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' Zahire, Et ve Sebze: 

, levazım Amirliği Satın alma komisyonundan: 
Polatlı garnizon kıtaah ihtiyacı için kapalı zarf uıuli ile 

l konulan una talip çıkmadığından tekrar münakasaya 
•e 17 ağuıtoı 936 pazarteıi ırünü aaat 16 da ihalesi 

'taıi l • ·ı "b l ' Plerin 8l0 liralık teminatı muvakkate era ı e ı a e 
' ş "• Ve eksiltme komisyonuna mürac~atla.~ı. 
"1ı lrbıaıneyi görmek iatiyenler her gun oğleden sonra 

llataza müracaat edebilir. 

* ~ . . . . 
tını ve mikdarlan ve alınacak günlerı yazılı yulaf, 

~ ._lll~nlar 20 ağustoı 936 perş~mbe günü saat 16 da 
''t en bınaıındaki satın alma komısyonunda alınacaktır. 
'Ş 11t.rı 37314 liradır. 
~bıanıeleri komiıyonda görülebilir· 

P•lı zarflar bir saat evvel komiıyona makbuz karfılı
l lı:tir. 

'~teldiler belli gün ve aaatınde kanunun istediği belge• 
'Yona gelmeleri. 

mikdarı nevi muvakkat teminatı 

5.30500 
285000 
182000 

kapalı zarf 
kapalı zarf 
açık ekıiltme 

* • • 

1989 
578 
232 

2799 

llaerlcez kıtaatının ihtiyacı için 130000 kilo sıiu eti ka-
ltııbir ay müddetle eksilbneye konulmuttur. 
tı( hllınmen bedeli 2.1400 liradır. 

Qy•kkat teminatı 1755 liradır. 
rtnanıeyi görmek iıtiyenler her gün tüm satın alma 
il& ıelebilirler. 
•ldilerin usulü daireıinde tanzim edecekleri kati teklif 
larını 24 ağustos 936 pazartesi günü ihale saati olan 1 1 

'-at evveline kadar yani saat onda komisyonumuza ver-

•• 
-.!•ıııellin Erzincan garni:onunda bulunan kıtaat ve mües
'lt.~ın ıenelik ihtiyacı olan 222000 kilo sade yağı kapalı 
'"1.tıııeye konmuştur. 

\' lıammen bedeli 15540 liradır. 
'Ş Gıde yedi buçuk ilk teminatı 1165 lira 50 kuruştur. 

ll'tıaa11ıeıini görmek isteyenler her(Ün Tlmen Satınalma 
' ~llda görebilirler. 

l' Palı zarfla ihalesi 27 ağustos 936 perfembe günü saat 
ş 6tııen Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

-..:l'tıı•11ıeainin dördüncü maddesi mucibince istekliler 
"~ ~Plarını 2490 sayıb artırma ve eksiltme kanunun 32, 

' Uncu maddeleri ahkamına tevfikan tanzim ederek 
" lldaıı bir saat evetine kadar Tümen Satınalma komia-
'recelderdir . 

-._11~rain Askeri Satınalma kom. Reisliğinden: 
:~~deki Aıkerin yiyeceti ve hayvanatın yemi afağıda 

• ' ' açık ekıiltmeye konuldu. Eksiltme; Mersinde yapı· 
lıt,ldi 
il'~ l~rde kanuni ikametrib vesikası bulunacakbr. 
Q"'- bılri edinmek isteyenler Mersinde Askeri aatınalma 

~dan edinebilirler. 
11ctarı Muhammen Muvakkat Eksiltme Gün aaatı 

bedel teminat tarihi 
Lira L. kuruş 

4030 30'l ?.5 24-8-936 pazartesi 9 da 

495 37 15 " " 9,30 " 
65 5 00 " " 10 " \ 

756 56 70 " " 
19,50 de 

Sıvaı Nümune hastanesinden: 

1'tttilctarı Muvakat tem. akçesi Mubam. bedeli 

11~ _ = kilo 90 lira 1200 lira 

'-~ • " 72 " 960 " -.-~ cıııı, IDiktar muhammen bedelleri, teminatı muvak· 
tta_ "' ,~;.•ıılı iki kalem erzak yirmi rün milddetle açık 
·~,la alllfteye konulmuttur. Artırma ve ekailtme 18-7-936 
!-tt'-.:t 14 de Sıhhiye müdürliltünde yapılacaktır. Talip• 

•leri rörmek üzre her riln hastaneye müracaatları 
' •ıı bir aQn evvel teminat akçalarını yatırmaları ilin 
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İstanbul Harici Askeri 
kıtaatından: 

Erzıncanda bulunan tümen 
hayvanatının ihtiyacı için 824480 
kilo arpa kapab zarfla eksilt
meye konmuştur. Muhammen 
bedeli 37101 lira 60 kuruştur. 
İlk teminatı 2782 lira 62 ku
ruştur. Şartnamesi Erzincanda 
Satınalma Komisyonundan 185 
kurut mukabilinde verilir. Ka
palı zarfla ihalesi 20 8-936 Per
şembe günü saat 9 da Tümen 
satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. Şartnamesinin dördün· 
.cü maddesi mucibince teklif 
mektuplarını ihale gününden 
bir saat evveline kadar Tümen 
aatınalma komisyonuna vere· 
ceklerdir. 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

l - Tüm birliklerinin sene
lik ihtiyacı için 22-7-936 çar
şamba günü ihalesi yapılan 140 
bin kilo sığır etine verilen fia· 
tın lstanbul K. dan gelen 30 
Temmuz 936 gün ve 26107 sa· 
yılı yazıdan gali görüldüğü an
laşılmış olduğu cihetle tekrar 
14-8-936 cuma günü saat 15 te 
pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Sığir etinin tahmin be
deli 49840 liradır, yüzde 7,5 te· 
minat akçesi 3738 liradır. 

3 - Sığır etinin teminatı 
muvakkate akçesi münakasa 
aaatınden bir saat evvel Tüm 
muhaıebeai veznesine yatırılmıt 
olması lazımdır. 

4 - Bu ekıiltmeye iştirak 
edecek olanların resmi vesaik 
ibraz etmeleri meşruttur. Alui 
takdirde minakaaaya ittirak e· 

demezler. 
5 _ Şartname hergiin Ko-

miıyondan görülebilir. 

-
lstanbul komutanlığı 

Satınalma komisyonundan : 
İstanbul Komutanlığı birlikle

ri ihtiyacı olan 50000 kilo sade 
yatına talibinin vermiş oldutu 
fiyat makamca pahalı görüldü
jünden pazarlıkla ihalesi 18-8 
1396 salı pnü saat 15 de ya· 

11 Ağustos 1936 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir 

Adres: Yenipoatahane karşısında Erzurum han 2 ci kat 
Tel. 21101 

pılacaktır. Muhammen tutarı 

38500 liradır. 
İlk teminatı 3888 liradır. Şart

namesi 250 kuruş mukabilinde 
verildiği gibi her rün komisyo
numuzda görülebilir. 

İsteklilerin ilk teminat mak
buz veya mektuplariyle 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü mad 
delerindeki vesaikle beraber en 
az bir aaat evveline kadar tek
lif mektuplarını Fındıklıdaki 

komutanlık aatın alma komis
yonuna vermeleri. 

Mersin Belediye Riyasetinden: 
A: Temizlik işleri hayvanla

rı için 35130 kilo arpa ~e 35130 
kilo saman eksiltmeye konul· 
mut isede talip çıkmadığından 
eksiltme on gün müddetle uza
tılmıtbr. 

B : Şartname belediye hesap 
itleri müdürlüğünden parasız 
alınılır. 

C : Eksiltme M-8-936 cuma 
günü saat 15 de belediye day· 
resinde yapılacaktır. 

D : Eksiltme açık olarak ya
pılacaktır. 

E : Süreıiz tutak mikdarı 111 
lira 76 kuruştur. 

F : Eksiltmeye girecek olan
lar ticaret odasında kayitli bu-

1 lunduğuna dair belge göstere
cektir. 

İslahiye Askeri Satınalma 
Komisyonu riyasetinden: 
İslahiye askeri kıtaatınm ih

tiyacı olan 4 aylık ve 292 lira 
50 kuruş teminat muvakkateli 
5000 kilo Sade yağ~nın 5 ağus · 
tos 936 günündeki açık eksilt
mesinde müracaat olmadığından 
eksiltme 15 Ajustoa 936 cu
martesi günü saat 10 da tekrar 
yapılacağı ilin olunur. 

İstanbul 'i'.brici Askeri 
Kıtaatından: 

İıpartanın 240 bin Antalya
nın 276 bin kilo unları kapalı 
zarf ile eksiltmeye konulmuş· 

tur. Her ikisinin ihalesi Isparta 
Askeri Satınalma komisyonun· 
da yapılacaktır. iaparta unu
nun ihalesi 25-8-936 sah günü 
saat 17 de ve teminatı 2269 
lira ve tahmin bedeli 28920 li
radır. Antalya Garnizonunun 

• ihalesi 24-8-936 saat 15 dedir. 
Teminatı 2277 lira ve tahmin 
bedeli 30360 liradır. Şartname· 
leri komisyonda görülebilir. 

2- İnşaat- Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme· Harita 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli - 1320 - lira olan 1200 torba çımen· 

tonun ilk eksiltmesine talip çıkmadığından 14 - ağustos 936 
cuma günü saat 15 de Salıpazarı Askeri Fabrikalar yollamaıın

daki Satın alma komisyonunda tekrar açık eksiltmeye konulmuş-

tur. Şeraiti her gün komisyondan öğrenilebilir. İstekJHerin ilk 
' teminatı olan - 99- lirayı Beyojlu Malmüdürlüğüne yatırarak 

makbuzu ve 2490 numaralı kanunun istediği veaaikle o rün ve 
saatte komisyonda bulunmaları · 

3-- Nakliyat: 
D. D. Yolları ve Lim~nları Umum Müdürlüğü Satın 

Alma komisyonundan : 
- Teklif edilen bedellerin haddi liyikinde görülmemesi 

hasebile, Ankara depoıuna 31-7-937 sonuna kadar gelecek tah· 
minen 16200 ton maden kömürünün boşaltılması ve yükletilmesi 
işi kapalı zarf usuliyle yeniden ekailtmeye konulmuftur. 

2 - ihalesi 24-8-936 pazartesi günü aaat 15 te Ankarada ikin
ci iıletme binası dahilindeki komiıyonca yaptırılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 5670 liradır. 
4 - Bu işe rirmek istiyenlerin 425,25 liralık muvakkat te

minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesika ve beyanname
lerile birlikte teklif mektublarını aynı gün saat 14 e kadar lro· 
misyona vermeleri lazımdır. 

5 - Mukavele ve şartnameler komisyon tarafından parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 

4--llaçıar, Klinik ve ispençiyari alat: 
Ankara Belediye Reisliğinden : 

1 - Sıhhat işleri için alınacak 400 kilo ıulfat döfer ile 400 
kilo krezil on bet gün müddetle açık ekailtmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 400 liradır. 



3 - Muvnkkat teminatı 30 

liradır. J 
4 - Şartnamesini görmek 

istiyenler her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 21 
ağustos 936 cuma günü saat on 
buçuktn belediye encümenine 
müracaatları. 

* * * 
. _ ı -: Belediye kimyahaneai 
ıçın luzumu olan alat ve eczayı 
kimyeviye on beş gün müd. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Gazele mlindericalınclan maada: 

1 - Tacirleri alti/wdar eden kamın, kararname, 
ticaret muahedeleri, kontenjan /is/derini parasız ola
rak iLirkce veya frarısı:ca iltitıe surt ille abonelerine 
takdim eder. 

2 - Abonelerinin vergi rmişkül«ilım Juil için bu iş
lerde lecrü/Jeli ve sah'tlıiyel salıibi bir mıitelwssısı 
istişare için parasız olarak emirlerine anuide bulun
durmaktadır. 

3.- /Wumum ferccme işlerinde «Poliylofn Bıirosu 
iara{tndan yüzde 2j lenzil<it yapılır. 

detle açık eksiltmeye konulmuş 

t~~ - Muhammen bedeli 435 , 5- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
lıra 58 kurkşbr. İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

3 - Muvakkat teminatı 3262 Cinsi Miktarı Muhammen bedeli lık teminah ihale günü 
kuruştur. Lira Lira K . 
. 4 Şartnamesini görmek Lavarekom 250 ton 13 243 75 21-8-936 cuma 
ısteyenlerin her gün yazı işleri poze kömürü saat 15 de 
kalemine ve isteklilerin de 14 Dördüncü Vakıf han kaloriferlerine lüzumu olan 250 ton La· 
ağustos 936 cuma günü saat on varekompoze kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri yu· 
bu çukta belediye encümenine karda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü binasında top· 
müracaatları. lanau komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım ka· 

leminde görülebilir. 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı istanbul Satın 

alma Komisyonundan: 

1- Gümrük Muhafaza örgü· 
tü için 79 kalem ilacın 19-8-36 
Çarşamba günü saat 15 de a· 
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Tasın:anan tutarı 931 lira 
50 kuruştur. 
3- Şartnamesi komisyonda

dır, görülebilir. 
4- İstekliler ilk teminat o· 

larak 70 liralık vezne makbuzu 
veyabankamektublarile birlikde 
muayyen vakitte komisyona 
gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan : 

Gülhane hastanesi ihtiyacı 
olan 58 kalem bevliye aletleri 
satın alınacaktır. İhalesi 2 teş· 

D. D. Yolları ve Limanları işletme Umum müdürlüğü 
Satınalma komisyonundan 

Muhammen bedeli 6920 lira olan 400 ton yerli kok kömürü 
17-8 936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerid 519 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5·936 G. 3297 
No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde a
lınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komia· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Aakarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden datıhlmaktadır. 

• • • 
Belediye merkezi ile şubeler, müessesat, hastaneler ve ilk 

mekteblere lazım olan 2953,50 ton miktarındaki kok kömürü ta
şımasile beraber kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. Bak: ls
tanbut Belediyesi İlanlarına. 

6-- Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
Belediye matbaaaı için 6683 lira 40 kuruş tahmin bedelli muh· 

telif cins kağıt satın alınacaktır. Bak: latanbul Belediyesi han
larına. 

• • • 
Nümune ve ıartnamesi mucibince 26000 takım nane ve 

kal etiketi pazarlıkla satınahnacaktır. Bak: İnhisarlar 
Müdürlüğü İlanlarına. 

porta· 
Umum 

riniev\ el 1936 cuma gün il saat -~~-~ .... --~ ..... -...,..lllllllllllUI ... ...,.,.....,. __ ,......_ _____ _ 

t4 de açık eksiltme ile yapıla- 7- Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
caktır. Muhamen tutarı l 182 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
her gün komisyonumuzda gö· 
rülebilir. İlteklilerin 89 liralık 
ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplarile belli gün ve saatte 
Fındıklıdaki komutanlık satın· 
alma komisyonuna gelmeleri. 

ıı: • • 
Ordu sıhhiye ihtiyacı olan 3 

çeşit müsekkin ilaç satın alı
nacakbr. ihalesi 2 teşrinievvel 
1936 cuma günü saat 14,30 da 
açık eksiltme ile yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 1584 liradır. 
Şartnameıi her gün komisyonu
muzda görülebilir. İsteklilerin 
119 liralık ilk teminat makbuz 
v~ya mektuplarile beraber belH 
gün ve saatte Fındıklıda ko
mutanlık satın alma komisyo · 
nuna gelmeleri. 

• • • 
Ankara hastanesi ıçın 112 

talern alet utın alınacaktır. 
halesi 2 teşrinievvel 1936 cu· 

ma günü saat 15 de kapalı 
zarfla yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 5749 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komisyo· 
numuzda görülebilir. isteklilerin 
431 liralık ilk t:eminat makbuz 
veya mektuplarile beraber 
2490 No. lu kanunun 2, 3 cü 
maddelerindeki veaaikle bera· 
ber ihaleden en az bir saat 
evveline kadar teklif mektup· 
larını Fındıklıdaki komutanlık 
aabn alma komisyonuna ver· 
meleri. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma komisyonundan: 
Muhtelif Elektrik malzemesi 

Tahmin edilen bedeli 31000 lira olan yukarda cinsi yazılı mal· 
zemeiAskeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Sahnalma komisyonun· 
ca 28 eylal 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 1 lira 55 kuruş mukabilinde ko· 
misyondan verilir. 

Talihlerin muvakkat teminat olan 2325 lirayı havi teklif mek 
tublarınını mezkür günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 3 maddelerindekı 

vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

8 ·· Müteferrik .. • • 
Şartnamesi mucibince 30,000 aded üzüm çuvalı pazarlıkla sa-

tınahnacaktır. Bak: İnhisarlar Umum Müdürlütü ilanlarına. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden.:_ 
Şartnamesi mucibince 

25-8-936 tarihine rastlayan 
la satın alınacaktır. 

otuz bin adet üzüm çuvalı 
salı günü saat 11 de pazarlık· 

isteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve pa· 
zarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 gü· 
venme parasile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve 
Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna 
müra aatlan. (282) 17 3 1-3 

* * * 11 bin takım nane etiket; 
15 bin ,, portakal etiketi 
Nümune ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve 

miktarı yazılı likör etiketleri 27 ·8·936 tarihim: raıtlıyan 
perşembe günü saat 15te pazarlıkla satın alınacaktır. İs· 
teklilerin nümune ve şartnaıneıini görmek üzere hergün 
ve pazarlık için de tayin olunan ~n ve saatte yüzde 7,5 
glvenme paraaile birlikte Kabatqta lnhiaarlar Levazım 
ve Mubayaat Şubesi M&dnrlOi\indelri Alım Kvmiayeauna 
müracaatları. (281) 112 ı-a 

Belediye merkezi ile şubeler, müessesat, }ıas~ne~~ 
mekteplere lazım olan 2953,5 ton miktarındakı 
mürü taşımasile beraber kapalı zarfla eksiltıne~ 
muştur. Bir ton kok kömüre taşımasile beraber~ .. 0 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlu~ 
rülür. Eksiltme 24 ağu tos 936 pazartesi günü sa' b 
daimi P-ncünıende yapılacaktir. 1 tekliler 2490 ~0'11 
nunda yazılı vesika ve 3ç:oa lira 50 kuruşluk 111 

teminat maklıuz 'eya mektubla havi teklif zarfları~jrl 
yazılı günde saat 14 de daimi encümene \erınelill' 

• 
Belediye matbaası için laz:~ olan muhtelif ciJIB 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu .kağıtları1I ıJ' 
6(>83 lira 40 kuruş fiat tahmin olunmuştur lstiY~ 
vazını müdürlüğünden parasız olarak şartnamesi111 I 
ler. Eksiltme 21 ağu tos 936 cuma günü saat ~5 ~ 
encümende yapılacaktır. 1 tekliler kanunun tayın 
ika \ e 502 liralık muvakkat teminat makbuz ver' 1 

bile teklif mektublarını havi kapalı zarflarını yn~ 
zıh gün~e saat 14 de kadar daimi encümene verrıı ~ 

• • • dl 
Keşif bedeli 1998 lira 97 kuruş olan Heybeli s 

çeşmesi su borularının değiştirilmesi pazarlığa .~0 
tur. Keşif evrakı levazım müdürlüğünde görillil~ 
olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 150 liralık f? 
teminat makbuz veya mektubile beraber 12 a~ustoS ,lı 
,.amba günü saat 14 de daimi encümende bulunlll l 

• • • 
(IJ) 

Hepsine 7308 lira 60 kuruş bedel tahmin olun" J 
lediye m.,rkez müessesatile kültür idaresi için alın~ 
kağıt zarf mürekkep, kalem üçü, vesaire gibi 11> 
kırtasiye kapalı zarfla ek iltmeye konulmuştur· 
şartnamesi levazım müdürlügünde görülür. EksiltJll~ 
ğustos 936 cuma günü saat 15 de daimi e11cünıeJ1 
lacaktır. l teklilerin :2490 N. lı kanunda yazılı;;,,, 
549 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektU . 
teklif zarflarını yukarda yazıh günde saat 14 de d 
ciiınene verilmelidir. (B) 

• • • 
Balat atelyesinde 32 beygirlik 190 volt ı4JS ı': 

bir motör satılmak üzere açık artırmaya konuloıllf 
namesi levazım müdürlüğünde, gfirülür. Bu motöt' 
bedel tahmin olunmuştur İstekli olanlar 675 kur 
vakkat teminat makbuz \eya mektubile beraber 24 
936 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende l 
malıdır. (B) 

• • • 
Bir kilosuna 18 kuruş fiat tahmin olunan O ıı' 

lP-diye anbarında mevcut tahminen 4000 kilo kurf 
mak üzere açık artırmaya konulmuştur. ŞartnaJll~ 
zıın müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar 54 li 4' 
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 2 
936 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende "' 
lıdır, 

* • • 
Hepsine 100 lira kıymet konulan unkapamnda e 

mahallesinin yeşil tulumba sokağında Süleynıa11 ,.. 
mektebi ankazı satılmak üzere pazarlı~-
nulmu§tuı·. Şartnamesi levazım miidürlüğünde 

11 t~kli olanlar 750 kuruşluk muvakkat teminat ınakb 
mektubile beraber 24 Ağustos 936 pazartesi gü•~ 
d;) daimi encümende bulunmalıdır. (1/ 

* • • 
Tahmin olunaJI 

bedel 
Lira 

Küçük Mustafa paşada çukur Karabaş ma
hallesiuin fncebel sokağında 32 .lu hazi· 
ne kahyası haci İsmail ağa mektebi ankazı 200 
Un kapanında Unkapanı köprüsü başında 
yıkılan barakalar ankazı 15 
Mercan yokuşunda Tacirane sokağında 31 
N.lu dükkan ankazı ıAO ~ 

Yukarda semti muhammen bedelleri yazılı ı', 
ayrı ayrı satılmak üzere açık artırmaya konullll~ 
nameleri Levazım Müdürlnpnde görUlür. 1steklı 
zalannda gösteı:ilen muv.akkat teminat makb~ ·"""' 
blbile heı:aher 25-8-936 •h glnü saat 14te .Dal""" 
mende bulunmahdırr. (B) 



11 MONAKASA GAZETESi 

'°taziçi 

~aiçi 

·stanbul Milli Emlak 
Müdürlüğünden 

Muhammen 
Kıymet 

L. K. 

Y eniköy Güzelce ali bağlar mev· 
kii eski 116 mükerrer sayılı 4454 
metre 93 desimetre murabbaı tar· 
lanın tamamı. 40 ()() 

: Y eniköy Kakavya sokağı eski 5 
yeni 19 sayılı 7 4 metre 69 desi· 
metre murabbaı arsanın tamamı. 30 00 
Çadırcı Ahmet Çelebi Balipaşa 
caddesi eski 13 yeni 13· 15-17 sa· 
yılı imalathanenin 56-840 payı. 300 00 
Seferikoz fener caddesi yeni 
128-132 sayılı kahvehane ve oda· 
ların 57 ·96 hisseıile bir evin ta· 

t_lllerbatun 
mamı. 2865 00 

: Papasköprüsü sokağı eski 3.5.7. 
18-20-24-26 tapu kaydına göre 32 
yeni 3 ili 19 sayılı ahşap evleri 
müıtemil 2263 metre murabbaın· 

Arnavudköy 

Amavudk6y 

Burğaıada 

Kasım paşa 

Burğazada 

Kınahada 

Kandilli 

Ortaköy 

Kuzguncuk 

~l'taavutköy 
da bostanın tamam,. 1200 00 Arnavutköy 

'°Yacı köy 

'hatun 

Haremeyn sokağı eski 45 yeni 35 
sayılı 57 metre ve 46 desimetre 
murabbaı arsanın 1 ·4 payı. 

: Yedinci sokağı eski 23 yeni 21 
sayılı l 11 metre ve 23 desimetre 
murabbaı arsanın 4·6 payı. 

: Mahallesi F esliğen sokağı yeni 
41-43 sayı'ı 33 metre 32 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 

: Mahallesi Papas oğlu ve erik so· 
katı eaki 12 yeni 12-4 sayılı tapu• 
da Papas sokaiında bir ev ve 
mahallen iki evin tamamı. 

: Birinci kısım barutane caddesi eski 
135 mükerrer sayılı 206 metre 86 

Arnavutköy 
14 25 

Arnavutköy 
6880 

Burgazada 

66 64 
Kınalıada 

250 00 Kınalıada 

: Taş merdiven sokağı eski 1 yeni 
2 sayılı evin 4-25 payı. 

: Palas ve Yağhane sokağı eski 13 
yeni l 03·6 sayılı iki evin 8-1 O 
hissesi. 
Hacı Biliş sokağı eski 21 milker 
rer sayılı 287 metre ve 30 desi· 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

Sururi mahallesi adalar sokağı 
eski 19· t 9 mükerrer sayılı 96 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

Manastır caddesi eski 1 O müker· 
rer say ılı 894 metre 22 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 
Saraylar caddesi eski J O müker· 
rer sayılı 267 metre murabbaı 
arsanın tamamı. 

: Kilise sokağı eski 75 yeni 51 sayılı 

evin 1-2 payı. 
: Portakal arkası sokağı eski 21 

yeni 27 evin tamamı. 
: lcadiye ve Avramaçi sokağında 

eski 73-75-75 mükerrer yeni 51·2·4 
sayılı iki dükkan ve bir evin 
9·72 payı. 

: Dere sokağı eski 58 yeni 54 sa· 
yılı evin 2·3 payı. 

: Yenimahalle sokağı yani 45 sayı· 
lı 41 metre 27 desimetre murab· 
baı arsanın tamamı. 

: Dere sokağı eski 22 yeni 15 sa· 
yılı evin 19·40 payı. 

: Hacıbalaş sokağı eski 21 müker
rer sayılı 64 metre ve 94 desi· 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

Livadya sokaiı eski 2-15 sayılı 
405 metre murabbaı arsanın ta
mamı. 

: Narlıyan sokağı eski 60 sayılı 
57 metre ve 45 desimetre murab· 
baı arsanın tamamı. 

128 00 

360 00 

287 30 

240 00 

894 22 

160 20 

75 00 

350 ()() 

263 88 

60 00 

95 00 

47 46 

283 50 

40 22 

Sayfa 3 

Beklenen vapurlar 

QUIRIF ALE Salı ı 118 saat 
17 de Trieste, wenedik, Brin
dizi, Pireden. 

ALBANO Perşembe 13-8 saat 
IOda Trieste, Venedik, Brindi · 
zi, Pire, İzmir, Selanikten. 

AVENTİNO Cumartesi 18-5 
saat lOda Cenova, Napoli , 
Pire, Rodden 

İSEO Cumartesi 15-8 saat 7de 
Batum, Trabzon, Samsun, 
Varna, Burgazdan 

CELİO Salı 18-8 saat 17de 
Trieıte, 

Pireden 
Venedik, Brindizi, 

ABRAZIA Çarşamba 19-8 saat 
IOda Trieste' Venedik, Brin
dizi, Selanik, Kavaladan 

KAMPiDOGLİO Perşemb 
20-8 saat 7de Danub, Kona· 
tanza, V arna, Burgazdan 

ASSİRIA Perfembe 20-8 ıaat 
7de Daoub, Konstanza, Var· 
na, Burgazdan 

QUİRiNALE Salı 25·8 saat 
17de Trieate, Venedik, Brin· 
dizi, Pireden 

FENİCIA Perfembe 27 -8 saat 
IOda Trieste, Venedik, Brin
dizi, lzmir, Selinikten 

ALBANO Cumartesi 29-8 saat 
8de Batum, Trabzon, Samsun, 
V arna, Bur.azdan 

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

desimetre murabbaı arsanın tamamı 155 15 Çengelköy 
: Birinci kısım barutane caddesi et-

ki 59 sayılı 57 metre ve 46 de· 

: Suyolu sokağı eski 13 mükerrer 
sayılı 790 metre murabbaı arsanın 
tamamı. 395 oo Hareket edecek vapurlar 

P•ta 

t-dıköy 

l\ '-ııerhatun 

aimetre murabbaı arsanın tamamı. 143 65 Kınalıada 
: Emincami mahallesi Samancı so-
kağı eski 14 yeni 36 sayılı evin 
1875-2400 lıi.saeai. 

: Yalı mahallesi Balıkpazarı caddesi 
yeni 55 sayılı dtikkinın 5760-
11520 hissesi. 

558 34 

400 00 

Kınalı ada 

Kınalıada 
: Cafer aia mahallesi Kuşdili cad· 

desi eski 1 yeni 103·103· 1 sayılı 
bostanın 1 ·4 payı 2700 00 

: Y eni,ehir mahallesi dereboyu cad· 
desi eski 83 yeni 81 sayılı dük· 
kanın tamamı. 

Kınalıada 
400 00 

: Mahallesi Kamavula sokağı eski 
-4 1 yeni 59 sayılı dükkinın 90-120 
hissesi. 432 00 F eriköy 

: Kerenti sokağı eeki 30 yeni 26 
sayılı arsanın tamamı. 

: Direkçi bqı sokağı eaki 37 -39 ye· 
• ni 45 sayılı hanenin tamamı. 
: ikinci kısım çifte cevizler sokağı 

eski 6 sayılı 84 metre murabbaı 
ananın tamamı. 

: Sahaf Maslahatbn mahallesi cin 
deresi sokağı eski 4 yeni 17 ili 

69 48 
Burgazada 

960 00 
• 

Kandilli 
29' 00 

Çenıelköyil 

25 sayılı bostanın 120-360 hissesi. 211 3.4 
: Umraniye mahalleai bademli bah· 

çe mevkimde dıı bostan sokağı 
eski 3·4-5-6-6 sayılı köık ve ahır 
ile tarlanın 5-64 payı. 

: Divanyolu caddesi yeni 67 -67 -1 
sayılı e• ve deponun 1 l 9-720 payı 

: Di"•anyolu caddesi yeni 69-7 l sa-

Fatih 

101 57 

892 50 
Kadıköy 

yılı dikkin ve &nnın 1-3 hi1&esi. 1840 00 

: Aziziye Livadyayı cedit eski 
1 -64-56 sayılı 676 metre 25 desi· 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

: Aziziye ~ivadyayi cedit sokağı 
eski 11·55 sayılı 100 metre ve 50 
desimetre murabbaı arsanın ta· 
mamı. 

: Kılınççı caddesi eski 28 sayılı 
7 40 metre murabbaı arsanın ta· 
mamı. 

: Kılınççı caddesi eski 30 sayılı 
1800 metre murabbaı arsanın 
tamamı. 

: Birinci kısım Doci sokağı eski 80 
sayılı 258 metre 57 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı. 

: Kızıltoprak sokağı eski l · 11, 13 
sayılı 459 metre ve 68 desimetre 
murabbaı arsanın tamamı . 

: Yenimahalle Mektep sokağında 
eıki 1 yeni 1 ·3 sayılı evin tamamı. 

: Suyolu ıokağı eski 13 mükerrer 
sayılı 430 metre 95 desimetre mu 
rabbaı arsanın tamamı. 

: Dülierzade mahallesi Çamaıırha· 
ne sokağı eski 1 sayılı arsanın 
tamamı. 

: Osmaıtağa Sörütlüçefllle sokağı 
eski 1 yeni 30 sayılı dtikkinın 
5-32 payı. 

304 32 

40 20 

222 00 

630 00 

129 40 

229 84 

800 00 

323 94 

563 10 

312 50 

: Kilise sokalı eski 17 - 19 yeni 
9-11 sayılı ev ve dükkanın 1-8 
payı. 

Çırağa Hasan samancı odaları 
eski 77 yeni 57 sayılı 80 metre 
44 desimetre murabbaı arsanın 

75 00 

Yukanda yazılı mallar 14-8·936 cuma gnnn ıaat 14te 
pefin para ve açık arhrma ile satılacaktır. Satış bede· 
line istikrazı dahili ve yüzde beş faizli hazine tahvil· 
leride kabul olunur. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey 
akçelerini vaktı muayyeninden evvel yatırmaları. 

tamamı. 32 18 "P.,, (82) 129 

~ - .. ,. ... 

ALBANO Perşembe 13-8 saat 
17 de Burgas, V ama, Kona
tanza, Novorosisk' Batum, 
Trabzon, Samsun, Varna, 
Burgaz. 

QUIRINALE cuma 14-8 saat 9 
da Galata Rıhtımından Pirea 
Brindizi, V enis, Triest. 

lSEO Cumartesi 15-8 •aat 17 
de Selanik, Metelin, lzmir, 
Pir•,, Patraı. Brindizi, Venis, 
Trieste. 

AVENTINO Cumartesi 15-8 
saat 17 de Burgaz, Varna, 
Kostanza, Sulina, Galatz, 
Brail.a, Sulina, Konstanza, 
V ama, Burgaz. 

ABBAZIA Çarşamba 19-8 sa
at l 7 de Burıu Varna, Kom· 
tanza, Sulina, Galatz , Braila. 

CAMPIDOGLIO Perşembe 20-
Galata rıhbmından Pirea, 
Napoli, Marseyl Jen. 

ASSIRIA Perfembe 20-8 saat 
17 de Kavalll, Selanik, Volo, 
Pire, Patras, Santi-40, Brin· 
dizi, Anl'ona, Veniı, Triest. 

CELIO Cuma 21-8 saat 9 da 
Galata rıhbmından Pire, 
Brindizi, Venis, · Trieıte. 

FENICIA Pertembe 27-8 saat 
17 de Burgu, V ama, Kona· 
tanza, Odesa, Batum, Tra · 
bzon, Samıoa, V ama, Bur· 
a-az. 
Pire, Patru, Brindizi, Venis, 
Triest. 

MER~NO cumartesi 29-8 Hat 
17 de Burıaz, Varna, Kona· 
tanza, Sıılina, Galatz, Braila, 
Sulina, Konstanza, V arna 
Burıaz, 



•• ABONNEMENTS: 
Ville et Provioce 

3 MOIS Ptn. 450 MUNAKASA 
ADMINısTRATION 

"POLI& OT 

8 • • 850 
Rue Billur N. 17, Galata 12 • " 1500 

GAZETESi 
Le No. Ptrı. 5 

-
Telfıfoae: 43087 

Adrene TB~ırapblque 
lataaW - •ONA.KASA Poar la Pabliclte a'aclreuer 

l l' Adminiatratloa Journal Quotidien des Adjudicationı 

len Au6e No. 120 

Les avantages procures par notre journal 
i ses abonnes 

En dehora de son contenu, le uMünakasa Gaute-· 
ıi» of/ re d ses abonnes les avantages suivanls: 

1.- il publie en supplement le tule en f rançais 
de louleı leı loiı, decrets-loi, lraites <le commerce, 
~iıta d~ contingenlements ele. et les soumel gratııi
ement a ses abonnes. 

2- il met gracieuıement ci la diıpoıilion de ses 
abonntı un ıpeciallıle en mailere jlscale, capable el 
t:ı:perimente, pour toule conıullation, afin de resoudre 

l 
la qaationı epintuıes de (ise et d'impat. 

3. - Le Bureau de Traduqion <(Poliglot» ef /eclue, 
d l'intention de nos abonnes une escomP.te de 2.J 

---pou ... r ... ce~n;,t.;d:a::.;":::~_:le::u:r,:s,:tr:.:a:v:a:ux:.:d:,e.,:l;:,.ra:;d::u:c:tl::o:n~e.:.t ::de~c:;o:!:pi,!:_ 
......... ,, ............................................ ....... 

SOM M A 1 RE: 
Loia, D6erea loia, Traitea ele Commeree 

A) AclJacllcatlou aa Rabaia. 

~ - Co•bactloa, Reparatioa, Tra•au Pablla, Cartopapliie ete 
- Pre.lmt. CW.iqae et Plaarmaceatiqa,-ı..trumeata Saai

taır ... Foanlitare poar H6pitaas 
1 - Trayaa tl'impri .. rie. Rellare - Papeterie 
4- CoaltatlWe • Claarboa • Cubaraat. 
1-.......... et llateriel d'Elecbiclt6, de Gu, de Chauffap 

..... Ceatral. 

, D6cnts lois, Traitis de Commerce 

l:.oi ..- la modifiication de l'alinea (a) de l'article 46 
el. la loi No 2490 relative aux adjuclkatiou 

• •mebere et au rabaia et aus attribatiou, ainıi 
qae mr l'adclition d'un alinea l l'article IO. 

ART. 1,- L'alinu (A) de la 
loi No 2490 relative an adjudi-
._ ___ c..._ et nra· 

...... lılalll •'•us attributiou a 
MtllOdil. comme ci apru• 

A) Toaa achata acceuoire• et 
...,... V9Dte. de bien• meublea, 

flQe .... petitea repara· 
~ et truaporta de poete, tlont 
la .... a l'ldiucation en ıarea· 
...,_ et ea rabaia a'eıt paa juse 
~· le •oatant de ceux· 

Ltqa. 1000 pour lea aehata et ven· 
tea •ilitairea, ea cu urıeatı et 
i•portuta • 

ART. 2. - L'article SO de la 
loi No 2490 e.t additionne tle 
l'aliau ci·apreı: 

lu a Ltqa. 200 pour lea 
~ ~ 500 pour lea Vila· 
~ et Lt ... 100 pour les chef-

H) Toua truaporb de poate 
cloat le priz utimee ne clepaue 
pu la aomme de Ltqa. 2000 et 
cloDt l'eaecution eat coaaicleree 
comme d'urpnce, ou doat l'attri· 
bution par voie d'.djuclicatioa en 
rabaia et de marcbe n'eat pas jure 
avutapux, ainai que toutea re
parations de aoyem ele tranaport, • 
cloat le priJl eatime ae depaue 

IAi pu la ao••e de mille livre8. 
•tre .:.:ta moatanta peuveat ART. 3. - La preaeate loi en· 
Co pula deeiaion da tn en vipnr, a partir de la 

...;a .. lliaiatıea, jmqu'a la clate de aa pr•ulptioa. 
:- 6f l.tqa. 5000 pour lea ART. 4.- Le Coueil dee Mi
°"':.. ........ ea formation 1 alatna eat cbarp de l'applicatioa 

•a•pme, et JaM&u'a la aom• de • la ......_ lol. 

D ..... Co•ıll ti• O.et ea clate du 8-6-1936 
aab No. 2 4775. rela.., a la po-

D6eret ea a.t. ._ 1N-l9S6 aitioa de talil 45t a. FAccord 
~b No. 2 4791, ~f ._ ooa· 1 Coamercial T ... A.atw-. 
•reat. accor"'9 l •--w il a ete .NcicM de 1a1re bea61i· 

Le coatia,_ 4' i;o.;:;'k~. cier quaatitativemeat et ... .,... '*" a.. --..... •traat trictlo•• I' Anp.terre, de la po.a-; 
.... lea poaitiot19 f. tarif C et. tioa 451 coaprile dau la baht 
~ ........... l' Accorcl Co-cıaı T•· No 2 anaes'9 l I' Accord Com
ô -cial Tureo-An;laia en date du a.at 6pa\M, a DOU• 
"- Wtbpltı•aat de 20.000 M 1935, tut qae eelle-ci sera 

..ıat-. da• ıaa.KLda 

MARDI 

A) Adj!dlcatioıs au Rabais 
-1-

Conltraction- Reparation 
Tra•aux Publia,Materiel de 
Conltruction Cartorrapbie 

Ciment 1200 aaa. Prix eat. 
1320, caut. prov. 99 L. Faute de 
soumiHionnaire lon de l'adj. pre· 
cedente, aae aouvelle adj. ouftr
te .. t orranisee. Com. d' Acbat 
du Service d'Especlitioa dea Fa· 
briqaes Mılitaires a Salipuar, ven· 
dredi 14-8-936 a 15 h. Cab. dH 
eh. a la dite Commiuion. 

2 

Proclaita Cbimiquea et 
Pharmaceutiquea - lutra· 

menta Suitairea -Four· 
~ture pour H6pitaux 

La Mua•cipAlite d' Ankara acbe· 
tera, pour lu buoiaa MDitairea 
ele la Yille, lea produita et lea 
objeta ıaivaata: 

1.- Sulfate de fer 400 kil•; 
criall 400 kiloa. Priz eat. 400 
caat. prov. 30 L. Aclj. oaverte. 
Veaclredi, 21-8-936 a ıo b. 30. 

2.- 1-tna•t. •6cllOP et 
produita claiaiqa•, neeeaaair• 
pour in beaoiDI da labor.toite 
de cbimie Muaicipal. Prix ut. 
435,85, caut. prov. 32,62 L Adj. 
ouverte. Venclredi 14-8·936 a 10 
b. 30. 

Commiuion Permaneate de la 
Munieipalite d' Ankara. Cab. clea 
elıf.. aa 5ecretariat. -

La Com. d' Aehat du Commu
daaat d'lstanbul a Findikli acbe
tera, lea prodaita et lea appareila 
NGitairea ıaivaatı : 

1.- lmtrameata clairurpqaea 
pour lea volea urlaalrea 58 aor
tea. Prix eat. 1182,SO, caut. prov. 
89 L. Vendredi 2 10-936 a 14 la. 

2.- M6dlcamenta calmaata 3 
aortea. Prill eat. 1584, caut. prov. 
119 L. Veadrecli, 2·10-936 a 14 
h. 30. 

3. - ı..trament. mMicaus 
poar l'hOpltal d' A•• 112 aor
tu. Prix eat. 5749,25, eaut. prov. 
431 L Adj. aoua pil cacbete. Vea
drecli 2·1o-936 a ıs h. 

Cab. clu eh. a la Co••iui• 
prRitee. -

lıl6dlca ... ta 19 IOl'lea, pour 
le Service de Surveillaace Doaa· 
niere d'latanbal. Prb •••· 931,SO, 
caat. prov. 70 L. Adj. wverte. 
Co •• d' Acbat d'lataabul da Com
mucluat General de la Sarveil· 
laace Ooauien, mercredi 19-8-
936 a 15 h. Cah. dea eb. a la 
dite Co•aillioa. 

-3-
1'raYau d'lmprbaerie 

Rellure • Papeterie 
F ovniture dı Bureau 

P•mueate de la Muaieipabte 
d'lıtanbul, veadncli 21-8-936 a 
15. h. dalı. de• eh. arat. • la Di· 
rection de l'Ecoaomal -

lmpreulon ele 11000 6tlquet· 
tea pour bouteillea de liqueur 
menthe, et 15,000 ettquettea pour 
liqueur d'oraap. Adj. de rre a 
gre. Caut. prov. 7,5 pour ceat. 
Com. d'Achat de la Directioa 
Generale du Monopoleı a Kaba· 
tacbe, jeudi, 27-8·9~ a 15 il. 
Echaatillon et cab. des ebarre• 
a la elite Commiuion. 

-4-

Combaltible, Charbou, 
Carhurut. 

Coke 295.1,50 tonnea, pour I• 
be.oiaı de la Maaicipalite d'ı.
tanbul et de ae• depeadance1, leı 
bôpitauz et leı ecolu pri ........ 
Pris ut. 18 L. la tonae, 1 eom· 
pria lea fraia de traaapert. Caat. 
prov. 3908,SO ı.. Aclj. IOU pli 
caehete. Com. Peraaaeate ele la 
Mwücipalite cl'lataabul, ı• 24. 
8-936 • 15 h. Cab. .. ela. • la 
Directioa ele J'loo.o..t. 

ırat. au Service da MaterW 
kara et a celai d• R 
etdee !sp~tio- • Ha -
tonneı, pour le ebauffap 
da 4me Vakoaf Hu, a 
capou. Priz eat. 13 L. la 
Caat. proV"e 243,75 L. A4li' 
verte. Com. d'Aobat ·~ 
la Dinctiea -. Vakoufa 
bul, venclredi 21·8-936 a 
Cah. du cb. au Bareau • 
eoDOmat. 

ı-.ııation et llal:6rll 
d'Electricite, de 
de Cbanffase Cem~ 

F oaraltare cl'61eetriclt6 
1e. Pm e1t. 31000, caut. 
2325 L Adj. ıoua pli 
Com. d' Aobat de la DincitiOll 
nerale .... Fabriqa• Mil 
lundi, 28-9·936 • 15 la. 
eh. a la elite CwtmiNioa, 
aut 155 P. 
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--- s-.,... ......... c-. batlitae 408 tou•. ;N 1 jrl. O.at. "6T· ; 
Priz eat. WJO, oaut. pro•. 519 L. nat. C... •Aclaat de il 
Adj. aoaı pli cacltete. Co.. d'A· tioa Gü6rale clu 
ebat • l' Adm. G'•"ale ... Ch. I Kaltataelae, .... ~ 8-93' 
de Fer de l'Etat a Ankara, lmacli la. Cab ... ala. a la •• 
17 8-936 a 15 b. 30. Cab. dea eh. •inloa. 

Askeri Fabr. U. Müdürlü 
Satınalma Komisyonu llblan 

Kınkkalede 6 adet anbar 
~telye inşası 

Ketif bedeli •ta1 lira olan Jakanda yuıh 
Aakerl Fabrikalar Umam Mlclllrlllil 1abD alma 
JODUDcA 25 Ajaltoe U8 tarilüade SU pi .... 
te kapalı ıarf ile ihale eclllealdir. Şmtname S Ura 
kanıt makabilincle komiaJODdaa •firillr. Tallblerla 
Yalrlrat hmİDat oJaa '467 4 lira 25 laarQIU Uft 
mektublanm meıklr sBacle ... t 14 e lr•dar tmmitll 
vermeleri ve keaclilerİllİa ele 2480 .......... 
ve 3 maddelerinde yadı ••r•te ...,,ea ıaa " 
te komiı1oaa mlrMaa*n" (18) (lao) 

Tahmin eclila heci • Bra olaa ~· 
dan ve cİDIİ 1uıh Aabd ,........., 
ıalcllrlljl l&bnalma lt~a 28 A.-. 
rihiade _.. ... 1Ut 14 clie apk eblltme U. 
edilecektir. Şartaame ,....... olarak a.ı.,wla 
lir. Talipleria -•alrbt '"*buat 01aa 240 bra " •un 2 ve S macicWerladeld ..,..... .. .. , 
1Utte komiayaaa mira~ (91) ( l) 


