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GÜNLÜK iDAREHANE: 

Y oturtcu ban, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perfembe pazarı 
iLAN ŞARTLARI 

ldarelaanemizde ıörütülur 

Telep.: iıt. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Sayısı 5 kuruş 
leııni makbuz bedeli ol· 

il tediyat makbul de. 'GAZETESi Poıta kutuu N. 1261 

-. 
• Emirler, Tebliğler: - 1 

latanbul Viliyeti Emniyet Mtid&rlliğilnden : 
biiyOk ve küçOk caddeleri ve bu caddelerin birlettiti 

rıa ortaıı milahaııraa vesaiti nakliyenin reçmeıine mab
atundan yaylaların vesaitin geçtiti yola inmiyerek yaya 1 

larından yürümeleri ve yürüdiltü yaya kaldmm•n da sat 
1 takip etmeleri aeyrusefer kaidelerinin en eaaılııını tetkil 

ir. 
bayleyken ve herkeı bu kaydeyi bilirken, maalesef yaya 
ları müsait olan caddelerde bile buna riayet edilmiyerek 

Yolun ortasından pervasızca yOrüdükleri ıörülmektedir. 
•aziyet lıtanbulda tramvay ve otomobil kazalarının en bi· 

.. bebini tetkil ediyor. Kazaların önünü almak için polis bu 
tanzime çalıtırkea bir taraftan balkın da kendini tehlike-

.J/L'ftorumuı lazımdır. 
1" ıneyanda kartıdan kartıya reçmek zarureti halinde herke
ttrafını kollıyarak en kısa yoldan ve mümkün mertebe top
lhınaelerin geçtiti noktadan amuden geçmt>leri icap eder. 

sonra bu kaidelere aykırı haraket edenlerle bu itte ihmal 
in .-muru belediyeye müteallik ahkimı cezaiye kanununa 

ceza rörecekleri teblit olunur. 

M0NAKASALAR 
• 

k, Zahire, t:t ve Sebze: 
bul Levazım Amirliği Satanalma Komisyonundan: 
eleri lstaabul Levazım imirlitine batla mOuıeaeler için 

kilo yq yapıncak veya çavuf üzümü 21-9-DaS pazartesi 
laat 14te T opaned~ Satınalma Komisyonunda pazarlıkla a• 
ktır. Tahmin bedeli 2800 liradır. ilk temiaab 195 liradır. 

ui Komisye>ad• ılrllebilir. l.teldileria belli ıaatte Ko· 
a ıelmeleri . 

lstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan: 
bul Komutanlıtı birlikleri için 1917 liralak pilivbk pirinç 

· taabbGt eden o.tenci namı hesabına 10000 kilo pilavlık 
2-1~ cuma ,Onü aaat 16da lıtanbul Komutaahjı Satın 

lcomisyonu tarahndan pazarlıkla aabaalıaacakbr. Mubam
batan 2500 liradır. ilk teminatı 188 liradır. Şartaameıi ko
Olacla ıCSrGlebilir. lıteldllerin komiıyona relmeleri. 

~ara Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 
1 Bir ay zarfında paıarlılda ıablmaıına karar verilen 38000 
.. de yatının birinci pazarlıkla ihale fÜnG olan 9-9-936 çar

alnO saat l 1 de talibi çıkmadıtından ikinci defa pazar· 
elcailtmeye çıkarılmıttır. 

2 ikinci defa, pazarlıkla ibaleıi 18-9-938 cuma ,Onü saat 
a Sarıkamıt aatın alma komisyonu binasında yapılacaktar. 

Tahmin bedeli 24700 lira muvakkat teminatı 182 lira 50 

•r. 
4- Şartnameleri komisyondan par .. ız olarak verllh-. 
S- lıteklilerin belli edilen ,On ve saatte kanuni v ... ikle 
İIJoaa mlracaat edeceklertlir. 

Erzincan Jandarma Sabnalma Kom=syonundan: 
1 - Eratı ta biriacitetrin ea&dan 30-&8.17 ıonuaa kadar ibtiya · 
.... iki yüz otuz bin kilo ekmeklik unun beher kilosu on 

kuruttan otuı iki bin iki yOı lira bedeli muhammenli ve iki 
lld yGz yetmit lira on kurut teminatla kapalı zarf ... uıue 

aa 21-9-9.16 rilnlne kadar eksiltmeye konulmuttur. 
2-- Eksiltmeye ait zarflar 21-&-9.16 ıGnG sa•t 15te açılacaktır. 
a_ 2490 sayılı kanunun buna ait maddelerine ıBre ekailtme 

aktır. Taliblerin mektublarını hazırlayarak istenilen ,On 
i:._tte ve tekilde Erzincandakl Şarbaylık binuında komilyon· 

4 
•malan. 
lıtekli olanların tartaameıini proıek Gzere lıtanbul Jaa-
komutanlıtına mlracaatleri illa olunur. 

met Erkek san'at okulu aabnalma Komisyoauadan: 
Cinai Mikdan T. B. Tutarı lık teminat 

kilo k. S. Lira K. Lir• K. 
700 80 50 
ısıo 38 82 1005 80 75 43 -:::-....... ___ ...;;._ 

teker 5500 31 35 1724 25 129 32 
MeYi. ekmek 48000 il 25 5175 388 13 

~. llaJll 181 10nuaa kadar yukarda yasılı 4 kale• yiye
ao.e.a sini ekıilbneye konulacaktır. 

PERŞEllBE 

iÇiNDEKiLER: 

ilanlar, emirler, tebliiler 
a) Münakasalar: 

1- Erzak-Zabire-Et ve Sebze 
v ••. 

2 - lntut • tamirat • Nafia it 
leri. Malzeme • Harita. 

3 1 taçlar • Klinik ve l spençi 
yari alit • Hastane levazımı 

4 - Matbaa itleri • Kırtasiye 
Y azıbane levazımı. 

5-Mobilya, ev ve Büro etyUJı 
Mefrutat, mutamba, Hah 
,._ .. 

6-Mahrukat, Benzin, Makine 
yağlan v. a. 

7- Makineler, Motörler, sair 
teferruatı. 

8 - Mensucat • Elbise • Kun· 
dura Çama9ır v. ı. 

9-Müteferrik. 
b) Müuyedeler 

1-Mütefenik. 

17 Eyl6l 1936 

Şiklyeti olanlara 
Gazetemizi hem de11airi resmiyeyi 11e /fem de altika· 

dar müessesali /ıkcariyeyi memnun edecek veilıtlyac
larmı temamiyle karşılacak şekilde tekammıil ettir
mek için eliml:den gelen her /edak<irlı{Jı yapmaktan 
çekinmiyoruz. Görıilecek noksa11 ve kusurları lahd
re11 ve ya lele/011/a bize ilılar edecek abonelerimize 
minnet/ar oluruz. Çünkıi gayemiz, kari/erimizi mem
mm etmek Vt' mrmlekete mıi/11 olmaktır. 

4 - Şartnameyi rarmek ia· teklif ve mektublarıaı 25 eylGI 
tiyenler hersün tüm sabnalma 936 cuma rGnG ihale saati olan 
komisyonuna ıelebilirler. 1 l den bir saat evveline kadar 

5- isteklilerin usulü daire• yani ıaat 10 da Elbiz komiı· 
sinde tanzim edecekleri kati yonuna vermeleri. __ ;....,;.._ 

lstandul Vakıflar Direkt6rlutnnden: 

Muhammen ilk 
Cimi Miktarı badeli teminat ihale ,Oni 

Kr. Sa. Lira Kr. 
Katar peyniri 400 kilo 50 15 1&8936 Cuma 

" " " " Yumurta 68000 aded 1 25 61 88 
Beyaz peynir 600 kilo 34 15 ao 

" " " " 2- Emliık. ' Kuru fuulye 1500 ,, 12 50 14 50 " " " ., 

Ebilbae CataJotlulMla ylk· 
sek mektepler muhuebecillti 
binuında ekmek kapata zarf ve 
digerleri açık ıuretile saat 1 t, 
14,30 ve 15te yapılacakbr. Ek
ılltmeye airecekl• ~ No. la 
kanunun emrettiti prtlan ha· 
iz olmaları ve ..... n belp· 
leri taıımaları •• Ticaret oda
ıının 9ı18 yd kitadıaı, Ticaret
hane namına gelecekler No
terlikten tudilcli veklletname 
ıetirmelerl ve taminatlannı 
vaktinde yatırmaları. 

Kapalı eksiltmeye ittirak e• 
decekler teminat makbuzları 
ve bank mektuplarım uıull 
dairesinde belli aaatten bir ••· 
at evvel komiıyon Reisine 
makbuz mukabilinde verme
leri ve t•rtnameyi ıarmek iı· 
teyenler mektebe ve istekliler 
ı6zü ıeçea mulauebeciliıe ek· 
ıiltme rGnG ba,vurmaları ilin 
olunur. 

-
Ankara Levazım Amirliii 

Sabnalma Komisyonundan: 
1- 20 mGatabkem tGm ihti

yacı için kapalı zarfla 108400 
kilo nohut alınacakbr. 

2- Nohudun beher kilmu
na 10 kurut fiat blçilmittir. Tu
tarı 10840 liradır. --

3- ihalesi 28-9·9.16 pazar
tesi rGni ıaat 15 te tGmen ıa
bnalma komi1Jonu binasında 
yapalacakbr. 

4 lıteklllerin ihaleden bir 
saat eYYel teminat akçeleri 0-

laa 198 lira Ye ihale kanana· 
nua 2, 3 inci maddelerindeki 
veıilca ile komlı1o•a mlracaat 
etmeleri. 

• • • 
1- Elbiz merkea lutaatuun 

ihtiyacı için 130000 kilo ••tar 
eti kapalı zarfla eluiltmeye ko
nulmuttur. 

2- Muhammen bedeli 23400 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 1755 
liradır. 

Gureba hutaaesine lüzumu olan yukarda c:im ve miktan 
yazılı cl&t kalem erzakın eksiltmesine istekli çıkmadıtından ek· 
ıiltmeleri o~ ,On uzahlmıtbr. ihaleleri yukarda yuab rGa ve 
aaatte Komııyonda y•pılacaktır . Şartnameleri her ,On leYuaaa 
kaleminde gCirGlebilir. 

• 
2· ln'88t· Tamirat·Nafıa iıleri ve Malzemesi-Harita 

latanbul Belediyesinden: 
Keıif bedeli 368 lira l 2 kul'Uf olan Bey otlu, Bakır 

k&y, Burgaz, Rami, Kadık6y ve lstinye mlfreıuine ait 
itfaiye binalannm tamiri açık eksiltmeye konulmuttur. 
Şartnamesi levazım mtldtlrltltnnde 16rtlltlr. latekli olanlar 
belediye intaat ıtlbesinden ehliyet veaika11 ve 27 lira 80 
kurutluk ilk teminat makbuz veya mektabile beraber 1 
teırinievel 936 perpmbe .Ontl saat 14 de daimi enci• 
mende bulunmahdır. (M) 

latanbul Belediyesinden: 
Kara ağaç buz fabrikasının senelik tamiri için lllztlm 

g6rtllen 64 tilrltl malzemesinin satın alınması açık eksilt· 
meye konulmuftur. Listesi ve tartnamesi levazım mtldtır
liltnnde 16rllltlr. Bu malzemenin hepsine 532 lira l 8 ku· 
l1lf fiat tahmin olumnUfbır. istekli olanlar 2490 numara· 
h kanunda yazıh veaika ve 40 liralık ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber l • 10-936 peqembe l(lntl ıaat 
14 de daimi enttlmende bulunmalaclır. (M} 

Malatya Viliyeti Nafıa Direkt6rl&tnnden: 
Eksiltmeye konulan it: Malatyada yapılacak blkGmet biauı te-

mel intaatana aittir. 
ihale pazarlık ıuretile yapılacaktır. 
2- Ketif bedeli 7JIO()() yirmi bin lirad1r. 
3- Bu ife ait tartname ve evrak tualardır: 
A Ebiltme tartnameai 
B - Mukavele projesi. 
C- Nafıa itleri ıeraiti umumiyeıi 
D- Fenni prtaame 
1- Hwuıl aartaame 
G- Kqlf c:etveli, ıilıilei fiat cetveli, fiat cet.eU, metraj eet· 

veli proje. 
4- l.tiyeal• bu prtaameyi Malatya Nafıa dair•lacle ,..._ 

bilirler. 
5 8-9-8 tarihinden' itibaren bir •J suflllda Htic:e edi· 

lecektir. Puarlık Malatya Nafia ....,_..... komiıyoa 
buzurile yapılacaktır. Poata de fladerUecek teklifaamelerin 
ıeç relmesinden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 

6 - Muvakkat teminat akçesi 1542 lira &1 kuruıtur. 
7- lıteldlferin ehliyet veılkMı almak i9in Nafıa V eklletiae 

mlraeaat eylemeleri icap eder. 
8- Bu l:auauata daha fala malGmat almak iatiyenlerin Malat

ya Naha mldGrlltflae mlracaat eylemeleri llb olunur. 



Sayfa :? 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Umum 

İdaresinden: 
Muhammen bedeli 29700 lira 

olan 1350 ton suni por!lant çi
mentosu l-10-936 perşembe gü· 
nü saat 15,30 da kapaJı zarf u
ımluile Ankarada İdare bina
sında salın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyen)erin 
2227 lira 50 kuruşluk muvak
kat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları , resmi gazete· 
nin 7-5-93ti G. 3297 No. lu nus
hasında intişar etmiş olan ta
limatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 145 kuruşa A1t
kara ve Haydarpaşa veznale
rinde satılmaktadır. 

Görele Belediyesinden: 
1 - Görele kasabasının şekli 

hazır ve şekli müstakbel planı· . 
nın tanzimine birinci !halesi o

lan 1-9-936 gününde müşteri 
çıkmadığından ihalesi layık had

de görülduğü surette 30-9-936 

çarşambs günü saat 14 te Uray 

kurağında ve İhale encümenin

de icra kılınmak üzere tekrar 

bir ay müddetle temdid ve 
ilanına karar verilmiştir. 

2- Saha meskun ve gayri

meskun takriben seksen hek

tar olup şartnameyi öğrenmek 
istiyen ehliyeti fenniyeyi haiz 

isteklilerin ehliyeti fenniye 
vesikalarını hamilen tahmin 
edilen iki bin lira bedelin yüz
de 7,5 u '>lan 150 lira teminat 
akçelerile Belediyeye müra
caatleri ilan olunur. 

Erzurum Valililiğinden: 
31 Ağustos 936 pazartesi gü· 

nü ihalesi yapılacak olan Er
zurum muallim mektebi ikmali 

inşaah kanuni bazı eksiklikler 
hasebile 21 gür?. müddetle tem· 
dit ve y enidenilanına lüzüm gö
rülmüştür. 

1- Eksiltmeye konufan iş 
Erzurum erkek Muallim mekte
bi yapısının bitirilmesidir. 

Keşif bedeli; 242671 lira 48 
kuruştur. 

2 Bu işe ait şartname 
ler ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavele projesi. 

C Bayındırlık genel şarl· 
name. 

D - İnşaata ait fenni c;artna
ınesl. 

E- Keşif cetveli. 
F - Proje (Talipler projeyi 

Bayındırlık Bakanlığında ve 
Erzurum Bayındırlık Müdürlü
ğünde görebilirler.) 

İstekliler şartname ve evrakı 
•aireyi 12 lira lO kuruş muka· 
bilinde ilan mahalleri Bayındır
lık Müdürlüğünden alabilirler. 

3- Eksiltme 21-9-936 pazar
tesi günü saat 15 de Erzurum 
Kültür Direktörlüğü daireııinde 
yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf u
sulile yapılacaktır. 
. . 5-: Eksiltmeye girebilmek 
ıçın ısteklilerin 13384 lira mu
vakkat teminat vermesi ve bun
dan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermeleri lazımdır. 

A- 936 yılına ait Ticaret 
Odası vesikası. 

B- Bayındırlık Bakanlığın
dan en aşağı yüz elli bin lira
lık .bu nevi inşaatı yapabile
ceğıne dair alınmış vesika. 

6- Teklif mektubları üçün
cü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Erzurum 

Direktörlüğü dairesine getirile
rek Eksiltme Komisyonu Reis
liğine makbuz mukabilinde ve· 
rilecektir. 

Posta ile gönderilecek mek-

MÜNAKASA GAZETESİ 

tubların nihayet uçuncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması 
şarttır. 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Direktörlüğünaen: 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliğinde 7490 lira 36 kuru.ş 
bedeli keşifli Çeribaşı Azmağı Köprüsü ile l 1895 lira 47 kuruş 
bedeli keşifli Sulama Bendi l teşrinievvel H36 tarihine kadar pa
zarlıkla yapılacaktır. 

Tıtlip olanların Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğüne ve 
Bursa Baytar Müdürlüğüne bu müddet zarfında tahriren veya şi
fahen müracaat eylemeleri ilan o unur. 

3 -İlaçlar, KJ inik ve İspençiyari afat : 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Gazdan Koruma Evi için 100 kalem kimyevi alat ve ecza 26 

Birinciteşrin 936 pazartesi günü saat 15te açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. Muhammen tutarı 2800 liradır. Şartnamesi hergün 
komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 210 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile beraber Fıııdıklıdaki komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmelerı. 

* . ~ 
Cebeci hastanesi için 83 kalem alat 26 Birinciteşrin 9J6 pa· 

zartesi günü saat 15,30da açık eksiltme ile alınacaktıı·. Muham
men tutarı 1112 lira 30 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyo
numuzda görülebilir . İsteklilerin 83 lira 42 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektublarile beraber Fındıklıdaki komutanlık satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 

* • * 
Gümüşsuyu hao;tanesi için 150 kilo Baryomin veya Sinanimi 

17-9-936 perşembe günü saat 16da pazarlıkla salın ahnacakhr. 
Muhammen tutarı 270 liradır. İsteklilerin 21 liralık ilk tenıina~ 
makbuzlarile beraber Fındıklıdahi komutanlık satınalma komis
yonuna gelmeleri. 

4·Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzeme 

• • * 
İstanbul Sıhhat işlerine bastırılacak matbu evrak için lazım 

olan 95 ton kağıt açık eksiltmeye konmuştur. Bak: İstanbul Be
Jediye İlanlarına. 

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

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan; 
Süel Konağı ve Piyade Atış okulu için ahnacak karyolaların 

alınmasından sarfınazar edilmesi. 

6 -Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 
Ankara Valiliğinden: 

Vilayet hizmet otomobilinin bir senelik benzin ve levazımı 
saire şartnamesi mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 2200 liradır. 
ihale 28 Eylul 936 pazartesi günü saat 16 da vilayet daimi 

encümeninde yapılacaktı.-. 
Talibler 165 liralık muvakkat teminat itasına mecburdur. 
İsteklilerin ihale günü daimi encümene gelmeleri şartname· 

sini görmek istiyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaat· 
ları ilan olunur. 

Sıvas Tüm Artırma Ek. K. Başkanlığından: 
Sıvas garnızonu için 600 bin kilo odun kapalı olarak ek

siltmeye konulmuştur. 
2- İhalesi 28-9-936 pazartesi günü ıııaat 15te Sıvasta yapıla

caktır. 

3- Hepsinin ederi 12 bin liradır. Yüzde yedi buçuk teminatı 
900 liradır. 

4- Şartname Sıvas Tüm artırma eksiltme K. bergün görüle-

billr. 
5 İsteklilerin teklif mektublarını 2490 sayılı kanuna uygun 

olarak ihale saatmdan bir saat evveline kadar Sıvas tüm arttırma 
eksiltme komisyo:ıuna makbuz mukabili teslim etmeleri . 

7-Makineler, Motörler, sair teferruatı 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı f stanbul Satınalma 

Komisyonundan: 

1- Gümrük Muhafaza örğütü için IO tane N. S. U. marka 
motosikletin 23-9-936 perşembe günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Tasınlaoan tutarı 7500 liradır. 
3- Şartname ve evsafı komisyondadır görülebilir. 
4- istekliler 563 liralık ilk teminatlarile fabrika mümessili 

olduklarına dair vesikalarım teklif mektublarile birlikte saat 14 
de komisyona vermeleri. (M) 

8--Mensucat - Elbise· Kundura 
* . "' 

Çamaşır v.s 

Karaagaç müessesat işçileri için 275 çift çizme r satın 
caktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

9-MiUeferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Uınuııı 
idaresinden: art"" 

Muhammen bedeli 1280 lira olan 4000 Kg. Don yağının ş i'r 
, mesi veçhile 18-~-936 cuma günü saat 10 da Haydarpaşada rlı~· 
binası d'lhilindeki Birinci işletme komisyonu tarafından pa:ıll 

1 

la satın alınacaktır. ttiJİ 
İsteklilerin 96 lira muvakat teminat ile kanunun tayin e ııe 

vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi r.ıucibince işe gir~~; 
manii kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lıı 
dır. 'f°'o 

Bu işe ait şartname Haydarpaşada Birinci İşletme KotnİS 
tarafından parasız olarak verilmektedir. 

1 Miktarı İstanbul Belediyesinden: 
Muhammen fiatı cınsı 

. ,tı 
iki tertl111 

50000 adet 

700 " 
50 ,, 
15 
30 
50 
50 

700 
60 
30 

" ,, 
,, 

" 
1000 kilo 

1000 
" 500 )) 

32 kilo 
67 " 

430 )) 

600 )) 
60 )) 

Lira 
195.~5 

196 
30 
10,5 
13,5 
60 
37,5 

· 450 
60 
20 

. 150 

130 

5 

46,40 
100,50 

163.40 
126 
12.60 

• 

başlı ve başsız 8-9 No. ınih 
kürek gül marka 5-6-7 Nu. 

Çapa 
Çatal çöp çekmek ·için 
Yaba dörtlü demirden 
Saplı balta 
Badana fırçası 
Poyra t O ve t t numara 

Çöp küfesi beygir için 
,, ,, Merkep için 

Muhtelif boy çivi araba 
marangozu için 
Asid finik 
Kömür kireci 

Mum 
Katran Norveç 

koşumlar için balık yağı 
gres 
girafit 

21 türlü paldum, göğüsluk, çeki çengeli ve saire, 
min bedeli 866 lira ilk teminatı 68 liradır. 

Temizlik işlerine lüzuma olan yukarda cinsi ve JJJİ~ı 
tarları ve muhammen fiatları yazılı üç türlü malıerl' 
cinsleri itibarile ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştıJ~ 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olaJ1~; 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında g 1 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ı. ı o· ; 
perşembe günü saat 14 de daimi encümende buluoııı• 
lıdır . (M) 

Konya Nafıa Müdürlüğünden: ıadJ ~ 
Konya Nafıa Dariesi için 1000 aded çelik kürek, 000 f 

kazma, 200 kg. nıaktap çeliği, 50 aded varyoz, 10 keser, ıO r 
det bıçkı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Bunların tah~ 
nen bedelleri sırasile 255, 420, 65, 95, 5, 5 liradır. Bu malıe 
ayrı ayrı ihale edilecektir. 

Bu işe aid evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Fenni şartname. 
İstekliler bu şartnameleri Konya Nafıa dairesinden bedel~, 

olarak alabilirler. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin yukar• f 
yazılı bedellerin yüzde 7,5 u nisbetınde teminat makbuzu gö_s; t 

meleri lazımdır. Bu 6 kalem malzemenin eksiltmesi 29.g..930 1 
günü saat 15 te Konya Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacal<tı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürtüğü Satmalnıa 
Komisyonunundan: 

2 Kalem 3 adet Amerikan Aynası ·~ 
Tahmin edilen bedeli 4600 lira olan yukarda mikdarı ve c; 

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügü Satııtll 
Komisyonunca 30·9-936 t<ırihinde çarşamba günü saat 14 de ıf ~ ~ 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak korı' 
yandan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 345 
2490 numualı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

~ 

*" 
6000 Kilo Demir perçin çivisi 
1300 Kilo Bakır perçin çivisi ./ i 

Tahmin edilen bedeli 2870 lira olan yukarda miktarı ve ' 1
/ 

ya:ıılı malzeme aııkeri fabrikalar umum müdürlüğü satın •1f 1 
komisyonunca 1-10-936 tarihinde perşembe günü saat 14 de ~J ı 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak koınisY".
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 215 lira 25 J<ll~ 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve mad elerindeki vesaikle nıeı 
gün ve saatte komisyona müracaatları . 
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·Piyasa 
1 

ul BelMliyeaiaden : 
:-.._______ Anadolu cihetin ••••mk tJere bir cu kWttUu oto-
~-------- ' mobili ile lstanbul ve Beyoğlu cihetlerinde kullanılmak 

Salı 

f~ 

l«J, 

'1.-
Miti, 
•s. 
H:'. 
Ho\, 
• <J,.iO 
14, 
:!8, 
~o.-.,. 

ı.ı, 

41'1,-
~tl,-

Hl, 

Açılı~ 

A ılı~ 
2:J,6i5 
28',"M 
21,90 

,ı.ı 

tw 
44,70 
46 ' 
'11.4fı 
44,M 
46 

' 4, ' 166, 
ı~.-
84, 
. ı,-

82D, 
%», 
Sh,-

9 ' 
''4, 
16,-
30,-

~.-
24, 
16,-
,,>. 
:14,-
33.-

15 l, -

"4H, 

Kapanı 

f\:i8,w 
9,W41 
12,00 
111,0P.\l'.ı 

4,'i'O 
, ~90 

Kapanıı 
2S,67u 
22,to 
22,1.ı 

44,70 
46,.i8 
"6,4!> 
44,ro 
E!O,.i4 

4 8 aruaa4a boylan 
... tı olmamak ve •a· 
._i 180clan ıa.-tı obu-

~le ve mallei teulGlil ....... ÜNI'•,.... ,.,, 
-~. ka .. tı ft ıebresi 

olmak a..re ukerl 
laiaek MtlD ahnacak-

üzere alınacak balta nakliye otomobili kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuttar· Bu iki otomobilin hepsine 5500 lira 
bedel tahmin olunmuştur. Evsafı ve şartnamesi levazım 
mildilrlüğünde 16rillür. Eksiltme I· T.evvel 936 perşembe 
gtınll saat 15te daimi encümende yapılacaktır. İstekliler 
kanunun tayin ettiği vesika ve 415 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektubunu havi kapalı zarflarını yukarda 
yazılı gilnde ıaat 14e kadar daimi encümene vermelidir· 
~~ (~ --lktısat V ekiletinden: 

Aaüırada açalacak el itleri ıergiıi için atatıda ciu ve mik· 
tarları yasıb etY• • abn alınacaktır. lıteklilerin 28-9-9.18 paarteai 
trGnG •aat IOda vekllet levazım miidurlüğünde toplanacak komiı· 
yona m&racaat etmeleri illn olunur. 

Ahaacak malzemenin cins, miktar, evnf ve ıairesi hakkında 
levaa• mldlrlitGnclen izahat alınabilir. 

1 - Muhtelif ebatta çıralı ve çıruız çam kereste 
2- Alçı, boya ve buna milmaıil levanmı telviniye 
3- Muhtelif lcalt11hlcta 15-30 metre mikibı konb-plik 
4- 3000-6000 metre kaput bezi 

D· Demirypllan Adana lıletmesinden: 

l,letmemiz mınbkuında ... tıda mevkii, middar, muhammen 
bedel ve teslim müddeti ile muYakkat teminatı yazab 3 mahalde 
Balast ihzar ve teılimi kapalı zarf uıulile ve ayrı ayrı olmak Ü· 
zere eksiltmeye konmuıtur. 

Ekıiltme 25 eylül 938 cuma pnü saat 10 da Adanada lılet· 
me müclürlütünde yapılaçakbr. 

Şartname ve •ukavelename proje11i para11z olarak Ankara, 
Haydarpaı;a ve Adana da lıletme miidürlGkleri yol bat mlfe.ttif· 
tiklerinden, Konya da Şube ıeflitinden alınabilir. 

isteklilerin 2490 No. lu A. elcıiltme v• ihale kanunu mucibln· 
ce ve ıartnamede yazılı vuaik ve idaremiz veznehlritle yabnl
ılmıt muvakkat teminat makbuzu veya örneti .. rtnamelerle ilitik 
formillde Banka teminat mektubu ve fiat teklifterini havi sarfta• 
naı kerlednM lpansi maluddeki balat için oldutu '-'"'ak au
retile eblltıme ... _.. ltir nat enel m8"u muk.WIMle A
d•• ela lflet.e mldlrlltlae vermit obaalua ve •ektub Nhip
leıinin de eUi itme ... tinde hazır buluamaluı. 
Mevkii K. M. Belaer M. Müddet Mikdar Muvakkat 

Saya yanı-.. B. 
Hacılan 301-3I 1 ,, 
Ceyhu 412 

Muhammen 
-hdel 
ax. 4 ay 
85,, 5" 
l,20 • 6 " ---

5000 
0000 
800& 

teminat 

818,73 
.Ql,25 
790,00 

Deniz Levazım Sabnalma Kom-,onuadan: 
Gemiain Ketf Tamirin ·ilk Tarih Saat 

eiaai tut:M'ı nevi le.inat 
No.lu Layter 32-11 .85 Gherte tamiri 2G 14 

,, 1458 50 Makine 109 24 4-IO·J6 10,30 
iiii 35 tamiri 352 38 

Glverte 
3 No.la Layter 2589 89 

" " 1283 00 
3872 89 

4 NoJu 1.a,ter 19iM t5 

tamiri 
Maldae 

tamiri 
Gl•erte 
tamiri 

194 ııt 
96 23 2-10-36 '3,30 

290 47 
145 07 

" 
717 83 Makine 53 O'l 2· 10-36 15,30 

1iii 08 tamiri 198 89 
Y11karrila yualı Oç layterin llverte ve makine tamirleri ayn 

ayn açık ebiltmeye konmut olup laualarmda ıotterilea fGn ve 
aa•tte açık eblltm•I Kuımpqada Cami albacla D•iz Komu
ta91ifı binuında komutaabk abaalaaa komiıyonuada yapmlaoak· 
br. Bu ite ıirifeCekleri• teminat mektup veya makbUlllan Ye 
...-...... ineailea yeailralarla birlikte yazdı gla ..,. .... tte ko-
mityoacla lnlt.a...ı.ra " prtaamefl komutanhk Le•aam MI· 
cllJliJll.-.. _. .... alabilecekleri il&n olunur. 

e)M0ZA YE DELER 
-------------------
I • Mnteferrik 

Tohum lallh ht-11oau Direkt&r18ibden : 
... , ...... alt .... ~ aklz ı~ rllnl ... t onCla ~ 

kara Tobwm laWı ı.t-yoa• biauında toplanan artbrma ve ek· 
ıaittme iloıılli8jona taraı.la• puarlakla 1&blacaktır. OkOlleri pr• 
•ek tati,..lel'ia her ... 1'0bum lalah iıtuyonuıaa, pazarlıta ti· 
..-eldwhl • yu._.. yUth tin ve 1aatte komiayona bq vur-

maları. 

latanhDI LeYazım .Aaairliji Satınalma Komiıyonvndan: 
KaWi A.11.erl IJllllacle mevcut olup takriben MOO kilo 

alldetta4e olan rı,ir a.W,barda cliı:el motoru 30 EylGI 938 Çu:f8111• 
ı.. ..... ..,t 14 ti• T ..... e4e Sabnalma komiayoaa,da paar
lılda aablacalr.br. Tahmin bedeli beher kilolu iki buçuk kuruıtur. 
Temiaab il.. Ura ~ kuruftur. Şartaameıi komiayoada ••lllebillr. 

SaJfa 3 

Beyoila Vakıflar Direkt6rlüğünden: 

Topçu batı AbclGlmlmin Yakfandaa Topanede Kılıç Ali mahal
IHinde Topçular caddeıinde 3aJ No.lı clOJdrln. 

Beyoğlu Hüıeyin ata Sakız Atacı cacldeai M No.lı N11ıf 
hi11e Ev. 

Yukarda yazılı vakıf mallar 31 May11 9.17 •oa.,.. kadar kira· 
ya verilmek üzere 14-9-936 gününden itibaren bir ay mQcldetle 
pazarlıta bırakılmııtır. 

lıteklilerin her giin Beyotlu Vakıflar Direktörliitü akarat ka· 
lem ine gelmeleri. 

İstanbul Belediyesi İl~nl~----
Keıif bedeli 1543 lira 53 kurut olan BllyOkadada 

Yilriik Ali plajına iliveten yapbrıiacak inıaat açık eksilt· 
meye konulmuıtur. Ketif evrakı ve p.rtnameai levazım 
müdürlüğünde g6r816r. lıtekli olaalar belediye fen itleri 
müdürlüğünden bu it için veıika almak ve 2490 N.la ka· 
nunda yazılı vesika ve 115 lira 76 kunıtluk ilk teminat 
makbuz veya melltabile beraber 28·9·936 pazartui gtbal 
saat 14te Daimi eneilmende bulunmalıdır. (8) 248 

• • • 
50 top 18 kiloluk 57 x82 boyunda birinci hamar ka;ıt 
25 top 26 kiloluk 57x82 boyunda birinci hamur kltıt 
20 top 32 kiloluk 68 x 100 ,, ,, ,, ,, 

Sıhhat itlerine baahrılacak matbu evrak için ilzam 
olan 95 top kiğıt açık eksiltmeye konulmuttur. Şartna· 
mesi l~vazım miid6rlilğtınde g6r610r. Bu kiğıtlarm bepıin• 
775 lira IO kurut fiat tahmin ohaıımuıtur. istekli olanlar 
kanunun tayin ettiği vesika ve 59 lirahk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraJ>er ..._ .... .- .. t 
l 4te Daimi ..EncDm.,Je bWllDllMlhcllr. (a) 2IO 

• • • 
Karaai~ mlesıeıatı iŞçileri için ilzam olan 275 çift 

çizme açık ekailtmeye konmuştur. h çizmelerin beJ*ıae 
2183 lira 50 kuruş fiat tahmin olMamuftar. Çizmenin nl
munui p, prtp._ai l•v~m mldlirlltlDCle ,al'lllr. 
Ut•& or.ı.- >M80 N h kanunda yazdı velika n UM 
liralık iJk te9İllatmakbuz veya mektubile beraber 5·10·936 
pazarteıi gilnü saat 14 de daimi eoctımende bulunma· 
lıdır. (M) 262 

DENİZ POST AL~ 
-

il\llii • • • • - .. 
Galata, Merkez Rmbm Haa, Tel. 44870.7-8-8 

Beklenen vapurlar 
AVENTINO perıembe 17-9 ... 

at 7 de Cenova, Napoli, Pire 
den 

CAL r EA pertembe 17..Q uat 
1 de Daniib, Kom.aza, 
Varaa, Burgazdan 

QUIRINALE •ah 22·9 aaat 17de 
Tri•te, Veneclik, Brln.llsi, 
Pireden 

SPARTIVENTO çar .. na.ba 23-
9 •••t 7 de DanQb, Koıı.n
a, v.,..., s .... , ...... 

slıJslA ÇUfliwlNı 23-9 ıaat 1 
de Jme• Napoli, Pireden 

1SEO per....._ 24 9 ıaat 10 
da Tn.te· Veaet1Uc, Briac!i
si, bmlr, Set.allıdea 

BQUENA •.....teai ..&: ..--
at 8 •• Bat.a, Tra.._, 
Salu•, Vana, Burıuclaa 

AVENTINO pazar 27.9 1aat 7 
de Kon.tama, V arna, Bur· 
ıuctan 

ABAZIA çarıamba »9 ıut 
10 da Trieate, Pire, Selaalk· 
l(ayalaclan 

1 Hareket edecek vapurlar 
QUENTINO .,. ..... be 17-9 ... 

at 17 de 8111'1'••· Varna, 
Koaataua. 

DEACAL ,_....._ 17-9 aut 
17 de Kavala, Selanlk, Volo 
Pire, Patru, SantMO, Bria 
dizi, Aakona, Ve.-ık, Trl..te 

CELIO cama 18-9 ... t 8 da 
Galata nhbmından Pire, 
SrilMlizi, VıellfNIUı, Trie.te. 

SANTTIVENZO ~a,.amba lil-
9 ... t 17 de Napoll, Pire, 
Manllya, Ceacwa. 

slLlslA prpalNı IH aat •7 
ele Barps, Yuna, K'&ıtıMI' 
Saliaa, Ga1u, er.,la. 

ISEO pertembe 2M aut 17 de 
Buqu, v ...... ~-• 
~ .,, 1"ı Tr .. aoa, 

.. ... llMil!-............. 
ıdldNAt. c__.i 25-9 ıut 

9 da Galata nhb•mclu Pi
re, Brindizi, Veaeclik, Trieate 

BOLSENA e~ 28-9 .a
at 17 de s-amlk, Mete.._, 
laair, Pire, .Patru, Briadlal, 
Ve ..... Tri•te. 
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~ A) Adjudications au Rabais. 

~ 1 - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete. i 
, 2 - Produits Chimique et Pharmaceutique - lnstruments Sanitaires -ı 

~ Antiquites ete. 1 
f 3 - Ameublement - MobiJier pour Habitation et Bureaux - Tapisse. 
İ rie - Linoleum, Tapis ete. 
f 4- Tissus en tout genre - Habillement - Lingerie - Chaussures ete. 
r 5 Machines, Moteurs, Aeeessoires et Huiles pour maehine. 

: 6 Eleetrieite - Gaz - Telephon - Chauffage CentraJ. lnstallations. 

i 7- Combustible • Charbon - Carburant. (Benzine, ete.) 
i 8 - Divers. 
' : 
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A) Adjııdications au Rabais 

1 -

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Ciment artificiel "Portland" 
1350 tonnes. Prix est. 29700, caut. 
prov. '2227 ,5ı ı L. Adj. sous pli 
cachete. Com. d. Aehat ::le l' Adm. 
Generale des Chemins de Fer de 
l'Etat a Ankara, jeudi 1-10-936 a 
15 h. 30. Cah. des eh. aux gui
chets d'Ankara et de Haydarpa
cha, moyennant 145 P. 

Construction des fondements 
de la Residenee du Gouvernorat 
de Malatia. Prix est. 20,000, caut. 
prov. 1542,33 L. Adj. de gre a 
gre. Com. d'Enehere de la Di
rection des Travaux Publies de 
Malatia, le 8·10-936. Cah. des eh. 
a la Oireetion prceitce. 

Construction du pont de 
"Tcheribachi Azmaghi" ala fer
me de 1 'Elevage de Merinos a 
Karadjabey. Prix est. 7490,36 L. 

Construction d'un Canal d'Ir
rigation, danı:ı la dite ferme. Prix 
eat. 11895,47 L. Adj. de gre a 
g-re, S'adresser, jusqu' au 1-10-936 
par ~erit ou en personne, a la 
Direction de la Ferme de Meri
nos ou a la Oirection des Affai
res VHerinaires de Bursa. 

* * • 
L'adj. relative a l'achevement 

dea Con~tructions de l'Ecole Nor
male des Garçons a Erzerum, qui 
devait avoir lieu le 31-8-936 :ı. 
Hı~ prolongee de 2C jours. (Con
ditionıı identiques). 

* 
* * 

L'adj. relative a l'elaboration 
<les plans actuel et future Ju 
bou.rg de Geurele, qui devait 
avoır lieu le 1-9-936 a ete remise, 
faute de . '. · 

soumıssıonnaıre, .:ıu 
30-9-936, ınercredi a 14 h. (Con
dition identiques). 

Materiel de Construction 64 
especes neeessaires pour la repa
ration de l'usine de glaee de Ka
raaghatch. Prix est. 532, 18, eaut. 
prov. 40 L. Adj. ouverte. Com. 
Permanente de la Municipalite 
d'lstanbul, jeudi 1-10-936 iı. 14 h. 
Cah. des eh. a l" Oirection de 
l'Econemat. 

Adduction d'eau it la ville 
de Gaziantep des sources se 

trouvaot a 12,5 kil. de distance 
de la villc, materiel et construc
tıon de rescau, pose des tuyaux, 

J construetiorı de deux reservoirs 
1 d'cau, fourniture de eompteurs 

d'eau, el d'autres appareils et ou
tils ete. Prix est. 249905,59,caut. 
prov. 13745,28 L. Adj. sous pli 
cachete. Coııımiss;on de Restau• 
ration des Municipalites, siegeant 
au Ministere de l'lnterieur a An
kara, samedi 24 10-936 a 11 h. 
Cah. de'i eh. au Service teehni
que de la Commission susindiquee, 
moyennant 1250 P. (M) 

2 -

- Produits Chimiques et 1 
Pharmaceutiques - lnstru· l 

mcnts Sanitaires-Four· ı ı 
niture pour Hôpitaux ---

Produibı et appareils ehimi
qucs 100 lots pour l'Etablisse
ment de la ddense contre !es 
gaz. Prix est. 2800, caut. prov. 
'.210 L. 

Appareils medicaux 83 lots 
pour l'Hôpital de Djebedji a An
kara. Prix est. 1112,30, eaut. prov. 
83,42 L. 

Bariomine ou Cinanimi 150 
kilos, pour l'Hôpital de Gumuehe· 
souyou. Prix est. 270, caut.prov. 
21 L. Adj. ouverte et separement. 
Com. d' Achat du Coııımandanat 
Militaire a Findikli, lundi 26·10· 
936, respectivement iı 15 h. a 15 
h. 30 et a 16 h. Cah. des eh. a 
la dile Commisaion. 

- 3-

~eublement - Mobilier 
pour Habitation et Bu

reaux - Tapisserie - Li
noleum, ete. ,__ __ _ 

• • • 
L'adj. concernant 1' Aehat des 

JEUDI 

- 4 

Habillemenl - Lingerie · 

Chaussures ete. 

Botle 275 paires, pour les ou
vriers des Etabliu;ement de Ka
raaghalch. Prix est. ~183,50, caut. 
prov. 164 L. Adj. ouverte. Com. 
Permanente de la Munic).palitc 
d'(stanbul, lundi 5 10-936 a 14 h. 

-5-

Machines, Moteurs, Acces
soires et Huiles pour 

Machine 

Fraiseuse universelle, hori
zontale 1 p. Prix ost. 7500, caut. 
prov. 562,50 L. Adi. ouverte. 
Com. d'Achat du Ministere de la 
Delenae Nationale iı Ankara, mar-
di 22-9-936 a 15 h. (M) 

Poulie en bois fixe (Polonya 
makinesi) 1 p. et poulie mobile 
(firiidalı: makinesi 1 p. Prix est. 
C280, caut. prov. 96 L. Adj. ou
verte. Com. d' Aehat du Mini stere 
de la Oefense Nationale, mardi 
20-10·936 iı 15 h. (M) 

-6-

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 

de Chauffage Central 

Diverse fourniture d 'electri
eite. Prix est. 27000, caut. prov. 
2025 L. Adj. sous pli eachete. 
Com. d' Achat de la Oireetion 
Generale des Fabriques Militai
res, jeudi 22·10-936 a 15 h. Cah. 
des eh. iı la dite Commission, 
moyennant 135 P. (M) 

F ourniture diverse pour elec
tricite. Prix eat. 35000, caut. 
prov. 2625 L. Adj. sous pli ea -
ehete. Com. d' Achat de la Oi
rection Generale des F abriques 
Militaires, vendredi 23-10-936 iı. 

15 h. Cah. deı eh. a la dite Com
mission, moyennant 75 P. (VI) 

-7-

Combustible, Charbens, 

Carburant. 

Bois de chauffage 600,000 ki
Jos, pour la garnison de Sivas. 
Prix est. 12,000, caut. prov. 900 
{ .. Adj. sous pli eaehete. Com. 
des Er.eheres Milit.aires de Sivas, 
lundi 28-9 936 iı. 15 h. Cah. deı 

eh. iı la dite Comm}ssion. 

- 8 

Divers 

Reparation dans les batiments 
abritanl les serviees de Sapeur
Pompiers de Beyoğlu, Bakirkeuy, 
Burgaz, Rami, Kadıkeuy et istin
ye. Prix est. 368,12, caut. prov. 
27,60. Com. Permanente de la 
Municipalitc d'Istanbul ieudi 1-
l0-936 iı 14 h. Cah. d:s eh. a la 
Direction de l 'Economat. 

'l lits pour le Commandanat Mili- --
taire et de l'Ecole de Tir d'Infan-
terie a ete annulee. 

Reparation de pont et de 
machine des bateaux "Layter'' 

- ?t6 
17 SEPTEMBRE 19" 

A nos lecteurs 
.\'utıs Cl/1011" l'aııanla!Jl' cl'ln/'ormfl' rıos . /bo1ıııt5 

<Jllı' noııs WJ/JflS lrunsfc;r<: nus Bıırt'<lll.r ci J'adre;!~ 
sui Pa /1 le : 

1'n,ı/11tlnı ffu11, lfr !:'fayl' No. :Jel ,1, Pertlıeir 
hı• lJ ı ı:ur, ('uhıla. Tel<:plıon: 4~.M?.;. H. fJ. rJfil 

N. 1, 2 et ..ı. Prix est respecti-
vement 4'598,35 (3241.85 !..1456,50), 
3872,89(2589,89+1283), et 2652,08 
(1934,25+717,83) L. Caut. prov. 
rel'pectivement 352,38 (243, 14+ 
109,24), 290, 47 (194.24+96,23) 
et 198,89 (145,07+53,82) L. Adj. 
ouverte et separ• ment pour eha
que bateau et genre de repara
\;'on . Com. d' Aehat du Comman
danat de la Marine iı l<assimpa
eha, au dessous de la mosquee. 
Cah. des eh. grat. iı l'E.conomat 
du Commandanat. 

Une auto d'ambulanee. 

Une auto pour le transport 
des r.ıaladu. Prix est. pour les 
deux autres 551 O, caut. prov. 415 
L. Adj. sous pli eachete. Com. 
Permanente de la Muoicipalite 
d'lstanbul, jeud& 1-10-936 a 15 h. 
Cah. des eh . a la Direction de 
l'Economat. 

F ourniture de ısoudure 70 lots. 
Prix eıst. 3628, caut. prov. 272,10 
P. Adj. ouverte. 

F ourniture de fonderie 'l6 lots. 
Prix est. 4200, caul. prov. 315 L. 
Adj. ouverte. 

Com. d' Achat du Mini stere de 
la Ddense Nationale a Ankara, 
vendredi 23· 10-936, respective-
ment a 11 h. et a 15 h. ıM) 

Fourniture et outils divers 
811 lotı. Prix est. 56000, caut. 
prov. 4200. Adj. sous pli cache
tt'. Com. d' Achat du Ministere de 
la Defense Nationale iı Ankara 

' jeudi 22-10-936 iı 15 h. Cah. des 
eh. a la dite Commission, moyen-
nant 280 P. (M). 

-
10 motocyclettea, marque N. 

S. U. Prix est. 7500, caut. prov. 
563 L. Adj. sous pli cachete. 
Com. d' Achat d'Istanbul du Com
mandanal Generale de la Surveil
lance des Douanes, jeudi 23-9-936 
i.ı. 15 h. Cah. d~s eh. ~\ la Com-
mission. (M) 

Plomb pur 150 tonnes. Prix 
est. 22500, caut. prov. 1687,50 L. 
Adj. sous pli caehett'. Com. d' A
chat de la Direction Generale 
des Fabriques Militaires, jeudi 
22 10-936 a 15 h. Cah. des eh. 
g-rat. ala meme Commisııion. (M) -

Fil en bronze de 2 m m, 10 

tonnes. Prix est. 7500, caut. prov . 
563 L. Adj. sous pli cachete. 

Com. d'Achat de la Direction Ge

nerale des P. T. T. d' Ankua , le 

27-10·936 a 15 h. Cah. des eh. 

a la Oirection de 

Ankara et au Lureaıı 

yat" a Istanbul. 
dl 

•• ctS 
Tuyaux en fonte et pıe t 

· tr• 
rechange, pour l' Adtllin18 c'· 
des Eaux d' Ankara. prİ" AO 
5500, caut. prov. 412,50 L· ,oıJ 

1. h pe 
sous p ı eac ete. Corn.. ·AP~ 
nente de la Municip~litc d 1 . ı 
ra, vendredi 25-9-936 ;.ı l 
Cah. des eh. au Secretarisl· 

~b 
Verre ordinaire et dO~ 

pour batiment et pour ~-( 
Prix eıt. 12233, caut. pro'f'· ~ 
L. Adj. aous pli caehete. 
nistration Gen.>rale des Ch' 
de Fer dr: l'Etat a Ankar•· 
29·9-936 a 15 h. 3C. Cah· d 
grat. au Bureau de l'Econ° 
Ankara et au Servace des ~ 
tions et des Expeditions iı 1 darpacha. 

~~~~~=-

ı f ratelli S PE~ 
Galata Gümrükleri k8'~1 

Hürdaverdigar Han· 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani ~
Neer1andez dö Naviga0'0 

vapör Anvers , Rotterdall1' ı 
• ill 

msterdam ve Haınburg ı\ 
kında hareket. 

el)1 
GANYMEDES vapuru 

limanda. ~ 
HERCULES vapuru 13*19 

tahmil. 

Nerlandez kompaııf' 
nehri vapurları limanl11' 
hususi ve seri seferler. "I 

Bütün limanlar için ' 
lıındez Kumpanyaıı ile ııll 

d .. ~mak sureti)e bütiin urı 
1 

manları için doğru !.;or1~ 
tolar verilir. 

İTHALAT SER viSI 

Amslerdamdan 
vapurlar. t 
HERMES vapuru 12 ~ 
doğ'ru Amsterdamdan 'i• 
hareket ORESTES v• 1 

Eyliıla doğ-ru 

l . h'b' ·•
1"" mtıyaz sa ı ı ve yazı ı, 

Direktörü: İsmail Giril 

Basıldığı yer: ARTUN Bıı~~ 
Galata Billur sok<ıl< 


