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Sayısı S kuruş il.AN ŞARTLARI 
ldarehanemizde a'Örüşülur lıt Reınıj makbuz bedeli ol· 

ti~:~ tediyat makbül de. GAZETESİ 
Tt>L,r.: lst. MPNA KASA 

T elefon: 4B097 

~ 
Yıl: l Sayı: 125 

ilanı • 
~Emirler, Tebliğler: 

~il . Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: 
'-rl tl'~nde 1936 veya daha eıki seneler mahsulü bulunduran tile· 
tııdtt ıdarcmizin depoıu veya malumatı haricinde kalmış mev
dırı,•l'ını bir beyanname ile idaremize bildirmek mecburiyetinde· 

t, 

~ıı Bu bcyaanameleri almak için tüccaran İatanbulda İdaremize 
~İr •doluda 936 mahsulü için tesellüm me.kezi olmak Han edilen 
Qt •at Bankası şube veya sandıklarına müracaatlari lazımdır. 
ı1o{q:tınanıelerin en ıeç bir Eylu 936 u~ı gü~ü "akşamına. kadar 
~~ l'ıdarak alındıkları yerlere iade edılmesı luzumu tebhj' olu
td~İ ~ksi halde ileride verilecek kararlarda beyannameler ithal 

lt\ıyen afyonlar hiçbir ,ekilde nazarı itibaren alınmıyacaktır. 

~MÜN A K ASA LAR 
ı,E 

rzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Polis Okulu Direktörlüğünden: 

Cinai 

Biril\c. 

Miktarı 

Kilo 
40,000 
10,000 
3,000 

Tahmin B. 

D'tl 1 nevi ekmek 
lıtr, 'ç koyun eti 
~İt' •ade yatı 
~11

11\ç Y. Buna 
tıı ' 

~ti\ ~aıulya Hu. 
~lı hığa Nohudu 
~;ıı barbunya faaulya 
~ .. :'l. Peynir 
~t •t Peyniri 
'rt,;'l. •abun 
~~. •abun 
s;;ıı Yağı 
~iktı tanesi 

~~~tna (irmikli) 
~Ye b\ .. lzı mercimek 
~~ ulrnuş buğday 
~~t tltiıt. ekist. 
s~ il barnye 
b • 
~~"'•teı salçaaı 
~ ~ttıı~r çiçea i 
~ (ınce) 
"'~.it\ 
'tıt t teker 
~~ 4eker 
S._ tıı •oğan 
S·ıtttı,,•k 
ıı.,. 

~-. tı Yoğurdu 
S~l ' . Yoğurdu (250 i ·) 
lS111 (ıııek) 
~ lııır 
't•t Y111l\ tı (Adapuar) 

li Utta 
l 1\\0 11 

''l.t A. 
Yte K . faaulye 

" Barbunya faıul. 
ı,;,llalt Çalı fasulye 
lıı'l. 
Doı t baınya 
~lltlllıalık biber 
~lt ı.:,n 
t> ••• 
~:l\\•te1 t._ \'uç 

4,000 
2,000 
1,500 

300 
600 
400 
300 
300 
400 Litre 
650 
200 

2,500 
400 
500 

50 
500 
100 
100 
600 
50 

1,000 
1,200 
1,200 
3,000 

50 
l, 100 

700 Aded 
700 
150 

4,000 
I0,000 Aded 
3,500 ,, 
1,200 

200 
200 

2,000 
300 
300 

5,000 Aded 
3,000 

600 
300 

S ha111 
lıt'kız: k 1,300 

tre . •bağı 2,000 
l' 'te ~~z UdSk) 1,000 

., 8~dye 100 s,I\\. akta l ,000 
1' •totu 700 
ır''l.t 
'\tipıi•Pralc 75 
l\ok lt .?1•Jen kömürü 50 Ton 
l\,•ilrn~lllÜtü (yerli) 5 n 

L. K. 
ll 5 
45 
90 
265 
19 
17 
14 
43 
60 
38 
Z'l 
63 
33 
20 
25 
22 
20 
15 
19 

100 
8 

30 
70 
6 

295 
265 
65 

50 
20 
5 

15 
17 
8 
l '75 
5 

15 
14 
12 
7 

15 
15 
3 
ti 
5 
7 
6 
7 
12 
15 
15 
7 

20 
16 
18 

Temin B. 
L. K . 

345 
337 50 
202 50 
79 50 
28 50 
19 12 
3 15 

19 35 
18 
8 55 
6 07 

18 90 
16 08 
3 

46 87 
6 60 
7 50 

56 
7 12 
7 50 

60 
13 50 
2 6.3 
4 50 

26 59 
23 85 
14 62 
l 87 

16 50 
2 63 
7 87 
ı 91 

24 
13 12 
13 12 
13 50 
2 lO 
1 80 

10 50 
3 37 
3 37 

il 25 
13 50 
2 25 
l 57 
5 85 

10 50 
9 
1 69 

11 25 
3 67 
1 12 

60 
6 75 
9 37 

1 1...., 'f ıne,e odunu J2,590 K. 
i-ıı k hıllc aaatleri 10- 12 kömür, odun, ekmek, et, sade yağ", 

2...., Uru er.zak ve yaş Hbıe. 
~"~· Okulumuzun 937 seneai nihay•tine kadar ihtiyacı olan •r "'rıd 1 1 11\ il k cina ve miktarı yaulı erzak ve aaire satın • ma arı . ~ ....... çt ~kıiltmeye konmu!tu..'" " • 
~ ı,, kııltme perşembe ıunune raılıyan 3-9-936 guuu yukarda· 
cı"ıi,tltırde lıtanbul Vilayeti Muhaaebe binaaında Satınalma 

~ ~ Yorıllnda yapılacaktır. 
' ~ot· 8 unlara ait şartaameleri ıörmek iıtiyen taliblerin Yıldiı· 

ıı Olu.ıluna uı}ramaları ilio oluaur. 

PAZARTESİ 17 Ağustos 1936 
----- - - - --

t nun ve e meğın ovaa ve şera· 

1 
;

..,.......,__..,._ ........ ~ ......... ~ .•• ~1H~ .... 4~•Ulı>4 .... ~trl k • f 

iti Okul salonunda asılıdır. İs· ! l Ç l N D E K İL E R : i tiyenlere bedelıiz verilir. 

tınalma komi ayonuna mfiracaat · 
ları. 

* • • ! . ! 4 - Ekailtmiye gireceklerden 
! Hanlar, emirler, tebliğler • kanuni ikim:atgah ve Ticaret 

1- Garnizon hayvanlarını 

I 

' • Odalarına kayidli olduklarına 
y a) Münakasalar : I dair vesikalar aranacatır. 

ihtiyaçlarına sarf edilmek üze· 
re 150 bin kilo arpa 28·8P936 
tarihine müaadif cuma günü 
aaat onbeıte kapalı zarfla alı · 
nacaktır. 

İ 1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze l 5--Eksiltmiye gireceklerin 
I İ i ! muvakkat teminatı için sandık 1

1 2- n,aat, Tamirat, Nafıa ,. 

1

: leri, Malzeme, Harita. • makbuzu veya banka mektub-
2- Münakasa Ankara Leva· 

zım Amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Şart
namesi her gün komisyonumuz· 
da parasız: görülür. 

ı larile teklif mektublarmı kanu-
3-İliçlar•K,inik ve İıpençi· nun tarifatı dahilinde ve kapa-

ı yari alat·Haıtane levazıma i h zarf içinde ihale saatinden 
i 4- Kereste, tahta ve saire 1 bir saat önce Komisyona ver· 
~ t meleri lazımdır. Bu saatten 
~ 5- Nakliyat. 1 '. sonra verilecek mektubların 

3 - Tutarı 5250 lira olup te· 
minab muvakkatesi 293 lira 75 
kuruştur. i 6-Elektrik hava gazı kalori· ! kıymeti olmıyacatı ilan olunur. 

t ferTesiaat ve Malzemesi i ' 4- İsteklilerin 2490 numara· 
h kanunun 2, 3üncü maddele· 
rindeki vesikalarile teminatı 

muvakkate makbuz ve teklif 
mektublarını havi zarflarını mü· 
nakasanın yapılacağı belli ıaat· 

ten bir aaat evvel komiıyooa 
vermeleri. 

t 7-Mahrukat, Benzin1 Makine ı Ankara Levazım Amirliği 
~ yağları ve saire. f Satınalma Komisyonundan : 

i 8- Müteferrik i Müstahkem mevki jhtiyacı 
t t için 150000 kilo ıığır eti kapa· 
ı b) Müzayedeler. I lı zarf usulile münakaaaya kon· t 1 muştur. Teminatı 1460 lira 50 

1- Müteferrik. kuruştur. İhaleıi 31 Ağustos 
t 936 pazartesi günü saat onbe•· 

• • • 
l - Niğde garnizonu ıçın ih· 

t. __ _...__ ..... .,.._ __ ..................... _....... ,. tiyaç görülen 11000 kilo sade 
yağına kapalı zarfla istekli çık· 
mışsada verilen 83 kuruş pa
halı sı-örüldüğünden pazarlıkla 

alınmak üzere 14·8·936 cuma 
gününe bırakılmıştır . 

latan bul Harici Askeri 
Kıtaatından : 

Tümen ihtiyacı için 400 ton yu
laf 2 9-936 çarşamba günü saat 
15 te kapalı zarfla satın alına
cektır. 

Yekun tutara 17480 lira ilk 
teminatı 131 l liradır. Şartname· 

ıini görmek isteyenlerin her 
gün ve elr•iltmeye gireceklerin 
belli rün ve saat 14 e kadar 
uaulen makbuz mukabilinde 
Kırklareli St. Al. Ko. Rı. ne 
teklif mektuplariyle müracaat· 
ları. 

"' • • 
Erzincan Garnizonunda bulu-

nan kıt'at ihtiyacı olan 22200 
kilo Sadeyağ kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. Muhammen 
bedeli 15540 liradır. ilk temi
n•tı 1165 lira 50 kuruştur. 
Şartnameaini görmek istiyenler 
her ~ün Tüme Satınalma Ko· 
misyonunda görebilirler. Ka
palı zarf ihaleai Z7 Afuıto• 
936 perşembe günü saat 9 da 
Tüme Satınalma komisyonun
da yapılacaktır. Şartnamenin 
dördilncü maddesi mucibince 
iıtekliler teklif mektuplarını 
2490 ıayılı kanuna tevfikan 
tanzim ederek ihale aaatından 
bir aaat evveline kadar Tüme 
Satınalma Komiıyonuna vere
ceklerdir. -

Silifke Jandarma Okulu 
Eksiltme komisyonu 

Başkanlığından: 
1-Eksiltmiye konulan iş 

"160,000" kilo ekmektir. Tah
min edilen bedeli on altı bin 
ıelıı:iz yüz, lira olup muvakkat 

teminat miktarı bin iki yüz alt
mış liradır. 

2-Ekıiltme kapalı zarf usu· 
lile 1 eylUl 936 rününe raılıyan 
salı günü aut 10 da Silifke 
Jandarma Okulu binasında top
lanan Komiıyonu tarafından 
yapılacaktır. 

3 - Ekmek için J:onulacak u· 

tedir. Taliplerin şartnamesini 

görmek üzere her gün müaaka
saya iştirak edebilir. İkam'•tga· 
hı kanunisi ticaret vesikaıı tek
lif mektubları ile birlikte vakti 
muayyeninde Erzurum müstah· 
kem mevki binasında kor sa-

2 - Tutarı 8800 lira olup ilk 
teminatı 660 liradır. 

J. Gn. K. Ankara satınalma Komisyonundan: 
Ağuatosun on bir ve on ikinci ıünlerinde satın alınacatı ilin 

edilen arpa ve odun eksiltmesi geri kaldıtı ilin olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

ı - Aşağıda cins mikdarı, teslim yeri, muhammen bedel mu· 
vakkat teminat ve ihale tarih ve gün ve 1&ati yazılı üç kalem 
yulaf kapalı nrfla milnakaaaya konulmuştur. 

2- Şartnameler her gün Ankara ve latanbul levazım Amir· 
tikleri satınalma komisyonunda ve Tekirdat ukeri aatın alma 
komiayonunda her gün görülebilir. 

3- Ekeiltmeye girecekler 2490 sayıla kanunun 2 ve 3 üncü 
maddesindeki veıııikaları ile birlikte bulundurmağa mecburdur-
)ar. 

4- Kapalı zarflar ihale aaatinden bir aaat evvel komi11yon 
başkanhğına verilecektir. 
Cinsi tealim m~ktarı muhammen munkkat ihale T . aaati 

teminat yeri kilo bedel 
Yulaf Tekirdağ 490000 4 5U 

• ,, " 
165000 4 50 

Malkara 360000 5 50 

* • • 

1653 77 18·8 936 aalı 15 
556 85 ,, .... 15,30 

1485 00 ,, sah 16,30 

Tümenin Maniaa merkezindeki hayvanlarının bir ıenelik ilıti -
yacı olan 590 ton arpa münakasaya konulmu,tur. 

2 Şartnamesi Maniıada tümen aabn alma komiayontuıda 

göriilebilir. 
3- İhalesi 28 Ağuatoı 936 cuma pnü ıaat on sokizde Mani· 

sada askeri aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4- Eksiltme kapalı :aarf usuliledir. 
5- 590 ton arpanın beher kilosunun muhammen fiatı dört 

kuruştur. Teminatı muvakkateıi 1770 liradır . 
6- İatekliler Ticaret Odaaında mukayyet olduklarına dair ve· 

ıika ibraz etmeleri lizımdır. 
7- Teminah muvakkate makbuzları ile birlikte teklif mek· 

tublarının münakaaanın yapılacağı belli saatten en &f&ğı bir ıaat 
evvel Maniaada tümen satınalma komiayonuna vereceklerdir. 

* * * 
1 - Denizli kıt' aıı hayva• 

natının yıllık ihtiyacı olan 
313000 kilo yulaf 26-8-936 çar
şamba günü saat 17 de lapar
tada askeri aatınalma komisyo· 
nunda kapalı zarf uauli ile iha· 
lesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1292 
lira ve tahmin bedeli beş bu-

çuk kuruştan ibaret olup şart• 
u.amesi komisyonumuzdadır. 

* "' * 
1- laparta garnizonunun 24 l 

bin ve Antalya garnizonunun 
276000 kilo unlar1 kapalı zarf 
uıuli ile eksiltmeye konulmu•· 
tur. Her ikisinin ibaleıi lspa.ı-



Sa fa ?. 

ta aıkeri atınalma kom iıyo· 
nunda yapılacaktır. 

2 - bparta ıarniıonu unu· 
nun ihaleıi 25-8-936 ıalı günü 
Mat on yedide ve teminatı mu
vakkateıi 2269 lira ve tahmia 

bedeli 289'2() liradır. Antalya 
ıarnizonu ununun ihaleai 25-8-
936 ıaat 15 tedir. Teminatı 
'0.77 lira ve tahmin bedeli 30360 
lirad11. 

lıstan bul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden 
Atustos 25-936 günü kapah urf uaulile 867 kilo ipekli pamuldu 

aeaaucat aatalacaktır. Almak isteyenlerin haber razeteıiain ..!-8·936 
G. nüıhaaıadaki illnımıu okumaları ilan olunur. "l~H. 145 

2- lnpat. Tamirat • Nafıa işleri - Malzeme . Harita 

lıtanbul Belediyesi ilinları 
Hepsine 683 lira ao kurq ketif bedeli tahmin olunan Kara· 

ataç mGesaeaabnda et aabf ıalonu ve itkembe mahalline yapb· 
rılacak çenıel teıiaatı açık elulltmeye konulmut ihale pnünde 
riren bulunmadıjolndaa eluiltme 21 apıtoı 938 cuma ıünilne 
uzablmıttır. Ketif e.rak~ ve tartnameal le•anm mOdlrlGtGnde 
ıörGlGr. Eluiltmeye rirmek iıteyenler 52 llrahk muvakkat temi· 
ıaat makbuz nya mektubile beraber yukarda yaZJlı ıGnde saat 
14 daimi encilmende bulunmalıdır. 

6-· Nakliyat: 

Ziraat Vekaleti Sabnalma Komisyonundan : 
Ankarada Etlik merkez aerom binuında yapılacak tadilit ve 

Y~ illvei inşaat için kapab zarf uıulile açalan ve 17-8-936 tari
laıDde ihaleai yapılacatı illa olunan ekıiltmenln ıörillen lüzum 
Oıerine müddetıi:ı olarak tabir eclilditi ilin olunur. 

Ankara Valili;inden : 
Çubuk kaıaıı merkez jlk okulunun 7f17 Ura 50 kurut bedel 

keılfli tamiratı açık ~kıiltmeye konulmuttur. Tallblerin flirtna
aaeyi ıarmek üzere her ıün viliyet maarif mldGrllltGne ve iha · 
le ıGa4 olan 27-8-936 pertembe ıOnG aaat 16da yGsde 7,5 mu· 
vakkat teminatları ye sartnamesinde yaz.ah diter veıailde daimi 
eacOmene müracaatları. 

••• 
Ayq merkez birinci ve ikinci okullarla merkez kazaya batlı 

GlclG1 nabiyeSi okulunun ve Beypazarı merkez birinci okulla 
merkeze batlı Zir nahiyesi okulunun 183.1 lira 49 kurut bedel 
keıifli tamiratı açık ekıiltmeye konmuttur. Talihlerin şartname
yi rarmek üzere ber rGn Maarif MGdGrlütlne ve ihale rOnü 
olu 27-8-936 perıembe ıGnG ıaat 16da yGıde 7,5 mu•akkat te· 
•laat akçeleri ve ıartaameainde yazılı diter v eaaikle daimi en• 
clmene mGracaatlan. 

• • • 
Kaılcahamam yata okulunun tllirniri & )ira 5.1 kurut ketif 

be.leli GHrindea aÇJk ekılltmiy• konulmaftar. Şartaameyi ıar
_. İltiyeıaleria her rG• Maarif Mltl6rltl ... • •• ihale .... olan 
31~ puartui rG•• ıaat 18cla mu•akkat teminat akçelerile 
tarbaamHlnde ya:ııh diter veulkl hamilen viliyet daimi enci· 
meniae mlracaatları. 

3--llaçlar, Klinik ve ispençiyari atat: 
l~anbul Komutanhiı Satınalma Komisyonundan: 

GOthane Haatahaaeai içia lGıumu olan 42 kalem niaaiye al&t 
Ye edevatı Htın ahuacakbr. lhale•i 5 B. Teırin 938 Puarteai 
liliRl •aat 14 de açık ekıiltme ile yapılacakbr. Muhammen tuta· 
n 1887 lira 50 kartlfl'Ur. Şartname her ıh komiqonumuzda ıı 
rlleblllr. lateklilerin 140 bralık Uk teminat makbuz veya mek· 
tupı.1,1e beraber ihale .OnG vakti muayyeninde Fın4ıldıda ko· 
•utaalık Satanalma Komiıyoauu ıelmelerl. 

• • • 
GGlhane Hutaneai için 66 kalem kulak laburatuvarlua alit 

ve edevat Nbn alınacaktır. 5- B. Teıria 936 puutai rGnG ıaat 
15 de açık ekılltme ile ibaleıi yapılacaktır. Muhammen tutarı 
14&1 lira 30 kuruıtur. Şartnameıi her rOn Komiıyonumuzda ıl· 
rlleLIUr. lateldllerin 110 liralık ilk teminat makbuz veya mek· 
bablarUe beraber ihale rGnü Yakti muaneninde Fındıklıda Ko· 
ıautanbk Sabnalma Komlıyoauna r•l•eleri. 

• • • 
Gllhaae hutanai için lGzuma olan 68 kalem Cildiye hıfııuıb· 

ba tıdaf kimya laburatuvarlar alltlan ıabn ahnacaktJr. lhaleai 
5- B. Tqrin 936 pazarteıi filnG ıaat 14,ao da açık eksiltme ile 
Japalacalctır. Muhammen tutarı 1097 lira 70 kuruştur. Şartaameıi 
hr IGn Komiayoaumuzcla ılrllebilir. lıteklilerin 82 lira 3.1 ku
l'Ufluk ilk teminat makbuz •e:ra mektublarile beraber ihale ıOnO 
•aktı •uaneninda Fındddıda komutanlık Satınalma Komiıyo· 
•una ı•laaeleri. 

• • • 
I Ordu Sabbi ihtiyacı elan I0,000 atl•t btlclt aaba alınacaktır. 
hale.ı 5- 8. te.,id 9.16 Puarteıl rl•ll ,.at 15,30 da açık ek
·~· il• yapıı.cakbr. M11hammea tutarı 2250 liradır. ş.ıtaame
~1 lltr fQa Ko.ı.,on11Bıuıda r8rtilebilir. l•tekliltrla 189 liralık 
ilk teminat makbuz •eya mektuplarile IMraber Fıntlıkbcla Ko
mutulık ıata11alma Komlayonuna ıelmelerl. 

8-·Kereste, tahta ve saire 
• • • 

M •iwtıı& e.vlıf tomruta puarbk 
e · .... : .__,etllı. liue.U.d• mlnteflr 
Tleat KaltiıM ftatuaa. 

....... 
Allkwt Faltflkalar 

lstanbul Komutanlığa Satanalma Komisyonundan: 
Maçka kıılaaında bulunan fen tatbikat okıalunun Pangaltide Har• 

biye okuluna nakledilecek 165 ton enanın nakliyeai 19-8 936 
Çarşamba günü saat 15,30 da Topaaede Satınalma Komisyonunda 
paurlıtı yapılacaktır. Nakliye ücretinin tahmin bedeli 103 lira olup 
teminatı 15 lira 47 kuruştur. Şartnameai Komiıyoada rörulebilır. lı

teldilerın belli sutte Komisyona gelmeleri. 

Edirne Vilayeti iskan Müdiriyetinden: 
Tekirda2' iıkeleainden Muradlıya, o.kil ve fİmendifere tahmil o

lunmak üzere :?100 metre mikabı kereatenin yirmı gün zarfında n•k· 
letmelr şartile nakliyata pazarlık ıuretile iıteklisi müteahhidine ihale 
olunacaktır. 

Pa~arlık ve yevmi ihale ag-uıtosuo on sekizine tesadüf eden aalı 
günll saat on be,tedir. 

Beher metre M3 kerestenin sevk ve tahmil bed .. li muhammeni 
200 kuruş ve yüzde yedi buçuk teminatı 315 liradan ibarettir ve ıs

kele resmi hükumete aiddir. isteklilerin teminatlarile beraber o rü• 
Edirne iskan Müdiriyetinde müteıeldı.il Koıniıyona müracaatları. 

3- Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Zonguldak Amele Birliğinden: 

1- 15-8-936 tarihinden 31-8·936 tarihine kadar on bet ıün 
müddetle ekıiltmiye konulan iı: Zonguldakta Midhatpata maha 
leainin Elmahk mevkiinde yaptarılmıt olan baatane binuının 
(baıla, yemek, çamatır) :.11anıörleri tesiHtıdır. 

Ketif itedeli alb bin lira raddesiadedir. 
2- ihale: Açık eksiltme suretile yapılacakbr . 
3- Eksiltme: 31-8-936 pazarteıi ıünü saat 16da Zonıuldakta 

Amele Birliri binuında BiTlik Faal Heyetinde yapılacaktır. 
4- Muvakkat teminat: Dört yilz elli liradır. 
5 Bu babclaici tartname ve muka•ele ve tarifnameleri ıör

mek ve daha fazla izahat almak iıtiyenlerin Zonruldakta Amele 
Birlifine müracaatta lfulunmaları lizımdır. 

Devlet Basımevi Direkt6rlllilinden: 
Baaımt'!vinde keşfi mucibince yıptırılacak otomatik yani•• ihbar 

tel'ieatı açık ekıilemıye konulmu,tur. 
ihale 1 9-936 ulı fÜftÜ saat on beşte Basımevindo yapılacak· 

tır. isteklilerin ektiltme ç•tında önce u 11 7,5 ilk pey akçesı olan 266,5 
liraya Baaamevi veznesine yıtırnıaları gerektir. 

Şartname Oirektörlüktan istenebilir. 

3- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 

Jstanbul Harici Askeri Kıtaabndan: 
Ankara Levazım imirlitine batlı kıt'at ve müe11eseleri ihtiyaç· 

lan için 1260 ton yerli kok kömürü 3 Eylül 936 perşembe ~nü aaat 
1 

11 de kapalı zarfla almacaktır. Müaakuası Ankara Lenzım amir· 
lifi ıatanalma komiıfonund• yapılacak şartnam .. i 195 kuruş muka· 

bilinde komıayondaa iıteklilere verilir. Kok kömürilnOa tutara 
39060 lira olup ilk teminata 2929 lira 50 kuruıtur. isteklilerin 2490 
ıayıla kallllnun 2,3 el maddelerindeki veaaikle ilk temiaat makbuz 
ve fekt.f mektublarını i&ale saatından bir saat evvel komiayona ver· 
m~lerı. 

• • • 
Harbiye mektebi ıçın 1000 ton yerli kok kö•ürii 3 Eylül 936 

perıembe trünü saat 15 de kapalı carfla alınacaktır. MOnakaaaaı An· 
kara levazım imırliti ıatınalma komiayonunda yapalacak şartnameyi 
155 kuruş mukabilinde komisyonda iı•eklilere verilir. Kömiriln tuta· 
ra 31000 lira olup tıa;..inah muvakkata11 2325 liradır. lıtcklilerin 
2490 aayıh kanunun 2,3 cü maddelerindeki veıaikle teminat ve tek· 
lif mektuplarım kanuna uy~n bir şekilde tanzim ederek ihalen;a ya 
pılacatı saatten bir saat evwel komi•yona veraeleri. 

••• 
Yddızdaki Poliı Okulunun 9.1'7 seneıi nihayetine kadar ihti

yacı olan 50 ton kriple maden kömürü, 5 ton ~rli lcok lc6mlrG 
ile 12580 ktlo kealltnlf lbete odunu ekıiltmeye konulmuıtur. Bak: 
Poliı Okulu Direkt6rllfGnGn "Bnak,, baaesinde inti'*r eden 
illaıaa. 

• • • 
3200 ton Jeaeratar kC5mGril, 105 ton kok kömlrl, 12 ton me

.. kamara pazarlık uaulile sabnahnacaktır. Bak: "mlteferik 
la-eılnde intiıar etlen Aakerl FabrUıalar Ticaret Kaleminin IÜ...... 

Ankara Valili~ 
Ankara merkez Uk 

larile Etimea'ut ve O~ 
yatı okullarına 120,oot 
dun, 7830 kilo manı.ı 
2530 kilo çıra alınacakt"' 
tiplerin ıutnameyi f 
zere her 1Gn Maarif 
tüne ve ihale ıOnil ol .. 
9a6 pertembe ıOnG ,_.e 
yüzde 7,5 dan 218 lir• 
akçeleriyle ıartnam-" 
diger veWaiki hamile'D ti 
cümene müracaaatlart 

• • • 
Ankara merkez Uk 

Etimea'ut •e Onuncu 
okullanna aııari 466, 
500 ton yerli kok k311l 
nacaktır. Muhammen 
nu ao lira olmak Qzere 

13980 ve azami 15,000 • 
bu kömürler kapah zarf 
le ahnacakbr. Talipl• 
de 7,5 teminat akçeler' 
,artnameainde yaz.ıh eli 
saiki havi teklif me 
31 ·8-936 pazarteıi ~ 
16 da daimi encumen 
htına vermeleri ve f 
ni rörmek Ozere her 
rif Müdürlütilne mir 
meleri. 

J . 
Sabnalma komisyon 
Atuıt0tun 11 ve 12 i~ 

lerinde Hbn ahnaeal" 
len odun ve arpa • 
ıeri kaldıtı ilan oluaot• 

Ankara LeYazmı A 
Satınalma Komisyo 

vazmı amirlili aaba 
milyonunda yapılacak, 
meai mezkür komiı 
fİin rörüUlr. 

3 - KbmürGn tutar' 
lira olup muvakkat 
210 lira 15 kuruttur. 

4 isteklilerin 2490 
kanunun 2-3 Gncl 
d~ki veıailc ve temi 
vakkate makbuzlara ilf, 
ıGn we saatte lr.omiıy 
milracaatlan • 

• • • 
Garni&on 

kıt'a ve mile11•elerla 
mahrukat ibtiyaçlarl 
2,279, 750 kilo linyit 
31-8-936 tarihine adll• 
zarteıi rGnG nat 15 t9 
zarfla alınacaktar. 

2 Eluiltm•i 
vazım amirliti ıatın 
milyonunda yapılac 

nameıi 171 kurut m 
iateklilere ıaezk6r ko 
•erilir. 

3 - K6mlr0n tutaff 
lira 25 kurut ohlp 
muvakkateai 2S84 lit• 
ruştur. 

4- lıteldilerin 2dJJ 
ralı kanunun 2, 3 GD 
delerbuleld YeHUd• 
mu•akkate H teklif 

l..t1,.. Mhibl •• 'Y 
Ditektlr1: l.....al 

BuıWıtı 1•r: ARTUN 
Galata Blll6r 10kak 
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Devlet Demiryalları ve Limanları İşletme 
LtııL Umum ldaresindenı 

•~tıı~ •ınırıen bedellerile miktar ve va11fları aşağıda yazalı 1 l 
1llttııı llıalıell\e hizalarmda yazılı tarihlerde Haydarpatada 1 inci 

~. tkkoıniııyonu tarafından acık eksiltme fte ıatıD ahnacakhr. 
k lt ı · ı . l · ı ~111111 

1 erirı tnah:~me hi:alarmda yazılı muvakkılt temın~ 1 e 
1 biııct~~ tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncil maddest mu · 
~ttl!ı~tt '!e girmeye manii kanuni bulunmadıgma dair beyanname 

&
11 

• tı liıımdır. 
~-lı •şe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme komiıyouu 

t lldan J>araıı:ı olarak verilmektedir. 
~dtı:' 40 •det yangın balta1ı, 36 adet yanıın kancaıı muhamen 
~ 3~ .9() lira 80 kuruş ve muvakkat teminatı 6 lira 80 kuruş o• 
2 S.936 puarteıi günü saat 10 da. 
~~- 100 kanıal dikif teli 20, 21, 22 No.lu 10,000 adet adi 
• :~ •ürgüıü, 200 adet matriı kağıdı: Muhammen bedeli 275 

'-ı ~ llluvakkat teminatı 20 lira 63 kuruş olup 31 ·8-936 pa:ıar-
3lhtnij ••at 1 O da. 

~t\:' 400 adet çelikten topuzlu Diresaj manivelası muhammen 
'

1 1500 lira ve muvakkat teminatı 112,50 lira olup 31·8·936 
4 tttaj &Ünü saat lO ~a. 

1t. , ..... 50 kg. Elvan tipo mürekkebi 50 kg-. lito mürekkebi, 25 
~I t;•~ lito mürekkebi, muhammen bedeli 295 lir~ ve. m.~v ak· 
10 d lllınatı 22 lira 15 kuruş olup 31-8-936 pazarte1ı filnu saat 

'· 
t: b 250 kg. renkli gomlak, 50 kı. renk~iz romla~ muham
~ tdeli 802 lira 50 kuruş muvakkat temınatı 60 hra 20 ku-

6olup 31-8-936 pazarteıi ~nü ıaat 10 da. 
itli ...._ 50o kg. Katranlı kenevir ip 10 m m lik muhammen be· 
&.}6 348 lira ve muvakkat teminatı 25 lira 50 kuruş olup 31-8-
? hıarteıi ıünü ıaat 10 da. 

~~ ....... 2645 adet şapirograf için karbon kağıdı, 349 p.a~et ges· 
k· 'Yt Roneo için kopye kiğıdı, 1936 adet geıtetner ıçın mum

'ııı ~tıd nıuhammen bedeli 625 lira 77 kuruş ve . muvakkat te 
f ;·ı 46 lira 95 kuruş olup 3-9-936 perşembe ıünü saat 10 da. 

'd~ı ...... 412 adet muıamba pardö.ııü 663 adet muşamba jaket 208 
~ 1~u,a'lllba pantalon, 50 adet muşamba fapka muhammen 
~.' 1 

2595 lira 64 kuruş ve muvakkat teminatı 194 lira 70 ku· 
9'll1.&p 3-9-936 perşembe günü saat 10 da 
~ ı·' 20 adet vagon yilk bağlama zinciri muhammen bedeli 
~.~• 40 kurut ve muvakkat teminatı 33 lira 25 kuruı olup 

ıo Perşembe günu .ııaat 10 da. 
~ .... 175 adet beyzi bakır batlı yatlı boya fırçası mubam
\ btdeli 285 lira 25 kuruş ve muvakkat teminatı 21 lira 40 

ır 0lup 3-9-936 perşembe günü 1&at 10 da. . 
~ .... ı50 adet lavaj sevk musluğu muhammen bedelı 1012 
~ kuruş ve muvakkat teminatı 75 lira 95 kuruş olup 3-9·936 

"ıbe ıünü ıaat 10 da. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı İstanbul · 
ı Satınalma Komisyonundan: 

lı '- .. h t • • 3972 · · na· Q ı Gümrük muhafa:ıa örğutü ayvana ı ıçm ııyım 
~i.936 ıah ıünü saat 14 te ve 381312 adet mıhın da aynı 
t'tıı t •aıat 15 te olmak üzre ayrı ayrı açık eluiltmeleri yapıla-•. 

I ~ ~...... h 
tııı 1 Taıınlanan tutarları: Nalların 1668 lira 24 kuruf ve mı · 

1 a ~43 lira 94 kuru,tur. . .. . . 
1 Şartnamesi ve evsafı kom.ıayondadır. Gorebılırler . 
4 ~~ lıteklilerin ilk teminat olarak nallar için 126 . ve mıhl.ar 

~ıı. ~ liralık vezne makbuıu Ye ya banka mektubıyle komı•· 
~ ~ı hlllleleri. 

tt~t~ ro 
l r abrikalar Ticaret 
l<alemiaıdeu: 

lerin aynı ründe ve ıaatte ael· 
meleri. 

Bu malzemenin ıartnameai 

her ıün ticaret kaleminde j8-
rillebilir. 

Ankara Okullar Arttırma ve 
Eksiltme Komiıyonu 

Başkanhfından: 

Ankarada yeni açılacak olan 
li.enin mobilyeıi kapalı ıarf 
u.ııulile ek•iltmeye konulmuttur. 
Kefif bedeli 14 bin 62 liradır. 
İhale 28-S..936 cuma fÜnÜ saat 
15te Maarif Veklleti binaımda
ki Ankara Okullar Sağışman· 

lıjtnda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 1054 lira 65 kuruftur. 
Şartname ve resimleri görmek 
ve almak iltiyenlerin Ankara 
Birinci Orta okul Direktörlü· 
p ile Arttırma .Eksiltme ko· 
miıyonu kitiplitine müracaat
ları lizımdır. 

, ~0 ZAYEDELER .. ~ -
Uteferrik: 

~-t~ Şark Demiryollarından : 
''i 15 ~tntiryollarının, Sirkeci iarmdaki Büfe ve BUvet yer
>~lıt~ itYlut 936 - ı 4Eylül 937 müddeti için açık arttırmaya 

ln olunur. 

MUNAKASA GAZETESi 

Bu açık arttırmaya i'tirak 
etmeyi arzu edenler 20 Ağu•
toı ııünü Şark Demiryolları 
Direktörlüğü binasının 27 No. 
lı odasında hazır bulunmak ve 
50 liralık pey akçeıini makbuz 
mukabili yatırarak mukabilin
de bir şartname almak ve tek
liflerini mezkur şartnıı.me mu· 
cibince 26 Ağustosa kadar yap· 
mak mecburiyetindedirler. 

Yatırılan pey akçeleri açak 
arttırma yapıldıktan ıonra ala
ka darlara iade edilecektir. 

f ratelli S P(RCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigir Han. 
Telefon: 44792 

Amıterdam - Kompani Ro 1al 
Neerlandez dö Naviguyon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A · 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

UL YSSES vapuru 
17 ili 23 Ağuatoı tahmil 

ORESTES vapuru 17 ile 23 

Ağuatoı tahmil. 
Nerlandez kompanyuının 

nehri vapurları limanlar i iin 
hususi ve ecri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
ı andez Kumpanyası ile anlaşıl
mak ıuretile bütün dünya li
manları için doğru konfimen· 
tol ar verilir. 

İTHALAT SERViSi 
Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 
HERMES vapuru 12 Atustosa 
dofru Amsterdamdan yakında 
hareket ORESTES vap . 8 

A2"ustoaa doR-ru 

Nippon Yusen Kaisha -JAPON VAPUR KUMPANYS 
Yakohama, Kobe, Sinıcapur, 

Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve Iıtanbu] Umanları 

ara11nda dotru .eferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaıkov. 

(doğr11 ve aktarma11ı) 
DURBAN MARU 19 Atustosa,, 
DELAGOA MARU 19 Eylüla,, 

ıtalyan Seyahat Kumpayası 
Oünya seyahat teıkilih 

Götürü ıeyahat 
Otellerde oda lutulmuı 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu • 
Demiryolları ,, 
Bagajların ıigortaıı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilit 

Galata Rıhtım üzerinde Çi
nili Rıhtım hanında 93-97 N. 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C. (. T. ye müra-

caat olunur. 

936Haşet 
almanağı 
Aranmaktadır 

Tekarrür edecek bedeli 
mukabilinde satın alınacak
tır. 

idaremize müracaat. 

Sayfa 3 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
- -- - - - --=--

46 teneke gaz yağı 
J 800 kilo dizel yağı 
1000 kilo vakum yağı 

60 teneke benzin 
Yukarıda cins ve miktarı yazıla malzeme şarlnamele-ri 

mucibince 1-9-936 tarihine rastlayan Sah günü saat 15 le 
pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin şartnamelerini 
görmek üzere hergün ve pazarlık için de tayin olunan 

gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Ka
bataşta İnhisarlar levazım ve Mübayaat şübesi müdür· 
lüğüodeki Alım komisyonuna müracaatları (428) \85 1- 3 

• • • 
70 kilo şerit halinde çelik saç 60 X 0,20 M·M 
50 

" " " " 
,,115X0,20 

" 60 
" 

,, 
" " " 95 x 0,20 

" 15 
" " " 

,, 
" 55 x 0,20 

" 
Yukarıda mikdarları ve eb'adı yazılı çelik saç lev· 

halar nümunesi mucibince 24-8-936 tarihine rastlayan 
pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacakdır. 
İsteklilerin nümunesini görmek üzere her gün ve pazar· . 
lık için de tayin olunan gün ve saatta yüzde 7,5 güven· 
me paralariyle birlikde Kabataşta inhisarlar Levazım ve 
Mübayaat Şubesindeki Alım Komiıyonuna müracatları . 

(125) 1.CO 3 - 4 

• • • 
500,000 adet elektrik kapsülü 8 No. 
1,000,000 aded dinamit » 6 >: 

Yukarıda cins ve mikdarları yazılı kapsüller şartname· 
leri mucibince 21 -8-936 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin şart· 
namelerini görmek üzere hergün ve pazarlık için de ta· 
yin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte Kabataşta İnhisarlar Leyazım ve Mübayaat Şu· 
besi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna müracaatları . 

* • • 
(85) ( 127) 3-3 

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 yazısmı ıilmeğe mahsus Iaıtik 28-8·936 
sah günü saat 16 da pazarbkla satan alınacaktır. 

3- isteklilerin parasız şartnameleri almak için her gUn ve 
eksiltme için de tayin olunan gün ve saatlerde yüzde 7,5 
muvakkat güvenme paraıile birlikte Kabataıta Levazım 
ve mubayaat tubesindeki Ah~ Satım Komisyonuna müra· 
caatları. •233,, 167 3-4 

" • • 
11 bin takım nane etiketi 
15 bin )' portakal etiketi 
Nümune ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve 

miktarı yazıla likör etiketleri 27-8-936 tarihine raıtlıyan 
perşembe günü saat 15te pazarlıkla satın alınacaktır. Is· 
teklilerin nümune ve şartnamesini görmek üzere hergün 
ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme parasile birlikte Kabataşta inhisarlar Levazım 
ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna 
müracaatları. (281) 172 2- 3 

5288 kilo 70 
2382 >) 66 
4143 )) 50 

lik 
bk 
lik 

çivi 
)) 

)) 

Şartnamesi mucibince. 

• * ot 

Yukarıda eb'at ve miktarı yazılı 
rihine rastlıyan çarşamba günü saat 

1• sabn alınacaktır. 

çıvı 26·8·936 ta· 
15 de pazarlıkla 

İsteklilerin şartnamelerini görmek üzere ve her gün ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte Kabataşta inhisarlar Leva· 
zım ve lılübayaat şubesi müdürlüğündeki alım ko· 
misyonuna müracaatları. (238) 170 2-3 

* * * 
Şartnamesi mucibince otuz bin adet üzüm çuvalı 

25-8-936 tarihine rastlayan sah günü saat 1 J de pazar lak
la satan alınacaktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek ilzerc bergiln ve pa
zarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 gü
venme parasile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve 
Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Ahm Komisyonuna 
~ üracaatları. (282) 173 2-3 
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Lois, Oicrets lois, Traitis de Commerce 

Communique du lliniatere de l'E. N. a propoa de 
l't:xpoaition internationale dea appareila de combuation 

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE 

Expoıitioa lnteraationale deı appareils de 
combuıtion utiliıaat le cbarboa mineral 

Secretariat General 
Aakara, le 7 Aotlt 1936 

L'Ezpoaition lnteraatioaale deı ı pour lea viıiteun et de 70 pour 
appareilı de combuation utiliaant eent pour lu exponnts et leurı 
le cbarboa aiaenl, orraaiıee par produiu, ut accorclee ıur le re· 
l• 10inı du Miniıtere de l'E. N., Mau de1 Cheminı de fer Oriea• 
Mn tenue a Aakara, dau ı .. sa· tauz. 
loaa d• Palaia de l'EspoaitiOD, La Deubcbe Levaat Llae accor-
doat leı deu etarea meaureat de SO pour cent ıur le fr&t, pour 
.. aaperfioie de 2200 aetreı car- leı man:baadiaea embarqueeı aux 
r6a. Le tenain qui ı'etead eatre portı de Hambourr. Bremen et 
ce bltiaeat et la pre, sera era- Anver1. 
&e..nt affecte a ''Espoaitioa. L'acl.iniıtration deı Voieı Ma· 

L'bpositioa latera.atioaale d.- ritimH de l'Etat tun: fait une re-
appareila de combuation utiliaant duetioa de 50 pCMll' eeat, auaıi 
it charbon miaeral 1era ouverte bien pour 1.- voyareur1 que 
du 16 Jaavier 1937 • 16 Fevrier pour lu marchantliaeı. 
1937. La Compapie Genoveae Di 

Contin••nh••t Naviruione a Vapore qui effec-
La appareilı de combuıtioa tue le trafic entre lea porlı de 

9tiliaant le ebarbon mineral qui Catane, Valeaee, Barcelone, Mar· 
.. roat admiı a l'Expoıition, ,.. seille, Geneı et lltanb11l, accorde 
.... uaiqueaent dana le but de uae reduction de 20 pour cent, 
propapr la combustioa du cbar- tut pour lea voyapurı que pour 
boa dans le payı, entreroat en leı marcuadi .... 
fraachiae proviaoire d• douane en Leı MeMapri .. Maritimea coa· 
Twqaie. ı... objeta qui Hroat ıeateat une reduetioa tle 30 pour 
velMlul ıur baH dea eelaantillona ceat pour lu ezpoNntı, a eoadi-
·~. pourroat etre importeı tion de produire leı pieceı juıti· 
•• continpntement, avec l'au· ficativea neeeuaireı. Leı mar• 
torİHtioa du Miniıten de l'Eeo• chaadiaeı aoat ıoumiaea au pleia 
.... Natioaale. tarif a l'arrivee, ellH aont tranı· 

RHuctioaa ıur leı •oyeaı 
tle trauport 

Uae reductioa de 50 pour ceat 

A) ltldicatills aı labais 

-·-

porte.. rratuitement ali retour. 

(a auivre) 

Riparatioa de l'orpJaelinat de 
KWlcljahamam (Aakara). Priz 
eat. 933,S31 eaut. prov. 7,5 pour 
eeat. Adj. ouverte. Lundi lı-8-
936 l 16 ... 

LUNDI 

tomatique d 'incendie a executer 
a l'lmprimerie d'Etat a lıtanbul. 
Caut. prov. 266,50 L. Adj. ou
verte. Oirection de l'lmprimerie 
d'Etat, mardi 1·9-936 a 15 h.Cah. 
deı eh. a la Darection en qud· 
tioa. -lutallation d'aıcenıeur a l'Hô· 
pital de Zoungouldak (rue Elma• 
lik, quartier Mithatpacha). Prix 
est. 6000, caut. prov. 450 l. Adj. 
ouverte. Conseil d' Adm. de l'U
nion deı Ouvrierı de Zoııroul· 
dak, lundi 3ı-8-936 a ı6 h. Cah. 
des eh. et renseignementl comple· 
mentaires İl l'Unioa deı Ouvrierı 
en queation. 
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Produita Chimiquea et ı 
Pharmaceutiquea - lnstru· 

menta Sanitairea - F our• ı 
niture pour Hôpitaux 

La Commisaien d' Achat du 
Commandaaat d'lıtanbul a Fin· 
dikli achetera, pour lea beaoinı 
aanitairea de I' Armee et de l'Hô
pital de Gumucheaouyou lea pro· 
duitı et le1 inatrumenu medicaux 
auivantı: 

1. - lutrumenta et AppareU. 
IJDHoloSiquea 42 lota. Prix eıt. 

1867,50 caut. prov. 140.L. Adj. ou
verte. Lundi 5-10-936 a ı4 h. 

2.-lmtrumenta et Appareila 
d'accouatiqueı 66 lotı. Priz eat. 
1464,30, caut. prov. 110 L. Actj. 
ouverte. Lundi 5 ı0-936 a 15 h. 

3. lnıtrumenb pour leı la
boratoireı deı maladiea cuta· 
neeı, d'hyfiene et de chimie 68 
lotı. Prix eat. 1097,70, caut. prov. 
82.33 L. Adj. ouverte. Lundi 
S-10-936 a 14 h. 30. 

4. - Catpt 10000 pieceı. 
Prix eıt. 2250, caut. prov. ı69 
L. Adj. ouverte. Lundi 5-ı0-936 
it 15 h. 30. 

Cab. dea eh. a la Commi11ion. 
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Boiı de Conatruction, 
Plancbea ete. 

Boiı de cheae equarri 500 me· 
treı eubeı. Adj. de rre a rre. 
BureauCommercial dea Fabriques 
Militaireı, 25 Aotlt 936 a 151ı. 
Cab. deı eh. au Bureau precite. 
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Combuıtible, Charbonı, 

Carburant. 

~ - Reparatioa Com. P-.aeate du Vilayet Boiı de cltauffaıe ı20,ooo k. 
Tra•au Publica,Materiel dtt d'Aakara. Cah. cleı eh. a la Di· Cbarbon de bruero 7830 k. 
Coutructioa Cartoırapbie rection de l'IHtructioa Publique et boiı reıiaeux 2530 k. pour 

de ce VilaJet. l•• Ecolea primairea et les 2 or-
Riparatıoa •• l'Eeole Primal- • • • pheliuta d' Ankar.a. Caut. prov. 

re de Telaoultoü (Aakara). Prix L'adj. d• traYau de modl- 2ı8 L. 
.. t. 797,50, caat. prov. 7,5 peur &eatioa et d'adjoactloa a &'iDi· Coke indiıene 466 a 500 ton-
ceat. Adi. oavwte. Jeucli 27.g. titut de seru• d'EtlWt (Ankara} nea (pour lea ditea Ecoleı). Pfis 
QQ.41: .1. 16 L auoacee pour le 17 ·8·936 • ete •n L la t c t 
7JU • •· eıt. JU • oane. au • prov. 

ajouraee ıiae die. Ad ı· Ripuatİ9a tle 2 F.-ı- a 7,5 poQr cent. j. aouı p ı ca· 
Aracbe, d"uaı Eco• a G.iUDu, - 2 - ehete • 
.... e autre a a.,,...n l..... 1 ıe:: Com. Peraaaente .du Vilayet 
cblca.U..e a Zir (cl6p. • vll. lılateriel d'Ankara,jeudi 27-8·936 a ı6 h. et 
ff AaUn). N~ .t. tm,4 • ı de Gu, l•di 31-8-936 a 16 h. Cah. deı 
~. 7.$1,_. ... t. Acil· o..w• ---::--~:----"""C..traı---:;.___JI. ch.a la Direction de l'fnatruction 
... Jeaıll 2'1-MS6 a 16 h. I ı-..uat1oa •'•1,,..,._,... aa- P.Wique ele ~ayet. 

Cbarbon erible 50 tonnea. Prix 
eat. 16 L. la tonae. Caut. prov. • 60 L. 

Coke indiıene 5 tonneı. Priz 
eat. 18 L. la tonne. Caut. prov. 
6,75 L. 

Boiı de cb6ne coupe ı2590 
kiloı. Prix est. 1 P. le kilo. Caut. 
prov. 9,37 L. 

Pour lea besoinı annuelı de 
l'Ecole de la Police, ıiae a Yil· 
diz (Ortakeuy). Adj. ouverte. 
Com. d' Acbat ıiereant a la 
Comptabilite du Vilayet d'latan· 
bul le 3 9-936 it ıo-ı2 h. Cab. 
deı cb. a l'Ecole precitee. -

Charbon renerateur 3200 
tonneı. 

Coke ıo5 tonnea. 
Cbarbon du boiı de ch6ne 

12 tonnes. Adj. de rre a rre. 
Bureau Commercial deı Fabriqueı 
Militaires. 25 Aollt 936 a ı5 b. 
Cah. deı eh. au Bureau precite. --Charbon de bra1ero 56039 
kiloı. Prix e1t. 280ı, eaut. prov. 
210,15 L. Adj. ouverte. 

Lipite 2, 279,750 k. Prix eat. 
34196,25, caut. prov. 2564,72 L. 
Adj. aoua pli cachete. Cah. dea 
eh. ı1ı P. 

Com. d' Aebat d'lntendance Mi
litaire d' Ankara, vendredi 
28-8-936 a 11 h. et lundi 31-8-936 
a 15 h. Cah. deı eh. it la Com· 
mi11ion. -

Coke indirene ı260 tonne1. 
Prix eat. 39060, caut. prov. 
2929,50 L. Adj. ıoua pli cache· 
tC-. Cah. des eh. ı95 P. 

Coke indirene ıooo tonnea 
f pour l'Ecole du Harbie). Prix 
est. 3ıOOO, caut. prov. 2325 L . 
Adj. IOUI pli cachete. Cab. dH 
eh. 155 P. 

Com • ...d' Achat de l'lntendance 
Militaire d' Ankara, jeudi 3.9 936 
a 11 b. et a 15 h. Cah. deı eh. 
a la dite Commiaaioa, aux prix 
indiqueı ei-haut. 

• • • 
L'adj. qui devait avoir lieu 

par devant la Com. d' Achat 
d' Ankara du Commantlanat Ge
n~ral de la Geadarmerie le 11 
et le 12-8-936 pour la fournıture 
du boiı de cbauffare et de l'orge 
eıt ajourne. 
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Divera-

Fen a cheval 3872. Prix eıt. 
1668,24, eaut. prov. 126 L. 

Clou 
1 ı43,94, Caut. pro"• 
ouverte et 11.:..· rı.arıe9111111': 

d'Achat ti 'fıtanbul da 
danat reneral de .. 
Duaniere mardi ı-9' 
et a 15 h. Cah. 
Commiuio•. 

~ 

Confection deı 
ceualreı, au Lycee 
vert cette aanee a 
eıt. 14062, caut. pro• 
L. Adj. ıouı pli ca 
deı Enchereı du 
kara. ıiereaat a la 
l'lnstruetion P•blique. 
28·8-936 a ıs h. 

-
Barre en fer 2600 
Ferro-Man.an 70 t 
F eno ıilicium 75p.C• 
Ferro·ıilicium 45 

30 tonneı. 
Fer poli 4S tonn.,. 
Alumiaium ı to• .. 
Map&ie brut 250 
Goudroa 44 toaaele 
Acetylene 2 to..., 
Claau ~t 300 
Claaux 300 toD .. •• 
Cbrome ıs tou ... 
Polle de claeval 1 
Adj. de rre a 

Commercial tlel F 
litairH, ıs Aotlt 
Cab. dea eh. au Bur 

8) AdjHlcatiols 
l la S 

ı... Chemeaı de fet 
mettent en adjadicat 
tation du Buffet et 
de la rare de Sirk 
periode du ıs •• 
au ı.ı aept-bre ı9J1 

Lea peraonneı 
prentlre part a eett• 
tion, devroat H pr 
Bureaux de la 
Cheminı de Fer 
chambre No. 27, 
couraut, depoaer (c 
un eautioane•ut .t. 
echanre cİuquel ilı 
exemplaire du caJailr 
et preaenter leun ofı 
26 Aotlt courut, e• 
dn clauan 411clıt 

aeront reıtitu& .-
• apreı l'aclıuclieatioa 

Sattllk çamhk arazı 
Bilylk adada Dil k&prilltl ci•anacla N 

deıi ve Nizam 10kaiuıda deruauacla 100 
carı mllmireyi, l»etoa kamelya beton ıu 
demir ıu boruau teaiaatı •e boataa k 
dıkly ve lataabula kadar nezareti feyb)a 
iç tarafı 1ol. etra~ kıamen ı'ıvar •• • 
le muhat 'rf(Jf metre murabbu bahçe 
'Satılıktır. ülrmek ve ı&rtlpaek iatly·eal:d! 
temiz sahibine mlracaatıan. 


