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GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 
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iÇiNDEKiLER: 
ilanlar, Emirler, Tebliğler 

a) Milnakasalar 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alit. Hastane levazımı 
Matbaa işleri Kırtasiye - Y azıbane Levazımı 
Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 
Makineler, Motörlar, sair teferruatı. 
Mobilya, Ev ve Biiro eşyaları muşamba balı v. s. 
Kereste - Tahtav. s. 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s.I 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferik 

Beyoğlu Kadastro DirektörlUğUndec: 

Yotlu Kalyoncukullutu maballeainde vaki tatitıiz malların 
di 6 eylGl 936 tarihinde hitam bulmuıtur. lıbu tarihten 15 ' 
IOnra komiıyonca tuarruflarsnın tetkikine batlanmıt oldu· 
il mezkur mahallede tatıtaız mala olanların Sultanahmette 
dairesinde ic:rai faaliyet etmekte bulunan Beyoflu Kadu

-miıyonuna müracaat etmelerı. Kadutro ve Tapu tahriri 
unun 22 inci maddesinin A. fıkrası muci.bince ilan olunur. ' 

bmsad Vekileti iç Ticaret Umum Müdlrliiğünden: 
ikinci teıtrin 13.10 tarihli kanun hGkiimleri dairesinde it 

aya izinli bulunan ecnebi firketlerinden Alman tabiiyetli 
e Bank Und Diakonto Geaelıaft) Şirketi bu kere müracaat
ketin lıtanbul Şubesi Müdür muavinlitine (Emil Öberl'nin) 
edilditini ve evvelce imza aelihiyeti olan Vilhelm Freıden 
hakkımn ref edilditini bildirmit ve lazım relen vesaiki ver

Keyfiyet kanuni hGkGmlere uyıun ıarGlmüt olmakla ilin 

Borsa ve Osmanh Bankası Komiserliğinden: 

laafiye halinde bulunan "Vapurculuk Tiirk Anonim Şirketi,, 
adan çıkarılmıt olan bedeli tamamile ödenmiı her biri iti· 
bin lira kıymeti haiz 700 hisse senedi, taıfiye halinde bulu
tirketler aksiyonları arasına kaydedilmek ıuretile Boraa kotu· 

lcabul olunmuttur. 

•) MÜNAKASALAA 

buı Erkek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonundan : 

Cbasi Miktarı Beher Temi Saatı 

kilo nab 
tahmin L. K. 
bedeli 

ZIOO 18 70 Ol l4 
1500 2.1 
200 2.1 
400 18 
200 18 
250 J7 

2000 24 3600 14 

400 52 57 22 14,30 

1500 37 

aooo 83 186 75 14,45 

'i' Tahmin bedeli teminat 
" ••bze kalem Q50 Kilo 2287 L. 171.52 15 

a'l 10000 adet demet 

~ebin Mayaa 19.ll sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda ya

~~.eklerin Z..lo-936 cuma rflni yapılan ekailtmelerinde Bur· 
;o-•111e1ae Yeıilea fiat yGJaek .arllmealadea ve cliterlerine fa.. 

PAZARTESİ 

tekij çıkmadığından 12· 10-936 pazartesi günü yanlaranda gösteri· 
Jen saatlerde pazarlıkla ihaleleri yapılacaktır. İlk teminat ve mu· 
hammen bedeJJeri hizalarında göıterilmittlr. Eksiltme İstar.bul 
liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacağından 
belli gün ve aaatte teminat makbuzlarile birlikte Ticaret Odası
nın yeni yıl vesikalarile komisyona müracaatları. Şartnameler 

mektepten öj"renileceği ılan olunur. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
Hara ihtiyacı için 150 bin kilo buğdayın alımı kapalı zarf u· 

aalile eksiltmiye konmuştur. 150 bin kilo buğdaya 9750 lira mu· 
hammen kıymet talrtir edilmiş ve muvakkat teminat olarak 732 
lira abnacakbr. 

Eksiltme 12-10-936 pazartesi günü saat 15 te Hara merkezinde 
yapılacaktır. Teklif mektubları 12-10-936 pazartesi günü saat 15e 
kadar Harada l!lÜteşekkil Mubayaa komisyonuna verileceği, şart• 
nameıini görmek istiyenlerin hergün Hara Muhasebesine ve is
teklilerin teminat ve vesaiklerile birlikte eksiltme günü Hara 
merkezinde bulunmaları ilan olunur. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
1- Vlzenin 90,000 kilo yulafı. 
2 Pazarlık suretile yapılacakbr. 
3- Yulafın bedeli 5400 liradır. 
4- ihalesi 2·11·936 pazartesi günü saat 15 te Vizede yapıla· 

caktar. 
5- hk teminat 338 liradır. 
6- Şarinameai hergün Vize aatınalma Komisyonunda görülür. 

Marmara Üssübahri K. Sabnalma Komisyonu Reisliğinden: 
Tahmin tutarı Teminat 

Cinsi Kilosu Lira Lira K. saat 
Patates 45 000 2700 202 50 11 
Beyaz peynir 6 000 2700 202 50 14 

KHru fasulye 35 000 4900 367 50 16 
Yukarda cins ve mikdarları yazılı üç kalem erzakan komüı· 

yon~a mevcut fartnemelerine göre açık eksiltmeleri 23-10-936 
cuma giinü lııizalannda gösterilen saatlerde izmitte tersane ka
p11ında ü11übahri satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartna
meleri komisyondan parasız alınabilir. isteklilerin ilin olunan 
ıün ve saatte 2490 sayılı kanunun emrettiti kij'ıdlarla birlikte 
komiıyonda bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar U. Müdülüğü Satınalma Komisyonundan: 
Yevmiye 15-25 kilo ııtır eti 

Tahmin edilen bedeli 1087 lira 50 kuruı olan yukarda mikta· 
rı n cinıi yazılı etin askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınal
ma komisyonunca 26-10-936 tarihinde pazartesi günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko
miıyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 81 lira 57 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 meddelerindekı veaaıkle mezkur gün 
ve aaatte komiıyona mlracaatleri. 

2· lqşaat-Tamirat· Nafta işleri ve Malzemesi-Harita 
Karacabey Harası Müdürlüğünden: 

1- Ekıiltmeye konulan iş: "Harada Çatalçefme güneyinde 
yeniden inta edilecek bir buzağı tecrid ahırın olup kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 ihale 26-10-936 pazartesi günii saat on beşte Bursa Bay• 
tar Müdürlüj"ü dairesinde yapılacaktır. 

3- Bu İnf&atln ketif bedeli 8247 lira 48 kuruş olup muvak
kat teminab 619 liradır. 

4- Bayındırlık ıenel tartnameıi, mali ve fenni fartnameler, 
plin ve mukavele projelerinden mürekkep bir takım münakaıa 
evrakı bet lira mukabilinde Hara Muhaaebeıinden verilir. 

5- Bu eksiltmeJe girmek iatiyenlerin 2490 saydı arttırma, 
eksiltme ve ibalit kanunu mucibince ibrazına mecbur olduklan 
evrak ve vesikaları ve 7·5·936 tarih ve 3297 nunıarab Rcımi Ce
ridede ilin edilen talimatname mucibince Nafıa Vekaletinden~ 

almıt olduklan müteahhitlik vesikalarını ve teltlif • mektublarını 
2490 numarala kanunun tarifatına uygun olarak hazırlıyarak 
26-10-938 pazarteıi gOnü saat on bete kadar Bursa Baytar Mü
dGrlGjl Dairesindeki Komisyona tevdi etmeleri ve milnalcua ev· 
rakını 18rmek iıtiyenlerin Bursa, fıtanbul ve Ankara Baytar MG
dGrlGlderiae ve Hara MGdGrliitüne müracaatleri ılan olunur. 

Kocaeli Naha Miidürlüğünden: 
Kocaeli VU,yeti dahilinde ve Adapazar·Hendek yolunda ya-: 

pılmakta olan Sakarya k6pr0.üne fi.den yolun muhafazaıı içın 
12375 lira ketif bedelli sahilin tahkimi •e k8prüaüa iki orta a-

iDAREHANE: 
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iLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görütülur 

Telegr.: lat. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutuıu N. 1261 

12 Birinci Teşrin 1936 

yatının anrojmanının yapılma

sı inşaatı kapalı zarf uıulile 

eksiltmiye konulmuıtur. Eksilt
mesi 28-10-936 çarşamba giiaü 
saat 14 te Kocaeli Nafıa Mü
dürlügünde Ekailtme komiayo· 
nu odasınde yapılacaktır. Ek
siltme şartnameıi ve buna ait 
diğer evrak Kocaeli Nafıa Mü
dürlüğünde ıörülebilir. Muvak
kat teminat 928 liradır. Ekallt
miye girmek iıtiyenlere Resmi 
gazetenin 3297 sayılı niiıhaıın 
da çıkan talimatnameye tevfi
kan müteahhidlik ehliyet veai· 
kasile Ticaret Odasından 936 
yılı için alanmış vesika ve mu
vakkat teminatlarile birlikte 
teklif mektublaranı yukariki 
günde ihale saatinden bir ıaat 
evveline kadar Nafıa MüdGr· 
lütü oduında toplanacak ko
misyon Reiılij'ine vermeleri i
lan olunur. 

Karacabey Haruı 
Direktarliiğfinden : 

25-9-936 cuma günü kapalı 
zarf usulile ekıiltmesinin yapı· 
lacağı ilan edilen Çörekli mev
kiinde inşa edilecek ikinci inek 
ahırına talip çıkmadıj'ından ye
niden kapalı zarf uıulile eksilt
meye konulmuılur. 

1 İhale 22-10-938 perpm· 
be gGnG saat on albda Buraa 
Baytar Müdürlüğü daireıinde 

yapılacaktır. 

2 Bu inıaabn kqif bedeli 
21689 lira 14 kurut olup mu· 
vakkat teminab 1627 liradır. 

3- Bayındırlık genel ıartna· 
meıi, mali ve fenni ıartname

lerle plan ve mukavele proje· 
ıinden mürekkep bir takım 
münakasa evrakı 3 lira muka· 
bilinde Hara mubuebeainden 
verilmektedir. 

4 Bu ek•iltm eye ıirmek 
isteyenler 2490 numaralı ekıilt
me kanunu mucibince ibrazaaa 
mecbur oldukları evrak ve ve
sikalarla 7-~938 tarih ve 3297 
numaralı reımi ceridede illa 
edilen talimatname mucibince 
Nafıa Vekaletinden almıı ol· 
dukları müteahhitlik vuikuını 
ve teklif zarflarını mezkOr ka· 
nunun tarifabna UJIUn olarak 
22-10-936 tarihinde perıembe 
günü saat on altıya kadar Bur
aa Baytar MüJürlüti Dairesin· 
deki Komisyona tevdi etmeleri 
ve münakaıa evrakını rlirmek 
iıtiyenlerin Buna, Ankara, t.
tanbul Baytar Müdilrlilklerile 
Hara MüdOrlütüne müracaatla
" ilin olunur. -

Denizyollan lıletmesi 
Müdiirliiğllnden: 

Kapalı zarf usulile yapılan 
eksilwede .erilen bedeli yiik
sek ı6rüldiijilnden idaremi· 
zin Tophane nlabmlaraada ya· 
palacak olan tamirat iti açık ek
ııltmiye konulmuıtur. Eluiltme 
15-10-936 fÜnÜ ıaat 15 te idare
miz Levazım Şeflitinde yapı• 
lacaktır. Şartname •• projeler 
idaremiz yeznulnde iki lira 
m ukabillncle ıatılmaktacbr. -



Sayfa ?. 

İstanbul Nafıa 
Müdürlüğünden: 

2-11-936 pazartesi srünA saat 
on buçukla İstanbulda Nafıa 
Müdürlüğü Eksiltme Komisyo
nu odasında 27000 lira keşif 
bedelli İ•aanbulda Valdebagm · 
Ja kain Prevantoriyomda ya
pılacak ögretmen ve talebe 
sanatoryoın u inşaatı ifa palı 
ıarr usum e eksiltmeye konul
muştur 

Muk~vele, eksiltme, bayın
dırlık işleri ıenel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje keşif 
hulasasile buna müteferri diğer 
evrak 135 kuruş muk:lbilinde 
dairesine verilecektir. 

Muvakkat teminat ?.025 lira · 
dır. 

İsteklilerin leklif mektubla
rını ve en az 20,000 liralık bu 

işe benzer iş yaptığına dair Nafuı 
Vekaletinden almış oldutu mü
teahhidlik ve Ticaret Odası 

vesikalarını havi kapalı zarf
larını 2-1 l ·936 pazarteai günü 
aaat dokuz buçuğa kadar istan
bul Nafıa Müdürlütüne verme
leri. 

lstaubul Belediyesinden: 

1 

Keşif bedeli tiJO lira olan ı 
Mecidiy~ köyünde 42 ci ilk 

ıııektebin tamir ve tadili açık 

ek11iltıne gününde.- iıtekli~i bu · 
lunınndıgından 15· 10-936 p.:r· 1 

şem~e gününe uzatılmıştır. Ke
şif evrakı ve şartnamesi leva
ı.ım müdürlüğünde görill~bilir. 
İstekliler Belediye Fen işleri 
Müdürlüğünden alacakları fen 
t:hliyet vesikasile 2490 numa
ralı kanunda yazılı vesika ve 
47 lira 30 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile bera
ber {bir gün evveline kadar 
ilk teminatın yatmlması daha 
muvafık olacağı) yukarda ya
zılı günde saat 14 te Daimi 
Encümende bulunmalıdJrlar. 

Ankara Valiliğinden: 
Etlik öküz ahırı tavanının 

betonarmeye çevrilmesi işi 23 
birinci leşrin 936 cuma günü 
saat 15 te vilayet Nafıa Mü
dürlüiü odasında toplanan ek
siltme koınisyonunda ihalesi ya· 
pılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 3989 lira 42 
kuruştur. 

Muvakkat teminatı 299 lira 
25 kuruştur. 

isteklilerin teminat mektub· 
larile birlikte yukarda yazılı 

ıcün ve saatle komisyona gt'l
ıneleri. 

Buna ait keşif evrakı ve 
şartnamelerini 2örmek istiyen
lerin her gün Nafıa mfülürlü
Q'ünc müracaatleri. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satmalma 

Komisyonundan: 
250 ton kireç taşı 

11 O ton yanmış kireç 
Tahmin edilen bedeli 3800 

lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme aakeri fab
rikalar umum müdürlüğü satı
nalma komisyonunca 27 - 10-936 
tarihinde sah günü aaat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan 
285 lira ve 2490 numaralı ka· 
rıunuu 2 ve 3 maddelerinde
ki vesaikle nıezkür gün ve sa
atte korniııyona müracaatleri. 

$ 

* * 

MÜNAKASA GAZETESi 

3-İfaçlar, Klinik ve İspençiyari al at: 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet \'ek aleti Ankara Merkez 
Hıfzıssıhha müessesesi Satmalma komisyonundan : 

1 - Ekıiltmeye konulan iş: Müessese Farmakodinami ile Se
rum şubelerine satın alınacak ve bedeli ınulıamıneni 5805 lira 
25 kuruşluk kimyevi maddeler. 

2- İıteyenler şartname ile listelerini müesseıe muhasip mu· 
temetliğinden alabilirler. 

3- Eksiltme 24-10-936 gün cumartesi saat l ide yapılacaktu. 
4 Eksiltme kapah zarf usulile yapalacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için iateklinin .ı35 lira 40 kuruş 

muvakkat teminat vermeıi bundan başka en az bir parçada bu 
gibi kimyevi madde satışından 10000 liralık iş yaptığına dair ve-
sika göstermesi lazımdır. • 

6 Teklif mektubları 2490 sayılı kanunun 33üncü maddesine 
tevfikan vaktinde tevdii lazımdır. 

4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M;:..lzeme 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1- Harta Genel Direktörlüğü matbaası İ':in aşağıda ya:!ılı 

matbaa hurufatile pirinç çizgi açık eksiltme ile satın alınacaktır 
2 - İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltme· 

ye gireceklerin de I05 lira 82 kuruş teminat makbuzlarile 23· 10-936 
cuma günü saat IOda Cebecide Harta Genel Direktörlüğü Satın 
alma komisyonuna gelmeleri. 
Muhammen bedel 

Lira 
1327 

s.. 

Cinsi 
Matbaa hurufatı 
Pirinç çiıgi 

Miktarı 

Kilo. g 
.17B, 15 

'!.! 00 

Milli Müdafaa V~kaleti Satınalma Komisyonundan: 

35 kalem ecnebi kitabı pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 12 
birinci teşrin 936 pazarte!ıli günü saat 10 clu,lır. İstekliler listeyi 
ıcörmek üzere M. M. V . sahnalnıa komisyonuna müracaat ve pa · 
zarlıj'a gireceklerin belli gün ve saatinde komisyona gelındt!ri . 

5 -Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 

Müstahkem mevkiinin sröslerecea-i yerde 25085 lira 54 kuruş 
bedeli keşifli telefon hattı inşaaı kapalı zarfla eksiltmiye konul
muştur. ihalesi 16-10-936 cuma günü uat J()da İzmirde Kışlada 
Müstahkem Mtvki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk te
minat akçeai 1882 liradır. Şartname, keşifname resimleri hergün 
Komil4yonda görülebilir ve ihaleden laakal üç gün evvel bu işi 

yapabileceklerine dair İnşaat Komisyonundan alacakları ehliyet
name vesikalan:u Komisyona göstermek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 .ayılı kanunun 2 ve 3üncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı veıikalarla teminat ve tek
lif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel Komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 

Edirı.e Nafıa Müdürlüğünden: 

12 Birnci 

usulile satın alınacak olan bir tane istikamet kontrol 
roııu .fö gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 111111• 

Muhammen bedeli 4801 lira 50 kuruş ve muvakkat t~roll~ 
miktarı 360 lira 11 kuruştan ibaret olan mezkür Gonyoı:n~al•tl 
ihalesi 27· 11-936 tarihine raslıyan cuma günü saat ı5 te r.tiidar' 
da merkez Rıhtım hanmın 4 cü katında Tahlisiye Umurn 
lüğü salınalma komisyonunda yapüacaktır. 

İsteklilerin zikrolunan vakitten bir saat evveline kİ fel 
. 1 . B husustıı ınektublarını Komisyona tevdı etme en şarttır. u "er 

ni ve idari şartnameler sözü geçen Komisyondan parasıı 
ınektedir. 

Nafıa Vekaletinden: r#_ 
25 Teşrinisani 936 çarşamba günü saat 15 te Ankaracl• "ti_ 

Vekaleti Malzeme eksiltme komisyon od asanda 55640 lir• rıı, 
men bedelli 30 kalem atelye tezgahının kapalı zarf uıulile 
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4032 liradır . ~t'J' 
Eksiltme şartname ve teferrüatı Ankara Vekalet 

Müdürlügünden 278 kuruş mukabilinde verilir. tJib 
istekMerin teklif mektublarının resmi gazetenin 7.5.936 v•~;· 

ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa aO'b• 
letinden alınmış vesika ile birlikte 25 Teşrini sani 936 çat~4taıı' 

1 günü saat 14 de kadar Ankarada Vekalet Malzeme Müdür 

vermeleri lazımdır. 

8-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamb~ ~ 
- Ankara Valiliğinden : tıı 

Miiliye vekaleti Zat işleri sicil odasında yapılacnk 
nıasa 23- IO 936 cuma günü saat on beşte vilayet Nafıa 
ğü odasında toplanan eksiltnı~ k omiıyonunda ibaleıi 
üı.ere pazarlığa konmuştur. 

Keşif bedeli 325 liradu. 
Muvakkat teıninatJ 24 lira 38 kuruştur. 
İsteklılerirı teminat ınektublarile birlikte yukarda 

gün ve saatinde koıuisyol'a gelmeleri. 
Buna ait keşif evrakı ve ı;artnameyi 

gün Nafıa müdürlüğüne müracaatları. 

görmek 

İstanbul Erkek Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
İstanbul Erkek Lisesi için 1365 lira muhammen bedel iÇ 

100 tane sınıf sırasının açık eksiltmesi 26-10-936 pazartesi . 
saat 11 de İstanbul Liseler Muhas~beciliğinde toplanan koı:n• 
da yapılacaktır. hk teminat 102 lira 37 kuruştur. Bu işe gir 

1 terin yeni yıl Ticaret Odası vesikasile bu gibi ııra işleri '1' 
larına dair resmi dairelerden verilmiş belge ve ilk 
makbuzlarile Komisyona gelmeleri lazımdır. Şartname ve r' 
ler hergün mektep idaresinde görülebilir. 

9·Kereste, tahta ve saire 
Şark Demiryolları Müdüriyetinden: 

Şark Demiryolları Türk Anonim Şirketi, 1937 ıeneaine il~ 
larında fazla olarak lO bin travers daha al~ak hak.kı hıy•:I 
cinsleri şartnamede gösterilen evsaf ve şeraıtte 20 bın adet 

Edirne jandarma Efrad mektebinin 2739 lira 45 kuruş keşif 
bedelli dahili elektrik tesisatile 800 metro mesafedeki muhavvile • 
merkezinden mektebe kadar yeni hat çekme işi için eksiltme gü· 
nü teklif edilen bedel haddi layık görülmediğinden ayni şeraitle 
on beş gün müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. Evvelce ya- • 
pılan ve Cumhuriyet gazetesinde neşredilen ilin dahilinde istek
lilerin bu işe girebileceğine dair alacakları vesika, Ticard Oda
sı kağıdı ve 206 liralık teminatlarile ihale günü olarak kararlaş
tırılan 22 · 10-936 perşembe günü, saat on beşte Edirne Naha Mü
dürlüğündeki Komisyona müracaatları. 

ağacından mamul travers satın almak arzusunda bulundıJ 
ınuhteıem halka bildirir. , 

Bu satınalma ile alakadar olacak zevalin daha fazla ınal~ 
almak üzere nihayel 26-11-936 tarihine kadar Sirkecide şır 
Müdüriyetine müracaat eyleme~eri lazımdır. 

1 
işbu satınalmaya ancak berveçhi peşin elli Türk lirası "~~ 

ler iştirak edebileceklerdir. Bu meblağ satınalma işi bitti 
sonra sahiplerine iade olunacaktır. lHususi) 

10- Mahrukat - Benzin - Makine yağl~ 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umum İdaresinden: 

r 6-. Mensucat - El his e - Kundura - Çamaşır v .s İsmi muhammen bedelleri aşağıda yazılı malzeme 24· 't 
1 Cumartesi günü hizalarında gösterilen saatlerde Ankarada 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: binasında ayrı ayra ve kapalı zarf usulile satın alınacaktır. t 

l - 26.500 metre çamaşırhk bez kapalı zarfla ekıiltmeye , Bu i'e girmek i•tiyenler, hizalarında gö-ıterilen ınuvakk'. 
konmuştur. ı minatlar He kanunun tayin ettiti vesikalara, resmi gaıe~; 

2 Tahmin edilen bedeli 6360 lira olup ilk tem.inat parası 1 7·5-936 tarih ve 3297 No ıu: nüshasında intişar etmiş olan ~· 
477 liradır. name dairesinde alınmış vesika ve teklif mektublarını aynı 

3 - ihalesi 2-11-936 pazartesi günil saat 15 dedir. saat IO Ye 10, 15 c kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 1 

· 4 - Numunesini görmek ve şartnameıini alınak istiyenler dır. 
hergün M. M. V. satınalma komisysnundan alabilirler. Muhabere J3u işe ait şartnameler Ankara ve Haydarpaşa 
ile şartname gönd~rilemez. t80 ktuu.Ş mukabilinde satılmaktadır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde istenilen bilgelerile birlikte teminat ve teklif mek· ı 
tublarını ihale gGn ve saatinden en geç bir saat evveline kadar 
M. M. V. satınalma komiıyonuna gelmeleri. 

Darüşşafaka Direktörlüğünden: 
Talebe için ahnacak 760 çift kundurayı vermek istiyenlerin 

15· 10·936 perıembe ı-ünü saat 15 te Nuruosınaniyedeki Türk o
kutma kurumuna gelmeleri. 

ismi, miktarı 

9835 ton krible Linyit Kö· 
mürü ıoııı ocakları mah 
ıülünden 

Beher ton 

m1-1hammen 

bedeli 
Lira 

4,50 

Muvakkat 

lem inat 

Lira 

ı~ı9,31 il 

·ı opta111 depoıu arkasındaki aa-
hada yaptırılacak 3430. 13 lira 7 ·Makineler, Motörler sair 
keşifli 3 ambarın inşaat yeniden - ' -

teferruatı 

8H:i5 ton krible Linyit kö · 
ınürü Değırınisaz veya 
Tavşanlı ocakl.uı mah 
sulündeu ti• I~ 

pa:ıatlı(ıa konmuştur. Bak: İn· Tahlisiye Umum Müdürlüğündeaı: 
hinrlaa U müdürlüğü ilanlarına 1 idarenin Rumelifenuindeki Radyofar mevkii için kapalı zarf 

4,50 2755,b'9 



buı Vilayeti jandarma 

komutanlığından: 
- lıtanbul Vilayet Jan
lcıtuının ihtiyacı olan 
kok kömürü ile 50 çeki 

il ve 20 çeki meıe odu
IO.t0-936 den itibaren 15 
llflddetle açık ekıiltmeye 

•uıtur. 
1 - Kömüriln beher tonu-
195() meıe odunun çekiıine 
IGrren odunun çekiıine 
lcaru, fiat tahmin edilmiş-

a - Ekıiltme 25-10-936 ıü
•aat 14 de Vilayet Kona• 
• Jandarma komutanlıtı 

inde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 96 
20 kuruıtur. 

5 - lıteklilerin muayyen 
e ekıiltmeye ıelmeleri i· 
ı>lunur. 

Vekaleti 

alma Komisyonundan: 
'-•ıin: açık ekıiltme ile on 

benzin alınacaktır. Hepıinin 
3550 liradır. E V1afı ko-

Yonumuzdan paraıız olarak 
ecektir. ihaleıi: 23-10-006 
a ıilnil aaat on birdedir. 

• • * 

MÜNAKASA GAZETESi 

Şartname1i mucibince 50 000 kilo pazarlıkla aatınalınacaktır. 
Bak: lnbiHrlar U. MOdürlüğil lliıılarına. 

11-Müteferrik 

Devlet Demiryollara ve limanları İşletme Umum idaresinden: 
Muhammen bedellerile miktar "e vasıfları aıatıda yazdı iki 

grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 26-10·936 
pazarteıi g6nü 1aat IO da Haydarpaşada gar bina11 dahilindeki 
birinci ifletme komilyonu tarafından açık ebiltme ile Hbn ahna• 
cakbr. l.teklilerin hizalarında ya11h muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayin ettiği veıikaları ve kanunun dördilncii maddeıi mu· 
cibince bu işe rirmete manii kanuni bulunmadıtına dair beyan• 
name vermeleri lazımdır. Bu ite ait şartnameler Haydarpaıada 
birinci ltletme komisyonu tarafından parasız olarak verilmekte
dir. 

1- 10000 Kr. varon kurtunu muhammen bedeli 2600 lira ve 
muvakkat teminab 195 liradır. 

2 - 435 aded ve 13 M3. .Ot beya~, yetil ve kırmızı duble 
adi bina camı muhammen bedeli 1597 lira 80 kurut ve muvak· 
kat teminat: 120 liradır. 

İstanbul Belediyesinden: 
Temizlik itleri için lizım olan mum, katran (Norveç) iç yatı 

ve1aire talibi çıkmadıj'ından ekıiltme 12-10 936 pazarte1i günilne 
uzablmııtır. Bunların bepıine 651 lira 40 kurut fiat tahmin olun· 
muttur. Şartname ve li.teıi levazım müdirliltilnde görülebilir. 
lıtekliler 2490 N. lu kanunda yazılı vesika ve 48 lira 85 kurut· 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (Bir ıiln evve· 
line kadar ilk teminatın yatırılmuı daha muvafık olacatı) yu· 
karda yazdı tünde saat 14 de Daimi Encilmende bulunmalıdır· 
lar. 

teEmi~at• 266 •.ira 25k1 k~ru!1• 1 Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Satınalma 
· luıltmeye rırece erın ı · , 
b ı lar 2490 ıayılı ka· Komısyonundan: .. : ;n:: 3iincü maddelerin· . 1 - GOmrük Muhaf~za orıütil için eV1afı veçhile 3100 t~ne 

ı_ b l 
1 1 b' l'kt bar numara deveboynu ıle 300 tane 3 numara deveboynu ve fın• .. tenen e ıe er e ar ı e " 

kt
. d M M canının 13-10-936 Hh günu ıaat 14 de pazarlıtı yapılacaktır. 

rün ve va na e · · 
k 

. l 2 - Tuınlanan tutarı 965 liradır. , 
ıatınalma omııyonuna r~ ~ . 3 Şartname ve eV1af kom11yondadır. Görillebilir. 

--
Komutanlıiı Sa· 

alma Komiayonundan 

lf kışladaki birliklere tes· 
edilmek şartile 50 ton tu· 
rma odunu 12-10-936 pa-
ıi ıünG Mat 11 de paaar· 
alınacaktır. iıteklilerin 

Or ıaatte Satınalma ko· 
7onuna ıelmeleri. 

Ankara Belediye 

Reisliğinden: 

l Mezbaha için alınacak 
bin kilo odun ile I~ kilo 
lal k6mGrGne iıtelrli çık~ 
•tından açık ek•iltaa.eai oa 
uzatılmlfbr. 

2 - Muhanımeıı bedelt 410 
•r. 

i - Muvakkat ten1lnata 30 
'dır. 

l.ı.t 4 - Şartna111uini ıörmek 
;''1•Dler her ıGn yazı itleri 

.. -,~-··ne ve isteklilerin de 16 
İlaievvel 936 cama crQnG ıaat 

._ taQ da Belediye encGmeaiae 
traoaatlara. 

-ltt. Posta T· T. 
Ba9mtldUrlillt1ndon: 

ldare ihtiyacı için alınacak 
1 ton Marin Lave maden 

Grtı açık eksiltmeye konul• 
-~---- • Ekıiltme 26-10-936 pa· 

l slnil ıaat 15 de Gala· 
rayda l1tanbul P. T. T. Bat-

lctGrlQtG Alım Satım Komiı· 
Ulack yap.alacaktır. 
Mu~-mnaeq 1'edeli 2362,5 li-: 

tl "-'4•ık·~ ~t teaıiııat 177 Ura 
-.:U•uttur. l•teWleriıı tartqa
~~lli rmmek Ye na-ıvakkat 
~tl-nn• yatırmak iiıere 
" a sl"1•rİl•d• BqmGdOr· 
a.. Ya11 itleri kalenıine mGra· ı 

~~~~l!I!!!!!!~ 
1ı..tiyaz aahlbi ve yazı itleri 

... blrektörii / l.....U Girit 
~~~ yers ARTUN Baaunevı 

---. BillU.. ao1uık No 10 

4 - f•tekliler 75 liralık ilk teminatlarile komiıyona ıelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı latanbul Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - 25-9·936 da kapalı zarfla ekıiltmesi yapılan 150 tane 
dürbin pahalı fÖrüldütünden 26-10·936 pazarlHİ fÜDÜ Hat 14 de 
yeniden pazarhtı yapılacaktır. 

2 - lıtekliler 562 lira 52 kurutluk ilk teminatlarile komiıyo
na ıelmeleri. 

Tahlisiye Umum MndnrlOğllnden : 
Satın ahnmuı kararlaıtırılan bir tane motarlü canaandab 45 

ıün müddetle v• kapalı zarf uıulile eksiltmlye konulmUftur. lha· 
le.i 26 tetriniHni 9.16 tarihine raılıyan perıembe lfilnG ıaat 15 te 
Galatada Merkez Rıbtim hanında 4üncil katta Tabliıiye Umum 
MüdGrliltG Satınalma Komiıyonuada yapılacak olan mezkOr mo· 
törlG cauaDClabnın muha:nmen bedeli 17,500 lira ve muvakkat 
tomi11at miktarı 131 ı lira 50 kuruıtur. l.teldilerin teklif mektub
larını 2ti tetrhai•ani perıembe gGnO Hat 14 e kadar mezkQr Ko· 
miıyon Reiılitine tevdi etmeleri ıarttır. Buna aid ,..ım ve tart· 
nane ıazG reçen Komiıyondan bedeI.b; verUnaektetlr. 

l•tanbul Harici Askeri Kıtaabndan: 
Ç•nakkalt Mevkii ml•tahkem birlikleri için eV1af ve ıeraiti 

i•tanbul levazım aınirliti ıatınalma kQmi•yonunda bulunan 5 a· 
det ba•kül Mtın ahnaoakhr. 500 kilo tartan lnıiliz "Averi. mar• 
kah baıkllOn beberine 400 Ura fiyat blçilmittlr. Taliplerin 28 bi· 
rinci tefrln 936 çarıamba fiinO •aat 15 te 150 lira ilk teminatla· 
rlle Çanakkalecle nıil•tahkenı m• vld ••tmalnaa komiayonuaa mG· 
raoaatlerl. 

GOmrtlk Muhafaza Genel Komutanlığı lıtanbul 
Sabnalma Komisyonundan: 

1 7·10-936 dairi açık ekailtmede istenilen fiyab pahalı ıö 
rGlen M kalem deniz n11talarına aid malzemenin 17-lo.&a6 cu• 
marteıi sQnG aaat 11 de yeniden açık eluiltmeıi yapılacakbr. 

i - lıteldllerin o l'Gn ve ıaatte 186 liralık ilk teminatlarile 
komis7ona relmeleri. 

b) M 0 Z A V E D E L E Fi 
1-Müteferrik 

lttanbul Defterdarlığından: 
Aded M. Mlklbı Bulundutu M. Mubam. becleli 
l 5799 276 tm Alacalı 

17 221 Sofular 
108 1 776 Karaburun 3564 41 

1378 13 774 Me,ku 
357 4 401 Kabakoz 

'7$18 191' 034 
B•llda olnı ve ebadı ,&terilen yaban malı keresteler l·lo-838 

tarihinden itlbaren ıablıta çıkaralmıftır. 15-10-938 perıembe rG· 
nG saat 13te ibalPi yapalacatandan isteklilerin yGzde 7,50 temi
nat akçeai verilmek ve ı•aiti anlamak isteyenlerin Şile Kuuı 
MU...GclGrllfllade mGteteklcil Sabi Komiıyonuna aıGracaatları 
il&a olunur 

SaJfa 3 

İstanbul Belediıesi Uinlan 
İlk okullar için l•zım olan 50 tane soba açık eksilt· 

meye konulmuştur. Bu sobalarm hepsine 1250 lira fiat 
tahmin olunmuştur. Şartnameai levazım mlldilrlllğllnde 
görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 
93 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın yabnlması 
daha muvafık olacağı) 23-10-936 cuma gllnll saat 14 de 
daimi encümende bulunmalıdırlar (t} 320 

İnhisarlar U. Müdürlü~nden:_ 
1 - 8-10-936 tarihinde isteklisi çıkmadıiından dolayı 

ihalesi yapılamamış olan Toptaşı deposu arkuındaki sa• 
hada yaptırılacak 3430, 13 lira keşif bedelli 3 ambann in· 
tası yeniden pazarlık suretile eksiltmeye konulmuftur. 

2- Eluiltme 27-10·936 tarihine rastlayan aalı günll 
ıaat l 5te Kabataşta Levazım ve mlbayaat ıubeaindeki 
Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 257,25 liradır. 
4-Şartnameler hergün lnhiaarlar lnıaat Şubesinden pa· 

rasız alınabilir. (2087) 326 1 4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 50 000 kilo motlrin p a • 

zarlıkla sabn alınacaktır. 
2- Eksiltme 27·10·936 tarihine rutlayan ıah pil 

ıaat 14te Levazım ve Mtıbayaat Şubesindeki Alım Ko· 
misyonunda yapılacakbr. 

3- Şartnameler her gün parasız adı geçen tubeden 
alınabilir. 

4 - isteklilerin, eksiltme için tayin olunan rGn ve 
saatte yilzde 7,5 gtlvenme paralarile birlikte İ8mİ geçen 
komisyona müracaatları llzımdır. (2086) 325 1- 3 

"' • • 
l - 29·9-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 

ihalesi yapılmamıt olan 1285.88 lira keıif bedelli Ahır 
kapıdaki iskelenin kısmen tamiri ve in kıamının yeni· 
den inşaası takrar pazarlıkla ekıiltmeye konulmutbır· 

2- Eksiltme 23- t 0-936 tarihine rastlıyan cuma gtinll 
saat l 5 de Kabataıta Levazım ve Mllbayaat tubeıinde· 
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- isteklilerin şartname ve keıifnamelİni ı&rmek 
uzere her gtin ve pazarlık için de tayın olunan p •• 
ıaatte yGzde 7 ,5 muvakkat ıüvenme paralarile birlikte 
iımi aeçen komiıyona mtiracaatlan. (1935) 313 2-4 

• • • 
1- Şartname ve ketifnameıi ve plin mucibince 3510 

lira keşif bedelli Cibali Fabrikası Kalorifer teıiıab açak 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 Eksiltme, 23-10-936 tarihine rutlıyan cuma gllnil 
saat t 4te Kab ataşta Levazım ve Mllbayaat ıubeıindeki 
Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

3- Bu işe ait keşifname ve şartnameler parasız ola· 
rak Levazım ve Mdbayaat şubesinden: plinlan da inşaat 
,ubesinden alınabilir . 

4- isteklilerin, şartnamede ı&ıterilen eaaılan ihtiva 
etmek llzere fiatsız teklifleriyle projelerini eksiltme gll· 
nünden en ıeç bir hafta evvel Tütlln Fabrikalar tubelİ• 
ne vermeleri lazımdır. 

5- istekliler Eksiltmeye firebilmek için kanunen 
kendilerind•n aranılan veıika ve yilzde 7 ,5 rtıvenme pa• 
ralarile birlikte muayyen gtin ve saatte iımi ıeçen Ko
misyona gelmeleri. (1965) 316 2 - 4 

• • • 
1 - Buraada DeğirmenHkız111 k6yl1 yakınındaki idare 

arsasında plin ve ıartnamesi mucibince yapbnlacak 8075.88 
lira keıif bedelli Tecrit Kara barut, dinamit ve kapıll de
polarile bekçi evinin intaatı açık eksiltmiye konulmUfhır. 

2 - Eksiltme t 5· t 0-936 tarihine raıtlıyan peqembe 
ınnn saat 15 de Bursa inhisarlar BaımGdOrllljibade mi· 
teıekkil komiayonda yapılacaktır. 
3- Bu ite aid proje ve tartnameler Buna Baflllldllr· 

iliğinden alınabilir. 
4- Muvakkat giivenme paraıı 605.67 liradır. 
5-lsteklilerin eksiltmeye ıirebilmeıi için kanunen ara• 

nalan vesikalardan mada bu ,ribı itleri muvaffakiyetle yap· 
mıt olduğuna dair veıikalariyle birlikte tayin olunan ıln 
ve ıaatte sizi ıeçen Komiayona mtıracaatları. (2043)324 2-3 
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ABONNEMENTS: ADMINISTRATION 

Ville et Province Y oghourtchou Han 

3 MOIS Ptrs. 450 
ti " " 850 

MUNAKASA le r Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

12 " " 15<X.I . 
GAZETESi 

Le No. Ptrs. 5 

Telefone: 42425 
- ırn.:ı 

Boite Postale N. ç,u 

Adresse Telegraphique: Pour la Publicite 8adre111er 
a l' Adminiıtration Jourual Quotidien des Adjudications lıtanbul MÜNAKAS~ 

l ere Annee No. 173 LUNDI 

Objet de l' adjudication ip . t ' Caut . rıx es . p rov. Lieu d' adjudication. Cah. des Charges 

- ----------•!• Construction-Reparation- Travaux Publics-Materiel de Construction - Cartographie (•----------

Constr. d 'un sanatorium pr. professeurs et eleves iı 27000 - 2025 Pli caclı. Com Ach . Dir. Trav. Pub. lst. 

Valdebagh. (Cah. eh . 135 P .) 
Constr.d'une etable pr. l'isoL des veaux. (cah. eh . L.5.) 8247 4 619 
Travaux de renforcement de la bt:rge et d'enroehe- 12375 928 

ment deıı 2 piliers eentraux du pont de Sakarya 

" 
" 

Direclion Vı·tcrinaire Bursa. 
Com.Ach.Dir. Trav .Pub.Kodjaeli . 

( route Adapazar-Hendek) 
Reparation de la 35me ecole ıBeyoglu). 18 02 gr(· iı 

16 50 
grt~ Com. Pt:rm. Municipalit<' lııtanbul. 

Reparation d'un medresse iı Divanyoloıı. 
Constr. de depôtı; pr. poudre noire. dynamite et 

capsulc et d'une maison pr . gardien a Deyirmen· 
likırik (Hrousse). 

Contr. 1 l'une etable pr. vaches a Tcheurekli (aj.) 
Pierre a chaux. : 250 t . et ehacun eteinte : llOT. 
Constr. en bet. arm~ du toit dcs cbbl. iı boeuf! d'Etlik 
Repar:ıtion quai de Tophane (aj.) (c:ah. clı. L. '2) . 
Repaı el tranıform. 42 me C:cole primairı- . 

" 605 67 Publique 

21689 14 1627 - Pli cadı. 

3800 - 285 - Publıqu e 
3989 42 299 25 

" 
" 

630 47 30 " 

" 
Dir . G t:n . Monop. Bouraa . 

Dir. Vt•t erinairt'. Boursa. 
Com. Aeh. rJ. G f.n. Fab. Milit. 
Dır. Trav. Publics Ankara. 
Elı ınoın . Üir . l.ignes Marıtiıne!I . 

Com. PNw. Municiµalit t lstanhul. 

Compt. Hara Karadjabey. 

Com pt. H:ıra 1\ aradıabey. 

C aisse Dir. Lignes Maritimes 
Dir. r:con ı ım. Muıı . lstaııbul. 

2-11-36 

26· 10-36 
28 ·10·36 

13-10-36 
13-10-36 
15-10-36 

22-10-36 

27-10-36 
23-10-36 

15-10-36 
15-10-36 

---------•:• Produits Chimiques et Pharmaceutiques lnslruments Sanitaires - Fourniture pour Hôpitaux •)----------------
ProJ . chiuı pr. les 1ect. ptıarm. dynauıiquc t"t serum. , 5805 25 , 435 40 ı Pli c•aclı. , lıı.sl. Ceııtral Hygi<-ııe Aııkaıa . ı Servit•e Cuıııpt. lııstıtul 2 l-10-36 

------------+ Bois de Construction Planches, Poteaux ete. . .. ~~~~--~~~-~~ • 
T ra verseıı en clıcnc : '20000 p. ( pri ve). 

' 50 - ı tD ir. Ch. Fer . Ürientaux Sirke dji . 
' 26-10-36 ' 

-------------+ Habillement - Lingerie - Chaussures ete . ~:<----·--------

Chauıısur .. s : 760 paires (pr. elevea Daruchefaka). 
Toile pr. hnge : 26500 m. 

1 

' 
- ı - ı - ı l ıı st. E.ducative turque Nuroıımani<' ı 

6360 - '1.77 - Pli cadı. Coın . Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

15-10-36 
2-11-36 

---------· Travaux d'lmprimerie- ffeliure - Papeterie - Fo!lrniture de Bureau ·:·------------
c_aractc':~e· d'imprim. 379.15 k. lirnes en laitoa: 21 k.11411 - ı 105 821 Publique ' Com .Ach .D .Gt:n.Serv.CArt. Djeb. I 
L.vres etranren: 35 lota. - Grt- a gr c,Com. Ach. Min. Def. Nat. Anknr a. 

23·10-36 
12-10-36 

----------------•) Combustible, Charbons - Carburant. (Benzine, ete.) •:•---------------

Coke : 27 t.-boi11 de charme: 
50 tehekis-bois de chene : 20 tehı~kis. 

Benzine : 10 tonnes. 

Boi• d'allumage: 50 t. pr. Tachkichla) . 

la t.1950 p,I 96 20 Publique 

ch.3et2,7d 
3550 - ..:66 25 

" Grc a ıcre 

Command. Gendarmerie lstanbul. 

Coın. Ach. Min. Def. Nal. Ankara 
Com. Aeh. Comm. lll . Fındıklı. 

'25-10 36 

13-10-36 
12-10-36 

----------------------------·> Machines, Moteurs, Accessoires et Huiles pour Machine ·:·-------------------------------
Goniometre pr. contrôlor la directior. : 1 p. (pr. ra

dıophare Roumelifener). 
Etabliı pr. atelier: 30 lots . (Cah. eh, P. 278) . 

4801 50 

4032 -

360 11 Pli cachetel Dir . Gı; n. Serv. Sauvetage Galata. 

1340 1 ,, o;,. M,,.,;el M;n, T .. v. p,b. Ank. 

27-11-36 

25-11-36 

--------------•:• Ameublement 

Banc11 de cluse pr. le lyce• latAnbul 100 p. 
Couvertures en lin : 2 p . et reparation de canapes . 
Tablea fixes pr. les bureaux Min. Finances. 

Mobilier pour Habitation et Bureaux- Tapisserie Linoleum Tapis ete. .. ~--~------------• 
1365 -

85 
325 

102 37 Publiquo 

6 40 Gre iı g-re 
24 38 

Compt. Lyeecs lıtanbul. 
Com. Perm. Munieipalite lstanbul. 
Oir. Trav. Pub. Ankara . 

Dir . Lycee pr . garçons lstan l ul. 26 -10-36 
13·10-36 
23-l0-36 

-----------•:• lnstallation et Materiel d'Electricite, de Gaz, de Chauffage Central "·~---~-~~-~--+ 

lnstallatıon ~lectr. interieure et inatallation d'une 1 
nouvelle l.gne exter. de 800 m. (Pc, gendarmerie 
Edirne) (aj.) 

Conıtr. d'une lirne telephonique iı la place forte. 

2739 45 206 -

25085 54 1882 -

22-10-36 

16-10-36 

Publique 1 Dir. Trav . Publics E.dirne. 

Pli cach. Com. Ach. Place forte lzmir. 

~----------------------------------------------~•) Divers (•----------------------------------------------~ 
L'avis relatif a l'achat de 4 lota de verniı et 2 lota 

de laque eat nul et non avenu. 
Baaculeı (do prefer. marque Avery). 
Materiel pr. camton lnternational. 

Reparation d'un ucenseur a la Municipalite 
Fil de eouleur N. 12 3. • 

ReP.aration d'une auto de Sapcurs-Pompierm. 
Preparat9on de ballast en 6 eodroitı diff. de la llırne 

Ha ydarpacba-Ankara ( separ.) 

L. 400.la P. 150 
280 45 21 05 

47 15 3 55 

135 - 10 13 
42 40 3 20 

97590 - 094 50 

Publiquc 
Gre a grc 

" 
" 

Gre a gn' 
Pli cach . 

Com. Ach. Oir. Gen. Fab. Milit. 

Com.Ach. Plaee forte Tehanakkale 
Cum. Perm. Munieipalitc lstanbul. 

" 
" 
" 1. Com Expl.Ch. Fer Etat H.paclıa. 

Com. Ach.Dir. lntend.lst.Topbane. 28-10-36 
13·10-36 
13-10-36 

13-10-36 
13-10-36 

27-10-36 

1 

ı5 

15 

15 

16 


