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İDAREHANE: 

Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No.3ve4 

Galata, Perşembe pazarı 
İLAN ŞARTLARI 

ldat'ehaaemizde göriişi1lur 

Sayısı 5 kuruş 
Reımi makbuz bedeli ol
J'ln tediyat makbul de- 'GAZETESi 

Telep.: iat. M0NAKASA 
Telefon : 42425 

Poıta kutuau N. 1261 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 
~,.__~-=--~-.,,.-~~-..,...~--,-...,,.....,,""="=-~="""'~---..,.-, 

iÇiNDEKiLER: 
llinlar, Emirler, Tebliğler 

a) Münakatıalar 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. •· 
IDfll&t, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. ı. 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane levazımı 
Matbaa işleri - Kırtasiye Y azıbane Levazımı 
Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
Mobilya, Ev ve Bllro eşyaları muşamba halı v. s. 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 
- Miiteferik 

, Emirter, Tebtiğler: 
::ı-----------------------

Ankara Elitleri Sergi Komitesinden: 
Vekaleti tarafından Ankarada 29 ilktetrinde açılHak 

· sergisine gönderilecek etyamn kabut m&dcleti bu ayın 
hitam bulmaktatlır. Bu tarihten soara etya kabul edile

etiaclea alikaclarlann istical etmelerini ve g8nerecelderi 
10 ilktetriae kedar Ticaret oduına t•llm etmeleri ebem

• taHi,.. olunur. 

lstanbul Belediyesinden: 
·nievvelin 7 inci t6nGnden itibaren birinci ekmek 10 ku
para, ıkinci ekmek 9 kurut 20 para, francela 15 kuruıtur. 

MÜNAKASALAFI 
, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz LeYaZlm Sabnalma Komiıyonundan: 
Osıibahri Satınalma Komiıtyonundan: 

Kilosu T. Bedeli M. Teminatı Eksiltmenin 
Lira Lira K. Şekli GünO Saat 

45.000 2700 200 50 Açık 23· 10-936 1 1 
peynir 6.000 2700 202 50 Açık 23-10-936 14 

fasulye 35.000 4900 367 50 Açık 23-10-938 16 
~arda cİDs ve miktarları vazıh üç kalem erzakın Komi9· 

llDevcut ıartnamelerine g6re eksiltmeleri hizalarında ıaıs
rGalemecinde fzmitte Tersanekapıaında ÔHObabri Sabnal· 

lto.:iayonunda yapdacaktır. Şartnameleri Koarilyonci•n para· 
~bilir. ilteldilerin ilin olunan fÜD ve aaatte 2490 .. yılı 

il emrettiti kitıtlarla birlikte Komiıyoada buluamalan. 
Miktar Tahmin Muvakkat Miinakua 
ve ölçGaü bedeli temiaab riln ye saati 

Lira K. Lira K. 
tali. 14377 kilo 4672 5.1) 416 34 

cuma 14 ~ eti 209'l " 878 84 ) 
11"-da ciu ve miktarlarile tahmin eclilm bedelleri ve mu· 

t teminatı yazıh olan iki kalem yiyecek, hizalarında yazılı 
"~ .. lltte kapalı zarf uaulile almacakbr. 

• IP"ll._lllH•i Komi8)'onclan bergiin p,aruız verilir. 
~~ıldiL...;a 2490 sayılı kanunda 1uılı vuikalarla birlikte ~-
1'11tti1 1aekt..Wanaı belli gGn ve aaatten bir aaat evveline 

........ ada Wunan Komisyon Bqkanbjına vermeleri. 

latanhul Belediyeeinden: 
Clui Bir kiloıuaua ilk 

muhammen lmymeti 
16 

teminah 
80 u.. 

~·> .........,. ) 22 144 50 
1• lautanelel'ile nileueaata IGzGmü olan un, makara• 

Je yemden ayrı ayn açık eluıltmeye lcoaulmuıtur. Şait
-. .... mldtlrlltlnde •örGlebilir. lateklil•r 2490 No. lu 

)'asıla velika ve hlz.tarında l'cs.terilen ilk teminat mak· 
• ... lctülle boarahr {bir gün evveline kadar ilk temina

a..... . ı dalaa muvafık olacatı) 22-18-9B8 pertembe l'flnü 
..... llahal laolmeatle buhunnalıdsrlar. 

PERŞEMBE 

lstanbul Belediyesinden: 
Bir kilosunun 

muhammeni 
8000 MKır 5,50 
5000 Arpa 5 
1500 Adi butday 6 
2500 Selektör 1 
Halkalı Ziraat mektebi tavukenluk müe11eıine lüzumu olan 

yukarda miktarı ve muhammen fiyatı yazılı olan yem açık ekailt· 
meye kouulmuştur· Şartnameıi levazım müdirlütünde göriilebi· 
lir. İstekliler 2490 No b kanunda yazılı vesika ve 60 lira 38 ku· 
ruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir l'ÜD ev
veline kadar ilk teminah yabnlmuı daha muvafık olacatı) 
22-10-936 perşembe gilnil saat 14 de daimi encümende bufun
mabdırlar. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı ve ölçüıü Muvakkat Münaka1a gün ve · S. 

Tahmin teminah 
bedeli 

Cinsi Lira K. Lira K. 
Sıtır eti 14377 kilo 4672 53 
Kuzu eti 2092 kilo 878 64 416 34 23-v>-936 cuma 14 

Y ..-karda cinı ve miktarları ile tahmin edilen bedelleri ve mu
vakkat teminab yazılı olan iki kalem yiyecek, hizalarında yazılı 
gün ve aaatte kapalı zarf uaultl ile abaaealdar. 

Şartnameai komiayoadan her pn paruız verilir. 
lateldilerin, 2490 .. yılı kanunda yazılı vuikalarla birlikte ka· 

palı teklif mektubtarını belli •iill ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaıada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan: 

Çatalca mGıtabkem . rreyki komutanlıtı kıtaat erabıwa HM 

lik ibijyacı olan 30 bin Wilo kuru fuulya açık eksiltme ile 22 
binnci tefrin 936 perıembe günü ıaat 14,30 da ~balesi yapılacak· 
tır. Muhammen tutarı 4200 liradır. Şartnamesi komiayonumuıda 
göriilebllir. isteklilerin 315 liralık ilk teminat makbuz veya mek
tublarile beraber Fındıklıda komutanlık satmalma komiıyonuna 
gelmeleri. 

* * .. 
Çatalca milstabkem mevki komutanhtı kıtatının senelik ihti-

yacı olan 21 bin kilo noıhut 2'ı·t0·9.18 peqembe günü saat 14 de 
açık ekailtme ihalesi yapılacakhr. Muhammen tutarı 2415 liradır. 
Şartnamesi komisyonumuzda rBrGlebilir. isteklilerin 181 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber Fındıklıda komu
tanhk ıahnalma komiayonuna relmeleri. 

2· İnşaat .. Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
~---.~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~ 

lsianbul Belediyesinden: 
Ketif bedeli 1031 lira 14 kuruş olan Beyazıt yaagın kuleaiain 

tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. K .. if evrakı ve prtnameai 
Levazım müdürlütGnde rörilebilir. iatekliler belediye fen itleri 
itleri müdürlütOnden alacakları fen ehliyet vesikuile 2490 N.lu 
kanunda yazılı veaika ve 77 lira 34 ku"lfluk Uk teminat makbuz 
veya mektubile beraber bir gün evvelin~ katlar ilk teminabn 
yabnlmuı daha muvafık olacağı 22-10-&a6 perşembe güaü saat 
15 te Daimi Enc6mende bulunmalıdırlar. 

lıtanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 368 lira 12 kuruş olan 8eyoj'lıı, Bakırköy. Bur• 

raz Rami, Kadıköy ve lstinye itfaiye grap mtfrezelerine ait bi
naların tamirine talip çıkmadıtJndan eksiltme 12-10-936 pazartesi 
ailnGne kadar uzahlmııtır. Ketif eeralrı ve şartnamesi levazım 
mGdOdOjibule glirlleltlllr. lat.Wiler IMWiye i•taat ıuheunclen 
alacakları fen ehliyet veaikuile 'n lira 60 kur'lfluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk te
te•inatın yabnlmau daha muva._k olacat) yukarda yanb rinde 
•aat 14cle kad• daimi encOmende bulU11111alıchrla1'. 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara 11a11at okulunda yapılacak tamirat 28- '°"836 ıalı sG•I 

saat 15 te 'filiyet Nafıa midGrlitO ocl•ıad• toplanan ebiltme 
komiayonunda ibal•i yapılmak Gzere açık ekailtmeye konuhauı
tur. ketif bedeli 2lMI lira 6 kuruttur. Muvakkat teminat 215 lira1 
83 kuruıtur. l•teklilerill teminat mektubu ticaret odaıı nafia mü
dOrlüğGnden alacaklari fenni ehliyet veıikalarile birlikte i)ıale •il
nü komiayonda buluamaları. Eyrakı ketfiyeyi görmek iatiyenlerin 
bergün Nafıa mtldOrlGtGne ve mektep idaresine müracaatları • 

8 Birinci Teşrin 1936 

Birinci Umumi 
Müfettitliğinden: 

Ekailtmiye konulan if: 
28-9-9.16 tarihinde ihaleai icra 

edilmek üzere mGnakuaya çı
karıldığı halde talip zuhur et
miyen Diyarbekirde aur hari
cinde imar planına l'Öre ayrd
mıı olan yerde yapılacak Birin
ci Umumi Müfettişlik ve Kol
ordu kumandanlığı konaklan 
intaab münakuaıı 2&-10-9.16 
tarihine kadar temdid edilmi.
tir. Bu intaahn ketif bedelleri 
mecmuu 95,50.1lira36 kuruftur. 

2 - Bu ite ait ıartname ve 
evrak şunlardır: 

A Ekailtme şartnamesi, 
B- Mukavele projeai, 
C- Bayınnırhk itleri genel 

şartnameai, 

D- Hususi ıartname, 
E- Fenni şartname, 
F - Kefil, 
G- Ketif bulhaaı, 
H - Projeler. 
istekliler bu evrakı 5 lira be

del mukabilinde Diyarbekirde 
Birinci Umumi Müfettitlikten 
alabilirler; İatanbul ve Ankara 
Nafıa Müd6rlülderine gladeril• 
mit olan nldalanndan okuJ•
bilhier. 

a EWlbae •ı...-: •• 
rt•I saat ilde Nafıa 1.tG41r-
l6tfi binaıında yapdacaktır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf Ula· 
lile yapılacaktır. 

5 - Eluiltmiye l'irebllmeli 
için: 

A-- Arttırma ve eluDtme 
kanunuıwn l7iaci maddeaiae 
uygun olarak 7163 liralık mu
vakkat teminat vermeleri. 

B Ticaret Oduında "kayJt
b bulunup buna dair veaikuı• 
nı •öetermeai. 

C- Resmi Gazetenin 3297 
ıayıb nGsba11nda çıkan talimat· 
nameye tevfikan Naha V eki• 
letinden abnmıt mlt•ahlaltllk 
ehliyet vesikasını haiz olmuı 
lazımdır. 

6 - Teklif mektublan yuka
nda üçGncü maddede yaulı 
saatten bir Hat evveline kadar 
Diyarbekirde Birl-.cl Umumf 
Milfettitlik MGnakua Komiayo
nu Reislifine makbuz mukabi· 
linde verilecektir. Puta ile 
gönderlleeek mektublana aiha· 
yef iiçüncü maddede yazlh aaa
te kaciar gelmif olmuı ve dıt 
zarfının mtllılr mumuUe iyice 
kapatdmlf olması lizımchr. P.
ta ile olacak ıecilrmeler kabul 
edilmez. 

• • • 
Divanyoluada Atikalipap 'ft 

l•taab ul 25 ci Mektepleria ta
mirlerile, Karald Hti.,ta ç.. 
lebi cami miaanlhda ı•ilap 
içeriye yeaitlea ,.,....... ifleri 
•J'l'I .,a ...... ,. tmDmqtur. 
l!lall • ··ı.ta\ııl Belediyui ilin-
lanna. 

* •• 
Şemaipata Bakım evi memur 

odalarıntlalri tı9cldat yeDiclen 
pa:arh .. Jıao..-.pr. Bak : la
biearl• U. MltllrlGtG ilhla
nna. 



Sayfa ?. 

3 -·Mensucat . Elbise -
Kundura - Çamaş1r v.s 

-ı 
İstanbul Sıhhi Müesseseler 

Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı Akliye ve 
·Asabiye Hastanesine lazım o -
lan 1500 çift yemeni ve 500 
çift kadın terlihi açık eksiltme 
ye konulmuştur. 

1- Eksiltme Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai muavenet 
Müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda 21-10-936 günü saat 
15 de .vapılacaktır. 

2- Muhammen fiat: yemeni 
için 125 terlik 70 kuruştur. 
3- Muvakkat garanti: IH7 

liradır. 

-ı ..- İstekliler nümune ve 
şartnameyi komisyonda göre· 
bilirler. 

:'ı İstt-kliler cari seneye ait 
Ticaret odası vesikasile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeler
le bu işe yeter muvakkat te
minat makbuz veya banka 
mektubile bellı gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. 

Darüşşafaka 
DirektörlüğündeD: 

Okulumuza lüzumu olan 
talebe harici ve dahili elbisesi 
ile palto ve kasket ve hadı~me 
elbisesi yapılacağından yapa
cakların 10-10-936 cumartesi 
günü saat 11 de Nuruosmani
vedeki Türk okutma kurumu
na gelmeleri. 

Istanbul Belediyesinden: 
Hakimiyeti MiHiye yatı 

mektebi için luzumu olan 150 
metre lacivert kumaş açık ek
siltmeye konulmuştur. bir met
ro kumaşa 215 kuruş fiat tah· 
min olunmuştur. Şartnamesi 

levazım müdürlüğünde görü{ür. 
İstekli olanlar 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve 24 
lira 18 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile bera
ber (bir gün evveline kadar 
kadar ilk teminatm yatırılma
sı daha mavaf;k olrcağı) 22 bi 
rinci teşrin 936 perşembe gü
nü saat 14 de Daimi Encümen
de bulunmalıdırlar. 

4- Mahrukat - Benzin 
Makine yağla~! ve saire 

İstanbul Komutanlığı Saun 
Alma Komisyonundan: 
Çatalca Müstahkem Mevki 

Komutanlığı ihtiyaci olan 400.891 
sekiz yüz doksan bir kila edun 
ile 40,000 kilo hamam kütüğü 
kapalı zarfla 22- I0-936 perşem
be günü saat 15,30 rla ihalesi 

Yapılacaktır. Muhammen tutar
ları odunun 6,014 lira ve ha
ınam kütüğünün 700 liradır. 

Şartnamesi Komisyonumuzda 
görülebilir. 

İsteklilerin odu için 451, ha
mam kütüğü için de 53 lira ki 
hepsi 504 liralık ilk ternina t 
makbuz veya mektublarile 
2490 savılı konunun 2 ve 3 Ün· 

cü maddelerinde yazılı vesaikle 
birlikte ihaleden en az bir saat 
evvelin~ kadar teklif mektuo· 
larını Fındıklıda Komutanlık 
Satınalma komisyonuna verme
leri. 

• * * 
Çatalca Müstahkem Mevki kı· 
taatının ihtiyacı olan 150,000 
kilo kok kpmürü açık eksilt· 
me ile 26-10-936 pazartesi günü 
saat 16 da ihalesi yapılacaktır . 

MÜNAKASA GAZETESİ 8 Birnci ,teşrin~ 

Muhammen tutarı 3300 liradır. 
Şartnamesi ~omisyonumuzda 
görülebilir. isteklilerinin 248 

İsteklilerin 80 liralık ilk te
minat makbuz veya mektub
larile beraber Fındıklıda Satın· 
alma Komisyonuna gelmeleri. 

9 -Müteferrik 
liralık ilk teminat makbuzu ve 
ya mektublarile beraber Fındık
lıda Komutanlık satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

* * • 
İstanbul Komutanlığı garni· 

zonu içinde bulunan motörlü 
birlik ve müesseselerin sene
lik ihtiyacı olan motör yağla

rından 11 çeşid yağ 26-10-936 
pazartesi günü saat 14,30 da 
açık eksiltme ile ihalesi yapı

lacaktır. Muhammen tutarları 

hepsi l 058 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonumuzda 
görüleb.iiir. 

:ı: .... 
Çatalca Müstahkem Mevki Ko· 
mutanlığı için 100 ton Kriple 
kömürü 22-10-936 perşembe gü
nü saat t 6 da açık eksiltme ile 
ihalesi yapılacaktır. Muhammen 
tutarları, Lavenin 1500 Kriple
nin 1700 liradır. Şartnamesi 

komisyonumuzda görülebilir. 
İsteklilerin Lave için 113, 

Kriple için 128 lira ki hepsi 
:?4 l liralık ilk teminat makbuz 
veya mektublarile beraber Fın
dıklıda Komutanlık satınalma 

kom!syonuna gelmeleri. 

İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için alınacak 142 ton Türk semikok kömürü 

açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 23 10-936 cuma günü saal 
l5te Galatasarayda istanbul Posta Telgraf ve Telefon Başmüdür· 

,lükü Alımsatım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 
3307 lira 50 kuruş, muvakkat teminatı 248 lira 6 kuruştur. Ta
lihlerin şartnamesini görmek ve muvakkat lcminatlarını yatırmak 
üzere eksiltme gününden evvel çalışma günlerinde Başmüdürlük 
Yazı İşleri kalemine müracaatleri. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Çatalca Müstahkem mevki komutanlığı ekmek fırınının ihti
yacı olan 120000 kilo fırın odunu 22-10-93ti perşembe günü saat 
15te açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. Muhammen tutarı 1800 
liradır. Şartnamesi komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerinin 135 
liralık ilk tem~at makbuz veya mektublarile beraber Fındıklıda 
Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinden: 

- Açık eksiltme ile Meclis ve müştemilatı kaloriferleri için 
200 ton ton kok kömürü satınalınacaktır. 

2 - Şartnamesi Meclis Daire Müdürlüğünden bedelsiz alına· 

bilir. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 450 liradır. "Teminat 

mektubu,, olacaktır. 
4 - Açık eksiltme 23 10-936 cuma günü saat 15 te 

Millet Meclisi İdare Heyeti odasında icra kılınacaktır. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 936 senesi Ticaret 

tescil cüzdanını beraber götüreceklerdir. 

5-İf açlar, Klinik ve İspençiyari aliit: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

banka 

Büyük 

Odası 

Gülhane hastanesı için 37 çeşit Asabiye 22 çeşid Bakteriyo· 
loji 6 çeşid dahiliye laboratuvarları alatı açık eks;ltme ile 12 bi
rinci teşrin 936 pazartesi günü saat 15,30 da ihalesi yapılaçaktır. 
Muham~en tutarı 850 liradır . Şartnamesi komisyonumuz a görü 
lebilir. isteklilerin 64 li rrlık ilk teminat mrkbuz veya mektuhla
rile Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

* • * 
Cerrahpaşa hastanesi röntgen teşhis servisi için 303 lira ke· 

şifli tıbbi malzeme satınalınacaktır . Bak: İstanbul Belediyesi ilanı. 
wı::c ı:;:r • Ml!t!H 

6-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzeme 

İstanbul Belediyes:nden: 

Bina ve arazi vergilerinin tahsilatında kullanılmak üzere bas
tırılacak takibat cetvellerine lüzumu olan IOO X 68 boyunda 100 
lop ozalit kağıdı a';ık eksiltmeye konulmuştur. 

Bir top ozalit kağıdına 936 kuruş fiat tahmin olunmuştur . 

Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2~90 N.lu 
kanunda yazılı vesika ve 70 lira '20 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk temina
tın yatırılması daha muvafık olacağı) 22-10-936 perşembe günü 
saat 14 te Daimi encümende bulunmalıdırlar. 

7 -Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
• • • 

Fatih itfaiye dershanesine lazım olan transformatör ve saire 
pazarlığa konmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi "müteferrik., hane
sinde intişar eden ilanına. 

Nafıa Vekaletinden: ·11 . 'hf yacı iç• 
Afyon - Antalya hattının Baladız - Burdur arası ı 1 r.5()(1 

mezkür kısmın kilometre 4 yarmasının solundaki ocakt~n ~et· 
metre mipap ocak balastı ve kilometre 7-13 arasından 35()0 dePO 
re m!kap toplama balastın ihzar nakil ve hat kenarına 
edilmesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. . 5111• 

l Eksiltme 20-10-936 tarihinde saat onbeşte vekalet b1081pı· 
da demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonunda Y 
lacaktır. ·ıı•tı 

2- Bu işlerin muhammen bedeli 9750 ve muvakkat tepı• 
731,25 liradır. . il• 

3- Mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel şartnaı:nesı ~ı 
eksiltme şartnamesinden mürekkep bir takım münakasa e";,. 
25 kuruş mukabiline demiryollar inşaat ldairesinden verilpıe 
dir. V""-

4. ~ Bu _münakasaya girmek istiyenlerin 2490 No· h .ryiJ 
mucıbınce ıbrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 1 

11
ci· 

T. ve 3297 No. lu reşmi ceridede ilan adilen talimatnanıe .~ ,rf 
bince vekaletten almış oldkları müteahhitlik vesikasile teklıf ~ 
larını mebkür kanunun tarifatı daire.sine hazırlıyarak ?.0-10- 1t 
günü saat l4te kadar makbuz mukabilinde demiryollar ;ııt' 
dairesine tevdi eylemeleri lazımeır. 

İsnanbul Levazım Amirliği Satınalma KomisyonundaJJ: 
i_st.a~bul Yollama Müdürlüğü emrinde bul~nan 2 No.lıl ş•;~ 

tamırının pazarlı5ı 9-10-936 cuma günü saat late 'l'opanede il~ ~ 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Bedeli keşfi 879 liradır· da 
teminatı 65 lira 92 kuruştur. Keşfi ve şartnamesi komisY011 

1 ~ 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli saatte korrıisY011 

gelmeleri. 

Ankara Mektepler Alım Satım Komisyonundan: t
- Gazi Terbiye Enstitüsünde açılan kurs için 15()-200 b' 

taniye açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 2800 lira muvakkat 

liradır. 

3 N t · " k · · 1 k "t•c' -- umune ve şar nameyı gorme ıstıyen er o ulu mıı 
at etmelidir. 

4 - Eksiltme 20-10-936 salı günü saat 15 de Ankara rnektef 
ler muha.sebeciliğine satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - isteklilerin ihale günü saat 14 e kadar teminatlar• 
mektepler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunacaktır. 

İstanbul Belediyesinden: 

İtfaiye dersanesi için muhtelif 
boyda cam 
Fatih itfaiye garajında bulunan 
93 No.lu kamiyonun tamiri. 
Fatih itfaiye grubu için l I tane 
karyola beheri 8,50 liracan. 
Fatih itfaiye dersanesine lazım 

Tutarı 

96,21 

59,21 

93,50 

ilk 

7,21 

4 -" ' 
7,111 

olan transformatör ve saire. 156 
Yukarda cins ve miktarları yazılı malzeme 

mir edilmek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnaılle 
listeleri encümen kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında 1 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir giill er 
veline kadar ilk teminatı yatırılması daha muvafık ola cagı) B 
rinci teşrin 936 perşembe günü sart 14te Daimi Encümende 
lunmalıdırlar. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 

3500 Kilo Kanarya sarısı boya 
1000 ,, Sülyen 

150 ,, kemik siyahı 
200 ,, Zencifre 
100 ,, Çividi mavi 
300 ,, Mesina sarısı 
25 ,, Metanil gelp 

Tehmin edilen bedeli 2335 
lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fa
brikalar umum r.ıüdürlüğü sa· 
tınalma komisyonunca 21 - l0-936 
tarihinde çarşamba günü saat 
14te açık eksiltme ile ihale e· 
dilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat 
olan 175 lira 13 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 mad-

t•' t kapalı zarf usulile alınaca1' tı 
1 ıı 

Muvakkat teminatı 74 ~ 
olup şartnamesi hergiill 
misyondan parasız verilir· ~ 

isteklilerin 2490 sayılı . 
nunda yazılı vesikalarla b•~ 
teklif mektublarını belli r. 
ve saatten bir saat evl/e 
kadar Kaaımpaşada bıJtıı 
Komisyon Başkaıılığırta ,,er 
leri. 

İnhisarlar Umuın 
Müdürlüğünden: 

- 3-10-936 tarih irıde 
1 

tekliıi çıkmadığından dol•1 
halesi yapılmamış olan 8 
aspiratörün pazarlıkla sat111 

hnması yeniden eksiltnıe:t'e 
nulmuştur. 

2 - Eksiltme 23-10-gJ(i 
'h. l .... o 

rı ıne ras ıyan cuma gıı•· 

• * • delerindeki vesaikle mezkur 
at 16 da Kabataşda Le~ 
ve Mubayaat Şubeıinde1'' 
hm Komisyonunda yapıl' İnhisarlar U. İdaresinin 3510 lira keşifli Cibali Fabrikası kalo- gün ve saatte komisyona mü-

!ifer lf!sisatı eltsiltmeye konmuştur. Bak: İnhisarlar U. Müdürlüğü 1 racaatları. 
ilanlarına. 

S-Mobilya, Ev v~üro eşyası, Muşamba, 

* * "' 

Hah v.~· ı 
l 

1 

Fatih itfaiye grupu için ı ı t k • 
fstanLul Beledı·yeLı·n·ın " .. ane aryola satınalınacaktır. Bak: 

~ .. muteferrik han · d · . d .• " eııın e ıntışar e en ılanına . 

-
Deniz Levazım S4tmalma 

Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 9960 

lira olan 12 bin kilo bronz tel, 
2."l birinciteşrin 936 tarihine 
raslıyan cuma günü saat 15 te 

tır. 

3 - İsteklilerin şartıı" 
görmek üzere hergün "~ 
zarlık için de tayin 
gün ve saatte vüzde 7,5 
vakkat güven~e parasil~ 
Hkte ismi geçen ı<ortıil 
müracaatleri. 



OZA 

• 
ul Levazım Amirliği Satanalma Komisyonundan: 

· Askeri liıeainde mevcut olup takriben 3.100 kilo aıkle 
bir adet hurda dizel Qlotörii 8 birincitetrin 936 per• 

'llnl saat 15 de Tophanede sahnalma komiıyonunda pa· 
aatılaoaktır. Tahmin bedeli beher kiloıu 2,5 kurutbit. Te-
2 lira 37 kuruşlar. Şartnamesi komiıyonda görOlebilir. 
in belli saatte komiıyona gelmeleri. 

Mersin ftbalit Gümrüğü MüdOrlilğünden: 
:ı.o: Adedi Nevi Kilo G. Cinai eşya 
:f 1 Parça 366 ipek manto 
a 1 • 525 ip~ mensucat 
4 13 ,, 6 190 Mutbak takımı 
4 2 ,, 520 ltuhte1if eşya 

4 Adet 5 000 rzimbil ve basil' tabla 
1 ,, 1 509 Ka~ola örtGsü 
5 P. 520 Kadın el çantuı v:e terlik 

25 ,, 3 080 Bot tite ve kutu 
ç•rap 

9 ,, 11 49d Caket, yelek palto 
7 ,, 2 420 ipek mensucat 

41 ,, 1 120 Çocuk potini, tarak bilezik 
5 ,, 1'2ö ipek gömlek 
1 Torba 11 000 Bulgur 

49 Adet 6 500 Sabun 
1 Torba 3 700 incir. 

10 Sandık 430 000 Vejetalin yatı 
12 Kap 22 850 Muhtelif etya 

25 ton Ziraatta müstamel çakatıak tafı 
ukarda cim ve miktarı •öaterilen etya gerek dahil ve ge• 
hariç için arttırma ile ıablaeatınclan istekli ltulunanların 

salı pnii saat 9 buçukta GümrGk mGzayede mahallinde 
alan ilin alunur. 

koz kundura Fabrikası Türk Anonim Şirketinden: 
a ile sablacatı ilin olunan 5000 aded kullanılmıf bo' 

23 9·9a6 tarihinde yapılan arttırmasında •etilen flat haddi 
da görllemeditindea, bu 9'"'.allar 16-10,9.16 tarihinde aaat 
eniden arttırmaya konulmuıtur. Muvakkat teminat akçeai 

ır. Çuvalları gCirmek Sçin Fabrikamız fdare Şeflitine ve 
e için fabtikamız Ticaret ıervfıhıe mGracut olunabilir. 

IStanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 

18 mezat kaimesi 384 kilo 76,80 lira alkol metalik, 1119 
• 759 1'. 151,80 lira alkol metalik. 339 M. K. 160 K. 140 1. 
lkOntüleri (hayvanı) nia 9-10-938 sini aaat 14 de l.tanbul 
ilindeki ıataı salôn•nda ajlk arttirmahM ya~tacaİıbr. Ar 
a gireceklerin yOzde 7,5 pey akçesi ve ilnvan tezkeresi a-

lstanbul Belediyesinden: 
ıine 250 lira kıymet biçilen Şebzadebatında Kemalpafa 

eainin SeU.apaf8 yokuıu caddHinde Mimar Kaıua med• ... 
kazı Htılmak izere açık arttırmaya konulmuıtur .. Şartaa 

l.evazım MiclBrUltGade 1'6rGIGr. istekliler 18 lira 75 kurut· 
teminat makbuz veya mektubile beraber 8"10·938: pertem· 

nii saat l 4te Daimi Enciimencle buluamahdrrlar. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan lıletme 
Umum idaresinden: 

darpat• dalsa kıranm!Jl takviyfıi isin Uiıu..- o.lNt ve He
iltuyoau civanada ti6+450 kilometrede bulunan tatların 

aa litımla ~kanlarak kaldırmak ıuretile M3. ~ blok 
ann iharı eanuında haııl olacak taflaıidan M3. 4000 ba

lhzarı ve hat kena11nda idarece gliaterilecek yere nakli ve 
a kolaylıkla tahmil edilecek tarzda ve ölçllmeai kabil 

i 19kUlerde idare .blemurunun vereceti talimat cUüreıinde 
halinde depo edilmesi ve vaıoalara tahmil v~ teslimi 

.5 lira tahmin bedeli ilzerinden 28-10-9a6 pazart•si ıGnii 
ISte H~darpqada ••r binuı dahilindeki 1 inci ifletme ko · 

t'aranndan kapalı zarfta ekailtmeye konmuıtur. 
'--ite ıirmek iıttiyenl,rin 1835 liralık muvakkat teminat ver· 

ve kanunun tayin •ttiti veNikle ve ~~ ~yet veai
ı muhtevi teklif ,...ktublannı ekıiltme ıfinG ıaat l 4e ka · 

~lllimyoa reislitine •rmeleri lizımdar. 
a.. ite ait ıartnama vt renel fartname ile mukavele pro1eıı 
:t:"-'Paada komiıyoa kaleminden 62 kurut bedel mullabilinde 

ektedir. 

isarlar U, Müdürlü" ·· nden: 
f---....~~-------+---.... ----........ --~--~~-------:- ~9-936 tar· inde iatekllli çıkm«cfi~da .~tan 

Japılamamlf ol n ( 110,39} lira ketif Jied b $em· 
Ballımevi memur o4~armdü.{ taditlt tıi !)teniden 
lda ıebiltmeye onuliD~tur. 

2- E'-iltme, 24-lp-936 tarihine rutlıyan c•martesi 
laat 11 de Kabatqta Levazım ve MGbayaat ıube

Alun komisyonunda yapalacakbr. 
lıteklilerin plb ve keşifnameaini girmek lzere 

ltha Ye pazarlık için de tayin olunan atln ve saatte 
7,S slvenme paralarile birlikte iımi geçen Komiı· 
•&raeaatları. (1966) 317 1-4 

MÜNAKASA GAZETESi 

• • • 
1- Şartname ve keşifnall)eıi ve ~ nıucibince 3510 

lira ketif bedelli Cibali Fabrikası Kalorifer tesisata açık 
eksiltmeye konulmu,tur . 

2 Eksiltme, aa-ıo 936 tarihine rastlayan cuma giinl 
saat 14te Kabataıta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Bu işe ait keşifname ve şartnameler parasız ola
rak Levazım ve Mübayaat şubesinden: plinları da İnşaat 
şubesinden alınabilir. 

4- isteklilerin, .şartnamede gösterilen esasları ihtiva 
etmek üzere fiatsız teklifleriyle projelerini eksiltme gii· 
nünden en geç bir hafta evvel Tütün Fabrikalar şubesi· 
ne vermeleri lazımdır. 

5- istekliler Eksiltmeye girebilmek için kan1!nen 
kendilerinden aranılan vesika ve yüzde 7 ,5 flvenme pa· 
ralarile birlikte muayyen gün ve saatte ismi geçen Ko· 
misyona gelmeleri. ( 1965) 316 1 -4 

* • • 
7 50,000 metre çift katlı katranlı fitil 
1,000,000 " üç ,, ,, " 
125,000 ,, Tek kordelalı 
125,000 ,, Su altında istimale mahsus fitil 

1- Yukarda nevi ve miktarı yazılı fitiller 12· 10-936 
tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15te pazarlikla 
satın alınacaktır. 

2 isteklilerin şartnameleri görmek üzere her gün ve 
pazarlık için de tayin olunan glln ve saatte yüzde 7 ,5 
giivenme paralarile birlikte Kabataıta Levazım ve Müba· 
yaat şubesi11deki Alım Komirıyonuna müracaatlan. 

(1540) 283 4-4 
• • • 

1 - Şartname ve ketifnamesi mucibince 2021 lira 
48 kuruş keşif 8edelli Maltepe tlitiln Eutitliaüade yapı
lacak 375 metre ttilibıdeki yolun İD•••tı pazarlık auretile 
eksiltmeye konulmqtar. 

2 - Eksiltme 14-10·936 tarihine raslıyan Çarşamba 
ğünil saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübabaat Şube· 
sinüeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin plan ve şartnamesini görmek üzere 
hergün ve pazarlık için de tayin olunan gilu ve saatte 
ylzde 7,5 gQvenme paralariyle birlikte yukarıda ismi .... 
çen kondsyona müracaatları. (1694) 2Wl 3-4 

İstanbul Belediyesi llinlan __ _ 
Ketif ilk temi· 

Salkım Söğütte Hüdaverdigir cad· bedeli nata 
desinde Karaki Hüseyin çelebi ca-
mi minaresinin yıkılıp içeriye yeni• 
den yapılması 799,25 59,94 
lstanbul 25 inci mektebin tamiri 631,48 48 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler açık eksi itme· 
de isteklisi bubnımadığından pazarlığa çevrilmiştir. Keıif 
evrakı ve ıartnameai levazım mildtirlilğilnde g&rülebilir. 
istekliler (Fen ehliyet vesikası ıarttır) 2490 N.lı kanunda 
yazılı vesika ve hizalarında g6sterilen ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber (Bir gün evveline kadar ilk 
teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 22·10-936 
perşembe günll ıaat 14 de daimi encllmende bulunmalı· 
dırlar. (İ) 315 

• • • 

Cenahpqa hastanesi rontgen teşhis 

Tutarı ilk 
teminatı 

servisi için tıbbi malzeme 303 22,73 
Ayğır deposunda mevcut 26 aygırın 
d&rder takım fotoğraflarının ahnma· 
lı 50, 70 3.81 
l>ivanyolunda attkali paıa mektebi-
nin tamiri 109,68 8,23 
Edirnekapıda sıhhat merkezi için 
1, 26 yikıeldik 0,50 Derinlik 1,57 e-
ninfie ve 38 gizli fit dolabı 50 

Yukarda cins ve tutulan yazdı tamir, malzeme 
Jtopaf . ili ayn ayn pazarlığa konulmuttur. (Tariair içaa 
fen vesikam ıarttır.) istekliler hiıalarmda ga.terilea ilk 
teminat makbm veya mektublle beraber 9-10-936 cuma 
glintı saat 14 de daimi encllmeninde bulunmalıdırlar. 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lunait (airit 

(8) 3(, 

Sayfa 3 

Havacılığın ehemaıiyeti 

Bitün uluılann hava kuv· 
vetlerini artırmak içiu aCSı· 
terclifi telq, bavacılıt• ver
difi laemi yakından ıardlk· 
ten sonra, kavacılıtın bizim 
için bir faat.ui olmaktan 
çok uzak, canla batla sarı· 
lacak bir ana İf olclafvnu 
bir kat daha anlamıt bulu· 
nuyoruz. 

Göklerini avucunun için· 
de tutmayan uluslann halini 
görüyoruz. Uçak filolarının 
biT İDNn atırııtı ndaki bom. 
balarile diinyamn en vuruı· 
kan yigitleri bile bqa çıka
mıyor. 

Hiç durmadaa hemenha· 
vacıbta para yetiıt irm~k, 
ancak bütin ulusun aynı cö
mertlikle yardıma kotmaıı· 
na hatlıdır. 

f ratelli S P(RCO 
Galata Gümrükleri kU'fıaında 

Hiirdaverdiıir Han. 
Telefon: 447n 

Amıterdam • Kompani Ro7al 
Neerlandez da NaYitaıyon a 
vap8r Aaverı, Rotterclam, A· 
materclam ve Hamburı için ya· 
kında hareket. 

MEROPE vapuru 5-10-938 
tahmil 

CERES 15-lci Teı.-936 vapuru 
tahmil. 

Nerlandez kompanyaaının 

aehrl vaq>urları limanlar i ;in 
huauai ve ıeri seferler. 

Bitin limanlar için Neer· 
landez Kumpanyuı ile aalatıl· 
mak auretile bltfla dGnya li· 
manian için dofru konıimen· 
tolar verilir. 

iTHALAT SERviSI 

Amsterdamdan beklenilea 

vapurlar. 
CERES vapuru 3-10-936 
MEROPE yapu·u 5-1~ 
POSEIDON vaparu -30-lo.ea& 

ıtalyan Se yıb at lampuyası 

Dünya seyahat teıldlAb 
GMrii seyahat 

Otellerde oda tutulmam 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu • 
Demiryolları ,, 
Barajlarıa ıirortuı 

italyan demir yollannda 
yGllCle 50 teaıdllt 

Galata Gtımrlkleri kal'fll ında 
Hudaverdirar han 

Telefon : 447W 
da FRATELU SPERCO 
nemlacle C. 1. T. ye mira· 

eaat oluaur. 

Nippon Yusen lablta 
JAPON VAPUR KUMPANYSI 
~' Kolte. Sbappur, 

Colomtio, Slveylft Port·Said, 
Beyrut ve lıtanltul limanları 
aruında dotru •ferler: 

Plre, Manll1a, Liverpool ve 
Gluko~ 

• 
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ADMINIS TRATION ABONNEMENTS: 

ViJle et Province Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 
3 MOIS Ptrs. 450 
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12 " ti 1500 
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Pour la Publicite ı; 'adresser 
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GAZETESİ 

]ournal Quotidien des Adjudicationı 
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1 ere Annee No. 170 

Objet de l'adjudication 1 
Caut. 

est. Prov. 
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Genre 
d'adj. Lieu d'adjudication. 

1 
P. Cah. des Charges I Date 

•!• Construction-Reparation-Travaux Publics-Materiel de Construction-Cartographie •:•---------_J'-
~-

Co!]struction de 2 Konakıı Gouvernementaux iı Oiar- 95503 36 7163- Pli cach. Oir. Trav. Pub. Diarbckir. l. Insp . b. Diarb.Trav. Pub. Ank. 20-10-36 11 -
bekir (ajourne). et fst . Cah. des eh. 5 L. 

Reparation et transform. de l'internat incendie (ai.) 14970 70 - Gre a gre Com. Perm. Vilayet d'Ourfa. a p.30-9-36 -
Reparation de 6 casernes de pompier (ajourne). 368 12 27,60 Ouverte Municiı:ıalite d'lstanbul. Oir. Ecooom. Mun. d'lstanbul. 12-10-36 14 -
Reparation de l'ecole Arts et Metiers. 2841 06 216,83 " Dir. Trav. Pub. Vil. Ankara . Dir. Ecole et Dır. Trav. Pub. 20-10-36 15 -
epar ation de la Tour de Bayaztd. 1031 14 77,34 " Municipalitr d'lstanbul. Dir. Econom. Mun. d'lst. 22-10-36 15 R - ~ -~~ - -= .- .;.. - - -· " -

---------•:• Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstrumcnts Sanitaires- F ourniture pour Hôpitaux 
lf~iiiil;;..-...~~;.:;,;;;,;;;.;:,;;;;m;;;;;;;;;;;;;;;=o;o;;._;,;;_ ____ ;;...;.;....:;..;;.....:......;;..;...;._ __ ~~;;.;.._.~__;_~~~....;;_;;..;;._-==....:;;.::.:=:;.~~_;;.~~--=-;;;;-:~-~n.._.,_ __ ~,_.----~----

lnstnımenls de Laboratoire: Nerfs 37 p. 850 - ı 64 ı Ouverte \ Com. d'Achat. Commandanat ' ı 
Bactcriologie 22 p. Maladies internes 6 p. lst. Findikli. 

------------•!• Travaux d'lmprimerie-Reliure - Papeterie - Fo!lrniture de Bureau •)-------------
Papier Ozalid, dim. 100 X 68: 100 rouleau. La rame 1 9 36 J 70 (,O 1 Ouverte \ Municipalite d'lstanbul. 1 Econom. Mun. d'Istanbul. 

ı..;.~,;;,;.,,~;;.:,;,;_-;,:...;,;~...;,;;;..~,;.;,.;.,;;~..;.,;m;.ı.;;.-.a.ı ... ...ı:..----~----~..;..-----..--:.-n.oo=::-::~-=:::=.-~~w_., .... ._-.::.a,...::~--.:::.....~~--e---..,,...----... .:.. ........ .,...;..,_...,..,_ 

------------•:• Ameublement - Mobi1ier pour Habitation et Bureaux Tapisserie- Linoleum,-Tapis ete.•:•----------

Municipalite d'lstanbul 

-----------•!• Installation et Materiel d'Electricite, de Gaz, de Chauffage Central .~------------• 
Transformateur : 1 ete. ' ------·------~:• Habillement- Lingerie - Chaussures ete. ~~ ----·--------

Babouches 1500 pair~s, pantoufles pr. femmes 500 125 et 70 167 - Ouverte Dir. Hyg. et Ass. Sociale, Dja 21-10-936 15 
paires {pr. l'hôp. 8akirkeuy'. la P· ghaloglou. 

Vetements interieurs et extcrieurs, pııletots, casquet- Gre a grc Inst. Educative turque Nouros 10-10-36 11 
tes ete. pour Ies eleves du Daruchefaka. manie. 

Etoffe bleu marine: 150 m. (pr. l'inter. Hakimiet-Millie) 215 P. lem. 24 18 Ouverte Municipalite d'lstanbul Dir. Econom. Mun. d'lstanbul 22-10-936 14.00 
~!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!11!1'~ 

----------------•!• Combustible, Charbons, Carburant. (Benzine, ete.) •!• 
... iiİııoıl.-;a...,,.._ .. ._._1181 __ _...__...,......,........,~;;.,..-.-;a:::i_..,... ... ...., ...... ~;;:..-..-•~•....,,wımı._-=._.,rı<.o.e<~ss.::ı=-:;;:;~x._. --.-:me~----------~=----~W~CM .. ._..._......_......,_~_;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i-

Bois 400.891 k. et troncs p. chauffage de bain 40 t. 6714 - 51)4 - Pli cach. Com. rl' Achat Command. lst. 22-10-36 15 
(Tchataldja) . Findikli. 

Coke 150 tonnes (Tchataldja). 3300 -- 248 - adj.ouverte Com. d ' Ach. Com. lst. Findildi. 26·10-936 16 
Charboo lave 100 t. id. crible 100 t. (Tchataldja). 3200 - 241,- Ouverte Com.d'Ach. Com. lst. Findikli. 22·10-936 16 

Huiles pour moteur: 11 sortes (lstanbul). 1058 75 80,- ,, Com. d' Ach. Com. Jst. Findikli. 26-10-936 14 30 
Semi-coke turc: 142 tonnes. 3307 50 248 06 ,, Oir.Gen. P.T.T.d'lst.Gal.saray Bur.des ecrit. de la O.Gen.PTT. 23-10-936 15 _ 
Coke: 200 t. pr. les calorifcres de l'Assembl~t-. 450 ,, Conseil d'Admin. G.A.N.T. Dir. Depart. G.A.N.T. 23-10-936 15 
Bois pour four: 120 tonnes (Tchataldja). 1800 - 135 - " Com. d' Ach. Com. lst. Findikli. 22·10-936 15 -... -. .............................. ..-.-..:... ............................ ~~----~~ıb;..---"""'™'UE ..._.._.....,,...__._. ... ;,_ ________ __,_. __ m21 ______ ..;.~~;.;.,;;;,;.;;;...:,..;;.=.o~~ 

-------------------------~(• Divers •)~------------------------~ 
Vitres diff. dimensions et rep. d'un c.ıı.mion (scp ). 
Fil de bronze 12000 k. 
Extraction d'une carriere, aux environs de Hereke, de 

8500 M3 de blocs, leur façonnage, et preparation 
avec les residus, de 4000 m 3 de balla~t ainsi que 
transport et chargement du tout sur les wagons 
(pr. le brise-lames de Haydarpacha). 

Couleurs divsrses: jaune canari 3500 k., minimum 
1000 k, r.oir animal 150 k., noir 200 k, indigo 
100 k, jaune Messine 300 k, Metanyl gelb. 25 k. 

Aspirateurs: 8 pieces (ajourne). 
Couverture de lit 325 p. P. l'Ecole des Sciences 

Politiques . 

Va~nes a emboitement 2 Vanoes a emboitement 
a flanges . 8P.Extremitt-ı de tuyaux a flanges et a 
emboitement 12 p. 

Tuyaux de gouttiere en fonte a emboitement 8 p. 
Ventouse 1 p. 

Taırıie pour ballas.t 163 p. 
Ballast (E t r . . x rac ıon, preparatıon et transport) pour 

tronçon Baladi::-Bordour de la ligne Afion-Antalia 1 
Ballast 2 ı t (P · · . ·. · . . ' o s reparatıon et lıvraıson dans les de-

laıs respectifs de 4 et 6 mois. A extraire des 
carric~res de Saraydjouına et Djeylan par m3 
(Adana). 

Fil de fer galvanis{~ d e 4 m m (140 tonnes). 
Fil de fer galvanise de 2 m m ( 10 tonnes). 

' 

155 42 ' 11 65 
9960 747 

~Gre a grcı Municipalite d'lstanbul 
Pli cachete Com. d'Ach. Int. Mar. K.pacha. 

24457 - 1835 Pli cach. h•re Com. Expl. Ch. Fer Etat 
Haydarpacha. 

Cah. eh. 62 P . 

2335 - 175,13 Ouverte Com. d' Ach. Dir. Gen. Fab. 
Militaire. 

8.50 -

gre a gre 

208 - Grt'.· iı gre 
Com.d' Ach.Econ.Mon. K. tache. 
Comptabilite Ecoles Superieu

res Djaghaloghlou. 
Dir . de l'Ecole a Yildiz. 

Lap. 

275 - 20,65 Ouverte 
Com. Pr:>m. Section d'Exp. deı 

Ch. de Fer de l'Etat a H.pacha 
idem 

1630 - 122,25 
9750 - 731 25 

85 P. 1318 75 
120 P. 720 _ 

18000 - 1350 -1 

" 
Pli cach. . . " n 

1 

Pres. Depart. des Constructions 1 idem (Prix 25 P.) 

1 
Pli cach. .du Min.ist. d~s Tra;. ~ublics. Dir. Serv.Expl. aAnkara, H.pc. 

Dır. Servıce d Exploıtahon des Adana et chef Sec. de Konia. 

l 

Ch. de Fer d'Adana. 1 Dir. dea bitiments et de l'Eco-ı 
nomat des P.T.T. iı Ankara 

Dir. Gı~nfrale deı P.T.T. Ank. et Dir. Principale a Beyoglou 
" 
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