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'GAZETESi Poıta kutuıu N. 1261 

iÇiNDEKiLER: 
a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze •· s. 
lllf&at, Tamirat, Nafia itleri, Malzeme, Harita 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane levazımı 
Makineler, Mot6rlar, sair teferruatı. 
Elektrik·Havaıazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. •· 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, ı. 

Kereıte • Tabtav. •· 
Mtiteferrik 

b) M&zayedeler 

- Mtiteferik 

MÜNAKASALAR 
k, Zahire, Et ve Sebze: 

kale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

MO.tahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 
kilo un Hbn ahnacakbr. 

Unun beher kiloıuna 14,50 kuruştan 48885 lira biçilmiftir. 
- ihalesi 8-IO 9.16 tarih pertembe güna ıaat 15 de Ça

e MGstahkem mevki alım komiıyonunda yapılacaktir. 
- lıtekliler ihaleden bir ıaat evvel teminat akçalan olan 
lira11 ve ihale kanununun 2 3 lacG maclclelerincleki veıaik 
ıaat evvel komiıyona mlracaat etmeleri llln olunur. 

ar: 
- Unlar aptJda yazılı miktarlarda Ezine ve Geyikli 
zonundaki alay ve tabur kilerine teslim edilecektir. 

" 

" 
" 
" 

Ezine P. A. 
48000 
3ll)()O 

18000 
58000 
40000 
2300() 
2300() 

Geyikli Tabur 
16000 
12000 
8000 

20000 
16000 
8000 
8000 

20 1. Tq. 936 
20 L Unun 9a6 

20 Şubat 937 
20 Mart 937 

5 Haziran 937 
5 AfultOI 937 

5 Eylul 937 

251000 86000 
(Ş.,ait ve evsaf hakkıada ıCizü ıeçen komiıyonun evvelki 

sahifamızda "Erzak,, haouinde milntetir ilinın 2 den 24 
llladdelerine mlracaat). 

Aıkeri Sabnalma Komiıyonu Batlranlığından: 
1- Mersintleki akerin EylUl 937 nihayetine kadar ihtiyacı 

Pirinç, Bulpr, Kuru fuulya, mercimek, ıabun ve hayv~a
cla Eylil 937 nlheyetiae katlar (yulaf) ihtiyacı açık ~bdt
lroauldu. Bunların miktarları ile muhammen bedellerı, mu· 
t teminatlan ihalenin rfln ve ıaab qatıya yazıldı. 

t l.teklilerde kanuni ikametph vesika11 bulunacaktır •. 
a_ Şartnameler Merıinde, kıtlada Alay Sahnalma .kom11y~ 

. Fada bilfiler buradan atrenilir. ihale 4 Birıncltetrın 
t•111a ,anı yapılacakbr. 

Kilo Muhammen Muvakkat Saab 
bedel teminat 
Lira Lira 

42m 1D 98 9 

142m 1200 98 9/30 

11250 1(8) 81 10 

5400 891 67 1030 

10800 1033 78 il 

80300 25M 190 il 30 

Merkez Laboratu•arlan Direkt&rlOtGnden : 

~ bayvaaab için aoooo kilo saman puarbt• konul
• lbaleai 6-lo-ea& ulı rGnil ıaat 15teclir. 

:ı....-.. -eei mllclGrlyetten bedelsiz verilir. Muvakkat teminatı 
olup banka menktubu veya vezne makbuzu ve kanunun 

ettlii veaikalarile birlikte muayyen rGn ve ıaatte Ziraat 
Mubuehe Direkt6rlOtGncleki sabnalma komisyonuna 

PERŞEMBE 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1- aeoooo kilo bru ot a
bnacakbr. Tahmin edilen be
deli 10872 liradir. 

2- Şartnamesi Selimiye All
keri Sabnalma komiıyonunda 

herıGn rörOlebilir. 
3 - Ek.itme 8-10·936 per· 

tembe filn6 saat 15 te Selimi
ye Tilmen Aıkerlik Dairesi Bi· 
naındaki Aıkeri Sabnalma 
komiıyonunda olacaL.tır. 

4- Ekıiltme kapalı zarf u· 
aulile olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 815 
lira 40 kuruftur. 

6 - Teklif mektubları 8 bi
riaci tetrin 936 pertembe rG· 
nG saat 14e kadar Sabnal
ma Komisyonuna verilmit ola-

caktır. Bu saatten ıonra mektub 
kabul edilmez. 

7- Şartnamenin 4 cG mad
desinde iıtenilen veıikalar mu
vakkat teminatın kondutu zarf 
içerisine konulmut olacaktır. 

* •• 
1- 3.\1000 kilo Saman a· 

hnacakbr. Tahmin edilen be
deli 8757 lira 90 kuruıtur. 

2- Şartnameıi Selimiye As
keri Sabnalma komisyonunda 
herfila r&illebilir. 

3- Ekailtme 8-1().8.16 per
tembe rGnl saat 11 de Seli· 
miye Tam Askerlik Daireai bi
nasındaki Askeri sabnalma ko
misyonunda olacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf u
aulile olacakbr. 

5- Muvakkat teminat 656 
lira 84 kuruttur. 

6 - Teklif mektublan 8 bl· 
rinci tetrin 936 pertembe 16· 
nil saat 10 a kadar Satınalma 
komisyonuna verllmit olacak· 
tır. Bu aaatten sonra mektub· 
lar kabul edilmez. 

7 - Şertnameain 4 ca mad· 
desinde istenilen ve•ikalar mu· 
vakkat teminatın konldutu 
zarf içerisine konulmuı olacak
tır. 

lıtanbul Harici Aıkeri 
Kıtaabndan: 

Zaradaki alay ihtiyacı için 
225000 kilo ekmeklik un kapa· 
lı olarak eksiltmeye konulmut· 
tur. lhsleıi 12 birincitefl'İn 936 
pazartesi filna Hat 15 tedir. 
Hepıinin ederi 30375 lira olup 
ilk teminatı 2278 Ura 12,5 ku
ruttur. Şartnamesi Siva TGm 
arttırma eksiltme komiayoaua• 
dadır. l.telrJiler teklif mektub
larım 2480 ıafllı kanuna UJfUD 
olarak ihale ıaatiadea bir ıaat 
evveline kadar Sivaı Tim Sa· 
baalma komlıyonuaa makbuz 
kartıhtı vermeleri. 

• • • 
ISIOOI kilo un kapalı zarf

la ekailtmeye konulmuftar. M~ 
hammen bedeli 15000 lira Te 
ilk teminatı 1125 liradır. lhale
ıi 14 birinci t .. rin 936 çarpm· 
ba rina ıaat 15 te Çorumda 
Ordu evinde yapılacaktır. lıtek· 
liler teminat makbuzlarma bavi 

24 EyUil 1936 

teklif mektublarını belli saat
ten bir ıaat evvel komisyona 
vermit veya rCindermit olma· 

bdır. Şartnameyi rlrmek isti
yenler berfin Citleden ıonra 
komiıyona maracaatla parasız 

fÖrebilirler. 

na saat 15,30 da kapalı zarf ile 
Hbn alınacaktır. Muhammen 
tutarı 8840 liradır. Şartnamesi 
"omisyonumuzda rör6lebilir. 
isteklilerin 648 liralık ilk temi
nat makbuz ve1a mektublarile 
2490 No. lu kanunun 2 36nc6 
maddelerindeki yuılı vesaikle 

lstanul Komutanlığı beraber ihaleden en az bir ıa-
Sabnalma Komisyonundan at evveline kadar teklif mek-

lstanbul Komutanbtı birlik· tublarını Fındıkladaki Komu· 
leri senelik ihtiyacı olan 64000 tanlık Sabnalma komiayonuna 
kilo bulrur 9-10-9.16 cuma rO- vermeleri. -----

Samsun Askeri Sabna!ma K omiıyonundan; 

Cimi Miktarı Fiab Teminab Şartname paraı 
Lira Kurut 

Un 360000 50400 3770 252 
Sıtır eti 110000 22000 1MO O 

1 - Samsun rarnizonunda bulunan kıtaatlana ihtiyacı olan 
yukarıda yazılı erzaka ait tartnameleri karı111nda yazılı flatla 
almak ve rCirmek istiyealerin herfGa tGm bina11ndaki komisyona 
ıelmeleri. Uaua eksiltmesi 7-10.936 çartamba rGnG, 11tar etlainde 
8· 1o-936 perıembe .,ana saat 11 de ,kapalı zarf uıalile yapıla• 
cakbr. 

2 - Eksiltmeye ıirmek isteyenlerin 2490 HJl)ı kanunun 2, 3 
inci maddelerindeki veaikalarla teminat ve teklif mektuplanaı 
ihale saatlerinden bir ıaat evvel komiıyona vermif olmalar1. 

Harita Genel Direktarltiiinden : 
- Şartnameleri ayn ayrı yapılmıt harita ıenel direktBrlGfl 

kıta erleri için asatada yazalı 3 kalem yiyecek açık ekıiltme ile 
Hbn ahnacakbr. 

2 - istekliler ıeraiti anlamak Gzere laerrh ve elaıiltaaeye ti
receklerin de muvvakat teminat makbuzlarlyle ymab ,ea ve ıa· 
atlerde Cebecide harta renel direktarlGtil satıaalma komlqonu· 
na relmeleri, 
Muhm. beıd. Clnıi 

Lira 
350 
420 
380 

Bulrur 
Mercimek 
Kuru faulya 

Mikclan 
kilo 
3500 
3500 
3000 

Muv. tem. 
Lira. K. 

2625 
31 S) 

2700 

Tarllai 

" 
" 

Saat 

13 
14 
15 

Edirne Jandarma Erat Mektebi Komutaııhjmdan: 
7-9-1008 da kapalı zarfla eksiltmesi yapılan 180000 kilo birin· 

ci nevi ekmeklik una tüp çıkmlf isede verilen teklif mektubla
rında 2490 Hyılı kanunun 32ci maddesine uyrun olmayarak hak 
ve ıiliati ve fiatlerin yalnız rakkamla yudmuındua atarG 40ca 
madde mucibince tekrar kapalı zarf ekıiltmeai yapılacakbr. l.
te?dilerin 8-10-936 pertembe flnO ıaat 10cla Edirne merkez mal 
müd6rlüt6 odaıında toplanacak komiıyona teminat mektubları 
veya vezne makbudarile birlikte selmeleri. 

Ciui 
Birinci nevi 
ekmeklik un 

T. Flat M. Teminat 
Kilo kurut Lira 
180000 14 1890 

GlnG 

Tutarı 

Lira 
252m 

.. idi 

8-10416 kapah zarfla 

2- inşaat-Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
Nafıa VekAleti Şose ve K6priiler Reiılliinden: 

E'ffelee ebiltmeye çıkanlclıtı halde istekli çıkmadıtJaclaa ilaa· 
le eclilememiı olan Balıkesir VilA1etlnde Ayvalık-bir yola &ze
rindeki Altinova k6prGIG inpabnın kapalı zarf usulile yeaWen 
eblltmeai 1-10-9.18 pertembe rGnG ıaat Jlda Nafia Vekileti Şo
" ve KCSpriller Reiıaliti Eksiltme Komisyonu odamda yapılMak· 
br. 

lntaabn yeni yapılan ketlf becleli 27,000 liradır. 
Eksiltme tartnameai ve buna mGtet.ri evrak 135 kurut mu

kabilinde Şo.e ve K6prller Reislltlndea alıaabileffti ıiW Wl
yenler bu tubaameleri Bahk•ir Nafıa Mldlrllth• •lraell•l 
ederek rarebUlrler. 

Mnakbt teminat 2m5 liraclır • 
Eluiltmeye rirmek iatiyealeria a....ı Oe,.. ı•I• 3'1111 •rıh 

•lllauında çıkan tallmataa••Je '"8ba ...........- elallyet ve
ıikuını haiz olmalan ve bluat mlben•İI olmadıktan veya bir 
mlhencliale beraber bu ite girmedikleri taktirde uprl on metre 
açıklıfanda betonarme bir k6pra yapmıt olduklanaa •alr veaika 
ibraz etmeleri lbıındır. 

Teklif mektublarının 1-10-9.18 pertembe ,eae aaat 15e kadar 
Ankarnda ŞoH ve KlprGler Reillitlae vertı...ı lhımdı ... 



Sayfa ?. 

İzmir Bayındırlık 
Direktörlüğünden: 

1 - 12,897 lira keşif bedelli 
İzmir Manisa yo]unun 7 +000- ' 
l l + 500üncü kilometreleri ara· 
sındaki şose esasla tamiri l5 Ey· 

flul 936dan itibaren otuz gün 
müddetle kapalı eksiltmeye 
konulmuştur. 

'l Bu yolun kapalı eksilt• 
mesi 15 Birinciteşrin 936 per· 
~embe günü saat onda İzmir 
ili Daimi Encümeninde yapıla
caktır. 

3- İsteklilerin hazırlıyacak
ları 968 liralık muvakkat te· 
minatla teklifnamelerini ve eh
liyet vesikalarile birlikte adı 
geçen günlemeçte ihale saatin 
den bir saat evveline kadar 
Encümen Başkanlığına vererek 
makbuz almaları. İhale günün· 
de bütçe tasdikten gelmediği 
taktirde ikinci bir ilanla zarf· 
ların kabulüne devam oluna· 
cağı. 

4- Fazla bilgi edinmek is· 
tiyenlerin lzmir Bayındırlık Di· 
rektörlüğüne başvurmaları. 

* • * 
l - 13,372 lira 80 kuruş ke· 

şif bedelli Çatal-Bayındır yo· 
lunun o+ooo-4+300 kilomet
releri arasında yaptırılacak 

kaldırım 15 Eylül 936dan itiba
ren otuz gün müddetle kapalı 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksilt
mesi 15 Birinciteşrin 936 per· 
şembe günü saat onda İzmir 
İli Daimi Encümeninde yapıla
caktır . 

3- İsteklilerin hazırlıyacak· 
lar! 1003 Hralık muvakkat te · 
minatla teklifnamelerini ve eh
liyet vesikalarile birlikte adı 

geçen günlemeçte ihale saatin
den bir saat evveline kadar 
Encümen Başkanlığına vererek 
makbuz almaları. İhale gür>Ün· 
de bütçe tasdikten gelmediği 

taktirde ikinci bir ilanla zarf
ların kabulüne devam olunacak
tır. 

4- Fazla bilgi a\mak istiyen
lerin İzmir Bayındırlık Direk
törlüğüne başvurmaları. 

Çorum Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - 20 gün müddetle kapalı 
zarf usulile elı.siltmiye konul
muş olan Çorumun Park cad· 
desi üzerinde yapılacak orta o
kul binası 15-9-936 gününden 
itibaren 15 gün daha temdit e
dilmiştir. 

Temel, bodrum, zemin kat 
kargir ve beton işidir. 

' Bu işin keşif bedeli 24283 
lira 25 kuruştur. 

2 - Bu işe ait ıartname ve ' 
evrak şunlardır; 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık genel şart

naınesi. 

D - Fenni ve hususi şart· 
name. 

E - Keşif ve silsilei fiat, 
metraj cetvelleri, 

f - Proje. 
Iııtiyenler bu evrakı Ankara 

Nafıa Vekaleti yapı işleri u
mum ınüdürlüğü binalar Fen 
heyetinde, Çorum Nafıa daire · 
sinde görebilirler, 

3 Eksiltme 936 yılı eylü-
lünün ot•ızuncu çarşamba gunu 
saat on beşte Çorum Vilayet 
makamında toplanacak komis· 
yon tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
uıulile yapılacaktır. 

5 Eksiltmeye girebilmek 
için isteklinin 1821 lira muvak· 
kat teminat vermesi bundan 

başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımd ır. 

Ticaret odasmda kayidli ol
duğuna dair vesika ve bu işle 
r i yapabileceğine dair Nafıa 
Vekaletinin ehliyetnamesi. 

6 - Teklif mektubları yuka- , 
rıda üçüncü maddede yazılı sa· 
atten bir saat evveline kadar 
Vilayet makamında toplanacak 
eksiltme Komisyonu reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posta ile gönderilecek mek
tubların nihayet üçüncü mad
dede yazılı aaate kadar gelmiş 

olması ve dış zarfın mühür mu· 
mile iyice kapatılmış olması 

lazımdır. Postada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. 

Eskişehir Sıtma Mücadele 
Komisyonu Başkanlığından: 

Eskişehirdeki Sazova batak
lığı kurutma kanalının bakiye 
kalan ve bedeli keşfi 4753 lira 
4 l kuruştan ibaret olan kısmı· 

MÜNAKASA GAZETESİ 

nın hafriyatı 19-9-936 tarihinden 
5- 10-936 t a rihine k:ıdar açık 

eksiltmeye konmuştur. 
İhale 5· l 0-936 pazartesi gü

nü saat 14 de Eskişehirde Sıt 

ma Mücadele Riyaseti binasın· 

da toplanacak olan Komisyon 
tarafından yapılacaktır. Muvak
kat teminat 357 liradır. İstek
lilerin: 

l - Bu gibi işleri yapabile
ceğine dair Vilayet Nafıa Di
rektörlüğünden 2 gün evvel bir 
ehliyet vesikası. 

2 Sicilli ticarete kayidli 
bulunduğuna aid Ticaret oda
sından bir vesika almaları ge· 
reklidir. 

Bu hususa aid şartnaıneler 
ve keşif evrakı Sıtma Mücade
le ReisliğindP. her vakıt görü
lebiJir. 

3 - Teminat olarak verile
cek paranın Maliye veznesine 
yatırılmas ı ve mukabilinde 
makbuz alınarnk ibrazı lazım
dır. 

Aksaray Belediye Riyasetinden: 
2290 numaralı Belediye yapı ve yolları kanununa tevfikan ka

sabamızın 170 meskün, 130 gayrimeskun ki 300 hektar mesaha· 
i sathiyesinin 6140 lira bedeli keşifli halihazır harita ve müstak
bel planına Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinin haziran ve ağustos 
aylarında ilanı icra edildiği halde kapalı zarf usulile münakasa
sına talip zuhur etmediğinden ilan edilen şerait dahilinde bir ay 
zarfında pazarlık suretile verileceğini yevmi ihalenin 5-10-936 pa· 
zartesi günü saat 16 da yapılacaği ilan olunur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Hudud ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Umum Müdürlük arsası etrafına 
yaptırılacak ihata duvarı inşaatının tahmini kei if bedeli 4662 li
radır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır : 
A- Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C- Hususi şartname, 
D - Keşif cetveli. 
E- Bir adet plan. 
İstiyenler bu şartname ve ~vrakı meccanen Ayniyat şubesin

den alabi1irler. 
3- Eksiltme 9 B. teşrin 936 tarihinde cuma günü saat J0.30 

da Umum Müdürlük Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4- Eksiltme: açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 349 lira 65 kuruş 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları 
göstermesi lazımdır. 

6 Eksiltmeye en az bir parçada 4500 lirahk bina inşaatı 
yapmış olduğuna dair mal sahiplerinden vesika almış olanlar 
girebilirler. 

Pendik Bakt~riyolojihanesi Direktörlüğünden: 
25-9-936 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de İstanbulda 

Yüksek mektepler muhasebeciliğinde toplanacak komisyon ta
rafından ihalesi icra kılınacak olan Padokun münakasasının te
hir edildiği. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 2088 lira 90 kuruş olan konservatuvar yatı kıs· 

mı tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi 
Levazım Müdürlüğünde görülür. · İstekli olanlar Belediye fen işle
ri müdürlüğünün ehliyet vesikasile 156 lira 67 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 8- I0-936 perşembe günü 
saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdır . 

• • * 
Büyükderede 30 uncu İlk Mektebin tamirile Bayazit İnkilap 

müzesine yapılacak su yollarının tesisatı ayrı ayrı pazarlığa kon
muştur. Bak : İs~anbul Belediyesi İlanlarına . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

3 -İlaçlar, Klinik ve İspençiyari afat : 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Ordu sıhhiye ihtiyacı olan 150 kilo Baryomin ihale günleri vak
ti muayyeninde talibi çıkmadığından pazarlıkla 2-10-936 cuma 
günü saat 16 da satın alınacaktır. Muhammen tutarı 270 liradır . 
İsteklilerin 21 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile be· 
raber belli gün ve vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. ----

İı:;tanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Heybeliada Sanataryomuna lazım olan dört kalem rontken a· 
latı açık eksiltmiye konulmuştur. 

1- Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü
dürlüğü binasında kurulu Komisyonda 7-10-936 çarşamba günü 
saat 16,30 da yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat 985 lira 88 kuruştur. 

3 - Muvakkat garanti 73 lira 88 kuruştur. .
1
. ıer· 

. . h .. K . d görebı ır "_.. 4 - istekliler şartnameyı er gun omısyon a .
1 

"4" 
. .d T ' t Od esik••• e ..ıı ~ 5 - Isteklaerin cari seneye aı ıcare ası v gar•"• 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakk~ oıi•Yo 
makbuz veya banka mektubile belli gün ve saatte 0 

gelmeleri. 

4-Makineler, Motörler, sair teferruatı 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - İki adet kısa dalgalı telsiz ahize cihazı ve 
6~ 

teferr 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. r ,d~J 
2 - Muhammen bedel 20,000 muvakkat teminat 1500 ır I":, 
3- Eksiltme 6 ikinciteşrin 936 tarihine nıüsadif cuoı• (,J1I 

saat 15 de Ankarada Posta T . T . Umumi müdürlüğünde 
nacak komisyonda yapılacaktır. /., 

4 Talipler, teminatlarını idaremiz veznesine ve al~ 
mukbuz veya k.ınunen muteber teminat mektubunu ve şa ~ı 
de yazılı belgelerle tekJif mektubunu ihtiva edecek olaıı ;;! 
ve mühürlü zarflar mezkur tar \hte saat 15 e kadar kofll 

teslim edeceklerdir. 
5- Talipler, müteahhitlik 

haiz olacaklardır. 

J-" 
ehliyet vesikasını ve refet• 

b-~ 
iıt•" pil 6- Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden 

da Levazım muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

5-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve 

Fethiye Belediyesinden: I 
1- Nafıa Vekaletinden tasdikli proje, keşifname ve şartıı~, 

si mucibince Fethiye kasabasında elektrik tasisatı yapıl111•5'tıe• 
ğustos 936 tarihinden 6-I0-936 tarihine kadar 45 gün müdde 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. tedi 

2- Eksiltme 6 10-936 salı günü saat 16 da Fethiye Be 
dairesinde müteşekkil Belediye encümenince yapılacaktır· 

3 - Tahmin edilen bedel 4520 liralık santral binası inşa•' 
ağaç direkler hariç olmak üzere 16301.05 liradır. 

4 Muvakkat teminat miktarı 1222.58 liradır. Jıl 

5- Proje ve teferruatı, fenni ve hususi şartname ve oı" j 

lename projesi 5uretleri İstanbul Sirkeci yalı köşkü cadde• 
Fethiye Nakliyat ve ticaret evinde ve Fethiye Belediyesinde 
rasız görülebilir. 

6 Teklif mektubları şu vesikaları ihtiva edecektir. 
A- İstekli bir şirket olduğu takdirde sicilde kayıdlı 

ve halen faaliyette bulunduğuna dair bu eksiltmenin ilıiO 
binden sonra alınmış resmi bir vesika, şirket sirküleri veY1 

terlikten musaddak vekaletnamesi. 
B- Muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubu .. ~ 
C- Bugüne kadar en aşağı 16500 liralık bir elektrik teıı• 

muvaffakiyetle bitirdiğine dair kabul raporu veya mü.sadda" 
ti. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesi mucibince tanzim edec; 
teklif mektublarını eksiltme saatinden bir saat evveline a 
Belediye riyasetine vermeleri veya bu saate yetiştirmek 
göndermeleri ilan olunur. 

6-·Mensucat - Elbise · Kundura - Çamaşır v.s 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma KomisyonundaJJ: 

Hc!r bir metresine biçilen ederi 475 kuruş olan 2.00o 
re lacivert kumaş ile her bir kilosuna bicilen ederi 84 kuruş 
11 .600 kilo ayakkabı boyası kapalı zarfla alınacaktır. Jı 

2- Şartnamelerini parasız almak ve Örneklerini göroıe 
tiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 1 

3- Kumaşın ilk teminatı 712,5 ve boyanın ilk teminatı 
lira 28 " kuruştur. ~e 

4 - Kumaşların ihalesi 28-9-936 pazartesi günü saat t 1 
boyanın ihalesi aynı günde saat 15tedir. 3 

5- Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 
maddelerinde yazılı belgeleri ilk teminatları ile birlikte 1 
mektublarım ihale gün ve saatlarından en az bir saat e'l1 e 
M. V. Satınalma komisyonuna vermeleri . 

• • • 
l - Beher metresine biçilen ederi 575 kuruş olan 15, l~lı 

re gabardin kumaş ile beher metresine biçilen ederi 62:1 Jı' 
olan on bir bin iki yüz metr~ kurşuni kaputluk kumaş 
zarfla alınacaktır. . 

2- Gabardinin şartnamesi 305 ve kaputluğun şartname'' 
kuruşa M. M. V. Satınalma komisyonundi\n alınar. tl 

3- Gabardiııin ilk teminatı 4268 lira 75 kuruş ve kapll 
ilk teminatı 4750 liradır. 

4- Gai:>ardinin ihalesi 29-9-936 salı günü saat 15te ve lı 
luk kumaşın ihalesi 30-9-936 çarşamba günü saat l ldedit• 

5- Eksiltmelere girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ye 

maddelerindeki belge ve kanuni teminatları ile birlikte~· 
mektublarını ihale saatlarından :n az bir saat evvel M· 
Satınalma komisyonuna vermeleri. 

7 -Mahrukat ·Benzin-Makine yağları ve saire 
Hariciye Vekaletinden; 

1- Satın alınacak 190 ton kok kömürü kapalı zarfla 
kasaya konulmuştur. 



ı... 
il ~abnıin edilen bedel 5700 lira ve muvakkat teminatı 427 

1lruttur. 
llGnakaaa 8 birinciteşrin 936 perşembe günü saat 15 te 
a vekalet satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin teminatlarile teklif mektublarını mezkur tarih
iayona tevdi etmeleri ve şar~namesini almak istiyenlerin 
levazım müdürlüğune müracaatleri. 

. 
saıre 

İstanbul Belediyesinden: 

çıtdene tahtası 120 kuruş beheri 
gürten tahtası 200 ,, ,, 
taban atacı 160 ,, ,, 
kol atacı 55 ,, ,, 

at atalyesi için yukarda cinsi miktarı ve beherinin muham
b:edeli yazılı olan malzeme açık eksiltmeye konmuştur. Şart

levazam müdürlütünde görülür. İstekli olanlar kanunda 
vesika vP. 90 lira 15 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
bile beraber 8-Birinci tetrin-936 perşembe günü saat 14te 
encümende buluomılidar. 

Fabrikalar Umum Müdürlüğü ıatınalma 
Komisyonundan: 

l 200 ton tili Küherçilesi 
•bnıin edilen bedeli 10000 lira olan yukarda miktara ve cin

>aa.ıı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
. Jonunca 6-11·936 tarihinde cuma günü saat 16 da kapalı 
ile ihale edilecektir. Şartname parasiz olarak komisyondan 
· Taliplerin muvakkat teminat olan 765 liraya havi teklif 
"blaranı mezkur günde saat 15 e kadar komisyona verme

"e kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3üncü mad
'11deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mürıacaat-

• * • 
la()oo Adet muhtelif numarada bizli zımpara kitıdı. 
30oo ,, muhtelif numarada cam kitıdı. 

l' 4500 kilo muhtelif numarada zampara tozu. 
alınıin edilen bedeli 6.104 lira olan yukarda miktarı ve cınsı 

malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü aatanalma 
Jonunca 7-10-936 tar;,hinde çartamba g6nü aaat 15 te ka

larf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyoil
terilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 472 lira 80 kuru

i teklif mektublaranı mezkur günde saat 14 e kadar komis-
vermeleri ve kendilerinin de 2l 90 numaralı kanunun 2 3 
elerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona müra· 

lstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan: 

nbul Komutanhtı birlikleri için 30 tane tavla halatı 
~ perıembe günü saat 16,30da açık eksiltme ile satın ah
tır. Muhammen tutarı 480 liradır. Şartnamesi komisyonu
ıörülebilir. isteklilerin 36 liralık ilk teminat makbuz veya 

bile berlber Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna 
tleri. 

lstanbul Belediyesinden : 
bıtkünlerevi için lazım olan kundura malzemesi açık eksilt

konulmut ihale gününde giren bulunmadığından ekailtme 
cuma 1ıününe uzatıhnııtır. Şartnamesi ve malzeme listesi 

atım Müdürlüğünde görülür. Malzemenin hepsine 1089 lira 
~~ruı fiat tahmin olunmuftur. 
~kli olanlar kanunda yazıh vesika ve 82 lirarık ilk teminat 
• \11 veya mektubile beraber yukarıda yazılı wünde saat 14 te 
lbt Encümende bulunmalıdırlar. 

beniz Levazım Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan : 
'l' abrnin edilen bedeli 9360 lira olan 12000 kilo Bronz tel 
rillcitefrin-936 tarihine rastlıyan salı günG saat 14te kapalı 
1laulile alınacaktır. 

)~•kkat teminatı 702 lira olup ,artnamesi her gün komis
i. Parasız verilir. 

leklilerln 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 
1 zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasım
a bulunan Komisyon Batkanlıtına vermeleri. 

• .. . . 
'it illi Müdafaa Vekileti Satınalma Komisyonunca 1 1 600 kilo 

'i ilabı boyası satınalınacaktır. Bak: Sözü weçen Komisyonun 
..._"eat,, hanesinde intitar eden ilanına. 

pazarhta konmu,tur. 

MÜZA VEDELER 
1 "1'6teferrik 
~&! Tohum Islah lataayonu Satınalma Komisyonundan: 
~tılk6yde mGeıseıe arazisi içinde yıj'ın halinde 40-60 ton 
'iU . 25-9-936 cuma günü ıaat on dörtte Defterdarlık Muhue· 

t•11de toplanank Komisyon tarafından pazarlıkla satılacak-"1! ~nıin bedeli yalnız 300 liradır. isteklilerin teminat akçe-
bırlikte muayyen ıGn ve saatte Komisyona müracaatleri. 

MUNAKASA GAZETES 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
Bakırköy Kazasınca müsadere edilen 365 Kental meşe odunu 

5-10-936 pazartesi günü ihale edilmek üzere yüz kilosu &) kuruş 
muhammen bedel ile arttırmaya konulmuş olduğundan alıcıların 
o tarihte Kazaya mezkur Orman İd aresind · müteşekkil Komisyo
na ınüracaatlerı. 

İstanbul Gümrükleri Satı.ş Müdürlüğünden: 

1294 mezat kaimesi 80 kilo 100 lira yumak halinde pamuk ip
liği , 16.18 m. 35,250 k. 316.25 lira radyo makine ve lambaları , 
1601 m. 76 k. 304 1. radyo levazımatı, 1604 m. 23.150 k . 115.75. 
radyo ampulü ve aksamı , 618 m. 131 k. 1375 lira ipek ipliğinin 
25 Eylul 936 günü saat 14te istanbul Gümrüğündeki Satıf Salo- • 
nunda açık arttırmaları yapılacaktır. Arttırmaya gireceklerden 
yüzde yedi buçuk pey akcesi ve unvan tezkeresi aranır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
70 Çuval tala,, Cibali fabrikasında 

271 Kilo hurda kavuçuk, Cibali fabrikasında 
323 Aded bot kola çuvalı, Cibali fabrikasında 
83 Aded bot bidon, Nakliyat tubesinde 

820 Aded 3 litrelik tife, Kabataı Levazım Ambannda 
1951 Kilo ıskarta kenaviçe, Üsküdar depolar grubunda 
727 Kilo ıskarta çul, Üsküdar depolar grubunıla 
804 Kilo ıskarta kınnap, Üsküdar depolar grubunda 

6721 Kilo ıskarta ip, Ahır kapı Bakımevinde 
428 Kilo ıskarta çul ve kanaviçe Ahırkapı Bakımevinde 
Yukarda cins ve miktarları yazılı ıskarta malzeme 9-10-936 

tarihine raslıyan cuma günü saat onda pazarlıkla satılacaktır . 

İsteklilerin malları görmek üzere her gün hızalarında gösterilen 
mahallere ve pazarlık için de yüzde 15 güvenme paralarile bir
likte Kabataşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdür· 
lüğündeki Satış Komisyonuna müracaatları. 

Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden : 
Teklif edilen bedeller muvafık görülmediğinden dolayı talihle

rine ihale edilmiyen Millet ve Gülnihal vapurlarile ahiren satıl
masına karar verilen Sa.karya vapurları halihazırlarile ve pa:tar· 
hk suretile satılacaktır. 

Pazarlık 28·9 936 pazartesi günü saat on dörtte idaremiz Le
vazım Şefliğinde yapılacaktır. 

istekliler şeraiti öğrenmek Gzere hergün Levazım Şefliğimize 
müracaat etmelidirler. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ____________________________________ ....,. ___________ ____ 
Nümunesi mucibince 1200 kilo mühür kurşunu 25 

Eylül 936 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de pa
zarlıkla sahn alınacaktır. İsteklilerin numuneyi görmek ü
zere her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşda 
inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki 
Alım komisyonuna müracaatları. 252 ul249» 3 - 3 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Büyükderede 30uncu ilk mektebin tamiri 
Beyazit inkılap müzesine yapılacak su yol
ları tesisatı 

Keşif ilk 
tutarı teminatı 

221,41 15, 10 

47,43 3,70 
Düşkünler evi için 450 tane süpürge beheri 
15 kuruş 67,50 5,10 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler yapılmak iizere 
ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. (Fen işleri mildürlilğün
den fen ehliyet vesikası almak tarttır.) Keşif evrakı ve 
şartnamesi encümen kaleminde görülür. istekliler bizala
nnda gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 25·9-936 cuma günü saat 14te Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (8) 285 

• • • 
Keşif bedeli 585 lira 72 kurut olan fstanbul 19uncu 

mektebin tamiri açık ekailtmeye konulmuştur. Keşif ev
rakı ve şartnamesi Levazım Mildiirlilğllnde görülür. Is· 
tekli olanlar (ihaleden ıekiz glln evvel Nafıa Direktör· 
liiğtinden vesika almak) kanunun tayin ettiği vesika ve 
44 liralık ilk teminat m~kbuz veya mektübile beraber 
25-9-936 cuma günü saat 14te Daimi ~nciimende bulun-
malıdır. (l) 245 

• • • 
Has ki hastanesinde mevcut olup sahlmuına lilmm 

görülen 1 O tanesi dağınık ve 3 tanesi muntazam bir hal· 
de bulunan çini soba açık artbrma He olduğu yerde sa· 
tılacaktır. Bu sobalann hepsine 50 lira bede\ tahmin 
olunmuştur. istekli olanlar 25-9-936 cuma günü saat 11 
den l 2ye kadar orada bulunacak memuruna müracaat 
etmelidirler. (8) 265 

• 

Sayfa 3 

Borsa - Piyasa 

23-9-1936 

Para Borsası 

1 Sterlin 
l Dolar 

;?il Fransız 1 r. 

:!\.) )kl\'lk f"r. 
20 Drahmi 

'.!.O h.vıçre Fr. 
2ı ) Lev.1 
ı 1 loriıı 

20 Çek kronu 
1 Avu lUr)a ';il. 
ı Peçeta 
t Mark 
t Zlotı 

\ lış 

c:n.-
12.1, 
tl'ı3, 
ı .;ı.ı, 

HO, 
21.-

8!0, 

S:l, 
84, 

1 't, 

::!ô, 
20.-

ı I' eııgıı 2:!, 
20 Le) rn, 
20 J ) in.ır 48, 
ı Y«"n :r.!,-
20 lsH ç kronu Hl, 

ı Türk altını \1,,2, 

1 Banknot Os.B. "4''. 

1 Çekler 

Lorıdra 

Ne \' \ ork 
l'nrı~ 

Mıl,ıno 

Bnlksel 

Açı lış 

t:Ri, 

Atiııa 

Cerıl'\ re 
.-;ıor,a 

Aınstı-rı lam 
l'ı.ıg 

Vı),ın,ı 

Mndrıd 

13• rlın 

\'ar--o\ a 
Budapl şt 
Uııkreş 

Bel rad 
Yokohama 
Mosko\a 
Stokholın 

Esham 

Aslan çınH•nto 
~l ı rkez ılnnlwsı 

istikrazlar 

l ı rk borcu 1 'nd. 
il peş. . . • vad • 

Jstıkrazı dahili 

Tahvilat 

Anadolu 1 pe~ın 
1 vnd. 

il peşin 
il vad. 
ınıl . va. 

ü,7\140 
12.'lti 
tt),U\I 

4, fjfl\lıj 
ı-.ı,iı.;_'ilİ 

2,417-ı 

fi3,;""'32.J 
1, ti 

rn,27;-ıo 

4,2föli 
I .ıtt.bJ 

ı,vi2:-• 
4,21.ı; 

4,2:154 
1Uli,98b 
:l4,i4•)7 
2, litı:!\ 

"'4,881 ";" 
:ı,o4 

A~ılı 
1:!,'i:'ı 

1"1, 

\çılış 
23,4.'; 
21,\175 
2t,H5 
4G, 

Açılı 

44,M 
44,s:J 
45,w 
44,00 
4G 

Satış 

r.:ı::ı 

121i, 
trı6,

tCö, -
84, 
23,-

820, 
25, 
85, -
90, 

l(i, 

Hu, -
2:1,-

tu, -
:-12. 
!l4,
:ı:t-

\l:i:l,-
24:1, 

Kapanış 

t.:18, 
o,7~.w 

12,0tt 
lU,0.1 
4,70 

ıs:ı, 7tı.; ti 
2,-:ı:fi(I 

62,ri32.• 
1, li 

Hl,2'i50 
4,::!Wl.i 
7,1320 
1 ,fl7:!4 
4,21~"i 

4,:tl.'>4 
100,tlS:ı 

!14,7467 
2,f"J834 

24,881i 
:J,()4 

h.apanı-: 
12,7.ı 

HO;jll 

Kapanı~ 
2a.~rı 

21,:l7.ı 

21,9iı 

46, 

Kapanı 

44,85 
44,t!lı 

4fı,6i. 
44,90 
80,54 

f ratelli S P ER CD 
Galata Gümrükleri kartısında 

Hürdaverdigir Han. 
Telefon: 4479'ı 

Amsterdam - Kompani Roıal 
Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

GANYMEDES vapuru elyevm 
limanda. 

HERCULES vapuru 13-19 Eylul 
tahmil • 

Nerlandez kompanyasının 
nehri vapurları limanlar için 
huusi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer
hndez Kumpanyuı ile anlqıl

mak suretile bütün dünya li
manları için dotru kontlmen
tolar verilir. 

iTHALA T SER YISI 
Amsterdamden beklenilen 

vapurlar. 
HERMES vapuru 12 Eylüla 
dofru Amsterdamdan yakında 
hareket ORF.STES vap. 8 

Eylula dotru 

imtiyaz sahibi ve yazı it leri 
Direktörü: lımail Girit 
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SOMMAlRE: 

A) Adjudications au Rabais. 

1 - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete. 
2 - Produits Chimique et Pharmaceutique - lnıtruments Sanitaires • 

Antiquites ete. 

3 - Tissus en tout genre - Habillement - Lingerie - Chaussures ete. 

4 - Maehines, Moteurs, Aceessoires et Huiles pour machine. 

5 Bois de Construetion, Planches, Poteaux ete. 

6- Combustible • Charbon - Carburant. (Benzine, ete.) 
1- Divers. 

A) Adjudications au Rabais 

-1-------
Construction - Reparation 

Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Reparation de certainea par
ties du Conservatoire. Prix est. 
2088,90, eaut. prov. 156,67 L. 
Adj. de gre iı gre. Com. Perma· 
nente de la Munieipalite d'lstan· 
bul, jeudi 8-10-936 a 14 b. Cah. 
des eh. a la Direction de l'Eco· 
nomat. 

Reparation fondamentale de 
la ehaussee, entre les kil. 7 +000 
11+500 de la route Izmir-Manis· 
!la, Prix est. 12897, caut. prov. 
968 L. 

Construction de trottoir entre 
les kls. o+ooo-'4+300 de la 
route Tehatal-Bayindir. Prix est. 
13 372,80, caut. prov. 1003 L. 

Adj. sous pli caebete et sepa
reoıent. Com. Permanente du Vi
layet d'lzmir, le jeudi 15-10-936 
a 10 h. Pour plus amples rensei
ıcnements s'adresser a la Direc
tion des Travaux Publies d'lzmir, 

Construction dumur d'enclos 
autour du terrain de la Dir. Sa
nitaire des Frontieres a Ankara. 
Prix est. 4662, caut. prov. 349,65 
L. Adj . ouverte. Com. d' Aehat 
de la Direetion Generale d'Hy
!ı?'iene des Frontieres et des Li t· 
toraux a Ankara, vendredi 9-10·936 
a 10 h. 30. Cah. des eh. au Bu 
reau des "Ayniyat" a Ankara. 

Construction d'une Ecole Se
condaire a Tchoroum. Prix est. 
24283,25, caut. prov. 1821 L. 
Nouvelle adj . sous pli eachete. 
Com, du Vilayet de Tchoroum. 
Mercrcdi 30-9 936 a 15 h. Cah 
des eh. au Service Tecbnique 
des 8atiments de la Dir. Genera
le des Constructions du Ministere 
des Travaux Publies a Ankara et 
a la Direotion des Travaux Pu· 
blics de Tehoroum. -Reliqud des travaux d'aıısai
chement du marais de Sazova 
a Eskichehir (nivellement du ea
nal de ce nom) Prix est. 4753,4J., 
caut. prov. 357. Adj. ouverte. 
~om. Spcciale sieg-eant a la Pre
ıııdenc:e de la Lutte contre le Pa-

ludisme a Eskichebir, lundi 5-10-
936 iı 14 h. Cah. des eh. a la 
Presidence susindiquee. 

Conslruction du mur d' enclos 
de la fabrique de Pachabahdje. 
Prix est. 4746,35, eaut. prov. 356 
L. Adj. ouverte. Com. d'Aehat 
de l'Economat de la Direetion 
Generale des Monopoles a Kaba-

1 taehe, mardi 13-10-936 a 15 h. 
Cah. des eh . grat. a la Commis
sion. 

"' • • 
L 'adj relative a la construction 

de paddoek iı l'Inatitut de bacte
riologie de Pendik, qui devait 
avoir lieu le vendredi 25-9-936 a 
ete ajournee. 
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Produits Chimiques et 1 
Pharmaceutiques - lnstru

ments Sanitaires - F our- ı 
niture pour Hôpitaux 

Bariomine 150 kilos. Prix est. 
270, caut. prov. 21 L. Seeonde 
adj. (de gre iı gre) aucun sou
missionnaire ne s'etant pas pre
sente lors de la premiere. Com. 
d' Aehat du Commandanat d'ls • 
tanbul a Findikli, vendredi 2-10· 
936 a 16 h. 

Appareils de Roentgen 4 lots, 
pt.>ur le Sanatorium de Heybeli. 
Prix est. 985,88, eaut. prov. 73,88 
L. Adj. ouverte. Com. de la Di
rection de l'Hygiene et de l' As· 
sistance Soeiale d'lstanbul a Dja
ghalogfou, mercredi le 7-10-936 
a 16 h. 30. Cah. deıı eh. a la 
Cotıı mission. 
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Habillement - Lingerie · 

Chaussures ete. 

Etoffe gabarcline 15100 me
treı. Prix est . 575 P. le metre. 
Caut. prov. 4268,75 L. 

Etoffe couleur plomb pour 
cabot, 11200 metres. Prix est. 
625 P. le metre. Caut. prov. 4750 
L. Adj. sous pli cachete et sepa
rcment. Com. d' Achat du Minis
tere de la Defease Nationale a 
Ankara, reapectivement le mardi 

1 29-9-936 a 15 h. et le mercredi 
30-9-936 a 11 h. Cah. des eh. 

JEUDI 

aux prix de 305 P. (pour gabar· 
dine) et 350 P. (pour etoffe de 
capot} iı la Commission. 

f.toffe bleue 2000 metres. Prix 
est. 475 P. le metre. Caut. prov. 
712,50 L. Adj. sous , pli eaehete. 
Com. d'Achat du Ministere de la 
Defense Nationale a Ankara, lun
di 28 -9 936 iı 11 h. Cah. des eh. 
grat. et eehantillon iı la Commis
sion. 
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Machines, Moteurs, Acces· 
soires et Huiles pour 

Machine 

( ' eux Appareils recepteur de 
T. S. F. a onde courte, aeees· 
soircs compris. Prix est. 20,000, 
eaut. prov. 1500 1 •• Adj. sous p'i 
eaehet~. Com. de la Directioıı 

Generale des P. T. T. a Ankara, 
vendredi le 6-11 936 iı 15 b. Cah. 
des eh. grat. a la Directiun de 
l'Economat a Ankara et au Bu 
reau des "Ayniyat" a Istanbul. 

(M) 

1 
-5_-- . 

Bois de Construction, 

Planches ete. 

Planche de differeHte sorte 
1040 pieees, pour l'atelier de Ba· 
lat. Prix est. 1202, caut. prov. 
90, 15 L. Adj. ouverte. Com. Per
manente de la Municipalite d'ls
tanbul, jeudi 8-10-936 a 14 h. 
Cah. des eh. a la Direetion de 
l'Economat. 

-6-
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Combustible, Charbons, 

Car bur ant. 

Coke 190 tonnes. Prix est. 
5700, caut. prov. 427,50 L. Adj. 
sous pli eachetc. Com. d' Achat 
du Ministere des Affaires Etran
geres iı Ankara, jeudi 8-10-936 a 
15 h.. Cah. des eb. a la Diree 
tion de l'Eeonomat. 
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l _____ Divers ___ . ___ I 
Couverture en laine 18000 a 

23000 pieces. Prix est. 750 P. la 
piece. Caut. prov. 1875 L. Adj. 
sous pli eache\c. Com. d' Aehat 
du Ministere de la Def ense Natio
nale a Ankara, mardi 6-10-936 a 
11 h. Cah. deı eh. a la Commis
sion, moyennant 865 P. 

La Direetion Generale des Fa· 
briques Militaires a mis en adju· 
dioation la fourniture du materiel 

suivant : 

1) Acier carre de diff. dimen
sion 6 lots. Prix est. 9300, caut. 
prov. 697,50 L. Adj. sous pli ca
cbete. Vendredi 6-11-936 a 15 h. 

2) Tuyau en aeier de diff. 
diametre 15 lots. Prix est. 2900, 

1 eaut. prov. 217,50 L. Adi. ouver
te. Mardi 6-10-936 a 14 h. 

3) Acier de differentes espe· 
cea 16 lots. Prix ~st. 7850, eaut. 
prov. 588,75 L. Adj. sous pli ca· 
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ehete. Jeudi 5-11·936 iı 15 h. 

1 
4) Pierre d'emeri de diff. sor· 

, tes 75 lots. Prix est. 8410, caut. 
ı prov. 630,75 L. Adj. sous pli ea· 

1 

enete. Mercredi 4-11-936 a 15 h. 
Cah. des eh. grat . a la Commi'l
sion d' Aehal de la Direction pre· 
citee. (M) 

Meehes g\ludronnees, dou ble 
750, L' OO metres. 

idem, triple 1,000 000 metres. 

idem, unique a ruban 125 000 
metres. 

idem, submersible 125000 me
tres. Caut. prov. 7,5 pour cent. 
Adj. de grc iı gre. Com. d'Aehat 
de l'Eeonomat de la Direetion 
Ge nerale d .. s Monopoles a Kaba· 
tache, lundi 12-10-936 a 15 h. 
Cah. des eh. a la Co'llmission. 

Fil en bronze 12000 kilos. 
Prix est. 9360, eaut. prov. 702 L. 
Adj. sous pli eachete. Com. des 
Achats Maritimes a Kassimpacha, 
mardi 6-10-936 iı 14 h. Cah. des 
eh . grat. a la Commission. 

Creme pour chaussure 11600 
kilos. Prix est. 84 P. le kilo. 
Caut. prov. 1169,28 L. Adj. sous 
pi• eaehetc. Com. d' Aehat du Mi
nistcre de la Defense Nationale 
a Ankara, lundi 28-9-936 a 15 h. 
Cah. des eh. g-rat. et cchantillon 
iı la Commission. 

Plomb pu?' 150 tonneı. Prix 
est. 22500, eaut. prov. 1687,50 L. 
Adj. sous pli caebete. Com. d' A
ehat de la Direction Generale 
des Fabriques Militaires, jeudi 
22·10-936 iı 15 h. Cah. des eh. 
grat. a la meme Commission. (M) 

Tuyaux en fonte et pieccs de 
rechange, pour 1' Administration 
des Eaux d' Ankara. Prix est. 
5500, caut. prov. 412,50 L. Adj. 
sous pli cachete. Com. Perma
nente de la Municipı-lite d' Anka
ra, vendredi 25-9-936 a 11 b. 
Cah. des eh. au Secretariat. 

ıO 
Fil en bronze de 2 ııı f 

tonnes. Prix est. 7500, caııt c 
563 L. Adj. sous pli c~o' 
Com. d' Achat de la Direct~ fi 
nerale des P. T. T. d'Arıd', 
27-10·936 a 15 h. Cah. ~' 
a la Direction de l'Ecorı0~~ 
Ankara et au bureaıı deS ( 

yat" a Istanbul. 

'' d' . t dO~ v erre or ınaıre e 
pour bitiment et pour w9ı' 
Prix est. 12233, eaut. pro'f· ~ 
L. Adj. aomı pli eachete. 
nistration Generale des Cbe 
de Fer d~ l'Etat a Ankar•~ 
29-9-936 a ıs h. 30. Cah· 
grat. au Bureau de l'Ecorı 
Ankara et au Service deS ~ 
tions et des Expeditions ; 
darpaeha. 

Fourniture de soudure 1 
Prix est. 3628, caut. proV• 
P. Adj. ouverte. 

Fourniture de fonderie 2~ 
Prix est. 4200, eaut. proV• 
Adj. ouverte. 

Com. d'Aehat du Minisi 
la Dcfense Nationale a A 
vendre<li 23-10-936, resf 
ment a 11 h. et a 15 h. 

" 
* "' ıı• Des clıangements reeonrı 

cessaires devant etre apP~ 
par le Ministere des Trav•11 

i)blics au eahier des char~e•d 
la fourniture de 13 etablı• d' 
lier, dont l'adjudicatioP -
avoir lieu le lundi 28 Septe 
1936, a 15 heures conforJlld 
iı un avis prceedent, cette• 
cation a ett; remise au plll~ 

VISITEZ L'URSS 
VOUS Y VERREZ : 

Le niveau eleve de l'industrie et de l'agriculture, qui orıt 
un essor particulier a la su ite du mouvement Sta khanov; 

Les conditions sociales et materielles des travailleurs ; 
- La vie de la jeunesse et tles enfants ; 
- Les musees et les expositions (economie nationale, scit11 

arts, eulture) ; 
- Lcı ereations des arts sccniques e\ du einema ; 
- Le ıysteme de l'instruction publique : eeol~ moyen11e

5 

superieures, etal;ılissements prescolaires. 
- L'organis'ltion de la sante publique et celles des assur• 

sociales ; . 1 
- Le dcveloppement des sports : epreuves sportives et o 

piades, sur les stades et dans les parcs de culture et de re?0' 

INTOURIST 
vous garantit tout le confort desirable 

INTOURIST 
met a votre disposition des g-uides qualifies, des hôtels cO~ 
tab!es et des moyens de transport modernes. 
Pour tous renseignements et l' achat des bi llets et eırtef 

tournces en ~RSS:. s'adresser aux agenta de l'lntourisL , 
6 G. Schembrı et Fıgli Hovaghimian Han ler Etag-e Teleph. 42 


