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İDAREHANE: 

" POLIGLOT ,, 
Terceme Bürosu 

Billıir sokak 17 Galata 
Tiinel yanıııda 

Sayısı 7,5 kurut 

Resmi makbuz bedeli 
olmayan tediyat nı.ık

hul değildir. 
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il.AN ŞARTLARI 
IDAAEHANEDE 
GôROşOLOR 

Telgr.: lst. MÜNAKASA 
Telt>fon: ~1097 

Pazardan başka her gün çıkar 

SALI 23 Haziran 1936 

................... _._ .... ....-.~ ....... ~ .. i 

t Ç İ N O E K I L E R: f 
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Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri. ; 
a) Münakasalar : ı 

1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. t 
2 - i_nşaat, Tamirat, ~afıa İşleri, Malzeme, Herita. t 
1 - ilaçlar-Klinik ve ispençiyari alit-Hastane lenzımı * 

' 4 - Makineler, Motörler, sair Teferruatı 
5 - Mahrukat, Benzin. Makine yağları ve saire 

6 - Müteferrik 

l<anunlar. Kararnameler, Ticaret muahedeleri 
TGrkiye - ispanya Ticaret Anlaşmasının 379 2 C ve D ta

' Pozisyonlarına giren mallar için verilmiş bulunan 170,000 ki
talt kontenjanın tükenmesi do!ayıaile aynı pozisyon için bili

tldıais ve tesbit edilecek kontenjandan tenzil olunmak şar-
1.panyaya şimdilik !0,000 kiloluk bir kontenjan verilmesi: 

d Vekilliğinin muvaf akabna atfen Hariciye Vekillitlnin 
1936 tarih ve 10561 295 sayılı tezkeresi üzerine İcra Vekil

Heyetince IO 6 1936 da onanmıştır. 
10 6 1936 

l) MÜNAKASALAA 
''Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Konya Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
k l - Konya Cezaevinin bir yıllık ekmek ihtiyacı 15 6 9~~6 gü
·"""den 30 6 936 gününe kadar 15 ğiln müddetle kapalı zarf usu• 

lllünakasaya konı.lmuştur. 
'rll!. - ihale 30 6 936 salı ğünü saat dokuzda Konya Cumhuriyet 
~eiuınumiliği dairesinde icra kıhn~caktır. 
~ - Talihler teklifnamelerini o güne kadar Komisyon riya· 

e vermiş bulunacaklardır. 
4 Ekmek yerli unundan has olacak ve talihler bedeli mu-

\ _lllenenin yüzde yedi buçuk kuruşu olan 2099 lira 52 kuruş 
~ '-'111atı muvakkatelerini teklifnamelerile birlikte Komisyona ve

teklerdir. 
't, 5 - Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek istiyenlerin 

011Y• Cezaevi Direktörlüğüne müracaatleri ilin olunur. 

Sahnalma 
Komisyonundan 

~t!lllınıin edilen bedeli (51975) 
t 't olaa ( 462000) kilo ekmek ı 
l"-.~~~uz 936 gününe rastlıyan 
' ~i günü saat 16da kapa· 
~ •uretile alınacaktır. 

la 1t"••kkat teminab 3898 lira 
~"rut olup şartnamesi 260 ' t nıukabilinde Komisyon-

1.t;er gün alınabllir. 
ldilerin, 2490 sayılı ka· 

nunda yazılı vesikalarla teklifi 
havi mazrufları beJli gün ve 
saatten bir saat evvel Kasım
paşada bulunan Komisyon Baş· 
kanlığına vermeleri. -
Deniz Levazım Satınalma 

Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 862 lira 

olan 12500 kilo muhtelif yaş 

sebze 30 Haziran 936 tarihine 
rastlayan Salı günü saat 15de 
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ı 
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açık eksiltme suretiyle alına
caktır. 

Şartnameler her (Ün Komis
yondan parasız verilir. 

İsteklilerin 64 lira 65 kuruş
tan ibaret olan muvakkat te
minatlarını İstanbul Vilayeti 
muhasebeciliğine yatırarak mu· 
kabilinde alacakları makbuz ve· 
ya Banka teminat mektubu ile 
ve belli gün ve saatte Kaaım
paşada bulunan komisyonumu• 
za müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma komisyonluğundan: 

Jstanbul Komutanliğı birlik
leri ihtiyacı olan 7,000 kilo 
yazlık kuru soğan açık eksilt
me ile 3-7-936 cuma günü saat 
15 de alınacakbr. Muhammen 
tutarı 367 lira 50 kurut olup 
ilk teminatı 28 liradır. İatekli· 
lerin ilk teminat makbuz veya 
ıaektuplarile beraber belli gün 
ve saatinde Fındıklıdaki Ko· 
mutanhk Sabnalma Komisyo
nuna gelmeleri. 

Ankara levazım amirliği 
satı~ alma komisyonundan : 

1 - Bursa Mudanya ve Ban
dırma garnizonları için 684.000 
kilo yulaf satın alınacaktır. Tah· 
min edilen bedeli 30.780 liradır. 
Şartnamesi Bursa satın alma ko
misyonundadır. Muhtelif garni· 
zonlara aid yulafları ayrl ayrı ta
li blere de ihale olunabilir. Eksilt
me 7 temmuz salı saat 15 de Bur
sada satın alma komisyonunda 
olacaktır. Eksiltme kapalı zarf u-
suliyle yapılacaktır. Muvakkat te
minatı 2308 lira 50 k.uruştur. Ek
siltmeye iştirak edeceklerin 2490 
sayılı kırnunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı ves~kaları göster
meleri lizımdir. Teklif mektublan 
7 temmuz 936 salı günü saat on 
dörde kadar komisyona verilmiş 
olacaktır. 

Deniz Le~ Satılma 
Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 862 lira 
olan 12500 kilo muhtelif yaş 
sebze 30 haziran 936 tarihine 
rastlıyan sah günü saat 15 de 
açık eksiltme suretile alına· 
caktır. 

bilinde alacakları makbuz ve
ya banka teminat mektubu ile 
ve belli ğün ve saatte KuHD
patada bulunan komisyonumu
za müracaatları. 

İstanbul Harici Askeri 
kıtaatından: 

Tümenin merkezdeki k:t'atı 
için kapalı zarfla münakasaya 
konulan 80700 kilo sığır f'tine 
verilen fiat pahalı ğörüldüğün
den pazarlıkla münakasası ya
pılacaktır. Şartname her gün 
Tümen Sabnalma Komisyo
nunda görülebilir. Münnakaaa
sı 4 temmuz 936 cumartesi gü-
nü saat 10 da Manisa Tümen 
Satınalma Komisyonunda ya· 
pılacakhr. Muhammen bedeli 
13 kuruş 85 santimdir ve ilk te· 
minatı 1211 liradır. Eksiltmeye 
girecekler 2490 saydı kanunun 
2 maddesindeki vesaiki temi
natlarını birlikte bulunduratuı. 

• * • 
Bursa ve Mudanya Garnizon-

ları için 60000 kilo koyuc eti 
satın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 24000 liradır. Şartnamesi 
Bursa Satınalma Komisyouun
dadır. Eksiltme 8 Temmuz 936 
çarşamba günü saat 16da Bur· 
sa Askeri Satınalma Komisyo
nunda olacaktır. Eksiltme ka
palı zarf usuliyle olacaktır. İlk 
teminab 1800 liradır. İstelilerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3 mad
desindeki vesikaları gösterme
leri lazımdır. Teklif mektupları 
8 Temmuz 936 saat l 5e kadar 
Satınalma Komisyonuna veril
miş olacakbr. 

• • * 
Bursa Garı.izonu için 24250 

Mudanya için 8900 ve Ban
dırma için de 8900 kilo olnıak 
üzere 42050 kilo sade yağı sa
tın alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 37845 liradır. İstekli çı· 
karsa muhtelif Garnizonlara 
ait sade y;ağlar ayrı ayrı talip
lere ihale edilebilir. Şartname
ler Bursa satınalm:ı Komisyo-

' nunda olup hariçten isteyenlere 
posta ile gönderilebilir. Eksilt
me, temmuz 936 perşembe gü
nü saat 16 da Borsada askeri 
satınalma komisyonunda ola-
caktır. Ebiltm~ kapalı zarf usu
Uyle olacaktır. ilk teminat 2838 

. Şartnamesi her ğün ko
mısyondan parasız verilir. 

isteklilerin 64 lira 65 kuruş
tan ibaret olan muvakkat temi
natlarını İstanbul vilayeti mu
hasebeciliğine yahrarak muka- , 

lira 38 kuruştur. Eksiltmeye gi
receklerin 2490 sayılı kanunun 
2, 3 maddelerindeki vesikaları 
göstermeleri lazımdır. Teklif 
mektupları 9-7-936 saat 15. şe 
kadar satınalma komisyonuna 
verilmiş olacaktır. 
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2 -İnşaat- Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme - Harita 
Tekirdağ Vilayeti İskan Direktörlüğünden: 

Kazanın adı Yapılacak Yapılacak Fiab Tutarı Yüzde 7,5 
Muv. telll• evin tipi ev adedi L. K. L. K. 

Tekirdağ Merkez kaaabası Şehir evi 106 209 14 22168 84 
Tekirdağ Merkez kazası köylerinden Tek ev 61 161 24 98.15 64 

----"--------"-----"--------"-------------------Ç-ift __ ev ___ ~54--(~X~)~----------2:/7---90-----15~006---60~--------~~~-""~ 
275 ev 47011 08 3525 ~ Yekun 

Şarköy Merkez kasabası ve köylerinde Tek ev 40 132 14 5285 60 
,, ,, ,, ,. Çift ev;.... ____ .:;55.:;...:(.;.X,:.ı):....., ________ ....;;;222;,;;;,;;,..;7..;;0 ___ ı;.;;2'248;,;;.;...._50~--------~__,,, 

-~Y-e_k.....,.u;,.,n __ __.. _______________ ..__ 150 ev 17534 10 315 06_,,,, 
---------------------------------------------------·----------Çorlu Merkez kasabasında Tek ev 1 153 96 153 96 

,, ,, Çift ev 87 ( X ) 264 10 22976 70 
.. ,, köylerinde Tek ev 68 190 34 12943 12 

" ,, " Çift ev 77 (X ) 3.J3 JO 25648 70 
Muradlı nahiye merkezinde Çift ev 91 ( X ) 22 ~ 70 20265 70 

,, köylerinde Tek ev 81 146 69 11881 89 
--...:.:." ---~"--~ç-ift_e_v _____________ Ç.:.-ift_e~v;.... __ 7~0~(X~)-----..;;25;.;.;..0..;30;.;;,_ __ ı~7~5~21..._00_____ ......,,,,,., 

Yekun 800 ev 1 l 1391 07 8354 33-"" 
Saray merkez kasabası ve köylerinde Tek ev 40 161 24 6449 60 

Çift ev_(_x .._) __ 55';_ _____ _..;;2;.;.77.;.,..:90;,;__.:.;ı5=284;;.;...;;;5.;,.0 _____ ----_.,.. 
y e k ı'.i n 150 21734 ı o 1630 06~ 

n " 

---------------------------------------------------·--------Hayrabolu merkez kasabası ve köylerinde Tek ev 50 209 25 10462 50 
,, 

" " Çift ev 75 (X ) 368 98 27673 50 

Yekun 200 38136 00 
~----~~------~ 

2860 20_... 
Malkara merkez kazası ve köylerinde Tek ev 

" " " 
,, 

Yekun 

( X ) İşaretli evler yekuna iki misli olarak dahil edilmişlerdir. 
l - Tekirdağ Merkez kazası ve mülhak kazalarında yaptırı

lacak yukarıda gösterildiği üzere merkez kazasile köylerinde 275, 
Çorlu kazası merkezile köylerinde 800, Hayrabolu kazası merke
zile Jtöylerinde 200, Saray kazası merkezi ve köylerinde ljQ, Şar
köy kazası merkez ve köylerinde 150 ve Malkara kazası merkez 
ve köylerinde 225 göçmen evlerinin (kireç, taş, kiremid, tuğla 
ve işçiliği müteahhide aid olmak ve sair malzemesi hükumetten 
verilmek üzere) inşası kapalı zarf usulile ve her kaıa ayrı, ayrı 
olmak üzere eksiltmiye konulm11ştur. 

2 - Her kazada yapılacak evlerin muhammen bedellerile 
yüzde 7,5 muvakkat teminatları yukauda gösterilmiştir. 

3 - İhale 29 6 936 pazartesi günü Tekirdağında Valikonağı 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 
l - Kırklareli Merkez kasabasında köy ve nahiyelerinde yap

tırılacak kırk tek seksen çift göçmen evi için lüzumu olan 726, 
402 aded kerpiç alınacaktır . Beher 1000 kerpiç inşaat mahallin
de teslimi şartiıe 400 kuruştur ve muhammen kıymeti 2905 liradır. 

2- Kerpiçlerin şartnamesi ve teslim mahallerini gösterir cet· 
vel Kırklareli İskan Müdürlüğündedir. 

3- Eksiltme kapalı zarf uauliledir. 
4- Muvakkat teminat 217 lira 93 kuruştur. 

5- İhale 29 6 936 pazarteıi günü saat 15tedir. 
İsteklilerin Kırklareli İskan Müdürlüğündeki Komiıyona mü

racaatleri ilan olunur. 

Kırklareli İskan 
Müdürlüğünden : 

1- Kırklareli Merkez kasa· 
bumda şehir tipi 17 tek nahi
ye ve köylerin 23 tek ve 80 
çift göçmen evi yaptırılacaktır. 

Şehir tipi evlerin işçiliği 82 li
ra 36 istekli köy tek evinin iş
çiliği 57 lira bir istekli çift 
evin işçiliği 81 lira 71 kuruştur. 

2- Bütün işin muhammen 
kıymeti 9198 lira 15 kuruştur. 

3- Teminatı muvakkate yüz· 
de 7,5ten 690 liradır. 

4 - Bu işi yapmağa istekli 

olanlar hergün İskan Müdürlü 
ğüne müracaatle ev plan ve 
,artnamelerini görebilirler. 

5 - Ekıiltme kapalı zarf uıu · 
Jiledir. 

6 -- Taliplerin ihale günü 
olan 29 6 936 tarihinde saat 15e 
kadar zarflarını Kırklareli İskan 
Komisyonu Reisliğine vermiş 

olmaları lazımdır. Bu saatten 
sonra müracaat kabul edilmiye 
çeği ilan olunur. 

Afyon İlbay lığından: 
Afyonda yapılacak 14627 li

ra 75 kuruş keşif bedelli Vali 

61 161 24 9835 64 
82 ( x ) 277 90 ?2787 80 

225 32623 44 2446 76 

caddesinde kiin İskan dairesinde yapılacağından o gün saat do' 
kuza kadar 24!)0 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kanunPP~:. 
tarifi dairesinde hazırlanacak teklif mektubları mezkur dairede 
Komisyon Baskanlığma makbuz mukabilinde teslim edilmelidir·. 

4 - Talihler cari seneye aid Ticaret Odası vesikasile salıilı1' 
yeltar makamlardan musaddak ehliyeti fenniye vesikalarını te"' 
lif mektublarile birlikte Komisyon Başkanlığına tevdi edecelc' 
lerdir. 

5 - Talihler bu ite aid şehir evi, tek ve çift ev projeleri, jJS' 

şaat umumi şartnamesi, kerpiç ve kiremid şartnameleri ve bıl' 
susi tartname ile yapılacak evlerin köylere taksimini göstereli 
cetvelleri ve mukavele projelerini Tekirdağ İskan MüdürlüğiiPde 
görüp tetkik edebilirler. 

Konağı bakiyei inşaatının ka· 
palı zarf usulile eksiltmesi 3 7-
936 cuma günü saat onbeşte 

Afyon Daimi Encümen odasın
da yapılacaktır. 

Eksiltme şartnaemsi ve te· 
ferrüab Daimi Encümende ve 
Nafıa Müdürlüğünde görülebi
lir. 

Muvakkat teminat 1098 li
radır. 

İsteklilerin Nafıa Vekaletin· 
den ehliyet vesikası almaları 

ve teklif mektublarının 3 7 936 
cuma günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümen Riyasetine ve· 
rilmesi lazımdır . 

Kırklareli İskan 
Müdürlüğünden : 

Kır 1dareli Merkez ka
sabasında nahiye ve köylerinde 
yaptırılacak kırk tek ve seksen 
çift göçmen evi için lüzümu o
lan 260,000 yerli kiremid satın 
alınacaktır. Beher bin kiremi· 
din inşaat mahallerinde teslim 
şartile 12 liradır. Heyeti umu
miyesinin muhammen kıymeti 

3120 liradır. Teminatı mu"•"' 
katesi :?~4 liradir. 

2 Kiremidlerin fenni ": 
husu!!i şartnameleri Kırklare 1 

iskan Müdürlüğünde olup ta' 
libler hergün görebilirler. f 

3 - Eksiltme kapalı ı.ar 
usuliledir. 

4 - İhale 29 VI 936 paı•'' 
tesi günü saat 15 tedir. iste1'' 
lilerin Kırklareli İskan Müdjjr 
lüğündeki Komisyona müracaat 
leri ilin olunur. 

Kırklareli İskan 
Müdürlüğünden: 

•' 1- Kırklareli Merkez k•5
1 

d b
. . ot 

basın a, na ıye ve köylerıP 

yaptırılacak kırk tek ve sekse~ 
çift göçmen evi için lüzunıu : . 
lan 38,000 yerli tuğla satın 
hnacaktır. 

. ,t 
Beker bin tuğlanın ln~'ıı 

mahallinde teslimi şartile ., 
liradir. Heyeti umumiyesiJ11 

muhammen kıymeti 456 lirad•';, 
Teminatı muvakkate 34 lir•d

1
, 

2- Tuğlaların fenni ve Jıjıl· 
l . ' s usi şartnameleri Kırklare 1 
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~ M-d- ı- - - d 1 t 1·b ~ u ur ugun e o up a.ı · 
~arebilirler. 

'- Eluiltme açık eksiltme 
1.ıliledir. 

tG 4"": İhale 29 6-936 pazartesi 
~.'~ saat .15 tedir. isteklilerin 
~" lareli iskan Müdürlütünde
'I l<.oınisyona müracaatleri ilan 
llllur. 

eksiltmesi; talih çıkmadıgından 
JO temmuz 936 günü saat 14 
te Daimi Encümence kapalı 
zarf usuliyle yabılacakbr. Ta
lihlerin Nafıa bakanlığandan 

ehliyet vesikası alması, Tica
ret Odasında kayidli bulunma
sı ve 2150 lira 3 kuruş muva
kat teminat vermesi şarttır. 

Teklif mektubları ihale saa
tinden bir saat evveline kadar 

~~gat llbaylığından: kabul olunur. Keş ve ili,ikleri 
-uti7 lira I@ kuruş keşif tu· Yozgat Nafıa Müdürlütünde 

Botazlıyan-Fakılı şoşası ı bedelsiz olarak görülebilir. 

"ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
Konya Memleket Hastanesi Baştabibliğinden : 

~. lfıutanemizin ":~3.56,, lira "1 O,, kuruş muhammen bedelli muh· 
~: İlicları açık eksiltmiye çıkarılmış ve i\ 7 936 günü Konya 
, Yet Daimi Encümen odasında ihalesi yapılacaktır. Talihlerin 
~tGn saat "15,, te Encümen odasana ve şeraiti anlamak istiyen

ll de Konya Memleket Hastanesi Baştababetine müracaatleri 
olunur . ... """~--~ .. ~~~ ....... ,.......,....~. 

1 kanuni vesikalarile belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

• • • 
Tophane Askeri Fırını ıçın 

500 bin kilo fırın odunu 6 tem· 
muz 936 pazartesi günü saat 
l 4,30da Tophanede Sabnalma 
Komisyonunda açık eksiltme 
ıle ahnacakbr. Tahmin bedeli 
4400 liradır. İlk teminatı 330 
liradır. Şartnamesi Komisyon· 
da görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte kanuni vesikalarile be
raber Komisyonda bulunmaları. 

çok 134000 lira ve ilk temina · 
b da 7950 lira olan 10 bin ton 
maden kömürünün kapalı zarf
la münakasası 10 7 936 cuma 
günü saat 14de Ankarada Milli 
Müdafaa Vekaleti bina11nda 
yapıl-caktır. 

2- Şartnamesi (670) kuruş 

mukabilinde, İstanbulda Deniz 
Levazım Satınalma Komisyo
nundan, Ankarada Milli Müda· 
faa Vekileti Deniz Merkez Sa
tınalma Komisyonundan veri
lecektir. 

3 - Münakasaya gireceklerin 
M. M. V. Deniz Merkez 2490 sayılı kanunun hükümleri 
Satınalma Komisyonu dahilinde ve tayin olunan gün· 

Reisliğind611: de saat onüçe kadar zarflarıaı 
1- Tahmin edilen bedeli en Komisyona vermeleri lazımdır. 

Ankara Leyazim Amirliği Satınalma Komisyşnundan: 

Cinsi ilk teminah 

~. 
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A) Adjudications au Rabais. 
t 

1 - Comestible (Denree alimentaire, Viande, Legume, Lait ete. ; 
2 Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ete 
3 - Produits Chimique et Pharmaceutique-lnstrııments Sani-

laires-F ourniture rour Hôpitaux 

M.ıritimes d'fstanbul et a la 
Com. des Achats Maritimes a 
Ankara. 

Bois de four 150 mille kilos. 
Prıx est. 1380 caut. prov. 103 L. 
50 P. Jour d'adj . 6 Juillet 1936 
Com. des Achats Militaires. Ca
hier des charges a la Commission 

' • I 

4 - Machines, Moteurs, Accessoires et Huiles pour machine 
5 - Combuatible - Charbon - Carburant. d' Achat de l'lntendaqce d'lstanbul. 

1 ' i 6- Dıvers. 
~-l B) Adjudications a la Surenchere 
~ 
••1H~-.M• <it ....... .........,__. ........ ~ .. 4~ ..,...~ ......................................... -4t-Q. .......... ,. ... ~· .......... ~ ......... H ..... M> .... ~ .... . 

A) Adjudications au Rabais 

-1 -

1 Comest.ible (Denree alimen-1 
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Divers legumes, 12500 kilos. 
caut. prov. 64 L. 65 P. Jour 
d'adj. 30 juin 1936 a la Com. 
des achats maritimes a Kassim
pacha. 

Pain 462000 kilos. Prix est, 
51975 L. caut. prov . 3828 L. 
13 P . Jour d'adj. 6 Juillet 936 
a la Com. des Achats maritimes 
a Kassimpacha . 

2 

1 Construction- Reparation 

1 

Trava!1X Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Tuites indigenes 260.000 pie -
ces. 12 r .. le mille caut. prov. 

234 L. 

Brique non cuite 726,402 pie
ces, 400 P . le mille. 

Construction de batimf'nts 
pour emijt"J'es a Kırklareli. Prix 
est. 9198 L. 15 P. caut. prov. 690 
L. Adj. ı:ıous pli cachetl-. 

Brique indiııene 3800 piece!I, 
12 L. le mille. Prix est. 456 caut. 
prov. 34. 

Adj. de la chamısı?e 
Bo!!azliyan-Fakili . Caut. prov. 
2150 L. et 3 Piastres. 

Le reste de la constrction du 

~ konak du Vali a Afyon. Prix est. 
14627 L. 75 P. Caut. prov. 1098 
L. Cahier de charge iı la Di
reclion des Travaux Publics du 
Vilayet d' Afyon. 

3-

- Produits:-Chimique-set- -
Pharmaceutiques - lnstru
ments Sanitaires - F our

__ _ n_i_ture pour Hôpitaux 

Divers medicaments pour l'hô
pital de Konia. Prix est. 3356 L. 
10 P. Jour d'adiudication 3-7-936. 
Conseil d' Administration du Vi
layet de Konia. Pour plus d'in
formations s'adresser au Secrcta
riat de l'Hôpital de Konia . 

- 4 - 1 

--1 
Machines, Moteurs, Acces· 1 

soıres et Huiles pour ı 

Machine 

Machines pour malaxer le 
beton, tracteur, charrue, camio-

nette , IDOİCUI' a mazout, lllOteur ;I 

gaz, machine pour concasser le.s 
pierres el manivelle se trouvaııl 

dans l'entrepôt militaire iı 

Tchataldja seront mis en adjudi· 
cation le 17 Juillet 936. Caut. 
prov . 25 Ltqs. 41) pts. S'adresser 
a la Coııımission des Achats mi
litaires iı Hadimkeuy. 

5 

Combustible, Charbons, 

Carburant. 

10 mille tonnes de houille. Prix 
est. 134.000. Caut. prov. 7950 L. 
Jour d'adj . 10-7 936 dan9 le bati
ment du Minish're de la DHense 
Nationale a Ankara. Cahier des 
oharges iı la Conı. des Achats 

Bois de four 500 mille kilos. 
Prix est. 4400 L. Caut. prov. 330 
L. Jour d'adj. 6 Juillet 936. Ca· 
hier des chargeı:ı a la Commisson 
d'Achat de l'lntendance d ' [stan· 
bul. 

Mazout 380 tonnes prix est. 
32.300. Caut. prov. 2422 L. 50 P. 
Jour d'adj. 2-7-936 Conscil de la 
Pref ecture de Samsun. Cahier des 
charges a la Prefecture d'lstanbul 
aİn)!İ qu'it la Prefecture d' Ankara. 

Coke 100,000 kilos. Prix cst 
3500 L. Caut. Prov. 26:! L. 50 
P. et des morceaux de bois et 
de charpente 13000 kilos. Prix 
est 650 L. caut. Prov. 48 L. 75 
P, Jour d'adj. 3 Juillet 936 Com. 
des Achats mi litaires. 

Charbon tout venant 2000 
tonncs. Prix est. 21000 caııt. 

prov. 1575. Jour d'adj. 6 Juillet . 
936 iı la Com. des Achats mari · 
times iı Kassim pacha. 

Charbon recompose 2000 
tonnes. Prix est. 23 .000 caut. 
prov. 1725. Jour d'adj. 6 Juillet 
1936 :ı. b Com. des Aclıats ma

ritımes a Kassim pacha . 

- 6 -

Divers 

La vande Misleta 2000 bouteil
les et 339 bouteilles d'Eau de 
Cologne; m:ırque Zova, caut. 
prov. 125 L. Joıır d'adj 6 Juillet 
1936 .'.lU mag-asin de vente N. 2, 
Beyoglu, attachi· ~ı la Directıon 
Generale des Monopoles d'lstanbul 
Cah ier des charges iı la Compta- , 
bilite Centrale de la Direction 
Gı;ncrale . 

Adjudication de blanchissage 
aupres de la Commission ad hoc 
de la Haute Ecole des lnge
nieurs 125 000 pieccs a 3 P. la 
pieces. Caut. prov. 'i81 L. et 25 
P. jour d'adjud. 6·7-936. 

--~~~~~-__..........ı 
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Foin 422 tonnes pour leS 'ot~ 
des troupes des Forces Milıt••d 
a Nigde. Prix est. 16880 L· cj 
prov· 1266. Jour d'adiud. 25 

ı. t.1• 
1936. Com. des Achats Mi 1 

de N;gdc. 
-- ~ 

Paille 26325 K. pour les cD~ 
tructions des emmigres a "'j 
reli. Prix est. 263 L. 25 p . 
d'adj. le 29·6 936. 

c 
Capsule d 'eau 2000 PC 

Prix est. 150 P. le mille. '1 
prov. 2?.5 L. Jour d'adj. 2 Jıı' 
936. Echantillon et cahier 
charges n l'Economat de 13 

fecturc d'lstanbul. 
-- hl 

Foin 881 tonnes poıır (es 
des troupes attachees a rf.c 
mat Militaire d'lstanbul. Adi ~ 
pli caclıete com. des Achats 
taires. Prix estime 24668 L· c 
prov. 1850 L. 10 P. Cahıef 
charges a la Commission· 

Laniere i20 kilos. Pri; 
585 L. 60 P. caut. prov. 
95 P. Jour d'adj. 6 7 936. 
miere Commissiun d'expJoıt• 
a Haidar pacha. 

Burette a soupape a 
kilo, 60 picces, ainsi qııe 

1 
picces bidon iı. main et iı c 

citc de 1, 5, 10 et 15 kiloS· 
est. 348 L. et 10 P. caut· 
26 L. lll P. 

Pelles pour neigc et P011 

r(>ales, 500 pieceıı. Prix est· 
L. Caut. prov . 33 L. 75 p. 

Vitres pour ~ns de 
geurs, 50 pieces a sso>< 
m m. Prix est. 100 L 55 p. 
prov. 7 L. et 55 P. 

B) Adjudications 
a la Surencb 

Location des bains cJe 
miche. Caut. pruv. 18 (.. 11 
Jour d'adj. 26 Juin 1936 '·el 
seil de la PrMecture. Cıı~~ 
charges a l'Economat de 
fecture. 

Affermage relatif a la P 
tion dr.s taxes de pccherief 
le lac d'lznik et les co~ 
pour la duree d'un anı ~t 
du ler Juin 9;6 jusqu'all ~ 
940. S'adresser a in Coııı P 

c:·ıı~ 
d~ Dcpartement des r 1 

Orhan Ghazi. 


