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İlanlar, emirler, tebliğler 

a) Münakasalar.: ' 
1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 

2 - İnşaat, Tamirat, Nafıa İşleri. Malzeme. Herita . 
3 Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s 

4 Nakliyat. 
5 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları ve saire 
6 - Müteferrik 

b) Müzayedeler. 

' t 
lıan~:;: ··~:i~~~~ ;~~;i;~~~--· ........ -... ----···-......... .. 

İstanbul Belediyesinden : 
Hafta tatili için hare vereceklere 

dl.._ Hafta tatili için ruhsat alma müddeti Haziranın sonuna ka
~t uzatılmıştır. 
2 - Yeni kanuna göre yapılan tahririn gayri safi iradlar üze
ildeki tesiri dolayısila harç tarifesi ikinci T. içtimaında umumi 
~tclisce tetkik edilecektir. Meclisce verilecek karara göre hare
)~t edilmek üzere şimdilik yalnız yeni tahririn tatbik edildiğı 
'lı~tlerde yeni iratlara ve eldeki tarifeye nazaran tesbit edilecek 

•ktardan dörtte birinin alınması karalaşhrılmıştır. 
* • • 

Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden : 
~"Şark İspençiyari Laboratuarı Türk Anonim Şirketi,, tarafından 
~ -tılrnış olan bedeli tamamile ödenmiş her biri "10,, lira kıyme
ltı.de "10.000,, hisse senedile "3.000,, müessis hissesi 17 6·936 tari 
den itibaren Borsn kotuna kabul edilmiştir. 

"' * * İktisad vekaleti iç tic.-ret umum müdürlüğünd~n : 
Ilı 3o ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde iş yap
~ ~h. İzinli bulunan ecnebi bankalardan (Hrisoveloni Bankası Ru
~~ı:ı Anonim Şirketi - Banque Chrissoveloni Societe Anonyme 
~~ 111llaine) in Türkiye umumi vekili 30-5-1936 tarihli istida ile hu 
~ te tnüracaatle Banka tasfiye edilmekte olduğundan yeni hiçbir 
~-lll l k l " t f. . . . ~~ e e yapmıyacağmı ve anca mevcut muame atı as ıye ışının 
(()İrnitri Vosniyakos) tarafından yapılacağını bildirmiştir. 

ı~bl\lakası olanların İstanbulda Galata Mertebani sok'l.ğında Banka 
taine müracaat etmeleri ilan olunur. 

~ MÜNAKASALAR 
1'Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden : 
tİllai Miktarı Tahmini fiyat Tutarı Teminatı 
~ Teneke Kuruş Lira Lira 
~llba suyu 5000 15 750 56,25 

~~llkara Hukuk Fakültesi için alınacak olan menba suyu acık 
it •ltıneye konmuştur. isteklilerin 27-6·936 cumartesi günü saat 

ele Fakülteye gelmeleri. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahmin edilen Muvakat 
Kilo bedeli L. Teminatı L. 

Koyun eti 7000 ~800 

Sığır eti 5000 1400 315 
Cinsi, mıktan ve tahmin edilen bedellariyle muvakkat teminatı 

yukarda yazılı ik; kalem yiyecek 2 Temmuz 936 tarihine rastlayan 
perşembe günü saat 15 de açık eksiltme suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyondan parasız verilir . 
isteklilerin, 315 liradan ibaret olan muvakkat teminatlarına İstanbul 

Vilayeti muhasebeciliğine yatırarak muLıbıl i r:dt' alacakları makbu:r. veya 
banka teminat mektupları ile ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bu
lunan ko misyonumuza müracaatları. 

~ • 
Cinsi Miktarı 

Kilo 
Tahmin edılen Muvakkat 

bedeli 
Lir.1 

teminata 
Lira Kuruş 

Koyun eti 45600 18240 
Sığır eti 329011 9212 2058 90 

Cinsi, miktarı ve tahmin edilen bedelleriyle muvakkat teminatı 

yukarda yazılı iki kalem gıda maddesi 3 Temmuz 936 tarihine rastla
yan Cumn günü .saa~ 15 de kapalı zarf suretiyle alinacalctır. 

Şartnamesi 137 kuruş mukabilinde Komisyondan her gün 
İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle teklif i 

mazrufları belli gün ve saatten bir saat evvel Kasımpaşada 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

• "' . 

verilir. 
muhtevi 
bulunan 

Tahmin edilen bedeli 7265 lira 25 kuruş olan 105000 kilo muhte
lif yaş sebze 2 Temmuz 936 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
14 te kapalı zari suretiyle alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 544 lira 89 kuruş olup şartnamesi her gün Ko
lllisyondan parasız verilir. 

isteklilerin, muvakkat teminat makbuz veya mektuplariyle ve 2490 
sayılı kanuada yazılı belgeleri ve teklifi muhtevi mazruflan belli saat
ten bir saat evvel Kasımpaşada bulunan Komisyon Reisliğine verme
leri. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komi
syonundan: 

Cinsi Miktarı Tahmini Teminatı ihale İhale 
Fiyatı Ura K. tarihi saati 

Kuyun eti 26500 kilo 43 K r. 942 38 :.!4-6-936 15 
Sığır eti 3000 11 39 11 

Sade yağ 650 J " 90 ,, 438 75 71 15,30 
Kok kömürü 30lJ Ton 1850 ,, 416 25 ., 16 

Mektebin 937 senesi mayıs nihayetine kadar yukarıda cinsi yazılı 

ihtiyacları kapalı zarf ile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme hizalarında 
gösterilen gün ve saatlerde Gümüşşuyunda Mektep dahilinde toplanan 
Komisyonda yapılacaktır. isteklilerin 2490 numaralı artırma ve eksilt
me kanunun 2, 3, 4 iincü maddelerinde yazılı şartları haiz bulunma
ları ve bu maddelerde zikredilen veı:ıikaları ibraz etmeleri lazımdır. 

Zarflar hizalarında gösterilen ~aatlerde açılacağ"ından mezkur kanunun 
33 ünçü maddesi hükmüne göre zaıfların bir saat evvel Komisyon 
Reisliğıne tevdii zaruridir. Şartnameleri görmek için hergün mektebe 
müracaat edilebilir. 

Kilo Koyun 
3500 
8500 

121)00 

lstanbul Belediyesinden : 
Kilo Sığır 

500 
1500 

2000 

Hakimiyeti Milliye 
Dumlupınar 
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Haziran 936 tarihinden 31 mayıs 937 tarihine kadar Dumlupinar ve 
Hakimiydi Milli yemekteblerine lazım olan yukarıda miktarlari yazılı ko
yun ve sığır etikapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. Koyun etinin bir 
kiloıuna 47, sığır etinin bir kilosuna 40 kuruş fiat tahmin olunmuş

tur. Eksiltme 26 haziran 936 cuma gunü saat 16 da Daimi Encümen· 
de yapılacaktır. istekli olanlar şartnameyi Levaıım Müdürlüğünden 
parasız alabilirler. Eksiltaiye girmek istiyenler kanunun tayin ettiği 
veıika ve 483 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile teklif 
mektublarını havi zarflarını yukarıda yazılı günde saat on beşe kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. 

İstanbul Komutalığı Satinalma 1 
Komisyonundan : 

bucukta Niğde tümen artırma 
eksiltme komisyonunda yapıla
caktır. İstekliler teklif mektup
larını ihaleden bir saat evel 
makbuz m~kabilinde komisyon 
başkanlığına vermiş bulunma
lidırlar. 

İstanbul Komutanlığına bağlı 
kıt' abn senelik ihtiyacı olan 
201,700 kilo sığır eti kapalı zarf 
usuliyie 24-6-936 çartamba i'Ünü 
saat 15,30 da alınacaktır. Mu
hammen tutarı 70,595 liradır. 
İlk teminab 4780 liradır. Şart
namesi 250 kuruş mukabilinde 
verilir. Komisyonumuzda her 
gün öğlenden evvel görulebi
Jir. İsteklilerin ilk teminat mak
buzu veya mektublarile 2490 
No.lu kanunun 2, 3üncü mad
delerindeki yazılı vesaikle be
raber ihaleden en az bir saat 
evv~line kadar teklif mektup· 
larını Fındıklıdaki komutanlık 
ıetına.lma Komisyonuna verme
leri. 

* * • 
lstanbul Komutanlığına bağlı 

kıt' at ile Gümfış suyu Hastane
sinin senelik ihtiyacı olarl 57 ,000 
kilo koyun eti kapalı zarf usu
liyle 24·6-916 çarşamba günü 
saat 15 de alınacaktır. Muham· 
men tutarı 25650 liradır. İlk 
teminatı 1924 liradır. Şartna
si 250 kuruş mukabilinde ve· 
rilir. Komisyonumuzda her gün 
öğlenden evvel görulebilir. İa
teklilerin ilk teminat makbuz 
veya mektublarile 2490 No.lu 
kanunun 2, 3üncü maddelerin
deki vesaikle beraber ihaleden 
en az bir saat evveline kadar 
teklif mektublarını Fındıklıdaki 
Komutanlık satınalma komisyo· 
nuna vermeleri· 

* • • 
Komutanlık Birlikleri ihtiyacı 

için 28,000 kilo yazlık patates 
24 Haziran 936 çarşamba günü 
saat 16 da açık eksiltme ile a
lınacaktır. Tahmin edilen bedel 
1960 liradır. İsteklilerin vakti 
muayyeninde teminat mektup 
veya makbuzlarile Fındıklıdaki 
artırma eksiltme komisyonuna 
gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği 
Satın Alma Komisyonundan: 

Niğde garnizonunda bulunan 
kıt'a ve hayvanlarin ihtiyacı o
lan 422000 kilo kuru ot kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 
16880 lira olup ilk teminatı 
1266 liradır. 

3 - Eksiltmesi 25 haziran 
936 perşembe ğünü saat onbe' 

4 - Şartnamesi her gün ko
miayonumuzda parasız görülür
ve alınır. 

"' * • 
Adanadaki tüm kıtaat mües · 

ıesat hayvanatının senelik ih
tiyacı olan 495 bin kilo kuru 
ot kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 

1 

t9800 liradır. Muvakkat temina
tı 1485 liradır. ihalesi 30 hazi
ran 936 salı günü saat 10 da 
tüm komutanlığı binasında as-
keri satın alma komisyonunda 
yapdacaktır. Şeraiti her gün 
bedelsiz mezkür komisyondan 
almak mümkündür. İstekli olan 
uıulü dairesinde yazılmış tek
lif mektublarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona ver
miş bulunmaları. 

İstanbul Harici Askeri 
kıtaatından : 

Manisadaki Tümen kıt'atınin 
ihtiyacı icin 24000 kilo sade 
yağı ve merkezdeki kıt' at için 
118000 kilo un kapalı zarfla ve 
ayrı ayrı şartnamelerle müna
kasaya konulmuştur. Şartname
leri bedelsiz olarak Manisada 
Tümen Satınalma Komisyonda 
görülebilir. İhaleleri 26 Hazi
ran 936 cuma günü saat 14 te 
sade yağınm, saat 16 da unun 
münakaaaları yapılacaktır.Sade 

yağının beher kilosunun mu
hammen bedeli 83 kuruş ve 
unun beher kilosu 13 kuruş 50 
santimdir. Sad~ yağının mec· 
mu tutar.ı 19920 ve unun 15930 
liradır. Sade yağının ilk temi· 
natı 1494 ve unun 1195 liradır. 
İstekliler Ticaret odasinda mu
kayyet olduklarına dair vesika 
ibraz etmeleri lazımdir. İstek
liler ilk teminat makbuzlariyle 
birlikte mektuplarını ihale saa· 
tinden bir saat evvel Tümen 
Satınalma Komisyonuna ver -
meleri. 

• * • 
Tümen birlikleri ihtiyacı için 

180000 kilo sığır eti 24·6·936 
saat 15 de k:ıpah zarfla alına· 

caktır. Muhammen bedeli 38700 
lira ilk teminatı 2903 liradır. 
Teklif mektupları saat 14e ka
dar kabul edilir. Şartnamesi 

194 kuruş mukabilinde Komis• 
yondan alınabilir. İatekJiler ek
siltmeye iştirak için belli giin 
ve .aatte teklif mektuplarını 

. dl' 
ve kanunun 2, 3 maddeler10 dl 
ki vesikalarla Lüleburıı•' dl 
Tüm satınalma kamisyon11' 

bulunmaları. 

2 - İnşaat- Tamirat -Nafıa işleri - Malzeme · tlal' 
Vize İlçebaylığından: 
Keşif bedeli İhalenin İhale günü Jlduf·lf' Cinsi 

Tuğla 

Karpiç 

Taş 

Mikdarı 

60000 

857400 

2000 

adedi 1 k. 

Bini 250 k. 

M.M. metro 
M. 4 lira 

şekli ve saatı miııJt 45 
Açık 2-7·936 s. 10 

ıff 
" -n n 

" 
,, 3-7-936 
,, 

Ev işçiliği 120 ad. Büyük evler 
büyük eve 60 L. " " " 

" " 
60 ad. küçük evler " " küçük ev 46 L. 

Kiremit 2000000 adedi 1 k. Kapalı 4-7-936 I~ 1 
Vize kazasında yapılacak röçmen evleri için müba;aasın• ıa: 

züm görülen yukarıda yazılı malzeme ve evlerin işçiliği şartı>' 
melerinde yazılı yerlere teslim şartiyle münakasaya konulmuttıJI' 
İsteklilerin yukarıda tayin olunan gün ve saatlerde Vize kaı' 
sında müieşekkil İskan Komisyonuna müracaatleri ilan oJuıı"' 
Şartnameleri Vize ilçesi İskan dairesinden parasız alınabilir. 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - İdaremizin Polathane
de yaptıracağı 17854 lıra 10 ku
ruş keşif bedelli idare binası 
kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltme evrakı 90 ku
ruş mukabilinde İstanbulda in
hisarlar insaat şubesinden alı
nabilir. 

3 - Eksiltme 6-7-936 pa
zartesi günü saat 11 de İstan
bulda Kabataşda İnhisarlar le
vazım şubesi binasındaki alım 
ve satım komisyonunda yapı

lacaktır. 

4 - Muvakatteminat 1339,06 
liradır. 

5 - İstekliler ihaleden en az 
üç gün evvel İnhisarlar inşaat 
şubesine gelerek en az bu bü
yüklükte bir binayı muvaffakı
yetle yapmış olduklarını ve dip
lomalı mimar veya mühendis 
bulunduklarını gösterir vesaik 
ibrazile ehliyet yesikası aldık
tan sonra eksiltme evrakını is
teyebilirler. 

6 - Kapalı zarflar ihale gü
nü saat tam ona kadar ismi 
geçen komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilmiş ol
malıdır. 

* • • 
1 - İdaremizin Gönende yap

tıracağı 15572 lira 55 kuruş ke
şif bedelli idare binası kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme evrakı 78 ku
ruş mukabilinde İstanbulda İn· 
hisarlar inşaat şubesinden alı
nabilir. 

3 - Eksiltme, 4-7-936 cu
martesi günü saat l 1 da İstan· 

1 bulda Kabataşta İnhisarlar V' 
vazım şubesindeki Alım ve Si 
tım komisyonu.oda yapılaca~ 

4 -- MuvaklCat teminat 11 
lira 94 kuruştur. 

5 İstekliler ihaleden eO 
üç ğün evvel İnhisarlar inşaat f 
besine gelerek en az bu biiY6 
lükte bir binayı muvaffak•Y 
yapmış olduklarını ve diploll' 
mimar veya mühendis buluııd 
larını gösterir vesaik ibrazile 
liyet vesikası aldıktan sonr• 
ıiltme evrakını isteyebilirler• 

6 Kapalı zarflar ihale 
saat tam ona kadar ismi ge 
komision reisliğine makbuz 
kabilinde verilmiş olmalıdır· 

* • 
1 İdarenıizin Milasda 11 

tıracağ'ı 16262 lira 80 kuruş ~,ıı 
şif bedelli idare binası kal' 
zarf usulile eksiltmt-ye konJ1111t 
tur. 

2 Eksiltme evrakı 82 kıJ1 
mukabilinde lstanbulda lnhısııf 
inşaat şubesinden alinabiJir. 

3 - Eksiltme 7-7-936 salı 
nü saat 11 de İstan bulda I(a~J 
taşta inhisarlar Levazim şob"' 
binasınd::ıkı alım ve satım kod' 

yonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1219 
liradır. I 

5 - lıteldiler ihaleden eıı 
üç gün evvel inhisarlar inşa~~r 
besine gelerek en az bu bıJ ,il_ 
lükte bir binayı muvaffak•1 , 
y~pmış olduklarını ve dip1°;r 
mımar veya mühendis bulun ~ 
larını ğösterir vesaik ibraıile I 
liyet ve~ikası aldiktan sonr• 
siltme evrakı isteyebilirler·~ 

6 - l\apalı zarflar ihale f 
saat tam ona kadar ismi I'; 
komisyon reisliğine makbuı 
kabilinde verilmiş oh,..aJıdır· 
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aray Belediye Riyasetin
den: 

) 22ec> numaralı Belediye yapı 
;u•ri kanununa tevfikan ve 

rlnamesi mucibince Aksaray 
~ aının halıhazır ve müstak
~ 1 .h~rita ve planının ahiz ve 
'ııtaunı 15-11-930 tarih ve 1195 
~ ltlaralı _Belediyeler müzaye
~ Ye munakasa ihaleleri ni
t ltln~mesinin tarifatı ve aşa
~alu . f~rtlar ~~iresintle 20·6-

tarıhınde:n ıtıbarın bir ay 
=~ddetle kapalı zarf usulile 

llnakaaaya konulmuştur. 
' 1- Münakasa 2()..7-936 tari-
•ııe muaadif pazartesi g :inü 
~a~ 16 da Aksaray K:azası Be
t dıye dairesinde Encümen ta
l ~fından icra edileceğinden ta -
d ler m~zkur gün ve saate kat' tekliflerini Aksaray Bele• 
t~Ye Başkanlığına vermiş veya 
~dermiş bulunacaklardır.Mez
• saatten sonra verilecek 
~:Ya gelecek mektuplar kubul 
ılrniyecektir. 

~ 2
1

- Teklifler sşağıdaki vesi-
arı ihtiva edecektir. 

~-Teklif edilen bedelin 100 
~ 7,5 yüzde yedi buçuk temi
~tı ınuvakkate akçesinin veya 

nuktardan devletce kabul 
~d·1 
) 1 en esham veya tahvilatı 
~ırdığına dair Belediye vezne 
~-kbuzu veya devletçe mute

r bir bank mektubu. 
11- 2290 numaralı kanunun 
cj maddesi mucibince Nafia 
ekaletinden musaddak ihtisas 

\t&ikasi veya sureti musadda-
'sı. 

ti C - Bu gibi işler yaptıkla
'ttı.~a dair Belediyeden veya 
• llesaeselerden aldıkları kağıt 
''•a ibrazı. 

h 3_ Talihler ôş ve münakasa 
~name~ini Aksaray, Ankara, 
~ nbul, lzmir Belediye Baş
t ~lıklarından alabilecekleri 'l ~üracaatleri halinde ad· 
~ erıne Aksaray Belediyesin-
e._ bilabedel gönderilecektir. 
~:ı . Talihler teklif mektub
d •nı her türlü hat ve silinti-
ell a • 1 k. ~ rı o ara ımza ve kendi 

f realerini ihtiva eden bir zar-
' koy b ··h- 1 d'k ı~ill . u mu ur.e ı ten sonra 
._ti cı ~~ddede. yazılı vesika· 
~() a. bırlıkte dıger bir zarfa 
te:d~p birinci madde mucibince 

~ ı edilecektir. 
li.?- Kat'i ihale Belediye Mec
~c~ icra edileceğinden mü
~,1 hıd herangi bir sebeble i
b·, t olunmamasından dolayı 

t g~ 
"'•" uua hak iddiasında bulun-

.1ilcaktır. 

~ - Müteabhid ihalenin teb
t(j ilden itibaren nihayet lO 
~~ 'larfında 100 -le 15 nis
)'~llde teminat· kat'iyyesini 
~~ tınağa ve mukaveleyi imza 
~~~tkik ettirmeğe mecburdur. 
~~.t:-kdirde teminatı muvak
"-11' 1 ırad kaydedilir, ve nizam-

7 e ahkamı tatbik olunur. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

8 - Harita ve planı yapıla
cak Aksaray kaaabaaının mesa· ı 

hai sathiyesi takriben(300) hek
tar olup bundan 170 hektarı 
meskun ve 130 hektarı gayri
meskun addedilerek meıkün 

haaında ilin edilmif olan talimat
name hiiltiimlerine göre Nafıa Ve
kaletinden alacaktan ehliyet veai-
kasi le birlikte yukarıdaki gün ve 
saate kadar Vilayet Daimi Encü
men Reisliğine vermeleri ilan 0-

için 30 lira, ga'-rimeskün için 
8 lira itibarile (6140) bedel tab- 1 lunur. 

çevrilecek baca içi temiz olacak: 
ve baca ü11tü tuğla ile işlenecek 

ve baca hiç bir suretle tütme
yecektir. 

D - Çatı inşaatı: 

Dıvarların üstüne taban geçırı-

ı min edilmi,tir. Keşan iskan memurluğundan 

lecek projede gösterilen yerlere 
babahrı ve bunların üzerine aşıklar 
konarak deıteltleri takviye edile
cek, mertekler mihverden mihvere İzmicl Vakıflar ş ehir ti pi göçmen evi 

Direktörlüğünden: 
Mezarlık başında 58793 lira şartnamesi 

84 kuruş bedeli ke,ifli hal bi- 1 - İskan dairesince kasaba 
nası inşası evvelce kapalı zarf ; dahilinde ğösterilecek yerde (şe-

0,54 metre aralıkla düzgün bir 
şekilde konarak uçları muntazaa 
bir surette kesilerek başlarına 
ve yanlarına yelkuvan konacak 

usulile yapılan eksiltmede 52032 hir tipi ğöçmen evleri) planına 
lira 55 kuruş bedelle mütea- göre taştan evler yapılacaktır. • 
hidine ihale edilmışti. Müteahi- 2 - Temel ve dıvaJlar için la-

kiremit altı çıtaları 4 der .aantim 
açıklıkla merteklere çivilenecek
tir. Çitanın metre murabbaına 
55ten aşağı ve yukarı olmamak 
üzere kiremit örti!lecektir. Mahi
yeler \tireç harcile bastırıla~aktır. 
Lazım olan kum ve kireci mütea
hit temin edecektir· 

din teahüdünü ifa etmemesi zım olan taştan gayri bütün mal-
dolayisile mukavele fesih edil- zeme is kin dairesince temin olu-
miş ve idare ile eski müteahit nacaldır. Duvar temelin işlenmesi 
tarafından vücude getirilen i- · 
malat mahkemece tesbit olun- ıçin İcab eden taş ve muktezi ça-
muştur. Geri kalan imalat mü- mur harcı ve dahilinde kullanılacak 

hh
• b samaaı çamur sıva harcı ve baca 

tea ıt nam ve hesa ına yap-
hrılmak üzere 14-6-936 tarihin- içi lazım olan tuğla evleri yap-
den itibaren ~çık eksiltmeye ması taabhüd edene aidtir. 
konulmuştur. ihalesi 30-6-936 3 - İnşaat mahalindeki ihza -
salı günü saat onalbda İzmir rıı.t üzerinden 1-4 davarların tama-
Vakıflar direktörlüğü binasında men ikmalinden sonra dıvar in-
müteşekkil komisyon huzurun- şaatları bedelinin 0,75 şi evin 
da yapılacaktır. İstekliler keşif ikmalinden evvel müteahide ve-
şartnam~. proje. münakasa şart- rilir evin ikmalini mi.iteakip bir 
ııamesi ve tespiti ~elail rapo· fen memurunun bulunacağı ve 
runu hergün Vakıflar idaresine kabul heyetinin vereceği rapor 
mür~caatla görebilirler. üzerine evin bedeli takarrur eden 

Eksiltmeye girecek müteah- ihale üzerinden tamamen ödenir. 
bitlerin kendilerinin mimar ve- 4 - Talipler 2490 sayılı ka-
ya mühendis olmaları. İnşaatın nununun 16 ıncı maddesine tev-
her türlü kanuni, idari ve fen· fikan yüzde 7,5 teminat akçesı 
ni mesuliyetlerini kabul ve ifa yatıracaklardır. 
edecek mütehassıs Mühendis 5 _ İnşaat : 
veya mimarla bütün muamele- A _ Temel hafriyatı: 
lerde müştereken mes'ul olmak Temeller sağlam .7-emin üzeri-
üzere çalışmaları şarttır. Ayni- ne atılacaktır çıkan toprakların 
zaman~a bu eksiltmeye gire-
bilmek için en az 30000 liralık ihtiyaçtan fazlası civardaki çu-
bir binanın inşaatını muvaffa- le.urlara nakledilecektir. Temel 
kiyetle bitirmiş olduğuna dair alt sathı tam ufki ve müstevi bir 
Resmi fen hey'etlerinden ve- şekilde ihzar olunacaktır. Temel 
rilmiş musaddak belgeler gös- hafriyatı görüldükten sonra te-
termesi mecburidir. Ayni za- melin işlenmesine başlanacaktır. 
manda mali teminat mektupla- B - Temel molos taş dtvar· 
rını veya idare veznesine ya· lan : 
tırdıkları nakit teminat mak- Hazırlanan temel hendekleri 
buzlarını ehliyet fenniye ve ti
caret odası vesikalar ile birlik 
te ihale gün ve saatte komis· 
yona müracaatları ilan olunur. 

Zonguldak Valiliğinden : 
ihalesi 10 haziran 936 da yapı

lacağı ilan edilmiş olan Bey-cuma
Çaycuma yolunun o+000-25+ 
934,60 kilometreleri arasında şose 
ve sınai imalatı işi talib zuhur 
etmediğinden dolayı ihaleııi 29-6· 
936 pazartesi günü saat 15 te 
Vilayet Daimi Encümeninde ya
pılmak üzere tekrar eksiltmiye 
konulmuştur. Bu işin muhammen 
bedeli "yüz elli yedi bin liradır,, 
Eksiltme şartnamesile fiat bordro
ları ve keşif hulasa cetveli, mu· 
kavelenamc projesi ve hususi 
şartnamesi yedi lira yirmi beş ku· 
ruş mukabilinde Zong.ıldak Nafıa 
Müdürlüğ-ünden satın alınabilir. 

Muvakkat teminat "9104,, Hra 
"35,, kuruştur. isteklilerin muvak
kat teminat, Tit!aret Odasından 

936 y1lı içinde alınmış veııika ve 

taştan üzerine çamur harcile fas-
ı lı müşterekleri birbirlerine bin

dirilmiş ve bağlanmiş olarak işle
necektir. Temel irtifaı zeminden 
0,20 metre yukarı olmak üzere 
eni 0,60 metredir. Dıvarların so· 
nu yani esas dıvarların inşatının 

başlangıç seviyesi gayet düzgün 
ve ierazisinde olacaktır. Beden 
ve bölme dıvarları 0,50 metre 
eninde olacaktır. 

C - Dıvarlar : 
Divarda şakul ve bağlama e 

sastır divarda kullanılacak çamur 
harcı temiz ve saf topraktan ya
pılarak kullanılmazdan evvel öz
lenmesi için laabı.I 24 saat çu
k nrlarda yatırılacaktır. Pencere 
ve kapı üstlerine lekto konacak 
bunların başlarına geçirilecek ve 
Üzerlerinden birbirlerine bağlana
caktır. Pencere alt ve üstleri te
razisinde olacak pencere ve kapı 
lentoları üzerinde taştan sağır 

kemerler işlenecektir. Ocak ke-

E - Tavan inşaatı: 
Tavan kirişleri terazisinde ko

nacak ve beher odaya ' Mutbah · 
dahil) 8 zer adet olmak üzere ta
banların üzerine çivilenecek çita
lar bunların üstüne birer buçuk 
a:ı:ami ikişer santim ara ile çivile
nerek üstünden özlü samanlı Qa· 
murla sıva yapılarak altından düz
günce perdahlanacaktır. 

F - Döşeme inşaatı: 

Evin ocaksız ıki odasına sekiz 
adet döşeme kirişi konacak ve Ü

zerlerine lamalı dö,eme ve 8 san
tim genişliğ'inde sıva dibi yapıla· 
caktır döşemenin tamamen terazi
sinde olmasına son derece dikkat 
olunacaktır. 

G - Kapu ve pencereler : 
Kapu ve pencereler ve camlar 

ve bunların teferrüatı yapılmış ola
rak verilecek ve bunlar yerlerinde 
muntazam bir surette takı1acaklır. 

H -- Sıva işleri : 
Binanın içi özlü samanlı çamur 

harcile köşt:ler ve satıhlar gayet 
düzgün olarak sıvanacaktır. Sıva 
yapıldıktan laakal 48 \.aat zarfın
da bir daha perdahlanarak üze
rinde çatlaklık bı lunm.lmasma 
son derece dikkat cdilec,•kfr 

! - Aptesthane çukurları : 
Apteshane çukurları gösterile

cek yerlerde açılarak 0,50 metre 
kalınhgında ve bir metre iO san
tim derınliğinde l uru taş dıvar 
işlenecek ve üzerinı..: o.~o metre' 
kalınlığında ve ön tarafı 1,70 
arka tarafı 2130 metre irtifaında 

1 olmak üzere sathı mail teşkil e
dilerek iki uçta bir araya gelmek 
üzere üç 3şık ve bunların üzeri
ne mertek. v~ dört santim a alıkla 
çita çivilenerek ker.arlarıra yelku
van geçirilecek ve üzeri kiremitle 
örtülecektir. Apteshane 2.emıni 

kayağan olacaktır kapu pencere 
ve sıva ğöçmen tarafından yapıl· 
mak üzere bırakılacaktır. 

J - Blok evler : 

~ -. Münakasanın icra ve mu-

1~i:'~!n~.menin imza ve tasdiki 
~e a.·dılcumle masarif müteahhi-

1 dir 1 Resmi Gazatenin 2397 sayılı nüs- meri proje mücibince temel ile 

Lüzum görürse iskan komisyonu 
göstereceği yerlerde iki evden 
ibaret olmak üzere blok evler yap
tırır blok evin ana dıvan 0,60 
metre bu ana dıvarın istin:ıd et-

-
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3 --- Mensucat - Elbise · Kundura · Çamaşır ve v .s 
Gümrük muhafaza Genel Komutanhğı İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

Eşyanın cinıi Miktarı Tasınlanan tutarı M. Teminat Eksiltme ıaev'i Tarih Giaü 
Kaptanlar için yazlık elbise 90 Takım 
Mürettebat ve sandalcılar 

kışlık elbise 
Mürettebat için iş elbisesi 
Atlı erat için iş elbisesi 

Deniz erati için kaput 

" " " 
kışlık elbise 

" 
,, 

" 
yazlık ,, 

için 
192 
65 
60 

" 
" 
" 

79 Tane 
79 Takım 

79 " 

2499 lira 188 lira Panrlık 29-6-936 Pazartesi 

1725 lira 60 kş. 130 lira Pazarlık 30-6-936 Salı 18 

Erat için kilim 766 Tane 

2375 Takım 

90 Çift 

158 " 

2374 lira 60 ltş. 179 lira Pazarlık 30-6-936 Salı 
______ , __________________________________________ ~ 

Erat için çamaşır 2018 lira 75 kş. 152 lira Pazarlık 30-6-936 Salı 

Kaptanlar i.;in siyah fotin 
Deniz eratı için siyah fotin 
Mürettebat ve sandalc•lar için 

1980 lira 1 'ı9 lira Pa&arlık 4-7-936 Cumartesi ıo 

siyah fotin 192 ,, 

Minder ve yastık kılıfı 732 Takım 1421 lira 67 kş. 107 lira Pazarlak 6-7-936 Pazartesi 10 dl 
T 

~--~~~~~~~~~---11~d• 
Ekmek torbası 640 ane 960 lira 72 lira Pazarlık 6-7-936 Puartcsi 

--~~----~--~------------------------~ Atlı erat için yemeni 5'27 Çift 1054 lira 80 lira Pazarlık 9-7-936 Perşembe 10 dl _,, 
Erat için yün çorap 5200 ,, 1560 lira 120 lira Pazarlık 15-7-936 Çarşamba 10 ~ 
E;:-ra~t~i~ç~in __ p_a_m_u~k--ç-or_a_p __________ ,--".4~9~0~0--"--------::9~3~l~lir_a, ________ -::70~l~ir-a------~P~a-za-r~lı~k-·--1~5~-7~-~9-36 _______ Ç.;_a~rş~a-m_b_a _____ ~ 

---------------------------------------------......:~---------~---
(1) - Gümrük Muhafaza Komutanlığl için yukarıda y.szılı eşyaaın eksilmejeri yapılacaktır. (2) - Şartname ve evsafları KomisyondadJr• 

Görülebilir. (3) - istekliler ilk teminat olan vezne makbuzları veya banka fnektublarile birlikte o gün Komisyona gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Satınalma 
Komisyonundan : 

1- Gümrük Muhafaza Eratı için 2029 tane avcı yele~i 17-7-936 
Cuma günü saat on da açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

tiği temel 0,70 kalınlığında ola· 
caktır. 

K - Müteabide teslim edilen 
malzemenin ziyanında müteahit 
mes'uldür. 

6 - Müteahit evleri eylul birde 
teslime mecburdur. 

7 - lıan, tellaliye, pul ve sair 
masraflar müteahide aidtir. 

8 - Bu i~i taahüd edilen gün
de yapmayan müteahidin goster
dikleri teminatı katiye akçeleri 
döğrudan doğruya bilahüküm ha
zine namına irad kaydedileceA-i 
yapmış oldukiarı işlere mütealik 
alacakları kalmayacak ve talepte 
bulunmayacaktır. Müteahhidin 
şartname hilafma hareketi sabit 
olduğu takdirde verilen para ta· 
mamen istirdat edileceği gibi 
yaptığı işler için bir hak talebin
de bulunamayacak ve teminat 
gösterdiği paralar da hazineye 
irad kaydedilecektir. 

9 - Müteahitleri hini ihalede 
bu şartnameyi okuyarak münde· 
recatını temamen kabul ettiklerini 
imza edeceklerdir. 

4-- Nakliyat: 
İstanbul Levazım Satınalma 

Komisyonundan : 
istanbul ve Beyotlıa cihetinde 

bulunan birlikler ile Anadolu ci· 
helindeki birliklerin erzak, yem 
ve ekmeklerinin tahminen 1412 
ton mikdarındaki kara nakliyatı 
24 Haziran 936 Çarşamba günü 
saat 14,30 da Tophanede Satın-

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatından: 

Eskişehirde yapılacak yapılar 
kapall zartla eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 286 bin 
473 lira 48 kuruştur. İhalesi 10 
Temmuz 936 cuma günü saat 

15 tedir. İdari ve f~nni şartna· 
meleri ile keşif ve projeler 14 

lira 33 kuruş karşılığında Ko
misyondan alınır. Eksiltmeye 
girecekler 15209 liralık teminat

larıyle .2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
ve Bayındırlık bakanlığından 

alınması gereken fenni ehliyet
nameler için ihale gününden 8 
gün evvel mezkür bakanlığa 
müracaat ederek buradan ala

cak belgelerle İdari şartnamede 
yazılı ve verilmesi behemehal 
mecburi olan vesikalarla bir· 

likte teklif mektublarını ihale 
saatinden en· az bir saat evvel 
An karada M. M. V. Satınalma 

komisyonuna vermeleri. 

alma Komisyonunda pazarlığı 
yapılacaktır. Tahmin bedeli be
her kilo nakliyesi lstanbul için 
18 santim ve Anadolu icin 25 
santimdir. Son teminatı 410 lira 
64 kuruştur. Şartnamesi Komis~
yonda görülebilir. lıteklilerin ka· 
nuni vesikalar;le beraber belli 
satte Komisyona gelmeleri. 

2- T asıalanan tutarı 3449 lira 30 kuruştur. 
3- Örnek Evsaf ve şartaame Komisyonundadır. Görülebilir. 
4- istekliler ilk teminat olarak 259 liralık vezne makbuzu -1•1' 

Banka mektuplariyle o gün Komisyona gelmeleri. 

l 5 --Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 

İstanbul Liman işleri İdaresinden : 
7 ayda peyderpey alınmak üxere 140 ton gazolin pazarl 

satin alın,cağından iştirak edeceklerin 150 lira depo ederek 22-B-
936 pazartesi günü saat onda Sirkecide Liman hanında i ...... 
Müdürler Encümenine v~ fazla malümat için Levazim Serl'İlil' 
Gala tada Haydar hanında Fen Heyetine müracaat olunmasi. 

İnhisarlar Umum Mü~ürlügünden : 
idaremiz ihtiyacı için 50 ton mazot şartnamesi muci hince 

tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktı' 
Vermek istiyenlerin şartnamesiai görmek üzere bergün ve pazarlık ifİ' 
de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paraJariyle bir~lf' 
levazım ve mübayaat şubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna -~ 
racaatları. , 

iktisat Vekaletinden: 
Makam otomobilinin 936 se

nesi ihtiyacı (2365) lira muham

men bedel ile (550) teneke ben

zin artırma ve eksiltme uıulile 

satın alınacaktır. 25·6-936 per

şembe günü saat onda Leva

zim Müdürlüğünde toplanacak 

komisyonda ihalesi yapılacak
tır. İsteklilerin şartnameyi gör

mek ve yüzde 7,5 muvakkat 

teminat paralarını yatırmak 

üzere levazim müdürlüğüne mü

racaatları ilan olunur. 

Balıklı Rum Hastanesinden : 
Hastanemize lazıll\ olan : 

(38) 1 3 

200 çeki kuru bu ıen e ,,.,~ 
ıulü ince, hrın için ,arf"". 

250 çeki, bu sene ma bsulü J' 
meli meşesi .. ~ 

55000-60000 kilo Çatalca c• .,ı-. 

rının bu sene mahautündell 

rinci nevi ot. ~ 

Münakasa ile satın alJO• 

tından münakasaya ittirak tJt 
mek isteyenlerin Galatada 

yükbalıklı hanında 69 nulll~ 
dairesirJde münakaaası içr• ... A 
lecek 23 Haziran 936 salı ';
öğlenden evvel münakasa 

raitini öğrenmek üzere 

leri lüzumu ilin olunur. 
(tlul 
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üteferrik: 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum İdaresinden: 
tarları. muhammen bedelleri ve eksiltme gün ve saatleri 

a yazıla malzeme kapalı ı:arf usulile Ankarada İdare bina
atın alınacaklardır. 

işlere girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen muvakkat 
Uarile kanunun tayin ettigi vesikaları, Resmi Gazetenin 

G. ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan tali· 
e dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini basküllerle 

•su tesviye şişeleri ve ayna}ar için eksiltme günü saat 14,30a 
namonıetreler içirı de keza eksiltme günü saat 15 e 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
tnameler parasız olarak Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
de ve Ankarada Malzeme Dairesinde dağıtılmaktadır. 
menin ismi Muhammen Muvakkat Eksiltme gün 

bedeli teminat ve saati 
lif eb'adda ve 
da camlar su 

e şişeleri, ay-
e cüm borular 

1000 ve 6tane 
İloluk baskül 

e dinamometre 

14877 lira 

5304 lira 

1653 lira 

~t Demiryolları ve Li
tıları İşletme Umum 

İdaresinden: 
eksiltmesi feshedilmiş o
llhnınmem bedeli 17423,30 
lan perçin çivisi 6-7-936 
ttesı günü saat 14,30 da 
lıkla Ankarada İdare bi
d<l satın alınacaktır. 
( işe girmek istiyenlerin 
5 liralık muvakkat temi-

11e Jrnnunun tayin ettiği 
ları, Resmi Gazetenin 

~ G. 3297 No.lı nüshasın
lişar etmiş olan talimat
dairesinde alınmış vesi
haınilen ayni gün ve 

\ Komisyon Reisliğinde 
tılunmaları lazımdır. 

~babdaki şartname Anka
a alzeme dairesinde Hay
l~ada Tesellüm Şefliğinde 

\...!!biti .. 

1115, 77 lira 

397,80 lira 

123,91 lira 

20-7-1936 
Pazartesi 

Saat: 15,30 ta 

21 ·7·1936 
Salı 

Saat: 15,30 ta 

21-7-1936 
Salı 

Ankara Nümnne Hastanesi 
Baştabibliğinden: 

Hastane müstahdemini ıçın 

yaptırılmasına ihtiyaç hasıl olan 
49 adet elbise dolabı 13 Hazi

ran 936 tarihinden 29 Haziran 
936 tarihine kadar 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Talip olanlar evsaf 
ve şeraitini hastane baş tabib
liğinden öğrenerek eksiltme 

günü 29 Haziran 936 Pazartesi 
saat 14 de terninatlarile birlik
te hastaneye müracaatları ilan 
olunur. 

Dikkat: Teminat para olarak 
alınmıyacağından para yatır· 

mak istiyenlerin eksiltme gü • 

nünden bir gün evvel 111üracaat 
ederek paralarını maliye vez
nesine yatırarak makbuz alma· 
)arı lazımdır . . ~· 

--~---------------------

ZAYEDELER 

td 
Ankara Valiliğinden : 

~ YUı:nda mevcud kal.ıslarla oluklu saçlar açık artırma suretiyle 
.~ Çıkarılmıştır. 
İ\i !nın edilen bedeli 2870 lira 80 kuruştur. 

t 25-6-936 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi encüme· 
~t:°'Pılacakt ır. 
,4t'.r~ıya girmek ıçırı 215 lira 32 kuruşluk muvakkat teminat itası 

1dır 

tı:~lıl~r· 'hı ·· ·· ·· l l · Ş · ı· ·· k. t . ~ ın ı a e gunu encumene gt' mc crı. eraı ı gorme ıs ıyen · 

llausi muhasebe müdürlü~üne müracaatları ilan olunur. 

~llt 
\111l~lu: . Mehm~d 

uı ikinci Icra 
bairesi 

~"~ $135 - 2958 
~ ı'llt 'Ve • ·ı 

ı "'" paraya çevrı me-ilt tcır . 
~ ~ı 1( Verılen karyola ve 

qll:ı 0 ca Mustafa Paşa Ha-
>:a h .. 

illa allesinde Sarı O-

nü sokak 16 numaralf evde 

açık arttırma ile 29·6·936 Pa

zartesi saat 6 dan itibaren sa· 

tılacaktır. 

İsteklileiin muayyen gün ve 

saatte mahallinde hazır bulun· 

malari ilan olunur. ( 10) 

( Suite de la premiere page) 

Pour les besoins annuels de l'i-iô
pital grec de Baloukli. L'a::li. 
aura licu au No 69 de Buyulr.:ba
likli Han a Galata, ou on peut 
s'adresser le mardi 23-6-936 avant 
midi pour prendre connaissance 
des conditions. (Privec ). 

Mazout 50 tonneı. Adj. de 
gre en gre. Caut. 7,50 p. cent. 
Comm. d' Achat de 1' Administra
tion Generale des Monopoles, 
vendredi 10-7-936 a 15 h. 

- 5 -

I_ _ __ Divers ____ -, 

Verres, Verres iı. niveau d'eau, 
Glaces et Baguettes en verre, 
differcntes dimensions "et quan
tite. Prix est 14877, caut. prov. 
1115,77 L. 

Bascules de 1000 kilos, pic
ces 12, et de 250 kilos, pie1..eı:ı 

6. Prix est. 5304, caut. prov. 
397,80 L. 

Dynamoml:tres 10 pieceı. Prix 
es~. 1653, caut. prov. 123,97 L. 
Adj. sous pli cachete. Administ. 
Generale des Chemins de Fer 
de l'Etat a Ankara, lundi le 
20-7-936 a 15 h. 30, mardi, le 
21-7-936 a 15 h. 30 et mardi le 
21-7-936 a 16 h. Cahier de char. 
gratuit au Service d'Economat a 

Snltanahmet 
Üçüncü Sulh Hukuk 

Mahktmesi 
Sayı 935-19-2 

Şişlide Ca:ıi Halaskar cadde
si Hüsnu bey apartımanı 3 nu
maralı dairede Emine İsmet 
Zeki tarafından icranın durdu
rulması hakkında Feriköy Ma· 
liye tahsil Şubesi izafeten ha· 
zine muhakemat Müdüriyeti 
aleyhine açılan davanın cari 
duruşmasında kendisine gönde
rilen davetiyenın arkasında mü
başir tarafından verilen meş· 

ruhata nazaran halen ikameti 
meçhul bulunmuş olmasına bi· 
naen gelip davasını takib et
mek ve gelmeyecek olursa da
vasından fera~at etmiş addolu
nacağı hususunun ihtarı suretile 
muameleli gıyap kararı tebli
ğine ve muhakemenin 15-7-936 
tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 11 re talikine mahkemece 
karar verilmiş olduğundan beş 
gün :ıarflnda itiraz edilmediği 

takdirde gıyaben muhakemeye 
devam ve karar verileceği Hi-
nen tebliğ olunur. l 11) 

İmtiyaz sahibi ve Yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit. 

Basıldığı yer: AR TUN Basım ev i 

Gala ta Billur sokak No. 10 

Ankara et a celui 
tions et d'Envois 
pacha. 

des Rccep
a Haydar-

Boulon rive. Prix cst. 17423,30, 
caut. prov. 1306,75 L. La premie· 
re adjudication ayant ete resiliee, 
une seconde, de grti a rre, cette 
fois, a ete ouverte, et qui aura 
lieu le lundi, 6·7-936 a 14 h. 30 
a l'Administration Generale deı 
Chemins de Fer de l'Etat a Hay
dar pacha. Cahier de charge a 
l'Economat de l 'Adm. a Ankara 
et au Service de Reception a 
Haydar pacha. 

Garde robe 49 pieces, pour 
le personnel de l'Hôpital "Nü
mune,, d' Ankara. Pour rensei
gnements, s'adresser au Medecin 
en Chef de I' Hôpital, chez qui 
aura l'adj. le lundi, 29-6-936 iı 

14 h. 

B) Adjudications 
iı. la Surenchilre 

Tôles a raie, planches se trou· 
vant au Stadium d' Anknra. Prix 
est. 2870,80, caut. prov. 215,32 
L. Com. Permanente de la Muni· 
cipalite d' Ankara, jeudi, 25 6-936 
a 1s h. 

Neşe hayatın l<aynagıdır 

fİLİPS RADYOLARI 
Yuvanızı şenlendirir 

4 .. 
f ratelli SPEHCO 
--------------~--~--~-------

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biJetleri 
Hava yolu ,, 
DemiryolJarı ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yolların da 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhtım üzerinde Çi
nili Rıhtım hanlnda 93·97 N. 
daFRATELLl SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra. -
caat olunur. 
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A) Adjudicatlon• au Rabaia. t 

l - Comatible (Denree alimentaire, Viande, Legume, Lait ete. i 
t 2 - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete 
$ 3 - Habillement - Lingerie - "Chauaaurea ete. 
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4 - Combustible - Charbon - Carburant. 
5 - Divers. 

i 8) Adjudications a la Surenchere 
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A) Adjudications au Rabais 

-1-

Comestible (Denree alimen· 
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Viande de boeuf 18000 K. Prix 
eat. 38700, Caut. prov. 2903 L. 
Adj. aou• pli cachete. Com. des 
Achats Militaires de Lulebourgaz, 
le 24-6 936 a 15 h. Cah. de char-

• ge, au prix de 194 P. a la meme 
CommiHion. -

Beurre 24000 K. pour les For· 
ces Militaires de Manissa. Prix 
est. 19920 L. (a raison de 83 P. 
le k.) caut. proY. 1494 L. 

Farine 118000 K. Prix est. 
159:0 L. (a raison de 13,50 P. le 
K.) oaut. prov. 1195 L. Adj. aous 
pli cachete et separement. Com. 
des Acbats Militaires de Manissa, 
vendredi 26-6-936 a 14 h. et a 

• 16 b. -Foin 422000 K. pour les betes 
de la garnison de Nigde. Prix est. 
16880, caut. prov. 1266 L. Adj. 
sous pli cachete Com. deı En· 
cheres Militaires de Nigde, jeudi 
25-6·936 a ıs h. 

Foin 495000 K. pour les beteı 
des troupes des Forces Militaireı 

d' Adana.Prix est. l~aut. prov. 
1485 L. Adj. ıoua pli cachete. 
Com. ~· Acbats Mılitaires d'A
dana, aıardi, 30.6-936 a 10 h. 

Viande de boeuf 201, 700 K. 
Prix est. 70595, caut. prov. 4780 
L. Cah. de cbarp 250 P. -Viande de mouton 57000 K. 
Prix eat. 25650, caut. prov. 1924 
L. Cab. de charge 250 P. 

caut. prov. 147 L. Adj. sous pli 
cachete. Com. des Encberes du 
Commandanat d'lstanbul a Fin
dildi, le mercredi 24-6-936 a 15 
h. 30, a 15 b. et a 16 h. -Eau de aource 5000 bidona. 
Prix eıt. 750 L. a raison de 15 
P. le bidon. Caut. prov. 56,25 L. 
Direction de la Faculte de Droit 
d' Allkara, eamedi, 27 6·936 a 11 h. 

- 2 

1 

Construction- Reparation 

1 

Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Conatruction d'un bitiment 
servant d' Administration a Po · 
latli. Prix est. 17854,50, caut. 
prov. 1339,06 L. Adj. souı pli 
cachete. 

Conatruction d'un bitiment 
pour le meme usare a Gueunen. 
Prix est. 15572,55, caut. prov. 
1167,94 L. Adj. aous pli cachete. 

Conatruction d' un bitiment 
pour servir d' Adoainistration a 
Milas. Prıx est. 16262,80, caut. 
prov. 1219,71 L. Adj. sous pli 
cacbete. Commisıion des Acbats 
et Ventes de L'Economat de la 
Directioll Generale des Monopo
lea a Kabatacbe, le lundi 6-7-936 
a 11 h., le samedi 4-7-936 a 11 
h. et le mardi 7-7-9'36 a 11 h. 
Cahier de charge respectivement 
90, 78 et 82 Piastres au Service 
de Bitiment des Monopole• d'ls
tanbul. 

Brique 60,000 pieces a une 
Piaatre la piece. Caut. prov. 45 
L. 

Brique DOD cuite 857400 a 250 
P. le mille. C.ut. prov. 161 L. 

metres cubes, a 4 L. le M. C . 
Caut. prov. 600 L. 

Construction de 120 granda 
logements a 60 L. chacun. Caut. 
prov. 747 L. 

Construction de 60 petits lo
gementı a 46 L. chacun. 

Tuiles 2 millions de pieces, 
a une Piastre la piece. Caut. prov. 
15UO L. Commission des lmmigres 
de Vize, jeud~ 2-7-936 a 1 O h. 
vendredi 3-7-936 a 10 h. et same· 
di 4-7·936 a 10 h. Cahier de char
ge grat. a la meme Commission. -La conatruction de la Halle 
d'lzmir a Mezarlik bachi avait ete 
adjugee a 52032,55 L. a un en
trepreneur, le prix est. de cette 
construcHon etant 58793,84 L. 
A la suite de la defaillance de 
l'entrepreneur le relıquat des 
constructions,est, de nouveau, mis 
en adjudication, au nom et pour 
le compte de celu1-ci . Com. de 
la Oirection des Vakoufs d'lzmir, 
mardi 30-6-936 a 16 b. (Details 
dans la partie turque du journal, 
sous rubrique "inşaat,,' . 

Diverseı comtructions a exe· 
cubtr a Eskichebir. Prix est: 
286.473,48 caut. prov. 15.209 Lt. 
Adj. sous pli cachete. Com. d' A
chat du Minist~re de la Defenıe 

Nationale, Vendredi 10-7·9'36a 15 
h. Cah. de charge ala dite Com
mission, moyennant 14,33 Lt. -

aport pour les aoldats dit 
veillance Douaniere. 
3449,30, caut. prov. 259 
d' Acbat du Comandanat 
de la Surveillance D 
lstanbul, vendredi, 17-7• 
b. Echantillon et cah. de 
a la dite Commisı;op. 

90 costumeı d'ete p0 
pitaines, urı coatume• 
pour les matelots, 65 b 
travail pour lea matel 
pour leı aoldats, 79 c• 
coatumes d 'biver, 79 
d'ete pour lea marin•• 
cea de lingerie, 90 
cbauısures pour les 
158 pour les marina, 19ı 
ınatelots, 5200 pairea 
laine, 4900 bas en cot 
aeroat achetes par le 
nat General d'latanbul 
veillance Duan.ere. (V 
taıls dans la partie 
tre joumal, soua rubr 
busatn. 

4 

Combustible, 
Carburaat. 

Benzine 550 bıdons 
conı&ommation annuelle. 
du Ministre de l'Eco&a 
eat. 2365 L. C.ut. 7 ,SJ 
de l'Economat du 
l'Economie Nationale, 
6-936 a 10 h. -
nir en 7 mois, au fur 
re. Caut. 150 L. Adı 
gre. Comite des D• 
l' Admillistration du 
bul, (Sirkedji, Liman 
22-6-936 a 10 h. Po 

Elaboratiou de la carte topo
graphique du kaza d'Aksaray. 
Etendue env. 300 bectares, dont 
170 habites et 130 inhabites. Prix 
eat 6.140 Lt. a raison de 30 Lt. 
l'hectar ha bite et 8 Lt. le hecfar 
inhabite. Caut. pn>V. 7,5'% defi
nitive 15%. Adj. sous pli cachete. 
Com. de la Muoicipalite d' Ak-

l d
. 

20 7 936 
. 

16 
h ples renseirnement• 

saray, un ı · · a • l'E. d •'A 
Cah. de charp ala Municipalite ;: conoSemat. e fa 
d'Ak d'A k d'I t bul ou au rvıce t saray, n ara, ı an 11 H G 1 
et d'lzmir. (Voir details dans la an, aata. 
partie turque du joumal, rubrique •1 de cbarme. 
"inşaat"· eh , productıon de 

200 beki•. 
-3- B°' be cht••• 
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procl. de cette ann 

Habillement - Lingerie - kis. 

l ! Foia de premike 
de Tcbataldja, de 

·~--------------------------------~ 

CbaullSUl'e• ete. 

Patates 28000 K. Prix eıt.1960, Pic:.rre de comtruction 2000 Coafection de 2629 gilet de (Ure la au\te en ci 


