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SALI 

l IAtltar, Elllirlar, Tebliğler : -Hava Yollan Devlet ifletmea'i idareaiaden: 
1 - Aıaksda.: 
Ankaracla - Sukalar cadcleaimle P. T. T. Genel Duekt&-lü· 

tft binuı alt katuada tayyue yolcu biletleri aabı l'iıemiz açılmıı 
ve bilet .. tmaya bqlamıttır. 

a - Yolcu biletlerimizi Htan Ankara V a_1onli ldar"i bilet
lerimizi 7 -8-938 akıamına kadar aatacak Ye 8', 8. 938 tlaa itiba
ren· utmayacaktır. 

b - Y oleulanmızı - ta,,...e meJdugaa ptireeek otobo.u· 
mu 8-&eaB elan itlbarea; bilet 8ifeaizin buluadutu P. T. T. 
Genel DinktCirUlk blnMa laibulen kalkarak Ulaa meydam- All
k ... palaı yolu ile her filn uat 9,30 da hareket edecektir. 

2·- lmnbulda.. 
l.tanbulda - .(Kuaköy) deki P. T. T. Şubeai blnaunda tay

yare yolcu biletleri Hbf l'iı•mia açılmıt ve bilet 1atmaya baı· 
lamııtır-

a - Yolcu biletlwimizi ıatan latanbul V •l'oali ldarui bilet
lerimizi 7. 8. 938 •kıamına kadar aam.ak Ye 8-8-9.18 claa itiba
ren ntm.,acaldır. 

~1a1a-., Kaaraa•el., 
l'ı._et muahedeleri. 

b - Y olcalanmızı YeıilldSydeki tayyare meydanıu fetlrecek 
.-umuz 8. 8. tal et... iti\aren (KaraldJy) deki P. • T. ıu · 
belli hinden laer ıGn tam ... t 14 de kalkacak ve lliç bir yere 
atramadan Y qilkaye laareket edecektir. 

c - 7. 8. 936 ~abll) kadar otoboaumuz timcliki l'ibi TalMim 
meydanmdaa kalkacakbr. 

·---· ---~~ 3 - Yolcuları,mw aaldeclen otoboalanm1&da (Hava Yollan) 
yuıa ..-ucbr. 

Sayın halka 1lb olaam. 

0NAKASALAR 
Zahire, Et ve Sehze: 

SUltauhmet inek SU'at okulu Sataıaalma komiqonundan: 
Miktarı T. becWl Tutarı 5-ta ilk ........ 
kilo t<. S. L. K· L. K. 

llOCID 24 50 
1600 ı 1 
SO() 15 

80Ct 12 il 282 73 Açık 

400 il 
800' 13 
200 90 

1500 4 55 
4SJO 4 50 1313 25 Açık 

40811 Ade l 50 • 
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1 
1500 31 1791 il 45 13' 78 Atık 
1200 80 •• 11178 13 ii •!• " 
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1000 4 
400 15 

4000 5 
800 3 50 

10000 A. 15 
1700 14 l3. 
700 650 

141. Açılc 1800 4 ıa11 18 30 
800 8 ·- 5 

13080 A. 2,50 
500 10 

4000 A. 4.50 
800 5 
8A. 11 - 4 - 18 . 
QA. 1 •• 2 

8 

4 Ağustos 1936 

Gazetemize girecek · 

Resmi hanlann 
Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir 

Okulun mayıa 937 aonuaa 
kadar yukarda yazılan 48 ka· 1 
lem yiyeceti 19-8 936 çar4amba 
slaG ekailtmeye konulmuftUr. 

ElrıMltme Fmchkb4a yfikHk 
meldepler muhu.a.eiliı- biaa• 
aında yapılacaktır. Eksiltmeye 
peceWer 2480 No. ha kanmma 
emrettiti tartları haiz olmaları 
•• gereken Wseleri tat1melan 
•• Ticaret ocluınm. 938 yılı 
kljıdını, Ticarethane namına 
pleıekler Noteıiikt.a twıym 
Yekiletaame ••mmeleri ve te-
mbıatlannı vaktiade yabrmala. 

Kapalı eluilbnede iltekl\ler 
aCSzü l'eçen kanuna uypn bel
l'eleri, teminat makbuz, bank 
ve teklif mektuplarını kapalı 
ve mGhirl6 zarf içinde uulü 
clairHiacle belli ... tten bir saat 
evvel Komisyon Reisine mak· 
b•z mabbilinde Yermeleri tart· 
name al.- yeya •&mek ut. 
yenla -.r.; ebiltmeye l'ire
cekler ... ve ıaatmda ,ak· 
aek mektepleı'uı~cililf•· 
cleli:i koml..r•- hı wrma
ları i1'a ol..._.. 

lstanbul Harici Askeri kıtatamdan: 
Demirkay alayı İfİD 376,000 lrilo ekmeklik un kapalı zaıfla 

eluiltmiye konulmuştur. lbalMi aju.to.ua 19 UDFUıbll ... t oa 
Hfte Vizede yapılacakbr. lat.klileri t.mbaat makhuduile Yaktia
de Komiıyoada bulunmalaclar. U-. ...._ ...__ t.ahmia ffatı 
oa. da.t lnmaetur· ilk temhallb lf'1 Ura. ........ heıwGn Vlze 
Sala~ Komi.,..._.. .......... 

Ank..a LeYazım Amirliği Sabnalma Komi.yonudan: 
1- Tü111et1 lutaluı için .. apla cim ve mlkwlan ,...ı. ••IW 

etlerini• kapalı zarfla 17-8-936 pazarteıi ra.a laat lfWa eb;lt· 
mui yapdacalctır. 

2- Kapab ıarf •1111 lia 1Ut 15te maklt• karfıbjı tlmea 
komisyonuna verilecektir. 
i- Tut.n 3'BM lira .... 
4- M•nkkat temiub 2'74 lira 55 laırqt.ur. 
5- Şarbaameıiai Jaeı: ı&n kemİlfOnda l'&eltilirler . 
8- l.t.tdileria b.W 1'11• ve ... tte lmalttilm. aatıaalma koaaı.. 

nuna pJmelerl. 
Miktarı 
50500 
34450 
3MiO 
20480 
25500 

lsaaol> 

lzmit 
Adapuuı 
Bolu 
Tul& 

••• 
1 - Korua bir aenalik ihtiyacı olan 700 bin kilo fabrika unu 

kapalı zarfla on bet •lln mClddetle eksiltmeye koaalmaftar. 
2- Muhammea bedeli 29llO() liradır. 
3- Muftkkat hminab 4483 llraclır • 
4- Şartnameıiai ıarmek lltiyealer her sGn ve ihale sl•I 

kati teklif ve t-iut mtııktabıaa... ibale JGal olaıİl 20-AtuatOl-9.18 
perıembe ffball ... t IOclaa bir Mat eyyeJine kadar yani ıaat 9da 
Diyarbekirde Kor •atuaalma. komiı1oauaa veraaebpi. 

• • 
1- lmair Mfbtahkem MeYld kıttatuaıa 430SO kilo ade Jtltl 

ihtiyacı kapah zarf uıulCl ile ekaıttm.,e lronulmattar. 
2- lhal•i 18-Afutoa.a18 ıab ıld IRt oa 'lllb batakta 1.

mircte Kıtbada Mlıtabkem MeYld $atmalar Komiqonmla ,..,.. 
lacaldar. 

3 - Tahmia eclllen mecmu tutan 34009 Ura OD kara_. 
4- Bebe lrllo aade yajı için 79 k....., fiat ta1a..aMllaiftlr. 
5- T..mata......_ ...... ; ... '12bnftai. 
8- Şartname ~ l10 ._.,: . .aftiM&tle ~ondan ab

..wtlr. 
7- fatektfter nearet Oclumda liaYıth oldaldan• dair vuika 

....,_ek mecburiyetindedirler. 
8- Ebiltmeye iftiralı edecekler ~ ı.,W ı..auaun 2 •• 3 

inci macldeleriacle " pata ....... ,.ali ...a.ları ile t..mat 
ve teklif mektablıanm llaale ı.mnclall • a Mr ... t en.ı Ko
m.i9yoaa Yermİf buhaaacaldanllr. 



Sayfa ?. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan: 

6000 Kilo Zeytin Yağı 

Tahmin edilen bedeli (3.100) lira olan yukarda miktarı ve cinıi 
yanlı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü aatınalma 
ko~iıyonunca 21-Atuıtoı 936 tarihinde cuma ıünü saat 14de açık 
ekaıltme ile ihale edilecektir. Şartname para11z olarak komiıyon-
dan ·u T ı· ı · verı r. a ıp erın muvakkat teminat olan 247 lira 50 kurut 
~e 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vHaikle mez

- ür l'iln ve saatte komiıyona müracaatları. 

2- inşaat- Tamirat· Nafıa işleri. Malzeme. Harita 

latanbul Harici Askeri kıtaatandan: 
A°ıckara'da Cebeci hastaneıinde yapbrılacak dahili kıımı ia

=~tıı· •pala zarfla ek,.iltmeye konulmuıtur. 81> intaahn ketif 
• ~ 1 135186 lira 28 kuruıtur. lhalesS 17 Atuıtos 936 pazartesi 

t~nu ıaa~ 15 dedir. Şartname keıif ve projeleri 676 kurut kar
: tında ınıaat ıubesinden alınır. ilk teminat 8009 lira 32 kurut· 
d ~· ~kıiltnıeye girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil mad
I e erınde yazıla bel1relerle kanuni teminat ve Bayandırbk Bakan
.~~ndan ~bnacak ehliyet veıikalarile birlikte teklif mektublarını 
~ e •aatindea en az bir aaat evvel Ankarada M. M. Vekileti 
atınalnıa komisyonuna vermeleri. 

Ankara Valiliğinden: 
k ,1- .Çankaya, Atatürk Erkek, Atatürk Kız Okullannın bedeli 
etıflerı 723 lira 32 kuruıtan ibaret olan tamir iti açık arttırma · 

ya konulnıuıtur, 
2- Açık arttırma 10-8 936 pazartesi gilaü Vilayet binaıında 

encGmeni daimide aaat 16 da yapılacakbr. 
. 3 f.tekliler fartnamede yazılı muhammen bedelin yüzde 7,5 

~•betinde para tahvilat, esham, Banka mektubu ile ekıiltmeye 
l'lrecelderdir. 

4- $artaameyi ıörmek iltiyenler Ankara Kültür Direktörlü· 
tine milracaatları. 

lçel Nafıa Direktörlilğinden: 

1- Silifke Mut yolunun 65 ve 74+000 kilometrelerinde inıa 
eclilecelc 8 ve 7 açılwtandaki köprtllerin ketif bedeli 4678 lira 
l.l kuruı olup açık eksiltmeye koaulmuıtur. 

2- Eksiltme 17-8-936 tarihine teHdüf eden pazartesi .rGnG 
saat onda Viliyet eacilmeniade yepılacaktır. 

3- Ekatltmeye firmek iıtiyealeria 350 lira 9'l kuruıluk mu· 
•aldcat teminat paruıaı azel muhasebe müdürlütü vezneıine ya• 
bnnaları veya o miktar teminat mektubları getirmeleri lazımdır. 

4 lneklilerin Ticaret odaıı ve bu it içi:ıı Nafıa müdilrlil· 
tinden alacakları ehliyeti fenniye vesikalarını getirmeleri ve 
fazla nıalCimat almak isteyenlerin nafıa mildürl6tüne muracaat 
etmeleri ilin olunur. 

lçel Nafia Direktörlüğünden 

1 - Menin Siliface yolunun 22 + 200 - 35 + 400 inci 
kilometreleri ara11nda ve muhtelif açıklıktaki dCSrt menfezin 
ahtap tahliyelerinin fer betona tahvili ve Gilindiriz. kCSprllilnün 
taı kemeri Gzerinin betonarme olarak inıaaı ketif bedeli 4849 
lira 36 kurut olup açtlf ekıiltmeye konulmuıtur. 

2 Elcıiltme 17 - 8 - 9.16 tarihine tesadüf eden Pazartesi 
rGnü saat onda Viliyet EncGmeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye 1rirmek isteyenlerin 363 lira 70 kuruıdık mu· 
nklcat teminat parasını özel muhuebe müdürlüjil veznesine 
Y•tarınaları ve:pa o miktar teminat mektubu getirmeleri lazımdır. 

4 - isteklilerin Ticaret odası ve bu it için Nafia mildilrlil· 
tinden alacakları ehliyeti fenniye veıikaıını ıetirmeleri ve fazla 
~alGmat almak iıteyenlerin Nafia müdürlütüne müracaat etmele· 
rı Din olunur. 

3... Mensucat. t:lbise • Kundura · Çamaş1r ve v. s 

Ba)'lndırlık Fen Okulu Arttırma Ekıiltme 
karp?~ulumuza lGzumu olan 425 lira tahmin bedelli 85 çift iı· 

ının 13-8-"9.16 Perıembe gilail •aat 14 de ihaleıi yapılmak 
ilzere açık eksiltmeye ı..amuıtur. ilk teminat 31 lira 88 ku• 
ruıtur. 

S lıtelclileria prtnameyl ılfmek Ozere hertiln Arnavut köy 
arraf bunauıac1a1ıı okula batvurmaları ve ekıiltme rilail de 2490 

1ayılı arttırma eluiltme kaauauun 2,3 maddelerinde yazılı bel-
1relerile Fındıklıda GOıel Saa'atlar Akademiıi binası içinde Yilk· 
1ek mekteöler mahuebecilitinde toplanan Komiıyoaa ıelmeleri. 

Adapazarı llçebayblandan: 
Adapuan lclJ korucuları için imal edilecek "185,, kat elbise 

•• "Ul5,, P.ft fotin namuneai mevcut bulunan kamqtan olmak 
ve 1-8-936 taribladen »8-838 ~ ,._ • ..., 1.•'19,,._ .slıDI 
aaat 14 de ilaale etiilmek .. ._. ID ... --••- ..., •• .,.. 
•uedilm ... Talip o1a.ıar ybie 7,t t.mlaat ~ 0... lclp,e 
heyetiae mlVaeaat .maelerl. Taıracla bulunaa talipler tutııia•• 
ve auaauaeaial ıarmek Gsere latanbul Sultaaahmetteld Uçe Jan
darma Komut:a.lıatm& •Gracaatlan ilin olunur. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

4- Mahrukat ·Benzin·Mak,ine yağlan ve saire 

lstanbul limaı sahil sıhhiye merkezi 
Sabnalma Komisyonundan: 

Merkezimiz için 1500 2000 teneke benzin aaba alınacakbr. 
A - Tahmin bedeli çift tenekeıine dokuz yilz yirmi kuruıtur. 
8 - Şartnameler merkezimiz levazımından paraıız alınır. 
C- Ekıiltme 21 Atuıtoı 936 cuma lrÜDil aaat '15te Galatada 

Karamu.tafa pqa ıokatında mezkür merkez ıabnalma komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

D- Ekıiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
E- Eksiltmeye! gireceklerin Ticaret Oda11ndan 936 ıeaeaine 

ait ve1ikalarını g6ıtermeleri tarttır. 
F- Eksiltmeye ıirecekler aaat 14e kadar teklif mektublarıaı 

mühürlü olarak makbuz mukabilinde komiıyoaa vermeleri ıartbr. 

Tahl'8iye Umum Miidnrlliğünden: 
idarenin Fenni tesiıatında kullanılmak üzere açık ekıiltme u· 

sulile 20 ton motorin ve iki ton Diezel yatı alıacaktır. 
Motorinin muhammen bedeli 1200 lira ve muvakkat teminatı 

90 liradır. 
Diezel yatının muhammen bedeli 680 lira ve muvakkat temi· 

natı 51 liradır. 

ihaleleri İ8-8-936 tarihine raıtlıyaa Salı rGnü Hat o;--bette 
Çinili Rıhtım hanında Tahliıiye Umum MOdürliltO binasında top· 
lanan Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ıözü ıeçen komlıyondan paraıız verilecektir. Mu· 
vakkat teminatların ebiltmete baılayıncaya kadar idare vezne
ıine yahrılmaaı lazımdır. 

Askeri Fabrikalar Umum 
müdürlüğü Satınalma 

komiıyonundan : 
14650 Kilo 18 No. Yat 
8150 " 19 " • 

3000 " 25 " " 
500 ,,27,," 

8000 ,, Bor yatı ,, 
1300 ,, 46 No. yat 

2500 " 40 " " 
1000 " 32 " " 
375 ,, 16 No. yat 

6500 " 17 " " 
Tahmin edilen bedeli (8360) 

lira olan yukarda mikdarı ve 
cinıi yazılı malzeme Askeri F ab
rikalar Umum Müdürlütü Satın 
alma komiıyonunca 21 atU1· 
toı -9.16 tarihinde cuma güail 
aaat 15 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız 
olarak komiıyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat 

olan (6'l7) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur rllnde ıaat 
14 e kadar komisyona verme· 
leri ve kenc\ilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 mad· 
delerindeki veHikle mezkur 
gOn ze ıaatte komisyona mü· 

racaatları. -
Emniyet Direkt6rlüğiinden: 

Direktörlilk için 12000 litre 
benzin alınmuı açık ekıiltme· 
ye koaulmuıtur. 

Beher litrenin muhammen fi· 
atı 25 kuruıtur. lıteklilerin 
prtaameyi 1rlSrmek Gzere Di· 
rektörlGk hesap memurlutuaa 
ve ekıiltmeye ittirak için de 
2'l5 lira muvakkat teminat 
makbuzile 12-8-936 Çarıamba 
1rilnü ıaat 15 te Vilayet Muha• 
ıebecilik daireıiadeki komlı· 
yona milracaatları. 

5.--llaçlar, Klinik ve ispençiyari alit: 
Ankara nümune hastanesi Baştabibliğinden: 

Hutanenia 9.16 Mali yılına ait miktar, cina Ye tahmin fiatile 
eksiltmenin ıekli ve muvakkat teminatı yazılı eczayı tıbbiye ve 
tıbbi malzeme 31 Temmuz 936 tarihinden 15 atuatoı tarihine 
kadar on bet 1rOn milddetle ekıiltmeye konulmuıtur. 

Şartname ve liıieleri Ankara Nilmune haatanesi Bqtabiblttin· 
den ve lıtanbulda Sıhhat ve içtimai Muavenet Mildilrliljilade 16· 
re bilirler. 

Ekıiltme 10 Atuıtoı 936 Cumartesi gilnü ıaat 10 da Ankara 
Nümune Hastahan-=ainde yapılacaktır. 

Dikkat! Muvakkat teminat para olarak alınmaz. Para vermek 
iıteyenler bir rGn evvel hutaaeye müracaat ederek paralanaı 
maliye vezneıiae yatırmaları lbımdır. 
Lira Miktarı Muvaklcat teminat Lira K. Cinai Eksiltme teldi 
6000 238 kalem 450 00 Eczai tıbbiye kapalı zarf 
750 7 ,, ~ 25 U.tik malzeme pazarlıkla 
600 5 ,, 45 00 Katldlt ,, 
500 5 ,, 37 50 ipek iplik ,, 
450 3 ,, 3.1 75 Lokoplaat ,, 

Milli miidafaa Vekileti Satınalma komisyonundan: 
15 çift seyyar ecıayi baytariye aandıtı (le 75 adet ampul ku · 

tuıu pazarlıkla aaba alınacaktır. ihalesi 11-8·936 Hh lfGaü 1aat 
14 dedir. Hepıiae biçilen ederi 650 liradır. ilk temiaab 48 lira 
75 kuruştur. Şartname ve mevcut nilmuaeleri ıörmek İltiyea her 
gOn M. M. V. ıatınalma komisyonuna mlracaat ve pazarhta ri· 
receklerin 2490 sayılı kanunda ıCSıterilea vuaikle ve teminat 
mektubile bh ilkte belli gün ve ıaabada satınalma komİl)'onuaa 

relmeleri. 

lstanbul Komu 
Satanalma Komiayoll 

Ordu sıhhi ihtiyacı 
kalem göz aleti aabD 
hr. İhalesi 28 9-936 
1rilnü aaat 15,30 da ka 
la yapılacaktır. M 
tarı 8371 liradır. 
her giln komiayonulll 
rülebilir. lıteklileriD d 
ilk teminat makbuı ~ 
tublarile birlikte 2490 

yonuna 1relmeleri. 

••• 
Ordu ııhhi ihtiyacı 

kalem malzeme 24-
ıembe gOnü aaat 14 te 
ailtme ile aahn al 
Muhammen tutarı 219' 
Şartnamesi her pn 
numuzda ıörillebilir. l 
165 liralık ilk iemiaat 
veya mektublarile bir 
rün ve ıaatta Fındtldı .. 
alma Komisyonuna 

• • • 
Ordu aıbhi ihtiyaca 

kalem malıeme 2-t
perıembe ı&nil ıaat 
açık ekıiltme ile aatdl 
caktır. 

Muhammen tutarı 
dır. Şartnamesi her ti", 
yoaumuzcla 1rörGlebilİfi 
leria 180 liralık ilk 
makbuz veya mektu 
raber belli rün ve 
dıklıda Komutaabk 
Komiıyoauaa ıelmeıerL 

• • • 
Ordu ııhbi iht11aca 

kalem iapeaçiyarı 
24 eylGl • 936 perte• 
ıaat J5 de llbaleai a~ 
me ile yapılacakbr..:._.,a 

Muhamea tutan-_.... 
Şartnamesi her fln 
aumuzda rCSrillebilir. 
rin ,214 hrabk ilk telD 
buı veya me'1ublaril• 
belli gOa ve ıaatta f 
Komutanlık Sabn.ı.a 
yonuaa relmeleri. 

• • • 
Ordu ııhhi ihtiyacı 

tane ia1an tartmat• 
buktll aatın alınacak 
lesi 28 Eylül 936 P 
ail Hat on dSrtte açık 
me ile y•pılacakbr. 

men tutarı bin ikiyOS 
dır. Şartname Komlf 
da 1rörillebilir. late -:::...ı 
ıan dart liralık ilk tellV":J 
buz veya mektublaril• 
belli .rGn ve Hatta f 
Komutanlık SabnallD 
nuDa felmeleri. 

• • • 
Ordu aılahi ibtiyad 

çefit ampul aabD 
lhal•i 28-9-9.16 1aaı 
da açık eksiltme ile 
br. MW..mmea tutara 
dır. Şartaamui KolD 
da ıörGlebilirlir. 
66 liralık ilk temiaat 
veya mektublarile 
li fln ve aaatte Fın 
mutanhk Satınal ... 
...... relmeleri. 

• • • 
Ordu ihtiyacı 

dMçi makinesi ve 
aİı.-cakbr. lhal•i 
talfilal flal aut l_. 
ıU&ae ile yapılacaktlf• 

Ankara Belediye Reisliğinden: m•i her rh Ko 
1 - Belediye kimyahane1i için Ulaumu elan alat ve eczayı da r8rllebillr. M 

klmyevlye OD bet .Un mGdd•tle açık eluiltmeye konulmuftur. tan 2535 liradır. his 
2 - lluhaiııa- betleli 4.15,85 llraclar. 191 Qradar. l.tek 
a - llllYallkat temlaab ... ........ ....... makbaz ,,.,. 
4 - ........... lfnaek ~ .._ ... t(lriiD itleri lar W. beraber belll ~ 

le•ı .. ve -....llıl'fııl de 14 ~ a .... Aat oa IMa· ı fnadıldıda Kom 
pkti w .. ı,. ••ıhnc•"M .......... ma Komüıyoaw 



.. ~atbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 

lieı>a· İstanbul Belediyesinden : 
'tı rtıı~e-348 lira 21 kuruş fiyat tahmin olunan Karaağaç mües-

d~e k lldurlüğünün senelik ihtiyacı olan kırtasiye açık ekıilt • 
Gri• 0ııuı L M .. lıt• muştur. Kırtasye listesi ve şartnamesi evazım u-

te 'h 
111lde .. ·ğ· 'k 1 "' ı· gorülür, istekli olanlar kanunun tayin ettı ı veaı a 

~ ~kıı:~alık ınuvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
•t. Os 936 sah günü saat 14te Daimi Encümende bulunma-

.. s 
araciye ve teferruatı, demir aksamı ve saire 

ı Af illi ınüdafaa vekaleti satınalma komisyonundan: 
te liepıine biçilen ederi 9326 lira olan dokuz kalem sarra-

l!talı 2 eınesi kapalı zarfla alınacakbr. 
"ııte ":' Şartnamesini parasız almak ve örneklerıni görmek isti· 
a : 11 

her ğün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
ı be Eksiltmesine girceklerin kanun 2 ve 3 cü maddelerinde 
ııı klgeteri 699 lira 45 kuruşluk ilk teminatlarıile birlikte tek-

e tu l · .. .. 11 e P arını ihale günü olan 10·8 936 pazartesı gunu saat 11 aı b~ k · · leri, ır saat evvel M. M. V. satın alma omısıyonuna ver-

Nakliyat: 
Askeri Fabrikalar Umum Mü~ürlüğü Satınalma 

Q· Komisyonundan: 
ır sene zarfında Kayaş istasyonuna gelecek ve gidecek 

lllb . 2000-2500 ton eşya nakliyab 
~t ltıın edilen bedeli 1500 lira olan yukarda yazılı nakliye işi 
~llstos 936 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Askeri Fab
ı~ I lJınuın Müdürlüğü Satınalma komisyonunca açık ekıiltme 
· 18~ e ~dilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri
•lı ~klılerin muvakkat teminat olan 112 lira 5~ kuruş ve 2490 
~ \' anunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesaıkle ıözü geçen 

e •aatte komisyona müracaatları. 

t İnhisarlar Samsun Tütün Fabrikasından: 
:btiltalarımızın bir sene içinde şartnamesinde yazılı yerlere 
l •cak ve iskelelerden vapurlara gönderilecek tütün ve ıiga

~il •air eşyanın nakliyesi 25-7-936 tarihinden itibaren 15 gün 
t~etı.e eksiltmeye çıkarılmıştır. İstekliler eksiltme şartnamesi
~ •. lllı dairelerin açık olduğu saatlerde hergün fabrika sevk 
~-'ile tnüracaatle görebilirler. Eksiltmeye çıkarılan nakliyatın 

'l~'ttten bedeli 5340 liradır. Eksiltmeye girmek için bu para
t li~de yedi buçuğu nisbet!nde dört yüz lira muvakkat temi
~tnek lazımdır. Eksiltme 10 Ağustos 936 pazarteai günü 

te fabrikada müteşekkil Komisyonda kapalı zarf usulile 
Caktır. Muvakkat teminat omakbuziarile teklif mektublar1 
e saatindrn evvel Komisyon Başkanlığına verilmiş bulu · 

tır. 

ı 
A\uteferrik 

'-~ İstanbul T. T. Başmüdürlüğünden: 'll tlıetre murabbaı olan İıtanbul telegraf Merkezi Muhabere 
\lttı11 11"nun üç milimetre linolyom ile tefrişi açık ekıiltmiye ko
.,.-'lt~r. Eksiltme 17-8·936 pezartesi günü anat 14 te Galata· 
~"'ıııı: lstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğü Alım Satım Komis• 
~iltı a Yapılacaktır. Muhamen bedel 750 lira, muvakkat temi· 
G~G~~~ eksiltme gününden evvel yatırmak üzere her gün Baş

tılc Yazı işleri kalemine müracaatlerı. 

~•i İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Miktarı Tahmin bed. İlk teminat 

dık l<. G. Aded L. G. L. G. S. 
~tıı 4729 5201 90 390 14 25 
lııı . 109 32 70 2 45 25 
Citıı lp 989 400 593 64 44 52 30 

237 750 190 12 14 25 90 

1 6028 36 451 37 70 
d6rt ~llkarıda cinsi miktarı tahmin bedeli ve ilk teminatı yazı 
tır alem anbalaJ' malzemesi kapalı eksiltme ile satın alına 

-
. 

~ . 
~I L 1F.kıHtrne Gedikpaşa jandarma dikim evi binasında İsl~n 

dt }' atınalına komisyonunda ve 17-8·936 pazartesi günü saat 
t .... apllacaktır. 

-

''r.d~~b:ernenin hepıinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu lfİ -
t•i d a kutunun bir istekliye, iple sicimin diğer bir iıtekliye 
4 e caitd' • 

~'~t~lliıtektil~:· istedikleri kalemin ilk [teminai makbuz veya 
~ ~\lı t llll Veaair kanuni belgelerini ve teklif mektubunu hav 

lt}'otlt ilrflaruu eksiltme saatinden bir saat evveline kadar ko 
S -.... ş"erıniş bulunmaları. 

i 

-
artnaıne ve nümuneler her gün komisyonda görülebilir . 

~ ld••t lstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 
ç 
-

~t, ~a~e•aiti nakliyeıinden olan ,294, 213 ve 218 No. h ü 
•,)~il i .... 1~0netinden ikisinin tamir ve birinin karoıeriainin ye 
tı. ~ ·qa ı · · q't l'ttıi _ •şı açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 17-8·936 
'""-GdGr~un_u saat 15 te Galataaarayda İstanbul Posta T. T 
~· btdet· ğu Alım, Satım komisyonunda yapılacaktlr. Muham 
~, ıı~t 1 

IOIO lira, muvakkat teminatlarını eksiltme gününde 

. 

. 
n 

~I ' iilnü d - " "d N 1 1•leti n en evvel yatırmak uzere her gun Başmu ur 
l<alemine müracaatleri. 

Ü 

MÜNAKASA GAZETESi 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
1- Her bir tanesine biçilen ederi 85 kuruş olan kırk bin tane 

ç ıplak aleminyum matra kapalı zarfla eksiltmeye konulrr.uştur. 

2 - İhalesi 3·Eylul-936 perşembe günü saat 15tedir. 
3- Şartnamesi 170 kuruşa Komisyondan ahnır. 
4- İlk teminat 2250 liradır . 
5- Eksiltmeye girecekler kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde 

azılı belgelerle birlikte teklif mektuhlarını ihale saatinden en 
z bir saat evvel M. M. V. Sabnalma Komisyonuna vermeleri. 

y 
a 

Konya İli Bayındırlık Direktörlüğünden: 

2 
Konya Bayındırlık Direktörlüğü için satın alınacak 40 çadır • 

400 lira muhammen bedelle açık eksiltmeye konulmuştur. Bu 
şe ait şartname bedelsiz olarak Konya nafaasından alınabilir ' 

Eksiltme 19 ağustos 936 çarşamba günü saat on beşte Vilayet 
Daimi Encümeninde yapılacak ve eksiltme açık zarf usulile ola
aktır. Ekıiltmiye girebilmek için isteklinin 180 lira muvakkat 

i 

c 
t eminat vermesi ve bundan başka da en aşağı 3000 liralık çadır 
şlerini muvaffakiyetle yapıp tamamladığına dair resmi ftsikayı . 

haiz olması lazımdır. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
17,5 ton çinko 

Tahmin edilen bedeli 5075 
l ira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Aıkeri Fa· 
brikalar Umum Müdürlüğü Sa
ınaJma Komisyonunca 20-8-936 
tarihinde perşembe gJnÜ saat 

15te kapalı zarf ile ihale edile· 
cektir. Şartname parası~ olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat olan 380 lira 63 ku
ruşu havi teklif mektublarını 

mezkur g-ünde saa~ l4e kadar 
komisyona vermeleri ve kendi· 
lerinin de 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki ve· 
saikle mazkôr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

t 

-

. ._..,. ·=-- = 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
3600 
3200 
2650 
3000 
1000 

13450 

kilo Boğaziçi gurubuna bağlı depolara teslim 
n Üsküdar ,, ,, ,, " 
,, İstanbul :t ,, ,, " 

,, Cibali Fabrikası çocuk yuvasına,, ,, 
,, Galatada ve Meydancıktaki Teftiş Muhasebe 

şubelerine depolara teslim 

Yukarda teslim yerleri gösterilen müesseselerimiz 
için cem'an 13450 kilo mangal kömürü 6-8-936 gününe 
rastlayan Perşemhe günü saat 15 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. İsteklilerin şartr.amelerini görmek üzere . her 
gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatta 
yüzde 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Satım 
komisyonuna müracaatları. 77 (] 22) 3-3 -

İstanbul Belediyesi İlcinları 

* 

Hepsine 3000 lira değer biçilen Ayasofyada Ayasofya 
müzesi arkasında ve Bahçe içinde evvelce kimsesizler 
yurdu olarak kullanılan binanın ankazı satılmak üzere 
pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülür istekli olanlar 225 liralık muv<!kkat teminat mak
buz veya mektubile beraber 19 Ağustos 936 çarşamba 
günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 146 (İ) 

* * * 
Bakırköy Ayayorgi mahallesinde köy içi sokağında 

yeni 166 N. lı ve 514 metre murabbaı bahçesi bulunan 
evin mülkiyeti pazarlığa konulmuştur. Bu eve 1 t O lira 
bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdütlüğün
de görülür istekli olanlar 825 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 19 ağustos 936 çarşam
ba günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

ı 47 (İ) 

Kanunlar, Kar arnameier~karetmuahedeltri

İhracatın Mürakabesi 
( 112 ci nushadan ·devam) 

Bu maddenin bir fıkrasında iflas kararı verilen bir tacir 
ihraç ticar~til~ ?1eştul olacak- kanun dairesinde itibarı yerine 
ların kendılerının veya şerik- gelince; memun olan haklan 
terinin, onlar da olmazsa müs· da tabiatile avdet edeceğine 
tahdemlerinin ihraç ticareti ve itibarın yerine gelmesi icin 
yapılmarını temine matuf bir müflisin borcunu ödeyerek bü-
şarttır. tün alacaklıları tarafından ibra 

Maddenin D fıkrasında iflas edilmiş ve böylece eaki ilişik-
eden tacirlere ihraç ticareti ferinden hiç birisi kalmamış ol-
yapmaları için ruhsatname ve- ması meşrut bulunduğuraa göre 
rilmemeai uzun münakaşayı teklif layfüasındaki müflislere 
macip olmuştur. Mutlak olarak aid muHak kayıd kaldırılmış 
iflas eden bir tacirin ihraç işi.. ve yalnız hileli ve taksiratlı o-
ni hiç yapamaması muvafık larak iflas etmiş olanların ih-
görülmemiş, çünkil hakkında racat ticareti yapamaması ka· 

Sayfa 3 

bul edilmiştir. 
Karakterleri itibarile zaif ba

zı tacirleriu müretteb olduğu 

şüphesini kuvvet?e uyandıran 
bir vaziyette alacaklılarından 

ekseriyet reyi toplayarak hakı
ki alacaklelarını zarara soka
cak mahiette konkordato akdet
tikleri görüldügünden; icra if· 
las kanununda konkordato 
hakkında mahkemeye takdir 
salahiyeti veren hükümler mev
cud bulunmasına rağmen tica
ri hayatında konkordato yap· 
mış bir şahsın ihracat ticaretin
de aranılan sıkı inzibati ka
yıtlar rorsında bu işi yapmak
dan menedilmesi memleketin 
ekonomik yüksek menfaatleri 
bakımından lüzumlu bir tedbir 
oldnğuna encümen kanaat ge
tirmiş ve bu fıkraya ruhsatna· 

me almak için bunun da şart 

olduğu yolunda bir hüküm koy
muştur. 

İktisad encümeninin Hüku· 
metin teklifi olarak kabul et· 
tiği üçüncü madde encümeni
mizce ikinci maddenin D fık· 
rasına alındığından bu numa
ralı madde layihadan çıkarıl

mıştır. 

Encümenin tertibine göre 
dördüncü madde ruhsatname 
alacakların müracaat etmeleri 
usulünü göstermektedir. 

Encümenin tertibine göre 4 
üncü madde olarak koyduğu 

hükôm İktisad encümeninin 4 
numaralı maddesinin son fık· 
rası olup bu fıkra ruhsatname
de hangi malların ihraç edile
ceğinin yazılı olması lizımge· 

leceğini ve yazılı olmayan mad
denin ihraç ticaretini ruhsatna
me sahiplerinin yapamayacak
larını ve başka mallar ihracı 

işini yapmak isteyenlerin bunu 
ruhsatnamelerine ilave ettire· 
bileceklerini göstermekte olup 
bunların müstakil bir maddede 
yazılı olması mucip görülerek 
o suretle madde tertip edilmiş
tir. 

Beşinci madde de ruhsatna
me numarasının yazılmasına 

dair olan İktisad encümeninin 
beşinci maddesinde- bu numa
ranın firmanın altına yazılması 
gösterilmiş ise de ticari unvan 
hakkında Ticaret kakkında Ti
caret kanununun umumi hü
kümlerine taaruz edebilecek 
olan bu mecburiyet ihraç tica
reti için ruhsatname alan ta
cirlerin yalnız ticari kağıtların
da yazılı firmaların altına bu 
numaraların konmasına hasre
dilmiş olduğu anlaşılmasına 

mebni madde, numaranın bu 
kağıtlara konulması icap ede
ceği suretinde yazımıştır. 

İktisad encümeninin beşinci 
maddesinin son fıkrası ruhsat
name göstermiyen tacirlerin 
mallarının gümrüklerden mem
leket dışına çıkarılmayacağı 
hükmünü ihtiva etmekte olup 
bu hükümün, ruhsatname nu
marasmın firmaların yazılı bu
lunduğu kağıtlara yazılmasını 
amir olan maddede bir fıkra 
olarak bulunması münasip gö· 
rülmediğinden mustakil bir 
madde olarak yazılmış ve güm
rüklerden ruhsatname ibraz et
miyenlerin mallarının mutlak 
olarrk çıkarılmaması da birinci 
maddenin son fıkra11ndaki is
tisnai kayda göre doğru olma· 
yacağından bu kayıt da mad
deye işaret olunmuştur. 

(Devamı var) 

YÜREK ÇRRPINTISINA 
NEVROL CEMAL 

DAN 20 DAMLA ALMAK KAFİDİR 
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Pour la Publicite ı'adre11er 
1 1' Adminlatration Joumal Qaotidien des Adjudicationı 

1 ere Amıee No. 114 

-------------------------------------------------. 
Les avantages procures par notre journal 

a ses abonnes 
En delıors de son conteım, le uMünakasa Gazete-· 

sfo of/ re ci ses abonnes les a11antages suivants: 
1.- il publie en supplement le texte en f rançais 

de toutes les lois, decrets-loi, trailes de commerce, 
Ustes des contingentements ete. el les soumet gratui
lement ci ses abonnes. 

2- il met gracieusement a la disposition de ses 
abonnes un specialiste en mailere jiscale, capable et 
ttperimente, pour toute consultation, afin de resoudre 
les questions epineuses de (ise et d'impôl. 

3. - Le Bureaıı de Tradııction «Poliglot» effectue, 
d l'intention de nos abonnes ıme escompte de 25 
pour cent dans leurs travaux de traduction et de copie. 

-----------------------------------------------.................................................................. 
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A) Adjudlcatiom au Rabaiı. 

1 - Conatruction, Reparation, Travaux Publicı, Carto,..aphle e 
2 - Prodaib Cbimique et Pharmaceutiq ue-lmtrumenb Sani· 

tairea-Fourniture pour H6pitaux 
3 - Habillement - Lin~erie • Cbau11ure• ete. 
4 - Travaux tl'imprimerie. Reliure - Papeterie 
5 - Selleri• - Harnacberle et AcceuoirH 
8 - Combumble • Cbarbon - Carburaat. 
7-Dinn. .................................................... 

. l) ldjodications au Rabais 

-ı-

Conıtruction- Reparation 
Travaux Publicı,Materiel de 
Coutruction Cartograpbie 

Conıtructlom İn\erieurH a 
l'H6pital de Djebedji a Ankara. 
Prix eıt. 13S186,28 caut. prov. 
8009,32 L. Adj. sous pli eaehete. 
Com. d' Achat du Ministere de la 
Defenae Nationale a Ankara, Lun· 
di, 17-8-936 a ıs h. Cah. deı eh., 
P"Oiet. ete. a la Seetion clea 
Coutructions du dit Miniıtere, 
llOJennant 676 P. 

-
Reparatlon de1 ecolH Telaaaka

,., Atatilrk pour garçonı et Ata· 
t6rlt Pour jeune1 fillH d' Ankara. 
Prıx eıt. 723,32, cautı. prov. 
7 ,5 pour cent. Adj. ouverte. Com. 
Peraa,nente du Vilayet d' Ankara, 
Luadı 10.S 936 a 16 h. Cab. deı 
ch. l la Oirection de l'laıtruetion 
Publique d' Ankara. 

-2-

Mectiea.._ ciiyer• 238 ıor• 
"'· Pri& 91t. 6000, caut. prov • 
450 L. Adj. aou• pli caclaete. 

SOO, caut. prov. 37,50 L. Adj. 
de rre a rre. 

Locoplute 3 sorte1. Prix est. 
450, eaut. prov. 33,75 L. Adj. de 
rre a gre. 

Poar leı be1oinı annuels de 
l'Hôpital "Numune,. d' Ankara et 
ou aura lieu l'adj. le Samedi 
10-8·936 a 10 h. Cah. dea eh. 
chez le Medeein en Chef de cet 
Hôpital a Ankara et a la Direc
tioa de l'Hygieae et de l' Asıiı· 
tance Sociale a Istanbul. 

Coffreı portatifi de drorues 
•eterinaireı 15 palres, et boite 
d'ampoules 75 pieees. Prix est. 
650, caut. prov. 48, 75 L. Adj. do 
rre a rre. Com. d' Achat du Mi· 
aistere de la Defeau Nationale 
a Ankara, Mardi 11-8-936 a 14 h. 
Cah. dH eh. et echııatillonı a la 
dile Commiı•ion. 

,.--
laıtrument. et procluitll cbi· 

miquu pour le laboratoire ehi· 
mique de la Municipalite d' An· 
kara. Prix eıt. 435,85, caut. prov. 
32,62 L. Adj. ouverte. Com. Per· 
manente de la Muaicipali.C d' Aa· 
kara, Vendredi, 14-8-936 a 10 h. 
30. Cah. des eh. au Secretariat. 

La Com. d'Acbat clu Com• 
mandanat d'lıtanbul a Finclikii 
acbetera, pour 181 be•oiaı uai• 
tairu de l'armee lu articl .. et 
ı.. procluib .uivant•: 

1- lutrumentı oplatalmo
lotiq•• 210 piecea. Prix ut. 
8'71, oaQt. prov. 628 L. Adj. 
... pil ~. Lundi 2,8.9-936 
a ıs,30. 

2.- Appaıeila etİMt1'11m•b 
clutail'M 5 ıort.a. P~ -.t. 
2Ş35. ı•ı ı.t .... 

..... ,. ~t L 

MARDI 

prov. 214 L. Adj. ouverte. Jeudi 
24-9-936 • 15 h. 

4. - Bucule po., hommes 
10 pieces. Prix est. 1700, caut. 
prov. 94 L. Adj. ouverte. Lundi 
28-9-936 a 14 h. 

5.- Ampoule 5 ıortes. Prix 
est. 878, caut. prov. 66 L. Adj. 
ouverte. Le 28-9-936 a 14 h. 30. 

6.- Fourniture Hnitaire 17 
ıorteı. Prix eıt. 2194, eaut. prov. 
165 L. Adj. ouverte. Jeudi 24-9-
936 a 14 h. 

7. - F ourniture tanitaire 8 
ıorte•. Prix est. 2395, caut. prov. 
18'0 L. Adj. ouverte. Jeudi 24·9· 
936 a 14 h. 30. 

Cah. deı eh. a la CommİHİOD 
susvisee. 

-3 

Habillement - Lingerie • 

Chauıaureı ete. 

Uniformeı 165 co•tumd, 
Chauuureı 165 paire.s, pour 

les rarde .. forestier1 d' Adapazar. 
Com. du ıouı· Gouvernorat d' A· 
dapazar, jeudi, 2().8..936 a 14 h. 
Cah. des ela. et eciwıtillon au 
Coamandanat de la Gendar•erie 
a Sultanahmet. -

Escarpine• 85 paireı. Prix elt. 
42S, caut. prov. 31,88 L. Adj. 
ouverte. Com. ıpeciale siepant 
a la Comptabilite dea Ecole1 Su
perieureı, al' Academie de1 Beaux· 
Artı de Fiadi1'li, Jeudi, 13-8-936 
a 14 b. Cab. deı eh. a l'Ecole 
Technique deı Travaux Publicı, 
sise Sarrafboarnou, a Arnavout· 
keuy. 

-4-

Travaux d'lmprimerie 
Reliure • Papeterie 

F ourniture de Bureau 

F ourniture de bureau et pa· 
peterie pour les buoin• aanuela 
de la Direction de1 Etabliı..
ments de Karaarlaatch. Prix eıt. 
348,21, caut. prov. 'J:1 L. Adj. 
ouverte. Com. permanente de la 
Muaicipalite d'lstanbul, aardi, 
18-8-936 a 14. Liıte et cab. ela 
cb. a la OirHtioa de l'Economat. 

- 5-

Sellerie - Harnaclıerie 
et Acceaıoireı 

Fouraiture de ..Uerie 9 sor· 
tu. Prix yt. 9326, eaut. prov. 
699,4S L. Adj. souı pli cacbete. 
Com. d' Acbat du Miniatere ele la 
Defeaıe Nationale a Ankara, 
LuDdi, 10-8-936 a 11 h. Cah. de. 
eh. et echantillon a la dite Com-
11ıi11ioa. 

- 8-

Comb:utible, Cbarbon1, 
c.r-......t. 

Article• ea caoatehouc 7 .,,. 
te.. Prix eıt. 750, caut. prov. 
56•25 L. Adj. de rre a rre. 

cat,.t s ....... Pris .... 
600. caut. .-.. 47,58 L M~ 6 
ır•ap 

FR ea ~le 5 lodM. Pris ..t. 
3.-~-mıııı ....... ..r 

14 aort•· Prix .... 2l5Q. cıa..t. 

Adj. 10uı pli eachete. Com. d' A· 
ch•t du Siep de l' Admiaiıtration 
Saaitaire deı Littoraux du Port 
d'lıtanbul, (Galata, rue Karamuı· 
tafapacba) Vendredi. 21 8-936. 
Cab. deı eh. rrat. a l'Economat 
do l' Adm. ıuıviıee. 

pale dea P. T. T. ~ 
Galatuaray, Landi 17 
la. Cah. de• eh. au 

Huile N. 18 K. 146SO 
n " 19 n 8150 
n n 2S n 3000 
n n '1:1 " 500 
n (Bor) n 8000 
n N. 46 n 1300 
,, ., 40 n 2500 
n n 32 n 1000 
n n 16 tt 375 
n n 17 n 6500 

Prix eıt. 8360, caut. prov. 671 
L. Adj. ıouı pli eachete. Com. 
d' Achat de la Direction Generale 
dH Fabriques Militaireı, Vendre· 
di 21-8-936 a ıs h. Cah. des eh. 
grat. a la dite Commi11ion. -

Motorine 20 tonne1. Prix e1t. 
1200, caat. prov. 90 L. 

Huile Dtuel 2 tonnH. Pri:ı .t. 
680, caut. prov. 51 L. Adj. oa• 
verte. Com. d' Achat de la Direc· 
tioa Geaerale de Sauwıtap 
(TchinUl Ribtim H• 1 Galata), 
Mardi 18-8-~ a 15 h. Cah. du 
eh. grat. a la m&me Co•miııion. 

Benzine 12000 litrH, pour la 
Direction de la SOrete. Prix eırt. 
25 P. le litre. Caut. prov. 225 L. 
Adj. ouverte. Coa. ıpeciale sie
reaat a la Comptabillte du Vila· 
yet, Mercredi 12-8-936 a 15 h. 

Coffret. 4729 piec ... Prix nt. 
5201,90, caut. prov. 390,14 L. 

BINteı 109 pieceı. Prix eıt. 
32,70, caut. prov. 2,45 L. 

Gro•• cor.le 989,400 kila. 
Prix ut. 593,64 caut. prov.44,52 
L. 

Ficelle '137,750 kilos. Prix elt. 
190,12, caut. prov. 14,2& L. Adj. 
IOUI pli cachete. Com. d' Achat 
d'lltaabal du Commandaaat de la 
Gen4araerie a Guedikpecha, Lua
di 17-8-936 a 15 h. Cab. dH eh. 
et eclaaıatillon a l& dite Coaunis· 
sion. -

Liaoleum ele 3 m/ra, .etıw car· 
re 371 t pour l'ameubleaent de la 
Mile de Co•aunicatioa Centrale 
telerrapbiqoe. Pris eat. 750, caut. 
pmov. S6,2S L. Atlj. ouverte. Com. 
d'Acbat et de Vente dela Direc· 
tion Principale ele• P. T. T. d'la
taabul a GalataMrar. ludi 17-8-936 
a 14 h. Cah. d.. et.. aa Secre
tariat de cette Dinctioa. -

Reparatioa de 2 eam.._attel 
et ncoab1aetion ele la cuaH~ 
rie d'uae troilime, to... ı.. troia 
apparteaaat a la Dtrectioa Pria· 
oipale clea P. T. T. d'lat.h"· 
Ptiz .t. tfU.Q, --.. pro 7~75: 
... -.~ ~-v...... 

" lriMI-

-

-
40 Tentu. Pri• 

caut. prov. 180 L. Adi 
Com. Permanente du 
Konya, mercredi 19-8-
h. Cah. du eh. rrat. i 
tion des Travaux Pli 
Koaya. 

Soude-cautique 100 
F erro-1ilici11m 70 
AppareU. de plal• 2 

un appareil de .. ı.d. 
poar le tout SOO L. 
:J'/ ,50 L. Adj. de rre a 
d' Acbat da Mlaiıtere 
feue Nationale a AD 
dredi 14-8-936 a 10 b. 
eh. rrat. a la dite Co -

Zlac 17,S to•lltlll· 
5075, cau•. prov. 380 
ıoua pli cachete. Co• 
de la Direction G~• 
FabriquH Mllitalrea, i• 
a 15 h. c,ı.. dee eh. 
m&me Com•İHİon. 

Çialll Rıhbm hu~ 
IWabm Telefoa: 

Amaterdam - Kom,.-t 
Neerlandez da Na 
vaplr Aavera, Ratt ... ""'! 
nuterclam ve Hambulf 
kıada harekat. 

Ut.YSSES vapuru 

3ill8A.,.._ 

ORESTliS vap_. I 
Atuatoe tahaalL 

N•laadu ko 
uhri vapurları 
huul va ıeri aef 

BltlD lim•nlu 
ludu KwapaaJMI 
mak •until• bltGD 
manian içbl dotrU 
tıaılar verilir. 

ITHALA't SfJl 

• 


