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hallelerinin kadastrosuna başlanacağından ilan tarihinden itiba-

il) Münakaaalar : 
ı ...... E 

l l'tak, Zahire, Et ve Sebze 
kt 

1 
1
1ltaa.t, Tamirat, Nafıa İt· 

1 
e. 

3...... rı, Malzeme, Harita. 

: "en•ucat·Elbiıe-Kundura 
......_ Ça.hlafır v. s . 

~t.kineler, Motörler, sair 
1 tferruatı 

S.......N 
18 ..... •kliyat. 

"•hrukat, Benzin, M~kine 
el ? Yatları ve ıaire. 
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PİYASA 
liABERLERİ 

~~q.$ -t 

~raıit tozu muafiyeti 
o -ç •ene zarfında, tesiıatını 

köınürü kullanabilecek 
e değiştirmeleri ,artile 

ren beş gün zarfında bu mahalleler hududu dahilindeki gayri 
menkul malsahiblerinin Sultanahmedde mülga Defterihakani bi· 
nasmın dördfincü katında veya Fatih durak mahallinde 84 numa
ralı daire itihaz olunan hanede çalı,ao kadastro posta memur
larına müracaatle beyannamelerini alarak nihayet bir ay içinde 
doldurularak posta tapu memurlarına iade edilmesi, bu müddetin 
hitamından on beş gün sonra posta memurları tarafından mahal
len tahdine başlanacağı ve malsahiblerinin tahdid esnasında 
mallarının bsşında bizzat veya mümessillerinin bulundurulması 
ve bulunmadıkları takdirde mevcut vesaik nazarı dikatte alına
rak vukuf erbabının tayin ve tasdikile tahdid ve tahriri yapı
lacaj'ı ilin olunur. 

Bergama Belediyesinden: 
Her sene açılması mutad olan Bergama Hayvan Panayırı bu 

senede 14·9·936 da açılacağı ve umumun istirahatinin müemmen 
bulunduğu ilan olunur. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Edirne 4 sayılı Jandarma Efrat Okulu komutanlığından: 
Evvelce (8) aylık ilan edilen (120000) kilo unun miktarı 12 

aylık olmak üzere ( 180000) kiloya çıkarılmasından ötürü (2490) 
sayılı kanunun 12 inci maddesi mucibince muvakkat •eminata te· 
ıir yaptığından bu umum 7 - 8 936 dan başlamak üzere 15 gün 
içinde musavi aralıkla 4 defa ilanı ve kapah zarf eksiltmesi 
7-9-936 pa:ıartesi günü saat 10 da Edirne merkez Mal Müdür · 
lügü odaaında yapılacağından isteklilerin teminat makbuzları ve 

banka mektuplarile birlikte komisyona gelmeleri. 

Cin.i Kilo Tahmini Muvakkat Tutarı Eksilme Şekli 
Fi at teminat günü 

~ to fabrikalarına verilen 
\ ~~ddeti biten antrasit tozu 
~fl}'etinin, fabrikaların tesi · 
~·~~ iıtenilen tadilat henüz 
\ 

1'1llenıiş olmasından dolayı Birinci ne· 
q~'lle daha uzatılmasına Ve- vi ekmek· 
~t. t lieyetince karar verilmit· · lik un 

180000 14 kuruş 1890 lira 25000 L. 7 9 936 kapalı 

zarfla 

t.Inıayedelere hile 

karıştırılmıy acak -
c 

'-ıt tçenlerde belediyenin da· 
~ .... ';tiinıen ulonunda, köprü 
~le .•ki kulübel~rden birinin 
:'llt ;• •traıında bir cürmümeş
~ ~ir~ılnıııtı. Belediye bu gi
t~ 11l hi.di.elere imkin bı
~~ 0~1rlak nıaksadiyle müteah
·' "''Yan ve tartnamesi bu-
l.ı . 'l'a.n k' 1 . " . "IQll unae erın encumen 
' \' 

11
"• •okulmamalarına ka

\ trlrl· b, l 1f bu kararın tatbiki-
' •taınııtır. -~~ 'hrikat·· l . 1 

~"ili . or erm muame e 
.... 

81 hakkında dilekler 
ti ( •t 
,~ ._,

11
•r•t odası, fabrikatörle-

1 dil,ııt~"'~le vergisi hakkında· 
~ lı erıni inceleyerek bir ra
·~Cllc •ttrlaınata b aşlamııtır. 

' ••raayicilerin ihtiyaçları 
'e tutulacaktır, 

~~ı -tt k' 
'l\ctıt ltaplarmın satışı: 
'•t •ı,~ Bakanhtı Devlet mat
>i~ ~ a. bıuılan kitabları aata· 
~ ~td il lllGteabhit mukavele
' \'ltt "tu için bundan sonra 
'4.t't ltt~"'•tbaaıının kitaplarını 

- ~l~ l>çı •atabilecektir. Yal· 
l>çıların ticaret oda•ın-lb, .....____ ___ _ 
~.._, 2ci Hhifada) 

Mersin Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye tanzifat hayvanları
nın ihtiyacı için satın alınacak 
35130 kilo arpa ve 35130 kilo 
saman açık ckıiltmeye konul-
muş iıede istekli bulunmadı

j'ından bir ay içinde pazarlıkla 
ahnma11 kararlaştırılmıştır. 

Pazarlığa girişmek istiyen
lerin 111 lira 76 kurut süresiz 
tutak ile 27-8-936 çartamba 
günü saat 15 de Belediyede 
toplanacak komiıyona gelme
leri bilit olunur. 

fstanbul Harici Askeri 
Kıtaatmdan: 

Malkaranın 270000 kilo sa
manı kapab zarfla münakasa
yl! konulmuıtur. Şartnameıi 

hergün Tekirdaj'ında Askeri Sa-
bnalma komisyonundan gö
rülebilir. Beher kilo samanın 
muhammen bedeli l kuruş 35 
.antim ve ilk teminatı 273 lira 

50 kuruştur. İhalesi 31 Ağuıtoı 
936 pazartes\ günü aaa 15,30 da 

Tekirdağında Askeri Satın 
alma Komisyonunda yapılacak· 

br. 
Kapalı zarflar ihale saatinden bir 
saat evvel Komiıyon Bafkan· 
lıtına verilecektir. 

Ankara Levazim Amirliği 
Sabnalma komiıyonundan: 

1 - Berıama kıtaatı için 260 
ton un 8 - 9- 936 Sah Jıilnl 

saat 10 da kapalı zarf usuli ile 
satın alınacaktır. 

2 - Malın tahmin edilen be· 
deli 28600 liradır. 

3 - Birinci teminatı 21 ıl5 li· 
radır. 

4 - 8-9·936 Sah günü saat 
10 da Bergama askeri Satınal
ma komisyonu binasında ola· 
caktır. 

5 - İstekli olanların birinci 
temi!latlarını ve banka mek· 
toplarını veya tah'Villerini ihale 
saabndan evel maliye veznesi 
ne teslim edecektir. 

6 - Evsaf ve şeraitini gör
mek iıteyenler için her gün 
komiıyonun açık olduğu. 

* • • 
Alayın bir senelik ihtiyacı 

olan 2.50000 kilo fabrika unu-
nun 15·9-936 tarihine tesadüf eden 
Salı günü saat l 7 de kapalı ek
ıiltmeıi yapılacaktır. Muvakkat 
tepıinath 2438 liradır. Şartname 
alay Satınalma komisyonttnda 
her vakit görülebilir. Taliplerin 
tayin edilen gün ve saatte Bit
liı Satanalma komisyonuna mü· 
racaat etmeleri. 

• • • 
Pınarhisara ait olup kapalı 

zarfla münakasaya konulan 744 
ton yulahn şartnameıinde bazı 
tadilat yapılacağından münaka
ıada.n kaldmldığı. 

21 Ağustos 1936 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar -ı 
Ga:.:ele mündericaltndan maada: 

. 1 - Tacirleri al<i!wdar eden kanun, kararname, 
iıcarel mualıedeleri, kontenjan listelerini parasız ola
rak tcirkc<! veya /ransr:ca il<ive surt'llle abonelerine 
takdim t~der. · · 

2 - Abonelerinin vergi müşküldiım luti için bu is
~er~e tecn!beli Vl' sal<ihiyel salıibi bir mıilehass:sı 
ısllşare içm parası: olarak emirlerine am<ide bulun
durmaktadır. 

3. - Bilumum terceme işlerinde ccPoliglol» Bürosu 
larafmdan yüzde "2,) tenzil<ll yapılır. 

2- İnşaat- Tamirat - Nafıa işleri. Malzeme - Harita 

Ulukışla Kaymakamlığından: 
Ulukıtlada yapılacak 92 göçmen evinin kapalı zarfla 27-7-936 

da yapılan eksiltmesine talip çıkmadığından 27-8-936 gününde 
pazarlıkla ihalesi takarrür etmiştir. Keşif ve planları görülmek 
üzere kaza makamına müracaat edilmesi ilin olunur. 

Mersin Belediye Riyasetinden: 

Keşif değeri 26IO lira olan yeni mezarlıkta divarları yapılmış 
olan binanan noksanlarının ikmali açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait keşifname suretini Belediye fen dairesinden para
sız alabilirler. 

Eksiltmeye girecekler keşif değerinin yüzde 7,5 nisbetinde 
süresiz tutak ile 1-9·936 sah günü 15 de Belediye daireıinde top · 
lanacak komisyona baş vurmaları ilan olunur. 

Nafia Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Muğla 
Vilayetinde Muğla · Köyceğiz yol'! üzerinde 25,000 lira keşif be
delli Namnam betonarme köprüsü inşaatının değiştirilen yeni 
şartnamelerine göre kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 2·9·936 çar· 
şamba günü saat l6 da Nafia Vekaleti Şose ve köprüler Reisliği 
eksiltme komisyon odasında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 125 kuruş 
mukabilinde Şose ve Köprüler reisliğinden alınabileceği gibi is· 
teyenler bu şartnameleri Muğla Nafia müdürlüğüne müracaat •· 
derek görebilirler. 

Muvakkat teminat 1875 liradır. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
~esmi gazetenin 3297 ıı;ayılı nushasında çıkan talimatnameye tev
fikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları lazımdır. 

Teklif mektuplarının 2-9 ·936 Çarşamba günü saat 15 e kadar 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

C. H. P. Genel Sekreterliğinden: 
Ankarada Keçiörende yapılan jandarma ve polis karakolları 

inşaatının tamamlanması icin parti merkezinde mevcut keşif ve 
şartnameye ve tadil raporuna göre bu işi 2725 liraya yapmaya 
talip bulunmuştur. İhaleye kati karar verilmek için daha az fiat 
la yapmaya talip olanların keşif cetveliyle tadil raporunu ve 
şartnameyi almak ve buna göre teklif mektubularını vermek Ü· 

rzere bir hafta zarfında Ankarada C. H. P. merkezine bafvurma
ları ilan olunur. 

Nafia Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Ankarada Cebeci Musiki öğret· 
men okuluna ilave olarak ya· 
pılacak olan çalışma odaları ve 
jimnastikhane inşaatının keşif 
bedeli 24461 lira 86 kuruştur . 

2 - Bu işe ait şartnameler 
ve evrak şunlardır: 

a - Eksiltme şartnamesi. 
b Mukavele projeıı. 
c - Haziran 1936 tarihli 

bayındirlık işleri genel şartna
mesi. 

d - Hususi şartname (Fen
ni şartname). 

e - Keşif cetveli. 
f - Proje. 

İstiyenler bu şartnameleri ve 
evrakı 122 kuruş bedel muka· 

bilinde Yapı İşleri Umum Mü· 
dürlügünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 3-9-936 tari
hinde perşembe günü saat 16da 
Ankarada Yapı İşleri ekıiltme 
odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 

1 

için isteklilerin 1835 lira mu
vakkat teminat vermesi, eksilt

me şartnamesindeki evsafı ve 
bundan başka aşağıdaki vesi -
kaları haiz olup ıöstermesi li.· 
Zlmdır. 

Bu büyüklükte bir yapıyı ya
pabileceğine dair Nafia Veki· 
}etinden alınmış yapı müteah
hitl!ğ~ vesikaıı. 

6 - Teklif mektupları y~· 
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20-8-1936 

Para Borsası 
Alış :-ıatış 

ı Sterlın 6~.- 1)3.'i, 
1 Dolar 123, t2G, -

20 ı-·ran 11. h 1(;.\,- IGlı,-
aJ Lıreı 100, 19tl, -
20 Be içik (· r. 80,- 84,-
20 Drahmi .!1,- 2:1,-
20 lsvıçre h. lfı, 8'20, 
20 Leva •)o) 2.'),-

1 Florın --· 
82, 84, -

20 Çek kronu 84 92,-
1 Avustu11a ' 

1. :tL 24,-
ı Peçeıa 14,- Hi,-
1 Mark 28, 30, -
1 Zlotı 21,- :!:3,-
l Pengh 22,- 2.\,-

20 Ley Hl, - rn,-
20 Dinar 49,- rıs. 
1 Y"n !'!:!,- nı.-
20 İsveç kronu 31, 33.-
1 Türk allını ~i():ı,- 966, -
1 Banknot Os.B. 2'f2,- 243. 

Çekler 

Açılı~ Kapanış 

Londra ı!l; G.15,25 
Nev York 0,7~Wl O,W115 
Par ıs ı .ı,06 12,04.'"ı 
Mllano 10,0i5 llJ,07'17 
Brüksel 4, 70fı 4,70 
AUna 3,ilifı ts~ ,GI!~ 

Cenevre .ı,436.."i 2,433';' 
Sof;a 63, 1862 63,llM4 
Amsterdam 1, !'iti 1 1,lü76 
Praı: ili, tü W, 13G5 
Vi ann 4, I W"ı 4, tv 
Madrıd G.:!7 ı;,ao:~o 

Berlırı 1,97~ı ı .~1712 

Var~o-.,a 4,22tl 4,2'242 

Budapeşt ~.2thf;" 4,2t.'17 
Bükreş 1 0'7' 2-"ı.'l\ 107, 12 
Helı:rnd :~4,71 t'J !H,GGBO 
Yokohama 2,70'l0 2, (j\j,_"\\l 

Mosko\a ı.'ı,87 .!4,9064 
Stokholnı :\,O.>\I'.! :l,f.t'() 

Esham 
Aı ılı'- h.apan ı, 

:'\ıılan ı·ıınt:ıı ıo 11 , .o 1 l,4ll 

~terkı>z ~arık.ı sı \fi ' ~i. 

istikrazlar 
Aı;ılı~ Kapanış 

rıırk lıon u 1 \lltl. 2B,ı2.'"ı 2:!, 72.ı 

11 pc-: 2:.\, liO :!:~. ı r, 
. • vad • .,.,,., .r • 2 1,U'> 

1 tıkrazı dahilı \W;, '>) fiti.') 1 

Tahvilat 
Aı,·ılı-. Kapanış 

Anadolu 1 pi' 111 4ti, 4.ı 4ti,4,ı 

1 HU!. 4u,r .. , 4{i,fı.~ 

il p t>,111 46,4lı 4Ci,4fı 

il \ ad . 4G,fı5 4H,rıo 

mu. 'i/1. 4, 4 
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PIASA HABERLERi 

(1 inci aahifeden devam) 

ca teıcil edilmit ve alacakları 
kitapların paralarım daha evvel 
l, bankaıına yatı rmıt olmala
rı tart konulmuttur. Kitapçılar 
ltazan iıtedikleri kitap matba
ada tGkenmit olmaaına ve ev· 
velcede parayı bankaya yatır
mıt bulunmalarına göre para• 
nın iıtirCladı için bir çok za
ınan kaybedecetini nazarı iti• 
bara alarak parayı matbaa vez· 
neainin almuını iıtemiılerdir. 
KGltar Bakanhtı kitapçıların 
bu mtlracaatlarını tetkik etme• 
ye karar vermittir. 

Çekoılovakya ile ticaretimiz 

Çekoılovakya ihracat enıti
tüıG bazı memleketlerde bu 
meyanda bizdede yeniden ıube
ler açmata karar vermittir. 

Çekoılovakyanın memleke· 
timizle ticari mGnaaebatının 
inklıaft ötedenberi arzu edil
mekte.tir. Çekoılovakyadan 
tlmdiki halde en çok aldıtı· 
maz maddeler pamuklu e11a 
makine ve abamı, zOccaciye 
ve demir mamulabdır. 

(DevUDı 3 Gncll ıabifede) 

karıda 3 üncü maddede yazılı 
ıaatten bir ıaat evveline kadar 
eksiltme komisyonu reiıliğine 
makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü mad
dede yazıla Hate kadar gelmi' 
olmaaı ve dıt zarfın mühür 
mumu ile iyice kapablmıt bu
lunmasi lazımdır. 

Poıtada olacak geçikmler 
kabul edilmez. 

lstanbul Levazım Amirliği 
Sabnalma komisyonundan : 

Tophane fırınının depoıunun 
tamiri 26 Atuıtoı 936 çar,am· 
ba günü Hat 15 de Tophanede 
aatınalma komiıyonunda pa
zarhtı yapılacaktır. Keşif be · 
deli 898 lira 38 kuruttur. İlk 
teminatı 67 buçuk li'°adır. Ke· 
tif ve tartnameıi komiıyonda 

(Örülebilir. lıteklilerin belli aa· 
atte komiıyona gelmeleri. 

Yenidoğan ve Esenkend is
tasyon binaları inşaatının 

eksiltmesi 

Haydarpafa·Ankara hattının 

S<M+ 490 ve 5.l5+ 9'l2 kilomet 
relerindeki Yenido;an ve Eıen· 

kend istaayon binalarının inıaaı 
kapalı zarf usulil~ yeniden ek
ıiltmiye konmuttur. 

l - Bu iki bina intaatının 
keşif bedeli 24372.68 liradır. 

2 - istekliler bu i•e aid tart· 
name, proje veaair evrakı D. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

D. Yollaranm Ankara ve H'ly· 
darpaşa vez'helerinden 122 ku
ruş mukabilinde alabilirler. 

3- Eksiltme 3 Eylul 936 ta-
rihinde Perşembe günü saat 15 te 

Ankarada D. D. Yolları lılet
me Umum Miidürlütü Yol Dai
resi binuında toplanacak Mer 
kez Birinci Komiıyonunca ya
pılacaktır. 

4- Ekıiltmiye rirebilmek i
çin iıteklilerin afağıda yazılı 

teminat vt! veaaiki ayni gün 
saat 14 te kadar Komiıyon 

Reiılitine teslim etmit olma
latı lazımdır. 

A- 2490 ıayıh kanunun 16 
ve 17 nci maddelerine uyrun 
1828 lirahk muvakkat teminat, 

B - Kanunun tayin ettiti ve
ıikalar, 

C- Kanunun dördüncü mad
desi mucibince ekıiltmiye rir
miye bir mini bulunmadıtına 
dair imzaları tahtında bir mek· 
tup, 

D- Bayındırhk Bakanhtın· 

dan musaddak ehliyet vesikaıı, 
5- ·Teklif mektubları ihale 

günü Hat 14 e kadar makbuz 
muk.abilinde Komiıyon Reiıli· 
ğine poıta ile verilecektir. Poı

ta ile gönderilecek teklif mek· 
tublarının iadeli laahhüdlü ol• 
maaı ve nihayet bu aaate ka· 
dar Komiıyona gelmiş bulun
ması lizımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat 
almak iıtiyenlerin D. D. Yol
lan Yol Dairesine müracaat et
meleri. 

3-. Mensucat . Elbise - Kundura · Çamaşır ve v .s 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatmdan: 

Beher çiftine biçilen ederi 425 kurut olan 9035 çift harici ve 
12070 çift dahili fotin ile her bir metresine biçilen ederi 250 ku
ruş olan 50000 metre kitilik elbiıelik kumaş kapah zarfla ayn 
ayrı ahnacaktır. Fotinlerin şartnameıini 450 ve kumaşların 625 
kuruta almak ve örneklerini görmek iıtiyenlerin her gün ötle· 
den ıonra komiıyona gelmeleri. Fotinlerin ilk teminata 5755 ve 
kumaılarınki 7500 liradır. Fotinlerin ihalesi 7-9·936 Pazartesi 
rünü ıaat 11 de ve kumaılarınki ayni günün ıaat 15 indedir. 
Ekıiltmelere gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya-

' zıh belgelerle teminatlar1Dı teklif mektublarile beraber belli ıaat
lerinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Satınal
ma Komiıyonuna vermeleri. 

Nafıa Bakanbiından: 

4-9-936 cuma rilnil Hat )5 de Ankarada Nafıa Bakanhtı 
malzeme ekıiltme komiıyonu oduında 1116,5 lira muhammen 
bedelli kumat bakaalık tarafından verilecek sair bilumum mal · 
zemeıi müteahhi~e ait olmak t•rtile 83 takım erkek elbiaeıi ile 
8 takım koıtilm tayyör ve 55 adet palto ile 7 adet mantonun 
diktirilmeıi açık eksiltme uıulil ile ekıiltmeye konulmuştur . 

Şartname ve buna milteferri diter evrak paraaız olarak mal
zeme daireainden verilecektir. 

Muvakkat teminat &1 lira 74 kuruıtur. 
1936 ıenesi ticaret odaıı vesikuı ibrazı mecburidir. 
Ekıiltmeye gireceklerin 4-9-936 cuma günü ıaat 15 de mal · 

zeme ekıiltme komiıyonunda bulunmaları lazımdır. 

Cinıi 

Kundura 
Poıtal 

lntaat Uıta Okulu Direktörlüğiinden: 

Alınacak 

miktar 
180 
180 

Muham. 
fiab 
470 
500 

Tutarı 
Lira 
846 
900 

Teminat akçeıi 
Lira K. 
63 45 
67 50 

1- Yukardaki ciuleri' miktarları, muhammen fiatları ve te
minat akçaları yazılı iki kalem giyim eıyaıı açık ekıiltme uıulile 
iıteklilerine ihale edilecektir. 

2- lh•le 3-9-936 Perıembe ıilnü ıaat 16 da Ankarada okul· 
lar ıatıtmanhtında toplanan komiıyon tarahndan yapılacktır· 

3- istekliler ihale tarihinden evvel teminatlarını yatırmıt 
olacaklardır. 

4 - ihale edilecek kundura ile poıtalın numuneıini ıörmek 
ve bunlara ald ıartnameyi rözden reçirmek iatiyenler her vakit 
okul direktarlGtGne b .. vurabilirler. 

4 - Makineler, Motörler, sair teferruab 
lstanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komİlyonundan: 
Bir adet motörlG 7aD1fın tulumbası ile aoo metre hortum 

21 Eylül 936 pazarteıi ıünü ıaat 15 de Tophanede ••~ 
. · T h · bedeli komiıyonunda açık ekıiltme ıle alınacakbr. a mın ,""'!' 

liradır. ilk teminata 180 liradır. Şartnamesi ko~iayond• lr.O_.
bilir. lıteklilerin kanuni veaikalarile beraber bellı ıaattc 
yona gelmeleri . 

5-· Nakliyat: 
_.a,.: 

İstanbul Levazım amirliği satınalma komisyon•ll"!! 

lstanbul ve Beyotlu ile Anadolu cihetindeki un, ersak 
kara nakliyatının pazarhtı 24 atuıtoı 936 puarte1i ıi•8 
14 de Tophanede aıhnalma komiıyonunda yapılacaktır. 

lstanbul cihetinin tahmin bedeli ?:157 lira 60 kurut, ilk 

nat 206 lira 82 kuruıtur. Anadolu cihetinin tahmin bedeli 
lira, ilk teminatı 80 lira 62 kuruıtur. Şartnameıi ko ' 

görülebilir. Her iki nakliyat bir mGteahhide verilebilecefl 
ayrı ayrı da verilebilir. lıteldilerin belli ıaatte komiıyo11• 
leri. 

6- Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 

lıtanbul Harici Askeri Kıtaatından: ~ 

T ekirdat için 650000 kilo Hnit maden kömilril kapalı Jf 1 
milnakaaaya konularak ihaleıi 1 Eylül 936 aab günü ıdt_ J 
Tekirdat Askeri Satınalma komiıyonunda yapılacaktır. ~~:Jı 
meıi hergün T ekirdatında Aıkeri aatınalma Komiayonu11da 
lebilir. Beher kilo, linit kömürünün muhammen bedeli 1 
2.5 aantim ve ilk teminat 609 lira 37 kuruıtur. Eluiltmcf' 
ceklerin 2490 aayıh ka11unun 2 ve 3 ilncil maddelerindeki 

katarla birlikte kapalı zarflarını ihale aaatinden bir ... l 

Komiıyon Batkanhtına vermeleri. 

Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi MüdUrlntnndeO 

Yükı•k lktiıat ve Ticaret mektebi için açık eksiltme il• 
ton kriple maden kömilrii aabn alınacaktır. Beher tonuna 

deter tahmin olunmuıtur. ilk teminatı IO'l liradır. Eblltal• 
tarihinde Hat 14te Ca;alotlunda Cumhuriyet Matbaası k 
Yüksek mektepler muha1ebecilitiade yapılacaktır. 
görmek. iıtiyenlerin Pazarteıi ve Pertembe gilnü Yük•ek 
ve Ticaret mektebine ve eksiltmeye ittirak edeceklerin 
ve ıaattr kanuni belrelerile birlikte ıözil geçen muhaıe 

komiıyona müracaatları. 

7 ·- Müteferrik 

Ankara Belediyeıinden: 

21, 25 atustoı 936 tarihleriDde eluiltmeleri 
Su idaresi için alınacak demir ve font boruların 
detitiklik yapılmak üzere ekıiltme tehir edilmittir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U. ldar• 
Muhammen bedeli 1112 lira 50 kuruş olan muhtelif 

ebatta 3670 adet lamba makinesi 3 9 - 936 Perıembe 
10 da Haydarp .. ada rar binuı dahilindeki 1 inci itlea-• 
yon• tarafında açık eksiltme ile Hhn alınacakbr. Bu i .. 
iıtiyenlerin 8.144 kurut muvakkat teminat vermeleri ve 
tayin ettiti veHikle birlikte ekıiltme günil ıaatine kad.,. 
yona müracaatları lazımdır. Bu it• ait tartnameler koıal• 
paraaız olarak datıtılmaktadır. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan lıletme Udi 
idaresinden: 

lımi muhammen bedelleri .. atıda yazılı malzeme 
pHarteai günil hlzalanada r<Sıterilen saatlarda Ankar_. 
binaıında ayrı ayn ve kapalı zarf uaulll ile ıatın ahDa 

Bu ite rirmek iıtiyenler, hizalarda 1rBıterilen muv 
minatlar ile kanunun tayin ettiti veıikaları, reJmi ı 
May11 936 tarih ve 3297 numar• aGıbuında lnlifar • 
talimatname daireıinde abnmıt •eaika ve leldif m 
aynı (Ün liatik malzame için aaat 14,30 ve dinamo ka 
ıaat 14,45 e kadar Komiıyon reiılitine .ermeleri lizııa 

Bu ite ait '8rtnameler Haydarpqa T ... nam ve Se 
tinde ve Ankara Malzeme claire•iDde paruıı olarak d 
tadır. 

iımi 
Muhm. bedel 

Lira 
23500 Muhtelif cinı liatik malzeme 

Muhtelif eb'atta 4310 metre bezli 
kauçuktan mamQI vagon dina-
mo kaJlt•· 13116 

Lira 
178'l,50 

98.1,70 



....._ (2 i" · 
Q~ahifeden devam) 
it a. d 

fl2 
1
• Y a yapılan inşaat 

Ôtti d~ ev, on üçü apartman, 
0bıılk ~kkan, üçü muhtelif bina 
~itd u:ıre geçen ay içinde şeh
tcliJ11/ Yeniden 82 bina inşa 
t•~ıl ış, 421 binada da tamirat 

lllı•tır. 

f) -
C anıuk fiatlanyükseliyor 

elen h 
•ıııd •herler, Adana mınıka-
~'llı: eıkj pamuk mahıulünüu 
~dit,\~almadığını götermek 
~a ır sene zarfında Mersin, 
ı. lltnd 
ıııac.. . •n AlmaDya, Japonya, 
il "tı11t. . 
"oı.ı n, Çegoalavya, ltalya 
t, 5 •n~a, Filistin ve Amerika
ıra dttıılyon 153 bin kusur 
~iıı titrinde 14 milyon 119 
~i•t~ kilo pamuk ihrac edil
d,kiır· Yeni mahsul, önümüz
kac hafta içinde piyasaya çıw 
~ı,11"ktır: Stokları kalmamış 
h.u eakı pamukJmahsulünün fi
ltıek•rı mütemadiyen yiikael-

tedir. 

Buğday ihracahmı2 
' d,"f

8u •ene Yunanistanın buğ
oıd rekoltesinin çok düşük 
•tııllğ~ anlaşılmaktadır. Geçen 

~I ı,11 eıın 3,250,000 kuvater o
~tk·tekoltesine mukabil bu se

e dit 
1 

tekolte 2,750,000 kuvater-
ı • 

~ ~t Yunan Ziraat Nezareti şu· 
d,11~dilrlerinden Critidiı bun-
l'tıilt ır rnüddet evvel ,ehri
hıı Relıniş ve Yunanistanın 
ltllt~e~eki buğday ihtiyacmın 
111

11 
•tıı İçin bazı tema1larda bu

liııiUttu. Bu temaslar netice· 
~ Q t Yunaniatana butday aatı
lıt lerinde mutabık kalınmış
\ au ıene Yunaniıtanın 
\llı1eketimizden iki mHyon 
\•terden ziyade ithalat ya

-tı umulmaktadır. 

\lltta şirketlerile banka· 
daki muamele vergile· 

f 11lin taksit müddetleri 
Si 

b,11:
0 rta •irketlerile banka ve 

l~td erler ve ıınai müeaaeıe• 
\ı' tahakkuk ettirilecek mua- · 
~ti~· \'ergileri takıit müddet· 
diti ırı. tayininde tereddüt edil-

' ~ıı,:den Finans Bakanlığı bu 
>,11~ta valiliklere bir tamim 
llıi"fte'ıt~r. Bakanlık bu tami
b'ıııt •ıgorta şirketleri ile 
~,tf, a Ve bankerlerin bir ay 

iti I~~ l'lda yaptıkları muamele· 
·ı e •·t ~1 '~ı t l muamele vergisini o 

a t~llil akip eden ayın ı 5 inci 
~ •c,S> •kt.•nıına kada ödemeleri 
I' ~td. ettığini ıınai müessese• 

11 e de bir ay zarfında yapı
l., S>eş' 
~'lld ın veya veresiye satış-
la~•it •n mütevellit verginin 
~ıldıt başlangıcı da aatışın ya-
1\ib• 1 •yı takip eden aydan 
tıı,~;erı. heıap edimeaini iıte· 

- tdir· 

liın()h f •• iaları yükseldi 
l~l 

''~i Ylda limon rekoltesinin 
tıı11,11 'inelere niı bet naha az 

t 'tııı ibti 'Panya rekolteainin de 
U ~t•i lllden çok zarar gör-

"lleıa' ~ebebile. fivatlar beher 
t t iç' rf ıı., .. ırı. 5 kuruştan 7,50 ku-

~i~d?ll~ıelnıiıtir. Memleketi
~ 'hçtl '".•heten zengin limon 
>l~, ..,:rı Adana havaliainde· 
~~ldt rekolte ihtiyacın ancak 
1~11 "• .1 

S ini karşılamaktadır. 
tı,,tteti nazarı itibara alan 

~'~•l:l h· ekaleti, rekolteyi ihti-
' ~t•ıı._ •ç değilse yüzde 65 ini 
~'tı e/llcak hale getirmek 
~İr, l•h tedbirler düşünmek· 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Cinai Miktarı Teminatı Şartname Pa. 
Metre Lira KS (Fiyat) 

Arka çantahk bez 21,500 1209,40 ()() 75 
Portatif Çadır bezi I00,000: 150,000 6875, 565 75 
Mahruti Çadır be.zi 150,000 : 180,000 9800 835 95 
Yazlık elbiselik bez 400,000 12,250 1100 55 

6875 565 75 
10,876 965 55 

Portatif çadır bezi 150,000 
Y ulık elbiıeJik bez 350,000 
Keten ipliği 600 kilo 270 ()() 600 
Urgan ) 900 Metre ) 
Gergi ipi) 150,000 ,, ) 915 ()() 12, 135 
Sitil ipi ) 150,000 ,, ) 

1 Yukarıda yazılı malzemenin şartnamelerini hizalarında ya-
zılı bedeller karşılığında almak ve örneklerini görmek isteyenle
rin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

2- Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

b) M Ü Z AY E O E L E R 
ı-- Emlak 

istanbul Belediyesinden : 
Beş sene ıonra paraaız olarak belediyeye terkedilmek ve iş· 

letildiği müddetçe 420 lira senelik kira tahmin edilen merke2 hal 
binası içinde benzin ve mazot satış yeri yapılması açık arttırma
ya konulmuştur._ Keşif ovrakı ve şartnamesi levazım müdürlü· 
ğünde görülür. istekli olanlar 157 lira 50 kuruşluk muvakkat te· 
minat makbuz veya mektubi)e beraber 3 Eyliil 936 Perşembe 
günü aaat 14 te Daimi Encümende bulunmahdır. 

2·-Müteferrik 
Asma Fidanlıkları Alım Satım Komisyonundan: 

Muhammen fi.atı 77 lire 25 kuruş olan Göztepe Asma Fidan
lığı bağının bu yılkı yemeklik ve şaraplık üzümleri ı,:22 ağustos 
936 cumartesi 1rünü saat 1 1 de pazarlıkla satılacağından istekli
lerin 600 kurut pey akçesile Müeuesede Komisyona müracaat· 
)eri. 

İstanbul Levazım 
Amirliği Satınalma 

Komisyonundan: 
Defterdarda bir No. lu di· 

kim evinde mevcut ve köhne· 
ye ayrılan 54 kalem muhtelif 
malzeme ile otomobil malze · 
mesi ve 75 çift fotin 26 ağuıı· 
tos 936 çarşamba günü saat 
14,30 da Tophanede ıatınalma 
komisyonunda pazarlıkla satı• 

lacaktır. Tahmin bedeli 134 li
radır. Teminatı 21 liradır. lş
bu eşyalar dikimevinde görü· 
lebilir. Pazarlığı için isteklile• 
rin belli aaatte komisyona gel· 
meleri. 

• * :t-

Defterdarda l No. lu dikime· 
vinde mevcut 46480 buçuk m. 
muhtelif şerit 18 kilo 457 gram 
merserize ipliği 450 metre 
kaytas, 120500 adet takta duğ· 
me, 250 kilo muhtelif ecnebi 
düğme, 301793 adet kapsol 26 
Ağustos 936 Çarşamba günü 
saat 14 te Tophanede Satınal
ma komisyonunda pazarlıkla 
ııatılacakfır. Hepsinin tahmia 
bedeli 658 liradır. İşbu eşyanın 
nümunesi komisyonda ve Def
terdarda dikmevinde görülebi
lir· İ~tekliler:n belli saatte ko
misyona gelmeleri. 

İnhisarlar U. Müdürliiğünden: 

1 - Şartname ve keşifnarİıesi mucibince 6259 lira 
muhammen bedelli su tesisatına ait horu ve civada ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 7-9-936 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 16de Kabataşta Levazım ve Mübayaat alım ve 
satını Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız sözü gecen subeden alına· 
bilir. 

4 - Muvakkat güvenme parası 470 liradır. 
5 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri ıçın kanunen 

kendilerinden aranması iktiza eden vesikalariyle birlikte 
kapalı zarflarını eksillme günü saat 14 ~ . kad~r söz~ 
gecen Komisyon Reisine makbuz mukabılınde vermelerı 
lazımdır. 195 (547) 1 · 3 

• • • 

11 bin takım nane etiketi 
15 bin ,, portakal etiketi 
Nümune ve şartnameleri nıucibince yukarda cins ve 

miktarı yazılı likör etiketleri 27 -8-936 tarihin~ raıtlıyan 
perşembe günü saat 15te pazaı:lı~la .. satın al.ınacaktır. !~
teklilerin nümune ve şartnamesmı gormek üzere hergun 
ve pazarlık için de tayin olunan gün ve ~aatte yüzde 7,5 
güvenme parasile birlikte Kabataşta inhısarlar Levazım 
ve Mubayaat Şubesi MUdürltiğündeki Alım Komisyonuna 
müracaatları. (281) 172 3-3 

İhale tarihi Günü Saatı İhale şekil 

258-936 Sah 11 Kap ah zarf 

" " " " 15 
" " 26-8-936 Çarşamba 1 l 
" " 27-8-936 Perşembe il ,, " 

" " " 
,, \5 

" " 29 8-936 C. Ertesi l I ,, ,, 
31-8-936 P. Ertesi il Açık ekaitme 

31-8-936 P. Ertesi 15 ,, 
" 

maddelerinde yazılı belgeleri ilk teminatları ile teklif mektupla
rını ihale saatlarından en az bir saat evvel komisyona verme
leri ve açık eksiltrııelere gireceklerin tam ihale saatlarında M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

lstanbul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden 

lbale günü: 8 7 -936. 456 mezat ka yimesi 673 kilo 53.84 lira eh 
markası 117 nümara demir soba, 242 mezat k. 180 k. 112.50 lira 1 
numara lastik boru, 1409 mezat k. 104.500 kilo 112.66 lira ew mar· 
ka 926 numara pamuk mensucat, 1651 mezat k. 143 kilo 228.80 lira 
th marka 1582 numara kesilmiş yazı kağıdı, ihale günü: 119936. 
1638 mezat k. 35 kilo 316 lira 25 kurüş ej marka 451 numara radyo 
makine ve lambası, 1904 mezat k. 23.150 kilo 115 lira adres marka 
907 numara radyo ampulu ve aksamı, 1601 mezat k. 76 kilo 304 
lira vs marka 25 numara radyo levuımatı, 5518 mezat k. 135 kilo 
1375.50 lira latcn marka 477 numara masoraya sarılı ipek ipliği, iha
le günü H-9-936. 5069 mezat k. 139 kilo 96.50 lira dl marka 3059 
numara boyalı demir kapsül ve fermejop, 631 mezat k. 3026 kilo 
665.72 lira 877 numara mh marka fasetalı ayna camı, 1294 mezat k. 
80 kilo 100 lira yumak halinde pamuk ipliğ"i, 1293 mezat k. 193 
kilo 72.38 lira ağaç düğme, ihale günü: 16-9 936. 276 mezat k. 655 
kilo 3'27 .50 lira pirinç cilalı demir düy, 1314 mezat k. 1320 kilo 
429 lira 55 93 marka 2763 numara müstamel ipek iç 9amaşırı, 980 

· mezat k. 557 kilo 278.50 lira tzblsc marka 1 5 numara teneke çer
çiveli d.:v aynası, 964 mezat k. 3713 kilo 2320 lira 63 kuruş ı. g 

marka 37 44 numara lastik levha ihale günü: 18-9-9 ~}6. 963 mezat k. 
158 kilo 181.iO lira lktfltd marka 10 numara pamuk mensucat, 961 
mezat k. 653.500 kilo 68.72 lira keaz marka 4863 4868 num:ıra çi
lingir alatından demir çengel ve halka, 939 mezat k. 3, 850 kilo 
377 lira kasarlı pamuk mensucat, 881 mezat k. 130 kilo 126.88 lira 
pamuk mensucat kısmen çürümü~, ihale ğünü: 21-9-936 668 mezat k. 
118 kilo 590 lira bsn marka 1640 314 lira telsiz telefon ahize maki
nesi ve aksamı, 1007 mezat k. 3668 kilo 165 lira ae marka 1 15 
numara ham bütüme, 1006 m~zat k. 794. 750 kilo 143 lir imla marka 
110 numara eczai tıbbiye, 1005 mezat k. 296 kilo 80 lira şeker, iha· 
le günü: 23-9-936. 1503 mezat k. 179 kilo 204,64lira ac marka 1534 
numara fasoneli pamuk mensucat, 1523 mezat k. 166 kilo 221 lira 
66 k. ac marka 1854 numara boyalı fasoneli pamuk meDsucat, 1492 
mezat k. 283 kilo 421.50 lira ak marka 6125 numara graır.ofon alc· 
samından çelik yay, 1037 mezat k. 204 kilo 107.61 lira ldc marka 
sanayie mahsus asid laktik, ihale günü: 25-9-936. 1054 mezat k. 
19798 kilo 989.90 lira tbc marka 1 75 tıumara hurda demir halinde 
alatı züsaiye, 1067 mezat k. 19266 kilo 722.48 lira ateş tuğlası, 1022 
mezat k. 1257 kilo 751.40 lira V marka 38654 59 numara reçine ya• 
ğı, 1486 mezat k. 366 kilo 109.80 lira av marka 3 numara o!'dı pi
rinç boru ihale günü: 28-9-936. 1487 mezat k. 291 kilo 287,:~0 lira 
av marka 4 numara adı pirinç boru, 339 meı.at k. 160 kilo 240 lira 
hayvanı ipek döküntüleri, 1119 'mezat k. 759 kilo 151.80 lira gdc 
marka 1095 561 numara alkol metalik, 1118 mezat k. 384 kilo 76.80 
lira cd marka 1088 numara alkol metalik, 

1-1549 S. kan. mücibince yukardaki eşya muayyen günlerde ve 
saat 14 te 2490 s. kan. hükümleri dairesinde açık artırma ile sahla
caktır. Satış lstanbul gümrüğündeki salonda yapılacaktır. 2- ülkeye 
ithal için alıcı çıkmazsa ayni celsede yabanillere götürülmek şartile 
ve ayni usulle isteklisine satılacaktır. 3- isteklilerin her malın yüzde 
7,5 g-unu pey olarak yaturup makbuzlarile beraber ticaret odaaı ve
sikalarını veya maliyenin ünvan te2kP-relerini muayyen saatte ko
miııyona göstermeleri şarttı. 4- peşin para ile mal almak isteyenler 

0 malın muhammen bedelini pey olarak zamanında yaturup makbuz· 
!arını komisyona göstermeleri ve ihaleyi mütakipte bedelini tamamen 
yatırmaları şarttır. Aksi halde hususi şartlar hükmü tatbik olunur. 
Bu gibilerden başka vesaik aranmaz. 5- Pey makbuzlara her gün ve· 
rilebilir yalnı7 ihale günlerinde saat 13,5 ğa kadar pey akçeıi ala-

. nır. 6 - Hususi şartlar ııaloo kapusunda asıhdır . 7- ihale günlerinde 
başhca pazarlıkla müteferrik eşya satışıda olduğu ilan edilir . 

(501) 194 

........................... 1 .......................... .. 

Satıltk çamlık erazı 
Burgaz adada İndos gazioosu mevkiinde. üç ta

rafı yol içinde tOOOden fazla çamı havi, bina yap
mağa elverişli ve Marniaraya nezareti kiimilesi 
olan 4.üOO arşın miktarında çamlık erazi temamen 
veya ifrazen satılıktır. Görmek ve görüş~ek iste-

yenlerin gazetemiz s ah_
1
ibi!1e müracaatla,ri., . ~ ~ .· 

' 
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Les avantages procures par notre journal 

i ses abonnes 

En delıorı de son contenu, le «lldnakasa Gazete-· 
•i» of f re <İ ses abonnes les avantagtı suivanls: 

1.- ll publie en sııpplement le texte en franc;aiı 
de toutes lu lois, decrets-loi, traites de commerce, 
liıtea des contingentements ele. el les soumel gratui-
tement ,; ses a bonneı. · 

2- il met gral'ieuıtment a la diıpoıltion de ses 
abonneı un spicialiste en matiere jlscale, capable et 
cxperimente, pour toute conıultation, afin de rtsoudre 
leı questions eplneuses de flsc et d'lmpôt. 

3. - u Bureau de Traductlon «Poliglol» effectue, 
d l'inlenlion de noı abonneı une escomple de 25 
pour cent da11s leurs travaux de traduclion et de cople. 

. ., 1) 14!1* H bNis 
• 

-1-

Coutructioa - R'paratioa 
Travaux Publica,Materiel de 
Conatruction Cartoıraphie 

Coaatntetion du pont en be· 
toa araf de Nama••, ıur la rou
te Moafhla•Keuydjeyiz. Prix e1t. 
250oo, caut. proY. 1875 L. Se
eollde aelj. ıouı pli cacbete, faut• 
• ..... ııionnaire lora de la pre
llİ-.. Co61. apeciale ıieput au 
Departe.ent deı Poatı et Chaua
riet du Mial•tere deı Travaux 
P.bhc. a Aalı•a, aercredi 2-9-
936 a 16 h. Cah. du eh. aa De
Pllt•a..t ıaavine, et a la Di· 
l'9etion deı Travaua Pablica de 
Mo.twa, mo,.aaa11t 125 P. -C-.tıuctioa clu ıareı de 
Y ...wop.n ~t d'Ü•akead, 1e 

tre.vaat IUr IH kil. 504+490 et 
53S+t22 de la lirae ferroviaire 
Ha1~ha-Ankara. Prix ut. 
24372,'8, cat. prov. 1128 L. Nou· 
Y.ale adi- ..., pli cacbete. Pre
.._ C.•.-o• C.trale. aie• 
.._. •• Service .. Vol• a la 
Dlr. C..trt1e dea Cb. de F• ele 
l'!.tat a Aahra, jeudi 3·9·936 a ' 
15 la. Cala. deı eh. aux rarea 
d' A-... et • Ha1•rpacba, ao
Y .. Hat 122 P. -Coutruetioa de srz Joıemeau 
ti" ı '11w lO.IMld•la. Faule 
de aouaiaeioaaire lora ele l'atlj. 
IOU• pli cachete du 27-7-"6, cel· 
..... •te , .... - rt-8-936 et 
.. '- • sre • ..-.c.1ı.-.a1a. 
•u -.-Geu~ d'Oulou
ld.W.. 

c-b ... -;-... _.. .. 
tra·Hll et 4e il* 1 t1411e a l'E· 

cole de Muaique de Djebedji ( A•· 
kara). Prix nt. 24461,86, CHt . 
prov. 183S L. Adj. 10uı pli ca
claete. Com. tl'Enchere dea Cou
tructionı du Miaiıtere dea T ra• 
vaux Publicı a Aakara, jeudi 3-
9-936 a 16 b. Cah. deı eh. İl la 
Dir. Generale dea Coaıtructionı, 
moreaaaat 122 P. -Ach~vement de la Comtruc· 
tion deı po.tea de pollce et de 
ıendarmerie a KetclaieunD (An· 
kara). Prix clt. 2725 L. S'adrH• 
1er au ıiep du Parti Rep. du 
Peuple d' Aakara juıqu'a uae 1e· 
maine. 

Reparatloa clu d6p6t foar Mllitaire 
de T oplaaa6. Priz eıt. 898,38, 
caut. prov. 67 ,SO L. Adj. de rre 
a 6fe- Coa. •• Achat de l'laten• 
daace Militaire d'lıtanbul a To· 
plaaae, mercredi 2&8-936 a 15 b. 
Cü. du eh. a la Coami11ion. 

- 2 -

Machinea, Moteura, Accea· 
aoiru et Huilea pour 

llllclaiae 

U.. Pompe i .__elle, atee 
...t.• et • metre. de tu• 
J&wt. Priz eat. 2400. caut. prov. 
180 L. Adi. oawnte. eo.. i' A· 
chat de l'lateaduce Militair• 
...._ .. l Topbaae, hanm 2t· 
9-936 a ıs b. Cab. del eh. a la 
Co•mlılloa. 
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VENDREDI 

C.ut. prov. 609,37 L. Adj. souı 
pli cacbete. Com. de1 Acbatı Mi· 
litairH de Tekirdap, mardi 1·9-
936 a 16 h. Cah. d .. eh. a la 
Commisaion precitee. -Cbarbon crible 120 tonaeı, 
pour l'Ecole du Commerce d'll· 
tanbul. Prix e1t. 18 L . la tonne. 
Caut. prov. 162 L. Comptabilite 
des Ecolu Superieures d'lıtanbul 
a Diai'haloglou, 4-9-936 a 14 h. 
Cah. deı eh. chaque lundi et jeu· 
di, a l'Ecole prec'. tee. 
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Habillement - Llngerie · 

Cbauaaurea ete. 

ChauHurn pour interieur 12070 
paireı et chau11ure1 pour la ville 
9035 paireı . Prix eıt. 4.25 L. la 
paire, caut. prov. 5755 L 

Etoffe pour babit d'hiver 
50000 metre1. Priır eıt. 250P. le 
aetre. C.ut. prov. 7500 L. Adj. 
10U1 pli cacbete et ıeparement. 

Com. d' Achat du Miniıtere de la 
DefeHe Nationale a Ankara, lun· 
di 7-9-936 a 1 t h. et a ıs h. Cah. 
dea cb. İl la m~me Commiııion, 
,..pectivement 450 et 62S P. -Coalectioa de 83 coıdum• 
pour hommeı, de 8 coıtumea 
tailleurı, de 55 paletou et tle 
7 manteaua. Prix en. 1116,50 L. 
(Etoffe a la charre du Miaiıtere). 
Caut. prov. 83,74 L. Adj. ouver· 
te. Coa. des Encbere1 du Miniı· 
tere dea Travaux Publicı a An
kara, veadredi 4-9-936 a 15 h. 
Cah. de1 ela. ~rat. au Bureau de 
l'Ecoaomat du dit Mini.tere. -
Cbauaaunı 180 painı. Prix 

eıt. 846 L. (a raiaoa de 470 P. 
le paire). Caut. prov. 63,45 L. 

Chau11ureı Hnı quartier (poı· 
tal) 180 pairea. Prix Mt. 900 L. 
(a railoa de 500 P. la paire). 
Caut. prov. 67,50 L. Pour l'Eco· 
le deı Coatreı-Maitreı de Con1-
tructioa d' Ankara. Adj. ouverte. 
Coa. apeciale •iereant a le 
Comptabilite deı Ecolea d' Anka· 
ra, jeudi 3·9·936 a 16 b. Echan· 
tillon et cah. deı eh. İl la Direc· 
tioa de l'Ecole. 
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Divera 

Articlea dİ•erı eD caoutolaouc. 
Prix ••t. 23500, caut. prov. 
1762,SO L. 

Courroie ea caoutohouc bliıı
deu de toile, de diff. dimenıionı, 
pour clynamoı de waroa. Prix Ht. 
13116, caut. prov. 983,70 L. Acij. 
tou pli cacbete et ıepareaeat. 
Ada. Generale de1 Cheminı de 
Fer de l'Etat a Aakara, luadi, 
•• 5-10-936 • 15 h. 30 •t • 15b. 
45. Cab. dea eh • .,at. au Bareau 
clu Materiel a Ankara, et a cehıi 
de1 Receptioaı et deı Expedi· 
tioaı a Ha~cba. -

lleclalae i ı .... de diffenn
._ ••••• et dlaenaiona, 3670 
piioea. Prix ellt. 1112,50, caut. 

prov. 83,44 L. Adj. ouverte. Com. 
ele la Premiere S.ction d'Exploi· 
tatioa de1 Ch. de Fer de l'Etat a 
Haydarpacha, jeu.ti 3-9-936 İl 10 
b. Cab. clea eh. ırat. a la Coa • 

J de l'Exploitatioa de• "' 
ritimea. Adj. de i"e a r 
reau de l'Ecoao .. t d• 
niıtration en qu .. tio• 

mi11ion. 
• • • 

Les adjudicatiou ouverteı par 
la Municipalite d' Ankara pour la 
fourniture deı tuyaux u fer et en 
foate al' Adainiıtration dea Eaux, 
et qui deY&ient avoir lieu le 21 
et le 25 Aoat 936 oat ete ajour· 
nea, a I• IUite deı modificatioaı 

a introduire dana le1 cah. deı 
clwpa. 

B} Mj!icatiols 
1 la Sureacbere 

Vent• de material hora d'u· 
ıaıe, appartenant a la Direction 

a 14 h. -
Uae machiae de pi 

q11e Markol, a vec aaot 
ceuoire. 

Lois, Dierets lois, Trıitis de Comme..-

La F oire lnternationale d'lzmir 

L'unique Foire turque de ca· ı Deı YİIUI rrahaita --
ractere internatioaal ı'ouvrira par tou• les coaa....._ 
cette aHee pour la 6IM foiı a Laa tarifa • bli••-
l:smir, le p&us importaat e• le pour l• vieiteur1 • la 
plu• ~ttoruque clu porta de la le tranıport ... _,..... 
mer Eree. a y •poaer aeroat r 

Cette Foire qui jouit d'une po· u u et ceux cleı ebe••• 
pularite croiuaate, offre a touı turca de S0-80 o o ıeloa 
leı upo1anb et visiteun etran· taace. et de 70 u u 

pr1 uae excellente occa1ioD de ınarcbu*... (all• et 
faire conaaitre au marcbe turc De m~me diveneı 

le1 marchaadi1eı qu'ils deıirent de traasportı 
y iatroduire, aiaıi que d'examiner conaenti a dn reducti 
de pres au aeilleur moment de reilı.., ıur leequeUu 
la ıailon lea celebreı articleı taila peuveat itre o 
d'exportation de Turquie e• lea CoaMlata de Twquie. 
atelier1 ou ceuır ci ıoat fabriqueı redulbı ı•t ,,....,._ • t 
et manipuleı. Ilı peuvent aiui H au 2'l Octottre 936. 
rendre compte ıur place deı pro- Eaoaerati0111: LH fir 
rrea eco ... iquM realite• .... tioaaleı et etraapN8. 
ce paya et nouer del relationı di- IOllt Ubere.ı de toua 
rectH avec ao11 İ•port.teur1 et pereeption• -.icripaa.., 
eaportateura. que ı... lweclaare9• 

Le develeppnaent conatant de afhc.._, YİflMÖ9e ete. 
la Foire lntemationale d'bmir du- pour la Foire a titN 
rut lea troiı deaiireı aaneeı ae paraade, Hnt ex .. ptl 
reRete d.aı le cbiffre •uivaab ele tiabre. 

1933 1934 1935 Veatu: Un aontut., 
L.. lirm .. turqueı Ltqı. en devi,.. li 

participaat ala alloue aas •çoautı 
Foire 130 136 16S a vendre a titre d'ecla 

Lea A .. illİll&n· une partie dee • 
tiou d'Etat expo.6u. T ou• dewt. 
turc part. 11 19 26 cond•ttoa d'iaportatio• 

Le1 Vilayetı re- veate de Hl aarcluındl• 
preaente. 9 11 12 a demaader au Coaite 

Leafirmea._.., . 
repre.-tea 31 

Lu Etatı etr•r•• 
repra.atee. O 2 s 

Le ao•bre dH 
viıiteur1 

240.000.286. S00.311 .000 
Lu autoritel turqueı e•tiaant 

a ıa ;mm ,,.-. l'iaportaaee de 
la P9ire d'bmlr pour le deve
lıoppe•ant de1 relatiou co~ 
cialeı avec le payı etranıen oat 
aecorde com•• par le paNe, de 
aoabraaHa facilitea peur leı 
voyapur• et l'importatien, le 
t_,ort et la veDte .. ...,.. 
claaa._• a eapoew .. C.. di· 
wree• -u•ea ıoat t.rievem.t 
enu•ereu ci • deuouı: 

Foire i lz•İr. 
Vu l'l•portaace ere 

la F oir, la auperfacie 1 
a ete pOJ16e cette 
.uı.. metru carreı -
veau plaa eat co• 4e 
a •tiafllire to\11 lee il 
ı... loyera oat ete 
taux ıuivaat•: 

...., ......... v 
Dlaıektlll: .... 

B•ıWatı ru: AltTUN 
Galata BlDtr aokak 


