
AYU{iJ 
,, 
" 

KURU~ 

450 
850 

1500 

•o 
G0NL0« iDAREHANE: 

Y oturtcu han, 1 ci kat 
No. 3 •e 4 

Galata, Pertembe pazarı 
iLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde priitülur 

"ıelep. : l.t. MONAKASA 
Telefon : 42425 

'GAZETESi Posta lmtuu N. 12181 

SALI 

i !lltnlar, Emirler, Tebliğle!.:_ 
iÇiNDEKiLER: t 

Piyasa haberleri: 

l1in1ar, emirler, tebliğler i 
a) Mii..Usalar: t 

lrza1c.zabir.e.-Et ve Sebze t 

..... t • tamirat • Nafia .,. 

lert. Malzeme • Harita. 
haç1ar - Klinik ve lıpençİ• 

lılatbu itlen• - Kwtasiye $ 
~ azıhane levazımı. t 
kereste • tahta v. •· ı 
Saraciye ·.e teferruatı, De

hlir aksamı v. ı. t 
~t, Benzôn, Moldhe! 
atlan v. a. 

"1üteferrik. ı 
.................................... 

~..-.·~ 
Ba;day mllbayaaaı 

lİraat bankuı bu hafta. İ· 
• biltiin merkezlere but
lllilb&J•• emrini vereaektir. 
eınrin tatbikine ıeçilmeaile 

ı.. m.emleketin her tara
plJaa,_, ıaa.telerle banka

araa &yallan bildirile-

t bank••• ıeçen aene 
n 1,5 ay evvel laujıday 

Jauına baılamıtb• Ban
bu sene milbay••.,:4Jffik

taine sebep haYAların •I · 
.aitmemesi ve m•haulila 
1ı dolayııile mutattan 
aeç .bumaadan kahlırıl· 

~ar. Bu •ebeple • bazı id· 
da ileri •Drilldilti 'aibi • 
lua k6ylilah elinden çık
eld•tv bnaati mevcut· 

ıeçen 1ene
olacatı an· 

r~- - dır. 
~n ıene mO.tWilin, 

anlbayaa merkezlerine 
butday rfilrmek huu• 
~rlalc- çektifini nmn 
lw-.ltli Ziraat bnkuı ba 
7-.ıtleıt 51 mlbayaa mer

a Yleude ıetiımlftir. -
Zelandada .lmt Jeaı-

lerimi 
llladdelerimiz dıt piyaH· 
lla ıeçtikçe rajbet ıar

• "Flrlır •illarnun ..za-
•a azak yerlerde de •· 
•aki .aan .Yılepl•dea 

.. _ -_iftar. a. arada ilk de
·~ anemleketimizden ye
:....-..... mGlü111 mtı.tamda 

-tleru..iftir. 

lktiHt Vekileti iç Ticaret Umum MUdtırlBillnden: 

Taıfiye halinde bulunan Memaliki Şarkiye FraD11z Bankam 
l.tanbul Şubesinin ta•fiye itini Emil Hrisopulos ve Alphonıe 
Delapriıon tarafından yapılacatı hakkında 8-7-9.15 tarihhıde tan
zim edilen ilin wazetelerle netredilmitti. Bunlardan Emil HrilO· 
puloı 3<MJ.935 tarihinde mezkur Bankadan çekilditi bildirilmiftir. 
24-5·935 tarihinde Parilte yapılan veklletnamede mumaileyhimin 
mGıtereken veya mGnferiden tufiye itini yapacakları yazılı bu
lundutundan Banka ile allkuı olanların lıtanbul.Ja Galatada Bah
tiyar hanında No. 88, 89da AJphoD1e Delapriıon'a ve icabında lk
bHt Vekiletine mGracaat etmeleri ilin olunur. 

Beyoğlu Kadastro Mildllrlliiilnden : 

Beyotlunda Kulotlu mahalleıinin Kadutrosuna batlanacaktır. 
Bu ilin tarihinden bet sl1n. içinde bu mahalledeki tatıbız mal 
ıısalarının Beyotlunda Bekir ıokatanda 14 Hyılı Apartmanda ça• 
latan Kadaıtro poıtalarına bat vurmaları ve alacaklan beyanna· 
meleri bir ay içinde doldurarak :ı1aılıklarını bildiren belgelerle 
veya iirnelderile yine pc>ftalera ıeri çevirmeleri •e bu bir aylık 
miWdetin bitm••ini takip eden ıünden itibaren 15 wnn ıora poı
talar tarafından mahallen taladidine batlanacatı için alikadarla
n• mallan .8qıada bisut veya kanuni miim .. ailleri bulunmaları 
akıi taktirde Yakuf erlt..,..ın tayin ye taıdiki ve elcle me.cut 
veaailstS6z inine abaaralr İf s8rlleceti ilia olunur. 

Ankara P. T. T. Batmüdürlüğilnden: 

R•dyo tir.ketile dairemiz aruıada .. dedilmf olan ...kawle 
miıııldeti bit..at Ye tirlretin Radyo itiyle hiç bir allkuı lı.ı.a
.antbr. Buadaa •DDl'a ~dyo -netri1at1 dairemiz taralladan ltleti· 
leceıjiaden abone kaydedilmek ve aboaeıRni yeailemek l.tlyen
leıle. dıttan ıelecek ve içte yapılacak radyo makinelerinin dam
ga muameleıi için P. T. Mid6rl81derine mlracaat etmeleri li· 
zıaubl'!" 8 eylil 836 elan .. .,, Şirkettf'n alınacak r~h1atiyelerin 
hiç bir hilkmD olmadıtı Hyın halka bildirilir. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Enak, Zahire, Et ve Sebze: 

Oniveraite Arttırma, Ekailtme ve Pazarlık Komiayonundan: 

Muhammen ıfiatı 
K 18525 kilo Lahana 4 r. 

4 ,, 22515 " Havuç 
3 ,, 45345 ,, Pancar 
ı 4580 Aded Salatalık 
2 " 45&1 ,, M•rul 1 

1- Tıb F.:.ıtlltul llboratuannda bulunan tavıan ve --,ıu 
için .abaca'• bet kalem aebze 1-10·936 pertembe ıilnl Hat 15 te 
O i •te a.ııt6rlQilnde açak ekliltmeye kenuluıuftur. 

D ;~ Şartauae laer ,11. ,Rektarlilkte sarülebilir. Muvakkat te
. t ıu-:t liradır. ihale wlnüne kadar Oniver1ite vezneıine ya· 

mına ~ .ı. • "kal ... __ 
tlnlm1t ollllMI •• ı.teklilerln aanunı ve11 arını sa.terme1i .-.m· 

dır. 

-Çanakkale Jandarma Mektepleri Satınalma Ktmaiayonundan: 
Tahmini muYakkat 

lteclel teminat ihale ıGn nuıl 

Cimi Kilo L. K L. K. lemeci f8nl .. ti .olaçatı 
Ekmeklik 8881al 9aSISG 5116 9-1 28-9-936 puarteli 16 kapab 
118 zuf1a 
Satır eti 1181181 l8.1(M5 42 1112 91 2&-9·9.18 Salı 16 ,, 

ı- Çaaakkale ı, 2, 3, 9, 10, ••yılıJandarma okullarile J. lau· 
taneıinin ı Eyl6l 936 ıilalemecinclen 937 nilan nihayetine kadar 
ihtiJatlan olan yukarda pzıb 2 kalem erzakın hizalannda ıll· 
terilen ,antemeç ,an ye 1Utlerde 9 1ayılı Jandarma okul ordu 
e.inde •alllıiyettar komil)'ODC• ebiltmeıi yapılacaktır. 

2- 'femlaat mektublan ihale finl 1aat 14,30 sa kadar ko· 
.U,oaa ..Um edilmit olacakbr • 

3- Sıtır eti ..,teame1i paruız, un ıartnameıi 4 lira fr7 ku
rut makablllnde ç...akkalede Jandarma Htın alma komilyoaun
da ririleeelctlr. W.Wller kanunun iıtediti v•ikalara beNberle-
rincle Whnı• ...... an prltlr. ----

Cin•i 
Yem otu 

15 EyUil 1936 

Ankara Emniyet Miidtırliijilnden : 

Beher kiloıuna tahmin 
edilen fiyat Teminatı 

Mikdarı Lira kurut Lira kuruı 
65760 oo 2 5 123 ao 

ihale ailnl 
9-1~ ... t 

10 cuma 
Yukarda mikdan yazılı yem otu 10·9-936 tarihinden ~1().936 

tarihine kadar bir ay mGddetle pazarlık •uretiyle alınacaktır. Ta· 
lipleria ,.akarda yazıb ıG• ve uatte Yillyet emniyet mOdlrllfin
da toplan .. komtıyona ••lmeleri • 

Tahlisiye Umuin Mldürlüjiinden: 

Tahlisiye Umum Mlclürlüt6 merkez daire1i Çinili Rıhtım ha· 
nınm ikinci kabadan Merkez Rıhtım hanının d&dOacG katında
ki dairei maı..uaya nakledilditinden 17-9-9.18 tarihinde icra e
edileceteti evvelce ilin edilen arpa ekliltmeainin yeni naklolunan 
binada yapalacatı allkahlara ilin olunur. 

Ankara LeYanm Amirliği Sahnalma Komiayonundan: 

1- Gunbon clabilindeki kıta ve mileueıe erlerinin ihtiyacına 
1arfedilmelc üzere 57000 kilo kuru ıotan 28 eylQI 936 tarihine 
m&.adif puariıeıi •illil aut 15 te •çık eluıltme ile abnaeaktır. 

2- Tutarı 2850 lira olup muvakkat teminab 213 lira 75 karut
tur. 

3 - lıreklileria temtnah muvakkate makbaslarile belli .,an 
ve ıaatte Ankara levazım amirliji •tmalma koml•,oau• relme· 
leri. 

Şartname ank6r komiıyonda herrGn para11z ıarltilr. 

Ank•a l.evanm AmirHği Satmalma Komiyonundan: 

Gumon: •leriain ve Harbiye talebelerinin ihtiyacına 1arfe· 
dilmek here 9000 kilo domate1 AlçHı 26 Eyl61 9.18 cumartui 
,anü Hat on birde açık eluiltme ile alınacaktır. 

2- Tutar• 2700 lira olup teminatı ma•aklcateıl 202 Ura ~ 
kuruftur. 

3- Şutaame1l komiıyonumuzda her sin paruız s6r616r. 
4- isteklilerin 2490 numarah kanunun 2, 31ncil maddelerin· 

tleki v•ika Ye tmniutı muvakkate makbuzlarile eksiltmenin ya· 
9ılacap Aalrara levazım tmlrliti ıabnalma komlıyonaaa ıelme
leri. 

• • • 
3.WIO kilo ıade yatı ıabnalua11eaktar. Talimin edilea bedeli 

27040 liradır. Şartname1i Bur1a ıahnalma komisyonundadır. Ek· 
ıiltme 28-9·9.16 pazarte1i rOnO Hat o• altıda BuNacla ukerl ... 
tınalma komiıyonuada olacakfar. Ekıiltme kapalı zarf uıuli iledir. 
Muvakkat teminatı 2028 liradır. Teklif mektubile 28-9-ea& prar
tesi ,anı Hat on b .. e kadar ıataaalma komiqoma •eril.mit 
olacakbr. 

• • • 
1 - Garnison eratının ihtiyacı için 12000 kilo lteyaz peynir 

25 lllB6 tuiWne- •ilılaclif cuma pnO aut OD befte kapalı arfla 
aı..aea1mr. 

2 Tutan MOO lira olup temiaah mUYakkat:eli 405 liradır. 
3- l.teldilerin M90 .namaralı kanunu• 2, abaca maddelerinde

ki uaik .ve .teklif v .. teminat mektuw.ım ha•i 1-pab urflan· 
m Jw..ta ,,.,.ı.,.ata 1aattea bir ••t neline lnMlar Ankara le
....... iaüditi .-....ım. k:oaal8yoauna vermeleri. 

4 far•-• melk6r kemi.,.acla h• sin paraaas prlllr. 

* • • 
ı -ı 20 --...em tim ihtiyacı için kapah zarfla ıonoo kilo 

buJıur 1abn ahnacakbr. 
2- B'1ıurun beher kilosuna 13 k1tt11t 59 ılllltlm fiat lal-mit 

tir. Tutan 14742 liradır. 
3- lhaıuı. 24 9 836 perıembe (ini ... t o .... t• QM:aMnıle 

ttlaaen AbMlma komi•yonu binumda yapılacaktır. 
4- isteklilerin ihaleden bir ıaat eYYel _. ... akçalan olan 

1108 Hra ve ihale lraauauaun 2, 31acl ..,.....,... ... YUika ile 
komiı,on• mlracaatlan. 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 1Wl50 Ura olaa 25000 kilo ıade yatı 
19 9 eae tuihine raıtlıyaa Salı ,anı ıaat 15te kapah zarf anlile 
alınacaktır. 
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PİASA HABERLERİ 

( 1 inci sahifeden devam) 

-
Türk mallarına tahdit koyan 

memleketler 
Türk mallarına tahdit koyan 

memleketlere karşı alınacak 
tedbirlere müteallik bir karar
name Heyeti Vekillerce kabul 
edilıniştir. Bu kararnameye gö-

re, T rkiye ihracat mallarına 
karşı fiat kontrolü vazeden ve· 
ya bu m:.ılların ithalatını müte
kaddim müsaadeye !>ağlayan 
veya tahdit eden memleketlere 
k~~şı ayrı tedbirleri veya mua
dılı görülecek tedbirleri alma
ya İktisad Vekaleti mezun 
kılmıştır. 

İflaslar 
Bu senebaşından beri mem

leketimizde kaç iflas ve kaç 
konkurdato olduğu tesbit edil
miştir. Hazırlanan bir cetvele 
göre iflas hükümlerinden evvel 
bütün memlekette talep edilen 
konkurdato 3 tanedir. Bunların 
borç yekunü 82?,241 lira tut 
maktadır. Hükme iktiran eden 
iflaslar, 32 dir. Bunların 11 i 
İzmirde, mütebaki 5 i de is
tanbuldadır. 

Kürk piyasası 
Bu senenin kürk ve av derı

si piyasası geçen seneye naza
ran daha müsait şartlar içinde 
yeni seneye girmektedir. Kürk 
piyasası bu ay sonunda açıla
caktır. 

Dört seneden beri kürk pi
yosası yalnız yerli kürlerle i
dare edilmekte idi. 

Bu sene kürk piyasasında 
astragan fiatları yüksektir. Di
ğer fiatlar umumiyetle geçen
ıeneden pek fazla yüksek de
ğildir. 

Bu <ıeııe A vrupada büyük bir 
kürk stoku yoktur Şehrimizde 
de kürkler ve deriler ikinci el· 
ler eline iyi fiatlarla geçmiştir. 
Bu bakimdan bu seneki av de
rileri piyasasının ve ihracatı

mızın da çok iyi olacağı şim

diden anlaşılmaktadır. 

Almanyaya konserve 
ihracatımız 

Ş;mdiye kadar başta Fransa 
olmak üzere birçok memleket· 
lere konserve ihracatı yaptığı
mız halde Almanyada konser
valarımız tanınmadıgından bu
raya mal satılamıyordu. 

Son günlerde yapı!an iyi ba
zı anlaşmalarla Almanyaya kon· 
serva ihracatı yapılmağa baş

lanmıştır. Bu . ihracat arasında 
bilhassa balık konservaları mü
him bir yekun tutmaktadır. 

Kontenjan 
Heyeti V ekilece kontenjan 

hakkında kabul edil~n bir ka
rarnumeye göre 612 A. 2,412 
B. 2. pozisyon arına giren eşya 
K 1 listesine ilave edilmiş 412 
~ · 1 pozisyonuna giren eşya 
lklisal Vekaleti listesine, 412 
A lpozusuyona giren eşyada 
K 1 listesinden iktisad Veka
leti listesine naklolunmuştur. 

Soğuk et ihracatı 
Harice sevkedilecek kons~r

ve halinde soğuk et ihracatı 
hakkında yapılan tetkikler 
tamamlanmak üzeredir. Müte· 
hassıslar tarafından yapılan 
tetkikler bitiridikten sonra ne
tice bir raporla iktisad vekale
tine bildirilecektir. 

Vekaletin tasdikinden sonra 
mezbahada hazırlanacak soğuk 
depolarda muhafaza edilecek 
soğuk et konservelerin hazır
lanmast için lazım gelen terti · 
bat alınmıştır. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Muvakkat teminatı 1443 lira 75 kuruş olup şartnamesi komis
yo!1dan her gün parasız verilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 
kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasım
paşada bulunan Komisyon başkanlığına veı mel eri. 

* • * 
Cinsi 

Sığır eti 
Kuzu eti 
Koyun eti 

Miktarı 

Kilo 
98725 
14353 
5000 

Tahmin bedeli 
L. K. 

29617 50 
5741 20 
2000 00 

Muvakkat teminatı 
L. K. 

2801 90 

37358 70 
Yukarda cins ve miktarları ile tahmin edilen bedelleri ve 

muvakkat teminatı yazılı olan üç kalem yiyecek 29-9-936 tarihi
ne rastlayan salı günü saat 11 de ~apalı zarf usul ile alınacaktır. 

Şartnamesi 187 kuruş mukabilinde komisyondan hergün verilir . 
isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 

kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasım
paşada bulunan Komisyon başkanlığına vermeleri . 

" İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatmdan: 

15-1000 kilo karaman unu
nun beher kilosuna teklif edi
len J 1 kuruş 50 santim fiyat 
pahah görüldüğüuden pazarlı· 
ğa bırakılmıştır. İlk pazarlık 
15 eylül 936 salı günü saat 15 

e yapılacağından isteklilerin 
Konyada satıoalma komisyo• 
nuna müracaatleri. 

Konyanın 545000 kilo unu
nun beher kilosuna teklif edi
len 10 kuruş 85 · santim fiyat 
pahalı görüldüğünden pazarlığa 

bırakılmış ve ilk pazarlık 15 
eyliıl 936 salı günü saat 11 de 
yapılacağından istekJilerin Kon
yada kor satınalma komisyonu-

na müracaatleri. 

• • • 
Akşehirdeki kıtat ihtiyacı 

olan 165000 kilo una teklif e
dilen t 1 knruş 75 santim fiyat 
pahalı gorüldüğünden pazarlı· 

ğa bırakılmış ve llk pazarlık 
15 eyliil 636 salı günü saat 16 
da yapılacağından isteklilerin 
mmsı rmmmm;: :ı t C\ 1 +_ 

Konyada kor satınalma komis
yonuna müracaatleri. 

* • • 
3800 kilo sade yağının ikin-

cı defa pazarlıkla ihalesi 
18 ·9 ·936 cuma günü saat 10 da 
Sarıkamış satınalma komisyo
nunda yapılacahtır. Tahmin 
bedeli 2470 lira, ilk teminatı 

182 lira 50 kuruştur Şartna · 

meleri komisyonda parasız o· 
larak verilir. isteklilerin belli 
gün ve saatte kanuni vesailde 
birlikte komisyona müracaat 
edeceklerdir. 

* .... 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Vizenin 54000 kilo, Alpullu~un 
36000 kilo samanı. 

2 İhaleleri 1 ay pazarlık 
içindedir. 

3 - Vize samanının bedeli 
715 Alpullu samanının bedeli 
450 liradır. 
4- İhaleleri 6 Birinciteşrin 

936 salı günü saat t 1 de Vize· 
de yapılacaktır. 

5- Vize samanının ilk peyi 
54, Apullu samanının 34 lira
dır. 

6- Şartnameler her gün Vi
ze aatınalma komisyonunda gö
rülebilir. 

_ '!!!!! 

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

İstanbul Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

1· 10-936 perşembe günü saat 15te İstanbulda Nafıa Müdürlü
gu eksiltme komisyonu odasında 9080 lira keşif bedelli Pe~.dik 

Bakteriyoloji Enstitüsünde yapılacak gübrelik inşaatı açık eksilt
meye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, 
huıusi ve fenni şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna müte
ferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 682 liradır. 
İsteklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret odası 
vesikalarile 1-10 936 perşembe günü saat 15e kadar Nafıa Müdür
lüğüne gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden: 

1- Su idaresine alınacak demir boru ve teferrüatile çimento 
vesaire 15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 6690,50 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 501,78 liradır. 
4 Şartname ve listesini görmek istiyenler hergün Yazı iş-

leri kalemini, isteklilerine de 25 eylul 936 cuma gföıii saat 11 de 
Belediye Encümeninde yapılacağından o g·ün saat IO a kadar t~ 
~inatlarile teklif mektublarını Belediye Encümenine vermeleri. 

İstanbul Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 

1-10·936 perşembe günü saat 14 de İstanbul'da Nafıa Müdür
lüğü eksiltme komisyonu odasında 850 lira keşif bedelli Bakırköy 
Emrazı akliye hastanesi arteziyen kuyusu inşaatı açık eksiltmeye 
konulınuştur. Mukavele Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri di
ger evrak dairesinde görülecektir . 

Muvakkat teminat 64 liradır. 
İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş paktığına dair 

Nafıa Müdürlüğünden almış olduğü müteahhitlik ve ticaret odası 
vesikalarile 1-10-936 perşembe günü saat 14 de kadar Nafıa Mü · 
dürlügüne gelmeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 

Feyzipaşa-Oiyarbekir hattının 360-300 iincü kilometresi için 

15EY~ 

Yardımın azı çoğu olmaz 
f . d asın• 

Yardımın azı çoğu olmaz. Her erdın Hava av 
göstereceği ilgiden az çok bir fayda çıkabilir. . bit 

Herşeyi devlete bırakma. "Devlet yapsınn dıye l 
yana çekilmek doğru değildir. Devletle ulusun el ; e 
vererek başaracag~ ı işlerin en başında Havacılık var ır· H v-a· 

Uçak, Uzman, Alan, Hangar, Benzin, Yağ .. " a 
calık" deyip geçmeyiniz. Bunlar her gün binlerce lir•Y

1 

.. y•
emiyor. Yardımın arkasını keserek başladığımız ışı 

rıda bırakmış oluruz. 
Türk Hava Kuruınu 

~ 1ıaf>'11 

montajı ile beraber 50 metre açıkhkta bir demir köpru 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. p 

1 - Münakasa 28- 10-936 çarşam~a günü saat 10,30 d~ ~,,. 
karada Nafıa Vekaleti Demiryollar inşaat Dairesindeki ınuıı 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 Bu işin Muhammen bedeli 35000 liradır 
3 Mıtvakkat teminatı 2625 liradır. ~1bi' 
4 Münakasa şartnar.ıesi vesair evrak 175 kuruş pıU 

tinde inşaat dairesinden alınabilir. dl~'. 
5 - Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No.lu kanun 5.~ 

cibince ibrazina mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7• •' 
tarihli ve 3297 No.lu resmi gazetede ilan edilen talimata göre tıı' 
rilmiş müteahhitlik vesikasını ve isteklilerin laakal 50 ınetre ıı• 
lünde demir köprü ve montajını muvaffakıyetle yapmış oldı.ır'ef •. 
dair fenni ehliyet vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarıol il' b' 
kur kanunun tarifatı d:liresinde hazırlıyarak 28-10·936 çar''~ıı' ~ 
günü saat dokuz buçuğa kadar Demiryolları inşaat daire•' t 

~m~a~k·b•u•z•m--u~k5a8b.il•i•n•d•e•vaenrRm ... emlearmımlmamzı•m•d•ı•r• .... ..., ... _._.._,_.~~~· ~~ 

3 -ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat : 

Ankara Nümune Hastanesi Baştabibliğinden: 
• rile ' 

Hastanenin ihtiyacı olup miktarı, cinsi ve tahmin fiatl• ,e 
eksiltmenin şekli ve muvakkat teminatı yaz1lı eczai tıbbi)'e rl 
rontken filmi 13 eylul 936 tarihinden 28 eylul 936 pazartesi t• 
hine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. pt 

Şartname ve listelerini görmek iıtiyenler Ankarada Nüı1'111,, 
Hastanesi Baştabibliğine ve Istanbulda Sıhhat ve İçtimai Mı.ı• \ 
net Müdürlüğüne müracaat etsinler. '-

Eksiltme 28 eyllı.l 936 pazartesi günü saat 10 da Aok•'' 
Nümunü hastanesinde teşekkül eden Komisyon huzurunda >'' 
lacaktır. J 

Dikkat: Muvakkat teminat para olarak alınma:ı. Para ve'-,J 
istiyenler bir gün evvel Hastaneye müracaat ederek paral 
Maliye veznesine yatırmaları lazımdır. 

Muvakkat 
Miktarı teminat 

Lira Lira Kr. 
34b'2 14 kalem 259,65 

200 24 " 15 

425 51 
" 

32 

300 12 
" 

22,50 

Cinai 

Hayati kimya 
eczası 

Baktretiyoloji 
ecza11 

Marazi teşrihi 
ec:ıası 

EkıUtmenio ,eJ 

14 kalem rol'~~ ~ 
filmi ve malıeıl'i~ 

açık ekailtJJJe 
laboratuarı ~ı 

Pııarlı ı 

" " 
,. 

5·Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzenıe 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: v ~ 
,, t 

1000 cild beynelmilel deniz mevzuata kitabının tabı açılı / ~ 
siltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 600 lira yüzde 7,5 ~o 
nah muvakkate 45 liradır. Talihlerin 28-9-936 pazarteıi llr ~ 
saat l 4te Galatada Deniz Ticareti Müdürlüğü binasındaki -"0~ 
yona ve şartnameyi görmek istiyenlerin de Müdüriyet idare 

besine müracaatları ilan olunur. 

3·Kereste, tahta ve saire 
Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğünden: ı 

İmal olunacak 417 tane dolap için 2,5x28x330x eb'acl•~ıl 
640 adet kestane tahtaaile 3 X 125X205 eb'adında adet kontr P 
alınacakhr. Bu kerestelerin muhammen bedeli 1790 liradır· 1 

Eksiltme 28·9-936 tarihine rastlıyap Pa:ıartesi günü ıaat 
beşte yapılacağından isteklilerin muayyen saatten evvel ı35 / 
radan ibaret muvakkat teminatlarını vezneye yatırdıktan 1 

fabrikadil müteşekkil komisyona müracaatları. 

1-· Saraciye ve teierruatı, demir aksamı ve 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı 
İs~ anbul Satınalma Komisyonundan : 

1- Gümrük Muhafaza kıtaatı için 662 tane şaplı köıel 
yular bağlığı, 662 tane .zincir yular sapı ile 576 kilo eter 

11 

nunun 17.9.936 perşembe günü 1aat on dörtte ayrı ayrı paı' 
yapılacaktır . 



L. 
..!°"ııalanan tutarları: Yular batlıtı ile zincir yular aapının 

~,. •e eter ubununun da 404 liradır. 
~ ~•me ve evaaf komiıyondadır, KÖrülebilir. 

. . •lcliler yular Hpı ile yular bathtı için 123 lira ve eter 
1~11 de 31 liralık ilk teminatlarile komiıyona ıelmeleri. 

kat -Benzin-Makine yağlara ve saire 

Ankara Belediyesinden: 

S11 idareıine alınacak Gaz, Benzin ve yatlar on bet ıün 
'1 lcapalı zarfla ekailtmeye konulmuttur. 
'1 •bammen bedeli 9423,65 liradır. 

••akkat teminab 706,77 liradır. 
~•-:tname ve lilteaini KCirmek iıtiyenler her KGn ya::ı it· 

lllıne ve ihale 25 EylOI 936 cuma ıünil aaat on birde 
e Encümeninde yapılacatından iıteklilerin o giln ıaat ona 
t.nıinatlarile teklif mektublarının Belediyi Encllmenine 
eti. 

Levazım amirliği Satıcalma Komisyonundan: 

iL, ~kitehir garnizonu için 650 ~on kok_ kömürü kapalı za.rf
~ günü ıaat 16 da Eskitehır a1kerı aatınalma komıı

ahnacakbr. 
Tahmin bedeli 18200 liradır. Muvakkat teminatı 136.5 lira-

l. 
leminatlar vaktinden evvel meba1ebe veznelerine veya 
lllelctubları kanununa uygun olan teklif mektublarının i

._ ? konması ve teklif mektublarının ihale ı-ünü Eskitehir Poı
""'--• •leıraf ayarı ile ıaat onbete kadar komisyon batkanlığı· 
-.... ıllleıi ve 2490 Hyılı vesikaların lüzumuuda komisyona ib-
~r. 

Şartname her gün komisyonda görülür. 

lstao. Posta T. T. Başmiidürlüğünden: 

~e ihtiyacı için nümuneıi veçhile 303 aded hat bakıcı çan
ahmı açık eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme ~9-P36 pa
rGnü saat 15te GalataHrayda lıtanbul Poıta T. T. Bat· 
tü Alımıatım Komiıyonunda yapılacaktır. Muhammen 

105() lira, muvakkat teminat 78 lira 75 kuruttur . Talible
une ve tartnameıini ıörmek ve muvakkat teminatlarını 

üzere eksiltme ıünOnden evvel Yazı itleri Kalemine 
•tleri. 

Ankara Belediyesinden: 

Su idaresi için alınacak font boru ve ek parçaları 15 rOn 
ı.,: n kapalı zarfla ekailtmiye konnlmuıtur. 
~ '1tahammen bedeli M00 liradır. 
t..,. '1uvakkat teminatı 412,50 liradır. 
t.: Şann.me ve liıteaini 18rmek istiyenler herpn Yazı lıle
L~ine ve iıteklilerin de 25 eylOI 9.16 cuma rGnO ıaat 1 1 de 

ite Encilmeninde yapalacatından o ıGn saat IO a kadar te
. 'le birlikte teklif mektublannı Belediye Encimeuine ver-

MUNAKASA GAZETES 

İstanbul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden 
Gümrük satışından 177457 kilo şeker 

12-9-936 tarihli nushasile ilan edilmiştir. 

satışı Akşam gazetesinin 
"1219" 253 

İstanbul Belediyesi ilanlar~-
Balat atölyesinde 32 beygirlik 190 volt 1435 devirli 

bir motör satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Bu mo· 
töre 90 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 675 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28 eylul 936 
pazartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmaları. 

• • • 
(8) 240 

Belediye makineleri için lazım olan 62000 litre motörin 
yağı açık eksiltmeye konulmuştur. Bir litre motörin ya· 
ğına 6 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülür. istekli olanlar kanunun tayin et· 
tiği vesika ve 279 liralık ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 25-9-936 cuma günü saat 14 te daimi 
encümende bulunmalıdır. (8) 241 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: -
1- Şartnamesi mucibince 4000 lira muhammen bedel· 

Ji maa teferrüat bir edet Jeneratör açık eksiltme suretile 
satın alınacaktır. 

2-- Eksiltme l 9-10-936 tarihine rasthy an Pazartesi 
gllnü saat 15 de Kabataşda Levazım ve mübayaat Şube
sindeki alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat gllvenme parası 300 liradır. 
4 - istekliler, tetkik olunmak üzere fiatsız teklifleri 

eksiltme gününden liakal on gün evvel inhisarlar Tütün 
Fabrikalar Şubesine verecektir. 

5 - İstekliler eksiltmeye girebilmek için Kanunen ken
dilerinden aranılan~vesikaları ve yüzde 7,5 güvenme pa· 
raaile birlikte yukarda sözü geçen komisyona gelmeli
dirler. (919) 225 2- 4 

• • • 
1- Toptaşı deposu arkasındaki sahada yaptırılacak 

olan 3430 lira 13 kuruş keşif bedelli 3 anbarın inşaıı 
pazarbk suretile eksiltmeye konulmuştur. 

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

3- Muvakkat tem:nat 257 lira 25 kuruştur. 
Şartnameler berglin inhisarlar inşaat Şubesinden alı-

nabilir. (1215) 249 3 - 4 

Havacılığın ehemmiyeti 

Bütün ulusların hava ku v · 

1 

vetlerini artırmak için göı
terditi telaş, havacılığa ver
diti önemi yakından gördük
ten aonra, kavacılığın bizim 
için bir fantazi olmaktan 
çok uzak, canla batla sarı· 
lacak bir ana iş oldutunu 
bir kat daha anlamış bulu
nuyoruz. 

Göklerini avucunun için
de tutmayan ul~sların halini 
görüyoruz. Uçak filolarının 

bir insan ağır)ığındaki bom· 
balarile dünyanın en vuruş· 

kan yigitleri bile başa çıka

mıyor. 

Hiç durmadan hemenha· 
vacahğa para yetitt irmek, 
ancak bütün uluıun aynı cö
mertlikle yardıma koşması

na hatlıdır. 

f ratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri kart111nda 

Hürdaverdigir Han. 
Telefon: 4479'l 

Amıterdam - Kompani Roıal 
Neerlandez dö Naviıaayon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A 
mıterdam ve Hamburr için ya· 
kında hareket. 

GANYMEDES vapuru elyevm 
limanda. 

HERCULES vapuru 13-19 Eylul 
tahmil. 

Nerlandez kompanya11nın 
nehri vapurları limanlar için 
huı uıi ve seri seferler. 

Bitin limanlar için Neer· 
ı andez Kumpanyası ile anlaşıl
mak ıuretile bütün dünya li· 
manları için dotru konıimen· 
tol ar verilir . 

ITHALA T SERViSi 
Amıterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
HE.RME.S vapuru 12 Eylüla 
doğru Amsterdamdan yakında 

hareket ORE.STE.S vap . 8 
Eyliıla dotru 

Nippon Yusen Kaisha 
lfiıli Mtıdafaa Vekilcti Satmalma Komisyonundan : 

~lıda miktarı yazılı malzeme toptan veyahut ayrı ayrı pa-

JAPON VAPUR KUMPANYS 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 Yak obama, Kobe, Sinıapur, 

DENİZ POSTALARI 
• .__- ~tın alınacaktır. Pazarlıtı 15-9-936 aalı ıBnil ıaat l~a- 1 
"9\eldiıer belli ıiln ve ıaatinde M. M. V. aatınalma kom11· 

ı 1 felmeleri. 

8 ~lem cam kri•tal ;....------------------ ------
it Çift ecnebi kitabı 
a ~- ıuni aza malzem .. i 
1 ~em rontren filimi 
~eın bot illç titeai 

P. T. T. Binalar ve Levazım Mtıdilrllljtlnden : 
...... s 

•tan alınacak olan 10 ton 2 mm bronz tel kapalı ıarfla 
~ • konmuttur. 
L... ~-ammen bedeli 7500 lira ve muvakkatta teminatı da 
a:~. 

lıcailtme 27-1().936 tarihinde ıaat 15 de Ankuada P .T.T. 
llaGdGrlGtlnde toplanacak abm ıabm komiıyonunda yapı

t . 
' ?üipler teminatluını iduemiz vemeaine tealim edecek ve 

malcbuı veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
• yazılı belıelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan 

~· IDGhGrlil ıarflan mezkOr tarihe mGıadi( ıala ,OnO saat 
&..:: g.:.•dar ıöıG ıeçen komiıyona teslim edeceklerdir. 

4'tit iltmeye ittirak edecekler mGteabhitllk yapabllecelde
l:: •eaika ıa.termete mecburdurlar. 

'-rtaameler Ankarada levazım mildürlitlnden lıtanb11ld1ı 
•11aiyat muavinlitinden parasız olarak verileeektir. 

Galata, Merkez Rıhbm Han, Tel. 44870·7-8-9 
.~ ~ 

Hareket edecek vapurlar 
ASSIRIA çartamba 16-9 ıaa t19 

da Burıaz, V arna, Konıtan· 
aa, Sulina, Kalaı, lbraila. 

• 

QUENTINO pertembe 17-9 sa-
at 17 de Burıaz, Varna, 
Konıtanza. 

DEACAL pertembe 17-9 Hat 
17 de Ka ala, Selanik, Volo 
Pire, PatrH, Santi-40, Brin
dizi, Ankona, V enedik, Trieıte 

CELIO cuma 16-9 saat 9 da 
Galata rahbmından Pire, 
Brindizi, V enedik, Trieate. 

SANTTIVENZO çarıamba 23-
9 saat 17 de NapoH, Pire, 
Marail:ra, Cenova. 

Beklenen vapurlar 
CELIO salı 15-9 ıaat 17 de 

Trieate, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

ASSIRIA çarıamba 16·9 aaat 10 
da Trieıte, Venedik, Brindi
ıi, Selanikten, Kavaladan 

A VENTINO perıembe 17-9 ıa
at 7 de Cenova, Napoli, Pire 
den 

CALOEA perfembe 17-9 nat 
7 de Danüb, Konıtanza, 
Varna, Burıazdan 

QUIRINALE ıah 22-9 aaat 17de 
Trieate, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

Colombo, Süveyif, Port-Said, 
Beyrut ve lıtanbul limanları 

araıında doğru seferler: 
Pire, Marailya, Liverpool ve 

Glukov. 
(doğru ve aktarmasız) 

DURBAN MARU 19 Atustosa,, 
DELAGOA MARU 19 E.ylOla ,, 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teıkilib 
Götüril seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
Barajların ıigortuı 

ltalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenıilit 

Galata Rıhtım illerinde Çi 
nili Rıhtım hanında 93-97 N. 
da FRATELU SPERCO 
ne.selinde C. 1. T. ye müra · 

caat olunur. 

imtiyaz aahibi ve yazı işleri 
Direktörü: hmail Girit 

Bauldıiı yer: ARTUN Baıımevı 
Galata Billur sokak No. 10 
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M Adjudications au Rabais 
' 

-1-

lafoı, et des maisons d'habitation 
pour \es fonctionnaires, pour le 
compte de Sümer Bank. Prix est. 
151204,28 L. (dont 20637,36 pour 

1 in partie a eonstruire sur base de 

C 
-~----- prix unitaire, et 130566,92 pour 

onstruction - Reparation celle a forfait). Caut. prov. 8811 
Travaux Publics,Materiel de L. A<lj. sous pli caehete. Com. 

Construction Cartographie speciale siegeant au siege de la 

Construction d'un pont en 
fer, d'une: ouverture, y CO"Tipris 
le montage, de 50 metres, sur les 
kils. 360·300 de la ligne ferro· 
viaire F evzipacha·Diyarbckir. Prix 
est. 35000, ı:aut. prov. 262S L. 
Adj . .. ous pli cachete. Com. d'En· 
chere du Departement des Cons
tructions des Chemins de Fer au 
Ministere des Travaux Publics a 
Ank.ua, le 28-10-936 a 10 h. 30. 

On peut, eontre versement de 
17S P. se procurer au bureau 
des constructions le cahier des 
eharges et les autres pieces. Les 
personnes desireuses de prendre 
part a l'adjudication doivent re
mettre contre reçu au bureau des 
eonstruetions des Chemins de Fer, 
mercr~di, le 28-10-936 jusqu'a 9 
h. 30. les plis contenant leurs of
fres t;tablies eonformement a la 
loi en meme temps que les pieces 
et documents dont la rcmise est 
obligatoire sui vant la loi No 2490, 
et aux termes des dispositions 
publiees au No 3297 du 7-S-936 
du journal officicl leur certificat 
d'entrepreneur, enfin un certifieat 
attestant qu'elles ont deja cons· 
truit et monte avec sucees des 
ponts en fer de so metres de 
largeur. 

Adduction d'eau a la ville 
de Gaziantep des sources se 
trouvaot a 12,5 kil. de distance 
de la ville, materiel et construc
tıon de reseau, pose des tuyaux, 
construction de deux reservoirs 
d' eau, fourniture de co-mpteurs 
d'eau, et d'autres appareils et ou
tils ete. Prix est. 249905,59,caut. 
prov. 1374S,28 L. Adj. souıı pli 
cachetc. Commission de Reııtau
ration des Municipalites, sicgeant 
au Ministere de l'lnterieur a An
kara, samedi 24 lP-936 a 11 h. 
Cah. deıt eh. au Service teehni· 
que de la Commission susindiquee, 
moyennant 12SO P. (M) 

Construction de batiments 
pour aervir d 'administration iı 
l'usine de tissage, a creer i-ı Ma· 

Sümer Bank a 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, moyenn;ınt 1000 P. (Con· 
sulter la partte turque du journal. 
rubr. "Inşaat,,). 

Construction d'un Atelier a 
Bitlis, pour le compte de l' Adm. 
des Monopoles. Prix est. 35022,37, 
eaut. prov. 2626,67 L. Adj. sous 
pli cachetc. Com. d' Achat et Ven· 
te de la Oirection Generale des 
Monopoleıı a Kabatache, mercredi 
16-9-936 a lS h. Cah. des eh. a 
la Seetion de Constructions des 
Monopoles iı Istanbul et aux Oi
rections Principales d' Ankara el 
de Bitlis, moyennant 175 P. 

- 2 -

Produits Chimiques et - ı 
Pharmaceutiques - lnstru

ments Sanitaires - F our- / 
__ niture pou!_~fıôpitaux 

Films pour Roentgen 14 lots. 
Prix est. 3462, caut. prov. 2S9,6S L. 
Adj. ouverte. 

Medicaments pour le labora· 
toire de chimie biologique 24 
lots. Prix est. 200,24, caut. prov. 
15 L. Adj. de gre a gre. 

Medicaments bacteriologiques 
51 lots. Prix est. 42S, caut. prov. 
32 L. Adj. de grc a gre. 

Medicaments d'anatonie, 12 
lots. Prix est. 300, caut. prov. 
22,SO. Adj. de grc a gre (neces· 
saires pour les besoins de l'Hô· 
pi tal "Numoune" d' Ankara). Com· 
mission speciale siegeant a l'Hô
pital susmentionne lundi 28-9-936 
a 10 h. Cah. des eh. chez le Me
decir. en Chef de l'Hôpital a An· 
kara, et a la Oirection de l'Hy
giene et de l' Assistanee Sociale 
d'Istanbul. 

-
Huile de ricin 150 tonnes. 

Prix est. 120.000 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, 

MARDI 

mereredi 14- 10-936 a 15 h. Cah. 
des eh. a la dite Commission 
moyennant 600 P. M. 

-3 -

Travaux d'Imprimerie 

Reliure - Papeterie 
F o!lrniture de Bureau 

lmpression d'un livre intitule 

15 

A nos lecteurs 
Xous cwons l'n1Ja11layt' d', nformcr nas 

<JlU! nous llP<>ns transf'<;f'<; nos Buren11.r ci 
s11İl/anlr : 

Yof}llrfru ilan, !er J taye No. 3 et 4, Percfıeff' 
be; Jfo:ar, {'af<t!a. '/ ,;ı,;plıon: .1?.1?.). H. J>. 1261 

"Beynelmilel deniz mevzuatı" a - 6 
.,rı/J _ ı PFourniture de fonder:o~·'t 

rix est. 4200, caut. P l 000 exemplaires. Prix est. 600, ı - ----
caut. prov. 45 L. Adj. ouverte. ,, Combustible, Charbons, 
Com. de la Directıon du Com· Carburant. 

Adj. ouverte. ttf 
·•·ni•t Com. d' Aehat du ıvı1 • A merce Maritime d'lstanbul a Ga-

lata, lun:li 28-9-936 a 14 h. Cah. 
<les eh. a la Section Administra
tive. 

4 

~-- i 
lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 

de Ch:rnff age Central 

Diverse fourniture d'electri- l l 
cite. Prix est. 27000, caut. prov. • 
202S L. Adj. sous pli caehete. 
Com. d' Achat de la Oirection 
Generale cles Fabriques Militai
res, jeudi 22-10-936 iı. 15 h. Cah. 
deıı eh. iı la dite Commission, 
moyennant 13S P. (M) 

F ourniture di verse pour elec· 
tricite. Prix est. 3SOOO, caut. 
prov. 262S L. Adj. sous pli ca 
cheti-. Com. d' Achat de la Di· 
rection Generale des Fabriques 
Militaires, vendredi 23-10-936 a 
lS h. Cah. des eh. a la dite Coın
mission. moyennant 7S P. (\'1) 

Appareils telephoniques a 
course 700 p. 

Appareils telephoniques sans 
course 100 p. 

Bobines d'echauffement lSOO 

Carbon pour eentrale, simple 
et a raie 300 p. 

Prix est. 9700, caut. prov. 728 
L. Aclj. sous pli cachete. Com. 
d'Achat de l:ı Direction des Te
lephones d'lstanbul, vendredi 
16·10-936 a ıs h. Cah. des eh. 
grat. iı l'Economat. 

-5-

Machines, Moteurs, Acces· 
soıres et Huiles pour 

Machine 

Fraiseuse universelle, hori· 
zontale 1 p. Prix est. 7SOO, caut. 
prov. S62,SO L. Adj. ouverte. 
Com. d' Achat du Ministere de la 
Defense Nationale a Ankara, mar-
di 22-9-936 a 15 h. (M) 

Poulie en bois fixe (Polonya 
makinesi) 1 p. et poulie mobile 
(firiidalc makinesi) 1 p. Prix est. 
1280, oaut. prov. 96 L. Adj. ou· 
verte. Com. d' Achat du Mini stere 
de la Defense Nationale, marcli 
20-10·936 iı 15 h. (M) 

Coke 6SO tonnes, pour la gar
nison d'Eskichc·hir. Prix est. 
18200, caut. prov. 136S L. Adj. 
sous pli cachete. Com. d 'Aehat 
de l ' lntendance Militaire d' Anka
ra. 28-9-936 iı 16 h. Cah. cies eh. 
iı la Commission. 
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Divers 

Fil en bronze de 2 m m, 10 
tonnes. Prix est. 7SOO, caut. prov. 
563 L. Adj. sous pli cachete. 
Com. d'Achat de la Direction Ge
nerale des P. T. T. d' Ankara, le 
27-10·936 a lS h. Cah. des eh. 
a la Direction de l'Eeonomat a 
Ankara et au bureau des "Ayni-
yal" a Istanbul. (M) 

Tuyaux en fonte et pieces de 
rechange, pour l' ~dministration 
des Eaux d'Ankara. Prix est. 
S.500, caut. prov. 412,SO L. Adj. 
sous pli cachete. Com. Perma
nente de la Municipı- !ite d' Anka· 
ra, vendredi 2S-9-936 a 11 h. 
Cah. des eh. au Secretariat. (M) 

Verre ordinaire et double 
pour batiment et pour wagon. 
Prix est. 12233, caut. prov. 917,48 
L. Adj. sous pli cachete. Admi· 
nistration Generale des Chemins 
de Fer dfl l'Etat a Ankara, mardi 
29 9-936 iı 15 h. 3C. Cah. des eh. 
grat. au Bureau de l'Economat a 
Ankara et au Service des Recep· 
tions et des Eıcpliditions a Hay-
darpacha. (M) 

Fourniture de soudure 70 lots. 
Prix est. 3628, caut. prov. 272, 10 
P. Adj. ouverte. 

la DCfense Nationale 8 

vendredi 23- 10-936, re• 
ment a 11 h. et a ıs h· 

di 
F ourniture et outi!!r.o c 

811 lots. Prix est. 5tJVV:'c• 
prov. 4200. Adj. sous .P~1steı' 
te. Com. d' Achat du Mı.111A 
la DCfense Nationale a C b 
jeudi 22-10-936 a ıs h. ' 
eh. a la dite CommissiOll• t 
nant 280 P. 

Fil terreslre en 
kilos. 

Fil pour central de 3, 
ıs r 00, de 2; metres 10, 

Fil de suspension. ell 
de 1,5 et de 2,5 m rn, 5 
fres. 

Fil en bronze 8000 kil 

Fil en bronze, ferrne /. 
se double, 100 km. 

Ma:ıcbon en cuivre 
Prix est. 996S, caut. P 
L. Adj. ıous pli cıchete·~ 
d' Achat de la Oirection 
lcphones d'lstanbul, I 
16· 10 936 a ıs h. Cah· 
gnt. a l'Ecönomat. 

10 motocyclettes, nı• 
S. U. Prix est. 7SOO, caııt 
S63 L. Adj. sous pli 
Com. d' Aehat d'lstanbul dıJ 
mandanat Generale de la 
lance des Douanes, jeudi 
a 1S h. Cah. des eh. a l• 
mission. (M) 

Plomb pur 150 tonael• 

est. 22SOO, caut. prov.1 
Adj. sous pli eachete. Ü'_. 
chat de la Direction Ô 
des Fabriques Militair11 

22 10-936 a. ıs h. Cah· 
grat. ala meme Commissio

11 

Satıhk ucuz Bahçe 
Büyük adada Dil köprüsü civarJnda Nizaoı 

desi ve Nizam sokağında derununda 400 kadat 
carı müsmireyi, beton kamelya beton su depos" 
demir su borusu tesisatı ve bostan kuyusunu 
dıköy ve İstanbula kadar nezareti fevkaladeyi 
üç tarafı yol, etrafı kısmen hvar ve mütebakıfl 
le muhat 2707 metre murabbaı bahçe müsait 
satılıktır. tiörmek ve görüşmek istiyenlerin g 
temiz sahibine müracaatları. 


