
~~=--~., 
ABONE ŞARTLARI: 

3 
6 

12 

AYLIGI 
,, 
,, 

KURUŞ 

450 
850 

1500 

Sayısı S kuruş 

GÜNLÜK 
•• 

İDAREHANE: 

u POLIGLOT,. 
T erceme Bürosu 

Galata, Billur ıokak 17 
Tünel yanında 

İLAN ŞARTLARI 
idarebanemizde görüşülur Qı R.eaıni makbuz bedeli ol-

t .•1 ~•n tediyat makbul de. 
1 dır. 'GAZETESİ Telgr.: lst. MÜNA KASA 

Telefon: 43097 

~======~=======-=-=-~ 
Yıl: l Sayı: 119 PAZARTESİ 

'""'- -! ---·· ......... H .. - .. -·ı ilanlar, Emirler, Tebliğler: 
j IÇtNDEKİLER: !1 -
i ~ Münakaaalar: ı 1 . . Denizcilere ilin 
ı r~Y•aa Haberleri t 1 Tahlısıye Umum Müdürlüğünden : 
j l 1•nl•r, emirler, teblitler ı 1 Bazı ar1Zalarm tamiri için, siıli ve tipili havalarda çaltştı-
2-Erıak, Zahire, Et ve Sebze l rılmakta olan Yeşilköy ıia düdiigünün faaliyeti durdurulmuştur. 
-lntaat, Tamirat Nafıa İş- ı Tamirat tamamlandıktan ıonra düdüğün çalışmaya baılıyacatı 

l . ' f d'l kt' 3_ erı, Malzeme, Harita . : ayrıca ilin e 1 ece ır · 
1 y'-'•tbaa itleri-Kırtaaiye l 
j 4 •ııhaııe levazımı t 
- ~ ı I enıucat-Elbiıe·Kundura ! 

1 S Çarnatır v . ı . İ 
16:N•kliyat. 
1 ~•ltineler, Motörler, aair 
1 ?....._Teferruatı 
1 Mahrukat, Ben:rln, Makine 

Lapsekinin Methur Çardak Panayırı 
22 8-936 tarihinde açılacak 3 gün hayvan 4 gün emtea alışve· 

rişi olmak üzere 7 gün devam edecektir. 

a) MÜNAKASALAR 
1 8 Y•tları ve saire. 
1 

-Müteferrik 1 1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 
: 1.... b) Müzayedeler. 

~!:'~·:k: ........... .1 
PİYASA 

liABERLERİ 
~~~-<( 

ihraç maddelerimiz 
l~ 25 grupa ayrıldı 
~•c•tın murakkabe ve ko-

'c laı hakkındaki kanun, 
~f~t tacirlerinde muayyen 
!\ •r V'e şartlar aramaktadır. 
~~it kanunun, netri tarihin
' rac1.tçı olarak çalıtanlara 
'••aflar aranmadan ruhsat
~: "~rilmeıi, muvakkat bir 
~ .. , e ıle kabul edilmitti. Bu 
-~il •ebetıe alakadarlara, ka
t~d l'l tatbikatına ait izahname 
~'11 -ıtınittir. Muvakkat mad-
titıt'~ İıtif ad~ edecek olan ta• 
~d:•ll kinunuevvelin 15ine 
~d,t kayitli oldukları Ticaret 
''k~tn~ müracaatleri icap 

'y edır. 

~~ ~l>ıl1.cak kontrol ve iıtatiı · 
~ 'tleı-· . 
~~· n, ının kolaylaımaıı için 
lttr '•cat maddelerimiz için 

~il. IS lrup numarası teabit olun
~İ"·" •uretle ihracat madde
ıL -.ı,;l 125 2'rupa ayrılmış, tü
~'~1- • kuru üzümler 2, fın
~, "3 k. ·ı 4--iaı . ' uru ıncır er , uzum 
~h~ılde~ batka kurutulmuş 
""td •r :>, ya, meyvalar 6, 
~t ..,•y 1, arpa 8, diğer hubu· 
~~ ~- e bakliyat 9, zeytinyağı 
'\ "ile · lt.ll 11 10, başka yağlar 11, 
>ı.ı'-'llrt lnaınul maddeler 12, 
~h'n~ 13, pamuk 14, canlı 
) d,

11
.t.r 15, balık ve her tllr

~~'lt, •ı. ınahıulleri 16, yün, 
' t tG 1 tıftik 17, batıraak 18, 
~-" G. deriler 19, palamut 
b.._l)t.t'' 20, halı ve kilim 21, 
"'d,,~ 22, ınaden k'5mürn 23, 
~G .. '" 24. ~ıı .... tu ...... 
.... , .. ır maddeler de 25 

y "•h &rupu teşkil etmiıtir. 
~-i. --

fıLll,,,~~··at talimatnamesi 
,~aı ~ 'Ye, bina kanununa tey· 
~li"d:Z•~ladığı talimatnameye 
ı11~tl ' 0 taat yapılacak ar

""ltı "•ıır bulunduğu dar 
'"d ''L l'd~ il pencere açıldıtı 

""h ''•adan iki metronun 
(h terkedilmeaini tart 

"'• -'-ılı 2ci ıahifada) 

Sıhhi Müesseseler arttırma ve eksiltme komisyonundan: 

Kuru ıoğan 37850 45600 
Kabamal patateı 34500 43800 
Battal patates 35000 45000 Akliye haıtaneıi için 

Sıhhi müeHeaelerin 936 mali yılı patateı ve ıoğan ihtiyacı 
kapalı zarf uı~lü ile ekıiltmeye konulmuştur. 

J - Eksiltme 26-8-936 günü saat 15 de Cataloğfonda Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlütü binaıı;ında kurulu komiıyonda 
yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat Akliyenin patateıi beher kiloıu 4,5 kuruş· 
ve diğer mÜeHeaelerin 5,5 ve ıoğanın beher kiloıu 3 buçuk ku· 
ruttur. 

3 Muvakkat teminat 454 lira 61 kuruttur. 
4 - İatekliler ,artnameyi parasız olarak hergün komisyondan 

alabilirler. 
5 - İıtekliler her müe11eae ihtiyacı için ayrı ayrı teklifte bu· 

lunabilirler. 
6 - lıtekliler cari seneye ait Ticuet oda11 vesikaıile 2490 

sayılı kanunda yazılı bdgeler ve bu ite yeter muvakkat ıaranti 
makbuz veya banka mektupları ile birlikte teklif mektuplarını 
ekıiltme saatinden bir ıaat evvel komiıyona vermeleri. 

Ankara levaztm Amirliği 
Satanalma komisyonundan 

1- Tümen kıtaları için aşa

ğıda cinı ve mikdarları yazılı 
ıı~ir etlerinin kapalı zarfla 

17-8-936 pazartesi günü ıaat 16 
da ekıiltmeai yapılacaktır. 

2 - Kapalı zarf aynı gün aaat 
15 de makbuz karıılıtı tümen 

komiıyonuna verilecektir. 

3- Tutarı 32994 liradır. 

4- Muvakkat teminat 2474 
lira 55 kuruttur. 

5 - Şartnamesini her · gün 

komiıyonda ıörebilirler. 

6 - İıteklilerin belli gün ve 
Hatte İzmit tüm satınalma ko· 
miıyonuna 2'elmeleri. 

Mikdarı 

50500 
34450 
3.)450 

20400 
25500 

• * • 

İzmit 
Adapazarı 

Bolu 
Tuzla 

Gebze 

1- Konyadaki kurumlar hay
vanatının 937 ıeneıi ağ'uıtos 

ayı ıonuna kadar senelik ih

tiyacı olan 407000 kilo arpa 
kapalı ı:arfla ekailtrneye konul-

muftur. 

Muhammen bedeli 15466 li
ra olup muvakkat teminatı 1159 
lira 95 kuruttur. 

3 - işbu 407000 kilo arpaya 
ait şartname kor aabn alma ko
miıyonundadır. İıtekliler ihale 
gününden bir gün ev eline ka · 
dar şartnameyi komiıyonda 
görebilirler. 

4- Eksiltme 24 aj'uatoa 936 
pazartesi günü aaat 1 O da ya
pılacağından iıtekliler mektub· 
larını en ıon olarak 24 ağustos 
936 pazartesi günü aaat dokuza 

kadar kor satın alma komiıyo
nu başkanlığına göndermiş ol
maları lazımdır . Bu ıaatten 
ıonra gelecek mektublar açıl
maz ve kabul edilmez. 

• . "' 
1- Polatlı garnizon kıtaatı 

ihtiyacı için kapalı zarf uıuli 
ile münaka1aya konulan una 
talip çıkmadığından tekrar mi·· 
nakaaaya ko ulmuş ve 17 a· 
ğuıtoı 936 pazartesi günü ıaat 
J 6 da ihalesi yapılacaktır. 

2- Talihlerin 810 liralık te· 
minatı muvakkateleri ile ihale 
günü artırma ve ekailtme ko· 
miıyonuna müracaatlara. 

a- Şartnameyi ıörmek iı· 

teyenler her gün ötleden son· 
ra komiıyonumuza müracaat 
edebilirler. 

l O Ağustos 1936 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir 

Adrea: Yenipoıtahane karşısında Erzurum han 2 ci kat 
Tel. 21101 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Ga zete mündericalından maada: 

1 - Tacirleri al<ikadar eden kanun, kararname, 
ticaret muahedeleri , k ontenjan Jistderini parasız ola
rak lllrkce veya .fransı:::ca ildlle surd ile abonelerine 
takdim eder. 

2 - Abonelerinin vergi rmişkıilaltm hdl için bu iş
lerde tecrübeli ve sal<ilıiyel sahibi bir mıitehasstsı 
istişare için parası:: olarak emirlerine amcide bulun
durmaktadır. 

.1. - Bilumum lerceme işlerinde cc Poliglob> Bürosu 
larafmdan yüzde 25 lenzil<il yapılır. 

·2- İnşaat- Tamirat· Nafıa işleri· Malzeme. Harita 
Karaköse Vilayetinden : 

1 - Ekıiltmiye konan iş : Ağrı-İran hududunu:ı Ağrı Vili· 
yeti dahUinde IOl-500 135-58 kilometresinde yapılacak ŞOH in· 
şaatı ve köprülerdir. 

Bu i,lerin tahmin edilen keşif bedeli iki yüz elli iki bin altı 
yüz altmış ıekiz lira elli üç kuruştur. 

2 - Bu işlere aid fartnameler ve evraklar şunludır : 
A - Ekıiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyeıi. 
E - Huıuıi ve fenni şartname; 
F - Tahlili fiat ve keşif hulasa cetvelleri ye şoıe grafik ve 

tat grafik ve mesafe cetveli. 
istiyenler bu şartnameleri ve evrakı fenniyeyi on iki lira alt- • 

mış üç kuruş mukabilinde Atrı Villyeti Nafıa Müdürlüfllnden 
alabilirler. 

3 - Ekıiltme Z1 ağustoı 936 perşembe i'Ünü aaat 15 te Atrı 
Vilayeti Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmiye girebilmek için on üç bin aekiz yüz elli alta 
lira elli kurut muvakkat teminat vermesi ve bundan batka Tf. 
caret Odaaı vesikaaile Nafıa Vekaletinin 24-4 936 i'Ünlü talimat· 
nameıi mucibince Nafıa Vekaletinden alınacak fenni ehliyet ve · 
ıikaıı göıtermeıi lazımdır. 

Bu vesaiki ibraz edemiyenler eksiltmiye kabul edilmezler. 
5 - Teklif mektuplara yukarıda üçüncü maddede yazılı saat

ten bir ıaat evveline kadar Ağrı Vilayeti Nafıa Müdürlüğüne ge· 
tirilecek Eksiltme Komisyonu Reiıliğine makbuz mukabili veri· 
lecektir. Posta ile gönderilecek meklupların nihayet 3 üncü mad
dede yazıh saate kadar gelmiş olmaıı ve dıt zarfın mühür mum· 
ile iyice kapatılmış olmaaı lazımdır . Postada olan gecikmeler ka · 
bul edilmez. 

Antalya Vilayetinden: 
Kapalı zarf usulile münakasaya konulup 29-7-936 da ihalesi 

yapılacatı ilan edilmiş olan tattaş ve harcı çamurdan yapılmak 
ve kereateıi hükumete ait olmak üzere Kıbr11 röçmenleri için 
Antalya merkez kazasında Galipata çiftliğinde proje, ıartname 
ve keşifnamesine uygun olarak yaptmlacak beheri 299 lira 85 
kuruş bedeli ketifli elli evin intaat işi 30, 1j936 dan itibaren 
30·8-936 gününe kadar bir ay müddetle pazarlık ıuretile ekailtmi
ye konulmuştur. 

Talihlerin bu ite ait proje, ketifname ve şartnameyi rörrnek 
üzere İıtanbul ve Antalya Sıhhat ve i. M. Müdürlüklerine müra· 
caat eylemeleri. 

Eliziz İskan Müdürlliğünden : 1 
1 - Göçmenler için Elbiz 

Merkezinde 42 çift göçmen evi 
infaatı kapalı zarf uıulile ek· 1 
ıiltmiye konmuştur. 

2 - Beher çift evin bedeli 
1081 lira 30 kurut olup 42 çift 
evin mecmu bedeli 45414 lira 
60 kuruıtan ibarettir. 

Muvakkat teminat 3406 lira 
9 kuru9tur. 

3 - Bu işe aid evrak fUn· 
lardır : 

Keşif cetveli, şartname, re• 
ıim ve proje. 

iıtiyenler bu evrakları kamı· 
oi bedeli mukabilinde Eliziz 
lakin daireıiaden alabili.rler. 



MÜNAKASA GAZETESİ 

ksiltıne 24 8 936 tari· 
slıy n paı.arteai günü 

eşte Elaziz İskan dai· 
pılacaktır. 

Erzurum ViJayetinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş Erıu· 
rum Erkek Muallim mektebi 
yapısının yaptırılmasıdır. Keşif 

bundan batka •fağıdaki vesi· 
kaları haiz olup ıröıtermeleri 
lazımdır. 

7- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

lıf mektubları dör-
ı dd de yazılı saatten 

velı e kadar Eliziz 
n Mudürlügüne verilecek

tır Posta ile ıönderilecek mek· 
tubların ren~ mezkur ••ate ka
dar ıelmi' olma•ı ve dı, zar
fın nıühür mumile iyice kapa· 
hlmı olması lazımdır· 

6 Talip olanların ye daha 
t zl zahat almak istiyenlerin 
m zkur ıun Ye ıaatın hitamı· 
118 kad Ellziı lıkin daire.i· 
" nıuracaat eylemeleri ilAn 

lunur 

PIASA HABERLERi 

(1 incı aahifeden devam) 

onmu,tu. İstanbul planını ya
pan mimar Proıt bu hususta 

t 1 at yaparken terkedilen 
tar n 2 m tre değil 7 m~t-

re olma vıiyc etmiştir. 

bedeli 242671 lira 48 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartnameler 

ve evrak şunlardır. 
A-Eksiltme şartnamesi. 
B-Mukavele projesi 
C-Bayındırhk genel şart-

namesi. 
D-lntaata ait fenni şartna· 

me. 
G-Keşif cedveli. 
F-Proje. Talipler projeyi Ba

yındırlık Bakanlığından Erzu
rum Bayandırhk Miidürlütünde 
rörebilirler. lıtekliler şartname 
ve evrakı saireyi 12 lira 10 
kurut mukabilinde ilin mahal· 
leri Bayındırlık müdürlüklerin· 
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 Atu•tos 936 
Pazartesi rünü aaat 16 da Er
zurum Kültür Direktörliltü da
iresinde yapılacaktar. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u
ıulü ile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
içın isteklilerin lm4 lira mu
vakkat teminat verebilme.i ve 

A - 1936 yılına ait Ticaret 
Oda•ı vesikaıı. 

B Bayındırlık Balcaolıjından 
en •t•tı 150000 yüz elll bin 
1irahk bu nevi inıaatı yapabi
lecetine dair ahnmıt ve•ika. 

6 - Teklif mektupları üçün· 
cG maddede yasılı ıaatten bir 
saat evveline kadar Erzurum 
Kültür Direktörlütiine retiri
lerek Eksiltme Komiayonu Re· 
islitiae makbuz mukabilinde 
verilecektir. Poata ile rönde
rilecek mektubların nihayet 
üçüncü maddede yazılı aaate 
kadar relmiı olmuı ve dış 
zarfın milhür mümu ile iyice 
lcapatılmı' olmasa tarttir. Poa· 
tada olacak recikmeler kabul 
edilmez. 

"' • • 
İnhiaarlar Umum Müdürlü-

ğünce 5288 kilo 70lik, 2382 
kilo 60bk ve 4143 kilo 50lik 
çivi sahnalınacaktır. Bak: ln
hiıarlar Umum Müdürlütü İlin· 
larma. 

Beled e Prostun tavsiyesini 
uvafık bulmuş ve yeniden 

rlan akta olan talimatna· 
e koymuştur. Bu talimat• 

tatbik aha ına girerse 
bır ok anaların genişlik ve 
uzunl•k mıktarı ualacatından 
~zerlerinde bina yaptırmak 
unklnları kalmayacak ve araa 
sahiblcri zarar etmit olacaktır. 

3-- Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
İnhisarlar Umum Müdiirlllğünden: 

Almanyaya ihrac edilecek 

barsaklar 

icaret Odaamın daveti üze· 
rıne bağırsak tacirl~ri O 
dada bır toplantı yapmışlardır. 
Bu toplantıda Almanyaya ihraç 
cdılecek bağırsalt larımızın Al· 
maa ıtbalat dairelerinin koy• 
mu, olduğu ••rait dahilinde 
hazırlanması için Tilrkofiaten 
gelen tezkere okunmuş ve bu
na fÖre kararlar alınmıştır. 

Gumruklerdeki kaçak eşyanın 
hn lm ir yer.i bir 

talimatname 

ak e ııa 
an n ne sureti !ıalıla 

t ren yeni bır tal.· 
m n e h•zırlamıştır Bu 
t lım tn me ile bu gibi eşya
ların satlması hususunda 
ııGnırQk b•ş müdür ve müdür· 
l rı niş ıelihıyet 'erılmek
tedır 

vcl b 1 gibi euaların 
aat lma ı ıçın gümrükler ıdare 

v kalett kontenjan müsaa· 
•ı ıat ınekte idi. Yeni tali 

nıatname ıl e,yanın müsade 
lf lıneeye kadar çüriyüp harap 
olmaaınrn önüne geçilmektedir. 

Numerotaj ıçın her evden 

55 kuruş alınacak 
Belediye, ıeçen sene ikmal 

edılen nümerotaj için 70 bin 
lıra sarfetınifti. Bu huıustaki 
talımatnameye 16re bu para
nı halktan tabsih icap etraelr.-

dır. Halbuki bir seneden beri 
•Qcak 12 bın liralık bir tahai
lat yapılabılmi,tir. Bu paranın 
aınamen tahaıli için her evden 

55er kuruş tahsil e~ilecektir. -
Kuşyemi rekoltesi 

Kuş yemlerimize bu sene ha· 
rıçten çok \alıp vardır. Müşte· 
rılerin ba,ında lnailtere, Alman· 
Y~ •e Belçika gelmektedir. Bel· 
çıkaya ıhracat takas yolile ya· 
pılmaktadır Talebin fulalıtı ve 
ıbracatın kolaylıtı yGdnclea 
fıatler aatlam ve yGkaektir· B• 
senekı kuı yemi rekolt•iala 
üç bin küsur ton olacatı tah
min edilmektedir. M.UulGn bir 
kıamı timclldea allne olarak 
aablmıfhr. 

1- Şartnamesi mucibince 2850 lira muhammen bedelli 800 
bin beyaz zarf ~5-8·936 salı günü saat 15 de açık eksilt
me suretile satın alınacaktır. 

2- Şartname ve nümunesine uygun olmak üzere 15 bin a· 

det kurşun kalemi yazısını ,silmeğe mahsus lastik 28-8-936 
salı günü saat 16 da pazarhkla satan alınacaktır. 

3- İsteklilerin parasız şartnameleri almak için her gün ve 

eksiltme için de tayin olunan gün ve saatlerde yüzde 7 ,5 
muvakkat güvenme paraıile birlikte Kabataşta Levazım 
ve mubayaat şubesindeki All"lı Satım Komisyonuna müra

caatlara. 

İstanbul Belediyesinden: 
Hepsine 7J08 lira 60 kuruş bedel tahmin olunan ve belediye 

merkez müeueaatile kültür idaresi için alınacak olan kitıt, zarf 
mürekkep, kalem ucu, ve saire gibi 106 kalem kırtasiye kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Listesi ve şartnamesi levazım 
rnüdürlüt'inde glirülür. Ekailtme 21 ağustos 936 cuma günü saat 
15 de daimi encümende yapılacaktır. lateklilerin 2490 No. h • 
kanunda yazılı veaika ve 549 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubunu havi teklif zarflarını yukarda yazılı ıünde sa.at 

14 de daimi encümene verilmelidir . 

4-· Mensucat - Elbise - Kundura - Çama şu ve v .s 

Jandarma Genel Komutanhğı Ankara 
Satınalma Komiıyonundan : 

Vasıflarına uyıun •e metresine elli iki kurut deter biçi
len (163,000) metre yazlık elbiselik 24·8·936 pazartesi rllnl aaat 
l ide kapalı zarf usuh ile satın alınacaktır. 

2 Şartnamesi 424 kurut karşılıtında Komisyondan alınabi
ljr. Eksiltmeye girmek iatiyenlerin 5488 lira ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ile fartname de yazılı belreler içinde bu· 
lundurulacak olan teklif mektublarını ekailtme vaktinden en az 
bir saat evvel Komiayona vermif olmaları. 

5-- Nakliyat: 
Afyon P. T. T. MüdürHiğünden: 

936·937 yılına ait 
Afyon-Dinar , Afyon-Şuhut, Afyon·Sinanpata. Afyoa-1.taayon 

otomobil ve araba poata aürilcükleri ••rtnameai mucibiaee 1 a· 
tuatoa 936 cumartesi gününden itibaren 15 ıün mGddetle 17 a
tustoa »36 pazartesi ıünü 1aat 15 de ihale edilmek Gıere ek
ailtmeye çıkarılm19tır, talihlerin feraiti anlamak lıere idaremize 
relmeleri ilin olunur. 

6- Makineler, Motörler, sair teferruatı 
lnbiıarlar Umum Müdürlüğünden : 

1 Adet a8 m m makkap makinesi 
1 ,, 12 1 2 mm makkap makineai 
1 ,, Z&Yiyeli menıene 12 1 2 m mlik 
4 Kavan (Makkahlar i~n). 
fartaam.a.& maoiltiace yukancla •iktarı yazıb makkap ve 

Df_.....b 13/8'- ........ ... .... t 10 Ü puarhJda Aba 
alınaca~r. lıstelıdllerln fartaa••7' ..... k lçl9' her sGa ye pa· 
zarlık ıçln de tayin olu.aa ... •• aaatte Jtbcl• "I il s6Y 
paralarile Kabatqta levazım mlbayaat ıubealndekl aı..:::.: 
komisyonuna mGraeaatları. 

idaremiz ihtiyacı için tartnameıi mucibince 20,00o 
benzin 24-8·936 tarihine rastlayan Pazarteıi pil ~~ 
l l de pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin prta.-..:1 
görmek (izere her gün ve pazarlık için de tayin • 
gün ve saatte yüzde 7,5 gilvenme paralariyle birlikt• 

batatta inkisarlar Levazım ve Mlibayaat ıubeıi Jı 
liigündeki Abm Komisyonumuza miiracaatlan. 

lstanbul komutanlığı cakbr. Muhammen tutar' 

Satınalma komisyonundan: liHdır. Şartnameıi bet 

Gümilt auyu haatahaneai içia 
7000 kilo met• kömürü aatın 
alınacaktır. lhalHi açık ckailt
me ile 26-8-936 çarıamba günG 
aaat 15 de yapılacakbr. Muham
men tutarı 245 liradır. Şartna· 
meai her 1rün komiayonumuzda 
görülebilir. isteklilerin 19 lira
lık teminat makbuz eya mek
tuplarile beraber ihale rünü 
vakti muayyeninde Fındıklıda 

komutanlık satın alma komi•· 
yonuna relmeleri. 

•*• 
Gümüş auyu hastahanesi ih-

tiyacı olan 100 ton kırıple ki
mürQ 26-8· 1936 çarıamba aünü 
saat 14,30 da aÇlk eksiltme ile 
ihalesi yapılacakbr. Muham
men tutarı 1600 liradır. Şartna
mesi her fÜn komisyonumuzda 
görülebilir. isteklilerin 120 lira· 
hk ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile beraber belli ıün
de vakti muayyeninde Fındık
lıda komutanlık satınalma ko· 
misyonuna gelmeleri. 

•' • • 
Gümüt auyu haatahaneai ıçın 

350 ton Komutanlık kararrlhı 
için 50 ton ki hepsi 400 ton 
kok lıömilrQ saba alınacaktır. 

ihalesi 26 8 936 çar,amba riln6 
saat 14 de kapalı zarfla yapıla-

8 -- Müteferrik 

Komiıyonumuzda rlr 
540 liralık ilk teminat 
veya mektuplarile ber•.,.r 
sayılı kanunun 2, 3 cii 
leriadeki 'AHikle berabt' 
leden en az bir ıaat • 
kadar teklif mektupla,... 
dıkhda komutaahk S. 
komiıyonuna vermeleri. 

Ankara Levazım 
Satınalma Komisyon 

lataabul Levazım 
batlı m6eaaeaeler içia 1'lf 
ton lavemarin klSmiirl 
tuıtos 936 perıembe ~ 
on beı buçukta Topa• ... 
bnalma komisyonuada 
zarfla alınacakbr. He 
min bedeli 66350 lir...,• 
teminatı 4567 lira 50 
Şartnamesi 3.l2 kurut • 
linde komi8yondaa alı..,• 
lilerin kanuni •ullcalarl 
raber teklif mektublafllll 
aasbndan bir aaat e•el 
yona vermeleri. 

• • • 
Belediye merkez ye 

ve mueaıeaat için 1,388. 
lo rürren oduna, 1-~--
me,e oclunu ile aynca 
kilo manıal kimlrl,. 
cakbr. Bak: lataaltul 
ilanlaraaa. 

Devlet Demiryolları ve Limanları itletmeUmum id• 

Müteahhidince temin edilemediti cihetle mukaYelui 
len 130 tane büyGk ve 3 tane küçük vaıon mu,ambuı d 
9.36 sah rünü açık ekailtme yolu ile Ankarada idare b 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 11880 liradır. 

Bu ite rirmek istiyenlerin 891 liralık muvakkat te•i.al 
nunun tayin ettiti vesikalar ve resmi ıazetenin 7-5-Ql& 
No.lu nüahuında intitar etmit olan talimaatame daire8İ 
mıt veaika ile birlikte aynı rGn aaat 15,30 da Mabe•• 
dok11zuncu Merkez Komiayonunda hazır bulunmaları 

Bu itr ait ıartnameler Havdarpa,ada TeaellGm ve SeYk 
den, Ankara Malzeme dairesinden paraaız olarak cla,...t..111,,,,. 

Tarih, dil, coğrafya ber 12 ajıutos 9.18 
Fakültesi Direktörlüğünden : ıünü Hat 14 de dai.r 

1- Ankara Tarih, Dil, Co· 
trafya Fakültesi için 100 adet 

ders maaaaı 200 adet sandalye 
yaptırılacakbr. 

2- Muhammen bedel "3250,, 
liradır. 

3 Şartnameyi ıörmelc ia· 
tiyenler Evkaf apartımanında
ki fakülte idareain• mGracaat 
ederler. 

4- MOnakaaa 17-8-936 pa
zartesi rün& ... t 15te Maarif 
Vekileti mektebler muhaaebe· 
cilitinde yapılacakbr. 

5- 243 lira 85 kuruttan iba
ret olan ilk teminatın mGnaka
sa ıünG aaat 14e kadar mele· 
tebler mubaaebeciliti vunui· 
ne yatırılmıf olmaıı ilamdır. 

lıtanbul Belediyeıinden: 
Ke,if bedeli 1998 lira 97 ku

rut olan Heybeli ada halk çet· 
mesi su borulannın detittiril 
meıi paıarlıta konulmuftur. 
K .. if enakı leyazım mWlrll• 
tinde saraıer. lateldi olaala• 
ka-- tapa ettill v•lka Ye 

1 
UIO lirabk maYakkat temiaat 
...ıclt•• veya mektultile hera • 

mende bulunmahdll'. -
Eıkitehir Meml 

Hastanesi Bat Tabip 

Hutaaemiae al1111.ell~ 

1445 lira muhammea 
karyol•, Alet muuı, 
v•air etJ• açık 
konmaftur. ihale 
A&t 15 te YllAJet eDC 
1•pılacakbr. Evıal 
latanbul ıatbk cllr 
den •e Eaklfehlr 
butaneai ba, tabip 
rulabilir. l.teklilerill 
röre milracaatlan. -
lıtanbul Levuım 

Sabaalma Komilf 
lstaabul Leya ... 

Şuabab için ~ atlet 
dıj"I 13 atuat• 9.18 • slnü aaat 15 de 
satınalma KomlaJO 
urblda ahaacaldır. 

T..._.. bedeli 90 ••-b 13 ltaçak 
ume ve •ll•ua•I 
da ı4rillebilir. W.11111~ 
ıaatte Kemg1oaa 



,.,ÜZAYEDELER 
'-lik 

lıtanbul Milli Emlik Mndürlüiünden: 

: Kazazlar aokaj'ı eaki 40 aayılı dik· 
klnın tamamı. 

M. kıymet 
L. K. 

250 00 

: Caferata mahalleai Nazım bey so· 
katı yeni 2'4 aayılı. 

: Caferata mahallesi Çaaakkale ıokatı 
yeni 14 aayıh nlerde firari Androma · 
biden metruk ev enuı. 

: Caferata Yoturtçu çetmeıi ıokatı eski 
35 M. Yeni 33 sayılı araanın tamamı 

: Boyacıköy koru caddesi eaki 5 ili 13 
mOkerrer ve 15 yeni 7 ili 17 ve 66 
ıayılı dört dükkanla iki ananın 66-120 
payı 

: Selimiali mahalle ve caddesi eski 36.1 
yeni 342 ıayılı dükkanın tamamı. 

: Çetmemeydanı eaki 78 yeni 76 sayılı 
arsanın ~240 payı. 

: Rasimp•t• mahallesi Çayır caddesi eaki 
42 sayılı 294 metre murabbaı arsanın 
tamamı 

: Pata Limani caddeıi eıki 132 yeni 139 
sayılı 324 metre murabbaı arHaın ta· 

17 40 

919 36 

635 25 

500 00 

12 00 

1176 00 

mamı. 630 00 

~'it.rda yazıla mallar 18-8-8.16 aalı rGnü saat 14 de pefin 
•e •çık arttırma ile satılacaktır. Satıı bedeline iatikrazı 
~e Yiiıde bet faizli hazine tahvilleri de kabul olunur, iı

tl Jilzde yedi buçuk pey akçel~rini vakti muayyeninden 
Jttırnıaları. 

•· •oteferrik 
~ liarp Akademisi Sabnalma Komisyonundan : 

dellli anbarında mevcut ve köhne 166 kalem eıya ve 
•t 12-8-936 çartamba günO ıaat 10 da Akademide sat.la-

l' 
'h"iıı bedeli 'm lira 50 kuruıtur. lateklilerin 17 lira 6 ku· 

ibtret olan muvakkat teminat makbuzlarile o rün ve 
lto11aiayona relmeleri. ----
l>uı Belediyesinden: müdünütünde ı6rülür . . istekli 

ttelyesinde 32 beyıir· olanlar 54 liralık muvakkat 
•olt 1435 devirli bir teminat makbuz veya mektu-

•ttallbak üzere açık ar· bile beraber 2t Atuatoı 936 
lconulmuttur. Şartna· pazarteai rGnG saat 14te daimi 

le•aıılb MGdGrlütGnde encGmende bulunmahdır. 
' bu lbotöre 90 lira be· 

~ l hı olunmuttur. lstek
\1.. ..... ~r 675 kurutluk mu vak
~.,.._ ınat makbuz veya mek· 
~ ber•ber 24 Atuatos 936 
' l rGnil aaat 14te Daimi 

' 11de bulunmalıdır. 'it· .·. •loauaa 18 kurut fiat 
~Unan Oaküdar Beledi· 

L • nda mevcut tahmine• 
, "lo lrurtun satılmak 

ll'ılc &rtbrmaya konul• 
levazım 

Muliye Vekaletinden: 
Ankara kırtaaiye deposun· 

da müterakim 3000 kilo Ftr· 
sude kalın ambalaj kitıdı pa
zarlıkla satılacaktır. Muham · 
men kıymeti 225 liradır. istek-
lilerin 16 lira 88 kurutluk te
miaatlariyle birlikte 17 atustoa 
936 tarihine teaadüf eden pa
zartesi rünG aaat 15 de kır· 

taaiye mGdürlütlinde mOtete· 
kil komisyona müracaat etme· 
leri. 

U. Müdürlü v •• nden: 
::S lcilo 70 lik çivi 

··~ )) 68 bk )) 
ş )) 50 lik )) 
"1ııa.. . .b. y lllt esı mucı ınce. 

~ •rıda eb'at ve miktarı yazılı 
' raıtııyan çartamba günü saat 
~~llacaktır. 

ÇiVi 26•8·936 ta• 
15 de pazarlıkla 

~tttlı~~r~n ıartnamelerini görmek üzere ve her ftin ve 
"•eıa ıçın de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 
' ille P•ralarile birlikte Kabataıta inhisarlar Leva· 
~)o:e ll&bayaat ıubesi mUdiirltiğtlndeki alı• ko· 

'1lla •llracaatları. (238) 170 1-3 

UL YSSES vapuru 
17 ili 23 Atuatos tahmil 
OREST~S vapuru 17 ile 23 

Atuatos tahmil. 
Nerlandez kompanyaaının 

nehri vapurları limanlar i ;in 
huauai ye ıeri seferler. 

BGtGn limanlar için Neer· 
ı andez Kumpanyuı ile anl&fıl
mak auretile bGtlin dünya li· 
manları için dotru kontlmen- , 
tolar Yerilir. 

MONAKASA GAZETESi 

İstanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden : 

Cins ve mevkii M. kiymet 

Lalelide eski Mesih paşa yeni Kemalpaşa 
mahallesinin eski Aksaray Yeşil Tulumba yeni 
genç Türk sokağında Laleli camii arkasında 
20, 24, 27, numaralı 158,35 metre murabbaı 

L. K 

arsa (beher metre murabaı) 8 50 
Ayna mahalle ve sokakta 20, 24, 27 1 

numarala 245,36 metre murabbaı arsa be· 
her metre murabbaı: 8 

Aym mahalle ve sokakta 20, 24, 27. 2 
No. lı 91.98 metre murabbaı arsa beher 
metre murabbaı: 6 

Ayna mahalle ve sokakta 20, 24, 27 3 No. lı 

73,73 metre murabaı arsa beher metre mu· 
rabbaı: 5 50 

Marpuççülarda Leblebici hanının üst ka· 
twda 15 No. la kiğlr odanın tamamı: 360 

Üaküdarda eski yeni mahalle yeni pazar· 
başı mahallesinin dibek sokağında iki katta 
Beş odası kuyu vesair müştemilatı havi 
eski 84 yeni 76 No. h evin tamamı: 612 

Mevlevihane kapısı dıtında bacı evliya 
Melek hatun mahallesinin mevlevihane 

kapısı caddesinde eski 5 5 yeni 172 Na. la 
Üç oda bir matbah ve bit halayi müştemil 
eski karakol binası: 350 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı emlikden mevlevi· 
hane kapı dııındaki karakol binasından maadasınan pa
rası nakit veya yüzde 5 faizli hazine tahvili ve karakol 
binasının da sırf nakit olarah peşin verilmek ve yirmi 
senelik evkaf icareıi alıcıya ait olmak şartile hizaların· 

daki bedeller üzerinden açık arttırma uıulile ayrı ayrı 
satılacaktır. isteklilerin 13-8·936 perşembe günü saat 
on dörtte yüzde 7,5 pey akçalarile d.efterdarbk binasın· 
da toplanan komisyona gelmeleri M. (65) 1 ~8 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Belediye merkez ve şubeleri için lazım olan 86267 
kilo mangal kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. Bir 

kilo kömüre 2 kuruş 75 santim fiat tahmin olunmuştur. 

Şartnamesi levazım müdürlilğünd,e görülür. istekli olan

lar 178 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile 

beraber ı 9 ağustos 936 çarşamba günü saat 14 de doimi 

encümende bulunmalıdır. (8) l 52 

Kilo 
1369120 
1240870 

2609990 

Gürgen odunu 
Meıe odunu 

* • * 

Belediye merkez ve şubeler ve mliessesat ihtiyacı için 

yukarda miktarları yazılı mete ve gürgen odunu kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesini isteyenler 

bedava olarak levazım müdürlüğünden alabilirler· Eksilt· 

me 19 ağustos 936 çarıamba günü saat 13 de daimi en· 

cümende yapılacakbr. Kesilmiş gürgen odunun kilosuna 

85 santim kesilmemiş gürgen· odunun kilosuna 80 santim 

keıilaıit meıe odununun kilosuna 95 ıantim bedel tahmin 

olunmuıtur. istekliler 1730 liralık muvakkat teminat mak· 

buz veya teklif mektubunu havi kapalı zarflarını saat 14 
de kadar daimi encümene vermelidirler. (B) 153 

936 Haşet almanağı 
Aranmaktadır 

Tekarrllr edecek bedeli mukabilinde ıatın alınacaktır. 
idaremize miiracaat. 

Sayfa 3 

Beklenen vapurlar 

Q UIRIF ALE Salı l 1 8 ıaat 
17 de Trieate, wenedik, Brin
dizi, Pireden. 

ALBANO Perşembe 13-8 aaat 
lOda Trieıte, Venedik, Brindi · 
zi, Pire, lzmir, Seliniktea. 

· A VENTlNO Cumarteıi 18-5 
ıaat IOda Cenon, Napoli, 
Pire, Rodden 

iSEO Cumartesi 15-8 ıaat7de 
Batum, Trabzon, Samaua, 
Varna, Buri'azdaa 

CELİO Salı 18·8 aaat 17de 
Trieate, Veıaedik , Brindizi, 
Pireden 

ABRAZİA Çartamba 19-8 saat 
· IOda Trieate' Venedik, Brin· 

dizi, Selanik, Kavaladaıı 

KAMPİDOGLlO Pertemb 
20-8 saat 7de Danub, Kons
tanza, V arna, Burgazdan 

ASSİRİA Pertembe 20-8 aaat 
7de Daaub, Konstanza, Var· 
n:ı, Buri'azdan 

QUIRİNALE Salı 25·8 saat 
17de Trieıte, Venedik, Brln· 
dizi, Pireden 

FENICIA Pertembe 'n-8 ıaat 
IOda Trieate, Venedik, Brin· 
dizi, İzmir, Selinikten 

ALBANO Cumarteai 29-8 Hat 
8de Batum, Trabzon, Samıua, 
V arna, Burıazdan 

MERANO Cumartesi 29-8 ıaat 
Cenova, Napoli' Pire, Roddan 

Hareket edecek vapurlar 
ALBANO Pertembe 13-8 aaat 

17 de Burraa, V arna, Konı
tanza, Novoroaiak' Batum, 
Trabzon, Samsun, V araa, 
Burıaz. 

QUlRINALE cuma 14-8 saat 9 
da Galata Rıhtımından Pirea 
Brindi:zi, V enia, Triest. 

lSEO Cumarteıi 15-8 Hat 17 
de Selanik, Metelin, lzmir, 
Pire, Patru. Brindizi, Veniı, 

Trieate. 

A VENTINO Cumutesi 15-8 
ıaat 17 de Burraz, Varna, 
Koatanza, Sulina, Galatz, 
Braila, Sulina, Konstanza, 
Varna, Burraz. 

ABBAZIA Çartamba 19-8 ... 
at '7 de Burru V arna, Koaı -
tanza, Sulina, Galatz, Braila. 

CAMPIDOGUO Perşembe 20-
Galata rıhtımından Pirea, 
Napoli, Maneyl Jen. 

ASSIRIA Pertembe 20-8 aaat 
17 de Kavala, Selanik, Volo, 
Pire, Patraı, Santi-40, Brin
dizi, Anrona, Veniı, Trieıt. 

CELIO Cuma 21-8 ıaat 9 da 
Galata rıhtımından Pire, 
Brindizi, Venis, Trieate. 

FENICIA Pertembe 'n-8 aaat 
17 de Burıaz, V una, Kom· 
tanza, Odua, Batum, Tra · 
bzon, Samaon, V arna, Bur• ..... 

YÜREK ÇRRPINTISINA 
NEVROL CEMAL 

DAN 20 DAMLA ALMAK KAFiDİR 
... ... ;;.,m .. p _ .......... 
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Le No. Ptrs. 5 GAZETESİ 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminiıtration Journal Quotidien des Adjudicationı 

1 ere Annee No. 119 

~'---------------------------------------------
Les avantages procures par notre journal 

a ses abonnes 
. Rn dehors de son contenu, le u.Vünakasa Gazete-· 

Si» of f re ti ses abonnes /es avanla!Jes suiuanls: 
1.- il publie en supplement le texte en fram;ais 

de loutes les lois, decrets-loi, traites de commerce, 
lisles des conlingenlements ete. et les soumel gratui
tement d ses a bonnes. 

2 il met gracieusement a la disposilion de ses 
abonnes un sp~cialisle eİı matiere jiscale, capable el 
cxprrimenle, pour toute consultation, afin de resoudre 
/es questions epineuses de (ise el d'impôl. 

3. - Lt· Bureau de Traduclion «Poliglol» effeclue, 
d l'intenlion de nos abonnes une escomple de 2.) 
pour cenl dans leurs lravaux de traduction et de copie. 

--------------------------------------...................... ...._... ..... ~ ...................................... . 
SOMMAIRE: 

A) Adjudieatiou au Rabaiı. 

1 - Conıtruction, Reparation, Travaux Publieı, Cutorraphie et .. 

2 - Habillement • Linıeri• • Chau11areı ete. 

3 - Trayaux d'imprimerie. Reliare - Papeterie 

4 - llachineı, Moteun, Aeeeuoir• et Hailee pour machine 

5 - Combuıtible • Charbon - Carburaat. 

8- Diver1. 
8) Adjuclicatiou 1 la Sureaclaue 

LUNDI 

Comtruction de l'Ecole Nor· 
male deı Jeuae1 Homme1 a Er· 
zurum. Prix e1t. 242671048 caut. 
prov. 13384 L. Adj . ıoaı pli ca· 
cbete. Diredioa de l'ln1truetion 
Publique d'Erzurum, lundi 31·8· 
936 a 16 h. Cah. deı eh. au Mi· 
niıtere deı Travaux Publieı a An-
kara et a la Direction de1 Tra· 
vaux Publieı d'Erzurum au prix 
du 12, 10 L. ( Po•r detailı con· 
ıulter la partie turque du jeurnal, 
ıoa1 rubr. •fnıaat,,). 

Comtruction de 42 lorementa 
double d'immipeı, a Elaziz. ~x 
eıt. 45414,60(a rniaoa del081,30 
L. par lorement double). Caut. 
prov. 3406,09 L. Adj. ıouı pli 
eachete. Direction de1 lmmi~es 
d'Eluiz, lundi 24-8-936 a 15 h. 
Calı. dea eh. a la dite Direetion, 
moyennant la eontrevaleur . 

Conıtruetion de chau11ee et 
de pon" ıur leı kil. 101 ·500, 
135/58 ıur le1 frontierea Arhri· 
lran. Prix eıt. 252668,53, caut. 
prov. 13856,50 L. Adj. aouı pli 

............ ........................ .. .. .. .. .. .. ............. .. .. .. ..... .. . 

caebete. Direction deı Travaux 
Publica du Vil•yet d' Arbri, jeudi, 
27-8-936 a 15 b. Cab. dea eh. 
ete. a la meme Direction, moyen· 
naat 12,63 L. (Pour pluı ample1 
reueipementl conıulter la par· 
tie turque du journal. rubr. •ın
ıaat,,). 

Lois, Decrets lois, Traites de Commerce 

Tableau figurant le mode de repartition aux Douanee 
deı contingentementa pour le moia d' Aotit 1936, 

extraita dea liıteı de contingentement pour la periocle 
de juillet 1936-Novembre 1936, annexeeı au Decret·Loi 

80UI numero 2 4629, ainaİ que la quantite dea 
continıentementı reateea a la Direction generale. 

N. du Tarıfe 

125-A-2 
177 
178 
2ıa.e 
227 
233-B 
2a8-A 
272A 

276-C 
271-D 
374 --472 
•a. 
Rl-A.·I -.a. a.c a.o 
543 
874 
'JOO.A 
700-B 
708 •• 

e 

308()1Ji 

1 

811 

Obler•atiou 

Syrie, Etypte, Griıce 

Haydarpaıa l 00, lzmir 185, 
Menin a&o, Trabzon 60, G. An· 
teb 15, Ankara 35 

Seulement ciment fondu 
Ciment blanc utillıe uniquement 
en dramique. 

Z::S:W L&WWW .. 
A) l!indicattau au Rabais ChJpre, cluaa la ferm• dite Galib · 

pac ... , (Vilayet d' Aatalya). Prix 
.. t. 299,85 L claaque lopment 
(claarpeate ıwocve. par le Gou· 
vernement). Adi. de rre 1 pe. 

-ı-

-Clou de 70, lıito. 5288. 
Clou de 60, kiloı 2.182. 
Clou ele :M>, kiloa 4143. Adj. 

de rre a rre. Caut. de gre a a-re. 
Caut. prov. 7 ,5 pour cent. Com. 
d' Aebat de la Direction Gene· 
rale deı Monopolu a Kabatache, 
mereredi 26-8 936 a 15 b. Cab. 
deı eh. a la dite Commiaaioa. --2 

Habillement - Lingerie · 

Chauıaures ete. 

Etoffe pour babit d'ete 163000 
metr... Prix e1t. 52 P. le metre. 
Caut. prov. 5488 L. Adj. IOUI 

pli cachete. Com. d' Achat d' An· 
kara du Commandanat General de 
la Gendarmerie. lundi 24·8 936 
a 11 h. Cah. des eh. a la dite 
Commiuion, moyennant 424 P. 
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T ravaux d'lmprimerie 

Reliure • Papeterie 

1 
Fo!lrniture de Bureau 

1 En•eloppu blaaclau 800,iOO 
pieceı. Prix est. 2850. Caut. prov. 
7,5 pour eent. Adj. ouverte. 

Gomme l effacv 15,000 pie· 
ce1. Adj. de ~e a rre. 

Com. d' Aclaat de I' Adminiıtra• 
tion dea Monopolea a Kabataehe, 
mardi 25-8·936 a 15 h. et a 16 
h. Cab. deı eh. ırat. a la •l•e 
CommiHion. 

4 -

Macbiaea, Moteura, Accea· 
IOİrea et Huile• pour 

M•chine 
Conatruction- Reparation 
Trawau Puhlica,Mat6riel de 
Coutneti.. Cutopaphie 

Com. du Vilayet d' Antalya, le Maclalne l perforer ele 38 
30-8-936. Cala. ... cla. au Direc- m m 1 piece. 
~- • VHt-.e et ele I' A...._ ~ llaehhae 1 perfonr ele 12 et 

~..... u •-le m m 1 pi6ce. 
IAataıYa. ...... •• l 12 et 41..U. 

- •• t ıilh• 
~ ........ . 

pour ı.. ,._._,. '- aniri• • 

Girouette (?) pour maelaine 1 
a perforer (Kavan) 4 piece1. 
Adj. de rre a rre. Caut. prov. 
7,5 pour cent. Com. d'Achat de 
la Dirediowı Generale de1 Moao
pol .. a Kabatache, jeudi 13-8-936 
a 10 h. Cah. de1 eb. a la dite 
Commiuion. 
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Combuatible, Charbonı, 
Carburant. 

Benzine 20,000 kiloı. Adj. de 
rre a rre. Caut. prov. 7 ,5 pour 
cent. Com. d' Aebat de I' Admi· 
niılration Generale des Monopo
le1 a Kabatache, lundi 24-8-936 a 
11 h. Cah. deı eb. a la dite Com· 
milıioa. 

-
Cbarboa de boiı de ch6ae, 7000 

kiloı. Prix e1t. 245, caut. prov. 
19 L. 

Cbarlton crible 100 toanes. 
Prix eıt. 1600, caut. prov. 120 L. 

Pour lea beaoinı de l'Hôpital 
de Gunuebe Souyou. Acij. ouver
te, et separement. Com. d' Acba• 
du Commaadana• d'latanbul a Fıa
dikli, mercredi 26 8-936 re1peeti· 
vemeat a 15 la. •t • 14 b. 30 • 
Cah. d.. eh. a la elite C-ail· 
ıion. -

Cbarbon l••' muine, 5000 
tonneı. Prix eıt. 66350, caut. 
prov. 4567,50 L. Adj. ıouı pli 
cacbete. Com. d' Aebat de l'la· 
tendance Militaire d'lltanbul a 
Tpphane, jeudi 20·8 936 a 15 h. 
30. Cah. deı eh. a la dite Com· 
miasion, moyennant 332 P. -

Coke 400 tonn• (doDt 350 
pour l'Hôpital de Gumuehe Sou· 
you et 50 pour le quartier Gene
ral du Commandanat ••ı.tanbul). 
Prix e1t. 7200, eaut. prov. 540 L. 
Adj. ıouı pli caehete. Com. d' A· 
ebat du Commandanat d'lıtanbul, 
mercredi 26-8-936 a 14 b. Cab. 
deı eh. a la elite Coami11ioa. 
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Divera 

Lita, tableı d'iutrument, com· 
modineı et autreı meubleı ne
ce11aire1 a l'Hôpital d'Eı1cichebir. 
Prix e.t. 1445, eaut. prov. 7,S 
pour cent. Adj. ouverte. Com. 
Per•anente du Vilayet cl'Elkiche· 
bir, le 20-8-936 a 15 h. Cab. 
de1 eh. a la Direction d'HyfiiM 
d'lıtanbul et auprfıl le Medecin 
en Cbef de l'Hôpital 1a1wıe. -

Calaı• pMr pner ı.. cim· 
ıien, 30 piece.. Priz .t. 90, 
eaut. 13,50 L. Adj. ele rr' ia ıre. 
Com. d' Aehat de l'latendaace Mi· 
litaire d'lataabul a Tophue,jeutli 
13-8-936 a ıs h. Cah. deı ela. et 
ecbantUlon a la Commiaioa. -

Heybeliada. Pris 
caut. prov. 150 L. M
,,e. Com. Pı ... aDIDlil 
nicipalite d'lltaabal. 
8-936 • 14 h. Cah ... 
Direction de l'E.~ıo91~ 

.. atiouee, lile 111& 

kaf, a Aabra. 

aomat. -
Plotab 4000 aı.. ... 

au depôt •unicipal 4 
Prix eıt. 18 P. le kilo, 
S4 L. Vente a la 
Com. Pır ... utı dı 
palite cl'lataabul, l~ 
a 14 b. Cab.-. cb. i 
ti011 de l'Ecoao•at. -

Par auite ele la 
Tcbinill Rilatim Haa. 
la Douae, lea ~ 
pace llariti .. 
SPERCO 8' ceu ca 
oat 'te truafena ~ 
di,har lwa ılW "9 
i'.ctaelle Doaaae .. 


