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PAZARTESi 

Yardımın azı çoğu olmaz 
Yardımın azı çotu olmaz. Her ferdin Hava dava11na 

1a.tereceti ilıiden az çok bir fayda çıkabilir. 
Herıeyi devlete bırakma. "Devlet yapsın,, diy~ bir 

yana çekilmek dotru detildir. Devletle ulusun el ele 
vererek bat•r•catı itlerin en batında Havacılık vardır. 

Uçak, Uzman, Alan, Hangar, Benzin, Yat .. ,,Hava 
cılık" deyip geçmeyiniz. Bunlar her giin binlerce lirayı 
emiyor. Yardımın arkasını keserek batladıtımız iti ya• 
nda bırakmıı oluruz. 

Türk Hava Kurumu 

•• 
a) MUNAKASALAA 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Çanakkale Jandarma Mektebleri Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Kilo Tahmini Muvakkat İhale gün· 

bedel teminat lemeci 
L. K. L. K. 

Ekmeklik un 66813-1 9.1538 8.1 5926 93 28-9-936 pazartesi 
Sıtır eti 1?.8661 28ao5 42 2212 91 ~9-936 Sah 

Çanakkale 1, 2, 3, 9, 10, Sayılı Jandarma okullarile J. 
hutaneaiııailı 1 Eytl 939 tOnlemeciiıden 937 Nisan nihayetine ka· 
dar ihtiyaçları olan yukarda yazıh 2 kalem erukın hizalarında 
göaterilen tarihte aaat 16 da kapalı zarf mulile 9 Sayılı Ja•dar
ma okul ordu evinde salihiyettar Komisyoaca eksiltmesi yapıla 
caktır. 

2- Teminat mektubları ihale günü saat 14,30 za kadar Ko
miıyona tullm eclllmit olacakbr. 

3- Sıtır eti prtnamui parasız, un -prtnamai 4 lira fll ku
rut mukabilinde Çaukkalede jndarma Satınalma Komiayonull· 
da verilebilir. 1 

l1tekliler kanunun istedili vesikaları beraberinde bulundurma
ları prttır. 

Yüksek Öiretmen Okulu Satınalma Komiayonu 
Bqkanlığından: 

Cinsi Çok Aa ilk tem. Tabm bedeli 
kilo kilo Lira K. K. S. 

Ekmek 17000 14000 140 25 11 00 
Şeker 3400 2900 86 94 26 25 

14 EyUil 1936 

Afyon Kor. sa. al. komisyonundan: 

1 Kolordu merkez kıtaları hayYanabnın ihtiyacı için aekHD 
bin kilo arpa açık ebiltme ile sabnalınacaktır . 

2 ihalesi 18 eylül 936 cuma güaü saat 15 de kolordu satın 
alma komisyonunda yapılacaktır . 

3- Tahmin edilen bedeli 3200 lira ve muYakkat teminatı 
240 liradır. 

4- Şartnamesi hergün ötleden evvel komiıyonda ıCSriilebilir . 

2- inşaat-Tamirat-Nafia işleri ve Malzemesi-Harita 

lstanbul Belediyesinden : 

Ketif bedeli 1543 lira 53 kurut olan Büynkadada 
Yiirük Ali plajına ilaveten yaphnlacak insaat açık eksilt· 
meye konulmuıtur. Ketif evrakı ve ıartnamesi levazım 
müdürlüğünde görlilür. istekli olanlar belediye fen itleri 
miidürlilğünden bu it için vesika almak ve 2490 N.lu ka· 
nunda yazılı vesika ve 115 lira 76 kuruıluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 28-9·936 pazarteai gllnll 
saat 14te Daimi enelimende bulunmabdır. (M) 

Uzunköprü Tlirk Hava Kurumu Şubesi Reisliğieden: 
Uzunköpriide yeniden yaptırılacak olan çalıfma yeri binuı 

7-9-936 tarihinden itibaren 15 gün milddetle açık eluiltmeye ko
nulmuttur. Bedeli ketif 3023 lira 26 kurut olup muvakkat temi· 
nat 227 liradır. ihalesi 22-9-9.18 salı paii saat 14 de Uıunk&prl 
Hava Kurumu tubesinde yapılacaktır. l1tekliler b11 ite ait ketif 
evrakını lstanbul ve Edirne Ha va Kurumu Ş•belerinde de ıare
blllrler. 

latanbul Beled\ye9inden: 

Eski Maarif binaıının zemin katının 
tamiri. 

Galata yangın kulesinin barab yer
lerinin tamiri. 

K .. if bedeli ilk temlub 
2849,83 213,72 

1028,88 77 

Yukarda kefif dedeli eri yazılı olan mahal 1 er tamir ettirilmek 
üzertı? ayrı ayn eluiltmiye konulmu,tur. Ketif evrakı ve prbaa
meai Levazım miinürlütOnde gCSrülür. lıtekli olanlar ,.Belediye 
Fen itleri MüdlrlüfOnden vesika almak prttır", 2490 numaralı 
kanunda yazılı vuika ve hizalarında ıCS.terUen ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 28-9-936 pazarteri rOnO Hat 14 te 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Karacabey Belediyeainden: 
1- Kasabaya getirilecek GlSlecik suyunun inta ve teeiai k11-

YObek lSfretmen okulunun Mayıs 937 sonuna kadar ihtiyacı 
olan ekmek ve tekerin mıktarları .. rtnamelerine ıöre mıktar
ları yukarıda ayrı ayrı ıc.-terilmiftir. au yiyeceklerin 23-9-936 
prpmba gGnG Hat 10 da açık eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme 
latanbulda eaki DOyunu umumiye binası yanında yilksek mektep· l 
ler muhaıipliti binuıncla toplanan satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

1 mından su kulesi ve h~:ıünesi çıkarılmak saretile kftflf bedeli 
65244 lira 8.1 kurut olmak bere yeniden kapalı zarf uaulile 
eluiltmiye konulmuttur . 

Elrailtmeye ıirecelderin 936 yılı Ticaret oda11ndan ye Vekile· 
tea hareket edenlerin Noterlikten alacakları vesikaları ibraz et• 
meleri mecburidir. 

bteldilerin belli ,an ve aaattera bir saat evvel teminatlarını 
YOluek mektebler muhulpliti veznesine yabrmaları ve tartna
meaini prmek üzere Beyuıtta Oniveraite arkaaındaki Yiik1rk 
Otretmen Okulu Direkt6r1Qüae bat vurmaları ilin olunur. 

Afyon Urbaylığından: 

Uray tanzifat hayvanlarının 9.18 mali yılı ihtiyacı olan aırari 
40 bin azami ~ bin kilo arpa ve 25 bin ugari 35 bin kilo aza· 
mi saman ihtiyacı 1-IMS& tarihinden itibaran 15 gOn müddetle 
açık ebiltmeye konmuttur. 

lbal• 15-9-9.16 ıalı ,0•'1 Aat 15te Uray encümenince icra 
edilecektir. 

Etreti teminat Yerilecek bedelin yüzde yedi buçutudur. Şart• 
lanaı veaair huuutaa• atrenmek iatiyenier her gün Uraya müra· 
cut ederek 6frenebilirler • 

l.teldD•İD belli tin ye Aatte Uray encümenine mOracaat 
etmeleri illa ohıaur. 

Afyon Kor Sabnalma Komiayonuadan: 

Kor aerkeı lutaları i~• 28-8·936 cuma rOnO aaat 16 da ka · 
pala ıarf1a eksiltmeye koaulmut olan 65000 kilo ekmeklik una 
taJİD edilen rGade iateldi çalcmadıtından 15-9-98.1Hb ıiinG aut 
16 da kor aabnalma komilJonanca ye11iden kapalı zarfta ekailt
....ı yapalacatı iJID olu•ar· ----

2- Borular ıetirllditindt- ve her kısım yapıldıfl... tatar 
bedeli pefİn verilecektir. lntaatın ikmal mlddeti mtlteahlald lehi
ne bir senedir. Daha evvel yapılması kabulclir • 

3- Muvakkat teminat miktarı 4512 liradır. 
5- Yapılacak teklifler 28-9 936 pazartesi ıOnO uat 15 e lca• 

dar Belediye encGmenine verilmit olacakbr. 
5- Elcailtme t•rtnameai iıtiyenlere par•ıı ılSnderileeelctir. 

lstanbul Harici Aakeri Kıtaabndan: 

8434 kilo dural boru çubuk HÇ levha ve perçin çivi kapalı 
ekıiltmeye konmuftur. Tahmin edilen bedeli 28880 Ura olup Dk 
inanç paruı 2016 liradır. Şartaameaini almak iltlyealer 135 ku· 
ruf mukabilinde M. M. Veklleti Satınalma Komilyonundan alır
lar. ihalesi 27-1().936 Hlı rOnO Hat 15tedir. Eluiltmeye firecek
lerin 2490 •ayıh kanunun 2 3Gneü maddelerinde yazılı belıel•I• 
ihale aaatindea bjr Hat evvel teminat ve teklif mektublardı An· 
karada M. M. Veklleti Sabnalma Komisyonuna ye,..leri. 

Dahiliye V eklletDdea: 

ı Ankara Y enitehirde Viliyetler Hi arkuındakl Abanın 
teniye ye tanzimi iti kapalı zarf suretile eluiltmeye konmuttur. 

2- itin muhammen kefif bedeli 7077 lira 89 kuruıtur. 
3- Bu ite ait tartname ve eYrak tunlardır. 
A- Ekailtme tartnameai • 
8 - Teıviyei turabiyeye ait fenni fUbl•••· 
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Pi ASA HABERLERİ 

{I inci sahifeden devam) 

vaziyetleri üzerinde görüşül

mek üzere Türkofiste bir top
lanı-1 yapılmıştır. 

Bu toplantıda kumpanyaların 
acentalaı-ilc ihracat tacirlerimiz 
bulunmuştur. Çok uzun süren 
ve heraretli olan bu içtimada, 
aceotalar, yapılan ve miktarı 
bazı maddelerde yiızde 40a ka
dar yükselen zammı, ekser 
maddeler için indirmeğe mu· 
vafakat etmişlerdir. Acentalar 
diğer bir kısım maddelerin 
navlunlarını indirmeğe kendi 
salahiyetleri dahilinde görme
diklerinden bunları merkezle
rinden sormak için müsaade 
istemişlerdir. Bugün cevap ge
lirse tekrar toplanacaktır. --

Türk-İngiliz ticaret 
anlaşması 

Aybaşında Londrada imzala
nan Türk-İngiliz ticaret anlaş
ması, tasdik edilmek üzere Ve
killer Heyetine verilmiştir. 

Yeni anlaşma imza tarihin
den on beş gün sonra meriyete 
girecektir. Müddeti 9 aydır . 

Müddetin hitamından üç ay ev
vel ihbar edilmediği takdirde 
böyle bir ihbarın yapılacağı ta
rihten itibaren üç aylık müdde
tin inlnzasına kadar anlaşma 
nıeriyetta kalacaktır. 

İki taraflı klering 
Anlaşmaya merbut listeler

den başka müttehit krallığın 
emtiası Türkiyede mer'i umumi 
ithal rejiminden dahi tamamen 
istifade edecektir. Müttehit kı
rallıkta ithalat üzerine mikdar 
itibariyle tahdit konulduğu tak
dirde Türkiyede yetişen istihsal 
veya imal edilen emtiaya denk 
muamele yapılacaktır. 

Kliring iki taraflı yapılmış 
ve İngiliz ithalatçılarının ithal 
ettikleri Türk malları bedelini , ı 

İngilterede tesis edilen Türk· 
lngiliz kliring ofisine tediye et· 
meleri mecburiyet altına gir· 
miştir . 

4 No. lı liste 
1- Halılar , seccadeler, yol 

hahları, ayak halılara kilimler 
(kısmen veya tamamen yünden 
tiftikten, tabii ipekten. suni i
pekten). 

2 Gül yağı. 
3- İşlenmiş veya işlenme· 

miş sünger. 
4 - Nebati boya ve boya 

maddeleri , 
5 Tıbbi nebatlar, çiçekler 

kökler ve yapraklar. 
6 Yaprak tütün , kıyıJmış 

tülün, sigara. 
7 - Şaraplar , likörler, al

kollü içkiler, ve esanslar. 
8- Afyon. 
9 - Taze meyvalar ve seb· 

zeler. 

10- Keçiboynuzu meşe ve 
Çam kabuğu ve ekistreleri. 

l l - El işlemeleri, ve dan
telaları. 

12- Kuru ıebzeler. 
13 - Meyva ve sebze kon-

serveleri, ezmeleri ve usareleri. 
14 - Yumurta ve tozu . 
15 Süt tozn. 
16- Sınai balık yağları . 
17- Bal. 
18 - Melaslar 
19- İşlenmiş . ve işlenme

miş mermer ve oniks. 
20- Keten, kenevir (ham) 
21 - Kaplumbağa (deniz) 

kabuğu, bahk derisi ve balık 
pulları. 

22 Kurutulmuş veya -iiğer 
suretlerle muhafaza edilmiş 

(Devamı 3 üncü .ahifede) 

C Keşif cetveli. 
D- Projeler. 
4 İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Ve· 

kalet Levazım Bürosundan alabilirler. 
5 - Eksiltme 28·9·936 tarihinde saat 15,30 da Vekalet binası 

içinde toplanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır . 
6- Muvakkat teminat 531 lirhdır. 
7 - Teklif mektubları yukarda 5 inci maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar Dahiliye Vekalatine g·etirilerek eksiltme 
Koimsyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos•a ile 
gönderilecek teklif mektubları yine 5 inci madnede yazılı saate 
kadar Reisliğe gelmiş bulunmaları şarttır. Teklif mektublarının 
dış zarfları mühür mumuile iyice kapatılmış olmaları şarttır. Pos
tada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Mersin ziraat Bankasından: 

4 Eylul 936 da ihale edilmek üzere münakasaya konulan 1705 
lira bedeli keşifli Fümigatuvar binası tamiratına talip çıkmadı· 

ğından 15 EylUI 936 aalı günü pazarlıkla ihalesine karar verilmiş
tir· Talihlerin o gün saat 16 da Bankaya müracaatları ilan olu
nur . 

Emirdağı Belediye Encümeninden: 

793 lira 7 kuruş bedeli keşifli Emirdağı belediyesi tarafından 
yeniden inşa edilecek umumi halanın 21-9-936 tarihine raslayan 
panrtesi g·ünü saat 15te ihale edilmek üzere 20 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin fenni şartnamesini gör
mek için her gün ve eksiltmeye iştirak içinde eksiltme gününde 
muayyen saatten evvel bedeli keşfin yüzde 7,5ğı olan 59 lira 48 
kuruş muvakkat teminat akçasını belediye veznesine yatırmak 

suretile encümene müracaatları ilan olunur. 

• • • 
Fen Fakültesi Kimya Laboratuvarında yapılacak tamirat, su, 

hava gazı ve işleri tesisatı pazarlığa konulmuştu.- . Bak: istanbul 
Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonunu ,,Mo
bilya ... " hanesinde minteşir ilanına. 

3 -ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat 
İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme ve Pazarlık 

Komisyonundan: 

1-- Fen fükültesi Laboratuvarlarına alınacak muhammen bedeli 
7059,55lira tutan tıbbi ezca 28-9-936 pazartesi saat 15de Üniversi
te rektörlügünde kapalı zarfla eksiltmeye~ konulmuştur 

2 - Şartname, Liste her gün Rektörlükte görülebilir. Muvak
kat teminat 498 liradır . İstekliler kanuni vesikalarla teklif mek
tuplarını ihaleden bir saat evvel makbuz mukabilin de rektö rlüte 
vermiş olmalıdırlar. 

Mersin Fümigatuarı Satmalma Komisyonundan: 

1- Açık eksiltme ile 2i00 krlo sülfür dö karbon satın alı

nacaktır . 

2- Sülfür dö karbonun beher kilosunun muhammen kiymeti 
26 kuruştur. 

3 Muvakkat teminat yüzde 7,5 dır. 
4- 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuş olan bu ite müd

deti zarfında istekli çıkmadığından 10 güa müddetle tekrar açı k 
ekiiltmeye konulmuştur. 

5- 18-9-936 cuma günü Mersin Fümigatuvarında toplu bulu
nacak komisyon tarafından isteklisine ihale edilecektir. 

6- Bu eksiltmeye ait şartnameler Mersin Fümigatuvarı di
rektörlüğünden meccanen alınabilir. 

4-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Üniversitesi Arttırma Eksiltme 
ve Pazarlık Komisyonundan: 

İşin Özü Keşif bedeli Muvakkat temlnat ihalesi 
Fen F. Kimya Laboratu-
varında yapılacak masalar 1895 lira 143 Jira 15 S. 
Fen F. Kimya Laburatu-
varında yapılacak tamirat 
au hava gazı ve işleri tesi-
satı. 1765 ,, 133 16 S. 

1- Fen Fakültesi Kimya Laboratuvarında yapılacak olan iki 
iş 17-9-936 perşembe ğünü Üniversite Rektörlüğünde ayrı ayrı 
pazarlıkla eksiltmeye konulacaktır. 

2- Şartname keşif ve ilişikleri üniversite rektörlüğünde hf'r 
gün görülebilir. 

3- Talihlerin kanuni vesikadan bqka bu gibi işler yaptığına 
dair İstanbul Bayındırlık direktörlüğünden vesika getirmeleri ve 
teminatlarını ihaleden evvel yatırmış olmaları lazımdır. 

5-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mıdzeme 

lstanbul Belediyesinden: 
50 top 18 kiloluk 57X82 boyunda birinci hamur kağıt 
25 top 26 kiloluk 57X82 boyunda birinci hamur kağıt 
20 top 32 kiloluk 68 x 100 

JJ " ,, ,, 

Sıhhat işlerine bastırılacak matbu evrak için lazım 

şartıı•' 
olan 95 top kağıt açık eksiltmeye konulmuştur. sin~ 
mesi levazım müdürlüğünde görülür. Bu kağıtları~lh~P ıılııt 
775 lira 60 kuruş Hat tahmin olunmuştur. Isteklı 0 a inllt 
kanunun tayin ettiği vesika ve 59 liralık ilk t~·llls"at 

"pU .. 
makbuz veya mektubile beraber 29-9-936 salı gu (M) 
l 4te Daimi Encümende bulunmalıdır. 

• * * galr 
Devlet Demir Yolları ve Liman) arı U. idaresince. 76 ~5 ,dtı 

barda mürekkeple 11000 adet kimyevi kopya kalem• ve içill 
zamklı kağıt, 1 l09 kutu sarı maşa raptiye, 200 adet Roneo ı•rf, 
mumlu kağıt, 20 rule Ferroprosyat kağıdi, 100 deste .bey~ı şerid• 
100 deste dosye için bezli zarf ve. 12 adet yazı makı~eıı h•ııt' 
satınalınacaktır. Bak: sö::ü geçen idaresinin "Müteferrık,, 
sinde intişar eden ilanına. (Madde 3, 4 ve 5). 

6-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malıeıtle 
• * * "b'" 

Fen F. Kimya Laburatvannda yapılacak tamirat su ve "o~r 
gazı işleri ve tesisatı pazarlığa konulmuştur. Bak İstanbul bilf' 
versitesi Arbrma eksiltme ve pazarlık komisyonunun "l'V1° 
hanesinde münteşir ilanına . 

• * • 1 ,e 
D. D. Yolları ve Limanları U. İdaresince 7000 adet aınPıı8J~: 

5800 kg. muhtelif ebatta galvaniıe kablo tel'.satınalınacektı~·. 111 ~• 
Sözü geçen idarenin "Müteferrik,, hanesinde intişar eden ılll ~ 
(madde 1 ve 2). / 

-----..~--~~~---~----"'.e. ııır 
7-- Saraciye ve teferruatı, demir aksamı ve Sıt 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınaıııı• 
Komisyonundan: 

Eşyanın Cinsi ve miktarı Tasınlanan tutarı ilk 
Keçe belleme 662 tane 
Kıl gebre 2648 ,, 2056 Jira 155 litll 
Kıl kolan 662 ,, 
Alafranga kaşağı 662 ,, 
Kıl fırça 1324 ,, 1953 lira l47 tiril 
Sünger l 324 ,, 

1- Yukarda cins ve miktarı yazıla eşyanın 16 9-936 
ba günü saat 14 te ayrı ayn pazarlıkları yapılacaktır. 

2- Şartname ve evsaftan Komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İstekliler ilk leminatlarile komisyona gelmeleri. 

8-Müteferrik 
D. O. Yolları ve Limanları işletme Umum İdaresinde" 

l 
Muhammen bedeli 1579,88 olan muhtelif zımpara ta ,ı 

26-10-936 pazartesi günü saat 15,30da kapalı zarf usulile Arı" 
da İdare binasında satın alınacaktır. t ı 

Bu işe girmek istiyenlerin 118,49 liralık muvakkat temiıı• (1 

kanunun tayin ettiği vesikaları, Reami gazetenin 7-5 936 gii".,ı 
32P7 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dıt'd~ 
sinde alınmıg vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30a 1<• 

1 

Komisyon Reisliğine vermeleri la:o:ımdır. . d'' 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesırı 

Haydarpaşa Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da~ıtılmaktadır· 

D. D. Yolları ve Limanları işletme Umum ıdaresindeJI 
Muhammen bedellerile miktar ve vaııfları aşağıda ya.ı::l~ 

grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek ıııd' 
hizalarında yazılı tarih ve günlerde Haydarpaşada gar binası t 

hilindeki 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltf1le ~ 
satın alınacaktır. .• ~ . . ıı• 

isteklilerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kaP11,~ 
tayin ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi mucibi 1 Y 

' işe girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyanname 
meleri laumdır . , 

• .rO 
Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa 1 }nci işletme komısı 

tarafından parasız olarak verilmektedir. ııl 

1- 7000 adet ampul bayonet (muhtelif ebatta) muhaJ11 ~ 
bedeli 1455 lira ve muvakkat teminatı 109 lira olup 28-9-936 
zartesi günü saat lOda. ıı1 

2- 5800 Kg. galvanize kablotel (muhtelif ebatta) muhaııt ~ 
bedeli 3125 lira 36 kuruş ve muvakkat teminatı 234 lira .tO 
ruş olup 28-9-936 pazartesi günü saat lOda. ~ 

3- 76 kg. Galibarda mürekkep (parça halinde) muh•ııı~ 
bedeli 136 lira 80 kuruş ve muvakkat teminatı 10 lira 25 1' 
olup 28-9-936 pazartesi günü saat l Oda. , 

4- 11000 adet kimyevi kopye kalemi muhammen bedel~, 
lira 30 kuruş ve muvakkat teminatı 27 lira 50 kuruş olup 28'· 
pazartesi günü saat 1 Oda. 

5- 665 adet zamklı kağıt, 1109 kutu sars maşa raptiye (ıı1 
telif numara) 200 adet roneo için mumlu kağıt, 20 rule fe', 
roıyat kağıdı, 100 deste beyaz zarf (küçük) 100 delte dosY~· 
bezli zarf. 12 adet yazı makinesi şeridi muhammen bedeli 9" 
ra 57 kuruş ve muvakkat teminatı 38 lira IO kuruş olup 28' 
pazartesi günü saat 10 da. 

1 

6 - 130 M. bakır boru (muhtelif ebadda) muhammen ~ J 
383 lira 48 kuruş ve muvakkat teminah 28 tira 75 kurıJŞ 

l 
5-10-936 pazartesi günü saat lO da. 

7- 100 adet ralvanize oluklu saç muhhmmeo bedeli ztrJ 



Fındık i~i ve ceviz içi 
ede bilumum kabuklu 
:ı: kuru meyvalar. 
k.itre . 

' Zeytin tanesi ve yatı. 
.... Hububat. 
te fehadetnameleri 
t:ı: bankasındaki kliring 

'tı lehine tevdi edilmit o· 
tlc liraları, bu anlaşma-

~triyete girdiği tarihte 
• •old olarak parası bu· 

llaGttehit krallık alacaklı
'" her hngi birisinin bu 

laa tekabül eden mikta· 
._;:rnarnını veya bir kısmı· 

trnaya merbut olup yu
t dercedilen 4 numaralı 

lllukayyet Türk emtia
llJGbayaaaında kullanılma
•e bu emtiyayı müttehit 

"'-' ihraç etmesine müaaa-
~ lltcaktar. 
~11-cak bütün takaslar, 
~de mer'i umumi hüküm

'linde olauktır. 
t kar,ıhklı olarak meate 

•melerile tevsik edile-

Lı. l.icenderiye seferleri 

~deriye postalarının kal· 
•ından sonra bilhaaaa 
lacirlerile M11ırdan bir 

lıti11aaeler bu seferlerin 
\t tesisini iatemitlerdi. ik

tkileti iti tetkik ettir· 
ir. Bu seferlere ilkl>a· 
tekrar batlanması dü• 
•lctedir. O zamana ka
eldeki bütün vapurlar 

•dilmit ve vapur aıkınta
Ottadan kalkmıt olacak-

-
~ Pazar Rubsatiyeıi 
' günleri açık kalmaya 
~ t olan yerlerin alacakla· 
·~tiye harçları hakkında 

lr tarife hazırlandıj"ı ma
.. ':. Şehir Meclisi tarafın
~ilc edildikten sonra ka

' ••bedecek olan bu tari · 
l&re, pazarları açık kala· 
)erler mevkilerine ve yap

itlere ıöre sınıflara ay-
• '· Bu aınıflar üç kısım
Ü ruhsatiye harçları bet 
e elli lira arasında detit· 

ir. 

~ llleyva ihract tetkikatı 
'riıorafik teaiaatlı antre · 

•Gcuda retirilmeai için 
it il tetkikat bitmittir. 

e,et Edirneye ıide
. Doktor Bade, müıavir 

Dotan ve meyvacılık 
~ •ıaı Milattan ibaret o
::eti tetldkiye Edirnede 
,~ulc üzerinde tetkikat 
"tlt, 

'( -
~ Yerine koyun 

kuaya y&n alıcıları
't._ "1Glaiınlerinden birini tet
'~tedir. Haber alındıj"ı
'u bundan sonra Rusya 

tacını dahilden tedarik 
'ilarar vermi,tir. Bunun 
'1' a ınemleketlerdea ko
-...:alctır. Sovyet Ruayanın 
~ ın~ azaltmuıaa muka
--.lıt •iliyetlerimizden mil· 
~ larda koyun alacatı, 
''İlınektedir. 

MUNAKASA GAZETES 

ve muvakkat teminab 19 lira 80 kuruş olnp 5-10-936 pazartesi 
günü aaat 10 da. 

8- 28 kalem muhtelif hurdavat malzemesi muhammen bedeli 
310 lira 51 kurut ve muvakkat teminatı 23 lira 30 kuruş olup 
28-9-936 pazartesi rünü saat 10 da. 

Afyon lıbaylığından: 
Sandıklı istasyon yolu inşaatı için beher metre mikyabı 80 

kuruttan 720 metre mikyip toplama, beher metre mikabı 100 
kuruştan 600 metre mikap ocak taşlarının hazırlar.ması, yola ta
şınıp istif edilmesi işi 25-9-936 tarihinde saat 15 de ihale edilmek 
üzere açık usulle eksiltmeye konuldu . Şartnameyi görmek isti
yenler bayındırlık direktörlüğüne müracaat ederler. Muvakkat 
teminat 88 lirdar. isteklilerin ticaret odası lr ayıt veıikasile bir· 
likte ihale gOn6 daimi encOmene gelmeleri ilan olunur . 

• • • 
Numunesi mucibince 1200 kilo mühür kurtun aatınalınacaktır. 

Bak. inhisarlar U. Müdürlüğü İlanlarına. 

- ·- ----=·-

b) M Ü Z AV E D E L E R 

l ·Müteferrik 

lstanbul Gümrükleri Satış işleri Müdürlüğünden: 
Gümrük aabtında: latanbulun iki sayıla anbarındaki C . O. 

mark1ıh 26619 lira deterindeki G. S. 177457 kilo bozuk şeker 
kapalı zarfla parasız bu müdürlükten verilir. Toz şek erin arttır· 
masana ait zarflar 29-9-936 günü saatal6,5 da satış salonunda a 
çılır muvakkat teminat 1997 liradır . isteklilerin ticaret odası ve
sikalarını teklif mektuplarına koymaları tartlar. Mektupların 
29-9-936 günü sut 15,5 ğa kadar müdürlüğe verilmesi ve bu saat
ten sonra zarf alınmiyacağı ve ihalenin merkezden sorulacağı 

ilin olunur. 

2-- Mültezimlik . işleri 

İstanbul Belediyesinden: 

Belediye hududu icinde toplanarak tesbit edilecek yerlere dö
külecek olan çöplerdeki paçavra, kemik ve aair işe yarar me
vaddan istifade hakkı ihale tarihinden itibaren bir sene mQddet
le kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. Arttırma 29 eylul 936 
aaat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Senevi 7000 lira bedel 
tahmin oluamuıtur. Şartnameyi iatiyenler parasız olarak Levazım 
MildilrlOıilnden alabilirler . Arttırmaya ıirmek istiyenler de 2490 
numarala kanunda yazılı vesika ve 525 liralık ilk teminat makbuz 
ve)·• mektubile teklif mektublaranı havi kapalı zarflarını yukarı· 
da yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rıhhm Han, Tel. 44870-7- 8-9 
• ~ • .iiıliC. 

Hareket edecek vapurlar 1 

FENICIA cumartesi 12-9 aaat 
17de Selinik, Midili, lzmir, 
Pire,Brindizi, Venedik, Tri· 
eate. 

CAMPIDOGLIO pazarateai 14-
9 ı.ıat 10 da lzmir, Selanık , 
Pire, Patras, Napoli, Marsil· 
ya, Ceaova. 

ASSIRIA çarıamba 16-9 saa t19 
da Burıaz, V arna, Konatan· 
aa, Sulina, Kalu, lbraila. 

QUENTINO p•rtembe 17·9 ••-
at 17 de Burıaz, V arna, 
Konatanza. 

DEACAL perıembe 17-9 saat 1 

17 de Kavala, Selaaik, Volo 
Pire, Patru, Saati-40, Brin 
dizi, Ankona, Venedik, Trieate 

CELIO cuma 16-9 aaat 9 da 
Galata nhbmından Pire , 
Brindizi, V enedik, Trieste. 

SANTTIVENZO çartamba 23· 
9 aaat 17 de NapoH, Pire, 
Marsilya, Cenova. 

SILISIA çarıanba 13-9 saat 17 
de Burgaz, Varna, Köatence 
Suliaa, Galaz, Breyla. 

Beklenen vapurlar 
FENICIA cumartesi 12·9 aaat 7 

de Batum, Trabzon. Sam· 
aun, Varna, Burgazdan 

CAMPiDOGLIO pazar 13-9 sa
at 10 da Konatanza, Varna, 
Burıazdan 

CELIO aah 15·9 ıaat 17 de 
Trieste, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

ASSIRIA çarıamba 16-9 saat 10 
da T rieate, Venedik, Brindi
zi, Selanikten, Kavaladan 

AVENTINO pertembe 17-9 sa· 
at 7 de Cenova, Napoli, Pire 
den 

CAL '1EA perıembe 17-9 uat 
1 de Da nüb, Konatanza, 
Varna, Burgazdan 

Q UIRINALE aah 22-9 aaat 17 de 
Trieate, Vened ik, Briadizi, 
Pireden 

SPARTIVENTO çartamba 23-
9 saat 7 de Danüb, Kostan· 
za, V arna, Burgazdan 

!!!'-'!'!'!!!"'!'!"..., ... ~--------T"': ~~ ııw 't!!:ttWS!J • ....._.~ . 
inhisarlar U. Müdürlüğünden: -

Nümuneai mucibince 1200 kilo mühür kurşunu 25 
Eylul 936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de pa 
zarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin numuneyi görmek ü
zere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşda 
inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki 
Alım komisyonuna müracaatları. 252 «l 249ıı 1 - 3 

• * * 
İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 24 ton 

mazot l 4·9·936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de pazarlıkla satın alınacaktır . lstekliterin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pazarlık içinde tayin olunan 
gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Ka· 
bataşta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesi Müdürlü
ğündeki alım komisyonuna müracaatları . (918) 224 3- 3 

2500 kilo demir tel 
33000 ., Siklop çenberi 

• * .. 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı, malzeme nümune 
ve şartnamesi mucibince 17 ·9~936 tarihine rastlıyan 
perşembe gücü saat 15te pazarlıkla satın alınacaktır. 
isteklilerin nümune ve şartnamelerini görmek üzere her 
gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte Kabataşta inhisar· 
lar Levazım ve Mübayaat şubesi Müdürlüğündeki Alım 

Komisyonuna müracaa•ları. (781) 216 3- 3 

* * ıl: 

J - 282.90 lira keşif bedelli Galata bakım evi bir 
numaralı kısmı oluk ve dereleri tamiratı. 

2 - 222,4 t lira keşif bedelli Cibali kutu fabrikası 

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

mübayaat şubesi binasının yağmurdan akan boru ve de
relerin tamiriyle keşifte gösterilen diger aksam pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme t 5-9-936 tarihine rastlayan salı günü saat 
14 de Kabatatda inhisarlar levazım ve mübayaat şube
si Müdürlügündeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin keşifnamelerini görmek üzere bergün ve 
pazarlık için de yuzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte 
tayin olunan gün ve saatte yukarıda söıü geçen komis-
yona müracaatları. (823) 217 3-3 

• • • 
1- Toptaşı deposu arkasındaki sabada yaptırılacak 

olan 3430 lira 13 kuruş keşif bedelli 3 anbarın inşası 
pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Pazarlık 17-9-936 tarihine rastlayan perşembe gü· 
nü saat 14 de Kabataşda inhisarlar Levazım ve müba
yaat Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Muvakkat tem:nat 257 lira 25 kuruttur. 
Şartnameler hergün inhisarlar inşaat Şubesinden alı· 

nabilir. (1215) 249 2- 4 

f ratelli s PERCO Nippon Yusen Kaisha 
----------- ,JAPON VAPUR KUMPANYSI 

Galata Gümrükleri karşısında il Yakohama, Kobe, Singapur, 
Hürdaverdigir Han. Colombo, Süveyiş, Port-Said, 

Telefon: 4479'l Beyrut ve latanbul limanlara 
Amsterdam · Kompani Ro,1al arasında dotru seferler: 

Neerlandez dö Navigaayon a Pire, Marsilya, Liverpool ve 
vapör Anvera, Rotterdam, A · Glaakov . 
materdam ve Hamburg için ya· (dof ru ve aktarmasız) 
kında hareket. DURSAN MARU 19 A2ustosa,, 
GANYMEDES vapuru elyevm DELAGOA MARU 19 Eylala ,, 

limanda. 
HERCULES vapuru 13-19 Eylul 

tahmil. 
Nerlandez kompanyaaının 

nehri vapurları limanlar i ; in 
huıuai ve eeri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
ı andez Kumpanyuı ile anl"'ıl· 
mak suretile biltün dünya li· 
manları için dotru !.:ontimen· 
tol ar verilir. 

ITHALA T SER vtsı 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
HERMES vapuru 12 Eylula 
dotru Amaterdamdan yakında 

hareket ORESTES vap. 8 
Eyliıla dotru 

ltalyan Seyahat Kumpaayası 

Dünya seyahat tetkilitı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu " 
Demiryolları ,, 
Barajların siıortas ı 

italyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilit 

Galata Rıhtım üzerinde Çi
nili Rıhtım hanında 93-97 N. 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C . l. T. ye müra · 

ca•t olunur. 

, ' ' . ·- -~ . :ııı. .-.. .. - -·· .,_ ... ~ .• -.l' . .. ~ ~ , ,,,.. 

~ 
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A) Adjudications au Rabais 

1 -

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Construction d'une Maison de 
Travail a Ouzounkeupru. Prix 
est. 3023,26, caut. prov. 227 L. 
Adj. ouverte. Filiale d'Ouzoun· 
keupru de la Ligue de l' Aviation, 
mardi 22-9-936 a 14 h. Cah. des 
eh. aux Filiales d'Istanbul et d'E· 
dirne de la Ligue en question. 

Construction a exeeuter au 
plage de Vuruk Ali a Buyukada. 
Prix est. 1S43,53, caut. prov. 
115,76 L. Adj. ouverte. Com. 
Pennanente de la Municipalitc 
d'lstanbul, lundi 28-9-936 a ı4 h. 
Cah. des eh. a la Direction de 
l'Economat. 

Travaux de reparation et 
d'installation d'eau et de gaz au 
l•boratoire de ehimie de la Fa· 
cultc de Medeeine. Prix est. 1765, 
caut. prov. 133 L. Adj. de gre a 
gn~. Com. d'Enchere du Rectorat 
ıle l'Universitt! d'lstı>nbul, jeudi 
17-9 936 ;, 16 h. Cah. des eh. au 
Rectorat. 

Reparation du rez-de-chaus
ıee du batiment de l'ancien Mi
niatere de l'lnstruction Publique. 
Priıc. est. 2849,63, caut. prov. 
213,n. 

Reparation de certaines par· 
tie du T our de Galata. Pri x est. 
1026,66, caut. prov. 77 L. Adj. 
Ouverte et separement. Com. Per
ınanente de la Municipalite d'ls
tanbu!, lundi 28·9 936 a 14 h. 
Calı. des eh. a la Direction de 
l'Economat. 

Adduction d'eau au bourg 
de Karadjabey des sources dit:es 
"Gueuledjik''. Nouvelle adj. sous 
pli cachctt'•, a la suite de modifi· 
cation dan.i lcs cahiers des char· 
ges. Prix eat. 65244,83 L. (non
eompris le chateau et le reservoir 
d'eau). Caut. prov. 4S12 L. Com. 
Permanente de la Muı;icipalite de 
Karadjabey, lundi 28-9-936 a lS 
b. Cah. deıı eh, grat. 

-
Tuyau, barre en tôle et rivets 

8434 kilos. Prix est. 26880, caut. 

prov. 2016 L. Adj. sous pli ca
chete. Co'11. d' Aehat du Mini ste
re de la Defense Nationale a An
kara, mardi 27-10-936 a 15 h. 
Cah. des eh. a la dite Commis
sion, moyennant 13S P. 

Adduction d'eau a la ville 
de Gaziantep des sources ıe 
trouvant a 12,5 itil. de distance 
de la ville, materiel et construc
tıon de reseau, pose deıt tuyaux, 
eonstruction de deux reservoirs 
d'eau, fourniture de compteurs 
d'eau, et d'autres appareils et ou
tils ete. Prix est. 24990S,59,caut. 
prov. 1374S,28 L. Adi. aous pli 
cachete. Commission de Restau
ration des Municipalites, siegeant 
au MiDİstere de l'lnterieur a An
kara, &amedi 24 10-936 a 11 h. 
Cah. deıt eh. au Service teehni· 
que de la Commisııion suaindiquee, 
moyennant 12SO P. (M) 

Conıtruetion de batiments 
pour servir d 'adminiıtration a 
l'usine de tissage, a creer a Ma
laha, et des maisons d'habitation 
pour les fonctionna!res, pour le 
eompte de Sümer Bank. Prix est. 
151204,28 L. (dont 20637,36 pour 
la partie a construire sur base de 
prix unitaire, et 130566,92 pour 
celle a forfait). Caut. prov. 8811 
L. AJj. sous pli cachete. Com. 
speciale sicgeant au sieg-e de la 
Sümer Bank ~ı Ankara, jeudi 17· 
9-936 a 16 h. Cah. des eh. a la 
Direction de Service des Opera
tions de la Banque en question, a 
Ankara, moyennant 1000 P. (Cun· 
sulter la partie turque du journal. 
rubr. "inşaat"). (M) 

Construelion d'un Atelier a 
Bitlis, pour le compte de l' Adm. 

des Monopoles. Prix est. 3S022,37, 

caut. prov. 2626,67 L. Adj. sous 

pli caehete. Com. d' Acbat et Ven· 

te de la Direction Generale des 

Monopol es a Kabataehe, mercredi 

16-9-936 a ıs b. Cah. deı eh. a 
la Section de Constructions des 

Monopoles a lstanbul et aux Di
rections Principales d' Anltara et 

de Bitlis, moyennant 17S P. (M) 

- 2 -

- Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques - Instru· 

ments Sanitaires - F our· 
ı _ nit~pou_r Hôpitaux 

Medieaments divers pour le 

LUNDI 

laboratoire de la Faculte de Me· 
decine. Prix. est. 7059,S5, caut. 
prov. 498 L. Adj. sous pli ca
chete. Com. d'Enchere de l'Uni
vereite d'lstanbul, lundi 28-9-936 
a ıs h. Cah. des eh. et liste au 
Reclorat de l'Universite. 

Huile de rıcın 150 tonnes. 
Prix eıt. i20.000 L. (a raison 
de 80 P. le kilo), caut. prov. 
7250 L. Adj. sous pli cachete. 
Com. d' Achat du Ministere de 
la Defenıe Nationale a Ankara, 
mereredi 14 · 10·936 a 15 h. Cah. 
des eh. a la dite Commission 
moyennanl 600 P. M. 

- 3-

Carbon pour centrale, simple 
et a raie 300 p . 

hix est. 9700, caut. prov. 728 
L. Adj. sous pli cachete. Com. 
d' Achat de b Direction des Te
lephones d 'Is tan bul, vendredi 
16·10-936 a ıs h. Cah. des eh . 
grat. a l'F.conomat. (M) 
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Travaux d'lmprimerie 

Reliure • Papeterie 
F o!lrniture de Bureau 

Papier de premiere pate, de 
18 kilos, dimension 57 X 82, 50 
rouleaux. 

Papier de premiere pate, de 
26 kilos, dim. 57 X 82, 2S rou 

·- 14 SEPTEMBRE 19~ 

. del• 
Com. d 'Achat du Ministere _,,r 
Defense Nat\onale iı Ank•''{~l 
di 22.9-936 a ıs h. 

poıoof 
Poulie en bois fixe ( # 

makinesi) 1 p. et poulie ~ ef~ 
(firiidalc maltinesi) 1 P· prı~. ot 

AoJ• 1280, eaut. prov. 96 L. . 11; 1ıeıC 1 verte. Com. d' Achat du ~1 ııı•~ı 
de la Def ense Nationıı.le, (~) 
20-10-936 a ıs h. 
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\ - Divers 

- 88 c•ııl 
Emeri. Prix est. 1579, 'li c•' 

Ameublement - Mobilier 
pour Habitation et Bu

reaux -- Tapisserie - Li
noleum, ete. 

1 leaux. 

prov. 118,49 L. Adj. soU!I ~Ad~ 
chete. Com. d' Achat de 1 0e 
Generale des Chemins de fe~q'.}C 
l'Etat a Ankara, lundi 26·1 r•'· 

-----
Confection de tables pour le 

laboratoire de ehimie de la Fa
eulte de Medecine. Prix est. 
1895, caut. prov. 143 r •. Adj. de 
gre a gre. Com. d'Enchere du 
Reetorat de l'Universite d'lstan
bul, jeudi 17-9-936 a 15 h. Cah. 
des eh. au Rectorat. 

4 

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

- ----
Ampoule bayonnette, de diff. 

dimension, 7000 pieees. Prix est. 
14SS, caut. prov. 109 L. 

Fil galvaniae pouı· cable de 
diff. dim. 5800 kg. Prix est. 
312S,36, caut. prov. 234,40 L. 
Adj. ouverte et separement. Com. 
de la Premiere Section de l'Ex· 
ploitation des Chemins de Fer 
de l'Etat a Haydarpaeh", lundi 
28-9-936 a 10 h. Cah. des eh. 
grat. a la dite Commission. 

·t.*. 

Travaux d'irıstallation d'eau et 
de gaz au laboratoire de ehimie 
de la Faculte de Medecine. Voir 
I' adj. ou verte par le Rectorat de 
l'Universite d'lstanbul au chapi
tre "Construction". 

Diverse fournlture d'electri
cite. Prix est. 27000, caut. prov. 
2025 L. Adj. sous pli cachete. 
Com. d' Achat de la Direction 
Generale dea Fabriques Militai
res, ieudi 22-10-936 a 15 h. Cah. 
des eh. a la dite Commission, 
moyennant 13S P. (M) 

Fourniture diverse pour Clec· 
tricite. Prix e.t. 35000, caut. 
prov. 262S L. Adj. 1ı1ouı pli ca· 
chete. Com. d' Achat de la Di· 
rection Generale des Fabriques 
Militaires, vendredi 23-10-936 a 
ıs h. Cah. deı eh. a la dite Com· 
mission, moyennant 75 P. (\1) 

Appareilı telephoniques a 
course 700 p. 

Appareilı telephoniqueı sana 
course 100 p. 

Bobines d'echauffeme:nt 1500 
p. 

Papier de premiere pate, de 
32 kiloe, dim. 68 X 100, 20 rou· 
leaux. Prix est. 775,60, caut. 
prov. 59 L. Adj. ouverte. Com. 
Permanente de la Mu nicipali~e 
d'lstanbul, mardi 29 9-936 a 14 h. 
Cah. des eh. a la DirecHon de 
l'Eeonomat. 

Encre rouge (en morceau) 
76 kg. Prix cst. 136,80, eaut. 
prov. l 0,25 L. 

Crayon chim\que copiatif 
l l ,000 pieces. Prix est. 366,30, 
caut. prov. 27,50 L. 

Papier gomme 665 p. 

Attache jaune l l09 boites. 

Papier cire pour Roneo, 200 P· 

Papier roule ferro pruHiate 
20 p. 

Enveloppe, petite, blanche 
100 paquets . 

Enveloppe en toile pour doı
sier, 100 paquets. 

Ruban pour mahine a eerirc 
12 p. 

Prix est. S07,57, caut. prov. 
38, 10 L. Adj. ouverte et separe· 
ment. Com. de la Premier.e See· 
tion de l'Exploitation des Che· 
mins de Fer de l'Etat it Haydar· 
pacha, lundi 28-9·936 a 10 h. Cah. 
des eh. grat. iı la dite Commis
s\on. 
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Bois de Construction, 
Planches ete. 

Bois de charpente en noyer 
40 metres eubes. Prix est. 6000, 
caut. prov. 450 L. Adj. de gre 
a gre. Lundi, 14-9-936 a 11 h. 

Bois de charpentc en frene 
20 metres cubes. Prix est. 3000, 
caut. prov. 22S L. Adj. de gre a 
gre. Samedi 12 9-936 a 11 h. Com. 
d' Achat du Mini stere de la De
f enıe Nationale a Ankara. (M) 

-7-

Machines, Moteurs, Acces· 
soires et Huiles pour 

Macbinc 

Fraiıeuıe universelle, hori
zontale 1 p. Prix est. 7500, caut. 
prov. 562,SO L. Adi. ouverte. 

a ıs h. 30. Cah. des cb'. gj>. 
1 

au Service de l'Economat 8ecer 
kara, et au Bureaux des ~ J-l•l 
tions et dcs Expeditione a 

darpach.ı. 

- ()O kilo' 
Plomb pour cachet 12 j>. 

Caut. prov. 7,S pour cent· 

de gre iı gre. Com. d'Achat 

la Direction Generale des t.4 
poles a l\abataehe, 

2S-9-936 a 15 h. Calı. 

la dite Commission. 

Etain en bloe S0,000 k; 
Prix est. 90,000, caut. pro"·eo 
L. Adj . sous pli cachetc. (. 
d' Achat de I 'Administratio~ p 
nerale des Cheminı de Fer 11 

kara, mardi 27-10·936 a 15 h··A 
Cah. des eh. aux guichets d ~ 
kara et de Haydarpacha. ııı0 

nant 450 P. 
~ 

Verre ordinaire et d011 o' 
pour batiment et pour w•f, 
Prix est. 12233, caut. proV· 9 d' 
L. Adj. sous pli cachete. ,,_ ıJI 
nistration Generale des Che , 
de Fer d~ l'Etat ~ı Ankara. ıtı 
29·9-936 a t5 lı. 30. Cah• JeS,ı 
grat. au Bureau de l'Econ°~e 
Ankara et au Service des ~ ~' 
tions et des Expeditions 11 

darpacha. (M) 

Le droit de profiter de1 ' 
fona, os et autre matiere lef 
les detrituı ramasseı dans •il 
mites de la Mıınicipalite d d 
bul et deposeı en des eıı 
fixt!s. Prix est. 7000 l.,, (po11

' 

annee). Caut. prov. S25 L· r 
sous pli caehete. Com. P,1 
nente de la Municipalite d ~ 
bul, le 29-9-936 a 15 h. ~, 
eh. gnt. a la Direction de 
nomat. 

İmtiyaz ıahibi ve yazı itl,t' 
Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Sıt'1o 
Galata Billur sokak No· 


