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bofl/lcrf mi :c meccanen taktim edeceğimizi ar:cyleri :. 

....... ~ ................................... ... ......................... ~ .............. ? 

İ Ç İ N D E K İ L E R: ! 1 

a) Münakasalar : 

1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 

2 - İnşaat, Tamirat, Nafıa İşleri, Malzeme, Herita. 

3 - Nakliyat. 
4 - Makineler, Motörler, sair Teferruatı 

5 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları ve saire 

6 - Müteferrik 
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~ ~ÜNAKASALAR 
'Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Sıvas Numune hastanesi Baş hekimliğinden: 
Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat temi-

1.ı kilo bedeli L. nat akçesi L. 
~ ekrnek 25000 2000 150 
tt' tk koyun eti 11000 2750 207 
~ 11tıiş sade yat 600 420 32 
s:•}'a Pirinci 4000 1000 75 
'r t 15000 1125 85 
S aturt 10000 750 57 
~bun 800 320 24 
t 11~in 2300 litre 817 62 
Ş~~ Yağı 1900 ,, 532 40 
~ ıter 1500 46;) 35 
lllates 3000 120 9 

l\~t Yukarda cins ve miktarlara ve bedeli muhaminleri ile temi
~;ı 1 

rnuvakkata tutarları yazılı on bir kalem ihtiyacın Numune 
tG•t~nesince aleni surette münakasaya konulmuştur. Münakas 
llıijllli 8-7-936 Çarşamba günüdür. Talipler her gün hastaneye 
)a racaatia şartnameyi ve lazım gelen izahatı alabilirl~r. Komis
i\~ 11 Çarşamba gününde saat 14 de Sıhhiye dairesinde toplana
~!) t:a~tır. Tem inat akçelerinin maliyeye yatırarak makbuzlarının 
l\ij ltıııyona verilmesi gerektir. Teminat akçesini münakasa gü· 
11ı:den evvel yatırılarak komisyonda bekletmemcleri ayrıca ilan 

llt.ır. 

Haydarpaşa Lisesi satın alma Kurumundan: 

~Cinsi 
Tahmin ilk te· İhale gün 

Miktarı fi atı minah ve sa ah 
itmek 14000 K. 1575.00 118 13 9-7-936 12, 15 

l<araınan 4300 " 1849.00 138.68 ,, 12, ı5 
eti 
Ya 
"l ' sebze ve 
tha kalem 20 ,, 1967.55 147.57 ,, 13,15 

1- Haydarpaşa Lisesi Öğretmen kısmının Ağuston 1936 ga
yesine kadar yukarıda miktar, ilk teminat, ihale ve gün ve saat
leri yazıla ekmek, karaman eti ve yaş sebze ve meyva ihtiyacları 
açık eksiltmiye konmuştur. 

2- Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplana
cak Komisyonda yapılacaktır. 

3- İstekliler şartnameleri görmek ve malumat almak için O· 
kul Direkt<Srlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin Okul Direktörlüğünden alacakları irsaliye ile 
ilk teminatlarını Liseler Muhasebeciliğine yabrmaları ve bel!i 
gün ve saatte Ticaret Odası vesikalarile birlikte komisyona mü· 
racaatleri. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Cinsi 

Un 

Mikdarı 

Kilo 
650 

1500 

Muhammen 
bedeli Lira 

l 10 

Kuru fa.sulya 

Yumurta 
Beyaz peynir 
Kaşer peyniri. 
Mercimek 
Nuh ut 

65000 adet 
600 

225 
975 
180 
180 

Vejetalin yağı 
Pirinç 
Arpa 
Saman 
Kepek 
Gaz 

400 
100 
200 
200 

12000 
4200 
2000 
2200 
800 

20 
24 
96 

2880 
210 
40 
66 

176 

İlk teminat 
Lira 
8,30 

17 
73,50 
13,50 
13,50 

1,50 
2 
7,50 

216 
15,75 
3 
5 
13,50 

İhale günü 

26 6 936 cu
ma saat 15te. 
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" " Guraba hastahanesine ahnacak olan yukarıda cins ve miktara 

yazılı t:i halem erzak ayrı ayn eksiltmeğe konmuştur. İhalesi 
yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdüriyeti binasında 
toplanan komisyonda yapılacakbr. Şartnamesi her gün Levazım 
kaleminde görülür. İste-kliler pey akçelerile birlikte ihale saatine 
kadar gelmeleri. 

İstanbul Cumhuriyet 
MüddeiumumiJiğinden : 

İstanbul Ceza ve Tevkifevleri 
için 31-5-937 akşamına kadar sa· 
tın alınacak 440,000 kilo birinci 
nevi ekmeğin 16·6·936 gününde 
kapalı zarf usuli le yapılan eksilt
mesinde teklıf edtlen fiat uyguıı. 

aörülmediğ'inden bu miktar ek
~ek yenid<:!n kapalı zarf usulile 
eksiltmiye konmuştur. Muhammen 
bedel 'ı 9545 liradır. Muvakkat 
teminat 3716 lirrıdır. istekliler 
şartnameyi tatil zamanlarından 
maada hergün lstanbul Müddei
umumiliği Levazım Dairesinde gö
re bilirler. Eksiltme 6·7-936 pazar
tesi giinü saat 15 te lstan bulda 
Yenipostane binasında lstanbul C. 
Müddeiumumiligi Levazım daire· 
sinde yapılacaktır. E..ksiltmiye gi
receklerin zarflarını eksiltme saa· 
tinden hır saıı evveline k:ıdar ls
tan bul. Adliye Levazım dairesinde 
toplanacak Komisyon r ı yasetine 
No lı makbuz mukabili bizzat ver-

meleri veyahud dış zarfı mühür 
mumile kapaLlmış ve ismile açık 
adresinin ve hangi işe aid oldu· 
ğunun yazılması şartile ayni saate 
kadar iadeli tuhhüdlü olmak üze
re mektubla ~ndermeleri ilan 
olunur. 

İstanbul Komutanlığı 

Satın alma I< omisyonundan: 

Komutanlık heyvanah için 
alınacak olan 330000 kilo Yu
lafa verilmiş olan fiat makam
ca pahalı görüldüğünden 26 
haziran 936 Cuma günü saat 
15 de pazarhlda alınacaktır. 

Muhammen tutarı 17094 liradır. 
İsteklilerin 1282 lirahk ilk te
minat makbuz veya mektup
lariyle beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fındıklıda
ki Kowutanlık Satınalma Ko· 
misyonuna gelmeleri. 
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Ankara levazım amirliği 
sabn alma komisyonundan : 

Siirtteki erler i htiya.cı için 
85000 kilo ııı~ır eti 20 temmuz 
936 pazartesi iÜnü saat dokuzda 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak-

hr. Teminatı 1148 liradır. istek
lilerin şartnameyi görmek üzere 
her gün eksiltmeye gireceklerin 
mezkür gün saat sele.izde teldi{ 
mektupları ile Siirtte tüm satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

2 -İnşaat- Tamirat -Nafıa işleri - Ma1zeme - Harita 
Balıkesir Şarbaylığından 

Atatürk Parkında yapılacak 9220 lira keşif bedelli Gazinonun 
eks~ltme müddeti IO gün uzatılmıştır. 

ihale 1 7 936 günlemecine rastlayan Çarşamba günü saat 16da 
Balıkesir Belediyesi Sürel kurulunda yapılacaktır. 

isteklilerin Balıkesir Belediyesine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

2-Bu işe ait şartnameler ve 
evrak şunlardır: 

Eksiltme şartnamefJİ 
Mukavele projesi 
Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 

"Nafıa dairesinde mevcuttur. 
Hususi şartname 
Keşif hulasası cetveli 
Projeler 
İstiyen)er bu şartname ve 

evrakı 1.5 lira mukabilinde 
Vilayet Nafıa Müdürlüğünden 
alabilirler. 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

- 1 İdaremizin Polathanede yap
tıracağı 17854 lira 10 kuruş 

keşif bedelli idare binası ka· 
palı zarf U!;ulile eksıltmeye 
konmuştur. 

1 saat tam ona kadar ismi geçen J 

Komisyon Reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmiş olmahdır.fJ 

3 Eksiltmeye lJ..6-936 tarihin
den bi] itibar 23 gün müddetle 
6 Temmuz 936 pazartesi günü 
saat 15 de Kütahyada Lise Mü· 
dürlüğünün dairesinde yapıla
caktır. 

4-Eksiltme girebilmek için 
iıteklinin 2'>..50 lira muvakkat 
teminat vermeki lazımdır. 

2- Ekııiltme evrakı 90 ku· 
ruş mukabilinde İstanbulda İn
hisarlar İnşaat şubesinden alı
nabilir. 

3- Eksiltme 6 7-936 pazar• 
tesi günü saat J l de İstanbulda 
Kabataşta İnhisarlar Levazım 
Şubeıi binasındaki Alım ve 
Satım komisyonunda yapılacak
tır. 

3- Muvakkat teminat 1339.06 
liradır. 

5- İstekliler ihaleden en az 
üç gün evvel İnhisarlar İnşaat 
tubesine gelerek en az bu 
büyüklükte bir binayı muvaf
fakiyetle yapmış olduklarım ve 
diplomalı mimar veya mühen
diı bulunduklarını göaterir ve· 
uik ibrazile ehliyet vesikası 
aldıktan sonra ekıiltme evrakı· 
nı isteyebilirler. 

6- Kapalı zarflar ihale gü
nu saat tam ona kadar ismi 
geçen Komisyon Reisliğine 

makbuz mukabilinde verilmiş 

olmalıdır. 

• • • 
1- İdaremizin Gönende 

14572 lira 55 kuruş keşif be
delli İdare [binası kapalı zarf 
usulile eksiltmiye konulmuştur. 

2- Eksiltme evrakı 78 kuruş 
mukabilinde İıhnbulda İnhisar
lar ınşaat Şubesinden alınal>ilir. 

3- Eksiltme 4-7-936 jcumar
tesi günü saat 1 1 de İstanbul
da Kabataşta İnhisarlar Leva
zım Şubesindeki Alım ve Sa· 
tım Komisyonunda yapılacaktır. 

4-- Muvakkat teminat 1167.94 
liradır. 

5- İstekliler ihaleden en az 
üç gün evvel İnhisarlar inşaat 
şubesine gelerek en az bu bü
yüklükte bir binayı muvaffa
kiyetle yapmış olduklarıtıı 
ve diplomalı mimar veya mü· 
hendis bulunduklarını gösterir 
vesaik ibraziına ehliyet vesikası 
aldıktan sonra eksiltme evrakı
nı isteyebilirler. 

6- Kapalı zarflar ihale günü 

* * • 
1- İdaremizin Milaata yap-

tıracağı 16262 lira 80 kuruş ke
şif bedelli İdare binası kapalı 
zarf usulile ekailtmiye konmuş· 
tur. 

2 - Eksiltme evrakı 82 ku• 
ruş mukabilinde İstanbulda 
İnhisarlar İnşaat Şubesinden 
alına bilir. 
3- Eksiltme 7-7-936 sah gü· 

nü aaat 11 de İstanbulda Ka· 
bataşta İnhisarlar Levazım Şu
besi binasındaki Alım ve sa
tım Komisyonunda yapılacak

tır. 

4- Muvakkat teminat 1219 
yetmiş bir liradır. 

5 İstekliler ihaleden en az 
3 gün evvel İnhisarlar İnşaat 
şubesine gelerek en az bu 
büyüklükte bir binayı muvaf
fakiyetle yapmış olduklarını 

ve diplomalı mimar veya mü
hendis bulunduklarını gösterir 
vesaik ibrazile ehliyet nsika
sı aldıktan sonra eksiltme ev
rakını isteyebilirler. 

6- Kapalı zarflar ihale gü
nü saat tam ona. kadar ismi 
geçen Komisyon Reisliğine 

makbuz mukabilinde verilmiş 

olmalıdır. 

M. M. V. den: 
1- Muhtelif yerlerde yer altı 

benzin tankı yaptırılacaktır. 
2- Bu işlerle meşğul olan 

firmalar M. M. V. Hava Müs
teşarlığı inşaat şubesine müra · 
caat ederek fenni malümat al
dıktan sonra hiç bir taahhüd
dü tazammun etmemek şartile 
proje ve tekliflerini Temmuz 
936 sonuna kadar mezkür Şu
be ye vermeleri. 

Kütahya Lisesi 
Müdürlüğünden: 

- Eksi!tmeye konulan iş 
Kütahya merkezinde mevcut 
yanık lise binasının inşaatıdır. 

Bu inşaat mezkur binanın 45002 
liralık bedel keşfinden şimdi
lik hulasai keşif mucibince 
29968 lirahğından ibarettir. 

5-İstekliler münakasa gü
nünden 8 gün evvel Nafıa Ve
kaletinden alacağı ehliyeti 
fenniye vesikasının Vilayet Na
fıa Müdürlüğüne göstermeğe

mecburdur. 
6-Teklif mektupları yukar• 

da üçüncü maddede yazılı sa
atten bir saat evveline kadar 
lise Müdürlüğü binasına ğeti· 
rilecek ve eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönde
rilecek mektupların nihayet 
ücüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice ka· 
patılmış olması lazımdır. Poı

tada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

Tekirdağ Vakıflar 
Memurluğundan: 

1- Tekirdağmda Çukur Çeş
me mevkiinde kargir iki dük
kan yapılacaktır. Keşif bedeli 
1904 lira 87 kuruştur. 

2- Bu işe ait şartnameler 
ve evrak şunlardır: 

A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
D-- Hususi şartname 
E- Ketif defteri 
F Resim 
İstiyenler bu şartnameleri ve 

evrakı bedelsiz olarak alabilir· 
ler. 

3- Eksiltme 6 Temmuz 936 
tarihinde pazartesi günü saat 
13de Tekirdağı Evkaf idaresin
de yapılacaktır. 

4- Eksiltme açık eksiltme 
usulile yapılacaktır. 

5-- Eksiltmeğe girebilmek 
için isteklilerin 143 lira muvak· 
kat teminat vermesi ve bundan 
başka aşağıdaki vesikaları gös· 
tcrmesi lazımdır: 

A- Ehliyetini ispat eder 
vesika. 

B ~ Bu işe benzer yaptığı 

başka işlere ait belge. 
Ehliyet vesikası eksiltmt" gü-

2 Saxf.!/ 

nünden laakal sek;z gün e~ 
ibraz edilecektir. 

d 1' 6- İsteklilerin yukarı • it' 
zıh gün ve saate kadar f e~, 
dağ Evkaf memurluğuna 111 

caatları ilan olunur. 

Sümer Bank Umuıııi 
Müdürlüğünden: o' 

1- Bursada Muradiye ist•1~ 
nu civarında inşa edilılle 01 
bulunan Merinos fabril<as• 
ait üç aded deponun i11f~ 
kapalı zarf usulile ve ,,.bı 
fiat esasile eksiltmiye çı1<'1 

mıştır. J 
Tahmin edilen keşif bed 

156. 157,21 liradır. 1ı' 

2 Bu işe ait eksiltme e"11 

şunlardır: 

A) Eksiltme ~artnamesİ· 
B) Mukavele 
C) Keşif ve 

projesi I' 
vahidi fjat ce 

velleri 
D) Fenni şartname (ve <M 

usulleri 
E) Um:ımi şartname 
F) Projeler . 
İstiyenler bu evrakı 8 lıf 

mukabilinde Sümer Bank J.f 
kara şubesinden alabilirler·~ 

3- Eksiltme 6 Temmuz 1 
pazartesi günü .saat l 6da '-;, 
kara Ziraat Bankası binasıP 
Sümer Bank Merkezindeki 1'"' 
misyonda yapılacaktır. 

4- İsteklilerin 9058 lira ııJ 
vakkat teminat vermeleri I• 
zımdir, Eksiltmiye girecel<I 
80000 liralık bir tek bina y•P, 
tıklarına dair vesaiki eksiltıı' 
gününden beş gün evveline I<~ 
dar Ankarada Sümer 8•11 

Umumi Müdürlüğüne ibraz ,·; 
ya posta ile gönderecekler 
alacakları ehliyet vesika•• 
teklif mektuplarına raptedece 
}erdir. 

5- Teklif mektubları yul<' 
rida yazılı gün ve saatlell b 
uat evveline kadar Sümer aaıt 
Umumi Müdürlüğüne makb" 
mukabilinde t~vdi edilmiş bll 
lunmalıdır. 1' 

Posta ile gönderilecek te 
liflerin nihayet ihale saatınd 
bir saat evveline kadar gelıı'' 
ve zarfın kanuni şekilde I<' 
patılmış bulunması lazımdır· 

Sümer Bımk 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - lzmit Kağid ve Karl
0 

fabrikası sahasında yapılac:alc. (C 

vir ve eski kağıd ambarı ınş•' 
valıidi fiat esasile ve kapalı ı'' 
uıulile eksıltmiye çıkarılın•-'tı~ 
Tahmin olunarı inşut bedt 
(20,780) liradır. 

2 - Bu ışe aid eksiltme e 
rakı şunlardır: 

A Eksiltme şartnaınesi 
B Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Vahidi fiat va keşif 1 

!asası, 



ıı.elttu 1 · · ı.. • -tt P arını mez&ur gun 
e komisyona müracaatları. 

Kkriple kömürü 
'kira edilen bedeli 17570 

•rda miktarı ve cinsi ya· 
ille Askeri Fabrikalar 

Mldürlüg-ü satın alma ko
llıaca 21 Temmuz 936 tari-
••~ı günü saat 15 te lı.apalı 
ıhale edılecektir. Şartna
ız olarak komisyondan 

~ 'f aliplerin muvaHat tcmi
ll 1317 lira 75 kuruşu ha· 
'f 

mektuplarını mezkOr gün-
~ .14 e kadar homisyona 

tı ve kendilerinin de 2490 
•lı kanunun 2 ve 3 madde-
eki v "ki k" -esaı e mez urgı!n ve 
komisyona müracaatları. 

ton Jeneraiör npmürü 
~illin ebilen bedeli 26000 

ara yukarda miktara ve cinsi 
1 

lllalzeme Askeri Fabrikalar 
Ilı Müdürlüğii satın alma ko-
111lunca 22 Temmuz 936 ta
e Çarşamba günü saat 15 te 

1 Zarf ile ihale edilecektir. 
"ıe bir lira 30 kuruş mtı• 
ilde komisyondan verilir. 

in muvakkat teminat olan 
lirayı havi teklif mektupla· 
~zlcur günde saat 14 e ka· 

llıisyona vermeleri ve ken
ın de 2490 numaralı kanu
\'e 3 maddelerindeki ve· 
ınezkOr gün ve saatte ko

na ınüracaa tları. 

)) Başmüdürlüğünden: 
Oata nakil vasıtalarımız i
~llacak 10 ton benzin açık 
"'llliye konulmuştur. Ek
e 29 haziran 9.16 pazartesi 
••at 15 te Galatasarayda 

bul Posta Telgraf Başmü
tü Alım Sahm Komisyo· -·-·-ı· Yapılacaktır. Muhammen 
1 3,000 lira, muvakkat te· 

1. 225 liradır. 
t.klilerin şartnameyi gör-

• ..._.,e nıuvakkat teminatlarını 
"'11le gününden evvel yahr· 
;~re hergün Başmüdür· 
•zı itleri kalemine müra· 
ti. 

~Seki Şarbaylığından: 
- Elektrik ve un defirb:" bir senelik ihtiyacı i· 
her kilosunun sekiz ku· 

~~ 1700 lira bedeli muham
'd Neft Sendikal veya S· 

'a \tt. ınabndan mazut. 
~ - Beher kilosu on sekiz 
s:_t.ıı 200 lira bedeli mu
~tllli gene ayni maldan 
"'" .... e Y•tı Urayımızdaki ıart· 
.. ~.· '~ 1 veçhile 25-6-936 per-
~ rGııü ıaat 16 da kapalı 
~ ~li~e ihale edilecektir. 
~ ·~•n 142 lira 50 kurut 
~'1tlcat teminat makbuzile 

••yılı kanunun tarifatı 
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dairesinde hazırlanmış teklif o 
gün azami saat on beşe kadar 
Uray Encümen Başkanlığma 

verilmesi lazımdır. 

2000 ton Jeneratör kömürü 
Tahmin edilen bedeli (26000) 

lira olan yukarıda ,-mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonunca 22 
T~mmuz 936 tarihinde Çarşam· 
ba günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname 
(bir) lira (30) kuruş mukabilin
de Komisyondan verilir. 'I'alib
lerin muvakkat teminat olan 
(1950) lirayı havi teklif mek
tublarını mezkur günde saat 
14 e kadar Komisyona verme
leri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta Komisyona mü· 
racaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satmalma 

Komisyonundan 
14850 ton Lavemarin kömürü 

Tahmin edilen bedeli 093050) 
lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satınalma Komisyonunca 23 
temmuz 936 tarihinde perşem
be günü saat 16da kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. !Şartname 
(dokuz) lira ~(66) kuruş muka
bilinde Komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat 
olan ( 1090'.?) lira (50) kuruşu 

havi teklif mektuplarım mezkur 
günde saat 14e kadar Komis· 
ysna vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numarclı kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saette kom is· 
yona müracaatları. 

1255 ton Kriple kömürü 

Tahmin edilen bedeli 17570 
lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Sahnalma Komisyonunca 21 
temmuz 936 tarihinde salı günü 
1&at 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname para
sız olarak Kom isyoadan veri
lir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan 1317 lira 75 kuruşu 
havi teklif mektı.plarını mez
kur günde saat l 4e kadar Ko
misyona vermeleri ve kendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkür gün ve saatte Komis· 
yona müracaatları. -
2000 ton Jeneratör kömürü 

Tahmin edilen bedeli 2tiOOO 
lira olan yukarıda miktarı ve 
cinsi yazıh malzeme Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Sahnalma Komisyonunca 22 

temmuz 936 tarihinde çarşamba 
günü saat 15te kapalı zarf ile 
ihale edilec~ktir. Şartname 
bir lira 30 kuruş mukabilinde 
Komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 1950 
lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14e kadar 
Komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 numaralı ka· 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte 
Komisyona müracaatları. 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satınalma 

komisyonundan: 
1255 ton kriple kömürü 

Tahmin edilen bedeli 17570 
lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satınalma Ko::nisyonunca 21 
Temmuz 936 tarihinde Salı gü
nü saat 15 de kapalı zarf ile 
ihale edilecektir: Şartname pa-

6-· Müteferrik : 

rasız olarak Komisyondan ve· 
rilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 1317 lira 75 kuruşu 
havi teklif mektuplarını mez· 
kur tünde saat 14 e kad:.r Ko
misyona vermeleri ve kendile
rinin •de 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki ve· 
saikle mezkur ğin ve saatte 
Komisyona müracaatları. 

İstanbul Harici Askeri 
kıtaatından : 

Malkaranın 80000 kilo meşe 
ve Tekirdağının 250000 kilo 
fırın• odununa talip çıkmadı
ğından pazarlığı 2.5 haziran 936 
perşembe günü saaf 16 ve 17 
ye bırakılmıştır. Şartname mu
hammen bedel ilk teminat es· 
kisi gibi olup şartnamesi her 
gün Tekirdağ Askeri satınalma 
Komisyonunda görülebilir. İs
teklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgelerle belli gün ye saat· 
te müracatları. 

İstanbul jandarma Sabnalma Komisyonundan: 

Mıktarı Nev'i Tahmin bedeli İlk teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

80 Adet Kundura bıçağı 240 18 

1200 Kilo 9 No. monta çivisi 480 36 
800 ,, 12 No. ,, ,, 280 21 

---
1000 75 

- Yukarda mıktarı, nev'i, tahmin bedeli ve ilk teminatı 

yazılı üç kalem kundura malzemesi açık eksiltme ile satın ah· 
nacaktır. 

2 - Eksiltme 6·7-936 pazartesi günü saat 15de Gedikpaşada 

Jandarma Dikim evi bınasındaki İstanbul Jandarma Sahnalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Malzemenin hepsi bir istekliye ihale oluaıacağı gibi ka
lemen ayrı ayrı isteklilere de ihale olunabilir. 

4 - İstekliler şartname ve nümuneleri hergün Komisyonda 
görebilirler. 

5 - Eksiltme künü teminat makbuzu ve sair Belgelerle ko· 
misyona gelmek lazımdır. 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umum 

idaresinden: 

Muhammen bedellerile mik
tar ve vasıfları aşağıda yazılı 

5 gurup malzeme her gurup 
ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
6-7-936 pazartesi günü saat 10 
da Haydarpa,ada gar binası 
dahilindeki l inci itletme ko
misyonu tarafından açık eksilt
me ile satın alınacaktır. İstek
lilerin hizalarında yazılı muvak
kat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalarla ve kanunun 
4 üncü madd~si mucibince işe 

girmiye mannii kanuni bulun
madığına dair beyanname ver
meleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Hay
darpaşada gar binası dahilinde
ki 1 inci işletme komisyonlu
ğundan parasız olarak veril
mektedir. 

1- 500 sdet ahşap kar ve hu
bubat küreği muhammen be· 
deli 450 lira ve muvakkat te• 
minatı 33 lira 75 kuruş. 
2 - 50 adet yolcu vogor. camı 
880 X 260X 4 m m ebadında 
muhammen bedeli 100 lira 55 
lı;uruş ve muvakket teminatı 
7 lira 55 kuruştur. 

3- 18500 adet amyantla bakır 

rondela (muhtelif eb'atta) :nu
hammen bedeli 610 lira 50 ku• 
ruş ve muvakkat (teminah 45 
lira 80 kuruş. 
4- 100 metre pirinç çubuk 40 
m m muhammen bedeli 584 lira 
ve muvakkat teminatı 43 lira 
80 kuruş. 

5 - 60 adet yarım kiloluk 
supaplı El yağdam, 338 adet 
el bidonu 1, 5, 10 ve 15 k~lo
luk muhammen bedeli 348 lira 
10 kuruş ve muvaakat temi
natı 26 lira J O kuruştur. 
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E - Hususi ve sıhhi tesisat 
şartnamesi, 

F - Planlar. 
i•tiyenler bu evrakı bir lira 

mukabilinde Sümer Bank lstanbul 
şubesinden ve Ankarada Sümer 
Bank Muamelat Müdürlüğünden 
satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 10 temmuz 
1936 cuma günü saat 16 da İs
tan bulda Gala tada, Banlcalar cad
desinde Sümer Bank. Şubeıinde 

icra edilecektir. 
4 - isteklilerin (1558,50) lira 

muvak.k;at teminat vermeleri la
zımdır· ôundan başka, eksiltmiye 
ğirecekler ilan olunan inşaat ce· 
sametinde inşaat yapmış olduk
larını teklif ıaektublarına leffe
decelcleri vesaik.le ispat edecek
lerdir. 

5 - Teklif mektubları, yuka· 
nda yazılı gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Sümer Bank 
lstanbul Şu besi Müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde tevdi edil
miş bulunmaheır. 

Posta ile gönderilecek mek
tu bların aihayet ihale saatindan 
bir saat evveline kadar gelmiş 

ve zarfın kanuai şekilde kapatıl
mış bulunması lazımdır. 

Ankara Şehri İmar 
Direktörlüğünden: 

1 - Eksiltmiye konulan iş : 
Ankara mezarlık duvarı kapak 
taşları olup keşif bedeli 21,075 
lira 31 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler 
ve eYrak şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B ~ Mukavele projesi 
C -- Nafıa işleri şeraiti umu-

miyesi 
D Hususi şartname 
E - Keşif cetveli 
F - Proje 
lstiyenler bu şartnameleri ve 

evrakı bilabedel Ankara İmar 
Müdürlüğünden alacaklardır· 

3 - Eksiltme 10 temmuz 936 
cuma ğünü saat on altıda Anka
ra imar Müdürlüğünde yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı :aarf u
sulile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek i
çin isteklini• 1581 lira muvak
kat teminat vermesi, dundan baş
ka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
Eksiltme Komisyonuna göster
mesi laı:ımdır. 

Eksiltmiye en az bir parçada 
5000 lirahk temiz [duvar ve taş 
işi yapmış olduğuna dair veıikası 
olanlar girebilirler. 

6 - Teklif mek.tubları yuka
rıda üçüncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveli.;e kadar An
kara imar Müdürlüğüne getirile
rek Eksiltme Komisyonu Reisli
ğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek. 
mektubların nihayet üçöncü mad
dede yazılı saate kadar gelmi~ 
olması ve dış zarfın mühür mu
mile iyice kapatılmış olması la
zımdır. Postada olacak gecikme· 
ler ltabul edilmez. 

Ankara belediye reisliği 
ilanları 

1 - Şehir dahilinde muhtelif 
yerlerde yaptmlacak asfalt ve 
parke yol inşaatı on bes gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeğe konmuştur . 

2 - Muhammen bedeli (497000) 
liradır. 

3 Muvakkat teminatı (23630) 

liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesi 

Belediye Fen işleri Direktörlüğün
den (12,42) lira bedel mukabilinde 
alınacaktır. 

5 isteklilerin 10 temmuz 936 
cuma günü saat onbeş buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları 
ve usulü dairesinde tanz1m edile· 
cek zarflarını ihale saati olan on 
beş buçuktan bir saat evvel yani 
saat on dört bu.;uğa kadar Bele· 
diye Encümenine vermeleri. 

6 - isteklilerin eksiltmeğe gi
rebilmeleri için Fen işleri Direk
törlüğünden bu işe ait ehliyet ve· 
sikası almış olmaları da lazımdır. 

3-- Nakliyat: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Gmnüşhane Vilayetinden altısı Erzu· 

rum, altısı Karaköse Vilayetlerine nakledilecek on iki aded silindir. 
işin keşif bedeli : 6645.16 kuruş. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B Mukavele projesi. 
C - Nafıa işle~ i şeraiti umumiyesi. 
E Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli ve metraj cetveli. 
3 - Eksiltme 3-7-936 tarihin:le saat 15 te Gümüşhane Vilayet 

Naha Müdürİüğü odasında yapılacaktır . 
4 - Eksillme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 498.39 lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka Ticaret Odasına kayidli olduğuna dair 
vesikayı haiz olup göstermesi lazımdır . 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Gümüşhane Vilayet Nafıa Müdürlüğü odasında 

Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos· 
ta ile gönderilecek mek tu bların nihayet üçüncü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması Hizım<lır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. . 

4- Makineler, Motörler sair Teferruatı 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü salın al111• 

komisyonundan : 
J Adet Katarakt tezgahı 

Tahmtn edilen bedeli {4400) lira olan yukarda 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlügü Satın 

misyonunca 5 ağustos 936 tarihinde çarşamba günü saat 14 tt 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak koıııisY0 J 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (330) lira ve 2490 ııııll' f 
kanunun 2 Y.e 3 maddelerindeki vtsıilde mezkür gün ve saatte ~o 
yona müracaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şartnamesi mucibince bir adet çamaşır yıkama ve J<ıı~ıl 

makinesi pazarlıkla satın alıuacaktır. İsteklilerin evvela fıl 
tekliflerini pazarlık gününden evvel Ömer Abit hanında 'f~ 
Fabrikalar Şubesine vermeleri ve pazarlık için de yüzde 7,5 ı 
vakkt güvenme parasiyle birlikte 9-7-936 Perşembe güııiİ 5 

saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde Ahıı1 
tım komisyonuna müracaatleri. (37) 2_...3 

5 -Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 
İstanbul Üniversitesi arttırma eksiltme ve paza rh~ 

komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı 

Muhammen Teminatı Saatı 
bedeli 
Lira 

Kok kömürü 1562 Ton 18.50 2168 L. J5 
Mnden " 865 " 17 1 I03 L. 15,30 
Odun " 1191 çeki 2.40 215 L. 16 l 

1- Üniversite merkezi ile Fakülteleri için yukarıda miktar 
1 

muhammen bedelleri ile ilk temi.nat ve eksiltme saatJarı h;tJ 
rında ya:ıılı mahrukat Üniversite Rektörlüğünde 6 7-936 paıst1 

günü ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye ıı:oıı 
muştur. 

2- İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ile 
mektuplarını ihale günü saat 14 de Rektörlüğe makbuz 
bilinde vermiş olmaları lazımdır. 

3 Şartname Tevzi listesi mukavele formülü her gün 
lükte görülebilir. 

Askeri fabrikalar umum Mü
dürlüğü Satm alma Komis

yonundan: 

500 ton adi 4ok kömürü 
Tahm!n edilen bedeli 11523 li

ra olan yukarda miktah ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri fahri kalar 
Umum Müdürlüğü satınalma Ko
misvonunca 8 Temmuz 936 tari
hinde çarşamba günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olorak komis

yondan verilir. Taliplerin muvak· 
kat teminat olan 864 lira 23 ku
ruşu havi teklif mektuplarmı mez
kür günde saat 14e kadar komis
yona verilmeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı hanunun 2 \(e 3 
manddelerindeki vesaikla mezkür 
gün ve saatte komisyona müra· 
caatları. 

92 ton meşe kömürü 
·Tahmin edilen bedeli l4600) 

lira olan yukarda miktarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri fabrika
lar Umum Müdürlügü satın alma 
komisyonuncn 13 Temmuz 936 
tarihinde pazartesi günü saat 14 te 
a ... ık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak ko
misyondan vı:-rilir. 

Taliplerin muvakkat teminat o· 
lan (345) lira ve 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3 maddelerirıd 
Yesaikle mezkür gün ve s3' 

komisyona müracaatları. 

1750 ton lavemarin köı:Jlil 
Tahmin edilen bedeli (22" 

lira olan yukarda miktarı ve c 
si yazılı malzeme Askeri I'~ 
kalar Umum Müdürlüğü ~atı11 

ma komisyonunca 9 T emrnu~ 
tarihinde perşembe gunı; < 

15 te kapalı zarf ile ihale e 
cektir. Şartname parasız olB 

komisyondan verilir. Talil' 
muvakkat teminat olan ı70t' 
25 kuruşu havi teklif meı.tııF 
nı mezkür günde saat 14 e ~s 
komisyona verrr.eleri ve ke11 

rinin de 2490 sayılı kanuııul'I 
ve 3 maddelerindeki vesaikle 
kür gün ve saatte koınisyorııı 
racaatları. 

14850 ton Lavemarin köıtl 
Tahmin edilen bedeli 19-

lira olan yukarda miktarı ve 
si yazılı malzeme Asıceri fa r• 
lar Umum Müdürlüğü satııı 3 

komisyonunca 23 Temmuz t 
tarihinde perşemb~ günü sll

3 

<la kapalı zarf ile ihale edile( 
tir. Şartname dok us lira 25 lcı; 
mukabilinde komisyondan vtfl 

. at 
Taleplilerın muvakkat temırı tı 
lan 10902 lira 50 kuruşu 
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İstanbul Belediyesi İlflnlan 
if bedeli 3858 lira 52 kuruş olan Karaağaç pay malalli 

t~~n ve yine oradaki ot deposu istinat duvarının tamiri 

1 
.. ıltnıeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazim 
Qtün~e görülür. İstekli olanlar kanunun tayin ettiği vesi· ' 

1
. eledıye fen işleri Müdürlüğünden tas tikli vesika ve 
•ralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beher 
llluz 93ti cuma günü saat 15 de daimi ençümende bulun

• • • 

(M. 44) 

~taç buz fabrikasi için lüzumu olan bin kilo amunyak a-
ıl!nıeye konulmuştur. Bu amonyak hepsine 1270 lira be-
ın olunmuştur. Şartnamesi Levazim Müdürlüğünde 

• İstekliler kanunun tayin ettiği vesika ve 96 liralık mu
bterninat makbuz veya mektubile beraber 9 Temmuz 936 
e tünü saat 15~de daimi ençümende bulunmalıdır. (M. 45)1 

* • * 
100 top zamklı kağit 45X50 boyunda 
~ ~ ,, battal ,, 18 kiloluk birinci hamur. 

İJc~iye matbaası için lazım olan yukarda cinsi miktarları 
1 kalem kağıt açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 

\).lııiidürlüğünde görülür. İstekli olanlar 2490 No. lı kanu
'- 111 ettiği vesika ve 224 liralık muvakkat teminat makbuz 
· '.ktubile beraber 9 Temmuz 936 perşembe günü saat 15 

encümeninde bulunmalıdır . 

• * • 

(B. 46) 

taç mezbahasında kesilen hayvanların şişirilmesi için 
tazyik edilmiş hava ile işler şişirtme tesisatı açık ek

konulmu,tur. Buna 2805 lira 95 kuruş bedel tahmin o
r. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür eksiltmeye 

"teyenler 2490 N. h kanunun tayin ettiti vesika ve 210 
\l"akat teminat makb~ veya mektubile beraber 10 Tem
tuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(M. 47) 

Vazı makineleri 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

1- 28-1-936 tarihinde açık eksiltme suretile satın alınacağı 
ilan olunan 5000 lira muhammen b~delli 100 adet portatif 
yazı makinesinin eksiltmesi 13-7-936 Pazarteai günü saat 
15 te yapılacaktır. 

2 İsteklilerin parasız şartnameleri almak üzere her gün ve 
eksiltme için de taiyn olunan gün ve saatte kanuni vesi
kalarile ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta 
Levazim ve Mübayaat Şubesiudeki Alım Satım Komisyo· 
nuna müracaatları, (43) 

( Suite de la premiere page) 

501 tonnes coke pour Jes Fa
briques Militaires, prix est. L. 
11523, caut. prov. L. 864,23, jour 
d'adj. 8 ·7 936, Com. des Achats. 

14850 ,tonneo charbon lave] 
marine pour les fabriques miii
taires, prax est L. 193058, caut. 
prov. L. 10902,50 jour d'adj. 
23-7-936, cahier des charges au
pres de la Com. des achats mi
litairca. 

1255 tonnes charbon crible 
pour les fabriques militaires, 
prix est L. 17570, caut. prov. 
L. 2490, jour d'adj. 21-7 936, 
cahier des charges aupres de la 
Com. des Achats militaires. 

2000 tonnes charbon pour 
ğenerateur, pour les fa briques 
militaires, prix est L. 26000, caut. 
prov· L· 1950, jour d'adj. 22-7-
936, cahier des charğes aupres 
de la Com. des Acbatsmilitaires. 

1562 tonnes coke, prix est 
L. 2168. 15, 865 tonnes charbon 
de terre, prix est L. 1107, 15, 
1191 tcheki bois prix est jL. 

1215,16. Jour d'adj. 6-7-936, 
s'adresser pour l'adjudication a~ 
Reetorat de l'Universite d'lstan
bul. 

Mazout au prix estime de L. 
1700, possedant lea qualites de 
ceux du Naft Syndicat et du 
Standard Oil, et a huit piastres 
le kilo, ainsi que de l'huile pour 
machine, possedant les memes 
proprietes. Jour d'adj . 25·6·936, 
s'adresser au Conseil de la Pre· 
fecture de Lapseki. 

80000 kilo!I bois de ebene de 
Malkara et 250,000 kilos bois 
de four de Tekirdagh, jour d'adj. 

:.025-6-936, Cahier de:; charges au
löres de la Com. des Achats mi

litaires a Tekirdağh . 

1255 charbon crible pour les 
fabriques miliraires, prix est L. 
17570, Caut. Prov. L. 1317,75, 
jour d'adj. 21-7-936, cahier des 
charges aupres de la Com. des 
Ach:ı.ts Militaires. 

Municipalite 

depôts de fione a Karaagatch, 
est mise en adj. publ. Devis et 
cah. des charges a la Direction 
de l'intendance. Documents exi
ıes par la loi et cer ti ficats appr. 
par la Dir. des af. tech. caut. 
prov. 289.50 L. lettre ou qui-
tance, s'adresser au conseil per. 
vendredi, le 10 Juillet 936 a 
15 h. M. 44. 
Amoniac, 1000 Kgr. pour fabrique 
de glace a Karaaratch adj. pub. 
prix est. au total 1270 L. cah. 
dea charges. a la Dir. de l' in. 
Doc. exiges par la loi, quitta· 

nce ou lettre de caut. prov. pour 
96 L. s'adıesser au conseil perm . 
jeudi, le 9 juillet 936 a 15 h. 

M. 45. 
100 rames papier formes 

45X 50 long. 
400 ,, papier battal 18 K,.. pite ler• qualite. 
Achat aux enchers de deux 

articleı de papier neces1aires a 
imprimerie de la Municipalite . 
S'adreaser a la Com. perm. jeu
di le 9 Juillet 936 a ıs h. muni 
doc. exiges par la loi No. 2490 
et quittance ou lettre caut. prov. 
de 224 L. 8. 46. 

lnstallation a souffler air comprime 
des betes Sueı. F onct·elect. est 
mise aux ench. publ. Prix est. 
2805 L. et 95 P. Cah. des 
charges a la Direct. de l'lnten
dance. Docum. eSiges par la loi 
No. 2490 et quittance ou lettre 
de gar. prov. s'adresse.ı au Com. 
perm. Vendredi le 10 Juillet 936 
a 15 h. M. 47. 

1 Neşe hayatm kaynağıdır 

FfLİPS RADYOLARI 
Yuvanızı şenlendirir 

İmtiyaz sahibi ve Yazı işleri 
Direk törü: İsmail Girit. 
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A Nos Lecteurs 

Nous sommes /ıeurcux d'auiser non abonne.~ que la 
traduclion integrale de la Loi sur le trauail leur sera 
gracieusement ' o/ferle par le Numcro de demain. La 
elite Loi sera en venle mu: non abanncs au pri.r de 
Plrs. 150. • 
·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------

f H H H •. -----;~~-~ : ~~ -~ ·: H ··-~·~-~~M-M-

* i A) Adjudications au Rabaiı. 

ı 1 - Comeatible (Denree alimentaire, Viande, Legume, L•it ete. 

t 

ı : = ::::~o~=·::::::u:P::::· ::::i:e ete 
t 
t -~ : ~~~:~b~~ .: ~~~~:::~~:r:·~- H H H H H H •• -

A) Adjudications au Rabais 

-1-

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

ete. 

Pain 14000 K. Prix eıtime L. 
1575. Caut. prov. L. 118,13. Jour 
d'adj. 9-7-936. 

Viande de mouton (Karaman) 
4300 K. Prix eat. L. 1849. Caut. 
prov. L. 138,88. Jour d'adj. 9-7-
936. 

Legumea et fruits fraiı 20 lots. 
Prix eat . L. 1967,55. Caut. prov. 
L. 147,57. Jour d'adj. 9-7-936 ca
hier des charges chef la com. des 
Achats du Lycee de Haydar pa
cha. S'adresser pour l'adjudica· 
tion a la D~rection de la Culture 
d'lstanbul. 

Viande de boeuf 15000 K. 
Caut. prov. L. 1148. Jour d'adi. 
20 Juillet 936. Cahier des char
ges chef com. des Achats a Si
ghert, s'adresscr pour l'adjudica
tion a la Com. des Achats Mili
taires, a Ankara. 

Avoine pour les trl)upes de la 
Force Mıl:taıre d'latanbul. 330000 
K. Prix est. L. 17094. Caut. prov. 
L. 1282. Jour d'adjudicatıon 26-
6-936. S'adresser pour l'adjudica· 

tion a la Com. dea Achats Mili
tairea, a Findikli. 

Pain de premiere qualite 
440,400 K. pour leı maiıonı de 
detention d'lıtaneul. Priııt eat. L. 
49545. Caut. prov. L. 3716. Jour 
d'adjudication 6-7-936. S'adres
ıer pour l'adjudication a l'Econo
mat du Munistere Public, d'ls
tanbul. 

Farine 650 K. Prix est. L. 110. 
Caut. prov. L. 8,30. Jour d'adju
dication 26-6-936, 

Haricot sec 1500 K. Prix est. 
L. 225. Caut. prov. L. 17. Jour 
d'adjudication 26-6 936, 

Oeufs 65000. Prix eat. L. 975. 
Caut. prov. L. 73,50. Jour d'a· 
djudication 26-6 936. 

Fromage blanc 600 kilos, 
prix est. 180 L. caut. prov. 13, 5, 
jour d'adjudication 26 6 936, 

Fromage kacher 400 kilos, 
prix est. 180 L, caut. prov. 13, 
50, K. jour d'adjudication 21j 6 936 

Lentille 100 kilos. prix est. 
20 L. caut. prov. 1,5, L. jour 
d'adjudication ~6 6 936, 

Pois chiche 20 1 kilos, prix est 
24, L. caut. prov. 2 L. jour d'a
djudication 26 6 936, 

Veıetaline 200 kilos, prix est. 
96 L. caut. prov. 7,5, L. jour 
d'adjudication 26 6 936, 

Riz 12000 kilos, prix est. 2880 
L. caut. prov. ::?16 L. jour d'a-

djudication 26 6 936, 
Orge 4:'.?00 kilos, prix est. 210 

L. caut. prov. 15,75 L. jour 
d'adjudication 26 6 936, 

Paille 2000 kilos, prix est. 
40 L. caut. prov. 3 L. jour d'a· 
diudication :'.?6 6 936, 

Son 2200 kilos, prix cst. 66 L. 
caut. prov. 5 L. jour d'adjudi· 
cation 26 6 936, 

Petrole 800 kilos, prix eat. 
176 L. caut. prov. 13,50 L. jour 
d ' adjudication 26 6 936, 

S'adresser pour l'adjudication 
a la Direction generale des Va· 
koufs. Cabier des charges aupres 
de l'Economat de la dite Direc
tion generale. 

Pain blanc de qualite aupe
rieure 25000 lciloı, prix eat. 2000 
L. caut. prov. 150 L. 

Viande de mouton 11,000 iti· 
los, prix est. 2750 L. caut. prov. 
207 L. graiıse fondue 600 kilos, 
420 L. caut· prov. 32 L. 

Riz de Tosya 40001Liloı, prix 
est. 1000 L. caut. prov. 75 L. 

Lait 15000 kilos, prix est 1125 
caut. prov. 85 L. 

Lait caille 10000 kilos, prix 
eat. 750 L. caut. prov. 57 L. 

Savon 800 kiloı, prix est. 320 
L. caut. prov. 24 L. 

Benzine 2300 litrea, prix eat. 
817 L. caut. prov. 64 L. 

Petrole 1900 litres, prix eMt. 
532 L. caut. prov. 40 L. 

Sucre 1500 kiloa, prix eat. 
465 L. caut. prov. 35 L. 

Pomme de terre 3000 kilos, 
prix est. 120 L . caut prov. 9 L. 
jour d'adjudication 18 8 936. S'ad
resser pour l'adjudication a la 
section sanitaire cJe l'hopital 
"Numoune" a Sivas. 

2 

ı Construction- Reparaticn 

f 

Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

Un casino a cons ruire dans le 
pare Atatürk, a Balikesir. prix 
cst. L. 9220, jour d'adjudication 
1-7-936, s'adrcsser pour l'adjudi
cation a la Prefccture de Bali
kesir. 

Leı murs du cimetiere d' An· 
kara, prix est. L. 21 075,31, caut. 
prov. L. 1581, jour d'adjudica
tion 10·7-936, sad're9ser pour l't· 
djudication a la Commission ad 

hoc, aupres de la Dit 
l'embellissement de la \11 

kara. Cahier des charrre' 
de la dae Diredion. 

Troia depô;d';pend ... 
Fabrique de Merinos en t 
tre conatruit~ pres de ı. 
Mouradiye, a Brousse, 
L. 156,157,21, caı.:t. pro~· 
jour d'adjudication 6 Jul 
S'adreaser pour l'adjudi 
la Commisıion se troO 
siehe de Sümmer Bank• 
kara. 

Bitiment a conatruire 
Direction Generale dd 
poles a Polathane, priı: 
17854,10, caut. prov. L• 
jour d'adjudication 6-7· 
reuer pour l'adjudieati 
commissıon dea acbatı 

section de 1 'Economat 
rection Generale des aı 
a Kabatacbe, cahier det 
aupreı de la Section d 
ructions de la DirectiOO 
rale deı Monopole, iı 1 

-3-

Machines, Moteurs, 
soires et Huileı 

Macbine 

100 machineı a e 
ii.es, prix est. 5000 L. 
djudication 13 7 936, • 
pour l'adjudication iı 

des Achata dans la 

nerale des Monopoles 
.ı 

10 tonneı benzine 
rection Generale de 1 
d'lstanbul, prix est. L· 
prov. L. 225, jour 
9:6 Com. des Achat .. 

92 tonnes charbon 
ebene pour les Fabri<l 
res, prix eıt. L. 4'j()O, 
L. 345, jour d'adJ 
Com. des Acbats. 


