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Galata, Bill6r ıokak 17 
Tünel yanmda 

e iLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde prüfülur 

Sayısı 5 kuruş 
Reııni makbuz bedeli ol:1•n tedlyat makbul de· 

clir. 'GAZETESi 
r Plgr.: lst. MtlNAKASA 

Telefoa: 48097 

, Emirler, Tebliğler : 

Devlet Demir Yolları ve Limanları ltletme Umum 
idaresinde•: 

lfea.n Ankara·lzmir-Ankara arasında haftada iki defa itle· 
dotru yolcu trenlerinin 1 Eylal 9.16 tarihinden itibaren haf 

Gç11 çıkarılacaj'ı ve trenlerin Ankaradan lzmir~ Cumartesi, 
Perıembe pnleri, lzmirden Ankaraya Pazarte11, Perıembe, 

eıi ıiinleri hareket edeeeti ve yalnız An~arad.an Cumar
~. Suı rünleri 1zmirden Pazarteıi Perıembe runlerı kalkacak 
~e yataklı vaıon ve yemekli furıoa bulundurulacatı muh· 
:.,..... halka ilin olunur. 

~MÜNAKASALAR 
1
'trzak, Zahire, Et ve Sebze: 

lstanbul Belediyesinden: 

l.tı liastaneler ve diğer müe11esat için lazım olan 29010 
~ •abun ( 120 k iloıu yeşil) kapalı zarfla eksiltmeye ko

tur. Beyaz sabunun kilosuna 30 yetil sabunun ki· 
20 kuruş fiat tahmin olunmuştur. lıtiyenler şart

i para11z olarak levazım müdiirlllğllnden alabilirler. 
e 14 EyUil 936 pazartesi günll saat t 5te daaimi encn

e yapılacakbr. istekli olanlar kanunun tayin ettiği 
ve 653 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 

lllektublarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 
aaat l 4e kadar daimi encilmene v•.-aelidirler. (M) 

lıtanbul Belediyesinden : 

Bir kiloaunun 

CUMARTESİ 

1 f .içi·~· ö~Kii.;·~~ 
l hanlar, emirler, teblitler 
I a) Münakasalar : 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze 
2-lnf&at, Tamirat, Nafıa lı· 

leri, Malzeme, Harita. 
3-lıaçlar·Klinik ve lspençi· 

yari alit·Haıtane levazımı 
4- Menıucat-Elbiıe-Kundura 

Çamaıır v.ı. 
5-Elektrik hava gazı kalori

ferTesiHt ve Malzemesi 
6-Makineler, Motörler, sair 

Teferruata 
7 - Matl>aa iıleri-Kırtasiye 

Yazıhane levazımı j 
8-Mabrukat, Benzin. Makine 

yağları ve ıaire. ; 
9 - Müteferrik l 

b) Mftzayedeler. : 
' 2 -Emllk l 

1-Mtlteferrik. ~ . --· ... _.......,._ - -· - ·- ....... .. 

Yurddaş 

Yalnız yerli mamulabaı, 
yerli mabıulabnı, yerli meı· 
rubatıaı bilmek, ıevmek, 

benimsemek, ulusal ahla· 
kımız olmalıdır. 

Uluaal ala•Gllli ve 
Arttırma K•umu 

Muhammen B. Cinai iık teminat 

lıtanbul Harici Askeri 

Kıtaabndan: 
50 K. Katar peynir fi2,50 
22 ,, Şehriye 144,GO 
22 ,, Makarna 144,50 
4,m " Tus 21 

80 ,, Kuru kay111 30 
22 ,. NifUta 10,50 
16 ,, Un 80 
ı ı ,, Bulrur 6 
9 " Barllce 1,50 

2.1 " Beyaz peyoir 118,00 
~ 18 " irmik 3,25 
1~ 13 " Sit 'Z1 
~ 18 " Yoturt 19,50 

'Y 11 ,, Ekmek 252~50 
'talt..,ıda miktarı, bir kiloıunun muhammen bedeli ve allı te· s'-· 1a11lı olan erzak açık ekılltmeye koaulmuı, ihale p· 
~ 

11
._ lirea buluamadıtından ekailtme 31 ·8-9.16 paıarteal ıOni· 

~ '4lbl1aı,br. ŞM'bıameıi Levazım MldirlGtflade ıarGlir. lı
oı-.ı., 2490 numaralı kanunda yazılı veıika ve hizalarında 
llea laU\'akkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
a Janla rGnde aaat l!ite Daimi Eaclmende bulunmalıdır. 

ve Ekıiltme Komiıyonundan: 

Azı Çotu Tahmini Garanti 
ffat 

~~ NGmuae ha•-
.. lieylteli Ve• Patateı 16500 22GOO 5,50 

Sotan 284 90 
"'r ..._toryoaau 12100 15100 3,50 

.._..da adlan yaulı ııbhi mGe11eaelerin kapalı sarfl• ek· 
koaulan 9a8 mab yılı patatea ve ıotaaıaa teklif edilen 

-•teclu .arGlm..dltinden pazarlıkla yeniden ekıiltmeye 
:ı .... p "'· 

laaarbk 16+9a& ıflai ıaat 15,30 da Sıhhat ve l~mai 
,...._ ~ M&dirUltinde kurulu Komiayoada yapalacakbr0 

~Wdıler prtnameyi her ııa Komlıyoadaa ıarebilirler ve 
ı~-~ _ihtiyacı için ayrı ayn pazarlıta firebilirler. 
~- cari aeneye aid Ticaret Oda11 veaikuile 2490 

1lullela yasılı belıeler ve bu it• yeter muvakkat ıaraa• 
•eya banka mektublarile birlikte beili rln ve aaatte 

"""'·-· relmeleri. 

Edremit için tOO ton ııtıre · 
(ti alınacalcbr. Tahmin edilen 

bedeli 25,000 liradır. Evaaf ve 
,artnamesi herırün Komiayoada 
rörilebilir. Ekıiltme kapalı 
zarflA olup 21 eylôl 936 pazar
tesi ıOnG aaat 11 de Edremit 
Aakeri Sabaalma Komiıyonun· 
ds yapılacaktar. lık teminab 
1875 liradır. Teklif mektupla
rı ihale tünü ıaat IO " kadar 
alınır. 

• * • 
Tümen birlikleri için 29,750 

kilo sadeyağı 11-9-936 saat 15 
te pazarlıkla alaaacakbr. Mu
hammen bedeli 22313 lira, ilk 
teminatı 1674 liradır. lıtekliler 
şartnameyi görmek için herıün 
ve ekıiltmeye ittirak için belli 
gün ve saatte kanunun 2, 3 ün 
cü maddelerindeki vesikalari· 
le ilk teminat mektup veya 
makbuzlarile birlikte Lilebur
l'azda Tümen Sahnalma Ko
miıyonuada bulunmaları. 

• • • 
Tümen birlikleri için 32 ton 

ııtıreti 15-9-936 aaat 16 da ka· 
palı zarfla ahaacaktır. Tek• 
lif mektubları ıaat 15 e kadar 
kabul edilir. Muhammen bede
li 8880 lira, illı teminatı 516 li
radır. lateldiler ıartııameyi ıör· 
mek izve berrin ve eluiltme· 
ye ittirak için belli pn ve ıa
atte kaauaua 2, 3 Gactl madde
lerindeki vealkalarlle ilk temi· 
nat mektup veya makbudarile 
birlikte Llleburpada TGmen 
Sabaalma Komiayonuada bulun
maları. 

İstanbul Liseler Alım 
Cinıi 

Sabun 
Yumurta -Ka~ak 
Un 
Malt ar na 

kuıkus 
Şehriye 
irmik 

Miktan 
kilo 

7400 
adet 295000 

irmikli ve 

1550 
22500 

9400 
2'lOO 
2700 

Zeytin yaj'ı 12000 
Tavuk eti 89öô 
Hindi eti 6700 
Kuru çalı fasuİya 10200 
Kuru barbunya faıulya 6000 
Nohut 6500 
Y eıil mercimek 4400 
Kırmızı " 2750 
Kuru qan 28500 
Sarmııak 41 O 

29 Ağustos J 936 

Sabm komisyonundan: 

M.bedeli 
L. K. 

2442 
4425 
1705 

6700 

6997 

3617 

lık tem. 
L. K. 

13.1 15 
331 88 

127 88 

500 50 
513 

524 78 

271 29 

ŞekliG. 
Saat 

Açık 13 30 

' 14 

" 14 15 

kapalı 14 30 

" 15 

" 15 30 

Açık 15 30 

,, 16 
Patates 43500 3879 20 291 94 
Buraa pirinci 36800 88.12 862 40 kapalı 18 30 

Beyaz peynir 18100 5957 448 78 ,, 17 
1 - Komis1onumuza batlı yatılı liselerin yukarda miktan, 

muhammen bedelleriyle ilk teminat ve eksiltme ve saattları 
hizalarında yazılı erzaklar kapab zarf ve açık ekıiltme suretile 
eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Ekailtme 15·9-9.16 salı günü lıtanbul liıeler muhasebe· 
ciliğinde toplanan komiıyonda yapılacaktır. lateklileria ıartaame
lerde yuıh kanuni veıikalardaa bqka ticaret odannın 1eni yıl 
ve11ikuı ve temiut makbudariyle beraber teklif mektuplannı 
ılıate içı• tatfn -ed'llea aaatlerclen bir aaat evvel makbu• muka· 
bilinde komisyon bqkanlıj'ıaa vermeleri ilk teminatlarını belli ıln 
ve aaattaa önce komisyon bışkanhğındaa alacakları iraaliye ile 

liseler mubaaebecilij'i vezneıine yabrmaları. 
3 - lıteklilerin ıartaameleri komiıyon ıekreterlltiade ,artlp· 

okuyabilecekleri ilan olunur. 

2-lnşaat- Tamirat· Nafıa işleri - Malzeme . Harita 
Ankara Be!ediye Reiıliğinden: 

1- Y apbnlacak olan iki tane benzin depoau 15 ıfln mld-
detle açık ekailtmeye konulmuftur. 

2 - Bedeli ke"1 5970, 10 liradır. 
3- Muvakkat teminab 447 liradır. 
4- Şartname ve keıifnamesini görmek istiyenler her ıfln ya· 

zı itleri kalemine ve isteklilerin de l 1 Eyl61 938 cuma ıünG aa
at 10,30 da B~lediye Enciimenine müracaatları. 

Nafıa Vekaleti şose ve 
köprtiler Reiıli;inden : 

Kastamonu villyeti dahilin· 
de ve Kutamonu•Boyabat yolu 
üzerinde "28,000,, lira keı\f be
delli Kıvrım Çayı köprüıil in
ıaabnın kapalı zarf usulile ek· 
siltmesi 14·9·936 pazartesi ti· 
nü ıaat l 5te Nafıa Vekileti 
Şoıe ve Köprüler Reiıliti ek
ıiltme Komiıyonu odaıında 

yapılacaktır. Eksiltme ıartaame
si ve buna milteferri diter ev• 
rak 140 kurut mukabilinde Şo
se ve Köpriler Reiılitindıa 
alınabileceti fibi iıtiyenler bu 
f&rinameleri Kaıtamonu Nafıa 
MidirlGtiae milracaat ederek 
•lrebilirler. 

Muvakkat teminat 2100 lira· 
dır. Eksiltmeye sfrmek iatiyen· 
lerin reımt sazetenla :§S11 ... 

yılı nuıbaııada 91kan taUmat
nameye tevfikan mlteah&itlik 
ehliyet veıikaıını haiz olmaluı. 

Mlteahbit bizzat milhendis 
olmadığı veya bir mibendiıle 
beraber. bu ite firmediti tak• 
tirde aııari 10 metre açıldıtm • 
da betonarme bir lcapri yap
mıı olclutuna dair ve•ika lbrH 

etmesi lbımdır. 
Teklif mektublarıaın 14-9-936 

pazarteai paO aaat 14e kadar 
Ankarada Şoae ve KBpriller 
Reiılitine verilmeai lizimdır. 

Kırklareli Nafıa 
Miidirltliilnden : 

Kapalı zarf uıulile yapılan 
ekailtmeye talip zuhur etme• 
ditinden bu defa yeniden ka
palı zarf uıulile ek•iltmeye ko· 
nulan İf Edirne-lıtaabul yolu· 
nun Babaeaki kauaı dahilinde 
42+220inci kilometroclaki be 
tonarme olarak yapbnlaeak 
k8pri olup inpat ketlf bedeli 
10696 lira 87 kurqtur 

Bu İfe ait prbwa• ve ev-
rakı femüye .......,..,: 

A- Ebiltme prtaameai 
8- Makavele projeai 
C- Bayındırlık itleri ıenel 

ıartnameıi 

D- Teıviyei tlrabiye; ıoae 
ve kirfir iaıaata dair fenni 
ıartname 

E- Huauat ıartname "B•yıa· 
dD'bk Bakaahtı tarafından ia· 
f& edilecek betonarme bllJlk 



Hava Tehlikesi 

Hava Tehlikesini bilenler· 

rin arasına katılmayanlar! a· 
cele ediniz. Yurt sizi ödeve 
çağırılıyor. • 

Hava filolarımız her gün 
bir az daha kuvvetleniyor. 
Bu gelişmeyi istediğimiz de· 
receye çıkarmak için Hava 
Tehlikesini bilen üye yazıl · 
malıyız. 

Türk ulusu el 2!ltığı her 
işi başarı ile bitirmiştir. 
Hnva tehlikesini yok etmek 
için giriştiğimiz savaş ta za· 

ferle bitecektir. 
Türk Hava kurumu 

köprüler hakkındaki fenni şart· 
name, 

F - Keşif cetveli 

G Proje, grafik 

isle~liler bu şartname ve ev· 
rakı fenniyeyi 53 kuruş muka· 
bil;nde Kırklareli Nafıa Daire
sinden alabilirler. 

3- Eksiltme 14 Eylfıl 936 
pazartesi günü saat 16da Kırk 
lareli Nafıa Müdürlügü binasın· 
da yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 803 L. muvakkat 
tem. vermesi ve bundan başka 
1·6·936 tarihinden sonra Nafıa 
Vekaletinden alınmış ehliyet 
vesikası, 2490 sayılı kanunda 
yazıh vesikaları ibraz etmesi 
lazımdır. 

5- Teklif mektubları yukar
da üçüncü maddede yazılı eat · 
len bir saat evveline kadar 
Nafıa dairesine getirilerek ek· 
siltme komisyonu reisliğine 

makbuz mukabilinde verecek
lerdir. Posta ile gönderilecek 
mektubların nihayet uçuncü 
maddede yazıh saate kadar 
gelmiş ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış ol· 
ması lazımdır. Posta ile olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa Vekaleti Şose ve 

Köprü 1er reisliğinden: 

Sıvas Vilayeti dahilinde ve 
Sıvas-Koyulhisar yolu ile Ko· 
yulhisar Reşadiye yolu üzerin· 
de 63.500 lira keşif bedelli Yu· 
karı Kale ve Aşağı Kale köp· 
rüleri inşaatının kapalı ı.arf u· 
sulile eksiltmesi l4-9-936 pa· 
zartesi günü saat 16 da Nafıa 

Vekaleti Şose ve Köprüler re
ısliği eksiltme komisyonu oda · 
sında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve bu· 
na ınüteferri diğer evrak 317,5 
k~~uş mukabilindt" Şose ve 
Koprüler reisliğinden alınabile· 
ceği gibi istiyenler bu şartna
nıeleri Sıvas Nafıa müdürlüğü
ne ınür acaat ederek görebi · 
lirler. 

Muvakkat temitat 4425 lira· 
dır. Ek "it • k · t· . sı meye gırme ıs ıyen-

lerın Resnıi gazetenin 3297 sa· 
yılı nushasında çıkan talimat· 
nameye t~vfikan müteahhitlik 
ehli yel vesikasını haiz olmala· 
rı. 

Müteahhit bizzat mühendis 
olmadığı veya bir mühendisle 
~eraber bu işe girmediği tak-

dırde asgari 10 metre açıklığında 
Betona!'me bir köprü yapmış 
olduğuna dair vesika ibraz et
mesi lazımdır . 

Tek lif mektuplarının 14-9· 
936 pazartesi günü saat 15 e 
kadar Ankarada Şose ve Köp· 
rüler reisliğine verilmesi lazım
dır. 

* • * 

MÜNAKASA GAZETESİ 

450 Jira keşifli Zeynep Kamil Doğum Evinin mutbak, ha~eme 
ve kiler oda duvarlarının tamiri pazarhğa konmuştur. Bak: Istan· 
bul Belediyesinin ,,Müteferrik,, hanesinde intişar eden ilanına . 

**• 
İnhisarlar İdaresinin 1285 lira 88 kuruş keşifli Ahırkapıdaki is· 

kele tamiri pazarlıkla ihale edilecektir. Bak : İnhisarlar U. Mü· 
dürlüğü İlanlarına. 

3--llaçlar, Ki inik ve İ5pençiyari afat: 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatmdan : 

6-Makineler, Motörler, sair teferruatı 

"-· 
• • j(e" 

L M .. d .. l"rr" 1150 lir• er Posta T. T. Binalar ve evazım 1 u ur u5 unce töıı 
l Par• 

şifli bir adet IOOlü santral ile bir adel 100 lü konp e 'l< ~· 
S M··d- ı·· .. .. Müteferrı satınahnacaktır. Bak: özü geçen u ur ugunun 

ne!linde intişar eden ilanına. 

7 .. Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Maııeıtle 

60 lira keşifliEdirnekapı Sıhh~,; ~erkeı.ini için bastı~;}.ac•~!~~:: 
lü fiş pazarlıga konmuştur . Bak Jstanbul Belediyesının 
ferrik,, hanesinde intişar eden ilanına. ~ 

Beher kilosuna 80 kuruş kıymet biçilen &50 ton hindyağı ka· 
pah zarfla eksiltmeye konmuştur . Muhammen bedeli 120,()()() lira 
olup ilk inanç parası 7250 liradır. İhalesi 14 · J0-936 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Fenni ve idari şartnamesini almak istiyenler 600 
kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
alabilirler. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanl'nun 2,3 üncü 
maddelerindeki belgelerle ihale gününde ve ihale saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektublarını ka
nunun emri veçhile mühürlü zarftar içersinde Ankarada M. M. 

l g_ Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 

Vekaleti Sahnalma komisyonuna vermeleri. M. . 
Sıhhi müesseseler artırma ve eksiltme komisyonundan: 

Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesinin 936 mali yılı ihtiyacı 

olan 69 kalem eczayı tıbbiye ve timar malzemesi açık eksiltme
ye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 16-9-936 Çarşamba günü saat 14,30 ta Cağal

oğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenel Müdürlüğü binasında kuru· 
lu komisyonda yapılacaktır. 

2 Tahmini fiat 1608 lira 67 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 120 lira 70 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi ve listeyi her gün parası:.ı: olarak 

komisyonda görebilirler. 
5 İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikası ve mu· 

vakkat garanti makbuz veya banka mektuplarile birlikte belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Bursa Ahmet Vefik Paşa Hastanesi Baştabipliğinden: 

Hastanemize 936 mali yılında lazım olan ve müfredatı şart

nameye iHşik defterde yazılan 4496 lira 84 kuruş muhammen 
bedelli ilaçlar açık eksiltmeye konulmuşf.ada verilen bedel layık 
hadde görülmediğinden ihale 4-9·936 Cuma günü saat 15 e tehir 
olunmuştur. İsteklilerin 338 liralık depozito ilmübaberlerile be
raber aynı günde Bursa Hükumet dairesinde Vilayet Encüme
ninde hazır bulunmaları lazımdır. 

Şartnameyi görmek isteyenler Hastane Başhekimliğine yahut 
Vilayet Encümenine baş vursunlar. Bundan dolayı para alınmaz. 

4 --Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır ve v .s. 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Müteahhidin kanuni müddet içınde muvakkat garantisini kat'i 
garanti miktarına çıkarmamasına ve mukaveleyi yapmarnasına bi
naea ihalesi feshedilin leyli Tıb Talebe Yurdunun 750 çift Cterli
ği yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme 16-9-936 çarşamba günü saat saat 15 te Cağal-

oğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bina-
sında kurulu Komisyonda yapılacakbr. 

2 - Tahmini fiat bir ~ift terlik için 90 kuruştur. 
3- Muvakkat garanti 50 lira 62 kuruştur. 
4 - istekliler nümune ve şartnameyi Komisyonda görlebilirler. 
İstekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti mak-
buz veya banka mektubile birlikte belll gün ve saatte Komis· 
yona gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyon undan: 

Cinsi Adedi Muham fiatı Tutarı 
L. K . L. K. 

Kaput 54 10 540 
Yazlık elbise 78 takım 7 50 585 
Çamaşır 153 ,, 1 50 229 50 
Fotin 130 çift 5 650 
Çorap 383 

" 
40 135 20 

2157 70 

I 

Tahmin edilen umumi bedeli 2157 lira 70 kuruş olan yukarı· 
da yazılı beş kalem melbusat 8 Eyliil 936 tarihinde sah günu sa· 
at 15 le Salıpazarı Askeri Fabrikalar yollamasındalti Satınalma 

komisyonunda açık eksiltmeye konulmu.,tur. Şartnane ve nümu· 
neleri hergün komisyonda görülebilir. isteklilerin 161 lira 83 ku· 
ruşluk teminatlarını Beyoğlu Malmüdürlügüne yatırarak makbuzu 
ve 24PO No. lu kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte ko
misyonda bulunmaları. 

5- Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
• 

~atih garaj atelye.sile Balat :teİyeaindeki elektrik sarfiyatını 
tesbıt eden sayıcıların ayrıl~ası için yapılacak elekrik tesisatı 
pazarlığa kGnmuştur. Bak: lstanbul Belediye•inin "Müteferrik 
hanesinde intişar eden ilanına. " 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: "' 
·1tııı" 

Malkaranın 800,000 kilo odun kapalı zarfla yeniden ek•• "I',,' 
konulmuştur. Şartnames!. muhammen bedeli, ilk teminatı 0~o4• 
gibi olup hergün Tekirdağmda Askeri Satınalma Komi•Y' tedıt· 
görülebilir. Eksiltmesi l l eylfıl 936 cuma günü saat 15 

1 
e~ 

Ei<silt~eye gireceklerin kanuni vesikalarile kapalı zarfl•''~ele' 
siltme saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanhğma ver 
ri mecd uridir. 

9·-Miiteferrik 

İstanbul Jandarma SatınaJma Komisyonundan: 

Adet Tahmini Tahmin ill< e 
··veııJll 

beheri bedeli go 1'· 
K . Lira K. Lir' 

4729 ambalaj t~ 
sandığı 110 5201 90 3~ .ıy 

109 ambalaj 30 32 70 ~ 

kutusu 5234 60 J9Z 1d' 
1- Miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve ilk güvenmesi yul<~.,r 

yazılı iki kalem ambalaj malzemesi eksiltmeden lahvi\ell P 
lakla satın alınacaktır. ,ıııf' 

2- Pazarlık 7-9·936 pazartesi günü saat on beşten o~ 
0
o 

kadar Gedikpaşada Jandarma dikimevi binasındaki korrtı•Y 
muzda yapılacaktır . 

3·- İstekliler belli gün ve• saatte teminat ve bu işlerde 
nılan sair vesikaları hamil olarak gelmelidirler. i 

4- Nümune, evsaf ve şart kağıdı her gün komisyonda 
le bilir. 

Nafıa Vekaletinden: 

13 Birinci teşrin 1936 salı günü saat 15 te Ankarada ~~ 
Vekaleti Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 53000 lir~. 
bammen bedelli Font boru ve teferrüatının kapalı zarf u•11 ti~ 
eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı ~t1P1 
ruş mukabilinde Ankarada Bakanlık Malzeme dairesinden 
caktır. pli 

Muvakkat teminat 3900 liradır. İsteklilerin teklif me~tıı-~, 
nı 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı resmi gazetede çıkmış talı~tef' 
meye göre Vekaletten alınmış vesika ile birlikte 13 Birine• ~ 
936 Salı günü saat 14 e kadar Ankarada Vekalet Malzerrıefftl 
dürlüğune vermeleri lazımdır. ( 

11: 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundıı "' 
Aşağıda cins ve miktarları yazıh on bir kalem eşya vee~I 

·,ec 
ihtiyacı için pazarlıkla ayrı ayrı alınacaktır. Pazarlığa gı ~ 
rin 29-8-936 cumartesi günü saat IOda M. M. V. aatınaltJl' 
misyonuna gelmeleri. 

Cinsi 
Küçük Vantilatör 
Er bataniyesi 
Subay ,, 
El havlusu 
Terzi makası 

Miktarı 
13 tane 

,, 

" 
,, 

Sırlı ve kapaklı ıu kovası .. 
Subay pijaması 1 " Yazı makinesi 1 " Otomobil benzini ti()() Kilo 
Ozalit kaa·ıdı 25 Top 
Gazyağı 2580 l(iJO 

Nernicka G\abe marka çelik dolap 3 Tane 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umum 

Müdürlüğünden: 
Muhammen bedellilerıle 

miktar ve vasıfları aşağıda ya· 
zıh 4 grup malzeme hizalarında 
yazılı tarihlerde Haydarpaşada 
t inci işletme komisyonu tara
fından açık elr •iltme ile satın 
alınacaktır .l ,.ceklilerin malzeme 
hizalarında yazılı muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği 

4 o 
vesaikle ve kanunun ., 
maddesi mucibince işe ~~ 
manii kanuni buluntJ1

1 
,i 

et 
dair beyanname vernı 

zımdır. Jel' 
Bu işe ait şartname ıı 

darpaşada 1 inci işletnı• 01 

yonu tarafından paraııt 
verilmektedir. uf 

1 2540 adet ınuh~e I~ 
adda su teaviye şişes~fe'' 
det yauı su tesviye ıı ı;J 

5 rr• ammr n bedeli 114 1 



Yard 
1rnın azı çoğu olmaz 

~.,";rdırnın azı çoğu olmaz. 
t~ erdin Hava davasına 
b;, ;receği ilgiden az çok 

li'Yda çıkabilir . 
~[), erşeyi devlete bırakma. 
"- \>Jet yapsır.,, diye bir ya· 
1), Ç

1
ekilrnek doğru değildir. 

te~" ~tle ulusun el ele vere · 
"1ıc1 •şaracağı işlerin en ba-

Ü liavacıhk vardır. 
fi. Çak, Uzman, Alan, 

llhr B . y H .,,, l • enzın, ağ .. ,, a · 
a., \'le" deyip geçmeyiniz. 
~1 "•r her gün binlerce lira· 

'"1' •ık 'Yor. Yardımın arkası• 
hr,;•erek başladığımız 

• bırakmış oluruz. 

Türk Hava Kurumu 

tıı, \> 
lı,11 ~ muvakkat teminıt IOI 
~ . kuruş olup 14 -9-936 pa-

ta, günü saat 10 da. 
2- 40 

Çt"tı· adet vagon ıçın çer-
~Çe •z rnustatil ayna, 30 adet 
ille" "eli bizute ayna muham· 
~~ bedeli 173 lira 45 kuruş 
~ı11: 11Vakkat teminatı 13 lira 
ı, 14-9-936 pazartesi günü 
't ıo da. 

''4-4
3
- 140 adet muhtelif eh'

~; dübl süt beyaz cam. 155 
c,111 Yeşil , 50 adet kırmızı dubl 
111 ~ 13 M2 kırmızı ve yeşil a· 
l)e}lla camı muhammen bedeli 

"'1111 J· le-.. ıra 5 kuruş ve muvakkat 
14~~~~~ 93 lira 75 kuruş olup 
4-. ~ pazartesi günü saat 1 O 

• tıı 1-2850 U demiri çekme bo-
' 1 2 ve 2 pusluk muham
\ '-bedeli 1897 lira 50 kuruş 

~ ""•kkat teminata 142 lira 
llruş olup l 4-9-936 pazar
tünn saat ıo da. 

\ \•ııbul ;::utanlığı 
"•lnıa Komisyonundan: 

a 
'R!~cu kor için lüzumu o-
ıı_ ~ adet ka~ gözlüğü aa
~ll~caktır. ihalesi 7-9-936 
'·~ tıı günü saat 16 da açık 
~llı~llle ile yapılacaktır. Mu-
' 'n tutarı 1200 liradır. 
'tıı 'lbeıi komisyonumuzdra 
~lir 1\ iÖrülebilir. İsteklilerin 
~e,, •lıJc ilk teminat malr buz 

t"' ~~k~ublarile beraber i-
11'd1~l illi vakti muayyeninde 

-ıltı_ l(•daki Komutanhk Satın-
0ıtıiıyonuna gelmeleri. 

)) 
1 Oat, T T. bı"nalar ve 
~"- . l~~~ını Müdürlüğünden: 

~ '"il\) l' 
~ ~h ~ muhammen kıy-
• '•hr nıetre çift büküm· 
~ ~İtı il kablosu ile 3000 met-
~t ~'r :,1çi~ bükümlü lastikli 

' llluh bır araba ve 1150 
~· ıoo •~rnen kıymetli bir 

10() 1~u •antral ile bir a· 
'nı b~ konple paratliner 

!\;
' •r Şartname ile açık ey, L 

~ ile: "onulmuştur. · 
~ ti._ a131 

ekailtme 12 birinci 
~ l' tarihinde Ankarada 

'-taac kl · U · M. lüğ'ünde 
ti~I", 1 a komisyonda yapıla· 
\ '"\•thteldilerin mezkur ta
"-t}>tn Yar. Pazartesi günü 
'1 la,11 •aata kadar sahra 
'' ~~ \'e tel için 102 san· L" l>arat" ~t ~'11i 1. 

0 ner için de sek· 
-.~ \t'-'in ıradan ibaret muvak

:~İlle •tları ayrı ayrı idare 
'lt"•t Yatırıp alacakları 
~"-itı ltlakbuz veya Ban-
' '''"d:t rnektubu ve şart· 
~'"ah Ya'Zılı kanuni vesa-

't•at er mezkur komisyona 
etmeleri lizımdı. 

Şartnameler Ankaradu Posta 
T . T. Leva'Zım Müdürlüğünden 
İstanbulda ayniyat muavinliğin· 
den parasız olarak verilir . 

ı tinde sahnalma komisyonuna 
gelmeleri · 

·~ • • 

Milli Müdafaa Vekaleti 
' Satınalma Komisyonundan : 

7 kalem baytari malzeme 
satın alınacaktır. Tahmin be
deli 2200 liradır. ilk teminatı 
165 liradır. İhalesi 3-9-936 per• 
şembe günü saat IOdadır. Ev
saf ve şartnamesini almak ve 
görmek istiyen bedelsiz ohrak 
M. M. V. satınalma komisyo
nuna müracaat ve münakasaya ı 

gireceklerin 2490 sayılı kanun· 
da gösterilen vesika ve temi
nat mektubile belli gün ve saa· 

Muhtelif büyüklükte 21000 
adet serum şişesi satın alına · 
cakhr. Tahmin bedeli 950 lira· 
dır. İlk tem inalı 7 l lira 25 ku
ruştur. İhalesi 31-8-936 pazar· 
tesi günü saat lOdadır. İstekli · 
\er evııaf ve ş-artnamesini almak 
ve görmek istiyen bedelsiz ola · 
rak M. M. V. satınalma komis
yonuna müracaat ve münaka
saya gireceklerin 2490 sayılı 
kanunda gösterilen vesaikle 
ve teminat mektubile birlikte 
belli gün ve sat.tında sahnalma 
komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 

Muh. bedel İlk tem. 
Bahçeler müdürlüğü için yedi ka
lem malzeme 
Edirne kapı sıhhat merkezine 
bastırılacak beş türlü fiş 
Temiılik işlerine lazım olan 12 N. 
1500 tane fişenk 
Zeynep Kamil doğum evinin mut
hak, hademe ve kiler oda duvar· 

490 36,75 

60 4,50 

90 6,75 

larmm tamiri 450 33,75 
Fatih garaj ateiyesiie Balat atel· 
yesindeki elektrik sarfiyatım tes-
bit eden sayıcılarm ayrılması ı-
çin yapılacak elektrik tesisatı 36,08 2.75 

Yukarda cinsleri ve muhammen bedelleri yaztlı olan 
malzeme ve tamirat ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şart
nameleri encümen kaleminde görülür. Tamirat için bele~ 
diye fen heyetinden vesika almak şartbr. İstekli olanlar 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu · 
bile beraber t -9-936 sah günü saat t 4 de daimi encü-
mende bulunmalıdır. 

* • • 
İnsisarlar idaresince 2500 kilo demir tel ve 33000 kilo siklop 

çenberi satınalınacaktır. Bak: İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilan· 
larına . 

b) M Ü Z AY E D E L E R 

J. Emlak 

Kadıköy 

Feriköy 

Kadıköy 

Beyazıt 

Samatya 

Üsküdar 

Ottaköy 

Beyoğlu 

Beyoğlu 

Feriköy 

Kasımpaşada 

Kadıköy 

Feriköy 

İstanbul Defterdarlığından : 

Caferağa mahallesi Moda caddesi 
eski 127, 127 mükerrer yeni 175, 
177 sayılı iki dükkanın 24,75 5,76 
hissesi. . 
Birinci kısım Eşref efendi sokağı 
eski 24 5 sayılı arsanın tamamı. 
Caferağa Moda caddesi eski 39 
yeni 23 sayılı arsanın 7-36 payı. 
Mahallesi Köpçüler çıkmazı yeni 
5 sayılı arsanın tamamı. 

Sancaktar Hayrettin mahallesi 
Demirci Oskiyan sokaiı eski 52 
yeni 40 evin tamamı. 
Pazarbaşı Karamanlı sokağı eski 
72 yeni 74 sayılı evin 4·18 payı. 
Kabalak sokak eski 16 sayılı ar
sanın tamamı. 

Hüseyin ağa mahallesi F eridiye 
sokağı eski 63, 63 mükerrer yeni 
81 sayılı iki evin 3-8 paylan. 
Hüseyin ağa mahallesi Canbaz 
sokak eski 5 yeni 9 sayılı evin 
3-8 payı. 
Rum kilisesi arka sokağı eski 39 
sayılı arsanın tamamı. 
Süruri Mehmet efendi mahallesi· 
nin Mevlevihane caddesi eski 54 

mükerrea 44 metre ve 81 desi
metre murabbaı arsanın tamamı. 

: Caferağa mahaltesi duvar dibi 
sokağı eski 44 yeni 1 l sayılı 46 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

: Birinci kısım Feri caddesi eski 
74 yeni 120 sayılı I03 metre ve 
50 desimetre murabbaı arsanın 

tamamı. 

Se!ami Ali mahallesi Kabristan 
•okağı eski 20 yeni 14 sayılı ev 

ve dükkanın 1 6 payı. 

Lira Kr . 

116 

600 25 

1500 

362 50 

ıocıo 

161 

1875 

356 25 

310 

44 81 

230 

155 26 

140 

Fener Balat Karabat mahallesi işkem
beci ve mahkeme altı sokakları 

eski 38, 40 yeni 7, 26 sayılı dük· 
kan ve ev ile yüzü olmıyan bir 
kıta arsanın yarı payı. 800 

Yukarıda yazılı mallar 4-9-936 cuma günü 1aat 14te peşin pa
ra ve açık arttırma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazi dahi
\i ve yüzde beş faizli Hazine tahvilleri de kabul olunur. Talihle· 
rin yüzde 7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak 
Milli Emlak idaresinde mütetekkil satış komiıyonuna müracaat· 
leri. 

2-- Müteferrik 
Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan : 

Tahmini miktar Tahmini fiat 
15 K. kilosu Hurda bakır 600 kilo 

Hurda çinko 50 il 

Demir hurda taş kırma 
6 

" 

makinesi 1500 ,, 1 " 
Köhne yemeni parçası 500 ,, l,5 " 

Akliye ve Asabiye hastanesinde 
pazarlık suretile satılacaktır. 

yukarıda yazılı hurda eşya 

1- Arttırma Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü . 
dürlüğü binasında kurulu Komisyonda 2·9-936 günü 1aat 14,30 
da yapılacaktır. 

2 - Teminat 17 lira 3.3 kuruştur. 
3 - İstekliler şartname ve eşyayı hastanede görebilirler. 
4 İsteklilerin teminat makbuzlarile birlikte belli saatte Ko-

misyona gelmeleri. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:_ 
2500 kilo demir tel 

33000 ., Siklop çenberi 
Yukarıda cins ve miktarları yaulı, malzeme nümune 

ve şartnamesi mucibince 17 ·9-936 tarihine rastlıyan 
perşembe gür.ü saat 15te pazarlıkla sahn alınacaktır. 

İsteklilerin nümune ve şartnamelerini görmek üzere her 
gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
yüzde 7 .5 güvenme par asile birlikte Kaba taşta İnhisar· 
lar Levazım ve Mübayaat şubesi Müdürlüğündeki Alım 

Komisyonuna müracaatları. (781) 216 1 -3 
• ... "' 

İdaremizin l 285 lira 88 kuruş keşif bedelli Ahırkapı-
daki iskele tamiri 7-9·936 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat l 1 de pazarlıkla ihale edilecektir. İsteklilerin 
ihale evrakını bedelsiz olarak inhisarlar inşaat şubesin
den almaları ve muayyen günde yüzde l 5 muvakkat 
teminat parasile birlikte Kabataşta Levazım ve Müba
yaat şubesindeki komisyonda hazır bulunmaları. 

(779) 215 1 - 4 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870·7-8-9 

Hareket edecek vapurlar ' 
CALDEA Çarşamba 2-9 saat 

17 te Burgaz, V arna, Conı· 
tansa, Sulina, Galatz, Braila 

CAMPIDOGLIO Perşembe sa.ıt 
17 de Burgaz, Varna, Konı· 
tanza. 

ABBAZlA Perşembe 3·9 Kava· 
la, Selanik, Volo, Pirea, Pat
ras, Santi-40, Brindizi, An
gona, Venedik ve Trieste. 

CELIO cuma 4-9 aaat 9 da Ga
lata rıhtımından Pirea, Brin
dizi, Venedik ve Trieste 

SP ANTIVENTO çarıamba 9-9 
saat 16 da Burgaz, V arna 
Konatanza. Sulina, Galatz 
Braila. 

MERANu çarıamba 9-9 saat 
17de Pire, Napoli, Marsilya 
ve Cenova. 

BOLSENA Perşembe 10-9 saat 
17de Burgaı, Varna, Köıten· 
ce, Novorosiık, Batum, Ora· 
bizon, Samaun, V arna, Bur
gas. 

Beklenen vapurlar 
CEL YO sah 1-9 saat 17 de 

Trieate, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

CALDEA çarşamba 2·9 saat 
IO da Trieate, Pire, Selanik, 
Kav aladan 

CAMPIDOGLİO perşembe 
3-9 saat 7 de Cenova, Napo· 
li, Pireden 

ABBAZIA perıembe 3.9 ıaat 
7 de Danüb, Konıtanza, Var· 
na, Buri'aıtdan 

QUIRINAL sah 8 9 saat 17de Tri· 
este, Venedik, Brindizi, Pire· 
den 

SPARTIVENTO çarıamba 9 9 
saat 7 de Cenova, Napoli, Pi
reden 

İmtiyaz sahibi ve Yazı işleri 
DirektBrü; İsmail Girit 

Basıldıtı yer ARTUN Basımevi 
Galata Bill6r ıolcak No. IO 

-- _......._.. ................... .............. ....... - :..- .... -~.. • ••• • - •t ...... ~ .. ~ 
- ... -_.- ____ "', .... ,.....,, ~ ·-~~~~···~-



•• ABONNEMENTS : 

Ville et Province 
3 MOIS Ptrs. 450 MUNAKASA 

ADMINISTRATtON 

" POLIGLO"f '' 
Bureaux de traductiOll 

6 n n 850 
12 n 77 1500 

GAZETESİ 
Le No. Ptrs. 5 

H Bıllıır ı , < , :ıla 

-
T elefone: 43097 

\ılre t' l , I• r::ıphıttut 

Pour la Publicite ıı' adre11er 
a l' Administration Journal Quotidien des Adjudications 

l•tanbul MÜNAKASA 

1 ere Annee No. 136 SAMEDI 
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l A) Adjudicationa au Rabaia. l 
ı 1 Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ele. 
t 2 - Produits Chimique et Pharmaeeutique-lnslruments Sani· 
i laires-F ourniture rour Hôpitaux ' 
t 3 - Habillemenl - Lingerie - ChauHures ete. • 

1 •• (a r3İaon de 40 P. le p3İre). 1 
En tout : 21S7,70 L Caut. prov. 
161,83 L. Adi. ouverte. Com. du ı \ 
Service d'Expedition des Fahri· 
ques Militaires a Salipazar, mardi 
8-9-936 a 15 h Cah. deıı eh. et 

; 4 lnıtallations et Materiel d'Eleetricite, de Gu, de Chauffage 1 
i Central. 
f 5 - Maehines, Moteurs, Aeeeasoires et Huiles pour maehine 
; 6 - Travaux d'imprimerie. Reliure - Papeterie f 
ı 1- Combustible - Charbon - Carburant. •ı 
t 8 - Divers. 
1 B) Adjudieations a la Surenehere. ....................................... ~ .................................................................................... -- .... 

A) Adjudications au Rabais 
1-

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Construetion d'un pont en 
beton arme sur le kll. 42+220 
de la route Edirne·lstanbul. Prix 
est. 10696,87, eaut . prov. 803 L. 
Seeonde adj. sous pli cachete, 
aueun soumissionnaire ne s'Ctant 
pas pr sente lors de la premiere. 
Diredion des Travaux Publics de 
Kirklareli , lundi 14-9-936 a 16 h. 
Cah. des eh. a la meme Oiree
tion, moyennant S3 P. 

Conatruelion de deux reser· 
voirs de henzine, a Ankara. 
Prix est. S970,10, caut. prov. 
447 L. Com. Permanente de la 
Munieipalite d' Ankıora, vendredi 
11-9 936 a 10 h. 30. Cah. dcs eh. 
au Secrelariat. 

Construetio:ı du pont de Ki· 
vrim Tehayi, se trouvant sur la 
route de Kastamonou-Boyabat. 
Prix est . 28000, caut. prov. 2100 
L. Adj . sous pli cachete. Com. 
d'Encheres de la Presidenee des 
Ponts et Chauııseeıt au Miniıt ere 
des TraV3UX Publies a Ankara, 
lundi 14 9-936 a ıs h. Cah. des 
eh. a la Presidenee en question 
et a la Direetion des Travaux Pu· 
blıca de Kastamonou, moyennant 
140 P. 

hirkapou. Prix est. 1285,88 eaut. 
prov. 15 pour cent. Adj. de gre 
a gr~. Com. d' Aehat de la Di · 
rection G enerale des Monopoles 
a Kabatache, lundi 7 9-936 a 11 
h. Cah. des eh. gut. au Oepar
tement deı Conıtruetions del' Ad
min islr3tion en question. 

-2 -

\ 

Produits Cbimiques et ı 
Pharmaceutiques - lnstru· 

ments Sanitaires - F our· \ 
~-n_i~ture pour Hôpitaux __ 

Huile de ricin 150 toones. 
Prix eat. 120.000 L. a raison 
de 80 P. le kilo), eaut. prov. 
7250 L. Adj. aoua pli eaehete. 
Com. d' Aebat du Ministere de 
la Defen.e Nationale a Ankara, 
mereredi 14-10-936 a 15 h. Cah. 
des eh. a la dite Commia1ion 
moyennant 600 P. M. 

Medicaments et fourniture 
medieale 69 aortes, pour les be· 
soins annuels de l'Hôpital des 
maladies Epidemiques de Haydar
pacha. Prix eat. 1608,67, caut. 
prov. 120,70 L. Adj. ouverte. 
Com . speciale sicgeant a la Di· 
rection de l'Hygiene et de l'As · 
sistance Soeiale d'lstanbul a Dja
ghaloglou. mereredi 16 9-936 a 
14 h. 30. Cah. des eh. et liste 
gnt. a la CommiHion. 

Medieameots divers, pour les 
besoins annuelı de l'Hôpital Ah
met Vefikpaclıa, de Bursa. Prix 
eıt. 4496,84, caut. prov. 338 l •. 

Seeonde adj. les prix offerts lors 

eehantiJlonı ;ı 

pr~cit~e. 

la Commissaon 

Pantouffle 750 pairt-s, pour 
le Foyer des lnternes 

0

de l'F.cole 
<le Medeeine. Prix ~st. 90 P. 
le paire. Caut. prov. 50,62 L. 
Seeonde adj. ouverte, la premtere 
ayant ~tP annulee a eause de 13 
defaillanee de l' entrepreneur. 
Com. de la Direction de l'Hy· 
giene et de I' Assistanee Soeiale 
d' lstanbul a Djagaloglou, rner
eredi 16·9-936 a 15 h. Cah . des 
eh. et cehant ıllon 
eion. 

4 

a la Coınmis 

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauffage Central 

Travaux d'installation elee· 
trique pour la separation des 
cocıpteurs electriques de l'ate 
lier de Fatih et de ce:ui de Balat. 
Prix est. 36,08, caut. prov. 2, 75 
L. Adj. de gre a gre. Com. Per
manente de la Munıcipalite d'ls· 
tanbul, mardi 1·9-936 a 14 h. Cah. 
des eh. au Bureau de la Commis· 
sion. 

5 -

Machines, Moteurs, Acces· 
soires et Huiles pour 

Machine 

Appareil de paratonnerre 
complet, de 10 ), avee un central 
de 100. Prix est. 2150, eaut. 
prov. 87 L. Adj. ouverte. Com. 
speciale sicg-eant il la Oir. Gene
rale des P. T. T. d'Ankara, lun· 
di, 12·10-936. Cah. des eh. grat. 
a l'Economat de la Dir. Gent~rale 

en question. et au lnıreau "Ayni
yat" a lıtanbul. 

-6 
de la premiere ayant ete juge 
eleveı. Com. Permanente du Vi· 
layet de Bursa, vendredi, 4-9-936 
a 15 h. Cah. des eh . et liate 1 
gut. chez le Mepeein en Chef de ı 
l'Hôpıtal ou la Com. Permanente 1 

Travaux d'lmprimerie 

Reliure - Papeterie 
F o~rniture de Bureau 

-8-
. . A ı. a et ı• en questıon a nır.ar • I 

reau "Ayniyat,, a lstanbU 

Divers 

Cai11e d'emballage 4729 p. 
Prix est. 5201,90 '~· {a raison de 
1 t O P. la pieee ). Caut. prov. 
390, 14 L. 

Boite d 'emballage 109 p Prix 
est. 32,70 L. (a raison de 30 P. 
la pi cce). Caut prov. 2,45 L. 
Adj. de gre a gre. Com. d' Aehat 
de la Gendarmerie d'latanbul, a 
Guedikpaeha, lundi 7 9-936 de 15 
a 16 h. Eenantillon et eah. des 
eh. a la Commissıon. 

La Com. d'Aehat de la Pre· 
miere Section de l'Exploitation 
des Chemins de Fer d'Etat a 
Haydarpaeha achetera, par voie 
d'adj. ouverte, le materiel sui
vant: 

1.- "Carafes de differenteJ 
dimensions" 2540 p. Carafe pla· 
te et large 150 p. Prix est. 
1145,63, eaut. prov. 101 25 L. 
Lundi, 14 9-936 a 10 h. 

2.- "Glaee oblongue, sans 
eneadrement, pour wagons", 40 
pieeeı. 

"Glaee biseautee, avec enea
drement,, , 30 p. Prix est. 173,45, 
eaut. prov. 13 L. Lundi, 14·9· 

• 936 a ıo h. 
3.- "Verre double, tres blane, 

de diff. dimenıions" 140 pieeea. 
Verre double vert, 15.'l p. 

"Vert double rouge" 50 p . 
"Verre ordinaire pour habita· 
tion, rou1re et vert" 13 metres 
earres. Prix est. 1250,05, eaut. 
prov. 93,75 L. Lundi 14-9-936 
a ıo h. 

4. "Fer en U,, 2850 p. 
,, Tuyau de" 1,50- 2 ponees. 

Prix est. 1897 ,50, caut. prov . 
142,35 L. Lundi, 14-9-9368 10. h . 

Cah. des eh. ırat. a la com-
miHion preeitee. (M) 

"Tuyaux en fonte et acees· 
ıoires" . Prix est. 53000, eaut. 
prov. 3900 L. Adj. sous pli 
eachete. Com. d'Eneheres du 
Miniatere dea Travaux Publics 
a Ankara. mudi le 13-10-9"6 a 
15 h. Cah. des eh. a l' Econo· 
mat du Ministere a Ankara, 
moyennanl 265 P. (M) 

. 
Fil en fer 2500 kilo& 

Cerde de eyclope ~ 
Caut. prov. 7,5 pour cell 

de gre iı gre . Com. d '
la Direetion Gen~rale de• 
poles a Kabatache, jeudi ~ 
a 15 h. Ee!ıantillon et c 

B) Adjudications -~ 

~ 
Cuivre eu moreeaaaıı 

(Prix esl. 15 P. ı~ k. 
Zine en mo~ceaux 50 ~ 

le k.) 
Concaa1eur de piert•• 19 

riore, poidı 1500 k. (1 P rt' 
Moreeaux de ehauı•11 

k. (ı,5 P. le k. ~ 
Les mısrchandises cı 

trouvant a i'Hôpital det 
et des Maladies Mentalıt" 
vendues a la ıurenehere 
a gre. Com. de la Dır 
giene et de 1' Assistanc• 
d'lıtanbul a Ojaga o 
2-9 936 a 14 h. 30. 

Galata Gümrükleri k 
Hürdaverdiıir ti .... 

Telefon: 44792 
Amaterdam - Kompaoİ 

Neerlandez dö Navil 
vapör Anvera, Rotterd 
msterdam ve Hamburf 
kında hareket. 

UL YSSES vapuru 
17 ili 23 Atustoı t f 

ORESTES vapuru 1 

Atustoa tahmil• 
Nerlandez kolll 

Conatruction de deux ponts : 
celle de Yukarikale, se trouvant 
•ur la route df' Sivas-hoyulhissar, 
et el'lk de Aehaghikal~ . 5ur la 
route de Koyulhissar·Reehadiyt!. 
Prıx est. 63SOO, eaut. prov. 4425 
L. Adi. ıous pli caehete. Com. 
d'Enchereı de la Preaidence des 
Ponta et Chaussees au Ministere 
dea Travaux Publie.s a Ankara, 
lundi 14·9-936 a 16 h. Cah. deı 
eh a la Pr sidence en queation 
et a la Dıreetion des Travaux Pu
blics de Sıvaa moyennant 317 ,50 

de ce Vilayet. 1 

3 

Maoteaux de militaires (Ca 
pot) 54 p. Prix est. 540 L. (a 
raiaon de 10 L. la piece). 

\ 

lmpreıaion de 5 aortes de 
fiches, pour l'Office Sanitaire 
d'Edirneeapou. Prix est. 60, eaut. 
prov. 4,SO L. Adj. de gre a gre 
Com. Permanente de la Munici• 
palite d'lıtan l ul, mardi 1-9-936 
a ıs h. Cah. des eh. au Bureaux 
de la Commission. 

Lunettes pour la neige 300 p. 
pour le 9me Corps d'arm«e. 
Prix est, 1200, caut. prov. 90 
L. Adj. ouverte. Com . d' Aehat 
du Commandanat d'lstanbul iı Fin
dikli, lundi 7-9-636 ~' 16 h. Cah. 
des eh. a la CommiAsion. 

Amıterdamd•n 
vapurlar. 
HERMES vapuru 12 

· dotru Amsterdamda• 
hareket ORESTE.S 

Atustoıa dotru 

ltalyan Seyahat 1 
p , 

Habit d' ete 78 eostumes. Prix 
est 585 L. (a raison de 7 ,50 L. le 
costume). 

1 
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Combustible, Charbons, 

Cf arburant. 

Cible de campagne, treaıe 
double. 25000 metres . 

Fil en euivre, caoutchoute, 
tre11e double, 3000 metreı. 

Prix est. 135'>. eaut. prov. 
102 L. 

Dünya seyahat ,. 
G6tilrG ıeyab 

Reparation des murs de quel
ques piec~s de la Maternite Zey
neb Kiamil (a Uskudar). Prix est . 
450, caut. prov. 33,75 L. Adj. de 
gre a gre. Com. Permanente de 
la Munıeipalite d'lstanbul, mardi 
1-9-936 a 14 h. Cah. des eh. au 
Bureau de la Commission. -Reparation de l'echelle d "A- l 

Lingerie 153 coatumeı. 
eat. 229,50 L. a raiaon de 
L. le eoatume). 

Prix 
1,50 

Chauaıurea 130 pairea. Prix est. 
6SO L. (a raiaon de 5 L. le paire). 

Bas 383 pairea. Prix eıt. 135,20 

Boia de ehauffage 800,000 ki· 
los pour Malkara. Nouvelle adj. 
ıouı pli eaehetc. Cah. des eh., 
prix est. et caut. prov. eomme a 
la premiere. Com. des Achats 
Militairea de Tekirdaghe, vendre· 
di 11.9.936 a 15 h. 

Adj. ouverte. Com. ıpeeiale 
5ieg-eant a la Direction G~nerale 
des P. T. T. d' Ankara, lundi 
12-10 936. Cah. des eh. grat. a 
l'Eeonomat de la Dir. Generale 

Otellerde oda t11 
Deniz yolu bl 
Hava yolu 
Demiryolları ' 
Barajların • 

italyan de111ir 
yüzde öO teosi 


