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GAZETESI 

iLAN ŞARTLARI 
ldareltanemizde .aratGlur 

Telgr.: lst. MÜNAKASA 
Telefon: 48087 

ÇARŞAMBA 

~ 1 ~DEK ı LE R: ı ı lttnlar, Emirler, Tebliğler_:_ 
k- - l 1 lstanbul Belediyesinden: 
~. Karar•ameler, , Öl"'"" h"ble • · • 1'i . r aa ı rının nazarı dıkkatlerine: 
~•ret muahedelerı 1 ı 1- ı Nisan 986 da batlıyan ölçülerin muayenesi ve dam••-

' emirler, teblitler f 1 lanmuı 31 ajustoı 936 da bitecektir Müdd~ti içinde olçülerini 
) '1iiııakualar . f muaye~e ettirmiye~ler hakkında kanuni · takibat yapılacatından 

;t, · · ı alikadarlann vaktinde müracaatleri. 
:ı .. ~•Zahire, Et ve Sebze 2 - Beyotlu iyar pup merkezinin evvelce ilin edilen mua• 
~t, Tamirat, Na&a İt· • yene ~eri. bazı mıntakalarda aıağıda yazılı olduğu veçhile 

' Malzeme, Harita. f dejiftirilmiftir • 
lıl..ı. . I AraavutldJy nahiyeıiade 27-7-936 dan 1-8-936 ya kadar. 
ç. ucat-Elbıse-Kundura ı Bayakdere Kaymakamlık daireainde 3-8·9J6 dan 10-8-936 ya 
11.Jı lll•tır v ı. llaclar. 
) 111kat, Benzin, Makine Yeaiköy aabiyesinde 11-8-936 dan 17-8-9.18 ya kadar. b:'-• ve. saire. . Ta~ nahiye merk~nde. ~7:8-936 dan 31·8·936 ya kadar. 
) çl•r·Klınik ve l'Spençi- Ölçülerın muayene edılecetı ılan olunur. 
'ti allt-Hutane leYuunı • •* 
,_;~k bava gazı kalori· Uyuşturucu Maddeler İnhiaarı bu seneki afyon mahıülünü Tür• 
lılG eıııat ve Malzemeıi kiye Ziraat Bankası vasıtaıiyle do~rudan doifuya mütahsilden ola-

bteferrik caktır. Bak: Ü9üncü aahife de Uyuşturucu maddeler inhisarı ltinına. 
tlıt) Müzayedeler. 

eferrik a) M0N AKAS ALA Fi 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

5 Ağustos 1936 

Gazetemize girecek 

Resmi Ilinlann 
Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir 

Adres: Y enlpostahane kar111ında Erzurum han 2 ci kat 
Tel. 21101 

1
- Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 

Gazele mündericatından maada: 
1 - Tacirleri aldkadar eden kanun, kararname, 

ticaret muahedeleri, kontenjan listtderini parasız ola-
rak lürkce veya f ransızca ild11e suretile abonelerine 
takdim eder. 

2 - A._bonelerinln vergi müşküldtını hal için bu iş
lerde tecrübeli ve saltlhiyel sahibi bir mütehassısı 
istişare için parasız olarak emirlerine amade bulun
durmaktadır. 

3. - Bilumum terceme işlerinde «Poliglob> Bürosu 
tara(ladan güzde 25 len:ildt yapılır. 

----------------------------------------------~ 
Gelibolu il Sayılı J. Okul Miibayaa Komisyonundan: 

emreclebilecijini ve 
eyi haiz Iaer tacirin 

i birlije ua ola
•e bu birlikler için 

beri Heyetinin tudik 
ltatGierin lktisad Ve-

Erzakın cinsi Miktarı Tutara 
kilo Lira K. 

1. Nv. Has un 130977 18336 78 
Sağar eti 27800 6255 00 
Patates 7650 535 5Q 
Odun 315000 2362 SO 
Bulgur 9000 1125 00 
Pirinç 5400 1350 00 
Zeytin 1•• 670 330 75 
1 Nv. Sabun 2160 820 80 
Gaz yatı 1980 475 20 
Sade yatı 3600 2520 00 
Kuru aotan 3600 126 00 
Kuru fuulya 8550 1068 75 
Nohut 3600 234 00 
Toz ıeker 1440 388 80 
~~P ~ moo 
Razalu ürimü 1800 360 00 
Salça 1800 360 00 
Makama 1800 450 00 
irmik 1350 243 00 
Kuzu eti 1350 472 50 
Koyun eti 1350 472 50 
Süt 810 81 00 
Y oturt 2700 S40 00 
Yulaf 2790 218 70 
Ot 4060 145 80 
~~n ~ ~~ 

1 - Okul erat ve bayvanatanın iaıeleri için ekailt111eye konulan 
erzaklann ıcina ve aiktarlan teminata muvakkate mılttarlara ihale rtn
leri ve ıaatleri ve ihalenin ıekilleri yubnda yazıluıhr. 

2 - Yapılacak ekıiltmeler Gelibolu Şarbaylatında il Sayıla J. O
kul komiayonu tarafından yapıla"akbr. 

3 - Şartnameler Gelibolu il Sayılı J. Okul komutanlatından pa
raeıı verilir. H&kOmetce muayyen bank mektupları devlet tahvilleri 

1 

Smıa Nllmune haıtaneslnden 
Cimi Mlktan MuYakkat teminat akçesi Muhammen bedeli 
Slt 1tOOO kilo 90 Lira 1290 lira 
y oturt aıoo .,, 72 " 960 " 
Yubala :du, 91iktar, muhammen bedelleri, t-.iaetı mu-

•llıkata tatarlan ,.alı iki kalem erzak yirmi •iln mGddetle -açık 
artbıma •e ekıiltmeye ko nulmuıtur. 

A .. t ı r m a • e ebiltme 18 8 9.16 Salı rGnG saat 14 de 
Sıhhi,.e midiflitiade yapılacaktır. Taliplerin tartnameleri ı&
mek a.re her p. hutıaa•1• müracaatları ye mOnakasadan bir 
a-ln ~Ynl te.ua.t aktalanm Jabrmala rı ilAD olunur. 

lıtanbul Levazım Amirliji satınalm• komia,,,....chm: 
Harp Akademiıi el-ab için 20 ton sıfn' eti 17 Atu*hN 998 

puarteıi flnO •at 15 de Toph...Se Satıaalma ~omllJon~nda 
kapalı sarfla alınacaktır. Tahmin bedeli 6300'1iradır. ilk lemınatı 
472 ~uk Hrader. !$&1!tname9i Komİ9Jl0Dda rl•llebllir. l.tekllle
ıin belli -üen Wr aat eYY.el k..-1 .-ik.alarile tekUf melctub~ 
........ _...,.... ........ ri. ----

Teminata M. Miktan 
Lira K. 
1375 26 
469 13 
40 17 

177 19 
84 38 

101 25 
24 81 
61 56 
35 64 

189 00 
9 45 

80 . 17 
17 55 
29 16 
20 25 
Ti 90 
Ti 00 
33 75 
18 23 
35 43 
35 43 
6 08 

-40 50 
16 40 
10 94 
2 4S 

Temi nah 
Lira 
2750 
938 

80 
354 
168 
202 
49 

113 
71 

378 
18 

160 
35 
58 
40 
54 
54 
67 
36 
70 
70 
12 
81 
32 
21 
ı4 

Kt. Miktarı 
K. 
52 
25 
33 
38 
75 
so 
61 
12 
28 
00 
90 
32 
10 
~ 
50 
00 
00 
50 
43 
fil 
87 
15 
()() 

8l 
ffl 
86 

ihale tekli pal 

17-8-936 K. urf 
Puarteai ,, ,, 
Saat 14 açık eb. 

18·8-936 Saat 9da 

ve bükQmetçe tayia edilen Milli eaha• ve talwiHeri (Borsa fiatmden 
yüzde 15 nokNDile kabul edilir). 

4 - 'Kapalı zarf uulale ellailtmeye konulan ve 17·8·936 Pazartesi 
uat 14 de ihalMi yapılacak olan un Ye ııfır etinin temiaat mektup.. 
lan bnuaua 38 en aaddeeiae röre aaat 13e kadar makbuz mukabi
liade k09İllyoaa verilmit b.lunacaktar. 

l•tanltul Harici Askeri kıtaatından : 
Aptala ciaai, mildıuı ;yaıh iki kalem .arpa ye ı, kalem J!U• 

laf kapdı ...tla mi=+=ay.a kODlllımaıttur. Şarbaameleri Ankara 
n a....ıı.at LeftDID A.irlıkleri Satın•••• Komilyoauada v• 
Tekirdajuıda Askeri Satınalma KomiqolUUUla JaefSGn .....-~ 
Ur· 

Elcıült•9e precekler 2490 saJlh kan-- 2 ft Jlnea ·m•lr'•· 
siade'ki •eaikaları birlikte bulu..._. .. ,. •• r .. a4udar. ·Kiepab 
adla ilaale ıaat:i.a+n bir ... t eftWI "-9' e ea ......,.... ••· 
rUecektir. 
Ciui Mlktan Tes. yeri M • .,...., .. t... b.ale tarihi 

Kilo Kr. Saa. Lira Kr. G. ve S. 
Arpa 240000 Tekirdat 5 80 9IO 00 17·8.t.16 15 

" 180000 Malkara 5 75 776 25 ,, 18 
Yulaf 490000 Tekirdat .f 50 l&U 76 18-8.IB& 15 

165000 " 4 50 i58 85 " 15.00 
380DOO Malkara 5 50 M85 00 ,, 18,30 , " 

" 



Sayfa ?. 

Borsa - Piyasa 

4- 8- 1936 

Para Borsası 

ı St rll ıı 

t Dolar 
20 Fransız [• r 
20 Lirc-
20 Belcwık Fr 
20 Drahmı 
20 ıl VFC J r 
20 Leva 

1 F lorin 
20 Çek kronu 

l Avustur a Sl. 
l Pcçeta 
ı Mark 
1 Zlotı 

Alış 

G'28,-
1-~. 
1 G.'J, 
190, 

8u, 
~1,-

81Ci,-
22, 
8:' 

' b;j 
' 2'.!, 

14,-
28, 
W,-

1 Pcn ı 22,-
20 Ley ı .~. 
2U l> ı nar 4\.1,-
1 Yen 3.,,-
20 IS'i ç kronu .H, 
1 1 ürk altını ~tG\J ,-
1 Banknot Os B. 242, 

Çekler 

Açılış 
LonıJra C31,25 
Ncv 'ı ork 0,794::i 
l'arıs 12,l'l{i 
Mı lan o 10,0875 
Brük el 4,71.ı.J 
Ati na 84,28H 
(en vrc 2,4J.'"ı0 
Sora G3,4~tlU 
Aın t rıJam ı , tıi.14 
Prag 19,2.'ı-\G 
Vııana 4, lG.'14 
MaıJrıcJ u.8Gt2 
B rlin 1,\.173 
Var,ova 4,2:3 
lludap şt 4,325 
Bukre, 10i,7i60 
Belgrad Stı,7613 
Yokohama 2,i0:10 
Moskova 24,8J2f1 

DStokholm R,0725 

Satış 

G3'J, 
12ı;, 

1G8, -
19G,-
84, 
23,-

820, 
2:,, 
84 -
nı, 

2\, 
ıı;,

ao,-
2.'I, 
:!4.
lG, 
f'ı,3-

34,-
:13,

fli(J, -
24.'$, 

Kapanış 

G32/>0 
o, 7~'\0 

12,0(i 
10,087fı 

4,7l&ı 

84, 2...~4 
2,4325 

G3,4910 
ı,ım•.ı 

19,2!~(j 

4, 1Li34 
5, fl12 
1,9i38 
4,23 
4,tt25 

t0i,TI60 
34, iGt!l 
2,7o:ıo 
24,852Tı 
3,07~') 

(1 inci uhifeden devam) 

uaul ve kaide sayılan huıuılara 
riayetsizlik olduğu verilen izah· 
lardan anlataldığandan umumi 
hiikümlere göre temyiz kabili· 
yeti olmayan hafif para cezaıi· 
le cezalandınlmalan encümen· 
ce muvafık bir müeyyide gö
rülmü,tür. 

Dokuzuncu maddede tasrih 
edilen fiilleri yapmayı itiyad 
edenler hakkında 1705 numa· 
rah kanundaki cezanın tatbik 
olunacatı göıterilmiş ve itiya· 
dın ne olduğu da maddenin 
•on fakraaında teıbit edilmi,tir. 

Onuncu madde ile ruhsatna· 
menin geri alınmaıı şekli tav· 
zih kılınmıttar. 

Onbirinci maddede ihraç 
lllallarının kıymetlerini iç ve 
dı' kazarlarda düşürmek ve ar
tarınak maksadile normal pi· 
Y•ıa fiatlarına tesir yapanlar 
hakkıda tertip edilecek ceza 
IÖlterilmektedir. 

Normal fiatlara müe11ir ha
reketin ticarete ve dolayııile 
ınenıleket ekonomiıine yapa· 
catı zarar bakımından makbul 
~ir ıebep olmakıızın bu suret· 
e Y•palacak hareketlerin ceza· 
landıralma11 liizumlu olmakla 
~eraber bu fiiller hakkanda 

anunt takip yapılmaıı cezalan· 
darılmak huıuıunda bu madde· 
de teabit edilen tartların mev
cut olduğuna önceden bir he
yetin karar vermeıi muvafık 
görülmüt ve maddenin ikinci 
fıkrasında 1913 namarah kanun· 
~a olduğu ribi idari biı beye· 
tin tetekkülü tarzı yazılmıt ve 
bu heyetin kararlan üzerine 
C. "üddeiumumililderince taki· 
bat Japılaeatı tasrih olunmut· 
tur. 

Yukarıda yazıla heyetçe veri· 
lecek kararlar ancak C. Müd· 

(Devamı 3 Gncil ıahifede) 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Erzincanda bulunan tümen hayvanatanın ihtiyacı ıçın 824480 

k ilo arpa kapala zrrfJa eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedel 
37101 lira 60 kuruştur. İlk teminata 2782 lira 62 kuru,tur. Şart
nameıııi Erzincanda Satanalma Komiıyonundan 185 kuru, muka· 
bilinde verilir. Kapalı zarfla ihaleıi 20-8-936 perfembe •ünü saat 
9 da Tümen satanalma komiıyonunda yapılacaktır . Şartnamesinin 
dördüncü maddesi mucibince teklif mektublarını ihale gilnünden 
bir saat evveline kadar Tümen Satanalma komiıyonuna verecek
lerdir. 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Kor ihtiyacı için 300 ton yulaf pazarlıkla aatanalınacaktar. 
Yulafan beher kiloıunun muhammen bedeli 4 kuruş 50 santim· 

dir. İlk pey paraıı IOl3 liradır. ihalesi 14 ağuıtoı 936 cuma gü· 
nü saat 16 ya bırakılmıthr. Evsaf ve teraitini öğrf!nmek iıte

yenlerin her gün komiıyonumuza ve Ekıiltmeye gjreceklerinde 
belli gün ve ıaatte Çorluda Kor Satanalma komiıyonuna müra
catları. 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden : 
Cinıi Çoğu miktara Azı miktarı Fiatı Muvakkat 

Kilo Kilo teminatı 

Lira K. 
Ekmek 18000 17000 11,5 155 25 
Zeytinyağ 900 800 62 41 8.5 
Sadeyağ 1600 1400 85 102 

Mektebiınizin mayıı 1937 nihayetine kadar yiyecek ihtiyacından 

bulunan cins miktar ve fiatları ve muvakkat teminatları yuka· 
rıda yazılıüç kalem yiyecek 27-7 9J6 gününde açık eksiltme 
ile ihaleıi yaıplacak iken talip zuhur etmemesinden dolayı 6-
8 - 936 gününe rastlayan perşembe günü ıaat on üç buçukta 
ayni usul il~ ihaleleri Yükıek Deniz Ticaret Mektebinde topla· 
nacak satın alma komiıyonunca yapılacakıır. 

Taliplerin tartnamelf:ri görmek üzere mektep muhasebesine 
ekıiltmeye iştirak edeceklerin İıtanbul Yüksek Mektepler muha· 
ıebeciliti vezneıine yatıracakları ve mukabilinde alacakları mu• 
vakkat teminat makbuzlarını veya banka mektuplarına ve 2490 
sayıla kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazıla belgeleri ve 
icap eden veıaiki komiıyoaa ibraz etmeleri · 

2- inşaat- Tamirat· Nafıa işleri - Malzeme· Harita 
Samsun Valiliğinden: 

Ekıtilmeye konulan it : "Terme ve Miliç köprülerinin infaıı,,. 
l - Terme köprüıünün ketif bedeli (20895) lira (52) elli iki 

kuruş ve Miliç köprüıünün (15700) lira (4.'l) kuruş olmak üzere 
ketif bedelleri yekunu (36595) lira (97) kuruttur. 

2 - Muvakkat teminat (2745) liradır. 

3 - İhale ağuıtoıun (20) inci pertembe günü saat (16) da 
Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf uıuliledir. 

4 - Bu işe aid evrak ,unlardır. 
A - Ekıiltme şartnamesi. 

B - Mukavele projeıi. 

C - Nafıa İfleri teraiti umumiyeaı. 
D - Fanni tartname 
E - Ketif hülasa cedveli . 
F Projeler. 
ııteyenler bu evrakı Ankara, İstanbul ve İzmir ve Vilayet 

Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 
5 - iıtekliler atağıdaki vesikaları göıtermeğe mecburdurlar. 
A Cari ıene içinde Ticaret Odaıında kayıtlı oldutuna dair 

vesika. 
B - Bu itleri yapabileceklerine dair Nafıa Vekiletlerinden 

ahnmıt ehliyet veıikuı. 
6 - Zarflar ihale ıaatinden bir saat evvel imza mukabilinde 

Encümen Reiılitine teılim edilmiş olacaktır. Poıtada olacak re· 
cikmeler kabul edilmez. 

7 -- ihale (2490) sayıla artırma, ekıiltme ve ihale kanunu hü
k6mlerine göredir. 

İstanbul ili Bayındırlık Direktörlüğünden: 
20-8-936 tarih p•rtembe günü saat on buçukta istanbul'da 

Vilayet Nafıa miidürlütü eksiltme komiıyonu odasında 4000 lira 
keşif bedalli Oıküdar Adliye binası tamirata açık uaulile ekıilt
meye konulmuıtur. Mukavele, ekıiltme, Nafıa İfleri umumi, hu· 
ıusi ve fenni ıartnameleri proje, kefif hüliaasile buna müteferri 
diğer evrak Nana Daireıinde 20 kurut mukabilinde verilecektir 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
lıteklilerin en az 1500 lirahk bu ite benzer it yaptığına dair 

Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret Oda
sı veıikalarile 20-8-936 perşembe günü saat on buçuğa kadar lı
tanbul Vilayeti Nafıa Müdürlütüne gelmeleri. 

Sıvas Urayından: 

Metreıi Bedeli T. Muvakkat teminat 

408 

Lira 
3680 

851 

Lira 
276 Alibaba M. kazancılar, sarıcalar, di· 

kilitat ve pafa boıtanı ikinci ıokaj'ı 
latımlarının intaa11. 

6.1,82 Daracık ıokaktan pafa boıtanı birin
ci •ve ikinci aokatından seçen ziya 
sakalp mektebine kadar. 

1- Yukarıda evaah yazılı lat-lar 13-8-938 tarihi•• teaadilf 
eden perfembe rGnG 1aat 15 de urayda ihale edilmek Gzere açık 
ekıiltmeye konulmuştur. 

2- İstekliler buna ait şartname ve planları bedelsiı 
uraydan alacaktır. 

3- Ekıiltmeye girecekler 2490 sayıla ekıiltme artırlll• 
nun 20 inci maddesinde göıterilen veııkaları vermeğ"e 111ecb 

Geyve Şarbaylığından: 8' 
Geyve kasabaıının Belediye yapı ve yollar kanunu v.:ı,. 

dırbk Bakanbtınan 17 -3-936 gün ve 915-3209 sayılı e 
batla Nafıa Mecliıinin 29 ıayıh kararile tasdik edilen t 
m•cibince halihaıur haritası yaplmlacaktar. Halihazır bari 
yapacak mühendiıin ihtiıası Bayındarhk Bakanlağınc• 111 "1 f 
olmaıı şarttır. iıtekliler hektar Gzerinden bir fiat te~ 
ceklerdir. İşbu harita işi ekıiltme ve ihale kanununa te 
Ağuıtoı 936 tarihinden 1 Eylül 936 tarihine kadar ekıiltol;, 
deti bir ay olup ihale kanunu mucibince 50 lira teminatı ,j. 
kate ile beraber 936 ıenesi Eylülün birinci sah günü • . 
kadar Geyve Belediye Encümenine talihler müracaat ede . 
lerinden daha ıonra müracaat kabul edilmiyecektir. istek!~ 
nanlar Belediyemizde mevcut tartnameleri bedelıiz iıtiye 
leri ilin olunur. 

istanbul Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden : 

27-7-936 tarihinde ıaat 15 de 
açık ekıiltme ıuretile ihaleıi 
tekarrur eden 3972,59 lira ke· 
tif bedelli lıtaabul Deniz Ti· 
caret Müdürlüğü binuının kat 
ilavesi inşaatına muayyen olan 
gün ve ıaatta talip çıkmadıtın· 
dan 2490 sayıla arttırma, ekıilt
me ve ihale kanununun 43üncü 
maddesi mücibince ihalesi 10 
ağuıtoı 936 pazarteıi günü saat 
on buçukta Vilayet Nafıa Mü
dürlüğü binasında yapılacakdır. 

A - Bu ite aid proje şart· 
name, keşfi 20 kurut mukabi
linde Nafıa Müdürlüğünden ah· 
nabilir. 

B - Muvakkat teminat 298 
liradır. 

C - lıteklilerin en az bir 
kalemde "2000,, liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair Nafıa 
Müdürlüğünden almıt oldutu 
müteahitlik ve Ticaret Odaıı 
vesair veıikaları ile 10-8 936 
günü saat 10 da lıtanbul Nafıa 
Dairesi iltme komiıyonuna 

gelme ---r-•w---
Maliye Vekiletind_en: 

1- Madde. Sungurl~ ka· 
zaıında yeniden yapılacak hü· 
kümet binasanan 9301 lira 15 
kuruf bedeli ketifli Bodrum 
kata intaat aksamı 23-7-936 ta· 
rihinden itibaren 15 gün müd· 
detle açık ekıiltmeye konul· 
muıtur. 

2 - Madde. Şartname, ke· 
tifname ve plan hakkanda iza· 
hat almak iıtiyenler Çorum Na
fıa Müdürlüğüne müracaat e· 
deceklerdir. 

3- Madde. İhale Sungurlud• 
7 8-936 tarihinde cuma günü 
saat 14 de Kaymakamhk ma· 
kamanda yapılacaktır. 

4- Madde Talihler. 697 lira 

58 kuruıtan ibaret 111111 

teminat makbu:larını i 
deceklerdir. 

5- Madde. Taliblerio 
ret oda11nda kayıtlı 01111,,. 
ehliyeti Nafıa daireı;ncl 
saddak buluumuı ve b" 
itlerde çahtbğına dair 
ibraz etmesi şartbr. 

İstanbul Liman işlet-' 

kağandaki arsamıza 

men bedelli 3297.12 ur• 1' 
bir hayvan bekleme aJlıt' 
tmlacaktır. 

Bunun açık pazarlıt"' 
tirak edecek iıteklil~,!! 
lira depo ederek 6 8-~ 
fembe günü saat 10 da 
Şefler Encümeniae v• 
tafsilat ve şartnamelerle 
jeleri almak üzere 
Haydar hanında Fen 
müracaat etmeleri . 

-
Sıvas Sürel komisyoll 

Sıvaa Erzincan yolunaaf 
mıntakaıında 2236 lir• 
ruf ke,if bedelli 10 
29-7-936 gününden iti 
gün açık ekı iltmeye kotl 
tur. Talihlerin ihalesi " 
rer 18-8-936 Sah pnii 

1 '1 de encümene gelmeler• 
edinmek iıteyenl~rill 
dayruına müracaatlar•· 

• .. ~ 
Vilayet Matbuıı ü•

niden yaptmlacak ili 

78 kuruf kefif bed...-
29·7·936 gününden iti 
ilin milddetle açık eki 
konulmu,tur. Talipleri~h 
ıi mukarrer 18-8-936 pr 

saat 14 de Encümene Jf. 
ketif ve planını gördl 
yenlerin Encümeo 
müracaatları . 

3--- Mensucat - Elbise -Kundura · Çamaşır .e 
lstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve ekıilbll' 

Komisyonundan: 
lıtanbul leyli Tıp talebe Yurdu talebesi için meve11t 41 

meaindeki !!nafına ve tutulan nümunelerine göre 600 • 
fanila açık ekıiltme ıuretile alınacaktır. a'J 

1 - Ekıiltme: Cağaloğlunda lıtanbul Sıhhat ve lçtilll 
venet müdürlütü binuındaki komiıyonda 19-8-936 çar 
nü saat 14 de yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat: Bir fanilanın fiyata 150 kuruttllf• 
3 - Muvakkat teminat: 67 lira 50 kuruıtur. 
4- lıtekliler nümuneleri Çenberlitat civarında Fua 

besi kar1111nda Tıp Talebe Yurdu merkezinde rörebiJirltl 
nameyi de paraıız ol•arak alabilirler. 

5- isteklilerin cari aeneye ait Ticaret Oclaıı ve1ik••1 

ife yeter muvakkat makbuz veya banka mektublarile f 

e\'vel komiıyona ıelmeleri. 

4- Mahrukat ·Benzin-Makine yağlan ve 
latanbul Harici Askeri Kıtaatındao : 

Kolordunun ihtiyacı olaa 120 ton lrok kömilrü açılJ 
ile aabn alı-eakbr. Kok klmGrilaG beher tonunun dl 
bedeli 22 liradır. ilk pey paraaı 198 liradır. lhalui 'iJ 
938 p•rtembe ... n ıaat 18da yapılacaktır. Evsaf v• 
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5 - Eksvlltmeye ıirebilmek için iıteklinin 67 lira 42 kurut 
muvakkat teminat vermeıi lazımdır. 

6 - Elulltmeye wireceklerin Ankara elektrik tirketince ehli
yetleri kabul edilmit olmaları ve bu huıulta muktazi vesaiki 
ibraz etmeleri lhımdır. Afyon :Yetiştiricilerin ! 

Nazarı dikkatine ! s .. Müteferrik 
c.!• Gümrük Muhafaza Genel komutanlığı lıtanbul sabnalma 

U t dd ıer ı· h. d •) komisyonundan: 
yuş urucu ma e n ısarın an C• 1- Gümrük Muhafaza deniz vasıtaları için 78 kalem lizime· + Afyon yetiştiriceklerin menfaatlerini göz önünde tutan • :.~~ 14-8-936 cuma günü saat 14 de açık eıuntmeıeri yapııacak-

İdarenıiz, bu seneki rriahsulü Türkiye Ziraat Bankası va- : 2 - Tasıalanan tutarları: 78 kalem lizinenin 4504 lira 60 ku-
• ruı ve 20 kalem boyanın da 2650 liradır. 

ııtasiyle doğrudan doğruya müstahsilden alacaktır. + 3- Şartnameleri komiıyoadadır görülebilir. 
• 4- lıteklilerin 78 kalem lazime için 338 ve 20 kalem boya 

. Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar ahm merkezi o maızemeıi için de 20.1 uraıık ilk teminat oıarak vezne makbuzu 
ltt'h • • ·ı + veya banka mektublarile birlikte muayyen vakitte komiıyona 

ı az edildiginden afyon yetişt1rıcı erin kendilerine en ya- setmeıeri. 
k • • 
ın olan mezkür şehir ve kasabalardaki Ziraat Bankası : 

Şftb ti Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan : 
e ve ya sandıklartna müracaa a İcab eden tafsilatı al- • 1 - Hepıine biçilen ederi 500 lira olan 100 kilo Sudkoıtik, 

'haları lftzfiml ehemmiyetle ilan olunur. : 70 kilo Ferrmesiliıyum, iki tane yafmur aleti ile bir tane inti· 
maı aleti pazarlıkla aatin alınacaktır. 

Ahm merkezleri: - Amasya, ~Akşehir-İfgın) Afyonkara- ı 2 - Pazarlığı 14 atuıtoı 1936 cuma günü ıaat ondadır. 
h 

• 3 - Şartnamesi Ko. dan bedelıiz alınır. 
İsar, Aydın, Bahkesir, Çorum, (Eskişebir-B:lecik), Giimüş· f 4 istekliler 37 lira 50 kuruıluk teminatlarile birlikte pazarlık 

~acı"ko" y, Konya, h (i ı filn ve saatinde M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları· 
Kuta ya sparta-Burdur) Malatya, Tokat • 

Zile· . (177)_ 154 1-3 : 
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Q İlati ıabifeden devam) -------

iliklerince takip yap· 
.. Geııir olup Milddeiumu• 
luılcuku amme daYuı 

• kendilerini icbar 
M6edeiumumiler bu 

'zerine umumi hGktım-
.. lade hazırlık tahkika

bisıl edecekleri ka· 
dre hukuku amme da

açmamakta muhtar-

öt renmek iıtiyenlerin her ıün Komisyonumuza v·e eksiltmeye 
gireceklerin de belli giln ve saatte Çorluda Kor Satınalma Ko· 
miıyonuna müracaatları. '1 

Emniyet Direktörlüğ.Dnden: 
Beher 

Miktarı Muhammen Fi. Teminatı ihale gilnl 
Cinsi Ton 
Yerli Kok Ka 55 

Lira kurut 
28 50 

Ura kuruı 
117 57 17-8-936 

Perıembe 
Direktörlüğümüzle merkez ve karakolların ihtiyacı olan 55 ton 

yerli kok kömürü yukarda gölterilen g6nde açık eksiltme ile a· 
lınacaktır. Şartnameıi Emniyet Direktörlüğilndedir. isteklilerin yu· 
karda miktarı yaulı muvakkat temiaat makbuzu veya banka 
mektublan ve kanUlll belgelerile birlikte DirektlSrllkte mGteıek· 
kil komisyona relmelerl. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Üniversite için pazarlıkla alınma11na karar verilmit olan 865 

l ton krible kömür ıon verilen fiatı da haddi layıkında görülmedi· 
tinden tekrar pazarlıkla ihale edilecektir. 

1 
6 Atuıtoa 936 perıembe gilnil Hat l5te Oniverıite Alımıabm 

I ve Pazarlık Kqmiıyonuna isteklilerin mGracaat etmeleri. 

5.--llaçlar, Klinik ve ispençiyari · alat: 
Ankara Valiliğinden : 

Villyet huıvıi idare diıpanserleri için 42 kilo klor maiyeti dö 
kinin komprimesi açık eksiltme ile ıatın alınacaktır. Şartnameyi 
ıörmek istiyenlerin her gün lıtanbuL ve Ankara ııhhat mi1dilr · 
lnklerine ve ekıiltmeye ıireceklerin de 112 lira 50 kuruı teminat 
makbuzlarile 17-8-9.16 paurteıi gilnü ıaat 16 ela Vilayet daimi 
encümenine gelmeleri. 

Gümrilk Muhafaza Genel Komutanhfı İstanbul 
Sabnalma Komisyonundan : 

1 - Gi1mr6k Muhafaza örgütü için 79 kalem ilicın 19-8-936 
Çartamba gqnn ıaat 15 de açık ekliltmui yapılacaktır. 

2 - Taıınlanan tutarı 9.12 lira 50 kuruftur. 
3 - Şartnameıi komisyondadır, görülebilir. 
4 - lıteklller ilk teminat olarak 70 liralık vezne makbuzu 

veya banka ' m~ktuplarile bİl'likde muayyen v~kitte komimyona 
gelmeleri. 

• • • 
Cerrahpaşa haıtanesi için 31000 m.,tro gaz idrofil il• 4500 metro 

tarlatan satan alınacaktır. Bak : lıtanbul Belediyesi ilanlarına. 

4r Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Maliye Vekiletinden: 

1 - Ekıiltmeye konulan it (hariciye vekaleti binaıı elektrik 
tesisatı tamiri) 

Ketif bedeli 898 lira 96 kuruttur. 
2 - Bu ite aid f&rbıame ve evrak ıunlardır : 
a) Husuat ve fenni ıartname. 
b) Ketif cetveli. 
lıteyenler bu evrakı rBrmek ve izahat almak için maliye ve• 

kileti mWi emllk mildGrlüjGne müracaat edebilirler. 
3 - Ekiiltme 10 atuıtoı 9.16 puarteıi ıilni1 Aat 15 de ma• 

liye vekileti milU emllk mGdilrlGtünde yapılacaktır. 
4 Ekliltme paurlık usuliyle yapılacaktır. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
... 

Eyüp Tokmak dede mahellesinde, Beylerbeyi, Çengel· 
k6y ve Nakkaştepe de hrbnadan yıkılan 84 tane servi 
ağacı sablmak ilzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım müdilrlüğlbıde g6rlilür bu servileria hepsine 308 
lira fiat tahmin olunmuttur. istekli olanlar 24 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 19 Ağua
tos 936 çarşamba günü saat 14te Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (8) 150 

Metro 
31000 gaz idrofil 
4500 tarlatan 

• • • 

Cerrahpaşa hastanesi için lizım olan gaz idrofil ile tar· 
latan açık eksiltmeye konmuştur. Bunların hepsine 37 55 
lira fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım mildilr
lüğünde görülür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği ve• 
sika ve 282 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek 
tubile beraber 2 J Ağustos 936 perşembe gtinti ıaat 
14 cıe daimi encümende bulunmalıdır. (8) 151 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
30 ton Kriple ki>mür Boğaziçi gurubuna baglı 3 depoya 

teslim 
29 " " " Üsküdar ,. " 5 ,, 
36 ,, 

" " İstanbul ,. " 6 " 10 ,, 
" " 

Cibalide kutu fabrikasına 
50 .~ 

,, 
" 

Mecidiyede likör fabrikasına 

158 
Yukan4a isimleri yazılı müesseselerimize teılim ıar

tiyle 158 ton kriple maden kömürO 6-8-936 tarihine 
rastbyan Perşembe günil saat 1 1 de pazarlıkla sabn a
lınacaktır. isteklilerin ıartnamesini görmek iizere her 
gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 

0,"
0 

de 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte Kaba· 
taşta Levazım ve mtlbayaat Şubesindeki Alım-Satım Ko
~iıyenuna milracaatları. 

* • * 

(76) ( 124) 3-3 

idaremiz ihtiyacı için şartname ve numunesi veçhile 
OOXIOO eb'adında 2500 tabaka Sellofan kiadı 7-8-936 
tarihine rutliyan cuma rfinü saat 15 te pu arhkla aabn 
alınacakbr. isteklilerin ıartnam~ ve aamunesini görmek 
üzere her glln ve pazarbk için de tayin olunan gtln ve 
saatte yllzde 7, 5 gllvenme paralariyle birlikte inhisar· 
lar Kabataş Levazım ve Mübayaat şubeıi müdürlüğtin· 
deki alım komisyonuna müracaatları. (113) (15) 3- 3 

imtiyaz ıahibi ve Yazı ifleri 1 Basıldığı yer: ARTUN BuımeYi 
Direktarl: lamall Girit. Galata Bill6r ıokak No. 10 



•• ABONNEMENTS: 

Ville et Province 
3 MOIS Ptr•. 450 MUNAKASA ADMINISTRA noM 

" POLIGL01'"-

6 " " 850 
12 " " 1500 

Le No. Ptrs. S 
GAZETESİ T elefone: 43097 

Pour la Publicite ı'adre11er 
a l' Adminiıtration Joumal Quotidien des Adjudicationı 

1ere Annee No. 115 

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

a ses abonnes 
En delıors de son contemı, le ccMünakasa Gazete

si» of/re <İ ses abonnes le!I auantages sulvants : 
1.- il publie en supplh11ent le texte en f rançais 

de loutes lts lois, clecrets-loi, trailes ele commerce, 
lisles de~ contingentemcnts ele. el les soumet gratui
lement a ses abonm's. 

2- il md yracieıısemeut a la disposition de ses 
abo~n.es un specialiste en maliere jiscale, capable et 
Ctru r'rımente, poıır toute consultation, afin de resoudre 
les <jlleslions epirıeuses de (ise et d'impôl. 
ci 1~· - Le Bureaıı de Traduction «Poli!Jlol» e/fectııe, 

llllention de nos abonnrs ııne escomple de 2;; 
pour cent dans leurs travaux de traduction et de copie. -................................................................................. ~. • 

SOMMAIRE: 

A) Adjuclicationı au Rabaiı. 

1 - Conıtruction, Reparation, Travaux Publicı, Cartoıraphie ete 
2 - Produita Cbimique et Pharmaceutique-Inıtrumenb Sani· 

taireı-F ouraiture pour Hôpitaux 
3 - Habillement - Linrerie - Chau11ureı ete. 
4- lnataılatiom et Materiel d'Electricite, de Gaz, de Cbauffap. 

Ceatral. 
5 - Combustible - Charbon - Carburant. 
8- Divera. 

.._.......,.. .......................................... . 
_ l) ldjudications au Rabais 
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\ 

Conıtnıction- Reparation 
Travau Publica,Materiel de 
Ceastruction Cartographie 

Reparation du Palaia de juı· 
tice d'Uıkudar. J>rix est. 4000, 
eaut. prov. 300 L. Adj. ouverte. 
Com. d' Adj. de la Direction dea 
Travaux Publicı du VilaJet d'lı
tanbul, Jeudi 20-8-936 a 10 b. 30. 
C.h. d• eh. projets ete. a la Di· 
rection precitee, au prix de 20 P. 

-
Conıtruction de• ponı:. de 

Tenne et de Militch (danı le Vi· 
layet de Sameoun). Prix est. res· 
~ctivement 2089S 52 et 15700 4S L , , 

C.ut. prov. pour les deux 
Poata 274S L. Adj. ıouı pli ca· 
ebete. Com. Permaaente du Vi
~Jet de Samıoun, Jeudi 20-8-936 
• 16 h. Cah. des eh. aux Diree· 
tioaı deı Travaux Publics d' Aa-
kua d''- . d ~ J&aar, 1l•taabul ou de 

. un. (Pour plua ampleı ren-
aeırn .. ent• eoasulter la partie 
turque du ioumal, sous rubr. "in
pat,.). 

--
AdJonction d'un Mare aur le 

bitimeat servant de Direction 
de Commercı Maritime d'lıtan
bul. Prix •at. 3972,59, eaut. prov. 
298 L. Faute de ıoumissionnaire 

lora de l'adj.du27-7-936 celle·ei a ete . , 
nmı11e au 10-6-936, Luadi a 10 
la. 30• Directioa dee l'ravaux Pu· 
bliea d'let.aa11.al, ou on pcut ob· 
.... l ., .. cab. .. eh. a cet effet, 
·~a..ı 20 P. -WYM ele la carte topop•
phi41'1• de Gaepe. 1A9 aoumiı-

sionnaireı devront f aire le ura of
f res sur baae d'un heetar. Caut. 
prov. SO L. Com. Municipale de 
Gueyve, Mardi 1-9-936 a ıs h. 
Cah. dee eh. grat. a la dite Mu· 
nicipalite. 

-
Peıe de rail sur le premier 

tronçon de 17 kil. (Filioı-T cha · 
talaghzi) de la ligne ferroviaire 
Filios-Zongouldak. Prix eıt. 

32,000, eat1t. prov. 2400 L. Adj. 
souı pli eachete. Com. dea En· 
chere• du Departement deı Che
minı de Fer du Miniıtere des Tra
vawt Publicı a Ankara, Lundi, 
17-8 936 a 15 h. Doc. requi• au 
Departement susvise, aoyenaant 
160 P. 

-
Ecurie de ıtationnement dea 

betea arriveı par mer, a con•· 
truire rue Karamou•tafa paeha a 
Galata. Prix eat. 3297,12, eaat. 
prov. 330 L. Adj. ouverte. Comite 
dea Chefl d' Ad.iniıtration du 
Port d'lıtanbul, Jeudi 6-8-936 a 
10 h. Cah. dcı eh. et proje• <!U 

Service T echnique de la dite Ad· 
miaiıtration, Haydar Han, a Ga· 
lata. 

-
Conatruetion de re1-cle-cha1n· 

ıee du bitiment du ıouı-Gou
vernorat i Soungourlou. Prix 
ut. 9301,15, cHt. prov. 697,58 
L. Adj. ouverte. Soua-Gouver•o· 
rat de Sounpurlou, Vendredi 
7-8-936 a 14 h. Cah. deı eh. ete. 
a la DWecti• del Travaux Pu
blicı de Tehoroum. 

-

MERCREDI 

longee de 45 jourı. (V oir leı con
ditionı, partie turqu• ıous "in
şaat,,). 

-2-

Produitı Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstru
ments Sanitaires - F our• 

niture pour Hôpitaux 

Chlorhydrate de quinine 42 
kilos (pour le1 dispensaires .d' An· 

kara). Caut. prov. 112,SO L Adj. 
ouverte. Com. Permanente du Vi
layet d'Ankara, Lundi, 17-8 936 
a 16 lı. Cah. des eh. a la Direc
tion de l'Hygiene d'lstanbul et 
d'Ankara. 

Medicamenb 78 ıorteı. Prix 
est. 931,SO, caut. prov. 70 L. 
Adj. ouverte. Com. d' Achat d'ls
tanbul du Commandanat General 
de la Gendarmerie, Mercredi, 
19-8-936 a ıs h. Cab. deı eh. a 
la dite Commiasioa. 

-
Gaz hydrophile 31000 metres. 
Tarlatan 4500 metres. Pour 

les beaoinı de l'Hôpital de Oje· 
rah pacha. Prix eat. 3755, eaut • 
prov. 282 L. Adj. ouverte. Com. 
Permanente de la Municipalite 
d'lstanbul, Jeudi 20-8-936 a 14 h. 
Cah. des eh. a la Dittction de 
l'Economat. 

-3 

I ~auillement - Lingerie -

Chaussures ete. 

Flanelle en laine 600 piecea, 
pour les pen1ionnaire du Foyer 
des Etudiantı en Medecine. Prix 
est. lSO P. la pieee. Caut. prov. 
67,50 L. Adj. ouverte. Com. spe
ciale sieıoant a la Dircction de 
l'Hyriene et de l' Aasistan~e So
ciale d'lstanbul a Djaghalo~lou, 
Mercrcdi, 19-8·936 a 14 h. Cah. 
des eh. et Echantillon au Foyer 
ıuımentlonne, sis a Tchemberli· 
tache, en face du turbe Fuad pa
cha. 

-4-

lnatallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chauffage Central 

Reparation de l 'inatallation 
electrique du bitiment du Miniı
tere deı Affaires Etr&Jl6CHl!I a 
Ankara. Prix est. 898,97, eaut. 
prov. 67,42. Adj. de i're a gre. 
Direetion del B~na Nationaux du 
Miniıtere de1 Finances a Ankara, 
Lundi 10·8·936 a 15 h. Cab. dea 
eh. et reniletpcm•ts a la dile 
Direetion. 

-5-

Combumble, Charbonı, 
Carbıwuıt. 

~ 120 toanea. Prlıır .. t. 22 
[.. la toD-. Cat.t. prov. 198 L. 

b) M 0 Z AV E D E L ' 
1 -- Müteferrik : 

İstanbul Ziraat mektebi Çiftlik idaresindell! 
16 dönümden ibaret batlann üzilm mahıulü için yap .... 

arttırmada verilen fiyat haddi layık ıörülmeditinden • t 
(Ün daha uzablmıt ve l O Atuıtoı 936 pazartesi ginO ... 
talik edilmittir. l•teldilerin mezkur pnde 31 lira muv . 
minat ile beraber Halkalıda bulunan Ziraat mektebi dab 
çiftlik idare heyetine müracaatları· 

Çankırı ilbayhğından : 
1- Çankırı lıinde Çerkes ilçesinde hudutları ıa_. ....... 

zılı El'aman Devlet Ormanının adam öldüren kıt'a•ınd .. 
ralaam14 ve ölçillmüt 865 metre 505 d•imetre mikalııa 
826 adet Devrik numaralı çam ve ıöknar atacı 15 ,ao 
le açık artırmaya konulmuıtur. 

2- Arlırma 10-8-936 günü saat J5te Çankırı Ormall 
UitGnde yapılacakbr. 

3- Beher gayri mamul metre mikap muhammen 
kuruıtur. 

4 - Muvakkat teminat 194 lira 74 kuruıtur. 
5- Şartname ve mukavele projeıini görmek iıti 

müddet içinde her rGn Orman Direk.törlütlne ve A 
raat Veklleti Orman Genel Direktörlütilae mGracaat 

Maliye Vekaletinden: 
Ankara kırtuiye depoaunda mGterakim 3000 kilo 

kalın ambalaj kltıdı pazarlıkla aablacakbr. MuhamıD•• 
(225) liradır. isteklilerin (16) lira (88) kurutluk temi 
birlikte 17 atuto. 1938 tarihine teaadilf eden puarteal 
15 ele lnrtMi7e mGdlrlltlade milteıekkil komiı10•• 

etmeleri. · 

Askeri Fabrikalar Umum Midtirlnğt\ Satı_....
komiıyonundan: 

Marangoz F abrikuında yevmiye en a 500 •• çok ı58D 
Deatere ve rende Talqı aatqı 

~zami ve ••ıari mikclarlan yukarda yazılı ve belld: 
15 ıantim Gzerinden tahmini bedeli &12 lira 25 karat 
latlar 24 Atust.. 936 pazarte.i günü Hat on dartte lıfil' 
ma ile Aakeri Fabrikalar Umum MiidGrlltG Saba al ... 
yonunca aahlacakbr. 

Şartname parasız olarak komi•yoadan verilir. Talibi.,.. 
vakkat temhaat olan 47 lira 42 kuruı " 2490 sayılı 
2 ve 3 üncil maddelerhacle yazılı venilde .azil pçe8 
ıaatte komwyona müracaattan. 

Adj. ouverle. Com. deı Achatı 
Mili,airea de TchOTlou, Jeudi 
20·8-936 İl 16 h. -Coke Wipae 55 toun. Prix 
eat. 28,50 L. la t01me. Caut. 
prov. 117,57 L. Adj. ouverte. 
Com. de la Direetiofl de la SO· 
rete, jeudi 17-8-936. 

• • • Le prix offert lora de la der-
niere adj. pour la fouraiture de 
865 tonne• de eharbon erible, a 
l' Universite d'lstaabul n'ayaat 
pu ete, non plu, jui'e• aceepta· 
ble, une nouvelle adj. de rre a 
&Te a ete ori'aniıee, et qui aura 
lieu le Jeudi, 6-8-936 par devMt 
la Com. dea Acbatı et Vente1 du 
Rectıı>rat de l'Univeraiıte d'lstan· 
bul. 
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1 Divera 

F ourniture 78 ıorte• pour lea 
mor-• de transport maritimea 
de la Surveilluce .Douniere. Prix 
eıt. 4504,60, eaut. prov. 338 L. 

Peiature 20 aodM. Prix est. 
2650, caut. prov. 203 L. 

Adj. ouverte. Com. d'Acbat 
d'latanbul clu Coaıaandaut Ge· 
neral de la Surveillanee Douanie
re, Veadredi, 14-8-"6 iı t1 la. et 
l 14 ... ~ .. oı. .• 1a cilt• 
eo. .... ... 

1 

f ratalli S PE 

vap6r Aavera, Rott 
mıt.rd.m ve Hambarl 
luad• hareket. 

UL YSSES vapuru 

3iil8A ..... 

ORESTl!S .. ,_. 
Aptoe tab..._ 

Amaterdamd•D 
vapurlar. 
UL YSSES vapuru 25 
dotna ~dam..-
laarelcet ORESTES 

Teaaauza c1ofrU 


