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a) Münakasalar : i l 
Pi 
Yaı• Haberleri 1 

l(,b l un ar, Kararnameler, 
t · 

1 
ıcaret muahedeleri 

'l::rtak z t .. ı • ahire, Et ve Sebze 

ı:!.'•t, Tamirat, Nafıa İş· 
a..._ 1(1' Malzeme, Harita. İ 
4 ereıte, tahta ve saire ~ 
' P.ı•tbaa . 1 . K . t y ış erı- ırtaaıye ~ 

t...11 a:ı:ıhane levazımı t 
}' •lırukat, Benzin, Makine ! 

6,l~tları ve saire. lı 
}' l~lar-Klinik ve İspençi-

? ,~~ı alit-Hastane lenzımı İ 
Uteferrik x 

b) Müzayedeler. i 
·,, l 
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PiYASA 

~A.BERLERİ 
' ~~+o<~ { 

hacılık şirketi yakında 
~ kuruluyor 
'•;t Vekaleti müteha11ısı 
l' e ve müşavir Zeki Da

llı rak:ya ve Garbi Anadolu· 
~kYYacılık vaziyetini tetkik 
' Üzere bir seyahate çıka• 
'y •tdıt. 

~~ rneyva istihlakatının 
~- l Ve haricde revacını temin 
~~ ve Ziraat Bankalarının 
~tı::.ken kuracakları şirket 
"t b· 1 etrafındaki müzakere· 
~- ıtııı. . 
.._ ~ ıştır. Şirket pek yakın-
l' llruıacaktır. 
\Jtb -

~e halinde yapılacak 
it paviyonlar 

~~ tte•tecilerdek\ sebze halin· 
I~· hı\" '.'il b ı paviyonların inşası 
•111, 1~•eneki Belediye bütçe· 
~~t ı_ bin liralık bir tahsi
'l I{()" l 11 lir \l rnuştu. Bu paranın 20 
~lt11 ~·• ile halde zaruri gö· 
\, 1( azı tamirat yapılmakta· 
~il, kalan 80 bin lira ile ka
~'llclıı:rpuz satışlarının arkaıı 
t' b an sonra yeni paviyoo

)1:ı111,r •~la nacaktır. Yeni pavi
~b~, ıkrnaı edildikten sonra 

t ' Ye yemiş mahiyetinde 
~~tır~Yin satı,ı halde yapıla-

p - " 't· atates kontrolü 
t,1.•caret Odası bir 

ını t l'ic • name ha~ırladı 
t\tl •tet O 
~ '"'ıı daaı tarafından ha-
,~~ki :•.tates kontrolu hak· 
~\ır. 1•lı~atname neşredil
l. ı b. alırnatname, patates· .,.. .., . 
~ .._..,, . cınse ayırmaktadır. 

41 
l, t. ıl~ ayrılan bu cinsler 

~ &ır •ı:ııf edilmektedir: 
t tt,~Çu-valda beher tanesi 
~ 5. Qi: kadar olanlar numa · 
l:ı\ tt,~d Çuvalda beher tanesi 
'.!'l't an 40 grama kadar 
qit llurnara 4. 

(ti Çuvalda 41 gramdan 70 ,., __ 
ı 2ci aahif ada) 
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iDAREHANE: 
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T erceme Bürosu 

Galata, Billur sokak J 7 
Tünel yanında 

iLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde wörüşülur 

GAZETESi 
Telgr.: t st. MÜNAKASA 

Telefon: 40097 
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Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 
2 4629 sayılı kararnameye merbut Temmuz 1936 - T eş

rinisani 936 kontenjan listelerinden Ağustos 936 ayına 
ait kontenjanların gömrüklere sureti tevzii ile mer

kezde kalan miktarı gösterir cetveldir 

125-A-2 
177 
178 
213-B 
2Z7 
233-B 
236-A 
272A 

276-C 
276-D 
374 
469 
469 
472 
525-B. 
532-A.-1 
532-B. 
532-C 
532-D 
543 
674 
700-A 
700-B 
708 
861 

600 1154 
300 600 

150000 29621 o 
90000 J 05826 
l0500i 21000 

500! 1000 
9000 8046 
1500 225 

36000 5400 
18000 36000 
8000 16000 

75000 140000 
25000 35000 
3000 5942 
9000 11520 

30000 48015 
2000 2984 

12000 22802 
15000 30000 
10500 21000 
2000 2000 
5000 4189 
9000 2100 
1000 1760 
1500 3000 

Mülahazat 

Suriye, Mısır, Yunan 

1545 
715 Haydarpaşa 100, lzmir 185, 

Mersin 390, Trabzon 60, G. An· 

306001 ::.~:.:~:::·!:dil 
Y almz çinicilikte kullanılan be
yaz çimento 

193 

811 
6900 

- .~ _ _.____ - -- - -~ 

a) MÜNAKASALAR 
1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 
İstanbul komutanlığı birlikleri ihtiyacı olan 20000 koli kuru 

faımlya ihalesi 24 8-936 pazartesi günü saat on altıda açık ekıilt-
me ile yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 

Muhammen tutarı 3000 liradır. isteklilerin 225 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile beraber ihale . günü vaktı muayyenin
de Fındıklıda komutanlık satınalma ksmısyonuna gelmeleri. 

• 
* * İstanbul Komutanlığı birlikleri için 568 ton uman 24-8-936 

pazartesi günü saat 14,30 da kapalı zarfla ih~lesi yapılacaktır. 

1 

Muhammen tutarı 15620 liradır. Şartnames1 her gün komisyo-
numuzda görülebilir. isteklilerin l 172 liralık ilk teminat mektu
bu veya makbuzu ile 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 cü maddelerin· 
de vesaikle beraber ihaleden eıı az bir saat evveline kadar tek· 
lif mektublarını Fmdıklıdaki Komutanlık aatınalma komisyonuna 
gelmeleri. • • • 

Çatalca Mst. Mv. Eratının ihtiyacı olan on bir bin kilo sade 
yağına verilen fiat makamca pahalı görüldüa"ilnden tekrar kapa} 
zarfla 25-8-936 salı günü saat 15.30 da ihalesi yapılacaktır. Mu 
hammen tutarı 8800 lira olup ilk teminatı 660 liradır. Şartnames· 
her gün görülebilir. isteklilerin ilk teminat mektub veya mak 
buzlariyle beraber belli gün ve ihale saatinden en az bir aaat 
evveline kadar teklif mektublarını Fındıklıda Komutanlık sabn 
alma komisyonuna vermeleri. • • • İatanbul Komutanlığı birlikleri hayvanatı için 862 ton kuru 
ot satın ahnacaktır. İhalesi 24-8-936 pazartesi günü saat 14,45 de 
kapalı zarfla yapılacaktır. Muhammen tutarı 28015 liradır. Şart 
namesi 250 kuruş mukabilinde verildiği gibi komiıyonumuzda 
da görülebilir. lıteklilerin 2102 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektublarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü ~addelerindeki ve 
saikle beraber ihaleden en az bir saat evvelıne kadar teklif 
mektublarını Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna ver 

mel eri. 

Pendik Bakteriyolojihanei Baytarisi Dir ktörlüğünden: 
1- 180000 kilo arpa kapalı zarf uaulile eksiltmeye konmuştur 
2 - Tahmin edilen bedeli 9900 liradır. 
3- ihalesi 24-Atustoa-936 pazarteıi günü saat 15tedir. 
4- Şartnamesini görmek ve almak istiyenler her gün ekıııilt 

mesine gireceklerin 2490 aayıb kanunda yazılı şartlar dahilinde 
ve muayyen rün ve saatten bir saat evvel 742,5 liralık teminat 
ve teklif mektublarııu yüknk mektepler muhaseb~~~llğinde ~en 
dik Bakteriyolojihanesi Baytarisi ve Serum Darülısııhzarı muba 
yaat komiıyonuna vermeleri. 

8 Ağustos 1936 

Gazetemize girecek 

Resmi ilanların 
Tek mercii Türk Maarif Cemiyetidir 

Adres: Y enipostahane karşısında Erzurum han 2 ci kat 
Tel. 21101 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Ga:ete mündericatından maada: 

. 1 - Tacirleri al<ikadar eden kamın, kararname, 
tıcare~- muahedeleri, kontenjan lisfrlulni paraszz ola
rak ~urkce veya .f ransı:ca il<iue surdile abonelerine 
takdım eder. 

2 - Abonelerinin vergi rmişküldltnz Jull için bu iş
~er~e lec!ı!beli ue saldlıiyel sahibi bir mıitehassısr 
ıslışare ı çrn parasız olarak emirlerine amdde bulun
durmaktadır. 

3. - Bilumum terceme i~-lerinde e<Poliglofo Bürosu 
tarafından yüzde 23 lenzil<Jt yapılır. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaahndan: 
~e~irköy alayı için ~76,000 kilo ekmeklik un kapalı zarfla 

eksıltmı:e konulmuştur. lb~lesi ağu.tosun 19 uncu günü ıaat on 
beşte Vızede yapılacaktır. isteklileri teminat makbuzlarile vak· 
tinde Komisyonda bulunmalıdır . Unun beher kiloıunun tahmin 
fiatı on dört kuruştur. İlk teminatı 2447 lira, şartname her ,On 
Vize Satınalma Komisyonunda görülübilir ' 

* • * 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları iç.in 560,000 kilo 

kuru ot satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 16,800 liradır. 

Şartnameıi Buna Satınalma Komisyonundadır. Ekıiltme 24·8-936 
pazartesi günü saat 16 da Bursa Aıkeri Satınalma Komisyonunda 
olacaktır. Ekıiltme kapalı zarf usuliledir. Muvakkat teminat 1260 
Teklif mektupları 24-8-936 pazartesi günü iaat 15 e kadar liradır. 
Satınalma Komisyonuna verilmiş olacaktır. 

• • • 
Vize alayının süt, yoğurt, koyun etine, Viı:e Pınarhi1ar, De-

mirköy alaylarının 60,000 kilo samanıoa Vize, Alpullu, Pınarhi· 
sar alaylarının 155,000 kilo kuru otuna ihale rünü istekli çık· 
madığından eksiltmeleri 10 rün uzatılarak hepsi de ayrı ayn 
ihaleleri IO ağustos 936 pazartesi a-ünü saat 15, 16 da Vizede 
yapılacaktır. Kuru otun teminatı 265, aamamn teminatı 57, süt, 
yoğurdun, etin teminatı 44 liradır. Fiat tahmini ve şartname ev

velki gibidir. Görmek istiyenler Vize Satınalma Komiıyonunda 

hergün görebilirler. 

2- İnşaat- Tamirat· Nafıa işleri· Malzeme· Harita 
Darüşşafaka Direktörlüğünden : 

Okul dahilinde bağdadi ve tukla bölmelerle bir takım tamirat 
yapılacağından isteklilerin l l ·8· 936 sah rünü saat 15te Nur uos· 
maniye mahfilinde Kurum merkezine müracaatleri. 

Ziraat Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Etlikte baytar merkez serom binasının tadil ve ilivei inıaatı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuftur. 
Keşif bedeli 1961 l lira 32 kuruştur. İhalesi 17·8-936 pazartea;i 

irÜnÜ saat 15te umumi ve hususıi şartname ile ketif varakuı be· 
delsizdir. Planını görmek ve mahallen tetkikat yapmak ve fazla 
izahat almak istiyen talihler her rün için laboratuvarlar müdii
riyetine müracaat edebilirler. 

Muvakkat teminatı 1470 lira 85 kuruş olup banka mektubu 
veya vezne makbuzu ve kanunun tayin ettiği vesikalulle teklif
lerinin ihaleden bir 1aat evveline kadar vekalet satınalma komiı
yon reisliğine vermeleri ve ihale ıaatında komiıyonda huır 
bulunmaları. 

• • • 
Keşif bedeli 23210 lira 68 kurut olan İ•tanbul 11 ci ilk mek· 

tepte yapılacak tamirat ve iliYeler kapah zarfla ebiltmete ko· 
nulmuıtur. Bak : iatanbul Belediyesi hanlarına. 

• * • 
Keşif bedeli 1203 lira 57 kuru3 olan Üsküdar, Bul~urlu mea· 

cit, Kuzgu~cuk ve Beylerbeyinde münhedim ol!ln latım mecra· 
larının tamiri pazarlığa konulmuttur. Bak; l.tanbul Belediyeıi 
İlb.larma. 
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Borsa -Piyasa 

7-8-1936 

Para Borsası 

1 Sterlın 
Alı~ Satış 

G27,- G33,-
1 Dolar 12-i, 126, 

20 Fransız Fr l(t'J, 100,-
20 Liret ı oo, 19G,-
20 Belc;lk Fr. 80, 84,-
20 Drahmi 21,- 23-
20 lsvıı;re Fr. 

, 
Sl!i, - 82U,-

20 Leva 22 2.'i, -
t Florın 

,-
82, 84 -

20 Çe;>k kronu ' 8:., 94,-
1 Avustur\a şı '>'J 24,-
ı Pec;eta -. 

14,- lö,-
l Mark 28 ~ın. -
1 Zloti • 

al, 2:l,-
1 Peng 22,-- 2.\,-

20 Ley rn, tG,-
~ Dınar 49, - [ı.1. -
1 Yen 

:t~.- :ı4,-
20 lsvl'ç kronu 31 , :ı:~.-

1 Turk altını ~70, mı,-
1 Banknot Os B. 242, 2.\:j, 

Çekler 

Açı lı ~ l'apanış 

Lontlra ı :ıı ,c;o G.~. 
Nev 'ı ork \J, 7H46 U,7!ı!l0 
Parıs 12,0ü 12,03:1 
Milano 10,0% 10,QG.1 
Brüksel 4,7180 4.7ll~O 
Ati na 84,2758 d4, 0li(.iı) 
( enene 2,43()() 2,43 
Sof ya W,:lG50 li3,20SO 
Amsterdam ı' liüii 1,1G7.i 
Prae- Hl,20if> 19,lü 
Vı_yanu 4, lfı5 4,14!i 
Matlrıtl Ll.9775 5,9985 
Bcrlın 1,9iM l ,9u 
Varşo\·a 4,~14 4,~12 

Budapı:ıt 4,31G7 4,00ll') 
Bukreş 107,i7Cı0 107,455 
Belgra<l :14,62.5 34,CıOM 
Yokohama 2,6975 2,mııo 

Moskova 2uıo17 24 ,nc:17 
Stokholın :1, 07 1~ R,O(illi 

PiASA HABERLERi 

(1 inci aahifeden devam) 

ll'•m• kadar olanlar numara 
3. Bir çuvalda beher tanesi 71 
(ramdan 125 grama kadar 
olanlar numara ~· Bir çuvalda 
beher tanesi 125 gramdan yu· 
kan olanlar numara 1. 

Bir çuvalda kesik patatesle
rin nisbeti, yüzde ikiyi geçmi-

yecektir. Patateıler düzgün 
konulacak ve bir çuval atırhtı 
rayri 1afi 50 kilo olacaktır." 

Bu talimatnameye riayet et
miyenlerden 100 Jiraya kadar 
Para ceza almacaktır. 

Türkiye-Yngoslavya 
ticaret mukavelesi 

Middeti 21 temmuzda bitmiş 
olan Türkiye-Yugoslavya tica
ret anlaıma11nın üç ay daha 
uıatılmaıı muhtemeldir. 

Yuıroslavlar yeni anta,ma 
müzakerelerinin Belgradda ya
pılmasuu iatemektedirler. 

--
Peçeta fiatleri 

ispanyada isyan ve karı,ık
hk.lar dolayıaile peçeta fiatleri 
ec~ebi P'1&1alar•nda çok dü•· 
mqtür. 

Peçetanın borıa haricindeki 
l~Jr~ resmi Htıf fiati çok in
mııtır. Zaten peçeta üzerine 
IOa z-.ııanlarda ne bizim bor· 
ıamıbda, ne de encebi bor1a · 
larında biç bir muamele olma· 
mı,tar. 

lılerin durmauna lıpanya ile 
normal ticari münuebetlerin 
keıilme.i 1ebeö olmu,tur . 

Bu münasebetlerin ne zaman 
iade edlleceti heniz keetlrile
meditindea tacirler hpanyaya 

(Devamı 3 GncQ ıahifede) 

MÜNAKASA GAZETESi 

3-·Kereste, tahta ve saire 
İstanbul Levazım Amirliği satmalma komisyonundan: 
Tophane askeri fırını için 270 adet tavanhk lambalı tahta ile 

30 adet pervazlık tahta ve 25 kilo muhtelif çivi 10 Ağustos 936 
pazartesi günü 1aat J5,30 da Tophanede Satınalma komisyonun
da pazarlıkla alınacaktır. 

İhale günü teslim şartile alınacak olan işbu malzeme için 
isteklilerin belli 1aatte komisyona gelmeleri. 

4 .. Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
Kütahya Vilayetinden: 

1- Vilayet ilk okulları için beher takımı 976 lira 33 kuruş 
muhammen bedelli der1 levazımından 2 takım mübayaa edile· 
cektir. 

2- ihale 25-8-936 sah günü saat 15te Kütahya Hususi Muha· 
sehe binasında toplanan Daimi Encümen huzurunda yapalacaktır. 

3- Levazım listesile ,arlnamesi hergün Daimi encümt"n ka· 
lemindoe görülebildiği gibi Vilayet kültür Direktörlüğünden de 
iıtenebilir. İsteği olanların mezkür gün saat 15te yüzde 7,5 te· 
minatla Vilayet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. 

5- Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Çatalca Mst. Mv. Komutanlığı için 100 ton leva ve 100 ton 
Krible kömürü 24-8·936 pa~arteıi günü saat 15,30da açık eksilt· 
me ile ihalesi yapılacaktır. Muhammen tutarları levanın 150;) 
kriblenin 1700 liradır. Şartnamesi her gün komisyonumuzda gö
rülebilir. isteklilerin leva için 113 krible için 128 lira ki ceman 
hepıi 21U liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıdaki Komutanlık Satinal· 
ma komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
İstanbul Komutanlıtı motörlü vasıtaları için lüzumlu olan 

48206 kilo benzin 1&tın alınacaktır. İhalesi 24-8-936 pazartesi gü
nü saat 15te kapah zarfla yapılacaktır. Muhammen tutarı 15908 
liradır. Şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. İ.tekli · 
lerin 1193 liralık nı. teminat makbuz veya mektublarile2490 sayılı 
kanunun 2, 3üncü maddelerinde yazılı vesai :de beraber ihaleden 
en az bir .aat evveline kadar teklif mektublarını Fındıklıdaki 
Komutanlık Hbnalma komiıyonuna vermeleri. 

• * • 
Komutanlık birlikleri ihtiyacı olan 2135 ton lavemarin kömü-

rünün 25-8-936 1ah ıünü saat 15te kapalı zarfla ihalesi yapıla· 
caktır. Muhammen tutarı 28288 lira 75 kuruştur. İlk teminatı 
2121 lira 66 kuruştur. Şartname ve evsafı her gün komisyonda 
görülebileceği gibi 142 kuruş mukabilinde de ahnabilir. İstekli
lerin belli gün ve ihale saatinden en aı bir 1aat evveline kadar 
ilk teminat mektup veya makbuzlarile 2490 sayılı kanunun 2, 3ün
cü maddelerindeki vesaikle birlikte teklif mektublarını Fındıklı· 

da Satınalma komisyonu ba,kanlığma vermeleri. 

6--llaçfar, Klinik ve ispençiyari al at: 
İatanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Gülhane hutanui ihtiyacı olan 37 çe~t asabi 22 çe,it bak
teriyoloji ve 6 çe,it dahiliye laboratuvarları alıitları satın alına· 

caktır. lhale1i 30 Eylw 936 çarşamba ıünü 1&at 15te açık eksilt
me ite yapılacakbr. Muhammen tutarı 850 liradır. Şartnameıi her 
gün kamisyonumuzda görülebilir. 

isteklilerin 64 liralık ilk tem:nat makbuz veya mektublarile 
beraber belli ıün ve 1&atte Fındıkhdaki Komutanhk aabnalma 
komisyonuna gelmeleri. 

• 
* * 

Gülhane haıtaneai ihtiyacı için 85 kalem göz aletleri satın ah
nacaktır. ihalesi 30 Eyliil 936 çartamba günü saat 14,30da açık 
ekıiltme ile yapılacaktır. Muhammen tutarı 4031 lira 35 kuruftur. 
Şartnameıi her gün komiıyonumuzda görülebilir. İıteklilerin 303 
liralık ilk taminat makbuz veya mektublarile belli gün ve saatte 
Fındıkhdaki Komutanhk sabnalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
Gülhane hutanesi ihtiyacı olan 80 kalem hariciye laboratuvar-

ları alil ve edevatı 1&tın alınacaktır. İhalesi 30 Eylül 936 çar
şamba günü 1aat 14te açık eksiltme ile yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 3400 lira 75 kuruştur. Şartname1i her ıı-ün komisyonumuz· 
da görülebilir. isteklilerin 25.5 liralık ilk teminatları makbuz ve
ya mektublarile beraber belli gün ve ihale saatinde Fındıklıda 
Komutanlık 1atınalma komisyonuna gelmeleri. 

Afyon Memleket Hastanesi Bat Hekimliğinden: 
Ha1tanemizin 936 ıeneıi ilaç ihtiyacı münakasaya konulmuş· 

tur. İhaleıi 21 Atuatos 936 cuma günü Vilayet Daimi Encümenin· 
de icra kıhnacaj'ından lilte ve şartnamesini görmek istıyenler 
lstanbul ve Ankara Satlık Direktörlüklerine münakasaya i•tirak 
edecekler de ihaleyi müteakip yüzde 15 e iblit etmek üzere 
doksan liralık teminatile daimi encümen riyaıetine müracaatları 
ilin olunur. 

Kütahya VilAyetinden: 
l - Vilayet merkes ve Utak hutabaaeleriaia 1728) lira 60 

kurut muhammen bedeli\ illç n UtaJı h.utaı. ... ıi içi.n (558) Ura. 
muhammen bedelll al&b bbblyeleri 25-8-936 aah 1rilnil aaat 15 de 
ihale edilmek üzere açık ebiltmeye koaulmuıtur. 

~ 
2 Şartname ve ilaç ve alcit listeleri daimi encü111ell d• 

minde gi5rülebileceği gibi Vilayet Sıhhat Müdürlüğündell 
nebilir. 

3 - ihale, K ütahyada Husuıi Muha1ebe binasuıda t I 
Daimi encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin iba • 
aaat 15 de yüzde 7,5 teminatla daimi encümene oıilr•C 
ilin olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü Satınalaı• 
Komisyonundan: 

100- 200 ton mutahhar pamuk ti 

Tahm:n edilen bedeli 90000 lira olan yukarıda 111iktl"~ 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Müdürlilğü S•~, ~ 
komisyonunca 25 eylül 936 tarihinde cuma günü saat 15 ~ 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname dört lira 50 kurut t /j 
bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvvakkat tenıi11: 

1
-, 

5750 lirayı havi teklif mektuplarını mezkür günde ıaat 1 alı~ 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 nunıaf;,I' 
nunun 2. 3 maddelerindeki vesaikle mezkür günve saatte 
yona müracaatları . 

İstanbul Komutanlığı satınalma komisyonuP,._-
Ordu sıhhi ihtiyacı olan 10 kalem la.tik muşamba "'e 

zeme satın alınacaktır. İhalesi 17·9·936 per,embe gü:ıü sa•~ 
da açık eksiltme ile yapılacaktır . Muhammen tutarı 33.1'> 
Şartname her gün komisyonumuzda görülebilir; İsteklile:; f.. 
liralık ilk teminat makbuz veya mektublariyle beraber b ~ 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık sabn alma komiıyoaU_. 
meleri. 

... A 
Ordu sıhhi ihtiyacı olan 700 tane tahlisiye ipi aatın ~ 

tır. ihalesi 17 Eyliil 936 perşembe günü saat 15 de açık ...ıl 
me ile alınacaktır. Muhammen tutarı 525 liradır. Şartna....,.
gün komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 40 liralık i~ il 
nat makbuzlariyle veya mektublariyle beraber belli gü• f~ 
te Fındıklıda Komutanlık satın alma komiıyonuna gel111el 

* • • 
Ordu 11hhi ihtiyacı olan 10 çeşit Ekistansiyon cibaılafl 

alınacaktır. İhalesi 17 Eyliil 936 perşembe günü saat 1 
açık ekıiltme ile yapılacakhr. Muhammen tutarı. 4~ • 
Şartnamesi her gün komiayonumuzda görülebilir. lateklıl~11 
lirahk ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber b,... 
ve saatte Fındıklıda Komutanlık aatınalma komiıyonuna P 

• * • 
Ordu aahhi ihtiyacı olan 1000 tane harp paketi t•rbdl 

alınacaktır. lbale1i 17 Eylül 936 perşembe günü saat J4t• 
eksiltme ile yapılacaktır . Muhammen tutarı 2500 liradır. 

ınesi her gün komiıyon11muzda görülebilir. i1teklileri11 
ilk teminat makbuzu veya mektubile beraber betli gün •• 
Fındıkhda Komutanlık aatmalma komisyonuna gelmeleri· 

• * • 
Ordu sıhhi ihtiyacı olıan 17 kalem malzeme 24-Q.936 

günü Hat 14 de açık eksiltme ile satın ahnacaktar. Mu 
tutarı 2194 liradır. Şartnamesi her gün komiıyonumusda 
lebilir. İsteklilerin 165 lirahk ilk teminat makbuz veya dl 
larile birlikte belli gün ve saatte Fındıkhda satın alma kO 
nuna gelmeleri. 

* . . -Ordu ııhhi ihtiyacı olan 8 kalem malzeme 24 eylOI 
şembe günü 1aat 14,30 da açık eksiltme ile 1atın alın~ 
Muhammen tutarı 2395 liradır. Şartname1i her gün kolll 
muzda görülebilir. iıtekliterin 180 liralık ilk teminat p 
veya mektuplariyle beraber beJJi gün ve saatte Fındıkh 
mutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri . 

* • • 
Ordu sıhhi ihtiyacı olan 14 kalem İ1penciyari malı.-a il' 

eyliil 936 pertembe günü saat 15 de ihalesi açık ekıiltaıeb" 
pılacaktu. Muhammen tutarı 2852 liradır. Şartnamesi 
komisyonumuzda görülebilir. l.teklilerin 214 liralık ilk tf 
makbuz veya mektuplariyle beraber belli rün ve aaattc 
lıda Komutanhk aatınalma komisyonuna gelmeleri. 

7 -· Müteferrik 
lst. Posta T. T. Başmüdürltığünden : 

İdare ve.aiti nakliyeıinden olan Benz ve Delahey P°'tll. 
yonlar1 için dolma nev'iraden dört ön ve dört arka teketl 
titinin alımı açık eluiltmeye konulmu,tur. Ekıiltme 24 

1
, 

zarteai günü saat 15 te Galata1&rayda iıtanbul Posta T. 
müdürlütü Ahm Sabm Komiıyonunda yapılaeakhr. Mub 
bedeli 1120 lira, muvakkat teminatı 84 liradır. Talibleri" 
me1iai ı&mek ve muvakkat teminatılarını ekailtrn• ırln 
vel yatırmak üzere Bqmüclürlük Y az.ı itleri Kalemine Ol 

lvi. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
Umum İdareıinden : 

Muhammen bedeli 2075 lira olan 50 adet "Ray btk-' 
mukavelesi feshedilditinden dolayı müteahhidi nam ve '-
10-S · 936 paurte1i günO 1aat IO da, Haydarpqa gar biO 
tindeki 1 ci işletme komisyonu tarafından açık ekıi1t111e 
ahnacaktır. 

Bu işe ~irmek iıteyealeria 155 lira 83 kurut muva 
nat ile kanunua tayin ettlti veeaikle birlikte ekıiltme 
thae kadarl ko.mlıyona m.Oracaattarı lazımdır. Bu ite -t• 
meler komiıyoadan para11z olarak d11jlhl-.IU1M11r. 
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(2 iıa • 
~ cı sahifeden devam) 

•111ıdi1 · ---- - - -
kiııiy ık ınaı göndermekten çe-

lıt Orlar. 

Çtta a~ltıafi Londra borsası, pe
\lze • ''ııa rıne muamele· olmama-

llıak rağmen itibari kıymet koy
•ur"fl "aıtı - ı e fiat vermekte de-

Bıı ediyor. 
dan rearrıi fiatlere göre, iıyan
lürk ~~"el 5,81 peçeta olan bir 
~Gk•e;ra~ı şimdi 5,88 peçetaya 

llııştir. 

ı\Jrn 
anyaya. gönderilecek 
llıalların menşe 

A.l Şehadetnameleri 
llıaU manyaya ihrac edilecek 
ı lrın "tin tnenşe şehadetname-
1111\llıe Almanca meşruhat ko
~.. al 11 yolundaki karar üzeri-
"• a "k "<..rat alı ihracat tacirleri 
taca •ndan [lyapalanı m ü· 
'll•uat haklı görülmüştür. Bu 
diııc:ı •ta., Alınan hükumeti nez
~b t teşebbüslere girişildiği 
~t~r "eritmektedir. Kararlar 
tilııitiriltned iği taktirde iki 
"-ç enberi yola çıkarılan ih
d'ıı ltıaUarı \çin ticaret odasın· 
lt~i l\lınanca meşruhab muh
'-ıtı Y~ni bir menşe şehadet· 

r I~. :•• çıkarmll.k iktiza edecek
Q\l • 

·~ ~ •se muameleyi uzatacak 
Orlaştıracaktır. 

Ye· -
Al nı rnahsul rekoltesi 
"lk 

'- 11.. a.darlara gelen maluma· 
L .. ore b 
'lllt •. ' u seneki buğday re· 

..... b• 
~tı ır rekor rekoltesi ola· 
'Gıı ~· Yeni buğday mahıulü
~tıı~ç milyon tonu bulacağı 
~t 111 

edilmektedir. 
'~ tnıntakasmdan verilen 
'tıl •la göre, bu seneki üzüm 
'-•tı temiz beş yüz seksen bin 
t6 .. kadardır. 

" ~~n rekoltesi ise, elli mil
\ıt~l~yu bulacaktır. Fındık 
~ite'~· 300,000 çuval, Afyon 
'~lası 400,000 sandık olarak 
~nııştır. 

'~· fı~ •ahibi ve Yazı işleri 
\ •tektörü: İsmail Girit. 

~~'i• Yer: AR TUN Baaımevi 
•t• Billur sokak No. 10 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Keşif bedeli 1203 lira 57 kuruş olan Üsküdar, bulgur· 
lu mescit, Kuzguncuk ve Beylerbeyinde m~nhedim olan 

lağım mecralarının tamiri pazarlığa kanulmuşdur. Keşif 
evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Pa· 
zarlığa girmek isteyenler 91 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 10-8-936 pazartesi güc.ü 
saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. (B) 160 

Keşif bedeli 23210 lira 68 kuruş olan İstanbul ilci ilk 
mektepte yapılacak tamirat ve ilaveler kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesini iste
yenler 116 kuruş mukabilinde levazım müdürlüğünden 
alabilirler. Eksiltme 24-Ağustos-936 pazartesi günü saat 
15te Daimi Encümende yapılacaktır. Eksiltmeye girmek 
istiyenler Nafıa Vekaletinden almış oldukları müteahhit· 
lik vesikası ve 2490 N.lu artırma ve eksiltme kanununda 
yazılı vesika ve 17 41 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile teklif mektublarını havi kapalı zarflarını 
yukarda yazılı günde saat 14e kadar Daimi Encümene 
verilmelidir. (İ) 159 

* * • 
Senelik Muvakka 

M. kirası teminat 

Rumeli Kavağında iskele caddesinde tab· 12 O 90 
ya kapısında 11 M. metre murabbaı yol 
artıkı 
Büyükderede Maltız çarşısında 219 N.lu 25 1 88 
kahve karşısında 225 M. murabbaı yol 
artıkı 
Büyükderede Büyükdere caddesinde 209 10 O 75 
N.lu kahve karşısında 104 M. murabbaı 
arsa 
Büyükderede Büyükdere caddesinde 205 15 1 13 
N.lu dükkan karşısında 85 M. murabbaı 
arsa 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları ve temi
natları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 
seneleri Mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek 
üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri Levazım Mü
dürlüğünde görülür. İstekli olanlar hizalarında gösterilen 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 24 
Ağustos 936 pazartesi günü saat l 4te Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (B) 166 

AıFYON YETİŞTİRİCİLERİN' 
NAZARI DİKKATINA 
Uyuşturucu maddeler İnhisarından 

. Afyon yetiştiriceklerin menfaatlerini göz önünde tutan 
'darenıiz, bu seneki mahsulü Türkiye Ziraat Bankası va
Sıtasiyle doğrudan doğruy,a müstahsilden alacaktır. 
. Aşağıda gösterilen şehir ve kasabalar alım merkezi 
ıttihaz edildiginden afyon yetiştiricilerin kendilerine en ya
~ırı Olan mezkür şehir ve kasabalardaki Ziraat Bankası 
~Ube ve ya sandıklarına müracaatla icab eden tafsilatı al

l°t'•aları lüzümü ehemmiyetle ilan olunur. 

~rn merkezleri: - Amasya, (Akşehir-ifgın) Afyonkara

~~:S~r, Aydın, Balıkesir, Çor~m, (Eskişebir-B:lecik), Gümüş· 
~iltıköy, Konya, Kutahya (Isparta-Burdur) Malatya, Tokat 

e· (177) 154 3-3 
' . ., . 

• ,'fi, ~· , - • • -

Sayfa 3 

Askeri Fabr. U. Müdürlüğü 
Satmalma Komisyonu ilanları 

Kırıkkalede 6 adet anbar ve 
atelye inşası 

Keşif bedeli 66 185 lira olan yukarıda yazılı inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komis· 
yonunca 25 Ağustos 936 tarihinde Salı günü saat t 5 
te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 3 lira 33 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan 457 4 lira 25 kuruşu havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saa· 
te komisyona müracaatları. (96) (130) 2-4 

* * * 
20 kalem Resim malzemesi 
Tahmin edilen bedeli 3200 lira olan yukarıda mik. 

darı ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
müdürlüğü satınalma komisyonunca 28 Ağustos 936 ta· 
rihinde cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan veri· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 240 lira ve kanu
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (97) ( 131) 2-4 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
1- Şartnamesi mucibince 5000 lira muhammen be· 

delli 100 adet portatif yazı makinesi açık eksiltme su
retiyle satın alınacakbr. 

2 - Şartnameler parasız olarak Kabataşta Levazım ve 
mubayaat Şubesinden verilir. 

3- ~ksiltme 14-8-936 cuma günü saat 15 te kaba· 
taşta Levazım ve Mubayaat şubesi binasındaki Alım 

satım komisyonunda yapılacaktır. 
4 Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin tayin olu-

nan gün ve saatte yüzde 7,50 muvakkat güvenme parası 
olan 375 lira ile ve eksiltmeye iştirak edebilmeleri için 
münakasa kanununun tayin ettiği vesikaları hamilen 
müracaatları. 52 ( 4 - 4) 

• * • 
1 adet 36 m m makkap makinesi 
l ,, 12 1 2 makkap makinesi 
1 ,, zaviyeli mengene 12 1 2 m mlik 
4 Kovan (Makkablar için) 

Şartnameleri mucibince yukarıda miktarı yazılı mak
kab ve teferruatı 13-8-936 perşembe günü saat lOda pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek 
için her gün ve. pazarlık için dP. tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 7 ,5 güvenme paralarile Kabataşta Levazım 
ve Mubayat şubesindeki alım satım komisyonuna müra· 
caatları. (78) ( 123) 2 2 

* * * 
Şartname ve resmi mucibince 200 adet tütün kıymağa 

mahsus havan bıçağı 18-8-936 tarihine rastlayan pazar· 
tesi günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 

isteklilerin şartname ve resmi görmek üzere hergün 
ve pazarlık için de tayin olunan günde yüzde 7,5 muvak
kat güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Levazım ve 
mübayaat Şubesindeki Ahmsatım Komisyonuna müraca· 
atları . (84) (126) 2- 3 

500,000 adet elektrik kapsülü 8 No. 
1,000,000 aded dinamit » 6 >: 

Yukarıda cins ve mikdarları yazılı kapsüller şartname· 
leri mucibince 2 l ·8·936 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır . İstekli1erin şart· 
"namelerini görmek üzere hergün ve pazarlık için de ta
yin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte Kabataşta İnhisarlar Leyazım ve Mübayaat Şu
besi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna müracaatları . 

(85) ( 127) 2- 3 
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Les avantages procures par notre journal 

a ses abonnes 
. En delıors de son contemı, le "Münakasa Gaute-· 

Sl» of/ re ti ses abonnes les avantayes sulvants: 
1.- il publie en supplhııent le texte en f rançais 

~e toutes les lois, decrets-loi, trailes de commerce, 
lısles des contingentemerıts t'lc. el les soumet yratui
ternent a ses abonm;s. 

2- il mel yracicusement a la tlisposition de ses 
abonnes un specialiste en mailere jiscale, capable r.1 
cxperirnente, pour toute consııltation, afin de resoudre 
les question.~ epineııses de (ise et d'inıpdl. 

.1. - Ll' Bureau de Traduction «Poliqlol» effectur., 
ti l'intention de nos abonnrs ıme esc~mpte de 2.) 
pour cent dans leurs travaux de traduction et de copie. 

ı·-----·-------------··-··-··-·· 
SOMMAlRE: 

A) Adjudicationı au Rabaiı. 

1 - Conıtruction, Reparation, Travaux Publicı, Cartovaphie eh 

2 - Produita Cbimique et Pharmaceutique·lnıtrumenta Sani· 
taireı·Foumiture pour H6pitaux 

3 - Travaux d'imprimerie. Reliure - Papeterie 

4 - Combuatible • Cbarbon • Carburant. 

5- Divera. 

A) A•iudications au Rabais 

-1-

Conıtruction - Reparation 
Tre.vaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Reparation diverae a exeeuter 

dau l'Eeole "Daruchafaka,, (siıe 
İl Nour• Osmaniye, lıtanbul). S'a· 
dre11er le mardi, 11-8-936 a 15 

h. İl la Direction de cette Ecole, 
a l'adresıe preeitee. 

-
Modifieation et conıtruetionı 

ıupplementaireı danı le bati· 

••nt de ıerotberapie veterinaire 
d'Etlik(Anltara).Prix eat.19611 ,32, 

eaut. prov. 1470,85 L. Adj. ıouı 

pli eacbete. Com. d' Aehat du Mi

niıtere de I' Avieulture, lundi, 
17-8-936 a 15 h. Cah. des eh. 
ırat. a la dite Commiaaion et ia 
la Direetion dea Laboratoirea. 

-

- 2 -
Produits Chimiques et 

Pbarmaceutiques - lnstru· 
ments Sanitaires - F our· 

niture pour Höpitaux 

Medicamenta divera pour l'Hô
pital Central du Vilayet de Ku· 
tabya et pour celui d'Ouehak. 
Prix est. 1728,60. 

lnıtrumenta medieaux pour 
l'Hôpital d'Ouehalc. Prix eat. 556 
L. Adj. ouverte. Com. Permanen· 
te du Vilayet de Kutahya, mardi 
25·8·936 ia 15 h. Cah. dH eh. et 
liste dea medieamentı et inıtru• 
ment• a aeheter au Bureau de la 
Commiısion precitee, ainıi qu'a 
la Direetion de l'Hyriene du Vi
layet. -lnatrument 37 ıorteı pour le 
taboratoire deı •aladieı aerveu· 
aeı ; 22 sortes pour le laboratoire 
bacteriolorique et 6 ıorteı pour 
le laboratoire dea maladieı inter· 
neı de l'Hôpital de Gulhane. Prix 
eıt. 850, eaut. prov. 64 L. Adj. 
ouverte. Com. d' Aehat du Com· 
mandaaat d'lıtanbul İl Findildi, 
mercreda 30-9-936 a 15 iı. Cah. 
deı eh. a la dite Commilsion. 

lnıtrumenta opbtalmolol'iqueı 
85 ıortea pour l'Hôpital de Gul
hane. Prix eıt. 4031,35, eaut. prov. 
303 L. Adj. ouverte. Com. d' A· 
ebat du Commandaaat d'lıtanbul 
l Findikli, mercredi 30-9-936 ia 
14 h. 30. Cab. dea eh. a la dite 
Co111mi11ion. 

Medicamentı nece11airea aux 
beıoina annuelı de l'Hôpital d' Af
yon. Caut. prov. 90 L. Com. 
Permanente du Vilayet d' Afyon, 
vendredi 21-8-936. Cah. des eh. 
et liste des medicamentı a four· 
nir aux Directionı d'Hygiene d'lı· 
tan bul et d 'An it ara . 

Coton rectifie 100 a 200 ton· 
neı. Prix eıt. 90000, caut. prov. 
5750 L. Adj. souı pli cachete. 
Com. d'Aehat de la Oireetion Ge
nerale des Fabriqueı Militaires, 
vendredi 25-9-936 iı. 15 h. Cah. 
deı eh. au prix de 450 p. a la 
dite CommiHion. 

La Com. d' Achat du Comman
danat d'lıtanbul a Findikli ache
tera, pour leı beıoins ıanitaires 

de l'armee, lea produits et leı ob· 
jetı ıuivantı : 

1.- Toile et articleı en ca
outehoue 10 ıorteı. Prix est: 
3330, eaut . prov. 340 L. Adj. ou· 
verte. Jeudi 17-9-936 a 15 h. 30. 

2.- Cordeı de aauvet•I'~ 700 
piecea. Prix eıt. 525, eaut. prov. 
40 L. Adj. ouverte. Jeudi, 17·9-936 
İl 15 h. 
3.- Appareila d'ex.tenaion 10 

ıorteı. Prix est. 4735, caut. prov. 
356 L. Adj. ouverte. Jeudi 17-9-936 
a 14 h. 30. 

4.- Sacı pour paquet de 
ruerre 1000 pieceı. Prix eıt. 
2500, eaut. prov. 188 L. Adj. ou· 
verte. Jeudi 17-9 936 a 14 h. 

5.- Articlea aanitairea 17 ıor· 
tea. Prix eat. 2194, eaut. prov. 
165 L. Adj. ouverte. Jeudi 24-9· 
936 İl 14 h. 

6. - Articlea aanitairea 8 ıor· 
tea. Prix eıt. 2395, caut. prov. 
180 L. Adj. ouverte . Jeudi 24·9· 
936 a 14 h. 30. 

7 .- Produitı pharmaeeutiquu 
14 ıorteı. Prix eat. 2852, eaut. 
prov. 214 L. Adj. ouverte. 

Cah. dea eh. a la dite Com· 
misıion. 
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Travaux d'lmprimerie 
Reliure • Papeterie 

Fo~rniture de Bureau 

Materiel d'enmeipement 2 
lota pour lea Eeolea Primaireı de 
Kutahya. Prix eıt. 976,33 L. cha· 
que lot. Caut. prov. 7,5 pour 
cent. Com. Permanente du Vila· 
yet de Kutahya, mardi 25-8-936 
a 15 h. Cah. deı eh. et liste deı 
objet• au Bureau de la Commi .. 
sioa en queıtion et a la Direc
~on de l'ln1truction Publique du 
Vilayet. 

Reparation de canaliıation 
d'eroutı d'Uıltudar, Boulrourlou, 

Meacljit, Kouaroundjouk et Bey· 
lerbeyi. Prix eıt. 1203,57, eaut. 

prov. 91 L. Com. Permanente de 

la Municipalite d'lıtanbul, lundi 
10-8-936 l 14 h. Cab. deı eb. ia 

la Direction de ~·Economat. 

Reparation et conatruction• 
aupplementairu a l'Ecole Pri· 
•aire llme d'let&Dbul. Prix eat. 
23210,68, caut. prov. 1741 L. Acli. 
10U1 pli caehete. Com. p., ........ 
le de la Maaieipalite d'lstanbul, 
lundi, 24 8-936 a 15 h. Cah. deı 
eh. a la Direction de l'Economat. 

Fourniture de bureau 106 ıor· 
Apparellı :;-;;.ıtrumentı 80 tea, telle que papier, enveloppe, 

ıorteı pour le laboratoire deı encre, plume ete. pour leı be· 
maladiea externe• de l'Hôpital de ıoins de la Municipalite d'lıtarı· 
Gulhane. Prix eıt. 3400,75 caut. b l p · t 7308 60 t u. nx e• • , , eau • prov. pro•. 2SS L. Acli. ouverte. Com.1549 L. Adj. ıouı pli eaehete. 
d' Acbat . ._ Co•••"•aat cl'la- Com. Perman.ate de la Muniei• 
tan~I • Pladlkll, ••l:Ndi, 30.9. palitj cflataabul, vendredl 21·8·936 
936 a 14 h. Cab. dee eh. a la cllte a ıs it • •-t t L ..ıı_ b • 
C 

. . • w. e e caa. UC"I c • a 
ommı11ıoa. _ la Direction de l'Economat. 
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Combustible, Charbonı, 
Car bu rant. 

maadanat d'lıtanbul a fİll~ 
lundi, 24 8-936 a 15 b. cah
eh. a la dite CommiHİOD• 
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Charbon lave marine 100 ton· 
nes. Prix eıt. 1500, caut. prov. 
113 L. 

I , --- Divera 

Charbon erible 100 tonnea. 
Prix est. 1700, caut. prov. 128 L. 
(Pour leı beso)ns du Commaada· 
nat de la Plaee Porte de Tehatlll· 
dja). Adj. ouverte. Com. d' Aehat 
du Commandanat d'lstanbul a Fin· 
dikli, lundi, 24·8-936 a 15 h. 30. 
Cah. des eh. İl la dite Commiı· 
sion. 

-Cbarbon lave marine 2135 
tonnes. Prix eat. 28288,75, eaut. 
prov. 2121,66 L. Adj. ıouı pli 
caehete. Com. d' Aehat du Com
mandnnat d'lıtanbul a Findikli, 
mardi 25-8-936 a 15 h. Cah. dea 
eh. a la dite Commisaioa, moyen· 
nant 142 P. 

-
Benzine 48206 kiloı pour les 

moyens motoriıeı du Commanda· 
nal d'lstanbul. Prix est. 15908, 
eaut. prov. 1193 L. Adj. sous pli 
eachete. Com. d' Aebat du Com· 

Appareil pour tordre let 
50 pieees. Prix eıt. 2075, 
prov. 155,63 L. Le contrat 1 

l'entrepreneur ayant ete ~ 
uae aouYelle adj. ouverte 
ganiıee, au nom et pour le. ~ 
de l'entrepreneur, et quı a..f. 
lieu le luadi 10-8-936 ia tO '
devant la Com. de la P,.-(}I 
Seetion de l'Exploitation ele' ..Aı' 
de Fer de l'Etat a Hay~ 
Cah. deı eh. ırat. a la 
Commi11ion. -

Pneu bandare pour I" 
mionı Benz et Delaha)' _. 
teı d'lıtanbul; 4 piecea paol 
roues de devant et 4 p0°'ı 
roueı de l'arriere. Prix .,t. 
eaut. prov. 84 L. Adj. o• il 
Com. d' Aebat et Vente d• 1 
redion Prineipale detı p. 
d'lıtanbul a Galataur•Y• 
24·8-936 a 15 b. Cab. det 
Seeretariat de cette Di,.C 

idaremiz ihtiyacı için tartnamesi mucibince 20, 
benzin 24-8·936 tarihine rastlıyan Pazarteıi gOnll 
11 de pazarhkla satın abnacaktır. isteklilerin prtD 
görmek Cizere her gün ve pazarlık için de tayin 
gün ve saatte yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikli 
bataşta İnkisarlar Levazım ve Mübayaat ıubesi 
lügündeki Alam Komisyonumuza müracaatlan. 

(237) (168) 
• • • 

1 • Şartnamesi mucibince 2850 lira muhammen becl 
bin beyaz zarf 25-8-936 ıalı gllnü ıaat 15 de açık 
me suretile satın ahnacakt1r. 
2· Şartname ve nümuneaine uygun olmak üzere 15 
det kurtun kalemi yaz11ını silmeğe mahıuı liıtik 
sah günü ıaat 16 da pazarhkla satın alınacaktır· 
3- isteklilerin parasız tartnameleri almak için bet 
eksiltme için de tayin olunan gün ve ıaatlerde 1 
muvakkat güvenme paraıile birlikte Kabatqta L 
ve mubayaat tubesindeki Alı"D Satım Komiıyonu11• 
caatları. "233,, ıe1 

f ratelli S.PERCO 
Çinili Rıbtam ban 9.l-97 Galata 

Rıbtam Telefon: 44792 
Amıterdam · Kompaai Ro ıal 

Neerlandez da Navi1u1on a 
vapar AnYera, Rotterdam, A · 
mıterdam ve Hamburı için ya· 
kında hareket. 

UL YSSES vapuru 

17 ili 23 Apatoa tahmil 

ORESTl!:S Yapuru 17 ile 2.1 
Atuatoe talamll. 

Nerlandez kolll 
nehri vapurları il 
buuıi ve seri ıeferll' 

BGtiln limaalar iP 
• aaclez Kumpanyall lif 
mak ıuretile bGtilll 
maaları için dotru 
tolar Yerilir. 

Amaterdamdaa 
Yapurlar. 
HERMES vapuru 12 
dotru Amaterdaaabl' 
hareket ORESTiS 

Atuatoaa dotr" 


