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Cerrahpaşa hastanesi 
~ ırhane ve yemekhanesi 

rahpaı,a hastanesine ye
l'apılacak çama,ırhane ve 

tlthane için bir proje ha· 
"ınıştır. Belediye imar mü· 
b iii, yapılacak yeni in,aa· 

' tdii bir kıymeti haiz ol· 

''"
1 temin maksadile bu pro· 

~ .. ~azı tadilat yapacaktır. 
,._?Je, önümüzdeki ay içinde 
-.. · 1 katiyet edecek ve şart· 
'"'ile • 

"-• i~~ hazırlanarak münaka· •n edecektir. 

f.(ltirt... t w l . ti ~ ... n ug a ve çımento 

""'~•inin yasak edilmesi 
t.ı isteniyor 

1- .. tnıteketimizde bir çok tuğ· "' . clllt Çıınento fabrikaları bulun· 
ç1._" hafde hariçten tuğla ve 

~:llto ithal edilmesi alakalı· 
Q d~kkatlerini celbe•miştir. 

>oı""~ ıt~alitın yasak edilmesi 
--~I •kı teşebbüsler üz.erine 

e tetkik edilmektedir. 

};' •b ·ı. 
~Gka rıKa bacalarınin 

f,11 h ekliklerini belediye 
~L ~Yeti tayin edecektir 

L qrırn· d 
~ ... , _ •ı e yapılacak fabrika· 

~1 Yukaekliği, inşa tarzı 
°")ıd llda şimdiye kadar bir 
~- "1~0ktu. Belediye, fabrika · 
)'ti ta kseldiklerinin fen he -
''-ı it "•fından tayin edilme· 
~ •b~arlatbrmıştır. t d• ~arın bacaları hakkın· 

laGil .. •ıı ahkam konmutlur. 
~-~ 'hnlere göre fabrikala
~ aları mutlaka kiğir o · 
(ttıa ;r· Madeni baca kati su
~lllıı aaak edilmiştir. Y alnı:ı 
~ili dü~an çıkacak kıımı 
~r 0labılecektir. 
~,· .. . Pliıu yapıldıktan sonra 

1•ten·1 )' ı en noktasında fab-
'P•larnıyacaktır. 

(1) .. 
•ını 3 6ncü sahifede) 
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SALI 1 Eyliil 1936 

Muvakkat teminat 5825 liradır. 
Ekıiltmeye girmek istiyenlerin resmi ga:ıetenin 3297 ı 

.. h d k sayı ı 
nus. asın a çı an talimatnameye tevfikan müteahhitlik ehliyet 
vesıkaaını haiz. olmaları. 

llanlar, Emirler, Tebliğle~ 

İstanbul Liman İşletme İdaresinden : 
ı Müteahhit bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle be· 

30'l3 numaralı kanunun onuncu maddesi mucibince senelik 
olarak tanzim edilerek iktısad Vekaletince tasdik edilmiş olan 
yeni tarifeni~ t~bı hita~. bulmuş olmakla Galata ve İstanbul İt· 
letme a-işelerımızde tevz.une başlanmış olduğu ilan olunur. 

Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden : 

Beyoğlunda Kadastrosu ikı::ıal edilmiş olan Asmalı mescit ve 
Hüseyin ağa ve Çukur mahallerinde taşıtsız malları olanların 
Sultanahmette Tapu dairesinde Beyoğlu Kadastro müdürlüğüne 
yedlerindeki vesaikile gelerek yeni çaplı tapularını almaları tek· 
rar ilin olunur. 

• • 
Istanbul Belediyesinden: 

Yapılmakta olan kanalizasyon amelyatı dolayısile 1-9-936 tari· 
hinden itıbaren Cihangirde Akarsu yokuşu, Hardal ve Tavukuç· 
maz sokaklarile Boğazkesende Seferbostan, Akarsu sokaklarının 
bütün nakil vasıtalarına kapalı bulunacatı ilin olunur. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
İstanbul Belediyesinden: 

Hastaneler ve diğer müessesat için lazım olan 29010 
kilo sabun ( 120 k iloıu yetil) kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Beyaz. sabunun kilosuna 30 yeşil sabunun ki· 
losuna 20 kuruş fiat tahmin olunmuştur. lstiyenler şart• 
nameyi parasız olarak levazım mildürlüğünden alabilirler. 
Eksiltme 14 Eylul 936 pazartesi günü saat ı Ste daimi encü· 
mende yapılacaktır. istekli olanlar kanunun tayin ettiği 
vesika ve 653 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile 
teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 
günde saat l 4e kadar daimi encümene vermelidirler. (M) 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatından : 

Demirköy alayının 376 · ton ekmeklik unu kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. ilk teminatı 3948 lira bedeli 52640 lira· 
dır. ihalesi 17 eylul 936 perşembe günü saat 14 te Vizede ya· 
pı\acaktır . Şartname Komisyonda hergün görülebilir. 

• 

Ankara Tarih, Dil, 
Coğrafya Fakültesi 
Direktörlüğünden: 

ru,tan tahmin edilmiştir. Mu· 
hammen bedelin tutarı , 5180 
liradır. 

ı-Tarih, Dil, Cotrafya Fa· 
kültesinin yatılı talebesine ve· 
rilecek yemek kapalı zarf usu· 
liyle mayıı 937 sonuna kadar 
müteahhide verilecektir. 

4- 1158 lira 50 kuru,tan i· 
baret olan ilk teminabn müna
kasa günü saat 14 den evvel 

ı Me~tepler Muhasebeciliti vez-

dnesıne yatırılmuı olması liz.ım
ır. 

2 Münakasa 14-9-936 pa-

t . au-nu- saat 15 de Killtür zar esı e 
Bakanhtı Mektepler Muhasebe· 
cilitinde yapılacaktır. 

3-Sabah, öğle, ak,arn ye· 1 

mekleri beher talebeye 60 ku· 
1 

5-İlin Ücreti müteahhit ta· 
rafından ödenecektir. 

6 - Şartnameyi görmek isti· 
yenler hergün Evkaf Aparb· 
manında Fakülte İdaresine mü
racaat edebilirler. 

2-lnşaat-Tamirat·Nafla işleri ve Malzemesi-Harita 

Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliğinden: 

Maraf viliyetinde Kayseri·Marat yolu uzerinde 91.500 lira 
k 'f bedelli Alikaya-Suçatı ve Tekir köprüleri intaabnın kapalı 

ef; sulile ekailtme•İ 1&9-9.16 çartamba ıünil saat 16 da Nafıa 
~';ki~eti Şote ve Köprüler Reiıliti eksiltme Komisyonu odasın· 
da yapılacaktır. 

Eksiltme ,artnamesi ve buna müteferri evralr 457 ,5 kuru, 
ukabilinde Şoıe ve köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi isti

;:nler bu ,artnameleri Maraş Nafıa Müdürlütüne müracaat ede-

rek görebilirler· 

raber bu işe girmediğ-i takdirde asgari lO metre açıklığında be· 
tonarme bir köprü yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmeıi li· 
zınıdır. 

Teklif mektublarının 16 9 936 çarşamba günü saat 15 şe ka · 
dar Ankarada Şose ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

Pendik Bakteriyolojihanesi 
Direktörlüğünden: 

Müessese bahçesinde hayva· 
natın güneşlenmesi için yapıla· 
cak Padokun 25 eylul 936 tari· 
hine müsadif cuma günü uat 
15 de İstanbulda Yüksek meİc · 
tepler muhasebeciliğinde top
lanan komisyonda ihalesi yapıl · 
mak üzere açık eksiltmeye ko
nulmu,tur. 

Keşif bedeli 2597 lira 51 
kurut ve muvakkat teminatı 
195 liradır. İsteklilerin teminat 
mektubları Ticaret Odası vesi
kaa1 diğer bilgelerle birlikte yu· 
karıda yazılı 6Ün ve saatte ek· 
siltme komisyonuna müracaat
ları ve keşif ve ,artnamelerini 
görmek üz.ere Pendik Bakteri· 
yoloji müeHeseaine müracaat· 
ları ilin olunur. 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatından: 

Muhtelif yerlerde yaptırıla . 
cak 14 yer altı tanklarının 
idari fartnamesindeki F. fıkra
sındaki deti,iklik dolayısile ye· 
yeniden kapalı zarfla eksiltille· 
ye konulmuştur. Tahmin edilen 
bedeli 144956 lira 76 kuruş 0 • 

lup ilk inanç parası 8497 lira 
80 kuruştur. İhalesi 16·9-936 
çarşamba günü saat 15 tedir . 
Eksiltmiye girecekl~rin şartna 
meıi 750 kurut mukabilinde 
M. M. V. Satınalma Komisyo· 
nundan alabilirler. Eksiltmiye 
gireceklerin 2490 .ayılı kanun· 
un 2, 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerle Bayındırlık Ba· 
kanlığından fenni ehliyetname
lerile birlikte idari ,artnamede 
istenen ve behemehal verilmesi 
mecburi olan vesikalarla te
minat ve teklif mektublarını i
hale saatinden en ıeç bir saat 
e\•veline kadar Ankarada M. 
M. V. Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. 

Vakıflar Umum 
Mlidürlüğünden: 

İkinci Abdülhamit vakfı a
karlarından Betiktaşta Akaret· 
lerde Spor caddesinde 47, 51, 

86 numaralı 3 evin apartıman 

haline tahvili tadilat ve inşaa· 
ah kapalı zarf uıulile eksiltme· 
ye konulmuştur. Keşif bedeli 
16095 lira olan bu işin projesi 
fenni şartnamesi eksiltme şart· 
nameleri 83 kuruş mukabilinde 
Akaretlerde ikinci Abdülhamit 
vakfı mütevelli kaymakamlı~n
dan alınır. Muvakkat teminatı 
1208 liradır. Eksiltme 16 eylul 

936 çarşamba gilnü saat 15 de 
Beyotlunda Telgraf sokatında 
Beyotlu vakıflar direlr törlütün· 
de toplanacak ihale komiıyo . 
nunda yapılacaktır. Eksiltmeye 
gireceklerin Mimı.r ve Mühen· 
dis olmaları ve liakal 10000 li· 
ralık bir yapı işini teahhüd e· 
dip eyi bir surette başardıkla· 
tını. gösterir resmi yerlerden 
getırecekleri vesikaları istan· 
bul. Baş.müdürlüğü heyeti fenni· 
yesıne ıbraz ile ayrıca vesika 
alacaklardır. Ancak bu muame· 
le yevmi ihaleden sekiz gün 
evveline kadar olması ,arttır . 
Muvakkat teminat akçeleri ek
siltme tarihinden iki gün evve· 
line kadar Mütevelli kayma• 
kamlıtı veznesine makbuz mu· 
kabilende yatirılacaktır. 

İstanbul Belediyesinden : 
Keşif bedeli 200 lira olan 

Tepeba,ında Şehir Tiyatrosu· 
nun çatısının tamiri pazarlığa 

konulmuştur. Ke,if evrakı ve 
şartnamesi Encümen kalemin· 
de görülür. istekli olanlar 15 
liralık ilk teminat (fen vesika· 
sı şarttır) makbuz veya mek· 
tubile 1-9 936 salı sıünü saat 
14te Daimi Encümende bulun· 
malıdır. 

Karamürsel İlçebayhğından: 
Karamürselin Altunizade 

çiftliğile Kızderbend ve Yalak· 
dere köylerinde inta edilecek 
90 çi~ göçmen evinin intası 

on gün müddetle ve pazarlıkla 
eksiltmeye konmu,tur. 

İsteklilerin teminat akçeleri 
ve vesikalarile birlikte 4 • 9-936 
cuma pnü saat 16da Kara · 
mürael iıkin Komisyonuna mü· 
racaatleri. 

9- Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
İstanbul Belediyesinden: 

Belediye Matbaası için lizım olan muhtelif cim kitıd, kapalı 
:ıarfla eksiltmiye konulmuttur. Bu kitıdlarıu hepsine 6683 lira 
40 kuru' fiat tahmin olunmuttur. 14-9-936 pazartesi günü saat 
15 te Daimi Encümende yapılacaktır . Şartnamesini görmek isti· 
yenler parasız olarak Levazım Mildürlüğünden alırlar. Talib olan
lar kanunun tayin ettiği vesika ve 50'2 liralık ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber teklif zarflarını yukarıda yaz.ılı i'Ünde 
Hat 14 e kadar Daimi Encümene yermelidirler. 

..... ~ - - ·- - - ~ 
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3-llaçlar, Klinik ve İspençiyari afat 

Tokat Valiliğinden: 

Tokat Memleket ha1tanesine alınacak listede cins, miktar ve 
tahmini fiyatları yazdı ilaç ve malzemei sıhhiye aşağıdaki şartlar
la eksil~miye konmuştur. 

l - ilaç ve malzemei .sıhhiyenin evsafı H.tede gösterilen ev
safa uygun olacaktır. Şeraite uygun olmıyarak gönderilen mal
lar yol masrafı müteahhide ait olmak üzere geri gönderilecektir. 

2-- Eksiltmeye iştirak için 1212 lira 05 kuruş bedeli muham
men üzerinden yüzde yedi buçuk pey akçesi verilecektir. Yol 
masrafı ve kırdan ve dökülen mallar müteahhide ait olacaktır . 

.3-:- Müteahhit malları şeraite uygun olarak hastaneye teslim 
ettığı taktirde parası idarei hususiyece ödenecektir. 
• 4 - Teklif edilen fiatlar haddi layık görüldüğü taktirde ihale· 

8~ 14-9-936 pazartesi gününde saat 14te Tokat Vilayet Daimi En-
cu . d menın e yapılacaktır. 

5- Müzayedeye iştirak edeceklerin 90 lira 90 kuruş ilk temi
nat akçeleri veya Banka mektublarile müracaatları ilan olunur. 

Lira K. 
4 80 
l 50 
l 10 
1 
7-
1-
6-
ıo -
36-
15 -
4-
1-
3 90 
3 90 

10 -
2 40 
9 60 
8 -
3 50 
1-
4 50 
7-
1-
2-

12 -
3 50 
7 50 
6 25 
6 -
8-

t3 -
7 -

75 
3 -

80 
3 60 
6 75 
ı 50 

25 -
8-

10 -
1 60 
3 00 

25 
3 50 

2 00 

5-

6 50 

6-
15 -
9 25 

- 30 
1 50 
7 _ 
7_ 

12 -
6 60 

32 -
48 -
8 -

64 -
30 -
3 -
6 -
3 25 
3 10 
l 50 

35 -

- 20 
1 25 
7 50 

Tokat memleket hastanesi ilaç ihtiyaç listesi 

KiloG. Adet Fi atı Cinsi 
2 240 Aseton 

1 
5 
2 
1 
5 

50 

l 
2 
5 

10 

10 
-250 
- 50 

10 
- 250 

5 
1 

- 25 
- 50 

- 250 
20 

2 
l 

100 

25 

- 100 
- 50 

- 200 
1 

50 
3 

10 
-- 500 

1 
5 

10 
- 500 

10 
5 
5 

150 Asit Asetik 

20 kutu 

20 " 
20 " 
20 ,, 
6 ,, 

6 " 
6 ,, 
6 ,, 

24 ,, 

10 kutu 

10 " 

110 
20 

350 
100 
120 

20 
180 
75 
20 
35 
65 
65 

175 
40 
40 

800 
175 

20 
45 
70 

70 
800 
25 
35 
3 

5 teneke 125 
500 adet 1,5 

2 kutu 

2 " 
15 " 

50 şişe 

lO adet 

10 " 

10 " 

lO ,, 

5 " 
10 " 
5 " 

100 adet 
150 ,, 

25 " 
200 " 

100 adet 

800 
260 
700 

3 
6 

40 
180 
45 

600 
125 

8 
20 
80 

300 
1 

35 

20 

50 

65 

125 
150 
185 
200 

3000 
3500 

700 
25 

220 
32 
32 
32 
32 

3000 
600 
600 

65 
31 

300 
.15 

200 
25 

150 

,, Klor hidrik uf 
n n ,, adi 
,, Laktik 
,, Sülfürik 
,, Tartarik 
Alçı 

Ampul Emetin 8 lik 

" ,, 4 lük 
,, 
,, 

İstriknin 
Salisilat dö sut 

" 
" 
" 
" 
" 

Pavotin 
Hipfizin 
Pütü pitrin 
Adrenalin 
O obain 

İyod madni 
Banzuvat dö ıüt 
Bikarbonat dö ıüt 
Borakı 

Kaşe O. N. 
İ. N. 
Kafein 
Kloridrat papaverin 
Kodein 
Kriyöjönin 
Sitrat dö manyezi 
Kapsül eter füiermal 
Dermatol 
Alman rakısı 
Diyoretin 
Esanı tlö mant 
Esans Çiçe-k 
Sarı yakı 

Ekstra jansiyana 
Filit 
Glisero fosfat dö şo toz 
Lizol hakiki 
Neokain 
Adrenalin sülüayon 10 G. 
Oksit dö zenk 
Pepsin pudr 
Fenol fetalein 
Pravaz şırıngası 5 lik 

muhafazasız 

Pravaz şırıngası 2 lik 
Muhafazasız 

Prava:ı: şiringası 10 luk 
Muhafazasız 

Pravaz şiringası 20 lik 
Muhafasasız 

Rekor şiringası 5 lik 
,, ,, 10 luk 
,, " 20 lik 

Protokıela dö fer 
Kanforat dö piramidon 

Rivanol 
Salipirin 
Santonin 
Saliıilat dö sut 
Serum anti iatroptokoksik 

,, ,, Meneğokai!:c 

n ,, Difterik 
n ,, Tetanik 

Glikoz 
Dover pudr 
Tablet aüblüme 
Efetonin pudr 
Tripaflavin 
Terpin 
T ermeometre kalın koltuk 

altı için muhafazasız 
Tartri emetik 
Klor dö şo 
Formalin 

MÜNAKASA GAZETESİ 

2 20 
2 20 
J 80 
3 00 

12 50 
4 25 

40 
1 -
6 
1 
8 
3 
2 50 
2 50 

330 -
7 20 
4-
2 50 

50 -

1 80 

24 
5 
2 -
1 50 

12 -
1 80 
3 75 
7 50 
1 50 
5 -
5 -
5 -
5 5 

19 20 
4 80 
2 ·-
3 
1 -
2 

50 
40 1 
9 2 

1 
ı 

1 

25 

20 
250 

500 

500 
200 

1 () 
5 
3 

2 

ı 

5 
100 

1 ıo 

25 
20 

1 : utu 

12 

100 şişe 

3 ,, 

10 " 
2 

100 
500 
20 top 
3 ,. 

75 çile 
75 sdet 

3 " 
20 şişe 

24 çift 

6 " 
2 seri 

220 
220 
180 
300 

50 
17 
2 

100 
30 

400 
800 
600 
250 
400 
165 
60 
80 

2500 
50 

60 

50 
250 

2000 
300 
60 
60 
5 

10 
50 
25 
50 

100 
100 
80 
80 
ıoo 

150 
ıoo 

200 
500 

4000 
300 ----

Ten tür ekors doranj 
Ter.tür novavomik 

,, Kin ki na 
Heksametrin tetramin 
Vazelin blanş 
İrigatör lastiği 
Lastik damlalık 
Vazelin likid 
Harda) tohumu 
G!isero fosfat dö şo mayi 
Alkol absolü 
Bom dö pero 
Hardal kağıdı 
Banzonaftol 
Musaffa pamuk A \A marka 
Buz kesesi 
Saf tuz 
Ergotin banjuan 
O oksijen 900 G. şişe. 
Münir Şahin 
Dereceli kadeh kısa 150, 
250, 500 gramlık 
Ensülin Leo 100 ünite 
Esmark sargısı 
Gimza Grubler 
Sut kostik çubuk 
Tarlatan 
Süzgeç kağıdı 
İpek iplik N. 1, 2 , 3 
Katküt N. ), 2, 3 Num. 
Tirle 
Oiğalen onar gramlık 
Talk 
Eter adi 

,, anestezik 
lastik eldiven No. 

No. 
" " santigram terazi 

asit azotik 
Galoktos 
Pepton vit 
Bibirnilm 

için 

Ürotropin şering 
Ürotropin 2inci mal 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından : 
Beher kilosuna 80 kuruş kıymet biçilen 150 ton hindyağı ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur . Muhammen bedeli 120,000 lira 
olup ilk inanç parası 7250 liradır. İhalesi 14-10 936 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Fenni ve idari şartnamesini almak isti yenler 600 
kuruş mukabilinde M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan 
alabilirler. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanı·nun 2,3 üncü 
maddelerindeki belgelerle ihale gününde ve ihale saatinden en 
geç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektublarını ka
nunun emri veçhile mühürlü zarflar içersinde Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma komisyonuna vermeleri. M. 

* * * Kütahya Vilayet Nafıa dairesi için 30 kilo arap sabunu satın· 
alınacaktır . Bak: sözü geçen Vilayetin ''Mahrukat,, hanesinde mün
teşir ilanına . 

4- Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve alzeme 
İktisat Vekaletinden: 

1-- Açık eksiltmesi on beş gün müddetle uzatılan ve 17-8-936 
tarihinde ihalesinin yapılacağı evvelce ilan edilen Marmara mın
takası "İstanbul,, <ilçüler ve Ayar baş müfettişliğinde kurulacak 
olan mütenavip ceryanlı elektrik saatleri ayar masası verilen fiat 
haddi liyik görülmediği için şartnamelerde yapılan aşağıdaki de 
ğişiklikJer d.thilinde yeniden 15 gün müddetle açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 -- A) Açık eksiitme şartnamesinin 9 uncu maddesinde ya
zılı teslim müddeti aynı şartlar dairesinde beş aydan yedi buçuk 
aya çıkarılmıştır. 

B) Fenni şartnamenin 24 üncü maddesi ve 3 üncü faslının A 
ve B kısımlarında yazılı 3 Voltmetre ile 3 ampermetre E sınıfın · 

dan değil yanlış payı yüzde 5 olan F sınıfından olacaktır. 
İhale evvelce ilan edilen şartlar dahilinde 3-9-936 perşembe 

günü saat onda İktisat Vekaletinde yapılacaktır. 

5 -Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 
Milli Müdafaa Vekaleti Satıualına Komisyonundan:. 
1- 15 ton Mobil oil H ve 15 ton Mobil oil W mc.rka yağ

lar kapalı zarfla eksHtmey~ konmuştur. 
2- Tahmin edilen bedeli 13200 lira olup ilk inanç parası 990 

liradır. 

3 İhalesi 16-9·93B çarşamba günü saat 1 l dedir. 

4 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun emrettiği bilgi
)erile birlikte teminat ve teklif mektubunu ihale saatından en 
geç bir saat evveline J.-adar M. M. Vekaleti satın alma komisyo
nuna vermelerı. 

* * * Düşkünler evi için lazım olan 340 ton maden kömürü He 
200 ton tüvenan maden kömürü ayrı ayrı .eksiltm~ye konulmuş· 
tur. Bak: "Mensucat,, hanesinde münteşir lstanbul Belediyesinin 
ilanına. 

ıE~ 

. 1ığı 
Istanbul Komutan dall: 

Satınalma Komisyonun b•ğlı 
. l ;..ıııa 
lstanbul Kömutan ııs ol•' 

.. · · ) nacak ·o muessesat ı çın a 1 rbill1 

400 ton kok kömürüne ta ~sJflr• 
vermiş olduğu fiat rna tekr'r 
pahalı görüldüğünd.erı 

14
.9.9-36 

kapalı zarfla ih alesı da y•' Ilı 
pazartesi günü saat 16 tııt•r 
pılacaktır . Muhamme~ f{oJfl'f 
7200 liradır. Şartna~~sı iste~ıı· 
yonumuzda görül'!bılır· ııı•~' 
lerin 540 liralık teminat .t90 ı• 
buz veya mektublarile 2 ,dd' 
yılı kanunun 2, 3 üncü f1I te~ 
lerindeki vesaikle berabe:ıı ,S 

lif mektubları ihaleden f 10dı~ 
b~r saat evveline kadar ~o' 
lıda Komutanlık satınatııı• 
yonuna vermeleri. 

* * * .. ~ 
Komutanlık birlikletı ı•tt' ~I 

alınacak olan 2135 to~ 1et tı, 
marin kömürüne talibirı 10 

1 
f' L~ 

miş olduğu fi at makaf11' f v" 
halı görüldüğünden tek~ s1b 
zarlıkla ihalesi 8 eylôl 9 11~ı~· Ilı 
günü saat I~ de yapılat,,dır· 
Muhammen tutarı 27328 

1 ~ıd' ~ 
Şartnamesi Komisyorıııfll ıtıf 
görüldüğü gibi 142 kurıı~1. ıı~ Ilı 

r ' kabilinde de verilebi ır· ıııi'' 
lilerin 2050 liralık ilk t~lt bf 
makbuz veya mektub]ar\11~1ı~ ~t 
raber Fındıklıda Kofll11 etııı' 
satınalma komisyonuna il 
leri. 

Ankara V aliliğindeJ1 :1,ı 
- d' pıı" Etimesut nümune ıs ··flla 
için 40 ton yerli kok "

0
100 

satın alınac:ıktır. Beher d•' 
muhammen bedeli 31 litll 

İsteklilerin şartnaıneYİ t 
mek üzere her gün sıhh11~ 
dürlüğüne ve ihale gÜ1111t 
15-9-936 salı günü sal1 

yüzde 7,5 teminat paras~~ 
terdarlık veznesine yatır 1 

na dair makbuzla birlikte.,, 
yet sıhhat müdürlüğüne 
caatları ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vek~~t 
Satmalma KomisyoJJUJl 

~-1- 30 ton vakum yağı ııt 
lı zarfla eksiltmeye konf11 

2 Tahmin edilen , 
7500 lira olup ilk inanÇ P 
562 lira 50 kuruştur . I• 

3 - İhalesi 15·9-936 511 

nü saat 1 idedir. ~I 
4 Eksiltmeye girece,el 

2490 sayılı k.anunun e·ıtlet 
bilgilerile birlikte tetı1 111 ,, 

teklif mektubunu ihale ',,ı 
dan en geç bir .aat el/ 11~ . sa 
kadar M. M. Vekaletı ler' 
ma komisyonuna verme 

. oe~ 
Kütahya VilayetıJJ 

Eksiltmeye cıkarıla";,, 
Kütahya Vilayeti .Nıı ıl' 

reıi için bedeli ınub~ 
1618 lira olmak üzere ,~ 

lo benzin, 2160 kilo .;0 0 
1750 kilo Mazot, 100 le• 11 
bü ve 30 kilo arap sııl1~1 ~ 
cümeni vilayetteki kaP'

1111 
daki nümunesine göre 11 

tır. . ..,, 
ihale 11 · 9 ·936 cUw 

. O'' saat 15 de Encümen• "ti' 
laye~ odasında yapılaca bi 
siltmeye talip olanlar~~'
şartnameyi gerek encı.1 o~ 
imide ve gerek nafıa J11 

ğünde görülebilir. ıe' 
Eksiltmeye girece1' e9 

kardaki bedeli muhart1ıtlıl' 
de 7,5 olan 122 lirada 
vermeğe mecburdur 



~ül 

PiASA HABERLERİ 
' •rı . cı sahifeden devam) 

Beyaz peynir Hatları 
Yükseliyor 

Qll 
'-lttııı •ene beyaz peynir istih-
-l)~e•rı. ~00,000 tenekeyi geç· 
ile ~ tının :ınlaşılması üzeri
~ Yllir fiatleri yükselmeğe 
'~•·l~r. Fiatlar son bir haf 

.. ti kuruş yükselmiştir. 

11~~leketimizin normal pey· 
1 •alinin 400-450 bin te· 

e ol ele masa lazımdır. Geçen 
tli: ş.ehrimizde 100,000 te· 
r. hır ıtok vardır. 
'l\l f' 
le • •atlarla bu sene peynir 

1 ' 111kinı kalmamıştır. 

~ı· -
1 
' Yasak edilen makineler 

ktia t 
'Miltli • vekaleti pamuk ve 
'•le ~~nıucat sanayiini ko· 
~ııı •çın husuıi teşebbüs er· 
~•lcıırı. ırıernlekete sokmak iı
' trı makineleri tahdid e· 

Yen· b ~ ı ir kararname çıkar-
~. · l<ararnameye göre kart 
~k~t~eri, yer makineleri. bi· 
'ki 

1 
'Plik makineleri, vargel 

~i ~tlerj ve tarağının geniş· 
\k\l •antimden fazla olan 
~i~~a tezgahlarının memle
lit •a:e ithalini yasak etmiş· 

&11 
'ıe~ ırıakineler, fabrikada 
lı.~h\ld olup randemanlarını 
)~ılttt'.klerinden müesseıece 
~tttırilmesine lüzum görül· 
~taktirde bu makineler a,4-t.t memurlar huzurunda 
\ l haline getirildikten son
,~, boydaki nevileri geti· 
t.. tcektir. 
~1•rdan başka doğrudan 

h iplik imalinde veya 
"•da kullanılmayıp, bun 
•hııır, ikmal, boya veya 
•sinde kullanılan alelu· 
l'llakinelerile yedek par

rı ithali eskiden olduğu 
~Uıni hükümle•• tabidôr. 

~lliSP[RCO 
~l 
~~· Gümrükleri kartı11nda 

'lrdaverdigar Han. 
~ Telefon: 4479'l 
~ llııııt, d ''rl r anı - Kompani Ro ıal 
• ....... •ııd-.. d" N . . ·..Ot ..... o avıgaıyon a 
~rd Anvera, Rotterdam, A 

'el• hm ve Hamburg için ya· 
•reket. 

lıt \'s 
l? , 1~SEs vapuru 
()~E; ~ Ağuıtoı tahmil 

l'~s vapuru 17 ile 23 

~e~t\lstoı tahmil. 
~~ti andez kompanyasının 
~"•i "•Purlara limanlar i •in 

b "e . f r 
1 QGtıı ~erı ıe erler. 't ~ lırnanlar için Neer· 
~ •\l ll~panyaaı ile anla,ıI
,":'ll._ r~tıle bütün dünya li· 
~ı. rı ı . 
~ Çın dotru kon,imen· 

•eril' ır. 

~ İlliALAT SERViSi 
•, "-•te d ~ S.'-rl r anıdan beklenilen 

t-~~>-i~s 
~\l A "•puru 12 Ağustosa 

t'llet lrıaterdamdan yakında 
A.t 0RESTES vap. 8 

\lsto d 'sa oğru 

ı.__t. 
.._•hı 1 h"b" l Ulrelc .. ahı ı ve Yazı i'leri 

'-•lct toru; lımail Girit 
C:~~""1tı 
~t Yer ARTUN Baıımevi 

• Bill~r ıokak No. 10 

MUNAKASA GAZETESi 

6 -. Mensucat - Elbise · Kundura - Çamaş1r ve v. s 

istanbul Belediyesinden : 

Muhammen İlk 
bt:delli teminatı 

Düşkünler evine 936 senesinde laum 
olan ayakkabı malzemesi 1089,75 82 
Düşkünler evi için lazım olan 340 
ton maden kömürü 4760 357 
Düşkünler evi için lazım olan 200 
ton Tüvcoan maden kömürü 2200 165 
Dumlupınar mektebi için lazım olan 
550 çift iskarpin malzemesi ve işçilik 2157, 17 162 
Çocukları kurtarma yurduna 162 çift 
siyah vidala iskarpin bir çiftine 350 
kuruş, 81 çift kamp kundurası beher 
çiftine 2 lira 1 5 çift futbol ayakkabısı 
beher çiftine 250 kuruş fiat tahmin 
olunmuştur. 58 

Yukarda cinsleri ve miktarları yazılı olan malzeme 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri leva
zım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar 2490 N.lı ka
nunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 15-9·936 sah günü saat 
14te Daimi Encümende bulunmalıdır. 

Nafıa Bakanlığından : 
15-9·936 salı günü saat l ide 

Ankarada Nafıa Bakanlıtı mal· 
zeme eksiltme komisyonu oda· 
sında 432,25 lira muhammen 
bedelli 83 çift erkek 8 çift ka· 
dm iskarpini mübayaası pazar· 
lığa konulmuftur. 
Şartname ve buna müteferri 
iğer evrak parasız olarak mal· 

7-Miiteferrik 

zeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 32 lira 42 
kuruştur. 

1936 ıeneai Ticaret Odaa; 
vesikası ibrazı mecburidir. 

Pazarlığa gireceklerin 15·9-936 
salı rünü saat 11 de malzeme 
eksiltme komisyonunda bulun· 
maları lazımdır. 

Kızılay Cemiyeti Gazmaske F abrikaıından: 

Fabrikamız ihtiyacı için a,ağıda mikdar ve eb'adı yazılı am· 
balaj sandıkları yat>hrılacaktır. isteklilerin sandıkların mubam· 
men bedeli olan 660 liranın yüzde yedi buçuk miktarı muvakkat 
teminat akçeıile 3 Eylül 936 perıembe günü saat 14 de Mamakta 
Gazmaske Fabrikası ahm satım komisyonunda haur bulunmaları. 

Cinai Miktarı İç Ebadı 
Ambalaj sandıtı 200 Adet 32X37X54 cm. 

,, ,, 200 ,, 23X36 64 cm. 
,, ,, 100 ,, 24X37X48 cm. 

Mi li Müdafaa Vekaleti Satınalma komisyonundan: 

1- 153 kalem ölçü ve avadanlık malzemesi kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuıtur. 

2- Tahmin edilen bedeli 7800 lira olup ilk inanç parası 585 
liradır. 

3- ihale&i 14-10 936 çarşamba günü saat 1 l dedir. 
4 - Eksiltmeye- gireceklerin 2490 ıayıh kanunun istediği bil

gilerile teminat ve teklif mektublarını ihale saatinden en geç bir 
saat e' veline kadar M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna 
vermeleri. 

• • • 
31 ·8-936 Pazartesi günü aaat 15 de kapalı zarfla münakaıaaı 

yapılacağı !lin edilen üç kalem urgan, gergi ıpı, sitil iplerinin 
şartnamesi değişitiğınden münakaıası bafka bir güne bırakıl· 

mııtır. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Beher metreai:ıe biçilen ederi 75 kuru' olan 100 ili 150 bin 

metre portatif çadır bezi kapalı zarfla eksiltmeye konulmu,tur. 
İhalesı 17 eylül 936 perıembe günü ıaat 15 tedir. Şartnamesi 
565 kuruıa M. M. V. Satınalma Komisyonundan ahnar. ilk temi· 
nah 6875 liradır. Çadır bezleri yerli fabrikalar mamulatından o· 
lacaktır. Eksiltmeye rirecekler kanuci teminat ve vesaiklarile 
birlikte teklif mektublarını ihale saatinden en az bir ıaat evvel 
Ankarada M. M. V. Sabnalma Komisyonuna varmel•ri. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden. 

l - Müesaesece aatanalınacak 200 adet Dana 8 adet manda 
yavrusu 30 adet Merkep için 24-8-936 T.de kapalı zarf uıulile 
yapılan eksiltmeye talibleria 4arta muallak teklifinde bulunmuı 
olmalara cihetile eksiltmenin bir ay zarfında pazarlıkla yapılma· 

ıına karar verilmiştir. 
2- Pazarlık 14-9-936 pazartesi günü saat 1 ide Ankar•d• mer· 

kez hıfzı11ıhha miie11eaeıinde yapılacakbr. , 
~- iıteklilerin şartnamesini almak üz.ere Ankara Merkez Hıf· 

u111ha muhasip mutemedlitiae veya fıtanbul Sahil Sıhhiye mer· 
kezine müracaatlara. 

Sayfa 3 
2 

4- Kıymeti muhammeneai 8030 liradır. 
5- Muvakkat teminat 60'2 lira 25 kuru' olup Hudud ve Sa· 

hiller Sıhhat Umum Müdürlük veznesine yahrılacakhr. 

b) M 0 Z AY E D E L E R 
1- Emlak 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Semti meşhuru Cadde ve Muhammen 
ve mahallesi sokağı No. sı Cinsi Lira kirası 

25 Şişli, Meşrutiyet Ebekız 26-28 Valde apartı-

Çelebi otlualiaddin Yenicami 
avlusunda 

Tavukpazarı, 

seyinata 
Hü· Koza. 

Çarşı'da 

Eyüp Kmlmeacid. 

Fatih, çarşamba 

Keıecilerde 

Debbathane 

Koğacıdede 

Çakmakcılarda Mescid 
Valdehanında altında 

manın 10cu dairesi 
18 Ah,ap depo ve 

üç oda 
O Hüaeyin ağa 

camii. 
5 Dükkan 

47 Cami altında 
dükkan 

50 

15 

5 
4 

141 Arsa ve baraka oda 3 
H3 

13 Oda 2 

Babçekapı, Şeh· Şapcı ha- 9 Oda, odabaşılık 15 
mehmed geylani. nında ve kahve mahalli 

Yukarda yazılı mahaller 937 senesi Mayıs nihayetine karlar 
kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konmu,tur. İstekliler mu· 
hammen kirasmın uneliğinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçeleriyle birlikte 2 Eylul 936 Çar,amba günü saat 15 e kadal· 
ÇenberlitaŞta İstanbul Vakıflar Başmüdürlütünde Akarat kale
mine gelmaleri. 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870-7-8-9 . )~ .. 

Beklenen vapurlar 
CELIO salı 1-9 saat 17 de 

Trieıte, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

CALDEA çarşamba 2·9 saat 
10 da Trieıte, Pire, Selanik, 
Kav aladan 

CAMPiDOGLlO perşembe 
3-9 aaat 7 de Cenova, Napo· 
li, Pireden 

ABBAZlA perıembe 3 9 saat 
7 de Danüb, Konıtanza, Var· 
na, Burraıdan 

QUIRINALE salı 8 9 saat 17de Tri· 
este, Venedik, Brindizi, Pire· 
den 

SPARTIVENTO çarıamba 9 9 
saa\ 7 de Cenova, Napoli, Pi· 
reden 

MERANO çar,amba 9-9 saat 7 
de Danüb, Konıtanza, Var· 
na, Burgazdan 

BOLSENA per.şembe 10-9 aa· 
at 10 da Trieate, Venedik, 
Brindizi, Pire. lzmir, Selanik· 
den 

FENIClA cumarteai 12-9 ıaat 7 
de Batum, Trabzon. Sam· 
sun, Varna, Burrazdan 

CAMPiDOGLiO pazar 13·9 sa· 
at 10 da Koaatanza, Varna, 
Burgazdan 

CELiO ıalı 15·9 aaat 17 de 
Trieıte, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

ASSiRiA çarıamba 16·9 ıaat 10 
da Trieate, Venedik, Brindi· 
zi, Selaaikten, Kavaladan 

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

CALl')EA per,embe 17-9 Aaat 
7 de Danüb, Konıtanza, 
Var..-, Burgazdan 

QUIRINALE ıalı 22-9 aaat 17 de 
T rieste, Ven edik, Briadizi, 
Pireden 

~ . 
Hareket edecek vapurlar 
CALDEA Çarşamba 2-9 saat 

17 te urgarna, Con, Vazı 

tanıa, Sulina, Galatz, Braila 
CAMPIDOGLlO Perşembe ıaat 

17 de Burraz, Varna, Kona· 
tanza. 

ABBAZIA Per,embe 3-9 Kava· 
la, Selanik, Volo, Pirea, Pat· 
raı, Santi-40, Brindizi, An
arona, Venedik ve Trieıte. 

CELlO cuma 4 9 ıaat 9 da Ga
lata r1htımından Pirea, Brin · 
dizi, Venedik ve Trieıte 

SP ANTIVENTO çarşamba 9·9 
saat 16 da Burgaz, Varna 
Konıtanza, Sulina, Galatz 
Braila. 

MERANO çar.şamba 9-9 saat 
17de Pire, Napoli, Marailya 
ve Cenova • 

BOLSENA Per,embe I0-9 saat 
17de Burgaz, Varna, Köıten· 
ce, N ovoroıiak, Batum, Dra
bizon, Samıun, V arna, Bur
gas. 

QUIRINALE cuma 11·9 saat 
9da Galata rıhtımından Pire, 
Brindizi, Venedik ve Trieıte. 

FENICIA cumarteıi 12-9 saat 
17de Selinik, Midili, lımir, 
Pire, Brindizi, Venedik, Tii· 
este. 

CAMPİDOGLlO pazarateai 14-
9 .aat 10 da İzmir, Selanık, 
Pire, Patraa, Napoli, Marsil· 
ya, Ceaova. 

ASSİRİA çarıamba 16-9 ıaat 19 
da Burgaz, V arna, Kon.tan· 
sa, Suliaa, Kalaa, lbraila. 

AVENTINO perıemi>e 17-9 aa· 
at 17 de Burgaz, V arna, 
Koautanıa. 

CALDEA per4embe 17-9 aa at 
17 de Kavala, Selanik, Volo 
Pire, Patru, Santi-40, Brin . 
dizi, Ankona, Venedik, Trieıte 

CELIO cuma 16·9 saat 9 da 
Galata r1htımından Pire, 
Brindizi, V enedik, Trieate. 
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Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Constructions des Ponta d' A· 
likaya-Soutchati et Tekir, sur 
la route Kayseri-Marache. Prix 
est. 91,500, caut. prov. 5825 L. 
Adi. sous pli cachete. Com. ıpe· 
ciale siegeant a la Presidence des 
Ponts et Chaussees du Ministere 
des Travaux Publics a Ank:ıra, 
mereredi 16-9-936 a 16 h. Cah. 
des eh. a la Presidenee en ques· 
tion, et a la Oirection des Tra
vaux Publics de Maraehe, moyen· 
nant 457 ,50 P. 

Construction d'un paddock 
dans le pare de l'lnstitut Bacte
riologique de Pendik. Prix est. 
2597,51, caut. prov. 195 L. Adj. 
ouverte. Com. speeiale siegeant a 
la Comptabilite des Ecoles Supe· 
rieures d'lstanbul, vendredi 25 9-
936 a 15 h. Cah. des eh. a l'lns· 
titut en questioo. 

Reparation de la toitu.re du 
Tbeatre Municipal de Tepeba· 
ehi. Prix est. 200, eaut. prov. 15 
L. Adj. de gre a gre. Com. Per
manente de la \funicipalite d'ls· 
tanbul 1-9-936 a 14 h. 

Conltruction et modification 
en appartemant des maisons No. 
47, 51, 86 aiaes rue Spor, Aka
retler a Bechiktache. Prix est. 
l6095, caut. prov. 1208 L. Adi. 
8~.uıı pli eachete. Com. speciale 
•ıegeant a la Direetion deı Va
~oufs de Beyoğlu (rue Telegraf, 
a Beyo~lu), mereredi 16-9-936 a 
15 h. Cah. des eh. ehez le mu· 
tevelli du Vakouf d' Abdulhamid 
Il a Akaretler, moyennant 83 P. 
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Habillement - Lingerie · 

Chaussures ete. 

Fournilure pour la confection 
de 350 paireı d ' escarpine, et 
main d'oeuvre, pour l'Ecole 
Doumloupounar. Prix est. 2157,17, 
caut. prov. 162 L. 

F ourniture de cordonnerie 
pour les beııoins annuels de I' A· 
ııilc des Pauvres de Chichli. Prix 
est. 1089,75, caut. prov. 82 L. 
Adi. ouverte et separement. Com. 
Permanenfe de la Municipalite 
d'Istanbul, mardi 25-9-936 iı 14 
h. Cah. deı eh. a la Direetion de 
1'Economat. 

Escarpine noire, en cuir fait 
de peau de veau 162 paires. Prix 
est. 350 p. la paire. 

Chaussure de sport 81 paires. 
Prix est. 2 L. la paire. 

Soulier de foot-bal 15 paires. 
Pri:x. est. 2.50 L. Ja paire. Caut. 
prov. pour le tout 58 L. (Pour le 
Foyer de la Sauvegarde des En· 
fants). Adj. ouverte. Com. Per · 
manente de la Municipalite d'Is· 
taDbul, mardi 15-9-936 a 14 b. 
Cah. deı eh. a la Oirection de 
l'Economat. 

Escarpine pour homme 83 
paires. 

Eacarpine pour dame, 8 pai· 
res. 

Prix est. 432,25, caut. prov. 
32,42 L. Adj. de gre a gre. Com. 
d'Enchere de l'Economat du Mi· 
nistere des Travaux Publics a An
kara, mardi, 15-9-936 a 11 h. Cah. 
des eh. au Service d'Economat 
de ce Ministere. 
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- 2 - Travaux d'lmprimerie 
Produits Chimiques et Reliure • Papeterie 

Pbarmaceutiques - lnstru- F o~rniture de Bureau 
ments Sanitaires-F our· 

niture pour Hôpitaux 1 - Papier divers pour l'lmprime· 
-----!c.=.=-..:....:~====--t 1 rie de la Municipalite d'latanbul. 

Medicaınenta et fourniture Prix est. 6683,40, caut. prov. 502 
•anitaire pour l'hôpital de To· L. Adi. sous pli eachete. Com. 
kat. Prix est. 1212,05. caut. prov. Permanente de la Municipalite 
90,90 L. Com, Permanente du Vi· d'lstanbul, lundi 14-9-936 a. 15 h. 
layet de Tokat, lundi 14-9-936 a Cah. des eh. a la Direction de 
14 b. (Voir liate eomplete dans la l'Economat. 

Car bur ant. 

Coke 340 tonnes. Prix est. 
4760, caut. prov. 357 L. 

Charbon tout-venant 200 ton· 
nes. Prix est. 2200, caut. prov. 
165 L. 

Pour l' Asile dcs Pauvres d'ls· 
tanbul. Adj. ouverte et separe
ment. Corn. Permanente de la 
Municipalite d'lstanbul, mardi 
15 -9-936 iı 1~ h. Cah. des eh. a 
la Direction de l 'E.conomat. 

Charbon lave marin 2135 ton· 
nes. Prıx est. 27328, eaut. prov. 
2050 L. Nouvelle adj. de gre a 
gre, le prix offert par le soumis· 
sionnaire lors de la derniere adj. 
ayant ete jugc eleve. C.:om. d' A· 
chat du Comınandanat d'lstanbul 
a Findikli, mardi 8-9-936 iı 15 h. 
Cah. des eh. ~ı la Commission, 
mnyennant 142 P. 

Coke 400 tonnes. Prix est. 
7200, caut. prov. 540 L. Seconde 
adj. sous pli caelıete, la premit-re 
ayaııt ete annulee a la suite des 
prix juges clev~s. off erts par les 
soumissionnaires. Com. d' Achat 
du Commandanat d'lstanbul, a 
Findikli, lundi, 14-9-936 a 16 h. 
Cah. deı eh. :i la Commission. 

V acum Oil 30 tonnea. Prix 
est. 7500, caut. prov. 562 L. Adj. 
sous pli cachete. Com. d' Achat 
du Ministere de la Oefense Na· 
tionale a Ankara, mardi 15-9-936 
a ıı h. 

Benzine 2000 kilos. 

Vacum OH 2160 kilos. 

Mazout 1750 kilos. 

Etoupe 100 kiloıı. 

Savon noir 30 kilos. 

Prix e6t. 1618, eaut. prov. 122 
L. Com. Permanente du Vilayet 
de Kutahya, vendredi l 1-9-936 a 
15 h. Cah. des eh. a la dite Com· 
mission et a la Direetion dcs Tra· 
vaux Publics de ee Vılayet. 

Mobiloil marque H. 15 ton· 
nes. 

Mobiloil marque W. 15 ton-

1 

neıı. 

Prix ut. 13.200, caut. prov. 
1 990 L. Adj. sous pli cach~te. 
i Com. d' Aehat du Minietere de la 
~ Detense Nationale iı Ankara, 
1 mercredi 16-9-936 a 11 h. 

1 ~------------------------------------------
Les avantages procures par notre journal 

a ses abonnes 
{, zel 

f<.'11 dehors de son l'onlt•mı, le « lf ünakasa 111 

SIH nff'r{', <İ .'>es ahonnh; le.'\ a11anlayes suiuarzts: 
1.- il pul>lfo Nı supplrmenl le tr...rte <'n frOfl 

ele loules les lois, tlh·rels-loi, lraill's de l'Ol1ln1

1 ' 
lisfrs df'.<ı <'onlİllgenlenwnls el<'. el /es so11111el yrll 
lement <t ses llbomu;s. 5s 

'! il mel yrade11sement d la clispositiorı Jel el 
abonll(;S 1111 sıu;cialisle en 11wlihc jisl'ale. capab d 
c.1perimenf<', polir loule consullation, afin de ,.,;soıı 
lfs queslinns <;pineuses de (ise et d'impôl. (t , 

3. - tc Ruremı dl' Traduction « Poliqloi» ejfCf. 
<İ /'infenlion ıle nas ahonm;s une esc~mpfr ele ~. 
pour cenl elan~ leurs lravmıx de lraduction et~ 

Coke indigene 40 tonnes, pour 
le dispensaire modele de Etimes· 
sout (Ankara). Prix est. 31 L. la 
ton ne. Caut. prov. 7 ,5 pour cent. 
Com. Permanerıte du \ ilayet 
d' Ankara, mardi 15·9·936 a 15 h. 
Cah. des eh. a la Oirection d'Hy
giene de ce Vilayet. 

-7-

Divers ı 
---

Caisse d' emballage, dim. 
32x37x54 cm. 200 pieees. Dim. 
23 X 36 x 64 c m. 200 pieces. Oim. ı 
24X37 48 c m. 100 pieces, pour 
la fabrique de masques eontre le 
g-az de l'Association du Croisaant 
Rouge a Mamak. Prix est. 561J L. 
Caut. prov. 7,5 pour eent. Com. 
d' Aehat et de Venle de la Fahri· 
qne en question, jeudi 3-9-936 a 
14 h. 

Outils, poids et mesures et 
fourniture y relative, 153 sortes. 
Prix est. 7800, caut. prov. 585 L. 
Adj. sous pli cachett'. Com. d' A
chat du Ministcre de la Oefense 
Nationale a Ankara, mercredi 
14-10-936 a 11 h. 

Bache 100 a 150,000 metres, 
(fabrication indigene) pour tente 
portative. Prix est. 75 P. le me
tre .. Caut. prov. 6875 L. Adj. 
sous pli cachete. Com. d' Achat 
du Ministere de la Dı'fense Na
tionale a Ankara, jeudi, 17 -9-936 
a 15 h. Cah. des eh. a la dite 
Commission, moyennant 565 P. 

Verre ordinaire et double 
pour batiment et pour wagon. 
Prix est. 12233, caut. prov. 917,48 
L. Adj. ıous pli eaehete. Admi· 
nistrationGenerale des Chemins 
de Fer d~ l'Etat a Ankara, mard 
29-9-936 a 15 h. 30. Cah. des eh. 

grat. au Bureau de l'Eeonomat a 

~et' 
Ankara et au Service de~. ~ a 
tions et des Eıcpeditioll5 

darpaeha. (M) 

- I• 
La Com. d'Achat de 'ti 

miere Section de l'E"pl~~,ı 
des Chemins de Fer d f 
Haydarpacha aehetera, P~ ı 
d'adj. ouverte, le materıe 
vant: 

1. - "Car af es de diff' 
dimensions,, 2540 p. Car~ 
te et large 150 p. prıl 
l 145,6..l, caut. prov. ıO 
Lundi, 14 9-936 a 10 b· 

2.- "Glace oblongııe, 
encadrement, pour wa1° 
pieces. 

"Glaee biııeautee, a"e'1 
drement,, , 30 p. Prix est· 
caut. prov. 13 L. 1.uııd1 

936 a ıo h. 
3.- "Verre double. tre• 

de diff. dimensions,, ı40 
Verre double vert, 15.~ p· 

"Vert dou ble rouge~~, 
"Verre ordinaire pour ~ 
tion, rouge et vert,, 13 
carres. Prix est. 125(),~J 
prov. 93,75 L. Lundi 
a ıo h. r 

4. · "Fer en U,, zS50 
,,Tuyau de,, 1,50-2 t. 

Prix est. 1897,50, c;;ı, 
142,35 L. Lundi, 14-9· . il 

Cah. des eh. grat. ~) 
miSJion precitee. ( 

et 
"Tuyaux en font~~ 

soires,, . Prix est. 5: 
1
o 

prov. 3900 L. Adj· 
11
/. 

· cacbete. Com. d'Eııc 
Ministere des Travaıı~1 
aA nkara. mardi le l~I 
15 h. Cah. des eh. • 
mat du Ministere ıi (~ 
moyennant 265 P. 

Salllık çamhk erazı 
Burgaz adada İndos gazinosu mevkiinde iif 

raf~ yol için~e . 1 ()()()den fazla çamı havi, bin~ ~ 
maga elvenşlı ve Marmaraya nezareti kill'/ 
olan 4.000 arşın miktarında çamlık erazi teı1l'. 
veya ifrazen sahhktır. Görmek ve görüşmek 1 

yenlerin gazetemiz sahibine müracaatları. 


