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Sayfa ?. MÜNAKASA GAZETESİ 

Kahve ithali müsaadesi 6 
ay daha uzatılıyor 

yapılması Heyeti Vekilece ka
rarlaşhrılmışbr. 

Bir elden idaresi kararlaşan 

kahve ithal işinin şirketle Eko
nomi Bakanhtı arasında imza
lamış bulunan mukavele müd
detinin aynı esaslar dairesinde 
alb ay daha uzatılması, yeni 
mukavele içinde münakasa i
lanının 7 Birinciteşrine kadar 

Bartın elektriği 
Kırk beş gün evvel talibi 

çıkmadığından artırması azaltı

lan şehir elektrik tesisata otuz 
bir bir iki yüz liraya Kütahya 
elektrik tesisatını yapan bir 
Macar gurubuna ihale edilmiş
tir. Tesisat 8 ayda bitecektir. 

-İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Oda•izca alakadar ticaret ziimrelerine bildirilmesi İcab eden hu

susat, ötedenberi bu zümre menaublarına ayn ayn gönderilen tamim
lerle bildirilmekte idi. Bundan sonra bu gibi tamimler ve meseleler 
Odamız tarafından neşredilmekte olan günlük piyasa cetveli, haftalak 
piyasa cetveli ilavesi ve aylık mecmuamızla neşredilmek auretile piya· 
saya, tüccara ve bilamum alakadarlara bildirilecektir. Alikadarlarca 
bilinmek üzere keyfiyet ilin olunur. 

Beyoğlu Vakıflar Direktorlüğünden: 
Mütevellilere ve Mütevelli hey' etlerine 

Vakıflar kanununun 15 nci maddesi hükmünü yerine getirmek üzere 
vakıfınıza ait akarlardan şehir dahilinde en ziyade yangın tehlikesine 
maruz olanların buluadukları mevkileri, inşa tarzını, emlak numarası
••, cinsini ve iradını gösterir bir cetvelin tanzim edilerek aihayet on· 
beş gfin içinde idareye verilmesi. 

a) MÜNAKASALAR 
1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara Dotum ve çocuk bakım evinin 1936 mali bir yıllık 

ihtiyacı olan &fağıda cins ve miktarları ve muhammen fiatları 
yazılı mevaddın evaafları şartnamesindl'! yazılı ohıp on beş gün 
müddetle açık ekailtmeye konulacağından 1936 t~muzunun on ü
çüncü pazartesi günü ihalesi yapılacaktır. iatelclilerin artırma ek· 
siltme ve ihale kanunun ikinci ve ücüncü maddelerinde yazılı te· 
raiti haiz olanların şartnamelerini görmek üzere hergün ötleden 
evvel lşiklar caddesinde Doğum ve çocuk bakım evi Battabipli
gine ve ihale günü de aaat on beşten evvel yüzde 7,5 teminatı 
muvakkate olarak bankaların verecekleri muvakkat teminat mek· 
tuplarından gayri olan nakit veya nakit mahiyetinde bulunan ev
~akın Ankara defterdarlık veznesine yatırılmış balunacaklardır. 
isteklilerin yukarda yazılı ihale günü müessesede teşkil olunacak 
artırma eksiltme komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Cinsi Tahmin Miktarı Muvakat teminatı 0 , 7,5 

Sadeyağı 

Pirinç 
Çay 
Sabun 
Mercim~k 

Şehriye 
İrmik 
Biaküvit 
Gaz yağı 
Zeytinyatı 
Makarna 
Nohut 
Kuru soğan 
Kuru fuulya 
Pirinç unu 
Kuru kayaı 
Salça 
Soda 
Kara bamya 
Uta 

Sat 
Yoturt 

fiatı kilo tutarı L. K. L. K. 
85 400 340 25 50 
20 1700 340 25 50 

500 16 80 6 00 
40 600 240 18 00 
15 50 7 50 o 60 
29 100 29 2 50 
~ 80 1840 140 
70 60 42 3 20 
80 tenekesi 16 76 80 11 50 
60 150 PO 6 75 
27 150 40 50 4 05 
20 25 5 040 
10 500 50 3 75 
20 100 20 1 50 
25 60 15 1 13 
60 75 45 3 40 
25 50 5050 095 
10 250 25 1 87 

100 • 20 20 1 50 
M 25 350 030 

15 
30 

3500 
1500 

525 
450 

119 80 
3840 
33 75 

Koyun eti 50 4000 2000 
1 ci ekmek 12 7000 875 
Taze fasulya 25 400 100 
Bakla taze 30 300 90 
Kabak 15 350 52 50 
Dolmalık biber 20 300 60 
Kırmızı domates 30 300 90 
Taze bamya 30 200 60 

Patlican 20 400 80 
Enginar adedi 12 350 adet '42 
Semizotu 15 350 52 50 
Patates 6 900 54 
Bezelya 20 100 20 
Karnabahar 12 250 30 
Pırasa 7 350 24 50 
Lahana 7 350 ~4 50 
Kereviz 15 250 37 50 
Ispanak 10 350 3.5 
Yerelmaaı 8 150 12 

Keailmiş odun (meıe) 2 15000 300 

Ankarada Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1- 16·7-936 tarihinde:ı ma· 
yıs 937 sonuna kader 10,5 ay
lık Ankara Yüksek Ziraat En
stitüsünün 5.30-580 talebe ile 
120-140 müstahdeminin sabah, 
öğle, aktam yemekleri eski 
tartnamede bir çok tadilat ya
pılmak suretile yeniden eksilt· 
miye konmuştur. 

2 ihale Yüksek Enstitü 
binasında İhale Komisyonu ta
rafından 13-7-936 pazartesi gü
nü saat 16 da yapılacaktır. 

3 Muhammen bedel 109,056 
lira olup muvakkat teminat tek-

0 lif edilecek miktar üzerinden 
yüzde yedi buçuktur. 

4- Daha fazla izahat ve pa
ra aız şartnamesini almak iste· 
yenlerin Enstitü Daire Müdür
lüğüne müracaatleri. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma komisyonundan: 

istanbul Komutanlığı birlik
leri ihtiyacı olan 10,000 kilo 
pilavhk pirinç açık eksiltme 
ile 16-7w9J6 perşembe günü aaat 
16 da alınacaktir. Maıhammen 
tutarı 2500 liradır. İlk teminatı 
188 liradır. Şartnameai Komis
yonumuzda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber belli gün 
ve saatte Fındıklıdaki Komu
tanlık Satın Alma Komisyonu· 
na gelmeleri. 

• • • 
Çatalca Mst. M v. kıtaat hay· 

vanatı için 38000 kilo yulaf a
çık ebilbne ile 15-7-936 per
ıembe günü aaat 16,30 da alı-

nacakhr. Şartnamesi her pn 
Komisyonumuzda görülebilir. 
Muhammen tutarı 1995 liradır. 
ilk teminatı 150 liradır. istekli
lerin teminat makbuz veya 
mektublarile beraber belli pn 
ve vakti squayeninde Fındıklı· 
daki Komutanlık Sabnalma 

• Komisyonuna gelmeleri. 
• • • 

Çatalca Mat. Mv. eratının ib-

tiyacı olan 8600 kilo g•• 
açık eksiltme ile 16-7-9.Jf 
,embe günü saat 15 de 
caktır. Muhammen tutar• 
liradır. ilk teminatı 170 r 
Şartnamesi her gün ko 
numuzda görülebilir. iste 
ilk teminat makbuz vey• 
tublarile beraber belli giO 
vakti muayyeninde fnıd 
Komutanlık Satınalma 
yonuna relmeleri. 

Uzun Yayla Aygır de 
Direktörlüğünden: 

Aygır Deposu hayvaııl 
yıllık yiyecekleri yulaf~
dan 16-7-936 gününe 
yirmi bir gün açık ekfl 
usuliyle eksiltmeye koıı1110' 
tur. Alınacak yulafın af 
"lOOn bin yukarısı "120~ 
kilodur. Kilonun mub• 
değeri depoya tealim dört 
ruştur. Yeni sene mahsul~ 
dolgun olması ve yüzde 
çok toz topr;t.k bulunlll,JI' 
ve ihale gününden en ço" -1'. 
kiz gün içinde yirmi bio ~ 
sunu teslim etmesi geri "7 
eylül sonuna kadar tanı 
maaı şarttır. ~ 

Satıcıların yüzde yedi --,,_ 
muvakkat aağlıtarile Telll~ 
on alhncı pnü saat 
Sıvas Baytar Müdürlüğünd, 
lanacak komisyonda b11lt1 
ları. _ .:İ 

İstanbul Le-;;;.m Aıoİ"!! 
Sabnalma Komisyonuııd"' 

idareleri İstanbul Le~ 
imirlitine baglı kıt'at Ja ~ 
natı için 881 ton kuf11 fı 
kapalı zarfla eksiltmeai 3 
mez 936 cuma gilnü saat ~ 
da T opbanede Satınalaı• 
misyonunda kapalı zarfl' ~ 
siltmesi yapılacaktır. 1 ~ 
bedeli 24668 liradır. hk f!! 
natı 1850 lira 10 kuruftıl~ 
namesi Komisyonda 162 
lir. isteklilerin kanuni ~ 
lariyle beraber teklif .. r 
larını ihale saatinden ~; 
evvel Komisyona yerOI 



M0NAKASA GAZETESi 

........... Tamirat-Nafıa işleri- Malzeme - Harita 3- Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
Hava Yollan ltletae ldareıi Alım ve Sabm 

Kom;ıyonundan : 
~ ı.taıyon clvanacla eaki Kotumeyclaaıacla yapbrıla
..._._.._e tayyare haapn için 46,500 lira beclel tahmill ecl ll

ı....t kapalı zarf uullle eblltmiye koaulmuftw. Eluilt
rı/9a8 tarihinde puartui fGni ıut 15te Tafhuda Haya 

Devlet ltletme ldare1ine ait tlairecle yapalacakbr. Proje 
~er 233 kurut bedel mubbiliade Bayıadırhk Bakan
'raPllar, Umum Midlrlitlaclen alınabilir. Talib olanların 
.S -.WC muYakbt teminat makbuzu veya banka mektubu 

,.__ede ıa.terilen vaikaları ihtiva etmek isen 2490 nu • 
kaauua 32,3.11ncl ve mtlteakib maclclelerincleki tarifat 

~li-'e hu,rhyacaklara teklif mektublannı ,akarıcla yazıb ek
~- bir ıut evveline kadar Komilyon Reiılifine 

..._~ ilin olunur. 

~•ldlf aektuplan ,Üka
•aclclecle yu:ılı ıut

laat evveline kadar 
.._ mGclGrlltlne ıe· 

ebUtme komİ9}'onu 
••kbuz makabilmde 

tir. Posta ile ılncleri· 
•ektuplana nıhayet 
-.clclecle yazdı 1Ute 

..._ı, olmua ve dıt 
mumu ile iyice 

olmuı lbımclır. 
olacak pcıkmeler 

incelemeler yaparak Ulzumu olan 
proje ve teklif fıyatlanmn M. 
M. V. Hava Mtlıteıarbj'ı lntaat 
tubeaiae en ıeç temmuz 9 38 
ıoauna kadar vermeleri. 

Maliye Vekiletinden: 
1- Ebiltmiye konulan it 

-baütte yapılacak lartuiye ele
po9U IDfAabclar. 

ı .... tm ketif bedeli 29.9.14 
lira 91 kuruıtur. 

2 Bu ite aicl ıartnameler 
ve evrak fualardır. 

A- Eksiltme farbaamesl. 
B Mukavele Proj•I 
C- Naha itleri teraiti uma· 

miyui 
D 1....... tllit 

name 
E- Ketif cen~i, 
F- Proje, 
hteyenler bu prtname ve 

evrakı 1,5 lira bedel muka bi
liacle Anbra'cla Maliye Veka
leti kartaııye MüdGrlitinclen, 
lataabulcla Dolmabalıçe Kır· 
tuiye clep01unclan, lzmit Def· 
terdarbtmclaa alabilirler. 

3 Bkalltme 15-7-938 tarihi~ 
ele Ç.....-ba tbü ıaat 15 ele 
Ankara Maliye vek&leti Karta• 
ıiye MtlclGrllflacle yapılacak 
br. 

4- Eblltme kapalı zarf u• 
ıuliyle yapalacıaktır. 

5- Ebıltmeye firebılmek 
içm ııteldiaia 2245,12 lıra mu· 
vakkat teminıat vermeai bun· 
dan batk• aptaclald e11kalan 
h&jz olup 1~1terme1i li&ımclar. 
En •falı Hldz tin evvel mira 
cutla Otuz bin liralık bir in 
ıaata yapabilecefine daır Na· 
fıa Veklletiaclea vesika almuı . 

6- Teki f mektuplan yub· 
ncla 3 Gnctl macldecle yu:ıb 
.. attea bir .. at evvebne ka 
clar Kartaliye MGdGrliltlne re· 
tirilecek, Ebıltme kouyoau 
Reishfine makbu mukabilinde 
verileCektir. PoRa ile rlnclerı
lecek mektuplana nihayet 3 
bel maclclecle yuw 1Ute ka 
clar ıelmiı olmuı ve elif zar 
1111 atllalr mumu ile eyaee ka 
pataı.111 olmuı lbnaclır. Poı· 
tada olacak ıecıkmeler kabul 
edilmez. 

Maliye VeklletiDden: 
Belaeri bir litrelik tifeler içiacle aekiz bin litre yazıldıktan ıoa• 

ra ıiyah olan yaza mirekkebl qak ebiltme ıuretile mGbayaa o· 
lunacaktar. Tahmin obuaan bedel 32.l2 lira ve muvakkat tellinat 
akç•i 242 Ura 40 kurllfbu'. Şartaamai l.taabul'cla Dolmabahçe 
Kartuiye depo.uaclaa paruaz abmr. lıteklilerin 24881&yab kanu-
nun tayia ettiti vesaik Ye teminat akçaile 15-7-9a6 tarihine 
mO.adif Çarpmba rGnl ıut 15 ele Ankara'da Maliye Vekileti 
biauıncla toplanacak Satanabaa Komiıyoauaa mlracuUarı • 

4··· Measacat - Elbise -Kundura - Çamaşır ve f .s 
latanbul 11bhi mlleaaueler aabn•lma ve eksiltme komilyona 

riyasetinden: 
Leyli Tıp Talebe 'Vurdu için olbabtaki prtname Ye evımna 

ılre 1000 metre patilka ve 2ıJOO mebe muhtelif eb'aclda Ame· 
rikaa bezi açık ebiltme ıuretile aatm ahaacakbr. 

1- EbUtme: Catalotluncla Sıhhat ve içtimai Muavenet 118-
cllrlltl biauıaclaki komiayoacla 10-7-9.16 cuma r.GaG ıaat '44,aG 
ela yapılacaktır. 

2 Talamiai fiat: Patillsaam bir metreıi 9'l kunaf, 140 1antim 
enincleki Amerikanın 75 ve 85 1aatim eaiaclekı Ameribma bir 
metreli de 48 kUl'Qfblr 

3- Muvakkat temiaat: IWl liraclar. 
4- l.tekwer Çemb.iitaf civannda F-tpap tlrbeai brfllnula 

Tıp talebe yurdu merkuinclen prtaame11 param: olarak alabi· 
lirler. 

5- l.teldilerin cari ıeaeye ait ticaret ocluı v4'.ikuı ve bu 
ip yeter muvakkat teminat makbuz veya Walra mektuplarile 
birlikte vaktinclea evvel lromqyoaa ıelmeleri. 

Jandarma pnet komutanlıfı Ankara aabnalına 
komjayonaatlan : l-= .. .,."Jt': 

•ı!:km. ..,m .. eya Kom11yoaclaa paruu alabilirler. Ebilt
meye tlrmek iltiyenlerin tartaamecle yazalclıtı rıbi teklif mek
tuplaruu eksiltme vaktiaclea bir 1aat evvel Komiayona YerDllf 
oa-alan. 
Cimi Miktarı Tahmin bedeli 

Kurut 
Kaput 19000 tane 130 
Kafhk elbiae 10000 takım 150 

ilk temiaab 
Lira K. 
1852 50 
1125 

ihale ta. 1&t. 

16 7,i9.16 
17/7938 

95 
9,5 

5 - Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 
Deniz Levazım Satuıalma Komiayonunclaa: 

CıDll Miktan Tahmin becleU Muvak Tem. Ekıiltme 
Ton Lira Lira tin ve Hati 

TGvenan kamGri 2000 21000 1575 6temmuz 19.16 14 
Rekompoze ,, 2000 23000 1725 8 temmuz 19.l8 1 

Clui miktarı ve tahmin eclilen beclellerile muvakkat teminat
ları yukarc!a yaz1b ıki kalem klmir, hbalanncla ... terilen ,an 
ve ıutlercle kapalı zarf ıuretile abaacaktır. 

Şarta•m•i her ,aa komilyondan ah•bilir. 
l.teklileria, 2480 1ayalı kanunda yu:ab veıikalan ve teklifi .. 

ri ola• mazruftan belli ,aa ve ıaatten bil'W ıut evvel Ku m· 
papcla bulunan komııyoa bqkanhtma vermeleri. 

latlJnbul Harici Askeri 
Kıtaabndan: 

Ttlmen birlikten içi-. 8800 kılo 
ıu: yata 7-7-936 aaat 16 ela pa• 
zarbkla al.-acaklır. Muhammen 
bedeli 2200 bra ılk temınab 
185 lıradar. l.teldileria .. rtna· 
meyı ıarmek İzere her ti• 
ye pazarlıf* •ttirak ıçıa belli 
,a. ve ... tte ılk temlaat mek
tup yeya makbblariyle •e b
aunua 2 ve 3 maclclelenacleld 

-ilenin T k elektrik Anonim 
Şirketi tarafın,t•n ey 61 9 8 
tlarilamcle Menıade te m edil 
mek here Krıple c naındea 
bet yla ton k6milr ubayu 
eclılecektir· Vermiye ta b olan 
lana teldifleriaı ıaaclermeleri 
ve fUAitl anlamak lateyenleria 
Menillde Şirket m rkezine mi• 
racutleri ılia olunur. 



Sayfa 4 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlık lstanbul 

Satıoalma Komisyonundan: 
1- Gümrük Muhafaza deniz 

vasıtaları için 290 ton birinci 
benzinin 14 7 936 salı günü saat 
11 de kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2- Tasınlanan tutar 14100 
liradır. 

3- Şartname ve evaaf 522 
kuruş mukabilinde komisyon· 
dan alınır. 

4 İstekliler ilk teminat ola· 
rak 6470 liralık vezne makbu
zu veya banka mektuplarını ve 
kanuni vesikalariyle birlikte 
teklif mektuplarını muayyen 
vakitten bir saat evvel komis
yona vermeleri. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti 

Ankara Mıntakası Sıtma 
Mücadele Reisliğinden: 
1- Ankara Sıtma mücadele 

mıntakası için muhammen be · 
deli 4550 lira olau ve evsafı 

6 --Müteferrik 

şartnamede yazılı bulunan on 

beşer kiloluk tenekeler içinde 
35 Ton Mazot açık eksiltmeile 
alınacaktır. İhalesi Temmuzun 
yedinci sah günü saat on üçte 
Ankara Sıtma mücadele Riya
seti binasında yapılacaktır. 

2 Muvakkat teminat akçe-
si yüzde 7,5 olup taliplerin i
hale saabndan bir saat evveli 
ne kadar 'teminat akçelerini 
veya banka mektuplarını uy
gun surette Sıtma mücadelesi 
Muhasipliğine vermeleri lazım
dır . 

3 Alınacak maı:otun şart· 

namesini görmek ve anlamak 
için Ankara mıntakası Sıtma 

mücadele reisliğine müracaat 
edilmelidir. 

* * * 
Ankara Doğum ve Çocuk 

Bakım Evinin 1936 mali bir 
yılhk ihtiyacı olan 15000 kilo 
kesilmiş meşe odunun açık ek
siltmesi hakkında "En:akn ha
nesinde "Ankara Valiliğinin" 

ilanına müracaat. 

Zile Belediye Reisliğinden: 

Kasabada yeniden yaptırılan fenni mezbahaya getirilecek su 
yollarına döşenmek üzere lüzüm eden iki parmak kutrunda 850 
metre vidalı demir boru 850 lira bedelli ve 8 temmuz 936 gününe 
tesadüf eden çarşamba günü ihale edilmek üzere eksiltmiye ko
nulmuştur. Eksiltme bedeli konuşmanto mukabilinde Zile Ziraat 
Bankasına verilecek ve borular Zile şimendifer istasyonunda 
teslim alınacakbr. İsteklilerin 850 lira üzerinden yüzde 7,5 kuruş 
nisbetindc altmış beş lira teminat akçe sile Zile Belediyesine 
müracantleri ilan olunur. 

b) ÜZAYEDELER 

1-- Emlak 
Bakırköy Malmüdürlüğünden : 

Semti Mahallesi Sohğı No. Cinsi Hisse Kıymeti 
E. Y. Lira K. 

1-Mahmut B. Nahiyesi Avas köyü 79 36 Bahçeli ev Tamamı 550 00 
ve kahvehane 

2-Y eşil köy Şevketi ye istasyon 10 39 Hane Nısfı 1250 00 
3-Kalitarya Bağlar arası 25 Derununda " 1800 00 

ahır ve odaları 
havi bağ. 

Yukarıda evaafı yazılı gayri menkullerin Mülkiyetleri 3 7 936 Cu
ma günü saat 13 de satılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk pey ak
çelerile mezkür gün ve saatte Bakırköy malmüdürlüğünde müteşekkil 

komisyona müracaatları. 
1 - Mübadil ikinci tertip tasfiye vesikasile: 
2 ve 3 Numaralı gayri menkuller de nakden veya istikrazı da-

hili ve yüzde beş faızli hazine tahvillerile utılacaktır. 

İstanbul Belediyesinden 

Senelik muham. muv. 
Kirası teminatı 

Sirkecide Hocapaşa mahallesinin Ebussuut cadde- 300 22,50 
sinde 11-13 No.lı mc.tbaa binası 
Kapalı çarşıda Yorgancılar mahallesinin Ali paşa 24 1 ,80 
sokağında Ali paşa hanının J No.lı odası 
Beşiktaşta Sinan p~şa medresesinin (4, 7, ve 10 240 18 
No.lı odaları hariç) 20 No.lı odası 

Temmu~ 

Eminönünde Reşadiye mahallesinde e&ki kantar 
kulübesi 
Ortaköy Cavitaga mahaUesinde Cavit ağa mektebi 
Arnavutköy Lütfiye mahallesinin ayazma soka-

60 

ğında 5-7 No.lı ev 72 
Arnavutköy Lütfiye mahallesinin ayazma soka- 48 
ğında 29-67 No.lı ev 840 

4,dJ 

Köprünün Galata rıhtım tarafında kişc r1 
Yukarda semti sdnelik muhammen ve muvakkat teminatl• 

"'' yazılı olan mahaHer 937-938 ve 939 seneleri Mayısı sonuna 
dar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. şart' 
nameleri levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek is~· 
yenler 3 Temmuz 936 cuma günü saat l5te daimi encürneıı e 
bulunmalıdır. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhaıntlleıı 

kıyınet 
Lira J<urıJf 

YENİKÖY : Yağhı.ne sokağı yeni 5 sayılı evin 
979-1440 payı. 

BAKIRKÖY t Sakızağacı Revnak sokagı yeni 7 
sayılı arsanın tamamı. 

FERİKÖY Birinci kısım Tabakhane sokağı eski 
28 sayılı 574 metre murabbası 60 de
simetre murabbası arasının tamamı. 

HEYBELİADA : Yalı mahallesi Kuyubaşı ve Kam· 
: buroğlu sokakları yeni 50 ve 29 sayılı 

iki even 798-2240 payı. 

HAYDARPAŞA: Rasimpaşa mahallesi Ayrılıkçeşmesi 
sokağı eski 16 yeni vergi kaydine göre 
32, tapu kaydine göre 33 sayılı 28 metre 
ve 76 desimetre murabbaı arsanın ta· 
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GALATA 

mamı. 

: Yenişehir mahallesi Kaya sokağı eski 
153 yeni 171 sayılı evin tamamı. 
Mahallesi Tuzcu sokağı yeni 12 sayılı 
71 metre ve 25 desimetre murabbaı 
arsanın 'tamamı. 

: Mahallesi Kuyulubağ Ön sokağı eski 
63·63 M. yeni 134-136 sayılı dük
kanlı evin tamamı. 

: Çadırcı Ahmedçelebi Pazubend sokağı 
eski 5 yeni 13 sayılı evin 6-20 payı. 
Çadırcı Ahmetçelebi Pazubend sokağı 
eski 5 yeni 15 sa) ılı evin 6 20 payı 

: Bağcı sokağı eski 19·21 yeni 17 1 
sayılı evin tamamı. 

: Trabya caddesi eski 288-290-292 
yeni 284-286 sayılı iki sahilhanenin 
171 480 payı. 
Zühitpaşa Çiftehavuzlar sokağı eski 

18 yeni 8 sayılı 1608 metre \e 76 de· 
simetre murabbaı nıaabahçe hanenin 
28 64 payı. 

: Konçine sokağı eski 10 M. sayılı 137 
metre ve 90 desimetre murabaı ar
sanın tamamı. 
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: Emekyemez mahallesi Mürver so-
kağı eski 8, 10 yeni 8, IO 1 sayılı 129 5 
metre murabbaı arsanın tamamı. 348 1 

KUZGUNCUK : Konçine sokağı eski 98 yeni 55 sa

YENİŞEHİR 

ÜSKÜDAR 

BEYOGLU 

yılı evin tamamı 
Mahallesi Mumcu ve Turşucu sokağı 
eski 7 yeni · 13-23 sayılı 146 metre 
murabbaı iki arsanm tamamı. 
İcadiye mahallesi Berberoğlu sokağı 
eski 6 sayılı 71 metre 83 desimetre 
murabbaı arsa. 

: Kurtuluş mahallesi Muhtar sokağın-
da eski ve yeni 3 sayılı hanenin 2 5 ı.ı1 

192 ll" 
payı. ,,, 

Yukarıda yazılı mallar 7 7 936 salı günü saat 14te peşin P 1 
ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikra~ı dah'.li ~IJ 
yüzde beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. lsteklılef , 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel 1' 
trmaları 





A la suite de l'a
bondance de lama

tifrt• notre jour

nal parait arıjncır

d'fwi sur 

ÜNAKASA 
GAZETESİ 

6 P8&'8S journal Quotidien des Adjudications 

No. 85 MERCREDI 

Une nouvelle rubriq~ 
POUR LES AFFAIRES IMMOBILIERES 

Nous avons decide d'ouurir, lİ partir cf'aujourd'/wi, 
pour le moment dans la partie turque de notrc jour
nal, une noıwelle rubrique consa<·ree au.r Adjudications 
I mmobilieres (\'enle, I...ocation ete) 

Notre but etant de rencire nolrc modeste publica
tion indispensable au.ı: lıommes (fafjairrs, nous ne dou
tons pas que cette nouvelle innovalion le.il interessera. 

. .. .. .. .. .. ·- .......................................... ~ ........ 
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A) Adjudication• au Rabaia. 

1 Comwtible (Demee alimentairt, Viande, Lepme, uit ete. 
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' 3 - Travaux d'imprimerie. Reliure - Pyeterie 
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Habillement - Lingeri_e -

Cbaussures ete. 

Batiate 1000 metres. Prix est. 
92 P. le m. 

Cabote americain 2000 m. lar
geur 140 et 85 ceolimes). Pnx est. 
75 et 48 P. Je m • tre. Caut. prov. 
162 L. Pour le Foyer des lnter
nes de l'Ecole de Medecme. Com • 
speciale siegeant a la Direction 
d'Hyfiene et d' Assislance Soct&le 
a Djaghalorhlou, ven:lredi, 10 7 
936 a 14 h. 30. Cah. de charre 
rrat. au Foyer ausmentionne, a 
Tcbemberli Tache, en face du 
turbe Fouad pacha. -

Confeetion de 19000 capotu 

mİHİon. 

\dre e 

latanbul 

Mazout 35 tonnea, d.,.. 
dons de 15 kiloa. Prix 
L Caut. prov. 7 ,5 p 
Presidence de la Lutte 
Paludisme de la RepD 
ra, mardi, 7 7 936 a 13 -Bola de chlne pour 
pour les beao na annu 
Materni e d' Ankara, 1 
Prix eet. 300 L. (a raı 
P. le kilo. Caut. prov. 
Com. du Vılayet d'An 
13 7 936. -Petrole 8800 K. Pris 
caut. prov 165 L. Ad 
ıre. Com. dea Acbat. 
a Lul bourraz, le 7 7 
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Divera ! 
4 - Habillemeat • Linrerie - ChauHurea ete. 
5- Combuatible • Charbon - Carburant. 
8- Divera. 

1 

et de 10000 coatumea d'hiver. 'I 
Prix eat. nspectivement 130 et ·-----------~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

A) Adjıdications au Rabais 
-1-

Comeıtible (Denree alimen· 
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Pluaieura articlu de conaom
mation, necesaairee pour le• be· 
aoiaa annuela de la Materbite 
d' Aakara. Com. du Vilayet d'"An
kara, lundi, 13 7 936. (Consulter 
la partie turque d• journal, rubr. 
"Erzak,,). 
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Construction- Reparation 
Travaux. Publicı,Materiel de 
Coutruction Cartograpbie 

Jfanıar pour &YİOD a eonstrui• 
re aux environa de la ıare d' An
kara. Prıx eat. 46500, caut. prov. 
3487 ,50 L. Adj. soua pli cacbete. 
Com. el' Acbat et de Vente de 
l' AdminiatratioD de l'Exploitation 
de• Routea Aeraeanes de l'Etat 
a Tache Han (Anbra), lundi, 13 
7 936 a 15 b. Projet et cah. de 
charl'e a la Directioa Generale 
dea Coaatrucliona du Mıniatere 

Coaatructioa du mur du eiw 
metiere d' Ankara. Prix est. 
21075,31, caut. prov. 1581 L. Adj. 
sous pli cachete. Direction de 
l'EmbeUiuement de la Ville 
d' Ankara, vendredi, 10 7 936 a 
16 h. 

Captation de aourcea d'eau 
potable a Eakichebir. Lea inte• 
reıses •ont invites a executer, 
aaas aucun engal'ement, des in
vestirations a .ce aujet, et remet
tre leura projet et prix, au pla .. 
tard juaqu'a la fin du mois de 
juillet 936 a la Section de Con• 
truction du aoua secretariat dea 
Airs au Ministere de la Defenae 
Nationale. 
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Travaux d'lmprimerie 
Reliure • Papeterie 

F o?Jrniture de Bureau 

dea Travaux Publıcs, 
233 P. -

Encre d'imprimerie, ae traas
formant en noir, 8000 litrea, dana 
dea bouteillea d'une litre. Priz 
est. 3232, caat. prov. 242,40 L. 
Com. d' Acbat du Miaiatete dH 
Financea a Ankara, merc:edi, 15 
7 936 a 13 h. Cab. de cbarp 

moyennantı l D d f · d ırat. au epôt e ournıture e 
bureau de Dolmabahdje (lstanbul). 

150 P. C.ut. prov. 1852 et 1125 
L. Com. des Achat• de la Gen• 
dar•erie Generale d' Ankara, jeu
di 16 7 936 et vendredi 17 7 936 
a 9 h. 30. Cah. de charp ırat. 
a la m&me CommiHion. 
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Combuıtible, Cbarbons, 
Carburant. 

• 
Charbon tout veaaat 2000 ton

nea. Prix eat. 21000, caut. prov. 
1575 L. 

Charbon recompoae 2000 ton
nea. Prix ut. 23000, caut. prov. 
1725 L. Adj. aoua pli cacbete. 
Com. de1 Achats Maritimes a 
Kaasimpacha, 6 7 936 a 14 h. et 
a 15 h. 

Cbarboa crible 500 toana, li
vrable en aeptembre 1936 a Mer
sine, pour la Societe rfı Electrici
te de cette ville. Faire offrea a 
la dite Socıete. -

Benzine de premii:re qu.tiM, 
290 tonnea. Prix eat. 14400, caat. 
prov. 6470 L. Adj. aou• pil ca
chete. Com. d'Acbat du Com
mandaaat General d'Jatanbul de la 
Surveillance Douaniere, mardi 14 
7 936 a 11 b. Cab. de charre, au 

Tuyan en fort.. et &: 
metre 2 poucea, metr .. 
est. 850, caut. prov. 6S 
cipalite de Zile, 1.111ercredi. 
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