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İÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

2 inşaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 

a ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 

4 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

5 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

6 - Elektrik·Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

6 Müteferrik 

~ 

~ MÜNAKASALAR 

~zak, Zahire, Et ve Sebze: 

* * * 
1- Malatya merkez kıtaatı· 

nın sekiz aylık ihtiyacı için 
180000 kilo fabrika unu ka
palı zarf usuli ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

3- Muvakkat teminatı 2045 
liradır. 

4- Şartnameyi görmek isti
yenler her gün Tüm. satınalma 
komisyonuna gelebilirler. 

5- İsteklilerin usuli dairesin· 
de tanzim edecekleri kati tek
lif ve teminat mektublarmı 

3-11-936 salı günü ihale saati 
olan 1 l den bir saat evveline 
kadar yani saat 10 da komis
yonumuza vermeleri. 

• * • 
1- Ankara garnizonu hayva

natının ihtiyacına sarfediimek 
üzere kapalı zarfla münakasa
ya konulan 780840 kilo yulafa 
eksiltme günü talip çıkmadı
ğından pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 21·10-936 
Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 1 çarşamba günü saat 15 dedir. 

Miktarı Tahmin B. İlk T. Saat. 3 - Yulafın tutarı 27329 lira 
Lira K. Lira 

~aş sebze ve meyva 23 kalem 6475 00 486 Kapalı 15 
"tates 15000 kg. 975 00 74 Açık 15,45 

~· çalı fasulye 10000 ,, 1600 00 120 ,, 16 
'lıru soğan 8000 ,, 400 00 30 ,, 16, 15 
l (.936 çarşamba günü . 
1- Haydarpaşa Lisesi pansiyonunun Mayı11 1937 gayesıne ka-

4,t olan yukarıda cinsi, miktarları, ilk teminat' tahmin bedeHeri 
hale saatleri yazılı yiyecekleri eksiltmeye konulmuştur· 

2- İstekliler şartnameyi görmek üzere Okul Direktörlüğüne 
~tacaat edebilirler. 

3- İsteklilerin muayyen günden evvel Okul Direktörlüğünden 
-lacakları irsaliye ile ilk teminatlarını Liseler Muhasebecili.ği.ne 
~"lırnıaları ve 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunu rnucıbm
Ct ibraza mecbur oldukları vesaikle birlikte mektublarını belli 
'•atten bir saat evveline kadar İstanbul Kültür Direktörlüğü bi
lla11 içinde toplanacak olan Komisyon Başkanlığına makbuz mu
kabilinde vermeleri ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış 
bulunması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden: 
Cinsi Miktarı Tahmin fiatı Tutarı Teminatı 

Teneke kuruş Lira Lira 
~toba suyu 5000 15 750 5625 

Ankara Hukuk Fakültesi için alınacak olan menba suyu açık 
~ltsiltmeye konmuştur. İıteklilerin 31 -10-936 cumartesi günü saat 
1 de Fakülteye gelmeleri. · 

Ankara Levazım Amirliği Sahnalma Kom
1
syonundan: 

k• 1- Elaziz merkez kıtaatının sekiz aylık ihtiyacı için 280000 
•lo fabrika unu kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 39200 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 2940 liradır. 

1\ 4- Şartnameyi görmek istiyenler her gün tüm. satınalma 
0 tnisyonuna gelmeleri. 
5- İsteklilerin uıuli dairesinde tanzim edecekleri kati teklif 

"e leıninat ınektublarını 2-11-936 pazartesi günü ihale saati olan 
11 den bir saat evveline kadar yani saat 10 da komisyonumuza 
"trnıeleri. 

* • • 
Cinsi Miktarı Tutarı Muvakkat teminatı 

kilo Lira Lira Kr. 
Aha 10500 3780 283 50 
Yişne ı 0500 3780 283 50 
1'ayıa1 7000 M6() 252 00 
. 1- Garnizon eratı ile harp okurlarının ihtiyacı için yukarda 
tın 1 .. 8 ve miktar ve tutarları ile muvakkat teminatları yazı 1 uç 
~aleın reçel 4-11-936 tarihine müsadif çarşamba günü ıaat 15 de 

ilJ>ala zarfla ah nacaktır. 
2- Şartnamesi parasız her gün komisyonda görülebilir. 
3- İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalar 

"e teıninat makbuzlariie beraber teklif mektublarını belli gün ve 
•kaatten bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliii satın alma 
oın· 18Yonuna vermeleri. 

40 kuruş olup muvakkat temi
natı 2049 lira 70 kuruştur. 

4- Şartnamesini pazarlığının 

yapılacağı Lv. amirliği salın
alma komisyonunda 137 Kr. 
mukabilinde görebilirler. 

5 İsteklHerin kanunun 2, 
ve 3 üncü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzları He 
beraber belli gün ve saatte ko
misyona müracaatları. 

İstanbul Harici Askeri 

Kıtaatından: 

Giresun garnizonu ihtiyacı 
için 200 bin kilo un kapalı 
zarfla satın alınacaktır. Tah· 
min bedeli 30 bin liradır. Şart· 
namesi Giresun Alay satınal
ma komisyonundadır. Eksiltme
si 3-l l ·936 salı günü saat 16 
da Alay binasındaki satınalma 

komisyonunda yapılacaktır . İlk 
teminatı 2250 liradır. Zarflar 
saat 15 te Alay satınalma ko
misyonuna verilmiş olacaktır. 
Şartname 150 kuruş mukabi
linde komisyondan alınarak 

görülebilir. 

-
Ankara Yüksek Ziraat 

Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuz ihtiyacı i

çin aşağıda cins ve miktarları 

yazılı 4 kalem saman, ot vesa

ire şartnameye göre parti, par

ti olmak üzere açık eksiltme 
suretile aabn alınacaktır. . 

2 - 3-11-936 tarihine raslı· 

yan salı günü saat 16 da Yük

sek Enstitü Rektörlük binasın
da t< lanan komisyon tarafın

dan ihale edilecektir. 

3 - Muhammen bedel aşa
ğıda hizalarında gösterilmiştir. 

4 - Muvakkat teminat 89,5 
liradır. 

5 - Bedava şartnamesini almak üzere Enstitü Daire Müdür
lüğüne müracaatleri ilan olunur. 

Cinsi Miktarı Beher kilosu Yekun tutarı 

Saman 
Arpa 
Kuru ot 
Yonca 

Kilo kuruş 

7000 1.5 
13000 3,75 
9000 4 
3000 8 

kuruş 

10500 
48750 
36000 
24000 

1192,50 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
M. İlk 

Cinsi Miktarı bedeli teminatı Ek. Şekli Ek. tarihi S. 
Lira 

Kuru 
fasuliye 
Nohud 

kilo Lira 
36900 10080 

72000 9360 

758 Açık eksilt. 26-10-936 
saat 14-16 

704 Açık eksilt. 26-10-936 
saat 9,30 - 11,30 

. Yukarda kuru fasulye ve nohudlar ayrı ayrı ihale edilecektir . 
istekliler şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve saatte teminat mektub veya makbuzlarile ve 
kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika!arile birlikte Lülebur
gazda Tümen Satınalma Komisyonundo hulunmaları. 

• .. .. 
1 - Pınarhisar, Vize, Alpullunun 102000 kilo kuru otu, Vize, 

AJpullunun 80000 kilo samanı. 

2- İhaleleri ayrı ayrı açık eksiltme ile yapılacaktır. 
3 - Kuru otun bedeli 2910, samanın 1475 liradır. 
4 - Kuru otun ilk teminatı 219, samanın 98 liradır. 
5 - Hepsinin ihaleleri ayrı ayrı 5-11-936 perşembe günu saat 

15-16 da Vizede yapılacaktır. 
6 Şartnameleri görmek iıtiyenrer her gün Vize Satınalma 

komisyonunda görebilirler. 
• * • 

Niğde mevkii ihtiyacı için 300,000 kilo arpa kapalı zarf usu-
lile eksiltmeye konmuştur. Tahmin edilen bedeli 12000 lira olup 
ilk teminatı 900 liradır. İhalesi 2-1 1-936 pazartesi günü saat 
15 de Niğdede yapılacaktır. Tekiif mektubları 2490 sayılı kanu
nun hükümlerine uygun olarak ihaleden bir saat evveline kadar 
K~misyona vermiş bulunacaklardır. Şartnamesi komisyondan pa
rasız alınabilir. 

• • • 
Kapalı zarfla münakasaya konulan 78,000 kilo sade yağına 

istekli çıkmadığından bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. İlk 
pazarlığı 26-10-936 pazartesi günü saat 11 dedir. Tutarı 70,200 
lira olup ilk teminatı 4760 liradır. Şartnamesi Ankara Levazım 
?mirliii satmalma komisyo:ıundan 351 kuruş mukabilinde verilir. 
isteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarla belli 
gün ve saatte mezkür komisyona gelmeleri. 

Ankara Levazım amirliği Satmalma Komisyonundan: 
1- Ankara garnizonu kıtaatı için 52000 kilo nohut 9 ikinci 

teş. 936 güuüne musadif pazartesi günü saat 15 de kapalı urfla 
alınacaktır. 

2- Şartnamesi her gün parasız komisyonda görülebilir, 
3- Tutarı 7800 lira olup muvakkat teminatı 585 liradır. 
4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesikalarla 

teklif ve teminat mektublarını havi zarflarını belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Ankara Lv. amirliği sabnalma komisyo· 
nuna vermeleri. 

2· İnşaat-Tamirat·Naiıa işleri ve Malzemesi-Harita 
lstanbul Belediyesinden: 

Çubuklu gaz depolarında tamir ettiri 
lecek iki iskele 

Fatih garajında yaptırılacak inşaat 
Bebek bahçesindeki gazinonun tamiri 

Yeni haldeki 58 yazıhanenin ardiye· 

Keşif 
bedeli 

1104,37 
5930,27 
1561,04 

İlk 
tem. 

82,83 
444,77 
ı 17.07 

!erinin arkasına yaptırılacak tel kapı 3001,50 225, 11 
Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konulmuşlardır.Keşif evrakı ve şartnamesi Le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N.lu ka
nunda yazılı vesika ve belediye Fen işleri müdürlüğün
den alacakları fen ehliyet vesikasile hizalarında gösteri

len ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün 

evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık o

lacağı) 5· I 1 ·936 perşembe günü saat l 4te Daimi Encü-

mende bulunmalıdırlar. M. 



Sayfa 2 

Konya Belediye Reisliğinden; ı 
Konyanın bugünkü bin hek

tarlık vüsatile 1/500, l IJOOO, ! 
1/ IOOO mikyaslarmda haritasının 
Bayındırlık Bakanlığınca şehir 
ve kasabaların hali hazır hari
talarının alınmasına dair tan
zim ettiği şartnameye tevfikan 
yapılmak şartile 15 bin lira 
mubamınen bedeJle ve kapalı 
zarf usulile olbaptaki kanunu 
mahsusuna tevfikan 17-10-936 
tarihinden 2· 11-936 tarihine ka
dar 15 gün müddetle münaka· 
saya konulmuştur. 

Talip olanlar: 
1 - Muhammen keşif bede

linin yüzde 7 ,5 nisbetindeki 
teminatı muvakkate akçesin; 
veya ayni miktarda banka 
mektubunu ve şehir haritacılı
ğındaki maharetinin, ihtisasının 
ve bu gibi itler hakkındaki 
liyakatinin Bayındırlık Bakanlı
ğınca tasdik olanmuş resmi ve
saikini Belediye Riyasetine 
vermeleri. 

2 - Kapalı zarfların 936 
senesi ikinciteşrin pazartesi 
günü ı;ıaat tam 15 e kadar Be
lediye Riyasetin~ verilmesi. 

3 - Bu hususta fazla ma
lumat almak istiyenlerin Bele
diye mühendisliğine müracaat 
eylemeleri ilan olenur. 

Askeri Fabrikalar Sigorta 
Sandığından: 

Ankarada vagon dahilinde 
teslim ve bedeli hemen peşi
nen tediye edilmek şartile 100 
ila 200 bin raddesinde birinci 
nevi tuğla alınacaktır. Elinde 
stok malı olanlar saat 13 ten 
sonra istasyon yanındaki Aııke
ri Fabrikalar Umum Müdürlü
ğü binasındaki sigorta sandığı
na müracaatleri. -Askeri Fabrikalar U. M. 
Satmalma Komisyonundan: 
5400 kilo demir perçin çiviı;i 

1000 kilo bak11 perı;in çivisi 
Tahmin edilen bedeli 2780 

lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fab
rikalar umum müdürlüğü satı· 

nalına komisyonunca 3-11-936 
tarihinde sah günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 215 
lira 25 kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatleri-

P. T. T. Başmüdürlğünden: 
1 - Keçiörende yaptırılacak 

P. T. T. Binasının eksiltme 
müddeti on gün uzatılmıştır. 

Keşif bedeli 9659 lira 8l ku
ruş muvakkat teminat 725 lira
dır. 

2 - Bu işe ait şartname mu
kavele projesi, keşif cetveli, 
hergün başmüdürlük kaleminde 
görülebilir. 

3 - Eksiltme 23-10-936 cu· 
ma günü saat on beşte yapıla· 
cağından isteklilerin daha ev
vel teminatlarını yatırarak ve
saikile birlikte başmüdürlük ko-

misyonuna müracaatlar1. 

Istanbul Liman İşletme 
idaresinden: 

Haliçte Tersane civarında a
tölye ve kızak mahalinin de
mir parmaklığı, ihata duvarı 

ve kapısının açık pazarlığı 24 
Birinci Tetrin 936 cumartesi 
günü saat 10 da Şefler Encü
meninde yapılacaktır. Bunun 
te · mınatı 400 liradır. 
. Fe.z.la tafsilat ve şartname i
çın isteklilerin Galatada Hay
d~r. hanında Fen Servisi Şefli
ğımıze müracaatleri ilan olunur. ! 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Görele Belediyesinden : 
İki bin lira bedeli keşifli kasabanın şekli hazır ve şekli müs

takbel planının alınmasına 2inci ihalede müşteri çıkmadığından 
30-9-936 gününden itibaren b.r ay içinde zuhur edecek müşterisi
ne ihalesi pazarlıkla yapılmak üzere ilanına karar verilmiştir. Ta
lib olanların veya şartnameyi anlamak istiyenlerin hergün Görele 
Belediyeajne müracaatleri ilan olunur. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Edirne Karma orta okul binasının ihata duvarları ile demir 

parmaklık inşaatı keşif ve şartnamele-rine göre 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli yekunü 1256 lira 40 
kuruştur. Bu işe ait resim, keşifname, Bayındırlık genel şartna
mesi, silsilei fiat, fenni ve eksiltme şartnamesi ve mukavele pro
jesi Edirne Kültür ve Nafıa direktörlüklerine müracaatla okuna
bilir ve istiyenlere parasız gönderilir. Taliple-in resmi ceridenin 
7 mayıs 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında yazıh talimatname· 
ye göre bu işe girebileceğine dair Edirne Nafıa direktörlüğün

den alacakları vesikaları ve cari sene ticaret odasına kayitli bu
lunduğunu gösterir kağıtları ve yüzde 7,5 nisbetinde 95 liralık te
minatlarile ihale günü olarak kararlaştırılan 3-11-936 salı günü 
saat 14 de Edirne Kültür direktörlüğündeki komisyona müracaat 
ları. 

Denizli Nafıa Müdürlüğünden: 
Eksiltmeye konulan iş: 

Sarayköy ilçesinde yapılmakta olan hükumet konağının bir 
kısmının kargir ve betonarme in~aatıdır. 

Keşif bedeli: 10392 lira 14 kuruştur. 
2- Bu işe ait şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir. 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi, 
C) Baymdırlık işleri genel şartnamesi, 
D) Tesviyei türabive ve kargir inşaata ve betonarmeye dair 

fenni şartname, 
C) Hususi şartname 
G) Proje, grafik, 
İstiyenler bu şartname ve evrakı Deniıli Nafıa Müdürlüğünde 

gorüp inceleyebilirler. 
3 Eksiltme 9-1 ı-936 tarihinde pazartesi günü saat 15te De

nizli Nafıa Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda ola
caktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 780 lira muvakkat 

teminat vermeai bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

A) Ticaret Odası vesikası. 
B) Nafıa Vekaletinin 7-7-936 gün ve 3297 sayılı Resmi Gaze

tede intişar eden talimatnameye göre ehtiyet vesikası aJm1ş bu· 
lunması ve bunu eksiltme evrakı arasına koyması. 

6- Teklif mektubları 3üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Denizli Nafıa Müdürlüğünde teşekkül edecek ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Tarsus Belediye Riyasetınden: 
1414 lira elli kuruş bedeli keşifli Atatürk caddesinden iatas· 

yona kadar 3000 metre murabbaı yaya kaldırımı beton olarak 
yapılması yirmi gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
4-11-936 saat 15 de ihale edilecektir. Bu baptaki şeraiti anlamak 
için Belediye mühendisliğine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Sıvas inhisarlar Baş Direktörlüğünden: 

Hergün tuzlasında tuz anbarı binasile aile ev)er: inşaatı 15 
gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. İstekliler yeni şartnameyi 
tetkik için bu müddet zarfında her vakit Sivas İnhisarlar Baş 
Mütiürlüğüne müracaat edebilirler. Muvakkat teminat akçesi aile 
evi için 389 ve anbar için 451 liradır. İhale 2 ikinciteşrin pazar· 
tesi günü yapılacaktır. İsteklilerin muayyen gün ve saatında eh· 
liyeti fenniye vesikalarile birlikte komisyona müracaat eylemeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 33,880 ve ecnebi ol
duğu takdirde 18,326 lira olan 350 bin tane galvanh:e tirfon 4 
birincikanun 936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarfla Ankara-
da İdare binasında satın alınacaktır. · 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 2541 ve ec
nebi olduğu takdirde de 1374,45 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin eltiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 
a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire-sinden 
ve Haydarpaşada Tesellüm Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Manisa Vilayetinden: 
1- Turgutlu-Manisa yolunun 7 +430 - 17 + 436 ncı kilometre

leri arasında şose inşaatı 32346 lira 89 kuruşluk keşifname üze
rinden eksiltmiye konulmuştur. 

2 Bu işe aid fenni şartname, eksiltme şartnamesi, mukave• 
lename projtı:si ve keşifname 162 kuruş mukabilinde Manisa Na· 
fıa Müdürlüğünden alınabilir. 

3- Eksiltme 5-Jl-936 perşembe günü saat 11 de Manisa Vi-
layeti Da\mi encümeninde yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
5 - Muvakkat teminat miktarı 2426 lira 2 kuruştur. 
6- Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış ehli- j 

20 Birnci teşrin,_.-

ıı· 

yet vesikası ve 1936 yılına aid Ticaret odası vesikalarını ve JJ)J<•• 
vak kat teminat makbuzlarını kapalı zarfın içine koymaları v;2 c:i 
palı zarfların ihzarında müteahhidlerin 2490 sayılı kanunun 
maddesine riyaset etmeleri şarttır. .t l·g36 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanların kapalı zarflarını 5 , litİ' 
perşembe günü saat ona kadar Vilayet daimi encümeni Re•:011., 

nP- vermeleri ve posta ile gönderileceklerin 2490 sayılı kaP 
34 üncü maddesine riayet: etmeleri şarttır. 

Tunceli Nafıa 

Direktörlüğünden : 

1 Eksiltmeye konulan iş: 

"Dördüncü Umumi Müfettişlik 
mmtakası dahilinde takriben 
102 kilometre uzunluğundaki 
Mazgirt-Plümür yolunun tesvi· 
yei türabiye, sinai imalat inşaa· 
tıdır." 

Bu işlerin tahmin edilen be
deli 200000 liradır. 

2- Bu işe ait evrak ve şar-
nameler şunlardır: 

A Eksiltme şartnamesi, 
B -· Mukavelename projesi. 
C Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi , 

D - Tesviyei türabiye, şose 
ve kargir inşaata dair fenni 
şartname. 

E Hususi şartnam~, 
F - Silsilei fiat cetueli, 
G- Taş, kum, su grafiği, 
İstiyenler matbu Nafıa işleri 

şeraiti umumiyesi ve fenni şart
nameyi dairede tetkik ve mü
talea ve diğer şartnamelel'İ ve 
evrakı beş lir'a bedel mukabi
linde Ankara Nafıa Vekaleti 
Şoaeler idaresinden ve Elaziz-

de Tunceli 
·ııdell 

Nafıa daire•• 

alabilirler. ~ 
3 - Vahid fi atlarında • 5 f· 

yapılan inşaatın eksiltrne•1ga110 
kinciteşrin 936 perşernbe ~· 
saat 14te Elazizde Tunceli N:tıt• 
Müdürlüğü binasında yapılarfc•11,ıı· 4- Eksiltme kapalı :z;a 
lileİyapılacakhr. .

1 
~ 

5- Eksiltmeye girebı ", 
için isteklinin 11250 lir•. 

111,e 
vakkat teminat verme~_., 
bundan başka Ticaret tjıl' 
vesikasına ve Nafıa Vekile tr 
den istihsal edilmiş yol ve. et 
ferrüatı müteahhitliği eblıYefİ 
vesikasını haiz olup göııterll' 
lazımdır. ~·· 

6- Teklif mektubları Y11 t• 
rıda 3üncü maddede yazılı s•;,r 
ten bir saat evveline k• , 
Elazizde Tuaceli Nafıa Miidii~. 
lüğü dairesinde getirilerek ~ e 
siltme Komisyonu Reislif111~ 
makbuz mukabilinde verilece~ 
tir. Pos-a ile gönderilen ı;ııe d• 
tubların nihayet üçüncü 111• 'f 
dede yazılı saate kadar gelııl1 

l 

olması ve dış zarfın mühür ııııl' 
mile iyice kapatılmış olJJJıP' 

·ır lazımdır. Postada olacak gecı 
meler kabul edilmez. 

3-İfaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Istanbul Be!ediyesinden 
Belediye hastanelerile müessesatına lüzumu olan 

ve alat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu ecza 
alatın hepsine 23981 lira 85 kuruş fiat tahmin olunın-' 
tur. Eksiltme 6-11 ·936 cuma günü saat l 5te Daimi Enet 
mende yapılacaktır. Şartname ve listesi Levazım Müdilf 
lüğünde görülebilir. istekliler 2490 N.lu kanunda ya.J 
vesika ve 1798 lira 64 kuruşluk ilk teminat makbuz ve1' 
mektubile beraber teklif mektublarını havi zarflarını (bİ' 
gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muf•: 
fık olacağı) yukarda yazıh günde saat 14e kadar Daitıl1 

Encümene vermelidirler. M. 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonur.dan; 

•·Ö' Fare itlafı ameliyatında kullanılmak üzere 25 ton çubuk .,. 
kürt açık eksiltme ile satınalınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kilosu 18 kuruştan 4500 lirad1r. 
B - Kükürtün şartnamesi İstanbul Limanı Sahil SıhhiYe 

Merkezi Levazımından parasıZi alınır. 
C - Eksıltme 3 ikinciteşrin 936 salı günü saat 14 de Gal•' 

tada Mustafapaşa sokağında mezkur Merkez satınalma komisyo' 1 
nunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme açık olarak yapılacakhr. 
E - Muvakkat teminat parası 338 liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar 936 senesi ticaret odası "le' 

sikası göstermeleri mecburidir. 
G Eksiltmeye girecek olanlar saat 14 e : adar muvakk't 

teminatlarını yatırıp makbuz almaları mecburidir. Akai takdird' 
eksilbneye giremezler. 

4--Mensucat • Elbise· Kundura - Çamaşır v.~ 
Cumur Başkanlığı Fil~rmonik Orkestrası Şefliğinden: 
Cinsi Adet Tahmtn bedeli 
Smokin 65-70 55 
1 - Şartname ve nümuneyi görmek istiyenler Cebecide Cutı'' 

hur Başkanlığı FHarmonik Orkestrası Şefliğ'ine gelmeleri. 
2- İhale günü 2-Sonteşrin-936 perşembe günü saat 15te Aıt' 

kara Okullar S~yışmanlığındaki eksiltme komisyonunda. 
3- Açık eksiltme suretile. 
4- Muvakkat teminat miktarı 288 lira 75 kuruştur. 
5- T aliblerin bu gibi işlerde bulunduklarına dair Ticaret O 

dasından mosaddak ehliyetname lazlmdır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 
1- Herbir tanesine biçilen ederi 1 O kuruş olan 17,000 taıJ' 

nıendil açık eksiltme ile alınacaktır. 
2- Şartnamesini parasız almak ve örneğini gö:mek iatiyell' 

lerin her gün öğlenden sonra komisyona ğelmeleri. 



~ Ekailtmiye gireceklerin kanunun 2 3 üncü maddelerinde 
~ ~eıikalarla birlikte ilk teminat olan 127,5 liralık teminat
'-~ •le günü olan 4-11-936 çarşamba günü saat 15 de iM. M. 

llalına komisyonuna retirmeleri. 

~trb· • • * -~ tr tanesine biçilen ederi 65 kurut olan 4400 tane yuz hav-
~Çılc ek.iltme ile alınacaktır. 
~ ~"•rneaini almak ve görmek iatiyenlerin hergün öj'leden 
Ck.· 0nıiıyona telmeleri. 

~I ıltıniye gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
~~~ •eıikalarla 214,5 liralak ilk teminat mektublarını ihale gü
\j 11 4-11-936 çarşamba günü ıaat 10 da M. M. V. aatuıalma 

'Yobuna ,getirmeleri. 
• ,l • • 

- Herbir çiftine biçilen ederi 160 kuruf olan 2.200 çift ter-
~Çtlc. ekailtme ile alınacaktır. 
' -- Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek istiyen
: hcrgün öğleden sonra komisyona gelmeleri . 
q - Eksiltmeye gireceklerin kanunun 2 ve 3üncü maddele-

1, t Yaıdı vesikalarla ( 264 lira ile teminatlarını ihale günü o· 
1~4-J 1-936 çarıamba rünü saat 14 de M. M. V. Sa. Al. Ko. 

"'eleri. 
• • • 

' - Herbir çiftine biçilen ederi 160 kuruş olan 2.200 tane 

2 'il açık ek•ilt.me He ahnacaktır. . • .. 
~j - Şartnameaıni pa1'a&IZ almak ve iirneğlDl gormek istiyen-
; bergün öğleden sonra komiayona gelmeleri. 

't - Eksiltmeye girecelrlerin kanunun 2 ve 3 maddelerinde 
~ ılı \>eıikalarla ilk teminatı olan 264 lira ile birlikte ihale gü
i<ı.0hn 4·11-936 çarşamba gGnü Hat 11 de M. M. V. Sa. Al. 
' lla gelmeleri. 

• * • 
~d 1 -- Herbir takımına biçilen ederi 110 kuruı olan 6.600 tane 
'ltoı fanila ile 6.600 tane don kapalı zarfla alınacaklar. 

1 
2 - Şartnamesini parasaz almak ve <Srneklerini görmek isti
tılerin hersıün öğleden sonra komiıyona gelmeleri. 
3 -. İlk teminab 544,5 liradır. 
4 - İhalesi 5-11-936 perşembe günü aut 15 tedir. 

~ 5 - Eksiltmeye girec~k~erin. kanun~n 2 ve 3ünc~ maddele· 
~ d~ yazılı vesikalarla bırh~te ılk temınatlarına teklıf mektub
~ ıhaıe aat'ltinden en az bar ıaat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. 

"ermeleri. 
• • • 

l Mahrukat .. Benzin .. Makine yağları ve saire 
.\ııkara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan; 

t.! - Ankara garnizonu kıtaatı için 48 ton linyit k6mürü 3 i
'Hteşrin 936 salı günü saat 15 te açık eksiltme ile alınacaktır. 

\ 2 - Kömürün tut•rı 672 lira olup muvakkat teminatı 50 lira 
ltu,uıtur. 

\ 3 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminatı muvakkate mak
tlarile lnaı:ım amirliği satınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
iı 1 - Garnizon kıtaatı ihtiyacı için 12 bin kilo gürgen odunu 

'·936 salı günü saat 11 de açık ekıiltme ile alınacaktır. 
~Q 2 - Odun111n tutarı 240 lira olup muvakkat teminatı 18 lira 

lturu.ştur. 
~ 3 - İ•teklilerin belli gün ve •aatte teminat makbuzlarile Le
'ttfb amirliti ıatınalma Ko. na relmeleri. 

P. T. T. Başmüdürlüğünden: 
) 1 - İdue ihtiyacı için Ankarada ve ıartnımeıiııde gösterilen 
~ t~ı_.de tolim tartile 207 ton kok k<imürünün ıatın alması ka

._ l tarf uaulile eksiltmeye konulmuıtur. 
ıs 2 - Tevdi edilecek kapalı zarflar 27·11-936 salı günü aaat 

tc Başmüdürlük komisyonunda açılacakbr. 
3 - Muvakkat teminat 496 lira 80 kuruttur. 

11 
4 - İateklilerin muayyen saatten en son bir saat evvel temi

~ 'tların1 Başmüdürlük veznesine teslim ederek kapalı zarflarsnı 
0"1iayona tevdi etmeleri lazımdır. 

~· 5 - Buna ait şartname hergiln başmüdOrlük yazı ;ıleri kale· 
~ ~e görülebilir. 

~~lektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
~t~let Demiryollar~ ve 
inanları U. ldareıınden: 

~ .. 'tubammen bedellerile mik· 
~ \'e vasıfları sşağada yas.ah 

" ''"tr\lp 111alzeaıe her biri ayrı 
• ıt\ "h 

l - 23,360 lcg. pamuk izo-
le bakır bobin teli, 171 kg. 
muhtelif ebadda ralvanize çe
lik bandaj teli. Muhammen be
deli 115 lira 89 kurut ve mu
vakkat teminab 870 kuruştnr. 

I• 

ı,· • •le edilmek üzere 22 
llt' 

''- ' teırin 936 perıembe ıünO 
bi, t ıo da Haydarpaıada rar 
l~t~'' dahilindeki Birinci iş· 
~ı~ e kosnisyonu tarafından a
tı.-, ekıiltme ile ıatın alınacak· 

~\~~ ite rirınek iatiyenlerin 
t~llı. llrıııda yazılı mqvakkat 
tı 111•tla kanunun tayin etti· 

w tiıı:'a:•ilde eksiltme günü ıaa
c,,tl ~dar komisyona müra· 

~ hrt erı lazımdır. fBu ite aid 
"'- llaıneler Komisyondan pa

'• olarak datıtımaktadır. 

2 - 500 kw. bakır çıplak 
tel 6 ve l O m/m2 ilk muham~ 
men bedeli 380 lira ve muvak
kat teminab 2850 kuruttur. 

3- 16340 metre bakır izole 
tel 1,5 2, 5 4 ve 6 m/m mu
hammen bedeli 751 lira 23 ku
rut ye muvakkat teminatı 5635 
kurqtur. 

4 - 10 bin metre harici 
çift telefon kablosu muhammen 
bedeli 1050 lira ve muvakkat 
temiaab 7875 kuruştur. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

7 .. Müteferrik 

Milli Müdafaa Vekaleıi Satınalma Komisyonundan: 
1- Muhtelif masdar ve kontrol aletleri pazarlıkla eksiltmeye 

konmuştur. 

2- Hepsinin biçilen ederi 5000 lira olup ilk teminat parası 
375 liradsr. 

3- İhalesi 6-ll-936 günü saat l l dedir. 
4 - istiyenler şartnamesini almak istiyenler M. M. V. aatın 

alma komisyonundan bizzat alabilirler. Muhabere ile şartname 
gönderilmez. 

5- Pazarlıga gireceklerin 2490 sayıla kanunun 2, 3 iincü mad
deler-indeki belsrelerUe ihale gün ve ıaatinde M. M. V. satın alma 
komisyonuna varmaları. 

Pendik Bakteriyolojihanei Baytari ve Serom 
Darülistihzarı Mübayaat Komisyonundan : 

Tahmini Muvakkat 
Cinsi Kilosu bedeli teminat miktarı 
Dana 12.000 2l60. - 162.- lira 

Pendik Bakteriyolojihanei Baytarisinin ihtiyacı olan 200 baş 
dana açık ekıiltmeye konulmuftur. 

İhalesi 4-11-936 çarşamba günü saat l 4te İstanbulda eski Dü
yunu Umumiyede Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde müteşek
kil Mübayaat Komiıyonunda yapılacağından isteklilerin teminat 
mektubları ve Ticaret Odaat vesikasA ve diğer belgelerle birlikte 
yukarda yazılı srün ve saatte Eksiltme Komisyonuna müracaatleri 
ve şartnamesini görmek istiyenlerin Pendik Bakteriyoloji müe.'l
seıeıine müracaatleri ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satanalma Komisyonundan: 

1 - 154 kilo yumak keten ip!ik ve 1 130 adet Malkara keten 
iplik açık eksiltmele münakasaya konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 1349 lira 60 kuruş olup ilk ieminat 
paraıı IOI lira 22 kuruştur. 

3- İhalesi 27-10-936 sah günü saat 1 idedir. 
4- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü mad

delerinde istenilen belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde M. 
M. V. aabnalma komisyonuna varmaları. 

Asperi Fabrikalar U . Müdüllüğü Satın alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 1400 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunda 2-11-936 tarihinde pazartesi günü saat 14,30 da ka· 
palı ı.arf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 1050 lirayı havi 
teklif mektublarını mezkur günde saat 13,30 a kadar komisyona 
vermeleri ve kendierinin de 219~ numarall kanunun 2 ve 3 mad· 
deleri.ndeki vesaikle mezkur gün ve saatte komlsyona müracaat· 
ları. 

~ . 
Istanbul Belediyesi ilanları 

Zabitai belediye memurlarile mezat bekçilerine yap· 
brılacak 32 tane kaput açık eksiltmeye konulmuştur. Ku
maş nümunesi ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö

rülebilir. Bir kaputa 14 lira bedel tahmin olunmuştur. is
tekliler 2490 N.lu kanunda yaz.ılı vesika ve 33 lira 60 ku· 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir 
gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muva· 
fık olacağı) 3· t t-936 salı günü saat 14te Daimi Encümen· 
de bulunmalıdırlar. (B) 335 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: -

Sayıfa 3 

Ha vacıllığın ehemmiyeti 

Bütün ulusların hava kuv· 
vetlerini artırmak için gös
terdiği telaş, havacılığa ver• 
diği önemi yakından gördük
ten sonra, kavacılığın bizim 
için bir fantazi olmaktan 
çok uzak, canla başla sarı

lacak bir ana iş olduğunu 

bir kat daha anlamış bulu· 
nuyoruz. 

Göklerini avucunun için
de tutmayan ulusların halini 
görüyoruz. Uçak filolarının 

bir insan ağır{ığındaki bom· 
balarile dünyanın en vuruş

kan yigitleri bile başa çıka· 
mıyor. 

Hiç durmadan bemenha· 
vacılığa para yetiştirmek, 

ancak bütün ulusun aynı cö
mertlikle yardıma koşması

na bağlıdır. 

f ratelli S PEHCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Royal 
Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvera, Rotterdam, A· 
msterdam ve Hamburg için ya· 
ktnda hareket. 
BACCHUS vapuru 19-24 lci 

teş. 936 
UL YSSES vapuru 26-31 1 ci 

teşrin 936 
Nerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ;in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyaaı ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li· 
manları için doğru ~onıtimen· 

tolar verilir. 
İTHALAT SERVİSi 

Amsterdamdan beklenilen 
vapurlar. 
BACCHUS vapuru 
UL YSSES vapuru 

19-1().936 
20-1().936 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu " 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat ı - Bir sene zarfında Adapazarından Hendek, Düzce 

ve Bolu ile mülhakatına gönderilecek mamul tütün, iıpir· Galata Gümrükleri karşısında 
to ve ispirtolu içkilerin nakliyesi eksiltmeye konulmuştur. Hudaverdisrar han 

2- Eksiltme 26· 10-936 tarihine rastlıyan pazartesi Telefon: 44792 
günü saat 14te lzmitte Kocaeli inhisarlar Başmüdürlüğün· da FRATELLI SPERCO 1 k nezdinde C. 1. T. ye müra · 
de yapı aca tır. caat olunur. 

3- Şartnamesi inhisarlar Umum Müdürlüğü Sevkiyat 
şubesinden. ve İzmit, Adapazarı, Bolu, Düzce, Hendek 
inhisarlar idaresinden görülebilir. 

4- İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saat· 

Nippon Yusen Kaisha 
te yüzde 7,~ ~üve!1me paralarile A birlikte yukarda ismi JAPON VAPUR KUMPANYASI 
geçen BaşmudUrlUge müracaatları lazımdır. (2235) 344 2-4 

• • • 
1- İdaremizin Cibalideki Nakliyat iskelesinin 34 adet 

entermediyer kazık ve kiriş ilavesi suretiyle tahkimi işi 
pazarlıkla yaptwılacaktır. 

. 2;- Bedeli keşfi 2891,03 Lira olup pazarlığı 26- t 0-936 
tarıhıne raslıyan pazartesi günü saat 14te Kabataşta Le· 
vazun ve Mübayaat şubesindeki alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

3- isteklilerin keşifnamesini görmek üzere her gün, 

pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 
güvenme paralariyle birlikte ismi geçen komisyona gel
meleri lazımdır. (2236) 345 2-4 

-

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve lstanbul limanlara 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaakov. 

(doğru ve aktarmasız) 
UMA MARU JS.11·936 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi i Galata BillW- sokak No. 10 
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•• ABONNEMENTS: 

ViJle et Province 
3 MOIS Ptrs. 450 NA ASA 

ADMINISTRATION 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 
6 " " 850 

12 " " 1500 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite rı' adresser 

iı l' Adminiıtration 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudic'ations 

T elefone: 42425 

Boite Po~ N. 1261 

' Adresse Telegraphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

20 OCTOBRE 19~ 
----·-~--~--~~~~::-=:"!====~~~ 

IPrix est. I ir:u:~ 'd'~l~~~c 1 Lieu d'adjudication. Cah. des Charges Date ! ı-JeıJf 
MARDI lere Annee No. 180 

Objet de l'adjudication 

-
Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Constr. d'un immeuble pr. les PTT. iı. Ketchieuren. 
Rivets en fer: 5400.- ld. en cuivre: 1000 k. 
Prepar. plan actuel et futur bourg de Gueurele (aj.). 
Preparation de la carte de Konia (1000 ha) aux 

echelles respect. de 1 500, 1 1000, 1 1000. 
Briques de lcre qualite : 100-200.000 p. 
Constr. porte, mur de clôture, grillage en fer pr. 

l'atelier de la Corne d'Or. 
Constr. chaussee sur la route Manissa-Tourgoutlou. 

(KM. 7X430 17X436) (cah eh. P. 162). 
Travaux d'art et nivellement de la route Mazguirt-

9659 81 725 -
2870 - 215 25 

15000 

4CO -

32316 89 2426 02 

200000 - 11250 

Publique Dir. Gen. PTT. Ankara. 

" Com. Ach. D. l.en. Fab. Milit. 
Gre iı. grc Municipalite de Gueurclc'. 
Pli cach. Municipalite de I<onia. 

Caisse d'Ass. Fabr. Milit. Ankara. 
Gre agre Adm. Expl. Port loıtanbul. 

Pli cach. Com Perm. Vilayet Manissa. 

" 
Dir. Trav. Publics Toundjeli, 

Plumur. (102 km.) (Cah. eh. L. 5). 
Tire-fonds galvanises : 350000 p. 33880 18326 2541 13 4,45,, 
Constr. trottoir en beton sur la rue Ataturk. (3000m2) 1414 -- Publıque 

Dir. Ch. Fer. Etat, Ankara. 
Municipalitc Tarsous . 

Reparation de 2 appontements aux depôts de petr. 1104 37 82 83 " Com. Perm. Municipalitc lstanbul. 

Tchiboukli. 
Constr. a faire damı le garage de Fatih. 
Reparation casino de Bebek. 
Constr. de portes avec filets metalliques aux halles 
Constr. mur de clôture et grillage en fer pr. Ec. Se· 

cond. "Karma". 
Constr. en maçonnerie et beton arme d'une lpartie 

du Konak Gouverr.emental. 
Constr. d'un entrepôt et de maisone aux salines de 

Hargun (Sivas). 
La date de l'adj. relat. ala constr. partie "B,, de l'Fc. 

est 2. XI. et non 22. XI. 36 comme annonce err. 
dans notre No. d'hier. 

Habillement- Chaussures.,.... et Materiel. 

Smokings: 65·70 p. (pr. les membres de l'orchestre) 
Toile pr. linge : 3000 m. 
Mouchoirs : 170CO p. 
Serviettes pr. le visage : 4400 p. 
Pantoufles : 2200 paires. 
Gants : 2200 p. 
Flanelles fil d'ccosse: 6600p. caleçons: 660l1 p. 
Confection de 1700 capotes pr. les agents. 
Costumes: 165-180 p.- chauseures 165-180 

p. (pr. Ec. Norm. gıarçons). 

Combustible, Charbons - Carburant. 

Coke: 207 tonnes (pr. l' Admin\stration). 
Bois de charme : 12 t. (pr. la garnison Ankara). 
Lignite : 48 t. (pr. la garnison Ankara). 
Bois de chauffage : 100 t. 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
Instruments Sanitaires-Fourniture pour Hôp. 

5930 27 444 77 ,, 
1561 04 117 07 " 

3001 50 225 11 " 
1256 40 95 " 

10392 14 780 Pli cach. 

389et541 Publique 

21115 98 'ı158 .. Pli cach. 

L.55 la P· 288 75 Publique 

900 - 68 --- ,. 
P.10 lap. 127 50 " 

P. 65 la p. 214 5 n 

P. 160 la p. 264 ,, 
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" D'r. lnstr. Publique Edirne. 

Dir. Trav. Publics Denizli 

Dir. Gen. Monopoles Sivas. 

Com.Ach.Ec.Sup. lngen, Gumuch. 

Compt. Ecoles Ankara. 
Hôpilal Modele Sivas. 
Com. Ach. Min. Def. Nal. Ankara 

,, 
" ,, 

P. 110 la p. 544 5 Pli cachete ,, 
23120 - 1734 ,, Dir. Gen. Serv. Surete, Ankara. 

15et3,51a p. 302,5et 3Publique Dir. lnstruc. Publique Edirne. 

496 8 Pli cach. Dir. Gen. PTT. Ankara. 

240 - 18 70 Publique Com. Ach. Dir. Jntend. Ankara. 

672 - 50 40 " 
,, 

2000 - 150 - fi 
Hôpital Modele Sivas. 

Secretariat D. Gen. PTT. Ankara. 

lngen. Municipalite Konia. 

Chef du Service Technique. 

Dir. Trav. Publics Manissa. 

Dır. Chaussees Min. Trav. Pub. 
Anbra et Dir. Trav. Pub.Elazi~. 

Dir.Mater.Ank.-Chef.Livr. H.pacha 
Serv. Ingen. Mun. T:ırsous. 
Oir. Econom. Municipalitc lstanbul 

" ,, 
" 

Dlr. Tr:ıv. Publics Edirne. 
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Chef. Orch. Philarm. Presidence. 

Secr. Dir. Gen. PTT. Ankara. 
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Produits pharmaceutiques et instr. medicaux pr. les 
hôp. Municipaux. 

23981 85 1798 64 Pli \_ach. Com. Perm. Municipalite Istanbul. Dir. Econom. Municipalite Istanb. 6-11-36 ıs / 

Soufre en canons (25 tonnes) (pr. destruction rats). 

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

lnııtallation electrique (locomo bile) de la ville de 
Havza (cıh. eh. L. 5). 

Fil en cuivre pour bobine isole avec coton : 23360 
kg.- Fil en acier galv. pr. bandage: 171 kg. 

FiJ de cuivre nu (6 et 10 mm2). 
Fil en cuivre isole (1,5-2,5-4-6 mm2ı : 16340 m. 
Cable tcleph. double pr. l'exter. : 10000 m. 

Divers 

Fil de lin en pelotes (154 k.)- Id. en bo bines: 1130 p . 
Eau de source 5000 bidons. 
Corde de chanvre : 28 tonnes. 
Theieres : 200 p. 
Pieces de rechange pr. Radiophare (49 lots). 

4500 _ 338 - Publique Com.AchDir.Sanit.Littoral pt.lstanb. 
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Pli cach. 
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Pli cach. 
Grc a grc 
Pli cach. 

Com. Perm. Municipalitc Havza. 

1. Com. E.xpl. Ch. Fer Et. H. pacha. 

" 
" 
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Com. Adı. Min. Def. Nat.Ankara. 
Dir. Facult6 de Oroit, Ankara. 
Com. Ach. D. Gen. Fab. Milit. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 
Dir. Gen. Serv. Sauvetage Galata. 
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Municip. Havza-lng. H.Halet B.que 
Saloniqu~ No. 69, Galata. 
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