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İLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizde görüşülur 

'-' keımj makbuz bedeli ol 
ti '1Y.•n tediyat makbul de. 

do·. GAZETESİ 
I • l g ı .: 1 t. ~I( NAK ~SA 

1 elı fon 4 ı~ u 

\' . " lst. Posta T. T. Başmlldürl~tUnde~:. 
taıı ucret tarifeıi mucibince 6-Q.9.lt> tarıhınden ıtabaren, fe 1. 

~ilde olan mektublarla şehir dıtında olan k~rtlar, dahili ha· 
'• lrıe, değerli mektup teminiyelerile; deterh, deteraiz paket 
\,"'Ye ve nakliye, uçak münelatı, po•ta abone k&.ııtuları ve 
~e ~Grıelit ücretleri tenzil edilmittir. Arzu . e.den:er tekmil 

'1tni:ıden icab eden her nevi malümatı alabılırler. 

l.t... ••• '"° bul Radyoeuna idarece vaziyed edilmittir. Yeniden aboue 
~lrlak iıtiyenlerle müddeti biten Radyo abonelerinin vesaır 
\.. 81'lar1n bundan sonra doğrudan dotruya en yakın Posta 
~~ •f MerkazleriM ve hariçten relecek .., ey~ ~~hilde imal edi 
~, '•dyo makinelerinin damra . ~ua~elesı ı~ın de mahallin 
\ Ş l' elgraf Başmüdürlütüne bir ıstada ıle muracaatleri li:ıım· 

b• U Vaziyete (Öre şirket tahsildarlarının abonelerden artık 
~ar llaın ve suretle pan tahsil. etmelerine ~ak!arı kalmamıf 

it 111ldan bunlara yapılacak tedıyat kabul edılmıyecektir. 
'·~dyo ne,riyat programlarına timdilik eskiıi ribi devam olu. 
~1 Vt yeniden hazırlanmakta olan programların tatbikina da 

lld b s_ ' aşlanacaktır. . ... 
Yıaı halka malümaten bıldırılır. 

~ Bozüyük Uraymdan: 
~••bamızda her yıl açılmakta olan "Ticari efya ve hayvan 
t\ltı" bu yıl da 23 eylül 9.16 çarşamba rününden bathyarak 

devam edecektir. Geleceklerin her türlü istirahatleri te· 
~ 'dil.nıiştir. Panayıra getirilecek her cins hayvanatın sathk 
~rı bulunması mecburidir. 

MÜNAKASALAR 
k, Zahire, Et ve Sebze: 
Jandarma Genel komutanlığı Ankara Satınalma 

' Komisyonundan: 
ltiloıunun tahmin bedeli 40 ve ilk teminatı 2400 kuruş 

~:800 kilo beyaz peynir için ekıiltmeden paıarlata tabvt
'9 ~ pazartesi ıünü aaat onda satın alınacaktır. 
~ lilerin parasız ıartnameyi komisyondan almaları pazarla· 

tllıak için belli rGnde ilk teminatile komiıyona bat vur· 

~ Tahlisiye Umum Müdürlüğünden : 
dolu ve Rumeli Tahliıiye mantakalarındaki nakliye bay· 

,.,"•n ihliyacı için açık eksiltme u.ulile 28,000 kilo yerli 
t i)a •atan alinacakbr. Muhammen bedeli 1,400 lira ve mu· 

'• llelenıinat miktarı I05 liradır. ihalesi 17-9-936 tarihine rast · 
ıı._ '•ernbe rünü saat 15te Çinili Rıhtım hanında Tahliıiye 
•Oı:GdGrlüjii sahnalma komiıyonunda yapılacaktır. Şarta•· 

~ leçen komisyondan parasız verilmektedir. 

lllt,,.,l A. ·rv· St l K · d ı evazım mır ıgı a ına ma omısyonun an : 

l' •libi çıkmadıtından onbet ıün müddetle tekrar kapalı 
~Gııa.kuaya bırakalan 38000 kilo Hde yatanın ihale ıünü 

•t 8.Q36 cumartesi rünü saat IOda yine talip çıkmadıtından 
~' ~~•nda devam etmek üzere pazarhta konmuftur. 
s, •rinci defa pazarhkla ihale•i 9-9-836 çarfamba 1'0nü aaat 

a ;•lta~lf Htanalma komiayonu binasında yapalacaktar. 
•hının bedeli 24700 lira muvakkat teminab 1852 lira 50 

t r. 

~ı~•rtnarneler komiıyondan parasız olarak verilir. lateklile· 
\t'-t'l Gn ve saatinde kan•ni vHikalarla birlikte komisyona 

arı . 
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1 - Erzak-Zahire-Et ve Sebze i 
v. s. 
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2 - lnıaat · tamirat · Nafia lı-~ 
' leri. Malzeme . Harita. 

J Elektrik · Hava Gazi . Ka-! 
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lörifer tesisat ve Malzemesi* 
. ! 

' 4-Matbaa itleri · Kırtasaye ! 
ı 

Yazıhane levazımı. ! 
5 - Mensucat · Elbise · Kun-! 

dura Çamaıır v. s. 
6 - Müteferrik. 

b) Müzayedeler 

1- Müteferrik. 

2 - Emlak. 
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18·9·936 tarihine müsadif olan 
cuma günü saat 16 da pazar
lık suretile ihale edilmek Ü· 

zere talik e-lilmiştir 
Ke•ifnamede yeniden yapılan 
tadilata talipler Vekalet Le 
vazım Müdürlütüne müra-caat 
ederek görebilirler. 

lstanbul Vilayeti Nafıa 
Müdürlilğilnden: 

24-9 936 pertembe günü saat 
14 de istaabulda Nafıa müdür· 
lütü eksiltme komisyonu oda· 
11nda 24090.93 lira keıif bedel
li Bakırköy emrazı akliye has
tanesi pavyonunda yapılacak 

tadilat itleri. Açık ekıiltmiye 
konulmuftur. Mukavele eksilt
me Bayındırlık itleri genel, 
huauıi ve fenni şartnam:lt:ri 
proje, keşif hulisasiyle buna 
müteferri diter evrak dairesin· 
de görülebilir. Muvakkat temi· 
nat 187 liradır. 

isteklilerin en az 2000 liralık 
bu ite benzer iş yaphj'ma dair 
Nafıa Müdürlüğünden almıt ol
dutu müteahhitlik ve Ticaret 
odaaı veıikalarile 24-9-1936 
pertembe günü saat 14 de Na
fıa müdürlütüne gelmeleri . 

Ankara Valiliğinden: 
Keçiören Jandarma karako· 

lu binası ikmali inşaata IO ey· 
UU 936 tarihine raalayan per· 
tembe ırünü saat 11 de vilayet 
bina1tnda nafıa müdürlütü o
dasında toplanan komisyonda ~l ltornutanhfı birlikleri ihtiyacı olan 600 ton yulaf 18 

lit da kapalı zarfla Hbn ahnacaldır. Muhammen tutarı 
._:il•r. .Şartnamesi komisyonumuzda l'örüldGtG ribi 250 , 
ı ~ •bilınde de verilir. lateldilerin 236.1 liralık ilk teminat 

' ) eya naektubları ile 2490 sayıla kanun11n 2.3Gncü madde· 
--=~la 'Veaaikle beraber teklif mektublarını ihaleden en 

~il e'Vveline kadar F•ndıkhda komutanhk satanalma ko· 
• "ermeleri. 

ihalesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konulmuttur . 

Keşif bedeli 19.10 lira 89 
ve muvakkat teminata 144 lira 
86 kuruştur. 

"-t·larnirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

~~') Hariciye VekAletinden: 
~d~ Hariciye kötkünde yaptaralacak çamatırhane için 

hınde yapılan eluiltmiye talip zuhur etmeditinden 

isteklilerin tt>miaat mektub
ları, ticaret oda•ı vesikası, fen-

ni ehliyet vesikaıı ve diter bil· 

l 
l'ilerle yukarıda yazılı gün ve 
saatte eksiltme komisyonuna 
relmeleri. 

Bu ite ait ketif evrakını 
ıörmek iatiyenlerin nafıa mü· 
durltttüne müracaatleri. -

8 Eylôl 1936 

Gazetemizin yeni adresi 
f,'a:elemh: iılatt•lıı111esini (,'a/alatla, /'rrsembe 

1ıa:an11dı1, }'o!}urlı'rt l1<111111da I i11ci kalla .'I tJt• 1 
.\'o it ılaitt'flt' nakldtiyimi:.i s11y111 ahontlt·ı i 111iz, 

1 
ur:. t:ylt'f'i:. Tt'/efi>n: 1:.>1:.>.) 

Kırklareli Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Yolun kilo metro met- keşif bed. İlk tem. Saıatı 
1 i•mi mevkii ro.1u Lira K. Lira K. 
Kırklareli· Vize 

33+9'l0-69+ 222 2919 
Kırklareli-Babaeski 

b'228 78 467 17 15 

20+225 26 f 340 »()\I 2348 18 176 17 15 15 
Pınarhiı ar·Burgaz 

24+450 29+ 38.1 800 1918 P6 143 92 15 30 
Bllbaeıki-Burgaz 

71+640-72 + 240 600 3$37 66 26.5 35 15 45 
Kırklareli Vilayeti dahilinde yukarıda yazılı muhtelif yol 

larda yapılacak fose esas tamirleri ayrı ayrı açık ekailtmiye kon· 
muttur. 

2-iıteklilerin 1 haziran 1936 tarihinden sonra Nafıa Vekale
tinden veya Nafıa Müdürlüklerindeta verilmit müteahitlik ehliyet 
vesikasını hamil bulunmulan. 

3-İsteklilerin bu işe aid şartname ve keşifleri görmek ve ek
siltmeye girmek üzere ilk teminat makbuz veya mektublarile 
birlikte 16-9-936 çartamba günü belli saatte Kırklareli Daimi En
cümenine müracaatleri ilin olunur. --

fstanbul Defterdarlığından: 
~eşif bedeli 4000 liradan ibaret bulunan Souk Çeşmede kiin 

Adlı Tıp Umn!D müdürlüğü binasının onarılmuı açık euiltmeye 
k~nulmuş~ur. isteklilerin mukavele, Eksiltme, Nafıa işleri umu
mı, huauaı ve fenni şartnameleri, proje, ketif huliHıile buna mü· 
teferri diğer evrakı görmek iıtiyenlerin 21-9·936 pazartesi ırünü 
s~at 14 de en az 2000 liralık bu işe benzer it yaptajına dair na
fıa müdürlüğünden almış oldukları müteahhitlik ve Ticaret oda· 
dası vesikaları ve 300 lirahk muvakkat pey akçeleri ile defter · 
darlıkta mütetekkil komisyona müracaatleri. 

Denizyollara işletmesi Direktörlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konan iş : 

Ortaköy kömür deposu rıhtımı intaatı ve tamiratı. 
2 - Muhammen ketif bedeli 6199 liradır 
3 Bu ite ait evrak şunlardır : 
A Eksiltme ••rtoamesi 
8 Mukavele projesi 
C Fenni şartname 
D Keşif hülbası 

E - Projeler ve termin planı 
İstekliler bu evrakı 2 lira mukabilinde Deniıyolları vezneain 

den alabilirlH. 

4 Ekai~tme 21-9-936 Pazartesi günü saat 15 te Tophanede 
Denizyolları işletmes i Direktörlütünde toplanacak komiayon ta 
rafından yapılacakbr. 

5 - Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
6 Ek•iltmeye girebilmek için 465 lirahk muvakkat teminat 

vermesi ve evrak ve projeler imzalaması ve bu gibi in,aat yap 
tıtına dair veaaik röstermeai lazımdır. 

1 · Teklif mektupları yukarda 4 üncü maddede yazalı rün ve 
saatten bir saat evveline kadar komisyon reislitine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Postada gecikmeler na:arı itibare atanmaz 

lstanbul Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 
24-9-936 Pertembe rünü saat 15te İstanbulda Nafıa Müdürlü

tü Euiltme komiıyonu oda•ında 5000 lira ketif bedelli Davut 
pata Orta okulu tamirata açık ek•iltmeye konulmuştur. Mukave
le Eksiltme, bayındarhk itleri 1renel, umumi, huıuai ve fenni 
tartnameleri proje, ke,if hülisaıtile buna müteferri diğer evrak 
dairesinde gösterilecek tir. 

Muvakkat teminat 375 liradır. 
İsteklilerm en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptatına dair 

Naha müdürlütünden almış oldutu müteahhitlik ve Ticaret odHı 
veaikalarile 24-9 -936 perşembe 1rünü ıaat 15te Nafıa müdürliltü · 
ne ıelmeleri. 



Sayfa ?. 

Yardımın azı çoğu olmaz 

Yardımın azı çoğu olmaz. 
Her ferdin Hava davasına 
g?stereceği ilgiden az çok 
bır fayda çıkabilir. 

Herşeyi devlete bırakma. 
"Devlet yapsır.,, diye bir ya
na çekilmek doğru değildir. 
Devletle ulusun el ele vere· 
rek başaracağı işlerin en ba
şında Havacılık vardır. 

Uçak, Uzman, Alan, 
Hangar, Benzin, Yağ .. ,,Ha· 
vacılık" deyip geçmeyiniz. 
Bunlar her gün binlerce lira· 
yı eıniyor. Yardımın arkası
nı keserek başladığımız işi 
yarıda bırakmış oluruz. 

Türk Hava Kurumu 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan : 

Yapı: Kayaş v~ Yahşihanda 
yaptırıl2cak binalar açık eksilt
meye konmuştur. Her ikisinin 
tut<lrı 7326 lira 24 kuruştur. 
Keşif, proje ve şı\rtnam,.leri 
bedeline karşı dairesinden ve
rilecektir. İhalesi 19-9 936 cu
?tartesi günü saat on birdedif. 
ilk teminatı: 549 lira 47 kuruş
tur. Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanunun 2, 3üncü mııd
deleri nde istenen belgelerle 
Bayındırlık Bakanlığından alı · 
nacak olan ~hliyet vesikalarını 
M. M. V. satınalma komisyonu
na ekEiltme gün ve vaktinde 
getirsinler. 

Fatsa Belediyesinden: 
1-- Fatsada yaptırılacak o

lan bedeli keşfi 1004 lira 18 
kuruştan ibaret bulunan 500 
metre murabbaı arsa üzerinde 
ve 18 adet betonarme direk Ü• 

zerinde Takıl pazarı bir ay 
müddetle açık eksiltmeye ko · , 
nulmuştur. 

2- Muvakkat teminat 142 
lira 8 l kuruştur. 

3- İhalesi 936 birinciteşrin 
birinci perşembe günü saat 14 
de yapllacaktır. 

4- Keşif ve şartname ör· 
nekleri parasız olarak Beledi
yemizden alınır. 

5- Eksiltmeye girmek isti
yenler buna benzer iş yaptıkla

rına dair ehliyet vesikası ibraz 
edeceklerdir. 

6 İsteklilerin 2490 numa-
ralı arttırma ve eksiltme kanu
nunda yazılı diğer vesikalarile 
birlikt~ belli gün ve saatte 
Fatsa Belediye Encümeninde 
bulunmaları ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 1770 lira 

32 kuruş olan Fındıkhda 
1 J üncü mektebin bazı kı
snnlarının tamiri açık eksilt
ıneye konulmuştur. Keşif 

evrakı ve şartnamesi leva
~ını müdürlüğünde görülür. 
istekli olanlar 1000 liralık 
bu işe benzer iş yaptığma 
dair Nafıa Direktörlüğünden 
almış olduğu müteahhitlik 
ve Ticaret Odası vesikala-

rına havi teklif mektublarla 
ve 2490 N. h kaunda ya
zılı vesika ile 123 liralık 
ilk teminat makbuzu veya 
mektubile beraber 17 Ey
lul 936 perşembe günü 
14 de daimı encümende 
bulunınalıdır. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Birinci Umumi Müfettişliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş· 

Oiyarbekirde sur haricinde imar planına göre ayrılmış olan 
yerde yapılacak Birinci Umumi Müfettişlik ve YP.dinci Kol· 
O'fdu Kumandanlığı konakları inşaatıdlr. Bu inşaatın keşif 
bedelleri mecmuu 95503 lira 36 kuruştu;·. 

2- Bu işe ait şartname ve evrak şunlaı·dır: 
A- Ei<siltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 

D- Hususi şartname, 
E- Fenni şartname. 

F- Keşif, 
G- Keşif hul~sası , 
H- Projeler. 
İstekliler bu evrakı 5 lira bedel mukabilinde Diyarbekirde 
Birinci Umumi Müfettişlikten alabilirler. İstanbul ve Ankara 
Nafıa Müdürlüklerine gönderilecek olan nüshalardan okuya· 
bilirler. 

3- Eksiltme 28·9·936 pazartesi günü saat 11 de Birinci Umumi 
Müfettişlikte yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Ek~iltmiye girebilmek için: 

8 Eyi:.?--

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: elbi•"I· 

1- Gümrük muhafaza deniz eratı için 79 takım iş 
nin 8-9-936 salı günü saat 14 de pazarlığı yapılacaktır. 

2- Taıınlanan tutarı 355 lira 50 kuruştur. 

3- Şartname ve evsafı komisyondadır. Gönülebilir· 1111~· 
4- istekliler 27 liralık ilk teminatlarile komisyon• re 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalnı• 
Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına 40 takım maa kuket 
Askeri talebe elbisesi . 
40 adet Askeri talebe kaputu fi cif 
Tahmin edilen bedeli 1780 lira olan yukarıda miktarı tı~ 

si yazılı melbusat Askeri fabrikalar umum müdürlüğii ''t 14; 
komisyonunca 21 eylül 936 tarihinde pazartesi günü 511 ~ ~ 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasıı o;'~, 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1 

k. " kuruş, 24!l0 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde 1 

mezkur gün ve saatte komisyona müracaatleri. 

A- Arttırma ve eksiltme kanununun l7nci maddesine uy- 6-Müteferrik 

Genel Komutanlığı lstanbul Sa~-' gun ülarak 7163 liralık muvakkat teminat vermeleri. ı 
B- Ticaret Odasında kayitli bulunup buna ait vesikasını Gümrük Muhafaza 
göstermc:sı. ı 

Komisyonundan: -~ Resmi Gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan laliınalnam~ye ı 
tevfikan Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik t>hliyet ve
sikasını haiz olması lazımdır. 

Ü Teklif mektubları yukarıda uçuncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar Diyarbekirde Birinci Umumi 
Müfettişlikteki Münakasa Komisyonu Reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek ınektubların 
niha:; et üçüncü maddede yazıh saate kadar gelın iş olması ve 
dış :zarfııun mühür mumiJe iyice kapatılmış bulunması la-
zımdır. Posta ile olacak gecikmeler kabul edilının (M) 

• * • 
361 lira 48 kuruş keşifli İstanbul 25 inci m~ktebin tamiri açık 

ekeillmeye konulmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına . 

3-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Camiler için lüzumlu olan 5800 ampul açık eksiltme ile mu· 
bayaa edilecektir. Vermek arzu edenler şartnameyi görmek üze
re hergün öğleden sonra İstanbul Vakıflar Direktörlüğü heyeti 
fenniyesine ve eksiltmeye girmek için de 120 liralık muvakkat 
teminatlarile beraber İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İhale Komis
yonunda 21 eylül 936 pazartesi g·ünü saat 1 .ı de bulunmaları. 

Zonguldak Amele Birliği Başkanlığmdan: 

31-8-936 da ihalesi yapılmak üzere eksiltmiye çıkarılmış olan 
Zonguldaktaki Aı.:ıele Birliği hastanesinin altı bin lira muhammen 
bedelli "Hasta, yemek ve çamaşlrn asansörlerı tesisatına talib 
çıkmadlğındau 14-9-936 pazartesi günü saat on aihda ihalesi ya
pılmak üzere 4-9-936 tarihinden no gün müddetle lemdid edildiği 
ilan olunur. 

4- Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~dzeme 
Türkiye Ziraat Bankasından : 

Bankamızca alınacak seksen 
si kapalı zarfla eksiltmiye 
şartları : 

beş aded portatif yazı makine· 
konulmuştur. Eksiltmiye iştirak 

1- Teklif mektubu "teslim müddeti tahrid edilmelidir.,, 
2- Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecel< makine-

lerden bir aded. 
3- Müteharrik aksamın analiz raporu, 
4- Yüzde 7,5 teminat akçesi, 
5- Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. 

Ankarada Banka Levazım Müdürlüğü.;e verilmelidir . 
Eksiltme müddeti 15·9-9~6 akşamı saat on dörde kadardır. 
Banka terc ih hakkını muhafaza eder. (M) 

Ankara Vilayeti Satınalma Komisyonundan : 
l- Açık eksiltme usulile kağıt, mukavva ve bezleri vilayet· 

çe temin olunmak şartile evrak tap ve teclit ettirilecektir. 
2- Muhammen bedeli 580 lira, teminat 43.5 liradır. 
3- Eksiltme 18-9-936 cuma günü saat 16da ziraat mücadele 

müfettisliği dairesincie yapılacaktır. 
4- Şartname Necatibey mahallesinde Saylavlar sokağında 

Ferah apartmanında ziraat mücadele müfettişliğinden parasız ola
rak verilir. 

5 - İsteklilerin teminatlarile birlikte muayyen günde 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen vesi kaları 

ekailtme saatine kadar komisyona vermeleri , 

5-·Mensucat . Elbise· Kundura - Çamaşır v.s 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 ~, Otobüs idaresi müstahdemini için alınacak lhO <;if' iaıkar~ 
pine istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmışlır. 

2- Muhammen bedeli 640 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 48 liradır. 
4- Şartname ve nümunesini görmek istiyenler lıer ::iin yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 15 Eylul ~3; soı!ı \!İ..ınü saat 
on buçukta Belediye encümenine müracatları . 

1 - Gümrük Muhafaza Örğ'ütü için 10 tane 
ınotosililetin 23-9-936 perşembe günü saat 15 
t:ksi!tmesi yapılacaktır. 

N. S. lJ. ı'Jı' 
de kapalı 

2- Tasınlanan tutarı 7500 !iradır. 

-3- Şartname ve evsafı komisyondadır görülebilir. ,_,,,ıJ 
4 ,_ istekliler 563 liralık ilk teminatlarile fabrika 111 _,t 1 

olduklarına dair vesikalarını teklif rnektublarile birlikte 1 

dl! komisyona vermeleri . (M, 

Bursa Nafıa Müdürlüğünden: ol 
1 - Allı tanesi memurini fenniye~ f' ve 42 tanesi de Y fi 

kelleflerine mahsus olmak üzere ceman 48 parı;a çad1
'
1
: 11r 

alınması 2400 lira muhammen bedelile eksiltmeye kon11111t 
2- Eksiltme açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi. 
C- Hususi şartname, 

D- Fenni şartname, 
E- Resim. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı İstanbul ve Bur•• 

Dairelerinde görebilirler. 
4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 180 lira ~"ı 

teminat vermesi ve yukarıda yazılı evrakı imza eyleme•• il' 
mi müessesata 2400 liralık çadır yapıp teslim ettiğine d• 
ka göstermesi lazımdır. 

5- Eksiltme 18-9-936 cuma günü saat 15te Bursa 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin teminatile beraber yukarıda betincİ ~;' 
gösterilen saatte Vilayet Daimi Encümeninde bulunııı• 
olunur . 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalıl" 
Komisyonundan: 

10 Adet 150 kiloluk Grafit pota 
15 ,, 75 kiloluk Grafit Pota 
26 ,, 50 kiloluk Grafit pota 1 
Tahmin edilen bedeli 2120 lira olan yukarda miktarı ', 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mudürlüğü Satı ti 
Komisyonunca 23-1~936 tarihinde cuma günü saat 14 
eksiltme ile ihale edilecektir . Şartname parasız olarak le 
dan verilir. 

Taliblerin muvakkat teminat olan 159 lira ve 2490 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle meı.kür gün "' 
komisyona müracaatları. 

Devlet Demiryollan Adana İşletmesinden: 

İşletmemiz mıntakasında aşağıda mevki, miktar, dl 

bedel ve teslim müddeti ile muvakkat teminatı yazılı o~ 
de Balast ihzar ve teslimi kapalı zarf usulile ve ayrı 
üı.ere eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 25-9-936 cuma 
IOda Adanada İşletme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projeai parasız olara1' 
Haydarpaşa ve Adanada İşletme Müdürlükleri yol b 
liklerinden. Kmıyada Şube şefliğinden ahnabilir. 

İsleklilerin 2400 No ,lu A. eksiltme ve ihale kanuoıJ 
ce ve şarlnanıede yazıh vesaik ve idaremiz veı.neleriO' 
muvakkat teminat makbuzu veya örneti tartnamelercl~ 
ınülde Banka teminat mektubu ve fiat tekliflerini h•"~ 
üzt:rlerinde hangi mahaldeki balast için oldutu yazıldl 
eksiltme saatınden bir saat evvel makbuz mukabiliocıa 
İşldme Müdürlüğüne vermiş olmaları ve mektup ıabİ 
eksiltme saatinde hazır bulunmaları. 
Mevkii K. M. Beher M.3 

Sarayköy 
Hacıkırı 

1 
Ceyhan 

.l!lO .\59 8. 
.i07-311 B. 
.t 12 

Muham. bedel 
85 K. 
95" 

120 " 

Moddet 

4 Ay 

5 " 
6 " 



~~IG~l~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~M~U~N~A~K~AS~A~~G~A~ZE~T~ES!!!!!!!l!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!lmll~~--ll'!ll!l--.~~!!!!!!!!!!!!!!!1!~Sa~~--a-..,;..3._ 
"'--------------------
"' ·~ıhğın ehemmiyeti 

'tttl 8~tün ulusların bava kuv· 
trini artarmak için ı~ı
~ İti telit, bavacıhta ver• 
"' anemi yakından (Ördük· 
ı.... lonra, kavacılıtın bizim 
""" bir faatazi olmaktan 
~uzak, canla batla Hrı-
1.it le bir ana it oldutunu 
'-icat daha anlamış bulu· 
-..,Oruz. 

~ G6lderini avucunun için
~utnıayan ulusların halini 
r"l'1lJoruz. Uçak filolarının ... , . 
~illan atırııtındaki bom· 
-._ ile dünyanın en vurut· 

11 Jİfitleri bile bat• çıka · 
"l)or. 

t ltiç durmadan hemenba· 
'ealıta para yetitt irmek, 
~it bitin uluıun aynı cö

•rtlikle yarclama kotmuı-
'- hatlıdır . 

'lııııııı......-------------------· 
~tlet DemiryoHarı Afyon 

lllci ltletme Mildürlilğiladen: 

~) 7inci ltletme mıntak•11 
,..!•cı için iktiza eden balaıt 
~ •ayıla kanunun 32, 3.lcü 
"*'eldeleri mucibince kapah zarf 

~•lile eksiltmeye çıkarılmıt 
de talip zuhur etmeditinden 

~•da •&terilen ilan veçJtile 
~i defa olarak ekıUtmeye 

\ll•u4tar. 

a, s.ı..t alınacak oealda
~!erleri ve toplama ıbalaıt 
~k yerler ve bualardan 
'-cak balat miktarlarile 
:.-.--- bıed eMeri ve iktiza 

temiaat •iktarları •• teı
t nıGdlietlvi aıatldakl cet
e ıöıterilmittir. 

~)- Alınacak balaat, cetvel· 
• laterilcffti veçhile alta rru
•Jtılınıt olup her rurup 

a ihale oluaacatınc an bu 
>ıı... ~illl'up için ayrı ayrı teklif 
·~alrbr. 

~ - Eksiltme Devlet Demir
~ balan malca•elenameai, 
-._ ı zarf uaulile balut ekailt· 
~rtnameai ve Bayındırlık 
~ rene) ıartnameai IDUCİ• 
~ Y•pılacakbr. l.tekliler 

~· Afyonda 7ci itJetme 
~itinde ~6rlp 6trene· 
'-t • ve meccaaen alabilir-

• Ve izahat iltiyebilirler. 

't S Eksiltme 16-9-IQ6 tarihi· 
" t...dGf eden çarıamba ,a
l . ~on Şehir iatuyonuada 
-.::ıei itletme binuıaclaki lro
~Ollda saat 16 da yapılaca· 
~ -._ iatekliler 2490 sayıla 
"' '-il• ve 4 Onca maddedeki 
._,-.te tevfikan hu.l.Mıldar• 
~icat teminat ve teklif 

'blannı havi zadlarını 
~ Gr tarihte aaat 15 ıe lca· 

..... :-İlyon Reiılitln• tevdi 
~ •ulaaaoalclardar. 

- '" 1..ı.an.a.p Ocak •• . 
hat toplama Jerleri 

1 ~ Kim. 
"'4lcitelair 40+000 

~OQ 94+ 800 

1-Milteferrik 
Bolu ili Orman Direktörlüğünden: 

Bolu İlinin Merkez İlçesinde hndutlara tartnamece yazıh Ki· 
raz datı ve Korucuk yaylhı devlet ormanından "bir yıl içinde i
mal ve ihraç olunmak üzere" numaralanmıt ve ölçülmüt gayri 
mamul 2444 metre mik'ap ve 793 desimetre mik'ap denh 4684 a· 
det devrik çam •tacı bir ay müddetle ve kapall zarf uıulile art· 
hrmaya konulmuıtur. 

2- Arttırma 25-9-9J6 cuma rünü ıaat 15 de Bolu Orman 
MidGrlltGnde yapalacakbr. 

3- Beher rayri mamul metre mik'öın mubunmea bedeli 
210 kuruıtur . 

4- Muvakkat teminat 386 lirad1r. 
5- Ş•rtnanıe ve mukavele projeeini rCMımek iıtiyenler bu 

mGddet içinde her ,Oa Boluda ve lataabulda Orman Miiderlük · 
ler1ne ve Ankarada Orman Umıam Müdarlflfine müracaat ede -
bilirler. 

2- Emlak 

lıtanb1al Defterdarlırandan: 
Mukammea senelik 

icar bedeli 
Lira 

HacıküçOk Mahallesi KflrkçO ban 2 nci kat 
yeni 10 Hyıh dükkAn. 60 

Çenıelköy : Çeım• eokatı yeni 11, 13 aayılı 
arsa ve baraka. tiO 

Balat : Karabat Köpriibatı ıokatı eski 
13 yeni 31 ıayılı ev. 60 

y•karada yaztlı mallar 15-9-936 Mh •hü Hat 14 de hiıaların· 
da yazdı aenelik ltedelleri ilaerinden artbr,111a ile ve icar bedeli 
4 mG .. vi taksitte ve her tekait peıinea tedi1e edilmek tartUe 1 
nae içia kiraya verileeeklerdir. Taliplerin yGzde 7,5 pey akçele· 
rini vakti muayyeaindea ... eı yabrarak Defterdarlık MllU Emlak 
MüdürlGtGade mGteıelrlıril Satlf, icar Komiayon11na miracaatleri. 

İltanbul DefterdM"lığından: 

Cim ve rnnlcii 

1 
Sultn hmed .. e Diıwaayelu catldeaiade 
Sabhiye MiiıHı Mtı- eıkl 136 138 
yeni 124 aumarab dGkkıln. 

Ayni yerele uki 138 140 yeni 126 nu
maralı dlklclm. 
Sultaaahm..W. Otıer ..-.ıa..iain At
me,danı ca4d-..ıe~al Tapu Ml-
dlrllf6 w. ..... alt katmclaki ıofuk 
yiyeeek .. içeeek ..... JWİ· 
Befiktqta Ser.ncebey ,-...ad• iki 
oda, bir bal& ... air mtlftemilata lla•i 

Senelik muham· 
men kira11 

Lira 

132 

120 

120 

Müddeti 

2 yıl 

2 yıl 

2 yal 

67 No. la ev. 60 1 yal 
Yukarda eiu ve mevkileri ,.a.terilen emllk bizalanndaki 

bedel ve mGddetler Oıarinden açık arbrana uaulile kiraya veri· 
lecektir. lsteklllerin ye teraiti litr9nmek istiyenlerin 14 9-936 pa· 
zarte1i ,OnG ıaat 14 te yGzde yedi buçuk pey akçelerile mOra
caatları. 

İstanbul Belediyesi banlan ____ .. _ 
Keıif bedeli 6.l I lira 48 kuruş olan lataabul 25 inci 

mektebin tamiri açık ekailtmiye konulmqtar. Ketif evra· 
kı ve tartna•eai levaıım mlldllrlllğ6nde ı&rlll6r. istekli 
olanlar :ibiltme flbailaden en son 8 rtn evvel ba11ndır· 
ltk direktlrl6iinclen •eaİka almak ve 48 irahk ilk te
minat makbuz yeya mt!ttubile beraber 22·9-9a6 aalı wn
n6 saat 14 de daimi encllmeade buhınmahdır. (1) 231 

±ES !!EL! 

Balut Mubam. Muvak. Teılia Balaıtan einıi 

Miktarı ı.leli Teminat mtdcleti 
M3 Lira Lira ay 
1000 1200 180 4 Ocak karma -balub 
1000 1200 

~ 117+ 900 

~~.r~r--------------------------·--------------~~--------------
185+000 

~~-D-----f81~+~000~----..;.;.;, ..... _,.__;;,;~~----~~--~~-----------

aoeo BIO 270 6 Ocak kanaa balutı 

1000 1200 4 Ocak lunaa balHb 
rooo 1200 180 

AL 22.1+ 249 

~~:------------------------·------~~--~~------------A.~ 167-8 

~~ ... ~--------------------------·------~~----~~~-----------... -tao+.BOD 
""Joa 

5000 4aoo 337,5 8 Topl•ma ye 1n1'M balaı tı 

3000 2700 0,5 6 Toplama ve kırma balast ı 

8400 l4UO &10 7 Ocak karma balam 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden: 

Çubukluda Vakıfa ait çayir ve kahveciliği Pazarlıkla 
kiraya verileceğinden ?•teklilerin her gün Kadıköy Vakıflar 
müdürlüğüne müracaatlan. ( ı 062) 232 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:___ 
Su kovası 221 Adet 
Balta 35 ,, 
Kanca 33 ,, 
Ktirek 14 n 

Kazma 6 >> 

Hortum 45 » metre 
Yangın s6ndürme aleti 7 adet 
Şartnameleri mucibince yukarıda cina ve miktarlan 

yazılı malzeme 21-9·936 tarihine rastlıyan Pazartesi gll· 
nü saat 14 de Pazarhkla satın alınacaktır. isteklilerin 
tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paraaile 
birlikte Kabatatta levazım ve Mübayaat tubeıinde Alım 
satım l<omisyona mUracaatları. ( 1005) 23o 2 - 3 

• • • 
idaremiz ihtiyacı için ıartnamesi mucibince 24 ton 

mazot 14·9-936 tarihine: rutla)·an pazartesi günü saat 15 
de pazarlıkla satuı abnacakbr. İ•teklUerin ıartname•iai 
16rmek üzere her gün ve pazarhk içinde tayin olunan 
gün ve saatte yüzde 7,5 gilvenme paralarile birlikte Ka· 
batqta labiıarlar levazım ve mübayaat tubeıi MüdilrlO· 
ğilndeki alım komisyonuna mlracaatlan. (918) 224 2- 3 

2500 kilo demir tel 

• • • 

33000 ., Siklop çenberi 
Yukanda cinı ve miktarları yazdı, malzeme nllmune 

ve tartname•i mucibince 17 ·9-936 tarihine raatlıyan 
pertembe pr.ü saat 15te pazarlıkla Ntm alınacaktır. 
lıtelrlilerin nümune ve tartnamelerini ıörmek üzere her 
gün ve pazarlık için de tayin olunan ıün ve saatte 
yüzde 7.5 güvenme paraıile birlikte Kabatqta lnbiaar· 
lar Levazım ve Milbayaat şubesi Mlldlirlllğündeki Alım 

Komi•yonuna milracaa ları. (781) 216 2- 3 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rıhbm Han, Tel. 44870-7-8-9 
. .,_ • r- · 

Beklenen Yapurlar 1 Hareket edecek vapurlar 
QUIRINALEHh8'9ıaat17de Tri SPANTlVENTO çar .. mba 9-9 

t V -..l·k 8 . d" . p· saat 16 da Burraz, Varna u e, ea-ı , na azı, ıre- K ta S 
1
• G 

1 d om m , u~. a~ 
en B ·1 

SPARTIVENTO çaqamba 9 9 
••t 7 de Cenova, Napoli, Pi· 
reden 

raı a. 

MERANO çuıamba 9-9 1aat 
17de Pire, Napoli, Marailya 
ve Ceaova. 

MERANO çarıamba 9-9 ıaat 7 
de Danüb, Konatanza, Var· BOLSENA Pertembe 10-9 aaa t 
na, Burıaaclan 17de Burıaz. Varna, Köıten· 

BOLSENA perıembe 10-9 sa· ce, Novoroıiık, Batum, Dra· 
at 10 da Trieıte, Venedlk, bizon, Samıun, Varna, Bur· 
Brindiıi, Pire, lzmir, Setanlk· I"••· 
den QUIRINALE cuma 11·9 ıaat 

FENICIA cam&l'teıi 12"9 aaat 7 9da Galata rıhbmınclan Pire, 
de Batum, Trabzon. Sam· Brindiıi, Venedik ve Triute. 
11111, V•na, Burıazdan FENICIA cumarte1i 12-9 ... t 

17cle Selhik, Midili, l.air, 
CAMPIDQGLiO pazar 13-9 ... Pire,Brindiai, Venedtlr, Tri· 

at tO ela Ko..taaıa, Varaa, eate. 

Buti'Udaa CAMPIDOGLIO puarat .. i 14· 
CELIO •b 1~9 ıaat 17 de 9 ..at lO da lsmir, Selaaık , 

Trlute, Veaedllr, Briadizl, Pire, Patraa, N•poli, Manil-
Pireclen 1a, Ceaova. 

ASSIRIA çarıamba 16-9 ıaat 10 ASSIRIA çarfUlba 16-9 ... t19 
da Trie1te, Venedik, Brindi· da Burıu, Varna, Koanan· 
zi, Selaaiktea, Kavaladaa aa, Sulillat KalH, lbraila. 

AVENtfNO perıembe 1'1-9 aa· QUENTINO pertembe 17-l•a· 
at 7 de Cenova, Napoli, Pire at 17 de Burraı, Varna, 
dea Koutaaaa. 
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GAZETESİ 

T elefone: 42425 
l\dı e~st: l ı \~graphıque · 

l•tanbul MÜNAKA::iı\ 
Pour Lı:t PubHcite ı' adre11er 

a l' Adminiıtralion Journal Quotidien des Adjudications 

1 ere Annee No. 144 
------~-~----=-

-------------------------------------------------, 
A nos lecteurs 

Xnus aoons /'auanlaye d'lnf'ormer no~ 
(flit' nous arıons trunsfrrt; rw~ Hılf't'Ull:l' lİ 
:>ııioan/e : 

Abonnt's 
f adresst' 

r oğurtnı fi wı, !Pr F tuye No. 3 el 4, Perriıem
b~ flazar , Calata. Teltiplwn: -124~.j. 

------------------~-------------------------------~ 

MARDI 

• leı pavillons de l'Hôpital des 
1 Maladies Mentales ele Baktr· 

keuy. Prix est. 24090,93, eaut. 
prov. un L. t?J Adj . ouverte. 
Com. d'Ench~re de la Dircetion 
des Travauıc Publies d'lstanbul, 
jeudi 24-9-936 a 14 b . Cab. d~s 
eh. au Service d'Exp..:ditıon de 
cette Dircction. 

Carbon pour centrale, ıimple 
et a raie 300 p. 

hix est. 9700, caut. µrov. 7'l.8 
L. Adj. sous plı cadıett-. Com. 
d' Achat de la Oirection des Te
lephones d'lstanbul, vendredi 
16-10-916 a 15 lı . Cah. des clı . 
grat. a l'Economat. (M) 

- 3 

8 SEPTEMBRE 19~ 

d~ 
v·ıayet 

Com. Permanentc du 1 • 15 h 
Bursa vendredi 18·9-936 :ı Je• 

' ·oıı 11 

Cah. des cb. it la Direct• el 
Travaux Publics d'lstanbııl 
celle J.. Bursa. 

- 50r 
Creuset en grapbite de \ 

los, pieces 1 O (?). Jt 1 
Crcuset en graµhite 

kilos, pieces 15 (?) de 511 

Creuset en graphit~ 

........ -- ..................................................... --4> .................. ~·· ...... , ... _..,. ...... .. 

1 
İ 

SOMMAlRE ; 

Batimenta a construire a Ka
vache et a Yahchihan. Prix eat. 
7326,24, caut. prov. 549,47. Adj. 
ouverte. Com. d' Achat du Minis
tere de la Defense Nationale a 
Ankara, samedi 19-9 936 a 11 lı. 

Cah. des eh. au prix coutant au 

departement susviıır. 

Habillemenl - Lingerie -

Chaussures ete. 

kllos pieces 25. ,o(· 
Prix est. 2120, eaut. Pd'A 

159 L. Adj. ouverte. Co?'·' r•lt 
ebat de la Direction Gene )t 

des Fabriques Militaire5
• t~ 

23 10-936 a 14 h. Cah. d~S ıı 
grat. a la ditc Commi•510 

f Dircction des P. T. T. iı. lstanbul. ! 
f A) Adjudications au Rabais. ı 
t Construction, Reparation, Travaux PubHcs, Cartographie ~tt. ! 
; 2 Electrieite . Gaz - Telephon - Chauffage Central. İnstallatıons.; 
ı Reparation et Materiel. ~ 
f 3 - Tissus en tout genre - Habillement · Lingerie • Chaussures ete. ~ 
t Travaux d'imprimerie, Reliuro ete. 
~ 4 ; 
' 

Divers. 

... oo .............. _.. ...... 1. ~ ............. ~ .... _.,. ............ ~ ........................ -.,. 

Avis et Communiques 

Direction des P. T. T. iı Istanbul 

La radio d'lstanbul est administree desormais par leııı P. T. T. A 
partir de cette date !es personnes desirant s 'abonner on renouveler 
leur abonnemcnt doivent s'adresser au burt"au eentral de poste le plus 
proehe, pour les formalites de l'estampille a mettre sur les appareaa 
de radio importes ou cıonatruits en Turquie a la direction regionale 
des P. T. T. Les encaisseurs de ia Societe ne sont par eonsequent 
plus autorises d'aucune façon et a au•un titre a bire dea encaisse
ınents. Un paicment qui leur serait fait ne sera pas valable. 

L'ancien programme d' emission est provisoirement maintenu. 
Sous pcu les nouvcaux programmes en preparatıon icront exe

cutes, 
Avis en est donne a l'honorable public. 

A) Adjudications au Rabais 

- 1 -

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie -

Reparation et conıolidation 
~es ınurs du jardin de l'lnstitut 
Z.oologique et Botanique de l'U 
niversitt- d'lstanbul. Prix est. 
:1538,97, caut. prov. 191 L. Adj. 
de g-re a g-rt!. Com. d'Encherc de 
la Direction des Travaux Publies 
d'lstanbul, lundi, le 7-9-936 a 16 
h. Cah. deı eh. au St-crf'tariat de 
cette Direotion . 

-
Repuation du batiment de la 

Direction Gt-n~rale de la Medeci
ne de 111 Justice iı Sovouk Tche
chı:ne. Oıtanbulj. Prix est. 4000, 
caut. prov. 300 L. Adj. ouverte. 
Com. spi:ciale siegeaot au Defter· 
Jarat d'lıtanbul, lundi 21-9-936 a 
14 h. Calı. des eh. a la dite Com
misaion. 

-Reparation de l'Ecole Secon· 
daire de Davoutpacha. Prix est. 
SOOO, caut. prov . 375 L. Adj. ou· 
verte. Com. d'Enchere de la Oi 
rcetion Generale des Travaux Pu
bhcs d'lstanbul, jeudi 24 9-936 iı 
15 l:.t . Cah. <les eh. au Secretuıat. 

-

Construction et reparation 
des quais des depôts de char
bon d'Ortakeuy. Prix est. 6199, 
caut. prov. 465 L. Adj. ıous pli 
eachete. Conı. speeiale siegeant 
a la Oirection de l'Exploitation 
des Services Maritimea ıi. Top· 
hane, lundi 21-9-936 a 15 h. Cah. 
deı eh. a la Caiaae de cette 
Administration, moyennant 200 
P. 

La Com. Permanente du \.'ila 
yet de Kirklar eli a mis en adju· 
dication, separement, les travaux 
de corıstruction des chaussecs, 
danı le Vilayet de Kirklareli, 4ue 
voici : 

l)Kirkları>li-Vizt (kil. 33-t 920 -
69+222) metres 2919. Prix est. 
6228,78, caut. prov. 467,17. Mer
credi 16-9 936 a 15 h. 

2) Kirklareli - Babaeski (kil. 
20+ 225- 26+340) metres 900. 
Prix est. 2348, 18, caul. prov. 
176,17 L Mercredi 16-9-936 iı 15 
h. ıs. 

3) Pinarbiıaar - liourgas ( lc\I. 
24+450-29+383) metres 800. 
Prix est. 1918,96, caut. prov. 

143,92. Mereredi. 16-9-936 iı 15 h. 
30. 

4) Babaealci-Bourg-1111 (kil. 71+ 
640 72-1-240) metres 600. Prix 
est. 3537,66, eaut. prov. 265,75. 
Mercredi 16-9-936 a 15 b. 45. 

Travaux de modification danı 

Reparation de la 25me E
eole Primaire d 'lstanbul. Prix 
eıt. 631 ,48, caut. prov 48 L. 
Adj. ouverte. Coın . Permanente 
de la Municipalite d ' latanbul, 
mardi 22-9-936 a 14 h. Cah. de• 
eh. a la Oirection <le l'Eeono· 
mat. 

• • • 
Ladj. relative a la Construc· 

tion d'unc Buanderie au Kioske \ 
du Ministere des Affaire11 Etran- . 
geres a Tchanlcaya (Ankara) qui 1 
devait avoir lieu le :28-8-936 a 
ete remise faule de soumissionnai
re, au 18-9-936, vendredi a 16 h. 
\De gre iı gre). 

- 2 
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lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauffage Cenlral 

Aoıpou\es 5800 p. pour les 
mosqueı d'lstanbul. Caut. prov. 
12 L. Adj. ouverte. Com. d'En• 
chere de la Direelion des Vakoufıı 
d'lst.ınbul, lundi 21 -9-936 iı 14 h. 
Cah. des eh. au Service technique 
de cette Direction. 

" ,,, .. . 
L'adj . relative iı l'installation 

d'aıcemıeur i.ı l'Hôpital de l'Union 
des Ouvriers de Zor.~ouldak a ete 
remise , fautc de soumissionnaire 
a l'adj. du 31-8-936 au 14-9-936, 
lundi iı 16 h. 

Di verse fourniture d ' t:lectri· 
cite. Prix est. 27000, caul. prov. 
2025 L. Adj. sous pli cııchete. 
Com. d ' Achat de la Direetion 
Generale deıı Fabriques Militai
res, jeudi 22-10-936 a 15 h . Cah. 
des eh. iı. la dite Coınwission, 

moyennıınt 135 P . (M) 

F ourniture diverse pour elec
tricite. Prix est. 35000, caut. 
prov. 2625 L. Adj. sous pli ca 
chctt>. Com. d' Achııt Jt> la Dl· 
rection Generale des Fabriques 
Militaires, V<.'ndredi 23-10-936 it 
15 h. Cah. deı eh. it la ciıte Com-
mission. moyennant 75 P. ( \ı1) 

Appareils telephoniques a 
courae 700 p. 

Appareils telephoniques sans 
courıııe 100 p. 

Bobineıı d'echauff~ment 1 'lOO 
p. 

Costume d'etudianl militaire. 
avee easquette 40 . 

Manteaux d'etudiant militaire 
40 p. 

Prix est. 1780, caut. prov. 
133,50 L. Adj. ouverte, au nom 

et pour le compte de l'entrepre 
neur. Com. d' Achat de la Oire e
tion Gt-neralc des Fabriques Mili
taireı, lundi 21-9-936a 14 h. Calı. 
des eh. grat. a la dite Commis
sion. 
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* • * oıır 
Seeonde adjudication ~so'' 

1. ·rıı1 
la preparation et la ı' b•I' 
de 23400 metres cub~s dede ıı 
laat, pour les besoıns . ,tiOo 
7eme Section d'Exptoıt • 

ı•Etşt des ehemins de fer de rtıt 
Afyon. (Consulter la pıı b' 

b rıı 
turque du fournal .tiU • 

"Müteferrik,,) . 

! -------~,,,,,/ 

Travaux d-'lmprimeri-e 1 f ratellı' s _~ ( n~C Reliure - Papeterie 
Fo~rniture de Bureau 

Maehines a ecrire, portatives, 
85 piecea, pour la Banque Agri
cole de Turquie. Adj. sous pli 
eachete. Caut. prov. 7,5 pour 
cent. Direction de l'Economat de 
la Banque Agricole a Ankara, 15 
Septembre 936 a 14 h. (Voir les 
autres conditions dans la partio 
turque du journal, rubr . "Matbaa 
işleri"). (M) 

Travaux d'impression et de 
reliure (papi~r. carton et Loile 
fourniı par le Vilayet). Prix est. 
580, caut. prov. 43,50 L. lnspcc· 
torat de la Lutte au Ministere de 
I' Agriculture a Ankara, v~ndredi 
18-9·936 a 16 h. Cah. dea clı. 

g-rat. 1ı l'lnıpectorat susmentionne, 
sis aux Appts. Ferah, rue Saylav
lar, quartier Nedjatibey a Anhra. 

• • • 
L'adj relative a la fourniturc 

dt! 160 paire-ıı d'escarpins, pour 
leıı agcmh de I' Adm. des Auto
bus d' Ankara, a ete remise, faute 
de soumissionnaire, aıı 15-9-936, 
mar<li a 10 h. 30 Prix ut. 640, 
caut. prov. 48 L. Com. Perma
nente dr la Munıcıpalile d'Anka
ra. Cah. <les clı. et eclıantallon au 
SecrPtarial. 
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Divers 

Galata Gümrükleri karş•'1 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani ~o 
Neerlandez dö Navigaıyoıl ~ 
vapör Anvers, RotterdaJYI• l .,, 
mıterdam ve Hamburg içı 
kında hareket. 

~GANYMEDES vapuru ı:lr'~ 
limanda. ~11 

HERCULES vapuru 13-19 
tahmil. .. ~ 

Nerlandez kompanY11 
1 ·ı 

nehri vapurları limanlar 
hususi ve seri seferler . "''t 

Bütün limanlar için •
111

f 
ı !lnde:ıı: Kumpanyaaı ile aıı 1 
mak auretile bütüıı düııY~111 eP manları için dofrru ~onf1 

tolar verilir. 

İTHALAT SERViSi I 
Amslerdarndan beklei1' 

vapurlar. ı 

HERMES vapuru 12 ~ıP 
doğ-ru Amsterdamdan y• 
hareket O~ESTES v•P· 

Eyliıla doğru 

1 

Nippon Yusen Kais 
~, 

1 JAPON VAPUR KUMP.4,f 
Yakohama, Kobe, Si11~S 

l 
Colombo, Süveyiş, Port 

1 Beyrut ve lstanbul 1iıJ1• 
- -- arasmda dotru seferler: 

0
1 

10 motoeyclettes, marque N. Pire, Marsilya , LiverP0 

S. U. Prix esi. 7500, eaut prov. Glaskov. 
563 L Adj. ııous pli cachete. (dog-ru ve aktarma•ııl t 
Com. d' Achııt d'lstan bul du Com- DURSAN MARU 19 A~if 
nıandanat Geni-rale de la Surveil- DELAGOA MARU :9 · ~ 
lance des Douaııes, jeudi :23-9-936 --' · 

it ıs h. Cah. dt>s eh. a la Com- - imtiyaz sahibi ve yazı ;şıeı' 
missioıı . (M) o· k t ·ı G'rit 

Bache 48 p. Prix est 2400, 
<'auı. prov. 180 L. Adj. ouverte. 

ıre törü: smaı ı 

Basıldığı yer: ARTUN St1•1

1 
Galata Billur sokak No· 

ı' 


