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Beyoğlu Kadastro Müdürlüğünden : 
aeyottunda Kalyoncu Kulluğu mahallesinin Kadastrosuna baş
~~ktır. Bu ilan tarihinden itibaren bef gün içinde bu mahal-

1 ttşıtaız malı11ılarının Beyoğlunda Bekar soka tında 14 sa -
'Part d l ba' vurmaları ve ırnanda çalışan Ka aatro posta arma 
•ldarı b ı · b' · · d doldurarak ısaılıklarını . eyanname erı ır ay ırın e it T • • 

en belgelerle veya örneklerile yine poıtalara gem çevırme 
•e bu bir aylık müddetin bitimini takıp eden ~ü?den itiba
I~ fÜn aonra poıtalar tarafından mahallen tahdıdme b~şlan~
•Çin alakadarların malları başında bizzat veya kanunı mu

~iUeri bulunmaları aksi takdirde vukuf erbabının tayin ve 
•il ve elde mevcud vesaik göz önüne alınarak it görüleceğı 
olunur. 

ı iÇİNDEKİLER: t 

ı a) Münakasalar : 1 

' t 
\ \ l-~rzak, Zahire, Et ve Se~ze ~ 

ı 2- lnşaat, Tamirat, Nafıa it· 
l leri, Malzeme, Harita. 
1 • i 
İ 3-Ilaçlar-Klinik ve spençi· 
t riyaalat-Haslane levazımı 
i . 
' 4 Kereste, tahta ve saıre 15-Matbaa işleri - Kırtasiye i 
t Yazıhane levazımı ı 

~ 6- Mensucat· Elbise-Kundura-~ 
• Çamaşır v. s. ~ 

1 7-Mahrukat, Benzin, Makine ~ 
~----~-------~------...,.,=-'::'.~==:llU!!:r.:s t yağları ve saire. ı 

i 8- Nakliyat. ; 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 
İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

Mıkdr. M. Bedeli İlk tem. Eksilt Tarihi 
şekli kilo 

3noo 
ıı 6800 
ıı 4150 
il 6800 

6800 

• • • 
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Sa atı 

; 9 Müteferrik ı 
t b) Müzayedeler. 
l l - Emlik ı 

t~: ~~~~:~e:.:i~•> •H> - ~H> •H> ~ ... J 
natı 2048 liradır. 8 Ağustoı 
936 Cumartesi günü saat 10 da 
ihalesi Safranboluda Alay Sa
tınalma komisyonunda yapıla· 
caktır. İsteklilerin belli saatten 
bir saat evvel tekliflerini ko
misyona vermeleri 

* * • 
Bursa için 99000 Mudanya 

için 70000 ve Bandırma için 
52000 kilo sığır eti satın alı· 
nacaktır. Tahmin edilen bedeli 
44200 liradır. Muhtelif garni
zonlara ait sığır eti ayrı ayrı 

taliplere de ihale olunabilir. 
Şartnamesi satınalma komiı· 
yondadır. Eksiltme IO Ağustos 
936 pazartesi günü saat 16 da 
Bursada Satınalma Komisyo· 
nunda olacaktır. Ekıiltme ka
palı zarf usuliledir. İlk temi· 
nat 3315 liradır. Eksiltmeye 
iştirak edeceklerin 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesikaları göstermeleri laıım· 
dır. Teklif mektupları 10 A
ğustos 936 ıaat 15 e kadar aa
tınalma komisyonuna verilmit 
olacaktır. 

Ankara Vilayetinden: 
1- Etimesut yatı okulu için 

yiyecek ahnacaktar. 
2 - Bu yiyeceklerin en ço

ğunun tutarı 8294 lira 15 ku· 
ruf en uının tutarı da 7422 
lira 30 kuruştur. 

3 - Eksiltme kapa)ı z~rf bi
çiminde _yapılacaktır . 

~lo \'kilo ve Çaldıran 40975 
,., ilkıek o..anın 48000 kilo 
lıı';~ etleri Batkale hudud ta· 
._~ ""• 9600 kilo Yüksek ova 
~, v"nun 9400 kilo sade yağı 
~, ~ haıtaneainin 140 kilo 
~it kilo mete odunu ve 
~lct -te taburunun 425000 ve 
~, ~•n taburunun 350000 kilo 
~llo ı11apa4a taburunun 330000 
"-ı.ıa~ete odunları kapalı zarf 
'· -Q ı.aünakasaya konulmuı
~- ~kale ııtır eti Ağustosun 
l6 4-tı Çar4amba günü aaat 

24000 kilo 11ğır etine kapalı 

4 - isteklilerin şartnameyi 
görmek için her gün Ankara 
kültür direktörlüğüne gelmeleri 
artırma ' eksiltme yasasına gö
re haıırlıyacakları kapalı :ıarfı 
da 100 de 7,5 teminatı muvak
kate · makbuziyle birlikte 6-S. 
936 perşembe günü saat 16 da 
Ankara viliyf'•i encümeni dai· 
mi reiıliğine vermeleri ilin o· 
lunur. 

~ .. talchran ve Yüksek ova 
,,""u1a ııtır etleri Atuı
"-\ 8 altıncı per4embe ıünü 

ela ve Bafkale Yiıkıek 

zarfla teklif edilen fiyat pahah 
görüldüğünden pazarlıkla ek· 
siltmeai 2:1 temmuz 936 rünü 
saat JO da Beytüışebapta Sa· 
tınalma komiıyonunda ~yapıla
caktır. İlk teminatı 450 lira ol
duğu, isteklilerin muayyen 
günde ve saatte ilk teminat· 
larile birlikte bulunmaları. 

• • • "h 
Safranbolu piyade alayı 1 • 

tiyacı için 182 ton un kapalı 
zarf uıulile münakasaya ko· 
nulmuftur. Uaun beher kilosu 
15 kuruş olub muvakkat temi· 

• * • 
1- Onuncu yıl yatı okulu i

çin yiyecek alınacaktır. 
2- Bu yiyeceklerin taaarla

nan değeri 7218 lira 15 kuruş

tur· 
3- Ekılltme kapalı zarf uıu· 

lü ile yapılacaktır. 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Ga:t!le mürıılaic·atından maada: 

1 - Tacirleri al<ikadar eden kamın, kararname, 
ticaret m11aheclt>/af, kontenjan /islr.lerini parasız '!la
rak hirkce veya .fransr:<'a il<iııe surtllle abonelerine. 
takdim t>der. 

2 - Abonelerinin ueryi nu·i~kiilii.lım hıil için bu iş
lerde [P.crıllJl'lİ Vt' sal<ihhıel sahibi bir ımitehassısı 
istişare İçin parası: olarcİk emirlerine anuide. b11lun
ılurmaklad1 r. 

:J. - Bilumum lel'l'ı'me işlerinde «Poliyloi» Bıirosll 
tarafından yı'iıde '].) tenz.il<il yapclll'. 

4- İstekliler şartnameyi gör
mek ii:ıere her gün Ankara 
kültür direktörlüğüne gelmeleri 
ve artırma, eksiltme ya .. asına 
göre hazırlıyacakları kapalı 

:ıarn da 100 de 7,5 teminatı 

muvakkate makbuziyle birlikte 
6-8-9~6 perşembe ıünü saat 
16 da Ankara vilayeti encüme
ni daimi reiılitine vermeleri 
ilin olunur. 

• • * 
1- Kızılcahamam yatı oku

luna yiyecek alınacaktır. 
2-Bu yiyeceklerin tasarlanan 

asgari değeri 5678 lira 50 ku
ruş ve azaıni değeri de 7259 
liradır. 

3 - İsteklilerin şartnameyi 
görmek için Ankara kültür di
rektörlüpne gelmeleri artırma 
ve eksiltme yasa11na göre ba
zırhyacaklakları kapalı zarfı da 
100 de 7,5 teminatı muvakkate 
makbuziyle birlikte 3-8-936 pa· 
zartesi günü saat 16 da Ankara 
vilayeti encümuni daimi reiıli
ğine vermeleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonundan: 

İdareleri İstanbul Levazım 
Amirliğine bağlı müe11eaeler 
;çin beş bin liralık yulaf 23 
Temmuz 936 pertembe günü 
aaal 14te Topanede ST. Al. KO. 
da pazarlıkla alınacaktır. İlk 
teminatı 375 liradır. Şartname 

ve nümuneai KO.da görOlebi· 
lir. İsteklilerin belli saatle KO.a 
gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Kor topçu taburunun 
senelik ihtiyacı için 300 ton 
yulaf kapah zarf uıuli ile aa· 
tın alınacaktır. 

2- Yulafın beher kiloıunun 
muhammen bedeli 4 kuruş 50 
santimdir. 

3- İhalesi 31 T emmu:ı 936 
cuma pnü ıaat 
caktır. 

l 6da yapıla-

4- ilk pey parası 1013 lira· 
d11. 

5- Teklif mektubları ihale• 
nin yapılacağı saatten bir saat 
önceye kadar Çorlu kor satın 
alma komisyonuna tevdi edil
miş bulunacakbr. 

6- Şartname ve evsafını 
görmek iatiyenler herıün ko
misyonumuza ve ihaleye ıire· 
ceklerin belli rü• ve saatte 
Çorluda kor aabn alma komiı· 
yonun• müracaatları. .. 

• * 
Kora bağlı birliklerin 

yıllık ihtiyacı için yedi bin ki· 
lo aabun açık ekıiltme ile aa· 
hn alınacaktır. 

2 Sabunun beher kilosunun 
muhammen bedeli 38 kuruıtur. 

3- İhaleıi 3 atuıtos 936 pa · 
zartesi rünü saat 16 da yapıla· 
caktır. 

4- hk pey parası 200 lira · 
dır. 

5- Şartname ve evsafını fÖr · 
mek iıtiyenler her a-ün komiı· 

yonumuza ve ihaleye rirecek
lerin belli gün ve saatte Çor· 
lu kor satın alma komisyonuna 
müracaatları. 

2-İnşaat- Tamirat -'Nafıa işleri., Malzeme - Harita 
lstanbul Liman İşletme idaresinden: 

İdaremi:ıin Rıhtım tamiratı için evsafı şartnamesinde yazılı 
11,000 metro mikabı Anroşmana lüzum oldutundan açık eksili· 
meye iştirak ed~cek isteklilerin 1650 lira depo ederek 27·7-936 
pazartesi günü saat onda idare Şefler Encümenine ve fazla taf· 
silit için Galatada Merkez Rıhtım hanında Tamirat Bilroıu Reia• 
ligine müracaat olunmaıı . 

Mersin Be,ediye Riyasetinden: 
Şehir imar planı müteahhidi proföıör Yanaeae verilmek üıter• 

Osmaniye mahallesi ile Nuıratiye maballuinin 1 500 mikyaaında· 
ki paftalarının yapılmaıı ve elde m~vcut bulunan 1 2000 mikya· 
aındaki şehir haritasından istifade . edilmek ıuretile 1 1000 mikya
sında tesviyei münhanili haritanın tanzimi açık ekailtmeye ko· 
nulmuştur. 

A - Şartname belediye fen dairesinden parHız alınır. 
B Oranan defwi 2000 liradır. 
C - Eksiltme 31-7-936 Cuma ~Gaü ıaat 15 de ı..Belediye da-

ireainde yapılacaktır. 
D - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
E - Süresiz tutak miktarı 150 liradır. 
F - Eksiltmeye rirecek olanlar diplomah milhendis oldulda· 

rına ve ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair belıe 1röne 
recektir. 



Sayfa ?. 

Ankara Valiliğinden: 
Eksiltmeye konan iş: Etime· 

ıut hükümet konağının tamiri. 
1- Eksiltme 6-8-936 perşem· 

be günü saat 16da Ankara 
Defterdarlığı binasındaki ko· 
misyonda yapılacaktır. 

2- Tahmin edilen bedel 1385 
lira 18 kuruştur. 

3- Şartnameleri iÖrmek iı
tiyenler her gün komisyona 
müracaat edebilir. 

4 - Muvakkat teminat bede· 
li 103 lira 90 kuruştur. 

isteklilerin yukarda aözü ge· 
çen gün ve saatte 936 l" . . . ma ı se-
neıı tıcaret odasına kayıtlı ol· 
duklarına ve vila t N f M .. -
dürlügünden !le . abıa 'bu' 
i 1 . verı mış u gı ı 
ş er~ yaptıklarına dair kanuni 
vesaıkler' 
d . 1 ve yukarda yazılı 
De~ozıto makbuziyle birlikte 

e terdarhkta kurulan komis
yona nıüracaatları. 

•** 
C 

1 - Merkez İnönü Devrim, 
uınhu · · ' 

O 
rıyet, Iltekin, Etimesut, 

nuncu y l b d 1. . 1 yatı okullarının e-
e 1 keşıfleri 1241 lira 5 ku· 

ruştan ibaret olan tamir işi a
çık eks'lt 

2 
1 ıneye konulmuştur. 

. - Eksiltme 3-8 916 pazar· 
tesı .. u •• 

.. gunu vılayet binasında en-
cuıneni d · 'd aıını e saat 16da ya-
pılacaktır. 

3- İstekliler, şartnamede 
yazılı muha b d l . .. d mnıen e e ın yuz· 
~ 7,5 nisbetindeki para tah-

vılat h , . es aın ve banka mekhr· 
bıyle eksiltmeye gireceklerdir. 
. 4- Şartnameyi görmek is
t~yenler Ankara kültür direk
USrlüğüne müracaatları. 

Ankara 
P. T T M''d" l" ~ .. d · · u ur ugun en: 

1- Ye . h' · d nışe ır postanesın e 
Poıta gişesi yaptırılacakhr. 

Bedeli muhammen 901 lira 
muvakkat teminat ()7 lira 57 
kuruştur. 

2- Aynı t · · · · pos ane ıçın pırınç· 
ten yedi adet levha ve mektub 
~ut~su yaptırılacaktır. Bedeli 
eşıf 'l2:i lira 75 kuruştur. Mu· 

vakkat teminat Hi lira Hti ku· 
ruştur. 

3- Yine bu postahane için 
Yaptırılacak 81.) X2 00 eb'adında p T . , 
•" . r. levhası ve telefon 

4;;u~ma odasının l.ıedeli keşfi 

1 
lıra muvakkat teminatı 37 

ır: 12 kuruştur. · 
. 9,30 X 2. Hl eb'adında 

caınlı b "l 'b' 0 me ile şartnamesi mu· 
cı ınce yaptırılacak 7 adet ma· 
~anın bedeli keşfi 49.t lira 83 
Uruş rnuvakkat teminat 37 li

ra 12 k 
ı: uruştur. 

d' ·>~İhale şekli açık eksiltme· 
."· u işlerin toptan eksiltme· 

aı Yapıl b'l 
ek 'it a 1 eceği gibi ayrı ayrı 

ıı ıne . d 
ve 11 e yapılabilir. Keşif 

4artna.ınele B "d" l"k kale . r aşmu ur u 

6 
rnı~~e. her gün görülebilir. 

b 
«sıltnıe ao-7-936 per

şeın e gün" 
dürlük k u. saat 15te Başmü-

k onıısyonunda yapıla-
ca ve b d 1 r-1.. e e haddi layık gö· 
u urae aynı a" d d l c kt' oUb e ihale e i e· e ır. 

. .1 - Talihlerin ihaleden bir 
gun evvel t . 

ernınallarını yatır· 
mış olrnala 
bu . 11 ve aynı zamanda 

ek.sıltmey · b" d . v·1- e gıre ıleceklerine 
aır ı ayet Nafıa M"d" l'' ... 

d l 
u ur ugun-

en a acakla hl' . . rı e ıyetnameyı 
ıbraz etmeleri la" z d 

ım ır. 

. -
lnönü Şarbaylığından: 
l- Takriben 80-100 hektar· 

lık sahada U . . . . · şartnamesınde 
Çızılı. hududlar içerisinde bulu· 
~an laönü kasabasının 1 500, 

.1000. ve 1 2000 mikyaalarında
kı halıhazır haritalarile mü•tak
bel planının çizilmeaine kafi 

1 

ehliyeti fenniyeyi haiz talib çık· 
madığından bu işin ihalesi 12 

gün daha uzatılarak 27 7·936 
pazartesi günü saat on beşe 

bırakılmıştır. 

2- Bu işe aid malumat İnö· 
nu Urayından ahnabiHr . 

3- Bu işin muhammen bede
li 1550 liradır. 

4 - Muvakkat teminat l 16 
lira 25 kuruştur. 

5 - İsteklilerin bu işe gire· 
bileceklerine ve işi alabilecek· 

MÜNAKASA GAZETESİ 

lerine dair Bayındırlık Bakan · 
lığından aldıkları fenni ehliyet 
vesikası ve muvakkat teminatı 
Belediye Sandigına yatırdıkları
na dair makbuz veya ban:<a 
mektubile U. Ticaret vesikala
rile ve 2490 sayılı kanunun 
hükümleri dairesinde ihale gü
nü İnönü Urayında Daimi En· 
çilmene müracaatleri ilan olu
nur. 

3 .--ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 
İstanbul komutanlığı satmalma komisyonundan: 

Ordu ihtiyacı olan 17 kalem dişçi malyemesi satın alınacaktır. 
İhalesi 9 Eyliil 936 çarşamba günü saat 15 te açık eksiltme ile 
yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 

Muhammen tutarı 1115 liradır. İsteklilerin 84 liralık ilk te· 
minat makbuz veya mektuplar;}e beraber belli gün ve saatte 
Fındıklıda Komutanlık .satın alma komisyonuna gelmeleri. 

* 
* * Ordu ihtiyacı olan 40 kalem kan taamülü alat ve eczası satın 

alınacaktır. İhalesi 9 Eyliil 936 çarşamba günü .saat 14,30 da 
açık eksiltme He yapılacaktır. Muhammen tutarı 760 liradır. ilk 
teminatı 57 liradır. Şartnamesi her gün komisyonumuzda goru
lebilir. İstuklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplar ile bera· 
ber belli gün ve saatte Fındıklıda komutanhk satın alma komis
yonuna gelmeleri. 

• . "' 
Ordu ihtiyacı olan 185 kalem sitomatoloji alat ve edevatı 

satın alınacaktır. İhalesi 9 Eyliil 936 çarşamba günü saat 14 de 
açık eksiltme ile yapılanaktır. Muhammen tutarı 3916 liradır ilk 
teminatı 294 liradır. Şartnamesi her gün ksmisyonumuzda görü· 
lebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mekıupları ile bera
ber belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma komis
yonuna gelmeleri. 

4-Kereste, tahta ve saire 
İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 

Teslim yeri Adedi 

Beykoz 250 

Beher direğin 
muham. bedeli 

L. K. 
2 75 

Muvakat 
teminat 
L. K. 
51 57 

idare ihtiyacı için alınacak 250 adet 7 metrelik keıtane tel· • 
ğraf diregi açık ekıiltmiye konulmuştur. Eksiltme 7-8-936 tari-
hinde cuma günü ıaat 15,30 da Galatasarayda İstanbul Posla T. 
T. Başmüdürlüğü alım, satım Komisyonunda yapılacaktır. İstek· 
lilerin şartaamesini ğörmek ve muvakkat leminallarıın eksiltme 
günHnden evvel yatırmak üzere hergün Başmüdürlük Yazı işleri 

kalemine müracaatleri. 

5 -- Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
İstanbul Müftülüğünden: 

Diyanet İşleri Reisliği tarafından hususi şartnamesine gö· 
re 20,000 yirmi bin aded türkçe hutbe kitabı bastırılacaktır . 

2- Kağıdı dairemizden verilmek üzere muhammen baıım üc
reti 2,900. Muvakkat teminat miktarı yüzde 7,5 heaabile 217 50 
kuruştur. 

3 - Eksiltme 5 ağustos 936 çarşamba günü saat onbeşte İs
tanbul Vilayeti Muhasebe Müdürlüğünde müteşekkil Komisyonda 
açık eksiltme usulile ihale edilecektir. 

4 - Huıuıi şartnumeyi istiyenler İstanbul Müftülüğünden be
delsiz olarak alabilirler. 

6h· Mensucat · Elbise - Kundura · Çamaşır ve v .s 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Harbiye okulu için 2100 adet fildikos fanila müteahhit nam 
ve hesabına Z7 Temmuz 936 pazartesi günü saat 14te Topanede 
ST. AL. KO.da pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli l 155 lira
dır. Son teminatı 173 lira 25 kuruştnr. Şartname ve nümuneai 
KO.da görülebilir. 

İsteklilerin belli saatte KO na gelmeleri. 

7- Mahrukat -Benzin-Makine yağlar1 ve saire 
Ankara P. T. T. Başmüdürlüğünden: 

Ankara te.siz iıtasyonlarının ihtiyacı olan 50 ton gazoil ka· 
palı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 
67450 liradır. 

Muvakkat teminat 506 lira 25 kuruıtur. Buna a:t şartname 
yazı işleri büromuzda her gün ırörülebilir. İsteyenlere örneği ve
rilir. 

İıteklilerin 3 Ağustos 936 pazartesi günü saat 15 den bi saat 
evvel mühürlü teklif mektup ve teminat makbuzlarını komis· 
yona tevdi etmeleri. 

Nafıa Vekiletinden: 
4 Atu•to• 936 ıab l((in6 •aat 15 de Ankarada Nafıa Bakan· 

lığı malzeme eksiltme komi•yonu oda•ında 4968,75 Ura muha
men bedelli 16200 litre benzin, 500 kilo mobiloil evHfında ve 

• 

350 kilo Avtol evsafında yağ, 15 büyük kutu Valvolin y•t' 
25 litre Renkli ispırto, 4 teneke gaz yağı, 10 kilo yine ... 1 
evsafında yağ, IO kilo gres yağı, IO adet büyük gllderı J 
adet büyük Sünger mübayası açık eksiltme uaulu ile ek• 

ı konulmuştur. 
Şartname ve buna müteferri diğer evrak parasıı olarak 

zeme dairesinden verilecektir. 
Muvahkat teminat 372 lira 66 kuruştur. alı• 
1936 senesi Ticaret Odası ve Nafıa Bakanlığından 

Ehliyet vesikaları ibrazı mecburidir. 15 
Eksiltmeye gireceklerin 4 Ağustos 936 salı günü •••t liJ'

Bakanlık Malzeme eksiltme komiıyonunda bulunmaları 
dır. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: k 
Niğde garnizonunda bulunan kıt'aların 200 ton söınik0 

den k~mürü kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuttur· li'' 
tonuna 33 lira fiyat tahmin edilmiş olup ilk teminatı 495 
İhalesi 4 Ağustos 933 salı günü s~at 16 da Nigdt de TuınePb}I 
alma komisyonunda yapılacaktır · isteklilerin teklif mek~" ~ 
ihaleden bir saat evvel komisyon Başkanlığında verın•f 
lıdırlar. İstekliler şartnameyi komisyonda görür ve para•1

' 

lirler. 

İstanbul levazım. amirliği Satınalma Komisyonuod•lli 
Hıırbiye okulu için Ayasağaya teslim şartile 45 ton od'1~ 

Temmuz 936 Cuma günü saat 14,30 da Tophanede Satı~ 
komiıyonunda pazarlıkla alınacaktir. İhale günü tealim •• f 
alınacak olan odun için isteklilerin belli saatte Komisyoıı• 
meleri. 

8-- Nakliyat: 
Erzincan Aşı ve Serom Müessesesi DirektörlüğiİPde#: 

Ankarada Etlikte Ziraat Vekaleti Merkez laboratu•~' 
1200 kilo sikletinde bir dizel motöı ü takriben yüz e bl 
ağırlığında bir di.1amo 60 kavanozlu 320 plakalı "'·~" 
ıi 2580 kilo ağırlığında bir akümülatör, tevzi tablosu 91e 

1 
i 

nakillerinin kazasız, zayiatsız olarak demontajı, sökülP''~I 
bunların teferrüalının ambalaj edilmeleri arızasız olarak .. tel' 
cana nakli ve Erzincanda Aşı ve Serom müessesesinde gOl l 
lecek yerde montajlarını yapılmaıı açık eksiltmiye cıkarıld'i 

Bu işin muvakkat teminatı 225 lira olarak tahmin edilfll , 
Bu işin ihalesi 12 Ağuatos 936 çarşamİ>a günü aaat on bette ,1 
z.incanda Belediye Dairesinde toplanacak Komiıyonda 1• 
caktır. ı~ 

Şartnameleri Ankarada Ziraat Vekaleti Etlik Merkez L 
tuarları Müdürlütünde istanbal, Trabon Baytar MüdürHikle 
ve Erzincanda Serom Müessesesindedir. il 

Eksiltmiye iştirak edebilmek için 2490 numaralı kanuat&I 
3 üncü maddelerinde zikedilen şartları haiz ve makine. ele 
işlerinde ihtisası olduğuna dair fen heyetinden mu,addak "' 
sı bulunması lazımdır· Şartnameleri görmek istiyenler her 
yukarıda zikedilen yerlere müracaatl~ri ve talihlerin ~u"; 
teminatları kanuni ve fenni vesikalarHe birlikte teklif fıy• / 
en az beş gün evvel Eazincan Müessese Müdürlüğüne "erııı 
ve iününde Komisyona müracaatleri ilan olunur. 

D. D. Yolları ve Limanları Umum Müdürlüğü 
Satınalm Komisyonundan: i 

"" .& Ankara deposuna :l).!).937 sonuna kadar gelecek t~ ııl'P' 
16200 ton maden kömürünün boşatılması ve makinelere ~yil e ~ 
mesi işi, 4·8-936 aalı g-i:nü saat 15te ihalesi yapılmak uı~~ '1', 
palı zarf usulile ek•iltmeye konulmuştur. Muhammen bede 

1 ;I, 
liradır. Bu işe girmek istiyenlerin 425,25 liralık muvakkat ,f 
nat kanunun tayin ettiği vesika ve beyannamelerile birli~t~jl 
gün eaat l 4e kadar komisyon reiıliğine müracaat etmeler• _,/ 
dır. Mukavelede şartname projeleri ~omisyon tarafında~ 
olarak datıtılmaktadır. 

8-· Müteferrik 
Muğla Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden : . ~' ~ 

1- Muğla Cumhuriyet meydanında meveud kaide üıerıll 
tatürk anıtı için bir konkur acılmıştır. 

2 - ~u konkura bütün heykeztraşlar girebilir. 11.•i" 
3 - istekliler meydanın umumi vaziyet planile anıt 

planlarını Muğla İlba.ylığından para.sız olarak alabilirler. lı , 
4 - Anıt üç buçuk metre uzunluğunda aakeri üniforP'' fıİ 

tat6rk heykeli olacaktır. r 
5 Heykelin duruş vaziyeti heykeltraşın dü,ünü4üıı' 

ıerbest bırakılmıştır. I 
6 - Anıt bronzdan dökülecek, montajı heykeltraşa aicl ( 

caktır. ,,IJİ 
7 - Müaabıkalar teklif mektublarile resim ve tabii c "" 

tin l 5 küçüklüğünde alçıdan modellerini nihayet l eyJale .:J 
Muğla İlbaylığına göndermiş bulunmalıdırlar. W 

"Teklif mektublarında eaerin bu şartlar içinde yapılın••' 
istenilen para miktarı sarahaten yazılmalıdır.,, e~ 

8 - l eyliilden ıonra gelecek teklifler kabul edihniye:ıı 
9- Teklifler Muğla İlbaylığındaki Encümence birlefec 1'' 

kem heyetince birinci seçimi yapıldıktan sonra . abideler 
yona gönderilecektir. . 1":.t 

10- Abideler Komiıyonunca kesbi kat'iyet edince eser•,_or 
ailen san·atkara 150 lira, ikinciye 100, ücüncüye 75 lir• J 
fat verilecektir. ,.n 1ı1', 

11 - E.eri birinci derecede betenilen san'atkirla 24'1" 1 
hanunun hilkümlerine 1ıöre mukaveleye girişilecek, ikinci. "1',I 
çilncilniin emerferi alıkonularak diğerleri iıterlet1e ıab 1tJ 
iade edilecektir. 

• 
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fat,ıab ~ 
Ptt .. uı Vilayeti Nafıa 

~.. UdGrlüğünden: 
llbu1 0 . . . A t 

, tkaı· n ıveraıteaı r · 
iaıı ıltrne ve pazarlık 

,onun k 
tk•ılt c.a apalı zarf ~su-

'••lte li llleıı ilan edilen Uni
tıtGt ~Yvanat ve Nebatat 
· ı trıne ' d .. bl l . ı t... •ı mo e erın 
"•eı· 

ıı tek ıne talih çıkmadığın· 
Utırı tar kapalı zarf usulile 
it, ~e çıkarılmıştır. 
kur eşif bedeli 35696 lira 

ıı llftur, 
11

' Ek e,· •iltıne 10-8-936 pa-
l Vi;. liln.ü aaat 15 te İsta n -
t1taı~ietı Nafta Müdürlüğün· 
dl • lrne komisyonu oda· 
C .... Y~pı~acaktır. 

I ll ışe aid proje, şart
k er Vesaire ilgili evrakı 
G ~r~t mukabilinde Nafıa 

b, ' lliiinden alınabilir . 
Muvakkat teminat 2678 

ır. 

t. .. i 
'-'d •tekJilerin en az bir 
.. e 500o liralık bu işe 
.. , ··hı N rno eler işi yaptığına 

~t •fıa Vekaletinden almış 
oll rnüteahhidlik ve tica-

•i kdaıı veıaire vesikaları 
1 •palı zarfını 10 8-936 gü· 
,•~t. 14 te kadar İstanbul 
y •ıresinde Eksiltme Ko-

\ill0~llna makbuz mukabili 
e eri lazımdır. 

-~iliz L 
evazım Satmalma 

l I<ornisyonundan: 

~"1in edilen bedeli 9360 
~t •n 12000 kilo Bronz tel 
~ llıtoı 936 tarihine raatla
~~-itrşembe ıünü ıaat 14te 
~11

1 Zarf ıuretile alınacaktır. 
\~ \t•kkat teminatı 702 lira 
\ tartnamesi her gün ko· 
ıt01lda ·1· "\ n parasız verı ır. 

tklilerin 2490 sayılı kanun· 
:•zılı belgelerle, teklifi 

, '\'i nıazrufları belli gün 
~•tten bir saat evvele ka· 

\ ••ınıpaşada bulunan ko· 
0

" ba,kanhğına vermeleri. 

~ 
S,~hut levazım Amirliğı 
b tıalına komisyonundan: 

~ t1'\'utpaşada bulunan aakc· 
t.. •tırıı . . 
.~ •çın pasa tahtası, mer· 
'illi~ Zımba, masa ve tezıah 
'~ ~tır. Pazarlığı 24 Tem
' l' cuma ıünü saat 15,30 
~~) 0Phanede Satınalma Ko· 
~ı,iı,0~Unda yapılacaktır. Hep-
1•,d,., •hrnin bedeli 108 buçuk 
~tt\tt • 1' eminatı J 6 lira 27 ku· 
rı ~Şartname ve numune· 
~lclile0?1iıyonda rörülebilir. 
t~ıt, tın belli uatte Komis-

telrneleri. 

~ilk 
ı .... •ra Belediyesinden: 

~~1, I Belediye bahçeleri için 
1~e \'tYlik, Yasemin, ıhlamur, 
~, e k- "k l "-ı.ıtıt ~çu çam fidan arı 
''"'- dıf çiçek tohum ve so· 
~il ~~ •hnacağından on beş 
ıılll~ddetle açık ekıiltmeye 
~ ~ttur. 

~l lir dllhanımen bedeli (4197, 
'l • ır 1.1......, • 

~ lir,~ll"akkat teminatı (303, 
ş ır. 'i ~•tne9 · ·· k · f Ilı· il b,, "ını gorme ıs ıyen· 

1~ıı, itan yazı işleri kale
~·~'1111eleri, iıteklilerin de 
'-çlllct. P•J:arteai gilnü aaat on 
lt~•l· .belediye encümenine 

"rı · ı· 
"

1 
an olunur. 

ı ... ti 
hz 
b· ••bibi ve Yazı itleri 

lt •t•ltt·· i 
~ •"1 Orii: •mail Girit. 
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MÜNAKASA GAZETESİ 

b) MÜZAYEDELER 
1-- Emlak 

İstanbul Belediyesinden: 
Senelik muhammen kirası 40 lira olan Samatyada Hüseyin 

ağa mahallesinin deniz kenarı sokağınd a 180 md re murabbaı 
araa teslim tarihinden itibaren 937, 1939 seneleri mayıs ı sonuna 
kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şart· 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 3 liralık 
muvakkat teminat makbuz veya mekt ubHe beraber 22 Tem muz 
936 çarıamba günü ıaat 15te Daimi Encümende bulunmalıdır . 

* • • 
Senelik 

Sayfa 3 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Şehir tiyatrosu tarafın dan 1 T elfrini evvel 936 tarihin· 

den itibaren Nisan 937 sonuna kadar (Türk tiyatrosu) 
adında çıkarılacak 28000 tane mecmua açık eksiltmeye 
konulmuştur. Nümunesi ve şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülür. Beher iki bin tanesine 59 lira 90 kuruş 
Hat tahmin olunmuştur. İstekli olanlar kanunun tayin et· 
tiği vesika ve 63 liralık ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 5 Ağustos 936 çarşamba günü saat l 5te 
Daimi Encümende bulunmalıdır. B ( l 08) 

muhammen Muvakkat • 

kirası teminatı •
1 
lnhisarlarUmumMüdürlüğünden: Sarayburnu Gülhane Park kazinosu. 

Vefada Mollahüsrev mahallesinin Kovacılar 
sokağında Ekmekçibaşı Ahmelpaşa medresesi. 
Bevoğlunda Tepebaşı mahallesinin Meşrutiyet 
caddesinde 8 No.lu dükkan. 

1200 
200 

180 

90 
15 

13,50 
Uluköyde Muvakkithane mahallesinin Çınar
albmeydanı sokağında 83 metre murabbaı yol 
fazlası 937 sonuna. 40 3 
Uluköyde Muvakithane caddesinde 29 metre 
murabbaı yol fazlası 937 mayısı sonuna kadar . 12 0,90 

Yukarıda semti. senelik muhammen kir3s1 ve teminatları ya· 
zıh olan mahaller 937 veya 938-939 senesi mayısı sonuna kadar 
ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arhrmıya konulmuştur . 

' Şartnamesi Leva.ı:ım Müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar hiza
larında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile 
beraber 29 temmuz 936 çarşamba günü saat 15te Daimi Encü
mende bulunmalıdır . 
~- ~ 

2-- Müteferrik 
Askeri Fabrikalar Lmum Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
Bakırköy Barut fabrikasinda bulunan 100 ton bisulfat Askeri 

~ fabrikaları Salıpazarındaki Satınalma ı Komisyonunca 4 Ağustos 
936 sah günü saat 14 te açık artırma ile satılacaktır. Tahmin 
edilen bedeli 1037 liradır. Muvakkat teminat 78 liradır. Nümune 
her gün komiıyonda görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatı 
Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu ve 2490 numaralı 
kanunun istediği vesaikle o gün ve saatte kom isyonda bulunma· 
ları. 

Bursa Vilayeti Hususi Muhasebe Müdürlüğünden: 
Bursa Nafıa garajında bulunan 150 ton hurda demir açık art· 

tırma ile satılacaktır. 
Muhammen kıymeti tonu 7,5 liradır., Arttırmıya girece-kler 

yüzde 7,5 hesabile 84 lira 37 kuruş teminat verecektir. 
İhale 31 -7-936 cuma günü saat 15 te Bursa Hükümet konağın· 

da Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapılacaktır. 
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21 - 7- 1936 
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f ratelli S Pf RCO 
Çinili Rıhtım han 93-97 Galata 

Rıhtım Telefon: 44792 
Amsterdam · Kompani Ro1al 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvera , Rotterdam, A 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

CERES vapuru 
18 ili 23 Temmuz tah mil 

Nerlandez kompanyasmın 
nehri vapurları limanlar j :-in 

< 
husuıi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
landez Kurnpanyaaı ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya )i. 

manları için doğru kon,imen
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 
Anısterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
UL YSSE.S vapuru 23 Temmuza 
doğru Amsterdamdan yakında 
hareket ORE.STES vap. 15 

Temmuza do~ru 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPU KUMPANYSI 
Yakohama, Kobe, Singapur, 

Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 1 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaskov. 1 

(doğru ve aktarmasıı) ı 
DAKAR MARU 19 Temmuza doğru 1 

DURSAN MARU 19 A~ustosa,, 1 

DELAGOA MARU 19 EylOla,, 

Şartnamesinde yazılı evsafta beheri l 2 lira muham
men bedeli 287 adet dökme soba 30-7-936 tarihine ras· 
la yan perşembe günü saat l 5 de açık ehsiltme suretile 
satın alınacaktır. 

isteklilerin şartnameyi almak üzere her gün ve eksilt
me için de iktiza eden kanuni vesikaları ve yüzde 7,5 
güvenme parası olan 516 liraile birlikte Kabataşta leva
zım ve mubayaat şubesindeki alım sabm komisyonuna 
müracaatları. (77) 3 - 4 

* * • 
1- 6-7-936 gününde kapalı zarfla eksiltmeye konu· 

lan 17845 lira 10 kurus keşif bedelli Polathane idare 
binası inşaatının isteklisi çıkmadığmdan aynı şekilde 
yeniden eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme' 29-7-936 çarşamba gunu saat 15 te Ka· 
bai:aşta İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Eksiltme evrakı 90 kuruş mukabilinde İnşaat 
şubesinden alınacaktır. 

4- Muvakkat teminat 1339,06 liradır. 
5 .......: İsteklilerin ihaleden en az üç gün evveline ka

dar İnhisarlar İnşaat şubesine gelerek en az bu büyük
lükte bir binayı muvaffakıyetle yapmış olduklarınt ve 
Mimar veya Mühendis bulunduklarını gösterir vesaik 
ibraziyle ehliyet vesikası aldıktan sonra eksiltme evra
kını istemeleri lazımdır. 

6- Kapalı zarflar ihale 
mezkur Komisyon Reisine 
melidir. 

günü saat tam t 4 e kadar 
makbuz mukabil'. nde veril· 

(85) 3- 4 
• • • 

14-7-936 tarihinde pazarhkla satm alınacağı ilan olu
nan 2100 lira muhammen bedelli iki adet motopompa 
ait tekliflerin tetkikatı bitmediğinden pazarlıkla eksilt
mesi 24-7-936 cuma günü saat 15e talik olunmuştur. 

Teklifleri muvafık görülen isteklisinin yüzde 7,50 mu
vakkat güvenme paralarıyla birlikte tayin olunan gün 
ve saatte Kab ataşta levazım ve mübayaat şo beşindeki 
Alım Satım Komisyonuna müracaatları. 101 (2 2) 

• • * 
İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 60,000 met-

re düz beyaz kanaviçe 3·8·936 tarihine rastlıyan Pazar
tesi günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacakbr. İstek· 
lilerin şartnamesini sörmek üzere her gün ve pazarlık 
içinde tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 
paralarıla birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Muba
yaat Şubesi Müdürlündeki Alım Komisyonuna müracaat-
ları . (94) 2·3 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870-7-8-9 
•""Ô--- . 

Hareket edecek vapurlar 
CALDEA Çarşamba 22 Tem

muz, saat 17 Burgaz, V arna, 
Kostence, Sulina, Galatı, İb
rail. 

AVENTİNO Perşembe 23 Tem! 
muz saat 17 Pire, (Patras) 
NapoJi, Marailya, Cenova. 

FENICIA Perş. 23 Temmuz 
saat 17, Kavala, Selinik, Go 
los , Pire, Patru, Aysıuanda, 
Brindizi, Ankona, Venedik, 
Trieste 

Beklenen vapurlar 
CELIO Şalı 21 7 Saat 17 de 

Trieate, Veaize, Brindizi Pire· 
den. 

CALDEA Çarıamlta 22 5 Saat 
10 da Trieıte, Venize Brin· 
d!zi Selaaik, Kavalladan. 

A VENTINO Perşembe 23 7 Saat 
7 de Danube, Koıtantza, Var
na, Bour~azdan. 

FENICIA Perşembe Saat 7 de 
Danube, Konıtantza, Varna, 
Bourgaz:dan. 
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Les avantages procures par notre journal 

a ses abonnes 
/~11 d.t'/ıors de son contemı. le «Miinal:asa Gazete-· 

sin off re fİ .•ws abonnt•s les <.ıııanlayes sultıanis : 
I ·- il ımblie en supplt>menl lf' le.rie Pn franruis 

de fou/es lt>s lois. decrl'ls-loi, lrailı;s de comnwrnı, 
lls!t•s cles ı'oniingentenwnts f'Lc. el frs sn11mel yratui
leme11J ci se!\ abonm•s. 

'2 il met yracİ<'usemenl <İ la di~positiorı de st•s 
al>onnı•s un spfria/iste en malihe jbwalt!, caı,ab/e el 
C.l"/n;rime.ntı:, />Ollr toute ı·ons11llation, afin de rhw11Jrt'. 
les ııııes/irıns t'pintusı·s de fisr et cl'İm/>lil. 

.'J. - l.e B11rem1 de Trmluclion tıPoliylol» effeclw', 
ıi f'inlt·ntion ıfe nos abonıu:s 11ne t'Stompfr de ?.i 
f'0ıır l'enl dar•s /eurs lrauau:ı: ele tradudion l'i de cnııie.. 
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J) Ad~ıdications au Rabais 

J-

l~struction- Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construc.tion Cartographie --

Enrochement de 11,000 me
treı cubeı pour la rcparation des 
Quais d'lıtanbul. Cautionnement 
l6SO L. Adj. ouverte. Comite 
deı Chefs de I' Administration de 
l'Exploitation du Port d'lstanbul, 
lundi, '27 7-936 a 10 !ı. Pour plus 
~1Dples renseignements s1adreıı>er 
14 la Preıidence dıı Bureau de Rı!· 
paration, Mt'rkez Rihtim Han, Ga
lata. 

-
Elaboration de la carte a cour· 

be de niveau de Mersine. Echel
le 11000 p · · rıx est. 2000, caut. 
prov. lSO L, Adj. ouverte. Com. 
de la Mun· . l d M . ıcıpa ite e er.sıne, 
vendredi 31-7-93 1 C 1 6 a ıs ı. a ı. 
Jeı eh. grat. au Service Techni· 
que de 1• dite Municipalitf. -

Reparation du Konak de Gou
vernorat d'Etirnesoud a Ankara. 
Prix est, 1385 1 ' 8, caut. prov. 
103,90 L. Ad' 

J. ouverte. Com. 
d'Encherea ıiı~geant au Defterda-
rat d' Ankara iewdi, 6·8·936 iı 16 
b. Calı. des 

1

ch · l C . · . a a omauıııon. -
Reparation de-1 Ecoles Ineu

nu, Devrim, Djurnhuriyet, Ilte
kin, Etime11out et Onundji yil 
iı. Ankara. Pri 12 ... l 05 t ıc eıt, "l , , cau • 
prov · 7 ,5 pour cent. Adj. ouver
te. Com. Permanente du Vilayet 
d' Ankara, lundi 3 8 936 a 16 h. 
Cab. des eh. a la Direction de 
l'loıtnaction Publıque d' Ankara. 

-2 

Produits. Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstru
ments Sanitaires - F our

niture pour Hôpitaux 
La Commission d'Achıt du 

Commandanat d'lıtanbul a Findik
li achetera, par voie d' adjudica· 
tion ouverte, pour les besoins de 
l'armee les articles suivants aux 
eonditionı t!noncees ci·bas : 

1.- Fourniture pour dentiste 
17 ıorteı. Prix est. 1115, eaut. 
prov. 84 L. mercredi 9·9·936 a 
15 h. 

2. - Instruments et mt:dica• 
ments pour reaction de sang, 
40 eıpeceı. Prix eıt. 760, caut. 
prov. 57 L. Mercredi 9·9-936 iı 

14 h. 30. 

3. - lnıtrument de ıtomato
lorie l85 ıortea. Prix eıt. 3916, 
eaut. prov. :l94 L. Mercredi, 9·9-
936 a 14 h. Cah. dos eh. a la 
Commiuion precill~e. 

-3-

Habillement - Lingerie · 

Chaussures ete. 

-----------------=-Flanelle en fil d'EcoHe 2100 
pit:ces, pour l'E.cole de Guerre 
de Harbiye. Prix eıt. 1155, caut. 
definitive 173,25 L. Adj. de gre 
a gre au nom et pour le compte 
de l 'entrepreneur. Com. deı A
chats Militaires de l'Eeonomat 
d'lstanbul a Tophane, lundi, 27-7-
936 a 14 h. Cah. deı eh. et e
chantillon a la meme Commission. 

-4-

Travaux d'lmprimerie 
Reliure - Papeterie 

Fouraiture de Bureau 

lmpre11ion en 20,000 exem• 

MBRCREDI 

plaireı de "hutbe,, en turc. 
Prix esl. (papier e:ıcclu) 2900, caut. 
prov. 217,50 L. Adj. ouverte. 
Com. speciale siegeant a la Di
rection de la Comptabilite du Vi· 
layet d'lstanbul, mercredi 5-8·936 
u 15 h. Cah. des eh. grat. au 

Müftülük d'lstanbul. 

-5-

Bois de Construction, 
Planches ete. 

-------------- -" 
Poteaux de Telegraphe, en 

chataignier, 250 pieces livrables 
a Beykoz. Prix est. 2,75 L. la 
picce. Caut. prov. 51,57 L. Adj. 
ouverte. Com. d'Achat et Vcnte 
de la Oirection Principale des 
P. T. T. d'lstanbul a Galata Sa· 
ray, vendredi, 7-8·936 a 15 h. 30. 
Cah. deı eh. au Seerctariat de la 
Oir. Principale ıusviıec. 

-6-, _ _;;_ ____ _ 
Combustible, Charbons, 

Car bur ant. 

Gazoil 50 tonneı, pour les 
besoins des stations du T. S. F. 
d 'An icara. Prix est. 67450, caut. 
prov. 506,25 L. Adj. sous pli ea
chete. Com. de la Direction Prin
cipale des P. T. T. d'Ankara, lun
di, 3-8·936 a 15 h. Cah. des eh. 
au Secretariat de cette Oirection. 

Benzine 16200 litres ; 

MobiloH 500 kilos ; 

A vtol 350 kiloı ; 

Valvaline 15 grandeı boiteı, 

Alcool denature 25 lıtre.!I 

Petrole 4 bidons, 

Mobiloil 1 O kiloı, 
Huile graiss~ 10 kilos 

Peau de chamoiı, 10 grandes 
pieces, 

Eponges, 10 grandeı pieces. 
Prix est. 4968,75, caut. prov. 
372,66 L. Adj. ouverte. Com. des 
E.neht<res du Ministere deıı T ra
vaux Publics a Ankar;ı, mardi 4 • 
8 936 a 15 b. Cah. <leıı eh. au 
Service du Materiel. 

Charbon aemi·coke 200 toa• 
nea, pour la garnison de Nigde. 
Prix eıt. 33 L. la tonne. Caut. 
pro\'. 495 L. Adj. sous pli c&che· 
tc. Com. dea Achats Milita'ires 
de Nigde, mardi 4-8-936 a 16 h. 
Calı. des eh. a la dile Commis
sion. 

Boiı de chauffage 45 tonnes 
livrable a Ayasag-ha, pour l'Eeo
le de Guerre de Harbiı;, Adj. de 
gre a gre. Com. des Achatıı Mi
litaire1 de l'E'.conomat d'lstanbul 
a Tophane, vendredi, 24-7-936 a 
14 h. 30. 

7-

,_ Divers 

Fil de bronze 12,000 lcilos. 
Prix eat. 9360, caut. prov. 702 
L. Adj. souı pli cachete. Com. 
des Aehats Maritimeı a CaHim· 
pacha, jeudi, 6-8-936 a 14 h. 
Cah. dea eh. a la dite Commis
llioa. 

Plantes et jeunes arbuateı de 
roıier, de jasmin, de li!aa, de 
tilleul, de aapin, divers grains 
de fleun et des racines de 
plante en forme d' oignon, pour 
lca jardins munieipaux d' Ankara. 
Prix est. 4197,50 caut. P-rov. 
303,82 L. Adj. ouverte. Com. 
Permanente de la munici palite 
d'Aokara, lundi 3-8-936 iı 10 h. 
30. Cah. des eh. au Secretari:ıt. 

Peinture a l'huile minerale 
150 k. 

Teoline. peinture minerale 
35 kilos. Prix est. respective· 
ment 55 et 190 P. le k. eaut . 
prov. 12,50 L. Adj. ouverte. 
Com. Permanente de la Munici
palite d'lstanbul, ınercre<li 5-8-936 
iı 15 h. Cah. des eh. a la Di
rtction de l'Economat. 

Confection de meubles pour 
les lnstituts Botanique et de 
Zoologie de l'Universite d'lıtan
bul. Prix est. 35696,25, caut. 
prov. '.2678 L. Adj. soua pli ea-

22 

.,_jol 
chete. Faute de souın• 

1111
, 

lors de l'adj. precedeote. e; 
velle adj. souı pli ca~hetlt 
verte et qui ıurıı tıec ,. 
ıo.s 936 a. ıs h. iı l~ det 
Eneheres de la Direch011 I 
vaux Publıcs du Vilayetpi 
bul. Cah. des eh. 3 la 

9 
f 

. . t t7 
susvııee, moyennan 

- ·oıı 4 
Coneours pour l'erectı 

statue d'Atatürk a Muti•· 
du Ojumhouriet. Touı JeS 

~r· teurs peuvent y partıcı,.- rtil 
les oonditions dans la p• 

at.J"te que du journal, ruhr. IY•ıJ 

Bisulfate lOO tonnetr ;,, 
vant a l'Uıine deıı pouprij 
plosives de BakirkeuY· ve'' 
1037, eaut. prov. 78 L;,Ach•t 
la surencherc. Com. d s,Ji 
F abriquea Militaire• de f.clı' 
mardi 4-8-936 a 14 h. ' ·ti.. 
lon a la Commiasion pree' 

Lois, Decrets lois, Traites de 
Expositions et F oires 

Expoıition internationale des moyenı brulant 
deı appareils de chauffage l 

D) Machineı a vapeur: tous rect de l'air danı le• 
moteur1 a vapeur, leı inl!ltalla- chaurfes et ven tiles. 
tions et aceeHoires, y relatifs, 111. Appareilı de ~~ I' 
la condensation, les prelevements domeıtique (autreı qu a el 
l'utHisation de la vapeur, proce- cite et au gaz): poele• 
des d'essais, moteurı pour mo- minees fixes ou mobilelli: 
yens de transport; Divers: sta- a vapeur. Fourneauıt d• 
tistiques, plans, etudes, modeles, 1 de tous systemes; '~o•' 
ete. mixtes appliqueı 3 la \1 

E) Moyens de transport; tous euiııon des alimentı et• f 
vehicules pour le transport et la fage deı habitaliona; foıJ 
traction notamment, autocars, speeiaux a certııine!I ill t 
camionı, tracteurs, chasae-neige, alimentaires. Fourneauıc eııı 
chemin de fer a cremaillere, ae· reils fixes et mobile!i e 
riens, troleybus, ebemin de fer a la preparation de df 
de banlieu, induslriel, auto-rails; quanlites d'aliments et 
bateaux fluviaux, remorqueurs, sons. Assainiı.semcnt e~,, 
ferryboab, grues, materiel d'ad- lation des cuiıines et 
duction d, encrgie: feeders sous men ts. Jil 
stationı de tra<'tion. Oivers: mo- iV. AcceHoireı de c 
deles, planı, eto.. et de la ventilation: i~~. 

F. Appareilı et proced~ıı de de mesure et de contr0 ftı 
chauffage et de la ventillation, V. Accessoires de 

1 , ·oe' :~ article de :nenage: rie: rideaux de cheoıı b•I"'· 
1. "Syıteme de chauffage et cissement, bouche de c ~ 

de ventillation (produH autre- ventilat ion, ıırille.s cıt pO' 
menl que par le g-az et l'elec· enveloppeı mt'.•tallique• 1 
trici

0

te): chauffage par la vapeur pareils de cbauffııg~· ot'" 
chauffag-e par l'eau ehaude, chauf- spt'ciale, mitres et fuııı•" • 
f,ı,ge par l'aire chaud; procedrs VI. Produitı ccraoıW'':' 
de dislribution et de repartition leı et cheminees en fıieP' 
de la vapeur, de l'eau chaude et 
de l'air, appliques ıeparement ou 
conjointement. Ventilation par 
moyena mecaniquea et leur eom
binaison; plans, et modeles d'e
ficeı chau ffeı et ventiles; etablis· 
ıementı publics, usines, habita
tionı. 

ll. Appareilı (autreı qu'elec
trique et au S?'•Z) foyen et ge
nerateurs ıpeciaux aux diver1 
ıystemes de chauffage. Surfaee 
de tous systemes et de toutes 
dimensions, tuyaux de chauffage, 
calorifereı a air chaud. Ventila.
teurs et deplaceurı d'air. Proce· 
dea pour le renouvellement di· 

ceı de toutes sortes t 

miıterie, produits refr..::,, 1 
foyers, eah:ıri feres, pr· 

mineeı. ıilf' 
Vll. Materiel de chall '"' 

tioleı de foyer1 alluıne 0~ 
Parateura de eeadre•ı 

fe"' nettoyage et d'entre' 

so ires, . 
0
,;f 

Vlll. Article. de 11>~ .. -~ 
'l d . . rotı.-Vr ... 

tensı s e cuıııne, 
siveuaes, chauffe-e•U' 1t 

· 'd · d'ver•1 
baıns, proce eı ı 


