
.............__ _________________ __ 

ABONE ŞARTLARI: 

3 
B 

12 

AYLIGI 
,, 
,, 

450 
850 

1500 

•• 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli ol

~llYan tediyat makbul de
kıldir. GAZETESİ 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 
~-o--~~~~~~~~~--~--:~ 

Yıl: 1 Sayı: 168 

1 

2 
3 
4 

s 
6 ., 
8 

iÇINDEKiLER: 

a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

inşaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 
Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 
- Nakliyat 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferik 

~MÜNAKASALAR 

·Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Harici Askeri Saboalma Komisyonundan: 

b Gazi Antebdeki hudud birliklerinin ekmek ihtiyacı olan 138 
~tı kilo un 23--9-936 tarihinden itibaren kapalı ıarflamünakasaya 
~tnuştur. 
ihata günü 15-1()..936 perşembe günü saat 10 dadır. Tahmin 
~tli 15, 180 liradır. iık teminatı 1, 138 lira 50 kuruştur. Talib
ııı mezkur gün ve saatte Anteb A!keri Satınalmı Komisyonuna 
tacaatleri. 
liaricden talib olacakların ihale ıaatinden liakal bir uat ev

ıı teklif mektublarını Komiıyonumuza göndermeleri. 

. 
1•tanbul Bölge San'at Okulu Satınalma Komisyonundan: 

~Cinsi Miktarı Tah. Bed. Saatı İlk tem Şekli 
~ ek 46000 11,25 14 388, 13 Kapal 
\\•tne şeker 5500 31,35 14,30 129,35 Açık 

, 
1 

1•tanbul Bölge San' at Okulu için 3().~936 çarşamba günü ek
t~~l'ııeye konulan Ye yukarJa yazılan iki kalem yiyeciğin ihale 
lı 11tnediğinden 2490 No.lu kanunun 43 cü maddesine tevfikan 
ille nıüddeti on gün uzatılmıştır 

r ~ltsH!me yüksek mektepler muhasebeciliğinde 13- l0·936 sah 

4~1\il hizalarında yazılan saatlarda yapılacaktır. İstekliler kanu
~ı 11 aradığı belgeleri taşımaları kapalı zarfa tabi ekmeğe talip 
tıı 'tılar usulü ve kanuni dairesinde müracaat eylemeleri şartna -
~-~Yi görmek isteyenler mektebe ve ekailtme rünü mezkur Mu-
•tbeciliğe gelmeleri ilan olunur. 

~llkara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Ci11 • 

11 Miktarı Fiah Şartname ihale tarihi günü saati 
para1ı;ı 

Uıı. kuruş 
S1t 360000 50400 252 19-10-936 pazarteıi 10 

;
1 eti 110000 22000 000 19-10-936 ,, 15 

~'l"d - Samsun garnizonunda bulunan kıtaların ihtiyacı olan yu
li'tl • Yazılı un ve sığır etine ait şartnameleri karşısında ~azıh 
lııi a alınak ve görmek iıtiyenlerin her gün tüm bina11ndakı ko-

•yo 't na gelmeleri. 
s,~ ... - ~~siltme yukarda yazılı ta~iblerde. kapalı zarfla ~Jacakbr. 
~-~k etının teminatı muvakkatesı 1650 hra unun temınab mu -

3 •te~i 3770 liradır. . . 
ı-.. 1 - lıteklilerin kanunun 2. ve 3üncü maddelerindekı veııka
~ı:ı~. lenı!nat ve teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evci 

1
•Yona vermiş olmaları. 

• • * 
)~ı!:tanbul kumandanlığına bağlı kıtaat hayvanatı için 600 ton 
'lııı. 19·10-936 pazartesi günü saat on beşte kapalı zarfla sabo 
ıı~ıı:ı"-caktır. Muhammen tutarı 37500 liradır. Şartnamesi ko~iıyo· 
1it~~i1.l~da görüldüğü gibi 250 kuruş mukabilinde verilebilir. istek· 
l\lll'ıl l\ 2813 liralık ilk teminat makbuı veya mektubunu ve 2490 
1~tıil\lltah kanunun 2, 3üncü maddelerindeki veıaikla beraber iha
~tııı:ı el\ az bir saat evetine kadar teklif mektubunu Fındıklıdaki 

1.lta.nlık ntınalma komiıyonuna vermeleri. 

SALI 

* • • 
1- Mityat kıtaatının senelik ihtiyacı 288000 kilo fabrika unu 

21· 10-936 tarihine müsadif çarşamba günü saat onbeşte kap alı 
zarfla ihale edilecektir. 

2 Unun teminatı muvakkateleri 2160 liradır. İstekliler şart-
nameyi bulundukları yerin satınalma komisyonunda görebilirler. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin yukarda yazılı teminatları ile mez
kur gün ve saatte Mityat alay satınalma komisyonuna müracaat
ları . 

Hayvan Sağlığı Küçük Sıhhiye memurlara ve 
Nalbant Mektebi Direktörlüğünden: 

Birinci nevi ekmek: 
Azı Çoğu Fi atı Tutarı Muv. Tem. 

kilo kilo Narha göre Lira Lira 
7500 9000 10,5 945 71 
Hayvan Sağlığı küçük sıhhiye memurları ve Nalbant mektebi , 

ekmeb. ihtiyacı için 4-9-936 tarihinde yapılan eksiltmede verıcı 

çıkmamış olduğundan 15 gün müddetle tekrar eksiltmeye kon
muştur. Eksiltme 22-10-936 tarihinde perşembe günü saat 14 t e 
Cağaloğlu Cumhuriyet matbaast karşısında Yüksek Mektepler 
muhasebeciliğinde satınalma komisyonunda yapılacaktır . 

Muvakkat teminat 71 liradır. Şartnamesi hergün Selimiyede 
mektepte görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesika
lar ve muvakkat teminat makbuzlariyle birlikte belli gün ve sa -
atte müracaatları ilan olunur . 

2- İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

28-~936 pazartesi günü saat 11 de açık eksilıme suretiie iha
lesi takarrür eden İstanbul Kuduz Tedavi evinde yapılacak 
974,73 lira keşif bedelli tamirat ve tadilat işlerine talip zuhur et
memiş olduğundan 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesi muci 
bince eksiltmenin 8-J()..936 tarih perşembe günü saat 15 de Na
fıa Müdürlüğü binasında tekrar yapılacaktır. 

A Bu işe aid keşif ve şartnameleri dairesinde görülecektir. 
B Muvakkat teminat 74 liradır. 
C- İsteklilerin en az bir kalemde 500 liralık bu işe benzer 

iş yapbğına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğün
den alacağı müteahhitlik ve Ticaret Odası vesair vesikalarile 
8-10-936 gün saat 15 te Nafıa dairesinde Eksiltme Komisyonu
na gelmeleri. 

Milli Müdafaa vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Yapı : Abidin paşa köşkfüıde bir mutbak yapılması pazarlığa 
konmuştur. Keşif tutarı: 2414 lira 98 kuruş. 

Keşif, proje ve şartnamesi parasile inşaat ,.,ubesinden alına
caktır. İhalesi: 19-10-936 pazartesi günü saat onbirdedir. İlk te
minatı: 181 lira 13 kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulu· 
nanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde istenen belge
lerle birlikte pazarlık güd ve vaktinde M. M. V. satın alma ko
miıyonuna gelsinler. 

... 
* " Yapı: Abidin pata köşkü civarındaki pavyona bir hela yaptı-

rılması pazarlığa konmuştur . Keşif tutarı: 3254 lira 87 kuruştur. 
Kc!şif proje ve şartnamesi parasiyle inşaat şubesinden alınacak
tır. ihalesi: 20-10·936 sah günü saat onbirdedir. ilk teminat.: 244 
lira 12 kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlik
te pazarlık gün ve vaktinde M. M. V. satın alma komisyonuna 
gelsinler. 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş; Keçiörende karakol binasının 3 

metre açığında P. T. T. binası inşaatı. 
Keşif bedeli 9659 lira 81 kuruştur . 
2- Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme ve fenni şartnameler . 
B- Mukavele projeıi 
C- Keşif Cetveli silsilei fiat cetveli 

~- Proje . 
lstiyenler bu evrakı Ba,müdürlük yazı jşleri kaleminde göre

bilirler. 

3- Eksiltme 13 birinciteşrin 936 cuma günü saat 15 te P. T . 
T. Başmüdürlük komisyonunda açık eksiltme suretile yapılacak
tır. 

4- Ekıiltmeye girebilmek için iıtiyenlerln 725 lira muvakkat 
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teminat vermesi ve bundan 
başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup getirmesi lazımdır. 

A Nafıa Vekaletinden a-
lınmış yapı müteahhitliği vesi-
kası. 

B Mimar veya mühendislik 
diploması veya diplomah Mimar 
ve mühendisten biriyle müşte· 
reken münakasaya girilmesi. 

Erzurum Üçüncü Umum 

Müfettişliğinden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: 

Erzurum Vilayeti dahilinde 
Cumhuriyet meydanile İstanbul 
caddesi ve Hakkı Paşa köşkü 

arasındaki ar sa da yapılacak 

Üçüncü Umumi Müfettişlik Ko~ 
lordu Halkevi mıntaka Jandar
ma Müfettişliği, Posta Telgraf, 
otel, kazino, ilk mektep, Mü
fettişi Umumi evi, Kolordu ku
mandanı evi, Mevkii Müstah· 
kem kumandanile on bir me
mur ve zabitan evleri inşaatı 
muhammen keşif bedeli 720,000 
liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler 
ve evrak şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C- Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

O- Üçüncü Umumi Müfet
tişlik grup inşaatı , umumi, fen
ni şartnamesi. 

E- Silsilei fiat cetveli. 
F - Plan ve proje listesi . 
G - Plan ve projeler. 
ıstekliler bu şartnameleri 

ve evrakı 36 lira bedeli mu
kabilinde İstanbulda Nafıa Mü
dürlüğünde Ankarada Bayın

dırlık Bakanlığı Yapı İşleri U
mum Müdürlüğünde , Erzrumda 
Üçüncü Umumi Müfettişlik Na· 
fıa Müşavirliğinden alabilirler. 

3- Eksiltme 30-10-936 cu
ma günü saat 15 de Erzrumda 
Üçüncü Umumi Müfottişlik da
iresinde yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf u· 
sulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için !steklinin 32550 L. muvakkat 
teminat vermesi, bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A Nafıa Vekaletinden a-
•ınmış yapı müteahhitlik ehli
yet vesikası. 

B- 300 bin liralık iş yap
tığına dair Nafıa Vekaletince 
tasdikli vesika. 

C- 936 yılına aid Ticaret 
Odası vesikası. 

O- İsteklilerin mühendis 
veya mimar olduğuna dair dip
loması veya ııureti. Mühendis 
veya mimar olmadığı takdirde 

· inşaatın devamı müddetince 

1 

mesuliyeti deruh~~ etm.ek üzere 
bulunduracağı muhendıs veya 

ı mimarın noterden musaddak 
taahüdnamesi . 

6- Teklif mektubları yu
karda üçüncü maddede yaz•lı 
saatten bir saat evveline kadar 
Üçüncü Umumi Müfettişlik da
iresine getirilerek Eksiltme 
Komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta 



• 

Sa fa ?. 

ile göaderilecek mektubların 
üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumile iyice ka· 
patılmı, olma11 ıarttır. Posta· 
da olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (M) 

-
Ankara Valiliğinden: 

Polatli kaymakam evinin ta· 
mirat ve ilavei inşaatı açık ek
ailtmeye konulmuıtur. 

Keıif bedeli 700 lira 30 ku
ruıtur. 

ibare 19-10-936 pazartesi gü
nü saat 15te vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

Ekalltmeye ırirmek istiyen
ler 52 lira 53 kuruşluk muvak· 
kat teminat itasına mecburdur. 

T.aliblerin ihale günü daimi 
encümene şeraiti anlamak isti
yenlerin hususi muhasebe mü
düaHltüne müracaatları ilin 
olunur. 

lıtanbul Belediyesinden: 

Ketif bedeli 456 lira olan 
Ü.küdar, Kuzguncuk, Bulgurlu
..,,.cit mecralarından noksan 
kalan kuman tamiri pazarlııta 
konulmuştur. Ketif evrakı ve 
fartn,ameıi Encümen kaleminde 
ıörilebilir. 
istekliler "FenEhliyet vesikası 

.. rttu,,. 34 lira 20 kuruşluk ilk 
temin.t makbuz veya mektu
Wle beraber :J(bir gün evveline 
icatlar ilk temiaabn yatırılma

• daha muvaf'k olacatı 8-10-36 
perıembe ırünü saat 14 te dai· 
•i Eneiimende bulunmalıdırlar. -
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merke~inden: 

Çocuk Swayı caddesinde 
yapbrılacak aparbman, sinema 
yüzme havuzu ve garaj bina
larına ait tn..-tın ihalesi ıörü
len lüzüm üzerine 12-10-Q36 
pazarte.i pnü saat 14 de talik 
etlihniftir. 

Kırklareli Vilayinden: 

Kırklareli viliyeti merkez 
kaı.ı için 34274 Manilya ben
Mri ve 888 Mahye kiremidi sa
tan .bamak üzere 20 fÜD müd-
41etle açık eksiltmeye çıkarıl
nufbr. Eksiltme 21-10-936 pa· 
zartesi günü öfleden evvel sa
at 10 da Kırklareli İskan Mü
dO..litünde y.apılacaktır. 

811 İfe müteallik tartı.ame

.. Ankara, lstanbul ve Kırk
lar.eli l.ıwa Müdürlüklerinde 
'-lunur. latekliler hergiln gö· 
rebllirler. Eksiltmeye ittirak 
H-.ıkl•in muhammen bede-

,._. 7,5 nisbeti olan 213 
llta 50 kmutluk teminat akç~· 
"-;Ue ....,yen vakitte Kırkla
~ MildiblGtüade bulun

....,. Uln olunur. 

l.tanbul Komulanhiı 
Sah.ima Komisyonunclaa: 

Aynı lin zarfında Selimiyeye 

tealim editmek tartile 1500 li-

rabk intaat malzesneai 7-10-936 
,_..m1aa .-.. 1aat 15,JO da pa· 

.-hlda Htm ahnacaktar. i.tek
lllerin mezktir aaatte komis

yona mO..acaatlan. 

-.,_ llılailti ve JUi ifleri
Direktira: 1amail Girit 

BetıMiı Y-.: MlTUN llaeıınni 
C.-. ~ ecıılllıık No. 10 

3-İfaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Ordu sıhhiye ihtiyacı olawak alınacak olan 210 kalem göz a-

latma talipinin vermif ohluıtu fiat makamca pahalı görüldütünden 
19-10-936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarfta saba alına· 
cakhr. Muhammen tutarı 8371 liradır. Şartnamesi komisyonu
muzda görülebilir. İstekliler 628 liralık ilk teminat mektub veya 
makbuzlarile 2490 numaralı kanunun 2, 3üncü maddelerindeki 
veaaikle beraber ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif 
mektublarını Fındıklıdaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Ordu Sıhhi ihtiyacı olan 5 çeıit dişçi makinesi 9-10 936 cu
ma günü saat 16da açık eksiltme ile satın alınacaktır. Muham
men tutarı 2535 liradır. Şartnamesi komisyonumuzda görülebilir. 
İsteklilerin 191 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile be
raber Fındıklıda komutanlık setınalma komisyonuna gelmeleri. 

Harita Genel Direktörlüğünden: 

1 Muhammen bedel 475 liaa 1900 çift ço~abın . ekailt:
11 

de fiat gali görüldüğünden işbu çorabların eksıltmesı 10 f 

zatılınıttır. . kJ'ltıll 
2- istekliler şartnameyi görmek ıçin her gün ve. e ~l 

gireceldıeria ele 35 lira 62 kuruş teminat makbuz~arıle ati 
perşembe günü saat 10 da Cebecide harta genel dırektad 
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

Darüşşafaka Direktörlüğünden: 

Mektebe lüzumu olan 4000 metre Amerikan, 1300 me~~ l 
lik bez, 1400 çorap ve fanilayı vermek istiyenlerin 8 bırıllC 
rin 936 pertembe sünü saat l5te Nul'U08maniyede T6rk 
Kurumuna gelmeleri. 

Ankara Yüksek Ziraat Rektörlükden: 
1- Yüksek enstitü talebesi için yapbrılacak olan ve 

riyle cinsi aşağıda gösterilen elbise, paho, manto kapalı 
suliyle ~ksiltmeye konulmuştur. t 

2 - ihale 19-I0-933 tarihin~ rastlıyan Pazartesi günü ••1 

4-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşa·nba,_Halı ~ v.s da Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından icra 
• lecektir. 

lzmir İli Daimi Encümeninden: 

Boyu Genişliği Eni Muhammen Alınacak Tutarı 

fi atı aded lira 
Küçük boy 55-60 24-26 24-26 13 382 4966 
Orta boy 75-80 24-26 24-26 17 14 238 
Büyük boy 80-85 50-55 30-35 26 54 1404 -450 6608 

Sobaların üst ve alt kısımları dökme <!emir, etrafı k:1lın saç, 
içleri ateş tutlasile tutlalanmış olacak, kok maden ve sömikok 
gibi kömürleri yakmağa elverişli bulunacak ve yerli malı olacaktır. 

İzmir İJi okulları için yukarıda cins, miktar ve evsafı yazılı 
450 soba kapalı zarf usulile 1-10-936 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle eksiltmeye konmuttur. Muhammen bedele göre 496 lira 
teminat yabrılması lazımdır. Teklif mektublarının ihale günü olan 
22-10-936 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat ona kadar 

İzmir hi Daimi Encümenine verilmiş olması şarttır Ayni günde 
saat l 1 de ihale yapılacaktır. 

Sobalardan 237 İzmir, 33 Tire, 16 Ödemiş, 6 Karaburun, 16 
Çeşme, 21 Kemalpaşa, 17 Menemen, 8 Torbalı, 14 Bayındır, 12 
Ku,adaaı, 6 Foça, 11 Seferhisar, 26 Bergama, 6 Dikili, 21 Urla· 
da teslim alınacaktır. 

Şartnamesini görmek ve daha fazla izahat almak istiyıenlerin 
her giln çalışma saatleri içinde İzmir Kültür Direlftörlütüne ba•-
vur'maları ilin olunur. (M) 

Milli Mudafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 - Beher tanesine biçilen ederi 20 lira olan 165 tane altı 
üstlü Erat karyolası açık eksiltme He sabn ahnacakbr. 

2 - Eksiltme 19-10-936 pazartesi günü saat 1 J dedir. 
3 - İlk teminat 247 lira 50 kuruttur. 
4 - Şartn-ımesini ııörecekler hergün ve eksiltmeye girecek

ler ihale gün ve saatında M. M. V. satınalma komiayonda bu
lunmaları. 

Adliye Vekaletinden: 

1- Temyiz mahkemesi için şartnamesi mucibince yapılacak 
154 parça Mobile kapalı zarf usulile ~ksiltmeye l:onulmuştur. 

2 Eksiltme 19 teşrinievvel 936 pazartesi günü saat 15 te 
Ankarada Temyiz binasında Adliye Vekaleti Levazım müdürlüğü 
odasında toplanacak eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3 lsteklilerın bu husuaa aid tartnameyi Ankarada Adliye 
Vekileti Levazım MGdGrlüğünden parasız alabilirler . 

4- İtbu yapılacak 154 parça mobilenin mecmuunun tahmini 
bedeli 10363 liradır. 

5 - Eksiltmrye iıtirak edecek olan isteklilerin bedeli muham
menin yGzde 7,5 u nisb~tin~e m lira 22,5 kuruş nakten ve ya· 
but devletçe nakit mukabilinde kabul edilen tahvilit Ankara 
Mal Hndığına teslim etmiş olduklarma dair olan sandık makbuz
larile teklif mektublarını havi mühürlü zarfların eksıltme aaatin · 
den bir saat evveline kadar lromisyon riyasetine vermeleri taşra, 
Jan teklif mektubu gönderecek olanların da ayni saatte yetiş

mesini teminen daha evvelden postaya tevdi etmit olmaları ve 
dış zarfların mühür mumuile ayrıca mühürlenmiş olması lazımdır. 

5 --Mensncat - Elbise · Kundura · Çamaşır v .s 
Milli Müdafaa Vekileti Satınalma Komisyonunda11: 
1- 8600 metre mavi renkte kıtbk elbiffltk kum .. kapalı zarf

la ekıilbneye konmuştur • 
2- Tahınin edilen bedeli 17875 lira olup ilk teminatı 1340 li

ra 63 kuruıtur. 
3 lh.ıeai 21-10.936 çarıamba ginü saat 1 ldetlir. 
4- NGmune ve tartnameaini gCSrmek iatiyenler her gün saat 

15clen 16ya. kadar komiayona •~aat edebilirler. 
5- Ekıihmeye sirecelduin kanunun istenen bilırelerile temin 

ve teklif mektublarını en seç ihale lfOnü saat IOa kadar M. M. 
V. Sabnalına IDomi9yonuna selmeleri. 

3- Muhammen bedelleri aşatıda yuılmışhr. 
4- Muvakkat teminat teklif edilecek fiatin yüzde 7,5 d-
5- Nümünesini görmek ve bedava şartnamesini almak 

yenler Enstitü Daire ıniidürlüğüne müracaatları. 
Yapılacak Muhammen Y eklin 
miktar fiyat L. tutarı L. Cinsi 
40·50 19,25 962,50 Kız talebeye k 

:i-15 
434-500 
130-150 

25,00 
23,25 
18,00 

375,00 
11625,00 

2700,00 

15862,50 

Ankara ValiliiiJıden : 

1- Onuacu yıl, Etimeıut ve Kızılcahamam yatı oku 
}ebeleri için beherinin fiat dörder yüz kuruştan 230 zar ad 
tin ve i•karpinle bir tanesinin fiatı 70 kuruttan t05 adet 
mübayaa edilecektir. 

2 Yukarda mıktarı yazılı üç cins efyanın muhamm• 
deli 1959 lira 50 kuruş olduğu için açık eksiltme suretile 
yaa olunacaktır. 

3 Eniltme i'i 15-19-936 perşemb~ günü saat 15te 
binasındaki Eucumeoi daimi odasında yapılacak ve ,arta 
yazıb muham~n bec:lelin yüzde 7,5 nisbetindeki para, t 
veya banka mektubunu ibraz edealer eksiltmeye i'tirak e 
cektir. Bu husus hakkında daha etraflı malumat almak ve 
nameyi görmek iıtiyenlerin Ankara Dültür Kirektörlütüne 
caatluı. 

6- Nakliyat: 

Askeri Fabrikalar l!Jmum Miidfirltlğii Satmalma 
Komisyonundan: 

Bir •ne zarfında Kay114 i.stuyonuna plecek ye 
gidecek 2000-2500 ton euaaın nakliyesi ile tahmil _. 

tabliyesi 
Tahmin bedeli 2375 Ura olan yukarda yazıla nakli1e iti 

rinci teırin 9a6 tarihinde ulı günü aut l4 de Aıskeei F• 
lar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca açık ..arımaır.:ı'I 
le ihale edilecektir. Şartname paranz olarak komisyondan 
lir. İsteklilerin muvakkat teminat olan 178 lira 13 kurut ve 
sayıh kanunun 2 ve 3iac6 ınaddelıerilMle yanlı wsai1ıı:le 
geçen gün ve saatte komisyona müracaatleri . 

J_· Mahrukat ·Benzin-Makine yağları ve saire 

Maliye V e~loti,Qdea: 

Kaloriferler için alınacak 350 tJi eo ton kok kömürO 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin bedeli l:w>O lira vi muv..ıtltat tembıatı 1012 li 
kuruttur· Eksiltme 17-lo-9iİ ~fi ı filo~ ı.ut 11 de 
levazim m0d6r1iitüede t~ ~tme komityonu tar 
yapdacaktıT. Şettnamesi rhit~cle ırörüleliilit• 
literin muvakkst temin mektbblarını havi 
zarflarını ihale saatinden IHt aut evvel komisyon reisıne 
leri. 

Muhammen Wdeli 
Tonu 23 lira 

lzmir Vilayeti 1d "'1Liyealne merbu~ devair ve 
.-atın senelik ihtiyacı n MJ7,8ll0 kilo kok k6mllrllnG11 
yaaıı '25-IMJ36 g'Gnilnefeıl 15-1()-938 a-Gnlhe kadar 20 ı4p 
detle ve kapalı zan usulfte elulllmeye konıılmuıtur· 
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tını g" " k k · · l · h - h b . H M~ " ~rup o uma ıstıyen erın er gun mu ase eı . . usu-
~ d lıdurıyeti Varidat kalemine ve eksiltm iye girmek ıstıyen
f t ihale günü olan 15 10-936 perşembe günü saat 11 de 
~llıtııe.ktublarını depozitö makbuzlariyle birlikte Vilayet daimi 
, tnıne tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. 

teallik şartnameler Başmüdüriyet Muhasebe Şubesinde görüle
bilir. 

İsleklilerin muayyen gün ve saatte vüzJe 7,5 nisbetinde te
minat akçelerile birlikte Başmüdürlüğümüz Komisyonuna müra
caatları. 

'f ratelli S PERCO 
~~rtııaıne sureti İstanbul Belediyesi Hesap işleri Müdürlüğüne 

~ 
~Üteferrik~~~~~ 

~ Tahlisiye Umum Müdüi"lüğünden: 
lıtııcli fenerindeki Radyofar tesisatının muhtelif kısı•nlarına 
~t ceınan 49 kalemden ibaret yedek parçalar kapalı zarf u
t eksiltmiye konulmuştur. ihalesi 20-11-936 tarihine raslıyan 
~ &Ünü saat on beşte Galata Merkez Rıhtım hanında dördün
tta Tahlisiye Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda 

ilcak: olan bu yedek parçaların muhammen bedeli 4287 lira 
llvakkat teminat miktarı 322 liradır. 
eklilerin teklif mektublarıııı ihale vaktinden bir saat evve
~adar Komiı;yona tevdi etmeleri lazımdır. Bu husustaki şart
~ Ve müfredat listesi sözü geçen Komisyonda parasız olarak 

tktedir. 

1~illi Müdafaa Vekaleti Satınalın3 Komisyonundan: 
( 500 alet Erat kilimi açık eks~ltmeye k~nmuştur. 
~ ...... Tahmin edilen bedeli 4500 lıra olup ılk teminatı 337 

3 ~ ~uruştur. , . .. .. 

4 
lhalesi 24 birinci teşrin 936 cuma~tesı gun~ saat IOdadır. 

...... Şartnamesini görmek ve almak ısteyenlerın ya !:>izzat 
: bir vekili ile M. M. V. satınalma komisyonunda alabilirler. 
}abere ile şartname gönderilemez. 
d Eksiltmeye gireceklerin 2-490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
delcrindeki belgelerile istenilen vesikalariyle birlikte ihale 
"e saatında teminatlarile birlikte M. M. V satınalma komis

lıtıa gelmeleri. 

I İstanbul Komutanlığı Satlnalma Komisyonundan: 
tanbul Komutanlığa bağlı kıtaat hayvanatı için beheri 2{) 

~ Uzunluğunda 30 tane tavla halatına talibinin vermiş ol
~ fiat makamca pahalı görüldüğünden 19-lü-936 pazartesi 

~ saat 16 da ~çık eksiltme ile satın alınacaktır. Muhammen 
tı 477 liraclır. Şartnamesi komisyonumuzda görülebilir. İstek-

111\ 38 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber 
dıklıda Komutanlık salmalma komisyonuna gelmeleri. 

~ilıi Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Başmüdürlüğümüz ambarlarında mecud l 129 lira keşif bedelli 

hurda bakır. saç demir ocak kapakları, buhar istim kazanı, el 
kantarları ve buna mümasil hurda ve sağlam muhtelif dns eşya 
açıi.: arttırmıya konulmuştur. 

Arttırma 21-10~936 çarşamba günü saat 14te Kabataşta Başmü
düriyet binasında teşekkül edecek Komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilnin o gün arttırma başlamadan evvel yüzde 7,5 nisbe
tinde teminat akçelerini Başmüdüriyet veznesine yatırmaları la
zımdır. Eşya listesi ve şartname iş günleri hergün Başmüdüriyet 
Muhasebesinde görülebilir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
8-10 936 saat 10 da satılacak olan 11 adet koyun 11 adet ke

çi 4 adet büyıik domuz 11 adet küçük domuz satılacaktır. Ko· 
yunların beheri 3 keçilerin beheri 2 büyük domuzların beheri 5 
ve küçük domuzların beheri 2şer lira tahmin edilmiştir. Mezkür 
hayvanları görmek istiyen serum aşı evi müdürlüğüne müracaat 
ve satışa gireceklerin paralariyle birlikte belli gün ve saatında 

M. M. V. satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Gümrük Direktörlüğünden: 
Gümrüğümiizde kullanılmış demirbaş eşyadan 232 kalem t'- 1 

kemle, soba borusu ve sair eşya 19-10-936 pazartesi günü saat 
10 da Akköprü civarındaki gümrük binasında satılacağından ta-
l ip olanların gelm~leri ilan olunuar. 

Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankaranın Kızılcahamam ilçesinde hududları şartnamede 

yazılı Taşlı tepe, Kanlı punar ve Karanlık dere Kiriş, Tefen dev 
let ormanı kıtalarından 162-292 gayri mamul M. mikaba muadil 
237 adet devrik çam ağacı 15 gün müddetle açık arttırmaya ko
nulmuştur. 

2- Arttırma 14-10-936 çarşamba günü saat 15 de Ankara or-
man müdürleğünde yapılacaktır. 

3- Beher gayri mamül metre mikabı 300 kuruştur. 
4 Mu •akkat teminat 36 lira 50 kuruştur. 
5 Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenlerin o 

müddet içinde her gün Ankara orman müdürlüğüne ve Kezılca 

hamam orman idaresine müracaat edebilirler. 

1 Ev'iaf numune ve resmi komisyonda mevcut olan bezden 
det numune çadırı yatırılacağından taliplerin 9 birinciteşrin 1 !l!!'~~lllll!=~,....,...!11111111!"'-'-~~~!!l!!!:!!'!!!!~!!!!!!!~~~~~"!"'ll~~~~!!!!!' 
~Uına günü saat 11 de M. M. V. satınalma komisyonuna ı• h• } u M •• d •• } •• •• d \.'.::_,, I n ısar ar . u ur uğun en:_ 

b) M u·· z A y E D E L E R 1

1 
ı - ı 1-9-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 

._____________ ihalesi yapılmamış olan Toptaşı deposu arkasındaki sa-

n inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden: 
~ ll~ınudürlüğümüz Beyoğlu 2 numaralı sat~ş mağa~a~.ın~a 
:1.ıt 1394 lira keşif bedelli 1731 şişe lavanta ıle Başmu~ur~u · 

'ıııı~ ambarında mevcud 1014 lira keşif bede!li muhtelıf cıns 
ll<1nya, likör ve kolonyalar açık arttırmaya konulmuşt~r· .. A~~ 
~ 21-10-936 çarşamba günü saat 14te Kabataşta Başmudurl~ 
\~118lrıcla yapılacaktır. Nümuneleri hergün Beyoğlunda 2 num~.-

8lltış mağazasile Kabataştaki ambarlarımızda ve bunlara mu-

l 
hada yaptırılacak olan 3430 lira 13 kuruş keşif bedelli 

I 3 ambarm inşası yeniden pazarlık suretile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 2 - Pazarlık 8· 10-936 tarihine raltlıyan perşembe 

1 

günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 257 lira 25 kuruştur. 

4 - Şartnameler hergün inhisarlar inşaat şubesinden 
alınabilir (1541) 282 4-4 
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Galata Gümrükleri karşısında 
Hürdaverdigar Han. 

Telefon; 44792 

Amsterdam - Kompani Ro 1al 
Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

MEROPE vapuru 5-I0-936 
tahmil 

CERES 15-lci Teş.-936 vapuru 
tahmil. 

Nerlandeı kampanyasının 
nehri vapurları limanlar i 'İn 
h • . f 'r 
ususı ve serı se erler. 

Bütün limanlar için Neer-
1 :ı.ndez Kumpanyası ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru konşimen
tolar veriJir. 

İTHALAT SERVİSi 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
CERES vapuru 3-10-936 
MEROPE yapu ·u 5-10-936 
POSEIDON vapuru 30-10-936 

nalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

· Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra -

caa.t olunur. 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSl 
Yakohama, Kobe, Singapur, 

Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaskov. 

(doğru ve aktarması~) 
LIMA MARU 18· l I 936 
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Ürk-lngiliz Ticaret ve Tediye Anlaşması her nevi pullar ve boncaklarla mah
lüt veya müretteb olanlar da dahildir). 

400 A Pamuk mendil (kenarları bastırıl-

1. Parça halinde (karışık olanlar 

(Evclki günkü nüshadan devam ) 

E. 70 (dahil gramdan 100 grama 
kadar olan 20 

3 ı..·. 70 gramdan aşağtolan 20 
~er nevi boya ile basma haline ıe
lıtilı:niş bir veya müteaddit renkli olan· 

lar ile merserize edilmiş pamuklu 
~tbsucat ipliği mersarize halinde olan-
ar buraya dahildir) metre murabaının 

• 1klcti: 

C. l50 (dahil gramdan 200 grama 

kadar olan 50 

D. 100 (dahil) gramdan 150 gı-
rama kadar olan 

E. 70 (dahil) gremdan 100 iraına 
kadar olan 

f." • 70 gramdan aşağı olan 
A.di tül ve müsHn, benekli ve 
tııadeni teller ile mahlut veya mü
t~tteb olanlar da dahildir. 

er nevi pamuk kadife ve pelüş ve 
k kadifeli mensucat ve bunlardan 

lltdele ve şerit (madeni tellerle ve 

50 

50 
50 

15 

mış, bastırılmamış) 500 Kg. 
413 Müfredat üzere satılabilecek hale 

getirilmiş iplikler (kasarlı, kasarsız, 
boyalı) (makara, ufak çile, yumak, 
zıvana vesair şekillerde) 5 

414 A Sicim, ip. halat (katranlı, boyalı 
madeni tallerle nıüre-tteb olanlar 
da dahildir) (kutru 5 milimetreye 
kadar) 

-t5 I Çadır imaline ve eşya örtmeye 
mahsus muşambalar (mamul hale 
getirilmiş olanlar da dahildir) 3 

535 Demir soba, ocak, mangal: 
A. Petrol, elektrik, havagazı sobaları 

fitilli veya tazyikli petrol ocakları 
(mevadı saire ile müretteb veya 
gayrı müretteb) 

B. Sair soba ve ocaklar, vantilatörlü o· 
caklar, mangal: 

1. Sad.eleri 5 

2. Sırlı veya mevaddı saire ile müret-
teb 5 

543 Kundura için çivili ve çivisiz nalça-
~r 10 

694 Mahrukatı madeniye: 
B. Kok kömürü 5,000 ton 
C. Antrasit kömürü: 

parça addolunur) 1.000 ton 
708 Kundura boya ve parafin cilası, an

kostikler, kremler, patlar ve mümasili 
tertibler (deri, kundura, maden eşya, 
mobilya, parke vesaireyi temizlemek 
cilalamak ve muhafaza etmek için) 
toz kalıp, mayi, macun halinde 

Not- Yukardaki listede yazıla tarife numaraları 
1 Haziran 929 tarih ve 1499 sayılı kanuna bağlı güm
rük tarifesile bunda değişiklikler yapan 31-5-933 tarih 
ve 2255 sayılı kanuna bağlı tarifeye göre tanzim 
olunmuştur. 

ÜÇÜNCÜ LiSTE 

Maddeler 
Tenzilat İncil' ve incir turtası 
Konsolide edilenler Palamut 

İdhal rüsumu 
7 c w t. başına. 
Kıymeti üzerinden 

yüzde 10 
Tiftik (ham yıkanmış, 
temizlenmiş, kavrul-

muş veya kavrulmamış. Muaf 
Kabuksuz fındık Kıymeti üze-

rinden yüzde 10 

DÖRDÜNCÜ LiSTE 
( 1) Halılar, seccadeler, yol halıları, ayak hahları, 

(Devamı var) 
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A) Adjudications au Rabais 
1-

Construction - Reparation 

Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartograpbie 

Construction d'un groupe de 
batiment a Erzeroum (• n biili
ment pour la Troisieme lnspeeto
rat l.cncrale, pour le Corps d' Ar
mce, une Maison du Peuple, uu 
batiment pour l'lnspectorat de la 
Gendarmerie, une maison pour la 
residence du Commandanat du 
Corps d' Armee, une autre pour 
le Commandant de la Place Forte 
et onze autres logements pour 
fonctionnaires et l)ffieiers). Prix 
est. 720,000, caut. prov. 325SO L. 
.\dj. sous pli cachete. Troisieme 
lnspeetorat General a Erz~roum, 
vendredi 30-10-936 a ıs h. Cah. 
des eh. a la Direetion des Tra
vaux Publics d'lstanbul, a la Di
rection Generale des Construc
tions du Min}!'ltere des Travaux 
Publies iı Ankara et au Conseil- 1 

ler Teehnique de la Troisieme 
lnspectorat General a Erzeroum, 
ınoyennant 3600 P. (M) 

Construction d'un batiment 
de P. T. T. a Ketchieuren (An
kara). Prix est. 9659,81, caut. 
prov. 725 L. Adj. ouverte. Com. 
ad hoe de la Direction Prineipa
lc des P. T. T. a Ankara, ven
dredi 13-10-936 a 15 h. Cah. des 
eh. au Seeretariat. 

Materiel de Construction, li
vrable le jour meme de l'adjudi· 
eation a la caserne de Selimiye 
(Uıkudotr). Prix est. 1500. Adj. 
de grc a gre. Com. d' Achat du 
Commandanat Militaire d'letanbu1 ı 
a Findikli, mereredi 7-10-936 a 
15 h. 30. 

Ankara. Prix est. 2414,98, caut. 
prov. 181,13 L. 

Construction de W . C. dans 
le pavillon du Kiosque d' Abr di
nepaeha. Prix esi. 3254,87, caut. 
prov. 244,12 L. 

Adi de grı" ~t gre et scpart.'·-
ment. Com. d'Achat du Ministere 
de la Dcfense Nationale, respec
tivemenl lundi 19-10-936 iı 11 h. 
et mard• 20-10-936 i.ı 11 h. Cah. 
des eh. a la Seetion des Cons· 
truetion, eontre payeme;t" du 
cout. -

Tuile, type marseillais 34274 
pieces. 
Tuile type "Mahza" 688 pieees. 

Caut. prov. 213, 50 L. Adj. ou
verte. Direetion des lmmigres de 
Kirklareli, lundi 21-10-936 a 10 h. 
Cah. des eh. aux Direetions des 
lmmigrt'·s d'lstan bul, d' Ankara et 

de Kirklarcli. 

* • * 
L'adj . relative a la Construe-

tion, pour le Compte de la Ligue 
de la Prote~ ti on de l'Enfanee 
d'un immeuble a appartement, 
d'une salle de cinematographie, 
d'un bassin de natation et des 
garages a Ankara a ete remise 
au 12-10-936, lundi a 14 h. 

* :j:. 

L'adj. relative alJX travaux de 
reparation et de modification a 
l'Hôpital Antirabique d'lstanbul. 
(Prix est. 974,73 L.) qui devait 
avoir lieu le 28-9-936, a ete re
mise, faut~ de soumifsionnaire, 
au 8-10-936, jeudi a 15 h. (Adj 

ouverte). 
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- Produits Chimiques et ı 
Pharmaceutiques - lnstru
ments Sanitaires - F our· ı 

niture pour Hôpitaux _ _ 

Instruments ophtalmologiques 
210 lots, pour les besoins sani
taires de I 'Armee. Prix est. 8371 , 
caut. prov. 628 L. Nouvelle adj. Reliquat de la reparation de 

la canalisation d'Uskudar, Kouz
goundjouk, Boulgourlou Mesdjid. 
Prix est. 456, caut. prov. 34,20 
L. Adj. de gre a gre. Com. Per· 
manente de la Municipalitc d'ls
tanbul, jeudi 8-10-936 iı 14 h. 
Cah. des eh. au Bur~au de la 
Commission. 

1 
sous pli eaehete , les prix offerts 
lors de la premiere ayant ete ju· 
gcs ı~lcvt"s. Com. d' Aehat du 

ı

1 
Commandanat Militaire d'lstanbul 
a Findikli, lundi 19~10-936 a 15 
h. 30. Cah. des eh. a la Com

I mission. 

Construction d'une cuısıne 
au Kiosque d' Ab~dinpacha a 

, 

ı 
Appareils dentairea 5 sorles, 

pour les beso1ns sanitaires de 
l' Armt:e. Prix esi. 2535, ca11 t. 

MARDI 

prov. 191 L. Adj. ouverte. Com. 
d' Aehat du Commandanat Mıli· 
taire d'lstanbul iı Findikli, ven· 
dredi 9-10-936 a 16 h. Cah. des 
eh. iı la Commission. 
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Ameublement MobiJier 

Bottine 230 paires. 
Escarpin 230 paires . 

400 P. le paire. 
Prix est. 

Babouche 105 paires. Prix est. 
70 P. le paire, total 1959,50 L. 
(Pour les pensionneures des f.. 
coles Onoundjou Yil, Etimessout 
et Kizildjahamam). Adj. ouverte. 
Caut. prov. 7 ,5 pour cent. Com. 

6 OCTOBRE 1936 

~ t el 
besoins des dt"parteınen. 5r,4dl' 
institutions rattaehees 8 

il f'l1 
nistration Regionale d'f.ılll..ıı~p' 

,ı· .,. il' 
est. 23 L. la tonne. A l'c0ıııP 01 
eaehete. Direction de b ıe 
b'l't ' R ' . l d'[ıııııf• L,3 ı ı c egıona e def cıı 
15-10-936 a 11 h. Cıh· 

la Direetion . fr'' 
pour Habitation et Bu

reaux Tapisserie- Lino
leum, T apis ete. 

------
Poeles, 450 pieces suscepti ble 

de bruler de eokc et de semi
coke, pour les Eeoles Primaires 
du Vilayet d'lzmir, de trois di· 
mensions el prix: 

, Permanente du Vilayet d'Ankara 
jeudi 15-10-936 a ıs h. Cah. des 
eh. a la Direetion de l'lnstruction 
Publique d' Ankara. 

Coke, 350 a. 450 to00e~oı2~ 
est . 13500, eaut. pro~.. coııı 
L. Adi. sous pli caehete•. ecııo Ilı 
d'Enehere si ei'eant a la D'.~e d •· 

M' ·ste ~ de l'Economat du ını 
3
6 i ~ 

1) 5S-60 X ~4 X 24-24 pieces 
382. Prix est. 4966 (iı raison de 
13 L. la pi~ees. 

2) 75 80 X 24-26X24 26 
pit~ees 14. Prix est. 238 L. , iı 

raison de 17 L. la pi('ce ). 
3) 80 85X50-55X3U-35pit·· 

ees 54. Pri x est. 1404 L. (iı r al

son de S4 L. la pi ece ı . 

Ces ı::oL-lcs sont livrables: 237 
a Izmir, 33 iı Tir'ı\ 16 a Eudemi· 
ehe, 6 iı Karaburun, 16 iı Teheeh· 
mt.'·, 21 a Kemalpaeha, 17 a Me
nemen, 8 iı Torbali, 14 a Bayin
dir, 12 a Kouehadassi, 6 iı Fo· 
tcha, 11 a Seferıhissar, 26 a Ber
gama, 6 iı Dikıli, 21 iı Ourla el 
eaut. prov. 496 L. Adj. sous pli 
cachete. Com. Permanenle du Vi
layet d'lzmir, jeudi 22-10-936 a 
11 h. Calı. des eh. a la Din:~c
tion de l'lnstruction Public 
d'Izmir. (M) 

Lit militaires iı. deux rangees 
superposees, l65 pieces. Prix 
est. 20 L. la pii.•ce. Caut. prov. 
247,50 L. Adj. ouverte. Com. 
d' Aehat du Ministere de la De
fense Natıon-ele lundi 19-10-936 
a ı ı h. Cah. des eh. a la Com
mission. 

Meubles diYers 1S4 pieces 
pour la Cour de Cassalion a An
kara. Prix esl. 10363, eaut. prov. 
777.22,50 L. Adj. sous pli caehe 
te. Com. speeiale si Pgeant iı. la 
Direction de l'Economat des Mi
nistere de justice a Ankara, lun
di 19-10r93b a 15 h. Calı. des 
eh. grat. iı la Diraction susmen
tiOnn•~ . 
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Habillement - Lingerie-=-ı 
Chaussures ete. 1 

Etoffe bleue p'lur habit d ' hi
ver 6SOO metres. Prix est. 17855, 
eaut. prov. 1340,63 L. Adj. sous 
pli eaehete, Com. d' Achat de 
Ministere d~ la Defense Nationale 
a Ankara, mereredi 21-10-936 a 
11 h. Cah. des eh. et echantil· 
lon a la Commission. 

Cabote americain 4000 metres. 
Toile pour chemise 13011 m. 
Chaussette 1400 paire. 
Flanelle 1400 pıeees, (pour 

l'Eeole de Daruchefaka). S'adres
ser le 8-10-936, jeudi a 45 h. :'ı 

I' Assoeiation de l'Enseignement 
iıNo ur ouosman iyt'· (Is tan bul). 

Costume tailleur (-40 a 50) 
pour les etudiants, de l'lnstitut 
Superieur d' Agriculture. Prix est. 
962,50 L. (a raison du 19.23 L. 
le eostume). 

Manteaux 5 iı 15 pieces, pour 
idem. Prix est. 375 L. ( iı rai~on 

de 25 L. la pi(·ce). 
Costu mes 434 iı 500 pour les 

ı"tudiants de ! 'lr.atitut en quest ion. 
Prix esl. ! 1625 L. (a raison de 
23.25 le: eoslume ı . 

Pallelots pour idem. 130 a 
150 pieceı. Prix est. 2700 (a rai
son de 18 L. la pieee). Total 
15662,50 L. Caut. prov. 7,5 pour 
cent. Adj. sous pli caehetc. 
Cam. sp~ciale sit'·geant au Rec· 
torat de cet lnstilut, lundi 19-10-936 
a 16 h. Cah. des eh. et cehan· 
tillon a la Direetion Admini~tra
ti ve de l' lnstitut. 

• • • 
L' Adj. re la ti ve a la fourniture 

pour la Oireetion Generale de 
la Carlograplıie iı Ankara de 
191 O paires de bas (Prix est. 
475 L.) a ete remis, vue les 
prix ehevı"s offerts lors de l'Adj. 
au 8-10-936, jeudi iı 10 h. 
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Combustible, Charbons, 

Car bur ant. (Benzine, ete. 

Coke 337, 65tı kiılos, pour les 

Finanees, samedi 17-10-9 01rl 
h. Cah. des eh. a la dile 11 

ti on. 

6-

Divers 

dess 
Tapis ras, pour l'usage 45 

dats, 500 pieces. Prix eııtd. 
p..ı 

caut. prov. 337 ,50 L. rvr~if 
verte. Com. d' Achat du ',ıc 
re de la Defense Nati0~ 1 
Ankara , samf'di 24-10-936 ıı 
Car.. dcs eh. a la Co~oıı I 
(Correspondanee s'obstenırl· 

Pieces de rechange poııt 
tallatioo de Radiophare de 
meli Fener, 49 lots. Pri~ 
4287, eaut. prov . 322 L·,~ 
sous pli cachetc . Com. d 
de la D;rection Generale o; 
vetage a Galata, Merkez_ p 
Han, 4me Etage. \'endredı 
936 a 15 h. Cah. des clı· 
a la Commtssion. 

t~ 

~ 

~ 

~ 
lı B) Adjudications 

·~ d• 
a la surencbe 4ı 

Chaises usages 232 pi ece5·~ ~ 
tuyaux de poele et autres ~ ı 
se trouvant aux Douane!'I fil ~ 
kara (a proximite d' Akket1P 1~ 

D· re' 1 Vente a la Surenehcre. 1 I ' 
des Douanes d' Ankara, d~ 
19-10-93'5 a ıo h . 

VISITEZ L'URSS 

VOUS Y VERREZ : 
Le niveau t:leve de l'industrie et de l'agrieulture, qui 0111 

un essor partieulier a la suite du mouvement Sta k.hanov; 
- Les eonditions sociales et materielles deı travailleurs i 
- La v:e de la jeuoesse et des enfants; 
- Les musf-es et les expositions (economie nationale, 

art s, eulture) ; 
j - Leı creations des arts scenıques et du cinema ; 

- Le systeme de l'instruction publique : t•coles rl '~ moyell ~l 
superieures, eta~lissements prescolaires. 

- L'organis::..tion de la sante publique et celles des 
sociales; 

- Le developpement des sports: epreuves sportives et 
piades, sur les stades et dans le11 parcs de culture et de reP

0 

INTOURIST 

'~· 
'~ı 
~, 

~i~ 

' ı,, 

~'5 vous garantit tout le eonfort desirable 
INTOURIST 

1 
cO l~ 

met iı votre disposition des guides qualifies, des lıôte s '~ 
tab!es et des moyens de transport modernes. ıe' ~. 
Pour touıı renseignements et l'achat des billets el car ~ıl 

tourn ees en URSS, s'adresser aux agenh de l'lntourist.. rf• lif 
G. Schembri et Figli Hovaghimian ~~ 

ler Etag~ Tt: leplı. 42653 


