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t nıallarımız hakkında 
ofis alakadarlara 

• bir tamim yaptı 

llcı ilkelere sevk edile 
il mallar için, eksperler 

dan tetkik ve tahkik im -
kolaylattırma1i ıayeaile, 
•ahadetnameai alınma11 

&... etmektedir. Ancak 
~lllün Ticaret ve Sanayi 
~ lllızca iyi anlqılamamıt 
\ JGzünden, Tiirkofiı yeni 
.. ~lrle, hak~min ticari icap 
S--iilleri iblil etmeksizin 
-._ ... _için a•atıdaki huıuıla· 
~rı dikkate alınmuını 
1 bildirmittir. 
; l&ccar malın ıevkindeD 
..a:lilcadar ticaret ve sana· 
~illa bqvuracak ve ma
~ han~ bir ekspertiz İ• 
"-lcı~ bulunduracatını ıöy

't Od tir. Bunun iizerine Tica
ac... .. •adan elde edeceti l'»ir 
'7"lıtat beyanını (Ümrük i
·~• •ererek mabn111 ihraç 

ı lllGınkiin olacaktır . 

~G F •kat bu ıöylenilen •e· 
ıunı ıöıterilecek olan 
•rı nıalın ıümrilkten çı
... i~in tamamlanmaaı 
•1a ınuamelenin bittiti 

l ~ itibaren en ~ok on bet 
.:iade, alikad~r Ticaret 

tevdii ve behemehal 
tti tabadetnameai alınması 

•ardır. 

~ .. 
t ""- ile ticaretimiz 
'-'aaı IDodüı vivandiıinin 

talca. ınuameleleriae ait 
"1 lll~lnin birinci mad· 
~ ••kılde detiftirilmi,tir: 

lleat eanuında ithalatı 
'dil olan firmanın iımi ve 

~ilci e~ek olan malın cina 
llrının teıbitine imkin 
laktirde, beyannameye 
•a iaıni yerine ihracat• 
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PERŞEMBE 

l lanlar, Emirler. Tebliğler : 

lstanbul Gümrükleri Ba,müdürlllğünden : 

3 Eyl61 1936 

Tahlisiye Umum llüdiirliiğünden: 

Anadolu ve Rumeli Tahliıiye mıntakalarındaki nakliye hay· 
vanlarının ihtiyacı için açık ekıiltme uıulile 28,000 kilo yerli 
malı arpa satın alınacaktır. Muhammen bedeli l,400 lira ve mu· 
vakkat teminat miktarı 105 liradır. lhaleıi 17-9-936 tarihine raa· 
lıyan pertembe (Ünü saat 15te Çinili Rıhtım hanında Tahliıiye 
Umum Mildürlütil Sabnalma Komiıyonunda yapılacaktır. Şart· 

name ıözü ıeçen komiıyondan paraaız verilmektedir. 

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

26-7-934 tarihinden önce Japonyadan yola çıkarılan ve bu ta· 
rihten ıonra ıiimriite ıelmi' olan ve bedelleri ödenmeditinden 
19-9-936 tarih ve 2 3257 sayılı kararname bükiimlerinden iıtifade 
edemiyen Japon men,eli pamuk ipliklerinin beyannamHi veril· 
miş olıun ve yahut olmaıın miktarının, kıymetinin japonyadan 
çıkıt ve ıiimrüte ıelit tarihlerinin teıbiti lüzumlu oldutundan 

pmriiklerde bu kabil mala bulunanların buıiinden itibaren en 
çok bef (Ün zarfında lıtanbul ithalit ıüınrütü miidiirliltü kon · 
tenjan aerviıine müracaatla ihtiyaca ıalih evrakının ibrazı akıi Karaköıe Valiliğinden: 
taktirde ileride bahtolunacak kontenjan mOsaadatından iıtifade 
edemiyeceti ilin olunur. 1- Ekailtmiye konan iş İran hudut Atrı viliyeti dahilinde 

llllm"'!"~~!'ll!"llll!l~----~~ ... -mlll!l-"""!""ııııııııııll!!'I~~--.... ~~~ 
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IOI X 500 135 x 580 kilo metrelerinde yapılacak ıoıe intaatı ve 
köprülerdir. 

a) MÜNAKASALAFI 

1-t:rzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Demir köy alayının 376000 kilo ekmeklik unu kapalı zarfla 
ekıiltmiye konulmuttur. İlk teminatı 3948 lira bedeli 52640 lira· 
dır. 

ibaleıi 17-EylOıl-936 perıembe pnü saat 14 de Vize ıatınalma 
komiıyonunda yapılacal&tır. ~artnameai komiıyonda her ıGn 16-
rülebilir. 

lıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

lıtanbul komutanlitı birlikleri hayvanab için 600 ton yulaf 
satın •hnacalrtır. ihalesi 18 EylOıl 936 cuma paü ıaat 15 de ka· 
palı zarfla yapılacaktır. Muhammen tutarı 31500 liradır. Şartna
mesi komiıyonumuzda 16rüldüt6 fibi 250 • kurut mukabilinde 
verilebilir. lateklilerin 236.l Ilrshk ilk teminat makbuz veya mek
tublarile 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü maddelerindeki vesaikle 
beraber teklif mektublarını ihaleden en az bir saat eneline ka· 
dar Fındıklıda komutanlık satınalma komiıyonuna vermeleri. 

lıtanbul Belediyesinden: 

Karaataç müeaaeıatı için alınacak acı sabun, beyaz sabun 
ıoda,ham aıitfinlk, petTol açık ekıiltmeye konulınu,tur. Bunla
rın bepıine 196 lira 20 kuru' fiat tahnıin olunmuttur. Şartname
ıi ve liıteıi levazım mildClrHltiinde ıörülür. lıtekli olanlar 2490 
numaralı kanunda y.:ıııh vesika ve 14 lira 72 kurutluk ilk temi
nat makbuzu veya mektubile beraber 3 eylul 936 per,embe ıii
nii aaat 15 te daimi encOmende bul•nmalidır . --

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan : 

ı - Ankara mlatakil tabur ihtiyacı için atatıda yasılı yiyecek 
ve yem ekıiltmeye lconulm11ttur. Elrıiltmeleri hiıalarında wlateri· 
len ıGnde yapılacaktır. 

2- Ekıiltme tartnameleri Jandarma Genel Komutanlıtı ku-
ratındaki komiıyondan paraıız olarak alınabilir. Ekıiltmeye ırir· 
mek iıtiyenlerin ,artnamelerlnde yazılı belıe ve ilk teminat mak
buzile teklif mektublarını ekıiltme vaktinden en az bir .. at ev
vel komiıyona yermi• olmaları. 
Cinıl En az Ea çok tahmin 

Kilo Kilo bedeli 
Lira 

A) Ekmek lnn 000 190,000 19,000 .,.,, 

8) Kırmızı biber ·~ 640 

Sabun 
Beyaz k . ilzlm 

C) kuru ot 

Saman 

1400 
1000 

1800 
1800 

mı.ooo 110,000 

640 
405 -1195 

4400 

!'A),000 80,000 1200 
5600 

ilk 
teminatı 

Lira 
1425 

ihale wü-
nG vı saati 

18-9-9.16 cu• 
ma il açık 
elralltme 

1~9.16 cm· 
ma 14 

19-9-36 cu
marteıi aaat 

IOda 

420 lira 

2- Bu işlerin tahmin edilen ketif bedeli ikiyiiz elli iki bin 
altı yüz altmıt iki lira ~ili üç kuruttur. Bu itlere ait ıartname· 
ler ve evraklar ,unlardır . 

A- Ekıiltme tartnameai. 
B- Mukavelename 
C- Nafıa itleri şeraiti umumiyeai 
D- Huıuıi v~ fenni tartname 
E- Tahlili fiat ve kefif hiiliaa cetveli ve fOH ırafiti ve kum 

ve tat ırafik ve mesafe cetvelleridir. 
lıtenen bu ıartaame evrakı fenniyeyi 011 iki lira altmıt iiç 

kurut mukabilinde Atrı villyeti Nafıa mildilrlCitilnden alabilir· 
ler. 

3- Ekıiltme 15 Eyliil 9.16 per,embe günü saat -lti da Atrı 
vilayeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4- Ekıiltme kapalı zarf uıulile olacak. 
5- Ekıiltmeye firebilmek için 13856 lira 50 kurut muvakkat 

teminat vermesi ve buadan batka Ticaret odaıı veaikaaı ile Na
na veklletinin 24-4 9.18 tarihli talimatnamesi mucibince voklle. 
tinden alınacak fenni ehliyet \•eıikaıı ıöıtermeai lizımdır . Vesa· 
iki ibraz eclemiyenler ekıiltuıeye kabul edilmezler. 

6 Teklif mektublan yukarıda üçüncü maddede yuıh ıaat

ten bir saat evveline kadar Atrı viliyeti Nafıa miidiirUltilne 
ıetirerek eksiltme komiıyonuna makbuz mukabili verilecektir. 
Poıta ile tönderilecek mektubl:ırın nihayet 3 iincy maddede ya• 
zıh ıaate kadar ıelmit olmuı ve dıt zarfın miibiir mumu ile i• 
yice kapatılmıt olmaaı lizımdır. Poıtada olan wecikmeler kaltul 
edilmez. 

Birinci Umumi Müfettişliğinden : 
1 - Ekıiltmeye konulan i': 

Diyarbekirde sur haricinde imar planına ıöre ayrılmı' olan 
yerde yapılacak Birinci Umumi Müfettiflik ve Yedinci Kol
ordu Kumandanlığı konakları intaatıdır. Bu in,aatın ke,if 
bedelleri mecmuu 9550.1 lira 36 kuru,tur. 

2- Bu ife ait .. rtname ve evrak fUnlardır: 
A- EKıiltme ••rtnameıi, 
B Mukavele projeıi, 
C- Bayındırlık itleri ıenel tartnameai, 
D- Huıuıi ,artname, 
E- Fenni tartname, 
F- Ketif, 
G- Kefif hulilaıı, 
H- Projeler. 
lıtekliler bu evrakı 5 lira bedel mukabilinde Diyarbekirde 
Birinci Umumi Müfettitlikten alabilirler. latanbul ve Ankara 
Nafıa MOclürliiklerine ıönderilecek olan niiıhalardan okuya· 
bilirler • 

3- Ekılltme 28-9-936 pazarteai ıilnii ıaat 11 de Birinci Umumi 
Miifettitlikte yapılacaktır. 

4- Ekıiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
5- Ekailtmiye ıirebilmek için: 

A- Arttırma ve eluiltme kanununun 17nci maddealne uy• 
pn olarak 7163 liralık muvakkat teminat vermeleri • 
B- Ticaret Odasında kayitli buluaup buna ait v .. akuını 
ıöıtermeıl. 
Rumi Gazetenin 3297 aayılı niiıbuında çıkan talimataameye 
tevfikan Nafıa Vekiletinden alınmıt mlteabbitlik ehliyet ve• 
ıikaıını haiz olmuı ilamdır. 

6 Teklif mektublan ncla Gçflncl maddede yazılı Hat· 
ten bir saat n.eline kadar Diyarbekirde Birinci Umumi 
MBfettitlikteki Milnakasa Komiıyonu Reiılitine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Poıta ile ıönderilecek mektubların 
nihayet iiçiineü maddede yazılı saate kadar ıelmi' olmuı ve 
dı' zarfının milbilr mumile iyice kapablmıt bulunma11 li· 
zıadır. Polta ile olacak ıecikmeler kabul edilmeı. (M) 



Sayfa 2 

PİASA HABERLERİ 

(1 inci sahifeden devam) 

çının ismi ve ithal edilecek mal 
yerine de (Fransız anlaşması 

hükümlerine göre ithali caiz 
olan mallar) kaydı yazılır.,, -İhracat tacirlerimizin 

İspanyadaki alacakları 
İhtilalden evvel sevkedilmiş 

olan mallardan dolayı İ•panya
dan alacağı olan ihracatçıları• 
mızın alacaklarının bir an ev
vel tediyesini temin için İktisad 
Vekaletince lazım gelen teşeb
büslere devam olunmaktadır. 

Şehrimizdeki yumurta ihra
catçılarile Karadeniz tacirleri
nin İspanyadaki alacaklarını mü· 
beyyin vesaik Türkofisçe top
lanmış ve İktisad Vekaletine 
gönderilmiştir, Vesaike nazaran 
ihracatçıların İspanyadaki mat· 
lôbu 7,000,000 Fransız frangı· 
dır. 

T eşebbü.Ier yakında netice
lenecek ve bu suretle ihracat
çılar muhtelif bankalardan al· 
nuş oldukları avansı ödemiş 

bulunacaklar ve faizden de 
kurtularak önümüzdeki mevsim 
için ihracata hazırlanacaklar· 
dır. 

Buğdayı koruma 
Buğdayı koruma Verıisi 

Kanunu mucibince vergiye la· 
bi değirmen ve fabrikalardan 
buğday ve çavdar unlarının 
kurşun mühürsüz ve nakliye 
tezkeresiz olarak ihraç ve nak
lolunduğu anlaşılmıştır. 

Finans Bakanlığı bu husu•· 
lara riayet etmiyenlerin unları
nın müsadere edilmesini, huğ· 
dayı koruma vergisinin 3 kat 
olarak alınmasını ve bu gibiler 
hakkında ayrıca Ceza Kanunu 
nuna göre takibat yapılmasını 

kararlaştırmıştır. 

Hamal tarifesi indirildi 
Liman tahmil ve tahliye ta• 

rifeai dünden itibaren tatbik 
mevkii ne girm•ştir. Yeni tarife· 
de mühim tenzilat yapılmış 
bulunmaktadır. Hamal tarifeıin
de de tenzilat yapılmış, evvel· 
ce ton başına 350 kuruş olan 
hamaliye 300 kuruşa indirilmiş, 
tenzilat İktisad Vekaleti tara
fından tasdik edilmiştir. 

İpeklilerin muamele vergisi 
İpekli kumaşlardan alınan 

muamele vergisinin bunların 

iptidai maddeleri üzerinden he· 
1aplanması hakkında bir pro· 
je hazırlanması İktisad Veka· 
letince kararlaştırılmıştır. 

Bu hususta İıtanbul Ticaret 
odasından bir rapor istenilmiş
tir. 

Çürük çoraplar 
.. ~Çürük çorap yapılmasının 
onune geçmek üzere alak;alı 
f~brikatörlerin bir kısmının iş · 
tıra\ci\e Ticaret odaaında bir 
toplantı yapılmıştır. 
. Teknik güçlükler bazı fab· 
rıkatörlerin itiradarmı mucip 
olduğundan bu huıusta yapıla
cak talimatnamenin tamamlan· 
ma•ı için tetkikata devam e
dilmesi kararlaştırılmıştır. --

700,000 kilo daha limon 
gelecek 

İktiaad Vekileti son zaman· 
larda dünyanın hiçbir yerinde 
görülmemiş derecede yükselmiş 
olan limon fiatlarını düşürmek 
için ltalyadan 700,000 kilo da
ha limon getirilme•ini tahtı ka
rara alnı ıştır. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Çorum Valiliğinden: 
1 - Ekıiltmiye konulan iş: Çorum Vilayet dahilinde Sungurlu 

Çerikli yolu üzerinde muhtelif kısımlarda bulunan 39 köprü ve 
menfezdir. 

Bu i'in keşif bedeli 23,426 lira 21 kuruştur. 
2- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi, 
s~ Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D- Fenni ve hususi şartname , 
E Keşif ve silsilei fiat ve metraj cetvelleri, 
F Proje. 
İıtenilen bu evrakı Çorum Vilayeti Daimi Encümen dairesinde 

görebilirler. 
3 - Eksiltme 936 yılı eylulun on beşinci salı günü saat 14 te 

Çorum Vilayeti Daimi Encümen Riyaset odasında yapılacaktır. 
4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1757 lira muvakkat 

teminat vermeıi ve bundan başka aşağıdaki evrakları haiz olup 
göstermesi lazımdır: 

Ticaret odasında kayidli olduğuna dair vesika ve bu işi ya
pabileceğine dair Nafıa Vekaletinin ehliyetnamesi. 

6 -- Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Daimi Encümen Riyaset odasında topla
nacak Daimi encümen Reisliğine makbuz mukabilinde verilecek· 
tir. Posta ile- gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması verilen zarfır.ı iyice mühür mu· 
mile kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmesi kabul 
edilmez. 

Sıvas Bayındırlık 
Direktörlüğünden : 

İl merkezinde 5193 lira 60 
kuruş keşif bedelli nümune 
hastanesi inşaatı açık eksiltme 
u.sulile 16·9-936 çarşamba günü 
saat 16da Sıvas Bayındırlık 
yönetimden eksiltme komisyon 
odasında ihale•İ yapılmak üze· 
re 28-8-936dan itibaren 20 gün 
müddetle eksiltmeye konmuş

tur. Keşif, plan ve şartnamesi 
her zeman bayındırlıkta görü
lebilir, muvakkat teminat 390 
liradır. Eksiltmeğe girmek iı· 

tiyen fen adamları olmadığı 
taktirde yapı işlerinden anlar 
oldutuna dair vesika göster· 
meıi gerektir. İsteklilerin sözü 
geçen günde bayındırlık yöne· 
timinde hazır bulunmaları la
zımdır. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Y enişehirde yapbrılacak 
pazar yeri on beş gün müddet
le kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2- Keşif bedeli 18945,47 
liradır. 

3- Muvakkat teminatı 1421 
liradır. 

4- Keşifname ve şartname· 
sini görmek isteyenler hergün 
Fen işleri Direktörlüj'üne mü· 
racaatları ve isteklilerin de 15 
Eylul 936 salı günü saat on 
dürt buçuğa kadar teminatla
rile birlikte teklif mektubları· 

m Belediye Encümenine ver· 
meleri. 

* • * 
1- Yaptmlacak olan iki ta· 

ne benzin deposu 15 gün müd· 
detle açık ekıiltmeye konul
muştur. 

2- Bedeli keşfi 5970, 10 li· 
radır. 

3- Muvakkat teminatı 447 
liradır. 

4 - Şartname ve keşifname 
sini görmek istiyenler hergün 
yazı işleri kalemine ve istek
lilerin de l l Eylul 936 cuma 
günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları. 

Urfa Belediye Reisliğinden 

Mevcut plan ve ketif muci· 
bince eski Belediye daire.inin 
tadilen kazine haline ifrağı ve 
alttaki dükkanların yıkılıp ye
niden inşa edilmesi yirmi gün 
müddetle açık eksiltmeyekonul 

muttur. Talihlerin ihale 1rünü olan 
15 Eylul 936 günü Beledi-
yeye müracaatları ilin olunur. 

İnhisarlar idaresi Üsküdar 
Depolar Grupu 
Müdürlüğünden: 

Şemsi paşa Bakım evi 
memur odalarında yapılacak ta· 
dilat işi plan ve keşifnamesi 
mucibince pazarlıkla ihale edi
lecektir. 

2 Keşif bedeli 170 lira 39 
kuruştur. 

3 - Muvakat teminat 12 lira 
78 kuruştur. 

4 - Kat'i ihale 18-9 936 cu• 
ma günü saat 14 te grup mer
kezinde müteşekkil komisyon 
önünde yapılacaktır. 

5 - İsteklilerin plan, keşif
name ve şartnameyi görmek 
lizere her gün lf oınisyona mü· 
racaatleri ve münakasa günü 
saat 14 e kadar teminat akçe
lerini makbuz mukabilinde grup 
veznesine yatırmaları ilan olu-
nur. • 

Sivas Bayındırlık 
Direktörlüğünden: 

20 gün müddetle eksiltmeğe 
konulup istekli çıkmadığından 
müddeti on gün temdit edilen 
Şarkışla-Akç.akışla yolu üstün
de ve Bozkurt mevkiindelfi 
9592 lira 43 kuruş keşif bedelli 
ahşap köprüniin inşasına yine 
istekli çıkmadığından 18-8-936 
dan itibaren bir ay zarfında 
pazarlıkla ihale edilecektir . 
İsteklilerin bayındırlık yöneline 
baş vurmaları . 

Çorum Vilayeti Nafıa 
Başmüdürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: 
Çorumun Park caddesi üzerin
de yapılacak orta okul bina
sıdır. 

Temel, bodrum, zemin kat 
Kargir ve beton işidir. 

Bu işin keşif bedeli 24283 
lira 25 kuruştur. 

2 Bu işe aid şartname ve 
evrak şunlardır: 

A- Eksiltme şartnamesi, 
B-- Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel 

tartnamesi. 
D- Fenni ve hususi şartna· 

me, 
E- Keşif ve sil•ilei fiat ve 

metraj cetvelleri, 
F- Proje. 
İstiyenler bu evrakı Ankara 

Nafıa Vekaleti Yapı işleri U
mum Müdürlüğü Binalar He
yetinde, Çorum Nafıa dairesin
de görebilirler. 

3 - Eksiltme 936 yıl eylulun 

6- Teklif mektubları y~:~ 
da üçüncü maddede ~· 

b. eline . 

15 inci salı günü saat on beşte 
Çorum Vilayet Makamında top· 
lanacak Komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı 

saatten ır saat evv ~I• 
dar Vilayet makamında . 0ıı-

f Korn1 de zar nacak Eksiltıue b' iO 
usulile yapılacaktır. 

Eksiltmiye girebilmek ıçın 

isteklinin 1821 lira muvakkat 
teminat vermesi bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup 
ğöstermesi lazımdır. 

Ticaret Odas;nda kayidli ol· 
duğuna dair vesika ve bu işleri 
yapabileceğine dair Nafıa Ve
kaletinin ehliyetnamesi. 

Reisliğine makbuı rnukıt ·od" 
verile-cektir. Posta ile :11,,ye1 

• 11~· ~ 
rılecek mektubların 51111· 

üçüncü maddede yazılı I dıf 
kadar gelmiş olması. 11 iyi~ j 
zarfın mühür muınuıle .ı.ır 

ıaı~ . 
kapatılmış olması 

11
, • • 

Postada olacak gecikme (rı4 l 
bul edilmez. 

,/ 
~!!'!!!!!'!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~ e-e 
3- Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve MEflZ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalıf11 

Komisyonundan : . _,J' 
Tahmin edilen bedeli 35 bin lira olan Muhtelif Elektr~,. 

zemeleri Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalına I ı•~ 
yonunca 23-10·936 tarihinde Cuma günü saat 15 te kap~ ~o· 
ilP. ihale edilecektir. Şartname l lira 75 kuruş mukabil~ rpir•!' 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 26. 1ıoıııı•· 
havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 e kadar 2 ı1t 3 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunı.: t• ıO~r• 
maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyoıf1 

caatları. 

* * * ııı'I 

i. 

Tahmin edilen bedeli 27 bin lira olan Muhtelif Elek1·i" i•Yo 
zeme Askeri Fadrikalar Umum Müdürlüğü satınalma ,oaı s•'f 
nunca 22- 10-936 tarihinde Perş embe günü saat 15 te ka alı ~o· 
ile ihale eclileceklir. Şartname 1 lira 35 kuruş mukabil ıde {. 
misyondan verilir. . 111e~' 

Taliplerin muvakat teminat olan 2025 lirayı havi teJ,1ı f ri ~e 
tuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona ve 1ıel.e Je~i 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madc't :let~~I ~a 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlar,. 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 4,ı 
Muhammen bedeli 9700 lira olan 700 adet kurslu , ıoO/d 

kurssuz telefon makinesile 1500 adet haruri veşia , 3'f' ade tııl' 
ve oluklu santral karbonu kapalı zarfla eksiltmeye kı Julın~f .. 

Muvakat teminat 728 liradır. Şartnameleri her gü Ma ı I 
Dairemizden parasız alınabilir. Eksiltme 16- I0-931) cu . a sa•~. 
Direktörluk binasında yapılacaktır . Zarflar o gün sar 14 e 
Mubayaa Komisyonuna makbuz mukabili verilmiş ol ı atıdır· 

~ . 
4 ··Mensucat - Elbise · Kundura · Çama·f r 

Emniy~t İşleri U. Müdürlügünden: 
4 

1-936 senesinde zabita memurları için diktirilec f k aıı I 
çoğu 4696 takım elbise maakasketin dikimi 20 gün iı,1üddet e 
kapalı zarf u•ulile ekıiltmeye konulmuştur. .,,1 

2-Kasket dahil be-her takım elbisenin dikiş mu1tmıuen 
li 41 l ~uruştur. iti 

3 - ihalesi 21-9· 936 pazartesi günü saat 15 de 1 mniyet p 
Umum Müdürlüğünde müteşekkil Komisyon huzm,.ında Y' 
caktır. t ıl 

4-Eksiltmeye girecekler 1447 lira 54 kuruşluk muvak1''~ıı' 
minat mektub veya makbuzile ve 2490 sayılı kan~n 2, 3 i~' f 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek ublarırı1 

, 

vaktinden bir saat evvel Komisyona vermeleri lazı rıdır. " '' 
5-Bu bapta faz~aca izahat almak ve şar~.:°ames i görf11~J ~ 

tiyenlerin Emniyet işleri Umum Müdürlüğü Uçüncü Şub:: l'ff 
lüğüne müracaat eylemeleri. (M) 

Sıvas Sürel Komisyonundan: d 

Cinsi Miktarı Muvakkat t. akçesi M'lıam · ;~ 
Lira K. Jıira a11 

Palto 40 adet 23 61 3 4 ~ 
Takım elbise 61 takım 49 87 ( ,.ı 43 
Resmi mintan 61 adet 7 46 9 ,. 
İş mintanı 61 5 72 t6 ~G 
İç çamaşırı 122 l 1 71 l'i6 i 

Sanatlar Evi Çıraklarının giyimleri için yukarıda kinsi, ~ 
rı, muhamen bedelleri, teminatı muvakkate tutar} rı ya~JJ 
kalem giyecek 25 8 936 gününden başlı yarak 15 gü ı rnı.ı .. 
açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8·9-936 sal güııiJ e 
14te Sürel komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin artrııııı'~~ 
görmek üzere Süre) komisyon kalemine müracaatla , ve ~ıı' 
meden bir gün evvel teminat akçelerini yatırılmaları Hin ° 

5- Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane 
Adliye Vekaletinden : g 

l- Cinai ilmi beşer adındaki kitabtan en az 5 en ço1' 
1 

ma beherinden 2500 kitap olarak pazarlıkla tabedileceğ'İ. ~ 
zarlık gününün l 7-8·936 günü saat l4te olduğu ve talıb 
yevmi mezkur ve saatte komisyonda bulunmaları ilan . ' -
ise de verilen fiat muvafık görülmemiş olduğundan yenıd' 
zarlığın 7-9-936 tarihine müsadif pazartesi saat 14te i crası 

kılınmıştır. 



2 
t.fu, akkat teminat miktarı kemafiuabık 16 lira 20 kurut· 

~ 
~~ Paıarlığa iştirak edeceklerin evvelki ,artname h . kümle-

' olduğundan arzu edenler tekrar müracaatla Adhye Ve
.._:~vaıırn müdürlüğünden meccani alabilirler. Pazarlık gü

tıı... •ı.atı havi makbuz banka mektubu ile komisyona müra-
~ ed ' 
~ İceklerdir. _ 

'•teklilerin pazarlık günü muayyen saatte l~v.azım mu· 
tıde rnüteşekkil komisyonda hazır bulunmaları ılan olunur. 

1' İstanbul Belediyesinden: . . 
'Peba,ında Şehir Tiyatrosunda 936 birincite,randen nısan 

ıı.....-S.a kudar 7 ay içinde 2 veya 3 piyeste nümunesine ıröre 
L~lla • • . 

.. Cak Çocuk Tiyatrosu mecmuası (Beher pıyes ıçın on 
""•ha) iki bin nüshası pazarlığa konulmuştur. Nümunesi ve 

fat lrıesi Encümen kalemindedir. 
tlt)j olanlar kanunda yazılı vesika ve 15 liralık ilk temi-

~•lcbuı veya me'<tubile beraber 3 eylul 9.16 per,embe lfÜnü 
4 de daimi encÜ'llende bulunmalıdır. 

-akineler, Motörler, sair teferruatı 
• ~ . . 

~··• Çakrı ve Hargün Tuzlau için 20, Kaldırım Tuzlaıı için 
•ırtaltı Tuzlası için de 120 adet va1ıone_tle 150 takım rul 
~•ıronet yatağı satınalınacakhr. Bak: lnhiaarlar Umum Mü· 

t\i ilanlarına. 

• • • 
Ş~"aınesi mucibince 4000 lira muhammen bedelli maa tefer· 

•r adet Jeneratör açık eka.iltmeye konulmuştur. Bak: inhi · 
lJ. Müdürlüğü ilinlerına. 

tA\ 
Ohilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

~ İstanbui Tapu Sicil Grupu ~~dürlüğünden: 
'-~S.bul Tapu Sıcil muhafızhkları ıçın 38 aded yazıhane ve 
~!e bankoların yeni ve tamiri açı~ eksiltmiye konulmu,tur. 
IG •ltrne Tapu dairesinde 936 senesı eylulun 17 inci per,em· 
l( ~ii saat on beşte açık eksiltme olacaktır. 
ı"h•ınmen bedel miktarı 749 liradır. Teminat akçesi 100 lira
·~klilerin her gün Tapu dairesinde nümunelerini görmek 
le\'azım Mernurluğuna ve ihale günü de Arttırma ve ek
ltorniıyonuna ınüracaaileri. 

Maliye Vekaletinden: 
•ra, İstanbul , İzmir ve İçel Vilayetlerinde teslim edilmek 

3, 4, 7, 8, Eylul 9.16 tarihinde kapalı zarfla ekıiltmeleri 
•tı ilin olunan bet örnekte yazıhane veaairenin tartname
rGten lüzuma binaen detiştirileceğinden eksiltmeleri tehir 
tir. Tesbit edilecek 1ıünleri ba,kaca ilin olunacaktır. 

\hrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
~ 
~•ra Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
tta•rıcan kıtaat ve müe11esahn senelik ihtiyacı olan 28130~ 
G tte odunu 16-9-936 çarşamba günü saat 11 de ihale edıl

~er~ kapalı zarfla ekailtmeye konmuttur. Muhammen be~e: 

le 
lıradır. Muvakkat teminatı 3813 liradır. Şartnameaına e . . 

'1 •ıtiyenlere 282 kuruşa Erzincanda satınalma komısyonun· 

"-ekS.ır. Şartnamenin dördüncü maddesine (Öre iıtekliler tek-
34 t.ublarını 2490 numaralı arttırma ve ektiltme kanunun 3~. 
e' 10ci maddelerine göre tanzim ederek ihale saatından bır 

~ le ""eline kadar Erzincan tüm sabnalma komiıyonuna mak-
8"••lığı vermiş bulunacaklardır. 

ı .. h. • •• 
1,

11
•rlar İdaresinin ihtiyacı için 24 ton mazot pazarlıkla ıa· 

•calıttır. Bak: lnhiaarlar Umum Müdürlütü ilinlarına. 

146teferrik 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

? '- Satınalma Komisyonundan : 
'9as ~ h iÜnünde kapalı zarfla satın ahnacaj"a 20-22-24·2&: Tem· 
130 IUnlerinde ilin edilmit bulunan 350 ton Elektroht ba· 

01. ton huau.t plitine HÇ, 10 ton fosforlu bakır ve 100 ton 
ıt tutya hakkındaki ilin hükümıüzdilr. 

• • • 
~ ton Eletrolit bakır 
~ ton Huıuıi platine saç 

1 O ton fosforlu bakır 
l''iıtta~ ton elektrolit tutya 
ı )a •rı edilen bedeli 162500 lira olan ynkarda miktarı ve 
it tıl~ hlalzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlütü Satın· 
ı :."'1•Yonunca 19-10-936 tarihinde pazartesi 1ıünü ıaat 15te 
il' rf ile ihale edilecektir. Şartname aekiz lira 13 kurut 

aa;:d~ komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminatı 
it lıravı hayi teklif mektublarını mezkür günde aaat 14e 

""' 
0trıiıyon• vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 

'-)Q 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur ıün ve aaatte 

laa hlüracaatları. (M) 

MUNAKASA GAZETESi 

Ödemiş Şarbaylığından: 
43 lira 83 kuru, muhammen kıymetli ekin lonca11 (demir 

örtü) açık eksiltmiye konulmustur . İhale 14-9-936 tarihine rash· 
yan pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Fazla malümat almak 
istiyenlerin Uray Ba,kanlıaına müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Trabzon Belediye Encümeninden: 
Belediyemiz itfaiye makineleri için verilecek nümuneye göre 

bef santim kutrunda beheri yirmi beş metroluk 12 parçadan i
' baret yirmi dört telli, sık dokuma keten hortumlardan rekorla

rile birlikte 300 metre hortum pazarlıkla mubayaa edilecektir. 
İsteklilerin gönderecekleri nümune ve teklif edecekleri fiat 

üzerinde pazarlıkla uyuşulduğu taktirJe hortumlar Trabzon güm
rüğünde veya gösterilecek mahalde muayene ve ayni evsafı ha
ız oldukları görüldükten sonra parası verilip alınacaktır. 

Taliblerin bu şeraite göre Belediyeye müracaatleri ilin olunur . 

lstanbul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden 

Eylül 22 1936 günü kapalı zarf usuliyle 50396 kilo kesme şeker 
vardır. Almak istiyenlerin "Kurun,, gazetesinin 28 8 1936 g . nusha· 
sındaki i 1anımııı okumaları ilin olunur. (382) 222 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden::._ 
İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 24 ton 

mazot 14-9·936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 
de pazarlıkla satan alınacaktır . lstekliterin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pazarlık içinde tayin olunan 
gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Ka· 
bataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesi Müdürlü
ğündeki alım komisyonuna müracaatları. (918) 224 1 3 

* * 
1- Şartnamesi mucibince 4000 lira muhammen bedel

li maa teferrüat bir edet Jeneratör açık eksiltme suretile 
aahn alınacaktır. 

2- - Eksiltme 19- 10·936 tarihine rasthyan Pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve mübayaat Şube
sindeki alım satım komisyonunda yapılacakbr 

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

eksiltme gününden liakal on gün evvel İnhisarlar Tütün 
Fabrikalar Şubeıine verecektir. 

5 - İıtekliler eksiltmeye girebilmek için Kan'Jnen ken· 
dilerinden aranılan vesikaları ve yüzde 7 ,5 güvenme pa
raıile birlikte yukarda sözü geçen komisyona gelmeli
dirler. (919) 225 1- 4 

• • • 
Sivas Çakrı ve Hargün 
Kaldırım tuzlası ıçın 

Tuzlası için 

Çama!tı tuzlası )) 

" " " 

20 adet 

20 " 
120 

" 

Vagonet 

" 
" 

(Rulmanlı ve 
tamponlu) 

150 takım rulmanlı 
vagonet yatağı 

1 -Şartnamesi mucibince yukarıda nevi ve miktarı ya· 
zılı vagonetler le diğer malzeme l • l 0-936 tarihine rastlı· 
yan perşembe günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2- Pazarlık Kabataşda Levazım ve Mübayaat şube· 
sindeki alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek iıtiyenlerin pazarlık gününden 
en az on gün evvel fiatsız tekliflerini İnhisarlar Tuz fen 
ıubesine vermesi lazımır. 

4- Muvakkat teminat parası teklif olunacak fiatların 
yüzde 7.5 miktandar. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan giin ve saat
te yüzde 7,5 muyakkat güvenme parası ve pazarlığa gi· 
rebilmek için kanunen kendisinden aranılan vesaikle 
birlikte yukarıda sözü geçen komisyona gelmeleri li· 
zımdır. (920) 223 1 -4 

Satıhk çamhk erazı 
Burgaz adada lndoı gazinosu mevkiinde üç ta

rafı yol içinde 1 OOOden fazla çamı havi, bina yap
mağa elverişli ve Marmaraya n~zaret! kimilesi 
olan 4.l'OO arşm miktannda çamlık erazı temamen 
veya ifrazen satıhktır. Görmek ve görüşmek iste-

yenlerin gazetemiz sabibiae müracaatları. 

Y ardımm azı çoğu olmaz 

Yardımın azı çotu olmaz. 
Her ferdin Hava davasına 

göstereceti ilgiden az çok 
bir fayda çıkabilir. 

Herşeyi devlete bırakma. 
"Devlet yapsın" diye bir ya
na çekilmek dotru değildir. 
Devletle ulusun el ele vere · 
rek başaracağı i•lerin en ba
'ında Havacılık vardır. 

Uçak, Uzman, Alan, 
Hangar, Benzin, Yağ .. ,,Ha · 
va~ılık" deyip geçmeyiniz. 
Bunlar her gün binlerce lira· 
yı emiyor. Yardımın arkası
nı keserek başladığımız iti 
yarıda bırakmıf oluruz. 

Türk Hava Kurumu 

f ratelli S P(RCO 
Galata Gümrükleri karşmnda 

Hürdaverdiıir Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro;al 
Neerlandez dö Naviıaayon a 
vapör Anven, Rotterdam, A · 
msterdam ve Hamburg için ya• 
kında hareket. 

UL YSSES vapuru 
17 ili 23 Aj"uatoı tahmil 

ORESTE.S vapuru 17 ile 23 

Ağuıtos tahmil. 
Nerlandez kompanyaaının 

nehri vapurları limanlar i ; in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer
ı andez Kumpanyuı ile anlatıl 
mak auretile bütün dünya li
manları için dotru kon,imen· 
tol ar verilir . 

iTHALAT SERViSi 
Amıterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
HERMES vapuru 12 Atustosa 
dotru Amıterdamdan yakında 

hareket ORESTES vap . 8 
Atustoaa dotru 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYS 

Yakohama, Kobe, Sinrapur, 
Colombo, Süveyi,, Port-Said, 
Beyrut ve lıtanbul limanları 
araıında dotru nferler: 

Pire, Marailya, Liverpool ve 
Glaakov. 

(doğru ve aktarmaaız) 
DURBAN MARU 19 Atustosa,, 
OELAGOA MARU 19 Eylilla ,, 

ttalyan Seyahat Kumpaıyası 

Dünya seyahat te,kilitı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
tlava yolu ,. 
Demiryolları ,, 
Barajların aigortaıı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhbm üzerinde Çi• 
nili Rıhtım hanında 9.1-97 N. 
da FRATELLI SPERCO 
nedinde C. 1. T. ye mira · 

caat olunur. 

imtiyaz aahibi ve Yaza i'leri 
DirektCSril; İsmail Girit 

Baııldıtı yer ARTUN Baaımevi 
Galata Billir sokak No. 10 
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1 ere Annec No. 140 j<: UDi 

i ·-· ·---.... -;~:·-~-:~-; :~-·--·~-....... -1 ı a la confection des meubles d'un 
prix est. de 14062 L. pour lt" 
nouveau Lycee <l' Ankara a ett'· 
annulee. 

3-

t A) Adjudieationı au Rabaiı. l 1 

1 - Construction, Reparation, Travaux Publies, Cartographie ete.; ı 
2 - Ameublement - Mobilier pour Habibation et Bureaux • Ta- ~ 

pi11erie - Linoleuın, Tapiı ete. i, --
3 - Tiuuı en tout i'enre Habillement-Lingerie-Chauııurea etc. l I Habillement - Lingerie · 
4 - Travaux d'imprimerie. Reliure ete. 'f 1 

l 
5 

1 
Chaussures ete. 

- Electricite-Gaz-Tclephon ·Chauffaıe Central. Inıtallationı, 
preparation de Materiel. : -- - ---

6 - Machineı, Moteurs, Acceaaoireı et Huilea pour machine . i Confection de 4270 a 4696 
1 - C'ombultible - Charbon • Carburant. (Benzine, ete.) l uniforme.s pour les agents de la 

! 8 - Divera. • police, aYec casquett,s. Prix est. 
l ' casquette comprise 411 L. l'uni· .. . ......... ~Hf>..._. ........................................... ......_ .... ...... ~ ................... , ...... p.- ................... ·-····- f ( 1 1 

A) Adj11dications au Rabais 

-1-

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

1 caut. prov. 390 L. Adj. ouverte. 
Com des Enchereı de la Oirec -

tion des Travaux Publics de Sivas, 
mercredi 16-9-936 a 16 h. Cah. 
des eh. a la ditc Direction. 

orıne seu ement a confection). 
Caut. prov. 1447,54 L. Adj . sous 
pli cachete. Com. speciale sie
geant a la Oirection Generale de 
la Surete, lundi 21 ·9-936 a 15 h. 
Pour les plus amples renseigne· 
ments et pour les eb. des eh. s'a
dresaer a la Direcli.on de la Troi· 
sii>me Section de cette Direction 
Generale. (M) 

ı\ppareils telephoniques a 
course 700 p. 

Appareils teJephoniques sans 
course 100 p. 

Bobines d'echauffement 1500 
p. 

Carbon pour centrale, ıimple 
et a raie 300 p. 

hix est. 9700, caut. prov. 728 
L. Adj. sous pli caC'hete. Com. 
d'Aclıat de l:ı Dirt'ction des Te
lephones d'Istanbul, ven<lredi 
16-10-936 ;, 15 h. Calı. des dı. 
grat. a l'Economat. (M) 
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Machines, Moteurs, Acces· 
soires et Huiles pour 

Machine 

Conıtruction de deux depôta 
de benziueı a Ankara. Prix eıt. 
5970,10, caut. prov. 447 L. Adj. 
ouverte. Com. Permanente de la 
Municipalite d' Ankara, vendredi 
11-9-936 a 10 h. 30. Cah. des eh. 
au Secretariat. 

Conıtruction de 39 ponts et 
ouverturea ıur les differents en· 
droits de la route Soungourlou· 
Tcherikli (au Vil. de Tchoroum). 
Prix est. 23426,21, caut. prov. 
1757 L. Adj. sous pli cacbete. 
Com. Permantnte du Vilayet de 
Tchoroum, mardi 15·9-936 a 14 
h. Cah. des eh. a la dite Com· 
miuion. 

Palletôt 40 p. Prix est. 314,80 
Caut. prov. 23,61 L. 

Generateur, avec accessoires, 
ur.e piece. Prix eat. 4000, caut. 
prov. 300 L. Adj. ouverte. Com. 
d' Achat et de Vente de la Direc
•on Generale des Monopoles iı 
Kabatachc, lundi 19-9-936 a 15 h. 
Les interesses sont invites a re
mettre, au plus tard jusqu' a 10 
jours avant la date de l'adj. leurs 
offres, sans indication de prix, a 
la Sec"tion des Fabriques de 

Conltruction de chausıee et 
de ponta sur les kil. 101X500 et 
135 X 580 des frontieres d'Iran 
du Vilayet d' Aghri. Prix est. 
252662,53, caut. prov. 13856,50 
L. Adj. sous pli caehete. Direc· 
tion des Travaux Publics du \ i
layet d' Aghri, jeudi 15-9-936 iı 
16 h. Cah. des eh. a la dite Di· 
rection, moyennant 1263 P. 

Construction d'une Ecole Se· 
condaire a Tchoroum (l'Avenue 
Park Ca::ldeui). Lea fondements, 
les caveı et le rez-de-chaussees 
en beton. Prix el't. 24283,25, caut. 
prov, 1821 L. Adj. sous pli ea
chete. Com. speciale siegeant au 
Vilayet de Tchoroum, mardi 15 
9-936 a 15 h. Cah. dea eh. a la 
Com, des Batiments de la Direc· 
tion Generale des Constructions 
du Miniıtere de• Travaux Publicı 
a Ankara et a la Dir. des Tra· 
Yaux Publicı de Tchoroum. (M ) 

Conatruction et amenagemcnt , 
a Yenichehir (Ankara) d'un en· 
droit pour ıervir de bazar. Prix 
eıt. 18945,47, caut. prov. 1421 L. 
Adj. ıous pli cachete. Com. Per
manente de la Municipalite d' An
kara, mardi 15-9-936 a 14 h. 30. 
Cah. des eh. a la Oirection du 
Se · . r.vıce Technique de cette Mu· 
nıcıpalite. 

Travaux de modification danı 
lcı depôh de tabac de Chemsi· 
pacha (Uıkudar). Prix est, 170,39, 
caut. prov. 12,78 L. Adj. de gre 
il gre. Com. speciale siereınt a 
la Direetion deı Groupeı de de
pôt d'Uslcudar de L' Adm. des Mo· 
nopoleı, vcndrcdi 18-9·936 İl 14 
h. Cab. des eh. a la dite Com
miuion. -
Conıtruction d' ua hôpital mo · 

dete a Sivaa. Prix est. 5193,60, 

Conıtruction d'un Konak 
pou le Premier lnspectorat 
General, et d'un autre Konak 
pour le Coınmandaaat du Sep· 
ti eme Corpı d' Armee a Diyar
bekir. Prix est. pour le tout 
95503,36, caut. prov. 7163 L. 
Adj. souı pli cachete. Com. spe· 
ciale ıiegeant au Premier lnspee· 
torat General, lundi 28·9 936 iı 
11 h. Cah. des eh. a l'lnıpecto 

rat General en questlon et aux Oi
rections des Travaux Publicı d'ls · 
tanb•I et d'Ankara, moyennant, 
500 P. (M) 

Amenagement de l'ex·Hôtel 
de Ville d'Ourfa en casino; dt>
molitioo et reconstruction deı 
boutiquea, ıe trouvant sur le rez
de-chaussee. Adj. ouvcrte. S'a· 
dreaser jusqu'au 15-9-936 iı la 
Municipalıte d'Ourfa. 
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Ameublement - Mobilicr 
pour Habitation et Bu

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

L'adj. relative a la confection 
dcs bureaux, bibliotheques ete. 
pour les Vilayets d' An icara, d'ls• 
taabul, d'lzmir et d'ltchel a ete 
ajournee, İt la suile de modifica· 
tions iı apporter dans le cah. des 
eh, Nouvel avis ıuivra. 

Reparation et acbat de 38 bu
reaux, tableı et hancı pour 
I' Adın. deı Cadastres d'lstanbul. 
Prix est. 749 L. Caut. 100 L. 
Adj. ouverte. Coıa. des Fnchereı 
de I' Adm. des Cada.ıtre& d'lstan
bul, jeudi 17-9-936 a 15 h. Eehan· 
tillon et cah. des eh. iı l' Adm. 
ıuıvisee. 

• • • 
L' adi. ıouı pli cachete relati ve 

-C;stumes 61. Prix est. 664,90 
Caut. prov. 49,87L. 

Gilet (mintan) officiel 61 p. 
Prix est. 99,43 LCaut.prov. 7,46 
L. 

Gilet de travail 61 p. Prix est. 
76,~5 L. Caut. prov. 5,7'!. L. 

Lingerie 122 costumes. Prix 
est. 156.16 Caut. prov. 11,71 L. 
Pour les etudiants de l'Ecole 
des Arts d.. Sivas. Adj. ou: 
vcrte. Com. Permanente du Vi 
layet de Sivas, mardi 8 -9 936 a 
14 h. Cah. des eh . au bureau de 
la Commission. 
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T ravaux d'lmprimerie 

Reliure - Papelerie 
F o~rniture de Bureau 

• • * 
L'adj. de gre a grt- rehtive iı 

l'impression du livre juridique 
"Cinai ilmi beşer,, a ete remise 
au 7-9-936, lundi iı 14 h. Pas de 
modification dans les condi lions. 

5 -

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

Di verse fou rniture d . electri· 
eite. Prix est. 27000, caut. prov. 
2025 L. Adj. sous pli cachett-. 
Com. d'Achal de la Direction 
Generale deı Fabriques Militai
res, jeudi 22-10-936 iı 15 h. Cah. 
des eh. iı la dite Commission, 
moyennant 135 P. (M) 

F ourniture diverse pour elec
tricite. Prix est. 35000, caut. 
prov. 2625 L. Adj. &ous pli ca · 
chete . Com. d' Achat de la Di· 
rection Generale des Fabriques 
Militaires, vendredi 23-10-936 iı 

15 h. Cah. des eh. a la dite Coın· 
misıion, moyennant 75 P. (\1) 

1 

l' Adm. des Monopoles. (M) 

Wagonettes 20 pieces poıır les 
salines de Tchakri et Hargun de 
Sivas. 

Wagonettes 20 pieees, pour la 
saline de Kaldirim, 

w agonettes a roulement et a 
tampon 120 pieces, pour la sali
ne de Tchamalti, 

Lit pour wago:tetles a roule. 
ment 150 ieux, pour la saline de 
Tchamalti. 

Caut. prov, 7,5 pour cent. Adj. 
de grc a gre. Com. d' Achat et de 
Vente de la Direction Generale 
des Monopoles a Kabataehe, jeu

di 1-10-936 iı 15 h. Les soumis
sionnaires sont invite a remettre, 
au plus tard 10 jours avant la 
date de l'adj. lcurs offres sans in
dication de prix, a la Section 
Technique du Sel de la dite Ad· 
min istration. (M 1 
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Combustible, Charbons, 

Carburant. 

1 

- Bois de- chene 2,813,000 kilo, 1 

pour le.s besoins annuels des ror· 

11 

matioııs Militaires d'Erzindjan. 
Prix est. 56260, caut. prov. 3813 

1 L. Aclj. sous pli cachete. Com. 

1 
de l'lntendanoe Militaire d'Erzin· 
djan, mercredi 16-9-936 ~t 11 
h. Cah. des eh, iı la dite Com· 
mission, moyennant 282 P, 

Mazout 24 tonnes. Adj, d~ gre 
a gre. Caut. prov. 7,5 pour crnt. 
Com. d' Achat de I' Administration 
des Monopoles iı Kabatache, lun · 
di 14 9-936 iı 15 h. Cah des eh. 
iı la dite Commission. 
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Divers 

1 

1 

ıl 
Isolateurs en porcelaine- .- .- o- u_s_ ! 

3 SEPTEMBR E l ~'6 

I 

Yurddaş 
,,tıP1 

Yalnız yerli ınal11~ ıııel' 
1 yerli mahsulatını, yerlı ıJI~ 
rubatını bilmek, ıev b~ 
benimsemek, ulusal 

11 

kımız olmalıdır. 
' ~f 

Ulusal Ekon°
1111 

Arttırma KurLl
11111 

pı 

fer, No 2, pit!c:es 800,000·(.. AJ 
est. 7200, caut. prov. s.ıo . cı• 
sous pli cachete. Coaı· d:; ,,ıı 
siegeant ;, la Direction rcrt 
dcs P. T. T. iı Ankara, ııı;tS 
14-10·936 a 15 h. Cah. •f.c'l. 
gnt. a la Direction de 1 pAf 
mat a Ankara et au bure•ıı 
niat,, iı latanbul. 

t 
50 toıı

0 , ı 
Cuivre electrolyte .3. pl1 

Ader lamine en feuillt ııt' 
tine specialement 150 toıı ıı 

Cuivre phoshporcu:ıc. ıo to~ ı 
Zinc eleetrolyte 100 toıı pi 

Prix est, 162500, caut· b 
9375 L. Ad1·• sous pli cı' . e 
Com. d' Achat de la Dır 

. J'I' General des F abriques Mı 1 

lundi 19-10-936 a ıs h. Ca~· 
c!ı. a la dite Commissio11• 

yennant 813 P. 
(L'.adj. annoncee pour le 7·

1 
relative a 1' achat du "'' 
ei-haut a ete annulee). l 

. , 
Tuyau, a pompe en lıtı• 

. et' c m de diametre trcssı' 
2 ment et ourdi de 24 fils. 1 

ceaux de 25 metre11 cbacll~~ 
au total 300 metres. (pour d 
vice d'extinction d'incendıe 
Municipalite de Trabzo~\, 
de gre a gre. R~mettre ec. ~ 
lon et offres, avec indicııt•i ı 
prix, a la Municipalite de 
~on. 

r' 
Tuyau en etoffe, tre5ıit' 

rieurement de fils en caoıı~' 
en spirale 500 metres. prı' 
550, caut. prov, 41,25 L· ~ 
ouverte. Com. de la prt C 
Section d'Exploitation d~~ 

. rı'c mins de Fer de l'Etat a 
pacha, jeudi 17-9-936 a 10 b·ııı 
des eh. grat. iı la meme Co 
sioıı. 

Fl·ı '"'' terre.stre en cuı 

kilos. 

Fil pour eentral de ,1ı)ıP 
15'00, de '2; metres 10. 

' Fil de suspension, eıı 
de 1,5 et de 2,5 mm, S 
tres. ~ 

Fil en bronze 8000 1'il 
' ,ı 

Fil en bronıe, fernıe 
se double, 100 lem, ı 1 

Ma:ıchon en cuivre ~ 
Prix est. 9965, caut. pr0 

L. Adi. ıous pli eacnete·ıl' 
d' Achat de la Dircctioll 

"' lephones d'lstanbul, J 
16-10-936 a 15 h. Cah(~J 
grat. a l'Ecunomat. 


