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1 llinlar, emirler, teblitler f 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odaıından: • 
1; a) Münakasalar : ' 

~'••uluıal İzmir Fuarı İstanbul Oda pavyonunda e•ya teşhir 1

1 
t E i 

tl&t l a Mkl • 1-Erzak, Zahire, t ve Sebze ~. . trin afatıda rösterilditi üzere eşya arını v pura yu e· ı • 
~cab eder. ! 2 - in,aat, Tamirat, Nafıa İt· ! 

Per,emlte aabah uat IO da kalkacak vapur Ç&rfamba i leri, Malzeme, Harita . ~ 
fÜnü aabaha kadar eşya ahr. ı 3-Makineler, Mot<Srler, sair ~ ~ Cumartesi saat 3 te kalkacak vapur cumarteıi ötleye Teferruatı İ 

.ıı kadar etya ahr. il l Ki i i 11oıChn d ::ın I 4- iç ar• inik ve ·ıpençi· •, 
Q\JQ P t · f k lid b" a ur var ır. "" atuıtos ötleye azar eıı ev a e ır v P ı • yari alit-Haıtane levazımı ' 

kadar eua alır. • ' 

~~~-----------------------~ ı ı 5 - Menıucat·Elbiıe·Kundura 1 

-> Mu-.. N A K As AL A R -ıı fi-N~:~;::~ •. ! .._ __________ __.ı..-----·------- li 7-Mahrukat, Benzin. Makine 

Erıak, Zahire, Et ve Sebze: 
: ; yatları ve saire. 

i ı 8 - Milteferrik 

ı ti b) MOzayedeler. 
Sivas Erkek Lisesi Direktörlüğünden: 

Tutarı Miktarı Kıymeti 
Lira Kilo L. K. S. 
3455 33000 1 o 50 
3000 12000 25 
2400 3000 10 
1250 5000 25 
1395 4500 31 
600 1000 50 
175 500 35 
360 600 6.5 
120 600 20 
300 2000 15 
225 1500 15 
75 1500 5 
75 500 15 
75 500 15 
60 500 12 
24 200 12 

,_, 180 600 JO 

' ooo 6000 ıo 
~ 600 6000 10 

Cinai 

Birinci nevi ekmek 
Erkek koyun eti 
Sade yat 
T oıya pirinci 
Kırma teker 
Edirne peyniri 
Zeytin tanesi 

,, yatı 

Salça 
Ekııtra un 
Kuru fa1ulye 
Kuru ıotan 
Nohut 
Mercimek 
Bulrur 
Butday yarmaıı 
İzmir iizümü 
Siit 
Yoturt 
Patateı ~ 200 4000 5 

-.,.. 400 40000 Adet l Yumurta 
~ ~ 8910 180 ton49 50 Kok kömürü 
~~ 
~ "" 340 40 ,, 8 50 Çeltik kömilrO 
~ "" 5100 150 ,, 34 Simi kok kömürii 
~ 2000 50000 4 Çam odunu 

()it 288 600 48 Anteb sabunu 
' 19•ll\&ınuz için yukarıda yazıla 26 kalem yiyecek ve )111kıla
--".lt.. ·8·936 dan itibaren 20 gün müddetle ekılltmeye konul
~~ ~· Si111i kok ve kok kömürü kapab zarf uıulile ekı iltmeye 
~ ~ttir, 7-9-936 pazartesi saat 14te kültür DirektörlGııünde 
'\ lai.,•~eleri yapılacaktır . İsteklilerin yüzde 7,5 teminat akçala • s;!ilc ihale rOnü hazır olmaları ve fazla malumat almak ve 

"'" ~~i ıörmek iıteyenler okula müracaat ve ihaleye bati• · 
ılcı ıaat evvel teminat yabrmaları. 

1 

1 

1 

.\nkara Yükıek Ziraat Enstitüsii Rektörlü{rün den: 1 

L·~ı..,Y6Icıek Ziraat Enıtitüıünün yıllık ihtiyacı olan atatı~a 1 

~ --~ı.)'•zıb 8 kalem sabun, ıoda, vesaire hizalarında röıterı
"~tı. 'l'llınen bedeller üzerinden toptan açık ekıiltmeye konul-
~ ... ı· . 

~"-iıy '-•le Yüksek Enstitüsü binasında toplanan İdare ve ihale 
"-

0
"u tarafından 8-9 936 tarihine rastlayan Sah pnü saat 

3..... "Pıl•eaktır. 
• ...... :\l\'aldcat teminat 264 liradır. 

t ~'t _,asız fartnamesini almak iıtiyenler Daire MüdiirUltiine 
ı.._i ''U.rı. 

Kilo 
Miktarı 

5000 
2000 

Kurut 
Beher kilosu 

45 
15 

600 kutu 80 
200 ,, 

2000 
45 
18 

50 adet 75 

Yekun fiati K. 

225000 
30000 
46000 
9000 

36000 
3750 
---~ 

351750 

1- MOteferrik. , 
f ................................................... ' 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatından: 

Mardin Hudud Taburu için 
kapalı zarfla 2'l5 bin kilo ek· 
meklik un alınacaktır. İlk temi· 
natı 1857 liradır. İhale eyliilün 
yedinci pazartesi günü saat 9 
dadır. İıteklilerin teklif mek· 
tublarını ihale saatinden bir 
ıaat evvel Mardin Satınalma 
Komisyonuna vermelHi. 

• • • 
Açık eksiltme ile 21,000 ki · 

lo nohud alınacaktır. Ekıiltme
ai 3 eyliil 936 perşembe günü 
saat 16 dadır. İlk pey parası 
189 liradır. Bir kilosunun mu
hammen fiab 12 kuruştur. Şart
name ve evsafını görmek isti 
yenler herırün komiıiyonumuza 
ve Çorluda Kor Satınalma Ko
miıyonunda görülebilr. 

Ekıiltmiye rirecekler ilk pey 
parasına aid makbuzla belli 
rün ve saatten evvel Çorlu Kor 
Satınalma Komisyonunda bu· 
lunmaları. 

* • • 
Tümenin patates ihtiyacı 

Çatalca için 28,550 kilo, Ha· 
dımköy için 20, 775 kilo, Çer· 
kesköy için 20, 775 kilo olarak 
ayrı ayrı •çık ekıiltme uıulile 
münakasaya konulmuştur. 
Şartnameıi parasız olarak gö· 
rülebilir. Münaka1uı ayrı ayrı 
9-9·936 çarıamba filnü Çatalca· 
nın saat 14 te, Hadımköyünün 
saat 15 te, Çerkeaköyilniln ıa· 
at 16 da Tüm Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Ça
talcanın 28,550 kilo patatesin 
ilk teminatı 107 lira 6 kuruşur. 
Muhammen bedeli 1,427 lira 
50 kuru,tur. Hadunköy, Çer
keaköylerinin her birerlerinin 
20,775 kilo patatesin ilk temi· 
natları ayrı ayrı 77 lira 91 ku· 
ruştur. Muhammen bedeli ayrı 
ayrı 1,038 lira 75 kuruttur. İs · 
teklilerin ilk teminat makbuz· 
larile birlikte ve vakti muay
yende Tüm Satınalma Komiı· 
yonuna milracaatleri. 

• * • 
Tilmen aotan ihtiyacı 10,725 

kilo olarak rnilaakHaya konul· 
muıtur. Münakaauı açık ek· 
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ıiltme uıuliledir. Şartnamesi 
parasız olarak hergün görüle· 
bilir. 

tanın ilk teminatı 20 l\ra 11 
kuruştur. Muhammen tutarı 

268 lira 12 kuruftur. lıleklile
rin ilk teminat makbuzlarile 
birlikte ve vakti muayyende 
Çatalcada Tüm Satınalma Ko· 
misyonuna müracaatleri. 

Münakasası 8-9-936 sah g-ü
nü saat 14 te Çatalcada Tüm 
Satınalma Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 10,725 kilo kuru so-

Askeri Satın Alma Komisyonu Riyasetinden: 
Antalya garnizonunun bir senelik ihtiyacı olan afatıda cins 

ve miktarları ve tahmin bed-:lleri yazılı yulaf, arpa saman 18 a· 
ğ'ustos 936 dan itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. ihaleıi 
4-9-936 cuma günü saat 14 de A. Sa. Al. Ko. nunda yapılacak· 
tır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli 
günde ve saatte komisyona gelmeleri. 

Muvakkat teminat Tutarı Miktarı 

Kilo 
38000 

159500 
153000 

cinai 
Lira Lira K. 
114 1520 Yulaf 
359 478.5 arpa 
114 1912 50 ıamaa 

Sıvas sanatlar evi direktörlüğünden: 
Cinıi Mıktarı Muv. teminat Muham. bedel 

Ha1 ekmek 
Erkek koyun eoti 
Sıtır eti 
Erinmiş aadeyat 
Tosya pirinci 
Şeker 

Zeytin 
Çeğilmit bultur 
Kuru Besni üzümü 

kilo L. K. Lira 
19,000 114 . I~ 
4,000 75 1000 
2,000 26 25 300 
l ,000 52 50 700 
2,000 37 50 ~ 
1,200 27 90 372 

600 15 75 210 
1000 6 80 
500 il~ I~ 

,, Malatya aıı kayıisi 500 26 25 350 
Ha• un 1500 1125 150 
Anteb sabunu 250 8 44 112,5 

San'atlar evi çıraklarının yiyimleri için yokarda cinai, miktarı 
muhammen bedelleri, teminat muvakkate tutarları yazılı 11 ka
lem yiyecek ve sabun 13·8·936 gününden baflıyarak 20 (Ün mOd· 
detle açık ek.fümeye konulmuştur. Eksiltme 1-9-936 ah rilni 
ıaat 14 de ıürel komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin ••rtna
meleri görmek üzere ıürel komi•yonu kalemine muracaatları ve 
ekıiltmeden evvel teminat akçelerini yatırmaları ilin olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
1 - Kars ııarnizonu ile Ardahan ve Karahan hudud taburları 

ihtiyacı için unları 28·8·936 dan itibaren eksiltmeye konulmut · 
tur. .. 

2 - Miktar, ekıiltme nevi tahmin bedeli muvakkat teminat 
miktarları aşağıda yazılıdır. 

3 - İhalesi Kars aıkeri aatmalma komisyonu binuında ya• 
yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini görmek i.tiyenlerin her riln ve 
ihaleye iştirak edeceklerin de belli zamandan bir saat evveline 
kadar teklif mektuplarını teslim etmek tartil Kart komiıyonuna 
müracaatlari. 
Mevkii 
Kars 
Ardahan 
Şah nal ar 

Cin•i 
un 
,, 
" 

Saatı Tahm. bedeli 
Lira 

ıo 65000 
1l 17500 
14 17500 

Miktarı 

500900 
125000 
125000 

Muv. Temin. 
Lira K . 

4875 
1312 50 
1312 50 

• 
* * 

ihale tarihi Günü 
9-9-936 çarıamba 

,, .. 
,, ,, 
Eksiltme nevi 

kapalı 
,, 

" 

Kolordu ihtiyacı için 327900 kilo kuru ot kapalı zarfla 
· ah nacaktır. 

2 - Kuru otun beher kiloıunun muhammen deteri 2 kurut 
75 santimdir . 

3 İhalesi 4-9-936 cuma rünü saat 16 da yapılacaktır. 
4 - İlk pey parası 677 liradır. 
5 - Teklif mektupları ihalenin yapılacağı saatten bir saat 

önceye kadar kor ıatınalma komiıyonuna tevdi edilecektir. 
6 Şartname ve evsafını ırörmek istiyenler her ıriin komis· 

yonumuza ve ihaleye ittirak edeceklerin belli rün ve saatte Çor· 
lu kor •atınalma komiıyonuaa mlracaatları . 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı 
Edremitteki birlikler için kapalı zarfla 400.000 kilo ekmeklik 

un alınacaktır. Tahmin bedeli 60.000 lirdır. ihale 11 EylGI 938 
cuma rünü ıaat 11 de Edremitteki askeri ıatınalma komiıyonua· 



.. 

Sayfa ?. 

da yapılacaklar. ilk teminatı 4250 iiradır. Teklif mektupları mü· 
n~kaaa saati.nden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı ko· 
mııyona verılecektir. Şartnameıi Ankara M. M. V. ve İstanbul 
leva~ım amirliği aatınalma komiıyonunda ve Edremit satınalma 
komııyonlarında görülür. 

Gelibolu 11 Sayılı Jandarma Okulu Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 

Erzakın cinsi 

Ekmek için J cı nev 

Miktarı 

kilo 
Tutarı 

L. K. 
Temi. Muv. 

L. K. 
Tem. katiye 
L. K. 

has un 130977 18336 78 1375 26 2750 52 
Sıt-r eti 27800 6255 00 469 13 938 22 
J • 1. . Gelibolu -11 sayılı jandarma okul eratının ıekiz aylık iaşe-
erı ıçın yukarıda cins ve miktarları yazılı iki kalem erzak kapalı zarf 
uıulıle eksiltmeye konmuştur. Sözü geçen erzakların 8-9-936 günü 
~lat J5 te Gelibolu Belediye Dairesinde toplanacak komisyonca ek
•• tmesi yapılacaktır. 

2 Şartnameler Gelibolu 11 sayılı jandarma Er Okul K.lığından 
raraıız olarak verilir. Hükumetce teyin edılen bank mektubları dev· 
et tahvilleri ve milli esham ve tahviller borsa fiatmdan yüzde 15 
noksanı ile kabul edilecektir. 

3 - Teminatlar ihale giinü saat 12 ye kadar malsandığına yatı· 
rılmıı ve makbuzları saat 14 de kom 'syona teslim edilmiş olacaktır. ---
2- inşaat- Tamirat· Nafıa işleri. Malzeme. Harita 

Malatya Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden~ 

l- Eksiltmeye konulan iş: Malatyada yapılacak hükumet bi-
na11 temel intaatıdır. ihal~ kapab zarf uıulile yapalauktar. 

2 Ke,if b!deli 20564 lira 46 kuruftur. 
3 Bu ife ait şartname ve evrak ıunlardır: 
A- Ekailtme fartnar.ıeai, 
B 'Mukavele projesi, 
C Nafıa ifleri feraiti umumiyeıi, 
D Fenni fartname, 
1- Huıuıi fartname, 
G- Ketif cetveli, ıilailei fiat cetveli, metraj cetveli. Proje. 
4- lıtiyenler bu • şartnameleri Malatya Nafıa Dairesinde wö· 

rebilirler. 
5 - ihale 7-9 936 tarihine musadif pazarteıi pnü ıaat on bef· 

te Malatya Nafıa Müdürlüğünde yapılacaktır. Teklif mektubları
nın ihale 1aatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reislitine 
tewdii lazımdır. Poata ile ıönderilecek teklifnamP-lerin wcç wel· 
lllffinden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 

6- Muvakkat teminat akçeıi 1542 lira 33 kuruftur. 
1 isteklilerin ehliyet \•esikası almak için ihale tarihinden 

liakal sekiz wün evvel Nafıa Vekaletine müracaat eylemeleri 
ieap edt'r. 

8- Bu huıuıta daha fazla malumat almak iıtiyenlerin M•lat
ya Nafıa Müdürlütüne müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Tünceli Nafıa Direktörlüğünden: 

1- Ekıiltmeye konulan if: Tunceli Vilayeti Ovacık "Plür,, 
kaxaıında Hükumet Konata inşaatıdır. 

Ketif bedeli 20600 liradır. 
2- Bu ite ait ,artnameler ve evrak ıunlardar: 
A- Ekailtme ıartnameai, 
B Mukavele projesi, 
C- Nafıa itleri feraiti umumiye1i. 
D Te1Viyei türabiye, fOH ve kirfİr infaat• dair fenni fart· 

llallle. 
E- Huıusi ıartname. 
F Keıif cetveli, ıilsilei fiat cetveli, m•traj cetveli. 
G- Proje. 
H- Devlet Demiryollari fenni şartnamesi. 
lıtiyenler bu ıartnameleri ve evrakı bir lira bedel mukabilin· 

de Tunceli Nafıa MüdGrlütünden alabilirler. 
3- Eluiltme 31-8-936 tarihinde pazartesi pnü Hat 15 te 

Eliıizde T&nceli Naha Müdürlütü daireainde yapılacaktır. 
5 Ebiltmiye ırirebil:nek için iıteklinin 1545 lira muvakkat 

teminat vermeai, bundan batka atatıdaki vesikaları haiz olup 
ıanermeıi tbımdır. 

Nafıa Vekaletinden ite 11irebilmek için veaika alacaktır. 

1 
6- Teklif mektubları yukanda 3 ilncü maddede yazıla 1aatten 

1 
•aat eneline kadar Tunceli Nafıa MüdürlütO daireaine getiri

lerek Ekıiltme Komisyonu Reiılitine makbuz mukabilinde veri· 
dee;ktir. Poıta ile wönderilecek mektubların nihayet 3 üncü mad· 
ile e !•zıh ıaate kadar gelmiş olmaaı ve dıt zarfın mühilr mumu 
k eblyıce kapatılmıt olmaaı lazımdır. P08tada olacak ıecikmeler 

a ul edilmez. 

Adapazar lçbaylatından 

Çift ev Beherinin keffi Tutarı Pey akçesi 
Adet Fiatı L. K. L. K. 
12 574,62 6885,44 517,20 

me Ad~p~zarının Kalaycı kByG üstünde yapılacak on iki çift ıöç· 

1...-ının .. 111evcut plin ve keıif ve ıartnameleri dairesinde 
l8d tarıbınden 2-9-936 tarihine rulayan çartamlta s&nG 1aat 

a açılmaaı yapılmak Gzere on bet ifil• mGddetle açık ekalltmi
ye konulınuftur. Gelen ketif, proje fartnamesinde lfÖrmek iıllyen
leria Adapazan GGçmen Komiıiyonuna mGracaatları ilb olunur. 

Malatyada Sultansuyu 
Harası Direktörlüğünden: 

Hara merkezinde yeniden 
yapılacak otuz dört bin lira be· 
deli ketifli bir idman ahm, bir 
detirmen ve iki memur evile 
arnbar idamında yapılacak tadi
lat ve tamirat 21-8-936 ıünün· 
den itibaren yirmi wün müddetle 
ve kapalı zarf uıulile ekailtmiye 
konulmuıtur. ihale 10·9 936 per
ferr.be j'ÜnÜ 1aat on bette yapı · 
lacaktır. Şartnameyi görmek ve 
bu huıu.ta daha fazla malumat 
almak istiyenlerin Hua merke
zindeki Kamiıiyonu mahıuıuna 

müracaat etmeleri ilin olunur. 

-
İstanbul ViJayeti 

Nafıa Müdürlüğünden: 

l 1·9-936 tarih cuma günü 
saat on beşte iıtanbul Vilaye· 
ti Nafıa Müdürlüğü odasında 

I0.000 lira kefif bedelli Yük· 
sek iktJ1at ve Ticaret mektebi 
e1ash tamiratı açık eksiltmiye 
konulmuftur. 

Mukavele, eksiltme, Bayın

dırlık ifleri renel ve hu.usi ve 
fenni şartnameleri, proje, ke 
tif huliıaaile buna müteferri 
diğer evrak 50 kurut mukabi· 
)inde verilecektir. 

Muvakkat teminat 750 lira· 
dır. 

isteklilerin teklif mektublara 
nı 5000 liralık bu işe benzer 
if yaptıj'ına dair Nafıa Müdür· 
lütünden almıf oldutu müteah
hitlik ve Tic~ret Odası vesika
larile l l ·9·936 cuma günü sut 
on be,te Vilayet Nafıa Müdür -
lüğüne relmeleri. 

lstanbul Belediyesinden 

Kefil bedeli 734 lira 4 ku· 
ruf olan Beyotlu 37 inci mek
tebin tamiri açık ekıiltmeye 

konulmu' ihale wününde giren 
bulunmadıj'ından eluiltme 28 
atuıtoı 936 cuma gününe uza· 
tılmııtır. Kefif evrakı ve şart· 
nameıi levazım müdürlütünde 
wörülür. istekli olanlar kanu· 
nun tayin ettiti veıika ve 55 
lira 5 kuru-luk muvakkat te
minat makbuz veya mektubile 
beraber yukarda yazıla günde 
aaat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdır. 

Tünceli Nafıa 
Müdürlüğünden: 

Eksiltmiye konulan iş: 

"Dördüncü Umumi Müfettiı· 

lik mıntakası dahilinde takri· 
ben 100 kilometro uzunluktaki 
Maztirt·Plümür yolunun teni
yei türabiye, ıına• imalat in· 
ıaatı,, dar. 

Bu itlerin tahmin edilen be· 
beli 200,000 liradır. 

2- Bu ife ait fartnameler 
ve evrak funlardar: 

A Ekailtme t•rtnameai, 
B - Mukavele projesi, 
C- Bayındırlık itleri wenel 

,artnamesi, 
D- Teıviyei türabiye, ıose 

ve karıir inşaata dair fenni 
tartname, 

E Husuıi fArtname, 
F- Silıilei fiat cetveli, 
G- Tat, kum, su ırafiti 
latiyenler Bayınd;rlık işleri 

wenel ,artnameıi ve fenni tart
nameyi dairede tetkik ve mü
talea ve diter ıartilameleri ve 
evrakı 5 lira bedel mukabilinde 
Ankara Nafıa Vekaleti Şoıeler 
idaresinden ve Elizizde Tunce
li Naha Dairesinden alabilirler 

3 - Eksiltme 10 9-936 tari· 
binde pertembe rünü saat 15 
le Ellzizde Tünceli Naha Mü
dGrlGtG biauıada yapılacakbr. 

4- Ekıiltme kapalı zarf u
ıulile yapılac•khr. 

' 5 Ekıiltmiye ıirebilmek 
için iıteklinin 11,250 lira mu
vakkat teminat vermeıi ve 
bundan batka Ticaret oda11 
vesikaaını ve Nafıa VeKaletin
den iıtih1al edilmit yol ve 
teferrüatı müteahhidliti ehliyet 
ve1ikaaaaı haiz olup ıöstermeıi 
lizamdır. 

6- Teklif mektubları yukarı· 
da 3 üncü maddede yazılı 

ıaatten bir ıast evve-
line kadar Elizizde Tun· 
celi Nafıa Dairesine getirile· 
rek Eksiltme komiıyonu Reis 
litine makbuz mukabilinde ve 
rilecektir. Poıta ile wönderilen 
mektubların nihayet 3 üncü 
maddede yazılı ıaat e kedar 
gelmiş ve dıf zarfın mühür 
mumile iyice kapatılmıt olması 
la21mdır. 

Poıtada olacak ıecikmeler 

kabul edilmez. 

teklilerin bu ife fİ 
için ihaleden bir halt9 
Belediye encümenine ,. 
me itine eMi oldll .... 
bir vesika ibraz v• 
Belediye veznesine 1 
na dair malrbuzu e 
tevdi edecektir. 

4 Yukarıdaki 
etmiyenlerin itbu e 
riremiyecekleri ilin olll -

Sıvas İnbiıarl.ı 
Başmüdürlü;ruad 

1-Harwün TuıJaıı..P: 
tmlacatı evvelce u~ .... 
anbu binasile aile e...-· 
atına talip zuhur etıD• 
rine dar tutuldutu 
kefifleri genitletilerek 
yirmi rün müddetle 
ıiltmeye konulmuttut• 

2 Anbar binat•ll 
bedeli 6012 lira 75 k 
aile evlerinin keıif 
5174 kuruttur. 

Gülnar Belediye Riyasetinden: 3-lhalei evyeJiyeıl 
1 Gülnar Belediyesi tara· tarihine müsadif P 

fından yaptırılacak Saray ma- nü Hat on bette yapı 
hallesindeki ak kavak suyunun kati ihalesi de umulll 
belediye önüne ıetirilmesi ke- lütiln taadikini müte• 
fif bedeli 614 lira 80 kuruş hal icra kıhnacaktır. 

4-Anbar ve aile ef 
olup 2490 aayıh kanunun 4 inci 
maddeıinin O. fıkrauna tevfi- 11 ayn münkasaya koll 
kan açık eksiltmeye çıkarıldı· beraber her iki in .. • 
tından fartname ve proje ve talibe ihalesi tercih ed 
keşif evrakı Belediye daireain· 5-Yüzde yedi buçll~ 
de bulundutundan iıteklilere tinde teminat akça1ı -"""' 

için 451 ve aile evi•• 
ıösterilecek ve arıulannda bi· 
rer ıureli verilecektir. 389 liradır. lıteklilerin 

2- Eluiltmeye çıkanlan bu saatten evvel pey ak 
inıaabn ihaleıi 936 ıenesi A· Bq Müdüriyet vezneıi 
tustos ayının 28inci cuma p- rarak alacakları makbllJ 
nü sabahleyin saat IOda Gül· liyeti fenniye vesikal 
nar Belediye dairesinde topla- misyona ibraz etmedı 
nac•k Belediye encümeni ma• silmete riremezlM. 
rifetile yapılacakbr. 6 -Alakadarların f 

3 M1&vakkat teminat mik SÜD ve saatte komiıy 
tarı 60 liradan ibaret olup is- müracaatları ilin olunllr 

Konya lnbiaıarlar Başmüdürlüğünden: 
Konya lnhiaarlar Başmüdiirlütünde ve lıtan!>ul lnhiaarlar 

müdilrlütü Tu:ö: Fen ıubeainde mevcut keffi evvel proje f 
por mucibince Şerefli Koçhiaar civarındaki Kaldırım tu 
yapılacak idarehane ve aile evlerile .Ovari kotuıunun a,,d 
fa olan 15935 lira 32 kurut üzerinden 15 wün mOddetle ve 
zarf usulile eluiltmiye konulmuıtur. Talihlerin 5 9-916 c 
ıünü aaat 10 dan bir saat evvel lazım ıelen ve1aik te111i 
teklif mektublarile birlikte Konya lnhiaarlar Ba,müdOrl 
miltetekkil komiıyona müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Nafıa Bakanlığından: 
Eksiltmeye konulan İf An· 

kara jandarma mektebi arka· 
aında yapılacak olan yiyecek 
ve yem ambari, hayvan ıulama 
yalatı , muti.ak ve bulaııkhane 
iqaabdır. lqaabn ketif bedeli 
22959 lira 69 kuruttur. 

2- Ru ite ait ıartnameler 
ve evrak tunlardır: 

A Ekıiltme tartnamesi 
B Mukavele projesi • 
C- Vekiller Heyetinin 2o 

Haziran 936 tarihli ve 4869 nu
maralı kararile kabul edilmif 
olan Bayındırhk ifleri ıenel 

ıartnamesi. 
D lnıaata ait fenni tartna-

me. 
E - · Kqif cetveli. 
F Proje. 
lıtiyenler bu tartnameleri ve 

evrakı 115 kuruf bedel muka
bilinde yapı ifleri umum ml
dürliitünden alabilirler. 

3 Eluiltme 10-9-936 tarihin~ 
de perıembe ıünG ıaat 16 da 
Naha V eklletinde yapı ifleri 
eksiltme komiayonunda Japıla
cakbr. 

4- Ekıiltme kapalı zarf u. 
ıuliledir. 

5 - Ekıiltmeye ırirebilmek 
için iıteklinin 1722 lira muvak
kat teminat vermeıi, bundan 
bafka aıatıdaki vesikaları haiz 
olup wetirmesi lbımdır. 

1 

Nafıa Vekaletinden 
yapı müteahitliti veıi 

6- Teklif meldublart 
da 3 Gncü maddede yaSlb 
ten bir ıaat evveline 
ekliltme komiıyoDu R• 
makbuz mukabiliade ., 
tir. Poıta ile wönderil 
tublann nihayet 3 ancl 
dede yazılı 1aatte kad~ 
olma11 ve dıı zarfıo 
mumu ile iyice kapab 
maıı lizımdır. Poatad• 
ıecikmeler kabul edil 

Askeri fabrika 'ar 
Müdilrlüğü Satına 

KomisyonundaO: 

Kmlcalede yapılacak 
Ketif bedeli ı360.l2 
kurut olan yukarıda 1 
t•at Aıkeri Fabrikalar 
Müdürlütü aabnalma 
nuaca 9 eylOI 9.16 
Çarpmba f(lnü aaat il 
.... zarf il• ihale ecl 

artaame a•tı lira sı 
mvltabilinde Komiayo 
lir. Taliplerin munkk 
nat olan 8051 lira 65 
havi teklif mektupl 
kür rGnde aaat 14 • 
Komiıyoaa vermeleri 
dllerininde 2490 nUlll 
nunun 2 ve 3 madd 
yazılı veaailde 



l\astaın:::-Belediye 
~ Reisliğinden : 
'•la hp1 rnonu şehtinin Belediye 

biQ. \'e YoUar kanunu muci
't b• 

hpı1r 1 
ır rnüstakbel imar planı 

ı,,tıı 1 acaktır. Şehrin hali ha· 
~ 1rıı 1 tı 1 5000 mikyasında ya• 
1',t haritası vardır. 

~İtıe : olanların 10·9 936 tari· 
ltritıi adar bu babdaki teklif-

tı llrayımiza bildirmeleri 
olıınur. 

SıYas Baymdırhk 
l.
9 
Direktörlüğünden: 

tıii •936 Tarihinde perşembe 
rlık •~at 15te Sıvas İli Bayın· 
Otııia dırektörlüğünde eksiltme 
kıı Yonu odasında 1643 lira 

e ~~tıl rıış keşif bedelli kız orta 

·~li~ tamiratı açık eksiltme 
~tş/ eksiltmeğe konulmu,tur. 
k }""Ve Şartnamesi Bayındır· 

r 1 oııet' . 
e 11 tb·ı· 1tnınde her vakıt gö-

ı •r M r, 
2 

· uvakkat teminat 123 
&,~'lld 7 kuruştur. İsteklilerin 
tıırllı 1•rlık yönetimine baş 

a arı. 

~h .. 
ils s·· l k ı~.8 ure omisyonundan: 

~'"re 936 günden ihalesi mu-
1ta~1 r bulunan zara, Şerefiye 
1·~ l'ıda -t,934 lira ke,if bedelli 
.~. fi:! ~etre tulundaki yolun 
1*ttkı·tşıyah ile silindiraj işine 
lqtıii 1 çıkmadığından 14-8·936 
~-~ilr~den itibaren l ay için~e 
~kın 1~la ihale edilecektir. ls
~lıtııı trın Sürel komisvona baş 

llları. -

I~ . •*• 
11 • lıra 56 kuruş keşifli Ci· 
, ~ketesi inşaata ile 1214 

11 b kuruş keşifli Ahırkapı 
ııt •kımevi tamiratı ayrı 

1 tile ye konmuştır. Bak: İn
'" Unıum Müdürlügü ilan-

• ~~ilk * •• 
~ f1d dere meyva enstitüıü 

~~iıı"rıliğı için JO bin tane 
•t G(ı e tuğlası ile 250 kiremit 
~~~,1 t~ne mahya, ayrıca 100 
~t İ Çıtrıento satmalı nacaktır. 
~nbul Belediyeai ilin· 

'\\\ak ineler, Motörler, 
~is,. Sair teferruatı 
1 tlar U M'"d'' lü~ ·· d fı'~ .. -. • u ur gun en 

t"\JQ ı· Şartnamesi mucibince 
Qıt 1l'a 
- -~~el muhammen bedelli 
~ık tk . ıııeyyar elektrik vinçi 
1
11,t,1. •ıltrne ıuretile satın a· 
'I ıttır 

~ ( . 
1 111~ r;~•iltrne 9·10 1936 tari
~ tt "-.• 1Yan cuma günü saat 
~lıb"Y •bataşda Levazım ve 

llıiay~•t Şubesindeki Alım 
~ ~ ....... şnuada yapılacaktır. 
t'k •. ~rtnanıeler, parasız o· 
~ Otü tilkt geçen şubeden alı· 
~ it, 

t ........ ~ 
;dır, llVakkat teminat 300 

~•I ' l\.a 
~ ~~tk rıuen eksiltmiye gire· 
~:ı1'tile :~:~ iıteklilerin vesi· 
t 11 Ve lıkte tayin olunan 
tı 'çel\ ••a.tte yukarıda ismi 
~1 ~1: tııı: Komisyon Reiıli · f 

• .. rac 
ij aat etmeleri lazım-

'ıı11 ':- ş,,t 
~ı:•birıce rı~rnenin ıon maddesi 
''t tlaı-1 fıatıız tekliflerle ka
~h baft,.rı etı geç ekıiltmeden 

04d• .. ev ı · 
•1ı~ lirliit~ Ve inhisarlar U. 
~ 'İlle u tütün Fabrikalar 

'~. \'erilrniş olması icab 
1tıttil' 

t. b· -~ 1 a.h 'b• q' •reL ı ı ve Yazı işleri 
•ıı... "tör.. i 
~ "•tl u; •mail Girit 
'lıtt" ~~r ARTUN Basımevi 

•llur ıokak No. IO 

MUNAKASA GAZETESİ 

3--llaçfar, Klinik ve İspençiyari ahit: 
Afyon memleket hastanesi Başhekimliğinden : 

Hastanemizin 936 seneai eczayı tıbbiye ihtiyacının ihalesi .j. 

Eylôl 936 cuma günü saat on beşe temdit edilmiştir. Liste ve 
şannamesini görmek istiyenler İstanbul ve Ankara Sağlık 'it: 

Sosyoıl Yardım Oirektörlülderine müracaatleri ilan olunur. 

* . ,., 
Kütahya Vilayeti Nafıa Dairesi için 30 kilo arap sabunu sa· 

tınahnacakhr. Bak: Kütahya Vilayetinin "Malırukat,, hanesinde 
intişar eden ilanına· 

• • • 
Haseki Hastanesi için 127 lira 80 kuruş keşifli 1-t kalem hb· 

bilecza satınahnacaktır. Bak: istanbul Belediyesinin "Müteferrik,, 
hane1inde intişar eden ilanına. 

l 4.. Mensucat - Elbise · Kundura - Çamaşır ve v .s 

Adapazarı ilçebaylığından: 
Adapazarı köy bekçileri için yaptırılacak 165 kat: elbise 

ve 165 çift fotin nürnunesi mevcut kumaştan olmak üzere açık 
eksiltme ile münakasa müddeti 31 8·936 gününe uzatılmıştır. O 
gün saat 16 da ihalesi yapılacaktır. Talip olanların yüzde 7 ,5 te
minat akçesHe ilçe idare heyetine müracaat etmeleri şartname 
ve nümunesini görmek için Adapazarında Jandarma Komutanlı
ğına taşrada olan t.alipler de istanbulda Sultanahmette ilçe jan· 
darına Komutilnhğına müracaatları ilan olunur. 

6-- Nakliyat: 
Akyazı Askeri kereste fabrikası Müdürlüğünden: 

Akyazı Askeri kereste fabrikarının Kürtkırığı ormanından 
Tohurcundaki şubeıine yaptıracağı tomruk ve kereste nakliyatı 
iıteklisine ihale edilmiş ise de 2490 sayılı kanunun yedinci mad
desindeki kayıt ve şartlara göre ilinatı yapılmamaaından ihalesi 
bozulmuş ve 20-8-936 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ye· 
niden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Ekıiltme 11 Eylul 936 cuma günü saat l 4te Adapazarı maliye 
dairesi binası içinde yapılacaktır. 

Nakil edilecek tomruk ve kereste (6000) M. 3dır. Ve beher 
metre mikabının muhammen bedeli 285 kuruştur. Muvakkat te
minatı 1283 liradır. 

İstekliler iıtenilen teminat mektup veya makbuzları ile belli 
günde saat 13 de komisyona kapalı zarflarını vermeleri ve şart 
namesini görmek iıliyenler Adapazarında askeri kereste fabrika· 
sı yollama memurluğuna müracaatları. 

8- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
Kütahya Vilayetinden: 

Eksiltmeye çıkarılan: 
Kütahya Vilayeti Nafıa dairesi için bedeli muhammeni IHIA 

lira olmak üzere 2 bin lrilo benzin, 2160 kilo vakum, 1750 kilo 
mazot, 100 kilo üıtübü ve 30 kilo arap sabunu Encümeni vila· 
yetteki kapalı kutudaki nümunesine göre alınacaktır. 

İhale 11-9-936 cuma günü saat 15 te Encümeni Daimi Vilayet 
odaıında yapılacaktır. Ekıiltmeye talip olanlar buna ait şartna
meyi gerek Encümeni Daimide ve gerek Nafıa müdürlüğünde gö 
rülebilir. 

Ekıiltmeye girecekler yukuıdaki bedeli muharnınenin yü:uJe 
7,5 olan 122 lirada depozito vermete mecburdur. 

İstanbul Belediyeşinden: 
Balat alalyesi için lazım olan 7 ton lavemarin macen kömü 

rü açık eksiltmeye konulmuş ihale gününde a-iren buludmadığın· 
dan eksiltme Z'I atustoı 936 perşembe gününe uzatılmıştır . Bu 
k3mürün beher tonuna 17 lira fiat ta.hmin olunmuştur. Şartna
meıi levazım müdürlüğünde görülür. istekli olanlar kanunun ta
yin ettiği veıika ve 9 liralık ilk teminat makbuz veya mektubi 
le beraber yukarda yaııh günde ıaat 1-' de daimi encümende bu 
lunmalıdır. 

• * • 
Sivas Erkek Liıesi ıçın 180 ton kok kömürü, 40 ton çt>ltik 

kömürü, 150 ton simi kok kömürü ile 50000 kilo çam odunu 
satınalınacaktır. Bak: Sözü ıeçen okulunun "Erzak,, hanesinde 
münteşir ilanına. 

İstanbul Har:ci Askeri 
Kıtaatından = 

Açık eksiltme ile 120 ton 
kok kömürü aabn ahnacaktır. 
Eksiltmesi 31-8-936 pazartesi 
günü saat 10dadır. İlk pey pa
raaı 198 liradır. Bir tonunun 
muhammen fiatı 22 liradır. 
Şartname ve veaafını görmek 
istiyenler hergün Komiıyonu· 

muzda görebilirler. Ekıiltmiye 

9 .. Müteferrik 

girecekler ilk pey paraya ait 
makbuzla belli gün ve ıaatten 
evvel Çorlu Kor Satınalma 
Komisyonunda bulunmaları. 

* ,. * 
Şartname mucibince 1000 

ton krikle maden komürü pa· 
zarlıkla satıl'! lınacaktır. Bak: 
İnhisarlar Umum Müdürlütü 
ilanlarına. 

Adliye Vekaletinden: 
Temyiz mahkemesindeki binasında Adliye Vekaleti devairin· • 

de yazıhane, doJap, koltuk, aesair mefruşattan 198 lparça maha
linde pazarlıkla cila edilecek ve ayrıca dairede )ıümuneııi mev· 
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cut olup müteahhidine irae edilecek iki adet dolap müceddeden 
yaptırılacaktır. İstekliler cila edile.:ek mefruşatta yapılacak iki 
adet dolabın muhammen bedeli olan 6.tO lira 80 kuruşun yüzde 
7 ,5 teminatı muvakkatesi olan -l8 lira 6 kuruşun 2490 No. lı ka
nunun 17 inci maddesi mucibince pazarlık günü olan 28·8-936 
cuma güuü saat 14 de Vekalet Levazım Müdürlüğünde Müteşek
kil komisyona ibraz etmeleri ve şartnamesini görmek ve parası · 
nı almak üzere mezkur müdüriyete müracaat etmeleri ilan olu· 
nur 

Devlet Demir Yolları ve Limanları l~letme 
Umum İdare4iinden : 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 
grup malzeme ve eşya ht>r biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
27-8 936 Perşembe günü saat !Oda Haydc:.rpaşada gar binası da· 
hilindeki linci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile 
aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muaakkat temi
nat ile ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdrr . Bu işe ait şart
nameler komisyoncan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Senelik muhammen 

kirası 

Silivride Fatih mahallesinde 
yar başı havra sokağında 3 

muvakkat 
temin alı 

No.lı iki odalı ahşap ev 12 0,90 
Beşiktaşta sinanpaşa medre· 
sesinin 4 N.lu odası 30 2,25 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve teminat
ları yazılı olan mahaller 937 veya 938·939 seneleri Mayı· 
sı som.ma kadar kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık ar
tırmaya konulmuştur. Şartnameleri Levazım müdürlüğün
de görülür. İstekli olanlar hizalarında gösterilen muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 8 Eyliil 936 
salı günü saat t 4te daimi encümende butunmalıdır, (1) .199 

* . * 
Senelik muhammen kirası 60 lira olan Fatih kirmasti 

mahallesinin T opane sokağındaki Topane medresesinin 
dış avlusunda bir odalı ve bahçeli müfrez kısım teslim 
tarihinden itibaren 937 veya 938,939 seneleri Mayısı so
nuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuş
tur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekli o· 
lanlar 450 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubHe 
beraber 8 Eylul 936 salı giinü saat 14te Daimi Encümen· 
de bulunmalıdır. (1) 200 

1< 
* >t 

Muham. bed. ilk tem. 

Büyükdere meyva enstitüsü ve fi
danlığı 10000 tane makine tuglası 
ile 250 kiremit ve 60)ane mahya 152,90 11,50 
Büyükdere meyva enstitüsü ve 
fidanlığı için 100 çuval çinıeto 

beher çuvalı 112 kuruş 8,40 
Yukarda yazılı alınacak eşya ıçın 28-8-936 cuma gü

nü saat 14 de daimi encümende ayrı ayrı pazarlığa ko· 
nulmuştur. Pazarlığa girmek istiyenler. hizalarında göste
rilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
pazarlığa girebilirler. (1) 208 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
-----------------------------------------------------Şartnamesi mucibince nısfı 10 18 ve nısfı 18 50 eba
dında 1000 ton krible maden kömürü 31-8-936 tarihine 
rastlıyan pazartesi günü saat l 4te pazarlıkla satın alı

nacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün 
ve pazarlık için de tayin olnnan günde yüzde 7,5 mu· 
vakkat teminat parasiyla birlikte Kabataşta Levazım şu
besindeki alımsatım komisyonuna müracaatları. 

1905 lira 56 kuruş 
1214 ,, 40 ,, 

* * * 

(674) 209 3 

keşif bedelli Cibali iskelesi inşaatı 

,, ,, Ahırkapı tütün bakımevi 
tamiratı 

l- Yukarıda ksşif bedelleri yazılı inşaat tamiratı 
ayrı ayrı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme, 11-9-936 tarihine rastlıyan cuma günü 
saat 15te ve 16da yapılacaktır. 

3- İstekHler şartnamesini görmek üzere hergün ve 
pazarlık için de tayin olunan günde yüzde 7,5 muvakkat 
güvenme parasile birlikte Kabataşta Levazım ve MU
bayaat şubesindeki alım komisyonuna gelmeleri. 

(672) 207 1- 3 
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Coutractloa d 'un bitiment 
,._ ıwYir ti' Adminiltratioa l 
IW6i. Touslaui {pre. Kotc
W...., ViL de Koail), ahali que 
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iP.ıl.ai,.te .. Monopol• a Ko

....&ı 5-9 936 • ıo h. Cah. 
alt. a la •t. Direction, et aa 

S.v• Tec•..- du Departe
~ .. Sel de la Directioa Ge
...._ cleı Monopol• d'lataabul. -
•ı;uati• felıMlameatale tle 

Reole S.p&ieme de l'Ecoao · 
.a. et da Commerce d'lataa 
W. Praw eıt. J0,000, caat. prov. 
750 L. Atlj. oaverte. Directioa 
... Travaua Pablicı d'lnanbul, 
•adredi 11-9-936 a ıs h. Calt. 

eh. SO P. -
Trayau d'art et ele aiv.Ue· 

.._ • uae loapeur de ıoo 
kll. •viroa de la route May,.irt· 
Pli.er. Prix .... 200,000, caut. 
9JIW. U,250 L. Adj. 10U1 pli ca· 
.._.. DiNctioa clel TravaaPu· 

• Vilayet de Toudjeli l 
aa.., i-di t0-9-936 • ıs h. Cab. 

.a. ala Directioa ea quu• 
._,et a l'Aclm. du Cbauae.ı 
tla llai1t• .d• T.ravau Publa 

~~SOOP. -

caut. prov. 7,S pour ceat. Adj. 
10U1 pli eachete. Coa. ıpeeiale 
mepant au Hara ıuıiadique, jeu· 
di ıo.9-936 a ıs b. Cab. deı eh. 
a la •~•e adr ... e. 

Plan 4e la aitaatioa future 
de la •ille de Kaıtamoaou. (La 
ville pONede actueJle•ent . uae 
carte ıur ı s00o echelle). Les in· 
tereueı aont invitea a eavoyer 
leur1 offr .. , ju1qu'au ıo.9-936, 
au pla tard, a la Maaicipalate en 
que1tioa. -Coutruction de 12 ı.,...eab 
•ouble cl'i••ip& au villaare 
Kalaydji, relevant d' Ada pazar. 
Prix •t. 6895,44 L. (a railon de 
574,62 L. par ıo,._..t). Caut. 
prov. St7 ,20 L Mj. .. ....... 
Com. da IOU..Couvernont d' A· 
dapasar,aercredi 2-9-936 a ı6 b. 
Cah. del eh. a la c_,., dN I•· 
mirm d' Aclapaur. -Ceutractlon da fondemeata 
du bltlment tlu Gou•ernorat 
de Malatia. Prix eat. 20564,46, 
eaut. prov. ıS42,33 L. Adj. ıou11 
pli cachete. Dinct oa del Travaux 
Publicı de Malatia, luadi 7 .9 936 
a lS h. Cab. dea cb. au bureau de 
cette Direction. -Comtnctloa d ua •"6t de 
Yln•, d'uae auıe, cl'uue eul 
ıl•• et d'uM !Mauderie, denie· 
n l'Ecole de Gendanneri• d' Aa· 
icara. Priı .... 229S9,69, caut. 
pl'OYo 172'J L. Adj. •al pli ca· 
cbete. Co•. deı Eachenı ıı.le 
Senice -. Coutnietioal du Mı· 
alıtere clu Travaua Pablla, jeucli 
10·9-936 • ı6 ... Cala. .. eh • 
la Directioa Geaerale tlu Service 
1U1meatioau, •OJeD••t US P. -•ki•• 10,000 P· 

Tulle 2SO p. 

•M•k•a,. 60 p. 
Prlx eat. ıs2,90, eaut. prov. 

ıı,SO L. 
c ... t ıoo 1act. Caut. prov. 

8,40 L. 
Aclj. de rr• a rre et ı•pare

.. at. Coa. P-.aeate de la 
MunicipaliW tl'lltaab.l, vudretll 
28-8-936 • 14 la. -
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PrôCIUita Chimiqueı et ı 
Pbarmaceutiquea - lnatru· 

menb Sanitairea -F our• ı 
Diture pour Hôpitaus 

Procluita medlcaua ı4 lots, 
pour l'Hôpital "Haueki. d'latan
bul. Prix eat. 127,80, caut. prov. 
9,60 L. Adj. de rre a ırf. Com. 
d' Achat de la Municipalite d'ls
taabul, vendredı 28-8-936 a ı4 İl. 

• • • 
Ladj. relative a la fourditure 

dee iaedicamentı pour les besoiaı 
aanuela de l'Hôpital d' Afyonka· 
rabialar a ete prolonree juıqu' au 
4-9·936, vendredi a tS h. Liıte 
et cab. de1 eh. auz Oirectioaı 
de l'Hyl'ieae et de I' A.fiıtaace 
Sociale d'lıtaabul et d'Aaltara. 

3-

Habillemenl - Lingerie · 

Chauıaureı ete. 

ı.'adj. relative a la coafeetioa 
de ı6S coıtume1 et de ı6S pai· 
reı de ebauııureı pour lea rar
dea·foreıtlera d'Adapazar a ete 
,..... au 31 8-936, a 16 h. c.ıa. 
cleı et.. et ~t llonı ati C..
manclanat de la Gendarmerie d' A· 
dapuar, et a celui de Sultaub
aet ~ lstanbul • 

4 

Machineı, Moteura, Acceı· 
aoirea et Huileı pour 

Machiae 

Une rru~ portatlve, mue a 
l'~leetricit6. Prix e1t. 4000, caut. 
prov. 300 L. Adj. ouverte. Com. 
d' Achat de l'lntendance de la Di 
rectioa Generale des Monopolea 
d'latanbul a Kabatache, vendredi 
9-ıo 936 a ıs b. Cah. deı eh. 
rratuitement it la m~me Commiı· 
ılon • 

-s 
Combuıtible, Charbona, 

Car bur ant. 

Colr 180 tonne.; PfiS .. t • .89f0 
L. (a raiaon de 49,50 L. la toa· 
ne). Caut. prov. 668,SO L. Adj. 
IOUI .-ti cacbete. c-.... .ı~tik,. ilO toaae1. 
Pri• •t. 340 L. (i raiiöft .te 1,50 
L. I• toaae). Caut. prov. 25,SO 
L. Adj. ouverte. 

SelMi Mil 150' tonnet. Pr& 
e1t. 5100, L. (a raiıon ele 34 L. 
la toue). Caut. J>l'OV. 382,50 L • 
Adi. '"' pB cacı.ete. 

Bola 4e 1apla 50000 ki1-. Prix 
at. 2000 L. (a raiıon de 4 P. le 
kilo). Caot. prov. 150 L. Adj. 
ouverte. 

Pour le LJcee ._ Garçonı de 
Si•u. Darecboa de 11nıtructioa 
Publl41ue du Vilayet d•Sivas, hm· 
di 7-9·936 i 14 h. 

Sayea DOİr 30 k. 
Prix Nt. ı6ı8, caut. prov. ı2'l 

L. Adj. ıoua pli cachet~. c ... 
Ptt•anente du Vilayet de Ku· 
tabia, veadntli 11·9·936 a ıs h. 
Cah. dea eh. a la Com•iuioa 
precitee et a la Directioa dea 
Travaux Publicı clu Vilayet de 
Kutahla. 

-
Claarboa lav' marl•e 7 'toa· 

Del, pour l'atelier de Balat. Prix 
e1t. 17 L. la toaae, caut. prov. 9 
L. Faute de ıou•i11ioaaaire lon 
de l'aclj. precedeate, celle·ci a ete 
proloaree de ıo joun. Com. Pr.r
maaente de la Muaicipalite d'I. 
taabal, leudi 27-8-9S6 a 14 b. Cah. 
du eh. a la Dlrecbon de l'Eco· 
nomat. 

Charboa eriltl6 ıooo toanH, 
10 18 et 18 50. Adj. ete ;tt a rr•· 
Caut. prov. 7,S pour ceat. Co •. 
d'Achat ele l'Ecoaoaat de la Di
recflob GWrale dee Monopolu 
a Kabatache, luatli !l 8-936 • 14 
h. Cah. deı ela. l la dıte Coa· 
.ı.ıon. 

Colce 120 toa .... Priz eıt. 22 
L. la toue. Caut. IN'OV• 198 lı.. 
Com. de l'lnten4ance du Corpe 
d' Ar••• de Tcborlou, luadi 31· 
8-936 a 16 h. Cah. deı oh. a la 
dite Co•mlllion. 

ı .... ttcWe .,. 
tel cl'ua kilo claaeu11• 
480 L. (a raılOft 

bolte). 
KaollOO.._IM 

mea cbcaae. Pris 
rai8o• ele 4S P. la 

Prll ... Wt... 
L. fa ra110a de 18 

Pompe l flit SO 
e1t. 37 ,50 L. (1 ra 
la pi6cea). 

A•i· eav•te. 
ıie,e..t l l'lutihlt 
frieulture d'Aa~••• 
a ı6 h. Cah. dea eh. 
ln1titut. -P.a.te .-. "• ssı. 
300 P. la pieoe. 

loWae •• Ua 1 •t. 6 P. la pilcse. 
Total ı 13S,IO, caut 

L. MI. ouverte. 
tlaMIMlüNtlela 
tionale a Aakara, 1 
10 la. 

..... Pr 
.,........ •4S 

ll90•· 145 L aa1.u •• 

P._.r••te da 
, ........ tl.f 
Calı. - ela. a .. c 
..,....... ou • .. 
Travau PuWin .. 

(31ael .............. , 
·- 100 ••• ....... Çtlbuk 40 ........ . 

lira •• muvallkat temi .... 4.W kal'llfblr. 
2 10.800 ... oa-.. ........ w.u ini llr 

katt..U..ta-.....-r 
3- 450 q. Trik ..... • auaba•••• ...... , 

muvaldlat -.a .. ta 13 1/1 liratlw. 

••• 
Aakara YlllMk airaat laltitlllaca • 

fa1da, D lınma • pam ... bol, 2IOOO ku 
Flit pompua ......... cakbr. Bak: Ski 
•Enals,, • illaula. 

b) M 
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