
ABONE ŞARTLARI: 

3 
6 

12 

AYLIGI 

" 
" 

Ki Hl"" 

450 
850 

1500 

•• 
G0NL0K iDAREHANE: 

Y oğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 , 

Galata, Perşembe pazarı 

il.AN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görü,ülur 

Telep.: ist. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli ol

lbayan tediyat makbul de
tildir. 'GAZ~TESI Posta kutusu N. 1261 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ıo 
ı ı 

1.60 

iÇiNDEKiLER: 
a) Münakasalar 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane levazımı 
Matbaa işleri - Kırtasiye Y azıbane Levazımı 
Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

- Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. ı. 
Makineler, MoHSrlar, sair teferruatı. 
Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 
Saraciye ve teferruab, Demir aksamı v. s. 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 
Müteferik 
Mültezimlik işleri 

lar, Emirler, Tebliğler: 

lstanbul Belediyesinden: 
Yapılmakta olan kanaliusyon amelyab dolayisile 26-9-936 ta-
• aden itibaren Botazkeaende Çukur Cuma sokatının bütün na
vuitalarına kapalı bulunacağı ilin olunur. 

Belediye sular idaresinden: 
Ana ıaleride hasıl olan çatlakların onarılması ıçan 28 Eylul 
puarte.i ve ertesi Salı günleri Taksim sularının keuilmesfne 

riyet el•erditi •aym.wka .._.. biWirilir. 

lıtanbul Ziraat Bankal\ndan: 
Birincitetrin 936 pertembe gilnünden itibaren yeni bir i .. -

kadar witelerimiz aıatıda gösterilen saatler aruında açık bu-
caldardır. 

Adi ıünlerde: 10 16 Cumartesi günleri: 9,45-12 
Osmanlı Bankasından: 

Osmanlı B•nkası gifeleri birincitetrinin 1 inci pertembe srü
en itibaren yenibir iter• kadar, atatıda yazıla aaallerde açık 

unacakhr: 
1- Galata merkezile Yenicami tubeai: 

"il.. Adi pnlerde: Saat 10 dan 16 ya kadar cumartesi pnleri: 10 
.._.. 12 ye kadar. 

2- Beyotlu Şubesi: 
Adi srOnlerde: Saat 10 dan 12 buçuta kadar 

" 14 ten 16 ya " 
Cumartesi günleri: Saat 10 dan !2 ye kadar 

MÜNAKASALAR 
~zak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonundan: 
Marmara Ü••O Bahri Sabnalma Komisyonu Reialitinden: 

T. Bedeli M. Teminatı 
Kilosu L. K. L. K. Eksiltme tekli GiinO Saati 

Dç 20.000 5000.00 375.00 Kapalı zarf 8-10·936 10 
~atı 13.000 11050.00 S'ıS.75 Kapalı zarf S-16-936 il 
~llyatı 5.000 l000.00 225.00 Açık ek•iltme g. ~ 14 
~D 6.000 1800.00 135.00 Açık eksiltme 8-10-936 15 
,.. 8.000 3040.00 228.00 Açık eksiltme 9-lo-9.16 11 

O lzGm 10000 2'l00.00 165.00 Açık eksiltme 9-1().9.16 11 
~ aaı Bahri Komutanlıi'J emrindeki kara erab için yukarda 
'•e miktarı yazıh alb kalem erzak prtaamelerine ıare ek
~ eleri hizalannda ıösterilen gOnlerde lzmit Ter•ane Kap11ın-

lconaiayonumuzda yapılacakbr. 
h.tnameleri Komisyondan bedebiz alınabilir. l.teklilerin tek
ilaelttublarını ve kanuni belıelerini aynı gila ve saatten bir 
t •••eline kadar komisyon Reialitine vermeleri. 

lıtanbul Harici Askeri Kıtaahndaa: 
1- Eksiltmeye kon11lan it: DemirköyOn 376,000 kilo ekmek

""u. 
: Puarbk ıuretile ihalesi yapılacaktır. 

- Uaua bedeli 58280 liradar. 

CUMARTESİ 

4 - İhalesi 28 EylGl 936 pa
zartesi gilnü saat 15te Vizede 
yapılacaktır. 

5- ilk teminat 4164 liradır. 
6- Şartname her gün Vize 

Satınalma Komisyonunda gö-
rülebilir. 

* • • 
1000 liralık nohut ~9-936 

pazartesi günü saat l ide pa
zarlıkla alınacaktır. isteklilerin 
nilmuneleri ile birlikte Ankara 
Levazım imirliti Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

1000 lirablıc çekirdeksiz üzüm 
ile 1000 liralık bulgur 28-9-9.16 
pazartesi günü saat l ide aat•n 
alınacatından isteklilerin nü· 
munelerile birlikte Ankara Le
vazım imirliti Satmalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

istanbu 1 Komutanhtı birlik
leri senelik ihtiyacı olan 64 
bin kilo bulsrur 9-10-936 cuma 
pnü •aat 14,30 da kapalı zarf 
ile sabn alınacakbr. Muham
men tutarı 8640 liradır. Şart

name•i komisyonumuzda görüle
bilir. lstekblerin 648 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektub
larile 2490 numarab kanunun 
2 ve 3 Oncü maddelerindeki 
yazılı veaaikle beraber ihaleden 
en az bir saat evveline kadar 
teklif mektublarını Fındıklıda
ki Komutanlık Satınalma ko-
misyonuna vermeleri. 

* • • 
lstanbul Komutanbtı birlik· 

leri senelik ihtiyacı olan 36 
bin kilo nohut 9-10-936 cuma 
günü saat 15,45 de açık eksilt
me ile aa•ın alınacaktır. Mu
hammen tutarı 4140 liradır. 
Şartnamesi komisyonumuzda 
görülebilir. isteklilerin 311 li
ralık ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber ihale p
nü vakti muayyeninde Fındık
lıda Komutanlık satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatındaıı: 

Kıtaat ihtiyacı olan 3.10 ton 
un kapalı zarf usulile 13 birin· 
citeşrin 936 pazartesi günü sa
at 15 te eksiltmeye konulmut · 
tur. Muhammen bedeli 40900 
lira ilk teminatı 3217,5 liradır. 
isteklilerin t•rtnameaini srör
mek üzere herpn ve adı ıe
çen günde de eksiltmeyi açma 
•aatı olan saat 15 ten bir saat 
evveline L.adar teklif mektub
larlle Balık•ircle Kolordu aa
hnalma komisyonu Batkaabt1-
na mGracaatleri. 

* • • M6stahkem meYki lntaab i-
çin kapala sarf unble 550 bin 
kilo un müaakuaya koaulmut
tur. lh-.ı 13 biriacitefl'l• tal 
ıalı pn6 Hat 15 de yapılacak
br. Teklif mektublan ihale ••· 
atinclen bir ... t evveline kadar 
Enrum aabaalma komiayonu 
reislitine srhderilmesi. Tahmin 
bedeli 60500 liradır. ilk temi· 
natı 4275 liradır. 

• 

26 Eyliil l 936 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
T~min edi~e~ bedeli 19250 lira olan 25000 kilo sade yağı 

29-Eylul-936 tarıhıne rastlıyan salı giinii saat 15te kapalı zarf u
aulile alınacaktır. 

Muvakkat teminab 1443 lira 75 kurut olup tartnamesi komis
yondan her ıün parasız verilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi havi 
kapalı zarfı belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasım
paıada bulunan komisyon batkanlıtına nrmeleri. 

lstanbul Vilayeti Nafıa Mlidürlüğllnden: 
1-10-936 pertembe günü saat 14 de fstanbulda Nafıa MGdiir· 

lütG eksiltme komisyon'1 odasında 850 lira ketif bedelli Bakır. 
köy Emrazı akliye haıtaneai arteziyen kuyusu inıaab açık eksilt
meye _konulmu!tur. Mukavele EksUtme, Bayındırlık itleri renel, 
husuaı ve fennı tartnameleri, proje, ketif hulisasile buna müte
ferri diter evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 64 liradır. 
isteklilerin en az 500 liralık bu ite benzer it yaptıtına dair 

Nafıa Müdürli\tünden almıt oldutu müteahhitlik Ye ticaret odası 
vesikalarile 1-10-936 pertembe ıünü saat 14 e kadar Nafıa Mü· 
dOrlütüne relmeleri. • 

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

lıtanbul Belediyesinden: 

Ketif bedeli 8712 lira 51 kurut olan Kurbahdere • Kayıt da· 
tı yolunun esaslı ~amiri aç·k e~ı~tmeye konulmuttur. Ketif ev· 
rakı ve şartnameaı levazım mudurlüğünden istekliler en az 5000 
r~lı~ buna b~nzer iş yaptığına dair Nafıa Direktörlütünden tas· 
dıklı fen ehhyet vesikasile 2490 N. lu kanunda yazılı vesika ve 
65.l lira 43 kurutluk ilk teminat makbaz veya mektubile 
beraber 12-1~936 pazartesi giinfl saat 14te Daimi EncGmende 
bulunabilir. 

Kırklareli Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Yolun ismi Kilometr"' Ketif bed. hk tem. 
mevkii Ura K. Lira K. S. 

Kuleli-Babae•ki 46+ 620-45+200 2829 52 212 25 15 
Kırklareli-Hasköy 'l1 + 260-28+520 2089 35 155 25 15 15 
Çilingir-Alpullu 2 + 335 8+165 1885 52 141 45 15 30 
Burıraz·lstasyon 0,260- 3+410 2956 52 221 77 15 45 

1 - Kırklareli Viliyeti dahilinde yukarıda yazılı yollarda ya• 
pılacak toae tamirleri ayrı ayrı 30 Eylül 936 çarşamba günü hi-~ 
zalarında yazılı •aatte eksiltmeye konmuttur. 

2 - lsteldiler l Haziran 936 tarihinden sonra Naiıa Vekile· 
tinden veya Nafıa MüdilrlGklerinden verilmit müteahhidlik ehli· 
yet vesikasını himil bulunmaları. 

3 - isteklilerin bu itlere aid ketif ve t•rtnameleri sr6rmek 
ve eksiltmiye srirmek üzere mezkur vesika ve teminat makbuz 
veya mektublarile birlikte belli giln ve saatte Kırklareli Daimi 
Encümenine müracaatleri ilin olunur. 

• • • 
Yolun ismi Kilometre Metre 

Kırklareli• 

Babaeski 

Mevkii 
20+225-26+ 340 900 

Ketif bed. ilk tem. S. 
Lira K. Ura K. S. 
2348 18 176 17 16 

Pınarhisar- 24+ 450-29+383 800 1918 96 143 92 16 15 
1 - Kırklareli Viliyeti dahilinde yukarıda yazılı yollarda ya

pılacak fOle eau tamirleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konmuıtur. 
2 - lat~klilerin 1 Haziran 936 tarihinden aonra Nafıa Veki· 

letiaden veya Nafıa Müdürlüklerinden alınmıt mOteahhitlik eh· 
liyet vesikasını hamil bulunmaları. 

~ - isteklilerin bu itlere ait ketif ve fU'baameleri ılirmek Ye 

eka'ltmeye srirmek Gzere ilk teminat makbuz veya mektubları ve 
mezkir vesika ile birlikte 30 Eyliil 936 çartamba pnii belli sa· 
atte Kırklareli Daimi EacOmenine müracaatleri ilin olunur. 

Dinar Belediye Reiılığinden : 

1- 3700 it bin yedi ylz lira muhammen -ketifli laalihazır ha· 
ritamızıa ihalesi 2'ı E1161 9.18 tarihine makanw"kea, talip ~kma· 
cbtınclaa elailtmeata 3 ilktepln 938 ••arte9İ sl•I aaat 12de 
ihale•i 7apılmak here .talik eClildifi. 

2- Yapılacak harita, Bayındırlık Bakanlatınca tanzim kılınan 
tartnameye ıCSre olacağı , ve hususi t•rtnamenin Belediyemizden 
talep edileceği. 

3 Eksiltmenin lcapah zarfla yaptlacatı, ve taliplerin 249Q. ıa· 
yılı kanuna rlire teminatlarının muayyen flnln 1aat 12 •iae ka
dar yabrıbmt ohaalan lhım sreleceti ilin olunur. 



Sayfa 2 

Borsa - Piyasa 
25-9-1936 

Para Borsası 
Alış .Satı~ 

1 SIL•rlin li:3~.- ti:lc"i 
1 I ıulaı 1:!:1,:;u l :!l j,-

:!ı l Fransız Fr. rn:ı.- lüti,-
:w Lıret li)H, IC1,-
~il Hı•lc;ık Fr. .SO, - s.:ı, -
~(J lJ rahıııi :! l , - 2:1, -
!!O lsvıl,TC Fr. 8 1\ :-.:!.u, 
2ıJ Le,·;ı ~·) 2:l, 

1 Florin 
w- , 
8:!. M, -

20 <:ı·k 1,roıııı ~4. UO,-
1 Avusturya -;;ı. :.!:!,;'"ı(_) ~-~ .-
1 l'eı;eta l·t- rn.-
ı .\fark :!tı ' ;~ ı . -
l Zloti :!il,- 2:~.-
1 Peııgii :!~ , -- 24,-

20 Lt>y 1 !~ . ! ti,-
:!tı l)iııar 4~. - 6:!. 
1 Yı>ıı :1·1, - a:ı.-
:!O isvı'Ç kroıııı :H , :3:1.-
1 1 ıirh allı :ı l i l, - \iti:!,-
l HankrıQt <1s. B . ~t:!, - :!,!+:ı.-

MÜNAKASA GAZETESİ 

Mersin Ziraat Bankasından: 1 

15 eylul 936 da ihale edilmek üzere pazarlıkla münakasaya 
konulan 1705 lira keşif bedelli Fümigatuvar binası tamir atınm ! 
münakasası 2 teşrinievvel 936 cuma günü pazarlıkla ~hale edilmek 
üı-;:re 15 gün temdit edilmiştir. Taliplerin o gün saat 16 da Ban
kaya müracaatleri. 

3 -İlaçlar, Klinik ve İspençiyari afat : 

Ereğli Kömür Havzası Sağ:ık Teşkilatı Başkanlığından: 
1- Havza sağlık teşkilatının ilaç ihtiyacı 4999 lira 98 kuruş 

muhammen bedel üzerinden 14-9-936 tarihinden 30-9-936 tarihine 
kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 İsteklilerin ilaç listelerini ve şartnamelerini istanbulda 
4 üncü Vakıf hanında 3 üncü katta iktisat Vekaleti Maden Memur
luğuna, Zonguldakta Sağlık teşkilatı başkanlığana müracaat ederek 
almaları lazımdır. 

3 - Eksiltme 30-9-936 çarşamba gÜnü Zonguldakta Yayla has
tanesinde yapılacaktır. 

4- Eksiltme (Açık arttırma) usulile yapılacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 375 liradır. 

--~-------- 4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~lzeme 
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan: 
İstanbul Belediyesinden : 

Fen işleri müdürlugünce bastırılmasına lüzum görülen 38 tip 
76000 tane döşeme kapı ve pencere tiplerinin bastırılması acık 
eksiltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 770 lira bedel tahmin 

Milli Müdafaa Vekaleti De
niz Merkez Satınalma komisyo· 

nundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 

977050 lira olan gömme ve Be· 
tonarme Mazot tankları: kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur . 

olunmuştur. Şartnamesi ve nümuneleri levazım müdürlüğünde gö
rülür. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 58 füalık ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 29-9-936 salı günü saat 
14 de daimi encümende bnlunmalidir. 

2- Münakasa 4 ikinci teşrin 
936 Çarşamba günü saat 14 de 

Ankara'da Milli Müdafaa Veka
leti binasındaki komisyonumuz
ca yapılacaktır. 

3 - Bu eksiltmeye ait vesaik 
şunlardır: 

1 - Eksiltme ş:ırtnamesi. 
2- Resimler. 

3- Umumi ve fenni şartna -
me. 

Bu vesaiki istiyenler 49 lira 
mukabilinde her gün komisyon
dan .ılabilirler. 

4- Münakasaya iştirak ede· 
cck taliplerin; 

A - 42832 liralık teminat 
mektubları. 

B- Şimdiye kadar asgari 
300,000 liralık beton 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 bulunduğu hak
kında Milli Bankalarca veril 
miş bir mali vesika ibraz et
mesi. 

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

E - Aynı zamanda bizzat 
makine teıisatı yapmağa ehil 
olduğuna dair Nafıa Vekaletince 
ınusaddak bir vesika il: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 yazılı vesaiki ibraı; 
etmeleri mecburidir, 

6- Münakasaya iştirak ede
ceklerin zarflarını 4-11-936 çar
şamba günü azami saat 13 e 
kadar komisyona vermiş bulun
maları lazımdır. 

Bu saatten sonra verilen zarf
lar kabul edilmiyt"ceği gibi zarf
ların posta ile gönderilmesin
den mütevellit olarak postada ' 
vukubulan teehhür de nazarı 
itibare alınmayacaktar. (M) 

5-Elektrik, Havagazı.Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Istanbul Belediyesinden: 

Belt~diye merkezile şu abat ve müessesatına lazım olan 13780 
tane muhtelif vat ve voltta ampül açık eksiltmeye konulmuştuı·. 
Bunların hepsine 4749 lira 90 kuruş bedel tahmin olunmuştur. 
Şartnamesi ve listesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olan
lar kanunun tayin ettiği veıika ve 357 liralık ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 28·9-936 pazartesi günü saat 14 de 
daimi eucümende bulunmalıdır. 

6--Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v.s 
İstanbul Belediyesinden : 

İtfaiye amır ve efradına yaptırılacak 175 tane kaput açık ek
siltme:ye konmuştur. Bir kaputa 1 l lira fiat tahmin olunmuştur. 
~umaş nümunesi ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. 
istekliler 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve 145 liralık ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraher 12-10-936 pazartesi günü 
saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdır. (B) 290 (M) 

7 -Makineler, Motörler, sair teferruatı 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - İki adet kısa dalgalı telsiz ahize cihazı ve teferrüatı 
kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedel 20,000 muvakkat teminat 1500 liradır. 
3- Eksiltme 6 ikinciteşrin 936 tarihine nıüsadif cuma gunu 

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

4 Talipler, teminatlarını idaremiz veznesine ve alacakları 
mukbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve şartname
de yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
ve mühürlü zarflar mezkur tarihte saat 15 e ksıdar komisyona 
teslim edeceklerdir. 

5- Talipler, müteahhitlik ehliyet vesikasını ve referansları 
haiz olacaklardır. 

6- Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden İstanbul-
da Levazım muavinliğinden parasız olarak verilecektir. (M) 

8-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
21-9-936 paurtesi günü saat 16da açık eksiltme suretile iha· 

lesi takarrür eden İstanbul Gümrük Başmüdürlüğüne ait Çinili. 
Rıhhm hanında yapılacak 8940 lira 35 kuruş l:eşif bedelli möble 
işlerine muayyen olan gün ve saatte çıkan bir talibin verdiği 

fiat haddi ittidalde görülmediğinden 2490 sayılı kanunun 43 üncü 
maddesi mucibince ihalesi 1-10-936 perşembe günü saat 16cla Na-

lfıa Müdürlüğü binasmda tekrar yapılacaktır. 
A - Bu işe ait keşif şartnameler 45 kuruş mukabilinde dai

resinde verilecektir. 
B- ~uvakkat teminat 671 liradır. 

. C !steklil~rin en ıız bir kalemde 5000 liralık bu işe benzer 
ış yaptıgına da.ır göstereceği veaika üzerine Nafıa Müdürlüğün-
den alını" olduhu müteahh'tl'k T' Od · · .. 5 ı ı ve ıcaret ası ve saır vesıka· 
larile 1-10-936 günü saat 16da Nafıa d · · d Ek 'it K · 

l 
aıresın e s1 me omıs-

yonuna gelme eri. 
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İstanbul Belediyesinden: 

Adet - kurıış 
80 Y b h h f. 17 l'ıra 2J azı masası e erinin mu ammen ıyatı 

100 Koltuk beherinin mukammen fiyatı 7 lira. . tarıYıı· 
Belediye tahsil şubeleri için lazım olan yukarda ınıktar. le'''' 

zıh masa ve koltuk açık eksiltmeye konmuştur. ŞartnaınesıörOliİ' 
zım müdürlüğünde ve nümuneleri de levazım ambarında lgk il~ 
• Q r a 1 
istekliler 2490 No. lu kanunda yazılı vesika ve l5c, ır . goııu 
teminat makbuz veya mektubile beraber 12-10-936 pazartesı 
saat 14 de daimi encümend~ bulunmalıdır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : ııı' 
1 - Plani ve şartnamesi mucibince yaptırılacak 744 lir~tlllef 

hammen bedelli 12 adet dosya dolabı pazarlık suretile eksı 
konulmuştur. _ ,.,ı 

2 - Eksiltme 12-10-936 tarihine rastlayan pazartesi güntl 111ir 
14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alırn f<o 
yonund~ yapılacaktır. _ y' 

3 isteklilerin şartname ve planı görmek üzere her gıırı• ~·ı 
zarlık için d~ tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 ınu"' ~rş· 
güvenme parasiyle birlikte vukarda ismi geçen komisyona ~ 
caatları. ./ 

9-Saraciye ve teferruatı, demir aksamı ve 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: . lı' 
Tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı için J002 liralık yerlı ·t 

van yem torbası 1020 liralık kadana yem torbası 605 liralıl<.Y~~ 
hayvan keçe belleme 536 liralık kadana keçe belleme 172 1 '.r~I~ 
yerli hayvan kıl kolan JOO•Hralık kadana kıl kolanı 237 11'j]! 
yerli hayvan ip yular başlığı 120 liralık kadana yular başM1 ,~ 
liralık yerli hayvan çulu 70 liralık kadana çulu 68 liralık ~eri 
hayvan için paybent 16 liralık kadana panbendi CH liralık b l 
hayvan köcıtek 20 liralık kadana köstek 476 liralık gebre 5l ı5 
ralık tavla halatı 157 liralık yular zinciri 270 liralık süııger e 

· ttıJI 
liralık şaplı yular başlıkları kapalı zarfla alınacaktır . Eks• 0ı 
8-10-936 saat 16 dadır. Teklif mektupları bir saat evvetıne.1<11

0 
kabul olunur. Hepsinin tutarı €081 lira ilk teminatı 457 tır~t' . ·~ istekliler şartnameyi görmek üzere hergün ve eksiltmeye 1 

3 
il 

için bel!i gün ve saatte teklif mektubları ve kanunun 2 ve jıf 

cü maddelerindeki vesikalarla Lüleburgaz Tümen SatınaJıııll 

misyonunda bulunmaları. 

1 O- Mahrukat -Benzin-Makine yağlan 
Sıvas Tüm Arttırma Eksiltme Komisyonu Başkanlığll1 

1 - Sıvas garnizonu için 600 bin kilo odun kapalı ol 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- İhalesi 28-9-936 pa:..artesi günü saat 15te te Sıvasta 
lacaktır. 

3- Hepsinin ederi 12 bin liradır. 
900 liradır. 

4- Şartname Sıvas Tüm artırma eksiltme K. hergün g 
lebilir. 

5- İsteklilerin teklif mekt:.ıblarını 2490 sayılı kanuna ıl) 
olarak ihale saat:ndan bir saat evveline kadar Sıvas tüm artı 
eksiltme komisyonuna makbuz mukabili teslim 

1 J -Müteferrik 
İstanbul Posta T. T. Başmüdürlügünden : 

Mıntakası Adedi Reher direğin "'ı Muvak ·~ 
muhammen bedeli minat f11~1 
Lira ura 

Karamürsel 100 5 37 ; 

Gebze 50 5 18 
İzmit 400 5 150 

Yalova 40 5 15 

590 
İhalesi 18-9-936 tarihinde .vapılmak üzere açık eksiltıııeY:ı 

nulmuş olan, müfredatı yukarda yazılı 590 aded kestane t 
direginin eksiltmesi, talih zuhur etmemesinden on 5ün ınü0 
uzatılmıştır. Eksiltme 28-9-936 pazartesi günü saat 15,30 d3 

latasarayda İstanbul P. T. T. Başmüdürlügünde müteşekld! 
Satım Komisyonunda yapılacaktır. Her mıntaka direkJerı . ıııt 
ayrı ayrı teklif kabul edilir. isteklilerin şartnamesini gör 
muvakkat teminatlarını eksiltme gününden evvel yatırma1' 
çalışma günlerinde Başmüdürlük Yazı İşleri Kalemine ınüt' 
leri. 

Posta f. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1- Satın alınması lazım gelen 15860 kilo 1 X ıooox2o0° 
saf çinko açık eksiltmeve konulmuştur. ~ 

2- Bu çinkonun muhammen bedeli 3807 muvakkat te 
da 286 liradır. 

3- Eksiltme 16-11-936 tarihinde ve saat 15te Ankarad' 
ta T. T. Umumi müdürlüğünde toplanacak alım ve satııll ~ 
yonunda yapılacaktır. 

4 Talihler teminatlarını idaremiz veznesine tesliıı.1 ~ 
ye alacakları makbuz veya kanunen muteber banka tcrni11.~1 
tub~ ve şartn~mede yazılı belgelerle beraber mezkür tarı~ 
sadif pazartesı günü sözü geçen saate kadar bahsolunan 
yona müracaat edeceklerdir. . ~ 

Şartnameler Ankarada Levazım müdürlüğünden ve ıst' 
levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecekti'' 



il. ... Fabrikalar Umum 
.._.urlğü Satınalma 
illQ koaıisyonundan: 

ton elektrolit bakır 
İn edilen bedeli 133000 

"-a Yukarıda miktarı ve 
)azılı malzeme Askeri 
lar umum müdürlüğü 

!etr· a komisyonunca 11 
•n 936 tarihinde çar· 
IÜnü saat 15,30 da ka· 

larf ile ihale edilecektir. 
b .e altı lira 65 kuruş 
•hnde k >misyondan ve· 

l'aliplerin muvakkat te· 
olan 7900 lirayı havi 

lrlektuplarını mezkur gün
t 14,30 a kadar komis

•errneleri ve kendilerinin 
nu1Lara ı kanunda 2 ve 

delerindeki vesaikle mez
-Gn ve saatte komisyona 
taatiarı. 

1 * • 
'4.fKJ· ton elektrolit tutya 

lrlın edilen bedeli 19000 
oJ.n yukarıda miktarı ve 
Yazılı malzeme Askeri 
alar Umum Müdürlüğü 
illa komisyonunca 12 

letrin 936 tarihinde per
IÜnÜ saat 15 le kapalı 

Ue ihale edilecektir. Şart
Parasız olarak komisyon

terilir Taliplerin muvak-
le11ainat olan 1425 lirayı 
ltklif mektublarını mez

IGnde saat 14 e 1' adar ko· 
na vermeleri ve kendile
de 2490 numaralı kanu-

2 ve 3 maddelerindeki ve
ınezkür gün ve saatte 

Yona müracaatları. 
• • • 

ton hususi plitinen saç 

nıin edilen bedeli 16500 
Olan yukarda miktar ve 
vazıh malzeme Ask~ri 

katar Umum M6dürlütü 
ima Komisyonunca 13 1-
trin 936 tarihinde cuma 
ıaat l 5te kapalı zarf ile 
edilecektir. Şartname pa
olarak komisyondan ve
Taliplerin muvakkat te· 

olan 1237 lira 50 kurutu 
teklif mektublarını mezkur 

aaat 14e kadar Komi•· 
,,.~rmeleri ve kendilarinin 
~ numarala kanunun 2, 
a nıaddelerindeki vesaikle 

Clr gün ve saatte komi•· 
nıGracaatları. (M) 

bul Sıhhi Müesseseler 
Ko· 

L misyonundan: 
~bul leyli Tıb Talebe Vur

-..._ lal~besi icin mevcud şart
iu~nde ki evsafa göre 150 

battaniye açık eksiltme 
le aatın alınacaktır. 

Eksiltme : Cağaloğlu; 
bul Sıhhat ve içtimai Mua
. Müdürlüıü binaaındaki 
11Yonda 14-10-936 çarşam• 

"•G aaat 15,30 da yapıla-
"· 

Muhammen fiat: Bir a· 
\battaniyenin fiatı 1 1 lira 
a Ql'Uftur. 

S8 Muvakkat teminat: 126 
4 kuruıtur. 

istekliler şartnameyi 
\Gbetlita, civarında Fuadpa· 
lbeai karş1S1nda1Li Leyli 

alebe Yurdundan paraaız 
& alabilirler. 

1- isteklilerin cari seneye 
~taret Odası vesikası ve 

Yeter muvakkat teminat, 
ı/ •eya banka mektubla-
s.'"likte vaktinden evvel 

Yona ıelmeleri. 

P. T. T. Levazım 

Müdürlüğünden: 
1- 24 kilometro uzunlutun

da kurşunlu kablo ve tefer
rüatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Muhammen bedelı 13200; 
muvakkat teminatı 990 liradır. 

3- Eksiltme 9 lkincitetrin 
936 tarihine musadif pazartesi 
gün\: saat 15te Ankarada P. 
T. T. Umumi Müdürlüğünde 
toplanacak Komisyonda yapı
lacakbr. 

4- Talihler teminatlarını ida
r~miz veznesine teslim edecek 
ve alacakları makbuz veya ka-
nunen muteber teminat mek
tubunu ve şartnamede yazılı 

belgelerle teklif mektubunu ih
tiva edecek olan kapalı ve 
mühürlü zarfları mezkur tarihe 
musadif pazartesi günü saat 
15e kadar Komisyona teslim 
edeceklerdir. 

5 · Talihler müteahhidlik 
vesikasını haiz olacaklardır. 

6 Şartnameler Ankarada 
Levazım Müdürlüğünde, lstan• 
bulda Levazım Ayniyat Mua· 
vinlitinde parasız olarak veri· 
lecektir. --

Ankara Valiliğinden : 
Vilayet Jandarma santral ve 

telefonlarına muktazi cins ve 
evsafı şartnamesinde yazılı san
t~al ve levazımı saire açık ek
sıltmeye konulmuştur. 

İhale 8-1 O 936 perşembe l'Ü· 
nü saat 15 de vilayet deimi en
cümeninde yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 1715 lira 
50 kuruştur. 

MUNAKASA GAZETES 

Eksiltmeye girmek için 128 
lira 63 kuruşluk muvakkat te· 
minat itasına mecburdur. 

Taliplerin ihale günü daimi 
encümene şartnameyi görmek 
ve tafsilat almak iıtiyenlerin 
Vilayet jandarma kumandanlı· 
ğına müracaatleri ilin olunur. 

İçel lskam Direktarlliğünden 
Niğde de yerleştirilen göç

menler içiaı 182 tek çift hayva
nı aşağıdaki şerait ile pazarlık 
suretile alacağından ve ihale 

1 5 teşrinievvel 936 da olacaktır. 
Talip olanları!! dipozit akçele
riyle lakin Müdüriüğüne müra
caatları. 

1 Ökuzler 3 yaşından a-
şağı 7 yaşından yukarı olmaya
cak. 

2 Öküzlerde yükseklik 
1-15 den aşatı ve yukarı ol· 
mayacaktır. 

3- Gövdeleri genit ve vn
cutl arı derin kemik teşekkülle
ri kuvvetli bulunması lazımdır. 

lstanbul Komutanhgı 
Satınalma Komisyonundan: 

Ordu Sıhhiye ihtiyacı olan 
700 tane Tahlisiye ipi açık ek
siltme ile ihalesi 28-9-9.16 pa
zartesi günG saat 16 da yapı

lacaktır. Muvakkat tutan 525 
liradır. Şartnameıi komisyonu
muzda rörülebilir. isteklilerin 
40 lirahk ilk teminat makbuz 
veya mektublarile beraber iha· 
le günü vakti muayyeninde 
Fındıklıda satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 
1 ·Müteferrik 

lstanbul Belediyesinden: 
Necatiye ait olup vesaiti nakliye reamindl!n olan borcundan 

dolayı haczedilen ve birinci müzayedeainde satalmıyan 2309 plaka 
numaralı ve Buick markalı otomobilin 28-9-936 pazartesi ıünü 
saat 14te Taksim Sıraaervi Buick acentesı garajında bilmüzaye• 
de satılacağı ilin olunur. 

2-- Mültezimlik işleri 
lstanbul Belediyesinden; 

Şehir tiyatrosunun sahne perdesine konulacak ilin ve reklam 
i'i açık arttırmaya konmuştur. hin yeri 30 metre murabbaı olup 
şartnamesi levazım müdGrlütünde görülür. Beher metre murab
baına 8 lira 50 kuruş fiat tahmin olunmuştur. istekliler 19 lira 
25 kuruşluk ilk temin-t makbuz veya mektubile beraber 12 bi
rinci tetrin 9.16 pazarteai günü saat 14 de daimi eucümende bu
lunmalıdır. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

En çok 
200 
210 
60 
50 
45 

Günde 
en az 

170 Cerrabpafa 
160 Haseki 
30 Beyoilu 
40 Emrazı zühreviye 
35 z. kamil -565 435 

___ ___.. __ 

Hastanelere 936 ser.esi içinde lAzım olan birinci nevi 
ekmek kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ekmeğe be· 
lediyece konulan azami narh fiab tahmin edilmiştir. Şart· 
namesini isteyenler Levazım Müdürlüğilnden parasız alı· 
bilirler. Eksiltme 6-T. evvel-936 salı günü saat 15te Dai· 
mi Encümende yapalacaktır. istekliler 2490 N.lu kanunda 
yazılı vesika ve 12M liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubile tekli( ınektublarını havi zarflarını yukarda ya
zılı gtınde saat ı 4e kadar Daimi Encllmene vermelidirler. 

(8) 274 
• • • 

Şehir Tiyatrosu tarafından çıkarılacak Tllrk Tiyatrosu 
adlı mecmuanın kabı ile ikinci ve üçllncn sahifelerile ar
kasındaki iki sahifenin alt kısmına konacak ilin ve rek· 
lim iti açık arbrm•Y• konulmuştur. Şartnamesi ve mec· 
muanın nümunesi Levazım Müdürlllğiinde g6rülllr. istek· 
liler kanunda yazılı vesika ve 18 liralık ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber 6-10-936 sah gtlnO saat 14 
te Daimi Enclimende bulunmalıdır. (8) 275 

Sayfa 3 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen senelik 

bedeli 
Lira 

ÇAKMAKÇıLAR Valide hanı birinci kapı alt kat 36 
4,4 1 sayılı bodrumlu oda. 

ÇAKMAKÇILAR Valide hanı birinci kapı alt kat 36 
3 numaralı dükkan. 

ÇAKMAKÇlLAR Valide bam birinci kapı alt kat 36 
3 1 sayılı yazıhane. 

ÇAKMAKÇILAR Valide hanı birinci kapı alt kat 36 
3 2 sayılı ya:ubane. 

Yukarıda yazılı mallar 29·9·936 salı günü saat 14 de 
hizalaranda yazılı senelik kira bedelleri üzerinden ve kira 
bedelleri 4 müsavi taksitte ve her taksit peşinen tediye 
edilmek üzere bir sene için ayrı, ayrı kiraya verilecek· 
lerdir. isteklilerin yüzde yedibuçuk pey akçelerini 
vaktı mtıayyeninden evvel yatırarak İstanbul Defterdar
lığı Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komis-
yonuna müracaatları. ( 1241) 251 (M) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 16·9-936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuş olan 35022 lira 37 ku
ruş keşif bedelli Bitlis Atelye inşaata, eksiltme günü is· 
tekli çıkmadığandan yeniden kapah zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2- Eksiltme 8-l 0-936 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şube
besindeki Ahm Komisyonunda yapılacakhr. 

3- Muvakkat teminat 2626 lira 67 Kuruştur. 
4 istekliler ihaleden en az 3 gün evvel inhisarlar 

lnıaat ıubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap· 
tıklarına dair resmi vesaik getirdikten sonra ehliyet ve· 
sikası almalıdırlar . 

5- ihale evrakı 175 kuruş mukabilinde lstanbulda İn
hisarlar inşaat şubesinden ve Ankara, Bitlis, Başmüdür
lüklerinden ahnabilir. 

6- Teklif kapalı zarfları en geç ihale günü tam saat 
14 e kadar yukauda adı ıeçen alım Komisyon Reisliğine 
makbuz mukabilinde verilmiş olmabdır. (1488) 277 2 4 

* • • 
1- Şartname ve projesi mucibince 45816 lira 32 

kuruş muhammen keşif bedelli Paşabahçe Fabrikasında 
yapılacak beton arme iskele ve nhhm inşaatı kapab 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 26-9-936 tarihine raıthyan Cumartesi 
günü saat 1 1 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat şu
besindeki abm komisyonundiı yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminat 3437 Liradır. 
4- isteklilerin, Eksiltmeye girebilmeleri için ihale 

gününden en az iki gün evvel inhisarlar Umum Müdür· 
Uiğü Müskirat Fabrikalar şubesine müracaat edip bu 
gibi rıhtım ve köprü işlerini muvaffakiyetle yaptıklarına 
dair vesikalaranı ibraz t:derek ayrıca veıika almaları 
lAzımdır. 

5 - Bu işe ait şartname ve projeler 229 
kabilinde Kabataşda Levazım ve mübayaat 
her gün alınabilir. 

kuruş mu· 
şubesinden 

6 Teklife ait kapalı zarflar ihale glinli en geç saat 
tam ona kadar adı geçen komisyon Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmiş olmahdır. ( 1 149) 244 4-·4 

• • • 
1 187.66 lira keşif bedelli Maltepe barut deposunda 

yeni inşa olunan tecrit deposu etrafına yapılacak toprak 
siperler işi, pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur .. 

2- Eksiltme 5-10·936 tarihine raslayan pazartesi günü 
saat 15 de Kabataşta inhisarlar Levazım ve mubayaat Şu
besindeki alım komisyonunda yapılacağından isteklilerin 
tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 gllvenme parasile bir
likte slzü geçen komisyona 2elmeleri. ( 1405) 269 2·3 

• • • 
1000 çift Karol (Sağ ve sol) 
3000 adet bağlanh zinciri 

Yukarda cins ve miktarları yazılı malzeme numune ve 
fenni şartnamesi mucibince 5·10-936 tarihine raatlıyan pa· 
zartesi günü saat 16 da pazarlıkla satınalınacaktır. İstekli
lerin şartname ve numunesini görmek üzere her gün ve ~jl· 
zarlık için de tayin olunan rün ve saatte yüzde 7 ,5 
me paralarile birlikte Kabataşta inhisarlar Levazım v&Jt'tlimk.l~, 
bayaat şubesi MOdürlüğiindeki alım komisyonuna müracaat· 
lan. (1420) 270 2-3 
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A) Adjudications au Rabais 

1-

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

La Commission Permanente du 
Vilayet de Kirklareli a mis en 
adjudication ouverte et separe· 
ment la reparation des ehaussees 
suivants : 

1) Kouleli-Babaeski (kil. 45+ 
620-46+200). Prix est. 2829,S2, 
caut. prov. 2 ı2,2S L. 

2) Kirklareli-Haskeuy (kil. 
'.l7+260 28 + 520). Prix est. 
2069,35, caut. prov. lSS,25 L. 

3) Tchilinguir-Alpollou (kil. 
3+335-8+ 165). Prix est. 1885,52, 
caut. prov. Hı,45 L. 

4) Bourgaz-Station (kil. 0,260-
3 +410) Prix est. 2956,S2, caut. 
prov. 22ı,77 L. 

S) Kirklareli-Babaeski 900 me· 
tres. (ki. 20+225 -26+340). Prix 
est. 2348,ı8, caut. prov.ı76,ı7 L. 

6) PinarhiGsar-Bourgaz, 800 
metres (ki. 24+4SO 29+383). 
Prix est. 1918,96, caut. prov. 
143,92 L. 

Mercred\ 30-9-936 respective
ment a ıs h.; iı ıs h. ıs ; a J.5 
h. 30 ; iı ı5 h. 4S; a ı6 b., et iı 
16 h. 45. Cah. des eh. iı la Com
mission precitee. 

Construction de puits artesien 
au jardin de I' Asile des Alicnes 
de Bakirkeuy. Prix est. 850, caut. 
prov. 64 L. Adi. ouverte. Com. 
d'Enehere de la Direetion des 
Travaux Publics d'lseanbul, jeudi 
1-10-936 a ı4 h. Cah. des eh. 
iı la Direction. 

* • * 
L'adj. reılative a la reparation 

du fumiRaloire de Mersine. (Prix 
est. 1700 L.) qui devait avoir le 
15·9·936 a ete remise au vendre
di 2-10-936 a ıs h. (De gre iı 
gre). 

• • * 
L'adj. relative iı. l'elaboration 

de la carte topographique de la 
ville de Dinar, qui devait avoir 
lieu le 22-9-936, a ete remise, 
laute de soumissionn;aire, au sa• 
medl, 3-10-936 ~. 12 h. 

Construction de reservoirs 
souterrains et en beton arme 
pour mazout. Prix est. 977 ,osn, 
caut. prov. 42832 L. Adi. sous 
pli eaehete. Com. des Achats Ma
ritimes au Ministere de la Defen
se Nationale a Ankara, mercredi 
4-11·936 a ı4 h. Cah. des eh. a 
la dite Commission, moyennant 
49 Livres. (Pour details, eonsulter 
la partie turque du journal, rubr. 
"inşaat"). (M) 

2 -

Produits Chimiques et ı 
Pharmaceutiques - lnstru

ments Sanitaires-F our· 1 

_ niture pour Hôpitaux 

Medicaments necessaires (a 
l'Organisation Sanitaire du Bas· 
sin Houiller d'Eregli. Prix est. 
4999,98, eaut. prov. 375 L. Adj. 
ouverte. Com. speciale siegeant 
a l'Hôpital Yayla de Zongouldıı.k, 
mereredi 30·9-936. Cah. des eh. 
au Service des Mines de la Di
rection de l'Economie a lstanbul 
(Istanbul 4me Vakouf Han, 3me 
Etage), et a la Presidenee de 
l'Organisation susvisee. 

Sulfate mieotine 500 kilos. 
Prix est. 22SO, caut. prov. 168, 75 
L. Adj. sous pli cachete. Com. 
spcctale siegeant a l'lnspectorat 
de la Lutte Agricole (Appt. F'e· 
rah, rue Saylavlar, quartier Ne
djati Bey a Ankara), 4-11-936 a 
ıs h. Cah. des eh. grat. a l'lns· 
pectorat en question et a la Di
rection de l' Agriculture d'lstan-
bul. (M) 
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-X-meublement - Mobilier 
pour Habitation et Bu

reaux -Tapisserie - Li· 
noleum, ete. ----

Bureau 80 pieces. 
17 ,2S L. la piece. 

Prix est. 

Fauteuil 100 pieees. Prix est. 
7 L. la piece. 

(Pour les Bureaux de Percep
tion de la Municipalite d'lstan
bul). Caut. prov. 158 L. Adj. ou· 
verte. Com. Permanente de la 
Muııicipa\ite d'lstanbul, lundi 12-
10-936 a 14 h. Cah. des eh. a la 
Direction, et modele au depôt de 
l'Economat. (M) 

Armoires pour dossier 12 pie
cea. Prix est. 744, caut. prov. 7,5 
pour cent. Adj. de g-re a gre. 
Com. d' Achat de la Oir. C.ene· 

SAMEDl 

rale deı Monopoles iı Kabatache, 
lundi ı2-10-936 a ı4 h. Cab. des 
eh. a la Commis~ion. 

ye) lSO pieees, pour les pension· 
naires du Foyer des Etudiants en 
Medeeinc d'lstanbul. Prix est. 
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L' Adj. relative aux travaux d' a-

meublement a Tchinili Rihtim Han 
(Prix est. 8940,35 L.) a ete re
mise, vu le prix eleve offert l'u· 
nique soumissionnaire presente, 
au jeudi 1-10-936 a ı6 h. (Adj. 
ouverte). 
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l 11,2S L. la piece. Caut. prov. 
ı26,56 L. Adj. ouverte. Com. de 
la Direction de l'Hyg:ene et de 
l 'Assistance Sociale d'Istanbul iı 

Djaglıaloglou, mercredi 14-10-936 
a ı4 h. 30. Cah. des eh. grat. 
au Foyer susmentionnc, sis a 
Tchemberlitaehe, en face du tur· 
be Fouatpacha. 

Fourniture diverse ~ 
central telcphonique def'r ı 
darmerie d' Ankara. 1 
171.5,SO, eaut. proVper 
Adı. ouverte. Corn• S
du Vilayet d' Ankara, C ,~• 
ıs h. Cah. des eh. au d ·e 
d:ınat de la Gendarıner• 
la yet d' Ankara. - ~iloJ 

Vernis flasque 550 
kilo" 

Verniı siceatif 525 

l ı 

T ravaux d'lmprimerie 
Reliure y Papeterie 

F o!lrniture de Bureau 

Suppression en 76000 exem 
plaires de 38 modeles (type de 
portables, fenetre). Prix est. 770, 
caut. prov. 58 L. Adj. ouverte. 
Com. Permanente de la Municipa· 
lile d'lstanbul, mardi 29·9-936 a 
14 h. Cah. des c:ı. et modeles a 
la Direction de 1 'Eeonomat. 

- 5-
------

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 

de Chauffage Central 

Ampoule de diff. W altage et 
voltage, 13780 pieces. Prix est. 
4749,90, oaut. prov. 357 L. Adj. 
ouverte. Com. Permanente de la 
Munic?palit'e d'lstanbul, lundi 28· 
9-936 a ı4 h. Cah. dea eh. a la 
Direction de l'E.conomat. 

F ourniture di verse pour elee· 
tricite. Prix est. 3SOOO, eaut. 
prov. 2625 L. Adj. sous pli ca· 
chete. Com. d' Aehat de la Di· 
re eti on Generale des F abriques 
Mili taires, vendredi 23-10-936 iı 

lS h. Cah. des eh. iı la dite Com
mission. moyennant 7S P. ('d) 
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Combustible, Charb~n-;,-- ı 
Carburant. ı 

- ---- ' 
Bois de ebauffage 600,000 ki· 

1011 pour la garnison de Sivas. 
Prix est. 12000, caut. prov. 900 
L. Adj. souı pli cacbete. Com. 
de 1 'lntendance Militaire de Si
vas, lundi 28-9-936 a ıs h. Cah. 
des eh. a la Commisaion. 

Semi eoke 142 tonnes. Prix 
ei:t. 3307,50, caut. prov 248,06 L. 
Adj. ouverte. Com. d' Achat et de 
Venle de la Direction Principale 
des P. T. T. d'lstanbul a Galata
saray, vendredi 2. 10-936 iı ıs h. 
30. Cah. des eh. au Seeretariat. 

(M) 
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Divers 

Corde de sauvetage 700 pie· 
ces. Prix est. 525, caut. prov. 40 
L. Adi. ouverte. Com. de l'ln
tendance Malitaire du Commanda
nat d'lstanbul a Findikli, lundi 
28-9-936 a 16 h. Cah. des eh. i.ı 

la Commission. 

Couverture en laine (battani-

Cable sous plomb, avec ac
cessoires 24 kilometres. Prix est. 
13200, caut. prov. 990 L. Adi. 
sous pli eachete. Com. d' Aehat 
et Vente de la Direction Gene· 
rale des P. T. T. d'Ankara, lun· 
di 9-11-936 a 15 h. Cah. des eh. 
g-rat. a la Direction de l'Econo· 
mat a .\nkara et au Hureau des 
"Ayniyat'' a lstanbuL 

Zirac pur, en feuille de 1X 
1000 X 2000 m m, kilo ı5860. 
Prix est. 3807, caut. prov. 286 L. 
Adj. ouverte. Com. d' Achat et 
Vente de la Direetion Generale 
des P. T. T. d' Ankara, le ı6-11-
936 a 15 h. Cah. des eh. grat. a 
la Direction de l'Economat a An
kara et au Bureau des "Ayniyat" 
a lstanbul. 

Cuivre electrolyte 3SO tunnes. 
Prix est. 133000, caut. prov. 7900 
L. 

Zine electrolyte ıoo tonnes. 
Prix est ı9000, caut. prov. 1425 
L. 

Tôle en platin 
tonnes. Prix est. 
prov. 1237.SO L. 

special 150 
ı6500, caut 

Adj. sous pli eaehetc et sepa· 
rement. Com. d' Achat de la Di
reetion Generale des Fabriques 
Militaires, respectivement le mer
eredi 11-ıt-936, a ıs h. 30, le 
jeudi 12-1 ı-936 a ıs h. eb le ven
dredi 13-11-936 a ıs h. Cah. des 
eh. a la dite Commission, au prix 
de 65 P. pour le cuivre, et gra
tuitement pour les autres. (M) 

Vernis bleu 100 kilo9
• 

. 00 kiloS V ernıs rouge 1 
k'\OS 

Laque rouge 1000 ·ı 1 
O ~I Laque asphalte 50 

Prix est. S875. caııl 
440,40 L. 

ll 
Cuivre phosphorell~ 1 

nes. Prix est. 7500, ca~ c 
562,50 L. Adj. sous P~~c 
et separement. Corn. d 

5 
f 

la Dircetion Generale dt .-ı f \'eP'· 
ques Militaires, respec 1h·' 
vendredi 9-10-936 iı 15 O 
credi 11-11-936 ~ı 15 h· 
eh. gnt. a la dile coıııtıl 

* • * 
L'adj. relative a 

de 590 poteaux en chfıtai 
devait nvoir lieu le ıs-9 
dev ant la Com. d' Achat 
de la Dir. Principale dt1 

d'Istanbul a ete remi se, & 
soumissionnaire, au ıuıı 
936 a ı5 h. 30. (Adj. 0 

B) Adjudications 

a la Sureıı' 
Vente de S5 lots d'obı' 

vers mis hors service el 

vant ~ı I' Atelier de Co~ 
Defterdar, (pompe a inceıı 
m'on, appareils teleP~. 

Ao!' 
chaussure ete). 21 L. ~~ 
te. Com. d'Aehat de I' 
d'lstanbul iı Toplıant•, \Llll 

936 a ı4 h. 30: 

VISITEZ L 'URSS 
VOUS Y VERREZ : 

Le niveau eleve de l'industrie et de l'agriculture, qui 
0 

un essor particulier a la suite du mouvement Stalı:hanov; 
Les conditions soeiales et matcrielles deı travailleurS; 

- La v'.e de la ieurıesse et des enfants ; 
1 

- Les musees et les expositions (eeonomie nationale, ~c 
artı, culture) ; 

- Leı creations des arts secniques et du cinema ; 
- Le ıysteme de l'instruction publique : eeoles ınoYe~ 

superieures, etalıliısements prescolaires. 
- L'organisııtion de la sante publique et celles des a59 

sociales; 1 
- Le developpement des sports : epreuveı:ı sportives e 

piades, sur les stades et dans les parcs de culture el de ,e 
INTOURIST 

vous garantit tout le confort desirable 
lNTOURIST 

ınet iı votre disposition des guides qualifies, des lıôtel~ 
tables et des moyens de transport modernes. 
Pour tous renseignemcnts et l'achat des billets et c' 

tournees en URSS, s'adresser aux agentı de l'lntourist. 
G. Schembri et Figli Hovaghimian Han ler Etage TPl;.plı• 


