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PAZARTESi 

PİYASA 
1

,...-llll)mm ______ _ 
iÇiNDEKiLER: 

ABERLERİ / Piyasa Haberleri 
llinlar, Emirler, Tebliğler 

. a) Mlinakasalar 
Milli tahvillerimiz 

llaiyetli surette yllkseldi 

•aııaız frangının dGflrill· 
karar verilditi wünden-

llapab duran Paris boraa-
tçdmlfbr. i 1 k defa 
kambiyo bonuında fran

kıymeti tembit edilmittir• 
lat 1 TOrk liraıına muka
Je frang 88 aantimdir. Buh

evvelki fiate g6re dG-
k yüzde 38 e yalcndır. 
lınhuriyet Merkez banka· 

ine wa-626 kuruş olmak 
yeni fiat vermiftir. 

illi tahvillerimiz ehemmi
lbiktarda yiikaelmete bat· 

r. Merkez bankaaı tab-
• 91 liraya kadar çıkmıı

itGrk birinci 22,85 ve i · 
79,90, 1& huine tahvil-

48,25 ve Anadolu mGmea• 
44 liray• yGlraelmfıtlr. 
a evvele nazaran büt6n 

e yikaelme vardır. 

rl,r Sirkeci 1'ıbbmlna 
yandan yanapcak 

aa idareaİllİ• vapurlan 
· nlabmma da ·Galata 
ada oldutu fibi- yandan 

brmak için yaptıtı tecrl
, ltillullaa menat mavna 
aaılllD 6nGae ıeçmek ioia 

teWir olmaktadv. Ba 
vapurlar yilılderini rab
aldıklarından bu mav· 

an bqka yerlerde iatifa
eclUmekteclir. 

== 

Bu seneki mabıul 
vaziyetimiz 

'- aene muhtelif toprak 
illerimizin ve batfıca ih-

1 llladdeleclimizia kati rekol
t.la1ninleri yapılmııtır. Vazi-

tlyledir: 
'-"-1 3,800,000 (kati rakam 

· ir) ton kadardu. Gui 
futıtı 3 milyon kilo, 

'ini 12,000JJOO ki... .... 
._ 300,800 kilo, IMJ• pe7 
4.400,000 kilo, ,...... 20 
on kilo (kati rakam anla

M-.••tbr) Tiftik .t,000,000 ki· 
(kati delildir) pamuk 
OOo kilo afyon 320,000 

• ldm 45-50 milyon kilo, 
it 28-30 milyon kilo, hndık 

..._ _ kilo, tltla 80 milrqa 
~ .. r. 

&.. aeneld meflim umumi 
l •ulJetimü için bere· 

olmqtur. Yalnız illi:bab..:· 
1-valana bosuk altae8i 

,...... 76 

--~ 

1 Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 lntaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 
3 - ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane leYazımı 
4 - Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
5 - Matbaa iıleri • Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
6 - Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v, •· 
7 - Mobilya, Ev ve Bnro etyaları muşamba hah v. s. 
8 - Müteferrik 

1 - Emlik 
b) Müzayedeler 

llAnlar, Emirler, Tebliğler.: -------------
Osmanlı Bankasından: 

YGzde 5 faizli, 133' 1918 ihraçh latikrazı Dahili tahvillerine 
aid olup vadeai 1 aoatetr~n 931 de gelen ve ayni tarihte tecliye
ıbae bafl~nan 28 numarell kuponl~dan ibraz edilmiyenlerin 1 
IOD'9frin 936 da TGrkiye Cumhuriyeti HGkGmetf lehine milırur11• 
zamana utrıyacatı. mezk4r tahvilat hamillerinin malGmu olmak 
iizere ilin olunur. 

A-1...... D T T D.-tı.,.~:1.lA..X.A.ul~· 
Aakaraclan Kaperi1e yeai bir teaeron yolu yapuaraa DU yuı 

.... tirlhin•e Atıttara, Kıı'&kale ve l(ayaerl koauıaauına •· 
çbalfbr. Konüpd tltiyeıa 1ajln halkın 2341, 2.l42 numaraya 
veya Telıraf flıelerine milracaatları. 

a) MÜNAKASA LA Fi 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

. latanbul Harici Aakeri Kıtaatından: 
Gazi Aatebdeki hudud birlilderhıln ekmek ihti:v•c• olan 

138,080 kllo un 23-9-181 tarihinden itibaren kapalı zarfla m6na• 
kuaya konmupr. 

ihale rtal 15 1&-8 pertembe ,Onii aut 10 dadır. Tahmin 
beclell 15,180 twadJr. bk teminab 1,138 L. 50 kurqtur. Tallblerln 
mes~6r ,en ve aaatte Anteb Alkeri Satınalma Komiıronuna 
müracaatlari. 

Haricden taHb olacakların ihale aa•tinden laakal bir Hat ev
vel teklif mektublanaı Komiayonumusa ıaade,..eleri. 

• •• 86,400 kilo yerli pirlac ihtiyacı kapah ıarf uıqllle eluiltmiye 
konulmuıtur. ihaleli 20·l&ea6 ıalı fGnii aut 16 da lzmirde kıt· 
lada MGatabkem Mevki sabaalma Komiayonunda yapılaaakbr. 
Talimin edilen mecmu tutarı 16,416 liradır. ilk temanat akceti 
l,231 lira 70 kuruttur. $artnameai her pn Komisyonda görlile· 
bilir. lıteldller Ticaret Oda.iada a.Jitlli oldaldanaa dair vesilta 
l'Ciıtermek mecburiyetindedirler. Ekailt1;Diye iftir•k edecekler 
2480 aa,.lı kananu• 2 ve 3 indi maddelerknde ve .. rtaame9İa· 
ele yuıh vuiblarile temhult ve tekbf mektublaı.IDI ib.a.e aaatia
den bir aaat evvel Komiıyona vermif bulunacaldarcltr. 

lat:anbul B•lediyeainden: 
Komıervatuar yab loamı. çoculdan ku~ yurdu, Ediraeka· 

pı çoeuk yaftll itin iham olan 29'Z70 kilo ekmek açık ttkfiltm•· 
ye koaulınuftur. Et.ete: belediyece konulan uaml narla fiata 
tahmİll ohın•Ufbu'• Şartname1i lev.._ -~- ı&tl.bi· 
Ur. t.t.wil• U. N.lu kanunda J'.ıı v•IU v• UO lira .00 kt1· 
rutluk ilk teminat makpaz veya mektublle beraber (1.ir gla ev· 
vtıliM lııMn llk temiıuatan yatınlmuı .._ muvaflk olacatı) 
ll-I0-118 puarted .. ntl •at 14te Daim ••WelMle IJu.__ı .... 
*'lar. 

Af.Yon Kpr Sa. Al· Komisyonundan: 
ı- Kor ••• kJtaluı ljıtiyae1 isla. ...,,.. Uıkwithlle 85 

bin kil• ekMDk ua aaba ahaaeaMaf. 
2- lbaleıd 9 1 tetJ.ta B cuma fbl "at 16 lla bpak Mrfla 

kor Atmalma komiaJoa_. Japılacaktır. 

5 Birinci Teırin 1936 

3-- Tabmm edilen bedeli 6500 lira ve muvakkat tQainab 487 
lira 50 kuruştur. 

4 - Şartnamesi her gün öğleden evel komi•yonda •lrOlebilir. 
5- Teklif mektublarının ihale •••tinden bir saat evveline 

kadar komisyona teılimi şartbr. 

Ankara Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 
. . •-Cebeci. haataneaindeki hastalarla harbiye okulları ihtiya~ara 
ıçın 35000 kilo makarna kapalı zarf uıulile alınacaktır. 

2-Ş,.rtnamesi eksiltmenin yapılacatı Ankara Levazım ~ 
liti Atınalma komisyonunda her.ün paraaız gör61Gr. 

3-Makarnanın tutarı 9800 lira olup teminatı muvakkateai 735 
lira olup ihaleai 8-10-936 p~rşembe gilnu aaat 15 tedir. 

4 - Ekailtmeye iştirak edecekler 2490 aayılı kanunun 2, 3 cü 
maddelerindeki veaikalarla teminatı muvakkate makbuz ve tek
lif mektuplarını havi kapalı zarflarını ihalenin yapılacatı belli 
l'liD ve saatten bir saat evveline katar mezkür komiayona ver• 
meleri. 

• • • 
Gaziantepteki hudut birliklerinin bir aenelik ekmeklik ihti-

yacı olan 138000 kilo un 23-9-936 dan itibaren kapalı zarf uaulü 
ile mflnakaaaya konmuştur. ihale gün6 10-10-936 cumarteai rünO 
aaat 10 dadır. Tahmin bedeli 15180 liradır. Muvakkat teminatı 
1138 lira 50 kuruıtur. Taliplerin mezkGr gln ve aaatte Aymtap 
Aakeri aabııalma komiıyonuna müracaatlaaı, laari~n talip ola
cakların ihale aaahndan liakal bir saat evvel teklif mektublannı 
komisyona .andermeleri. 

• • • 
1 - K~raköae garnizonundaki kıtalarını senelik ihtiyaçları 

olan 200 bın kilo fabrika unu ile Kiğı.zmandaki kıtalann aenelik 
180 bin kilo fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye konuldu. 
lll'a°•HC &GnÔi!ı - ,;....,. ____ :~ ---- ...... L-! ~~-
ti de • 

3 - Kitıımaadaki kıtalara ait unun tahmin bedeli 27 bin 
lira, llk temlaatı 2125 lira ihaleai 19-10-936 pazartesi fflai aaat 
OD beftedlr • 

4 .- ihaleleri Karalcpae aatınalma komiayonu binuıada yapı· 
lacakhr. Şartnamelerini ıörmek iatiyenler komiayoaumuzdan alıp 
aarebilirler. fateklllerin ihaleai ,OnO ihale aaabndan bir aaat ev
vel teklif mektupları ile ilk teminatları ve ticaret oclaaı veaikuı 
ile birlikte komiayonumuza vermiı olacaktır. 

2· inşaat-Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Karacabey Harası Direkt6rlilğllnden: 

1 Ekailtmeye konulan it= "Hara merkezinde yeniden inta 
edilecek llÜt fabrikaaı,, olup kapalı zarf uaulile ekai itmeye kon· 
muftur. 

2- ihale 23-10-& cuma giinl saat on bqte Buna Ba,.t• 
daireainde yapılacaklar. 

3- Bu intaaba bedeli ketfi 10, 106 lira 90 kuruı olup mu
nltkat teminat 718 liradır. 

4- Baya•dtrlık genel ,artname1i, mali ve feani ıartnameler, 
plin ve mukavele projeainden mürekke'b bir takım Nafıa evrakı 
bet l\ra mukabilinde Hara MuhuebeaiaClen veriltr. 

fi....o Bu ebiltmeye girmek iatiyenler 2490 aayılı ekailtme ka· 
nunu mucibince ibrazına mecbur olduldarı evrak ve veaiklduı 
ve 7~ tarih ve 3297 numarala Reami ceridede illa eclilea "1•••• madbiac• Naha Vekiletiaden alm1f olduları mü· 
tealdaitltk vealkuıaı ve teklif zarflarını 2490 namarala kanunun 
tarife.tana uygun olarak hazarlıyarak 23- lo-936 cuma rlnil ı .. t 
OD be.- ka4ar Bar .. Baytar lGjil daireaindelti Komiayona 
tevdi etmeleri ve mbakua rarmek imJUJ.erin Buna, 
l.taalMal Ba,tar Mldlrliikleri il MGclGrlGtla• mGracaat-
leri illa olanur. 

Derincede trave11 
tral binuı ~lı ıarf e 

1- Münil.kaa~ 19-J paıa 
Nafıa Veilleü D..U,70~ ;.at ml•Js- komb-
Y~w.la ~pılacalmr. 
· · '2- tla iti• muhammen bedeli 10.500 liradır. 
3- Muvakkat teminat 787 ,50 liradır. 
4- Mtaakua tutnameai ve ıair evrak ,.,.,aı olarak I>•· 

miryollar intaat dair .. i1aden alıaabilir. 
5 Bu eblltmeye ıtr"'9k iatiye+.r - numaralı ba 

mucibince lbf•PIM •ecbar Qlcluldan eu.k Y• vuikalarla 'ı 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESİ 

2 - Bıı işe ait şartnameler yis 936 tarihli ve 3297 numa· 
ralı Resmi gazetede ilan edi
len talimata göre Nafıa Veka
letınden verilmiş müteahhitlik 
vesikasını ve fiat teklifini havi 
zarflarını mezkür kanunun tari
fatı dairesinde hazırlıyarak 
19· 10-936 pazartesi günü saat 
ikiye kadar inşaat münakasa 
komisyonuna makbuz mukabi
linde vermeleri lazımdır. 

ve evrak şunlardır: 

den ehliyet vesikasını göster· 
mesi lazımdır. 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 1543 lira 50 
kuruş olan Büyükadada Yörük 
Ali plajına ilaveten yaptırıla
cak inşaata açık eksiltmede 
talibi çıkmadığından pazarlığa 

çevrilmiştir. 

Keşif evrakı ve şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 2-190 No. lu ka
nunda yazılı vesika ve beledi
ye Fen işleri :nüdürlüğünden 
alacakları fen ehlivet vesikasi
le 115 lira 76 kur~şluk ilk te
minat makbuz veya mektubile 
beraber (bir gün evveline ka· 
dar ilk teminatın yatırılması 

daha muvafık olacağı) 19-10-936 
pazartesi günü saat 1-l de dai
mi encümende bulunmalıdırlar. 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satmalma Komisyonundan: 

Y epı: Sıhhiye depolarında 
yapılacak depo binası yapısı 

pazarhğa konmuştur. Keşif 
tutarı: 2688 lira 54 kuruştur. 

Keşif, proje ve şartnamesi 
bedeline karşı inşaat şu besin· 
den alınacaktır. İhalesi: 16-Bi
rinciteşrin-936 cuma günü saat 
on birdedir. İlk teminatı: 201 
};.."' .... A".t..\..ı. ..... ,... • ... 6 .... n....,-ı.n..JLl'cı.aı: ..... ctİı 

2490 sayılı kanunun 2, 3 mad
delerinde istenen belgelerle bir
likte pazarhk gün ve vaktında 
M. M. V. satınalma komisyo
nuna gelsinler. 

• • 
Su akıtılması: Harp okulu 

filitre garuzat deposundaki su· 
yun harice akıtılması işi pazar
lıkla yaptırılacaktır. Keşif tuta· 
rı: 1253 lira 57 kuruştur. Keşif 
proje ve şartnamesi bedeline 
karşı inşaat komisyonundan 
alınacaktır. İhalesi 17-10-936 
cumartesi günü saat on birde
dir. İlk teminatı 94 liradır. Pa
zarlığa gireceklerden ilgili o
lanlar 2490 sayılı kanunun 2, 
3üncü maddelerinde istenP.n bel· 
gelerle birlikte pazarlık gün ve 
vaktında M. M. V. satınalma 
komisyonuna gelsinler. 

• • * 
Su ve boru tesisatı: Ankara 

harp okulu civarındaki binada 
pazarlıkla · su ve boru tesisatı 
yaptırılacaktır. Keşif tutarı 

853 lira 70 kuruştur. Pazatlığı 
5· 10-936 pazartesi günü ı.aat 
onda k~misyonumuzda yapıla
c.aktır. ilk teminatı: 65 liradlr. 
Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 maddelerin· 
de alakadarlardan istenen bel· 
gelerle birlikte bu hususa ait 
e~liyet vesikalarile pazarlık 
gun ve vaktında M. M. V. sa
tınalma komisyonuna gelsinler. -

Maliye Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye l:onulan iş , 
devlet şura b" sı ınası arkasında 
yapılan depo bı' 'k 1 .. nası ı ma ı ınşa-

alı. (Çatlamış kiriş takviyesi, 
betonarme . mesr.et yapılması, 

a) Ek.ııiltme şartnamesi. 
b) Mukavele projesi. 
c) Hususi ve fenni şartname. 
el) Keşif cetveli . 
e) Proje ve grafik. 
Bu evrakı görmek ve fazla 

izahat almak istiyenler maliye 
vekaleti milli emlak müdürlü
ğüne müracaat etmelidir. 

3 - Eksiltme 16-10-936 cuma 
günü saat 15 te maliye veka
leti milli emlak müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme 
suretile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girecek is
tekliler 157 lira 15 kuruş mu· 
vakkat teminat yatırmış olması 
ve Ankara Nafıa müdürlüğün-

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 502 L. 58 kuruş olan 

Karagümrükte Belediye Tah
sil şubesi bi1:?asının tamiri pa· 
zarlığa konulmuştur. Keşif ev
rakı ve şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülür. İstekli
ler 2490 No. li kanunda yazılı 
vesika ve Belediye Ft-n işleri 
Müdürlüğünden alacak~arı Fen 
ehliyet vesikasil4' 37 lira 69 

kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber bir 
gün evveline kadar (ilk temi
natın yatırılması daha muva· 
fık olacağı) 6- &0·936 salı günü 
saat 14 te Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. 

3-İfaçlar, Klinik ve İspeı1ç!yari a·ıat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
17 kalem suni aza malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. Pa

zarlığı 6-10-93(} salı günü saat 1 O dadır. İstekliler listesini ~ör
mek istiyen her gün ve pazar: ığa gireceklerin belli gün ve saa
hnda satın alma komisyor.una gelmeleri. 

* 
4 -Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Karaman Belediyesinden: 
Karaman Belediyesi elektrik tesisatına ilave edilecek yeni 

turbin, dinamo, tevzi tablosu vesair malzeme ve bu malzemenin 
yerlerine konmao;ı açık eksiltmeye konmuştur. 

1- Keşif bedeli I0,800 lira olup mu\ akkat teminat bedeli 
810 lirarlır. Proje, keşifname ve şartnameyi görmek istiyenler 
Karaman Belediyesine müracaatle görebilirler. 

2 Eksiltme 16 birinciteşrin 936 günlemecine raslıyan cuma 
günü saat 14 de Belediye Encümenince yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye girmek istıyen~rin tasdikli ehliyetnamelerini 
ve yüzde 7,5 muvakkat teminat akçelerini veya banka mektubu
nu eksiltme gunü saat 13 e kadar Karaman Belediyesi veznesine 

yatırmaları ilan olunur. 
,; ... ·- - _........ ..... ........ u,&.a.'""ıa&lJ.UCıtJ. 

. ~emle~et hastanesi kalorifer tesisatına aid projeninin tanzi
mı ışı yemden açık eksiltmeye konulmuştur. 

~4-9-936 tarihinde Vilayet Daimi Encümeninde yapılacak olan 
e"sıltme müddeti talip çık!lladığından 8· 10·936 gününe kadar u

zatılmıştır. 

!:Ju hüsuıtaki fenni. şartname, ;zahname ve planlar Ankara 
ve Islanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüklerinde mevcut 
olduğundan bn işle alakadar firmaların bu evrakları görmek ü
z~r~ mezk~r ~üdürlüklere ve eksiltmeye girmek için de Konya 
Vılayet Daımı Encümen Riyasetine m~ra~aatleri iıan olunur. 

* • • 
v Düşkünler evine la~ım olan 500 tane elektrik ampülü 

lıga konmuştur. Bak: lstanbul Belediyesi İlanlarına. 
pazar-

5~Matbaa işleri, Kırtas!~e, Yazıhane M~lzeme 

lstanbul Deniz Ticaret Müdürlüğünden: 
. 300 adet olmak üzre bastırılacak beynelmilel deniz mevzuatı 

kıtabı pazarlıkla eksiltmiye konmuştur. Bedeli muham 275 l' .. • men 
_ıra ve yuzde 7.a teminatı muvakkate 21 liradır. Taliblerin yevmi 
ıhale olan 18 10-936 cuma günü saat 14 te Galatada D · r 
reti Müdürlüğündeki Komisyona ve şartnameyi go"rmeke.nıt~ ıcla-. d - . . ıs ıyen e· 
rın e Mudırıyet idare şubesine müracaatleri ilan olunur. 

* • * 
Bina ve arazi vergileri için 8 top birinci hamur ve 18 kilo-

luk 50 top kağıt satınalınacakhr. Bak: Istanbul Belediyesi İlan
larına. 

6- Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 
Dahiliye Vekaletinden: 

l Vekaletçe alınacak S80 teneke benzin k k ·ı konmuştur. açı e sı tmeye 

. . 2 - Eksiltme 19-10-936 gününde saat 15,30 da vekalet binası 
ıçınde toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır. 

3- Muhammen keşif bedelı 1748 liradır. 
4- Muvakkat teminat 131 lira 10 kuruştur. 
5-. Benzin toptan tesellüm edilmiyecek, şartnamesindeki 

~addeı mahsusları mucibince 5 tenekeden aşağı olmamak üzere 
uzu.m hasıl oldukça alınacaktır. 

b 
.. 6- Şartnameyi görmek ve almak istiyenler vekalet levazım 
urosuna .. 

7 
. muracaat ederler, şartname için par.a alınmaz. 

- istekliler '9 10-936 .. .. .
1 

k . •• - gunu muayyen saatte teminatlarıoı ha-
mı en omısyona müracaat etmeleri. 

Ankara Levazım A · r v. S 

5 Birnci teşriıı 

. · birtil<te 
2- Taliplerin t 35 liralık teminatı muvakkatelerı ıle tr tı 511 

yevmi mezkurda Sarı kışla arkasında mezkur topçu kıtaa 
nalma komisyonuna müracaatleri . 50ıır• 

3- Şartnameyi görmek istiyenlerin her gün öğleden 
komisyona müracaatleri. 

* * * .. ...tııı 
Y d 30 k l ko" ınu~ru " 

ellar a çalışan silindirler için ton ri.p e 
alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi İlr..nlarına. 

• * • lın•" 
Şartnamesi mucibince 8 bin kilo gaz yağı pazarlıkla 11 

caktır. Bak: İnhisarlar U. Müdürlüğü İlanlarına . 

7-Mobilya, Ev ve Büro eşyast, Muşamba, 

• • ku~tar"' 
Edirnekapu S.hhat işleri için 2 parçadan ibaret bir 

ne satmalınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına / 
~~~~~~~~~~~~~-...../'~ 

8-Müteferrik 

Nafıa Bakanlığmdan: 11, 

19 1 ci teşriA 936 pazartesi günü saat 15 te Ankarad~ tit• 
fıa bakanlığa malzeme eksiltme komisyonu odasmJa t23:1 \ab' 
muhammen bedelli 19 adet telgraf masası ile 19 adet pil do• 
yaptırılması açık eksiltme usulile eksiltmeye konmuştur. şart",~ 
me ve buna müteferri resim ve mukavele projesi parasız ol•r 
malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 92 lira 63 kuruş) ur. 936 senesi 111 

dası kayıt vesikası ibrazı mecburidir. Eksiltmeye girece1'le~ll" 
19 birinci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de malzeme e1'tl 
me komisyonunda bulunmaları lazımdır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresinden: 

Muhammen bedeli 3001 lira 20 kuruş olan muhtelif ebadd: 
974 Kg. 6 köşe başlı, 871 Kg. düz freze başlı, 1055 Kg. yuvar!•~ 
başlı 62 Kg. yuvarlak freze başlı maden vidası, 289 Kg. yuvarl•, 
ve düz freze başlı pirine maden vidası ve :~46 Kg. delikli ü•~ 
vane başlı demir ma~en vidası 6 10-936 salı günü saat 1 11 
Haydarpaşada Birinci işletme Komisyonu tarafından pazarlı~ 
satın alınacaktır. İ'iteklilerin 225 lira 10 kuruş muvakkat terııi-' 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü madd' 
si mucibince işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair be~ 
name vermeleri la:ıımdır. Bu · işe ait şartnameler Haydarpaf 
Birinci İşletme Komisyonu tarafından parasu olarak veril;;,/ 

tedir. 

lstanbul l:Seledıyesınden: 
. Belediye cen'.lze arabasının birinin tamiri, diğer üç taıı 

nın de boyanması pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Endi./ 
kaleminde g~rülebilir. Bu iş için 178 lira 80 kuruş fiat tahl 
olunmuştur. ls~ekliler 13 lira 41 kuruşluk ilk teminat ınat<b 
veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk temin• 
yatırılması daha muvafık olacağı) 6-10·936 salı günü saat t4 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Milrı M d f ü a aa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
6 baş beygir pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedel• J( 

liradır. Pazarlığı 6·10·936 salı günü snat 10 dadır. İsteklile.r h• 
vanlarile birlikte belli gün ve saatında M. M. V. satınalma !<O' 
misyonuna ınüracaatleri. · ---

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalar• Sosyetesinden: 
Şişe kılıfı imalinde kullanılmak üzere 200 ila ,lOO lt1~ 

sapı ahnacaktır. Evsafı aşağıda gösterilmiştir. 

l - Küf kokulu ve çürük olnııyacaktır. 
2- Sapların boyu 7 santimden aşağı olmıyacaktır. 
3 Saplar kuru olacaktır. 
4- Ambalaj şekli sap boyunda üstüste istif ve prese 

balyalar halinde olacaktır. 
İsteklilerin_ 12· 1~·936 pazartesı akşamına kadar kapalı 

Paşabahçed eln fabrıkamıza teklif yapmaları bildirilir. 
• • * 

Zeynep Kamil hastanesi için su bardağı surahi tabaklar " 
saire ve Hakimiyeti Milliye mektebi içrn j79,79 li~a keşifli ktıll 
dura malzemesi satınalınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi il6 
larına. ..._ 

l>)MÜZA VE DELE 
1-Emlak 

Kocaeli icra memurluğundan: 
. Açak artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulü 
içinde bir bap hane ile kuyuyu müstemil sebze bost:n7.c 

G~yri. menkulün bulunduğu mevki, mahallesı , sokağı, 
rası: lzmıt Karabaş mahallesinde· 

Taktir o.lunan kıymet: 2500 liradır. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Kocaeli icra 

26· 10·9~ tarihine müsadif pazartesi günü. 
. . l - ·~~u gayri menkulün arttırma şartnamesi 10-10-93(} t• 
rıhınden ıtıbaren 936 1l16 numara ile Kocaeli icra dairesinin ııı 11 

ayyen numarada herkesin görebllmesi için açaktır. İlanda ya~ıl 
olanlardan fazl~ malumat almak isteyenler, işbu şartname ve 
dosya numarasıle memuriyetimize müracaat etmeleri. 

ıraçaların ıslahı sıva b d ve b . , a ana 
o~a ışleri inşaatı). Keşif 

1 
_ p 

1 
tl . mır ıgı atınalma Komisyonundan: 

o a ı garmzon kıtaatı ihti a . . 20 b' . . . 
kömürü açak eksiltme ile 15 b' . . Y ca ıçm 1 ın kılo lınyıt 

ırıncı tetrin 936 - .. t 16 d 
ihalesi yapılacaktar. gunu saa a 

. 2 -:-- Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde 1 
nıspetınde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu te"' 
edilecektir. bedelı Q095 lira 30 k t • uruş ur. 



i Tqrin 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve irtifak 
llhiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını husuaile fa:z 

a dair olan iddiaların işbu ilin tarihinden itibaren yir· 
ıçinde evrakı müıbitelerile birlikte memuriyetimize bildir-

~cabeder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça 
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Gaaterilen gilnde arttırmaya iştirak edenler artırma şart
i okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen 

ebnit ad ve itibar olunurlar. 
Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa bağrıldıktan 

ea çok artbrana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli satış 
alacağ!na rüchanı olan diğer alacaklılar bulunup da be

laran o gayri menkul ile temin edilmit alacaklarının mec
fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahudu bakı kal

~re artırma 15 gün daha temdid ve 15 inci çartamba gü-
'-tte yapılacak artırmada bedeli satış iıtiyenin alacağına 

olan diter alacaklıların o gayrı menkul ile tt>min edil-
c;akları mecmuundan fazlaya çıkmak ıartile, en çok art
thale edilir. 
bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve sabt talebi düşer. 
Gayri menkul kendisine ihale olunan kimıe derhal veya 
lnühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarıtk 
İnden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş 
bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz, veya bu}un-

hemen on beş fün m6ddetle arttı~maya çıkarılıp en çok 
a ihale edilir. iki ihale araamdakı fark ve ıeçen günler 

e betten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hacet kalmak11ıın memuriyetimizce alıcıdan tahıil olunur •.• 
de (133) 
aeli icra dairesinden: 
~i icra dairesinden yukarda. göst~r:_ilen 26-10-936 tarihinde 
ıcra memurlutu odaıJDda ışbu alan ve gösterilen arttır-

~•mesi dairesinde sablacağı ilin olunur. 
~adi icra dairesinden: 
~•pazarı Türk Ticaret Bankası İzmit şubesine borçlu mili. 
ffecdetia adreıinin meçhul bulunmasından tebliğat icra edil· 

cihetle ilanen teblitat yapılmasına karar verildiğinden 
lihinden itibaren bir hafta zarfında borçlu Necdetin müra
IDerbuaahnı kurtarması aksi takdirde merhunatının satıla· 

e müzayededen evvel bir itirazı varsa dermeyan etıae.i 
nur. 

aeli icra dairesinden: 
* . ~ 

pazarı T6rk Ticaret Bankası İzmit şubesine borçlu lımil· 
im komiıyoncu Ahmet ŞERiF ULUSOY ve otlu Lutfi 

tin borcundan dolayı mahcuz bulunan Vapurculuk şirketine 
liralık biue senetleri 9-10-936 müsadif cuma gilnü saat 

16ya kadar Ye ikinci arttırması 16-10-936 tarıhine müsaclif 
lilni saat 14 ten 16 ya kadar ve ikinci artırmaıı 16-10-~ 

müaaeif cuma günü aynı saatte Kocaeli icra dairesinde 
jı ve isteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini hi
saatte hazır bulunmaları ilin olunur. 

Kocaeli icra M. 25 Eyl61 19a6 
Mühür ve lmr.a 

İstanbul Beledi esi İlanları 
ilk 

Tütan tem. 
ler evine lazım olan muhtelif 

voltta beş yüz tane elektrik ampnln 149,66 
da çalışan silindirler için 30 ton 

ekömürü 480 
Ye arazı vergileri için liıım e>lan 

lGll boyunda 8 top birinci hamur 
boyunda 18 kiloluk 50 top kağat 415,80 

P Kimil hastanesi için su bar· 
~ ıurahi yemek ve çorba tabağı 

98 

ti 25 

31,20 

7,a5 

kapı sıhhat itleri için iki par-
• ibaret bir ktitüphane 75 5,65 

-.·-··yeti milliye mektebi için kundu-
"'-lzemeai 379, 79 28,50 

er evi çamqırhane cloakisiain 
~. 70,43 5,a5 

1'1rarda cinsi ve tutarı an yazıla malzeme ve tamirler 
•Yrı pazarlığa konulmuşlardır. Keıif evrakı ve ıart

encümen kaleminde görülebilir. (Tamir için fen 
•ı ıarttır.) lıtekliler hiıalarmda gösterilen ilk te· 
-.lcbuz veya mektubile beraber (bir giln evveline 
ilk teminabn yatlnlması daha muvafık olacajı) 8 
tetnn 936 perıembe glhrii aat 14 de daimi en-
e bulunmalıdır. (8) 303 

~iye ve mllesıeıab i;:: {Karaajaç müeısessi ~e 
r.) için liılm olan 101267 kilo mangal k6mürii ile 
lciJo lıeailmit mete odunu ayrı ayrı açık ebiltmeYe 

li'ı-. ..... r. Bir kilo k&mlre 3 kurut 50 Antim, odan 
' 1 kuruş ao santim fiat tahmin olunmuftur. Şart· 

levazım mücltırlilğtlnde g8rlllebilir. lıtekliler 2490 
kanQJ1da yazılı vesika ile kömtir için 266 lira 

~bı .de W1 lira 50 lr.uruıluk ilk teminat makbuz 
talaile beraber (bir ,gün evveline kadar ilk te· 

Jatınlmuı daha muvaiık .olacajı) 15-lo-936 per· 
lln& ıaat 14 de daimi cencllmeade bulua•lulır. 

(8) 295 

MÜNAKASA GAZETESi 

İnhisarlar U. Müdürliğünden: 
1 Şartnamesi mucibince 8000 kilo gaz yağı pazar· 

lakla satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 17·10-936 tarihine raslıyan cumartesi 

günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler her gün parasız adı geçen Şubeden 
alınır. 

4- İsteklilerin eksiltme için tayin 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle 
ismi geçen komisyona müracaatları. 

* * 

olunan gün ve 
birlikte yukarda 
1866 304 1-3 

l - l 5·9·936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 
ihalesi yapılmamış olan 282,90 lira keşif bedelli Galata 
Bakımevi bir numaralı kısm• oluk ve derelerinin tamiratı 
yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 6- l 0-936 tarihine rastlıyan salı günü 
saat 15 de inhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesi Mü· 
dürlüğündeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- İsteklilerin keşifllilmeyi görmek üzere "'her gün ve 
Qpazarlık için de yilze 7 ,5 güvenme paraları ile birlikte 
tayin olunan gün saatte yukarda sözü geçen komisyona 
müracaatları. ( 1466) 272 3 3 

* * ..ıc 
1- İdaremizin Cibali Fabrikası için Fenni şartnamesi 

mucibince 950 lira muhammen bedelli ( 15) adet elektrik 
motiSril pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

2- Eksiltme 6·10-936 tarihine rasthyan salı günü saat 
14te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubt:sindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3.- Şartname mucibince fiateız teltlifler, Kataloğlar, 
Broşllrler ve ıemalar en geç eksiltmeden 3 gün evvel in
hisarlar Umum M&lliDlil totün fabrikalar şubesine ve· 
rilmif olmaaı icabeder. 

4- lateklilerin t•rbıameıini görmek üzere her gün ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 gü· 
venm~ parasile yukarıda ismi geçen komisyona müra· 
caatları. (1489) 276 3 3 

* • • 
1 - 16·9-9a6 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuş olan 35022 lira 37 ku
ruş keşif bedelli Bitlis Atelye inşaatı, eksiltme gtinil is
tekli çıkmadığından yeniden kapah zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2- Eksiltme 8-10-936 tarihine rastlayan perşembe 
sünü saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 2626 lira 67 Kuruştur. 
~- istekliler ihaleden en az 3 gün evvel inhisarlar 

inşaat şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap
tıklarına dair reımi vesaik getirdikten sonra ehliyet ve· 
sikası almalıdırlar. 

5- ihale evrakı 175 kuruş mukabilinde lstanbulda in
hisarlar inşaat şubesinden ve Ankara, Bitlis, Başmüdür· 
Hiklerinden alınabilir. 

6- Teklif kapalı zarfları en geç ihale gDnti tam saat 
14 e kadar yukarıda adı geçen alım Komisyon Reilliğine 
makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (1488) 277 4-4 

• • • 
1 Şartname ve keşifnamesi mucibince 47 46 Hra 35 

kuruı keıif bedelli Patabahçe fabrikasında yapılacak iha· 
ta duvarı inıaatı açık eksiltme suretile talibine ihale e· 
dilecektir. 

2 - Eksiltme, 13· I 0-936 tarihine rastlıyan salı gtınii 
saat 15 te Kabataıta Levazım ve Mflbayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılicaktır. 

3 - Eksiltme şartname ve keşifnameleri parasız sözti 
geçen komisyondan alınacaktır. 

4 - Muvakkat güvenme paraaı 316 liradar. 
5 isteklilerin ekıiltın~ye girebilmesi için kanunen 

aranılan vesikalardan mada bu gibi itleri muvaffaldyetle 
yapmıı olduğuna dair veıikalarile birlikte tayin olönan 
g6a ve saatte 116zll pçen Komiıyoıaa gelmaleri. 

(1557) 284 3-4 

itizar 
Mllndericabmızın ç6kl,jundan dolayı "Türk lngiliz 

Ticaret ve Tediye Aalaşmaıı,,nın mabadı gelecek 

nilıhaya bırakdmıtbr. 

·------------------------------~---------------

Sayf• 3 

Havacılığın ehemmiyeti 

BGtün ulusların bava kuv
vetlerini artırmak için göı
terdiği telif, havacıbta ver• 
diği önemi yakından gC:SrdOk
ten sonra, kavaeılıj'ın bizim 
için bir fantazi olmaktan 
çok uzak, canla batla Hrı· 
lacak bir ana iş oldutunu 
bir kat daha anlamış bulu
nuyoruz. 

Göklerini avucunun için· 
de tutmayan ulualarıa halini 
görüyoruz. Uçak filolarının 
bir insan atırlıjındaki bom
balarile dünyanın en vuruf
kan yigitleri hile başa çika
mıyor. 

Hiç durmadan hemenha· 
vacılıta para yetitt irmek, 
ancak bütGn ulusun aynı clS
mertlikle yardıma ko,maaı
na bağlıdır. 

f ratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri kartıııncla 

Hürdaverdifir Han. 
Telefon~ 44792 

Amsterdam - Kompani Ro7al 
Neerlandeı dö Navisuyon a 
vapör Anv.a•, Rottercl.m, A· 
mıterdam ve Hamburg için Y•· 
kında hareket. 

MEROPE vapuru 
tahmil 

CERES 15-lci Teş.-936 vapuru 
tahmil. 

Nerlandez kompaayuuun 
nehri vapurları limanlar ıcin 
buıuai ve seri .eferler 

Batla libtanlar i~a Neet
bndeı Kumpanyuı ile anlatıl
mak suretile bGtün d6nya li· 
manları için do;ru !;onıimen 
tol ar verilir. 

iTHALA T SERVlSI 
Amıterdamdan beklenılen 

vapurlar. 
CERES vapuru 3-1~ 
MEROPE yapu u 5-1~9.16 
POSEIDON vapuru 30-lo.ea6 

ltalyan Seyahat Kumpnyası 

Dünya seyahat tetkilltı 
G8fGril seyahat 

Otellerde oda tutalmuı 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 
Demiryollan ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollannda 
ylıde 50 tenzilit 

Galata Gümrükleri karıısında 
Hudaverdil'ar han 

Telefon : 4479'l 
daFRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye m6ra • 

caat olunur. 

lipJOn Yusen Kaisha 
JAPON V AP.UR KUMPANYSI 
Y~ma Kobe, Si•ı z • 
Colpıab &jh:.eyif, P...+Said, 
Beyrttt . ··ı....-. 11-aları 
arasında .dofaa •fWler: 

Pi" ._.1,., Uverpool ve 
Glukov. 

(doğru ve aktarmuta) 
LlMA MARU 18-11 936 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baııldıiı yer: ARTUN Bu.mnı 
Galata Billur eolraık No. ıo 
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ABONNEMENTS: ADMINISTRA noN 
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MUNAKASA 

Galata, Perchembe Baıar 
12 " n 1500 
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GAZETESİ 

Pour la Publicite ı'adresser 
a l' Adminiıtration ]ournal Quotidien des Adjudications 

1 ere Annee N o. 167 

SOMMAIRE: 
A) Adjudications au Rabais. 

l - Construction, Reparation, Travaux Pub\ics, Cartographie ete. 

2- Produits Chimique et Pharmaceutique - lnstruments Sanitaires -

Antiquites ete. 

3 - Tissus en tout genre • Habillement • Lingerie - Chaussures ete. 

4 - Ameublement • Mobilier pour Habitation et Bureaux • Tapisse. 
rie • Linoleum, T apis ete. 

5-Eleclricite - Gaz • Telephon - Chauffage Central. lnstallations. 

6 - Machines, Moteurs, Accessoires et Huiles pouı· machine. 
7 - Sellerie · Harnacherie et Accesoires. 

8 - Combustible - Charbon - Carburant. (Beozine, ete.) 

9 Divers. 

Avis et Communiques 
De la Chambre de Commerce et de l'Industrie d'Istanbul: 

Les intercsses sont avises que !es demarehes a faire pour l'obten· 
ion de permis d'exportation ne seront aeeeptes que jusqu'au 20 Oe
obre 1936, au plus tard. 

A) Adjudications au Rabais 
-1-

Construction - Reparation 

Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Construction d'une fabrique 
de laiterie au Hara de Karadja
bey. Prix est. 10106,90, eaut.prov. 
758 L. Adj. sous pli caehete. Di
rection des Affaires Veterinaires 
de Bursa, vendredi 23-10-936 a 
15 h. Cah. des eh. a la Compta
bilite de la Direction du Hara, 
au prix de 500 P. 

Construction d'un Central a 
Derindje. Prix est. 10500, caut. 
prov. 787,50 L. Adj. sous pli ea
chete. Com. d'Enehere du Dcpar
tement des Construetions de Che· 
min de Fer du Ministere des Tra· 
vaux Publics iı Ankara, lundi 
19-10-936 a .15 h. Cah. deı eh. 
g-rat. au Departement susvise. 

Reliquat de la Conıtruction 

du Depôt se trouvant derricre le 
batiment du Conseil d'Etat iı An-

ı kara. Prix est. 2095,30, eaut.prov. 
157,15 L. Adj. ouverte. Oirection 
des Biens Nationaux du Ministe
re des Fınanees a Ankara, ven· 
dredi 16-10..936 it 15 h. Cah. des 
eh. a la Direction precitee. 

Construction d'un Depôt a 
Ankara. Prix est. 2688,54, eaut. 
prov. 201,64 L. 

Travaux de drainage du De
pôt de filtrage de l'Ecole de 
Guerre d' Ankara.Prix est. 1253,57, 
eaut. prov. 94 L. 

lnstallation d'eau et pose de 
tuyaux au batiment eontigü a 
l'Eeole de Guerre d' Ankara. Prix 
est: 853,70, eaut. prov. 65 L. 
Adi . de gre a gre et separcment. 
Com. d' Aehat du Ministere de la 
Defense Nationale ;ı Ankara, res
peetivement le vendredi 16· 10-936 
a 11 h., ie samedı 17-10·936 a 
11 h. et le lundi 5-10-936 iı 10 h. 

Reparation du batiment abri
tant les Bureaux du Fise de Ka
ragumruk. Prix est. 502,58, eaut. 
prov. 37,69 L. Com. Permanente 

VISITEZ L ·uRSS 
VOUS Y VERREZ : 

- Le niveau eleve de l'industrie et de l'agrieulture, qui ont reçu 
un essor partieulier a la suite du mouvement Sta~hanov; 

- Les eonditions soeiales et materiellea deı travailleurs; 
- La v:e de la jeunesse et des enfants ; 
- Lcs musees et les expositions (eeonomie nationale, seienees, 

arts, culture) ; 
- Leı creations des arts sceniques et du einema ; 
- Le ıysteme de l'instruetion publique : eeoles moyennes et 

ııupı;rieurcs, etabliısements prescolaircs. 
- L'organisation de la sant~ publique et celles des assurances 

sociales; 

- Le deveLoppeınent dea sportı: t~preuves .sportives et olym-~ 
piades, sur les stades et dans leı parcs de culturc et de repoı . 

INTOURIST 
vous garantit tout le confort desirable 

INTOURIST 
met a votre disposition des guides qualifies, des hôtels eon for· 
tab!es et des moyens de transport modernes. 
Pour tous rcnseignements et l'achat des billets el cartes de 

tournees en URSS, s'adresser aux agı-ntı de l'lntourist. 
G. Sehembri et Figli Hovaghimian Han 
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de la Municipalitc d'lstanbul, mar
di 6-10·936 a 14 h. Ca h. des eh. 
a la Direetion de l'Eeonomat. 

* * • 
L'adj. ouverte, relative aux 

Constructions a exeeuter au pla· 
ge de Yuruk Ali (Beuyuk Ada) a 
ete remise, faute de soumission
naire au 19-10-936 a 14 h. ı De 
gre a gri>). 

- 2-

---Produits Chimiques et ' 
1 

Pharmaceutiques - Instru- , 
ments Sanitaires - F our- J j 

niture pour Hôpitaux 
- M- a-teriel pour -membres arti=' \ 
ficiels 17 lots. Adj. de grt> a 

gn. Com. d'Aehat du Ministere 
de la Defense Nationale a An
kara, mardi 6-10-936 a 10 h. Calı. 
deıı eh. et liste a la dite Com· 
missi on. 

Ampoule de diff. wattage el 
voltage pour l 'Asile des Pauvres, 
500 pieees. Prix est. 149,66, caut. 
prov. 11, 25 L. Adj. de gri· a gre. 
Com. Permanente de la Muniei
palitc d'lstanbul, jeudi 8-10-936 a 
14 h. Cah. des eh. au Bureau de 
la Commission. 

:ı:'i'• 
L'adj. relative iı l'elabor;ıtion 

du projet d'installation de ehauf· 
fage eentr.a l'Hôpital Regional de 
Konia, 4ui deva•t avoir lieu le 
24-9-936 a ete remise, faute de 
soumissionnaire au 8-10-936. (Adj. 
ouverte). 

-6-

Combustible, Charbons, 

Carburaııt. (Benzine, ete. 

Benzine 380 bidons. Prix est. 
1748, caut. prov. 131, 10 L. Adj. 

1 

ouverte. Com. d' Aehat du Mi n is· 
. . -- tere de l'Interieur a Ankara, le 

Ameublem~nt . Mobılıer ı • 19-10-936 a 15 lı. 30. Cah. deıı 
pour Habıtatıon et Bu- ! eh. grat. au Bureau de l'Eeono· 

-3-

reaux Tapisserie-Lino· , mat de ee Ministere. 
leum, T apis ete. ı __ 

Petrole 8000 kilos. Caut. prov. 
Une bibliotheque pour les Af- 7 

,5 pour eent. Adj . de gre a 
faires Sanitaires d'Edirneeapou. 
P gre. Com. d'Achat de l'Eeono-

rix est. 75, eaut. prov. 5,65 L. 
mat de la Direetion Generale des 

Adj. de gre a gre. Com. Perma-
Monopoles a Kabataehe, samedi 

nente de la Municipalitc d'lstan- 17.l0-936 a 1 ı h. Cah. des eh. 
bul, jeudi 8-10-936 a 14 h. Cah. 
des eh. au Bureau de la Commis-
si on. 

-4 -

r ravaux d'lmprimerie 

Reliure • Papeterie 

F o!lrniture de Bureau 

Impression, en 300 exemplai
res d'un livre. sur les questions 
Maritimes lnternationales. Prix est. 
275, eaut. prov. 21 L. Adj. de 
gre a gre. Com. de la Direction 
de Commeree Maritime d'lstan· 
bul a Galata, vendredi 18-10-936 
a 14 h. Cah. des eh. a la Diree
tion preei tee. -Papier de lere pate, dim. 68 x 
100, rames 8. 

Papier de 18 kilos, dim . 57 X 
82, rames 50. 

Prix est. 415,80, eaut. prov. 
31,20 L. Adj. de gre a gre. Com. 
Permanente de la Munieipalite 
d'lstanbul, jeudi 8-10-936 a 14 h. 
Cah. des eh. au Bureau de lo1 
Commission. 

5 -

lnstallation et Materiel-1 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauffage Central 

Turbine, dyn-:ımo, tableau de 
diıtribution et autre materiel, et 
leur montage, en adjonetion de 
l'installation clectrique de Kara
man. Prix est. 10800, \.aut. prov. 
810 L. Adj. ouverte. Com. Per
manente de la Municipalite de Ka
raman, vendredi 16-10-936 a 14 
h. Cah. des eh. a la dite Muni
cipalitc. 

grat. a la dite Commission. 

Charbon crible 30 tonnes. 
Prix est. 480, eaut. prov, 36 L. 
Adj. de grr a gre. Com. Per
manente de la Municipalite d'ls· 
tanbui, jeudi 8-10-936 a 14 h. 
Cah. des eh. au Bureau de la 
Commission. 

Charbon lignite 120,000 kilos, 
pour le garnizon de Polatli. 
Caut. prov. 135 L. Adj. ouverte. 
Com. d' Aehat d~ Ministere de 
la Defenııe Nationale a Ankara , 
le 15-10-936 a 16 h. Cah. des 
eh. a la Commission. 
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Divers 

Vis en bronze a tete sexa· 
gonale, de diff. dimensioo 974 1 

kg. 
Vis en bronze a tete plate 

fraisee 871 kg. 
Vis en bronze a tete ronde 

1055 kg. 
Viıı en bronze a tete fraisee 

ronde 62 kg. 
Vis en bronze a tete ronde 

et plate fraisee 289 kg. 
Vis en fer a tete cylindrique 

trouee 346 kg. Prix est. 3001,20, 
caut. prov. 225,10 L. Adj. de 
gre a gre. Com de la Premiere 
Section d'Exploitation des Che
mins de Fer de l'f.tat a Haydar
pacha, mardi 6 10-936 a 10 h. 
Cah. d.es eh. grat. a la Commis· 
sion. -Reparation d'un des 4 chars 
funebres de la Municipalite d'ls
tanbul et la pe~nture des troi s 
autreıı. Prix est. 178,80, eaut. 
prov. 13,41 L. Adj. de grc ;, gre. 

Telefone: 42425 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse T elegraphique : 
lııtanbul - MÜNAKASA 

5 OCTOBRE t 9~6 

'ı' 
fdııJI' 

Com. Permanente de la o-9J6 
palite d'lstanbul, mardi 6-1 Je 
14 h. Cah. des eh. au Buro' 
la Commi~sion. 

erie 
F ourniture de cor~O~ıllı)t 

pour l'E.eole Hakimiyet• c• t 
d'lstanhul. Prix est. 379,79, 

prov. 28,50 L. . tte• 
Verre d'eau, carafe. asS~afll' 

ete. pour l'Hôpital Zeyneb J 1 
a Uskudar. Prix est. 98, c 
prov. 7,35 L. . ,r 

Adj. de grc a gre et se~r 
ment. Com. ?ermanente ıJ ·e 
Munieipalite d'lstanbul. 1 .~ 
8-10-936 ii 14 h. Cah. des eh 
Bureau de la Munieipafitr. 

Table Tel~hique t9 pı 
ees. . ·ce; 

Armoire pour pile 19 pıf 
2 

O: 

Prix est. 1235, caut. proV· 9b" 
L. Adj. ouverte. Com d'f:nC 'fr , 
de Materiel du Ministere deS 
vau x Pu blies a Ankara. ı~o 
19-10-936 a 15 h. Cah. de' c 
l'Economat. 

Fil en bronze de 2 111 rtl· 

tonnes. Prix est. 7500, eaul P 
563 L. Adj. soııs pli cach 
Com. d'Achat de la Directiofl 
nerale des P. T. T. d' Ank: 
27-10-936 a 15 h. Cah. del 
a la Direction de l'Econo 
Ankara et au L ureaıı des .ı~ 
yat" a lstanbul. 

Fourniture de soudure 70 1 

Prix est. 3628, eaut. prov. 21 
P. Adj. ouverte. 

Fourniture de fonderie ~6 1c 
Prix est. 4200, eaut. prov.Sl 
Adj. ouverte. 

Com. d'Aehat du Minisi r' • 
la Defense Nationale a p..n~ t 

ı 1 
vendredi 23-10-936, resP"' 
ment a 11 h. et a 15 h. 

B) Adjudications 
a la 

Lotion 1731 bouteiJleS 
t ~ rouvant au magasin de veıı 

2 de Beyoglou des Mono1'0 

Prix est. 1394 L. 
Champagne, liqueurs. 

'I de Cologııe (dan!! les dt•P0 

la Dir. Principale des M0~ 
les). Prıx est. 1014 L. Caııl· 
7,5 pour cent. 

Vente a la surenehere oıı 
Direetion Prineipale des ~o 
les d'lstanbul a Kabatache 
ered~ 21-10-936 a 14 h. C•, 
eh. a la Comptabilit~. Ec~ 
lons aux Depôts susmentiO~ 

Divers objets, tels qııe 
verele de rechaud en fefı 

diere, moreeaux de euİ'rt' 
en bon etat. Prix est. 1129· 
prov. 7.5 pour eent. verı1e 
RUrenchere ouverte. CoJ11" 

eha t et vente de la pi' 
Principale des MonopoleS 
b&taehe, mereredi 21-10' 
14 h. Cah. des eh. et liS

1 

Comptabilitı'. 


