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Sayısı S kuruş 
Reımi makbuz bedeli ol

lllayan tediyat makbül de
tlldir. 

iÇiNDEKiLER: 
a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v · •· 

•• 

inşaat, Tamirat, Nafia itleri, Malzeme, Harita 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane levazımı 
4 Makineler, Motörlar, sair teferruatı. 
3 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

6 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. ı. 
'1 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, 8 • 

8 Kereste - Tabtav. s. 
8 Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferik 

MÜNAKASALAR_ 
zak, Zahire, Et ve Sebze: 

kale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

~- MGatahkem mevki kıtaab ihıiyacı için kapalı zarfla 637 ,000 
"n •abn alınacakbr. 

Uunn beher kilosuna 14 50 kuruttan 9'2.165 lira ffat biçil-

lhale11i 6·10-938 tarih Hli pO aaat 15te Çanaklı.al• MO.-
•ın Mevki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

4 lıteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 
lirayı ve ihale kanununun 2, 3üncü madd~l~rindeki vesaik 

\ir ıaat evvel Komiıyona müracaat etmelerı ılin olunur. 

lstanbul Belediyesinden: 

bir kilosunun 
muham. fıatı cınıı hk teminab 
10 kurut 75 S. ekmek 252,50 lira 
13 ,, Süt 'El " 

filOS 25 Beyaz peynir 118,50 " 
8elediye hHtaneler :e diter mÜemsesabna lizım olan rukar
"-i miktarı ve muhammen bedelleri yazılı Oç ti\rlü yıyecek 

.,..; puarlıta konulmuttur. Şartnameleri levazım müdü~lü
fCirillür. lıtekli olanlar 2490 No.lu kanunda yazılı ~emıka 

~laaıannda raıterilen ilk teminat makbuz veya mektubıle be-
28-9-9.16 pazartHi rünü saat 14te daimi encümende bu-

• • • 
Hepainin 

muham. bedeli ilk tem. 
334 lira 50 kurut 26 lira 

'-•al toz teker 1785 " 134 " 
1>1fkGnler evi için lizım olan yukarıda miktarları yazılı olan 

tere yatı ile toz teker ayrı ayrı açık eluiltmeye ~onul• 
• Şartnameleri levazım mGdürlitünde rörülür. l.tekl~ olan· 

lr.au11un tayin ettiti vesika ve hizalannda röıterilen ılk te
llaakbuz veya mektubile beraber 29-9-936 ıalı rünl .. at 

clatw..ı encGmende bulunmalıdır. 

e Müstahkem Mevki Sabnalma Komisyonundan: 

1
' lla.taııkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı sarf ile 

a kilo un ıabn abaacakbr. . . . . . 
a.._ Uaun IMber kilo.ana 14,50 kuruftan 19720 lira bıçılmıttir. 

lı.aı .. i 7-10-9.16 tarih çartamba rGnG ıaat 16,30da Çanak-
~kem mevki alım komi•yonunda yapalacaktlr. . 
b l.tekliler ihaleden bir ıaat evvel teminat akçel~rı ol~n 
'•11 ve ihale kanununun 2, 3GncG maddelerindekı vesaık 
•1at evvel komiıyona mGracaat etmeleri ilin olunur· 

GÜNLOK 

CUMA 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaabndan: 

lıtanbul Komutanlıtı birlik
leri ıenelik ihtiyacı olan 64000 
kilo bulgur ~10-936 cuma p
nü Hat 14,30 da kapalı zarf i· 
le sabnalınacaktır. Muhammen 
tutarı 8640 liradır. Şartname•i 

komiszonumuzda l'Örülebilir. lı
teklilerin 648 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektublariy 
le 2490 numaralı kanunun 2, 3 
üncü maddelerindeki yazıiı ve
.. ikle beraber ihaleden en az 
bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıdaki Ko
mutanlak Satınalma Komiıyo· 

nuna vermeleri. 
• •• 

l•tanbul Komutanlıtı birlik-
leri senelik ihtiyacı olan 36000 
kilo nohut ~ lo-936 cuma ıü

nü saat 15,45 de açık ekıiltme 
ile ıatın alınacakbr. Muham
men tutarı 4140 liradır. Şart
name•i komisyonumuzda ıörO• 
lebilir. iıteklilerin 311 liralık 
ilk teminat makbuz veya mek
tublariyle beraber ihale l'ÜnÜ 
vaktt mua11eninde Fındıklıda 
Komutaalık •atınalma komiı

yonuna relmeleri. --
İstanbul Harici Askeri 

Kıtaabndan: 
7 4449'l kilo arpa kapalı zarf 

uıulile alınacaktır. Şartname

•i Ankara Levazım Aakeri Sa
tinalma komisyonundan 140 
kurq mukabilinde verilir. lha
lui 9-10-936 cuma rünü aaat 
15 dedir. Arpanın tutarı 27918 
Iİl'a 45 kurut olup ilk teminat 
209.1 lira 88 kuruttur. Ekıilt
meye ittirak edeceklerin 2490 
•aydı kanunun 2 ve 3 Gncü 
maddelerindeki veaikalarla ilk 
teminat teklif mektublarını ha
vi kapalı zarflarını ihalenin ya· 
pılacağı belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar mez
kur komiayona vermeleri. 

• • • 
780840 kilo yulaf kapalı zarf 

uıulile alınacakbr. Şartnameıi 
Ankara Levazım A. Satınal
ma komiıyonundan 137 kurut 
mukabilinde verilir. lhale•i 
10-10-9-16 cumarteıi ıGnü ... t 
il dedir. Yulahn tutarı 273'ı9 
lira 40 kururttur. lık teminatı 
2049 lira 70 kuruttur. ltteklile
rin 2490 sayılı kanunun 2 3 
incü maddelerindeki ve1ikalar
la ilk teminat ve teklif mek· 
tuplannı havi kapalı zarflarını 
kanuni tekilde tanzim ederek 
ihalenin yapılacatı belli fGn 
ve ıaatten en az bir •ut evvel 
mezkur komİ.lyona vermeleri· 

Sivas Sanatlar 
MtidilrlGitbıden: 

Kilo 
1000 Erinmit aade yat 
1500 Hu ua 
1000 Bulpr 

19000 Hu ekmek 
1500 Şeker 

Sanatlar evi çıraklannın i· 
.. elari için yukarıda cim ve 
miktarı yazılı 5 kalem erzakın 

12-~936 tarihinden itibaren bir 
ay içinde pazrlıkla ihalesi ka
rarlqtırılmı,tar. Taliplerin Vi
layet Daimi Encümenine müra
caatları bildirilir. 

iDAREHANE: 
Y oğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
ldHehanemizde görütülur 

Telep.: lıt. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutuıu N. 1261 

25 EylM 1936 

lip çıkmadığından tahmin fiya
tı 5 ıantim yükıeltilerek 3 Gn
cü pazarlığı 28 eylul 936 pa
zarte.i .. at 15 te T opbanede 
satınalma komiıyonunda yapı• 
lacakbr. Tahmin bedeli beher 

lstanbul Levazım Amirliği kilo butday için Trakyanın 87 
buçuk ıantim ve lstanbulun 60 

Satmalma Komisyonundan; Hntimdir. lık teminatı 648 lira 
Trakya ve lıtanbıılda bulu. 51 kuruttur. 

nan birlikler için 1350 ton but- Şartname.i Komiıyonda .. a
day kırdırılmaıı kapalı zarfla rülebilir. l.teklilerin belli 1aat
ve pazarlıkla ekıiltmelerine ta- te komiıyona gelmeleri. ----

Çanakkale jandarma Mektepleri Satınalma Komisyonundan: 

Cinıi Kilo Tahm. bed. Muvak. Tem. 
Lira K. Lira. K. 

Sadeyat 21517 19565 30 1452 23 
1 - Çanakkalede I, 2, 3, 9, 10 ıayılı jandarma okullarile jan

darma hastanesinin 1 eylül 936 günlemecinden 937 Ninan niha
yetine kadar ihtiyaçları olan yukarıda yazılı 1 kalem erzalun 1 
1 ci Tetrin 936 pertembe srünü ıaal 16 da kapalı zarf u•ulile 9 
sayılı jandarma okul ordu evinde ıalihlyettar komi•yonca ek
•iltmeai yapdaeakhr. 

2 - Teminat mektupları ihale ıri1nG Hat 14,30 a kadar ko
mi•yona teslim edilmit olacaktır. 

3 - Şartnumeler Çanakkalede Jandarma Satınalma komiıyo· 
nunda paraıız verilecektir. 

En çok 
200 
210 
60 
50 
45 

565 

lstanbul Belediyesinden : 
Günde 
en az 

170 
160 
30 
40 
35 -435 

Cerrahpqa 
Haseki 
Beyotlu 
Emrazı zllhreviye 
z. kamil 

Hastanelere 936 seceıi içinde lazım olan birinci neYİ 
ekmek kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Ekmeie be
lediyece konulan azami narh fiab tahmi edilmiftir. Şart
namesini isteyenler Levazım Mildürlüğtlnden parasız alı
bilirler. Eksiltme 6·T. evvel-936 sah gün& ıaat 15te Dai
mi Encümende yapılacaktır. istekliler 2490 N.lu kanunda 
yazılı vesika ve 1254 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubile teklif mektublarını havi zarflarını yukarda ya
zılı günde saat 14e kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

(M) 

Seyhan killtür Direğtörlilğ&nden 
- Adana kız lisuinin ( 110) erkek li•ainia (30) kalem ena

kı bir arada erkek atretmen okulunun (48) kalem erzak ihtiyacı 
ayrı olmak üzere (15) rün mGddetle ebiltmeye konulmqtur. 
Her Gç okula alınacak erzakın enafı aynıdır. Erzalun cins ve 
miktan okullarda ve kültGr daire•indedir. 

2 - ihale günü (3) birinci teırin cumartesi rünG Hat ondur. 
3 - EluUtme Adana Kültür DirektörUitGnGnde yapılacakbr. 
lıteklilerin .. rtaamelerde yazılı kanuni vuikalardan bqka 

ticaret odasının yeni yıl ve11ika11 ve teminat makbuzlariyle bera
ber ihale için tayin edilen belli gün ve 1aatte kiltGr direktarlG
.,0.de hazır bulunamaları. 

4 - isteklilerden Adanada bulunanlar prtnameleri her gGn 
ait oldutu okullarda 1'6rebilecekleri, il ditında bulunan i•teklile
rin de .. rtaameleri tahriren iıtemeleri ilin olunur. 

latanbul Belediyesiden 
Diifkünler evi için gGnde 50 kilo ve haftada .,nca iki veya 

üç lfÜn yGzer kilo olmalı &zere 15 temauıa 187 ...... kadar li
zım olan koyun eti kapalı wfla ekallbaep koaulmuıtar. 

8İI' kilo koyan etine 40 kurut flat tahmiD oluamuftur. Ekallt
me 12 10- 936 pazartesi ıGnG Hat 15de daimi encOmende ya
pılacaktır. lmyenler tartnamesini bedava olarak levazim mGdGr
lütGnden alabilirler. Ekıiltmeye rirmek iıtiyenler kanunda yazıb 
veıika ve 1060 lirabk ilk teminat makbuz ve ya mektubile tek
lif mektupluını havi kapalı zarflarını yukarcla yazdı ıGnde Aat 
14e kadar daimi enclmene vermelidİJ'ler. 



Sayfa ?. 

Sıvas Tüm Arttırma Eksıltme komisyonu Ba,kanlığından: 
1- Zaradaki Alay ihtiyacı için 225 bin kilo Ekmeklik un ka

palı ola~ak eksiltmeye konulmuştur. 
2- ihalesi 12-10-936 pazartesi günü saat 15tedir, 
3- Hepsinin ederi 30375 liradır. İlk teminatı 2278 lira 12 bu

çuk kuruştur. 

:- Şartn~m~ Sıvas Tüm artırma eksiltme komisyonundadır. 
- Isteklılerm teklif mektublarını 2490 sayıh kanuna uygun 

olarak yazarak ihale saatından bir saat evveline kadar Sıvas 
Tüm artırma eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde teslim 
etmeleri bildirilir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan : 
1500 kilo Sadeyağı 

Tahmin edilen bedeli 1500 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
Y~zıh yağ Askeri FabrikalaO Umum Müdürlüğü Satınalma ko
~ısyonunca 8-10-936 tarihinde perşembe günü saat 14 de açık ek
sıltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 112 lira 50 kuruş 
ve 2490 numarah kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez-
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Sıvas Tüm Arthrma Eksiltme Kom. Başkanlığından 

1- Aşağıdaki cetvelde yazılı dört kalem yiyecek kapalı ola
rak eksiltmeye konmuştur. 

2- İhale gün ve saatları cetvelde yazılıdır. 
3 - Muhammen bedelleri ve ilk teminatları keza cetveld"' 

yazılıdır. 

4 - Şartnameleri her gün Sıvas Tüm sahnalma komisyonun
da görülebilir. 

5- İstekliler teklif mektublarını ihale saatından bir saat ev
veline kadar Sıva'i Tuğ binasındaki Tüm arttırma eksiltme ko
misyonuna makbuz karşılığı vereceklerdir. 
Tutarı İlk teminatı İhale tarih ve günü Saatı Cinsi, miktarı 
Lira Lira 
6000 450 5-10-936 

6-10-936 
7-I0-936 
8-10-936 

pazartesi 15 60 bin kilo bulgur 
10800 810 Salı l l 12 ,, ,, sade 
5200 390 Çarşamba ,, ,, ,, ,, sabun 

14000 1050 Persembe 15 100 ,, ,, aığır eti 

• • * 
l - Aşağıdaki cetvelde yazıh 4 kalem yiyecek açık olarak 

eksiltmeye konulmuştur. 
2- İhale gün ve saatleri cetvelde yazılıdır. 
3- Muhammen bedelleri ve ilk teminaları keza cetvelde ya

zılıdır. 

4- Şartnameleri her gün Sıvas satınalma komisyonunda gö
rülebilir. 

5 İstekliler ihale gününde ihaleden bir saat evvel ilk temi
natları ile birlikte eksiltme-ye girmek için Sıvas satınalma ko
misyonuna gelmeleri ilan olunur. 
Tutarı İlk temi- ihale tari - ihale ihale cinsi 

natı hi 
Lira K. 
180 
83 

9·10-936 
,, ,, 

günü 

cuma 
,, 

satı 

10 kuru üzüm 
11 mercimek 

miktarı 

kilo 
Lira 
2408 
1100 
3500 
3750 

262 2.5 
281 25 " 

" 
" 
" 

" ,, 
15 kuru fasulya 
16 pirinç 

12000 
10000 
35000 
15000 

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

Çorum Vilayeti Nafia Müdürlügünden 
1 - Eylülün on beşinci sah günü saat 14 te kapali zarf usu· 

lile ihalesi yapılmak üzere yirmi gün müddetle eksiltmede bu
lunan ve tal!p çıkmadığından arttırma eksiltme ve ihalat kanu
nunun kırkıncı maddesi macibince yeniden eksiltmesi acılan iş: 

Çorum Vilayeti dahilinde Sungurlu-Çerikli yolu üzerinde muh· 
telif kısımlarda bulunan 39 köprü vn menfezdir. 

Bu iyin bedeli keşfi 23,426 lira 21 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C Bayındırhk genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. 
E - Keşif ve silsilei fiat metrai cetvelleri. 
~ - Proje. 
lstiyenler bu evrakı Çorum Vilayeti Encümen Dairesinde ğöre· 

bilirler. 

3 - Eksiltme 1936 yılı teşrinievelinin beşinci pazartesi günü 
saat 14 te Çorum Vilayeti Daimi Encümen Riyaseti odasında ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1757 lira muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki evrakları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Ticaret Odasında kayidli olduğuna dair vesika ve bu işi ya
pabileceğine dair Nafia Vekaletinin ehliyetııamesi. 

6 - Teklif mektubları yukarıda ücüncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar Daimi Encümen Riyaset odasında 
toplanacak Daimi Encümen Riyasetine makbuz mukabilinde ve
rilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ücüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve verilen zarfın mü
hür mu mile iyice kapatılmış olması lazı ındır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Edirne Nafıa l\4üdür~.üğünden: j 

1 - Edirne Kız Oğretmen ı 

okulunda keşif kağıtları ve ' 
şartnamesine göre yaptırılacak 
3813 lira 10 kuruşluk tamiratı 
on beş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2- Bu işe ait keşif kağıtla -
rı ve şartname şunlardır: 

l - Eksiltme şartnamesi. 

2- Metraj defteri. 
3- Silsilei fiat cetveli, 
4- Fenni şartname, 
5 - Mukavele projesi, 
6 - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi. 

Bu şerait Edirne ve İstanbul 
Nafıa Müdürlüklerine mürac:ıat
le görülüp okunabilir ve isti
yenlere parasız gönduilir. 

3- Açık eksiltme 6-!0-936 
tarihine musadif salı günü saat 
on altıda Edirne Nafıa Müdür
lüğündeki Komisyonda yapıla

caktır. 

4- Eksiltmeye gireceklerin 
Resmi Gazetenin 7 Mayıs 93() 
tarih ve 3297 sayılı nüshasında 
yazılı talimatnameye göre hu 
işe girebilmek için Edirne Na
fıa Müdürlüğünden alacakları 

vesikaları ve bu senenin Tica
ret Odasına kayitli bulunduğu· 
na dair kağıtları ve yüzde ye 
di buçuk nisbetinde 286 liralık 

teminatlarile yukarda yazılı 

gün ve saatte Edirn~ Nafıa 

Müdürlüğündeki Komisyona 
müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 4995 lira 39 ku

ruş olan Erenköy İ~ Erenköy 

yolunun esaslı tamiri açık ek 

siltmeye konulmuştur Keşif 

evrakı ve şartnamesi Levazım 

Müdürlüğünde görülür. İstekli 
olanlar 3000 liralık bu işe ben

zer iş yaptığına dair Nafıa di

rektörlüğünden tasdikli Fen 

ehliyet vesikasile kanuna yazı

lı vesika ve 374 lira 65 kuruş

luk ilk teminat makbuz veya 

mektu bile b'!raber 12- 10-936 
pazartesi günü saat 14te daimi 

encümende bulunmalıdır. 

İstanbul Nafıa 
Müdürlüğünden: 

6· 10-936 salı günü saat 15 
te İstanbulda Nafıa Müdürlü
ğü Eksiltme Komisyonu oda
sında 441 l lira keşif bedelli 
Bakırköy Emrazı Akliye hasta
nesi bekleme salonu iı.şaatı a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayın

dırlık işleı i gentıl, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, ke
şif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat 331 lira
dır. 

İsteklilerin en az 3500 lira· 
lık bu işe benzer iş yaptığına 

dair Nafıa Müdürlüğünden al
mış olduğu müteahhitlik ve Ti
caret Odası vesikalarile mez
k\ir gün ve saatte Nafıa Mü
dürlüğüne gelmeleri. 

25 Eyhi~ 

Fatsa Belediyesinden: 
l - Fatsada yap•ırılacak olan bedeli keşfi 1904 lira 18 kuru:~ 

tan ibaret bulunan beş yüz metre murabbaı arsa. üzerinde \':jjd• 
sekiz aded betonarme direk üzerinde Takıl pazarı bir ay 
delle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muvakkat teminat 142 lira 81 kuruttur. 
3- İhalesi 936 Birinciteşrin birinci perşembe 

dörtte yapılacaktır. 
4 Keşif ve şartname örnekleri parasız olarak 

den alınır. 

t oo 
•· .. saa gunu 

't• 
BelediYeill• 

t klarııı• 5 - Eksiltmeye girmek istiyenler buna benzer iş yap 1 

dair ehliyet vesikası ibraz edeceklerdir. 
6- İsteklilerin 2490 numaralı arttırma ve 

da yazılı diğer vesikalarile birlikte belli gün 
lediye Encümeninde bulunmaları ilan olunur. 

ı.ııııııl' 
eksiltme kaP IJe' 

ve saatte f atsıı 

Muğla Valiliğinden: 5.,_ı 
Muğlada yaptınlacak 4835 lira 73 kuruş keşif bedelli Jı 

istasyonu 5- l0-936 günü saat l 6 da Muğla Vilayeti maka~;, 
Daimi Encümen tarafından ihalesi yapılmak üzere açık eksıl 
ye konulmuştur. 

Şartname, plan, model Nafıa dairesinden bakıhr. 
Muvakkat teminat 36'2 lira 68 kuruştur. ,ı 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ihale gününden ell~e· 

sekiz gün evvel Muğla Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek 
sika almaları lazımdır. 

Denizyolları işletmesi Müdürlügünden: .,,ı 
Ortaköycleki demir depo'lluz rıhtımlarında yapılacak taill~i' 

ı için teklif edilen bedeller yüksek görüldüğünden işin açık el< 

1 

miye konulmasına karar verilmiştir. . ·~· 
Eksiltmı:: 29-9-93'1 günü saat 15 te İdaremiz Levazım Şeflıl'~. . e' 

de yapılacaktır. isteklilerin şeraiti görmek üzere hergün 'le pi· 
siltmeye iştirak etmek üzere de muayyen vakitte Levazım şe 
ğimize müacaat etmeleri lazımdır. 

* * .ı: )<eşit 
Şarlname ve keşifuamesi mucibince 4746 lira 35 kuruş ·W 

li Paşabahçe Fabrikasında yapılacak ihata duvarı inşaatı ek
51 

meye konulmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. / 
!' 

l 3 -İlaçlar, Ki inik ve İspençiyari atat : 

İstanbul Be\ediyesinden: ·~f 
Cenahpaşa hastanesine lüzumu olan 85 kalem eczayi k• fi 

viye açık eksiltmiye konulmuştur. Bu eczaların hepsine 47~~ 
bedel tahmin olunmuştur. Listesi ve şartnamesi Levazım mıs 
lüğünde görülür. İstekli olanlar kanunda yazılı vesika ve 36 
lık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6-10-936 ıalı 
nü saat 14 te Daimi Encümende bulunmaldırlar. 

4-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı " 

İstanbul Üniversitesi Arttırma Eksiltme ve pazarlı1' 
Komisyonundan: 

Muvakkat 
İş Teminat 

Fen Fakültesi kimyasında yapılacak masalar 143 L. 
Fen Fakültesi kimyasında yapılacak su, hava-
gazi tesisatı tamir ve tadilat işi. 133 ,, 

17-9-936 tarihinde ayrı ayrı ihale edilmek üzere pazarlıf' 
nulmuş olan yukarda yazılı işlere talip çıkmadığından paı•~!'j 
ayni şerait dahilinde 28-9-936 pazartesi günü saat Hte Rekt0 ' 

te yapılacağı ilan olunur. 

Ankara okulları satınalma komisyonu başkanlığınd•11' 
Ankarada yeni açılacak olan lisenin mobilyası kapalı zıırf 

suliyle eksiltmeye 1 onmuştur. Keşif bedeli 7156 liradır. İh•1e,, 
eylUl 935 cumartesi günü saat IO da Maarif Vekaleti Bahçe 
deki Ankara okullar sayışmanlığında yapılacaktır. Muvak1<11~ 
minat 536 lira 70 kuruştur. Şartname ve resimleri görmek 

1 

yenlerin Ankara birinci Orta okul ile komisyona başvurf11' 
ilan olunur. 

5-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malı 
* • • 

Fen Fakültesi kimyahanesinde yapılacak su havagazi tef 

tamir ve tadilat işi yeniden pazarlığa konmuştur. Bak: ist'·ı 
Üniversitesi arttırma eksiltme ve Pazarlık Komisyonun ,,Molı' 
hanesinde intişar eden ilanına. 

6--Mensucat · Elbise - Kundura - Çamaşır v.s 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden 

T. H. K. Genel Merkezinden I 
T. Hava Kurumu binasının 

arkasında pazarlıkla bir depo 
yaptırılacaktır. İsteklilerin re· 
sım, şartname ve keşfini gör· 
mek üzere 26-9-936 günü öğ
leye kadar Türkkuşu Şefliği
ne müracaatleri. 

1 - Yüksek Enstitünün 40-50 kız talebe ile 434-500 ' 
talebeye nümunesi veçhile alınacak ayakkabı açık eksiltrııite 
nulmuştur. 

2 - İhale 9-10:936 tarihine rasliyan cuma günü saat 
Rektörlük binasında toplanan Komisyon tarafından icrB 
cektir. ~ 

3 - Kız ayakkabısı 56S kuruştan, erkek ayakkabısı 4 
ruştan 265,750 kuruş olarak tahmin edilmiştir . 

4 - Muvakkat teminat 19,932 kuruştur. 
5 - Nümunesini görmek ve bedava şartnamesini allfl1 

tiyenlerin Enstitü Daire Müdürlügüne müracaatleri. 



P. T. T. Levazım 
Miidürlüğünden: 
Satan ahn1J1aaına lazım 
illi nevide ti0,000 tane 

0111 Manton kapalı zarf· 
ibneye konulmuıtur. 
Manıonlaran muhammen 
-· muvakkat temina· 

450 liradır. 
Eksiltme 13-11-936 tari

l •e saat 15te Ankarada 
• T. Umumi Müdürlüğü 

da toplanacak olan A· 
.. bna Komiıyonunda ya

tır. 

T alibler teminatlarını ida· 
•eznesine teılim edecek 
kları makbuz veya ka

muteber teminat mek· 
" ve tartnamede yazıla 

tlerle teklif mektubunu 
' edecek olan kapalı v~ 
rlG zarfları mezkur tarihe 
if cuma gilnü ekıiltme 
en bir ıaat evvel ıözü 
Komiıyona tevdi ede-

L. dTir. l'bl · - bh"tl'k a ı erın mutea ı ı 

Uecekler ine dair veıika 
l... l'ftıeleri metruttur. 

Şartnameler Ankarada 
111 Müdürlüğünden ve 

b"lda Levazım Ayniyat 
•inlitinden paraıuz olarak 

ektir. (M) -
lllrük Muhafaza Genel 
l\omutanlığı Istanbul 
laalma Komisyonundan: 

Gümrilk Muhafaza Ôr
lçin 27 tane bakar küçük 
, 136 tane bakır karavana 

ile bakar çamatır leğeni, 

bal:ır ıüzgeç ile 27 ta
lvanizli saçtan kazan ka
ın ~9-936 cumarteai gil-
at ilde pazarlıkla yapıla-

Ta11nlanan tutarı 1483 

Şartname ve evsaf ko· 
ndadır. Görülebilir. 
istekliler 112 liralık te· 
rile komiıyona ıelmele-

Ankara P. T. T. 
Baım&diirliiğünden 

~a telefon ıebekesi için 
t.ıae beton menhol kapatı 

lacakbr. Beherinin mu· 
en bedeli 5 Jira 50 ku-

tls • Muvakkat teminata 
liradır. Buna ait f8rl

•e plin bergiln yazı it· 
'l' ll&roıunda g6rillebilir. 
tllpıerin 5 Birincitetrln 936 

i ıünü ıaat 15 de Bat· 
IGtümüz binasında mü• 
'l komisyonuna milracaat-

-
eri Fabrikalar Umum 

'1&dtırlllğii Sabnalma 
komiıyonundan 

"-ı0-9.18 gilaGnde ihale edi· 
l. 3. 5; 7 Eylill 936 ıGn

elerde ilin edilen dart 
,,,,~aç, elektrolit ve Foı· 
V4llurlula Tutyaya aid 
hlluna yoktur. -
l>uı Deniz Komutanlığı 

illa Komisyonundan: 
Lıa-- . a .it • i ~ pasart•I 1 nu l• 

"- Japılacatı illn edilen 1, 
4 numaralı Layterlerin 
iıaden timdilik vuıe-

MUNAKASA GAZETES 

Pendik Bakterioloji EnatitOsll Direktörlüğünden: 

Teminat 
miktara 
Kuruş 

Muhammen 
fiab Aded Kilo Nev'i 

473 6.100 12 Kasaplık dana 
769 10'l50 6 ,, ökG:ı;; 
434 5775 165 Vapatı 

1686 2'l.125 Yektin 
Pendik Bakteriyolojihanei baytarivesine yukarıda yazılı 3 kalemden 
ibaret mevad Kartal Belediyesinde açık arttırma suretile 28·9-93{; 
pazarteıi günü saat 14 te satılacaktır. Hayvanlara görmek ve 
tartnameaini iatiyenlerin müesseseye ve arttırmaya girmek iıtiyen
lerin de muayyen olan gün ve ıaatte teminatlarını Kartal Mal
aandığına yatırarak Belediyede müteşekkil Satıı Komiıyonuna 
gelmeleri • 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonunda : 

1 - Beher tanesine biçilen ederi altı kurut olan 2 milyon 
tane muhtelif renk ve numarada makara kapalı zarfla ekıiltmiye 
konulmuttur. 

2 ihalesi 5 ikinci tetrin 936 perıembe günG ıaat 15 de 
Ankarada M. M. V. Satınalme komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 600 kuruta M. M. V. satınalma komisyonun
dan alınır. 

4 ilk teminatı 7250 liradır. 
5 - Ekıiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 Hyıh ka

nunun 2 ve 3 üncü mad.ıielerinde yazıla belwelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatinden en az bir ıaat evvel M. M. V. sa
tınalma komiıyonuna vermeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Hepıine biçilen ederi 10.700 lira olan 1850 kilo muhtelif 
numarada keten ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 

2 Şartnamesini paraıız almak ve örneklerini görmek iıtiyen-
ler hergün komiıyona utrıyabilirler. 

3- Ekıiltmeye girecekler kanuni 802 lira 50 kurutluk temi
nat ve 2490 ıayıh kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplarını ihale günü olan 2 ikincitetrin 
936 pazartesi günü 1aat 11 den en az bir 1aat evvel M. M. V. 
Satanalma Ko. na vermeleri. 

• • • 
1- Hepsine biçilen ederi 5715 lira olan 325000 :netre beyaz 

ve 175000 metre siyah ip k'lpah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2- ihalesi 3 T. evvel 936 cumartesi günü saat 12 dedir. 
3- Şartnamesini parasız almak e 6rneklerini glSrmek iıtiyen

lel" herıGn Ko. na utnyabilirler. 
4 ilk teminat 428 lira 65 kuruıtur. 
5 - Eluiltmeye firecekler kanuni teminat ve 2490 sayıla ka· 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıla belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatinden en az bir Hat evvel M. M. V. Sa
tınalma Ko. na vermeleri. 

• • • 
1 Hepıine bicilen ederi 13.150 lira olan 3.300.000 tane ma-

deni dütme, 1.000.000 tane küçük ve 200.000 tane büyük kap• 
ıülle 100.000 tane küçük toka kapalı zarfla ekıiltmeye konul
muftur. 

2 - ihalesi 3-10·936 cumartesi rünü ıaat 11 dedir. 
3- Şartname paraıız olarak Ko. dan alınır, ve örnekleri her 

gün Ko. da wlSriUebilir. 
4- ilk teminat 1001 lira 25 kurutdır. 
5 istekliler kanuni teminat ve 2490 numarala kanunun 2 ve 

3 çü maddelerinde yazıla belgelerle birlikte teklif mektublarını 
ihale saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Satına ima Ko. na 
vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğll 
Satinalma Komisyonundan 

IO ton fosforlu bakır 
Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan yukarda miktarı ve cin

ıi yazılı malzeme Aakeri Fabrikalar Umum MüdGrl&tü Satanalma 
komiıyonunca 11-l 1-936 tarihinde çartaınba günG Hat l 5te ka
palı zarf ile edilecektir. Şartname parbaz olarak komiıyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 562 lira 50 kurut ve 
2490 numarala kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veHikle mezkOr 
giln ve Hatte komiıyona mGracaatları. 

550 Kilo Flatin vernik. 
525 ,, Sikatif vernik. 
100 ,, Mavi vernik 
100 ,, Kırmızı vernik. 

1000 ,, Kırmızı lak. 

• • • 

500 ,, Asfalt lak. 
Tahmin edilen bedeli (5872) lira olan yukarda miktarı ve cinai 

yazıb mabeme Aıkeri Fabrikalar Umum MGdGrlGtG Saba Alma 
Komisyonunca 9-10-9.16 tarihinde cuma gilnG aaat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname para11z olarak komiıyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (440) Ura (40) kurut ve 
2490 numarala kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle meskOr 

1 tin ve ıaatte komiıpna mGracaatları. (M) 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 Şartname ve kqifnamesi mucibince 47 46 lira 35 

kuruş keşif bedelli Paşababçe fabrikasında yapılacak iba· 
ta duvarı inşaatı açık eksiltme suretile talibine ihale e· 
dilecektir. 

2 - Eksiltme, 13· 10-936 tarihine rastlıyan ıalı giinü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılicaktır. 

3 - Eksiltme şartname ve keşifnameleri parasız sözii 
geçen komisyondan alınacakbr. 

4 - Muvakkat güvenme parası 356 liradır. 
5 isteklilerin eksiltmeye gire bilmesi için kanunen 

aranılan vesikalardan mada bu gibi işleri muvaffakiyetle 
yapmış olduğuna dair vesikalarile birlikte tayin olunan 
giin ve saatte sözü geçen Komisyona gelmaleri. 

Sivas Çakrı ve Hargün 
Kaldırım tuzlası için 
Çama!tı tuzlası » 

" " " 

• • • 
(1557) 284 1-4 

Vagonet 

" 

Tuzlası için 20 adet 

20 " 
120 

" " (Rulmanlı ve 
tamponlu) 

150 takım rulmanlı 
vagonet yatağı 

1-Şartnamesi mucibince yukarıda nevi ve miktarı ya· 
zıh vagon etlerle diğer malzeme l • t 0-936 tarihine raıtlı· 
yan perşembe günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2- Pazarlık Kabataş<la Levazım ve Mübayaat şube· 
sindeki alım satım komisyonunda yapılacakbr. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin pazarlık gilnünden 
en az on giln evvel fiataız tekliflerini inhisarlar Tuz fen 
şubesine vermesi IAzımır. 

4- Muvakkat teminat parası teklif olunacak fiatların 
yüzde 7,5 mi1dandır. 

5- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat· 
te yüzde 7 ,5 muyakkat güvenme parası ve pazarlıia gi· 
rebilmek için kanunen kendisinden aranılan vesailde 
birlikte yukarıda sözü geçen komisyona gelmeleri IA-
zımdır. (920) 223 4-4 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince 4000 lira muhammen bedel

li maa teferriiat bir edet Jeneratör açık ekıiltme suretile 
sabn alınacaktır. 

2- Eksiltme 19-10-936 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 15 de Kabatatda Levazım ve miibayaat Şube· 
sindeki alım satım komisyonunda yapılacakbr . 

3- Muvakkat güvenme parası 300 liradır. 
4 - istekliler, tetkik olunmak üzere fiatsız teklifleri 

eksiltme güniinden liakal on gün evvel lnhiıarlar Tlltiln 
Fabrikalar Şubesine verecektir. 

5- İstekliler eksiltmeye girebilmek için Kanunen ken
dilerinden aranılan vesikaları ve yiizde 7 ,5 güvenme pa
rasile birlikte yukarda sözü geçen komisyona gelmeli· 
diri er. (919) 225 3-4 

* • • 
1- Şartnamesi mucibince Paşabahçe Fabrikası enka· 

zından çıkacağı tahmin olunan 100,000 adet tuğlanın yer
lerinden çıkarılması işi pazarlıkla istekliaine ihale oluna· 
caktır. 

Eksiltme 2-10-936 tarihine raslıyan cuma glnii saat 
16 da Kabataşda inhisarlar Levazım ve mubayaat ıubesin
deki alım satım komisyonunda yapılacağından isteklilerin 
tayin olunan giin ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile 
birlikte s&zü geçen Komisyona müracaatlan. (1406) 268 2-3 

İstanbul Belediyesi hinlan 

Ketif bedeli 2618 lira 30 kuruı olan Beyoilu 131lacll 
ilk mektep bahçesinde yapbrılan anıta iliveten yapbnla· 
cak itler pazarlığa konulmuıtur. Keıif evrakı ve ıartna· 
:nesi Levazım Mtidlirltığtınde görülllr. lıteldiler en az 
1500 liralık bu ite benzer if yapbjma dair Naha direk· 
törlilğünden tuclildi ebli1et yeaikuı ve kananda yazılı 
vesika ile 1 f11 liralık ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 28·9-936 pazartesi günü saat 14te daimi en-
cllmende bulunmalıdır. (1) 286 

imtiyaz sahibi ve yuı itleri 
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A) Adjudications au Rabais 

1------
Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Amenagement d'une salle 
d'attente a !'Asile des Alienes 
de Bakirkeuy. Prix est. 4411, 
eaut. prov. 331 L. Adj. ouverte. 
Com. d'Enchere de la Oirection 
des Travaux Publics d'l~tanbul, 
mardi 6 10-936 a 15 h. Cah. des 
eh. a la meme Oirection. 

Amfaaagement d'u11e foire a 
Tokil (Fatsa), sur un terrain de 
SOO mi>tres carres. Prix est. 
1904,18, caut. prov. J42,81 L. 
Adj. ouverte. Com. Permanente 
de la Municipalitc de Fatsa, jeu
di, 1-10-936 a 14 h. Cah. des eh. 
a la Commission. 

Construction d 'une gare a Si
fat (Moughla). Prix est. 4835,73, 
eaut. prov. 362,68 L. Adj. ouver
te. Com. Permanente du Vilayet 
de Muughla, le 5-10-936 a 16 h. 
Cah. des eh. iı la Oirection des 
Travaux Publics de ce Vilayet. 

Construction de 39 ponts et 
ouverture sur les differentes par· 
ties de la route Soungourlou· 
Teherikli. Prix est. 23426,21, caut. 
prov. 17S7 L. Seeonde adj. sous 
pli eachete, faute de soumission
naire lors de la premiere qui de· 
vait avoir lieu le 15·9-936. Com. 
Pcrmanente du Vilayet de Tcho· 
roum, lundi 5-10-936 a 14 h. Cah. 
dca eh. au Bureau de la Commis
sion. 

Reparation de l' E cole Nor
male des Jeunes Filles d'Edirne. 
Prix est. 3813,10, caut. prov. 286 
L A · · · dı. ouvcrte. Com. de la Di-

Construction fondamentale 
de la route Kourbalidere-Kayi
che Daghi. Prix est. 8712,51, 
caut. prov. 653,43 L. Adj. sous 
pli cachete. Com. Permanente de 
la Munieipalitc d'lstanbul. Lundi 
12-10-936 a 14 h. Cah. des eh. 
gnt. iı la Direotion de &'Econo
mat. 

Reparation fondamental de la 
route Erenkeuy-ltch Erenkeuy. 
Prix est. 4995,39, caut. prov. 
374,65 L. Adj. ouverte. Com. Per
manente de la Municipalite d'ls
taııbul, lundi 12-10-936 a 14 h. 
Cah. des eh. iı la Direction de 
l'E.eonomat. 

2-

--Pr~duits Chimiques et 1 

Pharmaceutiques - lnstru
ments Sanitaires-F our- ı 

niture pour Hôpitaux _ 

Produits chimiques 85 lots 
pour l'Hôpital de Djerahpaeha. 
Prix est. 475, caut. prov. 36 L. 
Adj. ouverte. Com. Permaneııte 

de la Municipalite d'lstanbul, mar
di 6 ·10-936 a 14 h. Cah. des eh. 
et liste i.ı la Direction de l'Eco• 
noınat. 

-3-

Ameublement - Mobilier 
pour Habitation et Bu

reaux - T apisserie - Li
noleum, ete. 

Confection de tables pour le 
laboratoire de ehimie de la Facul
te des Sciences, de l'Universite 
d'lstanbul. Prix · eııt. 1895, caut. 
prov. 145 L. Nouvelle adj. de 
gre iı gre. Com. d'Enchere du 
Rectora t de 1 'Universite, lundi 
28-9-936 iı 14 h. 

redion dcs Travaux Publics d'E· 
dirne, ınardi 6-10-936 a 16 h. 1 
~ah. dea eh. grat. aux Direc
tıons des Travaux Publicıı d'ls· 

1 
tanbul et d'E.dirne. 1 

- 4 

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

• • 
L'adj. relative iı. la reparation 

dcs quais des depôtıı de ehar 
bons a Ortakeuy de l' Adm. des 
Voies Maritimt-s a ete remise au 
29-9-936 a 15 h. Pour tous ren
seignement a'adresser a la Direc· 
tion de 1 'Eeonomat de l' Adminis· 
tration susvisee. 

Reparation et modification 
des installations de gaz et d'eau, 
au laboratoire de cbimie de la 
Faeultc des Scienees de l'Univer
sitl- d'lstanbul. Prix est. 1765, 
caut. prov. 133 L. Nouvelle adj. 
de gre a gre. Com. d'Enchere du 
Reetorat de l'UniYersite, lundi 
:ıs-9-936 a 14 h. 

VENDREDl 

Manchons en aluminium ' 
60,000 pieees. Prix est. 6000, 
caut. prov. 450 L. Adj. sous pli 

25 SEPTEMBRE 1936 

c-1 
Nitrate de potasse de 

0 200 tonnes. Prix est. 1020 ' 

prov. 765 L. " 

F ourniture diverse pour elec
tricite. Prix est. 35000, caut. 
prov. 2625 L. Adj. sous pli ca · 
chete. Com. d' Aehat de la Oi
rection G enerale des Fabriques 
Mili taires, vendredi 23-10-936 iı 
15 h. Cah. des eh . iı la dite Com
mission. moyennant 75 P. (VI) 

' caehete. Com. d'Achat et Venle 
de la Direction G enerale des P. 
T. T. iı Ankara le 13-11·936 a 15 
h. Cah. des eh. a la Direction 
de l'E.eonoınat a Ankara, et au 
Bureau des uAyniyat" iı Istanbul. 

Papier d"emeri a t~.i~ 
diff. numeros, 13,000 pıe ir 

Papier verre de diff • 
011 

ros, 30CO pieces. 
~' 

Poudre d 'emeri de diff· 
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Habillemtnl -· Ling etie · 

Chaussures ete. 

Chaussure pour eeoliere 40 a 
50 paires. 

Chaussure pour eeolier 434 a 
500 paires. 

Prix est. 2657, 50 L. (a raison 
de 565 P. le paire pour les jeu
nes filles et 475 P. pour les gar
çons). Caut. prov. 199.32 L. Com. 
speeiale si cgean t au Rectora t de 
l'Instıtut Supcrieur d'Agrieulture, 
vendredi 9-10-936 a 16 h. Cah. 
des eh. et cchantillon iı la Diree
t i on de l'lnstitut. 

Manteaux 175 pieees, pour 
les agents du service des sapeurs· 
pompier et leurs chefs. Prix est. 
11 L. la piece. Caut. prov. 145 
L. Adj. ouverte. Com. Permanen
te de la Murıieipalite d'lstanbul, 
lundi 12 ·10-936 a 14 h. Cah. des 
eh. et l-cbantillon a la Direetion 
de l'Eeonomat. 
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Machines, Moteurs, Acces· 
soires et Huiles pour 

Machine 

r' oux Appareils recepteur de 
T. S. F. a onde eourte, aeees· 
soires eompris. Prix est. 20,000, 
caut. prov. 1500 L. Adj. sous p1i 
eachete. Com. de la Directioıı 
Generale des P. T. T. a Ankara, 
vendredi le 6-11 936 iı 15 h. Cah. 
des eh. grat. a la Direction de 
l'Eeonomat a Ankara et au Bu· 

, reau des "Ayniyat" a lstanbul. 
(M) 
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Divers 

Vernis flasque 550 kilos. 

Verniıı siceatif 525 kilos. 

Vernis bleu 100 kilos. 

Vernis rouge 100 kilos. 

Laque rouge 1000 kilos . 

Laque asphalte 500 kilos. 

Prix est. 5875, eaut. prov. 
440 ,40 L. 

Cuivre phosphoreux 10 ton
neıı. Prix est. 7500, caut. prov. 
562,50 L. Adj. sous pli cachete 
et separcment. Com. d' Achat de 
la Direetion Generale des F abri
ques Militaires, respectivement le 
vendredi 9-10-936 a ıs h. et mer
credi 11-11-936 a 15 h. Cah. des 
eh. grat. a la dile CommİSIİOn. 

(M) 

(M) 

Chaudron en euivre 27 pie· 
ceıı. 

Gamelle en euivre 136 pi eees. 

Cuvette en euivre pour lessi· 
ve 59 pieces. 

Filtre en cuivre 9 pieces. 

Couvercle de chaudron en 
tôle galvanisee 27 pieees. Prix 
.. st. 1483, caut. prov. 112 L. 
A.dj. <le gre a gre. Com. d' Achat 
d' lstan bu 1 du Commandanat C. e
ner al de la Surveillance Douanie
re, samedi 26-9-936 a 11 h. Cah. 
des eh. a la Commission. 

Bobine de eouleur et de nu
mero different 2 ınillions. Prix 
est. 6 P. la piece. Caut. prov. 
7250, L. Adj. sous pli caehete. 
Com. d'Aehat du Ministere de la 
Def ense Nationale a Ankara, jeu
di, 5-11 ·936 iı 15 h. Cah. des 
eh. a la dite Commission, moyen
nant 6t10 P. 

La Com. d' Achat du Ministere 
de la Defense Nation1>le iı Anka· 
ra, a mis en adjudication sous 
pli caehetl~ et separement la four
niture des articles suivants: 

1) Fil blane 325,000 metres, 
fil noir 175,000 metres. Prix est. 
571S, caut. prov. 428,65 L. Sa 
medi , 3-10-936 a 12 h. 

2) Boutons metalliques 3,300,000 
pieces. Capsules petits 1.000.000, 
capsules grands 200,000 pieees. 
Boucles petits 100,000 p. Prix 
est. 13 350, eaut. prov. 1001,25, 
L. Samedi 3-10-936 a 11 h. 

3) Fil en lin de diff. numeros, 
1850 kilos. Prix est. 10700, caut. 
prov. 802,50 L. Lundi 2-11-936 a 
11 h. 

Cah. des eh. grat. de la Com· 
mission susvisc". (M) 

meros 4500 kilos. ~ 
4721 

Prix est. 6304, caut. pro"· 
L. 

Adj. sous pli eachcte et t 
rement. Com. d' Acha t de ~q 
rection Generale des f abrı "'' 
M· ı· . . t le ı ıtaıres, respectıvemen ~ 

dredi 16·11-936 a 6 h. et Je Ot' 
credi 7-10-936 a ıs h. ca:ı. 
eh. gnt. a la Commissioıı· 

- d'"' Fourniture et outils ',, 
811 lots. Prix est. 56000, c 

1. c• 
prov. 4200. Adj. sous p 1 • e 
t e. Com. d' Achat du Mioister~,ı• 
la Ddense Nationale iı Arı d 
jeudi 22-10-936 a 15 b. cah· 
eh. a la dite Commiısioo. ııı~~ 
nant 280 P. ( 

B) Adjudications 

Vente par adj. de gre; 
des bateaux "Millet", "Ô 
hal" et "Sakarya", appart 
a l'Adm. des ''oieı Maritı 
Pour tous renseignements s'• 1 
ser a la Dir. de l'Eeonoııı' 
eettP Administration, oü aıır' 
l'adj. le lundi 28-Q-936 a 14 

't 
Location pour une anfle 

buffets des debarcadere• 
Phanar, de Kasıimpach• el< 
Ponts de l' Adm . des Hate'~ 
la Corne d'Or. L'adj. aut• 

separcment pour ehaque deb' 
dere, le 30 9 pour Phan•'~ 
14-10 pour Kassimpaeha e il 
17-11 pour les Ponts. S'adrt 
au Comitc de la Directi011 

1' Adın. Munieipalc des B•~ 
de la Corne d'Or, Mehıtıe 

pacha Han, N. 51, Galat•· 

VISITEZ L 'URSS 
VOUS Y VERREZ : 

Le niveau Pleve de l'industrie et de l'agriculture, qui ont rf'I 
un esso_r particulier ~. la suite du mouvement Stakhanov; 

Les eonditions sociales et materielles dee travailleurs ; 
- La v:e de la jeuııesse et des enfants; 
- Les musees et les expositions (economie nationale, scie11 

arts, culture); 
- Leı crC:~ations des arts sceniques et du einema ; 
- Le ıysteme de l'instruction publique: ecoles moyenııe~ 

superieures, etabliıısements prescolaires. 
- L'organisıı.tion de la sante publique et eelles des assur•~ 

soeiales ; 
- Le dcveloppement des sports : epreuves sportives et 

01 

piadeıı, sur les stades et dans les parcs de eulture et de rep01 

INTOURIST 
vous garantit tout le eonfort desirable 

INTOURIST 
met a votre disposition des guides qualifies, 
tab!es et des moyens de transport modernes. 

POlrr tous rens~ignements et l'ıı.ehat des billets et cartel 
tournees en URSS, s'adresser aux agenta de l'lntourist.. 
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