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a) Münakasalar : · t 
J - Erzak Zahire, Et ve Sebze. t 
2 - inşaat: Tamirat, Naha İşleri, Malzeme, Heri.ta. ı 
1 - Elektrik Tesiaab ~e MalzemAesi A İ 
4 _ ilaçlar-Klinik ve lapençiyarı alat-Hastane lenzımı , 
5 - Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v • s ı 

• • 6 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları ve saıre • 

7 - Müteferrik ; 

b) Müzayedeler. 
* __ ... ~ .... ~ ......... ! 

'Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonundan: 

Mık tarı Tahmin edilen Muvakkat 

Kilo bedeli teminah 

Lira Lira 

l<oyun eti 7000 2800 

Sıtır Eti 5000 1400 315 

Cinai, mıktarı ve tahmia edilen bedelleriyle muvakkat teminatı 
~•tda yazılı iki kalem yiyecek 2 Temmuz 936 tarihine rastlayan 

"°ıe11ıbe günü saat 15de açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 
Ş•rtnamesi her gün Komisyondan parasız verilir. 

11,.ı lıt~~lilerin, 315 lirad.a~ .ibaret olan muvalı:k~~ teminatlarıaı lstan~ 
'Vılayeti muhasebecılığıne yatır~rak muka.bıl~nde alacakları mak _ 
'"eya banka teminat mektuplan ıle ve bellı gun ve saatte Kasım 

da bulunan komisyonumuza müracaatları. 

l •tanbul Harici Askeri 

kıtaabndan : 
l' ele· -.,rdat garnizonu topçu hay-

'-t• için 380000 ve Piyade 
~~rı için 160000 ve Malkara 
~••onu hayvanları h;in 370000 
~"-' ~t kapalı zadla münakasaya 
~il rak ihalesi 30 Haziran 936 
~ ltnii saat 16, 16,30, 17,30 
\t"'Ajtrtnamesi her gün Tekir
~· · ST. AL. KO. da goru· 
~~· 3800()() kilo kuru otun 
~. lcilosunun muhammen be· 
~ •iti kuruş ve ilk teminatı 570 
~ ~~ 160000 kilo kuru otun be
~ ~ tloıunun muhammen bedeli 

11
'11t Ve ilk teminatı 240 lira 

ve 370000 kilo kuru otun beher 
kilosunun muhammen bedeli iki 
kuruş 25 santim ve ilk teminatı 

624 lira 37 kuruştur. Eksiltmeye 
girmek isteyenler teminatlarile be• 
raber 2490 sayılı kanunun 2 inci 
ve 3 üncü maddererinc!e ya· 
zıh vesikaları birlikte bulundur
maları. Kapalı 7.arflar ihale saatın· 
dan bir saat evvel KO. Başkan
lığına verilecek tir. 

-
İsianbul Harici Askeri 

Kıtaahndan: 

Adanadaki kitaat hayvanatının 
ihtiyacı için 495 ton kuru ot ka· 

pala zarfla eksiltmeye konulmuş- ' 

tur. Muhammen bedeli 19800 li

radır. ilk teminatı 1485 liradır . 
ihalesi Adanada 30 haziran 
936 sala günü saat 10 da Tüm 

satınaLma Komisyonunda yapıla· 

caktır. Şeraitini her gün bedel· 

siz mezkur KO. dan almak müm

kündür. istekli olanlar usulü 
dairesinde yazılmış teklif mek-

tuplarını ihale saatinden bir saat 
evvel KO. na vermeleri. 

Ankara Levazım Amirliği 
Sabnalma komisyonuntf an: 

1- Kırklııreli garnizonu için 
20 ton kdıme makarna 15 ton 
kırmızı mercimek 15 ton zeytin 
tanesi 25 ton nohud 12 ton be· 
yaz peynir açık eksiltme ile mü
nakasaya konulmuştur. 

2- Makarnanın tahmini fiatı 

23 kuruş olup ilk teminata 345 
liradır. ihalesi 25-6-936 perşembe 

günü saat onda, mercimetin tah
mini fiatı 17 kuru~ olup ille te

miaatı 192 lira ihalesi 25-6-936 
tarih perşembe günfa ıaat onda, 
zeytin tanesinin tahmini fiah 25 

kuruş olup ilk teminatı 282 lira 
ihalesi 25·6-936 perşembe günü 
saat onda, nohudun tahmini fiah 

11 kuruı olup ille teminata 207 
lira ihalesi 25-6-936 tarih perşem
be günü saat 16 da, beyaz pey-

nirin tahmini fiatı 22 kuruş olup 1 

temin atı 198 liradır. ihalesi 
25-6-936 perşembe günü saat 16 

da isteklilerin Kırklareli satm al
ma komisyonuna müracaatları. 

• • * 
I - Kırklareli garnizonu açın 

238067 kilo satır eti 20000 kilo 

sabun, 18250 kilo yoğurt, 29800 

kilo süt 440000 kilo yulaf pa
:ıarlılda utan alınacaktır. 

2 - Sıfır etinin tahmini fiatı 
21 kuruş olup ilk teminatı 3750 

liradır. Pazarlığı 26·6-936 saat 
11 de, sabunu• tahmini fiatı 35 

kuruş olup ille teminatı 525 lira 
pazarlıtı 26-6-936 cuma günü 
saat on dörtte, yoturdun tahmini 

fiatı do kuz kuruş olup ilk temi

natıı 83 liradır. Pazarlıtı 26·6·936 

cuma günü saat on altıda, sütün 

tahmini fiatı ıelcia kurut olup ilk 

teminatı yiiz yetmit dokuz lira 
puarlıfı 26-6-936 saat on altıda, 

yulahn tahmini fiatı 2,5 kuruş 

olup ilk teminata 840 lira pazar

lığı 26-6-936 cuma glnü ıaat 17 

de, i.stek.lilerin Kırklareli aatın al

ma komiıyonuna mliracaatları. 

• 41 • 

1- Kırklareli gatnizonu açın 

40 ton pirinç ile 50 ton kuru 

fasulya kapalı zarfla mllnakasaya 

konulmuştur. Pirinçin tahmini 

fıatı 23 kuruş olup ille teminatı 
690 liradır. 

2- lbaleıi 22-6-936 pazartesi 

günii saat 10-llde. 

3- Faaulyanın tahmini fiatı 

12,5 kuruf olup ille teminatı 469 

liradır. ihalesi 22-6-936 pazartesi 

günü saat 16-17de yapılacaktır. 

isteklilerin Kırklareli satın al

ma komisyonuna müracaatları 

:sW 

2-lnşaat~ Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme · Harita 

Afyon İlbayhğmdan : 

Afyonda yapılacak (14627) lira (75) kuruş keşif bedelli Vali Ko

neğı bakiyei inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi 3 7 936 cuma 

günü saat on be~te Afyon Daimi Encümen odaaında yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı Daimi Encümende ve Nafıa Mü

dürlüğünde görülebilir. 
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Muvakkat teminat 1098 liradır. 
lateklilerin Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası almala11 ve teklif 

melttuplannın 3 7 936 cuma pnü saat on beşe kadar Daimi Encümen 
Riyaaetine verilmeai lazımdır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Evvelce pazarlık günü 29 6 936 olacafı ilan edilmiş olan Şemsi· 

pafa deposu arkHındaki binanın hedmiae ve enkazının kaldırılmasına 
ait pazarlık pnii bu kerre detiştirilmiş olduğundan keyfiyetin ye
niden ilanına lüaüm l'Örülmüştir. 

1 - idaremizin Şemaipaşa deposu arkasında ebniyemizin hedmi 
le ç•kan eakazclan ayrılacak malzemenin T optaşı Depo•una nakli ve 
burada yeniden üç ambarın inıaatı (3954) lira (18) kurut keşif bede
liyle ve pazarlık auretiyle ekailt.eye konmuştur. 

2- Pazarlık 18 6 936 perşembe günü saat 15te lstaabulda Kaba
taşta lnhiaarlar Levazım şubesi binaaındaki Alım ve Satım komis
yonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat (296) lira (56) kuruştur. 
4- Şartnameler inhisarlar inşaat Şubeainde görü'8bilir. (20) 3-4 

latanbul Limanı Sahil Sıhhiye 1 

Merkezi Satınalma 
Komisyonundan : 

1- Merkezimiae aitı Sinop 
Motörti keşfi mucibince afık ek
siltme ile tamir ettirilecektir. Ke
tif bedeli 1276 liradır. 

2- Bu ite ait şartname tun
lardır. 

A- idari şartname. 
8- Fenni şartname 

3- istekliler bu ıartname ve 
evrakını paruız olarak lstaabul 
Limanı sahil Sıhhiye Merkezi Le
vazımından alabilirler. 

4- Eksiltme 30 buiru 936 
Salı pnii saat on dörtte Galata
da Karamuatafa paşa sokatında 
l.tanbul Limanı Sahil Sıbbiye 
Merkezi Satmalma Komisyonun
da yapılacakbr. 

5- Ekliltmeye gireceklerin 95 
lira 70 kuruş muvakkat teminat 
paruı ile en az 3000 liralık bu 
gibi tamiratı yaptıfına dair btr 
ehliyet vesikası röıtermesi şarttır. 

-
İstanbul Harici Askeri 

Kıtaatından : 

Kiitahyada yaptırılacak yapılar 
i~in Bayındırlık Bakanlıtından 
fenni ehliyet veaikalan alınmadı
ğındaa bu yapı itleri yeniden 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Bu inşaatın ke-tif bedeli 
497 bin 514 lira 15 kuruştur. ilk 
inanç parası 23 bin 651 liradır. 
Bu inıaata ait keıifname, proje 
idıari ve fenni şartname ve sair 
evrakı 25 liraya M. M. V. ST. 
AL. KO. daa alınır. Eksiltmeye 
gireceklerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı bel
relerle Bayındırlık Bakanlıfından 
alınacak fenni ebliyetnameleri 
için ihale ginüaden aekiz gün 
evvel mezkur Bakanhta müra
caat edilerek alınacak belge ile 
birl;kte idari ıartnamede iatenen 
ve behemehal verilmeai mecburi 
olan vesikalarla birlikte teklif ve 
te uinat mektuplarını ihale saatin
den en geç bir saat evveline ka · 
dar Ankarada M. M. Vekaleti 

Sat.nalına Komiıronuaa vermele
ri. 

ihalesi 30 haziran 936 aah rü
nü saat 15tedir. 

Kütahya Lieesi 
Direktörlüğünden: 

1- Ekailtmeye konulmut iş

Kütahya merkezinde mevc•t Ja
nık lise binaamın inşaatıdır. Bu 
iaıaat mezkQr biaaaın (-45002) 
liralık b~del keıfinden ıimdilik 
huluei keıif mucibince (29968) 
liralıtından ibaretiir. 

2- Ba işe ait prtnameler ve 
evrak ıunlardır: 

Eksiltme ıartaameıi 

Mukavelee projesi 
Naha işleri ıeraiti umumiyeıi 

(Nafıa dairellinde mevcuttur.) 
Huauıi ıartname 

Kefif huliıaaı cetveli 
Projeler 

lıte7enler bu şartname ve ev
rakı 1,5 lira bedel mukabilinde 

Vilayet Nafıa Miidürlütünden 
ala bilirler. 

3- Eksiltme 13 6 936 tarihin
den bilitibar 23 pn müddetle 
6 Temmuz 936 pazarteai giiaü 

saat (15) de l\iitabyada Lise Mil
dirliitinün dairesinde yapılacak
tır. 

4- Ekailtmiye girebilmek için 
isteklinin (2250) lira muvakkat 
teminat vermesi lazımdır. 

5- latekliler münakasa günün
den (8) giin evvel Naha Vekile
tinden alacatı ehliyeti feaaiye 
vesikasını Vilayet Nafıa Müdür
lüğüne göstermete mecburdur. 

6- Teklif mektuplım yukarda 
üçüncü maddede yazıla saattan 
bir saat evveline kadar Lise Mü
dürlüğü binaıma getirilecek ve 
eksiltme komisyonu reislitine 
makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektup
ların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saata kadar gelmiş olmasr 
ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılqaış elması li&ımdar. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

3 .. Elektrik Tesisatı ve Malzemesi : 
Kilis Belediye Reisliğinden: 

1- Kiliıte yapılacak elektrik tesisatından direk olarak 

mak Ü&ere muhtelif eb'adda beheri 9 metre uzunluğunda 507 
91066 kilo ağırhfında potrel demiri alınacaktır. 

2- Eksiltme ve ihale kapalı zarf usuliledir. 

3- Muvaklra' temiaaf beş yüz liradır. 
4- isteklilere ıartname ve mukavele müıveddeai 

gönderilir. 
5- Talib olanların bu depiri Kiliste teslim 

teklif etmeleri lizımdu. 
6 - llaale 1-7-936 çarşamba gtinü saat 15 te 

lluzunanda yapılacaktır. 
Talihlerin ihale saatine kadar teklif mektublarını Belediye 

lifine tevdi etmeleri şarttı ... r · ..... ~-....,....,.........,_...._"""!" ______ --'_, 

4.--llaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
Konya Memleket Hastanesi Bsştabibliğinden: 

Haııtanemizin 3356 lira 10 kuruı muhammen bedelli muhtelif 
ları açık ekıiltmiye _çıkar~lmış v~ 3 7 936 ~nii .Konya ~iliyet D S 
Encümen odasında ıhalesı yapılacakbr. Tahblerın o run ıaat 1 
Enclhaen odasına ve şeraiti anlamak istiyenlerin de Konya Mead 
Haatanesi Bqtababetine miiracaatleri ilin ola nur. 

Tokat Sıhhat ve içtimai Muavenet Direktörlüğünde• 
Tokat Memleket hastanesi ihtiyacı için iadirmeye konulan il•9 

malzemei Sıhhiyenin ihalesi 2-7-936 perşembe fiinü saat 14 de 1' 
Viliyd Daimi Encümeninde yapılacafından şeraiti Öfrenmek ve 
aacak malların listesini görmek isteyenlerin lstanbul ve Tokat 
Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ilia olunur. 

5 · .... Mensucat - Elbise - Kundura · Çamaşır ve 
Milli Saraylar Müdürlilğiinden: 

1- Milli Saraylar m&atahdeıaleri için yapılacak Yüz on sek~ 

kım resmi elbiıenin mevcut nümunelerine ve ıartname1ine uypn 
larak mali açık eksiltmeye konulmüıtur. 

2- Eksiltme rGnüne kadar (pazardan başka hergtin) Sar• 
midirlifil kalemiae mllracaat edecek olaalar mevcut nümuneleri 
bilecekler ve şartnameden bedelıiz olarak bir tane alabileceklercl 

3- Açık ekliltm• Temmuzun Üçüncü Cuma pnü Dolmabah 
Saraylar Mödürlüti binasında yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat yüz altmıt liradır. Bu paranın ekıilt 
yapılacafı vakitten bir saat evveline kadar Malaandıfıoa yatırıl111• 
makb.zunun ekliltme hey'etine verilmiş olması llzımdır. 

6 -Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
lıtanbul Üniversitesi Artbrma ve Eksiltme ve 

pazarlık komisyonundan: 
CiHİ Miktarı Mubamm.. Teminatı 

bedeli L. 
Kok kömürü 1562 Ton 18.50 2168 L. 
Maden ,, 865 ,, 17.- 1103 L. 
Odun 1191 Çeki 2.40 215 L. 
1 - Üniversite merkezile fakülteleri için yukanda miktarları, 

bammen bedelleri ilk teminat ve ekailtme saatleri hizal 
yazılı mahrukat Üniverıite Rektörlüfünde 6 7 936 p 
günü ihale edilmek üzere kapalı zarf uıulile ekıiltmiye k 
muştur. 

2 - lıteldilerin 2490 sayılı kanunda yazılı veıikalarla teklif me 
Jannı ihale günü saat 14 te Rektörlüfe makbuz mubbilUıde 

. miş olmaları lazımdır. 
3 Şartname - Tevzi IWtesi - mukavele formülü bergiin 

görüle bilir. 

7 -- Müteferrik : 
İzmir Belediyesinden : 

1 - lzmir ve civarında Belediye tarafından işletilecek 
için ilk parti olarak 4 veya 6 silindirli tam Dizel motörlü 
kitUik ve şehir yollarında çalışan tiplerden olmak üzere sekiz 
komple otobüs kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Beherinin bedeli muhammeni yalnaz gümrilk resmiB ele 
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k şartile lzuıir Belediyesi itfaiye binası önünde te•limi şar
i hin beş yüz ve hepsinin altmış bin liradır. 

Mali ve fenni şartnameleri üç lira bedel mukabilinde lzmir 
tsi makine ve Elektrik Mühendisliğinden tedarik edilir. Taş
•ıteyenler şartname ve poata ücretini peşin göndermelidirler. 
' ihale 31 temmuz 936 cuma günü saat 16da Şehir Meclisi· 

iki şartına batla olarak lzmir Belediyesi Daimi Encümenince 
ktır. 
Muvaltkat teminat dört bin iki yüz elli liradır. 

""" Naltten verilecek teminat akçe•i ihale tarihinden asgari bir 
el Belediyeden alınacak fiş mukabilinde iş Bankasına yatırı-

"· 
' Teklif yapacak firmanan otobüıler hakkındaki bilumum ka-
•e teknik resimlerle broşür, plan ve izahnamelerini ve yedelt 
~talotunu ve fiat listelerini vermesi mecburidir. 
""-iştirak için 2490 sayıla kanunun tarifi dairesinde ihzar edil

ltijıf mektublarını ihale tarihi olan 31 Temmuz 936 cuma günü 
.. at 15e kadar lsmir Belediye Reislitine vermelidirler. 

- tri Fabrikalar Umum 
tidürlüğü satınalma 
koınısyonundan: 

15() ton Saf kurtun 
in edilen bedeli 19SOO 

oı... yukarda mıktan ve cin· 
nıalzeme Askeri Fabri-

lJlbuın Müdürlüğü Sabnaı
iayonunca 6 Atustoı 936 
Perşembe günü saat 15 

la zarf ile ihale edilecek
nıe parasız olarak ko · 

.._ verilir. ialiplerin mu· 
leıniaat olan 1462 lira SO 
havi teklif mektuplarını 
fihade saat 14 e kadar 

Ona vermeleri ve kendile· 
2490 numarala kanunun 

llladdelerindeki vesaik.le 
komisyona 

&:_Fabrikalar Umum 
~Orlüğü Satınalma 
lcoınisyonundan: 
~ Paket Kulp Vidası 

Paket Kuşak Vidası 
'l'.Jo Paket Menteşe Vidası 
~ Paket Dip kapak Vidası 
~ l<ılo Perçin Çivisi 

l<ılo Karfiça Çivisi 
~il edilen bedeli 283S2 

Yukarda miktarı ve cin· 
\J nıalzeme Askeri Fabr'i-

J\o ._\lnı Müdürlüğü Satınal
~ llliıyonunda 17 Temmuz 
ıs_ 1hinde Cuma günü saat 
şı. zarf ile ihale edae· 
~ •rt.n~nıe bir lira 42 ku-

abılınde komisyondan 
' .raliplerin muvakkat te· 
~;n 2126 lira 40 kuruşu 

ıf IDektuplarını mezkOr 
~t 14e kadar komisyona 
tı \'e kendilerinin de 2490 

numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkOr gün 

ive saatte komisyona müracaat
l.ları. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
102000 metre torbalık bez 
Tahmin edilen bedeli 30600 lira 

olan yukarda mıktarı \OC cin si 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Satınalma Ko
misyonunca 15 Temmuz 936 çar· 
şamba günü aaat lSte kapall zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 

bir lira S3 kuruş mukabilinde 
komi•yondan verilir. Taliplerin 
muvaltkat teminat olan 2295 li
rayi havi teklif mektuplarını mez· 
kiır günde saat 14 e kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilirinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaik.le mez· 
kor gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü satınalma 

kom;syonundan: 
40000 metre bam ipek 

Tahmin edilen bedeli 32000 
füa olan yukarıda mi~darı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fab
rikalar Umum Müdürlüğü Satınal· 
ma komisyonunca 3 Temmuz 936 
tarihinde Cuma günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname 1 lira 60 kuruş muka· 
bilinde Komi•yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
olan (2400) lir11yı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 14e 
kadar Komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
Komisyona müracaatları. 

~'hti· inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
'~ ~abrikasmda mevcui olup işe yaram~yan tah~inen 40 ton 

, kı makine ve teferruatı hurda demır hesabıyle 29 6 936 
~~ .. tliyan Pazartesi günü saat 1 lde pa7Arlıkla satılacaktır. 
t"~erin satılacak hurda malzemeyi görmek ü:ıere hc.-r gün Ci· 

lı\ itasına ve pazarlık için de yüzde IS teminat paralariyla 
-:bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komis· 

racaatlan. (17) 2-4 

( Suite de la premiere page) 

Generale des Fabriques Militairea 
vendredi, 17 7 936 a ıs h. Cah. 
de cbargc, moyenant 1,42 L. a 
la dite Commisaion. 

Toile pour laC 102,000 metres. 
Priz est. 30600, oaut. prov. 2295 
L. Adj. •ouı pli cachete. Com. 
d' Achat de la Dir. Gen. des Fa
briquu Militaires, mercredi, lS· 
7-936 a 15 h. Cah. de cbarre, 

moyennant 1.53 L. a la meme 
Commission. -

Soie ecrue 40,000 metres. Prix 
est. 32000, caut. prov. 2400 L. 
Adj. sous pli cachete. Com. d' A· 
ebat de la Dir. Gen. des Fabri
ques Militaires, vendredi, 3-7-936 
a 15 b. Cah. de charre, moyen· 
nant 1,60 L. ala dite CommiHion 

DENİZ POSTALARI 
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Beklenen vapurlar 

İSEO- Perşembe 18 6-936saat 
10 da Trieste, Venedik, Bren
dizi Pire İzmir ve Selanikten. 

CAMPİDOGLİO- Cumarte•i 
2(M).936 saat lOda Cenova, 
Napoli, Pire ve Rodo•tan. 

BOLSENA- Cumartesi 20-6-36 
saat 7 de Batum, Trabzon, 
Sam•un V arna ve Burgaz· 
d-. 

CEUO- Salı 23-6-9.16 saat 17 
de Trieste, Venedik, Brindi· 
zi ve Pireden. 

ASİRİA- Çartamba 24-6-P36 
ıaat 10 da Trieste, Venedik, 
Brindizi, Selinik ve Kavala
dan. 

MERANO- Pertembe 25-6-936 
saat 7 de Tuna, KfSstence, 
Varna ve Burgazdan. 

CALDEA- Pertembe 25-8-9.16 
saat 7 d~ Tuna, Kö.tence, 
Varna ve Burgazdan. 

QUİRiNALE- Salı 30-6-9.16 
saat 17 de Trieste, Venedik, 
Brindizi ve Pireden. 

1 

Neşe hayatm kaynağıdır 
1 

FILIPS RADYOLARI 
Yuvanızı şenlendirir 

Hareket edecek vapurlar 
iSEO- Perşembe 18-6 936 
saat 17 de Bourgaz, Varna, 
Köstence, Novorosisk, Batum, 
Trabzon, Samsun, Varna, ve 
Burıraza. 

QUİRINAL[t- Cuma 18-6-936 

saat 9 da Galata Rıhtımından: 
Pire, Brindizi, Venedik ve 
Triesteye. 

BOLSENA- Cumartesi 20 6-936 
Hat 17 de Selanik, Midilli, 
lzmir, Pire, Patraa, Brindizi, 
Venedik Trieıteye. 

CAMPiDOGLİO - Cumartesi 

20-6-936 saat 17 de Burgaı, 
V arna, Köstence, Sulina, Ga· 
laz, Braila, Sulina, Batum, 
Köıtence, Varna ve Bourgaza. 

ASSİRİA- Çartamba 24-6-936 
saat 17 de Burgaz, Varna,Kös· 
tence, Sulina, Galaz ve Braİıır 
laya. 

MERANO-- Perşembe 25-6-936 
saat 17 de Kavala, Selanik, 
Volo, Pire, Patras, Santiko, 
Brindizi, Ankona, Venedik ve 
Triesteye. 

CELIO- Cuma 26-6·936 saat 9 
da Galata Rıhtımından : Pire, 
Brindizi, Venedidik Triyes• 
teye. 
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A) Adjudications au Rabais 

-1-

Comest ible (Denree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Viande de mouton 7000 K. 
Prix cst. 2800 L. 

Viande de boeuf 5000 K. Prix 
est. ı400 L. Caut. prov. pour les 
deux 3ı5 L. Commission d' Achat 
de l'lntendance Maritime a Kas· 
sim pacha, jeudi,2-7-936 a JS h. 

Foin 495 tonnes, pour les be· 
tes de la garnison d' Adana. Prix 
est. ı9800, caut. prov. ı48S L. 
Adj. sous pli cachete. Com. des 
Achats Militaires d' Adana, mardi, 
30-6-936 a 10 h. 

-2 

1 

Construction- Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 

\ Construction Cartographie 

Construction du Lycee incen· 
die de Kutahya. Le prix est. en 
eıt 45002 L. mais la partie des 
travaux estimcs a 29968 L. sera 
seulement adjudiee pour le mo· 
mentı. Caut. prov. 22SO. Adj. sous 
pli cachetc. Direction du Lycee 
de Kutahya, lundi, 6-7-936 a 15 
h. Documents requis a la Direc
tion deı Travaux Publics du Vi
layet de Kutahya, moyennant l,SO 
L. -Reliquat deı conıtructions du 
hatiment du Gouvernorat d' Afyon. 
Prix est. ı4627,75, caut. prov. 
ı098 L. Adj. sous pli cachcte. 

Commission Permanente du Vila 
yet d'Afyon, vendredi, 3-7-936 a 
ıs h. Cahier de charge et details 
a la Commission precitee et a la 
Direction des Travaux Publics. 

Reparati~n du motor boat "Si
nop". Prix est. 1276, caut. prov. 
95,70 L. Commisııion d'Achat du 
Siege de I' Admin~strati on Sanitai· 
re des Littoraux du Port d'lstan
bul, rue Karamustafa pacha, Ga· 
lata. Mardi, 30-6-936, a ı4 h. Ca
hicr de charge grat. a l'F.conomat 
de la dile Administration. 

Conıtructions diverses a Ku· 
tabya. Prix est.4975ı4,ı5, caut. 
prov. 236Sı L. Adj. sous pli ca• 
chete. Leı soumissionnaires n'ayant 
pas exhibe, lors de la premiere 
adj. deı certificats de c.ıpacite 
techniques a delivrer par le Minis
tere dcı Travaux Publics, une 
seconde adjudication est organi
see. et qui aura lieu mardi, 30 6 
936 a ıs h. a la Commission 
d' Achat du Ministere de la De
f ense Nationale a Ankara. Docu
ments requis a la meme commis
sion, moyenant 25 L. 

- :~-

lnstallation et Matfriel 
Electriques 

Poutrelle 507 pieces, de 9 me
tres de longueur chacune, poids 
global 91066 K. pour servir de 
poteaux dans l'electrification de 
Kilis. Priı: est. SOO L. Adj. sous 
pli cachete. Commission Munici· 
pale de Kilis, mercredi, ı-7-935 a 
ıs h. Faire oHre, avec mention 
de prix, livrable a Kilis. Copies 
de cahier de charre et de contrat 
gratuite men t. 

4 - -7-
Produits~-Cbimiques et 1 -

Pharmaceutiques - lnstru• 1 Divers 
ments Sanitaires - F our- J 

niture pour Hôpitaux ~Municipalite 
M .d. t d' l'h. ra, par voic d'adjudicatioıt ..t 

e ıcamen s ıvers pour o- 1. h t. t ıııiıııo 
· l p . · p ı cac c e, e comme pre 

pıta de Konya. rıx est. 3356,10 
8 

b l po!Jf 
L C 

. . p auto us, au comp et, 
. ommıssıon ermanente du . d' b , ll 
V·ı t d K l 3 7 936 

. servıces auto us qu e e 
ı aye e onya, e - - a ,. 

15 h. Pour plus amples rensei- tcra a lzmir et aux .enviro:
11 

gnements s'adresser au Medecin autobus devront etre ?1.ıJ 
en Chef de l'Hôpital. moteurs Diezel complet, a . 

Medicaments et articles sani
taires pour l'Hôpital de Tokat. 
Com. Permaoente du Vilayet de 
Tokat, jeudi, 2-7-936 a ı4 h. Ca· 
hier de charge et liste a la Direc
tion de Sante de Tokat et d'lı
tanbul. 

- s -

Habillement - Lingerie · 

Chaussures ete. 

Confection de 118 costumes 
uniformes pour le peraonnel des 
Palais Nationaux. Caut. prov. ı60 
L. Direction des Palais Nationaux 
a Dolmab..lhdje, vendredi, 3-7-936. 
Echantillon et cahier de cbarge 
grat. au Bureau de la Direction 
en questioa. 

- 6 

Combustible, Charbons, 

Carburant. _ I 

Coke 1562 tonnes. Prix est. 
ı8,SO L. la tonnc, caut. prov. 
2168 L. 

Houille 865 tonnes. Prix est. 
ı7 L. la tonne. Caut. prov. 1103 
L. 

Bois de chauffage ı ı9ı tche
kis. Prix est. 2.40 le tcbeki, caut. 
prov. 215 L. Necessaires pour 
les besoins de l'Universite et ses 
Facultes. Adj. · sous pli cachete. 
CommiHion des Encheres du Rcc
torat de l'Universite d'lstanbul, 
lundi, 6·7-936 a ıs h., ıs h. 30 
et ı6 h. 

lindres, a voir une capact 

contenance de 20 a 24 vo'/1 

et reponore a un type coll 
a la circulation urbaine. ptı• 
60,000 L. (a "raison de 1 
chacun) livrable a lzmir, 
le garaıe du Service d'E.xtİ 
les droits de douane a la c 
de la Municipalite. Caut· 
4250 L. Commission Per 
de la Municipalite d'Izmir, 
drcdi, 31 juillet 936 a 16 b 
don nation a charge est su 
nee a l'approbation du c 
de la Ville. Cahier de cb 
service technique (sectia'I 
genieur • electrİcİcn - meC 

moyennant trois L. Les 
qui participeront a cette ' 
cation, doivent remettre, 
toirement, tous les cat•I 
brochures, dessinı tec~ 
plans, et explications au sıı 
autobus, ainsi que le cat•

1
, 

des pieceı de rechange et 
des prix. 

Plomb pur ıso tonnef· 
est. 19500, caut. prov. 1 
L. Adj. sous pli cac~et.e· 11 
d' Acha t de la Dir. gen~r•6 
Fabriques militaircs, jeudı, 
936 a ıs h. Cah. de charf' 
a la meme commission. 

qucts, 
Vis pour gond 19400 P 
Viı pour couvercle e 

21400 paquets, ·ıol' 
Boulons riveı 1600 tı 
Petits clous, 2500 kil0

" 

Pr;x est. 28352, cau~ 
2ı26,40 L. Adj. sous P . 
te. Com. d' Achat de la 

(Lire la suite en 


