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liABERLERİ 
.. !<P~~-of· 

l<ontenjan dışında 
sokulacak eşya 

.\r~mızda kliring anlaıma· 
lbevcut olan memleketlerden 

bo111i Bakanhj'msn i.znile 
'lenjan dışında memleketi
~ l~ •okulacak eıya hakkında· 
~b••te Bakaalar Heyetince 
t': lll edilmi,tir. Bu lilteye 1rö· 

~ie•viki aanayi kanunundan 
~~ 'de eden müeueaeler için 
"~lrılu olduğu halde ithalleri 
)'- eyyen kontenjana tibi ve 
11ı,1~lc _olan ve memlekette i
\tı ert mümkün olmıyan mü-

ttr·ıc 
tj 1 teaiaat akaamile aletle· °'e ~eti aramızda klerini' ve ben· 
letd •rılaıma olan memleket
lleı en ıretirilecek motörlü tek· 
~ti~: ~e. teçhiz,tı, ve gümrük 
tit ••nın C 341 poziıyonuna 

trı 1 b,l . o uklu ve kabarcıklı am-
llııı~ hlultavvalarından 30 ton 
Ilı-. ~•va Ekonomi Bakanlıtı
ı,teı~l~ile memlekete ıokulabi-

ll{tır, 

,.,"anı l - · · t"b" e e vergıaıne a ı 

li tutulmıyacaklar 
"-11,:lı Yıkama müeueaeleria 
"''arı ele vera'isine tibi tutul· 
l,lib;•• hakkında Maliye VekA
teblittı taınimi alakadarlara 

tdllıııittir. 

~etirde yeni inıaat 
' kında hazırlanan 

y talimatname 
~ 'Pı '•dit· "• yollar kanUDUD\ln 
''"' 

1 
•alabiyete binaen iki 

~ e"v 1 'h k e tehir planı yapıhn· 
te~ itt;dar binalara verilebile
"'ıaae ~ •ları söateren bir izah 
. () •tırlanınıttı. 
'lltıı,t 31

b8 11l•ndanberi İatanbulda 
~l \J • 

'l'o .. c:l ıtahnameye ıröre ya· 
~· u. 
lt k 
~y evvel lıtanbu· 
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ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: j 
Her pazar gil~leri. Haydarpaşa-Adapazarı--Haydarpa,a ve İz- \ 

mit-Adapazar-lzmıt araımda itlemekte olan ırezinti trenleri 30 
ağuıto• 936 tarihinden itibaren lağvedilmiştir. Muhterem halkın 1 

malumu olmak üzere ilAn olunur. 

* • * 
Afyon-Karakuyu-Alaancak ve Afyon-Karakuyu-lıbarta 

ve şubeleri araıında işleyen yolcu katarlarının vakti harelf et aa• 
atleri l-9-936 tarihinden itibaren değiştirilecektir. Yeni tarifelere 
göre haftada 4 defa Alıancaktan Karakuyu tarikile Afyona gC'le
cek ve :"'fyondan hareket edecek doğru katarlar Afyonda Konya 
katarlarıle buluşacaklardır. Yine haftada 3 defa Aydından Afyo· 
na gelecek katarlar Ankaraya devam edeceklerdir. 

Bu münasebetle Afyon-E.ki,ehir arasında i'leyen 205 206 
yolcu katarları 1 9·936 tarihinden itibaren haftada 6 güne çıkarı· 
lacakbr. Fazla iuhat için istuyonlara müracaat edilmeıi ilan olu
nur. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
lstanbul Belediyesinden: 

Belediye ha.taneleri ile diter müe11eaata lüzumu olan 28150 
kilo teker kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. Bir kilo şekere 
27 kuruş fiyat tahmin olunmuştur. Eksiltme 14 Eylul 936 pazar· 
tesi günü saat 15te Daimi Encümende yapılacaktır. 

Şartnamesini iıtiyenler parasız olarak Levazım Müdür· 
lütünden alabilirler. Ekıiltmeye ıirmek iıtiyenler 2490 No.lı 
kanunda yazıla vesika ve 571 liralık munkkat temi• 
1ıat makbuı veya mektubile beraber yukarda ya.ıılı gündt
teklif mektublarıaı havi zarflarını saat 14e kadar Oaimt Encü· 
mene vermelidirler 

lıtanbul Harici Aıkeri 
Kıtaat.odan: 

Erzıncan kıtaatının 22200 ki -
lo 1ade yatı 14-9·936 pazarte1i 
j'Ünü 1aat 10 da yeniden kapalı 
zarfla ek•iltmiy• konmu,tur. 
Muhammen bedeli 15540 lira• 
dır. ilk teminatı 1165 lira 50 
kuruftur. Şartnamesini ıörmek 
i•teyenler hergGn Erıincanda 
Tümeı:ı Sabnalma Komiıyonun· 
da ıCSrebilirler. Şartnamenin 

1 
dördüncü maddeıi mucibince 
iıteldiler teklif mektublarinı 
2490 aayılı kanuna tevfikan 
tanzim ederek ihale ıaatından 
bir saat evveline kadsr Tümen 
Satıaalma Komiıyonuna mak· 
buz karıılıj'ında vermi' bulu
nacaklardır. 

• • • 
Kuru ot ihtiyacı Çatalcanın 

67500 kilo, Hadımk~yünün 44 

_f l 

bin kilo, çerkea köyün 55 bin 
kilo olarak münaka1aya konul· 
muıtur. Şartnameıi paranı o. 
larak herrün törülebiJir. Müna
kaaası pazarlık suretile ayrı 
ayrı 9 oylul 936 çarşamba rünü 
Çatalcanın aaat 14 te, Hadım-

köyünün uat 15 te Çerkeakö· 
yünün saat 17 de Çatalcada 
Tüm Htınalma koıniayonunda 
yapılacaktır. Çatalcanın otunun 
ılk teminatı 75 lira 94 kuruştur. 
Muhammen bedeli 1012 lira 50 
kuruştur. Hadımkövüniln otu 
nun ilk teminatı 49 lira 50 ku
ru,tur. Muhammen tutarı 660 
liradır· Çerkeıköy otunun ilk 

teminatı 67 lira 3 kuruıtur. 
Muhammen bedeli 893 lira 75 

lkuruıtur . lıteklilerin ilk temi· 
nat makbuılarile birlikte ve 
vakti muayyende komisyona 
müracaatleri. 

2-ln,aat- Tamirat· Nafıa işleri· Malzeme. Harita 
lnhiıarlar Umum Müdür lüğUnden: 

1- 497,47 lira keıif bedeni Cibali Kutu fabrikuı si
gara ka!ıdı anbarı önündeki idareye ait binanın altmdaki 
dGkkinların tamire mühtaç dahili akıamı, 

2- 411,51 lira keşif bedelli Cibali kutu Fabrikasında
ki ıu içme tesisatı şartname ve ketifn meleri mucibince 
pazarlık ıuretilc miinakasaya konulmuştur, 
J- Eksiltme 15-9-936 tarihine raıthyan Salı gilnü saat 

15 de Kabataıta Levazım ve mübayaat tubesi müdürlü
ğündeki alam komiıyoounda yapılacaktır, İsteklilerin şart· 
name ve keıif11amelerini görmek ü:ıere herriin ve pazar· 
hk için de tayin olunan gün ve ıaatte y6zde 7,5 güven
me paralariyle birlikte sözü geçen komisyona müraca•t· 
ları· 

Orman Fidan 
Direktörlüğünden: 

1- Ankara orman teşcir sa
hasının üç yerinde yapbrılacak 
üç orman muhafız kulübesi 
inşaatı 28·8-936 tarihinden iti
baren 15 gün müddetle açık 
ekıiltmeye konulmuştur. 

2- Bu üç kulübe inşaa11na 
ait keşif bedeli dört bin dokuı 
yüz altmış üç liradır. 

3- İstekliler bu işe ait ek
siltme ve fenni şartnamelerle 
mukavelename sureti ve keşif 
evrakını Ankara orman fidan. 
lıjı ve Ankara orman müdür
lüğünde görülebilir. 

4 - Ekıiltme 9-9-936 çarşam
ba günü saat 15 de Ankara 
defterdarlık muhasebe müdür
lüğünde mütetekkil komisyonda 
açık eksiltme suretUe yapıla· 
caktu. 
5- Eksiltmeye rirebilmek i

çin isteklilerin üç yüz yetmiş 
iki lira yirmi üç kuruş muvak· 
kat teminat vermeleri, bundan 
başka bu ıibi iti yaptıklarına 
dair ehliyet veaikalarını ıöster· 
meleri lazımdır. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

Selimiyedeki hava aktarma 
anbarıaın muhtacı tamir olan 
yerleri yaptınlacakhr. İhalesi 
7-9 936 pazartesi gun l saat 
15,30 c' a açık ekıiltme ile ya
pılacaktır . Muhammen ketif be· 
deli 510 lira 31 kuruıta .. Şart· 
nameıi hergün komiıyonumuz · 
da ~örülebilir. İsteklilerin 38 
lira 25 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektublarile be
raber belli gün ve vakti muay
yeninde Fındıklıda Komutan
lı : Satınalma komiayonuna gel· 
meleri. 

Urfa Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

14,970 lira 70 kuruş bedeli 
keşifli Urfa İdarei Husuaiyeıi
ne ait yanık yatı mektebinin 
tamir ve tadilatı 14-8·936 gü
nünden itibaren bir ay müddet· 
le ve kapalı zarf usulile ve a· 
,ağadaki şartlar dahilinde ek
ıiltmeye çıkarılmıftır. 

1- Keşifname, ,artname, 
plin ve saireıini görmek iıtiyen
ler Vilayet Daimi Encümen 
kalemine müracaat edecektir. 

2- Ekailtme Vilayet Daimi 

31 Ağustos 1936 

Encümeninde yapılacak ve 
-müdde-t 14 Eylul 936 pazarteai 
günü ıaatı on ikide sona ere· 
cektir . 

3 - Bedeli mu ham menin yüz· 
de yedi buçuğu muvakkat te· 
minat olarak Hususi Muhase · 
be namma Urfa Ziraat Banka· 

sına nakten yatırılacaktır. 2490 
sayılı arttırma ve ekıiltme ka
nununun bildirdiği banka mek 
tubu ve tahvilat ta kabul olu
nur. 

4- Talihler inşaat ve tami
rat işlerinde ehJiyeti olduj'una 
dair veaika gösterecektir. 

5- Teklif mektubları 936 yı
lı Eylulünün ondördüncü pazar· 
tesi günü saat on bire kadar 
Vilayet Daimi Encümeni Reis· 
liğine verilmiş olacaktır. 

6 - Bu tamirat ve tadilat 
için evvelce getirilmiı olup lda
rei Hususiye ambarında mev
cut bulunan be' bin küsür lira 
kıymetindeki demir, l\hşap, ke· 
reste ve çimentolar maliyet 
fiatı üzerinden bedeli ihaleye 
mahsuben nakit makamında 
müteahhide devredilecektir . 

7- Her on beş günde bir 
alınacak iııtihlak raporuna gô · 
re bedeli ihaleden tediyat ya· 
pılır. 

Yozgat Valiliğinden : 
16319 lira 28 kuruş keşif tu

tarlı ekıiltmeye konulmu' olan 
Yozgat Yerköy yoluna talip 
çıkmadığından eksiltme 7-9-93ti 
pazartesi saat 14te Vilayet En· 
cümeni odasında yine kapalı 

zarf u•ulile yapılacaktır . Ek
siltmeye girebilmek için 123 
lira 96 kuruş muvakkat teminat 
vermek Bayındıahk Bakanlığı 

ehliyetini haiz ve Ticaret Oda· 
ıında kayıtlı bulunmak şarttır. 

* . .. 
lnhiurlar Umum Müdürlüğü-

nün 282,90 lira keşif bedelli 
Galata bakım evi bir N. lı 

kıımı oluk ve dereleri tami· 
ratı He 222,41 lira keşifli Ciba
li kutu fabrikası yemekhane 
katında yapılacak intaat ve 

208,45 lira keşifli Kabataıda 
levazım ve mübayaat şubeıi 

binaaının yağmurdan akan bo· 
ru ve derelerin tamiriyle ke,if
te g-österilen diğer aksam pa· 
zarhkla ekıiltmeye konulmuş

tur. Bak• İnhi1arlar U. Müdür 
lüğünüu ilanlarına. 

3--llaçlar, Klinik ve ispençiyari afat: 
Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

1-Açık eksiltmeye konulan i': Memleket haatanesi ihtiyacı 
için aatın alınacak 91 kalem ilitı cerrahiyedir. 

2- mezkur alitın muhammen bedeli 955 lira 26 kuruş, mu
vakkat teminat bedeli 71 lira 64 kuruftur. 

3-İhale 10 eylôl 936 tarihine rulıyan perşembe günü saat 
15 te Balılıeair Viliyeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4-iıleklileria yukarıda yazılı a-ün ve saa~ muvakkat temi· 
natlarıoı Malıandıtına yahrdıklarma dair makbuz veya banka 
mektublarile Encümeni Daiiniye müracaatleri lazımdır. 

5- Muvakkat teminat Malaandıjuıa yatırılır, Eucümende para 
ve tahvilat kabul edilmez. 

6-Buna aid ıerait ve malzemenin cinsini öğrenmek iıtiyenle· 
rin Balıkesir Vilayeti Daimi Encümen Kalemine veya latanbul 
Sıhhat MGdlrıGtüne müracaatleri ilin olunur. 
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( 1 inci sahifede n devam) 

in gelen ve müstakbel planı 
yapacak olan Fransız şehircilik 
mütehassısı Prost, bu izahna· 
meyi tetkik etmiş , izahnamede 
yeniden tadilat yapılmış, eski 
izahname hülcümden iskat edil
miştir. 

Yeni izahnamenill mühim 
maddeleri şunlard1r: 

1 Yapı ve yollar kanunu
nun dördüncü maddesinin E 
fıkrası rnucibinde şehir içinden 
geçen şimendifer hatlarının is
timlak hudutlarından itibaren 
her iki tarafından 30 metrelik 
bır saha dahilinde inşaata mü
saade edilıniyecektir. 

2 Su kenarlarından veya 
rıhtım yapılabilecek noktadan 
itibaren IO metrelik sahada hiç 
bir suretle inşaat yaptırılmıya· 
cakhr. 

3-Abide, mabetlerin etra· 
fında en az 1 O met.r~ saha da· 
hilinde inşaat memnudur. Bu 
gibi eserlerin hududunun han
gi noktadan itibar edileceği· 
nin tayini ve esere ğöre en aıt 
10 metre olan yukarıki mesafe
nin te.sbit: belediye reisliğince 
yapılır. 

4 - Üç kattan fazla binalar
da binanın en üst katında so· 
kak yüzünde çıKma ve şahniş 
yapmıya müsaade edilmiyecek
tir 

f. - Belediyece bitişik bina 
yapılması mahzurlu görülen 
yerlerde ileri planı yapılıncaya 
kadar sokak Kenişliği ne olur· 
aa olsun ancak bir kal yüksek· 
liğinde bilişik bina yr.pılmağa 
izin verilecektir. 

6 - Sahil arsalarında, ııu ke · 
narlarından itibaren 30 metre 
dahilinde ve IO metreden son· 
ra olan sahada inşaat yapıla 

maz. istenilirse istikbal harita· 
tasının ikmaline kadar ancak 
bir katlı olarak zeminden itibn· 
ren 5 m e tre irtifadan fazla bina 
~pılmıyacaktır . 

30 metreden sonraki kısım· 
da yapılacak mebani ayrı ah· 
kama tabidir. 

7- Birbirinden ayrı ev ya· 
pılan yerlerde bina yüz çizgisi 
belediyece tesbit edilmek şar
tile bina azami yüsekliği şu e
saslara göre tesbit edilecektir. 

A - Yükseklik binanın dört 
tarafında ve arsası içinde ka· 
lan boşluklardan en küçüğü· 
nün arsanm üç misli olabilir. 
Ru yükseklik bina methali Ö· 

nündeki sokak trotvarının se· 
viyesinden üst kat tavanın üst 
nthına kadardır. Ancak bu ir· 
tifa bir bodrum ve dört katı 
!leçem ez. 

B - Bunun üstüne en çok 
00 santim yükseklikte parabet 
ve binanın hududundan geçırı · 
rilen yüzde 33 milinde müate· 
viler dahilinde kalmak üzere 
çata ve lüzumu olan yükseklik
le ij almak üzere bina yüksek
liğine izin verilebilir· 
. 1 - Belediye hududu dah\
lınde ve sahillerinde yapılacak 
fabrikaların mevkii ve yüksek
likleri nıerkez fen heyetince 
tayin ve tesbit edilecektir. 
Mevcut binalara her nevi ila
veler kayıtlara tabidir. 

8 - Her bina ikmal edildik
ten sonra proje ve şeraiti fen· 
niye ve sıhhiyeıine muvafık 
olduğuna dair merkez fen ve 
sıhhat heyetlerince rapor ve
rilmedikce binanın istimaline 
müsaade edilmiyecektir. 

(De"o.nı1 3 Gu..-:Ü ı;ahif~del 

4-MakineJer, Motörler. sair teferruatı 

Erzincan Serom Darülistihzarı Müdürlüğünden: 
Mü essesemiz için satın alınması 24-8-936 gününde açık ek

siltm~ye konulan balya makinasının eksiltme~i haddi layık görül· 
mediğinden tekrar eksiltmeye konulmuştur. Istekli~erin ihale gü
nü olan 2 Eytul 936 çarşamba günü Hat on beşte lstanbulda o· 
lanların İstanbul Vilayet. Baytar Direktöflüğüne, Erzincanda olan· 
ların Erzincan Belediyeııinde müteşekkil komisyona müracaat et· 
meler1. 

5-- Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz için 70 kalem evraki matbua açık eksiltme 
ile bashrılacaktır. Kıymeti muhammenesi 2400 liradır. Teminatı 

muvakkate 180 liradır. İhale 14·9·936 Pazartesi saat 14 tedir. Ta· 
Taliblerin teminatı muvakkate makbuz veya banka mektublarile 
birlikte Gala tada Deniz Ticareti Müdürlüğü binasında~i Kom is· 
yona ve şartnameyi almak istiyenlerin de Müdiriyet ldare şube· 
sine müracaatleri. 

6-Mobilya, Ev ve Büro eş~ası, Muşamba, Hah vs 
*~ • 

Siyasal Bilgiler Okulu için 150 den 200 adet karyol~ sat.ın~-
hnacaktar. Bak: Sözü geçen okulun "MütefP.rrik" hanesıncle ıntı · 

tar eden ilanına . 

7 ··Kereste, tahta ve saire 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 40 metre mikabı ceviz kalas pa:ıarlıkla eksiltmey~ kon-
muştur. . 

2 Tahmin edilen bedeli ()()()() lira olup ilk inanç ı>ar.aııı 

4fl0 liradır. 

3 İhaleıi 14-9·936 pazartesi günü ııaat 11 dedir. 
4 Eksiltmeye gireceklerin 2490 ııayılı kanuııun :!,.l üneü 

Vekalet maddelerindeki bilgilerile ihale gün vt: .. aat111dd M. f\11 
komisyonuna gelmeleri. 

• 
ıı • 

1 - 20 metre mikabı diş budak kalası pazarlıkla eksiltmı::yt> 

konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli .iOOO lira olup ilk inanç paraıu 225 
liradır. 

3 - ihalesi 12·9·936 l'•ımartesi günü saat 11 dedir 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 

maddelerindeki bilgelerile ihale gün ve aaatanda M M 
alma komisyonuna gelmeleri. 

ı, :J üncü 
V. satın · 

(M) 

8 ~ Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve ~aire 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden : 

250 350 ton Lavemarin kömürü ile 35 ton yerli kok kömürü 
kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. Lavemarin tonunun ~u
hammen bedeli 14,50 ve kokun ise 19 liradır. Muvakkat temınat 
431 liradır. Şartname hergün Malzeme dairemizden parasız alına· 
bilir. Eksiltme 14 ·9·936 pazartesi saat 15te Direktörlük binasında 
yapıı"acaktır . Zarflar o gün saat 14e kadar Mübayaat komisyonu· 
na makbuz mukabili v erilmiş olmalıdır. 

Yüksek İkbsat ve Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden : 

Yüksek iktisat ve ticaret 
mektebi için açık eksiltme ile 
120 ton krible maden kömiirü 
satın alınacaktır. Beher tonuna 
18 lira değer tahmin olur.muş· 
tur. İlk teminatı J62 liradır. 
Eksiltme 4 Eylul 936 tıırihinde 
saat 14te Cağaloğlunda Cüm-

9--Mütef errik 

huriyet Matbaası karşısında 

yüksek mektebler muhasebeci
liğinde yapılacaktır. Şartname· 

yi görmek istiyenlerin pazarte· 
ai ve perşembe günü Yüksek 
iktisat ve ticaret mektebine ve 
eksiltmeye iştirak edeceklerin 
belli gün ve saatte kanuni bel
gelerile birlikte sozu geçen 
muhasebecilikte komisyona 
müracaatları. 

Siyasal Bilgiler Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından 

Okulumuz için açık eksiltme ile alınacak olan eşyanın cins 
ve miktarı aşağıda gösterilmiştir. 17-9-936 perşembe günü saat 
15 te Fındıklıda Güzel San 'atlar Akademiıinde Yüksek Mekteb· 
ler Muhasebeciliğinde teşekkül eden Komisyon tarafından ihale 
edilecektir. İsteklilerin şartnamelerini görmek için Yıldızda Okul 
idaresine ve eksiltmeye iştirak için Komisyona müracaatleri lü· 
zumu ilan olunur. 

Nevi Miktarı 

Karyola 
Battaniye 
Patiska çar· 
13fhk 
Yatak 
l"ike fütil 

Aı. Çok 
150- 200 
250- 350 
800- 1500 M. 

150- 250 
175- 300 

Muhammen fiatı 

1 l,50 
8,50 
J ,40 

ı ı.on 

3.00 

Teminatı 

172 Lir• 

224 " 
158 ., 

207 ,, 

68 " 

. l U İdaresıı> . 
1 
Devlet Demiryolları ve Limanları ış e~me mum . a caıııl•''. 

Muhammen bedeli 12233 lira olan adı ve duble bın l ıarf ıı 
le vagon camları 29·9-936 sah günü saat 15,30 da kapa 1 

. k ·~ sulile Ankarad idare binasında satın almaca tır. ;ıı•t ı 7 
Bu işe girmek istiyenlerin 917,48 liralık muvakkat ~G· ~. 

kanunun tayin ettiği vesikaları, relimi gazetenin 7·5.-9 . de ,lıll 
l 1. t daıresın o• No. lu nüshasında intişar etmiş o an ta ıma name koıııi•Y 

mış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
Reisliğine vermeleri lazımdır. d esiııd111 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme ar dır• 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılma~~~ 

İstanbul Belediyesinden : 

l JO No.lu Belediye cenaze otomobili 
Keşif bedeli 
377.50 

karoserisiııin tamiri 
Garaj atelyesinde bulunan 113 No.lu 
şevrole kamyonetinin yedek parçala· 7,~ 

rı alınması 100 rrı•ll;' 
Yukarıda cinsi ve muhammen bedelleri yazılı olan. 1.: 

alınmak üzere ayr1 ayrı pazarlığa ko':1ulmuştur. Listes'. ":& 
namP.si encümen kaleminde görülür . istekli olanlar hıı• 3-". 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
perşeınbe günü saat 14te daimi encümende bulunmahdır. 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı lstanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Gümrük Muhafaza ör

ğütü için 542 tane batanyenin 
15-9-936 sah günü saat 14 le 
ve 316 tane Hayvan velense· 

sinin de 15-9-936 salı günü sa· 
at 15 te açık eksiltmeleri ya
pılacakbr. 

2 Tasınlanan tutarları bal· 
tanyenin 4065 lira, hayvan 
velensesinin de 3792 liradır. 

3 Şartname ve evsaflnrı 

l<0misyondadır. Görülebilir. 
l - İstekliler ilk teminat o· 

larak battauiyeler tçin 305 ve 
hayyan velenseleri için de 285 
liralık vezne makbuzu \'eya 
banka ınektublarile muayyen 
vakitte komisyona ı:elmeleri 

Nafıa Vekaletinden : 
Aydın Demiryolu üzerinde 

67+ 200 ve 274+000 inci kilo· 
metrelerdeki taş ocaklarından 

çıkarılarak nakil v• vagonlara 
tahmil edilecek on beşer bin 
metre mikap balastın icra edi· 
len münakaaasında talip zuhur 
etmediğinden mezkür balastlar 
kapalı zarf usulile ayrı ayrı 

yeniden münakasaya konul · 
muştur. 

1- Münakasa 7-9-936 tari
hinde saat on beşte Vekalet 
Demir yollar inşaat dairesi o
d eki artırma eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

2- Bu ocaklardan çıkarıla

cak on beşer bin metre mikap 
Balistın her birinin muhammen 
bedeli 21750 liradır. 

3- Muvakkat teminatları 

. 911f 
4- Mukavele proje••• --1 

dırhk işleri Jrenel şartll~ııd•' e•• _., ve münakasa şartna111 ı.,.-
iiP•~ J 

mürekkep bir takım 111 t>ili•pt 
evrakı 55 kuruş mukS ·ııd'' 
demiryollar inşaat daire•' 
verilmektedir. ·~~ 

5 - Bu eksiltmeye ~•ıı"' 
istiyenler, 2490 N.lı r ol 
mucibince ibrazına mecbıl1,rl' '"' dukları evrak ve vesı Jı ,ti' 
7 ·5-936 tarih ve 3297 N· tJ 
mi ceridede ilan edileli 

11 
İ 

matnameye göre Vekile~~ ,r 
h'th" mış oldukları müteah ı .,ıe• 

si kas ile teklif zarfları111.rt•'' 
kür kanunun tarifatı da• i~j( 
de hazırhyarak 7.9.93t) tar~' 
de aaat 14e kadar makb0~,.I 
kabilinde deıniryollar ; 
dairesine tevdi ~tmelerı 
dır. 

İstanbul Harici Askt 
Kıtaatından : 

1. 
Beher tanesine biçil;.~ ',! 

altı kuruş olan muhte 1 / 

ve Numarada iki milY0

1
". 

'h l .. .. ·ate1' ı 'j 
karaya ı a e gunu ı ""· 
madığından yeniden ~ 
zarfla eksiltmeye konulsP i / 
. 936 rtel ihalesi 12-9· cuma 1,ı 

nü saat 12dedir. ŞartnasP, ~ 
liraya M. M. V. SatınalsP ... ı 

· te• .. 
misyonundan alınır. ilk ti"J 
7250 liradır. Eksiltmeye ~ı 
cekler kanuni teminat ..,e 34 
sayılı kanunun 2 ve el 
maddelerind" yazılı beli 

1 
birlikte teklif mektublar1",t' 

b. ... ~ le saatinden en aı ır 11 

1 ~h:e:r_:b~ir~in~~in .... 1~63,:_l,~2~5 ... J~ir~a~d~ı~r.!!"""lllllll~'!""'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!~~ 

1 b) M Ü Z AV E O E L ~ 

vel Ankarada M. M. V ~,ti 
alma komisyonuna ver 

J .• Müteferrik 
İstanbul Belediyesinden : 

1 
Hepsine 150 lira kıymet biçilen Mercan yangın yerinde lı 

hanı sokağında 31 numarah kirgir dükkan ankazı satılırı' iJ 
re açık artbrmaya konulmuş, ihale gününde giren buluıı~; 
dan arttırma 7·9-936 pazartesi gününe uzatılmıştır. şar lı 
LevaZ1m Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 11 lira ~ 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarı • 

• günde saat 14te Daimi Encümende bulunmahdırlar. 

İstanbul Belediyesinden : , 
. r j,I Balat atölyesinden 32 beygirlik 190 volt 1435 devır 1 a 

tör sabnalmak üzere açık artırmaya konulmuş ihale 'I 
d 3 936 b .. üne istekli bulunma ığından artırma -9· perşem e gun ııti 

mıştır. Bu motöre 90 lira bedel tahmin olunmuştur. iste bil' 
lar 675 kuruşluk muva.kkat teminat ma~bu.:.ı: ve!a mekt~.,I~ 
raber yukarda ya~ılı ılıinde: ııaat 14te daımı encumende 
hdıı 



~31 
-<az: 

(2iıı . 
~•bifeden devam) -9,~ 

~'oitı· .11h1•trıame istetinde 
al.. ltıırı 
~'k .. cephesi muntazam 
t ~ld· foıterilecek ve renıi 

ıo ..... 'tilecektir. 
"-u, lier nevi betonarme in· 
ltdt •r('' 15 metre ve daha 

lttj,ilt 
0 •ıt •okaklarda vücuda 

t '•it . l . "kil • lDfaata Ye yer erı 
"ı.. llluhim (Örülecek in· 
~-iki ~erkez fen heyetinin 
~ti 1\ '" ıonra ruheat veri· 

1 r, 
l,ş t 

~'d t.lıir harituı yapılınca· •r b· k llıila,· ır at bina yapılmı· 
~- b· •t olrnıyan dar ıokak· 
~. ~"• önüne mevcut ıo· 
~•I 

6
' 1•her açıklık anını 

~t b· llletreye iblit edecek 
~ ı it •r bahçe bırakmak ,ar-

12. ..... ~tlı bina yapılabilir. 
'•ltı· u. izahnameye röre 
ı~ b •itlere izin verilebilmek 

~tir •caJar tekmil irtifaınca 
-ı,tl hpalnıahdır. Madeni bo
~t. • Yiikı~ltilmesi memnu· 

13 
~~İtıd Arıanın bina yapılacak 
tı11 kt. lnühim ağaç var .. bun· 

' 'dıt '-•ilnıesinin mahzurlu ol• 
t ~c, ~· dair belediye reisli· 
~'tıı •rar verilmedikçe in

tuhıat verilmiyecektir. 

. r~telli S PERCO 
U,ı, 
~ta Gümrükleri kart111nda 

Grdaverdirir Han. 
~ l'elefon: 4479'2 

~ltrdam - Kompani Ro ıal 
~~ •nde2 dö Naviraıyon a 
~ıt"nvera, Rotterdam, A· 
~- htrı ve Hamburı için ya· 

llreket. 
ly 
~ .~SES vapuru 
0~€1a 23 Atultoı tahmil 

Sl'ES vapuru t7 ile 23 

~ .\tuıtoı tahmil. 
~t•ı-tandez kompanyaıının 
~"•i \'apurları limanlar i ıin 

aQ _\'e Beri seferler. 
-~~il tun limanlar için Neer
~ t 1'uı:npanyası ile anlafd· 
tıı,ltl •uretile bütiln dünya il· 
laı "rı · . \r 1Ç•1l dotru konfimen-

•trilir. 

... 1l'HALA T SER vtsı 
~'llıı~•terdamdan beklenilen 
•1tl(~ •r. 
qlltr11 E:s vapuru 12 Atustosa 
~-t,ı Aınıterdamdan yakında 

ilet .4. ORESTES vap. 8 
hıtou dofru 

~ Yusen Kaisha 
J~~ 
'<,~~ 'VAPUR KUMPANYS 
~lo'-'b •nıa, Kobe, Sinıapur, 
-~hu.t 0 • Süveyif, Port·Said, 
't"'"d •e 1.tanbul limaa)arı 
~ir, • dotru Hferler: 

' "•rıilya, LiYerpool ve 
~ ( Glaıkov. 
~ Ul(Q~fru ve aktarmatu) 
~RU 19 Afuıtosa. 

OA MARU 19 Eylt\la ,, 

MUNAKASA GAZETESİ 

Çankırı İli Orman Direktörlüğünden : 
Madde 

1 - Çankın hinde Çerkea ilçeaiede hudutları şartnamede ya· 
zılı Çit Devlet ormanından numaralanmış ve ölçülmüf dikili iş· 
lenmemi' kerestelik 3304 M3. 172 D. M.3. ha muadil 1600 adet 
çam ağacı ve 125 M3 269 D. M3 ba muadil 183 adet köknar a• 
ğacı 20 JrÜn müddetle kapah zarf usulile artırmaya konulmuştur. 

2 - Arbrma 24-9-936 tün ıaat l5te Çankırı Orman Direktör· 
lüj'ünde yapılacaktır. 

3- Beher rayri mamul metre mikap muhammen bedeli 300 
kuruttur. 

4 - Muvakkat teminat 770 lira 63 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavelename projesini görmek iıtiyenlerin 

bu müddet içinde her ıün Çankırı Orman Direkt6rlütüne ve An· 
kara Orman Umum Mildürlüj'üne müracaat edebilirler. 

6- iıtekliler Ticaret Odaaında mukayyet ve artırmaya gir· 
mek için 2490 ıayılı kanunda yaxıh evufı haiz olması vea-ereken 
evrak ve veeaiki birlikte r•tirmeleri ilin olunur. 

2· Menkul · Emval · mücevherat · Kıymetli Eşya v. s. 

lıtanbul Defterdarlığından: 
Adet Cinai 
1 Albndan mamul tek elmas ta,ı. Pillke erkek yüzütü. 

11 Büyük S. E. harfli altından mamul enli erkek yüzüğü. 
2 ,. ,. ,, elmaı taşlı erkek yüziltü. 

Altından mamul elma• tatlı kalemli erkek yüzütü 
(Yılan ,eklinde). 

l ,, ,, Kan taflı erkek yüzüp. 
1 inJrUiz biçimi adi taşlı altından mamul erkek yüziltü. 
1 Altnadan mamul kafesli elm&1 yüzilk. 
3 ,, " elmas taılı kadın yibüjü. 

,, ,, Pırlanta ta,h ,, ,, 
,, ., Zümrüt ta,h ve etrafı elma1 tatlı 

kadın yüııütü . 

4 " ,, Adi taılı yüzü"-. 
1 çift Elmas dut lıdlpe. 
J ,, Elmaı mina küpe. 
2 " Altından mamul adi tatlı küpe. 
1 ,. ., ,, 11 mavi ta,h küpe. 
1 ıt ., ,, Elmalı iıpatı küpe. 
1 ,, ,, ,, elmas ta,h veda küpe (birisinin vi· 

dHı yokturj. 

,, Elmaı tatlı küpe (Biriıinin tatı noksandu) . 
1 ,, Altın köylü küpemi. 
2 ,, Altından Arap küpesi (bir çifti kaplı.malıdır). 
2 ,, ,, peruze Türk küpesi (peruzeai taklittir). 
3 ,, Altıadan mamul elmaslı kadın r~tüa itneai. 
1 ,, ,, pırlantah r8til• itneei. 
3 ,, ,, adi tatlı kadın göğü• itneai. 
3 ,, ,, elmaılı kravat itneai. 
1 

11 
,, incili ve kırmızı tatlı kravat itneai · 

l ,, ,, Adi kırmııı taılı kravat ijne1i. 
1 ,, ,, Adi ta,Iı kıravat itneai. 
1 çift Gümü,ten nıamul bayraklı krant ij'oeai. 
l ., Alhndan mamul yakut t•flı iatavroı. 
8 ,, ,, Adi tatlı muhtelif istavroı . 
1 

11 
,, Gaytan köstek. 

ı ,, ,, Pullu kadın kaıteti. 
2 ,, ,, Kolye (biri kaplamalıdır) · 
~ ,, ,, Pırlantalı kol düjmesi. 
2 ,, ., Anupa kol dütmeai. 
2 ,, ,, Pırlantah rötüı diltmeai 
3 ,, ,, Adi taşh rötüa düğmeai. 
2 ,, ,, Gömlek yaka dütmeıi. 
1 Altında• kaplama kurıua kalem. 
l Altı• kordon ucu. 
2 Altın parçaıı. 

l AYuıturya altını. 
~ Altın Hazreti lıa reami. 
1 Yuvarlak Reıadiye altın madalyon. 
1 Yirmilik alba. 
l Altın YGrek. 

10 Muhtelif çefitten adi çubuk küpeleri. 
l Altındaıa mamul elma• bileıik. 
l çift Altıa.lan mamul elma• dut küpe. 
ı ,, ,, ınaa ı:incir pantantif. 
j ,, ,, Kronlu elmaılı ltayros. 
3 " ,, fion~olu elmHlı ıtavrQı. 
t ,, ,, Pırlantalı madalyon. 
t ,, 1t Elmaıb pantantif. 
t ,, ,, Elmaılı dallı l'Öfüs itneai. 
2 " ,, Zincir bilezik. 
t • ,, Elmaılı yürek yOzük. 
l ,, ,. Ay krnat itaHi. 
ı " . ,, Sıra elmaılı ıötG• itneıi. 
ı Altından mamul etm .. h ma kordon lıtavroz. 
l ,, ,, Pırlantalı ıötGı itne.i. 

l 
1 

' ' 

" ,, tek taıb elmaı küpe. 
,. bir incili ve bir pırlantalı kravat itneıi. 

" inciıi Japone:ı:dir. 

,, ,, tek tatlı elm.aı yQıük. 
,, ,, Elmaı tatlı yülilk. 
,, ,, ,, ,, çapraz yüıilk. 

Altından pıamul burıulu kadın kordcnn~ . 
Anııtwrya albaı İild iİ• beraiteı. 

S!iL! 
Sayfa 3 

Zincir şeklinde altın aaat kordonu. 
Altından mamul pırlantalı ve elmaslı dal itne. 

Yukarıda adet Ye evsafı yazdı mücevherat 8-9 936 salı günü 
saat. on dörtte Sandal Bede.teninde açık arttırma ile satılacak
tır. I,bu mücevherat Ağustosun yirmi ıekizinci cuma gününden 
itibaren Sandal Bedesteni metherinde teşhir olunacaktır. Talib . 
'erih mahalli mezkürda mütetekkil komisyona müracaatları. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif bedeli 243 lira 57 kuruş olan Beyoğlu Kayma· 

kam binaıına yapılacak 3 tane projöktör ile tenviri açik 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi leva
zım mUdürlüiünde görülür. istekli olanlar kanunda yazı
h vesika Ye 19 liralık ilk teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 14 Eyhil 936 pazartesi günü saat t 4 de 
daimi encümende bulunmalidır. (B) 211 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - 280,90 lira keşif bedelli Galata bakım evı bir 

numaralı kısmı oluk ve dereleri tamiratı. 
2 - 222,41 lira keşif bedelli Cibali kutu fabrikası 

Yemekhane katında yapılacak inşaat. 
3 - 208,45 lira keşif bedelli Kabataşta levazım ve 

mübayaat şubeıi binasınm yağmurdan akan boru ve de· 
relerin tamiriyle keşifte gösterilen diger aksam pazar· 
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 15-9-936 tarihine rastlayan salı gunu saat 
t• de Kabataşda İnhisarlar levazım ve mübayaat şube
si Müdiirlügündeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin ketifnamelerini görmek izere hergUıı ve 
pazarlık için de yuzde 7,5 güvenme paralarile birlikte 
tayin olunan gün ve saatte yukarıda sözü geçen komis· 
yona müracaatları . (823) 217 1- 3 

"' • • 
İdaremizin 1285 lira 88 kuruş keşif bedelli Ahırkapı· 

daki iskele tamiri 7-9· 936 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. lsteklilerin 
ihale evrakını bedelsiz olarak inhisarlar inşaat şubesin· 
den almaları ve muayyen günde yüzde 15 muvakkat 
teminat paraaile birlikte Kabataşta Levazım ve Miiba 
yaat ,ubesindeki komiıyonda hazır bulunmaları. 

• . .. 
(779) 215 2- 4 

l - Şartname ve keıifnamesi mucibince 6259 lira 
muhammen bedelli su tesisatına ait boru ve civada ka· 
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme, 7-9-936 tarihine rastlayan pazartesi 
günil ıaat l6de Kabataşta Levazım ve Mübayaat alım ve 
satım Komisyonunda yapılacaktır . 

3 - Şartnameler parasız sözü geçen şubeden alına· 

bilir. 
4 - Muvakkat güvenme parası 470 liradır. 
5 - İsteklilerin eksiltmeye i[İrebilmeleri için kanuncu 

kendilerinden aranması iktiıa eden vesikalariyle birlikte 
kapalı zarflarını ~ksillme günü saat t 4 e kadar sozu 
geçen Komisyon Reisine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. t 95 (547) 3 3 

• 
* * 

Şartnamesi mucibince nısfı 10118 ve nııfı 18 50 eba· 
dında 1000 ton krible maden kömürü 31-8-936 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat 14te pazarlıkla satın ah· 
nacaktır. İıteklilerin ıartnameyi g6rmek üzere hergün 
ve pazarlık için de tayin olnnan günde yüzde 7,5 mu· 
vakkat teminat parasiyla birlikte Kabataşta Levazım şu
beıindeki alımıatım komisyonuna müracaatları. 

(674) 209 3 - 3 

Satıhk ucuz Bahçe 
Büyük adada Dil köprüs6 cİYarında Nizam cad· 

es di veNizam sokaiında derununda 100 kadar eş· 
carı müsmireyi, •beton kamelya beton su deposu ve 
demir ıu boruıu tesisatı ve bostan kuyu11unu Ka-
dıköy ve lstanbula kadar nezareti fevkaladeyi havi 
üç tarafı yol, etrafı kısmen c'ıvar ve mütebakısı tel
le muhat 2707 metre murabbaı bahçe müsait fiatla 

satılıktır. liörmek ve görüşmek istiyenlerin ga:ıe· 
temiz sahibine müracaatları· 

l ~iiiiiiiıriiilliiliillmliliiiiiiillmil .. 8llil ............ illiliiiiiiiiiilooiiiiiliiiiil1iiiiiii1iiimiiiiiiii.&i 
' 
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A) Adjudications au Rabais 
-1-

Conıtruction - Reparation 
Travaux Publicı,Materiel de 
Conıtruction Cartographie 

Conatruction de lroiı bara· 
quea de rarde-foreıtier a An
kara. Prix est. 4963, caut. prov. 
372,23 L. Adj. ouverte. Com. ape
ciale siegeant a la Direction de 
la Comptabaite du Defterdarat 
d' Ankara, mercredi, 9-9-936 a 15 
b. Cah. dea eh. a la Direetion 
du Plantes F orestiereı ou a celle 
tleı Foretı d' Ankara. 

Reparation d'un depôt a Se· 
limiye (Haydarpacha). Prix est. 
510,31, caut. prov. 38,25. Adj. 
ouverte. Com. d' Achat du Com· 
mandanat d'lıtanbul a Findildi, 
lundi 7.9 936 a 15 h. 30. Cab. 
et.. eh. a la Commisaion. 

Permancnte du Vilayet de Yoz· 
gat, lundi 7-9-936 a 14 lı. 

Reparation des routtierea du 
depôt de Galata de I' Adm. deı 
Monopoles. Prix eıt. 282,90. 

Conıtructionı a 1'11ıine de 
boiteı de Djibali. Prix est. 22J,41 
L. 

Reparalion deı routtierea et 
autreı danı le bitiment de l'E· 
conomat et deı Achata a Ka· 
batacbe. Prix est. 208,45 L. Adj. 
de gre a gre. Com. d' Aehat de 
Ja Direetion Generale des Mono· 
poles a Kabatache, mardi 15·9-936 
a 14 lıı. Cab. dea eh. a la dit• 
Commi11ion. 

-2-

Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstru- ' I 

ments Sanitaires - F our- ı 
niture pour Hôpi_taux _ 

LUNDI 

5 -

Machines, Moteurs, Acces· 

soires et Huiles pour 
Machine 

• • * 
L'adj. rı>lative a l'achat d'une 

mach ine pour balles, qui devai t 
avoir le 24-8 936 a l>tc remise 
au 2 9 936. mercredi a 15 ~ •. 
:}adj. aura lieu simultanement a 
latanbul (a la Direetion des Af· 
faires Veterinaires) et a Erzindjan 
(iı la Muı icipalite) • 

- ~ 

Ameublement - Mobilier 
pour Habitation et Bu

reaux -- Tapisserie - Li
noleum, ete. 

Lita 150 il 200 pieeeı, pour 
l'Ecole des Scienceı Politiques 
d'ls\anbul. Prix est. 11.50 L. la 
pieee. Caut. prov. 172 L. Adj. 
ouverte. Com. speciale siegeant 
a la Comptabilite deı Ecoles Su· 
perieures (a I' Academie du 
Bcaux Arts, a Findikli), j~udi 

17 9-936 a 15 h.Cah. des eh. a 
l' Adm. ele l'F.cole en qucstion a 
Yildiz. 

-7-

Combustible, Charbons, 

Carburant. 

Charbon marine lave 250 a 
350 tonnes. Priıt eıt. 14,50 L. la 
tonne. 

de l'Eeole en queslion, sise a 
Yildiz (Ortakeuy). 

Couverture en laine 542 pieee§. 
Prix est. 4065, ~aut. prov. 305 L. 

Couverture pour lea beteı 
V.lense) 316 p. Priıt eıt. 3792, 

eaut . prov. 285 L. 

Adj. ouverte et ıeparement. 

Com. d' Aehat d 'l&tanbul du 
Commandaııat General de la Sur· 
veillance Douaniere, mardi 15-9-936 
a 14 h. et a 15 h. Cah. des eh. 
a la Commiuion. 

Verre ordinaire et double 
pour batiment et pour wagon. 
Prix eıt. 12233, caut. prov. 917,48 
L. Adj. ıoua pli cachete. Admi· 

1 nistrationGenerale des Chemina1 

de Fer dl'! l'Etat a Ankara, mard 
29-9-936 a 15 h. 30. Cah. des eh. 

grat. au Bureau de l'Eeonomat a 
Ankara et au Service dea Recep· 
tions et des Eıpeditions a Hay· 
darpacha. (M) 

Reparation de la carrosserie 
de l'auto funeraire de la Mu
nicipalite. t"rix eıt. 377,50, caut. 
prov. 28,35 L. 

Achat de pieceı df' rechange 
de la camionnette Chevrolet, 
No. 113, se trouvant a l'atelier 

DENİZ 

ADMlNISTRA~ 
" POLIG&..0 " 

Bureaux de trad..,-

l{ ı ,, Bıllıır N 1 , -
T elefone: eP1f 

\dı e l llı gra~ 

l•t:ınbul MÔfıl 

de g-arag-e. PriX @I~ 
prov. 7,50 L. Adj. e 
et ıeparement. Co• 
do, la Municipalite 
ieudi 3-9-936 a 14 h. 
eh. au bureau de la 

B) Adjudications 

Bicna mcublea - • 
precieux - Joailleri' 
piı de prix - Ao 

ete. 

Pluıieura objetı d'orfİ 
joaillerie, pendentifı, e 
eravates. brocheııı, ba 
clcı-d'oreilles, chaine ~ 
bracelet ete. ete. ıero• 
venle, a la surenehere, it 
dı, 8-9-936 a 14 h. au 
destin, ou ees objetı 
ıes. Aviı aux amateur• 

Galata, Merkez RJıtım Han, 

Reparation et r.ıodification 
de l'orphelinat incendie d'Our· 
fa, appartenant a l' Adm. Specia· 
le de cette ville. Prix eıt . 
14970,70 L. Caut. prov. 7,5 pour 
cent. Adj. ıouı pli eacıhete. Com. 
Permanente du Vilayet d'Ourfa, 
luadi 14-9-936 a 12 h. Cab. deı 
eh. au Bureau de la Commi11ion. 
(Du materiel de conıtruction, tel 
que fer, charpeate et ciment, d'une 
valeur de 5000 L. 1e trouvant au 
Oep6t de l' Adm. precitee, ıeront 
ce4e • l'entrepreneur, ıur baae 
el. pria de revient, en ruiıc de 
veraeaaent). 

lnatrumenta ehirurgicaux 91 
eapeceı, pour l'Hôpital <le Bali

keıair. Prix eıt. 955,26, caut. prov. 

71,64 L. Adj. ouverte. Com. Per· 

manente du Vilayet de Balikeasir, 

jeudi 10-9-936 a 15 h. Cah. des 
eh. au Bureau de la Commiuion 

a Balikeaair, ou a la Direction 
d'Hn·it-ne d'lıtanbul. 

Coke indigene 35 tonnea. Prix 
cat. 19 L. la tonne. Caut. prov. 
pour it' tout 431 L. Adj. sous plı 
cachett'., Directıon des Teleplıo
nes d'lıtanbul, lundi 14-9-9.36 a 
15 lı. Cah. des eh. grat. au Ser· 
vice de l'Economat. 

. ...,..,,, .... 

-
. Reparation dea partiea inte· 
rıeureı dea boutiqueı, apparte· 
Dalat a I' Adm. des Monopolea, 
et ıe trouvant preı du depôt 
deı papiera a ciıaretteı de la 
fabrique de carton de Djibali. 
Prla eıt. 497,47, caut. prov. 7,5 
,_. cent. 

laatallation d'eau de la fabri· 
que de earton de Djibali. Prix 
eat. 411,51, caut. prov. 7,5 pour \I 
eent. 

-3-

Travaux d'lmprimerie 

Reliurc - Papeteric 
F o!lrniture de Burcau 

Impreaaion de 70 formulaires 
pour la Oirection du Commerce 
Maritime d'lıtan lul. Prix est. 
2400, eaut. prov. 180 L. Adj. ou 1 

verte. Com. de la Direetion en 1 

queıtion a Galata, lundi 14-9-936 
a 14 h. Cah. des eh. a la Diree· 
tio• Adminiıtrativc de cette Ad· 
ministration. 

-4-

Bois de Co nıtruction, 
Planches ete. Adj. de ıre a rre. Com. d' A· 

ebat de la Direetion Generale -------
du Moaopolea a Kabatacbe, Boia de cbarpeate en noyer 
mudi 15-9 9.18 a 15 ı.. Cah. dea 40 •etrea cub... Prix eıt. 6000, 
-L .ı. l C (M) caut. prov. 450 L. Adı·· de are ıı;u. • a ommiııion. a _ a rre. Lundi, 14·9·936 a 11 h. 

Coaatruction de la route Yoz· Boiı de charpeate en frene 
ıat·Verkeuy. Prix eat. 16319,28, 20 metrea cubea. Prix •t. 3000, 
caut. Prov. 123,96 L. Seconde caut. prov. 225 L. Adj. de ıre a 
a:lj. IOUı pli cacbete aucun ıou· ıri· Samedı 12 9-936 a J 1 h. Com.I 
miaionnaare ne s'et:nt pu pre• d'Achat du Miniıtere de la De-
Hate lora de la premiere. Com. fenle N,, tionale a Ankara. (M) 

Charbon crible 120 tonnea, 
pour l'Ecole Superieure de Com· 
meree d'lstanbul. Prix est. 18 L. 
la tonne. Caut. prov. 161 L. Adj. 
ouverte. Compta bilite des Ecoles 
Superieures İl Djaghaloglu, le 4-
9-936 a 14 lı. Calı. dcs eh. a la 
dite Ecolc. 

-e-
Divers 

Couverture en laine 250 a 
350 pieces. Prix est. 8,50 L. la 
piece. Caut. prov. 224 L. 

Drap de lit en batiıte, 800 a 
1500 metres. Prix est. 1.40 L. le 
metre. Caut. proY. 158 L. 

Lit 150 il 250 p. Prix eıt. 11 
L. la piece. Caut. prov. 207 L. 

Couverture de lit, en pique 
175 a 300. Prix est. 3 L. la pie
ce. Caut. prov. 68 L. Pour l'E
cole dea Scienees Polıtiquea d'lı· 
tanbul. Adi. ouverte. Com. ape
ciale aiegeant İl la Comptabilite 
dee Ecoleı Superieureı d'latanbul 
(İl l'Academie des Beaux·Arta de 
Fındikli) jeudi 17-9-936 a 15 h. 
Cah. deı eh. İl l' Adminiıtration 

Hareket edecek vapurlar 
CALDEA Çar,amba 2·9 ıaat 

17 te Burraz, Varna, Conı· 
tanaa, Sulina, Galatz, praila 

CAMPIDOGLIO Per,embe aaat 
17 de Burgaz, Varna, Konı· 
tanza. 

ABBAZIA Per,embe 3-9 Kava· 
la, Selanik, Volo, Pirea, Pat· 
raa, Santi-40, Brindizi, An 
rona, Venedik ve Trieıte. 

CELIO cuma 4 9 1aat 9 da Ga
lata rabtamından Pirea, Brin · 
dizi, Venedik ve Trieıte 

SPANTlVENTO çar,amba 9.9 
saat 16 da Burraz, Varna 
Konıtanza, Sulina, Galatz 
Braila. 

MERANO çar,amba 9-9 ıaat 
17de Pire, Napoli, Marailya 
ve Cenova. 

BOLSENA Per9embe I0-9 ıaat 
17de Burraz, Varna, Köıten· 
ce, Novo~oıiık, Batum, Dra
bizon, Samıun, V arna, Bur
gaa. 

QUIRINALE cuma 11-9 aaat 
9da Galata rıhtamından Pire, 
Brindizi, Venedik ve Trieıte. 

FENICIA cumarteıi 12-9 ıaat 
17de Selinik, Metolin, lzmir, 
Pire, Brindizi, Venedlk, Tii
eıte. 

CELIO aah 1-9 ıaıt 
Trieate, Venedik, 
Pireden 

CALDEA çartamba 
10 da Trieıte, Pir•• 
Kav aladan 

CAMPIDOGLIO _:.&< 
3-9 Hat 7 de Ce...,...... 
li, Pireden 

ABBAZIA perpmbe 
7 de Danüb, Kon• 
na, Burrazdan 

QUlRINALEaalı8 9 ,.-.a 
este, Venedik, B • 
den 

SPARTIVENTO çart 
aaat 7 de Cenova, 
reden 

MERANO earfAmba 
de Danlb, Kon• 
aa, larıaıdan 

BOLSENA pertembe 
at 10 ela Trieete, 
Brindiıi, Pire, lz111it 
den 

FENISIA cumart .. i 
de Batum, Trab• 
ıun, Varna, Burı• 

CAMPIDOGLIO paı 
at 10 da KonıtaD .. 
Burıa:zdan 


