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Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden : 
Beynelmilel İzmir Fuarının açılma resmi münasebetile sergiyi 

ziyaret etmek iıtiyenlere kolaylık olmak üzere 31 aj"uatos 936 
pazarteıi günü ıaat 15 İzmir vapuru İstanbuldan kalkarak doğru 
İzmire gidecek ve Fuarın açık bulunduğu müddetçe izmirde zi-

yaretçilerin ikametlerine tahıiı edilecektir. 
Vapurda kalacakların ehven bir •urette hertürlü istirahatleri 

dü.şünülmü' ve reminin kara ile doğru irtibatı temin edilmiştir. 
Vapurda yatmak ve yemek iıtiyenler fiatlar hakkında İstanbul 
acentabğımızdan izahat alabilirler. 

Bu münuebetle İzmire gidip te birkaç gün kalarak dönmek 
i•tiyenlere kolayhk olmak üzere ağustoaun 29 uncu cumartesi gü
nü İıtanbuldan kalkacak olan İzmir sürat postuının 31 ağustos 
936 pazarteti ıünü yapacağı avd~t ıeferi bir defaya mahsus ol
mak üzere eylülün üçüncü pertembe günü saat 16 ya tehir edil
mittir. 

Fuarı ziyaret etmek i.tiyenlerin bu kolaylıklardan iatifade et· 
meleri ilin olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti Uyuşturucu Maddeler inhisarından: 
1 - 935 aenıi mahıulünden idaremiz depolarına mevdu olup 

olbaptaki karar mucibiuce miibayaasi yapılmakta olan drogist 
afyonlarımn tahlil ve teılim muamelesini ikmal ederek bedelini 
tahıil etmemit olanların 1-9-936 salı günü aktamına kadar İda
remize müracaatle muamelelerini intaç etmeleri ve paralarını al
maları lüzumu ilin olunur. 

2 - İhracabmı.za ittirak etmek üzere muvafakatname imzalı· 
yatak 934 ve daha evvelki ıeneler mahıulü drogist afyonlarını 
manipüle ettirenlerin 1-9-936 ıala günii akşamına kadar idareıni· 
H müracaatla bittahlil teıbil edilen morfin dereceleri hakkında 
mutabık kalmaları lazımdır. Akıi halde resen tahakkuk ettirile 
cek heHplara üzerinden makbuzları tanzim edilecektir. 

a) MÜNAKASALAR 

1-t:rzak, Zahire, t.:t ve Sebze: 

Bayburt Askeri Satınalma Komisyonu Başkanlığından: . 
l - Bayburttaki kıt'a ihtiyacı 175,000 kilo fabrika unu satin 

alınacaktır. Tahmin bedeli on dokuz bin jki yüz elli lirad!r. 
2 - Şartnameler Bayburt Aıkeri Satınalma Komisyonundan 

bedelıiz alınır. 
3 - Ek•iltme 16-9-936 çarşamba iÜnü saat ı..ı Bayburt Mevki 

K. Dairesindeki Aıkeri Satınalma komisyonunda olacaktır . 
4 - Ekıiltme kapalı zarf usulile olacakbr. 
5 -- Muvakkat teminatı 1443 lira 75 kuruttur. 
6 - Teklif mektupları 16-9-936 çarşamba ıünij saat 13 e ka· 

dar Htıaalma komiayonu batkanlığına verilmiş olacaktır. 

İstanbul Harici A•keri 
Kıtaabndan : 

1- Ekıiltmeye konulan itler: 
Demirköyün 29,500 kilo kuru 
fa.ulyHı, 17100 kilo kuru no· 
budu, 1000 kilo patateai, 12700 
kilo l'•zı, 25000 kilo bulıuru. 

2- ihaleleri açık ekıiltme 
olarak Vizede yapılacaktır. 

3- fa•ulyanın tahmin bede
li 2445, nohudun 2223, patate· 
•İn 800, faz yatın 3810, bul
ıurun 3750 liradır. 

4 - Eluiltmeler 4 Eylül 936 
cuma pnü Hat 16, 17de Vize
de yapılacaktır. 

5- FHulyanın ilk peyi 259, 
nohudun 167, patateain 60, gaz 
yatın 286, bulaurun 282 lira 
olup Tnmen Muhaaiblik vezne· 
ıine te1lim edilerek abnacalıt 
makbuzlarla birlikte Komi•yo· 
na mÜTacaat edilmelidir. 

6 - Şartuamelet herıün Vi· 

ze Satınalma Komisyonunda 
görllebilir. 

1 - Demirköy için 2100 lira
lık 7000 kilo fek er ilk pey 158 
lira ihalesi 4·9·936 cuma günü 
açık ek•iltme olarak yapılacak
tır. 

* * • 
1 - Elıtıiltıniye konulan iş: 

Demirköy için 126000 kilo ar
pa, ~ kilo pilavlık pirinç. 

2- ihaleler kapalı zarfla ya· 
pılacakbr. 

3- Arpanın tahmin bedeli 
8820 lira, pi 'ncin tahmin bede· 
lile 5720 liradır. 

4- Ek•iltme 4·9-936 cuma 
günü ıaat 15, 16da Vizede ya-
pılacakbr. · 

5- Arpanan ilk teminatı 662 
lira, pilivhk pirincin 429 lira· 
dır. 

İtbu teminat Tümen Muha
ıebe vezne•ine teslim edilerek 
alınacak makbuzla birlikte Ko-

ı 

1 
1 

1 

misyona müracaat edilmelidir. 
6 - Şartnameler hergün Vize 

Satınalma Komisyonunda görü
lebilir. 

Kor. sa. Al. Komonyonundan: 
1 - Afyondaki kıtaatın ihti· 

yacı için 65000 kilo ekmeklik 
un satın ahnacaktar. 

2-28 ağustos 936 cuma gü
nü saat 16 da kolordu satınal
ma komisyonunca kapalı zarfla 
eksiltmeıi yapılacaktır. 

3 - Tahmin bedel: 6.500 lira 
olup muvakkat teminatı 487 li
ra 50 kuruştur. 

4 Şartnamesi hergün öğle
den evv~l komisyonda görltle
bilir. 

5-Teklif mektupları eksilt· 
me saatından bir saat evveline 
kadar kabul edilir. 

Hayvan sağlığı Küçük 
memurları ve nalbant mek

tebi o:rektörlüğünden: 
Mektebin 193() mali yılı ek

mek ihtiyacı için 21-8 936 gü· 
nünde yapılan açık eksiltmede 

25 Ağustos 1936 

verici çıkmamış olduğundan 

eksiltme 4·9-936 cuma gunu 
saat 14 e tehir edilmiştir. 

Senelik alınacak ekmek 1 O 
bin kilo ve ilk teminata 88 li
ra 12 kuruştur. Şartname Se
limiyede mektebde her gün 
görülebilir. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte İstanbul yliksek 
mektebler muhasebeciliğindeki 
komisyona gelmeler. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 19250 
lira olan 25000 kilo sadeyağı 

7-9-936 tarihine rastlayan pa· 
zartesi günü saat 14 de kapalı 

zarf usulile alınacaktır. 
Muvakkat teminatı 1443 lira 

75 kuruş olup şartnameıi ko· 
misyondan her gün parasız ve
rilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanun• 
da yazılı vesikalarla teklifi 
muhtPvi mazrufları belli gün ve 
saatten bir saat evveline ka
dar Kasımpaşada bulunan ko
misyon başkanlığına vermeleri. 

2- İnşaat- Tamirat· Naiıa işleri - Malzeme - Harita 

Ç:ın:ıkkale Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Keşif bedeli Muv Tem. 

Yapılacak iş 

Gelibolu - Eceabat yolunun 0,000 12,440 
kilometreleri araıındaki şosa tamiratı ~-

L. K. L. K . 

sasiyesi. 18210 60 l365 80 
l - istekliler bu işin keşif, şartname ve diğer evraklarını 

Ankara, İstanbul, lzmir, Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde gö· 
rebilirler. 

2 - Eksiltme 14·9-93() pasartesi günü saat 15 le kapali zarf 
usuJile Daimi Encümende yapılacaktır . 
· 3 - İsteklilerin müracaatleri 2490 sayılı kanuna uygun olmak

la beraber şose inşaatı vapmış olduklarına dair Nafıa Vekaletin 
den verilmiş ehliyeti fenniye vesikasını teklif mektublarına koy· 
maları lazımdır. ----

İstanbul Defteadarlığmdan: 

Keşif bedeli 1367 liradan ibaret bulunan Dolmabahçedc mat• 
bu evrak deposunun keşif ve şeraiti dairesinde onarılması açık 
eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin, keşif ve şartnamelerini gör
mek istiyenlerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptıklrrına 

dair ihale gününden en az sekiz gün evyel Nafıa Müdürlüğünden 
alacakları fenni ehliyet vesikalara ve 130 liralık muvvakkat te
minat akçelerile 7-9-936 pazartesi günü saat on Dörtte Defterdar· 
hk binatında Toplanan komisyona müracaatları. 

* • * 
Keşif bedeli 2991 lira 73 kuruşdan ibaret bulunan Heybeli 

adada Deniz ı-larp okulu müştemilatından Gemici kaynağı, Set 
ve kışla sokaklarında Hazineye ait evlerin keşif ve şeraiti daire
sinde onarılması açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin keşif 
ve şartnamelerini görmek istiyenlerin en az bin Liralık bu işe 
benzer iş yaptıklarma dair Nafıa Müdürlüğünden almış olduk-

· ıarı MüteahhitJik ve ticaret odası vesikaları ve 225 liralık mu· 
vakkat teminat akçalarile 7-9-936 Pazortesi günü saat On Dörtte 
Defterdarlık binasında toplanan komisyona müracaatları. 

Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Ekıiltmiye konan iş: Uzunköprü-Keşan yolunun 0+000 ile 
34+ 000 kilometreleri arasında bir kısım şose tamiratı esasiyesi. 

l- Yapılacak iş 4780 metre tulündeki şose tamiratı esasiye• 
sinin bir kısım malzemesi iş başında ve ocaklarda müteahhide 
teslim edilmek şartile geri kalanlarile esaslı tamiratın tamamlan
masıdır ve bedeli keşif yekunu 8722 lira 51 kuruştur. 

2- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Ekıiltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
C Nafıa işleri şeraiti umunıiyeııi, 



Sayfa ?. 

PİASA HABERLERİ 

(1 inci sahifeden devam) 

Karının devlet dairelerlerine 
karşı kocaya kefil olması 

Devlet taahhüdüne iştirak 
edecek bir kocanın arbrma, 
ekıiltme ve ihale kanunu mu· 
cibince vermeıi lazım gelen te
minatı karının namına muhar· 

rer ve kanunda teminat olarak 
kabul edileceği göıterilen eı
ham ve tahvilitla kannın her· 
hanıi bir bankada mevcut he· 
ıabı cariıine iıtinaden verildi· 
ti banka mektubile veya karı· 
ya ait rayrimekulün ipoteği 
ıuretile temin etmek iıtediği 
taktirde bu teminatların karı 
tarafından koca menfaatine ola
rak iltizam olundutunun temi· 
nat olarak kabulünden evvel 
kaııunu medeni mucibince ıulh 
hakimi tarafından taıdik edil· 
mi, olmaaına dikkat edilmesi 
ve akıi halde yani karının ko
ca menfaatine devlet daireleri· 
ne kartı iltizam edeceği bu ne· 
vi borçların ıulb bakimi tara· 
fından tasdik edilmedikçe ka· 
bul -edilmemeıi alakadarlara 
bildirilmittir. 

İngiltere ile ticari anlaşmalar 
lktiaad Vekileti müıteşarı 

Faik Kurdotlu lngiltere ile yeni 
ticaret anlaşmalarının esaalarıoı 
teıbit etmiştir. Bu ıene Avstı· 
ralyada üzüm rekoltesi çok nok· 
ıan olduğundan lngilte-renin üzüm 
thtiyacını memleketimizden temin 
etmek için inıriliz ihracatçıları 
teıebbüaata ıririşmişlerdir. lngil· 
terede 10,000,000 lngiliz lira11 
••rmayeai bulunan kooperatifler 
birliti mühim miktarda mübayaat· 
ta bulunacaktır. Bu meyanda lz· 
mirde de bir şube açılacağı an· 
laıılmaktadır. 

ftal) anlarla ticaretimiz 

ltalyan deleırelerile yapılan 
müzakereler neticesinde iki hü· 
kamet arasında münaki• 4 Nisan 
934 tarihU ticaret ve Klering iti· 
lafının 20 Temmuz 936 tarihinden 
itibaren 3 ay daha temdidine ka· 
rar vermiştir. 

Bu vuiyet üzerine rOmrülder
de bekliyen ltalyan mallarının ve 
bilhaHa limunların derhal pıyasa· 
Ya çıkaca~ı ve on kuruşa kadar 
yükselen limon fiyatlerinin düşe· 
CeJi beklenmektedir. Nitekim bu 
hoadiı 'üzerine limon sekiz ku
ruıa inaiştir. 

Çoraplar nasıl standardiıe 
edilecek 

Sık aık çürüklütünden şiki· 
yet edilen ipekli kadın çorap
laranın lr alitelerini düzeltmek 
yolundaki hazırlıklar ilerlemit· 
tir, 

Şehrimizde bulunan sanayi 
:•urn müdilrü 8. Retad bu 
/•uata alikah fabrikatörlerin 
ıleklerini dinlemit ve çorap· 

ların naııl ıtandardize edilece
tini teıbit etmiştir . 
Yakında kararname projesi 

tamamlanarak vekiller heyetine 
verilecektir. -

Hububat piyasası 
Umumi vaziyet biraz daha 

iyileıiyor 

lıtanbul mıntakaıındıı hubu
bat piyaaaıı biraz daha iyi va• 
zlyete ırirmittir. Bunun ıebebi 
dıt P•aarların aatlam olma11• 
dır B'lb t • 1 aııa Almanya ve tal-

(Devamı 3 incil aabifede) 

D- Fenni ıartname, 
E- Keşif evrakı , 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Bu şeraiti Edirne Vilayet Encümen kaleminde veya Nafıa Mü 
dürlüğünde ıörülür ve iıtiyenlere paraaız gönderilir. 

3- Açık ekıiltme 31-8·936 tarihinde Pazarteıi günü saat 15 
te Edirne Vilayet ~ncümeniııde yapılacahhr. 

4- Ekıiltmiye girmek için müteahhidlerin 654 lira 19 kurut 
teminat vermeleri cari ıeneye aid Ticaret Oda11na kayidli bu· 
lunmaları ve ayr1ca Nafıa Vekiletinde ilin edilen talimatname 
mucibince ekıiltmiye ıirebilecetine dair ehliyet veaikaaını haiz 
bulunmalar1 liıımd1r. 

Ankara Belediyesinden: 

ı-ipodrom sabaaında yaptırıla· 
cak " adet ıer binall 15 rün 
müddetle kapalı zarfla ekıilt· 
meye konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli 15869 
lira 95 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı 1190 
lira 25 kuruştur. 

4 Şartname ve keşifname-
ıini a-örmek isteyenler her ıün 
Fen İşleri Direktörlütüne iıtek · 
lilerin de 8-9-936 Salı günü sa· 
at on beş buçukta Belediye En
cümeninde yapılacağından o 
gün ıaat on dört buçuğa kadar
teminatlariyle birlikte teklif 
mektuplarını Encümene verme· 
leri. 

Eliziz lakin Müdürlüğünden: 
1- Palunun Kapıaçmaz kö· 

yünde yapılacak 36 çift göçmen 
evi kapalı zarf uıulile ekıilt· 
miye konmuştur. 

2 - Beher çift evin ketif 
bedeli 567 lira 38 kuruş oldu
tuna göre otuz altı çift evin 
ketif bedeli mecmuu 20425 lira 
68 kuruş olup muvakkat te· 
minatı 1532 liradır. 

3 Bu ekıiltmiye ait evrak 
ıunlardır. 

A Ekıiltme şartnamesi. 

B Keşif cetveli. 
C- Resim ve planlar. 
İıtiyenler bu evrak ıuretleri· 

ni bir lira ücret mukabilinde 
Eliziz iıkin Dairesinden ala
bilirler. 

4 Teklif mektublaranın bir 
Eylul 936 salı günü 1aat on 
bete kadar Eliziz l~kin Mü· 
dürlütüne verilmit olması şart

tır . 

5- Ekıiltmeye iştirak ~lmek 

için Nafıaca musaddak bir 
ehliyet veıika11 gönderil· 

mesi tarttır. 
6 Poıtada olan mektublar 

dördüncü maddede yazılı saatin 
hitamına kadar gelmit buluna· 
caktır . Poıta olan ıecikme 

kabul edilmez:. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan : 
Tahmin <?dilen bedeli 1915 

lira 20 kurut olan Silahtar•· 
tada kiin fabrika çabıının ta· 
miri Salıpazart Aıkeri Fabri· 
kalar yoHamuındaki Sabnalma 
komiıyonunca 11 eylül 936 cu
ma ıünü saat M de açık ek· 
ıiltmeye konulmuttur. 

Şartname her gün koı::ıisyon· 
da görülebilir ' İıteklilerin 143 
lira 64 kurutluk teminatlarını 

Beyotlu Malmüdürlutüne yatı· 
rarak makbuzu ve 2490 No. lu 
kanunun iıtediti bu gibi itleri 
yaptaklanna dair venikle o 
tün ve ıaatte komiıyonda bu· 
lunmalara. 

-
Maliye Veklletinden: 

1- Ekılltmiye konulan it 
(Adliye Veklleti bin .. ı çab 
tavanlarının tamiri) 

2-Bu ite ait fartname ve 
evrak tunlardır: 

A) Ekıillme t•rtaameıi 

B) Fenni şartname 
C) Tamirat projesi 
D) Keşif cetveli 
E) Mukavele projeıi 
lstiyenler bu evrakı görmek 

ve izahat almak ıçın Maliye 
Vekaleti milli emlak müdür · 
lütüne müracaat edebili. il 

4- Eksiltme açık ekıiltme 

ıuretile yapılacaktır . 

5- Ekıiltmeye girebilm~k 

için iıteklinin 350 lira 18 ku· 
ruşluk muvakkat teminat ver
mesi liumdır. 

6 - Ekıiltmeye gireceklerin 
bu gibi işleri yaphklarına dair 
Nafıa Vekaleti yapı işleri u· 
mu:n müdürlüğünden verilmit 
ehliyet veıikasını haiz olup 
rösterınesi lazımdır. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satın alma 

Komisyonundan : 
Ankara amele evlerinde ya

pılacak fo11eptik ve ıızdırma 
çukurları. 

Keşif bede~i 2549 lira 30 ku
ruş olan yukar1da yazılı inşaat 

Askeri Fabrikal1ır Umum Mü
dürlütü Satın alma Komiıyo
nunca 8 eylül 936 tarihinde 
sah tünü aaat 14 te pazarlık 
ile ihale edilecektir. Şartname 

13 kurut mukabilinde Komiı· 
yondan verilir. Taliplerin mu• 
vakkat teminat olan 191 lira 
20 kuruş, 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3 maddelerinde ya· 

z ılı veaaikle muayyen gün ve 
saatte komiıyona müucaatlar1. 

Maliye Vekaletinden 
1 - Eksilmeye konulan iş 

Maliye Vekaleti binası dahilin· 
deki tamirat ketif bedeli 9191 
lira bir kuruştur. 

2 - Bu ite ait tartname ve 
evrak şunlardır: 

a) Fenni şartname 
b) Ekıiltme şartnameıi. 

c) Mukavele projesi 
d) Keşif cedveli 
lıteyenler bu evrakı ırörmek 

ve izahat almak için Maliye Ve· 
kileli milli emlak müdürlüğü· 
ne müracaat edebilir• 

3 - Ekıiltme 7 eylül 9.16 
pazarteıi ırünü aaat 15 de Mali· 
ye Vekaleti milli emlik mü
dürlütünde yapılacaktır. 

4 - Ekıiltme açık ekıiltme 
uıulile yapılacaktır. 

5 - Ekıiltmeye girebilmek 
için iıteklinin 239 lira 3.3 ku· 
rutluk muvakkat teminat ver-

meıi ve bu gibi itleri yaptıkla· 
rana dair Nafia Vekaleti yapı 
itleri umum müdürlütünden a· 
lınmıt bir ehliyet vesikasını 
haiz olup göıtermesi lazım. 

Afyonkarahisar Ziraat 
Bankasından: 

Afyon karahisarında, aksamı 
dahiliyeıi ayrıca 1504 lira ve 
aaıl bina 5151 lira bedeli ketif· 
li bir zahire depoıunun inşaaaı 
29 Temmuz 936 tarihinden iti· 
baren alb hafta müddetle ve 
kapalı zarfla münakaaaya ko· 
nulmuttur. 

Bu mGddetin hitamında en 

az pey ıürenlere ihale icra 
edilecek ve ihaleden bir hafta 
ıonra tartname mucibince in· 
f&ata batlanacaktır, 

Münakasaya iştirak etmek 
iıtiyenlerin 500 liralık banka 
mektubu veyahut ziraat ban
ka11nca üzerine muamele ya· 
pılan eıham ve tahvilat ile te
minat vermesi lazımdır. 

Kroki, pilan ve fenni şart

nameyi ıörmek ve diter şerai
ti öğrenmek için Afyon Ztraat 
bankası fubesine müracaat o· 
lunmaaı ilin olunur. 

Ankara Belediye 
Reisliğinden: 

1-Meclis altından Akköprüye 
ve Havuzbaşından İç işleri ba · 
kanlıtı önüne kadar ikinci re· 
füje, yayaların geçmesi ve aı · 
faltın çamurdan korunmaıı için 
blok dötenmeai ışı 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye ko · 
nulmuştur. 

2-Muhammen bedeli 3083,04 
liradır 

3- Muvakkat teminab 231 ,25 
liradır. 

4-Şartname ve ketifname· 
ıini ıörmek iıtiyenler her ırün 
yazı itleri kalemine ~ve istekli
lerin de 8 ·9 ·936 ıalı günü saat 
IO buçukta belediye encüme
nine müracaatları. 

Şuhut Urayındall : tf' 

Nahiyemizin 2500 metr' ...... 
}ünde olan sokak ve c• Si " 
rinden ıeçerek kaıalıl•;: ~ 
niyede vasati olarak 
ıu tevzi edecek bi~ t•~ 
projesinin tanzimıle . 

1 
fenni bir şekilde ik~ah ~ 
lediyenin göıterecet• 111 
de 25 aded çeşmenin y•P 
sı 8000 lira muhamm•11 k 
le iki defa münakaıa)'• 
dutu halde talip zuhur ·ıaiJ 
tinden ihale müddeti.Jdl 
gün temdidine itin paıar; 
retile yapbrılmuına kl'

9 rilmiştir. lıteklilerin 1 
dan 7 9-936 tarihine '° 
pazartesine kadar herıi' 
nar.aeaini ötrenmek •• 
hta iştirak etmek için 
yeye müracaatlara ilin . . . . , 

100 hektar tahmin ed ~ 
hir haritaıının alınma••~ t' 
hektarı yirmi bet Hr~'9' 
defa münakaaaya konll ~ 
de yapılan tenzilat lif·~ 
görülmeditinden ihale • .a. f 
tinin 20 ıün temdidile "'"""' 
zarhk suretile yapb~ 
karar verilmittir. iı~ 
19 8·936dan 7-9-936 ..,_; 
muaadif pazarteıiye k•~" .;.f 
gün ehliyetnamelerin• ~ 
olarak Belediyeye mnr:,. 
pazarhta iştirak etmel 
olunur. 

3--llaçfar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Mersin Fümigatuvarı satınalma komiıyonund•~ 
1 Açıkekıiltme ile 2500 kilo Sülfür dö karbon ıatıll 

caktır. 

2-Sülfür dö karbonun beher kiloıunun muhammen 
26 kuruıtur. 

3-Muvakkat teminat yüzde 7,5 dır. 
4-Ekıiltme 7-9-936 ıünü aktamına kadar Merain fi 

varmda toplu bulunacak komiıyon önünde yapılacaktır. 

5- Bu ekıiltmeye ait ıartnameler Mersin Fürnlf' 
Direktörlütüoden mecannan ahnabilir. 

4-· Mensucat - Elbise · Kundura · Çamaşır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Cinıi 

Kaput 
Yazhk elbiıe 
Çamaıu 

Fotin 
Çorap 

Koıııisyonundan : 

Adedi 
C4 
18 takam 

15.1 " 
130 çift 

383 " 

Muhammen fıati 
Lira Kr. 
10 00 
7 50 
l 50 
5 00 

40 

Lir• 
540 
585 
229 
650 
I~ ___ ...... ,,, 

2157 

Tahmin edilen umumi bedeli 2157 lira 70 kurut olan al 
da yazılı bef kalem melbuaat 8 eylül 936 tarihinde • 

1 

ıaat 15 te Salıpazarı Aıkeri Fabrikalar yollamaıındaki Sa 
komiıyonunda açık ekailtmeye konulmuttur. Şartname "' fi' 
neleri her rGn komiıyonda rörülebilir. lıteklileria J6l IJ 
kurutluk teminatlarını Beyotlu malmüdürlütüne yatırar• 
buzu ve 2490 n11maralı kanunun iıtediti vesaikle o P' 
saatta komiıyonda bulunmaları. 

Nafıa Bakanlığından : 
2-9-936 çarşamba ıünü aaat 15te Ankarada Nafıa S•,.. 

malzeme ellailtme komiıyonu odaa1nda 1615 lira muhallldl 
deli 2tJ() metre elbiselik 155 metre paltoluk kumat 1114 

açık ekıiltme u111lile ekıiltmeye konulmuttur. Şartna111• 
na müteferri diğer evrak para11z olarak malzeme dai 
verilecektir. 

Muvakkat teminat 122 lira 63 kuruttur. 
1936 ıeneıi Ticaret odaıı veaikaaı ibrazı mecburidir· fi} 
Ekıiltmeye ıireceklerin 2-9·9.16 çartamba günü aaat 1 

zeme ckıiltme komiıyonunda bulunmaları lizımdır. 

5- Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve At 
latanbul Harici Aıkeri kıtaatından: 

Kayaeride yaptırılacak kaloriferler teaiNta kapah ıarfl
meye konulmuttur. Ketlf bedeli 14:;200 lira olup ilk i 
r .. ı 8510 liradır. ihaleıi ll-9-936 cuma ırGnü aaat 15 t 
ite ait ketifname, proje, idari ve fenni f&l'baame veıalt 
726 kurut mukabilinde M. M. Vekileti Satınalma ko•i•Y 3 alınır. Ekıiltmeye rireceklerin 2490 aayılı kanunun 2 "e 
maddelerinde iıtenilen belgelerle Bayandarlık Bakaahj'I 
tınacak kanuni ebliyetnamelerle birlikte idari fArtDaaıed• 
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ı· cı ••hileden devam) 

I' 

.. 

I' 

h 
J)lt•rl 

~•t, •rı a-eçen haftalara 
tıtııı~ltı biraz daha düzgün 

'1-.'ttir. 
1tftık . 

dt P1yauıı bu hafta için-
clıtl 

dı~ . anmaya batlamıttır. Fın-
tld J)ıi'aaası uğlamlığı en zi· 

t fk 
Pi~~ 1 re şayan olanıdu. İs· 

ıldak· 
•1ıc1ı 1 son karışıklıklar, 

~~'tı lrın Türk fındıklarına bat-
a.ıııu . 

~ ıntaç etmittir. 

dllıtı\lrta piyaaaıının vaziye-
t •• 

·~ 
1 

1Y•dir. Bakla ve yulaf 
o leler . • k • k 1 k 1 ıçın atı ra am ar 
rtdil 

~d trnemekle beraber, ala-
ltla lld " bu ıene mahıulün az 
llQuııu ıöylemektedialer. 

l~ . 
cırterı'n l işini güç eştiren 

Yeni bir mesele 
1'iirk· 

~lll 'Yeden ihraç edilecek 
ar, . 

~1 aıt menşe ıehadetnamele-

~1 ~ liindistan giimrük idaresi 

11 :,'.rıdan tasdik edilmemiş olma
! akadar bir kısım tacirleri id
•t 

u Yapamamak vaziyetine sok-
; "e . 1 

tıııyı, ış erde bu yüzden tama-

' '~~~ durmuştur. Mevcut dövic 
'•il 11\ırıa göre; ihraç edilecek 

ara ın L b' I · h ı· · · 'lıttd U.:a ı tışya ıt a ı ıçın 

~ -~ .. h ·ıtı &-onderllen menşe ıa a· 
d~,~-llıelerin t.ısdikli olarak ia· 

1 ı· 
~ '2: 1tndır. 

d •lbuk· H· d' .. ··ı. . tr ı m ıat.:ın gumru .. ı-
ta· 

~ b·' llıenşe şahadetnamelerine 
l it 
Qı 'erh koymayarak ayrıca 

Ytfk 1' · 1 a vermektedir. 

"• ilkııs heyeti, gümı üğiln yap· 
tıld 
~ lliu bu muameleyi uygun 
~d.~, . . . . tk . 

~I ." ıçın vazıyetı tısat 
etırıe bildirmiştir. 

'J, tkaa heyetin vaziyeti bildi
~ tıı b 
'ıij İr hafta oldutu halde 

~ ('e l k · Vap a amamıştır. 
1tıı~ li•ad Vekaletinin bu İfİ 

~~- ettiQ"i anlaşımaktadır. 
1tq •katı tacirler de di~er ta· 
v 'rı t tk

41 
°Planarak bir telınfla 

tte lllöracaat etmitlerdir. 

&or 1' hozluk kumaşlar 

l~tıı llp halinde gelen bornozluk 
l• •ştltın " "k t • L • • 405 
''~i guaıro arıresının 

~' rıulll '~llırUk ara11na tabi tatulmaaı 
lere bildirilmiştir. 

t lütün satışı 
b Ctleb• 
~ ,, 1 tütün monopolları 

it·· tlt tn• 1 k t' . . t"tü "l't .... ın e e ımızın u n· 
e h" 

hıtı, tıyük bir alika rösteri· 
~İlcı r l Şimdiye kadar 800,000 
~,. ehiatan 1 250 000 kllo 

1 t 't()•l , ' t,11, 
0 "•k ve 400,000 ki J o 

'i l:ı; "' ~ 11\~•lt .. 0 nopolu tarafandan 

1 
~~ iki Uzere memleketimiz-
'~•tı t" buçuk milyon kiloya 

h lltün . t ·1 . t' 
1. ıı 11~ll ıı enı mış ır. 
ı.... rın h . . d b" k qd·"''la,. arıcın e ır ço 
~· tlitünle.imize iıtek• 

w~~ ç~RPINTl;INA 
n~~ 20 ROL CEMAL 

... ~A ALMAK KAFiDiR 

ı... -~---·qt' 
'h:ı --- --
()· ••hib' ~ '"~it .. 1 ve Yazı işleri 

'-ıldıt torü: İ•mail Girit. 

~ll,t~'i~: ARTUN Baumevi 
•llur ıokak No. 10 

MUNAKASA GAZETESİ 

ve verilmesi mecburi olan ve•ikalarla teminat ve teklif mektub
larını ihale saatinden en reç bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. Vekaleti Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

s.,.yfa 3 

9·-M ütef errik 
Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı İstanbul Satınalma 

Komisyonundan: 

İktisad Vek.aleiinden 
1- Açık eksiltmesi on beş a-ün müddetle uzatılan ve 17-8-936 

tarihinde ihalesi yapılacağı evvelce ilan edilen Marmara Mınta
kaaı "İatanbul,, ölçüler ve ayar bat müfettişliğinde kurulacak o
lan mütenavip ceryanh elektrik saatleri ayar masası verilen fiat 
haddi layık ııörülmediği için şartnamelerde yapılan aşağıdaki 
değişiklikler dahilinde yeniden on beş gün müddetle açık eksilt· 
meye konmuştur. 

1 - Gümrük muhafaza deniz vasıtaları için 10 takım arsru
lusal işaret sancağı ile IO takım yalnız adet filamasının 25 -8·936 

2- A) Açık eksiltme şartnamesinin 9 uncu mac:!desinde ya
zılı teslim müddeti ayn\ şartlar dairesinde beş aydan yedi buçuk 
aya çıkarılmıı,ıbr. 

B) Fenni şartnamenin 24 üncü maddesi ve 3 üncü faslının 
A ve B kıırmlarında yazılı 3 Volmetre ile 3 ampermetre E sını
fından detil yanlış payı yüzde 5 olan F sınıhndan olacaktır. 

3- İhale evvelce. ilin edilen şartlar dahilinde 3-9-936 perşem· 
be günü ıaat onda iktisat Vekaletinde yapılacaktır. 

6-·Kereste, tahta ve saire 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 
J - 40 metre mikabı gürren kalaı pazarlıkla eksiltmeye kon

mu,tur. 
2 - Hepıinin biçilen ederi 2400 lira olup ilk inanç parası 180 

liradır. 

3- ihaleıi 29 8-936 cumartesi günü saat !Odadır. 
4- Pazarlıta gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü mad· 

delerindeki belgelerle ihale ırün ve saatinde M. M. V. aatınalma 
komisyonuna varmaları. 

7 - Makineler, Motörler, sair teferruat. 

Zonguldak Urbayhğından: 

1-İskele üzerinde çahtacak müteharrik eJektrikli vinç. 
2 - Muhammen bedeli 4000 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 300 liradır. 
4 -Açık ekıiltme 25-9-936 cuma günü saat 15 te Zonguldak 

Uray binasında yapılacaktır. 
5 Umumi tartnameler parasız olarak poıta pulu mukabilinde 

Zonguldak Urbaylığından alınacaktır. 
6 İıtekUlerin vaktinde açık ekıiltmede bulunmaları Han olu 

nur. 

Ankara Belediye Reisliğinden : 

1 - Su itleri için ahnacak santrifüj tulumba ve aksamı 15 
1ıiin müddetle açık ekıiltmeye konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli 1150 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 86 lira 25 kuruttur. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenler herııün yazı i•leri kale· 

mine ve iıteklilerinde 8 eylül 936 salı a-ünü saat I0,5 da belediye 
encOmine müracaatları. 

• • • 
1 - Su işleri idaresi için alınacak üç takım voltman ıu ııa -

yıcıları oll be' rün müddetle açık ekıiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1700 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 127,50 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyenler her 1ıün yuı işleri . kale

mine ve iıteklilerinde 8 eylül 936 sah ıaat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları. 

8- Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 

Ankara Levazım Amirliği Sabnalma komisyonundan: ~ 

1 - Harbiye mektebi için 1000 ton yerli kok kömürü 3 eylul 
936 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te kapalı zarfla a
lınacaktır. 

2 - Münakasası Ankara Levazım Amirliği ıatınalma kom is -
yonunda yarılacak tartnamesi 155 kurut mukabilinde mezkur 
komiıyondan isteklilere verilir. 

3 - Kömürün tutarı 31000 lira olup teminatı muvakkatesi 
2325 liradır. 

4 iıteklilerin 2490 numarala kanunun 2 3 üncü maddelerindeki 
veaaikle teminatı ye teklif mektuplarını kanuna uygun bir şekil
de tanzim ederek ihalenin yapılacağı belli saatten bir saat evvel 

komiıyona vermelri. 
• * * 

J - Ankara levazım amirlitine batlı kıta ve müesaeselerin., 
ihtiyacları için 1260 ton yerli kok kömürü 3 e.ylul 936 tarihine 
müıadif perıembe rünü ıaat 11 de kapalı zarfla alınacaktır. 

2 _ Münaka1aıı Ankara Levazım amirliği aabnalma komia· 
yonunda yapılacak ıartnameai 195 kuruı mukabilinde mezkur ko
miıyoadan isteklilere verilir. 

3 - Kok kömürünün tutarı 39060 lira olup teminatı muva-
katesi 2929 lira 50 kuruıtur. 

4 - İıteklilerin 2490 numarah kanunun 2, · 3 üncü maddelerin-
deki veaaikla temiDatı muvakkate makbuz .,.. teklif mektuplarını i·, 

halenin yapılacatı belli ıaatten bir ıaat evvel komiıyana verme· 

leri. 

salı günü saat J 1 de pazarlığı yapılacaktır. 
2 - Tasınlanan tutarı 315 liradır. 

3 - Şartnamesi komisyondadır, görülebilir. 
4 - İstekliler ilk teminat olarak 2.t liralık vezne makbuzu 

veya banka mektublariyle ber:ıber komisyona gelmeleri. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
·-~--~ 

tahmin bed. ilk tem. 

Kumkapı Nahiye binasında yapıla
cak bölme: 

tamiri 
yolunda 

Düşkünler evi ha~amının 
Heybeliada büyük tur 
yaptırılacak oturma yeri 
Düşkünler evir.e lazım olan bin 
kilo saç bir kilosuna 17 ,5 kuruş 
Binek ve yük hayvanatile ziraat 
hayvanları için yaptırılaçak marka 
1500 adet 
Düşkünler ve süt 
cukları bakım evi 
dolap ve etejer 

ve mektep ço
için yaptırılacak 

Dumlupinar yatı okulunda mevcut 
250 yatağın pamuklarının atılması 

Büyükdere meyva enstitüsü ıçın 
alınacak 275 metre mikap taşıması 
ve mahalline teslimi beher metre 
mikabine 130 kuruş 

87,41 
150 

347 

150 

85 

62,50 

6,50 
l 1,25 

26,15 

13, 15 

11 ,25 

5 L. 

27 
Yukarda yazılı tamir işleri alınacak 

ğustos 936 perşembe günü saat 14 de 
de ayrı ayrı pazarlık yapılacaktır 

eşya için 27 a
daimi encümen-

Tamir işlerine girmek için pazarlıktan evvel belediye 
fen heyetinden vesika almak şarttır. Pazarlığa girmek is
tiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz 

veya mektubile beraber yukardaki pazarlığa iştirak e-
debilirler. (B) 205 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:_ 
1.- Şartna"llesi mucibince 4000 lira muhammen be

delli bir adei: seyyar elektrik vınçı açık eksiltme sure
tile satm alınacaktır. 

2- Eksiltme. 9· 10-936 tarihine rastlıyan cuma günU 
saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

3 Şartnameler, parasız olarak sözü geçen şubeden 
alınacaK.tır. 

4- Muvakkat teminat (300) liradır. 

5- Kanunen eksiltmeye girebilecek olan isteklilerin 
vesikalarile birlikte tayin olunan gün ve saatte yukarıda 
ismi geçen Komisyon Reisligine müracaet etmeleri la
zımdır. · 

6 Şartnamenin son maddesi mucibince fiatsız tek-
liflerle katalokların en geç eksiltmeden bir hafta evvel 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü tütün fabrikalar şubesine 
verilmiş olması icabeder. (648) 206 1- 4 

* * * 1 - Şartname ve keşifnamesi mucibince 6259 lira 
muhammen bedelli su tesisatına ait boru ve civada ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 7-9-936 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat alım ve 
satım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız sözü geçen şubeden alına

bilir. 
4 Muvakkat güvenme parası 470 liradır. 
5 - İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için kanunen 

kendilerinden aranması iktiza eden vesikalariyle birlikte 
kapalı zarflarını ~ksillme günü saat l 4 e kadar sözü 
geçen Komisyon Reisine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 195 (547) 2 3 

* • * 
Şartnamesi mucibince 1150 ton Rekompoze kömür 9 

Eylô.l 936 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de 
pazarlıkla satan alınacakhr. İsteklilerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve pazarlık içinde tayin olunan 
gün ve . saatte yüzde 7 .5 güvenme paralarile bitlikte Ka
bataşta inhisarlar Levazım ve Mübayaat şubesi müdilr
lüğündeki alım komisyonuna müracaatları. 193 (483) 2-3 
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A) Adjudicationa au Rabaia. 

1 - Conatructien, Reparation, Travaux Publieı, Cartoıraphie ete. 
2 - Produlta Cbimique et Pharmaceutique·lnıtrumenh Sani· 

Bu 38.1 paire1. Prix eat. 135 
L. {a raiaon de 40 P. le paire). 

Au total 2157,70 com. prov. 
161,83 L. Com. d' Achat du Ser
vice d'Expedition de la Directioa 
des F abriqueı Militairea a Salipa
zar mardi 8·9·936 a 15 h. Cah. 
des eh. et echantillon a la dite 
Commisaion. 

taireı-F ourniture pour H6pitau:x 
3 - Habillement • Linsrerie - Chau11ure• ete. 
4 - Macbinea, Moteura, AcceuoirH et Huilea pour machine . 
5 - l•ıtallationa et Materiel d'Electricite, de Gaı, de Chauffaıe 

Central. 
~ - Boiı de conatruction, planchea ete. 

8 
- Co1nbu.tible • Charbon - Carburant. 
- Divera. 

Loia, Decreta loia, Traitea de Commerce 
Etoffe pour ha bit 260 m etreı . 

Etoffe pour paletat 155 me
tre1. Prix eat. 1635, c'ut. prov. 
l:.!2,63 L. Adj. ouverte. Com. 
dea Encheres du Miniı;tere de la 
Defenıe Nationale a Ankara, mer
credi 2-9 936 a 15 h. Cah. des 
eh. rrat. a l'Economat. 

...................... ~ ........................................................ ... 
. A) Adiudications au Rabais 

-1-

Cenıtruction - Reparation 
Tra•aux Publicı,Materiel de 
Conıtruction Cartorrapbie 

Reparation fondamentale de 
cbauuee entre les kil. 0.000-
12,440 de la route Guelibolou
E.djeabat. Prix ut. 18210,60,caut. 
prov. 1365,80 L. Adj. soua pli 
cacl.ete. Com. Permanente de la 
Municipalite de TehanakkAle, lun
di 14-9-936 a 15 h. Cah. dea eh. 
aux Directions des Travaux Pu
blicı d' Ankara, d'latanbul, cl'lz
•ir et de Tchanaklralt-. 

Reparation de la toiture de 
la fabrique de Silibdaraırba 
(Conae cl'Or). Prix eat. 1915, 20, 
cıut. prov. 143,64 L. Adj. ou
"rte. Colll. d' Achat du Service 
d'Expedition de la Direction deı 
Fabriquea Mili'4irea a Salipazar, 
Vendredi J t .9-936 a 14 h. Cah. 
.. cb. a la dıte CommİSBİOn. 

Conatruction d'une aerre a 
la ,&ace de l'hippodrome d'An
karı. Prix eat. 15869,95, eaut. 
Prov. 1190,25 L. Adj. aous pli 
cachete. Com. Permanente de 
la Municipalite d' Ankara, mardi 
8-9-936 a 15 h. '°· Cah. dea cb. 
a de Direction du Service Tech· 
•ique de cette Munieipalite. 

Conatruction de 36 logementa 
dout.le d'immiırea a Kapiatch· 
~· (Palou). Prix est. 20425,68 
(a rU.en de S67 ,38 L. par loge· 
-.t~, caıat. prov. 1532 L. Adj. 
;•u~ pi~ cachete. Direction dea 
.•••rrea d'Elaziz, mardi 1-9-936 
a 15 h. Cah. dea eh. au bureau 
de cette Diaection •oyen .. nt 
100 P. ' 

Pr'Paratioa du dep6t deı 
~:prime. de Dolmabahtche. 

z ..t. 1367, CHt. prov. 130 L. 

Reparation deı maiaom de la 
-:::-Ddance de l'Ecole Navale de ,._li •t ae trouvaat ruea Gue· 

ici•• Ka ; • JI Yll&flıi. Set et Kichla. 
mc eat. 2991 73 caut prov 

225 L. ' ' . • 

Adj. ouverte, et ıeparement. 
Com. ıpecial ıiereant au Defder
clarat d'latanbul, lun.li 7-9-936 a 
14 h. C.'h. deı eh. ia la Commis
.._ •uviıee. -R6paratioDI 4İ•eraeı dana le 
bitimeat clu Miaiıtere deı finan
cH ia Aakara. Pris ut. 9191, 

caut. prov. 239,33 L. Adj. ou· 
verte. Direction des Biena Natio
naux au Miniatcre des Financeı, 

lundi 7-9-936 a 15 h. Cah. dea 
eh. a la Direction precitee. 

-
Reparation de la toiture du 

bltiment du Mini•tere de la 
Juatice İl Aakara. Caut. prov. 
350,18 L. Adj. ouverte. Direction 
dea Biena Nationaux du Miniatere 
dea Financ• a Ankara, mardi 
9-9-936 a 15 la. Cah. dea eh. ia 
la Direction suamentionnee. 

Conatruction deı foa.ea aep· 
tiquH aux maiıons des ouvrien 
a Ankara. Prix eat. 2549,30, caut. 
prov. 191,20 L. Adj. de rre a 
ve. Com. d' Achat de '9 Direc -
tion Generale des Fabriqueı Mili· 
birea, mardi 8 9-936 a 14 h.Cah. 
deı cb. a la Commission au prix 
de 13 P. -

Cozaatructioa d'une aeconde 
refu•e au deHoua de la G.A.N. 
juıqu'a Akkeupru, et de Havouz· 
bachi JUaqu'au devant le Mini•t~· 
re de l'lnti-rieur et poee de bloc, 
pour le paaaare dea pietons et la 
preaervation de la boue de l'aı
phalte. Prix eat. 3083,04, caut . 
prov. 231,25 L. Adj. ouverte. 
Com. Permanente de la Munici· 
palite d ' Ankara, mardi 8-9-936 İl 11 
10 h. 30. Calıı. dea eh. au SecrP-
tariat. 

-2 -

Procluita Cbimiqueı et 
Pbarmaceutiqueı - lnatru· 
menta Sanitairea-F our• 

niture pour Hôpitaux 
Sulfure de carboae, 2500 ki· 

loa. Prix eat. 26 P. le k. Caut. 
prov. 7,5 pour cent. Co•. d'A· 
ebat de Fumeratoire de Merıine, 
le-7-9·936. Cah. dea eh. ırat a· 
la meme adr ..... 

- 3 -

- .. -

Machines, Moteurs, :Acces· 
soireı et Huilea pour 

Mıchine 

Grue mue par l'electricite 1 
p. Prix est. 4000, caut. prov. 300 
L. Adj. ouverte. MunicipalitP de 
Zonrouldak, vendredi 25 8-936 a 
15 ~. Cab. dea cb.e-r•t. a la dite 
Munici pali t~. --

Uae pompe centrifuıe avec 
acce..oire, pour 1' Adm. 4ea Eaux 
d ' Ankara. Prix eat. 1150, caut. 
prov. 86,25 L. 

Compteura d' eau Voltmaa 3 
jeux, pour ladite Adm. des Eaux. 
Prix e1t. 1700, caut. prov. 127,50 
L. Adj. ouverte et separement. 
Com. Permanente de la Munici · 
palit t> d' Ankara , mardi 8-9-936 a 
10 b . 30. Cah. des eh. eu Secre 
tariat. 

5 -

lnatallatioo et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Cb1auffage Central 

llUftallalion de chauffAl'e cen 
tral a Kay1eri. Prix eıt. 145200, 
caut. prov. 8510 L. Com. d'Achat 
du Miniatere de la Defeue Na· 
tionale a Ankara, vendredi 11 ·9-
936 a 15 b. Cah. dea eh. a la 
dite Commiasion. 

-e-
Boiı de Conatruction, 

Plancbes ete. 

Planche "Kalu,, d'orme, 40 
•etre• cubea. Prix est. 2400, 
eaut. prov. 180 L. Adj. de gre a 
ve. Com. d' Acbat du Miniatere 
de la Defenae Nationale a Anka-

Habillemeot - Lingerie . 1 ra, aamedi 29·8·936 a 10 h. 

Cbau11ureı ete. - 7 ------

~ 
Combuıtible, Charbonı, 

Capot 54 p. Prix Ht. 540 L. 
a raiıoa de 10 L. la piece). Carburaat. 

Habit cl'iK 78 eoehlmN. Prix ---
eat. 585 L. (a raiaon ele 7150 L. Coke indirene 1000 tonaea, 
le coatume). pour l'F.cole Harbiye. Prıx .. t. 

U..,. 153 coıtumeL Prix eat. 31000, oaut. prov. 2325 L. Adj. 
229,50 L. (a raieoa ele l,50 L. le ıouı pli cachete. Co,., de l'lnten· 
ooetuae). duce Militaire d' Aakare, jeudi 

3 9-936 a 15 h. Cah. dea eh.ala c ......... ıao paıa.. Pris 
650 L (' ._ Co..miMlcın, moyennot 155 eat. • a raaaoa ele 5 L. le p 

paire). • -

, - Les avantages procures par notre jourwal 
a ses abonnes 

Rn delıors de son contenu, le «Münakasa GtJ 
sin of/re <İ ses aborınPs /es auantages suİIJ'1nts : 

1.- il pu/Jlie erı supplement le texte en Jra 
de toutes le.s lois, decrets-loi, trailes de comf11 
listes des contingenlements ele . el les soumet gr 
/emeni ,; se.-; abonnes. 

'J - il mel gracieusemerıt <i la disposition dl 
abonnt>s un specialiste erı matiere jiscale, capabll 
cı·pt>rimentti. pour toute consultation, afin de res 
les q11eslion.'i epineuses de (i.çc el d 'impl>t. 

:J. - Lt· Bureaıı de Tradudion «Poliglol» effi 
,; l'inlenlio11 de nos abonnrs ııne e.~compte dl 
pour cent daPs leurs travaııx de traduction el d~ 

-8-Coke indirene 1260 tonne1 1 
pour lea institutioH militaireı \ \ 
et dea troupea d' Ankara. Prix Divera 
est. 39060, caut. prov. 2929,50 L. __ P_a_e_u- 16- p-. -cha--m-b_r_• i 

Adj. llOUS pli cacbete. Com. d' A- p. pour lea camionnett•• 
cbatdel'lntendanceMılitaired'An· poıte. Prix eıt 914, caaa&ı 
kara, jeudi 3-9·936 a 11 h. Cab. 68,55 L. Adj. ouvert. Ca"' 
dea eh. a la ditc CoıamİHİOD. au ebat et Venle de la 
prix de 195 P. Principale dea P. T. T. 

Drapeaux de aipaux inter
natlonaux 10 jeux, et t&flama" 
numerairea IO jeux. Prix eat. 
315, eaut. prov. 24 L. Adj. de 
rre a rrC::. Com. d' Achat d'latan· 
bul du Co•mandanat General de 
la Survei llaace Douaniere, mardi 
25·8-936 a 11 h. Cab. dea eh. a 
la Commiaaion. 

bul a Galatuaray, lun:li 
a 15 h. Cah. de• "h. au 

-Etoupe 10 000 kt· f' 
2800, caut, prov. 210 
ouverte. Preaüere S.ctiol 
plication du Chemina et. 
de l'Etat a Haydarpac 
di 10-9 936 a 10 h. C• 
eh. rrat. a la elite Sectiol 

Lois, Decrets lois, Traitis de Commırct 

Commeot IH bateaux de tranait ıeront•llı contr61" 
ieur pa .. ge par leı detoib ? 

(Suite et Fin) 

Vu qu'au voyap de retour, 
1 

le payem~at anterieure de la taxe 1 

de trauıt, pourra etre prouve 
uniquement par la productioa de 
la dite quittance, par conaequent, 
aucune excuae ne sera admiae 
relative i 1& perte et aucune 
demande ne ıera acceptee con• 
cernant la remiae d'un aeconde 

eaemplaire. 
4.- Biea que l'arret daaı le 

pert de lataabul, dea bateaux de 
commerce, traveraant lea detroitıl 
en traaait, pour la duree de 48 
heureı, au m~ximum, en vue de 
procurer leur• proviaiou url'entea 
n'eltere paa leur caractere du 
transit, cependaat, au cu ou, ı .. 
dita bateaus .n metteat en rela· 
tion avec la terre aoit dana le 
port d'lataabul, aoii danı ua 
autre port turc apre. aortie ou 
ıvant d'eatree par leı Detroita, 

tout caractere de tranıit 
ra enle-v~e, ilı .aeroot _.s 
comae les autru bat'-" 
commerce, 4e rcmbour .. ' 
neceHaİre, conforme••~!,. 
Loi sur let taxw unit',!1~ 
mulruee aouı numero _ ~ 
conaequeet, lea .lita bateP"' • 
r~nt payer la differeD~' 
vait pas ete perçue .. 
ment. En outre, ıle per 
lear droit de retour .,. 
.... payer AUCUDe ta••· 

5.- Tous rerlemeatt ,& 
muaiquea promulrueı i.,cf' 
aent, relativemen• au p 
transit, dea bateaux par 
troitı et qui ı'oppoNnt 
poaitiona de la pre .. nt• 
re, 1eront coa1i~ere• 
non avenua a partir de I• 
du 14 Aoot 1936. 

Satıhk çamllk •azı 
Barpz adada lndoı ıazİllOIU mevkiincle 8' 

rafı yol içiecle 1 OOOden fazla çamı havi, bina 
mata elverifli ve Marmaraya nezareti k 
olan 4.000 &l'flD miktannda çamlık erazi te_. 
veya ifrazen ıatılıktır. Garmek ve r~h1lflnek 
nlerin ıazetemiz aabibiDe miraca atları. 


