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ÇiNDEKİLER: ! 1 
ilanlar, Emirler, Tebliğle~ ' 4 kuruş 25 aantim, mııırın beher kiloıuna 6 kuruş fiat tahmi n 

edilmiştir. 

3 - Ekıiltme 28-8·936 tarihine muaadif cuma günü saat on 
beşte. Harada müteşekkil Merinos Yetiştirme Çiftliği Mubayaat 
Komısyonunca Harada merkez binasında yapılacaktır. 

Pl ' 1 hı• Haberleri 1 
llnlar, emirler, tebliğler i 
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1 1tıuna asa ar : ~ .... ~ ; 
qtıtk z . l t ... ı ' ahıre, Et ve Sebze İ 
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• Malzeme, Harita. ~ 
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1' •ki neler, Motörler, Hir ' 
$,~ eferruatı 1 
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8 
ereste, tahta ve saire 

•ra · " cıye ve teferruatı , 1 
UtQı' 

&....,t.f lt aksamı ve saire 1 
•hrukat, Benzin, Makine 
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Q ~'iları ve saire. 
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PİYASA 
lfABERLERİ 
'itı ~~q..: ~ 
~ rt. imalatının kontrolü 

~dıye üç sene evvel, bü
\'ıli.yet hududu dahilindeki 
\'e nahiyelerde tatbik e· 

~tk ii:ıere yoğurt imali ve 
\ rt imalathaneleri hakkında 
~'sıı~liuıatname hazırlamıştı. 
~ il tetkikat neticeainde bu 
,.~tnarnenin bazı kazalarda 
*-ttı . tdilmiyerek, gerf'k yo· 
,,1•tııalinde, gerekıe imalat· 
'111tl trde sıhhi şartlara dikkat 
~~ i•dığı görülmüştür. Hal· 
•ıt,11 ltanbul yoğurdu, münha· 
~td bu civar kaza ve nahiye• 
t~ i~tl geldiğinden yoğurt imal 
t~, ~li.thanelerinin daimi su· 
tı.ı... 0 ntrol albnda bulundu
L ""'-1 . 
'l)tl\r ıcab etmektedir. Bu 
~Ut .. ol neticesinde hangi ima• 
" "ile · ı~ 11•n talimatnameyi ek-
i... t•tbj'- tti . .. "lü 
-...,ı,th ... e ğı goru ~se o 
~.. •nenin yoğurtları lstan-

•okulnuyacaktır. -
()d Kireç, tuğla 

il sanayi şubesi fiatleri 
l tetkik ediyor 
•tanı, "-h.•i ut Ticaret Odaaı sanayi 

1 

~tlcilcl toprak sanayii üzerinde 
tla, ~e başlamı,tır . Kireç, 

~iltleri ırenıit, çini ve çimento 
tl d,;.d~ •on ıenelerde görü· 

~lcte/••klikler gözden sreçiril
• İtıde ı~İt· Bazı maddelerin fiat
~~leı:ı ı .. ~ 1 •ene içinde huıule 
lltlt,ti kların fazlalığı nazarı 
~h'~le .celbetmiştir. Bunların 
~ld,11 rı araştırılacak ve nor -

ta ilet~·~ bir vaziyet oldu· 
~ı~•l• eİın~ varıhrH bir 
~İriı, ktıaat vekiletino 
. 'v 'lcltCektir. 
~htt ~t, maliyet fiatlerile 
t tatlç ~bul etmez derecede 
~' tll4ld eh de eden müe11e1elc· 
'tl'rill~ ale edecek ve .atış 

Cb, 1 ucudatacaktı_r. __ _ 

\ta._, 2ci aahifada) 

İstanbul Grupu Sicil Tapu Müdürlüğünden: 
Tapuda iş takibini san'at ittihaz edenler, adı, soy adı, tabii

yeti nerede ve hangi tarihte doğduğu, hangi mektebden çıktığı 
ve muamele takibi işine ne zaman haşladığı, daha evvel ne gibi 
işlerle meşgul olduğu, mahkumiyeti varsa esbabı, yazıhane1inin 
bulunduğu yerin mahalle ve sokak isimlerile kapı numarası ve 
icrayi san'at ruhııatnamesinin tarih ve numaraıını mübeyyin bir 
ay !çinde bir beyanname vermeleri lazımdır . 

Bu müddet içinde beyanname vermiyen muakkiblerin bu be· 
yannameyi verinciye kadar getirecekleri işler idarelerce kabul 
olunmıyacağı ilin olunur. 

İktisad Vekaleti Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri daireıinde iş 

yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerden (Singer dikiş maki
nesi kumpanyası)'nın Türkiye umumi vekili haiz olduğu salahi
yet~ binaen bu kere müracaatle şirket namına yapacatı işlerden 
doğacak davalarda, bütün mahkemelerde dava eden ve edilen 
üçüncü şahıs 91fatile hazır bulunmak üzere şirketin Türkiye umu
mi vekilliğine Alman tabaasından Ole Hammeriyi tayin ettiğini 
bildirmiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere uygun ııörülmüş olmakla 
ilin elunur . 

._ 

a) MÜNAKASA LA R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Yüksek Mühendis mektebi arttırma ve eksiltme' 

Komisyonundan : 
Tahmin 

Cinsi Mıktan Bedeli Tutarı Pey akçeıi ihale T. Günü Sa. 

Beyaz· 2600 42 1092 144.30 25-8-936 ıah l4 

peynir 
Kaşar l600 52 832 
peynir 

937 Mayıı nihayetine kadar yukarda cinı ve mıktarları yazılı 
peynirler açık ekıiltmeye konulmuştur. Ekailtme.i 25-8-936 aalı 
günü saat 14te mektep içindeki komisyonda yapılacaktır. Şart· 
namesini görmek istiyenler her gün ve eksiltmeye ıirmek içinde 
belli ıün ve saatte komisyona müracaatları ilan olunur. 

Çanakkale Jandarma Okulları Satınalma Komisyonundan: 
Erzakın cinsi Tahmin bedeli Muv. teminatı 

Kilo L. K. L. K. 
Ekmeklik un 668133 93538 62 8015 40 
Odun 1579684 15796 84 1184 76 
Sade yağı 21517 19365 30 1452 23 
Sığır eti 128661 24732 2{) 1929 9'l 

1 - Çanakkalede 1, 2, 3, 9, IO sayılı Jandarma Okullarile j. 
hastaneıinin .1 Eylul 936 günlemecinden 937 Nisan nihayetine 
kadar ihtiyacları olan yukarıda yaı:ılı 4 kalem erzalrın 28-8 936 
Cuma günü aaat 15 te kapalı zarf uıulile 9 sayılı Jandarma O
kulu ordu evinde selahiyettar komisyonca ekıiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat mektupları ihale tünü saat 14 e kadar komis
yona teslim edilmiş olacaktır. 

3 - Şartnameler Çanakkale Jandarma Satınalma komisyo-
nunda parasız verilecektir. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından : 
Konyadaki kıtaatın ihtiyacı olaa 21300 kilo iade yatı kapalı 

zarf uıulile ekıiltmeye konulmuştur. Sade yağının muhammen 
tutarı 17892 liradır. İlk teminatı 1341 lira 90 kuruştur. Şartname
si İstanbul Levazım Amirliği satınalma komi,.yonundadır. Eksilt· 
meıi 25-8-936 salı günü aaat 16da Konyada Kor Satınalma Ko
miıyonunda yapılacaktır. iıtekliler teklif mektublarını en ıon 
25-8-936 saat onbeşe kadar Kor satınalma komisyon Batkanlıtı
na göndermiş olacaklardır. 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden : 
1 - Mer\nos Yetiştirme Çiftliği hayvanatının ihtiyacından 

bulunan 197,363 kilo yulaf, 202,270 kilo arpa, 72,000 kilo mııır 
ve 80,363 kilo siıam küıbesi kapalı zarf uıulile ekıiltmiye kon• 

muıtur. 
2 - Yulafın beher kiloıuna 4 kurut, arpanın beher kiloıuna 

4 - Muuakkat teminat olarak 1,802 lira alınacaktır. 
. İsteklilerin yevm ve vakti mezkiirda yukarıda sözü geçen Ko· 

mısyona 2490 numarah kanunun tarifatı dahilinde müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 
Cinsi Miktarı Muham. bedeli Fiatı 

Kilo Kuruş L. K. 
Sotan 4000 3 9 00 
Zeytin yağı 1000 58 43 50 
Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda yazılı iki kalem er

zak pazarlıkla aatınalınacaktir. Pazarlığı 17-8-936 pazartesi 

günü saat 15te yapılacaktır. Şartnamesi her gün Levazım Kale
minde görülebilir. 

• . .. 
Cinai Miktarı Muhammen İlk teminat 

Kilo Bedeli 
Yoğ'urt 25000 15 - Kuruş 244 - Lira 
Patates 10000 4-Kuruş 30-Lira 

Guraba hastanesine lüzumu olan yukarıda yazılı yoğurda ve
rilen bedel tam değerinde görülmediğinden ve patat.e de istekli 

çıkmadığından eksiltmeleri on gün uzatılmıştır. İhale 21-8-936 
Cuma günü saat 15te komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her 
gün levazım kaleminde görülebilir. 

Mersin Askeri Satınalma 
komisyonundan: 

1- Mersindeki askerin ihti
yacı için açık ekıiltmeye ko· 
nulan 4800 kilo sade yağının 

kilosuna 80 kuruş fiat pahalı 

görüldüjünden eksiltme açık 
olarak 17 ağuıtoı 936 da onda 
Kışlada yapılacaktır. 

2- Muhammen bedel 3888 
ve muvakkat teminatta 292 li
radır. 

3- İsteklilerde kanun; ika· 
metgah ve.ikası bulunacaktır. 

4- Fazla bilgi edinmek iı 

teyenler Kışlada satın alma 
komisyonuna müracaatları . 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatından : 

38000 kilo sade yağının ka· 
pah zarfla eksiltmesi Sarıka
mışta Tümen Satınalma Ko -
misyonunda 29-8-936 cumartesi 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

Şartnemeıi parasız olarak 

Komisyondan verilir. Tahmin 
bedeli 24,700 lira, ilk teminatı 
J ,852 lira 50 kuruştur. istekli
lerin belli edilen ihale saatın· 
dan bir 1aat evveline kadar ka
nuni tekliflerini Komiıyona 

vermiş bulunacaklardır. 

• • • 
Aşağ'ıda cinsleri yazılı yulaf, 

ot, samanın eksiltmeıi 31 ağus· 
tos 936 pazartesi günü saat 
16 da İzmitte Tümen Satınalma 
Komiıyonunda yapılacaktır. 
Şartnameıi hergün Komiıyon· 
da görülebilir. Kapalı zarfla 
bir aaat evvel makbuz kar,ılı· 
ğı Komisyon Başkanına veri· 
lecektir. İsteklilerin belli gün 
ve saatında kanunun istediği 

belgelerle Komisyona g-elme· 
leri. 

İlk tc-
Cinsi Miktarı Tutarı minatı 

Lira Lira 
Yulaf 351700 16585 1243 
Kuru ot 229150 6187 464 
Saman 162250 2758 206 

2- inşaat- Tamirat· Nafıa işleri - Malzeme· Harita 
Gebze Kaymakamlığından: 

Gebze merkezinde yapılacak elli beş göçmen evi kapalı z.arf 
uıulile atuıtoıun onuncu pazartes: gününden itibaren on bet gün 
müddetle ekıiltmeye çıkarılmı,tır. İhale ağustosun 24 üncü pa• 
ıtarleai günü saat 14 te Gebze Kaymakamlığında lıkan daireıin
de komiıyon tarafandan yap!lacaktır. Kilid, çivi, menteıe İdare
ce temin edilecek ve diğer intaat bütün malzemeıile müteahhide 
ait olacaktır. Bir evin ketif tutarı hazırlanan temel tatı hariç ol
mak üzere 436 lira 84 kuruıtur. 55 evin bütün keşif tutarı yirmi 
dört bin yirmi altı lira yirmi kuruştur. 

8- Yüzde yedi buçuk teminatı 1801 lira 96 kuruş 50 1antim· 

dir. 
C- Bu i'e ait şartname, mukavele projesi veıaire 150 kurut 

mukabilinde lıkindan alınabilir. 
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l Sterlin 1128,- 634,-
ı Dolar 124, 126,-

a:l Fransız f r. 163, Hi6,-
a:l Lıret t90, 196,-
a:l Bel\:ik Fr. 80, 84, 
20 Drahmi 21,- 23-
20 lavıçre Fr 

, 
815, 820,-

20 Leva 22, 2.'l, 
1 Florın 82, 84-

20 Çek kronu 
, 

~. 93, 
1 Avustur)a Si, 22, 24,-
l Peçeta 18,- 15,-
l Mark 28, 30, -
1 Zloti 21,- 23,-
l Pengu 22,-- 24,-

a:ı Ley Ui,- 16,-
a:l Dınar 49,- 53.-
l Yen s-ı,- 34,-
20 İsveç kronu s1,- 33,-
1 Türk altını 970,- w.ı,-

1 Banl:not Os B. 243, 244,-

Çekler 

Açılış Kapanış 

Londra t32,25 63:\,75 
Nev York 0,7945 0,7920 
Parıs 12,1)6 12,035 
Milano 10,0912 10,0742 
Brüksel 4,7135 4,702 
AUna 83,7838 83,l',094 
Cenevre 2,<\3G2 2,4817 
Sofya 63,2330 63,1014 
Amsterdaın 1,1694 1, Hi7fi 
Praı 19,2070 19,1670 
Viyana 4,1986 4,19 
Madnd 6.207,1 6,1967 
Berlın 1,9700 1,9i 
Varşova 4,2175 4,2088 
Budapeft 4,268.! 4,2503 
Bükreş 107,4962 107,2725 
Belgra 1 84,6900 34,6275 
Yokohama 2,7040 2,6985 
Molkova 24,875 24,9'275 
&okholm a,0012 3,0020 

PIASA HABERLERi 

(1 inci aahifeden devam) 

Fındık fiatları yllkseliyor 
Fındık fiatları pçen bir haf

ta içinde kiloda Gç kurut da
ha )'Gluelerek 48 kurutu bul
•attur. Aptoa ıonlarına 
d.ojnı billauaa Almanyaya mil
lüa •Uıtlar yapılacatı umul
maktadır. 

Bu aene, DenizyoUarı idare· 
aile ecnebi tirketler araaında 
Japılmıt olan antant mucibin· 
ee Karadenlzden dotru kont· 
mento ile 11vkedilecek ve ih· 
racabn mGhim bir k11mı rene 
kabuluuz olarak yapılacakbr. -

lapanyaya mal gönderenleri 
HtıkCUnet aarardan 

kurtardı 

l.panyaya ıBnderilmit olan 
mallarım111n mukabili olan pa
raların lapanya para11nın di· 
tltGnden milteeuir olmuı yG· 
lladen ihracatçılarımızın zara· 
"' a\r4ilderini, bamın için ih· 
racatçduın lktiaad Veklleti ve 
TGrko&e mGracaat ettiklerini 
JUllUfbk. 

Ba •NİJeti nazarı clikkate 
alan laGk4met aeri bir kararla 
İfi halletmit ve ıerek TGrko
S., ıvek Merkez Baaka11na 
Uaraeatçılann alacaklarının nor
..ı kan olan 5,82 Gzerinden 
te4i1 .. i emriai vernaittir. Yal· 
mz da teltlipta (lt'an Ahara 
lwl•) ka1dl konulmufbar. lb
racattdar bu Ot' an Ahara ka
dar) uJ6ün deride bir .... 
kll&b badi olmuından kork• 
baldaruaclea tarar latiNd 
V-ekaletiae ••acaat ederek 
ftrilea b,ar•a• dolayı teıek· 
kir ebnltler fakat bu kafd• 
ıWAlet ettlti ....... ta tWai 
•• rica ebaiflerdir. 

Yem -.... _.,. ıwaeatta· 
lananan 800,000 liruı tama· 
men lrartahaut o"ımaktachr. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

D- isteklilerin Ticaret odasına kayidli olması ve bu gibi itleri ı 6-·Kereste, tahta ve 
yapmış bulunduğuna dair vesika ibraz etmeıi ve matbu nizamna-

saire 
**• mesine göre tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ihale rü

nünden en az ıekiz gün evvel ibrazile fenni ehliyet ve•ikaıı al• 
mal arı lazımdır. 

• • • 
Gebzenin Orhanlı ve Tepeıiran köylerinde yapılaeak 31 ev 

kapalı zarf 11aulile atuıtoeun 10 uncu puarteıi gilnünden itiba
ren on bet ıiln müddetle ekailtmeye çıkarılmıtbr. ihale atuıto· 
ıun yirmi dördüncil pazarte1i ,Onil 1aat 14 te Gebze Kaymakam 
lıtında lakin daireainde Komiayon tarafından yapılacakbr. Kilid, 
çivi, mentete idarece temin edilecek ve di ter intaat bütün mal
zemeıile müteahhide ait olacakbr. Bir evin ketif tutarı 470 lira 
16 kuruıtur 31 evin biltGn ketif tutarı 14574 lira 96 kuruftur. 

B- 0 u 7,5 teminat 100 lira 12 kurut 20 ıantimdir. 
C- Bu ite aiti prtname ve ıair projeler 150 kurut mukabi· 

linde lıkiadan alıaabilir. 
D- lateldilerin Ticaret oda11 kayidli olma11na ve bu gibi itleri 

yapmıt bulundujuaa dair veıika ibraz etme.i ve matbu nizam· 
aamemine ıöre tanzim edilecek beyannameyi doldurarak ihale 
sGaiadenn en az 8 fila evvel ibraz ile ehliyet veıikuı almHı il• 
zımdır. 

Nafıa Vekileti 1 
Sular Umum Mürtirlüğünden 

17 Atu.toı 936 tarihine raıt· 
hyan pazarte1i ,Onil Hat l 5te 
Aakarada Nafıa Vekileti bina· 
aında Sular Umum MGdGrliltil 
oduında ıu eluiltme komiıyo· 
nunda 138598 lira 6 kuruş ke· 
tif bedelli kilcilk Mendere1 
iıllh ameliyatı ıabuında ya
pılacak dokuz adet betonarme 
köprü intaatı kapalı zarf uıu· 
lile eksiltmeye konulmuftur. 

Mukavele proje.i, tartname 
ve infaat projelerile buna mü
teferri diğer evrak 6 lira 93 
kurut bedel mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüj'ilnden verile
cektir. 

Muvakkat teminat 8179 lira 
93 kuruttur. l•teklilerin teklif 
mektublannı ve 2490 ıayılı ka· 
nunda yazılı veıikalarla bera· 
bu re.mi ıazetenin 7 May11 
19.18 tarih ve 3295 ıayılı nilı· 
buında intişar etmiı olan ta
limatname mucibince Vekilet· 
ten aldıktan milteabbitlik veıi· 

kHile en aıatı elli bin liralık 
betonarme köprü yapmıı ol
duklarına dair toıe ve köprü• 
ler reiılitinden aldıkları veıi· 

kavı 17 Atuıtoı 1933 pazarte · 
•i günü Hat 14e kadar Nafıa 
Vekaleti Su eksiltme komiıyo· 
nu baıkanhj'ına vermeleri li· 
zıcndır. -

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaabndan: 

Ankara Harp Okulu yolla
nnın yapalması pazarlıta ko· 
nulmuftur. Ketif tutarı 22359 
lira 43 kuruttur. Ketif, proje, 
ıartnameıi bedeline kar41 inşa· 
at tubeıinden alınacaktır. lha· 
le1i 19-8-936 ıaat il de yapıla· 

cakbr. ilk teminatı 1677 liradır. 
Eksiltmeye girecekler 2490 ıa· 
yılı kanunun 2, 3 üncil madde
lerinde iıtenen belgelerle bir· 
likte bayındırlık bakanbfıaclan 
alınacak ehliyet ve.ikalarını 
pazarlık giln ve ıaetinde An· 
karada M. M. Vekileti Satın· 
alma komiıyonuna getirmeleri. 

3-· Mensucat. Elbise • Kundura · Çamaşır ve v .s 
Gümrtik Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Satınahna Komisyonundan : 
1 - Muhammen bedeli 25379 lira olan 942 kaput ve 1868 

takım kıtlık erat elbiaeıi pahalı ıörilldiltilnden yeniden 17-8-9.18 
pazarteai ,Onil ıaat 15te pazarlıtı yapdacaktır. 

2 - Şartname.i 127 kuruta komiayondan ahnır. 
3 - lıteklllerin 1904 liralık teminatlarile komiıyona gelmeleri. 

• • • 
1 - Muhamen bedeli 18629 lira 6{) kuruı olan 1160 takım 

muhafaza memuru elbiaeai pabah g~rüldiltGnden yeniden 17-8-936 
pazartesi .. na aaat 10 da pazarlıtı yapılacaktır. 

2 - Şartnamui komiayondadır. ~rülebilir. 
3 - lıteklilerin 1398 liralık teminatlariyle komiıyona ıelme

leri. 
• • • 

Ankarad• M. M. V. Sabnalma Komiıyonunca 400,000 metre, 
ve aynca 350 000 metre yazlık elbiselik bez satınalınacaktır. 
Bak: "Miiteferrik,, hanesinde intitar eden l.tanbul Harici Aakert 
Kıtaab lıimna. 

4 - Makineler, Motörler, sair teferruatı 
Ankara Valiliğinden : 

Vilayet lauauat idare diapao1erleri için Rod Hartman modeli 
bet tane etlY makiaeıi kapalı zarf uıulG ile 1abnalınacakbr. 

Beher makinenin muhammen ltec:leli 13.10 liradır . 
lateklilerin yllzde 7,5 temiaat ltedeli olan '.f95 lira11 vilayet 

huauai malaaaebe mld•lGti YeDfl8İae yabrcbklan:ıa dair mak· 
budar ve kapalı mekbapları ile ltlrlikte 27-8-9.l& pertembe finO 
aaat 16 da viliJet daimi ... cGaaeaine mlTacaatları. 

Şartaameyi ,&mek lateyealerinde her sin •illyet Sıhhat mG· 
dlrll,One miracaatlar. 

5 .. Nakliyat: 
M.nin P. T. T. Midlirltiiiinden: 

7 ~- u Uialeai mukarrer olan Merain P•taaealle 
İftUJOD ...... Pfla •* ve "aa Menia ptMıtueaile llmana .,.._. .. il•••••• IWeeek ....-ıar araaı kaJılc mlteahhitlik
lerin• ...... ,.., "" • " ~ ................ ~ 17&838 
pazartesi ,Oal aaat 17 ye bırakılmatbr 

Balat atelyeıi için 700 adet çitdene tahtası, 
tahta11, 70 adet taban atacı ve 200 adet kol atacı J11I' 
caklır. Bak. "Milteferrik,, haneıinde intitar eden l.ta 
diye1i ilbına. 

7-- Saraciye ve teferruatı, demir aksamı 
Askeri Fabrikalar Umum miidürlllğll Sabll 

Komisyonundan : 
4000 kilo 1arı ıabunlu kö1ele 
1000 ,, ,, Vakıb 
250 ,, Şaplı deri 
250 ,, Salmutralık ıapb k6aele 

1000 ,, ,, Kromlu köıele 
Tahmin edilen bedeli 15000 lira olan yukand• 

cinıi yazılı malzeme Aıkeri F abrikalaı: Umum Mid 
alma Komiıyonunca 1 eyUll 1936 tarihinde ıab ,Oni 
k•palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname paruız o 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat ofan l Ulı lira 50 
teklif mektuplarını mezkur ,Onde 1aat 14 e kadar 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun J. 
maddelerindeki veaaikle mezkOr ,On ve ıaatte kom 
racaatları. 

8- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve s 
lstanbul Av vergileri mlldilrlOğilnden: 

1 - 32 buçuk ton yani otuz iki bin bet y&z kilo 
800 kilo mangal k6milrü 1abn alınacakbr. 

2 Tahmin edilen bedel 3.16 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 25 lira 20 kuruttur. 
4 - Açık ekıiltme 19-8-936 çarfamba ,Onil Hat 14' 

bul Av Vertileri mildilriyetinde yapılacakbr. 
5 - l.teldilerin t•rtnameyi ıörmek Gzere herpa 

meye ittlrak etmek ilzere ihale ,On ve aaatiade 
tanbul verıileri mGdilriyetine ıelmeleri. 

Uşak Elektrik Türk Limitet Şirketi Direkt&rl 
Uıak elektrik ıantıralımızın 1eaellk linyit kamGr 

eksiltme uıuliyle müteahhide verilecektir. 
1 - lbtiya9 yekGnu 1enelik uıari 300 ~mi 400 
2 Şartnamesini lıtiyenler firket mGdOriyetladea 

iatiyebilirler. 
3 - ihale ıünil 17 ·8·936 panrteai aaat on 

yeri tirket merkezidir. 
4 - Tahriren müracaat ihale Natından iki Nat • 

muı fAl'tbr. Poıtadaki teehbürlerdea meıuliyet kabal 

• • • 
Balat atilyeai için 7 ton maden kömilrG aabnalmae• 

,,Milteferrik,, hane1indeiatifar eden lıtanbul Belediyesi 

• • • 
Çanakkale 1, 2, 3, 9 ve 10 AJllt Jandarma okullar 

taneainin 1-9-936 ,Onlemeclndea 937 aiaan aibayetia• 
tiyaclan olan 1,579;884 kilo odun ••bnalmacakbr. ~ 
kale jandarma okulları Satıaalma komiayonuaun "1Nıı..ıı 
ıinde intit•r eden illnına. 

9- Zıraat makineleri ve Levazımı 
Ankara Valiliğinden : 

Stadyum Ye Hipodrom alanında kullanılmak 
tör ile altı adet çim makiaeıi 30-7-1Q6 da lbaleıi ya 
k•palı zarf uauliyle eluiltmeye konulmut İM de i 
hadan teklif edilen bedel layiki hadde ,.arllmemlt 
mezkQr makineler 30-7-9.16 tarihinden itibaren bir •1 
pazarbta konulmupr· 

Ketif bedeli 5000 liradan ibaret olan bu maldnelet 
lilerin 375 liralık t.emlnat mektubları ve ticaret otla., 
birlikte her pazartesi ve pe..-be sGnleri ... t ı• 
biaaMnda toplanan Daimi Enetba•• selmeleri ır• 
16rmek &zere villyet Naha MGdlrlltl•• bat ırurm 

1 O·· Miteferrik 
Uiimrnk Muhafaza Geael komutanbp latubal 

11a.ımıiayomuıdan : 
Tumlaaan 

Eşyanın eiui ~ tutan llkı. tem. 
Çul 543' tane 1819 Ura l k. 137 lira 
Arpa çuvalı 900 ,, 405 ,, a ı " 
Saman baran: 100 ) ,, 
Saman kalltaru 81).. ) ,, 147 ,, 12 ,. 
Ar.pa kalburu : 80 ) ,, 

1- Yukuıda cina ve mı~,,....ı. • .,. ... 
15-8-9.16 cumarteai ,Onl hial.....ıa .,.m.:. ... t1 .... 

2- Şartnameleri Komia7ondacbr. O&İlebWr. 
.a- l.teldiler Uk teiaatı olu Yeme makbadan 

mektublarile birlikte o ..... komisyona •ebneleri. 
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Aıker' F ltii~ abrikalar Umum 
rliiğü Satınalma 

koınisyonundan: 
l ~o 
t,lıı.a~ Klor Kalsyum 

GI._ y kın edilen bedeli 700 lira 
~ı ııı,~ lrda ıniktarı ve cinsi ya
--~... ~ eıne askeri fabrikalar u
•ta11:11diirlüğ-ü satın alma komi
de cıı ca 28 ağ'ustos 936 tarihine 
~ı. i~ &'Ünü saat 14 de pa-ıar· 
~... le ~dilecektir. Şutname 
IİJir l':ı; olarak komisyondan ve-

' al' 1 0~11 52 
1 ~ erin muvakkat temin.ıt 

~lı k lıra 50 kuru~ 2490 numa· 
lleki •nunun 2 ve 3 maddelerin-

"cs ·1c1 • •ite k aı e mezkür gün ve sa-
Oınisyona müracaatları. 

Sa~illi Müdafaa Vekaleti 
'11alına komisyonundan: 

~k 1 :-ısoo adet lastik l alon a
Cıts' l 
2_ 1 tırıeye konmuştur. 

lır, I Hepsinin biçilen ederi 1200 
~t. 0 

Up ilk inanç parası 90 lira 

Hıı~--lhalesi 27-8-936 perşembe 
ıı sa t 1 . 
4 

a 5 dedır. 
219() -Eksiltmeye gireceklerin 
.__dd sayılı kanunun 2,3 üncü 
ili elerinde istenen bilgelerile 
"14 c .. 
'-tı &'Un ve saatında M. M. V. 
ltr1~ alına komisyonuna varma-

s,~iltı Müdafaa Vekaleti 
11 Alma komisyonundan: 

~'1~1 -. 185 ki:o alüminyum saç 
lltr ~ ıle 105 kilo alüminyum 
~ılt ~ın çivisinin eksiltmesina talip 
\ti:•dı~ından yeniden bir ay 
'detıe pazarlıkla eksiltmeye 

llluıtur. . 
2 Tahmin edilen bedeli 567 
'le ilk inanç parası 42 lira 52 
ıtur. 

~ ihalesi 31-8-936 Pazartesi 
14 tedir. 

1- E.ksiltmeye gireceklerin 
sayılı kanunun 2,3 üncü 

\1 elerinde istenilen bilgelerile 
\t' gün ve saatında M. M. V. 

•tıalına komisyonuna gelmeleri 

a_'-tanbul Levazım Amiliği 
tıtıalrna Komisyonundan: 

'et Fen Tatbikat okulu için yüz: et .. 
~ Yun battaniye 19 Ağustos 
1'0 hÇarşamba günü saat l'l,30 da 
~, .. r k•nede ST. AL. KO. da pa · 
det·' la alınacaktır. Tahmin be· 
li.r,

1 ~50 liradır. ilk teminah 48 
llıı.rı ~ kuruştır. Şartname ve nu· 
lij~ ~·· KO. da görülebilir. istek· 

"
1n b 11· K · hl e ı saatte omuıyona 

laıeleri. 

• f:'en T · * • det 1 atbıkat okulu için yüz a· 
9% 11.ke karyola 19 Afustos 
1'01>t'rşarnba ğiinü saat 14 de 
llılrıd •nede satın alma komisiyo
llıirı ~ Pazarlıkla alınacatır. Tah
"-tı .,edeli bin liradır. IJk temi· 

ı5 l• ~e . ıradır, Numune ve şart-
1-teltı~' . komisyonda görülebilir. 
~~t~n belli saatte komisyona 

erı. 

S,~ıı; Müdaf .. a Vekaleti 
a ına Komisyonundan: 

tit;!-302a metre amortiıür lu· 
"'t t l' b -~~ ek. a. 1 çıkmadığından~ tekrar 
2 sıltıneye konulmbştur. 

lir, ~Tahınin edilen bedeli 2422 
"-•ı 18/~ruş olup ilk inanç pa· 

3 
!aradır. 

t._i :--1nalesi 15 8 936 cumar
Hn ·· 'l u ıaat 11 dedir. 

1i!)o -F.kııiltmeye g-ireceklerin 
~cld:tY~lı kanunun 2,3 üncü 
~~'le ~rınde istenen bilgileriyle 
ltırı ~n Ve saatinde M. M. V. 

• lrıa komiıonuna . gelteleri. 

istanbul Belediyesinden: 
Beherininin muhammeni 

7 Ton 17 Lira Maden komürü 

700 Adet • 90 kuruş Çiğdene tahtası 
70 155 ,, Gürgen tahtası ,, 
70 125 

" 
Taban ağacı 

" 200 50 " Kol ağacı 
" 

5000 Tane çifti 6 " Tekerlek parmağı 
2000 ,, 22 

" ispit 
" 

350 Adet 60 ,, Tekerlek başlığı 
" 

200 kilo kilosu 48 Kuruştan Giri yağlı boya 

3500 kilo ki~S,5 kuruşt~ Lama d;;;----

6000 Adedi 3 n Civata 
3000 Adedi 1 • Pul 

150 K. su 16 ,, Çivi 
25 Adet adedi 2 n Matkap 

Teminab 
9 lira 

69,5" 

71,5 " 

7,50 " 

41 " 

Balat atelyesi için lazım olan beş türlü malzeme cinaleri iti• 
barile birkııma ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. lıtekliler kanunun 
tayin ettiği vesika ve hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 17 ağustos 936 pazartesi günü 
saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından : 
Miktarı Teminatı Şart. praı. Tarihi S. 

Bez cinsi Metre Lira Fiatı Kr. 
Arka çantalık 21,500 1209,40 75 00 25-8-36 l 1 
Portatif çadır 100,000:150.000 6875 75 565 ,, 15 
Mahruti çadır 150,000: 180.000 9800 95 835 26-8-36 11 
Yulık elbiselik400,000 12,250 55 1100 27-8-36 ll 
Portatif çadır 130,000 6875 75 565 ,, 15 
Yazlık elbiselik 350,000 10,875 55 965 29-8-36 11 

1 - Eksiltmelere gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı belgeleri yukarıda mikdarları yazılı ilk temi
natları ile teklif mektublarını ihale saatlerinden en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. V. Satınalma komiıyonuna vermeleri. 

2 - Yukarıda yazılı malzemenin şartnamelerini hizalarında 
yazılı bedeller karşılığında almak ve örneklerini görmek iıteyen
lerin hergün öğleden sonra Komiıyona gelmeleri. 

İnhiıarlar Umum müdürlüğünden : 
1- Şartname ve planları mucibince 22500 lira muhammen 

bedelli beheri 200 tonluk 8 adet tank pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Eksiltme 29 9-936 tarihine rasthyan salı günü saat 15te 

Kabataşta Levazım ve mübayaat şube1si binasındaki alım ve sa· 
tım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartname ve planlar 120 kuruş mukabilinde sözü geçen 
şubeden alınacaktır. 

4- Muvakkat teminat '687,50 liradır. 
5 - Fiabız teklif, imal it reıimleri ve montajdan ıonraki va· 

ziyet planları münakasaya girmek üzere eksiltme gününden on 
gün evvelille kadar müskirat fabrikalar şubesine verilmesi 
lazımdır. 

6 - İstekliler pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 
7,5 muvakkat güvenme parası ile birlikte eksiltmeye iştirak ede
bilmeıi için oradan alınacak veıikadan madaa eksiltme kanu• · 
nunuu 3 cü maddesinde yazılı ve1aikle birlikte yukarda sözü 

rgeçen komisyona müracaatları . ----
Nafıa Vekaletinden: 

15 Ağuıtoı 936 cumartesi günü saat IO da Ankarada Nafıa 
Bakanlığı Malzeme Ekıiltme komisyonu odasında 10110 lira 97 
kuruş muhammen bedelli 900 metre tulünde 200 m m lilc ve 200 
metre tulünde 70 m m lik dikitsiz manıonlu ~elik boru 116 adet 
işlenmiş ve 329 adet itlenmemit çelik rekor 8 adet bridli vo· 
lanli vana ve 1 adet klapenin pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı paraaız olarak bakanlık mal. 
zeme dairesinden verilecektir. Muvakkat teminat 758 lira 32 
kuruştur. iıleklilerin 15 ağuatoı 936 cuınarteıi günü saat 10 da 
Ankarada Bakanlık malzeme ekıiltme komiıyonuna müracaatları 
lazımdır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
340 kilo demir çember kavalyesi 
920 ,, bakır n raptiyesi 
Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı

yazılı malzeme 28-8-936 tari~ine müaadif cüma günü saat 15 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin fartname ve nümunelerini 
görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin olun-:n gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabatatta inhisarlar 
Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüj'Ondeki Alım KomilJonu
na miiracaatları. 

b) M Q Z AV E_ D E L iŞ l;t 
1-- Emlak 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Beyoğlunda Büyük parmakkapı ve istiklal caddelerinin birlet· 
tiği köşede altında elyevm üç dükkan olarak kullanılan büyiik 
bir dükkanı bulunan ve bet katta on bir odayı veaair mütte 
milatı terkoı, elektrik te1i1&bnı havi 2, 4 ve 105 numaralı evin 
on hiHede bir hiHe•i parası 11rf nakit ve peşin nrilmek. şartile 

1 üç bin lira üzerinden bir ay içinde pazarlıkla satılacaktır. ı.tekli
lerin 27 - 8 - 936 perşembe 1aat on iki buçufa kadar yüzde 7,5 
pey akçalarile müracaatları. 

ı 2-- Müteferrik : 
ı 
j Zon~uldak İcra Dairesinden: 

Bır borçtan dolayı haczedilen 
ve beher tonuna 3 lira kıymet 
biçilen ve bu kere paraya çev
rilmesine karar verilen Kozlu· 
da 375 numaralı ocak harma· 
nında mevcut 70 ton tuvenan 
kömürü 19-8·936 tarihine tesa· 
düf eden çarşamba gün:i saat 
14-16 ya kadar dairemizde a
çık artırma ile sahlacağındara 

iıteklilerin şözü geçen gün ve 

saatte 935 1614 No. ile müra· 
caatları ilin olunur. 

• • • 
930 Modeli lıbayhk hizmet 

fort otomobilinin açık artırma 
ve uzatılma günlerinde isteklisi 
bulunmadığından 4-8-936 j'Ü· 
nünden itibaren bir ay içinde 
pazarlıkla ihalesi kararlaştırıl· 

mıştır. İsteklilerin Sı vas sürel 

K.kalemine müracaatları. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 20,000 kilo 
benzin 24-8·936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
11 de pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin şartnamssini 
görmek iizere her gün ve pazarlık için de tayin olunan 
gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Ka
bataşta İnkisarlar Levazım ve Mübayaat şubesi Müdür· 
lügündeki Alım Komisyonumuza müracaatları. 

(237) ( 168) 2-4 
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DENİZ POSTALARI 

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

Hareket edecek vapurlar Beklenen vapurlar 

QUlRlNALE cuma 14-8 saat 9 
da Galata Rıhtımından Pirea 
Brindizi, Venis, Triest. 

lSEO Cumarteai 15-8 ıııaat 17 
de Selanik, Metelin, lzmir, 
Pire, Patraı. Brindizi, Venis, 
Trieste. 

AVENTINO Cumartesi 15-8 
saat 17 de Burgaz, Varna, 
Kostanza, Sulina, Galatz, 
Braila, Sulina, Konstanza, 
Varna, Burgaz. 

ABBAZIA Çarşamba 19-8 sa· 
at t7 de Burgu Varna, Kons· 
tanza, Sulina, Galatz, Braila. 

CAMPlDOGLIO Perşembe 20-
Galata rıhtımından Pirea, 
Napoli, Marseyl Jen. 

ASSIRIA Perşembe 20-8 saat 
17 de Kavalı\, Selanik, Volo, 
Pire, Patraı, Santi-40, Brin· 
dizi, Angona, Venis, Triest. 

CELIO Cuma 21-8 saat 9 da 
Galata rıhtımından Pire, 

Brindizi, Venis, Trieate. 

FENICIA Perşembe 27-8 saat 
17 de Burgaz, Varna, Kons
tanza, Odesa, Batum, Tra · 
bzon, Samson, Varna, Bur• 
gaz. 

f ratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri karşmnda 

Hürdaverdiıir Han. 
Telefon: 44792 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYS 

Yakohama, Kobe, Sinıapur, 
Colombo, Süveyif, Port-Said, 
Beyrut ve Istanbul limanları 
araıında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaskov. 

(doğru ve aktarina11z) 
DURSAN MARU 19 A~ustosa,, 
DELAGOA MARU 19 Eyhlla,, 

A VENTiNO Cumartesi 18-5 
saat IOda Cenova, Napoli, 
Pire, Rodden 

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

CELİO Salı 18-8 saat l7de 
Trieste, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

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

KAMPİDOGLİO Perşemb 
20-8 saat 7de Danub, Kons
tanza, Varna, Burgazdan 

ASSİRİA Perşembe 20·8 saat 
7de Daaub, Konstanza, Var· 
n3, Burgazdan 

QUİRİNALE Salı 25·8 saat 
17de Trieste, Venedik, Brin• 
dizi, Pireden 

FENİCİA Perşembe 27-8 saat 
IOda Trieste, Venedik, Brin· 
dizi, lzmir, Selinikten 

ALBANO Cumartesi 29-8 saat 
8de Batum, Trabzon, Samıun, 
V arna, Burgazdan 

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

ıtalyan Seyahat Kumpanyası 
Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 
Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu • 
Demiryolları ,, 
Bal'ajların sil'ortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilit 

Galata Rıhtım berinde Çi
nili Rıhtım hanında 93-97 N. 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra. 
caat olunur. 

İmtiyaz sahibi . ve Yazı işleri 
Direktörü: lımail Girit. 

1 Baııldığı yer: ARTUN Ba11mevi 
Galata Billur ıokak No. IO 

• 
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Lois, 06crets lois, Traitis de Commırce 

Communiqa& : 

Coamanique du Miaiatere de 
l'Ecoaomie, en date du 19-6·1936, 
au •ujet da prix de veate dea 
file ele coton : 

1.- Lea priz mazim• dea dif· 
"'8ntı aumeroı ele fil• de coton 
(lapöta compriı), livre• a la fa· 
brique, pour lea veatu au comp· 
tant, toat flzes coame auit, a par
tir da ler Juillet 1936 : 

Pri'K ele ••'8 po•r un paquet 

File Nuae .... 
4 
6 
8 

10 

de 4,530 kp. 
(ea piutrea) 

360 
370 
380 
390 

Pr~ • •nte pour un paquet 
de 4,530 kp. 

Pile Na...-o. (en pia8tru) 
t~ 456 
14 460 
16 &00 
18 530 
20 560 
22 590 
24 620 

2. - C.. pris coneerneat lu 
Qle ..._ dlı. •vater,,. n 1 a 

ile• de lea .. jorer de 70 piu· 
tre• au maximum pour lea ru. 
•eztra. et de 80 piutrea pour 
lu filı clib "filateura •• 

3- La fixation de• prix de 
Yente ne doıt ea aueun caa occa· 
aionner ele• modification• sur lea 
qullte• et leı caracteriatiquea 
admiae• aur le marche pour le• 
munero• corre•poadanta. 

4.- Leı prbt ont ete fixe• 
coaforme•eat an conditioaı eco· 
ao•ique1 du jour. 

Coatiar•te•eat •ppl'-eatair• 
aceor46 par la Fraaee pour 

leaeolldtrbaeatrellil8 . 
Supplement iı la cirC11lain en 

date du 7-S-1936 aub No. 6581. 
Le Gou•ernement Françai• a 

accorde a la Turqaie, -pour le ae
coad trimeatre 1936, lel coatin· 
pat• aupplemeataireı illdiqu& 
ci·denou•: 
Tarif No. Ouutith. 
Ex 85 Nois n coqae• 26 QuintaH 
Es 85Noiz ... , c"ue1 11 • 

36Fromaa- 50 • 
(Pr&ideace da Tlrko&.). 

A) 14ıdlcatltn ıa Rats 
1 

-·- 1 
L. Adj. aoua pli caehete. Direc · 
tioa dea lmmipe• du eoua·Gou• 
vernorat de Gaeba,, luadi24-8-936 
• 14 b. Cab. dea eh. a la dite 

Coutraction - R~paration 
Tra•aux Pablic:a,Mataiel de 
c-•uctioa Cartographie 

C...bııaetl• de aeaf poata 
- Mtoa anne, .... la plaiae de 
IC. ........ Priz en. 138598,06, 
ont. PNY. 8179,9S L. Adi· aou• 
pil •tlaet6. Co•. d'Enchere de 
la Dlrteiio. GfHrale c1ee Ean 
aa .......... Travaa Publica 
' Ali~ .... 17-8-936 • 15 la. 
Cila • ._ ela. a la Directlon pN-
dtW. _,_ut 69S P. -
CıMbaetlcMa de 55tosemeata 
~ l 0..W. Prix eat. 
Hrl6,20 L a raİloa ele 436,84 
L. par ıo.-eat, Mnan, cloa, 
.... et ...... poar ... fonde· 
~---). C.t, prOY.18Ô1,96 

C•ıtt ..... •• 11 ıos .. .
a Orl.aall et Te.,6Yl· 
GiiA•e~ Prts -. ........ -.ı, 

.... ilıL · ...... clOu et 
--•·ta.L~. unn 

Directioa ıaoyeuaat 150 P. pour 
cbaque nfloa. -

la DefenM Nationale a Ankara. 
Echan tillou et cah. de• eh. a la 
elite Commi•ioa, ces deraien re•· 
pectivement au priz de 1100 et 
965 P. -

Capota 942 pi~c• et babita 
d'hlnr pour militairea 1868 
coatumea. Prix est. 25379, caut. 
prov. 1904 L. Cab. dea eh. 127 P. 

Habib pour lea aıeata de la 
aurveillance douani~re 1160 co•· 
tumes. Prix eat. 18629,60, caut • 
prov. 1398 L. Cab. dea eh. ırat. 

Lea prix offertı lora de1 adj. 
precedente• ayant ete iure• ele · 
vea, une aouveUe adj. de ıı-e a 
~e, cette foia, a ete organi•ee et 
qui aura lieu lundi 17-8-936 a 15 
b. pour lea capot• et le1 babitı 
militairea d'hiver et a 10 h. pour 
le• habib Clea arent•. Com. d' A· 
ebat d'latanbul du commaadanat 
Gen~al de fa Surveillance 
Douanlere. 

- 3 

Machineı, Moteura, Acceı· 
aoiru et Huilea pour 

Machine 

ita•• S appareila, •oclele 
Rod Hartmau,pour lel dlapeuai· 
reı clu Vlla1et d' Ankara. Pria en. 
1330 L. clıaqae appnl. Caat. 
prov. 495 L. Adj. aoUI pli cacbe
te. Com. Permenente da Vilayet 
d'Aakara, l••di 77·8-936 a 16 b. 
Cab. deı eh. a la Directien de 
l'Hyatene clu ' ilayet. 
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Africulture - Macbineı 
et F ourniture Aratoiru 

ete. 

Traeteur, aae eıpice et ma· 
ehin• pour pelome 8 plft•, 
pour le Stadium et l'Hippodrome 
d' Ankara. Priz eat. 5000, caut. 
prov. SiS L. L• prix offerta par 
le• •oumiaaionaaire• lora de l'adj. 
l'OU• pli eachete du 30-7-936 
ayant ete jurea elevea, une aou
velle adj. de rre • rre • ete oa
verte, et qui aara liea le 30-8-
936 a 16 h. par cleYDt la Com. 
P-ueate du Vilayet d' Ankara. 
Cab. clea eh. a la Directioa du 
Travaux Publica du Vilayet. 

-5-

1
- Les avantages procuris par notre jo 

i ses abonnis 
En dehors de son eontenu, le «Münakasa 

sfo of/re d ses abonnes les avantages suiva 
1.- il publie en ıupplement le tule en 

de toutes lts lois, decrets-loi, traites de co 
listes des contingentements ete. et les soumtl 
tement d ses a bonnes. 

2- il met graeieusement ti la dispoaition 
abonnes un speeialiste en mailere Jiscale, ca 
cxperimente, pour toute consultation, afin der 
les qutstlons epineuses de (ise et d'impôt. 

3. - Le Bureau de Traduction «Poliglot» 
a l'intention de nos abonnes ııne e&compte 
pour eent dattş leurs travaux de traduction el tJ 

Lipite 300 a 400 toanM, pour 1 Militairea, veadrecli 
lea beaoinı annuel• de ı:uıine h .. ':-h· dea eh. ırat. l 
electrique d'Oucbak. Adı. ou· mıamon. 
verte. Directioa ele la Societe 

TurqueLimited d'Elect icite d'Oa
cbak, luncli 17-8-936 a 1Sh.Cah. 
des eh. ırat. a la Direction pre
eitee. -
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DiYen 

Tile ea ahele._ 185 kilo.. 
Rl•eta • at.mlal .. 105 ki· 

loa. Prix eat. S67, caut. pl'OY. 

42,S2 L. Faate de aoumiuionaai· 
re lora de l'adj. precednte, une 
aouvelle acljudicatioa, de rre a 
rre, aura lieu le landi St-8-936 iı 
14 h. par devaat la Co•miuion 
el' Acbat da Mini.tere ele la De· 
Nn• Natioaale l Ankara. 

Tolle pour lian.ac 21500 
•Mr•. Prix eat. 7S P. le aetn. 
Caat. prov. 1209,40 L. AdJ. aoua 
pli cacbete, mardi ~936 a 11 
b. 
~eh• poar tente portati•• 

100,000 a 150,000 metni. Prix 
eat. 75 P. le metre. Caut. prov. 
687S L. Adf. aou pli caehet6, 
mardi 25-8-936 a ıs b. Cab. clea 
cb. S65 P. 

Coanrhlre -
coamrı.. ..._ 
cu. Priz eat. 1819, 
137 L. 

Sac d'orp 900 
eat. 405, caat. prov. 

Grande w_.. 
c!Mne (harar) poar 
crible d' orre • ,. et 
foiD 60 P• Pria nL 
prov. 12 L AdJ. ele 
Mplri .. at. Co-. d' 
tannl da eo. ...... -. 
tle la Survelllaace D 
aecli 15-8-936 a 10 b 
• 11 h. 30. CaL .., 
Co•aiHion. 

,....._~~~~--~~~~~. 

Bache poar tente coalque 
150,000 a 180,000 aetre9. Priz 
Mt. 95 P. le metre~ Caat. prov. 
9800 L. Adi· aou pli cachete, 
aerondl 26 8-936 a 11 h. Cab. 
ele• eh. 855 P. 

Combuetible, Claarbona, 
Carbarant. 

Bache poar tente portatlye, 
130,000 •itrea. Priz eat. 75 P. le 
metre. Cut. prov. G875 L Adi· 
IOUI pli cachete. j ... 27.a-936 
a 15 h. Cab. d• ala. 565 P. Com. 
d' Aclıat du lllnlat-6 4e la Def en· 
11e Natl011ale a Aü.a, d'oa on 
peut obt•ir eple .. nt ... cab • 
clel eb. •OJUDUt ... ,._ mar
quea • nprd de cbiq• article. 

8.Uon • .. ..._ ısoo 
plicea. Priz •t.1200, Cliat.. prov • 
90 L. Adj. euverte. C... d' A· 
claat du Mini•Nn de la D6f .. 
Natioaale iı Anclara, }eudl 27-8 9~ 
l 15 b. -

TGJ•WE ...... 
... 200 •• , 900 • 

Tuyan d'aclw 

de 70 • •· IOO • ........... 
pliôea; 

Reeorcl • ..-


