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İDAREHANE: 

"POLIGLOT., 
Tercem·e Bürosu 

Galata, Billur sokak 17 
Tünel yanında 

İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşülur Ilı Reııni makbuz bedeli ol

ii~lln tediyat makbul de 
ır . 'GAZETESİ 

Telgr . : lst. MÜNAKASA 
Telefon: 4H097 
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ı .... F.a) Münakasalar : 1 
~ l rtak, Zahire, Et ve Sebze 
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t•at, Tamirat, Nafıa ı, ... 
le · 

3....tı ~·· Malzeme, Harita. 
1 

açlar-Klinik ve lspençi· 

4,~•ri a.lat-Haıtane leYaı:ımı 
5 akliyat. 

'Mahrukat, Benzin, Makine 

6 Ylğları ve saire. ı 
' Miiteferrik i 

J(anunlar, Kararnameler, t 
Ticaret muahedeleri , 

ı ~ b) Müzayedeler. 
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PİYASA 
liABERLERİ 
" -~~~ 
tU le r ·Avusturiya ticaret 
\' . anlaşması . 

,1 trıı Türk-Avusturya tıca· 
\rt k~ering anlaşmaları 

~~ki gün Ankarada im:ı.a e· 
••tir. Bu anlatmalar bu 

\tt. 21 inden itibaren mute· 
~~ 0l•caktır. Yeni a nlaşmaJar 
~~•turya ile aramızdaki ti· 
~ tnünaaebatı mühim nia• 
ı~l' t genişletecek maddeleri 

'"a etmektedir. -
İhracat yapacak yeni 

I~ . firmalar 
Q,16 tıaad Vekaleti, 1 kanunsani 
~ı~ tarihinden evvel ihracatça 
1,11 '" teesaüs etmemiı firma
~~ ile Şekilde ihracat ruhsat· 
lıtıı tıi alabi1~ceklerini bir ta· 
~il iltnarrıe ile tesbit etmiştir. 
•ııı ta.liınatname Ticaret Oda
~liil da bildirilmiştir. Oda bu 
~tllllıı.tn•nıeye iatinaden mua· 
~llht Yapmağa başlamıştır. 
~t;ı,;a.tnanıeler bizzat ... Vekalet 

111dan verilecektir. -
~Önıür yükleme ve 
oşaltına ücretleri 

'f e . artttrılmıyor 
l~ti,a~ liQıan tarifesinin bugün 
btkltrf Vekaletinden gelmeai 
'tllt 'Yor. Tarife basıldıktan 
~t'-l:t!lltbikine başlanacakbr. 
•ft · ı rle., arasmda yeni ta-
' ı e &.. .. 'lt~, ~ orrıür yükleme ve bo· 
''"• d ~cretlerinin arttırılaca· 

l.i._ •ır bir şayia çıkmıştır. 
~~ta, ~.işletme idaresi, bu hu .. 

tilt111~1lfa düşen alakalılar 
~t\rilb a.n Y&pılan müracaatlara 
"'l tn b··· 1 ~ ııı 1, le:·· oy e bir şey olma· 
q ~~ 0~ür ücretlerine do
~~ ~i •dıaını, bil&kiı ileride 
"ı~l~Yade ucuzlatılması için 
\' 'ltİ.llti ve boşaltma işlerinin 
'-:tirileceğini bildirmiş-

{(:)~~~~~-
'"-llQı 2ci aahifada) 

İstanbul Telefo;{)irektörlüğünden : 
Hususi telefonu para mukabili halkın konuşmasına açık bulun· 

durmak 1uretüe telefonu bir kar vasıtası olarak kullanan dükkan, 
yazıhane, otel, ev ne olursa olıun bu kabil yerlerden yaplırılacak 
beher konuşma umumi merkezlerde olduğu gibi 7,5 kuruştur. 

Hilafında hareket ederek halktan fazla para aldığı ıJabit olan 
bu telefon ıahibleri umumi merkezler hakkında tatbik olan taki· 
bata maruz kalacaklardır. 

* • * 
Şark Demiryollarından : 

Aşağıda yazılı tarifelerin 1 Ağustos 1936 tarihinden itibaren 
mevkii tatbike konulduğu sayın halka bildiririz: 

- Seyri hafife mahsus 105 No.lu istisnai muvakkat tıuife 30 
ikinci teşrin 1936 tarihine kadar muteber ve karpuı: ve pancar 
kü.Apesi nakliyatına tatbik edilir. 

- İstisnai muvakkal tarife No. 106 mükerrer 31-birinci kanun 
1936 tarihine kadar muteber ve zahire nakliyatına tatbik edilir. 

- İstisnai muvakkat tarife No. 107. 30 ikinci teşrin 1936 tari· 
hine kadar muteber ve un nakliyatma tatbik edilir. 

a) MÜN AKASALAR 

l -Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Kor . Merkez Kıt'atı için on bin kilo ude yağ"ı pazarlıkla sa

tın alınacaktır. ilk pey parası 675 liradır. İhalesi 4 Ağustos 936 
Salı günü aaat 16 da yapılacaktır. Evsaf ve şeraitini gormek is· 
teyenler her ğün Komisyonumuza ve eksiltmeye gireceklerinde 
belli gün ve saatte Çorluda Kor satınalına komisyonuna müraca
atları. 

• • • 
Cinsi Miktarı M. Bedeli lık teminat Saatı 

ton Lira Lira 
300 9750 732 15 30 
280 9100 685 16 
154 5005 376 16 30 
280 9100 683 17 

Arpa 

" ,, 
,, 
,, 395 lis38 963 17 30 
Yukarıda yazılı arpalar hizalarında göllerilen tarihl~rde ayrı 

ayrı pazarlıkla alınacaktır. Şartnameler tatil günlerinden maada her 
gün komisyonda görülebilir. Pazarlığa iştirak edeceklerin 10-8-936 
tarih ve belli saatte teminat mektup veya makbuz.larile ve kanu· 
nun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarile Lüleburgazda Tümen 
satınalma komisyonunda bulunmaları . 

* • • 
İzmit için 50500, Adapazart için 34450. Bolu için 34450, Tuzla 

için 20400, Gebze için 25500 ki cemen 1~00 ~ilo sığır eti ka
palı zarfla 17 Ağustos 936 saat 16 da eksıltmesı YB;pılacaktır. Ka· 
pah zarfla~ aynı gün saat 15 de makbuz ~arş.ılığ~ lı:mitte Tümen 
Komisyonuna verilecektir. Tutarı ~2994 lır~dır. ilk t~~ina~ı. 2474 
lira 55 kuruştur. Şartnamesi her gun ~01_?18Y0nda gorulebılır. 

İsteklilerin kanuni vesaiklerile bellı gunde Komisyona gelme· 

leri. • • • 
Erzincan Garnizonunda bulunan kıt'at ihtiyacı olan 22200 kilo 

Sadeyaj' kapalı :arfla eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 
15540 liradır . İlk teminatı 1165 lira 50 kuruştur. Şartnamesini 
görmek isteyenler her gün Tümen ıahnalma komisyonunda gö-
rebilirler. Kapalı zarfla ihaleai 'ı:T Ağustos 936 Perşembe 2ünü 
saat 9 da Tümen Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartna
menin dördüncü maddesi mucibince istekliler teklif mektuplarını 
2490 sayılı kanuna tevfikan tanzim edere~ ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Tümen Satıoalma Komısyonuna vereceklerdir. 

İstanbul Sıhhi Müesıeseler Arttırmei ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Müteahhidin kanuni müddeti içinde muvakkat garantiıini kat'i 
garanti miktanna çıkarmamasına ve mukaveleyi yapmamasına bi
naen ihalesi feshedilen Haydarpaşa Numune hastanesinin au 
50000 çotu 75000 kilo sütil yeniden kapalı zarf uaulile eksiltmiye 

konulmuştur. 
1- Ekıiltme 12·8·936 günü aaat 15 te Cağaloj'lunda Sıhhat ve 

1. t" A M t M"dürlühÜ binasında kurulu Komisyonda ya-ç ımaı uavene u • 
pılacaktır. 

2 _ Sütün beher kilosuna 11 kuruş fiat tahmin edilmi,tir. 

3 _ Muvakkat garanti 618 lira 75 kuruştur. 
4 _ İstekliler şartnameyi her gün parasız olarak Komiayon-

dan alabilirler. 
5 _ istekliler cari seneye aid Ticaret Odası vesikaıile 2490 

= 
3 Ağustos 1936 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar ı 
Gazete mündericatmdan maada: 

1 - Tacirleri aldkadar eden kamın, kararname, 
ticaret muahedeleri, kontenjan listderini parasLz ola
rak türkce veya f ranszzca ilriııe surt:lile abonelerine 
takdim eder. 

2 - Abonelerinin vergi müşktildtzm lull icln bu l;;
lerdı tecrübeli ve saldhiyel .sahibi bir m~itelıassıs1 
istişare için paraszz olara'k emirlerine amcide bulun
durmaktadır. 

3. - Bilcımıım terceme işlerinde «Poliglofo Bürosu 
tara/imlan yüzde 25 tenzil<it yapzlLT. 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve işe yeter muvakkat garanti mak· 
buz veya banka mektublarile teklif mektublarını eksiltme aaa• 
tinden bir saat evvel Komisyonda vermeleri. 

Sıhhi Müesseseler Arhrma ve Eksiltme Komisyonundan: 
Sıhhi Müesseselerin kapalı zarfla eksiltmeye konulan yoğurdu 

arasında Tıp Talebe yurdunun 5 kuruş muhammen bedeUi 6000 
adet kase yoğurduna istekli çıkmamasına binaen yeniden pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

l- İstekliler şartnameyi komisyonda görebilirler. 
2- istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 ıa• 

yılı kanunda yazılı belgeler ve 22 lira 50 kuruşluk muvakkat ga
ranti makbuz veya banka mektublarile birlikte 12-8-936 günü saat 
16da komisyona gelmeleri. 

Selimiye Askeri Sahnalma Komisyonundan: 
1- Tüm birliklerle Haydarpaşa haataneıi ihtiyacının senelik 

ıığır eti ihalesi bitinciye kadar aradaki ihtiyacı karşılamak üzere 
heıap edilen 9000 kilo sığır etinin pazarlığı 3-8-936 pazartesi gü· 
nü saat l 5te Selimiye Askeri Satınalma Komisyonunca yapıla• 
caktır. 

2 - Etin bedeli muhammeni 3060 Hradır. Kat'i teminat akçe· 
si 459 liradu. 

3- Teminat akçesi pazarlık saatinden evvel tüm mubaıebe
ciliğine yatırdmış olması lazımdır. 

4- Bu işe gireceklerin bu itle meşgul olduklarına dair rHmi 
vesaik ibra:ı etmeleri meşruttur. 

5- Şartname ve ev1afı senelik etin aynıdır ve komisyondan 
öğrenilebilir. 

Balıklı Rum hastanesi idare heyetindinen : 
Hastanemize lazım olan : 

15000 kilo arpa ve buğday samanı 
4000 " arpa 
Eksiltme ile satın ahnacaA-ından eksiltmeye ittirak etmek is

tiyenlerin Galatada Büyüi,balıklı hanında 69 numaralı dairetinde 
eksiltmesi icra edileceti 4-8-936 salı günü öğleye kadar eksilt
me şerait~ni öğrenmek üzere gelmeleri Ulzumu ilin olunur. (H.) 

İstanbul Harici Askeri K ıtaatmdan : 
Tümen birlikl~ri hayvanatı için 600 ton kuru ot ile 400 ton 

samllnın kapalı zarfla eksiltmesi 17-8-936 pazartesi günü samanın 
aaat 11 de Kuru otun saat 15te Kırklarelinde ntınalma Komis
yonunda yapılacaktır. Tahmini tutarı kuru otun 27000 lira Sama
nın 8000 liradır, kuru otun ilk teminatı 2025 lira 1amanın 
600 liradır. Şartnamelerini görmek istiyenlerin hergün ek
ailtmeye gireceklerin belli veıikalarile muayyen gün ve saatler· 
den birer saat evvel teminatlarını usulen vererek tam saatinde 
teklif mektublarile Komisyon Riyuetine müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Harp Akademisi eratı için 4000 kilo sade yağı 17 Ağu.tos 

936 pazartesi gilnü saat 15,30da Topanede Satınalma Komisyo
nunda açık eksiltme ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli 3120 liradır. ilk teminah 234 liradır. Şartname· 
ıi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni veıikalarile belli 
saatte Komiıyona ielmeleri. ----

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
l11tanbul Komutanlığı birlikleri ihtiyacı olan (50 000) kilo 1&· 

de yağına talibinin vermi9 olduğu fiyat makamca pahalı görül· 
dftfünden pazarlıkla ihaleai JS-8-936 .ah günü aaat 15te yapıla
caktır. Muhammen tutarı 38500 liradır. 

İlk teminatı 3888 liradır. Şartnamesi Z50 kuruş mukabilinde 
verildiği ıibi her gün komisyonumuzda görülebilir. 

İıteklilerin ilk teminat makbuı: veya mektublarile 2490 sayılı 
kanunun 2, 3üncü maddelerindeki vesaikle beraber en az bir saat 
evveline kadar teklif meldublarını Fındıklıdaki komutanlık satın
alma komiayonuna vermeleri . 
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PIASA HABERLERi 

(1 inci ıabifede~ devam) 

Yeni fındık rekoltesi 
Yapllan kat'i tahminlere göre 
bu HDe D),00() ÇUva( iç fındık 
olaeatı ulafllmıttır. Bunun il· 
zerine aline Htıtlar baılamıı· 
tir. Billıaua ıon ıGnlerde eylGl 
" tıefriHnel t.Uml tartlarile 
45 kuruttu l.tanbul bona11nda 
50-&0 ton •atıf yapılacaktır. -

Atatark •e İntilip abide 
projeleri badema merkezce 

tudik edilecek 
Dahiliye Vekiletinden Vila

yete fll tamim 16Dderilmittir: 
~Uiyet, Ye belediyelerin Ulu 

eri •e blyOk inkilabı teb· 
eil if'ln 

y• yer yer anıtlar yapmak 
tefebblalllde bulundukları 
.........._iyetle haber alınmak· 
~· Her banıi bir ıahaya 
tllkileeek bir abidenin ıekfl, 
r91ha •e ifade itibarile tqıya
eata huauiyetin tayini yübek 
fea •e Uıtla,. bilsiıi ayni za
~da •uay19n bir plimn :..ilratlle al•kadardır. Bu iti· 

rerek •illyet ve prek 
belecti1e idarelerinin yapbrmak 
h1anur Ye tetebbO.Onde bu· 
laadulrluı anıtların reıim ve 
~le ket~f evrakını mer-
•bae tlnclererek tasdik et· 

tlıaae4en tathikına ve hiç bir 
taabblde tiritmemeleri ve mi· 
.. baaya koyduktan ıonra da 
IMrkezdea i8ttzan ve mlaude 
....... edilmedik- ihalenin 
17 ' r P •a._ tamim olunur. 

!;!!.unlar ve kararnameler 
a Ariıraaa, ebiltme •e iha: 

'-"luaclald 2490 numara
b baunan 46 ancı madde· 
~ (a) fıkra11nm değiı
tirİlllaeaine ve ellinci - mad
Cleabae bir fakra eklenme

eiae dair kanun 

Madde 1- 2 Haziran 9.14 
tarlla Ye 2490 •umaralı arbrma, 
•nt.e •e ihale kanununun 
CA) llkraaı •tıclakl,.kilde de
llttlrilıa1ttır. 
k A) Artırma ve ebiltmeye 
•-..ı faydah l'CSrülme1en 

•ltel.rik alınlarla menkulat 
-.ıan Ye klçQk tamirler ve 
::- akil itleri (lnınlarıa 
Jtlj~ bıalar için ~' vill
IQO iL..... ~ 500 Ye merkez için ...... .,). 
.:~ anktarlar, icra Vekilleri 

.. arile ctbıGtam halin· 
: kdaaıar için S>OO liraya 
lwrl ~ •llalm hallerde u
lllJ& ....: ....... için IOOOO li-

v, ... 1-arbnlabilir. D-- G0 l480 numaralı ka·. 
a...1-L.A baei ....... ine .... 
.-.. flU. •klenmiftir: 
I H) Mullam .. a bedeli 2000 
irayı feçıne1en Ye derhal ic~ 

rua lllıbt l'lrllen •• ya ekıilt· 
::. : pua,Jık ..,etile ihale 

1 Jdah olmı:raeatı anlqı· 
an PGlta aakıl itleri ile muham
•ea bedeli bin ı;..._ _, 

ta - ... Lı --ı• 19~J9D 
poe ._... ••ıtalarinın tamiri. 

Madde 3- Bukanaa netri 
tarilainden •ataberclir 

Madde 4- Bu wU:.un ""'. 
•lal icraya icra •ekillerl he
J'Ml •emurdur. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Afyon Kor Satınalma Komisyonundan: 
1 - Kor merkez kıt'aları ile ManiHdaki kıt'at ihtiyacı ıçın 

aıatıda cinı ve miktarlan yazılı ilç kalem ernk Ye yakacak A· 
fyonda Kor Hhnalma komiıyonunca ebiltmeye konulmuftur. 

2 - İhale rünleri ile ıaatleri ve mu•akkat teminat miktarları 
ve ekıiltmenin ne ıuretle Japılacati aptıcla yudıdır. 

3 - Şartnameleri herıGn atleden evvel komiıyonda ı&-ebi · 
lirler. 

4 - lıteklilerin aynı tGnlerde Kor ıatınalma komt.yonuna· 
gelmeleri ve un için teklif mektuplarının ihale •aatinclen bir 1Ut 
evHline kadar komiıyonca kabul edileceji ilin olunur. 

Kilo Cinsi M. teminatı E. tekli ihaleli S. 
l 1800 Un 973,50 Kapalı 7-8-936 16 

300000 Linyit klSmürii 247,50 Açık 8-8-9.16 10 
150000 Mete odunu 225 ,, 8-8-9.18 11 

2- inşaat- Tamirat • Nafia işleri • Malzeme · Harita 
Naha Veklleti Şose ve k6prtıler reialiiinden: 

Bahkeair vilayetinde Ayvalık·bmir yolu Gzerinde 25,SJO lira 
ketif bedelli Altıuva betonarme k6prüıl intaabnın kapalı zarf 

uıulile ekliltme•i 17-8-9.16 pazarteıi ıtıntl Hat 16 da Naha Veka
leti 101e ve kCSpriiler Reiallti Eksiltme Komisyonu Oduında ya-• pılacakbr. Eksiltme tartnameıi ve buna milteferri evrak 127,5 ku· 
ruı mukabilinde fOle ve köprller reiılitinden abnabilecej"l tibi 
iltiyenler bu tartnameleri Bahk•ir Nafıa MOdlrliirOne mGracaat 
ederek ıarebillrler. Muvakkat teminat 1912 lira 50 kurqtur. Ek· 
slltmeye sirmek iıtiyenlerin re•mi l'Hetenin 3296 Hyılı nGıha•ın
da çıkan talimatnameye tevfikan mGteabbitlik ehliyet v•ika· 
11nı haiz olmalan. 

Milteabhit bizzat mühendi• olmadıj'ı veya bir mlhendille be
raber bu ite lfİrmediti takdirde ugari 10 metre açıklıtında be· 
toaarme bir kCSprG yapmıt oldutuna dair VHika ibraz etmeıi la
zımdır. 

Teklif mektublannın 17-8-9.18 pazarteıi ..Ontl ıaat 15 e kakar 
Ankarada to.e ye kCSprGler reblijine verilmeıi lhımdır. 

Karacabey Belediyeıinden: 
1- Karacabey kuabuına 15 kilometre meHfede bulunan 

*GCSlecik,. suyu ıetirileeektir. Bu ıuyun lata ve teıil murafı· 
nın k•tif bedeli 77W lira 98 kuruttur. 

2- Plia, model ve harita ve .. ir enakın lıtinsah maıarifi 
kendilerine ait olmak Gzere iateyenlere ıanderillr. 

3- Eluiltme 28-7-8.18 tarihinden 28-8&18 tarihine Jcadar 30 
..Un devam edecektir. 

4 Elulltme kapab zarf uullle yapalaeaktır. 
5 MuYakbt teminat miktara 5111 lira 70 kuruttu• 
8- isteklilerin Nafıa Vekiletince elli bia liradaa yukarı it· 

lerde mlteabhld olabileeelderiai ra.terir v ... ik ibraz etmeleri 
,arttır. 

7 Kapalı zarf uıulle yapılacak teklifler 28-8·9.16 cuma ıOntl 
ıaat on bete kadar Karacabey Belediye Enclmeniae vuilmit o· 
lacıktır. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan itletme U. idaresinden: 
Muhammen bedeli 29700 lira olan 1330 ton ıun'i Portland 

çimentuu 21-8-9.18 cuma ..Unü Hat 16,15 te kapalı zarf uıulile 
ankarada idare biaaııncla Hbn alınacaktır. 

Bu ite l'İrmek iltiyenlerin 2227,50 liralık muYakkat teminat 
Ue kanunun taJİD ettiji velikalan, Rumi Guetenia 7 ·5 9.18 G. 
3'l97 numualı na.buında intitar etmif olan talimataame daire· 
•inde alıamıt veaika Ye tekliflerini ayni ..Un ıut 15, 15 e kadar 
Komiıyon Reiılitine vermeleri lizımdır. 
Şartnameler 145 kuruta Aakara ve Haydarpaıa veznelerinde 

ıablmaktaclır. 

Nafia Veklleti pe ve k6priller Reialtfinden: 

Urfa ~llyetinde Urfa Diyarbelclr yolu lurinde 38,000 lira 
k9fif bedelli Hieakimil betonerme kaprilaB inpatının kapalı urf 
uuli1le ebiltm•i 17 ·8-9.18 puarteai flnl Aat 15 de Nafıa ve
kaleti pe Ye kaprtiler reialiji eluiltme koaaiqonu oclu11acla ya· 
pılacaktır. 

Eksiltme ıartaam•I Ye buna mltefeni cliter enak 190 •u· 
ruf mukabilinde fOM Ye kaprtller rel•lltlndea alınabileceti tibl 
ilteyenler bu fUbıameleri Urfa Nafıa mGdGrlGtGne mGracaat .. 
denk l'lrebillrler • 

MuYakkat teminat 2850 liradır. Eksiltmeye l'frmek ı.tiyenler
ln r•ml l'a:&etenin 3'JS11 ıayılı nibhuında çıkan taltmataam9J• 
teriikaa mlteabbitlik ehliyet veıikuını haiz olmalan. 

MGteabhit biuat MGbenda obnadıtı veya bir mlbeaclı.le be· 
raHı bu lfe l'frmecliji takclircle uıarl on metre açıkbtıncla be· 
tonarme klprl yapmlf oltlutuaa dair Yenka ibraz e-..ı lkım· 
dır. 

Teklif mektıaW....11111 17-8-9.18 puartui ..Onl ıaat 14 e b
dar Aakarada..,.. •• klprller rei8litlne veril..- lblmdır. 

Kırklareli Nafıa Mlldlrllj1lnden : 
1 - Lllrne-latanltul yolanua Babaeakl kuuı tlahillncle 

48+210laei kllom .... deki (Tq Kaprii) namın .. ki klprhln 
betonarme olarak ,.melen yapılmuı ebiltmeye ko:zaulmuttm: 

Bu lflai .... 10888 lira 87 bruflur. 
..... •• nrala felJlllr• ........ : 

E - Hususi tartname (Bayındırlık Bakanhtı tar 
ed llecek betonarme büyük köprüler hakkında fenni 

F - Keıif cetveli ıilıilei fiyat cetveli, metraj eetv.U· 
G- Proje, Grafik. 
l.tekliler bu prtname ve evrakı fenniyeyi (5.1) karat 

bllinde Kırklareli Nafıa dairesinden alabilirler. 
3- Eluiltme 24 Atuıtoı 936 pazartesi ıtınn saat l 

lareli Naha mlldGrlGtG binuıada yapılacaktır. 
4- Eluiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
5 - Ekıiltmeye ılrebilmek için iateklllerin (803) Ura 

kat teminat •erme•i Ye bundan bqka qaJıdakl y•" 
olup ıaıtermeai ve yukarda yazılı ••rakı imzalamuı 

2490 numarah bnunda yuıb v•ikalarla beraber l 
1936 tarihinden •oma Nafıa Vekiletlnden alınmlf ehliyet 

6- Teklif mektubları yukarıda 31bacG maddede yuah 
bir ıaat evveline bclar Nafıa clair•ine l'etirllenk eb 
miayonu rei81itlne makbu mukabilinde vereeelderdir. 
randerileeek mektubların nihayet GçGnel maddede ~ 
kadar relmit olmuı ve cht urfın mahir mamile i1ice 
mıt olmuı lhımclır. Poıta ile olacak pcikmelu kat.ul 

3.--llaçlar, Klinik ve ispençiyari allt: 
• 

Bahkeıir Villyeti Daimi EncllmeninıJea 
J - Açık ebiltmeye konulan İf: Bahkulr Memleket 

n•i ihti1acı için ıabn ahaacak 121 kalem Ed•iye Ye P 
allbdır. 

MezkGr malzemenin muhammen bedell m7 lira 56 
muYakkat teminab 164 Un 56 kurqtur. 

2 - baaıe 17-8-9.18 taribiae rubyan pasart.I ıtbal 
Bahk•ir Villyeti Daiel Encameaiade Japıleaktır. 

3 - l.teklilerin mu•akkat teminabnı MalHncbtıaa 
larıaa dair makbuz yeya banka mektuplan ile yakanda 
..On Ye saatte Villyet Daimi Enctlmeninde hasır bal.mu ... 11!!! 

4 - MeskOr malzemeye ait teraiti atrumek iatiyen 
evvel l.tanbul ye Balık•ir Satlık MlclGrllkleriDe n 
Vill1eti Daimi Enelmen kalemine mGracaatleri lbamtlw. 

5 - MuYakkat teminat Malsandıtına yatırılar. Ea 
para Ye tahYilit kabul edilmez. 

• • • 
D. D. Yollan ye Limanları ltıetme U. ldarMbace l 

ıaz tqı, 10,000 klloıram tuz ruhu, 450 q. trildontil• 
kt• acil •• no q .... amonyak .. tınalmacakbr. Bek: 
renin •Mıteferik,, laaa..u.tle in~ tMI• ilbuıa. 

latanbal Komatanhjı Sabnahna Komil" YOmmld• 

Ortla •dalat ihtiyaca olan 2,000 "-daldı •• • ...,_ 
puarteıl ..UnG ıut 15 te açık eblltaae ile aba al.._.. 
hammen tutarı 4,000 liradır. 

ŞartnamHl her ..O• komlıyonumuma ılrllebUlr. 
lıteklilerln 300 liralık tik teminat makbu ..,a • 

birlikte belli ..Un ve ıaatte Fındıklada, Komataahk uball"'I! 
mt.yonuna ıelmeleri. 

• •• 
Orclu ııblal ihti1acı olu 2500 metre harp paketi 

bezi 21-9-938 pasarteıi l'lnl ıaat 14 de açık eblltm• ile 
alınacaktır. Muhammen tutara 3125 liraclar. ŞarbaaaM9i ..., 
komisyonumuzda ,&rlllebilir. t.tekliler 2i5 liralık ilk 
makbu yeya mektublarile beraHı belli tin •• ... tte 
ela Komutanlık ubnalma komiayonuna ıelmelera. 

• • • 
Ordu •dalat ihtiyacı olan 750 dizine muhtelif boy .. 

filimi 21-9·9.18 puartul ıG•I ıut 14.30 da açık akai~ 
ıatın alınacaktır. Muhammen tutan 3488 liradır. ş.artı ..... 
ıtln komlayonamuzda ıarllebilir. l.teldllerin 2'l llnhk 
nat, makbuz uya mektublarile birlikte belli ,.. " ıu 
cbldacla Komutanlık Abaalma komt.yon•na ,.ım.ı.n . 

6-· Nakliyat: 
Edirne ilkln Mlldlrllttmden: 

EclSrae Vlllyetba•en Çanakkale-Karanlık llmaaclaa 
ipelulae Ye Teldrdat i8keleaiaclen de Maraclb '8tuy 
eler 2100 metn mlklln flcmu eyleri lapabnda kYllaa 
sere haarlanan kereate naldettirlleeektir. 

Bir aJ zarfında limaaclaa Teldrclat lakel•lae •• 
Muradlı iltuyonuna Hvkedllmek kere tekmil naldlpt 
ne pazarlıkla Yerllecektlr. 

Pazarlık 5 ApRol 938 tarihine te.adlf ed• eanıa911111 
uat 15 te Komt.yoa lauurile yapalacakbr. t.t.klllerta • 
dirae l.lda lllclbl,.tmde mltefekkll Koialayoaa •lr 

Malil' VekiletDıllea : 
1 - Ebiltm9J• •-'•• it : lataakWa Dolma 

Uye Enakı Matbua ............_ aı-M37 tarllüa• ..._ 
Paket ,.tan..me ,W..Uecek enala matbu paketi 
llyeıi. 

2 - baaıe, apk elmlltme IW'etile Japalacakbr. 
3 - Tahmin edllen aaldİJ•İ dlrt ,. llradar. 
4 - Elcılltme ıa.aa .aıı ,.. • ..at 15 • v...

Mı•lrlltbcleld llulltme Komia1eı-.ııııa ·ı.-ı•lldar· 
·--~--- ...... , •• ı ... .-..., 

-~~i~~~-r:J 



kat ·Benzin-Makine yağlan ve saire 
f>e\'let Demir Yolları ve Limanları işletme 

Umum idaresinden : 
p lllen bedeli 6920 lira olan 400 ton yerli kok kömilril 
b~2-tteai günü aaat 15,30da kapalı zarf uaulile Ankara

ite 1~••ında aatın alınacakbr. 
:•~rrıek istiyenlerin 519 liralık muvakkat teminat ile 

llte)ı Yın ettiği vesikaları re.mi gazetenin 7-5·936 G. 3297 
~lıa •ıında intişar etmiş olan talimatname daire1iade alın· 

't'e tekliflerini aynı rün ıaat 14,30a kadar komiayon 
terı:neleri lizımdır. 
llleler paraaız olarak Ankarada malıeme dairesinden, 
•da tesellüm ve sevk teflij'inden daj'ıblmakta~ır. 

Üniversite Rektörlüğlinden : 
~•ite için pazarlıkla alınmaaına karar veribnit olan 865 
e lc6nıür ıon verilen fiyatı de haddi liyikinde rlSrülme

~ ... ~lcrar pazarlakla ihale edilecektir. 
•"StQı 936 perfembe rünü saat 15te Üniversite alımsatım 

•le lcoıniayonuna iateklilerin müracaat etmeleri. 

• • • 
1le'tl kor. Sabnalma Koıaiayonunca 300,000 kilo linyit kö-

)5() 000 kilo mefe odunu aatnalınacakbr. Bak: "Erzak,, 
e llıezkür komiayonu hanına. 

lteferrik 
betlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 

idaresinden : 

1ıııı •• llıen bedellerile miktar ve vuıfla.rı atatıda yazılı 6 
~eıne her biri ayrı ayn ihale edılmek Qzere 17-8-36 
•
1 drıü aaat 10 da Haydarpatada gar binaıı dahilindeki 
'tletı:ne komisyonu tarafından açık eksiltme ile aatın a· 
~ lıteklilerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat temi-
. nunun tayin ettiti veaikalan ve kanunun 4GncQ madde 
nce işe girmeye manii kanuni bulunmadıtına dair be· 
•ermeleri llzımdar. 
•it ıartnameler Haydarpqada 1 inci itletme komiayo· 
an paraaız olarak verilmektedir. 

IOo() M · hanci çift telefon kabloau muhammen bedeli 
te llluvakkat teminatı 48 lira 74 kuruştur · 
10o M. pirinç çubuk 40 m m muhammen bedeli 584 lira 

t teminatı 43 lira 80 kuruıtur. 
•OOo ki'. röz taıı muhammen bedeli 1235 lira ve mu· 

· atı 92 lira 65 kunıttttr. 
IO,ooo kg. haz ruhu muhammen bedeli 1250 lira Ye mu
llıinatı 93 lira 75 kuruştur. 

48() kg. trikloretilen muhammen bedeli 180 lira ve mu• 
Qaiaıata 13 lira 50 kuruıtur. 

3c)o kr. adi ve 50 kg. aaf amonyak muhammen bedeli 
•• muvakkat teminata 16 lira 50 kuruıtur. 

• • • 
en bedeli 77 lira olan 100 metre pirinç mafaallı bo
~ ekailt~eye ittirak eden olmadıj'ından ikinci ekailt

""llO pazarteai rftnü aaat 10 da Haydarpqada rar bina· 
lh ~iti 1 inci iti etme komiayonunda yapılacaktır. 
~l•r•ek iıteyenlerin 580 kurut muvakkat teminat verme• 
it., nunun tayin ettiği veaaikle birlikte eluiltme günll 
ite dar komiayona müracaatları lizımdır. 

•it tartnameler komiayondan paraaız olarak datatılmak-

Vilayeti Hususi Muhasebe Mildllrlilğinden: 

~il&1et Huauai idaresince lznik rölünde itlemek Gzere 
~ to..luk ve 30-35 bey&'ir kuvvetinde Dizel marka mötlSr

enti ve 80 ıantim au keaimli bir taka kapalı zarf uau
l' ~nacaktır. 
41~ın muhammen kıymeti 5500 lira ye yGsde 7,5 te· 

lira 50 kuruıtur. 
~ ihaleyi müteakıb Vitiyetçe tayin olunacak bir heyeti 

•landan ilk muayeneai yapılacak Ye taka nakil ve 
;;:-arif müteahhide ait olmak Qzere ihaleden itibaren 
Cleı llda mQteabhid tarafından lznik gölGne teslim edile 
lt..:e bu heyet tarafından aynca muayene Ye tecrflbesi 

t UIG yapılacaktır. 
..._, •e ekaUtme tartları viliyet Huauai Muhuebeıinde-

~ 14-11-938 cuma gllai ... t 15 te Hlktımet Konajlln· 
l'lli •iaai Encilmeninde yapılacaktır. 
"-~lerin teklif mektublarile teminatlarını bayi sarfları 
• dea bir 1aat evveline kadar Viliyete vermeleri ilin 

lıtanbul Harici Aıkeri Kıtaabndan : 
~b 243 kilo kalay, 243 kilo nqadır, 243 kdo pamuk 

S 
1 

tile alınacaktır. lhaleai Apıtoaun ilçGncD puartesi 
7de Vizede yapılacaktu. lateldiler . teminat makbuzla· 

li IGnde Komisyonda bulunmalıdırlar. Hep1inin te
"•dır. 

levazım Amirliği Sabnalma Komiıyonundan: 
&Gel konafı için 250 adet altlı Gatlil karyola 17 A · 
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tuatoa 9.16 pazartesi gilnü ıaat 14,30da Topanede Satınalma Ko
miayoaunda açık eluiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 4125 
liradır. ilk teminatı 309 lira 37 kuruftur. Şartname ve ni1muneai 
Komiayonda görülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile belli 
ıaatte Komisyona gelmeleri. 

Maliye Vekaletinden : 
1-- Ekailtmiye konulan iş, on bin metre kanaviçe. 
2 - ihale, açık ekıiltme suretile yapılacaktar. 
3 - Tahmin edilen bedeli bin bet yüz elli liradır. 
4- Eksiltme 17·8·936 pazartesi gQnil saat 15te Vekalet Leva· 

zım Mildürlütündeki Ekailtme Komiayonunda yapılacaktır. 
5- Muvakkat teminat: 116 lira 25 kurut olup Merkez ' Mu

haaebeciliti veznesine tealim edilerek alınacak makbuzla birlikte 
K.omiayona müracaat olunacaktır. 

6- Şartnameai Levazım Mildürlütünde ve latanbulda ,Dolma
bahçede Maliye Vekileti Enakı Matbua Ambarında görQlebilir. 

Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası T. A. S. inden: 
Fabrikamızın rümrük komiayonculutu bir müteahhide ihale 

edilecektir. Bu huaua için tanzim edilen şartname Fabrika Tica· 
ret Serviainden alınabilir. 

Teklifler en aon 14 Atuatoa 1936 tarihine musadif cuma rünül 
aaat 15e kadar Fabrika Mildi1rlütü11e tevdi edilmiş bulunacaktır. 

b) M 0 Z AY E DE L E R 
2-· Emlak 

Kasideci Zade Vakıhndan: 
Kazuker Hanı altında 2 aayıb Mataza 

,, içinde 5 ,, oda 

" " 6 " " 
" " 4 " ,, 
" " 8 " ,, 
" " 9 " ,, 
" " 14 " ,, 
" " 18 ,, " 
" " 21 ,, " 
" 22 " " latanbulda Yelli poatahane civarında Kazaıker Hanı içinde 

yukarıda No. göaterilen Akarat 31 5-937 aonuna ka.iar kiraya 
verilecektir. lateklilerin ihale rünü olan 12-8-936 çarfamba gilnil 
aaat 15 de Kadıköy Vakıflar MG4ürlüti1ue müracaatları. 

2 •• Müteferrik : 
İstanbul gümrükleri satış itleri müdürlüğünden: 

905 mezat kayimeai 30,500 kilo 26,69 lira mukava kutu, 2546 
mezat k 19 k. 68,40 lira yQn bataniye, 1599 mesat k. 2,220 k. 
159,84 lira ipek menaucat, 2564 mezat k. 21 k. 220,50 lira pamuk~ 
ilserine itlemeli alb klSaele terlik 1801 mezat k. 2,940 k. 158 76 
lira ipek itlemeli muhtelif eıya, 911 mezat k. 34 k. 510 lira ipek· 
li pamuk pantalon ukıaı, 210'l mezat k. 8150 k. 271,80 lira tel· 
aia dam camı. Yukarada yuılı etya 5 Atuatoa· ıaat 14 te lıtanbul 
gQmriitündeki aatıı aalonunda açık. arttırma ile aatılacaktır. Art• 
tırmaya fireceklerden yilzde yedi bucuk pey akçeai ve Gnvan tez
keresi aranır. 

Üsküdar mıntakaaı varidat tahakkuk müdilrlüğinden: 
Takriben 73 kilo un ve 5 kiloya yakın biaküvi nümu• 

neaiae tevfikan pazarbkla aatılacatından talip olanların 3-8-936 
pazarteai günü aaat 10 da Kadiköy Bahriye caddeaindeki mildQ· 
riyet dairesine milracaatları. 

3.. Mültezimlik işleri 
Bandırma Malmildlirlilğllnden : 

Manya• röUl civanndaki tuzlama binaaı dahil olmak üzere 
Manya• rölilaün 30 bin lira bedeli muhammenli aaydiye reami 
ve avlamak hakkı 1 Haziran 936 tarihinden itibaren üç aene müd· 
detle açık arbrma ıuretile mGzayedeye konulmuıtur. 19 Atu•· 
toa eao çarıamba ıJnü aaat 15te ihaleai yapılacaktar. Muvakkat 
teminatı bedeli muhamtninin yüzde yedi buçupdur. Talip olan· 
(arın Bandırma Maliyesinde milteşekkil komiayona miiracaat e ~
meleri ilin olunur. 

İnliisarlar U. Müdürlüğünden: 
30 ton Kriple kömür Boğaziçi gurubuna bagh 3 depoya 

teslim 
29 " 

,, ,, Oaküdar 5 ,. ,, ,, 
36 ,, ,, 

" lstaııbul 6 ,, ,, ,, 
10 ,, ,, 

" Cibalide kutu fabrikasına 
50 ,, ,, ,, Mecidiyede likör fabrikasına 
- -
158 

Yakanda isimleri yazılı mliesaeaelerimize teılim ıar
tiyle 158 ton kriple maden klm6rtl 6-8-936 tarihine 
raıtlıyan Perıembe giinli saat 1 1 de pazarlıkla satın a• 
lınacaldır. isteklilerin ıartnamesini görmek flıere her 
glin ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 

0, 0 de 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte Kaba· 
taıta Levazım ve milbayaat Şubesindeki Alım-Sabm Ko
misyonuna milracaatları. 

(76) (124) 2- 3 

SayJa 3 

Beklenen vapurlar 
FENICIA C•marteıi ıaat 7 de 

Batum, Trabzon, Samaun, 
V arna, Burgazdan. 

CELIO Salı 418 aaat 17de Trieate, 
Vededik, Brindizi, Pireden. 

ASSlRIA Çarıamba 5 8 1aat 
1 O da Trieıte, Pire, Selinik, 
Kav aladan. 

MERANO Perfembe 6 8 aaat 7de 
Danub, Kanatantza, V arna, 
Burrazdan. 

CALDEA Pertembe 6 8 aaat 
7 de Danub, Ko~atantza, 
Varna, Butrgezdan. 

QUIRIF ALE Salı il 8 aaat 
17 de Trieste, wenedik, Brin
dizi, Pireden. 

ALBANO Pertembe 13-8 aaat 
IOda Trieate, Venedik, Brindi· 
zi, Pire, lzmlr, Selinikten. 

A VENTINO Cumartesi 18-5 
aaat IOda CenoYa, Napoli, 
Pire, Rodden 

ISEO Cumarteai 15-8 aaat7de 
Batum, Trabzon, Samıua, 
Varna, Burgazdan 

CELIO Salı 18-8 aaat 17de 
Trieate, Venedik, Brindizi, 
Pireden 

ABRAZiA Çarfamba 19-8 aaat 
IOda Trieale' V enedik, Brln
dizi, Selanik, Ka.;aladan 

KAMPIDOGLlO Perıembe 
20-8 aaat 7 de Danub, Kona· 
tanza, Varna, Burgazdan 

ASS\RİA Perıembe 20-8 aaat 
7de Daaub, Konatanza, Var· 
n", Burırazdan 

QUIRINALE Salı 25·8 aaat 
17 de Triute, Venedik, Brin• 
dizi, Piredea 

FENICIA Pertembe 27-8 aaat 
lOda Trieate, Venedik, Brin· 
dizi, lzmir, Selinikten 

ALBANO Cumarteai 29-8 aaat 
8de Batum, Trabzon, Saımu11, 
V arna, Burl'azdan 

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

Hareket edecek vapurlar 

ASSIRIA Çarıamba 518 aaat 
17 de Burgu, Varna, Kona
tantza, Sulina, Galats, Craila. 

MERANO Perşembe 6 8 17 de 
Galata nhtımından Pire, Pat· 
raa, Naple, Manilya, Ce
nova. 

CALDEA Pertembe 6 8 Kavala, 
Selinik. Volo, Pire, Patraa, 
Saati, Brindizi, Ankona, Ve· 
nedik, Trieate. 

CAMPIDOGLIO Cumartesi 1,8 
ıaat 17 de Burraz, V arna, 
Konatantza, Sulina, Galatz, 
Braila, Sulina, Konatantza. 
V arna, Burıaz. 

ENICIA Cumarteai 1 '8 ıaat 
17 de Selinik, Metelin, lzmir, 
Pire' Patru, Bri11dizi, Vene
dik, T rieate. 

CKLIO Cuma 7-8 Galata rıla· 
tımınclan P-area, Brindbi, Ve
nia ve Trie.te. 

ALBANO Pertembe 13-8 aaat 
17 de Burru, Varna, Konı
tanza, Novoroaiak' Batuın, 
Trabzon, Samaun, Varna, 
Burgas. 

QUIRINALE cuma 14-8 aaat 9 
da Galata Rıht•ınından Pirea 
Bri11disi, V enia, 1rieat. 
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Les avantages procures par notre journal 
a ses abonaes 

En dehors de son contenu, le «Münakasa Gazete
ıfo of/re ti ses abonnes les atJantages sulvants: 

1 .- il publle en supplement le texte en f ranrais 
de toutes les lois, decrets-loi, traites de commerce, 
listes des contingentements ele. el les soumet gratui
tement u ses abonnes. 

2- il mtl gracieıısement a la disposltion de ses 
abonnes un specialiste en mailere jlscale, capable et 
cxperimente, poıır toute consultation, a/in de resoudre 
les questions epineuses de (ise el d'impôl. 

3. - Le Bııreau de Traduction «Paliglol» effectue, 
<İ l'intention de nos abonnes une escompte de 25 
pour cent daPs leurs trauaux de traduction et de copie. 
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Conatraction- Reparation 
Travaux Publicı,Materiel de 
CarwtNc:tion Cartograpbie 

Adductioa cl' .. v. a11 boura de 
KattMijabey clu sources diteı 
~~diik,, et .. trouvant a 15 
kmı. de distance du bourr. Pris 
••t. 77233,23, cwt. prov. 5111,70 
L. Adi. so• pli cachete. Com. 
de la Municipalite de Karadjabey, 
Vendredi 28·8·936 a 15 h. Envoi 
de. plan., aodeı... cartea ete. 
•• İRtcrea•; contr• remi• dea 
... ..1.... • 

\19 copte. 

a ..... "PorilaDdn artificiel, 
l3SO toou. Pri.x 99t. 29700, 
caat. prov. 2227,50 L. Adj. aous 
pli cacbete. Adm. Generale deı 
Chelliu de Fer et. l'Etat a An
a..a, Ve .. edi 21·8-936 a 16 h. 
15. C.. dea cb. auz picbets 
d' ~kara et da ~darpacba, au 
pnx de 145 P. -

cacbete. Com. de la Preaidence 
deı Ponla etCbau11eeı du Mini•· 
tere des Travaux Publicı a An
kara, Luadi, 17-8 936 a 16 b. 
Cah. dea eh. et documentı requis 
a la Presideace en question, et a 
la Oirection des Travaux Publics 
do Balikeısir, moyennant 127,50 
P. (Pour pluı ample reaseigne• 
ment voir la partie turq.ae du jour
nal rubr. "lnıaat.). 

Reconab'actien, ea beton ar
m6, clu poat ele Tachekeapru, 
1e trouvant eatre leı kil. 48 X 220 
de la route Edirae·latanbul, dan1 
le Kaza de Babaeski. Prix est. 
10696,87, caut. prov. 803 L. Adj. 
ıouı pli cıcbete. Direction deı 
Travaux Publicı de Kirklareli, 
Lundi, 24-8-936 a 15 h. Cah.de1 
eh. a la ditıe Direction, moyen
naat 53 P. (Pour .tetaib, coneul
ter la partie turque, ıou• rubr. 
Mtnpat,,). 
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PıOdUiU Cm.iquea et 
Pbarmaceutiqaeı - lnitru
mentı Sanitaireı - F our

niture pou H6pitaux 

Sulf ate de euivre 10,000 kiloı. 
Prix eıt. 1235, caut. prov. 92,65 
L. 

Acide cblorhyclriqae 10000 ki
loa. Prix eat. 1250, caat. prov. 
93,75, L. 

Trichlorethylene 450 kilos. Priz 

LUNDI 

Cab. deı eh. ~at. a la dite Com· 
miıaion. 

Medicameats et aıticleı pour 
peaıement 121 sorteı, pour l'Hô
pital de Balikeuir. Prix nt. 
2327,55 caut. prov. 164,56 L. 
Adj. ouverte. Com. Permanente 
du Vilayet de Balikenir, Lundi, 
17-8-936 İl 15 h. Cab. des eh. 
aux Oirectionı d'Hygiene d'lstan
bu& et de Balikeuir. 

La Com. d' Aehat du Commu
danat 41'1at&Abul a Findikli ache· 
ter., pour lu beıoina de l'armee 
lea articles ıuivantı: 

1.- Gourdea avec coupe 2000 
pieces. Prix eat. 4000, caut. prov. 
300 L. 

2.- Toile pour paqueta de 
perre 2500 metres. Prix est. 
3125, caut. prov. 23S L. 

3.- Filmı de roentıen, de 
differente dimeMioa, 750 douzai· 
nea. Prix eat. 3488, caul. prov. 
262 L. 

Adj. owerte. Luada 21-9-936 a 
15 h., a 14 h. et iı 14 h. 30. Cab. 
deı eh. a •• Commiuiea precitee • 
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Comb•ıtible, Charbou, 
Carburant. 

Charbon crible 81.; ton•• 
pour a.. beeoine ... l'U.W...iW 
d'latıaabul. l.'atlj. .te gre a pe, 
pour cette hMıfftitUJe, •t r..ou• 
vele., hıı prix oflertl p• lea 
soumi11ionnaireı ay.t ete jup. 
eleveı. La nouvelle adj. aura lieu 
le jeudi 6-8-936 iı ıs b. Par de
vaıK la Coa. dea Achats et Ven
tn da RecterM tle l'Uaiveni:te 
d'llhnbul. -

Coke indirene 400 tonnee. 
Prix eıd. 69'20, caaL prov. S19L. 
Adi. souı pli cachete. Adm. Ge
nerale des Chemiııs de fer de 
l'Etat iı Aakara, Luııdi 17-8-936 
a 15 h. 30. Cah. dea eh. grat. au 
bureau de l'Economat İl Ankara, 
et au Service dea Receptioııı et 
de1 Expeditionı a Haydarpacha. -Lipite 300000 kiloı. Caut. 
prov. 247,50. 

Boia de ebene l~OQO kiloı. 
C.Ut. proY. 225 L. 

Po•r leı koupH caaernees a 
Mani9ıa-. Adi· ouv•r••· eo •. del 
Aehatı Militaireı du Corpı d' Ar
mfıe d' Afyon, Samedi, 8-8· İl. 10 
b. et iı 11 la. Cah. des eh. a la 
di'-9 Commisaion. 
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Divers 

Coaetraction du ıont en bi
t.o• HadJUöamil ur la route 
Ourla·Diyarbekir. Priz. eat. 38000, 
caut. Prov. 2850 L. Adj.10U1 pli 
cachete. Com. IEaclım ele la 
Prmdeace "-• Ponn et €9.aua
.e.. du Mini.tere ._. T ... van Pu· 
~licı a Ankara, Landt. 17-8-936 
a 15 b. CaJa. tleı ola. MI prix de 
196 p. a la P.Weac:e m•eD· 
tionnee ou a la Diııection. dea 
°f•vaua Publica d'OurJa. 

eet. 18Qı cut. pro•. 13,50 L. Llt• mililaiNı il fiedle eta•e 

-Comtraetiee ft. poDl' ... W-
toa armo el'~-... _.. ... rn• 
t• Ayvalik-lz•ir (au ~ı.,.t de 
a..libaail'). Pria ut. 2SSQQ ... •bt· 
prQWı. 191Z.50 L Adi- .. uı pli 

4-emw•.....- -6aai,. 500 ü- ... .....,.-, 250. piicm. Prill Mt. 
loı,et Am~ pure 50 ki- 4125, caut. prov. 30CJ,37 L:-Adj. 
loı. Prm ut. 220, caut. prov. ouverte. Coa. d' Achıt de l'lnha· 
16,80 L. dpce MUitaire d'lıtanbul l To-
~ • ...... .... t. \ phaa•. Lundi 17'-8-996 a 14 h. 38. 

Ccnıic~ • ...... -- • ~..... OL ... •· .. --..-.. • la _ .. _ .. _ cı. 'lıt .... ıt. 
darpacba, Laneli 17-8-"' a 101a. 

Du Ministere d 
Travaux Publi 

L' adjadication souı pli cachete pour la 
ture de 24 camions, de 8 autobuı, de a 
complets et de 2 p. changemenb, le tout d'O-. 
eıtimatif de 124,000 Livres, aura lieu le je 
Septem bre 936 il 15 b. au Bureau de la 
ıion deı Encbereı de materiel du Mind 
Tra•avx Pablicı il AnkarL 

Le cabier deı cbaıyes et leı acceısoiret 
reıaiı par le Bureau du llateriel du Minili 
Travaux Public:ı a Ankara, mo7ennant 8'lO 

L~ caatiomıemeat previıeire eıt de 7 450 
Leı intereıaeı doivent remettre leara o 

compapeeı de leur certificat d'entrepreneur, 
re par le Miniıtere des Travaux Publica, c 
ment aux reglementı publieı c:1au le No. 
7'"5-19M tlu Jeurnal Officiel, •Ream Gazelett 
Direction du Senice du Matenel da Milli 
Travaux Publicı i Ankara, ju9C1u'au tO Se 
936. jeudi, a 14 heurea. 116 (35) 

Clble telepbonlque doubl• ıf ateH• s p 
500() melreL frix eat. 650, caut. 
prov. 48,75, L. Adj. ouverte. r 1 
Lundi. 17-8-936 İı 10 b. 

Bane de bronze de 40 m m, 
t<>t metres. Priz eıt. 584, cwt. 
prov. 43,80 L. Adj. oaverte. lun
di, 17. 8-936 İı 10 h. 

Tu:raWL a joinlure e• broma 
100 metres. Pri~ ut. 77, caut. 
prov. 5,80 L. (Seconde adj.} Lun· 
di, 3-8-936 iı. 10 b. 

Com. de la Premiere Section 
de l 'Exploitation dea CbemiH de 
Fer de l'Etat a Haydupacba. Cah. 
deı eh. ırat. İl la •eme adre•e. 

-
Toile a cbanyre 10,000 metreı . 

Prix eat. ts-50, caut. prov. 116,~ 
L Adj. ouvute.~Cua. cl:'Enc:J.ere 
el. l!Eco110mat du Miaiıatere de& 
rmaaeu İı Aak ... ., Luadiı, 17.g. 
936 iı 15 b. Cab. dea eh. iı la Di· 
ıeıctioa de l'Economat de ce Mi
niıtere a Ankara, et au Depôt 
clea lepra.o. cLa.Miei.tere ia.Del· 
ma b.bcliP (latubul).. 

-
EmbucMioa tle. 31 tıe._, 

maxiaum, munie d'un moteur Die
Hlı deı »..16 HP .. eta •oil., smur 
la aaviratioa daaı le lae d'lznik. 
Pria .u. 558&, Cllı&pmw.412,SO 
L. Adj. ıouı pli cacbeliıı. Co.. 
"••ınente •a Vil•••••,_ 
"Mı4_.~ • 1J.1a. c... 
des cb. a la Comptabibte Spe
ciale du Vilayet. 

-
Etaia 20 kiloı, sel ammonia

que 20 kifoı, coton tıB ldloe 
pour lea beaolu IDilltmres. Cnt. 
prov. 40' L. Aclf. de sr' a tri• 
Com. clea Acblıta MUlıtal,.. ele 
'f~w.l 3-8-936 • 17 h. 

ÇiaiH llahtm ıı
Ralabm Telıbr' 

Amıterdam - Koaa 
Neerlandez da Na 
w:apa. An•en. R 
mat•clam ve ... _......, 
kantla laareket. 

Nerlaadez 
nehri vapurları 
hususi ve aeri ı 

Bntan llmanlar 
laa4ea K·....-,-. 
mü ıuetile b ... 
... ..... ~i ........ 
tolu •erilir. 

iTHALAT 

c"t oluaar. 


