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iÇiNDEKiLER 

lnfaat - Tamirat - Tuğla ve Kire
mit-Harita. 

Makineler, motörkır, sair teferruatı ) 
ve yağları. 

Saraciye ve teferruatı- Demir te ak-
samı. 

( Nakliyat. 
f Evrakı matbua, kırtasiye, kitap. 
( !taçlar, klinik ve ispençiyari alat. 

l Mensucat. Elbise, Kunöura Çama
şır ve Eai~e. 
Müteferıık. 

Tütiiıı J . . ---.... ~ """""' 
k '111tıted Sirketi 
nruıuvor~ 

Tiitlnlerhniı' ~ edilmiştir. Tadil edilen fikraya 
elbin için z· lb baricde ıahfını fÖre : 
hiıar ldar ıraat 1, Bankalarile Ticari makaadlarla yapılacak 
~ e1&nden •~ . ıted •rk t it tbure .. keb tiır seyahatlere dö'Viz müıaadesi ve-

, .... , •• V.ıaıe:11 11
' 111111•kta ır İn· rilmeıi için, ıeyahatlere d6viz mü-

lli il eti bu · le · e .. , fto)tfG fır etin tu· ıaadui verilmesi için, aeyahal 
il faili yete • · Şirket eki maksadının. ticari ıbir zarurete müı-
8elçikalıt ~leçecektir. y a- tenid bulunmuı ve bu seyahatten 

at 81 
• feb· lf nıukaV'eleai .• 1 bir tiitün memleket için iktisadi bir fayda 

t1•otnıttar. ıçın haıırliklara hHıl olabileceğine dair mahalli 
ll('(•aı·lal'a ticaret ve wanayi odaları idare 

ile ~nı•tla dö . heyetleri ve ba tetkititın bulun-

'

·11. ·ı vız d 1 d • . d' r~ 'Jl'l e<>ek madığı o • ar a ıae rıya1et ıva• 
lb burk P•raııoın k nı tarafından karar verebileceği 

a •~kında.ki 11 
1
Ytbetini koru· ve verilecek kara\'ların da ayrıca 

•aaenın 9 u nu11:aarah karar· İktiud Vekaleti tarafından taıdık 
'•ıı Heyeti ~u k~adc!eıinin B fik- •edilmeıi li:ıın geleceği ,,ildirilme· 

e 1 e kararile tadil ktedir. ...... .. . ........ . 

UNAKASA: 
nşaat -tami .. 

y rat -tugıa · ve kiremit • Harita ; 
oz "~ltl ı·ıı 

1 •'l'\')' ... Bo~ • • ıgııulan : 
uad gaztıyan 

a Y•Pdaeak - Fakılı yo· 
•ulUe ek ·ı foıe kapalı zarf 

. ıı tbey k 
efıf bedeli 

287 
e onulmut olup 

•r. 60 lira 48 kuruş· 
1- B . 

u ı4e .d 
~rak funı d •ı •artname ve >.. ar lr: 

a Ekai1t111 • - M k e fartnameın. 
C - u •vO?le projesi. 
O 'licııuıi 4•rtname. 

E 1'ıablili fiat v~ · F. rayıç. 

F Kenni fartna1:11e 
li - e'i.f. 
ı ~eşıf hulaıa11. 

fe - . eaklar •e va1ati me· 
~ lr•fıkleri. 

1l ıtYrakuı ek 'it 
eıi ıı me "'.ırtna-

, ıııuka•ele projemi, huıuıi 

urtname, rayiç, keşif, keıif hula· 
aa1ı, ocak vasati mesafe gratifleri 
Ankara, iıtaabul, Kayaeri Nafia 
Müdürlüklerine gönderihnif olup 
oralarCfa görülebilir. 

3 - Ekıi~hne 21-5·9* peı'• 
şembe günü uat 14 te Vilayet 
Encümen odasında olac~ktır. 

4 - Eksiltme klldah zarf 11ıul-
ile yapılıcaktar. 

5 - Eksiltme girebilmek için 
O/ı 7~5 he1abile 2157 lira 4 kuruş 
muvakkat teminat verilıneıine ve 
bu ribi işleri yapm ' bulunması 
ve fenni ehliyeti haiz qlduğuna 
dair ve.ika ibraz etmeıi ve Tica
ret oda11nda kayıdli bulunduğunu 
tevsik için ;cab eden makamdan 
ta1clikli bir belge verilmeıi şarttır. 

6 - :reklif aelltultları •••1· 
yen Nahı kadar lineümea oda· 
nnllp Ekıiltme Komlıy011u Reiali· 
S"ine makbuz mukabilinde ftrile
cektir. Viliyet Encümeai namına 
g<inderilecek teklif mektubları 
muayyen 1aate kadar relmiş olma-

" ·..e dıt zarfın mO bir mumu ile 
iyice kapatıl••• olmaeı İcab eder. 
Poatada olan 1ıecikmeler kabul 
edilmez. 

Kült4r Bakanlığından : 

1 - Ankarada inşa edilmekte 
olan Siyasal Bilfilcr okuluna ilave 
edılecek yatakb.ane, çamaşırhane 

ve jimnastikhane kapali zarf usu· 
lile eksiltmeye konulmustur. 

2 - Bu yapının keşif bedeli 
95,996 lira 75 kuruştur. 

3- Bu işe aid evrak sunlardır : 
A - Fenni şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Keşif hu]asası. 
D - Proje. 
E - F.ksiltmc şartnamesi, 
F - Bayındırlık işleri şeraiti u

mumiyesi. 
lsteklıler bu proje ve evrakı 4 li

ra 80 kuruş karşılığında Bankahk 
Yüksek Öğretim Genel Direktörlü
ğünden alabilirler. 

4 - Eksiltme 14 mayis 936 ta
rihine gelen perşembe günü saat 
15 te Ankarada ~ültür Bakanhğt 

Yüksek Ô~lrettım Genel Direktör• 
lüğü dairesinde toplanacak Arttır

ma ve Eksiltme Komisyonunda 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için: 
A - 2490 numaralı arttırma 

eksiltme ve ihale kanünunun 17 ";cİ 
maddesine uygun 7200 liTalık mu
vakkat teminat vermeleri. 

B - Tıcaı'et. OC:lasına kayidli 
bulunması. 

~ - Ba.yındırlık Bakanlığından 
ehlıyet ve~ıkası olan dipomalı mi
mar veya ınşaat müteahhidi ol . B . ma-
sı. u ış~ aid fenl)i ehliyet vesıka-
sırıın Şayındırlık J3akanlı~ında 
aşa~ı ekiz gün ~vvel ·mürac: ~n 
alınarak göslerilmesi' la· d a e 

6 _ T ;qm ır. 
- eki r mektubları ihale ğii-

n:ı saat 14 e kadar Komisyon Rei· 
sıne makbuz muk:ıh. ·ı d . """'ı ın e venle-
cektır. Posta ile g0··nd ·ı erı en mek-
t~bları.n nıhayat 4 Üncü maddede. 
yazılı ıhaie saatine kadar Komis· 
~ona gelmiş olması lazımdir, Pos-
a:ıa olacak gecikmeler kabul e
dılmez. 

İstanbul Hariei Askeri 
Kıtaatı ilanlaı•ı 

Çorluda 300 yatakla bir in .. n 
butaneal yaptınlacaktır. Bu h••
tuenin ketif bedeli 484716 lira 
85 kuruştur. ilk teminat akçeai 
23139 liradar. 

İhaleai kapalı zarf uıuluile & 
mayıa 936 cuma glnü 1aat 16 da 
Çorluda Kor Satınalma Konıiıyo· 
nunda yapalacaktır. Bu ite aid bu
ıual, fenni tartname, ketif ve 
projeler 24 lira 25 kurut Dıuka· 

bilinde Çorlu Kor Sabnalma Ko
mİIJonnndan ve:ooilir. ihaleye itti· 
rak edecekler 2490 1ayıh kanun• 
da iltenilen Ye1aiki gölterebile· 
ccklerdir. 250,000 lirahk İofut 
iılcrinele bulunduklarının kaviki 
tarttır. Bu vesikanın iatihıali için 
de ihaleden 8 2ün evvel sahibi 
SAiahiyet makamlara müracaat 
edehileceklerdir. Bu i•e aid kttif 
ve t•rtnameleri •lmak iıtiyeoler 
hergiln Çorlu Kor SabnaJma Ko
miıyonuaa mOracaat edeb!lirler. 
hıaleye İftirak edeceklerin yuka
rıda• belli gün ve saatten en aşa
ğı bır saat evvel Çorlu Kor Sa. 
t~nalma Komiıyonuna mürac;ıatle
rı. 

, İstanbul Konıutanhğı 
Satııılma KomisyomııHlaıı : 

Çerkea köyünde ketif et tveli
D~ na~aran yaptmlacak olan pa· 
vıyon ıhaleıi 14 mayıı 936 er· 
şenıbe ~ ~ P 

iUbu ıaat 15 te kapalı 
zarfla yapdacaktır. 

1
. muhammen ketif bedeli 36-611 
ıra 26 k · 
2 

uruştur. ilk tenıioatı 
746 liradır. Şartnamesi 25') ku

ruı mukabilinde verildiği a-ibi cu 
rnuteıi pnlerinden maada her
g'Ün oğfeden evvel Komiıyonumuz
da görülebilir. lıteklilerin ilk te
nıinat makbuz Yeya mektu~luile 
ve 2490 numarala kanunun 2, 3 
Üncü madClelerindeki vuaikle _,e• 
raber ihaleden en az bir saat 
evveliae kadar teklif mektubla
rını Fındıklıdaki Komutanlık 

Sabnalm' Komiıyt>nuna vorme· 
leri. 

Bah ili~·,. \' ek:1 lcti n<le.n 

1 - Adar.a, Mersin, Tarsııs .şe· 

hirleri'le içmr. suyu getırilme~ı ışi 

Belediyeler imar Heyeti ka ıııle 
ihale edılmiştir. 

2 Bunlardan başka ı iifusu 
10 000 den yüksek diğeı 59 şl'hir 
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ve kasabalanmızın da işleri yaptı

rılacaktır. 

BunI ırın da su pröjelerinin ve 
su isa'rsi işini gerek tekrar ve 
gerek grup halinde yaptınlması 

düşünü 1mektedir. 

Bu i şler Belediyeler Bankasından 
fi nar se edilecektir. 

Şeraiti haiz olup ta münferid 
veya grup halinde bu projeleri 
yapmak ve su tesisabnı vücude 
getirmek isteyenlerin Dahiliye Ve· 
kaletinde Belediyeler imar Heye-

tine şartlarını bir teahhüdü muta

zammın olmaksızın bildirilmeleri. 

Makineler, motôrler, sair teferruatı ve yağlan ; 
İı-;taııhnl Levazım Amirliği 
Satıııalma Komi~yonundan 

Kuldi Aıkeri liıesi için monta
jı da dahil olmak üzere müteah · 
bit nam ve hesabına bir adet bu
laşık yıkama makinesi 15 haziran 
936 paza.ıteai günü aaat IS de 
Tophanede sahnalma komisyonun-

da açık ekıiltme ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli 3000 liradıa. iık 
temınab 225 liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülebilir. İsteklile
rin kanuni vesikalarile beJli saatte 
komiıyona gelmeleri. 

Saraciye ve teferruatı, Demir ve Aksamı 

l"'t<ınbul Deniz Ticareti 
lUi'ıdürlüğünden 

Bir :ıdet işaret şamandırasının 

imali açık eksiltmeye konmuştur. 
Tahmin bedeli 1011 lira 72 kuruş 
•e tenıinah muvakkate 75 lira 
88 ku 'Uftur. Yevmi ihale 9-5-936 
Cumarter.i saat 11 dir. Talipterin 
tarto.ıme ve resmi görmek üzere 

Nakliyat : 

hıtaulml Deniz Ticareti 
Mfüliirliiğiinden ; 

Varna yolu ile Bulgaristandan 
mayis 936 sonuna kadar gelecek 
beş bin muhacMn Varna iskele· 
ıioden Tuzlaya veya Marmara 
havzasında her hangi bir iskeleye 
nakilleri pazarhk auretile müna
kasaya konulmuştur, 

Müaakaaa 2 mayis 936 cumar
teıi günG saat oa bir de Galatada 
deoiı: ticareti Münürlüğü binaı•n
da yapılacaktır. 

Puarhğa iştirak etmek isteyen 
vapur Hhiblerinin bu nakliyata 
ai 1 şartları ve esasları öğrenmek 

üzere her gün Müdürlüğümüz Fen 
Heyeti reisliğine ve münakasa 
günü de muhammen bedeli olan 
40.0CO liranın yüzde yedi buçuk 
nisbdinde. teminat makbuz veya 

Evr.1ki matbua, Ktrtasiye-, Kitap : 

İnlıisarlar Umum l1üdül'lü- 1 
ğünden 

Şartname ve nümenesi müci-
b) nce 62S kilo muhtelif cins mat
baa mürekkebi paı:arlakla satan 
alınacaktır. Vermek isteyenlerin 
aümüne ve ıartnamesini sıörmek 

idare Şubesine ve ba işle iştigal 
ettiklerine dair vesaik ve temi· 
nat mektup veya makbuzlarile 
yevmi mezkurda Galatada Rıh

tım üzerinde Deniz Ticareti Mil· 
dürlü§'ünde müteşekkil Komisyo · 
na müracaatları ilan olunur. 

banka mektubluile Münakasa 
komia1onuna müracaatleri. 

İulıisarlar Umum 
Miidürlüğiinden 

Çamaltı Tuzlaaından ; Karade· 
niz, Akdeniz, Adalar ve Marma
ra denizi aahillerile istanbulda 
kiin tuz ambarlarına 35,000 ton 
tuzun nakli şartnamesi mucibince 
paaarbkla ihale edilecektir. 

İıteklilerin şartumeyi görmek 
Gzere her gün ve pazarlık için de 
11-5 ·936 pazartesi günü 1aat 14 
te O/o 7,S g6venme parelarile bir· 
likte Kabatatta Levazım ve Mu
bayaat Şubesindeki Alı• Komis
yonuna müracaatleri. 

üzere hergün ve pazarlık için de 
21-V·936 perıembe i'Ünü 1&at 14 
de yüzde 1,5 giivennıe paralariyle 
birlikte Kabataıta LeHzım ve 
M&bayaat Şubesindeki alım ko· 
misyonuna müracaatları. 

.•...•...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 
ilaçlar, Klinik ve ispdnciyari Alat : 

i~taubul ~ılıhi Jlue~:-teseler 
.\ rtırma Eksiltme Komiı-;

yonundan : 

Kapalı zarfla eksiltmeye konu. 
lan her muayene ve tedavi evi 
için 147 şer kalem olmak üzere 21 

muayene ve tedavi evine alınacak 

2 l takım ilaç ve malzemeye kapalı 
zarfla yalnız bir istekli çıkmasına 

ve bunun da istenen vesaiki gös
termemesine binaen pazarlıkla mua
mele yapılacaktır. 

1 - Paz<frlık : 6 mayis 936 çar
şamba günü saat 14,30 da Cağa

loğlunda Sıhhat Müdürlüğü bina
sındaki Komisyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher takım 
300 liradan 6300 liradır. 

3 - Muvakkat temınat 472 i 
50 kuruştur. 

4 - Şartnameler parasız ~!~ 
Sıhhat Müdürlüğü mutemedligİP" 
alınabilir. 

5 - Pazarlığa gireceklerin jl 
seneye aid Ticaret Odası 11t 

sile 2490 sayılı kanunda yazılJ 
ge ve yukarıda yazılı mu" ti: 
garanti makbuz veya banka 
tublarile belli saatte Konıisft 

1 gelmeleri. 

Mensucat ve giyinecek eşya ve cam aşır: 

Galatasera.y Lisesi Direkti>rltiğiind en; 

Cinai Fiati Miktan Bedeli ilk teminat eksiltme r'.-ı 
L. K. L . K. •"'I 

62 1000 metre 620 46 SO 11-5·936 pıf'~ 
teıi sılni " 

Patiska 

1 

14,S ta 
Hamam bav.\uıu 
Hamam peştemalı 

Yekun 

140 100 Tane 140 10 50 
65 100 ,, 65 4 87 50 ----

825 61 87 50 
Galata1aray Liseıi ihtiyacı için yukanda cinai, miktara muhadl 

fiah ve ilk teminatı ve eksiltmeye konacak jlÜil ve saati yazılı 
lunan eşyanın fartnaıueıine göre eksiltmesi lıtaub11t Kültür di 
töıiiiğii binaııada Liseler muhasebeciliğinde toplanan Galata• 
sahnalma komisyonunda yapılacaktır . . / 

isteklilerin fartnameyi görmek üz.ere Okul idaresine ve eksıltol,t 
girmek için de fartnamede yazılı veaaik\e birlikte komiıyoııa g-eloıel 

Müteferrik 
Galatasaray Liıesi Direktiirliiğlinden ; /i 

Cinıi Fi ati Mikdarı Bedeli ilk teminab Eksiltme 

L.K. L. K ve ıaatJ ti 
Çatal 480 17 düxiine 81 60 11·5-936 paı•' 

günü saat t5,· 
Kaşık 480 17 " 

81 60 

Bıçak 660 17 ,. 112 20 
Çay kafıtı 285 25 ,, 71 25 

Sehp& cam 230 10 ,, 23 00 

Tabak diiz 330 25 ,, 82 50 

Tabak çukur 330 50 , . 165 00 67 33 

Reçel Tabatt 120 60 " 
72 00 

Çay fincanı 
Maa tabak 230 60 ,, 138 00 

Bardak 105 50 ., 52 so 
Sürahi 60 30 Tane 18 

897 65 

Galatasaray lisesi ih~iyacı için y~karıda ciaıi n ~ikdarı •'ti 
bammen fiati ve ilk temıaata ve ~tuıltmeye konacak gun ve ıae 1 
ıılı bnlunan eşyanın tart~ameıine g3re ~~s~ltmeai lıtaabul ~I' 
Direkt<Srlüğ"ü binasında Lıaeler Muhasebecılığ'ınde toplanan G 
sarar Lisesi Sabnalma komisyonunda yapılacaktır. '9 

istekliler fartname1i hörmek izere Okul İd..reaine .e ekıilt 
rirmek için de şartnamede 1azılı ve11ikle birhkte komisyon• 

meleri. 

Ist. Posta T.T. Paşmüdürlü
ğünden: 

Telsiz istasyonlarımız için alı
nacak 89 kalem muhtelif malze
me açık eksiltmiye konulmuştur. 
Eksiltme 8-5 936 tarihine muaadif 
euma günü saat 15 te Galataıaray· 
da lstanbul Posta,Telgraf Baımü
dGrltlğG Alım, Sabm Komisyo
nunda 1apılacaktır. Muhammen 
bedeli 698 lira 99 kuruf, muvak· 
kat feminat 52 lira 42 karuttur. 
isteklilerin şartnamesini ı3rmek 
ve muvakkat temiııatlanm eY..ift. 

ıe 

'• 
me gününden evvel y•4! 
üzere berbün Batmüdlrlii1' '" 
ltieri kalemine müracaatleri~ rı 

Türk Hava Knrnııı 4 
Satınalma Konıisyoııll~f: 

Saçtan 10 adet bomba f' ~ 
sütun yaptırılacaktır. Açılı 1 1 1 
me ile 5 mayıs salı ,aoO ,,:1 

ıs de milnakasa yapılaC~..ı f 
istekli olanların şartna111-' ~' 
mek Ü&ere Piyango dire1' oal 
muhaıebesine gelmeleri 
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Kara<·al e )I . ii~t· , > Y • erınos 
· 

1rn;~ Çiftliği llüdür-
- Hğüoclen : 

Karacab 
kını M . ey Haraııada mü

erı1101 y t' . 
MüdGrlG,.- e ıştnme Çift-

11Unce "!720" l YÜz yir-· 
1
. ira bin 

Karacabey Merinos 
Yetiştirme Çifligi 

llii<liiı·Hiğiindeıı : 

1 - Karacabey Harasında mü
teşekkil Merinos Y ctiştirme Çiftl iğ! 
Müdürlüğünce " 2238 '' iki bin iki 
yüz otuz sekiz lira keşif bcıd~lli san
dalya, masa vesaire gibi ahşab mo
bilya açık eksiltmiye konmuştur. 

Tophanede aabnalma komiayo· 
nunda pazarlıkla aahlacaktır. He· 
psinin tahmin bedeli 359 lira iki 
kuruftur. Son teminatı 54 liradır. 
E11alar okulda göriUebUir. late
klilerin belli. aaatte Tophanede 
komiıyona gelmeleriı. 

naa BQlend vapuru ile 1991 groa 
ton hacmindeki Dumlupınar V~-

puru h~yeti bazıralariJe ıatıhkbr. 
Almak ııteyenlerin, Yapur!ııırı gir-

mek ve muayene etmek için her 

fiin İdareye müracaat etmeleri 
Ye 4 Mayiı Pazarteai giinü ••at 
on yec4iye kadar k•ti teklifnaaıe

lerini tndi etmeleri ilin olu 

J -ı ıra t h . b a, korrı • mın edelli 
nıası a.çik e~k.~eaa~r mefruşat 

ıltıxnye konmuş-

-: İhale lıt b 
Üğü bin •n ut Baytar Mü· 
. •aında 7 

· Denizyolları işletmesi 
Miidül'liiği.imlen : 

1742 groı ton hacminde bulu-

nur. 
Sabş aynı günde bitirilecektir. 

ne tauıadif mayıs 936 
t oa 1.. Perşembe gunu 
· .. eşte t k oı 'Çifıt ~ · eşe kül edecek 
IJoıuırıc •gı Satınalma Ko· 

2 - ihale Baytar Müdürlüğü 
binasında 6 mayis 936 tarihine mu
sadif çarşamba günü saat 11 de 
teşekkül :edecek Merinos Çift· 
liği Satınalma Komisyonunca ya· 

pılacaktır. 

-- fen ne uygan olmıyan 
ı - ~ Yapılacaktır. 

Bu ışe . 
bıanıde l aıct fenni ve mali 
'iGtündetd' •lanbul Baytar Mü

ır. 

- Mu•a\r.k 
lır. at le11ıiaat 129 li-

1 - 2490 
lf •u.ınıar l atı dahili d • • 1 kanunun 11 e ııtekl' 1 · !Deye iştirakite i . ı erın ek· 

laıı olunur . 

3· - Bu işe aid fenni, maü 
şartnameler İıtanbul B~ytar ve 
Çiftlik Mügürlüğündedir . 

4 - Muvakkat teminat olarak 
(168) yiiz atmış sekiz liradır. 

5 - 2490 numar:ılı kanunun 
tarifatı dahilinde isteklilerin ek· 
liıtmiye iştirakleri ilan olunur. 

_Üz YEDEı 
lstanhuı G .. 

K.N. •unırükleri Satı~ işleri Müdiirlıiğiintlen 
A~ırltğı K Değeri Eşyanın ciHi 
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Yukarıd · 70 109.26 İp~kli paaıuklu harç. , 
a Y•ı.ıh eşy 4 S . . Yapılacakt i ~ · -936 G. uat 14 de 1atış salonunda ıhale· 

•kçelel'ini ll'y. t•tekhlel'in şartlarımı:ı mücibince yüzde yedi buçuk 
e - a ıral'ak '-rnudiirlii~ilıııaüz bla11;buz ve aair evrakiyle kanunen muayyen 

e gelQleleri ilin olunur . .-. ......... .. 
nbi~ar1ar l . ·-·-·-·-·---·-·-·-·-·-·-· 
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ere her gün Ci~ ;~eleri ıaraek 

P•zarh\r. ; . • 1 F abrikaıında 
•Çin de - d 

llUne Para . l yuz t: 7 ,S gü-
ızatteıi ... -11~ e birlikte 4-5·936 

6unu ••at 10 tt• Le,,a:u da Kaba-
• m •e M-b Uıdelti Alı11ı u •yaat Şu-
a tn• ' Satt11ı K · Utacaatl omıayo• n . •rı 
enızyollar . . 
)lüdüı·l .. ~ .. işletmesi 

1742 U611n(len 
iroı ton b 

D Bülend •c11ıinde bulu-
h vapuru ·1 
•cnıhıdeki D 1 e 19'1 rroı 

''- lteyeti h Ullllupınar va· 
•ııral ·1 

lrlak iıteyenle . arı e aatıhkiır. 
ek •eı _ l'ln, vapurlan gör• 
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<quayene 

il dare• etmek için her 
.,e llltir 

ltayıt •caat etmeleri ve 
i P•:ıartea - -
Ye k:ad k ~ 1 ııınu 1aat on 

veli e..__ •
1 
r . atı teklifnamelerini 

'ille erı • ı::. 
ıu rUtıd •. 1 :'n olunur. Satış 

e bıtu ılecektir. 

~eyoglu Tahsil 
Dır<•kte>..ıu-g.. d --

1ı un en : 
Q•ılt .. 
fİtıd oy iıkeleıinde Kalafat 

e Y•th bo• · ı~ . •erg· b "• ıma athane1ın· 
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1 orcunda d ı eıa 3
030383 

n o ayı hacze· 
lı v 

1 
No. lu Simneı Mar

e O Beygir kuvveHnde bir 

Motör, iki Kayiş, 4 Kaıoak, iki 
tonluk bir bakır kazan aleni mü
zayede suretiyle 11-Mayia·936 ta· 
rihine raıtlayan Pazartesi giinü 
aaat 14 de mahallinde •atılacak· 
tır. 

lıtekUlerin Ha1köy Maliye Şu-
beıi Tabail Başmemurluğun• baş 
yurmaları. 

İnhisarlar nmmn Müdür 
İzmir ve Ödemiş ıtmbarlarında 

mevcut olup, abırkapı bakım e· 
vinde tea1im şartiyle 13612 kilo 
kalın ıakart~ çul pazaı:ıkla sah- ; 
lccaktır. lıtekliler Örneklerini 
görmek üır;ere her fÜn Abırkapı 
Bakımevine ve pazarhk için de 
yiisde 15 güvenme paralariyle bir· 
likte 15·5·936 cuma giinü aaat 
10 da Kabataşda Lenıııım ve 
Mübayaat Şubesi Müdürlüğünde

ki Satıt komisyonuna müracaat· 
lan. 

İstanbul Levazım Amirliği 

Satınalnıa komisyonundan 
Kartal Maltepeainde piyade 

atıf okulunda meYcut 2180 çift 
köhne fotin, 1430 köhne çuval, 
307 demir karyola, balrtr karava
na, kazan, bakraç ye taire ki ce
m'an on bir kalem eşya 6 may11 
936 çarfamba günü aaat 15 de 

ennı 

~ir elektrik tesisatı 
Cereyan kaçırır 

VE 
Sarfiyatı çojaltır 

ELEKTRiK 

BiR DEFA YAPILIR 

iyisini yaptırmak menfaatiniz 
icabıdır 

SATIE 
en mükemmel tesisatı 

12 AV VADE iLE YAPAR 

SAT i E 
şubelerine ınuracaat. kafidir. 

-----------------------... + ..... +• ........... 

" Münakasa Gazetesi" Oirektör----lü~ü-ne _ .... _ 
Billür Sokak No. 17 

GALATA - ISTANBUL 
--- ........ _ 

Gaz.tenize 
Abone bedeli olan ..................... ......... aylık abone olmak iıtiyorum. 
gönderilmittir. Çık.................... .. .. . ............ kuzuş buğün po. ta havale.ile 
ganderiniz. an •ayı arı aşağidakl adre1ime muntazaman 

lami ...... 
(Okunaklı) 

Adres .......... ~ ...... . ...................... 

---~-----·-----•• ~ .. #-~#~ ... ~*----
imtiyaz h.b. i aa ı ı ve Ya:z:ı şleli Direktörü : lsmail 

Baaıldığı yer : E D k · a lis, Galata, Perçemli Sokak, 

Girit 

No. 3. 

1300 Iİ•Jl nlan 4..l}O --a. 



ABONNEMENTS: 
\'ille et Province 

3 MOIS Ptn 450 

AN 

.. 850 

1500 

le No. 7 ,5 Pfrs. 

Pour la Publlcite s'a

dresscr 1 I' Adminlstration 

.............. .......,,.,......,,.,...,.,..,.~ 
A) Adjudications: 

Construction, Reparation, T ra
vaux Publics, Cartograp~ie ete. 

Machines, Moteurs, Accessoires 
et Huiles pour machine ) 

Sellerie et Harnacherie, acces
soires ete. 

lnstelations et Materiel Electrı
ques. 

lmpression. Re!iure, Papeterle, 
Fournitures de Bureaux. 

Produits Pharmaceutique~ et 
Chimiques et lnstruments Sanitaires 

Tissus, Habillement, Chaussure, 
lingerie ete. 

Oivers. 
B) Vente. 

Nouvelle~ conditions pour 
leı devises etrangeres 

Le paragrapbe B de l'article 9 
du decret No. 11 eoaeeraaat le 
maiatien de la valeur de la moa
naie turque • ete modifie par de
ciaioa du Coaaeil dea Miniatrea. 
D'apreı le pararrapbe modifie, 
afin qu'un permi• de deviae puİHe 
ctre delivre poqr un voyage ayant 
aa but eommercial, il est indiı
pensable de prouver la neee11ite 
eommerciale de ee Yoyare. Le 
Conseil d' Adminiatratioa, ou bien 
le eooıeil de la prelİdeaee de la 
cbambre de commcrce et d'ia
duıtrie de la localite pourra de
cider que ee voyage donaera ua 
reıultat cconomique en faveur 
da payı. Cette dcciaioa doit etre 
approuvee par le Miaiatere de 
l'Economie. 

Une Societe Limited 
de tabaca est en formation 

Une Societe Limited eat en 
voie de formation par leli soina 
ele la Banque a• Affaireı et de 
l'Admioiıtratioo dea Moaopoles, 
ayant pour but d'aaaurer la vente 
de DOi tabacı danı fes payı etran• 
gers. Le Mioiıtere dea Monopolea 
a'occupe dea formaliteı relatlvea 
l'enregiıtremcot. La Societc en· 
trera inceaaamment en activite. 
On prepare un contrat de veate 
ele tabacı avec les Belgeı. 

ADJUOICATIO"S : 
Coaıtruction de cbauıısee aur 

la route Boğazhyao·Fakıh. adju
dication pli caehete. prix estim. 
Ltqa. 28760,48.- eahler de chargea 
projet de contrat. cahier eh. ıpec. 
ete. peuveot ctre consulteı aupreı 
Direction travaux publ. lıtaabul. 
cautioa. prov. Ltqa. 21S7 ,04.- doit 

• • 
MU NA KA S A 

G A Z E TE Si 

JOURNl\L QUOTIDIEN DES RDJlJVKl\TIONS 
--· 

NE PARAIT PAS LES ôlMANGHES 

ltre bhibe ua ce ifleai Cle capa· 
cite teehniqae d eertifieat de la 
chambre de commeree. date d'a
iljudicaıioa le 21·5 936 a 14 b. 
Vilayet de Yoagad. 

Conıtruction de dortoir, de 

tiuaaderie et d'une Hile de ıym
naatique en aanexe au batimeat 
ae l'ecole des ıcieoces politiquca 
a Ankara. Prix cıtlmatif Ltqı. 

95.996,75.-Doeumeota en veote •u 
Miniat~re de l 'lnatructioa publiqae 
moy. Ltqı. 4 80 - Caution. proviı. 
Ltqı . 7200.-Documentı requiı : 
eertificat de la Cbamb. de Comm. 
diplôme d•archit. ou d'eotrcpre· 
neaw de eo?Jttructionı. C ertif. ea
pacite tech . emen. du Mia. det 
Trav. publ. Datt= adj. le 14 mai a 
15 h. au Miaiatere de l'lnıtructioa 
Pnblique, Abkara. 

Coaatruetioa d'un bôpital de 
300 lits a Çorlu. Prix estim. Ltqı. 
485t716,85.· Caution. pro•iı. Ltqı. 

23139.·adj. pli caehete. Docu· 
menle, cab. cbarges ete. mi• a 
diıpoait ioo aupr~a eomm. acbat 
du corpı d'ıarmee a Çorlu, moy. 
Ltqı . 24,25. €ertificat atteıt. 

aYoir conatruit pour L~qs. 250.000. 
Exbibition documenta exiıes par 
la loi No. 2490. Date adj. le 8 
Mai 936 a 16 h . Commi11ion aehat 
corp armee, Çorlu. 

Conııtruction de pavilloo a Çer· 

keaköy. Adj . pli eaebeie p._ix es
tim. Ltqs. 36611,26.- eaution. pro•. 
Ltqı. 2746.- prix de vente du ca
hier de chargu Ptı. 250.- date 
d'adjudication le 14 Mai a 15 h. 
Commiuioo d'achat du command. 
d 'latanbul İl Fındıklı. 

M im~1 ere eh· )•JııterİUlll' : 
1 - Les travaux d'inıtallatioo 

d'cau potable des villes d'Adaoa, 
Menine et fauouı ont ete adju· 
gee par deciıion du CoaıeiJ de 
reconatruction des Munlcipalites. 

2 - D'autres travauv d 'foatal · 
latiıo d'eau potable aeroat ega
lement adjuges pour 59 aubea 
villes et villages ayant plua de 
10.000 habitantı. 

Ccs travaux d'iosta llatioo ainai 
que les proleb relatifs seront 
coofies ıoit ıeparemeat ıoit 

ıous une forme globale. Lct tra
vaux precites aeroot fioancca par 
la Baoque dcs Muoicipalites. 

Lea pertonnes po11cdaat lea 
cooditiooıı requiaes et desirıınt aa
suoıer lea travavx cle projetı 

1aiaıi que ceux deıı ioıh.:llationı 

ıoit pertoanellcmentf ıtOit au nom 
des poupeıa, doinı.t ı'adre..er 
au Conseil de [reeoaatraction dea 
Municipalitef et offrir lears coa· 
ditioaı •BDI aUCUD eagareme•t. 

1 macbine i. lcıaiYe. aClj. Cle 
ıre a ıre. Prix estim. Ltqı. 3.000. 
Cautioa. proviı. Ltqı. 225.-Cabier 
de charsru aupr~ı com1n. aebat 
a Topbaııe. Date acfj. le 15 juin 
a 15 h. Conınıiuion achat lnteo
cfaace lıtanbul, i. Topbaae. 

Con1truction du pont de Be· 
knfh, celle du pont de Aeııu, du 

1 tablier du pont de Culak et deax 
autru tablicrt ıur la roate Bo· 
tazlıyaa-1- akılı. Adj. pli cachete. 
Prix estim. Ltqı 14085.73. Docu· 
meata miı a diıpoıition auprea 
direct. traY. publ. Ankara lıtan· 
bul et Kayaeri. Caution. prov. 
Ltqa, 1056 44. Cutificat de capa-
cite teebn. et eert. de la eh. de 
comm. date adj Le 21-5·936 a 
14 b, tommi11ion du Vilayet de 

Yozrad. 

Traaıport de cinq milleı emı
graota, juıqu'a la fin du moiı de 
Mai. Trajet. Varaa-Tuzla ou toute 
aetre dutiaation i Marmara adj, 
de grc i. srre prix estim. Ltqı. 
40 000 eaution fırov. 1,5 •/o du 
prix estim. date d'adj le 2 Mai 
936 i 11 .b,. Commi•ıion d'adju
dicatioo. Direction de Commercc 
Maritime d'litaobul. 

Tranıoort de 35 000 toane1 de 
ael trajct : Saliae de Çamalti 
Riveı de la mer Noire, de la Me
diterraaee et de Marmara ainsi 
que les depôtı de ıel d'lıtambul 
adj. de •re i rre. Caution pro· 
viı., 5 O/o du prix ôffert date 
adj. le 11-5-936 i 14 h. Commiı· 
sioa d'aehat. adminiatration des 
Monopole• 1 Kaba tas . 

62~ ldg. divera qualitea enere 
l~tbobrapbique adj. 11re i rre ca
hıer de chargea et echaatilloa 
mia i diapoaition aupr& Com
bıİHİon Cl'achat de la direction 
economat et achab i Kabataş. 

Caonon. .,ı.oviı. bı 7, S 010 du 
prix offert. D11te adj. le 21-5-36 a 
14 h. CommiasioD d'achat Oirec
tion det monopoles. 

Medicamenta et mat&i~l diveH 

adjudicatfon de rre ı ıre. prix 
es tim. Ltqa. 6300.· ıoit 300 Ltqa. 
pour ebaque lot. cautioa. prov 
Ltqı. 472,~0.- nece11aire d'exhiber 

Bilr.au1t 99 tr• 

Rue BUiar N. 17. 

T•lepho~:J 
Adresse TelegrtPll~ 
lstanbul-11UNA/{P _______ _.../ 

cert. claamb. de comm. ._., 
le 6 Mai 936. ı) 14 h. JÖ. 
mi11ion d'acliat dea etabliı-1 
Hnitairea d'lataabul. 

lmportant: 
Ctinıtruetioa et orfaniı•~ 

plaine de Brou11e. Adj. pil, 
chete. Prix utim. Ltqs. si 
Doeumeab miı i diıpoaitiol' 
Ltqı . 27,50 aupres dirHtio:i 
eaux, Mioiat. Trav. publ. A 
caatiob, pro•ia. Ltqa. ıs, 

Eshibition documeots •tt 
eapacitt teehnique. Date • 
15-5·936 a ıs h . DircctioP 
rale des Eau:ıı;, Miniıter' 

Travau:ıt Publica, Ankara. 

Literie, eaauie· maioa, c.,
tures ete. prix estim Ltqı,1~ 
caut\on. prov· Ltqı. 101 .() 
de rhugcs mi:. a di•p. ' 
dlrectioa Aff. veterinaires et 

terme de merinoı • lıtanbııl 
adj. le 7 Mai 936 i 11 b 
Conımisaioo d '•ebat de la 
de Meriı:ıoı, dircction du ,ff 
veteriaıı ere• d 'lata nbul. 

Lits, rideaux, cornicrhs et ' 
pri:ıt estim. Ltqs. ıno cabİ' 
chargcs miı a disp. aupref 
aff. veterinaireıı lata nbul, el 

provia. Ltqa 129.· O ate e clj 
Mai a 15 h. Direei:ioo de ııt 
veterımures, lstanbul. 

VENT( -------
5 machiı:ıes a ecrire r ~ 

cbvier pour français V pff 

gre İl gre, a'adresaf'r a 1• 
que de Cibali de l'acimioİft 
deıı monopoles pour voir \tf 
chioes. Date d'adjudicatı0 

4 5 936 a 10 h Commisıııo" 
~hal des monOpOIP8 a 

'~----__) 


