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iÇiNDEKİLER 
1 

- Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 2 ln~aat · Tamirat - Tuğla ve Kiremit - Harita. 
~ Makın.eler, motör~r, sair teferruatı ve yağları. 
5 Saracıye ve teferruatı - Demir ve aksamı. 
6 = Eltktrik. 

7 E~rakı matbua, kırtasiye, kitap. ~ 
8 = lı~çlar, klinik ve ispençiyari alat. 

~ Muteferıik. ~ 
~~~·,._,v-.....;..,._,-.-...,__.~""'-------""'-' 

~~D 'YU OULAHil'\'JIJ[ZJl. 
-olmak üare enı oku~ucularımıza, bu günden itibaren her gün 
t b . gazetenıızı· b. h ;/.', . . fı b ~ 
~ ıır etmekle ke . rı ır sa ı1 esını ransızca asacagımızı 

Bu sahi:fi d §~.ı şeref eyleriz. 
.nakasa/arın e e ıu.rkçe kısımda çıkan bütün i 1anat ve mii

Vazih muJ~ssal bir hulasası bulunacaktır. 
caat edebilir~:lumat almak istiyenler türkçe metinede müra-

~----~---------------~--
Mütohh · l\liit••ahhitleı•den hava vergıı-11 

:ai•" k . ıtlere yapıl•n t d' 1 eıılaıe1qeııi M r e ıyelerden bava kuvvetlerine yardım ver-
K 

8 
•ye Vekaletinden alakadar d.airelere bildirilmiştir. 

Utı<h11·a el"~ 
Dı 116-ııwlel'i lıakk ıııda hir karar 

. Şarıdan teda 'k• 
:aısyoııuna giren d rı . 1 zaruri olan ve gümrük tarifesinin 346-C po· 
lner'i oi•o kont .'nıırle nıüretteb mukavva kundura düğmelerinin 
ithali cai.r tnalla:n~~n ~ararnameıinin lktind Vekilliğinin müıaadeaile 
toplantııında kab 1•ate~ın~ alınm111 icra Vekiileti Heyetinin 13·4-1936 

u edıhnıştir. 

T l~fığıd kontrjaııı al'tıı·ıldı 
< 'ıtıbıuz 1935 tar· hı· -

B) li•teaiı::ıde t . 1 1 Turkiye Finli.ndiya ticaret anlaşuıaıına bağlı 
•.. arıfc ka . . . 
• oıterilı:niı 1 nununun (328 A) matbaa hağıdı poıısyonu ıçın 
20418 oan 1500 t k · V k·ı k ·ı ' tona ibl. ~ Ob ontejan miktaı, Heyetı e ı e aran e 

lıaı.e ed'J ag edilnıiştir. 
la 1 en konte · · k. k 1 nan ll•zetel h 0 J•n miktauodau 600 tonu rotatıv ma ıne u -
Gz ere, er k 

ere, Gütnriik I ~aıeteye verilecek miktar 60 touu geçmeme 
----....__ ve nhııarlar Vekaleti tarafından tevzi edilecektir. ....... _ .. .. -------------~--......_..,.._-.-.--.-~-

!"1 U NAKASA = 
1 - Erzak z · - . ' ahıre, Et ve Sezze ; 

lstaul>ul .... 
Satuıal \.Oınutanlı~ıi 

t t ınıl Koıııisvonmulan 
1 •nbul K • 

İçin 13440 k· 0•utanhtı birlikleri 
Y•ı 936 p ılo taze bakla 4 Ma-
d a:ıı:arteai - ~ 

• açık e'· .
1 

ıunu saat 15 30 
M b .... ,, hn ·ı 

U •tnı:neı::ı t e ı e ahoacakhr. 
ruütur. İlk t u~arı 537 lira 60 ku

, lnarteıi 1 ~ ellbıtıatı 41 liradn. Cu-

' 

- lllı erind 
2Un Öğled en maada her 

eıı ev l t nıuz:da fartn ."' komiıyonu-
teklileriıı te~~eıı görGlebilir. la-
mektublarile ~n at ı:nakbuz: veya 

~raber belli gün ve 

vaktı muayyeninde fındıklıda 
Komutanlık arttırma eksiltme ko
misyonuna gelmeleri. 
Y iiksek 1UiiJıeııdis :tlll'ktehi 

.\.rttırma ,.e Ekı-;iltme 

Komi!-iyoııundaıı : 
Mekteb için tesim kağıdı vesaire 

ahnacağındaa tahmini fiatı (818) 
lira (30) kuruş ve pey akçesi (62) 
lira ve eksilmesi 4·5·936 saat 14 
dedir. Bu babtaki şartnameaini 
görmek içkin her gün ve ekıUtme 
güı::ıü de belli gün ve saatte mek· 
teb dahilindeki komisyona müra
caatlar) ilan oluour. 

2 - inşaat - tamirat -tuğla- ve kiremit - Harita ; 
------...:~------------.-.--------------------
Tekirdağ Belediyesi B&ş

kaıılığında·n : 
1 - Eksiltmeye konulan İf ; 

Tahminen 320 belctarhk Tekir· 
dağ kasabuınm halihazır harita 
ve müıtakbel planının tanzim ve 
tenimi iti. 

Tahmin edilen bedeli : "9600,, 
liradır. 

2 - Bu işe aid şartname ve 
evrak şunlardır : 

A - Huıuıi şartname 

B 2290 f1ayıh yapı ve yollar 
kanununun emrettiği halihu1r 
harita ve müştakbel şehir plan
larına aid fenni şartname. 

C - Mukavele projesi 
istiyenler bu şartname ve evrakı 

Tekirdağ Belediyesinde Eksiltme 
Komisyonunda gö_.ebilirlı'!r. 

3 - Eksiltme günü 8;5;936 
cuma günü ıant 15 te Tekirdağ 
Belediye Encümeni odaıında ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu
lile yapılacakbr. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için 
720 lirahk muvakkat teminat va
rakaıı ve bunaan başka aşağıda
ki vesikalarr haiz olup göstermesi 
lazımdar : 

Bu işe girecek iıteklinin şehir-

cilik ve haritaC!lık işlerinde ihti
sas sahibi olması ve böyle işleri 

yaphğına dair noterlikçe muıad
dak fotoğraflı ehliyetname ve 
Ticaret Odası veaikalarıbt eksilt· 
me gününden sekiz gün evvel 
Tekirdağ Belediye Başkenhğına 
müracaatle kaydettirmeai lazirndır. 

6 - Tt>klif mektubları yuka
rıda "3" üncü maddede ya:ı:ılı saat
ten bir aaat evveline kadar T _ 
kirdağ Belediye Ba•kanh.i'vı e 

ır & na ge-
tirilerek Eksiltme Kom· 
R . r~· kb ısyonu 

eı.• ıgıne. ma uz mukabilinde 
verılecektır . Posta ile a .. d .

1 &on erı e-
cek mektublarm nihayet ,, 

3 
., 

üncü. maddede ya zıh saate kadar 
relmış olması ve dış zarf 
h- • ııı mü. 

ur mu~ıle iyice kapatılı:nış ol-
maa.ık azımdıv. Postada olacak 
gecı meler kabul edil-

7 .... ez. 
- Tayin olunan eksilt- _ 

t • d ... e guu 
ve aaa ın e Encümen h 

1 uzurunda 
aça acak teklif Jmektubl d _ .d. arın an en 
muaaı ı haddi layık g- _

1
_ 

kat'i ihale yapılıocakhr. oru u~se 
Ankara Valiğinden : 

Stadyoın ve ynrış alanında ya-

pılacak ampHfikatör teaiaah ka
pah zarf uaulile eksiltmiye kon
muıtur. 

Keşif bedeli 15,000 liradan iba
rettir. 

Eksiltme 21 mayiı 936 tarihine 
raahyan perşembe günü ıaat on 
beşte Ankara Vilayet Daimi En· 
cümeni oduında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1125 liradır. 
Bu ite fena radnameler bede[. 

siz olarak Vilayet Nafia Müdür
lüğünden alınabilir. istekliler tek
lif mektublarını eluiltme şartna

me1inde yazılı ve saik ve teminat 
mdktublarile birlikte yukanda adı 
geçen günde saat 14 e kadar Vi
layet Daimi Encümeni Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Sümer Bankdau 
Umumi )Jfülürlüğilıı<len: 

1 - istaabul Beykoz deri ve 
kundura fabrikaıı ıilindir daireai, 
revir inııaatı ile deri ambarı ta• 
mirah vahidi fiat esaaile eksilt· 
meye çıkarılmıştır. İnsaatın mu· 

hammen bedıeli 30.956 lira 60 ku
ruştur. 

2 - Bu işenin ekıiltme evrakı 
şunlardır : 

A - Esiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname z~yli 
O - Ölçü usulleri , ' 
E - Vahidi fiat ve keşif hü· 

la11, 

F - Projeler tel'min plinı, 
Talip oJular bu evrakı 155 

kuruş bed~l mukabilinde Sümer 
bank Ankara ve İstanbul şubeleri 
veznelerinden satın alabilir ler 

3 - Eksiltme 11 mayıs 936 pa
zurteai günü ıaat 15 de lstanbulda 
Galatada Bankaler caddesinde 
Sümer bank şubesinde icra edi· 
lecektir. 

1 - Ekıiltme kapalı zarf usu
lile olacaktır. 

5 - Taliplerin 2321 lira 70 ku
ruşluk muvakkat teminat verme
leri lazımdır. Eksiltmeye girece
kler ilan edilen bina cesametinde 
30.000 liralık bir tek bina yaptı
klarına dair vesaiki ekıiltme gü
nünden beş gün evveline kadar 
Ankarada Sümer bank umumi 
müdürlügüne ibraz veya post!' ile 
gönderecekler ve alacaklar1 rhli
vet veaikuını teklif metublarına 
raptedeceklerdir. 

omııyonu 
Tahmin edilen bedeli 1300 lira olan 450 nıetr 
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6 - T cklif ~mektubları yuka· 
rıda yuıh gün ve- aaattan bir 
aaat evveline kadsr Sümer bank 
İstanbul şubesi müdürUlgüne·mak· 
bu:.: mukabilind c tevdi edilmiş 

bulunmalıdır. Pos ta ile günderl· 
lecek mektubların ihale saahndan 
bir ıaat evveline kadar gelmiş 

ve zarflann kanuni şekilde kapa· 
tilmış bulunmaa şarttır. 

çık eksiltmeye konmustur. 
A - Kefif bedeli 1650 hradır. 

B - Pey akçesi 124 liradır. 
C - Şartnamesi Beyoğlu Va

kıflar ıfirektörluğü fen heyetinden 
verilir. 

D - Eksiltmesi 6 mayıs 1936 
çarşamba günü saat 15 de Beyo
ğlu Vakıflar direkörlügünde ya
pılacaktır. 

E - Eksiltmeye girmek için bu 
işleri iyi bir surette yaphklarına 

dair direktörlük fen heyetinin ve· 
sikasını göstermek lazımdır. 

B••yoğlu Yakıflar Direk
türliiğii. ilanları 

Dolmabahçe camii minare küla· 
blaı ıoın yeniden yapı\ma11 işi a- 1 

..... ~·--·~ ............. ~ ............. ~ ............. 91> ................ ~---·---·~ ............ 4 

3 - Makineler, motôrler, sair teferruatı ve yağ! arı · 
Deniz Lenızım satın olma kom. 

Mıktan Cinsi Tahmin B~ . 

50 Ton Kalın benzin 
Lira K. 

17750 00 

M. Temiııat E1uiltın~ gün ve sut 
Lira K. 
1331 25 4/ MayH/1934 Puarteai 

saat 14 
75 ,, İnce benzin 29250 00 2103 *9 , , ,, 14,30 

Yukarıda yazılı iki kalem benzin yaztlı gün ve saatlarde kapalt 
ı:arf suretiyle alınııcaktır. Şartnamesini görmek frıteyenler hergün ve 
eksiltme için müracaat edeceklerin yazıh muvakkat teminat makbuz 
veya mektuplariy\e kanuni belgeleri ve teklifi muhtevi mazrufları 
belli saattan bir saat evvel Kaşımpaşadaki komisyon başkanhğına 
vermeleri. ln~e bezinin şarhnamesi 156 kuruş muk:ıbilinde alınabilir. 

Posta Telgraf fabrikası 
::\1 iid tiri ii.ğti.rnlen 

Fabrikaya lüzumu olan bir aded 
kompresörlü ve tabaı:ıcalı boya 
makinesi 24 nisan 936 dan itiba· 
ren on bE'Ş giin müddetle eksilt· 
miye çıkarılmıştır. Mezkur maki· 
nenin dört takım tabancasile maa 
teferüatı muhammen bedeli 548 

4 - Elektrik 
Bartnı Belediye 
l{eisliğinden : 

Bartın elektrik inşıı.at ve tesisa
tı kapalı zarf usulile ve bir ay 
müddetle eksiltmiye konulmuştur. 
t-loşaat ve teaiaatıo umumi 

keşif bedeli 35419 lirad1r. 
2-Muvı.kkat teminat 2656 lira 

42 kuruştur. 

3-Bu işe aid proje, fenni şart-
ııame ve evrak : 

A.-9 aded proje ve plaa 
I3 .-Keşifoame 

C.- Fenni şartname ve malze· 
mf' lisesi 
[)-Ağaç direk hesabatı 
E.- Eksiltme şartnamesi 
F.- Mukavelename projesi. 
4.- Eksiltme 8 Mayıs 936 cu· 

ma günü saat 15 te Barhn Bele• 

lira ve muvakkat teminatı kır '< 

lira on kuruştur. 
Şartnamesini görmek ve fazla 

malumat almak için her gün, ek· 
siltmiye iştirak için de 8 mayis 
936 cuma günü ıaat 14 te Sal
kımsöğüdde Po.ta Telgraf Fabri
kasında müteşekkil Sahaalma 
Komisyonuna müracaatı.eri ilan 
olunur. 

diye Encümcnninde yapılacaktır. 
5. - Eksiltmiye girebilmek için 

8 mayıa 936 cuma günü saat on 
dörde kadar 2490 sayılı arttırma 

ve eksiltme kanunile muayyen 
vesaiki Bartin Belediye Başkan· 

lığına tevdi etmeleri şarttır. 
6 - latekliler üçüncü madde• 

nin "A" fıkmsında yazılı proje ve 
planlardan başka evrakt fstanbul 
ve Ankara Belediyelerinde göre
bilirler. 

7 - Proje, plan ve evrakı sai
resını görmek istiyenler Bartın 

Belediyesine ve Beyoğlu, Takaim. 
istiklal aparhmanında elektrik 
ırıühendiai Hasan Halete müra
caat etmelidirler. 

8 - Üçuncü maddenin B, C, 
D, E, F, fıL ralarında yazıh evrakı 

isyeolere posta masarifi gönde
rildiği takdirde adreslerine pa
rasız gönderilir. 

5 - Mensucat ve giyinecek eşya ve camaşır : 

İstanhnl Harici Askeri 
Kıtaatı İlanları 

Her bir metrn;ne biçilen ederi 
75 kuruş olan 40,-000 ili 50,000 
mf'tre yerli mah çadır bezi kapa
lı zarfla alınacaktır. Şartnameai 
187 buçuk olarak ve örneğini 

görmek htiyenler hergürı Anka-

rada Komisyona gelmeleri, ekailt
muine gireceklerini kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

vesikalarla 2812 buçuk liralık te
minatlarını teklif mektublarile be· 
ra her ihale günü olan 5/5/936 

sah günü saat 15 ten en az bir 
sut evvel Ankarada M. M. Vek&
leti Satınalma komilyonuoa gel· 
melt!ri. 

* • • 
Bir metroauna biçilen ederi 550 

kuruş olan dört ifa b ~ş bin met
ro bAki gabardin kumaş kapah 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

İhaleai 2 mayıs 936 . cuınartesi 
gllnü ıaat 11 dedir. Şutnaınesi 

138 kuruşa M. M. V. SatlJ 
Komiıyonuodan alınır. Ekailtl' 
girecekler 2062 lira 50 ku'j 
teminat mektub veya makb 

ile kanunun 2 ve 3 üncü JIJ 
lerinde yaıılı belgelerle bl~ 
teklif mektublarını ihale "' 
den bir saat evvel Ankarad• 
M. V. satınalma 

vermeli. 

6 -· - Müteferrik 

il ar biye Okulu Hatınalma. Komi~yonnndan 
1 - Harbiye okulu 936 yar subayları için aşağıda cinsleri, oıiııt 

lan, tahmin bedelleri, teminatlara yaztlı eşyanın h izalarında 1' 
günlerde münakasaları Harbiye Okulunda müteşekkil Komi•.fol 
yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere hergiiO 
receklerin belli gün ve saatte teklif ve teminat rnakbuz ve nıe!JI' 
lariot ve vesikalarını zarfl~rın ve münakasaların açtlma saati' 
bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. 

Münakasa Munakasa Temi-Bedel 
Saat Gün tarihi şekli nah tahmini Miktarı 

14 

14,45 . 
15,30 

16 

Çarşamba 14/5/936 Kapalı 
zarf 

,, ,, 
" " ,, " 

" ,, ,, 
14 
14,45 
15,30 

Perşembe 15/6/936 
" 

,, u " ,, ,, 
" 

16 ,. 
" 

Açık 

Lira Kuruş Aded 
675 800 900 Sandık 

675 
912 

19~5 

675 
405 
675 

115 

1000 
1350 

900 Karyola 
900 Elbise 

imalif 
620 M. 3000 Kumaş 

1000 900 Sırma keJIJ' 
600 900 Kılıç 

1000 900 Mafraş 
"ti' 

170 900 Eldiven 

4 Cuma 
münakasa 

16/5/936 Kapat. 1013 
zarf 

1500 900 Çizme 

14,45 
15,30 

16 

16,30 

" 
" 

" 

" 
,, 

" Açık 

münakasa 

" " 

" Pazarlık 

Devlet Basuuevi 

861 1275 
183 270 

203 300 

37 55 

900 Battaniye 
900 Matra 

900 Manevra 

k•" 
889 Diploma kab• 

"Muhtelif 1" 
Direkfü1·lüğüıulen : 

Tahmin 
Miktarı 

4000 
Mahiyeti Cinıi bedt li 

Beher 2.20 boyunda Korneş 720 lira 
harita koraeşi ~ahtası ; 

Yukarıda miktar ve evaah yazılı harita korneşinin 19/5~936 i' 
günü saat on beşte Basımevimizde yapılacak olan açtk eksılt111e 

girmek iıtiyenlerin muvakkat teminatlarını veznemize yahratl~ 
büa muayyen 1aatte Komisysnuınuza buvurmalçrı ilan oluııur, 
Şartname ve nümuae hergiiıı Ayniyat Şefliğinde görülebilir . 

Devlet Demiryolları ve Li
-nıanları işletme Umum 
• itlaresi ilanları • 

Taahhüdün ifa edilmemesinden 
dolayı mukavelesi feshedilen aşa
ğıda cins ,.. mikdar ve muhammen 
bedeli yazıh imalzeme müteahhit 
naıtı ve hesabına Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki 1 inci it· 
letme Komisyonu tarafından 30/ 
4/936 perfembe günü saat 10 da 
açık ekailtme ile satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek iatiyenlerio 
lira 60 kuruşluk muvakk•~ 
mioat vermeleri ve kanunun ri. 
ettij'i veaikalarla birlikte ek•1 

günü aaatıoa kadar ko 
müracaatları lazımdır. Bu İ~ 
şartnameler komisyondan P 
olarak dağılmaktadır. ; 

1 - 65 adet plombajuı / 
50 Kg hk döküm içia : Moi'lr"' 
men bedeli 110 adet plot/Jl/ 
pota 100 Kg lık döküdl 
1777 lira 25 kuruf. , 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

' c 
KARİLERİM iZE PEK MÜHlM BİR KOL.\ YLIK : 

Vergi işlerinizin halli için mutahassıs bir müıa11il 
arkadaşımızı daima emirlerinize amada bulundısf' 
maktayız. 

" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



al'J• ~kade111i~i Satınalnıa 
l\.ornisyonuıulau 

~Ürüğe çıkarıla 4 T . 
•ıkletı 3014 ° rıompf mo-
ık arttırın:~36 perşenıbe {günü 

eklilerin ıle •atılacakhr. İa· 
Yıldazd~u;{yen giiı:ule ıu.t 14 

lllıalnıa k . arp Akademiıi sa-
oınıavoııu 4el. . · na gelmeleri. 

ınuve ask • 
· · eı·ı sa.tın alma 

koınh~yoıı u 
1 - Cin t' 

'ağız v· '- e ıb askeriyeye aid 1 
"" •ur ey . l a, 

gır erden üç ta-

MÜNAKAŞA GAZETESi 

MÜZAYEDE. 
neıinİD 15/5/936 cuma günü saat 
9 da Üsküdar Atpazarında pa· 
zarlık suretile ıatılacağı ilin 
olunur . 

DOıetc • 

Askeri Fabrikalar Umum 
1\Iiidiirliiğii Hatınalma 

Komi!'iyon n ıulau 
Zeytinburnu Silah tamirhanesi 

ile Bakırköy Barut P abrikası a-

l raziai dahilin~eki otlar 12 Mayı~ 
936 Salı ginu saat 14 de eskı 
Saiipazarında Aıkeri Fabrikalar 

Satınalma Komisyonunda açık art
brma ile aatılacakhr. Şartnameaı 

her gün Komisyonda otlar maha· 
ilinde görülebilir. Muhammen be
deli (SOO) liradır. İlk teminatı 
7,5 liradır. iıteklilerin ilk teminatı 
Beyoğlu Malmildiirlüğüae yatıra· 
rak o gün ve aaatte Komisyonda 
bulunmaları. 

i~tanhul Levazım Amirliği 
Satınalma Koıııh;younıı<lan : 

Bir numaralı Dikimevinde mev· 
cut 328 adet dikiş vt: saraç maki-

Sayfa 3 

neaiie 64 adet saraç tahtası 4 
Mayııı 936 Pazarteıi günü •aat 15 
te açık artırma ile Tophanede 
ST. AL. Ko. ca satılacaktır. Tah· 
~ bedeli 2733 buçuk liradır. 
ilk teminatı 205 lira bir kuruştur. 
Makineler Defterdarda Dikime• 
vinde ve şa!tnameai Komiıyonda 
görülebilir. isteklilerin belli saatte 
Komi•yona gelmeleri. 

Kii<:tik ilanlar az ıun•a ile 
kabul e<lilir. 

"POLIGLOT,, 
; 

Terceme Bürosu 

• Noterlerin Yeminli Mütercimi 

SEFER VE IBRAHiM 

••••••• 

BiUür Sokak Ro. 17 •• Galata 

türlü tercemeler hakkında bilcümle 

müşkülünüzü halleder. 

ııyonu Tahmin edilen bedeli 1300 lira olan 
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No.32 MERCREDI 

A) Adjudications. 

1 - Comesfible (Denree alimentaire, Vian:le, Legumes, Lait ete. 
2 - Consfruction, Reparafion, T ravaux Publics, Cartographie ete. 
3 - Maehines, Moteurs, Accessoires et Huiles pour machine 
4 - lnstelations et Materiel Elecfrıques. 
5 - Charbons, Combustible et Carburant. 
6 · Oivers. 
7 - lmpression, Reliure, Papeterie, Fournitures de Bureaux. 

B) Vente. 

• +• ** +· ·• •· •· ** •• •· +· •• • · o • •• • + • •• •· +• ++ +• · o •e • ___ ........ 

I1.. N08 LECTEUH.8 

Nous sommes heureux d'annoncer a nos lecteuıs que r.ous consa
crons, a partir d'aujourd'hui U ne page en français, r eH IY <i rt cH C 

fous les deteils toutes le~ annonces des adjudica tions contenues dans 
nofre edition turque. 

Pour plus amples renseignements, nos lecteurs sont pries de se re
ferer au texte turc designe sous le meme numero ou rubrique. 

o • • • •••• • •••••••••••••••••• 00 • • ••••••••••• . . .... 
- J -

Feve verts 13440 kg. prix e1t. 
537.60 adj . aimple le 4 Mai 936 
a lS h .70. Caution.Ltqı. 41.Comm. 
d'achata du Commandant d'lı\:. a 
Findikli. 

- 2.-
Conatructionf deı calottea dea Mi

aaretı de la moıquee Dolma-Bahçe• 
1tdj.ılmple prix eat.1650 caut.Ltqa. 
12 4Ltqı. adj. le 6 mai 936.DirecHon 
dea Vakoufa, Beyoğlu. documenta 
atteat. ~manant du service techn. 
de la meme direction. 

Div. conatr. danı la fabr. de 
aoulien a Beykoz pa r voie adj. 
pi. cach. pri:ıt estim. 309S6,60 Ltqa. 
docum. cahier dea chargea, projet 
de contrat, cabier de eh. techn . 
•nnexe ete. mi• a diıp. aupr~ı 

Sümer Bank Ankara et Iıt. moyen. 
lSS piaatres date adj . 11 Mai 936 
lundi 15 h. Stmer Bank caut. pr. 
2321,70 Ltqı . 

Croquia et planı de la ville de 
Tekirdağ' , priv eat. Ltqı. 9.600. 
Documenta a diapoı. aupreı mu
nieip. de f ekirdağ. Adj. le 8-5-936 
i 15 h. pli cach. Caution prov, 
Ltqa 720. - Documents requiı· 

certif. notari~ de competence tech. 
et cert. de la Ch. de comm. i ee· 
nıettre a la comm. 8 joura avant 
date adj. 

Inıtall. electr. adj. pli cach. le 
8 Mai 936 A 14 h. Comm. mu
aicipale de Bartin. Caution pr. 
Ltqı 2656,42. - Prix eıt: Ltqa. 
a 3S.419. S'adr. ela municipal. de 
Baıtin et Hasan Talat, Beyotlu 
Takıim lıtiklil appt. documenta 

9 projeli et plana, deviı, cahiera 
eh. tech. et liste de materiel, cal
cula dea prio, cah. eh. d'adj· proj. 
du contrat. 

-3-
1 excateur . adj. pli a cach. le 

S Mai a lS h. au Vilayet de Ko
caeli. prix eltim. Ltqa. 17000. cau
tion. pr. Ltqı. 127S documenta : 
certif. d'enregiatr. Chambre de 
Commerce. 

1 pulveriaateur İl piatolet pour 
peinture. adj. 8 Mai 936 a 14 a 
la fabrique de l'adm. deı P.T.T. 
a Salkımsögüt . prix estim. Ltqı. 

S48 avec 4 pistoletı . caution prov. 
Ltqs. 40. 

- 4 -
lnıtallation d'amplificaleur au 

stadium d' Ankara , adj . pli cach. 
le 21 maı 936 au Vilayet d'Ankara. 
Prix eıtim. Ltqa. 15.000- Caution 
prov Ltqs. 112S cahier eh. diatri· 
bue grat. 

- 5 -
E111ence lourde SO tonnea, prix 

eltim. 17750 Ltqa. caution. 1331,25 
Ltqı. adj.pl. cach. le 4 Mai 936 a 
14 h. eaaence raffinee 7S tonnea 
prix estim. 29250 Ltqa. Caution. 
2193,75 Ltqı. adj. pi. cach. le 4 
Mai a 14 h. 30 a'adr. a la Comm. 
d'achat marine i Kıu11m Pacha. 

-6 -
900 cai1aea, prix utim. Ltqı. 8. 

caution Ltqa. 675. ; 900 lit. fer 
' prix e1t. Ltqı. 10, caution. Ltqa. 

675 ; confect. 900 vetementı prix 
eat . Ltqı. 13,50; 3000 metre etoffe 

p rix ut. Ltqa. 6.20 caut. Ltqı. 

1355 ; 900 ceinturoaa prix eat. 
Ltqı. 10, caution. Ltqa. 675; 900 
ıalıu • prix ut. Ltqı 6 caution. 
Lf qı. 405; 900 ucochu, prix eat. 
Ltqı 10 caution Ltqı. 675; 900 
geııtı, prix ut, Ltqs. 1,70 caut. 
115; 9CO lottu, prix eat. Ltqa. 
15 uut. Ltqı 1013; 900 couver
lıu ı pı ix ut. ltqı. 12,75 caut. 
Ltqı. 861 ; SOO gourdu, prix eat. 
ltqı. 2,70 caution Ltqa. 183 ; 900 
ceintuna ou manuae, prix eat. 
Ltqa 3 caution Ltqa. 203 ; 889 
couverturu pour dip)ômea prix 
e1t. Ltqa 0 ,55, caution. Ltqı. 37. 
Dato d'adjud. 14/5/36, 15/S/36 et 
16/5/36, commi11ion d'achat de 
l'ecole de guerre. 

Toile de tente fabr. indig. 40 a 
50.000 metres, prix estim. chaque 
metre piulrea 75 caution. Ltqı . 

2812. Adj. le 5-5-36 a lS h. Ca· 
hier de chargea en vente moyen 
piaatru lb7,S. Commi11. achat 
Miniatere def. aationale. 

4 a 5()00 metres etoffe gabar
dine khaki, prix eat. pour chaque 
metre piutrea SSO. adj. pli cach. 
le 2 mai 936 a 11 h . cabier char. 
piaatrea 138. Commiıı. achat min. 
def. nation. caution Ltqı. 2062,50. 

-7-
Pı pin a dulin ete. ,.I} 

4·5-36 it 14 h. prix est. ıJ 
818,30. caut. Ltqı. 162. - 1J 
auperieure d'ingenieura ciril• 

Trsnaport dea cai11ea de J 
et dea bidona d'alcool. Pıi' 
Ltqı. 3000. Trauport ae t 
juıqu'au 31 Mai 1937. Adj. il 
Mai 1936 a 15 h. S'adresıer 
rection dea PlODopolea a All~ 

Vente 
Vente de troiı cbevaux: ,ıı 

griı et noir. Ad j. ıurencbeı' 
15-5-36 a 9 h. ıi Uskudar At f'•~ 

4 motocyclettes Triumpb· 
le 30 .4 936 a 14 h . Coaroıi•' 
d'achat de l'academie de gıı' 
a Yildiz. 

C • BECHSTEIN 
GROTRIAN - STEINWf6 

IBACH 
MESHUQ PiYANO fABRIKALAnlN AGEfolT~ 

MÜKEMMEL YENİ ve KULAflıil 
UCUZ PİYANOLAIZ 

.ı\VRUPA Pı\SAJr.17Beyoglu isl 
6S creuıets plombaginea de 100 

kg. et 110 creusets plombagine 
de 100 kg. prix eat. Ltqı. 1777,25 
adj. simpıe le 30.4-936 a ıo h. Kiralık v eya ]ı 
ter commiıs. d'exploit. a Haydar satılık Dero. 
Pacha caution prov. Ltqa 133,60 G l ~ a atada Karaoğlan ıo 
cahier chargea distr. gratuit. ğında 10 X 10- 100 metre -

4000 coraiches en boiı pour rabbaında ve 30 metre tr' 
vaya yakın kirgir bina Jıİ 

carteı g~ogr. 2.20 cbacune, prix lık veya aatılıktır. Bu b 
eat. Ltqı. 720. caution. ltqı . 54. depo veya fabrika için el 
ad j. le 19-5·36 a 15 b. a l'impri- rişlidir. 

•m•e•rı.·e .. d.'E•t•a•t· .................... -.-.. 1~1 ... _ . .... .. _ _,.. 

" Wı ün2hsa Gazetesi" Uiuttörlü~üne 
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Gazetenize 
Abone bedeli olan -··· 
gönderilmittir. Çıkan sayıları 

g 3aderiaiz. 
lımi 

(Okuoakh) 
Adru ..... 

aylık akone olnıak iatiYo'
- kuzuş buğiin po~ ta ha\'•1~ 
ata ~iddd adruime ıı:ıuou:ıl 


