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PAtARTESI 

iÇiNDEKiLER; 
Piyua Haberleri 
llAnlar, Emirler, Tebliğler 

a) M8naka21alar 
1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 - IDfaat, Tamirat, Nafia işleri, Mal~me, H~ita 
3 - ilaçlar, Klinik ve lspençiy.v,i alAt,.HqtMtı&,vazıan 
4 Elektrik·Havagazı·Kaloriteıt t-esiaat ve- Malzemesi 
5 Matbaa itleri • Kınuiye ;y azıbaae Levatımı 
6 Makineler, Mot4rlar, sair teferruatı. 
7 Kereste • Tahta 'V. s. • 
8 Mobilya, Ev ve Baro eşyalan muf8mba 1m1ı v. s. 
9 Mensucat, Elbise, KUDdra, Çamqır v. •· 

1 O - Malirukat, BenziD, Makine Jağları v., •· 
il - Mllteferrik 

ilanlar, Emirler, Ttbliilar : ________ _,. __ ....,. ________ ____ 

lstanbul Sanayi ve Ticaret OclasındRn: 
aoıs numaralı k .. ua mqeibince ibr~,q. ~-a'h#dıt al· 

mak iattJ~nlerin idiclılılvaaı V4P veaikalanna behe•hM "16' ayı 
içinde lktiaad V.elslletiıae ~ermit olmaları l~ıl!LJt 

T~imataamui muclbiaee daha evvel odadan t.aidikname al· 
•ak için ~ la,.._ .ut ild4ea 5 • du: Odamaz 
MuamelAt Mldlriyetiae •ltacaatleri ilAn o&.aur. 

1-Erzak. Zahire, Et ve Sebze: 

Çanakkale Muıtahkem Mevki Sabnalm& Ko8'i11onu,dan: 
1- Mlatabkem mevki kıtaab ihtiyacı i1la kapalı urfta 

8.l7 000 kilo ua aabn almacakbr. 
2- Unun beher kUoauaa 14.50 kuruttaa 9Ul5 Ura flat b~ 

miftir. 
3- baaleai 8-IO&W tarih ıab ı&nG ıaat 15te Çaukkale MO.· 

tahkem MeYki Ahm Komiayonunda yapılacaktır. 
4- lateldilerla ihaleden bir ıaat evvel teminat akçeleri ola• 

5811t lira)'I ve ihale kanununun 2, 31ncil maddelerindeki vuaik 
ile bir aut evvel Komiayona mllracaat etmeleri ilin olunur. 

Şartları: 

ı- Unlar aptada ~ııh miktarlarda (Çanakkale, K'.iUclbahfr, 
Maydoı ve ErenilJ) ıarnizonualdaki (Birliklerin) kilerlerine tea· 
lim eclUecektlr. 

Ça. Kale, Mat. Mv. Maydoa 
ambaruaa Kilitbabir 2renk8y Yop A. 

ı Taluit 48,000 42,000 1'4,000 18 1. Te. 938 
2 ,, 48,000 32,000 ~.oao lf xan, as 
3 " 23,000 18,000 10,000 1•~ J9~at 9.l7 
4 ,, 89,000 5.1.000 32,000 18 M"1: 911 
5 ,, 48,000 42,000 24,000 1 HaziHn 9.l7 
8 " 23,000 21,000 12,000 1 Atuatb 9.l7 
7 ,, 23,000 21,000 12,000 1 EylGI 937 

278,000 227,000 134,000 
2- Mukavele mlddeti ..... ada ve tilmea mıa~ı dahilin• 

de bir rarnizon detftikliti oluna yukarda ya11h tabitler b\rlitln 
yen• sittlti ıaraiıoaa mGteabbid tarafuadaa •lltlrllti teallm edl· 
lecektir. 

3- B•rlitia kilerine kad•r nakliye ••rafları, rGıumlar v-.lr 
verıiJer m&teahhide alt olacalf;br. 

4- Unlar Afi miktar &zerinde alınacak ve çu•allar bofaldık· 
ça mltealalalcle pr1 verileeektlr. 

5- •ecld .. llea unlatua Jeriae 1enlclea ve ikiaci defa olarak 
•etirilea cllter Ular muayeneye tibi tutulacakbr. A7ai malı ikla
cl ldmyabanede maba mua7en•bade mletuldaW •at ec1.,.. 
reddeclil• aaclaa y•ldea almuae abaarü ... ,... ltia Ntka 
bir klmyalaaaeye ,aaderilecektlr. Telmi& .,...._. ait yol 
muraflan mltMlalaide ait olacalmr. 

a- 111aaJne •• ffbularcln dolaJı üillana flalade abama 
...... kilerde .... lk lhtlyaeı temia .Mlecek ua kalmaua ua ka· 
inal eclillnciye kadar ppD flnlere ait rGalGk ua ibtlyaclan mi· 
teabbld umma ayni eYAfta olmak 8-ere plyuadn alınar ve 
....Willr. Fakat .arte.ıllea bu miktar miHMhlaWla vereceti ua 
taklit adktanlMla .-...., eclilir. 
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7- Birinci takait un Sabnalma Komiayonunun ilin ve mua
melelerinden dolayı mukavele imza tarihinden evvel tesadüf eder· 
ae bu takait ikinci takaitle beraber alınır. 

8- Unların hilkemi muayeneıini ve ekmek tecrlbelerini ıar
nlzon muayene heyeti nilmuneler kimyahaneye •anderilmeclen 

evvel yapaeakbr. 
9- Garnizon muayene heyeti hikemi muayenede muvafık ıa 

rillmiyen ve yilı 1'llo unda yiiz kırk 3.5 kilo elemek çıkmayan un
ları reddedecektir. 

10- Garnizon muayene heyeti bikemi muayenede unları ev· 
ofına mavaffık buluraa ve ekmek randımam tecriibeıi iyi netice 
verirae takait unun huauli veçhile nümunelerini miiteabbid tara
fından veya bırakbtı vekilinin yanında alarak ukeri klmyaba· 
neye •linderecektir. TOmen ki,myakeri ıelmit iae nilmuaeler 
tilmea kimyakerine verilecektir. 

Vuıflar: 

Hikemi evıaf: 
11- Unlar ticmrette kullanılan ve yerli malı olan unlardaa o

lacaktar. Ren•i beyaz hafif aarımbrak olacakhr. Unda kurt, b6-
cek yuvaları olmıyacakbr. Kokuıu kerahatten acdıktaa iri bu· 
luaacakbr. Un bir yere dlkiildiitii zaman topaklanmıt ktllçe ha• 
linde bulunmıyabakhr. 

12 - Un temiz bir kltıt iizerine konulup yayıldıktan ıonra 
cl;ter bir hmiz kltıt ya)'llmıt olan unun iizerine konup iki elin 
iç ...tuafile ve fazla tU)'ik yapmakaızın hafifce ııvanacak ve G~ 
teki ki}ıt kaldınldıj'I zaman unun ıathıncla ıiyab noktacıklar 
y.ı.az nebata ait olac.kbr. Bu ıuretle k&iıt berinde yaydan ua 
yirmi dakika halile terkedil.-k ve ıonra l>akddıfl zamn aua 
berinde az ve çok afak kabarcıklar ı&llmiyecektir. 8a h•uata 
perda&az kullanılacakbr. 

13 - Un atazda çitdenditi zaman ditler aruında çıbrd1 yap· 
mıyacakbr. 

14- Yilz kilo unda yla kırk üç buçuk kilo ekmek elde edi
lecektir. Ekmek tecrübeleri bitaraf fırında mGteahhid ve1a vekl· 
liaia ı..........- Japalacakbr. Elaaek .,.....,, bltank "Cdaeak 
fena kolnalw olmayacaktır. Ekmek kalnıjaaun reasi ıarıJa mall 
olaqkbr. B~in ne ylsbde ve ne ele içinde kara kepek ve 
çap ve ıamaa uan bulumıyacaktır. Ekmek tabii bir halde ola
cak kuvvetlice baııldıj'I zaman •ene eıki halini tamamile alacak· 
br. Difler araıında çıtırdı yapmayacakhr. Yedikten IOQra bota· 
da aalık ve atazcla elqillk ve lGftllik a&termi1eeektir. 

15 - Unlana çuvallara berinde ait oldufu fabrika ifaret ve 
ala.eti Wuaaeak ve fa1'rikada iken çuvallara vurulan kurtua
lar ve mlblrleri ve çuval ipleri yekpare bir halde ve fabrikada 
mlblrlenditi Ye batlandaj'I vaziyette 16rillecektir. 

KimJeYi enafı: 
18- Yerli butday unu olacakbr. Ttlfeyllt yuvalarıadan ta

mamile iri bulunacakbr. 
17- Alh numaralı elekten (elek aantimetre murabbaıada do

kuz yilz delik olan ipek elektir) geçirildikten ıonra un bakiyeıi 
yilı gramda yirmi bet aantipamı •eçmiyecektir. 

18- Kiloteni tabii eleıtikiyette olacakbr. Kiloten ratib halin· 
ele yilz pamda otuz iç pama kadar kabul eclilec•ktir. Ylz ıram· 
da otuz ilç ıramdan aıatı olıar.. ualar kabul eclilm•. 

19- Serbeat bamıziyetl ham111 kiprit he .. bile ylz rramda 
bet ıaatipamı •eçmiyecektlr. 

20- Rutubeti yh pamda on iki ıaamı •eçmiyecektlr. Yb 
ıramda on iki ıramdan fazla olurıa unlar reclcledileeektir. 

21- Sair hububat unlarının biç birile kantak olmı,acakbr. 
2'l Erimi1en kain ylı ıramda yirmi ıantirramı •eçmiye· 

cektir. 
23 Hamızı klormada erlmiyen maddeleri )'iz ıramda kark 

aaatiıramı •eçmiyecektir. 
24 Unu kili ,Oz rramda aeluen ıntiıramı pçmiyecektir. 

lstanbul Harici Askeri Kıtaabndan: 
Açık elulltme ile 20000 kilo pillvlık pirinç 1abnalmacaktar. 

Ekailtmeal 2-1. tefrin 936 cuma flail aut 18 dadır. bk peJ M· 
ruı 420 liracbr. Bir ldlo.uaua mubamm• fiyab 28 bruftur. Şart
name ve ehafıaı •lrmek iatiyenler her.la komiayoaamuza •• 
bilirler. 

.Ebilba8Je sirecelder ilk peJ paraıına ait 
ve ıaatten evvel Çorlu Kor ... bnalina komla 
n lbamdar. 
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2· Jnıaat-Tamirat·Nafıa ifl!!! ve Malzemesi-Harita 
1 

Deniz LeYazım Sabnalma Komisyonundan: 
Milli Mldafaa V ekileti Deniz Merkeı Sabubaa komiı:ronun· 

elan: 
1- Tahmin edilen beclell 977050 lira oln tlm•e ve Betoa 

arme Mazot tanklara: kapalı zarfla mlaa .. ıa,a koamuttw-
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2- Münakasa 4 ikinci teşrin 
936 Çarşamba günü saat 14 de 

Ankara'da Milli Müdafaa Veka· 
Jeti ~inc.sındaki komisyonumuz
ca yapılacaktır. 

3 - Bu eksiltmeye ait vesaik 
şunlardır: 

1- Eksiltme ş:ırtnamesi. 
2 Resimler. 

3- Umumi ve fenni şartna· 
nıe . 

Bu vesaiki istiyenler 49 lira 
mukabilinde her gün komisyon· 
dan alabilirler. 

4- Münakasaya iştirak ede
cek taliplerin; 

A - 42832 liralık teminat 
mektubları. 

B- Şimdiye kadar 
300,000 liralık beton 

asgari 
arme 

veya tank işini ve makine işi-
ni muvaffakiyetle yaptığı hak
kında Nafıa Vekaletinden tasdik

li bir vesika ibraz etmesi. 
C- Asgari 300,000 liralık 

mali iktidarı bulu nduğn hak
kında Milli Bankalarca veril 
rniş bir mali vesika ibraz et
mesi. 

D- Bizzat Diplomalı Mühen· 
dis veya mimar olması veya 
bunlarla müştereken teklif ya
pıp mukaveleyi birlikte imza 
etmeleri. 

E Aynı zamanda bizzat 
makine teeisatı yapmağa ehil 
olduğuna dair Nafıa Vekaletince 
musaddak bir vesika i~ raz et
mesi veyahud her nevi makine 
tesisatını yapmağa muktedir 
bir makine mühendisi ile me
sai birliği yapması ve bununla 
keza müştereken mukaveleyi 
imza etmesi. 

F- 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerin~e ya· 
zılı vesaiki ibraz etmesi mec· 
buridir. 
5- Münakasaya iştirak ede

cek ecnebi firmaların da 4ncü 
maddede yazıla vesaiki ibraır; 

etmeleri mecburidir, 
6- Münakasaya iştirak ede

ceklerin zarflarını 4- l l-936 çar
şamba günü azami saat J3 e 
kadar komisyona vermiş bulun· 
malan lazımdır. 

Bu saatten sonra verilen zarf
lar kabul edilmiy«-ceği gibi zarf
ların p · sta ile gönderilmesin
den mütevellit olarak postada 
vukubulan teehhür de nazarı 

itibare alınmayacaktır. (M) 

Çocuk Esirgeme kurumu 
Genel Merkezinden: 

Ankarada Çocuk sarayı cad· 
desinde yaptırılacak apartıman, 
sinema kapalı havuz ve garaj 
binaları inşaatı kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 204550 liradır. 

İhale 1 Birinci teşrin 936 per
şembe günü saat 15 te çocuk 
esirgeme kurumu genel mer
kezinde yapılacakbr. 

Eksiltme şartnamesi, muka
velename, fenni şartname, ka· 
lorifer sıhhi tesisat ve elektrik 
şartnamesi ile proje ve keşif 
cetvelini ihtiva eden münakasa 
dosyaları 30 zar lira mukabi
linde çocuk esirgeme kurumu 
nıuhasebesinden verilmektedir. 

-
lstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 502 lira 58 ku
ruş olan Karagümrükte beledi· 
y_e tahsil şubesi binasmin tami
~ı açık eksiltmeye konulmuş 
ıhale gö~n·· d . b l ma " un e gıren u un -
dığından eksiltme 25-9-936 cu · 
ma günün K ·f e uzatılmıştır. eşı 
evrakı ve 

_d_ l Şartnamesi levazım 
mu uru··· . . 

l l gunde görülür. lsteklı 
o an ar Fen İ•l . "'d" 1 .. .,..~ .. erı mu ur u5 un-

alacakları fen ehliyet vesika~iJe 
37 lira 69 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile bera· 
ber yukarda yazılı günde saat 
14te daimi encümende bulun· 
malıdır. 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 384 lira 75 ku
ruş olan Yenicami sebilinin ta
miri açık eksiltmeye konulmuş, 

MÜNAKASA GAZETESİ 

ihale gününde giren bulunma
dığından eksiltme 25-9-936 cu
ma gününe uzatılmıştır. Keşif 

evrakı ve şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülür. istekli 
olanlar Fen İşleri Müdürlüğün
den alacakları fen ehliyet ve
sikasile 28 lira 85 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektu · 
bile beraber yukarda yazılı 
günde saat 14 de Daimi EncÜ· 
mende bulunmalıdırlar. 
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6-Makineler, Motörler, sair teferruatı 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
k eksilt· 

l - Bir adet filim yıkama ve kurutma makinesi açı 
meye konmuştur. 1 247 

2 - Hepsine biçilen ederi 3300 lira olup ilk inanç pıtr•9 

lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi 23-9-936 çarşamba günü sa:ıt 11 dedir. Jüııcii 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2V 5atıll 

maddelerindeki hilgelerile ihale gün ve saatinde M. ıvt. ' 
alma komisyonuna varmaları. _,,,,,/ 

ıo 

ı. 

Denizyolları İşletmesi Direktörlüğünden: 
1- Eksiltmeye konulan iş. 

7 ·Kereste, tahta ve saire 
Tophane Rıhtımı "Ford Fabrikası önündeki kısım,, inşaat ve 

tamiratı. 

2- Muhammen keşif bedeli 5920 liradır. 
3 - Bu işe ait evrak şunlardır. 

A Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C Fenni şartname 
D Keşif hülasası 
E- Proje 
İstekliler bu evrakı 2 lira mukabilinde Denizyolları işletmesi 

Direkt'5rlüğü veznesinden alabilirler. 
- Eksiltme 6 Teşrinievvel 936 çarşamba günü saat 15 te Top· 

hanede Deniz.yolları işletmesi direktörlük binasmda toplanacak 
komisyora tarafından yapılacaktır. 

5- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
6- Eksiltmeye girebilmek için 444 liralık muvakkat ':eminat 

vermesi va evrak ve projeleri imzalaması ve bu gibi inşaat yap
tığına dair vesaik vermesi lazımdır. 

7 - Teklif mektubları yukarıda yazılı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verile· 
cektir. Postada vaki olacak gecikmeler naz.arı itibare alınmaz. 

Nafıa Vekaletinden: 

8-9-936 tarihinde kapalı zarf usulile münakasasının yapılacağı 

ilan edilen İrmak - Filyos hattı üzerinde Germece, Balıkısık, Ka
yadibi yolcu binalarile Umum\ hala inşaatına talip zuhur etme
diğinden mezkur binaların inşaatı kapalı zarf usulile yeniden 
münakasaya konulmuştur. 

l - Münakasa 2-10-936 tarihinde saat 15 te Vekalet demiryol
lar inşaat Dairesindeki Arttırma, Eksiltme ve ihale Komisyonun
da yapılacaktır. 

2- Bu intaatın muhammen bedeli 60 bin ve Muvakkat te
minatı 4250 liradır. 

3 - Bayındırlık genel şartnamesi, çimento şartnamesi, vahidi 
kıyasii fiat cetveli proje ve planlarla münakasa şartnamesi ve 
mukavele projesiJ?den mürekkep bir takım münakasa evrakı 3'.lO 
kuruş mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden verilmektedir. 

4- Bu Eksiltmeye girmek lstizenler, 2490 Numaralı eksiltme 
kanunu mucibinee ibrazın mecbul oldukları evrak ve vesikalarla 
7 5-936 tarih ve 2397 numaralı resmi caridede ilan edilen tali· 
matname mucibince vekii.Jetten alınmış oldukları müteahhitlik 
vesikasını ve teklif zarflarını mezkur kanunun t:arifatına uygun 
olarak hazırlayarak 2-10-936 tarihinde saat on dörde kadar De· 
miryollar İnşaat Dairesine tevdi etmeleri lazımdır. 

* • • 
Rumeli Kavağındaki belediye malı gazinonun tamirile Çarşı 

Kapıda Vilayet malı Hasan ağa medresesinin tamiri pazarlığa 

konmuştur. Bak: İstanbui Belediyesi İlanlarına. 

3 -İlaçlar, Ki inik ve İspençiyari ahit : 

Istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Ordu sıhhiye ihtiyacı olan 40 kalem kan tearnülü alatı 21-9-936 

pazartesi günü saat 15,30 da açık eksilme ile satın alınacaktır. 

Muhammen tutarı 760 liradır, ilk teminatı 57 liradır. Şartnamesi 

komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda 

Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • * 
Haseki hastanesi için lazım olan 37 kalem tıbbi ecza pazarlı-

ğa konmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

4-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Avanos Urayından: 

Şehire 2000 metre yukarda bulunan su üzerine konulacak 55 
beygir kudretinde elektrik santralı ve şebekesi, plan, proje ve 
keşifnamesinin yapılması kapalı zarf usulile eksiltmeye ko~ul · 
muştur. İlan gününden itibaren 15 gün sonra ihale edilecek ve 
yapı.lan projenin tasdikini müteakip bedeli ihale tediye olunacak
tır. lsteklılerin tekliflerini Avanos Urayına yollamaları ilan \llunur. 

5-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MAizeme 
• 

Hukuk işleri müdür\ükü iç~n •2000 t ·· ··1·· d l • 5 ane surgu u osya a ına-
caktır. Bak: lstanbul belediyesi İlanlarına. 

Posta T. T. Fabrikası Müdürlüğünden; &" 
İmal olunacak -ıı7 tane dolap için 2,5 x 28X 330 ebadınd;,; 

adet kestane tahtasile 3 X 125 x 205 ebadında 140 adet koP 
alınacaktır. Bu kerestelerin muhammen bedeli 1790 liradır· ~ tc 

Eksiltme 28-9-936 tarihine raslayan pazartesi günü saat \ 
11 

r 
yapılacağından isteklilerin muayyen saatten evvel 135 lirad\r 
baret muvakkat teminatlarını vezneye yatırdıktan sonra fab'' 
da müteşekkil komisyona müra.caatleri. .. 

*,. r 
tiyatrosu için lazım olan 478,90 lira keşifli muhtelif~
pazarlığa konmuştur . Bak: İstanbul Belediyesi iıanlat• 

Şehir 

da tahta 

8-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.S· 
Edirrıe Kültür Direktörlüğünden; 

tahmin edilen 
Cinsi Miktarı tutarı teminatı 
DL W Extra walton 3 MM ev- 850 mu- 2000 L. 150 L. 
safında ve okulda nümunesi rabba 
mevcut Linoleum mukavalama 
ve döşemesile beraber. 

Edirne sanat okulu ihtiyacı olup yukarda cins, mikdar ve f 

safı yazılı olan Li noleum 5-10-936 tarihine kadar açık eksil tıılııl 
ye konulmuştur. Şartname ve nümuneyi görmek istiyenleriP 0~,~ 
direktörlüğün~ ve isteklilerin de 5-10-936 pazartesi günü saat ~· 
de Edirnede llbaylık konağında kültür direktörlüğü dairesinde 
eksiltmede bulunmaları ilan olunur. j 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiia.miiiiiii---iiiıiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıim __________ _,,, 

9--Mensucat - Elbise - Kundura · Çamaşır v.s 
Gümrük lV' uhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Satınal 

Komisyonundan: 
1- Gümrük Muhafaza memurları için 26 takım sivil elb 

ve 7 tane sivil palto ile 10 kadın mantosu ve lO çift iskat 
22-9-936 salı günü saat 14 de ayrı ayrı pazarlıkları yapılacaıctı~ 

2 Tas·nlanan tutarları: sivil elbiselerin 572 paltoların 1 
mant'>ların 130 ve iskarpinlerin de 37 lira 50 kuruştur. 

3 Şartnamtı ve örnekleri komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İstekliler ilk teminat olarak sivil elbiseler için 43, pallf 

lar için 10, mantolar için 10 ve iskarpinler için d~ 3 liralıl< t' 
minatlarile komisyona gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: t 
l- Her bir metresine biçilen ederi 475 kuruş olan 2.000 11' 1 

re lacivert kumaş ile her bir kilosuna biçilen ederi 84 kuruş ol' 
11,600 kilo ayakkabı boyası kapalı zarfla alınacaktır. 1 

2- Şartnamelerini parasız almak ve örneklerini görmek jS 

yenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. -
3- Kumaşın ilk teminatı 712,5 ve boyanın ilk teminatı 11 

lira 28 kuruştur. 
4- Kumaşların ihalesi 28-9-936 Pazartesi günü saat 

boyanın ihalesi ayni günde saat 15tedir. 
5 M~nakasalara girecekl~ri~ 2490 sayılı kanunun 2 -ve ~ 

maddelerınde. yazılı belgelerı ılk teminatları ile birlikte te~~ 
mektublarmı ıhale gün ve aaatlarından en az bir saat evvel 
M. V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
. Komisyonundan: 
268 takım kışlık elbise 

95 adet kaput 
26 adet avcı yeleği 

3. adat . nöbetçi k?rkü . ;I 
Tahmın edılen bedelı 4307 lıra olan yukarda miktarı ve c f 

yazılı melbuıat Aı;ıkeri Fabrikalar umum müdür lü{Cü satın•1 
f 

komisyonunca 23 9-936 tarihinde çarşamba günü saat 14 de P"/, 
hkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyonda1' J 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 323 lira 50 kuruş ve Z 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur g 
ve saatte komisyona müracaatleri. 

630 takım çamaşır 
* ... 

l07~ çift çorap ·'/. 
Tah~ı~ edilen bedeli 1 !30 lira 68 kuruş olan yukarda ~ıl 

rı ve cınu yazıla melbusat Askeri Fabrikalar umum müdııtl 
aatınalma komisyonunca 23-9-936 tarihinde çarşamba günii ~ 
J4 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname parasız olara1' 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 85 lil'1, 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veg•

1 

' mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 



kat -Benzin-Makine yağlan ve saire 

Balıklı Rum Hutanesinden: 
eıaize lizım olan: 

toQ ,,Lave marin" maden k6m0ril ekaUtme ile ıabn a· 
ekıiltmeye ittirak etmek lıtiyenierin Galatada BG· 

hanınd• 89 numaralı dairede ekıiltme1i icra olunacak 
.... rCnll q-leye kadar yOzde 10 pey akçeılle milracaati. 

i dinahanecle. 

Afyon bbaylıiıodan: 

- - lıparta yolunun 34+ 118 - 38+ 000 kilometrele· 
...... onarılma11 için beher metre miklbı yiz kuruttan 

mikap bam taıın ocaktan çıkanlmuı, yola tatınıp ia
i iti 2-10-9.16 rGnO Hat 15 de ihale edilmek Ozere a

e ek.Utmeye konuldu. Şartnameyi ı&mek iıtiyenler ba· 
direktarlfltflne mflracaat ederler. MuHkkat teminat 85 

l.teklilerin ticaret oduı kayıt ve1ikaıile birlikte 2· 10-936 
• 1aat 15 de daimi.encıilmene ıelmeleri illa olunur. 

• • • 
iye memur ve mflıdahdemleri için arneti ıibi yapbnla
ıicil, ZOhrevi hutane1i için S> tane ıalvaniz koya ile 

ralvaniz varil, 100 metro patiakat 100 m. ıufra mutamı.. 
...._ makara, Karaapç mesbalaaıı için kilit, d6teme ÇİYİli, 
._ 1aire, Oıkiidar diıpaueri içi• bir bulcill ve 30 parça o

lllalzemesi pazarbta koamuftur. Bale: btanbul Belediye-

• • • 
' Jet hıhıNıbha laboratu•arana lizım olan 9 kal.. eua 

b .. b Kolman maıka 10 .. ntbk çnıqu çividi ıaba•bna
lak: lıtanbul Belediy•i llinlarına. 

tanbul Beledi esi İlinlan 
ilk 

Tutan tem. 

e memur ve mOstahdemleri için 
ıibi yapbrılacak ıizli ıicil 62,50 4,70 
hutanesi için 58 tane 28 No. 

ı kova ile iki tane IGO litrelik 
ıalvaniz varil 46 3,75 

• haıtaneai i.ciD 100 metro 1 ı5 
renifliğinde kahn patiska 100 

l»e1az aofra mutambam ve 48 ta
N. zincirli makara 

:vajındaki belediye malı ıazi· 
tamiri 

U,atroau için lhun olan muhtelif 
tahta 

laç mazbaha11 için lizmt olan ki· 
e çiviıi, boya. cila ve:aire 

pıda Yiliyet malı Ha•• ata med· . . . ta mırı 
sil bakım çocukları dispanseri 

-., kiloluk bir tane baaktll 
temizlik itlerine ait 137 uyılı 

IDarkah kamyonet için 30 puça 

221 33,75 

186,60 14,~ 

478,90 36,60 

100,30 7,70 

162,72 12,20 

6 ),85 4,50 

5 

lıaataneai için lizım olan ~ b· 
tilabi ecza . 279,80 21 
l"'-ıda yazıb muhtelif cbıa malzeme ile tamirat ay· 

S-Z.rlığa koaulllmflur. Şutnaml.n eaclaea ka
llrilllr. (Tamirat için ehliyet YUibeı ıarttır.) 

Olaaıar hızalannda gideril• ilk teminat makbuz 
llaelctubile beraber 22-9-936 ıala flld saat 14 te da-
~ende bulunmahchr. (B) 2t11 

• • • 
ilk temiutı 

itl.ri mlldtlrlllitl için 2000 
"'ıaıa doıya 140 10 
'!.~uıbba ı.ı...ata ..... 
..... 9 kalem eaa 196 15 
'-tıi kolmaa Marka OD SUI· 

çividi. 
~--- cim ve miktvlanle muhammen bedelleri 
ili-. malzeme ayn ayrı paarhta koma111tur• Şart• 

•Dctbaen kaleminde ıartılllr. istekli olular biza• 
llaterilen ilk teminat makbuz :veya mekbıbile 
12-IMt36 aab ıa.tı ıaat 14 el. tllliml •clrnde 

., 271 

MUNAKASA GAZETES 

1 inhisar~ U. Müdürlüğünden:_ 
1 
1 

ı - 15-9·936 tarihinde isteklisi çıkmadıjından dolayı 
ihalesi yapalmamıt olan 282,90 lira keşif bedelli Galata 
Bakımevi bir numaralı kısmı oluk ve derelerinin tamirab 
yeniden pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2-r- .Eksiltme 6-10-936 tarihine rastlayan salı günü 
saat 15 de inhisarlar Levazım ve Mübayaat ıubesi Mü
dllrlüğündeki .alım komiıyonunda yapılacaktır. 

3- isteklilerin ketifnameyi görmek üzere her gün ve 
pazarlık için de yüze 7 ,5 güvenme paraları ile birlikte 
tayin olunan •lln saatte yukarda sözü ıeçen komiıyona 
müracaatlan. ( 1 .t66) 272 1 3 

• • • 
1. - Şartna"Desi mucibince 4000 lira muhammen be· 

delli bir adet seyyar elektrik vinçi açık eksiltme sure· 
tile satan ahnataktır. 

· 2- Ekıiltme, 9·10936 tarihine ruthyan cuma ftbıll 
saat 15te Kabataıta Levuam ve Milbayaat ıubeıindeki 
Alım Komiayonunda yapılacakbr. 

3 - :Sartn•meler, parasız olarak &azil geçen ıubeden 
alınacaktır. 

4- Muvakkat teminat (300) liradır. 
5- Kanunen eksiltmeye girebilecek olan isteklilerin 

veaikalarile birli~te tayin olunan glln ve saatte yukanda 
iımi ,eçen Komisyon Reialifine müracaet etmeleri li· 
zamdır. 

6 ~ Şartnamenin aon maddesi mucibince fiataız tek· 
liflerle katalokllll'ln en ıeç elıailtmeden bir hafta ev.el 
inhisarlar Umum MOdOrlOill ttltlD fabrikalar ıubeıine 
verilmit olması icabeder. (648) 206 3-4 

* * .. 
Sivas Çakn ve Hargün Tuzlası için 20 adet Vagonet 
Kaldınm tuzlası için 20 ,, ,, 
Ç-amalti' tuzlan aı 120 ,, ,, 

" " " 

(Rulmanlı ve 
tamponlu) 

150 takım rulmanlı 
vagonet yatajı 

1-Şartnameai mucibince yukarıda nevi ve miktan ya· 
zıll vaıoııetlerle lıiğer malzeme l· 10-936 tarihine rattlı
yan perı~m~' gfJuii saat 15 de pazarlıkla sabn abnacak· 
br. 

2- Pazarbk Kabatatda Levazım ve Mlbayaat tube· 
ıindeki alım •ahm komiayonunda yapılacakbr. 

3- Ekıiltmeye girmek iıtiyenlerin pazarlık g6ntbıdeıa 
en a& OD stbı evvel fiataız tekliflerini inhisarlar Tuz fen 
ıubea• 'Vermeıi lizmur .. 

4-- Muvakkat teminat paruı teklif oluDacak fiatların 
yibde 7,1 miktarrclır. 

5- isteklilerin pazarlık için tayin olunaD ılln ve -t
te yllzde 7,5 muyakkat g6venme paruı ve pazarlıia gi· 
rebilmek için kanunen kendiainden aranılan veaaikle 
birlikte yukarıda a6z6 geçen komisyona gelmeleri 11-
zımdır. (920) 223 3-4 

• • • 
45000 kilo toz paket kolası 
15000 kilo toz makine kolası 

Yukarıda cins ve miktarları yazıla toz kolalar 30 9-936 
tarihiae rastlayan çarpmba ıtınl saat 15te pazarlıkla 
saba alınacaktır. lstelılilerin ıartnamelerini ı&rmek Ozere 
herg&n ve pazarlik içinde tayin olunan gün ve uatte 
ylzde r,$ wen~ p.aralarile birlikte Kabatqta Levazım 
ve mGbayaJt $utieai iı&clarliliilndeki alım Komisyonuna 
mlracaatları. 1170 246 2- 3 

• • • • 
1- Şartname ve projesi mucibillıe 45816 lira 32 

kul'Uf mubamm~D ketif bedelll Pqabah~e Fabrikuında 
Japılacak beton atme iıkele ve nhbm intaah kapalı 
zarf uaulile ekslltmeye konalmuftur. 

2 - Eüiltme 28-9-938 tariJWae rutlıyan Cumartelİ 
gtbıG ıaat 1 1 de Kabatqda Levuıa ve Mlba1aat tu· 
lteaincl.W alım komiıyoaunc:IM yapılacaktır. 

3 - Mııavuul teminat 3437 Uracbr. 
4- l.teldilerin, Ebiltımeye girebilmeleri ıım ihale 

ı&nllnden en az iki p eYYel Jnhiurlar UmQlll llldtlr
llliil Maakirat Fabrikalar ıubeaine miiracaat edip bu 
ribi nlabm ve lılprtı itlerini muvaffakiyetle yapbldarına 
dair ~ ibnm ederek aynca ...m. almat_.. .......... 

5 - Ba İfe ait prbıame ve projeler 229 ku111f mu
kabiliJMle 1'abatqcla Levazım ve mlbayaat ıubeıinden 
her Jlln alınabilir. 

6- Teklife ait kapalı zarflar ihale f6nil en ıeç ıaat 
ta• ona kadar adı pçen komisyon ReWiiine malıbu• 
mukabilinde verilmit olmalıdır. ( 1 149) 244 3-4 

Sa,U 3 

Beklenen vapurlar 
SPARTIVENTO çupmba 23-

9 saat 7 de DanGb, Koıtan
za, Varna, Bursazclaa 

SILISiA çarpmba 23-9 Hat 7 
de Jınev, Napoli, Pireden 

fSEO perıembe 24 9 Hat 10 
da Triute· Venedik, Brinc!i
zi, lzmir, Selanikden 

BOLSENA cumarte.i 269 H--
at 8 de Batum, Trabzon, 
Sam1Un, Yuna, Burıazdan 

AVENTINO pazar 27-9 Hat 7 
de Komtanza, V ama, Bur· 
ıazdaa 

ABAZIA çar,amba 30-9 ıut 
10 da Trielte, PiTe, Selanlk· 
Kav aladan 

Hareket edecek vapurlar 
SANTTIVENZO ÇVfamba 23-

9 uat 17 de Napoli, Pire, 
Manilya, Cenova. 

SILISIA çartaDba 13-9 ıut 17 
de Burgu, V arna, Kaıtence 
Sulina, Galaz, Breyla. 

ISEO pertembe 24-9 .. at 17 de 
Burgu, V arna, Konıtaoza, 
OdeH, Batum, Trabzon, 
Samı un, V ama Bnrıaz. 

KIRINAL cumartui 25-9 ıaat 
9 da Galata rıhbmınclu Pi
re, Brindid, Veaeclik, Triede 

BOLSENA cumarteli 28-8 .. -
at 17 de Selaalk, Metelin, 
lzmir, Pire, Patru, Briaclizi, 
Venedik, Triate. 

f ratelli S P ER CD 
Galata Gimrillderi kart11ıada 

HilrdaYerdislr Haa. 
Telefon: 44792 

Amıterdam - KompaDi Ro7al 
Neerlaacln da NaYifaıyon a 
•Apar AaYerı, Rotterclam, A· 
mıterdam Ye Hamburr için 1•· 
kanda hareket. 

GANYMEDES yapuu ely..,m 
limanda. 

HERCULES Yapuru 13-19 EylOl 
tahmil. 

Nerlandez kompuyumıa 
nehri vapurları limanlar ip. 
hUIUIİ •• ıeri ıeferler. 

8Gt6a limanlar i'1n Neer· 
ludu Kumpanyuı He aalafll
mak ıuretile blttbı d6aya li· 
maaları için dofru koBflmen
tolar •erilir. 

ITHALA T SERvlSI 
Amatenlamdaa beldeail• 

Yaparlar. 
HERMES vapuru 12 EylOla 
dotru Amaterdamdan yakmda 
hareket ORESTES vap. 8 

Eylüla dofru 

ltalya Seynat lımpuyası 

Dflad~ı..~IAb 
Otellerde oda tvtu•••• 

Deniz yolu ltllell9rl 
ffaYaJol• • 

~ ... ':.t.. • 
ltaiyan clemlr 1ollannda 
yGzde 00 tenzillt 

Galata Rıhbm ilerinde Çi· 
Dili Rıhtım bulada 9.l-97 N. 
ela FRATEUJ SPERCO 
audiacle C. 1. T • ye mira· 

eaat oı-ar. 

• 
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A) Adjndications au Rabais 

1-

Construction - Reparation 

Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Reparation des Quais de 
Tophane (la partie se trouvant 
dcvant l'Usine de Ford). Prix est. 
5920, caut. prov. 444 L. Adj. 
sous pli cach~te . Com. speciale 
siegeant a la Direction de l'F.x
ploitation des Voies Maritime• a 1 

Tophane, mcrcredi 6-10-936 a ıs 
h. Cah. des eh. a cette Direction, 
moyennant 200 P. 

Reparation du Casino Muni· 
cipal de Roumelikavak. Prix est. 
186,60, caut. prov. 14,0S L. 

Reparation du Medresse Has
sanagha a Tcharchikapou. Pri x 
est . 162,72, caut. prov. 12,20 L. 

Adi. ele gre a gre et separe
ment. Com. Permanente de la 
Municipalite d ' Istanbul, mardi 
22-9-936 a 14 h. Cah. des eh. au 
Bureau de la Commission . 

Construction de reaervoirs 
ıouterrains et nn beton arme 
pour mazout. Prix est. 977 ,osn, 
eaut . prov. 42832 L. Adj . sous 
pli cachete. Com. des Aehats Ma
ritimes au Ministere de la Defen
se Nationale a Ankara, mereredi 
4-11-936 a 14 h. Cah. des eh. a 
la dite Commission, moyennant 
49 Livres. (Pour details, consulter 
la partie turque du iournal, rubr. 
"inşaat"). (M) 

2 -

Produits Chimiques et -, 
Pharmaceutiques - lnstru

ments Sanitaires - F our· 1 
__ n_~_ture pour Hôpitaux 

Medicaments 37 lota pour L'Hô
pital Hasseki. Prix eııt. 279,60, 
eaut. prov 21 L. Adj . de gre a 
gre. Com. Permanente de la Mu· 
ni eipalite d'lstanbul, mardi 22-9-936 
a 14 h. Cah. des eh. au Bureau 
de la Commission. 

- 3 -

Habillement - Lingerie · 

Chaussures ete. 

Costume civil 26 (Prix eat. 
572 caut. prov. 43 L.). 

• 

Palletot civil 7 (Prix est. 
133, caut. prov. 10 L.). 

Manteau pour dame 10 (Prix 
eııt . 37,50, eau~. prov. 3 L.). (Pour 
les agents civils des Douanes 
d'lstanbul). Adj. de gre a gre et 
ıeparement. Com. d' Achat d'ls· 
tanbul du Commandanat General 
de la Surveillance Douaniere, 
mardi 22-9-936 a 14 h. Cah. des 
eh . et eohantillon a la dite Com· 
mission. 

- 4-

Ameublement - Mobilier 
pour Habitation et Bu

reaux - T apisserie - Li· 
noleum, ete. 

Linoleum DLW extra Walton 
de 3 m m, 850 metres earres, 
pour l'Eeole des Arts d 'Edirne. 
Prix est . (y eompris la pose et le 
eartonnage) 2000, eaut. prov. lSO 
L. Adj. ouverte. Co"ll. speeiale 
si egeant iı la Direction de l'lns· 
true tion Publique du Vilayet d'E
dirne, lundi, )e 5 - 10~936 a 14 h. 
Cah. des eh. et eehantillon a la 
Direetion de l'Ecole ıusmentton

nee . 

-5 -

Bois de Construction, 
Planches ete. 

Planche de chitaignier, dim. 
2,S x 28 x 330, pieces 640. 

Contreplaques, dim. 3X 125 X 
20S pieeeıı 140. 

Prix est. 1790 caut. prov. 13S 
L. Adj. ouverte. Com. ıpeeiale 
siereant a la fabrique des P. T . T. 
lundi 28·9-936 a ıs h. 

Plancbe de dim. differenteı 

(pour le theatre Municipal d'ls
tanbul). Prix est. 478,90, caut. 
prov. 36,60 L. Adj. de gre a gre. 
Com. Permanente de la Munici
palite d'lstanbul, mardi 22-9-936 
a 14 h. Cah. des eh . au Bureau 
de la Commission. 

-6 -

Travaux d'lmprimerie 

Reliure - Papeterie 

F o!!rniture de Bureau 

Douier a re11orts pour le ser· 
viee de Contentieux de la Muni
cipalite 2000 p. Prix est. 140, 
caut. prov. 10 L. Adj. de gre a 
gre. Com. Permanente de la Mu
nicipalite d'lstanbul, mardi 22-9-
936 a 14 h. Cah. dea eh. au Bu-

' reau de la CommiHion. 

LUNDI 

-7-

Combustible, Charbons, 

Carburant. 

Charbon lave marin 500 ton· l 
nes (pour l'hôpital grec de Ba
loukli). S' adresser jucıqu'au 22-9-
936, mardi, a midi aıı bureau No 
69 de Buyukbalikli Hu, a Gala
ta, muni d'un cautionnement de 
10 pour eent. Cah des e h. au dit 
Bureau (Pri ve). 

Semi coke 142 tonnes. Prix 
e.ıt. 3307,50, caut. prov 248,06 L. 
Adj. ouverte. Com. d' Aehat et de 
Vente de la Direetion Principale 
des P. T . T. d'lstanbul a Galata
saray, vendredi 2-10-936 a 15 h. 
30. Cah. des eh. au Secretaria t. 

(M) 

- 8 -

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 eachete. 
Com. d ' Achat de la Direetion 
Generale des Fabriques Militai· 
res, jeudi 22-10-936 a ıs h . Cah. 
des eh. a la dite Commission, 
moyennant 135 P. (M) 

F ourniture di verae pour elec
tricite. Prix eıt . 3SOOO, caut. 
prov . 262S L. Adi. sous pli ca · 
ehete. Com. d' Achat de la Di· 
rection Ge nerale des Fabriques 
Militaires, vendredi 23-10-936 a 
15 h. Cah. dea eh. a la dite Com· 
mission, moyennant 75 P . (\1) 

- 9-

Machines, Moteurs, Acces· 
soires et Huiles pour 

Machine 

Fraiıeuııe universelle, hori
ıontale 1 p. Prix est. 7500,'caut. 
prov. 562,SO L. Adj. ouverte. 
Com. d' Aehat du Ministere de Ja 
Defense NatiQnale a Ankara, mar· 
di 22-9-936 a. ıs h. (M) 

10 

Divers 

Sceau 50 p, 

Tonneau de 150 k. p. 2. 

Batiste 100 m. 

Toile cire pour table 100 m. 

Article de ıerrerie. 

Une basculc de SOO it. 

Fourniture de camionnette 30 
moreeaux. Adj. de gre a rre et 
separement . Com. Permanente de 
la Municipalite d'lstanbul, mardi 
22-9-936 a 14 h. Cah. des eh. au 
Bureau de la Commission. (Pour 
details lire la partie turque du 
journal "Istanbul Belediyesi ilan· 
ları"). 

Indigo, marque Colman 10 
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caisses. Prix est. 50, eaut. prov . 
3,75 L. Adj. de gre a gre. Corn . 
Permanente de la Municipalite 
d'Istanbul, mardi 22-9-936 a 14 h. 
Cah. des eh. au Bureau de la 
Commission. 

Construction de 25 mabonnes 
d'un tonnage de SO ehacune, 
pour les besoir.s du Port d'lstan· 
bul. Caut. prov. 5000 L. Adj. de 
gre a gre. Comite des Chefs de 
l' Administration du Port d'lstan· 
bul (F.mi neunu, Liman Hım) jeudi 
15-10-936 a 10 h. Cah. des eh. 
et renseignement au Chef du Ser
vice Teehnique de l' Administra
tion, Haydar Hım, rue Fermene· 
djıler, Galata. (M) 

Fil en bronıe de 2 m m, 10 
tonnes. Prix est. 7500, eaut. prov. 
S63 L. Adj. sous pli eaehete. 
Com. d ' Acha t de la Dire eti on G e· 
nerale des P. T. T. d' Ankua , le 
27-10·936 a 15 h. Cah. des eh. 
a la Direction de l'Economat a 
Ankara et au l ureau des "Ayni-

yat" a lııtanbul. (M) 

Plomb pur lSO tonneı. Prix 
est. 22SOO, eaut. prov. 1687 ,50 L. 
Adj. sous pli cachete. Com. d 'A
ehat de la Direetion G enerale 
des Fabriques Militaires , jeudi 
22 -10-936 a 15 h. Cah. dea eh. 
grat. a la meme Commisııion. (M) 

C h deS 
29·9-936 a ıs h. 30. a • ııı•ı 

B d l'Econo grat. au ureau e Fece 
Ankara et au Service deS Hl' 
tions et des F.:ıpeditions -pi) 
darpaeha. 

- ı•· ~o o 
F ourniture de soudure '211 t 

Prix est. 3628, eaut . proV· 

P. Adj. ouverte. lolf 

Fourniture de fonderie '~ı~ı,. 
Prix est. 4200, caut. proV• 
Adj. ouverte. 

·re . ·,te 
Com. d' Aehat du Mı~ı p.n~~ 

la Defense Nationale 8 ecl 
vendredi 23-10-936, re•P 1 ~l 

. ment a 11 h. et a 15 h. 

di'e 
F ourniture et outilıı 

0 
c•~' 

811 lots. Prix est. 5600 'c1c 
prov. 4200. Adj. sous pli t"e . . s (> 

te. Com. d ' Aehat du Mı_P',Aıık• 
la Defense Nationale a b 
jeudi 22-10-936 iı ıs h. O o)~ 1 
eh. a la dite Commiuionı ~~~ 
nant 280 P. 

ııt 
10 motocyclettes, nıarq .ı 

• t r 
S. U. Prix est. 7SOO, c:ı0 clı 
S63 L. Adj. sous pli cı C 
Com. d' Aehat d'lstanbul d; 
mandanat Generale de ~ıı 3' 
lance des Douanes, jeudı 2 
a lS h. Cah. des eh. a il 
mission. 

.. ,, 
Tuyaux en fonte et pıe 

1• "d · ııi• rechange, pour ~ uıı · ~ 

Verre ordinaire et double des Eaux d' Ankara. prıv 
pour batiment et pour wagon. SSOO, eaut . prov. 412,SO f 
Pri x est. 12233, caut. prov. 917 ,48 sous pli eaehete. Coın·. d '~ 
L. Adj. ıous pli eachete. Admi- nente de la Municipı- lite. tl 
nistration G enerale des Chemins ra, vendredi 2S-9-936 8 

l 
h S · ' tarİ' de Fer d~ l'Etat a Ankara, mardi ı Cah. des c . au t!ere 

VISITEZ L'URSS 
VOUS Y VERREZ : 

Le niveau eleve de l'industrie et de l'agriculture, qui 
0111 

un essor partieulier a la suite du mouvement Stakhanov; 
- Les eonditions soeialeı et materielles dea travailleurs ; 
- La v:e de la jeunesse et des enfants ; 
- Les musees et \es expositions (eeonomic nati~nale, 

arts, eulture) ; 
- Leı ereations des uts seeniques et du cinema ; t 

- Le ıysteme de l'instruetion publique : eeoles moye
1111 

superieures , eta 1.Jlissements prescolaires . 
- L'organisdion de la santc publique et celles deıı 

sociale• ; . . t o 
- Le developpement deı sports : epreuves sportıves t 

0
;. 

piades, sur leı stadeı et dans les pares de e ulture et de reP 
INTOURIST 

vous garantit tout le confort desirable 
INTOURlST 

1 ,o 
met a votre disposition des guides qualifics, des höte s 

· tab!es et des moyens de transport modernes. el 

Pour touı renseignements et l'achat des billets et cari 

tournees en URSS, s'adresser aux agentı de l' lntourist. 
4 

G. Schembri et Figli Hovaghimian Han ler F.tag~ T~leph· 

A nos tecteurs 
;\'ous avons l'avaniayc d'lnformer nos 

que nous auons transfl;re nos Burraux lİ 
suivante : 

Yo{Jurlcu Han , Jer flage No. :Jet 4,Perch:~ı 
be Bazar, Calata. Tel<;phon : 421 2.3. JJ. P. J2lı 

lmtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit 

. 13' 
Basıldığı yer: ARTUN ~6' 

Galata Billur sokak 


