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GÜNLÜK 

•• 
İDAREHANE: 

" POLİGLOT ,, 
T erceme Bürosu 

Galata, Billur sokak 17 
Tünel yanında 

İLAN ŞARTLARI 
idarehanemizde görü~ülur 

'G AZ~TESİ 
frlgr.: İsı. :o,f( NAK.ASA 

Telefon: 4~l097 

- =--

CUMARTESİ 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

Ölçü 
lstanbul Belediyesinden: 

sahihlerinin nazarı dikkatlerine: 
Jstanbu\ Belediyesinin 936 senelerine ait ölçüler!n mu

ayenesi 31 Ağustos akşamı sona erecektir. Müdd~ti için
de ayar memurluklarına ölçülerini muayene ettirip dam· 
ğalattırmayanlar hakkında kanuni takibat yapılacağı tek· 
rar ilan olunur. (B) 201 1-2 

İstanbul Sanayi Müfettişliğinden : 
Muamele ve istihlak vergisi hakkında görüşülmek üzere 24 

Ağuıtoı pazartesi günü tam saat J5te Teşviki Sanayi kanunu 
muafiyetinden istifade eylemekte bulunan müesaeselerin birer sa· 
lihiyettar murahhasın İAtanbul Ticaret ve Sanayi Odasının salo· 
nundaki içtimamıza gönderilmesi. 

22 Ağustos 1936 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Ga:ete mılnderiratrndan maada: 

1 - Tacirleri al<ikwlar eden kanun, kararname, 
ticaret m11ahecle/eri, kontenjan lisft>lerini pa:aszz ola
rak tıirkce veya f ransz:ca il<iue sur dile abonelerine 
takdim ecler. 

'2 - Abonelerinin ueryi mı1şkıil<itım lııil için bu i~
lerde tr.crü/Je/i V<' sal<ihiyel sahibi bir nuitelıassısı 
istişare irin parasız olarak emirlerine mmide bulun
durmaktadır. 

:J. - Bilumum 
laraftnda!l yıiz.de 

ı-

tercı'/Jle işlerinde ccPoliylol» Bürosu 
2.> lenzil<il yapzltr. 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden: 1 '~•hrukat, Benzin, Makine • 1 
l ,. •tları ve saire. ' 
,IJ.._ M 
: \' lltbaa itleri - Kırtaai ye '!'!'!'!!!!!!!!!~!'!!!!!lll!'!!!lll!'!!!lll!'!""!'!!!!!"' __ _. ...... -"'"""'ıazı::ı::::::z:o~==~..,., .,.,., ,_..,.... 

'? •:t•hane levazımı a) Mu·· N A KAS A L A R 

Tavukçuluk Enstitüsü için açık eksiltme usulü ile 18000 kilo 
buğday, 9000 kilo arpa, 8000 kilo yulaf, 9000 kilo mısır ve 13 
bin kilo kepek satın alınacaktır. Muhammen kıymet 2205 liradır. 
Şartnameler her gün saat 9 dan 12 ve 14 den 17 ye kadar Çan· 
kırı caddesi üzerindeki Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden 

alınır. isteklilerin 4 Eylül 936 cuma günü saat 10 da Ticaret o
dası vesikası ve 166 liralık muvakkat teminat mukbuzu veya 
Banka mektublarile birlikte Keçiören caddesi üzerinde Tohum 
Islah Enstitüsü binasında toplanacak Komisyona baş vurmaları. 

1 'Müteferrik 

. .... 
b) Müzayedeler. 

~Gteferr ik. 

,,...._ ____ -- -- -- - -·. 

PİYASA 
liABERLERİ 

=~ ..... .*+·c;.t < 

İstanbuldaki maliye 
l~Ubelerir..in hudutları 

'it dlltei Hususiyelerin Bl"ledi-
tt devrinden sonra İstam-

1\~ihetinde mevcut maliye 
ı~~/1 şubelerinin adedi ona 
~-~•tir. Bu şubelerde yalnız 
~ıııı tı~, muamele, istihlak, sa· 
~t t lfıbi vergilerin tahakkuk 
~ıt ih•iliyle meşgul olunmakta
~~,.1•tanbul cihetindeki maliye 
~tlıı~· 4ubelerinden bazılarının 
tı~ııb'Y~lere devredilmeleri mü· 
~iıı h etıyle geri kalan 10 şube· 
lı~lt ~dutıarında bazı değişik
tıi•le~· Yapılmış ve hudutları lfe-

1 •lıtıiıı.lj •t "' r. 
~lt\j ..... ~nbul cihetinde Hoca paşa 

~ k. ••()rı" 
'"tt~ u, Alemdar, Beyazıt, 
1.• an "" ''k F t'h E 1 liı;ı1 S • ~uçu pazar, a ı , -
•ııbtı,.,~ınatya, Fener, maliye 

ş, 1 kalnıı,tır. 
A.btrıeih Mehmet Küheylani, 
't 'ht._k Çelebi, oğlu Alae'1din, 
ttıilb._11 •I~ olmak üzere dört 
Şe}'h tsı Vardır. 

~ ç,1,~ehrnet Kehlani, Ham· 
tltrj 1

• Rüıtempaşa mahal-
'itt· de E . .. .. b . ır. ınınonu şu eııne 

, . .\ı,llld 
1 tıitl ._. a.r rn aliye tahıil şube· 

~- ' 'Tl h 1dferı .• nıutpaşa, Molla Ali-
t lltı A.l I 'tı, S 

1 
• enıdar, Cankurta• 

•hcık ll tana.hrnet, Binbirdi rek 
A.h,:;Şa, Eınin Sinan, Küçük 
~-~"•,Ya, .şehsuvar, Bayram· 
~ 1"1ar ~adırcı, Ahmetçelebi 
~'taç j hayrettin, Tu şantaşı, 
, ıı..,,htıi• s•k,. Muhsine Hatun, 
~'ıtıedd· adı, Tülbentçi Hü-

ıı. h ırı, K ~t· 
' ''Iİ a ıp Kaıım Nişan• 

tıı "'•r K ' b ttp"•a 
1 

eoıaleddin, Meh· 
'lleaj 0 nıak üzere 22 ma-
l\" "'•rdır, 

A.1· Plllıca. 
~~ • nala.br,ı, Beyazit, Çelebi 
l~ı •r,,. 1( lln, Kemalpaşa, Molla 
tttti d~ 

8 
alen~erhane mahal· 

· eyazıt şubesine ait· 

~--
•ııtıa 2c:i aahifada) • 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Hozat Jandafma Seyyar Alay 
Miktar Cinıi Tahmin bedeli 

180000 kilo Un 
40000 ,, Sığır eti 
300000 ,, Arpa 

Lira Ku. 
21600 00 
6000 00 
12000 00 

39600 00 

Komutanlığından: 
İlk güvenme 

Lira Ku. 
J620 00 
450 00 
900 00 

2970 00 
1- Cinıi, miktarı, tahmin bedelleri ve ilk güvenmeleri yu -

yukarda yazılı üç kalem yiyecek kapalı zarf eksiltmesine kon
muştur. 

2- Eksiltme 15·9-936 sah günü saat 10 da Hozatta Seyyar 
Jandarma alay dairesinde yapılacaktır. 

3 - Şartname Hozat Seyyar Jandarma Satınalma Komisyo· 
nundan alınabilir. 

4 - istekliler 2490 uyıh kanun hükümlerine göre vesika ib· 
raz ederler. 

5 Teklif mektubları eksiltme saatınden blr saat evveline 
kadar Hozatta Seyyar Jandarma Satınalma komisyonuna veril · 
melidir. 

Harita Genel Direktörlüğünden: 
1 - Harita Genel direktörlüğü kıta erleriyle hayvanatı için a

şağıda muhammen bedelleriyle mıktarları ve eksiltme günleri 
yazılı yiyecek ile yakacak açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Talihler ayrı ayrı yapılan şartnameleri görmek için her 
gün ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat makbuzları 
ile vaktında Cebeci Harta Genel direktörlüğü sahnalma komia-
yonuna gelmeleri. 
Muh. bedeli Cinsi Miki:arı Teminatı Tarihi Sa atı 

Lira Kilo Lira K. 
1740 Arpa 58000 130 50 3-9-936 10 
375 Saman 25000 28 13 

" t 1 
1800 Kuru ot 40000 120 00 ,, 14 

120 Pirinç 600 9 00 4-9-936 10 
112 Toz şeker 400 8 40 ,, 11 
210 Kuru fasulya 3000 15 75 

" 14 
245 Mercimek 3500 18 38 

" 15 
280 Bulgur 3500 21 00 

" 16 
4500 Kok kömürü 150 ton 337 50 5-9-936 IO 
5526 Sade yatı 6140 414 4~ 7-9-936 ıo 

96 Tuz 1200 7 20 ,, 11 

Sıhhi Müesseseler Artırma ve Eksiltme Kom:syonundan: 
Haydarpaşa Nümune hastanesinin azı 50000 çoğu 75000 kilo 

ailtüne teklif edilen fi&t uygun gödilmemlt olduğundan yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai MuaveRet mü· 
dürlüğü binasında kurulu komiıyonda 26·8·936 çarşamba günü 
saat 15te yapılacaktır. 

2- Sütün beher kilosuna 11 kuruş fiat tahmin edilmiştir. 
3 Garanti 1237 lira 50 kuruştur. 
4- İıtekliler şartnameyi paraaız olarak komisyondan ala· 

bilirler. 
5 - İıtekliler cari .eneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazıJı Belgeıler ve bu işe yeter muvakkat temi· 
nat makbuz veya Banka mektubu ile belli gün ve saatte komiı
yona gelmeleri. 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatından: 

Kolordunun ihtiyacı olan 
60000 kilo sığır eti 26-8-936 çar
şamba günü ııaat 15 de, 15000 
kilo koyun eti 26-8-936 saat 
16 da ayrı ayrı kapalı zarf u · 
sulile eksiltm~ye konulmuştur. 
Şartnameleri ayrı ayrıdır. Sı· 

ğır etinin muhammen bedeli 
15000 liradır. İlk teminatı 1125 
liradır. Koyun etinin muham
men bedeli 6000 liradır. İlkte· 
minah 450 liradır. Şartname· 
leri görmek istiyenler her gün 
eksiltmeye iştirak edenler tek
lif mektuplarını eksiltmeyi aç· 
ma saatinden bir saat evveline 
kadar Balıkesirde kolordu sa• 
tın alma komisyonuna 
leri. 

• • • 

verme· 

Kolordunun ihtiyacı olan 
341500 kilo kuru ot 27-8-936 
perşembe günü saat 15 de ka· 
palı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. Muhammen bedeli 
8537 lira 50 kuruştur. İlk te· 
minatı 640 lira 31 kuruştur. İs· 
teklilerin şartnamesini görmek 
üzere her R'Ün eksiltmeye işti· 

rak edeceklerin teklif mektup
ları eksiltmeyi açma saatinden 
bir saat evveline kadar Balıke· 
sirde kor satınalma komisyonu· 
na vermeleri. 

* * * İzmir müstahkem mevki kı· 
taatının 131200 kilo un ihtiyacı 
kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur. İhalesi 7 Eylul 936 pa· 
zartesi günü saat 17 de İzmir· 
de Kışlada müstahkem mevki 
satınalma komisyonunda yapı

lacaktır. Tahmin edilen mec· 
mu tutarı 15744 liradır. Beher 
kilo un için 12 kuruş fiat tah· 
min edilmiştir. İlk teminatı 1180 
liradir. Şartnamesi hergün ko· 
misyonda görülebilir. İsteklile· 
rin Ticaret odaııında kayıtlı ol· 
duklarına dair vesika göster
mek mecburiyetindedirler. Ek
siltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnameıinde 

yazılı vesikalarla teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evvel ko· 
misyona vermiş bulunacaklardır. 

• • :!: 

İzmir müstahkem mevki kı· 
taatının 197700 kilo un kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 7 Eylul 936 pa· 
zartesi günü saat 16.30 da İz
mirde Kışlada müstahkem mev· 
ki sat;ınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. Tahmin edilen mec· 
mu tutarı 23209 lira 75 kuruş
tur. Beher kilo un için 11 ku
ruş 75 santimdir. İlk teminatı 
l 742 lira 25 kuruştur. Şartna

mesi her gün komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin Ticaret o
dasında kayıtlı olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetin 
de dirler. Eksiltmeye iştirak 

edecekler 2490 sayılı kanunun 
iki ve üçüncü r.ıaddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikala· 
riyle teminat ve t'!klif mektup· 
tarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel komisyona 
bulunacaklardır. 

• • • 

vermiş 

Konya garnizonundaki kıtat 
ve müessesat hayvanatının ih· 
tiyacı olan 665000 kilo kuru ot 
kapalı zarfla eksiltmiye konul
muştur. Muhammen tutarı 23275 
lira olup ilk teminatı 1746 li
radır. Şartname Konya kolordu 
ve İstanbul Ankara levazım 
amirlikleri satınalma komisyon
larındadır. İstekliler şartname· 
leri komisyonda okuyabilirler. 
Eksiltme 5 Eylul 936 cumartesi 
günü saat 11 de Konyada kolor· 
du satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. İstekliler ihale 
günü saat ona kadar teklif 
mektublarını Konyada Kolordu 
satınalma komisyonu başkan
lığına göndermelidirler. 

İstanbul Levaıım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

Askerkonağı için 7000 kilo 
yataklık kuru ot 26-8 . 936 
çarşamba günü saat 14,30 da 
Tophanede satınalma komisyo· 
nunda pazarlıkla alın.acaktır. 1-
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hale günü teslim tartiyle alı
_ , nacak olan yatlklık kuu ot i

çin iltekliler in belli ıaatte ko
miıyona gelmeleri. 

ve saatten bir Hat evveline 
kadar KHımpatada bulunan 
Komiıyon Batkanhtana verme· 
leri. 

3- Ekıiltme Eyliilun 4 üncü 
Cuma ıünO Hat onbirde Mer· 

ı ain Ziraat Banka11nda yapıla· 
caktır. 

Fen memurunun fenni 
dak bir taahütnameyi 
lunmaıı ve ncaret "' 
mukayyet olmaıı llsaj1 

5- Muvakkat ve k _.,,, 
nat iki yGı elli altı Ur t 

6- Daha fazla mal..., 
Banka müdüriyetine • 

Para Boraaıı 

1 Stcrlın 
Alış Satış 

li .- ~J, 
1 Uolar ı~.rıo ı::m. -

20 Fransız Fr. lfı4, 1üti,-
20 Liret t9U, 196,-
20 Belı,:ık Fr. !:!O, 84, 
20 Drahmi 21,- 23-
20 1 vıı,re fr. 

. 
81», 84!0, 

20 Leva 22 2:i, 
ı florıu • 

82, 84,-
20 Çek kronu 84, ~..!. 
1 Avustur)a ~I ~ ~4. 
1 Peçeta 14,- iti, -
1 Mark 28 !lO, -
1 Zloti 

, 
:.ıı,- 2:1,-

1 Pengll )'") 24,-
al Le) -· 13, ın,-
20 Dınar 4~.- ~ . 

•J.."l. 
l Yrn !P,- :ıı,-
20 lsvt'c;: kronu 31, .i:\,-
l 1 ürk altını ~l•), - 96f .. -
l Banknot Oi B. 2'6~, ''48, 

Çekler 

Açılı, Kapanı' 
Londra 
Nev York 
Parıs 

t34,25 li.'lfi,!"ıO 

~inan o 
Brüksel 
Ati na 
Ceneue 
Sof)a 
Amsterdam 
Prae 
Vı ana 
Madrıd 
Berlin 
Var~ova 
Budapeıt 
Bük re, 
Belrrad 
Yokohama 
Moıkova 
Stokholm 

!abam 

Allan ımento 
Merkez nankası 

lltiluazlar 

T rk bonu 1 vad. 

• . il pe~ . 
• • • vad . 

1 tikrazı llahllı 

Anadolu 1 pesın 
1 v.ıd. 

il pe~in 
l1 uıl. 
mıl. va. 

o.7~ 

12 '16 
IO,ut! l lJ 
4,i0.18 

8.1,7 17:-ı 

2,43l>8 
63, lS:l.~ 
l, t '}RŞ 

19,46 
4, 19lı 

6.30i.ı 

l,~i 1 8 

4, 22."j 

4,2l.i50 
t0i,2fl34 
3.\,711~ 

2, iO'~I 

2.\, 87.ı 

:ı,or,s:ı 

Açılı 

ıı:ro 

91, 

0,7\1'24 
12,03 
ıo,oor>4 
4,(11154 

s.1,rı4."i 

2,4Hı:ı 

63,(Xi2G 
t, IG'iü 

rn,12 
4, 1800 
n,2\li.ı 

1,9096 
4,2100 
4,2.'">UO 

107,0920 
M,6.'l9rı 
2,tınM 

24,9'l70 
3,006 

Kapanıı 
11,40 
84S, 

Aı;ılı' Kapanış 
Zl,i2!"i 22,i2:ı 

'23,00 23, 15 
21,225 
fl(i, 2!"i 

f\çılı 

.Wi,4.'i 
46,r.r, 
48,4!1 
.w,.ırı 

4, 

Kapanı~ 

4fi,4Jı 

46,fı.'< 

46,4.'i 
4!1,!"JO 
48 

PIASA HABERLERi 

(1 inci ıahifedea devam) 

SGruri, Mercanafa, Tayaha
tun mahalleleri Mercaa tube
ıine aittir. 

Zintlankapı, S.rıtim•r, Ti
•urtaı V avuı Sinan, Hoca Gı· 
Yaaeddia, Hacıkadm mahalle · 
leri de Klçükpazar ıubeıine 
•htİI'. 

fatih .. iye tahıil t•bMinin 

1~abaUeai •ar• ki, bunlar da: 
...... erp ... , HalHe , Hoca 
~ Siaaaata. Kinaaata, 
"PJ'ı. lluai, Hocadede, Beyce
~L K.la191me, HIMmltey, Nu
...... , lllmuaiaaa, Keçeei Ka
"Mat, Haıtiee Sultaa, Mulateaip 
l.l&enft. Derv it Ali Kuy.ı 
Atik, Aıisaata. Baba~n Al· 
•t, G.eba H ... yiaaja, Sofu-
lar, M ......... Veledi Karabaf, 
u__,ua.ı, 11..Wmçavufr Me· 
leldaataa, Be1aatata, Eretli, 
SeYJit Ömer, Deaizaptal, Mol· 
l~fer, Ô .... MıaHp, Arpeami• 
aa, Nu.me Stdtaa, ... rkne
hlMll maballel.W.. 

E,lp ıu"-inia, AWGl...aud, 
C.ulb.a Elpa.ltu, EJlp 
Oh ... a,_, W...M,, Fethi· 

(Devamı a bol ublfede) 

-Ankara Levazım Amirliii 
Satınalma Komil)'o•andan: 

1- TGm kıtaatı için kapalı 
zarf uıuUl ile 99'l500 kllo un 
alınacaktır. 

2 Unun beher kiloıuna 15 
k•rut tahmin edilmit olup te
minatı 8694 liradır. 

3 İhaleıi Çanakkale tüm 
sabaalma komiıyonu ltina11nda 
28 atustoı 936 cuma wQnO ıaat 
oabet buçukta yapılacaktır. 

4 - lıtekliler 2490 numareb 
kanunun 2 3 Oncü maddelerin• 
deki veHik ile beraber temi· 
natla11 ile ihaleden bir Hat e· 
vel ondartbuçukta komiıyona 

ıelmeleri. Unun teraıt ve ev
ıafı Anksra levazım amirliti 
1ahDalma komiıyonunda ötre 
nilebilir. 

Deniz Levazım Satinalma 
Komiayonundan: 

l•tanbul Harici Askeri 
Kıtaatından: 

300 ton yulaf pazarlık ıure· 

tile abnacakhr. Yulafın beher 
kiloıunun muhammen bedeli 4 
kurut 50 Hntimdir. dk pey pa
taıı 1013 liradır. ihalesi 31 • · 
tuatoı 936 pazarteai ııünO Hat 
16 da yapılacaktır. Şartname 
ve evHfını ıörmek iıtiyenler 

herıiln Komiıyonumuzda ve 
ihaleye gireceklerin belli ıün 
ve ııaatte Çorluda Kor Sahaal· 
ma Komiayonuna mGraeaatleri. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli urıso L. 
olan 25000 kilo Hdeyatı 7-~9.16 

tarihine ralthyaa Puarteıi ıü· 
nü aaat 14 de kapalı zarf u· 
ıulile ahaacaktar. 

4 Eksiltmeye ıirebilmek i· 
çin iateklinin diplomah mühen• 
dia veya Fen memuru olma· 
ıı •.,a bir mGbendiı veya 

• • • 
edilmelidir. 

Ketif bedeli 6846 lira 9 kurut olan Bilyükdere mey•:,.. 
tı eutitOıü binasına ilaveten yaptuılacak bina kapalı 1 

ailtmeye konulmqtur. Bak: lıtanbul Belediyesi ilanlar• .... 

• • • 
3R74 lira 24 kurut ketifli Yalova Kaymakam konafl 

duvarının intut ile 637 lira 58 kurut ketifli Beyotlu 
dam ve pençerelerinin tamiri ayrı ayrı eksiltmeye ka• 
Bak: latanbul Belediyeıi lıinlarına. 

3-· Mensucat ·Elbise - Kundura 
• • • 

Çamaşır 

Milli MGdafaa V eklleti Sabnalma Komiıyonunca 1 
dahili fotin 9035 çift harici fotinle 50 itin metre kıtbk 
kum•t Hbnalınaeaktır. Bak: SlSzO ı•çea komi•yoaua " 
hanesinde intit•r eden ilinına. 

4- Mobilya, t:v ve Büro eşyası, 
Tahmin edilen bedeli,, 19250" 

lira olan ,,25000" kilo Hdeyatı 
7 eyliU 936 tarihine raıbyan 
pazarteai gGnü aaat 14 te ka· 
pala zarf uıulile ahaacaktar. 

Muşamba, Hah ve saire 
Muvakkat teminab 1443 • 

lira 75 kurut olup tartnamesi Milli MOdafaa Vekileti aabn~l:,a Komiıyonunca yeril 
komiıyondan her ıün parHız kalar imalltından 200 aoba, 8 seyyar iıtif rafa, 4 yemek 

Muvakkat temiaata ,,1443" 
lira .,,75" kurut olup tartname
ıi Komİlyondan herıün para· 
11z verilir. 

verilir. 
1 ma1uı, 15 elbise çamatır aık111 ve 4 cameklnh baYIU 
ıteklilerin, 2490 ıayıh ka· tınabnacakbr. Bak: me:ıkir komiıyoaun "Müteferrik,, ba 

nunda yazıla vetikalarla teklifi 
intiıar eden ilinıaa. 

muhtevi mazruflan belli ıün _..;. ____ ~..,.. .... ~~---..~~mll!!~llll!ll~----!I!!!!!'"".! 
" 

lıtekliluin, 2490 ıayıla ka· . 
aunda yazıla veıikalula teklifi 
muhtni mazrufları belli ıiln 

ve Hatten bir ıaat evveline 
kadar KHımpatada bulunan 
komiıyon batkanhtına verme• 
leri. 

2- lnıaat- Tamirat· Nafia işleri - Malzeme - Harita 
TDrkiye Ca.huriet Merkez Bankaaı iatanbul ıubesinden: 

Galatacla Voyvoda caddesinde bankamız ltiauının ~atııında 
yapbrılacak tamirat ile imal ettirilecek 13 aded demir artiv do
labı kapalı zarf uıulile mGnakaıaya koaulmuttur. 

Bu husuetaki teklif mektubla11 5 Eylul 1936 Hat IOa kadar 
Şube MGdürHlt6ne ve.ilmit bulaamaladır. 

Şeraiti atrenmek iıtiyenlerin bankaya mibacaatle ihzar olu
nan tartnameleri almalan. 

• • • 
Ketif bedeli 585 lira 72 kurut olan lıtandul 19 uncu mekte-

bin tamiri pazarbta konulmuttur. Bak lıtanbul Belediyesi itin· 
larına . 

lnhiaarlar U. Mllc:lirl&iüaden: 
1 10·8-936 1GD1acle kapalı 

zarfla ptüri olarak eklliltme· 
ye konulan 3.1223 lira 28 kurut 
keıif bedelli KayHri idare bi· 
naıı intaabaa iıtekli çıkmadı· 
tandaa yeniden ayni tekilde 
ekıUtmeye koaulmqtur. 

2- Eksiltme ev•alu 1 lira 
66 ku1111 mukabilinde lıtanbul· 
da inhisarlar lntaat Şubuin 
den ahnacak.br. 

3- Ekıiltme 8-9-936 ıGnüne 
raıbyan ıab rGnü Hat 11 de 
Kabataıt• lnbiHrlar levazım 
tubesindeki Abm Sabm Ko
miıyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 2491 
lira 7 4 kuruttur. 

5- lıteklilerin ihaleden en 
az Gç ıün ev.el lnbiıarlar in· 
taat Şubeaiae ıelerek diplo
malı mlheadiı veya mimar ol· 
duklanna dan ehliyet ve•ika• 
larını ibraz ile mlnakuaya 
rfrebilecekleri baklcmda birer 
vaika almaları lizımdır. 

6- Tekliflere ait kapalı zarf
lar ihale ıOnl en ıeç ıaat tam 
ou kadar Komi•yo11 Reiıine 

makbuz mukabilinde vermit 
olmalıdır. 

-
a.-Mı Ha.ici Aaeri 

Kdaat..im: 
Aakara Harp' Okula 7ollan· 

nın panrhtıaa lıltekli fllaaa· 
chjlndan yeniden ,....tıta 
konmuıtur. Keıif tutara 11.118 
lira 43 kuruıtur. K .. if proje 

ve ••rtnameıi paraıız intaat 
tubesinden alınacaktır. ihalesi 
25 8 936 ıah ıOn O aaat il de
dir. ilk teminab t677 lirad.,. 
Eluiltmeye ıirecekler M90 aa · 
yıla kanunun 2 ve 36ncü mad
delerinde iıtenen bel .. lerle 
birlikte Bayındırlık Bakanlı· 
tından abnacak ehliyet v•i· 
kala11nı pazarlık ıGn ve vak· 
tiade M. M. V. Satlnalma Ko· 
miayonuna •etiraialıer. -

Ankara Erkek Lise•i 
Direktiirliiğiinden: 

UaemiMe ketlf bedeli 5937 
lira 97 kurut olan dam, ııva, 
badana, banyo, mutfak, v. ı. 
tamirab 16-8-936 tarihiadenliti· 
baren on bet WO• miiddetle 
kapalı zulla ekaillmeye lr.o· 
nulmuthu. Ketif •• prtname· 
ler lisemizdedir. la..&e 1·9-9J6 
Hh ıGnG ıaat 15 te Ankara 
mektepler lluhaıeclecilitinde 
tetelddll edecek. komiıyon ta
rafından yapılacaktır. Naha l 
Mlidilrliltilnce tudikli veıilcaaı 
olan 18teldilerin 445 lira. ~ 
kurut tutan teaaiu.t akçelerile 
birlikle ilin edilen wQn •e ıaat
te Mektepler Muhuebecilitin· 
de bulunmalan ilin olunur. 

Menin Zmaat Banka11 
Mtıdtlrltıtnnden: 

1- Ebiltme1e konulan it: 
lhnia FGmiratuvar binuının 
taalri, 

2- K .. lf lte•eli: 1705 lira 
83 kunaıwr. 

5- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve ~air• 
Ankara P. T. T. Baımildilrlqtlnden : 

Ankara telaiı iıtaıyonlarının ihtiyacı olan 50 ton f 
pah zarf uıulile ekıiltmeye konulmqtur. Mubammea bed 
liradır. Muvakkat teminat 506 lira 25 kurqtur. Buaa ait 
me yazı itleri bGromuzdan iıtiyenlere •erilir. 

lateklilerin 2 Eylil 936 Çartamba rGnO Hat 15du bit 
vel mektup ve teminat makbuılarana komisyona teYdi e 

lstanhul Harici Aakeri Kıtaabndan: 
Tlmen birlikleri ihtiyaci için 8800 kilo •azyatı 27-8 

15 te açık eksiltme ile alınacaktır. Muhammen bedeli 
ilk teminab 165 liradır. lıteklilerin tartnameyi ıBrmek 
ına, ekıiltmeye ittirak edeceklerin belli wQn ve Hatte i 
aat mektub •eya makbuılarile ve kan unun 2,3 GncG m 
deki •eaikalarla LOleburıazda Tümen Sabnalma Kom~ 
bulanmaları. 

• • • 
Harita Genel Direktörlltiince 150 ton kok k4mGrl 

ıiltıneye konulmuttur. Bak! lımi ıeçen Direkt&lOtinin 
haneıinde intitar eden ilinına. 

6-- Matbaa işleri, Kırtasiye, 
• • • 

625 lira ke,ifli Karaapç mllesHHtı için butıralac-
lem evrakı mata..a açak eluiltmeye konmuttur. Bak: 
Belediy•i lu.ıarıaa. 

7 ·· Müteferrik 
labiaarlar Umum MBdOrlljtladea: 

1 - Şartname ve keıifnameai mucibince 
muhammen bedelli ıu te•İıatana ait boru ve 
palı zarf uıuliyle eluiltmeye koaulmUflur. 

2 - Ekailtme, 7-M36 tarihine rutbyu 
ptı aat IGde Kabatqta Levazım ve Mtıbayaat • 
aatım Komi•yonunda yapalacakbr. 

3 - Şartnameler paraıız ı&zl geçen ıubeden 
bilir. 

4 Muvakkat rilveame para• 470 liradw. 
5 - lateklileria ekliltmeye pebilmeleri için 

keadilerinclen ar•nm•ı iktiıa eden n:eikalariyle 
kapalı zarflar... eklillme gilnll ıaat 14 e kadar 
pçen Ko.ı.,oa Reiıine makbuz mukabilinde 
laıımchr. 

Tavukçuluk Enıtltlsl Direktlrlljlbadea : 
THu .. uk eutitilıB için iaim ve ••ım prtea 

b 41 kalemden ibuet •• (2500) lira muhw .. a kı, 
ve edent açık eluiltme uulile MbD almaealdar. 
berıOn aaat 9daa 12,e •• 14ten 171• kuu Çulun 
rintle buluaan Tavukçubık Eutithli Dinkt&lltl••• 
teldilerin 4 EylQl 938 cuma rflnG •aat IOda Ticaret 
katarı ve 187 ,5 liralık muvakkat temiaat makbuzu 
mektublarile birlikte Keçllrea yolu Bzeriacle Ankara 
illa emtitilaiade toplanacak komla1oaa bat •unaalan. 



Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı fi atı Şartname 

Teminatı parası İhalesi günü saat ihale şekli 

b•L·ıı Lira Kş. 
~~i fotin 12.070 çift 425 kuru• 
~ ,, 9 03..i " ,, ,, 5735 
'tlık tlb· 

450 7-9-936 P. ertesi 11 kapalı urf 

~ ••elik kumaı 50.000 metre 250 Lira 7500 
~~~iç, 3 

625 

00 
" " ,, 15 

" 
,, 

'it.,, k 13.500 ,, 6840 Lira 51 
l olan 78.000 ,, 

8-9-936 sah 11 açık eksiltme 

?~~ elik 66.000 tane 
, dütrne 66.000 ,, 2700 lira 202 00 15 

n " 
,, 

" n 

\ ,, 7 milimlik 132.000 ,, 
t Qf tı leli 9 000 
"tı>•ill • ,, 
•lilc 150.000 ,, 3750 lira 281,25 
ktk Parlak halka 66.000 

00 9-9-936 çarş. 11 ,, ,, 

biti le kanca 42.000 ,, 
~. •ilca 12.000 ,, 

•ııı_ 200 ,, 3900 lira 29'2,5 

~btılc Yıkama küveti 3 ,, 

00 15 ,, ,, ,, 
" 

" ,,... . . 
r"-ı 1•tif rafı 8 ,, 
llbi,tk datıtma ma1aıı 4 ,, 3498.80 lira 262 

c .... :._!•rna,ır askısı 15 " 
00 10 8-936 per,. 15 ,, 

"•nh havlu dolabı 4 ,, 
ı..... 'r' 

~I~ Ultarda yazılı bütün 
'-tı 01ttıe Yerli fabrikalar mamu· 
t .... •caltbr. 

ti Lila 'r'ukarda yazılı malzeme· 
~bit· larında yazılı fiatlar mu

•nde fartnamelerini almak 

' (2 in · 
cı ıahifeden devam) 

"'-b· ~ıı.~j Dökmeciller, Niıancı 
t1111ı, • Paşa, ünehitler, Rami· 
~1'.İı l'opçular, Rami Yeni· 
'"i " t olmak üzere 12 mahal· 
S •rdır, 

'İııi~İtya maliye tahıil şubes:'b inebey, Çakırağa, Yalı, 
S !!un Kürkçubaşı Cerrah

• "'laap lıyaa, Davutpaşa, 
tar Hayreddin, Koca 
.•Paşa, Abdi Çelebi, Haçı 
1nata, Arabacı Beyazıt, 
liye, İmrahor, Hacı Ev-
din, Hacı Hamza, Ali 
'h l<azhçefme olmak üzere 

~ alleıi vardır. 
lt\,'11•r maliye şubesinin de; 
~~Çı Mehmet, Kaaap De
~d,rı, Küçük Muıtafapa,a, 
Ltı, ~· ~üftü Ali, Abdi Su
."'> ~t·atıp Müılihiddin, Avcı-
.~. tıı"h~ ~ehmetpafa, Hama
·'t ~dın, Ka1ım Gönani, 
~ G taba,, Molla Atki ol
tu~re 18 mahalle.i vardır. 

t'" •~er, bu mahallelerde 
il., • ~Ukelleflerin yalnız ka
•ı ••rb 
titai 1 lak, ıayım gibi ver· 

•tt,lcl t•bıU ve tahakkuk et
trdir. 

tlı... -
l,"llr.a çıkarılan Merinoalar 
"t ''Y~1t· t ttr . 1 ıon vaziyetlerin 
' ~İ'ço~tı zirai reform dolayısi

Çık deterli mev-addın el
ıtt •rllllakta oldufu haber 

•l ır. 8 
tıı 

11111 1 
u •ey anda Tiirkofise 

tt,~~e' ~ınata röre, Markiz Dö 
~~)' •ıt iki bir. kadar Meri-
f· uııu • t l k l ')tt b a ı ıta çı arı mlşttr. 

İ•t· 11 nevi koyun tedarik 
' ~C) 1hıılerin nazarı dikkati· 

li'1lın Uf tur. 

"-ii)tıı -
''ip:ı edilmemi, iizümler 
~, e'i: l edilıaemit il&ümlerin 

l~t, .. te ce Yaaak edilmişti. 
teL bir t ~ eltlletinden Ofiıe 
i ~İtıiıı ~~ıınde, hu yasak hü-

""" unhaııran. yedi ve on . ''•y ~ ~llru ~ kadar olan çekir-
~ tct·ı .\lzi1nlere ait olduğu 

1 ırı11ti r. 

ti 
~'t '•hi . - - --

a-..,lctcs bı ve Yazı itleri 
~'t 

1 
rG: İırnail Girit. 

'"\& hr· AR 'ta &· • TUN Baıımevi 
ıllür ıokak No. ıo 

ve örneklerini g'Örmek iıtiyen
lerin her ıün öğlenden sonra 
komiıyona gelmeleri. 

3- Eksiltmelere g\receklerin 
kanunun 2 ve 3cü maddelerin· 
de yazılı vesikaları kapalı zarf- ' 

lı münakaaalarda teminat ve 
teklıf mektublarile birlikte iha· 
le saatlıerinden en az bir saat 
evvel komisyona vermeleri; 
açık eksiltmelere gireceklerin 
tam ihale saatlerinde komis
yonda bulunmaları. 

Konya Bayandırlık Direktörlüğünden: 
Bayandırlık Direktörlüğü için aşağıda cins ve miktarı göste

rilen ıatın alınacak malzeme 845 lira muhammen bedelle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Bu işe ait tartnameler bedelsiz olarak 
Konya Bayandırlık daireıinden alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için 63 lira tutarı veya banka mektubu 
vermek lizımd!r. Eksiltmenin 2-S.936 çarşamba günü saat 15 te 
Vilayet Daimi Encümeninde yapılacağı ilan olunur. 

Alınacak malzemenin miktarı ve nev'i: 
1- 25 kutrunda haJiı çelik 200 kilogram. 
2- Beheri 2,5 kilogramlık 600 kazma. 
3- 4-6 kilogram ağırlığında 50 adet varyoz. 
4- l 000 adet çelik kürek. 
5- 10 adet marangoz keıeri. 
6- adet marangoz biçkiıi. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
----·-

Keşif bedeli 585 lira 72 kuruş olan istanbul 19uncu 
mektebin tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve 
şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 
eksiltme gününden en son sekiz gün evvel müracaat e
derek bayındırlık direktörlüğünden vesika almaları ve 44 
liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
3 Eyliil 936 perşembe günü saat 14te Daimi. Encümende 
bulunmalıdır. I ( 188) 

• * • 
Keşif bedeli 6846 lira 9 kuruş olan Büyükdere meyva 

fidanlığı enstitüsü binasına ilaveten yaptırılacak bina ka· 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 7-9·936 pa
zartesi günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. 

Keşif evrakı ve şartnamesi 34 .kuruş mukah.ilinde leva· 
zım müdürlilğünden alınır. lsteklı olanlar eksıltme günün· 
den en son 8 gün evvel bayandırlık direktörlüğünden fen 
ehliyet vesikası almalari ve kanunda yazılı vesikalarla 
514 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile tek· 
lif mektubunu havi kapalı zarflarını yukarda yazılı gün· 
de saat 14 e kadar daimi encümene vermelidirler. (1) 196 

• 
* * Karaağaç. müeasesatı için bastınlacak 39 kalem evra· 

kı matbua açık eksiltmeye konulmuştur. Bu bastırılacak 
evrakların hepsine 625 lira bedel tahmin olunmuştur. Lis
tede ve şartnamesi levazım müdürliiğünde görülür. istek
li olanlar 2490 N.lu kanunun tayin ettiği vesika ve 47 
liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8 Ey
liil 936 salı günü saat t 4te Daimi Encümende bulun· 
malıdır. (M) 197 

••• 
Keşif bedeli ilk teminatı 

Yalova kaymakam konağı rıhtım 
duvarının inşaası 387 4,20 291 
Beyoğlu hastanesi dam ve pençe· 
relerinin tamiri 637 ,58 48 

Yukarda keşif bedelleri yazılı olan mahaller tamir 
ettirilmek üzere ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İs· 
tekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve bu işe dair 
fen ehliyet vesikasile hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 1 Eylul 936 pazartesi 
iÜnÜ saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdır. (İ) 198 

ıaas.m • .,. -
b) M 0 Z AV E D E L E R 
l --Müteferrik 

İstanbul Belediyesinden: 
Hepsine 40 lira değer biçilen Bcykozda iskelebaşı caddeıinde 

8 numaralı dükkanın enkaz1 satılmak üzere açık arttırmıya ko· 
nulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli o· 
lanlar 3 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera
ber 7 eylül 936 pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende Bu· 
lunmalıdır. 

Ankara Valiliğinden: 

- Hazine namına müsadereli olup Ankara orman müdüri
yeti çam kerestesinin metre mikabı 23 liradan 35 metre 385 ~e
simetre çam kerestesinin metr mikabı 223 liradan 35 metre 385 de
simetre mikap çam yonmasının metre mikabı 15 liradan ve 416 
adet çam smğının beher adedi on beş kuruştan ve 570 kilo çam 
kömürünün 1711 kilo meşe kömürünün kiloıu 2 kuruştan Ma· 
makta bulunan 240 kilo meşe kömürünün kilosu iki kuruştan 150 
kilo kayin odununun beher kilosu 50 paradan Göl başında bu
lunan 75 kanat çam dügeninin çift kanadı 150 kuruştan 10 adet 
meşe çift halkasının beher ad~di 5 kuruştan 10 top çam kasna
ğının beher topu 40 kuruştan 42 adet çamaşır tokacının beher 
adedi ilç kuruştan 28 adet çam sepetinin beher adedi beş kuruş· 
tan 12 adet çam boyunduruğunun beher aded~ 20 kuruştan 9 
aded kağni ehsasnının beher adedi 60 kuruştan 125 adet meşe 
araba parmağı ile 10 adet meşe kazma sapının beher adetleri 
ikişer kuruştan on beş ğün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2-Artırma 1-9-936 günü saat on beşte Ankara orman müdür· 
lüğünde yapılacaktır. 

3-Arttırmaya iştirak edeceklerin yüzde 7,5 teminat akçeleri
ni mal sandığına yatırarak makbuzlarile Ankara orman müdiriye• 
tinde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri ilin olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:_ 
70 kilo şerit halinde çelik saç 60 X 0,20 M-M 

50 " " " ,, " 1 15 x 0,20 " 
60 " ,, " " " 95 x 0,20 " 
15 ,, " " ,. ,, 55 x 0,20 

" 
Yukarıda mikdarları ve eb'adı yazılı çelik saç lev-

halar nümunesi mucibince 24·8·936 tarihine rastlayan 
pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacakdır. 
İsteklilerin nümunesini görmek üzere her gün ve pazar
lık için de tayin olunan gün ve saatta yüzde 7,5 güven
me paralariyle birlikde Kabataşta İnhisarlar Levazım ve 
Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracatları. 

* * * 

(125) 1-iO 4 4 

1- Şartnamesi mucibince 2850 lira muhammen bedelli 800 
bin beyaz zarf ıs-8-936 salı günü saat 15 de açık eksilt
me suretile satın alınacaktır. 

2- Şartname ve nümunesine uygun olmak üzere 15 bin a
det kurşun kalemi yazısını silmeğe mahsus lastik 28-8-936 
salı günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

3· İsteklilerin parasız şartnameleri almak için her gün ve 
eksiltme için de tayin olunan gün ve saatlerde yüzde 7,5 
muvakkat güvenme parasile birlikte Kabataşta Levazım 
ve mubayaa{ şubesindeki Alı"ll Satım Komisyonuna müra· 
caatları. "233,, 167 4-4 

* * * 
Şartnamesi mucibince otuz bin adet üzüm çuvalı 

25-8-936 tarihine rastlayan salı günü saat 11 de pazarlık
la satın alınacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve pa
zarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 gü· 
venme parasile birlikte Kabataşta lnhis~rlar Levazım ve 
Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna 
müra· aatları. (282) 173 3 - 3 

46 teneke gaz yağı 
1800 kilo dizel yağı 
1000 kilo vakum yağı 

60 teneke benzin 

~ • • 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme şartnameleri 
mucibince 1-9-936 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 te 
pazarlıkla satın ahnacakbr. İsteklilerin şartnamelerini 
görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan 

1 
gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Ka· 
bataşta İnhisarlar levazım ve Mübayaat şübesi müdür
lüğündeki Alım komisyonuna müracaatları (428) 185 2 3 
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r Les avantagas procurıls par nolra journal 
1 a ses abonnes 

En delıors de son contenu, le «.Vünakasa Gazele-· 
sfo of/ re ,; ses abonnes les auanta!Jes suivants: 

1.- il publie en s11pplement le texte en français 
de toutes les lois, decreı.~-loi, trailes de commerce, 
lisles des contingentemenls ele. el les soumel gratui
tement ,; ses abonnes. 

2 - il met gracieusement ti la disposition de ses 
.abonnes un specialiste en mailere jiscale, capable et 
cxperimente, poıır toute consultation, a/in de resoudre 
les q11estions epineuses de (ise et d'imp<ll. 

3. - /Jc Bureau de Traduction «Poliulot» effectue, 
,; l'intention de nos abonnes une escompte de 25 
pour cent dans leurs travau:r de traduction et de cople. 

l) Adjudications au Rabais 
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Con•truction - Reparation 
Travaux Public•,Materiel de 
Conltruction Cartograpbie 

Reparation de la toiture de 
l'lmmeuble de la Banque Cea
trale de la Republique a Voyvo
da (Galata) et coaatruction de 13 
••oirea ea fer pour lea arehivea. 
Adi. aoua pli eaebete. Lea offrH 
aoat reçuea juaqu'a 5 Sept. 936 
a 10 b. par la Direction de la 
Succur .. ıe. Cah. dea eh. a la 
Buque. 

R6paration de la 19me Ecole 
d'•...a.-.. qnbul. Prix est. 585, 72, eaut. 
prov. 44 L. Adj. de rre a gre. 
Com. Permaaeate de la Munici
palite d'l•tanbul, jeudi 3-9-936 a 
14 b. Calı. d.. eh. a la Direetion 
de l'Eeonomat. 

Coutruction de• routn de 
~~le de Guene d'ADkara. 

1
;; .. t. 22359,43, caut. prov. 

. L. Seconde adi. de wre a re, la P1'emier• a1aat ete annu• 
ee fautıe de aoumluionnaire. Com. 
d'Acbat da Miai•tere de la De
fenae Natioaale l Ankara, aardi 
25-8-936 a il b. Cab. dea eh. 
rrat. ; la Section deı Con•truc
tionı de ce Miniatere. -Coutructioa a Ka1seri d'un 
b&timeDt servir d' Admini•tration. 
Priz .. t. 33223,28, caut. prov. 
2491,74 L. Seconde adj. aou• pli 
C .... te, faute tle aoalİlllİOU&İN 
lon • ceUe du 1().8 916. Co•· 
d'Aolaat et V•t• de la Dir. G6-
•6rale ... Monopole• a Kabata· 

ca.., ..... M-936 a 11 b. Cab. 

dH eh. a la Sectioa deı Cons• 
tructiona des Monopolea a lıtan
bul, moyennaat 166 P. 

Reparation du Lycee dea Gar
çonı d'Ankara.Prixeat. 5937,97, 
caut. prov. 445,35 L. Adj. sous 
pli eachete. Com. •peciale aie · 
reant a la Comptabilite dea Eco
lea d' Ankara, mardi 1 9-936 a 15 
h. Cab. dea eh. a la Direction 
du Lycee. -Reparation du fumil'atoire de 
Menine. Prix eat. 1705,63, caut. 
256 L. Adj. ouverte. Direction 
de la Baaque Arrieole de Mer1i
ne, vendredi 4-9-936 a 11 h. 
Pour plus ampl .. renaeirnementa 
a'adreaaer a la Direction de la 
Bauque. -Conatruction d'ua bltiment ea 
adjonction a l'la•titut dea P~n
te• de duyukdere. Prix eat. 
6846,09, caut. prov. 514 L. Adj. 
aouı pli eachete. Com. Perma· 
neate de la Municipalite d'l•tan· 
bul, lun.li 7-9-936 a 14 h. Cab. 
dea eh. a la Direction de l'Eco· 
nomat moyennant 34 P. 

-Conatruction du mur dea 
quai• du bitiment du •ou•-Gou
vernorat de Yalova. Prix eat. 
3874,20, caut. prov. 291 L. 

Reparation de la toiture et 
du fenetres de l'H~pital Muni
cipal de Beyoılou. Prix eat. 
637,58, caut. prov. 48 L. Adj. 
ouverte et ıeparemeat. Com.Per
...._te de la Municipalite d'l•
taa lul, IU41i 7-9-936 a 14 h. Cah. 
de• eh. a la Dir. de l'Economat. --2-

ComballiW., cı....1ton •• 
ean.ut. 

Gazoil• SO t ... , pour lea 
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ıtationı de T. S. F. d'Ankara. 
Prix eat. 6750, caut. prov. 506,25 
L. Adj. ıoua pli eachete. Com. 
d'Achat de la Direetion Princi• 
pnle dea P. T. T. d' Ankara, mer• 
credi 2-9·936 a 15 b. Cab. dea 
eh. au Secretariat de cette Direc· 
tion Prineipale. 

Coke 150 tonnes. Prıx est. 
4500, caut. prov. 337,50 L. Adj. 
ouverte. Com. d' Acbat de la di· 
rection generale de Cartograpbie 
a Djebedji (Ankara), aamedi 5-9-
1936 a 10 h. Cah. deı eh. a la 
CommiHion en queation. 

Petrole 8800 kilos. Prix eat. 
2200, eaut. prov. 165 L. Adj. ou· 
verte. Com. des Achats Militai
reı de Lulebourraz, le 'rl ·B 936 
a 15 h. Cah. des eh. a la Com· 
miHion. 
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Ameublement - Mobiller 
pour Habitation et Bu· 

reaux - Tapi•serie - Li· 
noleum, ete. 

Cuvette pour le laval'e de la 
vaisselle, 3 piecea. 

Plaachette mobile 8 pieeea. 

Taltle de di•tributfoa d'ali· 
ment 4 piecea. 

Suapeuoir pour habit 15 pie
ce•. 

Armoire l ılace pour havli 
4 pieceı. Prix eat. 3489,80, eaut. 
prov. 262 L. Adj. ouverte. Com. 
d' Achat du Miniıtere de la De
fenae Nationale a Ankara, jeudi 
10.8-936 a 15 h. Cah. dea eh. 
ırat. a la Commission. -Poelea 200 pi ece• (de fa hrica · 
tion indirene). Prix eat. 3900, 
caut. prov. 292,50 L. Com. d'A· 
ehat du Miniıtere de la Defenae 
Nationale a Ankara, mereredi 
9-9-936 a 15 h. Cah. des eh. grat . 
a la Commiuion. e 

' Travaux d'lmprimerie 
Reliure - Papeterie 

F o!.lraiture de Bureau 
lmpreHion de 39 modelea 

d'imprimea pour le1 Etabliıae
ment• de Karaarhatch. Prix esi. 
625, caut. prov. 47 L. Adj. ou· 
verte. Com. Permanente de la Mu
nieipalite d'latanbul, mardi 8-9· 
936 a 14 b. Cah. dea eh. et liate 
a la Direetion de l'E.conomat. 
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Divera 

Aeler de 25 dlam. 200 ki'· 
Ploche• de 2,5 kı. piece• 

800. 
Marteau Jo11ıd de 4·6 ki'• 

piecea 50. 
Pelle en acier p. l 000. 
Doloire de menui•ier p. 10. 

Seie de menui•ler p. 10. 

Prb Ht. 845, caut. prov. 63 L. 
Adj. ouverte. Com. Permanente 
du Vlla1et de Konya, mercredi 
2-9-936 • ıs h. c.ı.. .... eh. l"a t. 

a la Direetion dea Travaux Pu
blica de Konya. 

Tuyaux et boulon pour inı
taUation d'eau. Prix eat. 6259, 
caut. prov. 470 L. Adj. sous pli 
eachete. Com. d' Aehat et Vente 
de la Dir. Generale des Monopo· 
les a Kabatache, lundi 7·9-936 a 
15 h. Cah. dea eh. grat. a la dite 
Commiaıion. 

lnatrument et outil• 41 •ortu 
necesaaire a l'lnatitut ornithologi· 
que d' Ankara. Prix est. 2500, 
caut. prov. 187,50 L. Adj. ou· 
verte. Com. ıpeeiale aiegeant a 
l'lnstitut d' Amelioration deı Grai
nea d' Ankara (a Ketchieuren), ven
dredi 4-9-936 a 10 h. Cah. des 
eh. a l'lnatitut ornithologique, aia 
egalement a Ketchieuren ( Ankaraı. 

T o ile a chanvre 13,500 metres. 
Ruban pour l'alon 78,000 

metres. Priıı: eat. 6840, caut. 
prov. 513 L. Adj. ouverte Com. 

d' Acbat du Miniatere 
fenae Nationale a AnP 
8-9 936 a 11 h. Cah· 

La Dir?ction de1 V 
Douaaea d'l•tanbul a 
te, par voie de • 
sieurs articlea, tel• q 
tuyaux en eaoatchouc 
de radio avec lampd 
acceHoires, fil de aoi• 
ne, eapsulea, fermeja 
boutoH, douilıea, 
aoie, appareila du T. 5: 
aceessoira, bittume, • 
aucre, cotonnade, r 
rrammopbone, acide la 
merciale, machines af" 
teriorees, briqueı refr• 
yaux en fonte, alcool 
ete. (Voir "Minakata 
No 129 du 21 Ao4t 9'6ı 

Lois, Decrets lois, Traites de Comm 
La F oire lnternationale d'lzmir 

(Suite et fin) 1 7.- Articleı d'habı 
Pavillona aitues aux eoias di- Habit• de coafection et 

meHion de 4x4 m. Ltqı 75; re•, etoffes; b) Lın 
Pavillon situe. a l'interieur de Ce•aoires. 
la Foire de 4x5 m. Ltqs. 50 8. Articles de lu-. 
Pavillona d'unl! dimeaaion de 2,5 vrerie. 

x4 m. Ltq•. 25. 9.- Servie~• publicf 
Lea emp,acementa reservea aux giene; b) A11iatance • 

Etata participant officiellemen' ne Police et pompiera; d. 
aont aujeta i aucune pereeption. Telerrapbea et Tel 
Lea terrain• vıdea, aur leaquels To:.ırisme; f Conrre, 
des expoaants de•ireraient elever cea, eoncoura. 
«les pavillona a leura rroprea fraia Dana le but de re• 
coOteııt l Ltq. par m2 pour lea 
premiera 50 m2 de 1 2 Ltq. pour 
chaque m2 au·deaaus de cette li
mi\e. Dana le pare dea attrac• 
tion• le loyer eat reap. de Ltqı 
2 et Ltqa et J 2. Lea terraina 
pour lea pavilloaa privea doivent 
coınprendre au moins 20 m. ear
rea. 

Le couraat electrique conaom· 
me par les proprietaire• re•p. lo
catairea dea pavillont eat aujet a 
uae reduction de 40 ° u sur le ta· 
rif officiel. 
Lem differenteı sectionı de 

la Foire comprennent: 
1. La Culture, l'lnatruction 

publiqae, la Presse. 
2. - L' Arrieulture. 
a) Les differentea methodea de 

culture ; b) Lea produita arrico
lea, y inclua lea f ruit• et lerumes 
aeea. 

3. - Mineraia et charbonı de 
terre. 

4.- laduatrlea. 
a) lnduatrie lourde, b) lnduıtrie 

lerere; c) lnduatrie textile: d) ln
duatrie altmentaire; e) lnduatrie 
chimique; f) lnduatrie meeanique, 
electrique et deı moteura. 

5. Moyena d4' communica· 
tiona: a) Traaıport par terer, 
Chemina de fer, automobileı, 
construction de routes, b) prin• 
cipaull porta, tarifa des eompa· 
rniea de naviration, c)Transport• 
aeriena: Aerodromea, appareils, 
transport• rerulier• et tarifı. 

6.- D~coration, amenaıement 
et •obilier: a) Principaux articles 
de deeoration; b) Meuble•; c) 
T api•, kilima, chilea, ete. 

jour dea viaiteur• au 
.ierre utile, argreabl• 
sant, l' Aclminiatratio• 
aeglire pour pouvoır • 
fort. Ainai aeront in• 
F oire, ouke lea bu 
nombre aes attractio••• 
de po•te et de chan,C• 
de1 ruicheta d'inforaaat 
re• de repondre .... 
sur lea aujet• le plu• 
que le eommerce, I' 
le touriıme en Turquı.t 
dructiou africolet et 
lea, lea formalite• • 
d'auurancea, de oha'~ 
bureau ıpecial picl.,. 
teurs dan• leur choi• 
de rHtaur&nt8 a ls•if 

En l' AdminiatratiOll 
arranrera dea excu 
ville d'lzmir, bureall ~ 
Htaon aeculaire, et 
virona, univenell••~ 
pour leur beaute na 
innombrableı moau 
quH et artiıtiqu ... A 
touriatea rarderoat-ill
Dİr eacbaateur et· 
ruine1 romaine8 d' 
Mont Papa, d• .. • ,1. 

tion• titer.ale8, doat ~ 
le est celle d'A 
vaatH vipea et pi 
tierea, et la napp• 
ree ı'etendant a 1'•11 

ciel limplde et un 
diuanta. 


