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iDAREHANE: 
Y oturtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
idarebanemizde görütülur 

S;lyısı 5 kuruş 
Reımi makbuz bedeli ol

::~ıı tediyat makbul de. 
ar. 'GAZETESi 

Telegr.: fıt. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Poata kutu•u N. 1261 

iÇiNDEKiLER: 
a) Münakasalar 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v ·. •· . 
lllf&at, Tamirat, Nafia iflerı, Malzeme, Harıta 
ilaçlar, Klinik ve lspençi~ari alit, Hastane levazımı 
Makineler, Motörlar, saır teferruatı. 
Kereste • Tahtav. s. 
Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba balı v. s. 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. a. 
Nakliyat 
Matbaa işleri • Kırtasi~e Y a~ıbane Levazımı 
Mahrukat, Benzin, Makıne yagları v, s. 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Miiteferik 
2 Kıymetli eşyalar 

Emirler, Tebliğle!..:_ 

Beyoğlu Kadastro Direktörlüğünden: 
otlunda Kamerhatun mahallesinin Kadutroau bitmittir. 

ahalleve ait Kada1tro kaydlarile harçları ve plinları Beyot
Bekir ıokatında 14 No. lu binadaki Kadutro dairesine a· 
r. 
alıların bu kayit ye planları tetkik ederek bir itirazları 

2 ay içinde Kadutro Komiıyonuna müracaatleri ilin olu-

MÜNAKASALAR 
k, Zahire, Et ve Sebze: 

Çanakkale Jandarma Mektepleri Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin Muvakkat 
Kilo bedeli Teminatı 

Lira K. Lira K. 
21517 19565 30 1452 23 

- Çanakkale 1, 2, 3, 9, 10 sayılı Jandarma okullariyle Jan· 
laaataneainin 1 EylGl 936 günlemecinden 937 ninn nihaye• 

"-dar ihtiyacları olan yukarıda yazılı 1 kalem erzakın 1 
~n 936 Perıembe ııGnG aaat 16 da kapalı zarf uaulile 9 

jandarma okulu ordu evinde •alahiyettar komiayonca ek-
i yapılacaktır. 

Teminat mektuplara ihale pnii nat 14,30 a kadar ko· 
• tealim edilmit olacakhr. . 
Şartnameler Çanakkalede Jandarma ••hnalma komıayo· 

peruıı verllocektir. ----
2dirne Jandarma Erat Mektebi Komutanbğından: 

?-e..19.16 da kapab zarfla ebiltmeai yapılan 180000 kilo birincil 
••eklik una talip çıkmıt iae ve verilen teklif mektupla-
2t9o aayıb kanunun 32 ci madde.ine uygun olmayarak hak 
~ Ye fiatlann 1aln1:1 rakamla ya:11lma1ından ötürü 40 cı 

lbacibince tekrar kapalı zarf eluiltmeıi yapılacakbr.l•tek
Pr 10-9.16 pertembe ıünü nat 10 da Edirne Merkez Mal 
lGp oduında toplanacak komiayona teminat mektupları 

•-.ae makbuzlarile birlikte ıelmeleri. 

Kilo 
180000 

T . fiab M. tem. 
K. S. Lira K. 
14 00 1890 00 

Tutarı 

Lira K. 
25200 00 

YtUcaek a,retmen okulu sabnalma komisyonu 

Ba,kanhju:dan: 
Cok Az Tahmin edilen ilk teminat 

Ura K. ltilo Kilo K. S. 
\'ı 3400 2900 26 25 66 94 .._.da neyi ve mildan yuıh tekerin 23-9-B ça~ba ,..,.._D açık eksiltmesine iıteldi çıkmadıfından eluiltme 

-..blmıthr· ihale 5-lo-9.18 puarteal .Onl •aat 10 da ya
• latelclilerin 9.18 yılında ticaret oduında kayıtlı olduk· 

•• Yeklleten haraket edenlerin noterlikten alacakları v~-
ve teminat makbuzlarile birlikte eaki dGyunu umumı

....._~ı içinde ytllcHlc mektepler muhuipliji binuında topla• 
,~a komiayonuna ı•lmeleri ilin olunur. 

PAZARTESİ 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatı odan: 

Kapalı zarfla 200,000 kilo 
yulaf aatınalınacaktır. Ekıiltme
ıi 8 birincitetrin 936 perşembe 
giinü aaat 16 dadır. ilk pey pa
raaı 675 liradır. Bir kiloaunun 
muhammen fiah 4 kurut 50 
aantimdir. Şartname ve evsafı 
nı görmek iıtiyenler her giin 
Çorluda Satınalma Komi•yonu
na welebilirler. Ekıiltmeye gi
recekler ilk pey paruına ait 
makbuzla belli giin ve autten 
evvel Çorluda Kor Satınalma 
Komiayonuııda bulunmaları la
zımdır. 

• • • 
Tiimen birlikleri ihtiyacı i· 

çin 4400 kilo beyaz peynir 
30-9-9a6 aaat 15 te pazarlıkla 
alınacaktır. Muhammen bedeli 
1428 lira ilk teminatı 108 lira
dır. lıtekliler tartnameyi wör
mek üzere herailn ve pHarlıta 
ittirak için belli ıün ve aaatte 
ilk teminat mektub veya mak
buzlarile ve kanunun 2, 3üncü 
maddelerindeki vesikalarla bir
likte LGleburgaz TGmen Satın
alma Komisyonunda bulunma-
ları. . 

• • • 
Açık eksiltme ile 265,600 

kilo saman alınaeakbr. Ebilt
mui 9 birincitetrin ~ cuma 
l'iinü •aat 16 dadır. ilk pey pa
ruı 249 liradır. Bir kilosunun 
muhammen fiatı 1 kurut 25 
nntimdir. Şartname ve evsafı· 
Dl l'Örmek istiyenler her gün 
komiayona 1relebilirler. Ekıilt
meye l'ireeekler ilk bey para
aına ait makbuzla belli ailn ve 
natten evvel Çorluda Kor Sa· 
bnalma Komiayonunda bulun
maları. 

-
Ankara Levazım Amirliği 
Sabnalma Komisyonundan: 

l Ekıiltmeye konulan it: 
Demirköyün 376000 kilo ek
meklik unu. 

2- Pazarlık auretile ihalesi 
yapılacaktır. 

3- Unun bedeli 58280 lira
dır. 

4- ihalesi 28 eylOl 936 pa· 
zarteai günG .. at 15 te Vizede 
yapılacaktır. 

5- ilk teminab 4164 liradır. 
6 Şartnamesi hergün Vize 

•abnalma komt.yonunda görü
lebilir. 

••• 
1- Çorum ıarnizonuada bu-

lunan lcıtaatın bir ••nelik ihti
yacı için 150000 kilo un kapa· 
lı zarfla ekailtmeye konulmuf• 
tur. 

2- Muhammen bedeli 15000 
lira ve ilk teminatı 1125 liradır. 

3 lbale.i 14 1 tqrin a 
Ç•rtamba ıUnü .. at 15 de Ço
rumda ordu evinde yapılacak
tır. 

4- lateldiler teminat mak· 
budarını bayi teklif mektubla· 
nnı belli saatten bir ••at evvel 
komisyona vermit ve ıönder
mit olmalıdır. Şartnameyi wör
mek iatiyenler berwGn Btleden 
sonra komiayona mOracaatla 
paraaız rörebilirler. 

28 Eyl61 1936 

Karacabey Harası Müdürlügünden: 
Hara ihtiyacı için 150,000 kilo butdayın alımı kapalı zarf u

ıulile eksiltmeye konmuttur. 150 bin kilo butdaya 9750 lira mu
hammen kıymet takdir edilmit ve muvakkat teminat olarak 732 
lira alınacaktır. 

Ekıiltme 12-10-936 pazarteai ıGnG aaat 15 te Hara merkezinde 
yapılacaktır. Teklif mektubları 12 teşrinievvel 936 pazartui pnfi 
aaat 15 e kadar Harada müteıekkil Mübayaa Komiayonuna veri
leceği, tartnameaini görmek ittiyenlerin hergün Hara Muhuebe
ıine ve iıtc,klilerin teminat ve veıaiklerile birlikte ebiltme ıOnG 
Hara merkezinde bulunmaları ilin olunur. 

lstanbul1 Harici Askeri Kıtaabndan: 
10728 kilo kuru •otanın pazarlık .uretile münakaauı 8 birin

citetrin 936 pertembe günü aaat 15 te Çatalcada Tümen Satınal
ma Komisyonunda olacaktır. Şartnameıi paruız olarak berrin 
görülebilir. ilk teminatı 20 lira 11 kuruftur. Muhammen tutan 
268 lira 12 kuruıtur. lıteklilerin ilk teminat makbuzlarile birlik
te ve vakb muayyende Çatalcada Tüm Satınalma Komt.yonuna 
müracaatları. 

Miktan 
Beyoğlu Vakıflar Direktörl&ğünden: 

Cinai lık pey Tutan 
Azı Çotu parua 
850 1000 kilo Datlıç koyun eti 2J8 25 350 

3500 aooo " Ekmek birinci 2970 396 
1000 1100 " SOt 12 37 iM 
2500 3000 adet Kile yoturdu 22 50 300 

75 çeki Meşe odunu 15 75 210 
75 ,, Gürgen ,, 14 62 195 
10 ton Alman kok kömürü 2025 270 

1886 
Sürp Aıop hutaae•ile DfltklnlereYine lbım ola• ,.. ...... 

yazılı yiyecek ve yakacaklar ayn ayrı ebiltmeye konmuftur. 1-
haleıi 12 teırinievvel 936 ,OnG nat 15 te Beyojlu Vakıflar MG
düriyetinde yapılacaktır. Noban bedelle vermek istiyenler herıGn 
Müdüriyet Levazım Memurlutuna bafvurmaları . 

• • • 
Cerahpqa hutaneai için 600 kilo kırmızı tGrk taraba alma• 

caldır. Bak: l•tanbul Belediyesi lıinlarına. 

2· inşaat-Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
İstanbul Defterdarlığından: 

Ketif bedeli 698 lira 1 kuruftan ibar't bulunan BeyQSlunda 
Tarlabaıı caddesinde Beyojlu Malmüd6rlGtBnün it1aliadeki 78D 
numaralı evin açık ebiltme ile onarılma iti on ,On azatılmıtbr. 
isteklilerin ketif umumi ve buauai ve fenni tartnamelerini ıar
mek iatiyenlerin 5- I0·936 pazartesi günii aaat 14 de en u 500 li
ralık bu ite benzer it yaptıtına dair Nafıa MGdllrlltunden ala• 
cakları müteahhitlik ve Ticaret Oda•ı veıikuı ve 58 liralık mu
vakkat pey akçelerile Defterdarlıkta Milli Emlik MüdilrlGtBnde 
toplanan Komisyona ıelmeleri. 

lnhi•arlar Kocaeli Başmüdürlüğiinden: 
1- inhi•arlar ldareainin lmıitte Cedid mahalleıinde Deveba· 

tırtan mevkiindeki araa11na yaptırılacak olan tecrid, kaba barut 
dinamit, kapaül depolarile bekçi evinden m6teteklcil grupun in
t••b açık ekıiltmeye konulmuf ve talibi zuhur etmemit oldujun
dan 2490 aayılı kanunun 43 Oncü maddui mucibince ekailtme 
on pn daha t•mdit edilmittir. 

2- Muhammen bedeli 8546 lira 77 kuruftur . 
3- Ekalltme 2-10-936 tarihine mfiaadif cuma ,OnG Hat 15 te 

lzmitte lnbiaarlar BqmüdOrlGjii Merkezinde teıekkGI edecek Ko
mi•yonda yapılacakbr. 

4- Bu İnfaata ait projeler, fenni ve huau•İ prtnameler 43 
kurq mukabilinde inhisarlar Umum ve Kocaeli BqmldlrHllderi 
inıaat Şubelerinden alınabilir. 

5- Eksiltmeye ittirak etmek iıtiyenlerin muvakkat t .. mat 
akçesi olan 641 lirayı veya bu miktan ihtiva eden lalklmetçe 
muteber milli bir bankanın teminat mektubunu ve bu 111..a. ut
rqbtını bildiren reami ve .. Ud himilen mulıdlr ... Te ... tte 
Komiayona m6racaatlerl. 

Tiirk Hava Kurumu Uzunk6prü Şubesinden: 
Evvelce ilin edilen tubemiz çabtm• yerinin inıuana talip 

çıkmadıjından açık eksiltme müddeti on ,On daha uutılmıtb 
Talip olanların 2 birlnciteırin 936 cuma ,ana ıaat 15 te t 
mise mGracaatleri ve bu babdaki evrakın l.taaltul ve Edirne 
Ha•• Kurumu ıubelerinde de ılSrOlecefi ilin olunur. 



Sayfa ?. 

Mersin Belediye 
Reisliğinden 

A-Yeni mezarlık yulunun ikinci 
kısmının kaJdırıınJanması açık 
eksiltmeye konulmuş isede is· 
tekli kimse çıkmadığ·ından eka 
sillme on gün müdddle uza
tılmıştır. 

B Keşif değeri (8140) liradır. 
C-Şartname Belediye fen day

resinden beş kuruş mukabilin
de alınır. 

MÜNAKASA GAZETESİ. 

ı 3-İlaçlar, Klinik ve İspençiyari afat : 

Milli Müc;afaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
35 kalem ecza ve malzemeyi bakteriyoloji açık eksiltme sure

tile satın alınacaktır. Tahmin bedeli 1400 liradır. Muvakkat te
minatı 105 liradır. 

İhalesi 12-10-936 pazartesi günü saat IO dadır. İsteldiler evsaf 
ve şartnamesini görmek istiyen bedelsiz olarak M. M. V. satınal
ma komisyonuna müracaat ve münakasaya girmek istiyen 2490 
sayılı kanunda gösterilen vesaikle ve teminat nıektubile birlik 
te belli gün ve saatında komisyona gelmeleri. 

-------=---------------------------------~~--~ ! 1 

28 E~ 

fıod•JI 1~ 
vazım müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonu tara 

pılacaktır. .. .. .. .. ve lıtaJlbıal' 
3 - Muaddel şartnamesi Levazım mudurluğunde .,a,al 

b l 1ırıında • da Dolmabahçede Evrakı matbua am arı memur U5 

bilir. d ıeri 
· 2 ·· .. - mad e 4 - istekliler 2490 sayılı kanunun ve ucuncu . akb1IS 

yazılı belgeler ve yukarıda yazılı muvakkat teminat 111 ' 
ya Banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifatı ::.c 
namedeki şeraitıne tamamen uygun ve noksansız olarak .Y deO 
ları teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını ihale saatıJI 
saat evvel komisyon reisine vermeleri. 

D- Eksiltll'e 'l-10-936 Cuma 
4 -Makineler, Motörler, sair teferruatı 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
günü saat 15de Belediye day
resinde yapılacaktır. 

E-Süresiz tutak mıktan HIO 
lira 50 kuruştur. 

F Eksiltmeye girecek olanlar 
Tıcaret odasında kayıtlı bulun
duğuna dair belge gösterecek
tir. 

İstanbul Harici Askeri 

Uzunköprü Belediye Reisliğinden: 
Uzunköprü Belediyesi için 2000 litrelik ve sulama lertibatı:ıı 

haiz 1 tane arazözün mübayaası kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muhammen bedel 4500 lira olup muvakkat teminat akçesi 
377 lira 50 kuruştur. İhalesi 6-10-936 salı günü saat 16 da Uzun
köprü Belediye Daimi EncünıeHi huzurunda yapılacaktır. 

Bu işe ait şartnameler Ankara ve istanbul Belediyelerine de 
gönderilmiş olduğundan istekliler sözü geçen Belediyelere müra
caatla bu evrakı görebilirler. 

Kıtaabndan ı~cnnw::-=-=ı....,...,........,_,___.~~ee~#~~~=-=·-=-

İzmirde yaptırilacak olan altı 
yapı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmustur. Keşif bedeli 17452 
lira 14 kuruş olup ilk teminatı 
1309 liradır. Keşifname ve re- ı 

simlerini 87 kuruş mukabilinde 
M. M. Vekaleti Satınalma Ko· 
misionundan alınabılır. İhalesi 

1

5-Kereste, tahta ve saire 
Posta T. T. Fabrikası Müdürliiğünden: 

İmal olunacak 417 tane dolap için 2,5 X 28 X 330 eb'adında 
640 adet kestane tahtasile 3 x 125 x 205 eo'adında adet kontr 
plak alınacaktır. Bu kerestelerin muhammen bedeli 17HO liradır. 

Eksiltme 28-9-936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat on 
beşte yapılacağından isteklile::-in muayyen saatten t"vvel I.~;) lira 
dan ibaret muvakkat teminatlaıını vezneye -vıtlırdıktan .sonra 

1 rabrikada müteşekkil komisyona ınüra~aatları. 

8 B. Teşrin 936 perşenbe günü 
söat 15dedir. Eksiltmeye gire
l·eklerin 24HO sayılı kanunun 2. 
3üncü maddelerinde istenilen 
belgelerle Bayındırlık Bakan
lığından alacakları fenni ehli
yetname idari şartnamede be- ı 
hemehal verilmesi mecburi o
lan vesaikle birlikte teklif ve 
teminat mektuplarını ihale saa
tinden en geç bir saat evveline 
kadar Ankarada M. M. Veka-
leti Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. 

Beypazarı Karaşar Nahiye 
Belediyesinden: 

4006 lira 40 kuruş bedeli 
keşfi olan Belediye binası in
şaatı 15 gün müddetle açık mü
nakasaya konmuştur. Taliple· 
rin ihale günü olan J-10-936 
p~rşembe günü saat l l de ka· 
za kaymakamlığında müteşek

kil komisyona yüzde 7,5 mu
vakkat teminat akçasiyla mü
racaatları. 

' 

Nafıa Vekaletinden; 

12 Teşrinievvel 936 Pazartesi günü saat 15 te Ankarada Na
fıa Vekaleti Malzeme Eksiltmesi odasında aşağıda yazılı iki parti 
kayin ,travers eksiltmesi kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

i - Birinci Parti Adapazarı kazasının Dikmen Devlet Orma
nından seçilmek şartile 23697 lira 50 kuruş muhammen bedelli 
13150 adet normal ve 500 adet köprülük kayın travers. 

2- İkinci parti İnegöl Boğazova Devlet Ormanından kesil
mek şartile 19019 lira 10 kuruş muhammen bedelli 11054 adet 
makaslık kayın travers. 

3 Birinci parti için muvakkat teminat 1777 lira 31 knuş 
ve ikinci parti için de 1426 lira 43 kuruştur. 

4 Eksiltme şartname ve teferrüatı parasız olarak Nafıa Ve-
kaleti Malzeme Müdürlüğünden verilir. 

5- İsteklilerin teklif mektublarını, 7. 5. 936 T. ve 3297 sayılı 
resmi gazetede çıkmış talimatnameye göre Vekaletten alınmış 
vesika ile birlikte 12 teşrinievvel 936 Pazartesi günü saat 14 e 
kadar Vekalet Malzeme eksiltme komisyonu reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

6 - Hususi mukaveleli Orman sahipleri de kandi 
rından kesilmek üzere eksilt:neye girebilirier. 

ormanla-

1 

6-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Maliye Vekaletinden: 

l'eslim edilecek 150X80 140X70 l20X6:l Kütüphane Yekün Tahmin 
bedelleri 
Lira K. 
5327 00 

Muvakkat 
teminatı 

Lira 
400 

1458 
729 
740 

mahalleri yazıhane Yazıhane Yazı masası 

Adet Adet Adet Adet Adet 
231 
784 
416 
290 

Ankara 9 
İıtanbul 18 
İzmir 8 
iç el ti 

1 - Kapalı zarf eksiltmele
lerin tehir edildiği ilan olunan 
beş örnekte yazıhane ve saire 
meyanında bulunan dosya do· 
lapları münakasadan çıkarıla
ral: yukarıda teslim edilecek 
rnahıllerile miktarlannı ve her 
birinin muhammen ve muvak
kat ternin:ıtları yazılı dört ör
neği ayrı ayrı 4 şartname ve 
kapalı ıarf usuliyle tekrar ek
ıiltmeye konulmuştur. 

2 - Ankarada teslim edile
ceklerin ekailtmesi 12· I0-936 
pazartesi günü İstanbulda tes
lim edilecekler 13· l 0-936 salı 
günü ve İzmirde teslim edile
~ekler 14·10-936 çarşamba günü 
lçelde teslim edileceklerin de 
15-10-936 perşembe günü saat 
on beşte Vekalet Levazım 
Müdürlüğünde toplanan Ek
ıiltme komiıyonu tarafından 
yapılacak tar 

33 157 32 
81 491 194 
58 295 55 
36 201 47 

3 Şartname ve resimleri 
levazım müdürlüğü ile İstan
bulda Dolmabahçede Maliye 
evrakı matbua anbarı memur · 
luğunda ve İzmir ve İçel Def
terdarlıklarında görülebilir. 

1 - İstekliler 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ci ve 3 cü maddelerin
de belgeler ve yukarıda yazılı 
muvakkat teminat makbuz ve-

* * -~ 

19794 20 
9716 00 
9855 00 

ya Banka kefalet mektuplarile 
birlikte kanunun tarifatına ve 

şartnamedeki şeraitine tema

men uygun ve noksansız ola· 

rak yazacakları teklif mektup

larını havi kapalı zarflarını ek· 

siltme saa llerinden birer saat 

evvel komisyon reisine verme
leri. 

Teslim edile· 
cek mahalleri 
Ankara 
1stanbul 

Koltuk 
Adet 
37 

270 
30 

Sandalya Tahın. bed. Muv. tem. 

İzmir 
İçel 60 

Adet 
349 
Jl 16 
621 
374 

) 

) 
) 
) 
) 

Lira K. Lira 

ıo.t7fi 25 786 

397 2460 ) 
1 Ekailtmeye konulduğu ilan olunan yukarıda yazılı yerli 

mamulatından Hazaren taklidi koltuk ve sandalyaları eksiltme 
günü istekli çıkmamaaına mebni şartnamesi tadil edilerek tekrar 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltıne 16-10-936 cuma günü saat 15 de Vekalet Le-

Komisyonundan: 

2244 lira 50 kuruş keşif bedelli Gümrük 
için mobilya işleri 12-10 936 pazartesi günü saat 
siltmesi yapılacaktır. 

2- Bu işe ait keşif ve şartnameler komisyondadır. 
3- Muvakkat teminat 169 lir;.ıdır. I~ 
4- İsteklilerin bizzat fabrika sahibi olduğuna ve ~ ıt 

bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa Müdürlüğünden a ",f 
duğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile KomisyoP 
meleri. 

7 ··Mensucat . Elbise a Kundura Çamaşır v.s 

İstanbul Harici Askeri Kitaatından 
. bi~ 

Yerli fabrikalar mam~latından ve ~ehe~ ~etresıne Jı•r'": 
ederi 300 kuruş olan HbOO metre hakı elbıselık şayak 1~ 
za. fla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 12 B. Teşrin 936 P.•~ 
günü saat 11 dedir. İlk teminat 4175 liradır. Şartnamesı0!,1 kuruşa almak 1·e örneğini görmek isteyenler her gün Ko~ 
uğrayabilirler. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve ·rl• 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bı 1' 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel }ı.O 
da M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

* * * Beyoğlu tepiıirlıanesine lazım olan iiistik çizme, doktor etbı• 
ve saire satınalınacaktır. Bak: lstanbul Belediyesi ilanlarına. 

8-· Nakliyat: 
lst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 

Beykozda Hünkar iskelesi yanında bulunan İdareye . 
relik telgraf direklerinden 48 tanesi Yalovaya, 100 tanesı 
iskelelerine pazarlıkla nakledilecektir. Pazarlık 28-9-936 p• 
günü saat 15,30 da Galatasarayda İstanbul Posta T. T. S 
dürlüğü Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhamfll 
deli 90 lira, muvakkat teminatı 675 kuruştur. 

İsteklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat 
tırmak üzere çalışma gününde Başmüdürlük Yaıı 
ne müracaatleri. 

9-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MAizeme 
* 

Hal idaresi makbuzları için 7 t;p * simili 7 top pembe kağıt! 
tediye matbaasına lazım olan 3 cıns hurufat satınalınacaktır. 
tanbul Belediyesi lıanlarına. 

1 Oa Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
* * • 

Surp Agop haslanesile Düşkünler evine 75 çeki meşe odll 
çeki giirgen odunu ile 10 ton alman koku satınalınacaktır. ~ 
yoğlu Vakıflar Direktörlüğ·iiniin "Erzak,, hanesinde intişar ed 
uına. 

• • * 
1200 kilo tayyare benzinile 100 kilo Şel medyum yağı satı 

caktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına . 

1 J-Müteferrik 
Ankara V afiliğinden : 

1- Yüksek Ziraat Enstitüsünde bulunan tecrit evinde Y 
952 lira bedeli keşifli 14 adet Aspiratör 13-10-936 salı gi111 

15te açık eksiltmeye konulacağından keşif ve şartnameyi I 
istiyenlerin Vilayet Bıytar Direktörlüğüne müracaatlarıilan o 

Çorum Valiliğinden: 
Çorum vilayeti merkezinde bulunan idarei hususiyeye aid 

daki (Grop ernemann 70 MM) markalı makine sesliye tahvil 
ğinden bunun için lazım gelen bütün malzeme kendilerine aıd 
şartiyle bu işi yapabilecek olanların antat kalmak ve muamel 
mesi yapılmak üzere Çorum Vilayetine müracaatleri ilin oh.ıP 

Burdur Belediye Reisliğinden: 
Burdur Belediyeııine 880X 120 eba~ında Üç adet Arazöı 

lastiğile iki adet 880X 120 ebadında iç lastiği yatğın mal 
şartile pazarlıkla alınacakhr. Bu cins lastig-i bulunanların 
giinü saat 9da yüzde 7,5 kuruş teminat akçeleri ve teklifn' 
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Burdur Belediye Encümeninde hazır buhınmıları ilin 1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 l 8·9-936 tarihinde Osk&dar Depolar Cirubu Merkezin· 

de eksiltmesi yapılacağı evvelce illa edilmiı olan 
170·39 lira keşif bedelli Şemşipaşa Bakım evi memur 
odalannda yapılacak tadilAt işinin pazarlıkla ekıiltmeıi 
28-9·936 tarihine raıtlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabatqta inhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin keşifnameyi 

• • • No. lu temizlık kamyonunun tamirile Beyotlu tepbirbanesinin 
ının tamıri ,,. Cerrahpaıa bHtaneai için ahıap camekin 
ayrı ayrı pazarhta konmuştur. Bak: lstanbul Belediyesi 1-

MÜZA VEDELER 

bul Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan; 
rdarda 1 numarala Dikimevinde mevcut ve köbneye ay• 

lsabne kamyon, yanrın tulumbası, t•lefon, fotin ve Hire ki 
55 kalem e11a 5 birinciteıria 938 pazartesi ıGnG saat 14 

T opbanede Satanalma komi8yoDunda açık eksiltme ile sa
r. Tahmin bedeli 134 liradır. Temlaab 21 liradır. l9bu et

Dildmevinde rörGlebiJir. isteklilerin belli H•tte komiıyona 

Ankara Belediye Reiılijinden: 
İtfaiye Direktörlütüne ait 72 kalem hurda eşya açık arttırma 

•lacakbr. 
lıteklilerin 5-10-936 pazartesi pnil saat onda etfaiye arka
levazım ambarında bulunmalan. 
Muhammen bedeli 40 ve muvakkat teminat. 3 lirad1r. 

etli eşya 
lıtanbul Defterdarhğından: 

Cinai Muhammen kıymeti 
Lira 

1 Altan cep saati ve kordon. 28 
1 · · d n 12 ,, ,, • ıçı ma e • 

ElmH ortası lurmm taıla yüzük. &2 
E.lmaa tek taı kolu elmHh yilıük. 100 
E.lmaa, tek taıh yilzilk. 17 
Ortası yakut, kolu elmaah yüzük. 60 
E.Lmas tek tath kolu minela ve elmaah yilıük. 200 
Gllmüı ve nikel paralar. 6 
Hurda pmüf 90 ayar 1418 a-ram. 18 

'karda yazıh mücevheratın 9-10-936 cuma gilnii saat 14 de bi
yazıh muhammen kıymetler üzeı inden Sandalbedeatenınde 
Mezat lıleri Midilrlütü dairesind• Hhlacatı ilin olunur. 

İstanbul Belediyesi hinlan 
-[ı;--

Tatan teminatı 
ıi makbuıları için yedi top ıımli 

p pembe kljrt 51,45 
lı temezlik kamyonunun tamiri 29,60 
uçutlan için 1200 kilo tayyare benzinile 

tt:l medyum yaia 500 
a hutanesi için ahfap cemekin 48 
tephirhaneıinin ettlv kazamnm 

24,90 

3,88 
2,S> 

37,S> 
3,S> 

2 
e matbaasına lizım olan Oç cinı 

33 2,S> 
u tephirhaneıine llum olan liatik 
(doktor elbiMleri, puklll, ıllnıer ve 

ta hastanesi için 600 kilo kırmazı 
188,87 14,S> 

•abı 156 12 
'tu1tarda cinı ve maktarlan yazıh malzeme ve tamirler 

k Ozere ayn ayrı pazarhta konulmupur. (Tamir· 
111 vesika ıartbr.) ıartnameleri encllmen kaleminde 

istekliler hizalarında ,a.terilen ilk teminat mak· 
•eya mektubile beraber 29-9-936 ıah ,Onll .. at l 4de 

91lclmende buluamabcbr. (8) 291 
• ~ .. 

16rmek&zere her gön ve pazarlık için de tayin olunan günde 
ytızde 7,5 muvakkat güvenme parasile birlikte ıözll ge· 
çen Şubedeki alım komisyonuna gelmeleri. (1315) 256 3-3 

• • • 
1 - 17-9·936 tarihinde isteklisi çlkmadığından dolayı 

ihalesi yapılmamıı olan Toptaşı depoıu arkaıındaki sa
hada yaptırılacak olan 3430 lira 13 kurut ketif bedelli 
3 ambann inıaıı yeniden pazarlık suretile eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Pazarlık 8-10·936 tarihine rutlıyan perıembe 
gUnll saat 16 da Kabataıta Levazım ve Mllbayaat tube· 
ıindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 257 lira 25 kuruıtur. 
4 - Şartnameler hergün lnhiıarlar intaat 9ubesinden 

alınabilir (1541) 282 2-4 
• • • 

45000 kilo toz paket kolaıı 
15000 kilo toz makine kolası 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı toz kolalar 30 9-936 
tarihine rastlayan çarıamba gllnll ıaat 15te pazarlıkla 
ıatın alınacaktır. isteklilerin şartnamelerini g&rmek Ozere 
herglln ve pazarlık içinde tayin olunan glln ve saatte 
ylizde 7 ,5 glvenme paralarile birlikte Kabatatta Levazım 
ve mObayaat Şubesi MOdllrlllğllndeki alım Komiıyonuna 
mllracaatları. 1170 246 3-3 

• • • 
1 - 1285,83 lira ketif bedelli Abarkapıdaki iskelenin 

kısmen tamiri ve &n kısmının yeniden inıaıı pazarlık· 
laeeksiltmeye konulmuttur. 

2- Eksiltme 29-9-936 tarihine rastlayan salı gibıll 
saat 13 de yapılacakbr. 

3 - isteklilerin ,artname ve keıifnameıini görmek 
üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan günde 
yüzde 7 ,5 muvakkat aüvenme paraıiyle birlikte Ka
bataıta Levazım ve Mllbayaat Şubeıindeki Alım Ko-
misyonuna gelmeleri. ( 1314) 257 3-3 

• • • 
1- 15-9·936 tarihinde iıteklisi çıkmadıtmdan dolayı 

ihalesi yapılmamıt olan 282,90 lira keıif bedelli Galata 
Bakımevi bir numaralı kıım• oluk ve derelerinin tamirata 
yeniden pazarlıkla ekıiltmeye konulmupur. 

2- Eksiltme 6-lo-936 tarihine rastlayan sala ,Onll 
saat 15 de lnbiıarlar Levazım ve MObayaat fUbeıi Mn
dirlllğtindeki alam komisyonunda yapılacaktır. 

3- lıteklilerin ketifnameyl girmek üzere her ,On ve 
pazarlık için de yllze 7,5 gOvenme paralan ile birlikte 
tayin olunan ,On saatte yukarda sözü geçen komiıyona 
müracaatlan. ( 1-466) 272 2 3 

• • • 
1- idaremizin Cibali Fabrikası için Fenni tartnamesi 

mucibince 950 lira muhammen bedelli ( 15) adet elektrik 
motörO pazarhk suretiyle ıabn alınacaktır. 

2- Eksiltme 6-10-936 tarihine ruthyan ıalı glnl saat 
l 4te Kabatqta Levazım ve M&bayaat ıubesindeki Alam 
Komisyonunda yapılacaktır. 

'etil bedeli 2088 lira 90 kurut olan konıervatuar 
lcıımı tamiri pazarhia konulmuflur. Ketif evrakı ve 

esi Levazım Mtldtlrlllillnde glrllllr. istekli olan· 
laelediye fen ifleri mldllrlljtlnlln ehliyet vesikaıile 156 
87 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile be· 

8-10-936 perıembe gilnll ıaat 14 de daimi encll· 

3- Şartname mucibince fiauız teklifler, Kataloilar, 
Broıtirler ve temalar en geç eksiltmeden 3 gün evvel in· 
hisarlar Umum Mnd&rlGill Tllt6n fabrikalar tubesine ve· 
rilmif olmuı icabeder. 

4- f ıteklilerin ıartnameıini ılrmek &zere her ,an ve 
pazarlık için de tayin olunan ,on ve saatte yllzde 7 ,5 ıO· 
venm• paraıile yukarıda iımi geçen komiıyona mllra· 

bulunmahdır. (8) 280 
• • • 

çiidene tahtuı 120 kuruı beheri 
ıtlrı&n tahtası .200 ,, ,, 
taban atacı 160 ,, ,, 
kol aja 55 ,, ,, 
t atelyeai için yukarda cinai miktan ve beherinin 
en bedeli ya11b olan malzeme açık ~itmeye 

~1111r. Şartnamesi levazım m&dlrltljtlnde iirGIOr. 
Olanlar kanunda yazılı vesika v:e 90 lira 15 luuıq• 
teminat makbuz veya mektubile beraber S·lo-936 

,anı Aat 14 de daimi enclmende bulunmah· 
(B) 281 

caatları. (1489) 276 2-3 
• • • 

750,000 metre çift katlı katranlı fitil 
1,000,000 ,, Oç ,, ,, ,, 
125,000 " Tek kordelab 
125,000 " Su altında istimale mahauı fitil 

1- Yukarda nevi ve miktan yazıh fitiller 12·1o-ea6 
tarihine rastlayan pazartesi gllnll saat 15te pazarhlda 
ıatın almacaktır. 

2 isteklilerin ıartnameleri ılrmek llıere her ınn ve 
pazarlık için de tayin olunan ,en ve ıaatte yüzde 7 ,5 
sDvenme paralarile birlikte Kabataıta Levazım ve Mtıba· 
yaat fubeımdeki Alım Komisyonuna milracaatlan. 

(1540) 283 2-4 

Havacılığm ehemmiyeti 

BGtan ulusların laa•a kay · 
•etlerini artırmak için ıle
tercliti tellt, havacıbta •er• 
dili a..- 1akıadu ,&dik· 
ten sonra, ka•acılıtın bi&i• 
için bir fantui olmakta• 
çok uzak, caala bqla urı• 
lacak bir ana it oldatunu 
bir icat daha anlamıt IMalu· 
nuyoruz. 

Göklerini ayucunun ifia
de tutmayan uluılana laalial 
prGyoruz. Uçak fflolarımn 
bir insan atırtıtındald bom· 
balarUe dlnyama en yurut· 
kan yifitleri bile bqa çıka· 
mıyor. 

Hiç durmadan hemenlaa· 
vacıhta para yetltt irmek, 
ancak bitin uluıun a1nı cl
mertlikle yardıma kot••ll· 
na batbdır. 

f ratalli S PERCO 
Galata Gümrllderi karfll••M 

HGrclavercliılr Han. 
Telefon: 4479'l 

Amsterdam - Kompaai Ro ıal 
Neerlaadu dl NavifuJO• a 
yapar Aa.,..,., Ro~, A· 
IDlteNaat •e HamlMarı lfla J• 
kıDCla hareket. 

GANYMEDES vapuru elyHm 
limanda. 

HERCULES Yapuru 13-18 EJ161 
tahmil. 

Nerlandez kompaa1uama 
nehri vapurlan limular l ;la 
huauai •e ıeri •ferler 

Bltb llmaalar lçla Neer
laadu KumpaaJUI ile aalqd· 
mak suretile bGtGn dlaya il· 
manları için dotru koqlmea· 
tolar •erilir. 

ITHALA T SERYISI 
Aıuterdamdaa bekleall• 

vapurlar. 
HERMES vapuru 12 EJllla 
dotnı Aaıaterd ... dan 1aluada 
hareket ORESTES vap. 8 

E,ıuıa dofru 

ltaly• Seymt lllQllJ• 
Dlnya HJahat tefkil&b 

Gltlrtl 191ahat 
Otellerde oda tabii•• 

Deniz JOla ltlletlerl 
ffaya 1olu • 

-

Dembyollan • 
Bapjlarıa ılfOriuı 

ltaa,aa demir JOllanatla 
ylzcle &O teuUlt 

Galata R•tua ........ Çl• 
aili Rıhtım laaaıatla 8iM'7 N. 
da FRA TELLi SPE.RCO 
nesdiacle C. 1. T. p ... · 

eaat olunur. 

Nippon Yusen Kaisba 
JAPON VAPUR KUllPANYSI 
Yakohama, Kobe, Sla,....., 

Colombo, Sl•a,if, Port-S.W. 
Beyrut ye lıtultul Daı•hn 
aruında dotru ..,_W. 

Pire, ManB1a, u .. poel •e 
G1ulmY. 
~ .. aktara ... ) 

DURBAN MARU 19 Afusto1a .. 
DELAGOA MARU 19 Eylola " 

imtiyaz ...- w Jaı itleri ~ 
Direktiirii: lamail Girit 

Bauldllı ,_ı ARTUN ......... 
a.lata Bill6r aolaıık No. 10 
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SOMMAIRE: 
A) Adjudieations au Rabais. 

1 - Conıtruetion, Reparation, Travaux Publies, Cartographie ete. 
2-Produits Chimique et Pharmaeeutique • lnstruments Sanitaires · 

Antiquites ete. 
3 - Ameublement • Mobilier pour Habitation et Bureaux • T apisse -

rie • Linoleum, Tapis ete. 
4-Tissus en tout genre • Habillement • Lingerie • Chaussures ete. 
5- Maehineı, Moteurs, Aeeessoires et Huiles pour maehine. 

6 - Travaux d'imprimerie, Reliure ete. 
7 Electrieite • Gaz • Telephon - Chauffage Central. lnstallations. 
8 Bois de Construction, Planehes, P cteaux ete. 

9 - Combuıtible - Charbon • Carburant. (Benzine, ete ) 

10-Divers. 

A) Adjudications au Rabais 

-1-

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Con.truetion de ıix bitimenh 
a lzmir. Prix est. 17452, 14, caut. 
prov. 1309 L. Adi. sous pli ea
chete. Com. d'Aehat du Minis· 
~re de la iDefense Nationale a 
Ankara, jeudi 8-10-936 a 15 h. 
Cah. des eh. et dessins a la dite 
Direetion moyennant 87 P. 

Construction d'un Hôtel de 
ville a Karaehar (relevant du 
Caza de Beypazar). Prix est. 
4006,40, eaut. prov. 7,5 pour 
cent. Adj. ouverte. Com. du 
Kaymakamat de Beypaznr, ieudi 
1-10-936 a 11 h. 

Conatruction de reıervoira 
ıouterrainı et en beton arme 
pour mazout. Prix est. 977 ,05tı 
eaut. prov. 42832 L. Adj. sous 
pli cachete. Com. des Aehats Ma· 
ritimes au Ministere de la Defen· 
ıe Nationale a Ankara, mercredi 
4-11-936 a 14 h. Cah. des eh. a 
la dite CommiSBion, moyennant 
49 Livres. (Pour cletailı, conıulter 
la partie turque du joumal, rubr. 
...._.,. (M) 

• • • 
L'U;. relative a la reparati6n 

.tı. ~ble ıis au No. 78 de 
la,_. Ta'llabubi. et occupee 
..., ıt. lare'u 8u fiec ele Beyor
lou • ete remi1e au 5-10-936, 
laMi İl- 14 h. (Adi. ouverte). 

- 2-
1 1

• Clıimiquea et.

1 

1 
P~queı-lutnı-
•~ Sialiaires-Four• 

Ditme H6pitaux 

-3-

Ameublement - Mobilier 
pour Habitation et Bu

reaux Tapisserie- Lino
leum, Tapis ete. 

Travaux d'ameublement iı la 
Direction Principale des Douanes 
d'lstanbul. Prix est. 2244,50, caut. 
prov: 169 L. Adj. ouverte. Com. 
d' Aehat d'lstanbul du Commanda· 
nat General de la Surveallance 
Douaniere, lundi 12-10-936 a 14 
h. Cah. des eh. a la Commission. 

Fauteuils (imit. jone) 397 pie· 
ces (37 p. Ankara, 270 p. lstan· 
bul, 30 p. lzmir, 60 p. ltchel). 

Chaises (imit. jonc) 2460 p. 
(349 p. Ankara, 1116 p. Istan bul, 
621 p. lzmir et 374 p. Itchel). 

Prix est. pour le tout 10476,25, 
eaut. prov. 786, L. Seeonde adj. 
ıouı pli eachete, a la suite de la 
modification des cah. des eh. 
Com. d'Enehere siegeant a la Di· 
reotion de l'E.conomat du Minis· 
tere deı Finances a Ankara, ven· 
dredi 16-10-936 a 15 h. Cah. des 
eh. a la Direction precitee, et au 
Depôt des Imprimes du Ministere 
iı. lstanbul (Dolmabahdie). (M) 

Meublea de bureau (Bureaux 
de dit. dimmension et type, bib
liotbeque ete.) pour Ankara 231 
piecea (Prix eat. 5327, caut. prov • 
400 L.) pıur lstanbul 784 p. 
(Prix est. 19794,20, caut. prov. 
1458), pour lzmir 416 p. (Prix 
eat. 9716, caut. prov. 729 L.) et 
pour lıtanbul 290 P• (Prix eıt. 
9855, caut. prov. 740 L.). 

Adj. aouı pli cachete et ıepa· 
rement pour cbaque rejion. Com. 
d'Enchere liepnt a la Direction 
de l'Economattdu Miniıtere des 
Fioanceı a Ankara, lundıi 12 Oc· 
tobre 936 (pour Ankar•), mardi 
19-1().936 (pour lıtaDbul) mercre
dl 14-10-936 (pour lzmir) et jen· 
di 15-l~ (pour Jtcbel) l 15 
h. Oıh • .w eh. et deseins a la 
Direction de PF.conomal a An· 
kara, aa depöt e founaiture de 
Bureau a l-...ı.1>-1mahahtche) 
et._ ~ir et 
d'ltcbel. -~er 

LUNDI 

Bureau 80 picces. Prix est. 
17,25 L. la picce. 

Fauteuii 100 pieces. Prix est. 
7 L. la piece. 

(Pour les Bureaux de Percep· 
ti on de la Mun icipalite d'lstan· 
bul). Caut. prov. 158 L. Adj. ou
verte. Com. Permanente <l~ la 
Muııieipalite d'lstanbul, lundi 12· 
10·936 a 14 h. Cah. des eh. a la 
Direction, et modi·le au depôt de 
l'Economat. (M) 

-4-

Habillement - Linger ie --
1 

Chaussures ete. 1 ı 

Serge khaki pour confection 
d'habit 19500 metres (fabrication 
indigcne). Prix est. 300 P. le me · 
tre. Caut. prov. 4175 L. Adj . 
sous pli cacheh~. Com. d' Achat 
du Ministere de la Def ense Na -
tionale aJAnkara, lundi 12-10·936 
a 11 h. Cah. des eh. et echantil
lon a la dite Commission, le pre· 
mier moyennant 293 P. 

-5 

Machines, Moteurs, Aeees· 

soıres et Huiles pour 
Maehine 

Une arroseuse de 2000 litres, 
munie de dispositifs d'arrosage. 
Prix est. 4500, caut. prov. 377,50 
L. Adj. sous pli cachete. Com. 
Permanente de la Municipalite 
d'Ouzounkeupru, mardi 6-lll·936 
a 16 h. Cah. des eh. aux Munici· 
palites d' Ankara et d'lstanbul. 

r eux Appareils recepteur de 
T. S. F. a onde courte, acces
soires compris. Prix est. 20,000, 
caut. prov. 1500 L. Adj . souıı p1i 
eachete. Com. de la Direction 
G~nerale des P. T. T. a Ankara, 
vendredi le 6-11-936 a 15 h. Cah. 
deı cb. rrat. a la Oirection de 
l'Economat a Ankara et au Bu· 
reau deı "Ayniyat" a lltanbul. 

(M) 

e-
Travaux d'lmprimerie 

Reliure - Papeterie 
F o?Jrniture de Bureau 

Papier ıimile 7 rame1. 
Papier roıe 7 rames (pour 

l'impreasion des quittaoces de 
l' Adm. des Halles). Prix est. 
51,45, caut. prov. 3,86 L. 

lapar&~ ~~ 
brique: •Mobil a •• ,.. >K'iıMıııııı.rr;;,.Jıt(ı; 

Caracteris typographiques, ~ 
typ .. , pour 1 lmprimerie Munici• 
pale. Prix e1t. 33, caut. prov. 
2,50 L. Adi. de rre a rre et 
ıeparement. Com. Permanente 
d~ la Municipalite d'lstanbul, 
mardi 29-9-936 a 14 h. Cah. 
.. eh. au Bureau de la Com• 

~~M~lleı 

7 -

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 

de Chauff age Central 

(Pour l'Hôpital 
Adj. ouverte et separe 
reetion des \'akoufı de B• 
le 12-10-936 a 15 h. Cah· 
a l'Economat de• Vakou 

-10-F ourniture di verse pour elec· 
tricite. Prix est. 35000, caut. 
prov. 2625 L. Adj. sous pli ca- 1 
chete. Com. d' Achat de la Di- -----
rection Generale des F abriques 
Militaires, vcndredi 23-10-936 a 
15 h. Cah. dea eh. iı la dite Com· 
mission. moyennant 75 P. (\1) 

8 -

Benzıne pour avion 1 
Schelle medium ıoO 

Prix est. 500, caut. pro~· 
L. Adi. de gre a gre. Co-· 
manente de la Municipali~e 
tanbul, mardi 29-9-936 • 
Cah. des eh. au BureaU Bois de Construction, 

Planches, Poteaux ete. 
1 

Commission. 

- 4 --- Aspirateur de mur 1 

Traveres normales, en hetre 
13150 p. 

Traverses pour pont, en hetre 
500 p. (coupe du foret de Dik
men a Adapazar). Prix est. 
13697,50, caut. prov. 1777,31 L. 

Traverses normales en hetre 
1 I054 p. 

Traverses pour aiguillage 
195 p. (coupe de foret de Bog· 
bazova iı lnegueul). Prix est. 
19019, 10, caut. prov. 1426, 43 L. 

Adj. en deux partie et sous 
pli cachete. Com. des Encheres 
de matcriel du Ministere des 
Travaux Publics a Ankara, lun· 
di 12-10-936 a 15 h. Cah. des 
eh. grat. a la Direction du Ma· 
teriel du Ministere en queıtion 

(Les proprietaires des foret pri
ves pendant egalement partici· 
per a cette adjudication.) 
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Combustible, Charbons, 

Carburant. (Benzine, ete. 

Bois de ebene 75 tchekiı Prix 
est. 210, caut. prov. 15,75 L. 

Bois d'orme 75 tchekis. Prıx 

est. 195, caut. prov. 14,62 L. 

Coke allemand 10 tonnes. Prix 
eıt. 270, eaut. prov. 20,25 L. 

installer a l'lnstitut Su '/. 
d' Agrieulture d' Ankara. pıt 
952. Adj. ouverte Coııı• 
nenle du Vilayet d' Ankar•• 
di a:q0-936 a 15 h. Cah· . 
eh. a la Direction de l' >.I'' 
ture de ce Vilayet. 

. 
Pneu dedim. 880+ 120, P 

Chambre a air, de l• 
dimension pieces 2. (pour 
seuse). Caut. prov. 7,5 pout 
Adj. de gre a gre. Coaa• 
manente de la MunicipA 
Bourdour, le 30-9-936 a 9 

Subıtitution en appare 
lant de l'app. cinematogr 
marque Gr. Ernemann. 70 
de la salle de cinema de 
roum. (Materiel et travail 
pris). S'adresser au Vil• 
Teho.oum. 

Conatruction de 25 111 

d'un tonnage de 50 c 
pour leı besoiras du Port d 
bul. Caut. prov. 5000 L. 
gre a gre. Comite des C 
I' Adminiıtration du Port d) 
bul (Emineunu, Liman Hail 
15-10·936 a 10 h. Cab. d 
et renseignement au Chef 
vice Technique de l'Adaaill 
tion, Haydar Han, rue f 
djıler, Galata. 

VISITEZ L'URSS 
VOUS Y VERREZ : 

- Le niveau eleve de l'induatrie et de l'arricult•e, qui 
un euor particulier a la ıuite du mouvement Stakhaaov; 

- Les conditiona socialee .ıt materlelleı deı travaille•n 
- La v' e de la jeuneue et des enfants ; 
- Leı mU1ee1 el leB expeaitiou (econoaie nationale, 

art•, culture) ; 
- Leı creationa des m. ıceniquea « du ci8'• ; 
- Le ıyıteme de l'iBBtruction publique : eoolea IDO 

ıuperieureı, etabli11ementı pre.colaire.. 
- L'orranintion de la unte publique et celleı 

socialeı; 
- Le developpement deı s 

piadeı, ıur le1 ltadeı et dana 
INTOURJST 

vouı prantit tout le confort 
INTOURISt 

epreuvea ıportiftll 

ca de culture et 8 

41uali6U. 
tab!eı et deı moyens de tranıpor ocMn.I. 
Pour touı renaeirnementa et l'a t dea bılletı et 

tournee1 en URSS, l"adruter an qeats de l'lllteurin. 
a. Sölıe•bri et Firli Hoval'biaia• Haa ler ;itap 1 


