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PİYASA 
BERLERİ 

aaının limanlarımız ara
i nakliyat e.auanda biç 

~r6k muayeneabae talti 
~IDuı etrahada tetkikat 
~'•ldadır. Vekllet, GGm· 
\ ~~ lnbiHrlar Veklletinden 
~ mGtaleuım IOI"' 

L.liurda T.;cl;. alımı 
'-.... """laatlar ldarui tarafandu 
~ 'te Nazilli incir masat&· 
~;urda bacir mibayaa-

ti -.a.••ııtır. 
~ ~UU bavaliıinde kiloıu 
-~"ruttan ve Ortaklar ha· 
~ de 3,95 kuruıtan ya-

L~'411 dır. 

tı .~de alivre hurda ıatatl_. 
~ klU'Uf Gzerindeu ya-

11'. 

,;'Y ._. potta tarifui 
~ili POlta tarifeılnde halk 
~ tellZillt ve kolayhklar 
~tlttıar. 6 eylOI 936 den itlS, tatbUana baflanan bu '=' 16re yeni Gcretler ıun· 

(, ~L 
' Y.:bir içi mektublar: 20 
~ iladar 3 kuruı. 

1 ~. ~Dar: Şehir i· 
~""' 3 kuruı. 

lwn ~ ~ kapllar, bal-
'\~ bibaece kljıdları, teb
>. ~lJeye dair 5 kelime
-,_ it olaa kartlar: 5 rram 
~ eariladen 30 para. 
~ ~ kltıdları: 50 rram 
~ ~ rhadea 1,50, en u ile· 

il: ı .... 'İ-i · '9 ıcaret 91yua lraekle-
"- ... , • •eya keNindea 1,50 
~q;et 4,50. 

tanare mlr...Ub i-

~'-ı 2ci ıahifMa) 

ÇARŞAMBA 

ilanlar, Emirler, Tebliğler : -
K&lt&r Bakanhğuıdan: 

Okul kitablannıa ••bt itleri hakkında te1bit olunu talimat 
hiikGmleri dııında kitap Hbfı için, bazı teıebbOılere baıvurmak 
iıtenilditi haber abomıtbr. 

Talimat bGkGnaleri daireıinde KGltür Bakanlıtı yayınları ıabf 
itlerinin tamamen 1erbeıt oldutunun ve bunun dııında it yapıl• 
mum• meydan verilmiyecetinin al&kadarlarca malQm olmak be
re tekrar blldlrmeıinl faydalı ıarmGıtür. 

a) M0NAKASALAA 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 
Ytıkaek Ôiretmen Okulu Sabnalma Komisyonu 

Batkanbğından: 
hk teminatı Tahmin edilen fiat 

Cinıi Çok kilo Az kilo Ura Kr. K. S. 
Ekmek 17000 14000 140 25 11 00 
Şeker 3400 2900 66 94 26 25 

Ylbek Citretmen okulunun May11 937 10nuna kadar ihtiyacı 
olan ekmek ve Şekerin ıutnamelerine ıare miktarlan 
yukarda ayrı ayrı ıaıterilmittir. Bu yiyecekleri11 ne 1Uretle ek· 
ıiltmiye konuldutu ve ekılltmeDin hansi ıGa Ye 1Utte yapıla
catı ve bunlara ait ilk teminat miktarı da yaalarmda ı&teribait
tlr. Eblltme 2.l-P-936 ÇUfamba fGa6 1Ut 10 da açalı U.llbae 
uulile lıtanbulda aki DGyunu umumiye binuı yamada Yllraek 
mektebler mubuipliti binuında toplanan Htaaalma komiaJonua
da yapılacaktır. 

Eluiltmeye rireceklerin 936 yılı Ticaret ocluından ve Vekile'· 
ten laarelıet ed..ıerin Noterlikten alacakları v•ikalan ibrq 
etmeleri meollaridlr. 

lıteklilerin belli ıln Ye ıaatten bir uat evvel teminatlarını 
Ylbelı: mektebler muhuiblitl vezneıine yabrmaları ve prtna
melerl ıarmek Gzere Bayuıtta Onivenite arkuındaki YGbek 
CStretmen Olı:ula DlrektarlltGne bat vurmaları ilin olunur. 

lataabul Harici Aıkeri kıtaabndan: 
Cimi Miktarı Muhm. becl. lık tem Tarih Şekli Saatl 

Ton Lira Ura 
Oclun 300 3000 225 24-9·9.16 Açık 10 

• 270 2700 D • kapalı il 
" 710 7100 5.13 " açık 15 
" • ~ a " " ~ 
• 240 2400 180 " " 17 
• 370 3700 278 25-9-936 • 10 
• 240 2400 180 " ,, il 
,, aoo aooo 225 ,, ,, ı o 
,, aoo aooo 2'l5 ,, ,, 11 

Arpa 395 15800 1185 I0-&-936 pazarlık 15,30 
" 154 6160 462 ,, " 18 
" 280 11200 840 " " 16,lO 
,, 280 1 1200 840 " ,, 17 
" 300 12000 900 ,, ,, 17,30 
Yukarda yazılı odun ve arpalar ayn ayrı alınacakbr. Şart-

nameler tatil fGnlerinclen aaaad~ her IÜ~ komilyonda 1r6rillebl· 
lir. Eblltmeye lpirak edeceldenn bellı ,On ve ıaaüe temiut 
mektup veya makbudarile n kanunun 2, 3Gncfl maddelerinde 
yuılı veıikalarla LGleburıazda Tilmen ıatınalma komiıyonunda 
balunmalan. 

Cinıi 

• • • 
Miktarı T. fiyab T emiıaata ihale tarihi Saati 

kilo Ku. Saa. Lira 
Bulıur 109200 13 50 l 106 24-9-9.18 Perıtmt 15 
Pirinç 61500 25 00 1154 4-10-&18 ÇartQlba 15 
K. Fuulya 108400 12 50 998 3t).9.938 ,, 15 
Nohut 108400 10 00 798 28-9-938 Puartui 15 

Çaaakk.W. IMıluaa• Tümen birliklerinaa yukarıda yazılı 4 
kalem •* bizalanacla ruıidıf.: rlalercle kapalı IUfla eloiltıaae
Y• konabauıtur. Şartaameleri ltaabulda iaairlik utı• alaaa ko
mt.yoaunda ıiril18bilir. l.teklilerin belli rün ve 1aatlerden bir 
ıaat evvel teldif1eriai kaaual vuikalarile lteraber Çanakkale 
Tim• Hba alma komil)'oauaa YerQHtİeri. 

Erzincan Jandarma Sabnalma Komil)'eDUadan: 

ı- Er aba biriacit .. tin 938 tlan i0-9-9.n ıonuna kadar ibtiya • 
cı olan 2.1() bin kilo eluneldik unun beher kllo1U 14 kurapa 
32IO() lira bedeli •ubam•enli ve 2270 lira 10 kurut temiaatla 
kaplı zarf uıulile 8-&aaB claa 21-9-UJ ıGnilne kadar eluiltmeye 
koaulmuıtur. 

g Eylül 1936 

Gazetemizin yeni adresi 
Gazetemiz idarehanesini Galatada, Perşembe 

pazarında, Yo{Jurtcu hanında 1 inci katta 3 ve 4 
No lı daireye naklettigimizi sayın abonelerimize 
ar: eyleriz. Telefon: 42425 

2- Elalltmiye aid urflar 21-9-936 ıünü ıaat 15 tedir. 
3 - 2490 AJlh kanunun buna aid maddelerine göre ekıiltme 

yapılacaktır. Talihlerin mektultlannı hazırlayarak iıtenilea gün 
ve ... tte Ye tekilde Eraiacandaki Şarbaylık binuında Komil}'on· 
da bulWUDalan. · 

4- l.teldi olanlum ıartname1ini ıörmek üzere i1tanbul jan· 
d .... Komata.ııtı- miracaatlerl ilin olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 
132000 kilo un ıabn alınacaktır. Tahmin edilen bedeli t7820 

liradır. Şartnamui Buna Htın alma komiıyonundadır. Ekıiltme 

24-9-936 perıembe ıGnG ıaat 16 da BurHda aıkeri Hbn alma 
komilyonunda olacaktır. Ekliltme kapalı zarf uıuli iledir. Mu· 
vakkat teminatı 1336 lira 50 kuruftur. Teklif mektubları 24-9-9.18 
perıembe ,OaG ıaat onbef9 kadar ıabn alma komilyonuna ve
rlbait olacakhl' . 

lataabul Levaıım Amirliji Satınalma Komiayonundan: 

idareleri l.taabul lnuım lmlrlitine batlı m6e11eıeler için 
28000 kilo yaf Yapıncak nya Çavut OzGmü 14 Eylul 936 pa· 
..-.ı ....... t 14 de Tophanede ST. Al. KO. da pazarlıkla 
ah....ıtbr. Tahmin Meleli 2800 liradır. lık teminatı 195 liradır. 
Şlll'blameıl Ko da lrflrllebllir. l.teklilerin belli 1aatte Ko. na 
ıelmeleri. 

• • • 
B .. bin liralık arpa vermeyi teahbilt eden mGteabbit nam ve 

heHbına 120772 kilo arpa 14 Eylül 936 puarteıi srGnG ıaat 14,30 
da Tophanede ST. Al. KO. da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 0018 lira 60 kuruıtur. ilk teminatı 452 lira 90 kuruıtur. 
Şartname ve nlmunui KO. da ıörGlebilir. lıteklilerin belli Hat· 
te KO. na ıelmeleri. 

2-lnşaat-Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
Karacabey Merinoa yetiıtirme çiftliii MGdtlrlllğ&nden: 

1- Karacabey Haruında miltetelı:ldl Merlnotı yetiıtlrme çift· 
llti için iki memur eil açık ebiltmeye konmuttur. 

2- Beherinin ketif bedeli 3.168 lira n kuruftur. 
3- Ebiltme 14..g..gae tarihin• mlladif pazartHi ıflni ıaat 

15te Karacabey harU1nda yapılacaktır. 
4- MuYakllat temlaat miktarı her iki ev için 506 lirad1r. 
5- a .... ait nrak ve ıartname fUalarclır: 
A- Mali ıutname 
B- Fenni ..,tname 
C- Proje, 
D- Nafia .. ralti umumiyeıl . 
8- l.teldUeria ıeraiti umumiyeyi haiz buluamuı ye 2490 No.h 

kanu11u11 tarifab clahlllnde ekıiltmeye iftiralı eylemeleri ilin olu· 
aur. 

l.taamı Vilayeti Nafıa M&dlrlllğlnden: 

11 ·9- tari1a •u•a 11.•Cl 1&at on befte l.tanbul Viliyeti 
Nafia MldGrlGtl oduıacla lQ.000 lira kefif bedelli YGklek ildi· 
.. el ve Ticaret mektebi uulı tamirab açık eblltmere konul
mQftu. 

M111ııawele, .uil-., BaJ1ndırbk itleri re.nel ve husul ve fea· 
al ............ ., pnje, ketif laulbuile bqna müteferri diter ev· ' 
rak 50 kuruı •ubblllatle vwllecektir. 

Muvakkat teminat 750 liradır. 
htekmerla teldlf liae1tlaM*- 8000 liralık bu ite b•A•r it 

ppbjm• dair Nafia MOdirlltGıuiea ....... olduju mOteabhitlik 
Ye 1ıearet Od.. YUikalarile 11-Q.936 CUIDa fÜDÜ uat OD bqte 
ViJV•t Nafıa MGdGrlütüne ıclmeleri. 

lıtanbul Belediyeainden: 
Ketif bedeli 908 lira 68 kurut olan Berotlu 11 inci mektebin 

tamiri açık ekalltmere konulmut ihale ıQailnde ıirea bulunma· 
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Borsa - Piyasa 

8- 9- 1936 

Para Borsası 

1 Sterlin 
1 llolar 

:2:0 rraıısı:r. Fr. 
:21.> Lirı>t 

:!O Be!,.ık l'r. 
~o D rahıııı 
20 lsviçre rr. 
2ıı Lev::ı 

1 norm 
2<ı \ek J.ı oııu 
1 Avusturya Şl. 
1 l'eçet:ı 

1 Mark 
t Zlutı 

Alıs 
ti~·.-

12:{,50 

1ti3, 

ili!\ 
&ı,-

21,-
16, 
•)') -· 8') 
~, 

t-H., 
2~ 

l-'ı,-

28, 
21,-

1 l'eııgıi ~. _ 
2U Ley ı:~. _ 
:!O l>inar 4!1, -
1 Yen :ı2,-
2(J İsvPç kronıı :11, 
1 ·ı ürk altını <Çı(_J 

1 Banknot u~.B . ~-'ıı: -

Çekler 
A,.ılı~ 

Londra ı :H,50 
Nev York IJ,7~-'ıO 
l'arıs 12.')(j 
Milnııo 11J,U1'GH 
Brüksel ~,'iOfı 
Atin:ı 8:l, !lifi;) 
CenP\Te 2/130'.;. 
Sol'ya u:~. fr~2.i 
Aııı:-.ı .. rı laııı l, 17 
Prag rn.~!1;2 

Vi)ana 4,21ıı;. 

Madrııl li.4317 
Uerlııı 1, ~7.'ı;) 
\'ar~ova 4,2315 
Bu<iapcşl 4,2!H3 
IJükreş IU7,a2'\I) 
Belı::r:ıd :{4,li:l:l2 
Yokohama 2,IU 
Mo~ko\'a 24,~H;) 

Stokholm :l,tili 

Esham 
Açılı~ 

Aslan \ımrııto 11,70 
l\Tcrkez ıl<1ııka .. 1 7!l,!'ıU 

istikrazlar 
Açılış 

Tiirk lıorcu I \':td. 2:1,0fi 
~ 11 peş. 2:l,GO . 
" 

r vacl . !!~,f>;j 

istikrazı dahili ~ili, 2.'i 

Tahvilat 

Anac.lolıı r pe~iıı 
Açılı~ 
.'14,HU 

1 vaıl. 4ttJ'afi 
J ı ııe-:iıı 46, 4fı 

lI ,•ad. 44,80 
mii. va. 4li 

Satı~ 
liB5 
l:!.U,-
1G5, 
1811,-
84, 
2:3,-

:,20, -
2.}, -

85, 
~2,

:?.4t
tli, -
:30, -
:!.:~.-

24,-
1ü,-
5H. -
:-M,
:1:l.-

H:;t, -
~4~,-

Kapanış 

ı;;,;,, 

U,7!.l2fi 
12,0(j 
ıu,om:ı 
4,704:{ 

8.'3,!lü7fJ 
2,-t!ZU 
f\:3,7~ 

l ,lü7lı 

Hl,17o."i 
4,Hr~5 
ü,-'ıl&'.l 

1,mtı;; 

4,222-i 
-'ı,2525 

Hfi, 1050 
34, !il25 
2,mıttt 

:!4, 9:367 
:l,06 

!\:aranış 

11,40 
80, 

Kapanış 

22,!lO 
2H, ı ;; 
21 ,225 
HU, 2i) 

Kapanı 

44,'JO 
4G,fı8 
4(),4!) 
44,!IU 

45,80 

PİASA HABERLERİ 

(1 inci sahifeden devam) 

Çin 4,5 kuruş munzam ücret 
alınır. 

Havaleler: Posta havalesi 3 
liraya kadar 3 kuruş, bundan 
Yukarı her 100 kuruş için 20 
Paradır. 

Tel havalesi, telgraf ücretin· 
den ınaada, 5 liraya kadar 5 
kuruş, bundan yukarısı her 100 
kuruş için 30 paradır . 

Abone kutuları: Seneliai 6 
.. o 
ıra aylığı 60 kuruştur. 

6- Kendini tanıtma kartla
rı: 5 kuruştur. Dahili 
d Paket nakliyatı ücretlerinde 
Be ıni\him tenzilat yapılmıştır. 

u tenzilat tahminen yüzde 30 
kadardır. 

. Bundan başka, evvelce ar
dıye Ücretleri ihbarnamenin 
tebliği tarihinin ertesi günü 
başlamakta idi. yeni tarifeye 
göre ardiye ücretleri ihbarna
menin tebliği tarihinden J gün 
ıonra başhyacahtır. 

Kıymetli eşyanm her 100 
kuruş ve küsurundan l kuruş 
alınmakta idi. Yeni tarife mu· 
~ibince bu kabil eşyanın ilk 3 
lırasından b" k " ırer uruş ve mute· 
bakisinden 30 para alınacaktır. 

Tayyarelerle ıevkedilecek 
paket Ücretlerinde de on ku
ruş tenzilat yapılmıştır. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

dığından eksiltme 19-9-936 Perşembe gününe uzatılmıştır. Keşif 
evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekli o
lanlar Bayandırlık Direktörlüğünden 500 liralık iş yaptığına dair 

' vesika ve 69 liralık ilk teminat makbuz veya mektubu ile beraber 
yukarda yazılı günde saat 14 te daimi encümende bulunmalıdır. 

Sıvas Şarbaylığından: 

Bedeli keşfi Muvakkat teminatı 
Lira Lira K. 

6169 462 67 Kanal ve Su tesisatı için 
250 18 75 Elektrik tesisatı ~çin 
Yukarıda bedeli keşifle teminat parası yazıl! inşa edilmekte 

olan fenni mezbahaya yaptırılacak kanal, su, ve elektrik tesisat
ları 22-9-936 tarihine tesadüf eden sah günü saat 15te ihale edil
mek üzere 20 gün müddetle açlk eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
meye girecekler 2490 sayılı kan\mun 2-3üncü meddelerinde gös
terilen vesikaları vermeğe mecburdur. Proje keşif ve fenni şart· 
name bedelsiz verilecektir. Talip olanların yukarda gösterilen 
günde Uray encümenine gelmeleri. 

Ankara '' aliliğinden: 

24 eylul perşembe günü saat 1 l de Ankara vilayeti binasında 
nafıa müdürlüğü odasında toplanan eksiltme komisyonu tarafın
dan 19611 lira 32 kuruş muhammen bedelli Etlik merkez bayta
rı laboratuvarında yapılacak bina ve tadilat işleri kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme şartnamesi, fenni şartname ve keşif varakaları 125 
kuruş mukabilinde vilayet Nafıa müdürlüğünde verilecektir. 

Muvakkat teminat 1470 lira 85 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektublarını, ticaret odası vesikası, ve en 

aşağı 15000 liralık iıışaatı muvaffakiyetlc: bitirmiş ve nafıa veka
letinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesikası ve teminat 
mektub veya makbuzile birlikte yukarıda yazılı günde saat 10 a 
kadar eksiltme komisyonu reisliğine v =rmeleri lazımdır. 

İstanbul Vilayeti Nafia Müdürlüğünden: 

24 -9-936 perşembe günü saat 14 de İstanbulda Nafıa Müdür• 
lüğü eksiltme komisyonu odasında 2490,93 lira keşif bedelli Ba
kırköy emrazı Akliye hastanesi pavyonunda yapılacak tadilat iş
leri açık eksiltmeye konulmuştur. Mukavele eksiltme Bayındırlık 
işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hulasasile 
buna müteferri diğer evrak dairesinde görülebilir. Muvakkat te
minat 187 liradır. 

İsteklilerin en az 2000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahitlik ve Ticaret Odası 
vesikalarile 24-9-1936 perşembe günü saat 14 de Nafıa müdürlü
ğüne gelmeleri. 

3-llaçlar, Klinik ve İspençiyari afat : 
* * * Belediye imar bürosu için 10 şişe amonyak pazarhğa konul· 

muştur. Bak: 1 İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

4-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

İktisat Vekaletinden: 

l - Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü için açık indirme suretile sa
tınalınacağ'ı ilan edilen mütenavip cereyanlı Elektrik sayaçları a 
yar masası için 3-9-936 tarihinde toplanan komisyonda taliplerin 
teklif ettikleri fiat layık had görülmemiş ve ihale müddeti on 
gün uzatılmıştır. 

2- İhale evvelce ilin edilen şartlar dahilinde 16-9-936 Çar· 
şamba günü saat 10 da İktiHt Vekaletinde yapılacaktır. 

isteklilerin o tarihte müracaatleri ilan olunur. 

Konya Vilayeti Daimi Encümen Riyasetinden : 
Memleket Hastanesi kalorifer tesisatına ait projenin tanzimi 

işi açık eksiltmiye konulmuştur. 
Eksiltme 24-9-936 tarihinde Vilayet Daimi Encümeninde yapı

lacaktır. Bu husustaki fenni şartname, izahname ve planlar An
kara ve İstanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerinde 
mevcut olduğundan bu işle alakadar firmaların bu evrakları gör
mek üzere mezkur Müdürlüklere ve eksiltmiye girmek için de 
Konya Viliyeti Daimi Encümen Riyasetine müracaatleri ilan 
olunur. 

* • * 
Köprünün açılan kısmı altındaki debaya yapılacak 4 lambalık 

eleknik tesisatı pazarlığa konulmuştur. Bak: fstanbul Belediye· 
11i ilanlarına. 

5 uMensucat ·Elbise· Kundura - Çamaşır v.s 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara satınalma 

Komisyonundan: 

1 - Kapalı .zarf eksiltmesinde verilen fiat pahalı görüldüğün· 
den 163.000 metro yazlık elbiselik kumaş pazarlıkla satın alına· 
caktır. 

Yardımın azı çoğu olmaz 
Yardımın azı çoğu olmaz. Her ferdin Hava davasıra 

göstereceği ilgiden az çok bir fayda çıkabilir . . 
,. bı• 

Herşeyi devlete bırakma. "Devlet yapsın,, cııy~ 
1 yaııf çekilmek doğru değildir. Devletle ulusun el e e 

veı1rrek başaracağı işlerin en başında Havacılık vardır· 
Uçak, Uzman, Alan, Hangar, Benzin, Yağ .. ,,Hava· 

cılık" deyip geçmeyiniz. Bunlar her gün binlerce lirayı : 
emiyor. Yardımın arkasını keserek başladığımız işi ya" ı 
rıda bırakmış oluruz. 

Türk Hava Kuruın u 

ti' 
. 2- Metro~u 52 kuruş tahmi? edilen yazlık kumaşı~ il~,936 

mınalı 5488 lıra şartname bedelı 424 kuruş olup pazarlıgı 24 t 
Perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. ..ti• 

. k ·~ 3:- Şartname komisyondan alınabilir. Pazarlığına girrne eY' ~ 
yenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk teminat makbuz v

111
,. 

Banka mektupları ile belli gün ve saatinde komisyona başvur 
ları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : . ~ 

İstsnbul Komutanlığına bağlı hastahaneler için 1000 çift b~W 
terliği ihalesi 24-9-936 günü saat 16 da açık eksiltme ile yııP ~· 
caktır. Muhammen tutarı 1450 liradır. Şartname5i her gün kO~~t 
yonumuzda görülebilir. isteklilerin 109 liralık ilk teminat rnııI<dı~· 
veya mektublarile beraber ihale günü vakti muayyeninde fıı> 
lıdaki komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Sıvas Sanatlar Evi Direktörlüğünden : , 
rı' 

Sanatlar Evi Talebelerine muktazi 61 çift fotinin 1-9-936 t•
11
,. 1 

hinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulfJlllştel lıı 
Talihlerin teminat akçalarile o gün de Vilayet encümenine g 
meleri. / 
~~~~~~~~~~~~~-~~' 

6-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mz.lzeme 
• 

* * o~ 
Şehir tiyatrosu için 936 Teşrinievvelinden Nisana kad11' 're 

beş günde bir 115 X 160 boyunda 250 şerden nümunesine .i
0
5, 

3500 tane afiş pazarlığa konulmuştur. Bak: İstanbul Beled1f' 
ilanlıarna. _/' 

7 -Makineler, Motörler, sair teferruatı 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundao: 
1- 1 adet ufki üniversal Fireze makinesi açık eksiltJ11e 

konmuştur. rjı 
2 Tahmin edilen bedeli 7500 lira olup ilk inanç parası 

lira 50 kuruştur . 

3- İhalesj 22-9 -936 salı günü saat 15 dedir. , c" 
4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayıh kanunun 2, 3 °'\ 

mad-ielerindeki belgelerile ihale gün ve saatinde M. M. V. •' 
nalma komisyonuna gelmeleri. 

* * * ·~ 
1- 1 adet ağaç pulonya makinesi ile 1 adet fırıldak rna"' 

\ 

si açık eksiltmeye konmuştar. ~ 

2- Kıymeti 1280 lira olup ilk inanç parası 96 liradır· 
-3- İhales.:i 20-10-936 salı . günü saat 15 dedir. ,

11
,I 

4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. 3 ~ ~ı 
maddelerinde yazılı bilgelerile birlikte ihale gün ve sa•tı" 
M. M. Vekaleti satınalma komisyonuna gelmeleri. 

8-· Nakliyat: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan : 

Bir sene zarfında Kayaş İstasyonuna gelecek ve gidecelc 
2000-2500 ton eşya nakliyatı . 

Tahmin bedeli 1500 lira olan yukarda yazılı nakliye if' ~ \ 
Eylul 936 tarihinde salı günü saat 14te Askeri Fabrikalar V~ ~· 
Müdürlüğü satmalma komisyonunca pazarlıkla ihale edilece 1 

Şar~name par.asız olarak komisyondan verilir. zft 
isteklilerin muvakkat teminat olan 112 lira 50 kuruş ye, {' 

sayılı kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı vesaikle söııı t 
çen ~ün ve saatte komisyona müracaatları . ~ 

9 -Mahrukat -Benzin-Makine yağlara ve saire 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundaıı: 

İstanbul Komutanlığına bağli motorlu vasıtaların ihtiyacı :ı 
ve aşağıda muhammen tutarı ilk teminatı cins ve mikdarı f, 
beş çtışit yağ 24 Eylül 936 Perşembe günü saat 15,30 dll 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Cinsi Mikdarı 

A. Makine yağı 

B. " " 
c. " ,, 
ValvaHn yağl 
Gaz yağı 

Kilo 
1482 
622 
736 
903 

1450 

İlk teminatı 
Lira K . 

32 23 
16 33 
17 11 
24 08 
27 19 

116 94 
Şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 



~-94 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektublarile be
"""le rünü vakti muayeninde Fındıhhdaki Sabaalma ko

relmeleri. 
• 

~ komutanhtına bati: ~üeııeıat için alınacak olan 400 
kchnürüne talibinin vermit olduğu fiat makamca pahalı 
ilden tekrar kapalı zarfla ihalesi 14-9-936 pazartesi 

"-t 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 7200 liradır. Şart-
1111.}roınisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 540 lir~lık_ temi
~b11z veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2,3 uncu mad

eki vesaikle beraber teklif mektupları ihaleden en az 
"-t •vveline kadar Fındıklıda Komutanlık ıatınalma komis

•ermeleri. 

• 
l.i..b11rgazdaki Tümen birlikl:r; ihtiyacı için 9 kalemde 4589 
'd1a1a ıatınalınacaktır. Bak: "Erzak" hanesinde münteıir iı

ltarici Aakeri Kıtaatı ilanlarına. 

Satınalma Komisyonundaa: 

28 kalem muhtelif döküm malzemesi açık ekıiltmeye kon-

~· . 
ı ltıymeti 4200 lira olup ilk inanç parası 315 lıradır. 
4 lbaleıi 23·10-936 cuma günü saat 15 dedir. 
.... tk.ntmeye rireceklerin 2490 aay1lı kanunun 2 3, üncü 
.. lerııade yazılı bilgelerile birlikte ihale g~n ve saatında 

• Vekileti sahnalma komisyonuna gelmelerı . 

• • • ı .... ~ 
10 kalem muhtelif kaynak malzemeti açık eksiltmeye 

ı.. ttl.r. 
k.yaıeti 3628 lira olup ilk inanç para11 272 lira 1 O ku-

a.: . 
4.... lb.ıeıi 23-IO~ cuma rünü saat il dedır. 

~ksiltmeye gireceklerin 2490 Hyılı kanunun 2, 3 üncü 
'1ıa;lerinde yazılı bilr~lerile birlikte ibal~ gün ve Hatanda M. M. 
~ satınalma komısyonuna gelmelerı. · 

Ankara Valiliğinden : 

~ara Sanat okulu için ahnacak malzeme 17-9-9.16 perıem
G ıaat 15te vilayet binaaında nafıa müdürlütü oda11nda 
Yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 
'f bedeli 2714 liradır. 

"•kkat teminatı 20.1 lira 55 kuruıtur. 
ldilerin muvakkat teminatları ve Ticaret Odası ve1ikaıı 

"- mede yazılı di~er bilgilerle birli~te yukarda yazılı gün 
'- ~e eksiltme komııyonuna gelmelerı. 
~te ait ketif evrakını rörmek için naha müdOrlütün e 

tları. 

Siirt Halkevi Ba,kanbğından: 

~evı ıinemuı için ıHıiz film ıiparit etmek iıtiyoruz. Ta
tartlarını Siirt Halkevi Baıkanhtı adretine bildirmeleri. 

Devlet Demiryolları Umumi ldareıinden: 

~"~•·Kayıeri battı Ozerinde Küçük Yozrat lıtuyon civann· 
b. lltı kilometredeki tq ocatından çıkarılacak 4000 metre 

tı( balaat pazarlıkla 1&tın alınacakbr. 
llballlmen bedeli 4280 ve muvakkat teminatı 321 lira olup 'd':' ~ aydır. Pazarlıtı 21-9-~ pazartesi rOnii uat 1 ide An~ 

~, 2ı11ci itletme Miidürlütü bınHında yapılacaktır. Mukave 
"'ı tlrtaaameleri Yozrat iıtuyonu ile lıletme mGdGrliitünde 

0 R.rak verilmektedir. 
ı.._ * 
~ * * ~'"·Fnyoı battı üzerinde Kalecik-Alibey iıtuyoaları ara11n-

ba llti kilometredeki tat ocatından çıkarılacak 3000 metre 
tıı la b'1aat pazarlıkla ıabn alınacaktır. 
~'ID11ıen bedeli 3300 ve muvakkat teminab 247,5 lira olup 

. 3 aydır. Pazarlıtı 21·9-936 tarihine raıtbyan pazartesi 
laat 15 te Ankara ikinci ltletme mGdürliitG blna11nda ya-

tı( • 
'-kaveıe fartnameleri Kalecik lıtaayonu ile itletme mOdür

P•raıız olarak verilmektedir. 

lıtanbul Belediyeıinden : 

ıı;1. ~ 40 lira liat tahmin edilen Edirnekapıda Kanlar kulG· 
~~G •çık arttırmaya koaulmuıtur. Şartnamesi Levazım 
~-"'t tG11de rlSrGlGr. inekli olanlar 3 liralık ilk teminat m~k: 
' ' lllektubile beraber 22-9-936 aalı rünü ıaat 14te Daımı 

'"de bulunmalıdır. 

MUNAKASA GAZETESi 

Kangal Malmtldiirltlğlluden : 

Son defaki intaatı 10000 liraya yapılıp rayrı fenni yapılma• 
aıadan heyeti fenniyece, satılmasına lüzum gösterilen ve komis
yonca kaimen satılmak üzere yontulmut taşlarla ankazına 2000 
lira taktir olunan tatlar kirrir bina ve köprülere yarayacak olan 
Kangal hükmumet konağı 1-9-936 tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle müzayedeye konulmut ve 21-9-936 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14te ihalesi mukarrer bulunmuştur. Talihlerin 
ve daha fazla izahat almak iıtiyenlerin Kangal maliyesinde 
müteşekkil satış komiıyonuna müracaatları. 

Eskiıehir Elektrik Sosyeteıi Direktörlüğünden: 

Elektrik makinelerimizin yaktıtı Linit kömürlerinden iıtibsal 
olunan katran iataıyonda teılim edilmek ıartile ve ucuz ve ace· 
le satılıktır. lateklilerin direktörlütümüze müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

2- Emlak 
Türkiye Ziraat Bankast Merkez Müdürlüğünden: 

Bankalar cadde1inde küçük Anadolu hanı aamile maruf ve 
halen Lozanpalas ünvanı altında otel olarak itletilen bina ile 
elyevm Burla Biraderlerin itral ettiği mağaza 1 T. evvel 1936 
tarihinden itibaren kiraya verilecektir. 

Talip olanların bu husuıta daha fazh izahat almak üzere her 
ıün Müdürlütümüz kredi müteferrik serviıine ve 20-9-936 tarihin
de aaat 14 de Müzayedeye ittirak etmek (lzere Müdilrlütümüze 
müracaat etmeleri ilin olunur . 

Ankara Poata T. T. 

130 lira muhammen bedelli benz Gaganav, 60 lira muham
men bedelli benz, 50 lira muhammen bedelli etki berliye kam
yon ve kamyonetleri pazarlıkla Htılacaktır. 

Talihlerin 11 Eylul 936 cuma rünil ıaat 15 de teminatlariyle 
birlikte Batmüdürlük komisyonumuza müracaatları. 

İstanbul Belediıesi ilinlan 
100 Top ozalit kiğıdı beher topa 2 liradan 
1 O şişe amonyak beher şife•i 130 kuruttan 

Belediye imar biirosu için yukarda cin•İ ve miktarla· 
rı yazılı kiğıt ve amonyak pazarlığa konulmuttur. Şart· 
nameai encümen kaleminde göriililr· l•tekli olanlar 17 li· 
ra 25 kuruıluk ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
ber ı ~9-936 perşembe g6n6 aaat 14 de daimi eodümen· 
de bulunmalıdır. (8) 233 

• • • 
Muham. bedel ilk teminat 

KCSprüniln açılan kısmı albnda· 
ki dubaya yapılacak d6rt lam· 
balık, elektrik tesiaab. 
Şehir tiyatrosu için 936 teırini 
Evvelinden Nisan 15e kadar gün-
de bir 115X160. boyunda 250 
şerden nümüneıine gCSre 3500 
tane afiş 
Haseki hastaneıinin baıta ba· 
kıcı daireaine lazım olan dört 
tane 63X36 boyunda ayna kon· 

37,72 4,60 

35 3 

ması. 18, 16 2 
Haseki baıtaneıi amely1athane 

lVe laboratuvar için 15 tane muh· 
telif boyda ayna 70 5,25 
133 N. lı temizlik kamyonunu 

3 tane 30X6 boyunda jant 63 5,25 
Yukarda tamir bedelleri yazılı malzeme ayrı ayn pa· 

zarlıia konulmuıtur. Şartnameleri encilmen kaleminde 
gCSrlllnr. istekli olanlar bizalannda g6aterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 10·9·936 perıembe günii 
ıaat 14 de daimi encilmende bulunmalıdır. (8)(234 

Satıhk ucuz Bahçe 
Bilyük adada Dil köprila& ci•annda Nizam cad

deıi ve Nizam ıokajında derununda 100 kadar eı
carı mllımireyi, beton kamelya beton ıu depoau ve 
demir ıu boruau tesiaab ve boıtan kuyusunu Ka· 
dıköy ve lıtanbula kadar nezareti fe•kaladeyi havi 
llç tarafı yol, etrafı kıımen «'ıvar ve miltebakııı tel· 
le muhat 27(11 metre murabbaı bahçe milıait fiatla 
satılıktır. Görmek ve görilımek iıtiyenlerin gaze
temiz ıabibine mliracaatlan· 

Sayfa 3 

Beklenen vapurlar 
QUIRINALE ıalı 8 9 saat 17de Tr 

este, Venedik, Brindizi, Pire· 
den 

SPARTlVENTO çartamba 9 9 
saat 7 de Cenova, Napoli, Pi
reden 

MERANO çarşamba 9-9 saat 7 
de Danüb, Konıtanza, Var· 
na, Burgazdan 

BOLSENA perşembe 10-9 aa· 
at 10 da Trieate, Venedik, 
Brindizi, Pire, lzmir, Selanik
den 

FENICIA cumarteai 12-9 saat 7 
de Batum, Trabzon, Sam· 
sun, V arna, Burgazdan 

CAMPiDOGLiO pazar 13-9 ıa
at 10 da Konıtanza, Varna, 
Burgazdan 

CELiO ulı 15·9 saat 17 de 
Trieıte, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

ASSIRIA çartamba 16-9 saat 10 
da Trieate, Venedik, Brindi
zi, Selanikten, Kavaladan 

AVENTINO perıembe 17-9 sa
at 7 de Cenova, Napoli, Pire 
den 

CAL"EA perıembe 17-9 ..aat 
7 de Danüb, Konstanza, 
Varna, Burrazdan 

QUIRINALE aalı 22-9 aaat 17 de 
Trieate, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

SPARTIVENTO çarfamba 23-
9 saat 7 de Danüb, Kostan
za, V ama, Burrazdan 

SiLiSIA çarıamba 23-9 saat 7 
de Jınev, Napoli, Pireden 

JSEO perıembe 24-9 saat 10 
da Trieate· Venedik, Brin~i· 
zi, izmir, Selanikden 

BOLSENA cumartesi 26·9 aa-
at 8 de Batum, Trabzon, 
Samı un, V arna, Burrazdan 

AVENTINO pazar 27-9 saat 7 
de Konatanza, V arna, Bur
razdan 

ABAZIA çarıamba 30-9 Hat 
10 da Trieate, Pire, Selanik· 
Kav aladan 

Hareket edecek vapurlar 
SP ANTlVENTO çarıamba 9-9 

saat 16 da Burraz, Varna 
Konstanza, Sulina, Galatz 
Braila. 

MERANO çarıamba 9-9 saat 
17de Pire, Napoli, Marsilya 
ve Cenova. 

BOLSENA Perıembe I0·9 saat 

17de Burıaz. Varna, Köaten
ce, Novoroaisk, Batum, Dra
bizon, Samsun, Varna, Bur
raı. 

QUIRINALE cuma 11-9 aaat 
9da Galata rıhtımından Pire, 
Brindizi, Venedik ve Trieate . 

FENICIA cumartesi 12-9 aaat 
17de Selinik, Midili, lzmir, 
Pire,Brindizi, Venedik, Tri· 
este. 

CAMPiDOGLIO pazarateıi 14-
9 eaat 10 da lzmir, Selanık, 
Pire, Patraı, Napoli, Marsil
ya, Ceaova. 

ASSiRIA çartamba 16-9 ıaa tJ9 
da Burraz, V arna, Kon.tan· 
H, Sulina, Kalaı, lbraila. 

QUENTINO per19mbe 17-9 aa-
at 17 de Burraz, Varna, 
Konıtanza. 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lsmail Girit 

Basıldıiı yer: ARTUN Baumevı 
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GAZETESİ. 

Pour la Publicite ı'adreaaer 
a 1' Adminiıtration Journal Quotidien des Adjudications 

1 ere Annee No. 145 

------------------------------------------------
A nos Jecteurs 

Nous avons l'avantage d'lnformer nos Abonnes 
que nuus avons trans fert> nos Burr.au.r a l' adresse 
sulvante : 

. rogurlcu Han, ler Elage No. 3 et 4, Perl'hem
be Razar, Calata. TeLephon: 4212.>. 

A) Adjudications au Rabaıı. 
1 - Construction, Reparation, Travaux Publica, Cartographie ete. 
2 - Electricite - Gaz • Telephon - Chauffa&e Central. İnıtallations. 

Reparation et. Materiel. 

; 3 - Tissus en tout genre • Habillement - Lingerie • Chaussures ete. 
l 4 Machines, Moteurs, Accessoires et Huiles pour machine; 

f
I 5 - Travaux d'imprimerie, Reliuro ete. 
6-Produits Chimique et Pharmaceutique • lnstruments Sanitaires -

I Antiquites ete. 
İ 1 - Bois de Construction, Planches, Poteaux ete. ı 

1
8- Combustible • Charbon - Carburant. (Benzine, ete.) 1 
9 - Divers. 

• B) Adjudicationı a la Surenchere. 
..................... -.~~ll>--1•< ... ........._H~ ........... ee •• •11 ............ ~~~..-··~ ........... ,.~ ..... 

A) Adjudications au Rabais 

-1-

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Reparation de la lime Ecole 
de Beyoglou. Prix est. 908,68, 
caut. prov. 69 L. Seconde adj. 
aucun soumissionnaire ne s'etant 
pas presente a la premiere. Com. 
Peraıanente de la Municipalite d'ls· 
tanbul, jeudi 19-9-936 a 14 b. 
Cah. des eh. a la Direction de 
l'Economat. 

lnstallationı hydraulique et 
d'electricite a 11 Abattoir en cons
truction de Sivas. Prix est. res· 
pectivement 6169 et 2SO L. Caut. 
prov. 462,67 et 18,75 L. Adj. ou
verte. Com. Permanente de la Mu· 
nicipalite de Sivas, mardi 22-9-936 
a 15 h. Cah. des eh. grat. 

Travaux de =ruetion et de 
lllodification a effeetuer au labo
ratoire central de veterinaire a 
Etlik (Ankara). Prix est. 19611,32, 
ca~t. prov. 1470,85 L. Adj. sous 

lplı cachete. Com. d'Enebere de 
a o· . ıreetıon des Travaux Publics 
~Ankara, ieudi 24-9-936 a. 11 h. 

ah. dos eh. a cette Direetion, 
ınoyennant 125 P. 

-2 -

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 

de Chauffage Central 

lnıtallation electrique de 4 
s rf .0 ıes sur le ponton de la par· 

lation de chauffage central A 
l'Hôpital regionale rle Konia. 
Adj. ouverte. Com. Permanente 
du Vilayet de Konia, 24-9-936. 
Cah. dea eh. aux Directions de 
l'Hygiene et de l' Assistance So
ciale d' Ankara et d'lstanbul. 

-3-

Habillement - Lingerie -

Chaussures ete. 

Confection de 1000 paires de 
baboucbe pour malade. Prix est. 
1450, caut. prov. 109 L. Adj. ou· 
verte. Com. d' Acbat du Comman· 
danat dı'Istanbul a Findikli, 24-9-
936 a 16 h. Cab. des eh. a la 
Commission. 

Etoffe pour habit d'ete 163,000 
metres. Prix est. 52 P. le metre. 
Caut. prov. 5488 L. Les prix of
ferts lors de l'adj. sous pli ca· 
ehete precedentee ayanlı ete juges 
eleves, une nouvelle ad.j. de gre 
a gre, cette foie, a ete organisee, 
et qui aura Heu le jeudi 24-9.936 
a 11 h. a la Com. d' Achat d' An
kara du Commandanat Generale 
de la Gendarmerie. Cab. des eh. 
a la dite Commission, moyennant 
424 P. 

-4-

Machines, Moteurs, Acces
soires et Huile$ pour 

Machine 

Fraiıeusc univeraelle, hori
zontale 1 p. Prix est. 7500,'caut. 
prov. 562,50 L. Adj. ou~erte. 
Com. d' Achat du Ministere do la 
Defenae Nationale a Ankara mar· 
di 22-9-936 a 1s ıı. CM) 

-

MERCREDJ 

- 5 -

Travaux d'Imprimerie 

Reliure - Papeterie 
F o!ırniture de Bureau 

~---

lmpression de 3500 affiches 
dim. 115+ 160, pour le Tlıeatre 
de la ville. Prix est. 35, caut. 
prov. 3 L. Adj. de gre a gre. 
Com. Permanente de la Muniei
palite d'lstan bul, jeudi 10-9-936 a 
14 h. Cah. des eh. au bureau. 

Papier "ezalitn 100 rames. Prix 
est. 2 L. la rame. 

Ammoniaque 10 bouteilles. 
Prix est. 130 P. la bouteille. 
Caut. prov. 17,2S L Adj. de gre 
a gre. Com. Permanente de la 
Municipalite d'lstanbnl, jeudi 10-
9-936 a 14 h. Cah. des eh. au 
Bureau de la Commission. 

Maehines a ecrire, portatives, 
85 pieces, pour la Banque Agri
cole de Turquie. Adj. sous pli 
cachete. Caut. prov. 7,5 pour 
cent. Direction de l'Eeonomat de 
la Banque Agricole a Ankara, lS 
Septembre 936 a 14 h. (Voir les 
autres conditions dans la partie 
turque du journal, rubr. "Matbaa 
işlerin). (M) 

-6 -

Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstru· 

ments Sanitaires - F our
niture pour Hôpitaux 

Huile de ricin 150 tonnes. 
Prix est. '20.000 L. (iı. raison 
de 80 P. le kilo), eaut. prov. 
7250 L. Adj. ıous pli cachete. 
Com. d' Achat du Ministere de 
la Defenıe Nationale a Ankara 

' mercredi 14 · 10·936 iı. 15 h. Cah. 
des eh. a la dite Commission 
moyennant 600 P. 

-7-

Bois de Construction, 
Planches ete. 

M. 

Bois de charpente en noyer 
40 metres cubes. Prix est. 6000, 
caut. prov. 450 L. Adj. de gre 
a gre. Lundi, 14·9-936 a 11 h. 

Bois de cbarpente en frene 
20 metres eubes. Prix est. 3000 

' caut. prov. 225 L. Adj. de gre a 
gre. Samedi 12-9-936 a 11 h. Com. 
d' Achat du Mini stere de la De· 
fense Nationale a Ankara. (M) 

- 8 -

Combustible, Charbons, 

Carburant. 

Huile pour maehine, Qual. 
A. 1482 kilos. Prix est. 429,78, 
caut. prov. 32,23 L. 

Valvaline 903 kilos. Prix est. 
321,02, caut. prov. 24,08. 

Petrole 1450 kilos. Prix est. 
362,50, caut. prov. 27,19 L. 

Pour les moyens motorises rat
taches au Commandanat d'Istan
bul. Adj. ouverte. Com. d' Achat 
de ee Oepartement a Findikli 

' jeudi 24 9-936 a 15 h. 30. Cab. 
des eh. a la dite Commission. 

Coke 400 tonnes. Prix est. 
7200, caut. prov. 540 L. Seconde 
adj. sous pli caehete, les prix of
ferts de la premiere ayant ete ju
ges eleves. Com. d' Aehat du 
Commandanat d'lstanbul a Findik
li, lundi 14-9-936 a 16 h. Cah. des 
eh. a la Commission. 

-9-

Divers 

Fourniture de fonderie 26 lots. 
Prix est. 4200, caut. prov. 315 L. 
Adj. ouverte. 

Com. d' Aeba t du Mini stere de 
la Defense Nationale a Ankara, 
vendredi 23-10-936, respective-
ment a 11 h. et a 15 h. (M) 

Glaee de differente dimen
sioo 15 pieces, pour l'Hôpital 
de Has11eki. Prix est. 70, caut. 
prov. S,25 L. 

Pose de 4 glaee de 63+36, 
au dit hôpital. Prix est. 18,16, 
eaut. prov. 2 L. 

Jante, dim. 30+5, pieces 3, 
pour la camion de voierie No. 
133. Prıx est. 63, caut. prov. 
2,25. 

Adj. de gre a gre et separe
ment. Com. Permanente de la 
Municipalite d'lstanbul, jeudi 
10-9-936 a 14 h. Cah. des eh. 
au Secretariat. 

-
BaUast 3000 metres eubes, 

a extraire de la carriere sise 
sur le 28me kil. entre les sta· 
tions de Kalidjik et Alibey, sur 
la voie ferree lrmak-Filyos. Prix 
est. 3300, eaut. prov. 247,50. 
Adj. de grc a gre. Com. de la 
Seconde Seetion d 'Exploitation 
des Chemins de Fer de l'Etat a 
Ankara, lundi 21-9-936 a 15 h. 
Cah. des eh. grat. a la station 
de Kaledjik et a la Direction de 
l'Exploitation. 

Fourniture diverse pour l'E
cole des Arts d' Ankara. Prix 
est. 2714, caut. prov. 203,SS L. 
Adj. ouverte. Com. d'Enchere 
de la Oirection des Travaux Pu~ 
blics d' Ankara, jeudi 17-9-936 
a lS h. Cah. des eh. iı. la 
dite Direction. 

La Presidence de la Maiaon 
du Peuple de Si'ırt annonce qu'elle 
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B) Adjudications 
-~ 

~C .... P.OC~ 
~ıı''' 

Camion marque Gag 
Prix est. 130 L. 

. Camionnette marque Be11
' 

est. 60 L. seıl ıt 
Camionnette marque 

aneienne. ·Prix est. 50 L· f 
Vente a la surenehe~e dprı~ 

gre. Com. de la Direcuorı \ret 
pale des P. T. T. d' Ankar•• 
dredi 11-9-936 a ıs h. 

Galata Gümrükleri k3rf
1
' 

Hürdaverdigar Harı· 
Telefon: 44792 

. . ~o 
Amsterdam -~Kompan• ~ 

Neerlandez dö Naviga•Y
0 

vapör Anvers, Rotterd•~~ 
·rıv 

msterdam ve Hamburg ı,. 
kında hareket. 
GANYMEDES vapuru el 

limanda. 
HERCULES vapuru tJ-19 

tahmil. 

Nerlandez konıpan1/ı 
nehri vapurları liınanlıa' 
hususi ve seri seferler. ~ 

Bütün limanlar içiıı 'ı 
1 andez Kumpanyası He~ ' 11

1 
mak suretile bütün dı.ııı1,ı' 
manları için doğru !:orıf1 

tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 
ı,Je~ 

Amsterdamdan beP 

vapurlar. ~) 
HERMES vapuru 1'2 1' 
doğru Amsterdamdan 11 

hareket ORESTES vaP 
Eyliıla doğ'ru 

Nippon Yusen Kail 
~ 

JAPON VAPUR KUr.11'~ 
Yak ohama, Kobe, SiJJt 

Colombo, Süveyiş, por .P 
l• ııır Beyrut ve lstanbul 1 

arasında doğru seferler: 0ol 
Pire, Marsilya, LiverP 

Glaskov. I 
(doğru ve aktarınaıf•:f 

DURBAN MARU 19 Af~ 
DELAGOA MARU 19 

ltalyan Seyahat Kuınll3J 
.,;~ 

Dünya seyahat tef"' 
Götürü seyahat ,J 

Otellerde oda tutıılıfl,i 
Deniz yolu biletle 
Hava yolu fi 

Demiryolları "rt-' 
. Bagajların silf0 JI' 
ltalyan demir '1° 
yüzde 50 tenıilj~l 

tıe. mobile du pont de Karakeuy. 
Prıx est. 37,72, caut. prov. 4,60. 
Adj. de gre a gre. Com. Perma· 
nent~ de la Municipalite d'lstan · 
bul, ıeudi 10-9.936 a 14 h. Cah. 
deııı eh. au bureau. 

P~uli~ en boia fixe (Polonya 
makınesı) 1 p. et poulie mobile 
firildak. makinesi) ı p. Prix est. 
280, eaub. prov. 96 L. Adj. ou

verte. Com. d' Achat du Miniatere 
de la Oefen1e Nationale, mardi 

Huile pour machine Qual. B. 
622 kilos. Prix est. 217,70, eaut. 
prov. 16,33 L. desire commander des mms ' Galata Rıhtım üıer~ 

nili Rıhtım hanınd• aC 
da Fl<.A TELLi 5pf:r 
ne:ıdinde c. ı. r. re Elaboration d:-;ojet d'instal~ 20-10-936 a lS h. (M) 

Huile pour machine Qual. C. 
736 kilos. Prix eıııt. 228, 16, caut. 

, prov. 17,11 L. 

muets pour la salle de cinema tile 
Halkevi, et prie les \nteressces 
de lui faire parvenir leurs offres. 

caa.t olunur. 


