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lıanı ar, Emirler, Tebliğler: 

Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden : 

tib·l\•daıtro komiıyonunca işi bitirilerek mahallinde 1-7-936 ta
it ~ilde aıgıya konularak ilan ~dilmiş olan Evliya Çelebi mahal· 

t •ıtıin a.kı müddeti 1-9-936 da biteceğinden bu mahallede 
'Yri . d ııo llıenkulu oJanların Beyoğlunda Taksim cıvarın a Kadastro 

lllı •t•Iarının çah,tığı Bekar sokağında 14 No.h apartı
~·'rıı11 ikinci katında asılı bulunan ilanları tetkik ederek h diy~cekleri varsa Sultanahmette Beyoğlu Kadastro Müdürlü-

ile baş vurmaları bu kerede Han olunur. 

"' "' "' 
lfı. Beyo~lunda Kadastrosu ikmal edilmiş olan Asmah Mescit ve 
--ıe . s

111 
Yınata ve Çukur mahallelerinde taşıtsız malları olanların 

hdtanahnıette Tapu Dairesinde Beyoğlu Kadastro Müdürlüğüne 
it~ !erindeki ve1aik ile gelerek yeni çaplı tapularını almaları 

~olunur. rnıı ....... -~.~~ 

~MÜNAKASALAR 
ı ..... ~ 

l.rzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden: 

P.tu\'akkat teminat Tahmini Kilosu Nevi 
Miktarı Kıymeti 

Lira K. Lira 
337 50 4500 200,000 Saman 
60 800 20,000 Kuruot 
95 1260 7,000 Koyun (200) baş 

135 1800 12,000 Dana (200) baş 

36 480 4,000 Keçi ( 1000) baş 

\endik Bakteriyolojihanei Baytarisi ihtiyacatı için yukarıda 
•t \'e miktarlarile kıymetleri gösterilen Saman, Kuruot, Dana, 
l\~tçi şartnameleri mucibince 7 Eyliil 1936 pazarteıi günü saat 
~.Yüksek Mektebler muhasebeciliğinde müteşekkil mübayaat 
~i ~1Yonunda açık ekıiltme ile ihaleleri yapılacakbr. Şartname · 
\1ı:1 ııörrnek iıtiyenler her gün İstanbulda Yüksek Mekteb~.er 
t'ttl '•ebeciliğine ve ekıiltmeye girmek istiyenler yukarda goı
'tıı eaı IÜn ve 1aatte teminatlarını mezkur muhasebecilik vezne· 
~t ~!~tıracaklardır. Kendi nam ve huabına ekıiltmeye girec~k
"ı, "'lU yılı Ticaret Odası vesikasını ve şirketler namına ekıılt
~,:e Iİrecekler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 
ttı,k lt•yıtlı bulunduğu Ticaret Oduından veya 1air reıımi bir 
.a.ı, -~dl.n 'irketin sicilile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna 
>• bır \'eıika ile şirketin vekili olduğunu gösterir sirküleri ve· 
hı~0t1erlikten mu1addak vekiletnamelerile birlikte komisyona 

e •ri. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 

Muhammen İlk 
Miktarı bedeli teminatı 

it,._ K. S. L. K. 
~lltaı r Peyniri 400 kilo 50 15 

~j ... 
... 1 

İhale günü 
7 9 936 pazartesi 

ıaat 15 te 
~, llrt• tınl\IV\ aded 1 25 61 88 
ıtht ~ " 

llt-ll (Peynir 600 kilo 34 15 JO ,, 
C ••ulye 1500 " 12 50 14 50 ,, 

t•tı1,'-reb.. hastaneıine lüzumu olan yukarıda cinı ve miktarı 
~ d·· . i y 'cort kalem erzak ayrı ayrı açık ekıiltmiye konmuştur. lha· 
t~-k· l.rıda yazılı gün ve saatte Vakıflar BaşmüdürlüQ'ü bina· 

l,taı~ ~orniıyondııı yapılacaktır. Şartnameleri her ıün Levazım 11 e a-örülebilir. 

't İstanbul Harici Askeri kıtaatindan: 
~, tlcird ~ .. fl ._. "'it •ıs \'e Malkara kıtaatının uç kalem otu kapah zar a 
ti '-)0._ •••ya konularak ihalesi T ekirdatında Askeri Satınalma ko
~\t1._ll~da yapılacaktır. Şartnamesi hergün Tekirdatında Aıke· 
~ •-• llıa komisyonunda görülebilir. Eksiltmiye gireceklerin 
~ ~ le )'alı kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki veıikalarla bir-

t ·--:P•h zarflarını 9-9-936 çarıamba günG belli saatinden bir 
~i .... e\'vel Komiıyon Başkanlığına vermeleri. 

~ ı Miktarı Te.lim M. Fiat İlk tem. 
11~ at kilo yeri K. S. L. K. 

ıı 380000 Tekirdat 3 00 855 00 
ıı 1600()() n 3 00 360 00 

• 370000 Malkara 3 50 971 25 

Sa atı 

15.30 
16 
16,30 

PAZARTESİ 

l ............................ ~ ............... ,. ......................................... ,. ......... f 
ı : iÇİNDEKİLER: İ 
! İlanlar, emirler, tebliğler ; 
f T 

i a) Münakasalar : f 
I I 

I 1-~rzak, Zahire, Et ve Se~ze i 
I 2 - inşaat, Tamirat, Nafıa iş- t 
~ leri, Malzeme, Harita. f 
İ 3- Kereste, tahta ve saire İ 
% : 

I 4- Matbaa işleri- Kırtasiye I 
r ı 

I Yazı hane levazımı I 
i 5-Makineler, Motörler, sair i 
; Teferruatı • f 6-Elektrik hava gazı kalori· 
İ ferTesisat ve Malzemesi 
; 7-Mahrukat, Benzin, Makine 
i yatları ve saire. 
f 8 - Müteferrik 

İ b) Müzayedeler. 
i t - Emlak 
t 2-Mültezimlik İşleri. 
i t 

'. -· -· -- - -- -- -· -- -- ·- ..... ' 
"' • • 

Kolordu ihtiyacı ıçın 327900 
kilo kuru ot kapalı zarf usu· 
lile alınacaktır. Kuru \ltun be· 
her kilosunun muhammen de· 
ğeri iki kuruş 75 santimdir. İ· 
halesi 4 Eyllıl 936 cuma gilnü 
saat 16 da yapılacaktır. İlk pey 
parası ()77 liradır. Teklif mek· 
tupları ihalenin yapılacağı sa· 
atten bir saat önceye kadar 
Kor satınalma komisyonuna 
tevdi edilmiş bulunacaktır. 

Şartname ve evsafını görmek 
isteyenler hergün komisyonu· 
ıııuza ve ihaleye iştirak edecek· 
lerin belli gün ve saatte Çor· 
)uda Kor aatınalma komisyonu· 
na miracaatleai . 

Darüşşafaka 

Direktörlüğünden: 
Darüşşafaka lisesi için zey· 

tinyağ, sabun, kuru fasulya, 
pirinç, nohut, mercimek ve bar· 
bunya fasulya alınacağından 
vermeğe talih olanların 7 eyliil 
1936 pazartesi iÜnü saat 15de 
Nuruosmaniyede Türk Okutma 
Kurumuna müracaatleri. -
Ankara Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Diyarbekir kor kıtaatı ve 
tayyare hayvanatının Ağustos 
937 sonuna kadar ihtiyacı olan 
550 bin kilo arpa kapalı zarfla 
14-9-936 Pazartesi günü saat 
9 da ihalesi yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 17875 lira olup 
muvakkat teminatı 1341 lira
dır . isteklilerin usulü dairesin
de tanzim edecekleri kati tek
lif ve teminat mektuplarmı 

14-9-9.16 Pazartesi günü ihale 
saati olan •aat 9 dan bir saat 
evveline kadar Oiyarbekir kor 
Saunalma Komisyonuna gön · 
dermeleri. 

• . "' 
1- Karaköse merkez kıtaat 

hayvanal:ı için 900,000 kilo, 
Kağızman kıtaatının 800000 kilo 
arpası kapalı zarfla münakasa· 
ya konulmuştur. 

2- Karaköse arpasının mu· 
hammen bedeli 31500 lira ilk 
teminatı 2362 lira 50 kuruş iha· 

lesi 7-9-936 Pazartesi günü saat 
1 1 de ağızman Karpasının mu
hammen bedeli 32000 lira ilk 
teminatı 2400 lira ihalesi 7-9-936 
Pazartesi günü saat 15 dedir. 

3 Arpaların Şartnamesi Ka· 
raköse Satınalma Komisyonun· 
da parasız görülebilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 32, 
33, 34 üncü maddeleri mucibince 
teminat makbuzlara ile teklif 
mektublarını belli gün ve saat· 
ten bir saat evveline kadar 
mezkur komisyona vermiş bu · 
lunacaklardır. 

* * • 
1- İzmir müstahkem mevki 

kıtaatının 197700 kilo un ihti
yacı kapalı zarf usulile eksilt
miye konulmuştur. 

2- İhalesi 7 Eyliil 936 pa· 
zartesi günü saat on altı bu -
çukta İzmirde kışlada müstah
kem mevki satın alma kom is· 
yonunda yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen mecmu 
tutarı 23229 lira 75 kuruştur. 

4 - Beher kilo un için 11 
kuruş 75 santim fiat tahmin 
edilmiştir . 

5- Tem!natı muvakkate ak
çesi 1742 lira 25 kuruştur . 

6 Şartnamesi hergüo ko
misyonda görülebilir. 

7- İstekliler ticaret odasın
da kayıtlı olduklarıııa dair ve
sika göster mek mecburiyetin
dedirler. 

24 Ağustos 1936 

8- Eksiltmeye iştirak ede· 
ceklerin 2490 sayılı kanunun 
iki ve üçüncü maddelerinde 
yazılı vesikaları ile teminat ve 
teklif mektublarını ihale saa· 
tinden bir saat evvel komis · 
yona vermiş bulunacaklardır. 

"' . "' 
1 - İzmir müstahkem mevki 

kıta atının 131200 kilo un ihti 
yacı kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 Eylül 936 öa
zartesi günü saat onyedide İz
mirde kışlada müıtahkem nıev· 
ki satınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3- Tahmin edilen mecmu 
tutarı 15744 liradır . 

4- Beher kilo un için oniki 
kuruş fiat tahmin edilmiştir . 

5 - Teminatı muvakkate ak
çesi 1180 liradır. 

6 - Şartnamesi hergün ko
misyonda görülebilir. 

7 - İstekliler ticaret odasın· 
da kayıtlı olduklerına dair ve· 
sika göstermek mecburiyetin· 
dedirler. 

8- Eksiltmiye iştirak ede· 
ceklerin 2490 sayılı kanunun 
iki ve üçüncü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikala· 
rı ile teminat ve teklif mek
tublarını ihal e saatinden bir 
saat evvel komisyona vermiş 
bulunacaklardır. 

İstanbul Bölge San'at okulu satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tah· bedeli 
K. S. 

Sa atı İlk temi. 
L. K . 

388 J:l 
360 
120 00 

Ekmek 46000 11 25 
Sadeyağ 6000 80 
Keııme şeker 5500 29 25 
Kaşer 600 50 
Beyaz peynir 1500 3i 

14 
14,30 
15 
15,30 57 38 

kapalı 
açık 

,, 

" 
İstanbul Bölge san' at okulu için 19·8·936 çarşamba günü ek· 

siltmeye konulan ve müfredatı yukarda yazılı bulunan beş kalem 
yiyecekten bir kısmına istekli çıkmamasından ve bir kısmına ve
rilen bedel layık hadde görülmemesinden 2490 No.lu kanunun 
43 üncü maddesine tevfikan ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 

Eksiltme 31-8-936 pazartesi günü yü~sek mektepler muhase
beciliğindeki komisyonda yapılacaktır. istekliler kanunun tekmil 
şeraitini , m~vcut olması gereğen belgeleri getirmeleri. Kapalı zarfa 
tabi yiyecekte usul ve kanunun dairesinde müracaat eylemeleri , 
şartnameleri görmek isteyenler mektebe ve taliplerin belli gün 
ve saatte sözü geçen muhasebeciliğe başvurmaları ilan olunur. 

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

Ankara Valiliğinden : 

Gazi öğretmen okulu binas! tamiratı 5 Eylul 936 tarihine rast· 
layan cumartesi günü saat 1 ide vilayet binasında nafıa müdür· 
lüğü odasında toplanan komisyonda ihalesi yapılmak üzere açık 
ek•iltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 4713 lira 43 ve muvakkat teminatı 353 lira 50 
kuruştur. 

İıleklilerin teminat mektubları, ticaret oduı vesikası ve di· 
ger bilgilerle birlikte yukarda yazılı gün ve saatte eksiltme ko· 
misyonuna gelmeleri. 

Bu işe ait keşif evrakıni gormek isteyenlerin Nafıa Müdür
lüğüne müracaatları. 

Malatya Şarhaylığından: 
1- Malatyada yapılacak 

49,852 lira 45 kuruş keşif be
delli Belediye binasının inşaatı 
14 ağustos 936 tarihinden iti
baren yirmi ıün müddetle ve ' 

kapalı zarf usulile eksiltmiye 
konulmuştur. 

2 - İsteklilerin bu binaya 
aid şartname, plan ve proje
leri iki buçuk lira mukabilinde 
Malatya Belediye dairesile An· 
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karada Havuzbaıında Ratıp a· ı 3-·Kereste tahta ve saire 
pubmanında Mimar Bekir Jh- ' 
ıandan alırlar. 

3 - Eluiltme 3 eylOI 936 
perfembe rGnil 1aat 15 te Ma· 
latya Belediye daire.inde yapı· 
lacakbr. 

4-Muvakkat teminat 3739 
liradır. 

5 Ekıiltmlye firebilmek i· 
çln ... tıclaki veıikalann bulun· 
maıı lbımdır. 

A-Kaauni veıaiki haiz bu• 
luamak. 

B-lıtelclUerin 2490 1&yıb 
kanunun onuncu mad4eıinln F 
fıkruına ve Nafıa Vekaletinin 
13-5- 936 tarih ve 4189 ıayıh 
emirDameaine batlı talimatna
mede 1CS1terilen •hliyet vesika· 
llDl himll bulunman. 

6-T ekllf mektublarının il· 
~ne&. madde yazılı ihale 1aa
tiaden bir ıaat evvele kadar 
Belediye EDcGmenlne ıetirile
rek makbuz m11kabilinde ve
rilmui polta ile 16aderilecek 
mektublıuın dahi yukarıda ya· 
illa saate keclar yetittirilmif 
olmuı ve ikinci zarfın mühGr 
mumlle kapablmlf ve milbilr· 
lenaaft buluamıı lbımdır. -

Nafia vekiletinden: 

1-lrmak·Filyoı hatbnıa 
Germece, Balık11ık, Kayadibi 
inuyoalannda d6rdlncG ıınaf 
birer yolcu binaıı ile 
birer umumi bili IDfuı kapalı 
sarf uulile mGaakuaya konul
•uttur. 

2-Minakaıa 8-9-9.16 tari
hinde nat on bette Demiryol· 
lar la .. at Daire•indeki mlna· 
kUa komiayonunda yapılacak· 
br. 

3-8a itlerin muhammen 
W.U «I) bla lira ve muvakkat 
tuüaab 4250 liraclll'. 

4-Ba1111dvhk ıenel .. rtna· 
••i, çimento tartnameıi ve 
talaldi kıyuii fiat cetveli, proje 
te planlarla mGa~a tartna· 
••i, mukavele proje.inden 
••ekkep bir takım mGnaka• 
la evrakı 300 kurut mukabilin· 
• Demiryollar lntaat Daire · 
ıhıden verilmektedir. 

5 Bu eluiltmeye ıirmek 
t.tlyealer 249() No. la eluiltare 
kaaunu mucibiace ibrazına 
•eelaur olduktan ••rak veli· 
kalarıa ve 7-5-B tarih ve 
87 No. lu r .. mi ceridede i· 
lla edilen talimataalbe muci
blace V eklletten almlf olduk· 
lan mltHhitlik ..... ıkuını ve 
teklif uıflanm mezkir kanu• 
- tarifab ctaire1inde buırh· 
Jank H-9a8 tarihinde ıaat on 
.,.._ kadar Demir,olları la
taat Dair•ine tevdi etmeleri .......... 
.._ Vlllyeb Yenifebir 

Şarbaybtından: 
1-Y_......r laelediyeaine a· 

lt lata ettirilecek olan 10 dilk· 
k&a uaulea 8-8·8 wtnbdeu 
ltilaarea 21 fln ml.Wetle açık 
~ koaulmllfbir. '2--- ~dkta't•rm beniauclp 
lleflf '*at. 3flM lira alta ka
nttur. 

~A:pk \blltmede temU • · 
clileeek Hele( hacldl llyik rl· 
rtlWlf' :ag,•• ibalai icra ........ 

4-baale .... 28-8-936 rG· 
*41e Y ealfelatr belediyuincle 
~. 

1- Ebutm.,. iftirak ... • 
IWM.ttler ~ tarl• 

fab ......... wattet iMlka• 
lat'l n .... r. 
~~ _..1 18t17ealer 

Posta, Telgraf ve Telefon Fabrikası Mildilrliljiinden: 
Deveboynu veKruvazmaa demiri ve benzerleri etJanın amba

lajlarında kullanılmak ilzere 1385 adet çam tahtaılle 3.15 adet pi
nar •çık elailtme ile •hn almaeakhr. Muhammen bedeli 1225,21 
liradır. 

Elailtme 7 Eylul 19.18 tarihine raıtlıyan pazarteıi ailnil ıaat 
OD aJtadadır. lıtekJiJerİD farinameyi ffSrmek için her filn ekıilt• 
meye ıirmek için de ekıiltme pnG muayyen 1&atten evvel 92 
liradan ibaret muvakkat teminatlanaı vezneye yatırmak ıuretile 
fabrikada mltetekkil komisyona müracaatları. 

4.. Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
Türk Hava kurumu Sabnalma Komisyonundan : 

1937 Yılbqı piyaaf01u için 150,000 el 10,000 dunr plinile 
10,000 re.imli afit balbnlacakbr. 

Açık eluiltme ile 71 8 936 pertembe ıünü münaka1&11 Hat on 
bette yapdacalctır. lıtekli olanlann ıartnameıini ıörmek üzere 
Piyanro DirektbrlütG Mubuebeıine milracaatları. 

5 Makineler, Motörler, sair teferruatı 
İstanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komiayonundan: 
M. M. V. Ankara ve fıtanbul muayene heyetleri- için iki adet 

fOper markala iplik mukavemet çekme ileti ve iki adet kumat 
metre murabbaanı Cilçme ileti ve bir adet ampermeablize ıu taz· 
yik ölçme il~ti 5 T efl'İnievvel 936 pazartesi ıGnü Hat 15 de 
Topanede ıabnalm. komiıyonunda açık ekıiltme ile abaacaktar. 
Hepıinin tahmin bedeli 4193 lira 30 kuruıtur. lık temlaab 314 
buçuk liradır. Şartnamesi komiıyonda ıörGlebiler. lneldiferin 
belli ıaatte komilyona ıelmeleri. 

6- Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Nazilli Pamuk T obum islih istasyonu MildOrlüiilnden : 

Nazilli pamuk tohumu üretme çiftliti Çarçtr fabrika11 için evsaf 
ve ıeralti aıatıda yazıla bir mortörle teferrüatına ait makineleri 1aha 
almak iıtiyoruı. Bunları aıatıda yazıla ıartlar dahilinde ıatınaya talip 
olaaların 10n fiatlarıaı ihtiva eden taftilitla tekliflerini en kıta bir 
&&•anda IÖI& reçea çiftlik mld&i'llflne bildirmeleri Ul a olunur. 

Aranılan Şartlar: 
Motörde: 
Tek ufki veya çift amudi ıilindirli 65 70 H. P· kuvvetinde taın 

dizel dakikada acfedi devir 500 den fazla olmıyacak. 
Bir kompre11örle buna ait ihtiyat ufak motörll ve metör& tebrid 

için bir ıu pompası ve 1abit kadranlı bir takimetro ile mO~hbez bu· 
hı nacak. 

Motör afAtıdaki firmalard.an birin• ait olacak : 
lnrıliz : Liıter, Groıley, National, Ruston. 
Alman : Lanz, Gnrtinr, Krup, Oeuz veya N. A. N. 
Motör Akople Generatör : 
S•ntral Generatör 50 kilovat Trifaze 220-280 voltluk olup Fre· 

tenıi 50 olacak "Slmens,, veya "A. S. E.,, tipinde olacak ve bir ta· 
rafından mGvekkiz diaamo ile mllcehhez bulunacaktır. 

Teni tabloıu : 
Makine; lıık ve kuvvet ıubelerini ihtiva etmek llzere &ç kasımlı 

olacaktır. Makine kısmında otomatik bir ıalter, bir Amper•etr, bir 
volmetr, bir kilovatmetr ve bir de Fretenametr bulunacaktır. Bvnda 
ayni zaman-la muvakkiz dinamosuna ait volt ve Ampermetr konul
mut olacak kuvvet kıımı dört fUbeli olmak ilzere dört talter ve 
dört amprimetreai buluaacak. 

Ekleraj kısmında dört şube bulunacak, her ıube onar amperllk 
olacak ve iaer pbenin ayrı ayn talter ve sirorta tertibata bulaaup 
umumi bir teavir kilovahaetreıi bulunacak . 

Tablo izoleli ıimeH ıiıtemincle çelik levhalardH ,.palıaıı •e 
bGtGnleutrlimanlan bu tabloya fÖmGlmftf olacak. 

Bunlardan baılta mevcut makinelerin i1letilme1i için bunları fl'UP 
rrup çevirecek Elektromotörler ahaaca1ı:, huni arın evsafı ve kudret• 
leri apflya çıbnlmlfhr. 

Adet 
1 - 3 14 Kilovatlık Trifoze F.lekttomotör 
2 - 2 3 Kilovatlık Trifoze Elektromotör 
a - 2 7 Kilovatlık Trifoze Elektromo'tör 
4 - 2 3 Kilovathk Trlfote Elektromot&r 

Hfll' Elettro-.otör tam ve piaomatikmaa kapalı -Cekapae1t,, olacak 
ve ber biri ıirotta ve ı•lter tertibatını havi olacaktır. 

Maklaet.Tin 10. 10-'986 •ribiae kaclat mles1e1eye te11im edilmHİ 
prttar. 

Yoırad Belediye Reiıliğinden : 
a...n keıif 
Ura K. 
8500 00 Santral binam 
2937~ 64 Makiae abamı aoataji ve pbeke 
1600 00 S20 .... ata~ direk. 

'YMllM&. :~._ ..... k t.l1at ve binaaının ekıiltme fartna• 
ıııült""9 bua lt.idl\ 'lora ........ dOlayı 17-&.f36 tarilıiac!ea 2-
9- '935 wnaa. alar .. ..... , .......... t .. ve ~lakla verilm•k 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Umum 

idaresinden : 
Muham~n bedeli 27970 lira 

olan elektrik tel ve kabloları 21 
-9-936 pazarte1i rGnG 1aat 15,30 
da kapah zarf uıulile Ankarada 
idare binasında .. tın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 
2091,15 liralak muvakkat teminat 

ile kanunun tayin ettili 
ları, resmi ra•tenin 7· 
3297 No. lu nüıba1ınclıt 
et•it olan talimatna•• 
de ahnmıı vesika ve t 

aynı rG• saat 14,30 • ka 
miıyoa Reielitine ve 
zımdır. 

Şartnameler 140 kurut*. 
ra ve Haydarpaşa v 
ıatılmaktadır. 

7- Mahrukat ·Benzin-Makine yağları 

lstanbul Limanı Sahil Sıhh:ye Merkeli Satana 
Komisyonundan: 

Merkezimiz ve milh•kata ile Çanak~ale ıahil ııhhif9 
ambarlarına telıilim tartlyle 457 ton lcriple maden ldSmlıl. 
toa yerli kol kamirl kapab zarf uull ile •tan alı 

A - Tahmin bedeli kriple kamlrilnfln tonu (18) lir• 
klSmGrGnGn (19) liradır. 

B - K6mlr6n t•rtname•i merkezimiz levuımıadaa 
alınır. 

C - Ekıiltme 8 Eylll 19.16 Sala ,Oal Hat 15te 
MU1tafa P .. a ıokatıada l.tanbal Limnı ıabH ııhlü1• 
satanalma komiıyonanda yapılacakbr. 

D - Eluiltme kapalı zarf uıulil ile yapalaeaktar. 
E - Kriple ve kale klSmGrlnGn muvakkat teminata 

dll'. 
F Eluillmeye fireeek olanlar klmlr tGccan v.,. 

bidi oldulduıaa dair ticaret ocluının 19.l8 seaetine alt 
rCSıtermek m.-cburi79tindedir. Alul tak4irde euiltm 
mezler. 

G - Ekliltmeye ıirecelder uat on dlSrde kacl•r 
tuplarını mGhlrlG olarak komiıyoaa vermeleri lbımclat• 
ıonr• mektup habul edilmez. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatından : 

Üç milyon bet ylz bin kilo 
kuru çam otJunuaa veriln fiat 
tali ıCSrGlclGtGnden yeniden 
kapalı ıufla euiltaDeJ'e konul· 
muttur. Elullbaui SankAIDlf · 
ta Sabnalma Komi•Jonu bllla• 
ıında 8+8.18 Sala flal ıaat 
onda yapalacaktar. Şartnameıi 

paruız olank Komlıyondan 
verilir. Tahmin bedeli 35000 
liradv. lneklilerin belli edilen 
ihale Hatiadea bir aaat nn
llae kadar baual •••ilde Wr· 
lilde teklif mektublaraaı Ko· 
miayoaa vermit but.aaealdar· 
dar. ilk temiaab ~ u .... .,. -

Adliye V ekiletinden 
1 Aalıan Adliyelrile Tem· 

yiz mahkem .... dekl kallrifer
ler itlb abaacak ısa toa kok 
ve IJO a da laftibU'an k6· 
mlrterial• kapalı z..n •uliyle 
elullbneye lanullmuftur" 

2- Eluiltme 10 E,ıtl 9.16 
tariM•tle Pertembe flDI wt 
on dartte Temyiz biDUıncla 
Adliye V eklleti l..eyazam MI· 
clGrlGtG ocluında toplaaaa ek-

8·· Miteferrik 

ıiltme komiıyonu 
yapılacakbr. 

3 - lat.ıdilerin 
ait fartnameyi Aakar 
ye Vekaleti Levua• 
yetindea lıtaabulda 
vazam memlJrlufundff 
idaWlirlw. 

4 Beher tonu tçı. 
eclilen bedel kok 
lçin (3'l) ve Lavamarlll 
lçia (30) liradır. 

5- Elulltmeye 1 
cek olan İlteklilerin 
bammtıain ytlzcle 7,5 
ti114e olan 852 lira 50 
aakteb ve 7abut ele 
kıt mubbilinde ~ 
tahYllab mahalli mal 
teılim etmif olclu 
olan ıandık m*b 
mektuplannıhavi• 
lanm ekılltma 
IUlt enelene bdat 
rlyantlae wermel.ıl 
telcllf ınktaba 
........... ela .,... 
yetl .. eaiDI te111ba .,.. 
Yelclea polltaya ~ 
malan ve dlf ~ 
mumu ile aynca 
obauı lüı ...... 

Milli Mlldafaa Vekileti Saboalma Komiaf 

10 kalem cam porıllen .e mact..I menaat 1&bll 
lbaleıi 1-9-9.16 ıalı fGnl nar 10 da6r. 19hmia ..... 
dv. Muvakkat temlaab 375 liJıildv. Ev1&fl, 1artn..e 
leleri flnıtrk iltlJ•• hclellis olarak M. M. V. Si\· 
nu• ..,naat •biltme,. ıireeelrhrtn 2m IJa)'ltı 
teriha v.Ulde •e tıa•'-t melm.bl7le ltltllkte bt8I 
han ..tan alma .._lılJoauna ...... 191. 

Ankara Belediye Reialiiiadea: 
ı-s. itleri içi• ,.......... .. - ..... 

mGcl.&etle açık elulltmeye konulmup.,. 
2 - Muhammea bedeli 440 llraclır. 
3-•uvakkat temlaab 32 liradu ... 
4-ŞartnameJİ .... ek iatiyealet ._ rl• JUi 

ve iateklllerla de 4 e71Gl 181 cuma jlaı Aat oa 
diye enclmenlae miraca 

Milli Mlclafaa V-eklleti 
Satm&Sma Komilf·oaa.-n: 

wwr,..,,_ iı*•lılıtla ı.te.tık· 
leri ll.taab a1ıa\lec*1den!lr. 

-..... eitslltmlye ko..,...ıttw. ~~•••••tar'°" veçhıle pıa
mbk fllıilnu 1Ut on .,. .. kadar auvakkat ._...._. .qea.nı. bir· 
li\te Voırai le~e b8ilelli•• a'lracaatleri Ula oluaur. · 

tm> Dftlihr. Enaf 
........... olarak 
...... n••ealdlf 
~-c... 
Wrcledir ...... 
.... ElellbaeJe 
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( ~hb k - -= 
il ~dt . •ııunun 2-3 cü maddele-

~ '•ten ıt Lı ilıtı en belgelerle birlik-
"I. t ~ 

• V, S, ırun ve vaktinde M. 
hlıııtl . tınalrna Komiayonuna 

trı, 

b) M Ü Z AV E_D EL ER i 
•- Emlak I 

İstanbul Defterdarlığından : 

damgalarının vaz'ı mecburiyeti tarihi ilandan bir ay sonra başlar. • 
Fabrika ve mağazalardaki stokların tasfiyesi için tarihi ilan· 

dan itibaren altı ay müddet bırakılmıştır; bu müddetin hitamında 
hiç bir suretle birinci maddede tasrih edilen kumaşlardan stan-
dard tipleri haricinde ipekli kumaş satılamaz. (Son) -, n. o 

·~: ol~arı İşletme Umum 
' ~- Udürlüğünden : 
je ı..~ Y•tri 4 . 1· .. d " l" 

~qıı ih • ı' etme mu ur u-
'ııt hyacı için 24-8-936 ta

~,l 1~••tlayan pazarteai günü 
•~ıt• de Kayaeride ihalesi 
~. c•tı ilan edilen 18000 

" llfL •t 11(ibı balaatm mukave-
tl ••rtnaıneleri bayındırlık 

lıııi ••rtnarnesine göre tadil 
i ! 0 ldutundan isteklilerin "t ~arneye göre eksiltme
. i•rebilecekleri ilin olu-

P. T. T-:-F°abrikası 
l llılidürlüğünden: 
d•re "L • 
k 1"tıyacı için imal olu· 

ı ka· Deveboynu, Kruv azman 
•ın de · l · · · ht ile • nur erı ıçın mu e· 

"de "•de demir ve şartname
\e hıılı sair eşya açık ek
il~ Yoluyle aatınahnacaktır. 

'\ııı_ e 7 eylül 1936 tarihine 
~~kt'n Pazartesi aaat 15 tedir. 
. ılerı· . .. k 
ı~ ı. n şartnameyı gorme 

tr a~ k ·ı · t• k 'il .. un, e ıı tın.eye ış ıra 

ı~ a de ekıiltme günü muay· 
~~lı '•tten evvel 2318,24 lira 
tij cı~lllıtıen bedelin yüzde 7,5 
l.ltk •ıı 174 liradan ibaret mu• 
~lıt •t teminatları vezneye 

Gt,ııı•k •uretiyle komisyona 
c•attarı 

~ ._ 
•ltt D L. 'tı cmiryolları ve ı · 
arıları işletme Umum 

~ idaresinden : 
~•tnırıen bedeli &0,500 li
~ 30o ton hurda dökme 
\ • Pazarteıi günü ıaat 
~ k•palı zarf uıulile An· 
~' ldare binasında aatm 

~ ~~ktır, . • . 
~~ 11e g'İrmek ıabyenlerın 
·~ liralık muvakkat temi· 
;~ile kanunun tayin ettiti 
~'~llrı, reımi gazetenin 
~ı~d a: ~e 3297 No.lu nüı-
1',t ' ıntışar etmiş olan ta
~t,i~rı•tne dairesinde alınmış 
'~t ' ~e tekliflerini aynı gün 
~t~lit· l4 e kadar Komiayon 
Ş~ 1tıe vermeleri lazımdır. 

~ilk, lttaıneler paraaız olarak 
~td:•da Malzeme dairesinden , 
"'\>~ l'P•şada TeıellOm ve 
~dıt, Şefliğinden dağıtılmak-

l,ta h 
tı ul Harici Askeri 

.\ kıtaahndan: 
\ıı, Ç~k eluiltme ile 1360 ka
~tb~, 120 Y•rli hayvan yem 
- l ~ 'c,1_L' U\l\JU aded gebre alı-
~. ıtqr ., 

11 teın.' l'\.atana yem torbası-
~h,, ırıatı 100, yerli hayvan 
'ttltıirı~t teminatı 60, ~ebrelerin 
~ lı•to, ~ 70 liradır. ihalesi 29 
•rı•klt 36 aabahı ıaat 10 da 

l~cıtlıi •ledeki Tüm Saiınalma 
•t ':Yo ~ltlil nunda yapılacaktır. 
~,.ı er k 2 3 ·· -~ 11d~ . anunun , uncu 
ı 'lli , ''"deki vesaikle beraber 
~ti, .... tte Komiayona gelme-

~ . 
:ıı. ''d"k ıf: * 
~)k . '. Bllkteriyolojihanei 
~ '"'tı., .. 
~ b, •çın 200 ba, koyun, 
~~'1ıtı: dana ve IOOO reçi sa
~tit(l Caktır. Bak : mezkür 
~~., b Dir~ktörlütünün "Er
~•••nde intit•r eden 

~\i}' ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!111!!!!1!!!!!~ 
h •a: •ab·b· 

~ "'lteltt .. ı ı ve Yazı işleri 
'-ıı.t 0 rii: lamail Girit. 
~ ·~ l '1,t Yer: ARTUN Baıımevi 

' Billur ıokak No. IO 

Muhammen kıymeti !!~!:!!':~-~~,,....,........~~~~!!!!!!!=!!:!:":!::'·'~"~' 2:'%'!!:'~",,.~!!!!:~:!!!:~!!!!!!!!!!!!!"'!!:~!!!=~!!:!'!!~~ 

Lira 
Büyük Çar,ı Kazazlar sokağı eskı 40 sayıla dükkanını 

taoıamı 250 
Kadıköy Caferağa aıahalleai Nazımbey sokağı yeni 2 4 

" " ,, Çanakk.tle ,, ,, 14 
evlerde firari Andromahiden ınetruk ev eşyası: 17 40 
Kadıköy Caferağa Yoğurtçu çeşmesi sokağı eski 35 

mükerrer yeni 33 sayılı arsanın tamamı: 919 36 
Boğaziçi Boyacıköy Koru caddeıi eaki 5 ila 13 mü-
kerrer ve 15 yeni 7 ila 17 ve 68 sayılı dört dükkan la 

iki arsanın 66 120 payı : 635 25 
Üsküdar Selimi Ali mahalle ve caddesi eski 363 yeni 

343 sayılı dükkanın tamamı: 500 
Kadıköy Rasimpaşa mahallasi Çayır caddesi eski 42 

sayılı 2'}4 metre murabbaı arsanın tamamı : 1176 
Kuzguncuk Paşalimanı caddesi eıki 132 yeni 139 

sayılı 324 metre murabbaı arsanın tamamı: 630 
Yukarıda yazılı mallar 28-8-936 cuma günü saat on dörtte peşin 

para ve açık artırma ile satılacaktır . Sahş bedeline isti kra.ıı dahili 
ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. lııteklilerin 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatıraralc 
Milli Emlak Müdürlü~ünde müteşekkil satış komisyonuna müracaat
lan. 

2-- Mültezimlik işleri • 
Bandırma Malmüdürlüğünden: 

19 atuıtoa 936 tarihinde ihale edilmek üzere müzayedeye ko 
nulan otuz bin lira bedeli muhammenli Manyas görlünün tuzla 
binası ile birlikte 3 senelik resim ve balık avlamak hakkı ilti · 
zamına müddeti müzayede zarfında talip çıkmadığından 31·8 936 
pazarte1i srünü aaat 15 de ihale edilmek üzere müzayedenin lO 
gün temdit edildiği ilan olunur. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Türkiyede dokunan bazı ipekli kumaşların standardı 

( 128 inci nüshadan devam) 

1 cm. de aagari tel adedi: 

1 " " atkı ,, 
Aıııari mamul genişlik 

Aagari ııklet} çiğ & 
) mamu 

e) Krepmaroken: 
Çöza-ü: Bükfimıüı 
Atkı : Bükümlü (krep) 

1 cm. de asa-ari tel adedi: 

cm. asgari atkı ,, 
Aagari mamul j'enitlik 

Aawari sıklet)) çiğ 
1 mamu 

f) Krepaaten: 
Çözgü: Bükilmaüz 
Atkı : Bükümlü (krep) : 

cm. de aagari tel adedi: 
,, ,, atkı ,, 

Asıari mamul genişlik 

Asıari 11klet )) çit 
1 mamu 

40 
32 
00 cm. 
56 gr. 
42 

28 30 Denye 
2022 

144 

22 
90 cm. 

l lO gr. 
80 gr. 

,, 
Aıgari metrede 
1800 büküm. 

28 30 Denye 
20 22 ,, 3 kat metrede 

asgari 1800 bü· 
küm. 

168 
42 
90 cm. 

108 gr. 
80 gr. 

Madde 2- Hükümlerinin istikametlerini detiştirmek auretile 
veya dokumaaında (örgüıünde) yapılacak ufak bir tadilatla birinci 
maddede zikredilenlere müşabih ve 0 sıkletlerde imal olunacak. 
kumutlar aynı ılandarda tabi tutulurl~r. 

Madde 4- Birinci maddede zirkedılen kumaşlara ve bilumum 
yüz~e 100 tabii ipekten mamu~ k~~.aşlara "ipek": yüzde 1~ 
sun ı ipekten mamul kumaflara sun 1 ıpek" ve her nııbette tabıi 
ipekle karışık kumaşlara da "karışık ipek,, ibareıinin silinmiye
cek bir tarzda konması mecburidir. 

Madde 5 - Birinci maddede zikredilen kumaşlarda boyamd 
ameliyesinin ancak teknik icabatı dolayıaile ve onun elzem hu· 
dudları dahilinde ve her halde islıih edilen (boya ve apre) ipek 
sıkletinin yüzde 5 ini tecavüz: etmiyen ııklet tezayüdü normal te-

lakki edilir. 
Madde 6 ....... Dördüncü maddenin tatbikı:adan memleket dahilin-

deki imalat için aid oldukları dokuma fabrikaları hariçten geti
rilecek ipekli kumaşlar için de idhalat tacirleri meauldürler. 

Madde 7-Birinci maddede zikrolunan kumaşları imal eden 
müeueseler firma veya remizlerini ayrıca bir damga ile kumaş· 
lara vazetmeğe mecburdurlar . 

Madde 8 - Tabii ipekten maksad, yabani ve ehli ipek böce· 
ğinin ifrazatı o)an olan ipektir. 

Madde 9 - Dördüncü ve sekizinci maddede zikrolunan dam· 
galar kumaşların bir kenarına ve her üç metreyi tacavüz etmi-

İstanbul İli Baytar 
Direktörlüğünden: 

Ziraat Vekaleti Merinos yetiştirme merkez teşkilatı 
için satın alınacak bir tane Respirasyon aleti bir tane 
Deforden cihazi ve bir tanede hayvan yemlerini un 
yapacak küçük laboratuvar değirmeni açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Bu işin muvakkat teminatı 214 lira olarak 
tahmin edilmiştir. Bu işin ihalesi 26-Ağustos-936 çarşam· 
ba günü saat 15te İstanbul -Vilayeti Muhasebeciliğinde 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. istekli olanlar şart· 
nameleri parasız olarak İstanbul Vilayeti Baytar İşleri 
Direktörlüğünden alabilirler. ( 130) 149 

w ....: 

İstanbul Belediyesi İlanları 
-- - --=---

Ölçü sahihlerinin nazarı dikkatlerine: 
lstanbu! Belediyesinin 936 senelerine ait ölçülerin mu

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

* • * 
İstanbul Vilayetinden : Floryada eski Çınarönü yeni 

İstasyon karşısında emlak komisyoncusu Mustafaya ait 
olup 1295 tarihli menafii umumiye için istimlak karar· 
namesine tevfikan vilayet namına istimlakı kararlaştırıl
mış olan 43 yeni kapı numaralı 29848 metro murabbaı 
araziye bütün mebani ve müştemilat ve tesisat dahil ol
duğu halde . bidayeten taktir edilmiş olan t 1,022 lira 50 
kuruş kıymet sahibine teblığ edilmiş isede vaki itiraz 
üzerine kararnamenin 1 1 inci maddesi mucibince teşekkül 
eden heyet tarafından tetkik ve bidayeten konan kıymet 
aynen tasdik edilmiştir. Kararnameye müzeyyel fıkrai 
mahsusa hükmüne tevfikan bu yerlere hemen el konulma
sı tekarrür etmiş olduğu yir.e kararnamenin 13üncü mad· 
desi mucibince ilan olunur. (202) 

. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
26 000 kilo toz paket kolası 
16 000 ı: » makine kolası 

Yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme şartnamesi muci
bince 8-9-936 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaktır . isteklilerin şartnameleri gör
mek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan 
gün ve satte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte 
Kabatsşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi mü
dürlüğündeki alım komisyonuna müracaatları 

lik 
. 

çıvı 5288 kilo 70 
2382 )) 66 lık )) 

lik )) 4143 )) 50 

Şartnamesi mucibince. 

(448) 187 2- 3 
• * "' 

Yukarıda eh'at ve miktarı yazılı çivi 26·8-936 ta
rihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de pazarlıkla 
sahn alınacaktır. 

İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere ve her gün ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar Leva
zım ve Mübayaat şubesi müdürlüğündeki alım ko-
misyonuna müracaatları. (238) 170 3- 3 

Satıhk ucuz Bahçe 
Büyük adada Dil köprüsü civarında Nizam cad

desi veNizam sokağında derununda 100 kadar eş· 
carı müsmireyi, beton kamelya beton su deposu ve 
demir su borusu tesisata ve bostan kuyusunu Ka-

yen meıafelere vurulur. . 
Madde 10- fabrikaların ye-ni imalab kararname tarihi neşrın· • 

den itibaren bir ay zarfında yukarıki tiplere göre yapılaca~ır. 

dıköy ve Istanbula kadar nezareti fevkaladeyi havi 
üç tarafı yol, etrafı kısmen ~tvar ve mütebakısı tel
le muhat 2707 metre murabbaı bahçe müsait fiatla 
satılıktır. liörmek ve görüşmek istiyenlerın gaze· 
temiz sahibine müracaatları. 

Yerli ve hariç mamulita "ipek,, "ıun'i ipek,, ve "karışık ıpek,, 
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C.aıtruction - Reparation 
Travaux Publicı,Materiel de 

·. Coastruction Cartograpbie 

Coutruetion d'un H6tel de 
ville a Malatia. Prix eat. 49852, 
eaut. prov. 3739 L. Nouvelle adj. 
IOua pli caehete. Com. Peraa· 
•enle de la Municipalite de Ma
latia, jeudi 3·9·936 a 15 b. Cab. 
dea cb. a la Municipalite ıuavi· 
•ee, et ehez l'architecte M. Bekir 
lbaan, Appt. Raıhib, Havouzba· 
cbi a Ankara, moyennut 250 P. 

Conıtructlon de 3 bAtimenta 
de quatrieme caterorie pour vo· 
Jareura, ainai que de 3 latrines 
publıq ... , aux ıtation1 de ehe• 
•iu de fer de Guermedje, 8ali· 
ki•ıik, Kaaadibi ıur la voie fer· 
ree lrmak·filioı. Pri:ıt est. 60,000, 
caut. prov. 4250 L. Adj. souı pli 
caehete. Com. dea Encheres du 
Departement clea Conıtı uctioDI 
de Cbemina de Fer au Miniıtere 
4u Travaux Publica, le mardi 
8-9-936 İl 15 h. Cab. dH eh. au 
Departe•ent precitee, moyeaoaat 
300 P. -

Reparation de l'Ecole Nor· 
..ıe Gaai d'Ankara. Pris est. 
4713,43, caut. prov. 353,50 L. 
Adj. ou•erte. Com. Perman•le 
du VUa1et d' AnkaH, ıaamedi 5-9-
936 a 11 b. Cab. dee eb. a la Di· 
rectioa deı Travaux Publica d' Aa· 
kara. 

-
Co•atructlon de 10 boutiquea 

Pour le compte .le la Muaicipali
te ele Yeaielııebir (Buraa). Priz 
~t. 3663,06 L. Adj. ouverte. Mu· 
Dicipalite de Y eaichebir du Vila· 
Y•t de Bursa 26-8·936. 

- 2 -

Tra•aux d'lmprimerie 
Reliure • Papeterie 

F O'Jraiture de Bureau 

lmpreHioa de 150,000 proı· 
,eetu, de 10,000 affichea, 
•lmpl• et de 10,000 affichea 
ea couleur pour la loterie du 
Joar de l'An 1937. Adj. ouverte. 
Coa. d' Acbat de la Upe de l' A· 
viation, jeudi 27-8-936 a 15 b. 
~~ cb. a la Comptabilite de 

Ull'eetioa • la Loterie de 1' A· 
vlatloa. 
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Macbineı, Moteurs, Acces· 
ıoires et Huileı pour 

Machine 

Deux appareill pour meıurer 
la reaiatance du fil, marque 
"Choper •. 

Deux appareill pour meaurer 
la auperficie d .. etoffea, en me· 
treı carres. 

Un appareil impermeabiliae 
pour meaurer la preuion de 
l'eau. Prix est. 4193,30, caut. 
prov. 314,50 L. Adj. ouverte. 
Com. d' Acbat de l'lntendance Mi· 
litaire .&'letaabul a T opbaae, lundi 
S·l0.936 l lS b. Cab. deı eh. a 
la Commiaıioa. 

-4-

Boiı de Co._truction, 
Plaacbeı ete. 

Plancbe de aapin 1365 p. pour 
emballaıe. Prix est. t22S,25, eaut. 
prov. 92 L. Adj. ouverte. Com. 
d'Acbat de laFabriquedea P.T.T. 
lundi 7-9-936 a 16 h. Cah. deı 

eh. İl la Direetion de la F abrique 
en que1tion. 

-S-

lnatallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauffaıe Central 

Moteur de 85-70 HP avec 
toua aea acceuoirea, table de 
diatribution et 9 Electrometrea, 
pour l'uaine de Tclairtchir, ıe 
trouvHt a la fenae de production . 
de rraineı de coton a Nazilli. 
Pour les detailı et caraeteriati
quea, con•ulter la partie turque 
du journal, rubr. "Elektrik Teai· 
uti ve Mal:ıemeai. et adresser 
lıea offre1 a la Direction de la 
Ferme auamentioanee. -

Coutruction d'un centrale 
d'electricite a Yozwad. Prix est. 
8500 L. Machiaea, acceıaoireı et 
maotatap 29373,64 L. Poteau:x en 
boia 320 p. 1600 L. Seconde adj. 
la premier:ı •Jant ete annulee a 
la ıuite de maodificdiona introclui
t .. dana lea cab. du eh. Adj. de 
pe a rre. Com. Per•aaeate de 
la Muaicipalite de Yozrad 2.g. 
936a1Sh. ' -

Fil et cible '1ectriqae. Priııı: 
eat. 'I1970, ca1at. prov. 2097, 7S L. 

LUNDI 

Adj. ıouı pli cacbete. Com. d' A· 
ebat de l'Adm.Generale desChe· 
mins de Fer de l'Etıtt a Ankara, 
lundı 21-9-936 İl 15 h. 30. Cah. 
des eh. aux ıuicheta d' Ankara et 
de Haydarpacba, moyennant 140 P. 

-e 

Combuıtible, Cbarbonı, 

Carburant. 

Boiı de aapin aec 3,500,000 
kiloa. Prix eat. 35000, caut. prov. 
262S L. Seconde adj. ıouı pli ea· 
ehete, lea prix offerta lon de la 
premiere ıyant ete jugeı eleveı. 

Com. de l'lntendance Militaire de 
Sarikamiehe, mardi 8 9 936 a 10 
h. Cab. dea eh. grat. a la Com· 
miH:on. 

Charbon crible 457 tonneı. 
Prix eıt. 18 L. la tonne. 

Coke indirene 18 tonnf'ı. Prix 
eat. 19 L. la tonne. 

Livrable aux depôts de l' Adm. 
Sanitaire du Littoral du Port d'lı· 
tanbul, et de Tchanakkale. Caut. 
prov. pour le tout 643 L. Adj. 
ıouı pli cachete. Com. d' Achat 
de l' Adminiıtration ıu.viaee, rue 
Karamouatafıpaeha, a Galata, mar
di 8·9-936 a 15 h. Cah. des eh. 
rrat. a l'Economat de cette Ad
miaiıttation. -Coke 150 tonnes. Prix e1t. 32 
L. la tonne. 

Charbon lave marine 130 ton· 
nes. Prix est. 30 L. la tonne.Pour 
la conıommation de calorifereı 
de la Cour de Caısat:on et du 
P .. laiı de Juatice d' Ankara. Caut. 
prov. pour le tout 6S2,50 L. Adj. 
aous pli cachete. Com. des En· 
cheres sieıeant a l'Eeonomıt du 
Miniıtere de la Juatice a Ankara, 
jeudi 10·9·936 a 14 h. Cah. des 
eh. ırat. İl la Direction de l'E· 
eoıtomat a Ankara et au Bureau 
de l'Eeonomat de la Direction de 
la Juıtice a lıtanbul. 
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Diverı 

Confection de 100 caiHes 
pour l' Adm. des E.aux d' Ankara. 
Prix Hl. 440, caut. prov. 32 L. 
Adj. ouverte. Com. f'ermanente 
de la Municipalite d'Ankara, ven· 
dredi 4·9·936 a 10 h. 30. Cah. 
de1 cb. au Secretariat. 

Articlea en verre, porcelaine, 
et metalliquea 10 ıorteı. Prix 
eat. 5000, caut. prov. 375 L. Com. 
d' Aehat du Miniatere de la De·I 
fense Nationale a Ankara, mardi 
8 9·936 a 10 h. Cah. dea eh. 
ırat. a la Commiıaion. 

Vieille fonte 300 tonaea. Prix 
fft, 10500, caut. prov. 7trl,50 L. 
Aclj. souı pli eachete. Com. d' A· 
ebat de I' Adm. Generale dea Che
mina de Fer de l'Etat İl Ankara, 
lundi 21 ·9-936 a 15 h. Cah. des 
c~. ırat. a l'Economat d' Ankara 
et au Service de Li vraiaon et 
d'ltxpedition a Haydarpacha. 

"Filama. de communication 
100 jeux. Prix eat. 2000, caut. 
prov. 150 L. Adj. ouverte. Com. 
d' Achat du Miniatere de la De
fen1e Na•ionale İl Ankara, ven
dredi 4 9 936 İl 11 h. Cah. deı 

eh. ırat. İl la Commi11ion. 

Fer et differenta artielea, d'a· 
preı le1 cah. dea charıcı. Prix 
eıt. 2318,24, caut. prov. 174 L. 
Adj. ouverte. Com. d' Achat de la 
Fabrique dea P. T. T. lundi 7-9-

rection de la 
tion. -

' Saca de fourrap 
en deux modeleı, ı"8 

Gan• de aerp Po 
chevaux 5000 p.Cau 
pectivement 100, 60 
ouverte. Com. de• 
tairea de T clııaaak 
29-8-936 • ıo h. 

Lois, Decrets lois, Traites de Com ·---• 
Comment leı bateaux de tranait ıeront•llı 

leur paısage par leı detoib ? 

Conformement a La eonven
tion des Detroits ıipee a Mon· 
treux, tous bateaux de Transit 
et de eommerce seront a leur 
pa11aıe par les cletroitı contrô
leı et inapectea, danı la f orme 
suivante; a partir du quinze du 
moiı courant: 

1 - Touı bateaux de commerce 
- sanı diıtinction de pavillon 
traversant en tranıit le1 detraitı, 
ıont tenuı de •'arreter devant 
lea offices de Sante du Littoral 
des deux detroitı et de faire ef· 
!!c"'er leur contrôle aanitairc. 

Leı bateaux de commerce qui 
ne ı'arreteraient paa devant leı 
ditı officH et ne feraient paı 

effectuer le dit contrôl, par 1Uile 
d'intemperie, et de defectuositea 
ıurvenue1 dua les machines dev· 
ront, sur le (siınale de paHe) 
donnee par leı dita offices, con· 
tinuer leur traver1ee et fıire ef · 
feetuer le contrôle danı le part 
d'lıtanbul (par l'office central de 
Sante, a Galata), eomme il ıe 
faisait interieurement. 

Lea commandantı dea bateawı 
de traaıit, qui ne ı'arreteraient 

pas devant l'office sanitaire du 
littoral, pour faire effectuer le 
contrôle sanitaire, seront pu . 
niı selon l'uaap et coaforme• 
ment a la loi ıur leı Tax .. Sa· 
nitair ... 

2.- il aera perçu 
de commerce (quel 
leur tonnap) traver 
ıit les detroitı et la 
mara, comme taxe 
piutreı Turquea, eo• 
eontreYaleur, au eoutf 
du (0,075) frane or, C: 
7 ,5 centimea de frarıc 
ebaque tonne nette. 
accorde au dit bate.t 
de retouraer en trı 
meme route, danı le 
moia, a partir de la 
tention du viza et du 
de la dite ta:ıtf!. (Ce 
moia est calcul~ a 
aoia et expire a 24 bl 

3. Tout bateau q-
en tranıit et qui pı~ 
eonformement aux 
du deu&ieme par•S' 
pour nr pas repayer 
son voyare de retour 
fectuera danı le cU 
maiı, pr"8enter la CI 
la tase, qu'il a pa 
puıap auterieur 8 
Suale, devaat lequel, 
aon retour, ı'arreter ,ı 
fectuer ıoa contrôl• 

Lea bateau:x qui a• 
paa de quittance 8 ı.,t. 
de retour, ıont teaut 
une seconde taxe de 
avec cette uconde ta 
raınent le droit d'd 

(a aam-J 

l.tanbul Gümrükleri 
Sahş işleri Müdürlüğünd 
EyUU 8 1936 rünü lı:apala zarf uıu&ile 56346.500 kilo k 

ıahlacakbr. . ~!mak iıteyenlerir. Son Poıta razeteıiaiD 2 
nuıhaaıadakı ılaaımızı okumaları ilin oluaur. (378) 

• •• 
M. K. M. Atırlatı Deteri Euanaa eiaai 

K. G. L. K. 
1311 Tahmini 61610.00 9241.50 Toz ıeker ve 

1 Saray burnu 4 numarala aabanatla buluaan yuk 
tekerler 2490 •· kan. hlldlaleri dau-e.lılt1e kapah sarf o 
bul GGmrilk binu .. daki 1&bf mGdlrliltlace aatalacaktll'· 
paruız aallf iıleri mldlrlürGnden alanacakbr. 3.-A ..... ~., 
lar 15·9-936 flnü saat 16,5 ta aataı aaloauada açılacaktd'• 
vakkat teminat miktuı 693 liradır. S.- fateklileria Ti 
kayıtla tlccardan bulunduklarına dair odanıa veaikaauu 
raaa kanunua tarif ettifi pkilde koymalara lazımdır. 6·
ya rirecelderia teklU mektublara 2490 ı. kan. 33 el _.._.., 
terilditi here 15-9-936 ,nno aaa t 15,5 t• kadar .. kbUS 
Mldilrllte verilmeai mecburi oluadufu ve bu 1aatt•• 
bul edilmeyeceti ilan olunur. 


