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CUMA 

llAnlar, Emirler, Tebliğler: . 

lktikd Vekileti iç Ticarftt Umum MlldOrltiğtinden: 

TftrkiJe Cumburiyetile So.yaliat Sovyet Cumhuriyetleri lttiha· 
clı lalkltDetİ arasında akcloluıaan ticaret ve aeyriaefain mukave
lesi Jrilklmlerine tevfikan tescil edilmiı olan S. S. C. 1. mGeue
utuadan (Soyuzneft Ekaport·Neftaendikat) muaaaeaeai bu kere 
mlraeaatle T6rkiye umumi mümeHillitine, müeHeae namına ya· 
paC911 itlerden dotacak davalarda büt6n mahkemelerde dava e
clen ve edilen ve üçüncG phıa aıfatlarile hazır bulunmak üzere 
31· 12·9.18 tarihine kadar S. S. C. 1. tebauından Teodor otlu 
Y akov Botomolovu tayin ettitini bildirmit ve lhım relen evrakı 
vermiftir. Keyfiyet kanuni hükGmlere muvafık prGlmüt olmak
la ilin olunur. 

a) MÜNAKASALAFI 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 
f atan bul Harici Askeri Kıtaabndan: 

TGmenin Erzincan ıarniıonunda bulunan kıtaat ve m6Haeaat 
ihtiyacı olan 450000 kilo fabrika ununa ihale günGnde talip çık
madıtmdan 5-1&-a pazartesi rGnü aaat 11 de ihale edilmek üze· 
re yeniden kapalı ıufla e~ltmeye konmuttur. Muhammen bedel 
67500 liradar. ili te..mat 1812 lira 50 kuruftur Şartnamesini r&
mek iateyenler 3a8 kuruı mukabilinde komi810lldan ahrlar. la
tekliler teklif mektablannı ihale aaatinden bir aaat evveline ka· 
dar Satanalma k1Jmiayonu batkanbtına makbuz mukabilinde ver· 
mit bulunacaklardır· 

TGmenin Eniaeu ıarnl&onunda buluaa• klt'at .,. .--. .. at 
erabaın ihtiyacı olan 22900 kilo aade yatın• ihale thlncle talip 
çıkmadıtınd•n pazarhta çevrilmiıtir. Muham••• be4ell IM40 
liradır. ilk teminata 118.'i lira 50 kuruıtur. Şarta•alni rarmek 
iatiyenler her rün aabnalma Komi8yonunda paruıı alıp ıörebi
lirler. Paurhkla lhat .. ı 21 inci tetrin 19.18 cama rGnG aaat 11 de 
Enincanda Tlmen Satınalma komiayonunda yapalacaktır. 

latanbul Levaıım Amirliii Sabnalma Komisyonandan: 

Trakya ve lata•'1da bulunan birlikler için 1350 ton butday 
kmbnlmuıaıa 21 eylGI IQ8 pazartesi ,ana aaat 15,30 da Topha
nede Sab..a.a ko•ilyonuada yapdacakbr. Hepıinin tahmin be
deli 7911 lira 80 kuruttur. bJc temlaab 5f17 lira 88 kuruıtur. Şart• 
nam•i komlıyoada rlriillbilir. Trakya için ayrı, latanbul için 
ayrı fiat teklif e&lllecektir• l.teldilerin kanuni veıikalarile beraber 
belli aaatte komlayona plmeleri. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Temizlik hayvuab için alinacak 70 bin kilo arpa ile 85 
bin kilo aamaD1n ebilbM8İ OD fln uublmııtır, 

2 - .. ..._ ........... 2780 liradır. 
3 - Muvakkat __..ab 208 liralhr • 
4 _ Şartaa.-.i .... ek latiyenler her rGn yuı ifleri ka· 

lemme ve ifteldll•in .. 25 eyl61 9.18 cuma rGnG aaat on buçuk
ta Beletllfe •alm•ia• mGracaatlan. 

Ankua Levazım Amirliii Sabnalma Komisyonundan: 
3.1800 kilo ude yatı aaba almacakbr. Tahmin edilen bedeli 

27040 11r,c1ır. Şartnam .. i Buna ••tın alma komisyonundadır. 
Ebiltme ~ paurtui flnG •aat on albda Bunada ukerl 
•ama._. .._ .. yoma ... olacakbr. Eksiltme kapah zarf uaulileclir. 
Ma•akbt temlaab 2028 llradar· Teklif mektublan 7.8-9-8.18 pazar. 
te.t .... iuıt oa ..... a•ar •bna•ma komiayonuaa verllmiı 
olacakbr. • • • 

Ganahon .t.ıaın ye laarMJ• talebeleriala l~iyacalla 1arfetlil-
meaı a. .. 8080 kllo ........ ulçuı 28 9-9.11 .... m.i ... G ... t 
OD bUıde açık eblltm• ile almacakbr. 
~ T•tarı 2700 ... olup temiaatı IDUYakkat..ı a lira 50 

kanftU. 
3 - ş.,ts.ameli llO...,_ummda ....... para1n ,ar&ılr. 
4- l.t.Mııena ltlO namarah kanunun 2, 3Gncl maddelerin• 

delri ...._ .. ~ mu•akkate makbudulle ekailtm•bl 1a· 
palacalt Aakara ....._.. .. Amirliti aatuadma komi8J•- 1.ı........ 

18 EylOI 1936 

ŞikAyeti olanlara 
Gazetemizi lıem detJaİl'i resmiyeyi 11e hem de aldka· 

dar muessesati luccariyeyi memnun edec~k ve ihtlyac
larınz temamiyle karşılayacak şekilde tekammıil ettir
mek irin eliml:den gelen Jıer jedak<irlı!Jı yapmaktan 
çekinmiyoruz. Görülecek noksan ve kusurları talıri
ren ve ya lelefmıla bize ihtar t•decek abonelerimize 
minnet/ar oluruz. Çıinku gayemiz, kari/erimizi mem
mın etmek ve• memlt•kele mıi/ll olmaktır. 

• • • 

1 

Konya kıtaabnın 865 bin kilo kuru otuna teklif edilen 6t 
kul'Uf yirmi altı aantim fiat pahalı prlldGtlnd• 5 Eyllld• iti· 
baren bir ay içinde pazarhta bırakılmıt ilk pazarlatı 17-8-8.11 
perfembe flnü aaat onda yapılacaktır. Otua tutan 2n75 lira 
olup teminatı muvakkateai 1746 liradar. lateklllerin Koaya ker 
aabnalma komiıyonuna relmeleri. 

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

istanbul Nafıa Mlldiirlilğlnden: 

6·1o-9.16 aah günü saat 15te latanbulda Nafia llMlr.llll Ek• 
aUtme komiayonu ocluırada 4411 lira kefil ••••il ....,.., Em· 
raıı Akliye hutaneai beldeme aaloau i ...... • .atltm91e ko
nulmuıtur. 

Mukavele, eluiltme 1Nt11adırlak itleri ,_.a, lauu.i ve .! _. 
prtnameleri, p.teje. lletlf hllllaaile ı..aa mlteferri dit• enak 

lçel lıbaybiı Nafıa Direktlrlljibaden: 

1 Elrailtmeye konulan it: Merainde İ1lfa eclllmelda olaa Uk 
okul binuının ikmal iqaab olup k .. if bedeli 202IO lira 44 b
ruttur . 

2- Bu ite aid prtaameler ve evraklar ıunlanlar. 
A- Ebiltme .. rtnameıi 
B- Mukavele projesi 
C- Nafıa itleri teraiti umumiy•i 
D- Klrfir intaata dair fenni prtname 
E Huıuıi ıartname 
F - Ketif cetveli, ailailei fiat cetveli, metraj cetveli 
l.byenler bu prtnaıneleri ve evrakı bedelai& olarak Nafıa ml-

dilrlGjlnde rlrebilirler. 
3- Ebiltme 4-9-9a8 tarihilİclen 30·9-9.18 tarihine teaadlf eclea 

çarpmba flnG ıaat 17 de Merainde Viliyet Enciimeainde yapı
lacakbr. 

4- Eluiltme kapalı zarf uaulile yapılaeaktır. 
5- Eksiltmeye rirebllmelc için iatekliain 1518 lira 54 k~ 

muvakkat teminat vermesi, bundan bqka qajldald ve.ikaluı 
haiz olup ıa.termui llzımdır. 

Ticaret oclua Nafıa Bakanlıtından alclıfl mltealalütlik elall,,t 
veaikuını ptirm•i lhundır. 

6 isteklilerin yap,lacak itin meaaliyeti fenaiy•lai derulat. 
edecek bir mGhendia veya mimar bulundurmayı teahlalt etmft o• 
laeakbr. 

7 - Teklif mektupları yukarda GçlncG madclecle yudı ... ttea 
bir aaa~ evveline kadar Vil&Jet enclmeniae ıettril•ek ekalatm. 
komisyonu reialltlne makbuı mukabiUade verOecektir. Poeta ile 
pnclerileeek mektablann nihayet GçGncl maddecle Judı uatte 
ıelmlt olliaalan •• clıt zarfın mlllalr mumu ile iyice kapa~ 
olmuı l•ıa•d•. Poetada olacak recllmieler kabal edil--. 

Ankara Belediye R~ 
1- Yenitelair ,._. ........... ,... aiti laeWeri 

Ue bek~ kullbeai iti t• fla mldtletle açık ebiıtme,. koaaalmq
tur. 

2- Betleli k .. ifi 7655,68 liradır. 
2- Muvakkat temiaab 575 liradır. 
4 Şaıtaame ve ketif lm•lbl ıarmek 1at1,..ıer lav ı•• 

fea itleri clirektlrlqbe ve Wteldilerincle 25 &ılll B cuma .... 
ıaat 10,30 ta beletllye ...._ine .......... 



PİASA HABERLERİ Nafıa Vekaletinden: M ızeflle ı 3-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve a ' 
(1 inci sahifeden devam) 

Ihracat eşyamızın nakliye 
masrafları 

İstekli çıkmamış olmasından dolayı ihalesi yapılamıyan 
22959 lira 69 kuauş keşif bedelli Ankara Jandarma Mektebi ar
kasına yapılacak olan müstakil Jandarma taburu yiyecek ve yem 
ar.barı, hayvan sulama yalağı, mutbah ve bulaşıkhane inşaatı pa
zarlık surelile yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Ankara Valiliğinden: .. ~ . tesı• 
Konya memleket hastanesi için yaptırılacak kalorıfer 1111ııf 

projeGinin tanzimi 25-9-936 ya kadar açık eksiltmeye konu feııJll 
tur. Mezkur projeyi tanzim etmeye istekli olan firmaların ilaYet 
şartname ve izahnaTUe ve planları görmek üzere Ankara " Bazı ecnebi vapur kumpan

yalarının ihracat eşyalarımıza 
aid vapur navlunlarını fazlalaş
tırmaları ü:ıerine Türk ofis ta
rafından yapılmakta olan tet
kikat yarın tamamlanacaktır. 
Yarin yapılacak son toplantı
dan sonra ihracat eşyalarımı -
zın müsaid şeraitle harice sev
kedilmeleri için lazım gelen 
tedbirlerin alınmasına başlana
caktır. 

2- Bu işe aid evrak şunlardır. 

A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 

sıhhat müdürlüğüne müracaatleri. ~ 

~~~~~~~~~~~~~-~ 

Yunanistandan alınan mallar 
934 tarihli Türk-Yunan tica

ret anlaşmasının meriyeti za
manında Yunanistandan satına· 

hnarak memlekete kredile so
kulan, bedelleri henüz tediye 
edilmiyen ve mezkur anlaşma 
mucibince hususi takasla ithal 
edilmediği anlaşılan tahminen 
4 milyon drahmi kıymetindeki 
malların hakiki kıymetleri, ala
kalı ithalacılar. tarafından, 
mıerkez bankasına Türk-Yunan 
klering anlaşması yoluyla, tedi
yesine Veiller Heyetince karar 
verilmiştir. 

Diyarbekir kavun ve 
karpuz bolluğu 

Diyarbekirde bu sene kavun 
ve karpuz mahsulü çok bere
ketlidir. Nefaset itibarile emsa
line üstün cinslerin fiyatlarında 
da büyük bir ucuzluk vardı1. 

İhracat ehemmiyetle devam 
etmektedir. Memlelfetin her 
tarafında bilinen meşhur Di
yarbekir karpuzlarının arasında 
beheri 40 kilodan fazla gelen
leri vardır. 

Limanlarımızın inşası 

Uzun bir zamandanberi et
rafında çahşılan limanlarımızın 

inşası işinin bu sene kat'i bir 
karara bağlanması mukarrerdir. 
Evvela Ereğli ve sonra Trab
zon limanlarının yapılması için 
ecnebi guruplarla temaslar ya
pılacaktır. Aynca sahillerimiz
de 200 hava rasat istasyonu ku
rulacaktır . 

Demir ve çelik sanayimiz 
İngiltere ila yapılan ticaret 

anlaşmasına merbut protokol 
Karabükte kurulacak yeni de
mir ve çelik fabrikalarına ait 
hükümleri de ihtiva etmekte
dir. 

C-Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D- İnşuta ait fenni şartname 
E- Keşif cetveli 
F Proje 
İstiyenler bu şaranameleri ve evrakı 115 kuruş bedel mukabi

linde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
3- Eksiltme 29-9-936 salı günü saat 16 da Nafıa Vekaleti 

Yapı İşleri Eksiltme Komisyonu Dairesinde yapılacaktır . 
4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1722 lira muvakkat 

teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitlik 
vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

5- Teklif zarfları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine ma.kbuz 
mukabilinde verilecektir. 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 1504 lira 22 kuruş olan Çemberlitaşd:ı Köprülü 
medresesinin tamiri ve tadili açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli 
olanlar belediye fen işleri müdürlüğünden tasdik ettirilmiş ehli
yet vesikası ve kanunun tayin ettiği vesika 113 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber 28-9-936 pazartesi günü sa· 
at 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

Orman Fidanlık Direktörlüğünden: 
Ankara Orman teşcir sahasında tayin edilmiş olan üç mevki

de Ulus gazetesile ilan edildiği veçhile yapılacak orman muha
fız kulübeleri için talip zuhur etmediğinden artırma v"! eksiltme 
kanunu mucibince eksiltmeye istekli çıktığında Eylülün 22inci 
salı günü saat 15te ihale edilmek üzere 10 gün temdit edilmiştir. 
İsteklilerin mahallini görmek ve şeraiti öğrenmek üzere Orman 
Fidanlık müdüriyetine müracaat eylemeleri ve ihale günü vilayet 
muhasebe müdüriyetine gelmeleri. 

Malatya-Sultansuyu Harası Direktörlüğünden: 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan 34 bin lira bedeli ke
şifli idman ahırile değirmen ve iki memur evinin yeniden inşa
sile ambarlardaki tadilata talip zuhur etmediğinden eksiltmenin 
bitişi tarihi olan 10-9-936 gününden itibaren bir ay zarfında pa
zarlık suretile ihalesine karar verildiği ilan olunur. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

1- İtfaiye meydanında yapılacak ölü 
miiddetle açık eksiltmeye konlilmuştur. 

2- Keşif beddi 4199,86 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 315 liradır. 

yıkama evi on beş gün 

4- Keşifname ve şartnamesini görmek istiyenler hergün 
yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 2 teşrinievvel 936 cuma 
günü saat I0,30 ta Belediye encümenine müracaatları. 

• • • 
1- Belediye kimya evinde yapılmasına lüzum gösterilen la

boratuvar masaları, hava gazı, su tessisah, boya ve badana iş

leri on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 Keşif bedeli 501 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 37,5 liradır. 
4- Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenler her gün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 2 teşrinievvel 936 cuma 
günü saat on buçukta Belediye encümenine müracaatları. 

Maliye vekaletinden: 

Temelleri pek yakında atıla· 
cak olan bu fabrikalar demir 
ve çelik sanayiimiz için bir hay
lı hayırlı işler doğuracaktır. 
Yapılan bir hesaba g-öre bu 
fabrikalar sayesinde cevheri 
yabancı memleketlerden gelse 
hHe memleketimiz için senede 
9 milyon liralık döviz tasarruf 1 - Eksiltmeye konulan iş (Adliye Vekaleti binası çatı ta-
edilebllecektir. Bu tasarruf da- vanlarının tamiri.) 
ha birinci seneden başlayacak Keşif bedeli 4669 lira 9 kuruştur. 
ve her yıl muntazam bir şekil- 2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
de artacaktır. a) Eksiltme şartnamesi 

Fabrika, ilk iş olarak çubuk b) Fenni şartname 
uç, ray, ve betonarme demiri c) Tamirat projesi 
imal edecektir. d) Keşif cedveli 

Bundan başka demır sana· ~) Mukavele projesi 
yiinin milli müdafaa bakımın- lsteyenlen bu evrakı görmek ve izahat almak için Maliye Ve-
dan yüksek ehemmiyeti gözö- kaleti, Milli emlak müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
nünde tutulacaktır. Demir sana-

1 
3 - Eksiltme 24 eyli'ıl 936 Perşembe ğünü 15 de Maliye Ve-

yiinin kurulacağı yer sahilden kaleti Milli emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 
i~e.ride bulunması dolayısile da- 4 - Eksiltme açik eksiltme suretile yapılacaktır. 
hılınde kömür aranmasını icap 1 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 350 lira 22 kuruş-
ettirmektedir. Maden tetkik luk muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
ve 6 - Eksiltmeye girecek\ · b "b" · l · l araştırma enstitüsü derhal .. .. M _ •• erın u gı ı ış erı yaptık arına dair 

.. --;;::~----------- Nafıa mudurlugunden verilmiş ehliyet ve 'k ı h · • 
( 

· \ sı a arını aız o.up gös-
Devanıı 3 üncü aahifede). termesi lazımdır. 

4--Mensucat - Elbise ·Kundura - Çamaşır "·5 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalr:ıı3 

Komisyonundan; 
·ıı· 

.. "tdiit~ 
1- Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat pahalı goru kılııı•f 

den 35400 rt'etre kaputluk, 19200 metre kışlık elbiselik 
pazarlıkla satm alın'lcaktır. 'ıı'ıı 

2-: metresi 280 kuruş. tahmin edilen kaputlugun ilk te~ f 
6206 lıreı, şartname bedelı 490 kuruş olup pazarlığı 2J-9·9 ~ıf 
zartesi günü saat l l de ve metresine 265 kuruş baha biçile~111ıı~ 
lık elbiseliğin ilk teminatı 3794 lira, şartname bedeli 255 
olup pazarlığı ayni gün saat J4 de yapılacaktır. , ıııe~ 

3 Şartnameler komisyondan alınabilir. Pazarlıklarına gır .11,t 
istiyenleri n belli günde şartnamede yazılı belge ve ilk t~fll

1

0ıı• 
makbuz ve banka mektublarile belli gün ve saatte koı1l15f 

5-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 

Devlet Basımevi Direktörlüğüuden: 
t•ııt 

Basımevi için nümunesi veçhile 24 X 34 boyunda 50.000 
sarı zarf açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 2-10 936 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. esi~i 
İsteklilerin eksiltme çağınban önce yüzde 7,5 pey aM 

Basımevi veznesine yatırmaları gerektir. 
Nümunesi direktörlükten istenebilir. 

6-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v·' 

Ankara Okulları Satınalma Komisyonu Başkanhğındllıı: 
Ankarada yeni açılacak olan lisenin mobilyası kapalı ıarf 

lile eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 7156 liradır. İhale 26·9· 
cumartesi günü saat 1 Oda Maarif Vekaleti bahçesindeki Arı" 
okullar sayışmanlığında yapılacaktır . Muvakkat teminat 536 İ 
70 kuruştur. Şartname ve resimleri görmek istiyenlerin AP~ 
birinci Orta okul ile komisyona baş vurmalara ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma KomisyonundaP: 
~Of 

Her birine biçilen ederi 40 lira olan 50 tane mualliıı1 r 
1 

,, 
süsünün konmasına mahsus sedir açık eksiltme ile yaptır• 11 

tır. ' ef 
2- Şartnamesi parası.<: ve planlarını 10 kuruşa almak istef 

lerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. ır 

3 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun 2 ve 3üncü rnad~:, 
rinde yazılı belgelerle 150 liralık ilk teminatları ile birlikte 1 

günü olan 26-9-936 Cumartesi günü saat 1 lde M. M. V. sııtı 
alma komisyonuna gelmeler-i. 

7 -Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 

İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünd~n: 

İdare ihtiyacı için alınacak 142 ton Türk Sömikok köınarii 
çık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 2-10-936 cuma güoiİ d 
15,30 da Galatasarayda İstanbul Posta Telgraf Telefon Başıııii 
lüğü Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen "İı 
3307 lira 50 kuruş, muvakkat teminat 248 lira 6 kuruştur. 'f 1 
lerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yaurıı'~ 
üzere eksiltme gününden evvel Başmüdürlük Yazı İşleri ı<ıı1' 
ne müracaatleri. (M) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

Su idaresinin bir senelik ihtiyacı olan 60 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 2040 liradır. 

.. ,ô 
ton kok köınU 

3 Muvakkat teminatı 153 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri ~ 

mine ve isteklilerin de 25 Eyli'ıl 936 cuma günü saat on bıJÇ~ 
Belediye encümenine müracaatları. 

* * * 1- Su idaresine alınacak 40 ton odun ile 300 kilo çıra 0~ 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli 815 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 60, 12 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler her gün yazı işleri ; 

mine va isteklilerin da 25 Eylul 936 cuma günü saat l O, 
Belediye encümenine müracaatları. 

' 
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Ankara Belediye Reisliğinden: 
Y ardımm azı çoğu olmaz 1- Mezb•ha için abnacak yirmi bin kilo mete odunu ile ' 

, 1500 kilo mangal k6mürii on bet gün müddetle açık ebiltmeye 
----------- konulmuttur. 

Yardımın azı çoj'u olmaz. Her ferdin Hava davasına 
göıtereceti ilgiden az çok bir fayda çıkabilir. 

Herşeyi devlete barakma. "Devlet yap•ın,, diy~ bir 
yana çekilmek doğru dej'ildir. Devletle ulu•un el ele 
vererek başaracağı işlerin en batında HaYacıbk vardar. \lı, 

l.i:~.-

12li, 
11''3, .. ~. 
~ı. 

21,-
KIO, 
23, 
8:1, 
84, 
~l,[Jll 

H, 
:!8, 
:!O-

' .,., -· t:i, 
~. 
:r~.-
:H, 

Açı lı~ 

•37,25 
6,W4! 

i l.Ot) 
1 ı,ıoıo 
4, 70.')i; 

8:1, :-ı~IO 

2,4: r;., 
r~. 807., 

1, t iOfı 
Hl, ISHl l 
4, 2iJ41ı 

ı.IOlıl 

1,97,i( I 
4,2142 
4,~'lS 

t oıj, 9-\:H 
.14,73!10 
2,lil'r. 1 

>4,8720 
.l,l :Ki 

Aı;ılış 

2!1,4!1 
·>ı ,!ıirı 

'I , \kı 
4t\ , 

\c;ılıoı 

.\4 ,/o!lı 

4\,8ıı 

~.u::, 

44,80 
41\ 

Satış 

CW 
1 24,.ıO 

100, -
IC5,-
84, -
2a,-

8'.!0, 
25, 
Hi:ı,-

90, -
2.\, -
16,-
.ıo,-

2:.l, -
24,-
lli, -
.ı2 . 

3.\, -
:ın.-

\15:1, -
'>4:1, 

Kapanış 

('~JS.50 

0,7911 
t2,0Cı5 

10,0880 
4,7012 

8!1,;",.\!l6 
·>,4.'169 

G'l,8!>86 
1,HW4 

Hl, tu 
ı,ılfl2 

7' ltltO 
l,!173H 

4,212u 
4,01:12(1 

tl.lli,X\i82 
:n, 718.\ 

''/1İ'İ 12 
->4,88.b.ı 
J,( ., 

f,:ıpaııı~ 
ı·>, ,, 
sı. 

ı,:ıp:ıııı l' 

23,~ı 

•Jt ':.r;,, 
21.~:ı 

4lı, 

Kapanı 

44,M 
44,Hrı 

45,t\r. 
44,\k.l 
80,M 

---

a k6mGr damarları 

r. Buralarda yapılan 

Detic8aiade 38 yerde 
te.beri gC5rGlm0ttflr. 

" içinde yapılaa et· 

~=-! aetieeeinde 18 i· 
e ml•ait olmadıtı 

falcat buna mukabil 
• ele ehemmiyetli mık'ir. damarlanaa tua• 
lıi.- lftir. Bu on iacle dik-
~ ... aya bqlınmıf" 

2- Muhammen bedeli 410 liradır. 
3 Muvakkat teminatı 30 liradır. 
4- ŞartnamHiai görmek istiyenler he~giin yazı itleri kalemi

ne ve i•teklilerin de 2·10-936 cuma günu saat 10,30 ta Belediye 
encümenine mGracaatları. 

8-Makineler, Motörler. sair teferruat. 

Gümrnk Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

1- GGmriik Muhafaza örtütü için 10 tane N. S. U. marka 
mot•ilıletin ~-9.16 pertembe günü saat 15 de kapalı zarfla 
ek•iltmui yapılacaktır. 

2- Tasınlaaan tutarı 7500 liradır. 
3- Şartname ve ev•afı komi•yondadar g6rGlebilir. 
4- istekliler 56.1 liralık ilk teminatlarile fabrika miimeaaili 

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

9-Müteferrik 

lıtanbul Liman ltletme idaresinden : 

Uçak, Uzman, Alan, Hangar, Benzin, Yaj .. ,,Hava· 
cıhk" deyip g~çmeyiniz. Bunlar her rün binlerce lirayı 
emiyor. Yardımın arkasını keserek başladıtımız iti ya• 
rıda bırakmıt ohıruz. 

Türk Hava Kurumu 

her gün saat 9 dan 12 ye ve 14 den 17 ye kadar Çankm caddesi 
üzerinde bulunan Tavukçuluk En•titüü direktörlüj"ünden alınır. 
i•teklilerin 18 eyliil 936 cuma rünü saat 10 da Ticaret Odası ve
sikalerı ve 187,5 liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektuplariyle birlikte Kttçi6ren yolu üzerinde Ankara Tohum 
lılib istasyonunda toplanacak komisyona başvurmalara. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1- Şartname ve nümune.i mucibince 147,000 aded 26 X 48 

ebadında ıalon mantarı pazarlıkla aabnalınacaktır. 

2- Eksiltme 2-10-936 tarihine rashyan cuma günii Hat 15 te 
Kabatatta fnhi8arlar Levazım ve Mübayaat tube8indeki Ahm Ko-
mi•yonunda yapılacaktır. . 

3 - isteklilerin, tartname ve numunelerini görmek üzere her
gün pazarlık için de yüzde 7,5 muvakkat rüvenme parasile bir· 
likte eksiltme için tayin olunan günde s6zii ıeçen Komi8yona 
müracaatleri. idare ihtiyacı için elliıer tonluk olmak iizere 25 aded mavna 

yapbrılacaktir. Bunların muvakkat teminata 5000 liradır. Açık pa· 
zarlıtı 15-10.936 pertem be gün O Hat IOda idarenin Merkezi olan !!-!!!!!!!!!11!!!!!11!!!!!!!!!1111111!!!1!!!!1'-1!'11!111!111111111!!!11111111!111111!!1!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!! 
EminönQ Liman hanında Şefler Encümeninde yapılacaktır. 

l•teklilerin ı•rtname ve.air izahat için Galata F ermenecilerde 
Haydar hanında Fen Servi•İ Şeflitine miiracaatları ilin olunur. 

(M) 

Türkiye Şite ve cam fabrikalan Anonim Sosyeteıinden: 

$i•e kılıfı imalinde kullanılmak ve tecrGbe•i muvafık netice 
verditi taktirde 200 ill 300 toa mubayaa edilmek Ozere pirinç 
sapına ihtiyacımız vardır. 

Talihlerin Patabahçedeki fabrikamıza müracaatle 2 ili 3 bal-
ya kadar nümune gön~ermeleri ilin olunur. (Hususi) 

Milli Mtldafaa Vekiieti Sabnalma Komisyonucdan: 

1- Seherine 300 kurut kıymet biçilen 351 keten yumak ile 
beherine 6 kuruş kıymet konan 1130 adet keten makaralara ta· 
lip çıkmadıtından on gün müddetle pazarlıkla alınmak üzere a· 
çık ekıiltmeye konmuıtur. 

2- Hepıinin bedeli 1133 lira 80 kuruttur. ilk inanç par••• 
85 liradır. 

3- ihalesi 18-P..938 cuma günü Hat 10 dadır. 
4- Ebiltmeye gireceklerin 2490 Hyıla kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde i•tenilen bilgeleriyle ihale gün ve saatinde M. M. V. 
•bnalma komi8yonunda bulunmaları. 

Milli_ Mlidafaa Vekileti Sabnalma Komisyonundan: 

1- 185 kilo aleminyum HÇ leYha ile 105 kilo aleminyum 
perçin çivi açık ek•iltmeye konmuttur. 

2- Tahmin edilen bedeli 772 lira olup ilk inanç para11 57 
lira 90 kuruttur. 

3 ihale glinü 28--9-836 pazartHi güaü •aat l idedir. 
4 Ek•iltmeye gireceklerin 2490 Hyılı kanunun 2, 3üncü 

b) MÜ Z A VEDELEFI -----------------
l ·Müteferrik 

laıtanbul Belediyesinden: 

Konservatuvar yat- kısmında bulunan 33 tane köhne 
caket, yilz doksan altı yün caket, yilz bet 
köhne pantolon, 24 pantolon, 7 4 keten caket, 

95 pantolon, 19 yün fanila, 51 şapka ve 188 tane çuval 
22-9-936 salı günü saat 9den IOa kadar olduğu yerde 
açık artırma ile satılacaktır. Bunların hepsine 340 lira 
kıymet biçilmiftir. istekli olanlar o gfin orada bulunacak 

memuruna müracaat etmelidirler. (M) 

latanbul Belediyesinden: 

Haseki hastanesinde mevcut olup sablmuına lllzum 
görülen 1 O tanesi dağınık ve 3 tanesi muntazam bir bal· 
de bulunan çini soba açık arttırma ile olduğu yerde sa· 
tılacakbr. Bu sobalann hepsine 50 lira bedel tahmin 
olunmuftur. istekli olanlar 25-9-936 cuma günü saat 11 
den 12ye kadU' orada bulunacak memuruna mliracaat 
etmelidirler. (M) 

f ratelli S PERCO' Nippon Yusen Kaisha 
maddeleriade istenilen belgelerile ihale gGn ve Hatinde M. M. ------------- JAPON VAPUR KUMPANYSI 

Y akohama, Kobe, SingapUI', 
Colombo, Süveyit, Port-Said, 
Beyrut ve I.tanbul limanları 
aruında dotru •ferler: 

Vekileti •ahnalma komi8yonuna varmaları. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

1- Su idarMine ahnaeak çelik, kötebend lama demiri ve 
8aç 15 fiin mOddetle açık ek•iltmeye konulmuttur. 

2- Muhammea bedeli 738,50 liradır. 
3- Muvakkat teminata M,38 liradır. 
4 - Şarbaameaiai ıarmek İ•tiyenler hergiln yazı itleri kalemi

ne v• i•teklilerin de 25 eylal 938 cuma stnG Hat 10,30 da bele· 
diye encümenine m6racaatleri. .. • • 

idaresinin bir •nelik ihtiyacı olu kazma, kürek, 
Hp, b , el llmbuı ye ••ire 15 rila mGddetle açık ebiltme-
ye kon uttur. 

2- Muhammen bedeli 2871 lira 90 kuruftur. 
3 - Muvakkat teminab 215,37 liradır. 
4- Şartname ve li•t•i•i ıarmek i8tiyenler hergOn yazı itle

ri kalemine ye lateldilerla ee 25 eylGl 938 cuma glnO Hat 10,30 
ela belediJe eaclmenlae mlraeaatleri. 

Tavukçuluk Eastittlsli Direkt6rlllillnden: 

Tavukçuluk eutitlail için iaim ye ev•afa ıartname•inde ya· 
zıh 41 kalemdea ibaret ye 2500 lira muhammen kıymetinde alet 
Ye edevat açık ebUtme wıuli ile HtaD alınaeakbr. Şartnameler 

Galata Gümrükleri karşı11nda 
HGrdaverdigir Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdam · Kompani Ro ıal 
Netırlandez dö Navir .. yon a 
vapar AnveH, Rotterdam, A· 
m•terdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

GANYMEDES vapuru elyevm 
limanda. 

HERCULES vapuru 13-19 Eylül 
tahmil. 

Nerlaaclez kompanya•ının 
nehri vapurları limanlar i~in 
huu•i ve seri aeferler. 

Bütfla limaalar için Neer· 
landez Kumpaayuı De anlqıl· 
mak ıuretile bütfln cllnya li· 
manlara için dojTu kontimen
tolar Yerilir. 

iTHALAT SERviSI 

Aımterdamdan beklenilen 
yapurlar. 
HERMES yapuru 12 EylGla 
dotru Amaterdamdan yakında I 
hareket ORESTES vap. 8 

E1IU1a dotru 

Pire, Mar.ilya, Uverpool ye 
Glukov. 

(dotru ve aktarma•z) 
DURSAN MARU 19 Atustosa,, 
DELAGOA MARU 19 Eylala ,, 

ltalyan Seyahat Kumpaıyası 

DilnJ"• Hyalaat tefldl&b 
GötOril HJalaat 

Otellerde oda tatulmua 
DeaiS 1ola biletleri 
Hava10ha • 
Demlryollan ,, 
Barajların algortuı 

ltalyaa demir yollarında 
yGzde 50 teazil&t 

Galata Rıhbm Onrlnde Çi· 
nill Rıhtım büıncla a1-97 N. 
da FRA~l'SPERCO 
nesdiade C. 1. t. ye mira· 

caat oluaur. 
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A) Adjııdications au Rabais 

1-

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographic 

Amenagement d'une salle 
d'attente a 1' Asile des Alienes 
de Bakirkeuy. Prix est. 4411, eaut. 
prov. 331 L. Adj. ouverte. Com. 
d'Enehere de la Direction des 
Travaux Publies d'lstanhul, mardi 
6-10-936 a 15 h. Cah. des eh. a 
cette Directioıı. 

Conıtruction d'une malıon 
funebre, place itfaiye i:ı Ankara. 
Prix est. 4199,86, caut. prov. 315 

L. 

au Ministere de l'lnterieur a An
kara, samedi 24 10-936 a 11 h. 
Cah. deıı eh. au Service teehni
que de la Commission suaindiquee, 
moyennant 12SO P. (M) 

-2-

Ameublement - Mobilier 
pour Habitation et Bu

reaux -Tapisserie- Li
noleum, ete. 

Confection de 50 ehaises de 
professeurs. Prix est. 40 L. la 
pieee. Caut. prov. 150 L. Adj. 
ouverte. Com. d' Aclıat du Mini s
tere de la DCfense Nationaie a 
Ankara, samedi 26-9-936 a 11 lı. 

Calı. des eh. g-rat. et plans au 
prix de 10 P. a la dite Commiıı· 
sion. 

-3-

Travaux d'lmprimerie 

Reliure - Papeterie 
F o'Jrniture de Bureau 

-~ 

ı 

Vf.NDREDI 

est. 815, caut. prov. 69,12 L. 
Adj. ouverte et separement. Com. 
Permanente de la Munieipalite 
d' Ankara, vendredi 25-9-93':i a 10 
h. 30. Cah. des eh. au Secreta
riat. 

-5-

Machines, Moteurs, Acces
soires et Huiles pour 

Machine 

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

-6-

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

Diverse fourniture d' electri
cite. Prix est. 27000, eaut. prov. 
2025 L. Adj. sous pli caehete. 
Com. d'Adıat de la Direction 
Generale des Fabriques Militai
res, jeudi 22-10-936 a ıs h. Cah. 
des eh. iı la dite Commission, 
moyennant 13S P. (M) 

F ourniture di verse pour elec
tricitc. Prix est. 35000, caut. 
prov. '.2625 L. Adj. sous pli ca · 
dıefr. Com. d' Achat de la Di
rection Gt-nerale des Fabriques 
Militaires, vendredi 23-10-936 a 
15 h. Cah. deıı eh. i:ı la dite Coın
mission, moyennant 75 P. (\1) 

Travaux d'installation de gaz, 
d'eau, badigeonnage, peinture et 
confection de tables au laboratoi
re Municipale d' ;\nkar:ı. Prix est. 
501, caut. prnv. 37,50 L. Adj. 
ouverte et separement. Com. Per
manente de la Munieipalite d' An· 
kara, vendredi 2-10·936 a IO h. 
30. Cah. des eh. au Secretariat. 

Reparation et modification 
du "Mt•dresse" Keuprulu a Tehem· 
berlitache. Prix est. 1504,22, caut. 
prov. 113 L. Adj. ouverte. Com. 
Permanente de la Munieipalitc 
d'lstanbul, lundi 28-9-936 a 14 h. 
Cah. des eh. a la Direetion de 
l'Economat. 

Enveloppe jaune, dim. 24 X 34, 
pieces 50,000 pour ı·tmprimerie • 
de l'E.tat. Caut. prov. 7,S pour 
cent. Adj. ouverte. Direction de 
l'Imprimerie de l'f.tat, vendredi 
2-10·936 a 15 h. Echantillon iı la 
dite Direction. 

- 7 

Divers 

Construction de 25 mahonnes 
d'un tonnage de 50 chacune, 
pour les besoir.s du Port d'lstan
bul. Caut. prov. 5000 L. Adj. de 
gre i.ı gre. Comite des Chefs de 
l' Administration du Port d'lstan
bul (Emineunu, Liman Han) jeudi 
15-10-936 iı 10 h. Cah. des eh. 
et renseignement au Chef du Ser
vice T eehnique de l 'Administra
tion, Haydar Han, rue Fermene-Achevement des travaux de 

Construetion de l'Ecole Primai
re de Mersine. Prix est. 20220,44, 
caut. prov. 1516,54 L. Adj. sous 
pli cachete. Com. Perm:ınente du 
Vilayet d'ltchel, nıercredi 30-9-936 
a 17 h. Cah. des eh. grat. a la 
Direction des Travaux Publics de 
ce Vilayet. 

-

-4-

Combustible, Charbens, 

Carburant. 

Semi coke 142 tonneı. Prix 
eıı;t. 3307,50, caut. prov 248,06 L. 
Adj. ouverte. Com. d' Achat et de 
Vente de la Direction Principale 
des P. T. T. ::i'lstanbul a Galata
saray, vendredi 2-10-936 a 15 h. 
30. Cah. des eh. au Secretariat. 

(M) 

Bois de ebene 20,000 kilos. 

Charbon de brasero 1500 ki· 
los. (Pour les besoins de l' Abat
toir d' Ankara). Priıc est. 410, eaut. 
prov. 30 L. Adj. ouverte. Com. 
Permanente de la Munieipalite 
d' Ankara, vendredi 2-10-936 a 10 
h. 30. Cah. dcs eh. au Secreta
riat. 

Coke 60 tonneıı. Prix eat, 2040, 
caut. prov. 153 L. 

djiler, Galata. (M) 

Bouchons de liege pour gal
lon, dim. 26X48, picces 147,000. 
Caut. prov. Adj. de gre iı. gre. 
Com. d' Aehat de l'Economat de 
la Diredion Generale des Mono
poles a K:ıbatache, vendredi, 
2-10-936 iı. 15 h. Cah. des eh. et 
echantillon iı. la dite Commission. 

Fil en bronze de 2 m m, 10 
tonnes. Prix est. 7500, eaut. prov. 
563 L. Adj. sous pli cachete. 
Com. d'Achat de la Direction Ge
nerale des P. T. T. d'Anhra, le 
27-10·936 a 15 h. Cah. des eh. 

Adduction d'eau a la villc 
de Gaziantep des sourceı ıe 
trouvaot a 12,5 kil. de distance 
de la ville, materiel et eonstruc
tıon de reseau, pose des tuyaux. 
eonstruction de deux reservoirs 
d'eau, fourniture de compteurs 
d'eau, et d'autres appareils et ou
tils ete. Prix esl. 249905,59,caut. 
prov. 13745,28 L. Adi. ıous pli 
cachete. Conımisaion de Restau
ration des Mııni<·ipalites, aiegeant 

Bois de chauffage 40 tonnes. 

Boiı rf.sineux 300 kilos. Prix 

1 
a la Direction de l'Economat a 

\ 

Ankara et au L ureau des "Ayni-

yat" iı lstanbul. (M) 

-- - - - 16 
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Tuyaux en fonte et pieces de 
rechange, pour I' Administration 
des Eaux d' Ankara. Prix est. 
5500, eaut. prov. 412,50 L. Adj . 
sous pli eachete. Com. Perma
nente de la Munieip~lite d'Anka
ra, vendredi 25-9-936 a 11 h. 
Cah. des eh. au Seeretariat. (M) 

Verre ordinaire et double 
pour batimcnt et pour wagon. 
Prlx est. 12233, caut. prov. 9t7 ,48 
L. Adj. sous pli cachete. Admi· 
nistration Gen~rale des Chemins 
de Fer d~ l'E.tat a Ankara, mardi 
29-9-936 a 15 lı. 30. Cah. des eh. 
grat. au Bureau de l'Eeonomat a 
Ankara et au Serv;ee des Recep· 
tions el des E.xpeditions a Hay-
darpaclıa. (M) 

Plomb pur 150 tonnes. Prix 
est. 22500, caut. prov. 1687,50 L. 
Adj. sous pli cachete. Com. d' A
chat de la Direction Generale 
des Fabriques Militaires, jeudi 
22 10-936 iı 15 lı. Cah. deıı eh. 
grat. tı la meme Commission. (M) 
~---.-....--

oıo'" ' 
F ourniture de soudure 7272 

Prix est. 3628, caut. pro"· 
P. Adj. ouverte. 

• 26 lul' 
F ourniture de fonderıe sı51.-

Prix est. 4'.200, caut. pro"'· 
Adj. ouverte. Je 

· tere 
Com. d' Achat du Minıs ~·" ~ 

la Defense Nationale a p.rı ti~ 
PeC 

vendredi 23-10-936, res 1~11 
ment a 11 h. et a ıs h. 

l\let' 
Fourniture et outils 'c~~ 

811 lots. Prix est. S6000, l 
l. c' prov. 4200. Adj. sous p 1 • , ' 

te. Com. d' Aehat du Ministe~JI 
la Ot~fense Nation:ıle a A~. 
jeudi 22-10-936 a ıs h. Ca , 
eh. a la dite Commiasion, ı:P~I 
nant 280 P. ( 

10 motocyclettes, marq ıı' 

S. U. Prix est. 7500, eaut. 
S63 L. Adj. sous pli ca' 
Com. d' Achat d'lstanbul dil 
mandan:ıl Generale de la 5ııı; 
lanee dea Douanes, jeudi 23'c 
a 15 h. Cah. dcs clı. iı l•(~l 
mission. 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870·7-8-9 
• >-

Beklenen vapurlar 
AVENTİNO perşembe 17-9 sa· 

at 7 de Cenova, Napoli, Pire 
den 

CAL'"'EA perşembe 17-9 ~aat 
7 de Danüb, Konstanza, 
Varna, Burgazdan 

QUIRINALE salı 22-9 saat 17de 
Trieste, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

SPARTİVENTO çarşamba 23· 
9 saat 7 de Danüb, Kostan
za, V arna, Burgazdan 

SiLİSİA çarşamba 23-9 saat 7 
de Jınev. Nspoli, Pireden 

jSEO perşembe 24 9 saat 10 
da Trieıte· Venedik, Brinci
zi, İzmir, Selanikden 

BOLSENA cumartesi 269 sa--
at 8 de Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgazdan 

AVENTiNO pazar 27-9 saat 7 
de Konstanza, Varna, Bur
ırazdan 

ABAZİA çarşamba 3D-9 saat 
10 da Trieste, Pire, Selanik· 
Kavala dan 

-('-• 

j Hareket edecek vaP~ 
... Q 

QUENTİNO perşembe 1 V; 
at 17 de Burgaz, 
Konstanza. § 

DEACAL perşembe 17-9 \ 
17 de Kavala, Sclanikı 
Pire, Patras, Santi-40, 

1 
dizi, Ankona, Venedik. e 

CELiO cuma 16-9 saat 
Galata rıhtımından 

1
, 

Brindizi, Venedik, TrieJ 
. lı' 

SANTTIVENZO çarşar11 

7 d 
. pı 

9 saat 1 e Napolıı 

. M.ar.silya, Cenova. ,,ı 
SlLlSIA çarşanba 13-9 f 

1 
de Bur gaz, V arna, I(of 

Sulina, Galaz, Breyla· 
İSEO perşembe 24-9 sa•t 

Burgu:, Varna, Koıı•l 
Odesa, Batum, fr' 
.Sıt;msun, Varna Bnrg~~ğ 

KIRlNAL cumartesi 2J 1 
9 da Galata rıhtımınÔ; 
re, Brindizi, Venedik, Q 

BOLSENA cumartesi zU" 
at 17 de Selanik, rJ, 
• flfl 
lzmir, Pire, Patras, v 

Venedik, Trieıte. 


