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PERŞEMBE 25 Haziran 1936 

i Ç i N D E K i L E R: 

Pmarbisar Uray Başkanlığından : ' 
1 - 4349 lira 2:1 kuruş bedeli keşifli fenni mezbaha iaşuı 

kapalı zarf usulü ile ve ve yirmi i'ÜD müddetle münakasaya ko• 
a) Münakasalar : nulmuştur. 

ı _ Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 2 - İhale 6 Temmuz 1936 Pazartesi günü saat 14te olup Pı-
. H •t I narbisar Uray evinde yapılacaktır. 

2 - İnşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme, -erı a. ' 
i i l H t le-azımı ! 3 - İlk teminat parası 326 lira 20 kuruştur. 

~ - laçlar-Klinik ve ıpençiyari a at- as ane • r ! 4. - İstekliler proje, fenni ve eksiltme şartnamelerini ve 
4 - Makineler, Motörler, sair Teferruatı . 

~ fiyat cetvellerini parasız olarak Pınarhisar Uray kalemine mü-
5 Elektrik Tesisatı ve Malzemesi I 

L ~ racaatla görebilirler. 
6 - Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane evazımı. T 

t 1 5. - Eksiltme şartnamesinde yazılı şeraiti haiz olan istekliler 
7 - Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s , . ! istenilen evrakı müspite ve ilk teminatları ile birlikte eksiltmeye 
8 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları ve saıre . 

~ iştirak eylemeleri ilan olunur. 
9 Müteferrik • ----

b) Müzayedeler. İ 
""'-~ ...... ~"°' ....... ~.-. ... """.._. .... " ... ~.- ..... ...,.~..,.... .............. '"'~-4>4~,....,....,..,.~...,, ..,.....,.,......,, ...... H ...... M ... ..ıt,I 

') MÜNAKASALAR 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonundan 
Miktarı Tahmin Bd. Muvakkat teminat Eksiltme 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. günü ve saati 
10000 1000 00 75 on 30 haziran 936 11 

10000 
b 20000 : 3700 00 277 50 30 haziran 936 14 
taıiz talebe ve er'ab için yukarda yazılı üç kalem gıda mad
bizal~rında yazılı gün ve saatlerde açık eksiltme suretile 
l:'-kbr. 
ş.»- ı . h .. k . d · 1· ~·,qame erı er gun omısyon an parasız ':erı ır. 

tklilerin, yazılı muvakkat teminatlarını lstanbuJ Vilayeti 
-~ ebeciliğine yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya 

.• teminat nP.;ktupları ile ve belli gün ve saatlerde bulunan 
'Yorıumuza müracaatları. 

~ -
t~Ybeliadada bulunan Deniz Harp mektebi için tahmin edilen 

1 5175 lira olan 46000 kilo ekmek 30 haziran 936 tarihine 
ş hrı sah günü saat 16da kapalı zarf suretile alınacaktır. 
~rıanıesi her gün Komisyondan parasız verilir. Muvakkat 
l't t 38S lıra 13 kuruştur. 
ı tklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle, teklifi muh· 
ıı:a.zruflaı ı belli gün ve saatten bir saat evvel Kasımpaşada 

~rı Komisyon başkanlığına vermeleri. 

buı Belediyesinden: 

~'~İinl • o o 1 A l •dt 
5 

e~ evı ıçın azım o an 
ı~- .~ kıloya kadar ve haftada 
~ ~- 1 veya üç gün yüzer kilo 

)lııt U;:ere tahminen 32850 kilo 
llıu eti ihaladen itibaren 15 
- .ı 937 gününe kadar kapalı 

il b· tksiltmeye konulmuştur. 
it k·ı '1111 ı osuna 39 kuruş fiat 

01unınuştur. Eksiltme 8 

Temmuz 936 çarşamb3 günü saat 
16 da Daimi Encümende yapıla
caktır . Şartnamesı Levazım Mü
dürlüğünden isteyenler parasız 

alabilirler. İstekliler kanunun emr· 
ettiği vesika \'e 916 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber teklif mektuplarını 
havi zarflarını yukarda yazılı gün
de saat 15 şe kadar Daimi Encü
mene vermelidir. 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 An karada Y eni~eh;rde 

Dahiliye Vekaleti bina!nmn bah
çesinde yapılacak 5 adet havuz 
ve bordür inşaatı kapalızarf usu
lile eksiltmeye konmuştur. 

2-İşin muhammen keşif be
deli 7894 lira 16 kuruştur. 

3-lstekliler, eksiltme şartna
mesini, mukavele projesini, Na · 
fıa işleri şeraiti umumiyesini, 
fenni şartnameyi , keşif ve metraj 
cetveltni, proje ve resimleri Ve· 
kalet levazım bürosunda görebi
lirler. 

4-Eksiitme 15 temmuz 936 
tarihinde çarşambd günü saat 15 
buçukta Vekalet binası i.rinde 
toplanan sntınalma komisyonunca 
yapılacaktır. 

5 Muvakkat teminat 592 li• radır. 

6-lstekliler münakasadan 8 
gün evvel Nafıa Vekaletine mü
racaatle fenni ehliyet vesikası a
lacaklardır. 

ları alınmadığından bu yapı 
işleri yeniden kapalı zarfla ek
ıiJtmeye konulmuştur. Bu in
şaatın keşif bedeli 497 bin 514 
lira 15 kuruştur. İlk inanç pa
rası 23 bin 65 l liradır. Bu in
şaata ait keşifname proje i
dare ve fenni şartname ve sair 
evrakı 25 liraya M. M. V. ST. 
AL. KO. dan alınır. Eksiltme
ye gireceklerin 2490 sayıh ka
nunun 2 ve 3 maddelerinde ya· 
zılı belgelerle Bayandırhk • Ba
kanlığından alınacak fenni ehli
yetnameleri iç~n ihale gününden 
sekiz gün evvel mezkur Bukan
hğa müracaat edilerek alına-

' cak belge ile birlikte idari şart· 
namede istenen ye behemehal 
verilmesi mecburi olan vesika
larla birlikte teklif ve teminat 
mektuplarını ihale saatinen en 
geç bir saa evveline kadar An· 
karada M. M, Vekaleti Satın 

alma Komisyonuna vermeleri. 
İhalesi 30 haziran 936 sah 

7-lstekliler, teklıf mektub
larını 4 üncü maddede yazılı sa- ı 

atten bir saat eveline kadar Ve- 1 
kii.letteki Eksiltme Komisyonu Re
isliğine vererek mukabilinde mak- ı 

buz alırlar. 

günü saat 15 tedir. 

Afyon İlbaylığından: 
Afyonda yapılacak 14627 lira 

75 kuruş keşif bedeli Vali Ko
nağı bakiyei inşaatının kapalı 

zarf usulile eksiltmesi 3 7-936 
Cuma günü saat on beşte Af
yon Daimi Encümen odasında 

8 - Posla ile gönderilecek tek
lif mektublarının yukarıda yazılı 
saatte Komisyon Reisliğine gel
miş bulunmaları şarttır. Bu tak
dirde dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. 

ı yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve te

ferrüatı Daimi encümende ve 
Nafıa Müdürlüğunde görülebilir. 

Muvakkat teminat 1098 lira
dır. 

'inşaat- Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme - Harita 
İsi:anbul Harici Askeri 

Kıtaatından: 

İsteklilerin Nafıa Vekaletin
den ehliyet vesikası almaları 

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

l~ı.ı· İstanbul Vakıflar Direktorlüğünden: 
'ill~de Mezarlık başında yeniden yapılacak hal bina.;ı inşaatı ay

edilecektir. Evvelce yapılan ilii.nla.rın hükmü oluıadıgı. 

Kütahyada yaptırılacak ya
pılar için Bayandırlık Bakan
lığından feani ehliyet vesika-
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Sıvas Belediye Reisliğinden : / 5- Eksiltmiye girecekler , 
1 - 31663 lira 5 ı kuruş bede- ı 2490 sayılı arttırma, eksiltme 

li ketifli Sıvas merkezine ait ya- kanunun 2 ve 3 üncü maddele
pılacak fenni mezbaha kapalı 1 rinde gösterilen vesikaları ver
zarf usulile münakasaya kon- mege mecburdurlar. 
muştur. 6- Teklif melctubları, ihale 

2 İstekliler mezbahaya aid 1 zamanından bir saat evvel Be-
ıartname ve planlarını Ankara, lediye Dairesine teslim oluna
i.tanbul, Sıvas Şarbaylıklarından cak, haricden rönderilecekler 

4- İstekliler bu evrakı Manisa Belediyesinde görece 
bi İstanbulda Taksimde istiklal apartmanında elektrik ani 
Hasan Haletten de bedeli mukabilinde alabilirler. 

5 Eksiltme müddeti 18 Mayıs 936 tarihinden itibareO 
beş gün olup ihale 3 Temmuz 936 cuma günü saat on al 
nisa Belediye binasında yapılacaktır. 

2 lira bedeli mukabilinde ala- iadeli taabhüdlü olarak posta 1 

6 Eksiltmeye girebilmek için taliplerin keşif bede 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçesi 1 
ları veya 2490 numaralı kanunun tal'ifatı dairesinde bir 
mektubu getirmeleri ve şimdiye kadar bu gibi işleri yap 
ve bu busutaki fenni kabiliyetlerini gösterir kanaatbahf 
ibraz eylemeleri ve bunlar bir tirketi temsil ediyorlarsa 
dak vekaletname ve mukayyet bulundukları Ticaret Od 
mahkemesinden yeni tarihli bir vesika göstermeleri ta 

caklardır. ile gönderilecektir. Gecikmeler 
3 - Arttırma 9J6 Temmuzunun kabul edilmez. 

13 üncü pazartesi gGnü aaat 15te 7 - Teklif mektublarının 
yapılacakbr. 2490 sayılı 'kanunun tarifatına 

4 - Muvakkat teminat mık- ve hükümlerine uygun olarak 
tarı 2374 lira 76 kuruıtur. hazırlanmış olması şarttır. 
~---~~~~~~..;.., ....... ......,..,...., ....... ,.._.....,._ 

3.--Jlaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit: 
Ereğli kömür havzarı sağlık teşkilatı başkanlığından : 
Havza satlık teşkilitanın eczayı tıbbiye ihtiyacı 17000 lira mu

'bammen bedel Üllerinden kapalı zarf 'J.•uliyle eksiltmeye konmuş ise 
de, teklif edilen bedeller haddi liyıkmda görültnediğinden 15 fiin 
müddetle tekrar eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 30 Haziran 936 salı rünü saat 14 yapılacatından istekli
lerin me.zk6r gine kadar ilaçlarıa müfredatı kuruşlandırılmış liste ve 
teklif mektuplarını 1275 liralık ilk teminatlarını Zonguldaltta sağlık 
teşkilatı Başkanlığına göndermeleri lazımdır. 

Şartname ve ecza listeleri latanbulda 4 üncü Vakıf hanında 3 üncü 
katta lktısat Vekileh maden irtibat memurluğundan Zonguldak.ta Ko
miıyon Baıkanlıtandan parasız alır. 

4 - Makineler, Motörler, sair teferruata 
İzmir Belediyesinden: 

1- izmir ve civarında Belediye tarafından itletilecek otebls
ler için ilk parti olarak, 4 veya 6 silindirli ta.. dizel matörlü 20 
ili 24 kifilik ve tehir yollannda çabıaa tiplerden olmak üzere 
sekiz adet komple otob6ı kapah samlı mGnakuaya konmuıtur. 

2- Beherinin bedeli muhammeni yalnız g11mriik Nımi Bele
diyeye ait olmak prtiyle lzmir Belediyesi itfaiye binuı anünde 

t;limi şartiyle yedi bin betyüz ve hepsinin altmıt bin liradız. 
3- Mali ve fenni ıartnameleri üç lira bedel mukabilinde lz

mir Belediyesi makina ve elektrik mühendislitinden tedarik edi
lir. Taşradan iıteyenler ıartname ve posta üçretini peşin gönder
melidirler. 

İhale 31 Temmuz 9.16 cuma pnü aaat 16 da tehir meclisinin 
taadiki şarbna bağlı olarak izmir Belediyesi Daimi Encümenince 
yapılacaktır 

5 - Muvakkat teminat dört bin iki yüz elli liradır. 
6- Nakden verilecek teminat akçesi ihale tarihindeıf aagari 

bir gün evvel Belediyeden alınacak fit mukabilinde iş Bankası
na yabrılaoaktır. 

7- Teklif yapacak firmanın otobüsler hakkındaki bilumum 
katalot ve teknik resimlerle broşür, plin ve izahnamelerini ve 
yedek parç,a kataloğunu ve fiat listelerini vermesi mecbnrtdlr. 

8- İttirik için 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde ihzar e
dilmiş teklif mektuplarını ihale tarihi olan 31 temmuz 93i cuma 
günü azami saat 15 te kadar · İzmir Beiediye Reisliğine vermeli
dir. 

==- === ~ -= 

5 -- Elektrik Tesisatı ve Malzemesi: 
Manisa Belediyesinden: 

Elektrik Eksiltmesi 
1- Mana şehri elekbik tesisatı Nafıa Vekiletince musaddak 

proje ve ıartnamesi mucibince ekailtmeye konulmuıtur. 
2- Lokomobil, Elektrik müvellidi, tevzi tablosu, irtibat ni· 

killeri, muhavvele merkezleri ve teferruatı, ıebeke tesisatı ve 
bunlann montajları ve sair bilcümle teferruatı ve malzeme ka
palı zarf uaulileclir. Bedeli muhammen altmış beş bin üçyüz otuz 
altı lira olup aynca dokuz- bin lira bedeli muhammenli santral 
binası bu eksiltmeden hariçtir. 

3- Bu ite ait evrak tunlardır. A- Eksiltme ıartnameleri, 
B- Mukavele projeleri, C- Fenni prtnameler, D- Proje v.-ı 
plinlar, E- Ketifnameler ve teferruatı ve saire 

7- Teklif mektupları beşinci maddede yazılı saatten b 
evveline kadar Maniaa Belediye dairesine teslim edilece 
ta ile gönderilecek mektupların nihayet mezkur saata ka 
miş ve dış zarfının mühür mumu ile kapatılmış olınaaı 

8- İtbu eksiltme ve ihale 2490 sayılı artırma, eka' 
ihale kanunu dairesinde yapılacağından teklif mektupl 
bu kanunun tarifatına ve hükümlerine uygun olarak has 
olması tarttır. 

6 -- Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane 
İstanbul Belediyesinden : 

Belediye matbuı için lazım olan 15 kalem tab'i ve teclit 
açık eksiltmeye konulmnştur. Bunların hepsine 2223 lira 50' k 
tahmin olunmuştur. Liatesi şartnamesi ve nümuneleri Levazım M 

1 
de görülür. lsteldi olanlar 2490 N. h kanunun tayin ettifi 
167 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
muz 936 perşembe günü saat 15 de Daimi Enctlmende bulu 

7 · ·· Mensucat · Elbise - Kundura · Çamaşır 
Emniyet lıleri umum MtidilrlDğiinden 

1 - 936 aene•inde .zabıta memurlarına yapttnlacak 
için azı l2969,30, çoğu 13081,50 metre kutnaş 20 gln • 
ve kapalı zarf uaulile eluıiltmiye konulmuştur. 

2 L. Kumaşın rengi koyu kurıuni olacak, 
bedeli mubammeni 500 kuruştur. 

3 - Kumqlann ihalesi 13-7-936 pazarteai rünü • 
Ankarada Emniyet İtleri Umum Müdürlüğünde tefe 
Komisyon huzurunda yapılacakbr. • 

4. - Ekailtmiye girecekler : Kumatların muhamme• 
olan 65,407 lira 50 kurut üzeriaden yüzde yedi buçuk 
4905 lira 55 kuruıluk muvakkat teminat mektubu v 
buzile ve ~ sayılı kanunun 2 nci ve 3 Oncü maddel 
zıh belgelerle birlikte teklif mektublannı i&le vafı 
saat evvel Komisyona vermeleri. 

5 - Kumaıların ihalesine ait ıartname Emniyet iti 
MüdürlOtil Sahnalma Komisyonundan alınır. Fazla iz 
ve şartnameyi görmek iatiyenlerin mezkur Komiayo 
caatleri. 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın 
Komistonundan: 

102000 metre torbalık bez 1 mukabilinde lromisyon 
Tahmin edilen bedeli (30600) Taliplerın muvakkat t 

lira olan yukarda mikdarı ve cin- (2295) lirayı hHi teklif 
si yazılı malzeme Askeri Fabrika- rını mezk6r günde saat 
lar Umum Müdürlütü Satm Alma dar komiayona vermel 
komisyonunca 15 Temmuz 936 ta- dilerinin de 2490 nulD 
rihinde çarşamb11 pnü saat 15 te nun 2 ve 3 Maddeler• 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. saikle mezk6r rüa ve 
Şartname (Bir) lira (53) kuru, misyona müracaatları. 

8 -Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve sı 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğll satına 

komisyonundan: 
960 ton adi kok kiSmOrO 

Tahmin edılen bedeli 23040 lira olan yukarda mikdatt 
yazah malzeme ~keri fabrikalar umum 1116dürlüti aatınal 
yonuaca 27 Temmuz 936 tarihinde pazartesi pnG saat U 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko•i• 
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'.'l'allpleria aunakat t .. iaat olu 1728 lirayı bavi teklif mek• 
•nlrGr fGad• 1Ut 14 • kadar komi•yoaa vermeleri ve 

~•i• de 2490 aumanlı kuuun 2 ve 3 maddeleriadelri ven· 
•a ltGr ıh ve natte komi8yoaa m6racaatlan. 

Şarbayhjınclan: ı 
.....,...._ ait elektrik 
falarilralanma bir •eaelik 

olu 380 toa mazot 
.-.. li tl&ireaiade •• bpa· 

...ı;yle ebiltmeye ko· 

....... ıldlr .• 
......... bed.a.is olarak 

, ... itleri w .. iati. 
eclilebilir. 

l.t.kwe.. teklif mektap
Ye 2422 lira 50 kurutluk 

t tmaiaatlanaı ~ 
kaaaaaa 321aci madde-

urahat daltemlade a1111 
liatlaJJ• Aattea ..... t 
kam makbu .-.. 
BelecliJe Rewllthae t.· 

._.. balaaaealdar411'. P.-
~erHea meldaplana 
3lacG ....Wede yuıla 

lradu ıelmit olmuı ye 
mllalr mama Ue 

~ ............ il.............. 
ltteferrik : 

7- Şutaame &.ekleri l.tu
bal Ye Aakara belediyeleri• 
sladerilmiftir. lftiJealer madu 
tedarik edebilirler. 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet V ekilet 

Ankara Mbıtakam Sıtma 
Mlcadele Reialijinden 

1 - Aakara Sıma mleadele] 
mmtakuı için mah .... e• be· 
deli (451Qt Ura ola '" eTAfı 
prblalntle yanb bal-n oa 
befer kiloluk tenekeler içinde 
(35) Ton lluot aflk ebiltme 
ile abaacakbr. lhal•i Temmu· 
na yedlaci ........ Hat oa 
içte Aabra Sltma mlcadele 
Riyueti blauıada yapalacakbr. 
2- lhftkkat teminat akçe

•• ylsde (7 ,5) olap talipleria 
ilaale Habadaa bir •aat ene
liae kadar teaaiaat akçeleriıü 
veya beab mektuplanaı ur· 
pa 8UNtte Satma mleadel•I 
Mulauiplili• •ermeleri lkım
dar. 
3- Abaacak muotaa pıt-....... ...... •• ·····•Is 

lfia Aakara mmtakı•ı ~ ........ ......... ....... 
• Y.ıtan ve Limaalan Umum Mldtlrlilil Sabnalma 

Komiayoalupndan: 

tllt.e.._.ı MuhammeD bedelleri •• ebiltiae fln Ye •aatlan 
lllilramıb 'makeme kapah Dl'f aaallle Aakarada idare bina· 
........ eakbr. 
itlere pmels iateyealerln hisalarmda sa.terilen mayak-

~dllllı.tlari'Jle kaaaaua tayia ettiti YUikalan, r•ml suete
$8.18 •· .,. • .,,, No. la atlöulnda latitar ebaİf ola• ta· 

clair•lmle abnmıı ••ika ye teklifleriai buktllu ile 
•• _....,. tifeleri •e ayaalar lçla ek.iltme saaa ... t 

• .,.. cliaamometnler İfİD ele kua miltme flal ••t 15 e 
1romiqoa ReWitiae yermeleri lhlm ... Şutaameler para· 

._Nalı Hayclarpqacla teHlllm Ye HYk tefli,..., Aakarada 
daire9iacle dafablmaktadır. 

İalal llaha•wea 
bedeli 

14877 Lira 

5a04 Lira 

1653 Ura 

• • • 

Muvakkat 
teminat 

1115,77 lira 

'l/J1,80 Ura 

'23,97 Lira 

Elulit siiD 
Ye ... ti 

207 1936 
puan..i 

... t 15,30da 

217 19.l& 
Sah 

•aat 15,30da 
21(119.16 
ıaat l&cla 

,.. .... Mdeli (15000) lira olaa muhtelif ebatta 1280 me-
11.tik baat1ara ile eleYatlr mtlan 16/7 938 pertembe 

15.*a lrapalı sarf uaalile Aakarada idare biluıacla 
:---.lltlr 

ıb•ds ~ (1125) lirahk muvakkat teminat ile 
1aJW Wifi v•••lan, .....ı pseteaia 7 51938 G. •• 

... -..alt ........... iati.. etmif olan talimatname daire-

•iade ahamıı ••ika ye teldiflerıai a,.ı pa ıaat 14,30a kadar 
komlqoa Reialitiae yenneleri lbamthr. 

Şartmameler paruaz olarak Aakarada llelseme Daire8iaclea, 
Hayclarpqada Teıell8m ve SeYk Şeflitiatle• datablmaktadar. 

Darpane ve Damı• 
Matbaası Midlllllljibaden: 
Vaki taahhlldGa yapllamamum

clu pazarblda alınacak olu 
20,000 aded llç boy dikifalz 
torbama 15-7-9.18 Hat OD cl&t· 
te açlk ebiltmui yapılacaktır. 
MuYakkat temiaat 42'l liradar. 
Şartname herıGa ltledea •o•· 
ra Mlc:Ulrlptiıaiz Muhuebuin· 
den ahaabilir. 

Ankara Viliyetinden 
1 - Vilayet ÇiftçU.-ine da

flblmak here 100 adet 6 Ye 
150 atlet 3 numara pallatun 
8-7.ea& Puartal flal ... t 
15 ele • eluiltm•i yapala· 
eakbr. 

2 - Şartaam..ı Ankara Ye 
lataallal Ziraat Oirekt&lllde
rintle ılrllebilir. 

3 Palluklann tutan 4100 
liram. 

4- l.teklileria Pulluldann 
yhtle 7,5 tatarı olu Ba•ka 
.-tabu • .,. ..._.. aahax .. 
Dlnktlrlltl ........ ,... 
............... "Wdif•ek· 
taplarlJle birlikte eblltme 
...... ~ .... ,~~~ ... .-~-..~ 
.. ........ •"rıtı1. -

Ankara ViliyetiDden: 
1- Viliyet çiftçileriae datı· 

hmak lsere •taaahaacak 210 
tue eap arabumm 8-7-9i8 
.............. t15te b
.... wf ualile ebiltm..ı ya• 
pllMaktar. 

2- Anbelana tutan 14,'100 ........ 
3 Şartaam .. i Aabra, ı.. 

taabul, &lıifehir Ye Bana 
Ziraat 1>1rektlrlllderlac1e sara
ınllir. 

4-- l.teldneria arabalana 
ylscle 7 5 tutan olaa baka 
mektubu •eya Hua.t Maha· 
Hbe DirektiSdltl .,.... .... 
yabnlmıı makbus ve teklif 
mektablarilıe birlikte eblltme 
flnl Aat 14 te Vilayet Daimi 
Eaclmeaiae selmeleri. 

Harbiye okulu Sabnahna 
Komisyonundan 

1 - Y •nubay çakacak 61· 
renciler için miteahhidi nam 
ye •abaaa 900 pOrtatif ~ .... 
JOla •JD• enaf ye teraltle pa 
arblda aluaacalcbr. 

2- Puarlata 28 Hazim 
-- Cama sini Hat 15 de dir. 

3- Şartaam•i 1-ersG• at· 
ledea aoara Komi8yon4a ı&-6• 
lebWr 

4 - l.teldll•ia belli t6a Ye 
... tte Harp Okultlfl~ Komi.· 
JODda hUll' ltalamaaları. 

YükMk M6bendia Mektebi 
Arttırma ve Ebiltme 

Komiayonunr&an 
MekteWa Mayu 9a7 MD•i 

Diha1etiae kadar çama11r JI• 
b .... açık ebiltmeye konul· 
mUfbar. Ylkaaacak çam ... raa 
mikdan (125000) parça olup be
her parçuamn yakama tahmini 
fiab (3) kurut ft pey alqluı 
(7.BU lira (25} kurufblr. Ek•ilt
mui 8-7·9.18 •at 14 de yapıla~ 
cataadaa iateldllerin prbaame
•iai slrmek içia mekteb dahi· 
liatleki Komiefoaa her si• •• 
ebiltmeye pmek içia de belli 
sin ye Hatta mlracaatları. 

Kilis Belediye Reialijinclea: 
1-Kw.te yapalacak elektrik 

tetiutiada direk olarak kalla· 
ndw•k bere muhtelif eb'adda 
beheri 9 metre azualupacla 
507 parçada 91088 kilo apb· 
pda potrel demiri abaaeütar. 

2- Eluiltme .,.. Uaale bpab 
zarf ....w.lir. 

a- llaYaldaat teaiaat Mt ,.. ........ 
4--lawsnı......-.e •• 

...... ıli• ...... 
5- Talib olularm bu deai

ri Kiline tullm etmek tartile 
ffat teklif etmeleri lbuadar. 

6- b.aıe 1-7-9.18 çarpaalta 
flatl •at 15 te Beletliye En
clmenl huuruacla ,...ıacakbr 

7- Talibleria ihale ... tiae 
kadar teklif ... ktublarmı Bele
diye Rei.ıiti•• teydı etaaeleri 
prtbr • -
Aakeri Fabrikalar Umum 

M&dtlrltlil Satanalma 
Kemiayonuaclan: 
3 ton Antimon 

Tahmin edilen bedeli 3000 
lira olu ,Uatcla miktan Ye 

ciui yualı malseme A.keri 
Fabrikalar Umum MtidlrlOti 
Saba alma Komieyoauaca 
3 Atutoe 9.18 tarihinde pa
zaıtui sflall •aat 14.te aftk ek
•lltme ile ihale edilecektir, Şart
aame paruaz olarak k081s
fondaa Yerilir. 

Taliplerle muYakkat teminat 
olu 725 lira •• 2480 ........ .._ 
baunUD 2 Ye a ............ ... 
ki ......... ....... .... •• 
... u...._.y ... ..._.atlan. 

28000 kllo kendir ipi 

T ahmia edilen bedeli 9800 
lira elaa Jllkarda mikclan 
ciui ,.azdı malzeme 
Fabrikalar Umum Mldlrlltl 
....... 1co.ı.,.0DUDCI& IO 
.. amus 9.W tarihinde .,.... 

• 
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günü saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 
olan 735 lirayı havi teklif mek
tuplarını mezkur günde saat 
14 e ksdar komisyona verme
leri ve ken..filerinin do 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkfir 
gün ve saaUe komisyona mü
racaatları. 

* .... 
İdareleri İstanbul Levazım 

amirliğine bağlı kıt'at hayva• 
nah için 881 ton kuru otun 
kapalı zarfla eksiltmesi 3 tem -
muz 936 Cuma günü saat 15,30 
da tophanede Satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla ek 
siltmesi yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 24fi68 liradır. İlk temi
natı 1850 lira 10 kuruştur. Şart
namesi Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber teklif mektuplarmı i
hale saatinden bir saat evvel 
Komisyona vermeleri. 

Kırklareli İskan 
Müdürlüğünden: 

1- Kırklareli Merkez ka
zasmda, nahiye ve köylerinde 
yaptınlacak göçmen evleri için 
26325 kilo saman alınacaktır. 

Beher kilo saman mahalli in
şaatında teslim şartile kilosu 
bir kuruştur. Heyeti umumiye
sinin muhammen kıymeti 263 
lira 25 kuruştur. 

2- Samanın şartnamesi 

Kırklareli İskin Müdürlüğünde 
olup talihler her gün görebilir
ler. 

3 - Eksiltme açık e~siltme 

usuliledir. 
4-- İhale 29-6-936 günü saat 

on beştedir. İsteklilerin Kırklar
eli iskan MüdürlüğündekiKo)Dis
yona müracsatleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonundan: 

İdareleri istanbul LevaZlm a
mirliğine bağlı kıt'at hayva
natı için 881 ton kuru otun 
kapalı zarfla eksiltmesi 3 .tem
muz 936 Cuma günü saat 15,30 
da Tophanede Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacakbr. Tahmin 
bedeli ;)4668 liradır. İlk temi
natı 1850 lira IO kuruştur. 

Şartnamesi Komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanuni ve· 
sikalariyle beraber teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyona verme
leri. 

D. D. Yolları ve limanları 
Umum Müdürlüğü S. A. 

Komisyonundan 
ilk eksiltmesi feshedilmiş o-

• 
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lup muhammen bedeli 17423,30 
lira olan perçin çivisi 6-7-1936 
pazartesi günü saat 14,30 da 
pazarlık ile Ankarada idare 
binasında satın ahnacakhr. 

Bu işe girmek isteyenlerın 

1306,75 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin etliği ve
sikaları, resmi gazetenin 7-5-
1936 g. 3297 No.lu nüshasında 
intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesikayı ha
milen aynı gün ve saatte ko
misyon reisliğinde hazır bulun
maları lazımdır. 

Bl.' baptaki şartname Anka
rada Malzeme dairesinde, Hay
darpaşada Tesellüm Şefhğinde 

görülebilir. 

Zile Belediye Reisliğinden: 
Kasabada yeniden yaptırılan fen

ni mezbahaya ğ'etirilecek su yol
larına döşenmek üzere lüzum e
den iki parmak kutrunda 850 
metre ve vidalı demir boru 850 
lira bedeli ve 8 Temmuz 936 
gününe tesadüf eden çarşamba 

günü ihale edilmek üzere eksilt
aıiye konulaıuştur. Eksiltme be
deli konuşmanla mukabilinde Zile 
Ziraat Bankasina verileceh ve 
borular Zile şimendifer istasyo
nunda teslim almacakbr. lstekli
leain 850 lira üzerinden yüzde 
7 ,5 kuruş nisbetinde altmış beş 

lira teminatı akçeıile Zile Bele
diyesine müracaatleri ilan olunur. 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma 

komisyonundan : 
40000 metre ham ipek 

Tahmin edilen bedeli (32000) 
lira olan yukarda mikdarı ve ~in
ıi yazılı malzeme Askeri Fabrika
lar Umum Müdürlüğü Sahn Alma 
Komisyonunca 3 Temmuz 936 ta
rihinde cuma günii saat 15 te ka
palı zarf ıle ihale edilecekti~. 
Şartname (Bir) lira (60) kuruş mu
kabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
(2400; lirayı havi tekli( mektup• 
larını mezkur günde saat 14 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. 

150 ton saf kurşun 
Tahmin edilen bedeli ( 19500) 

lira olan yukarda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Sdtın Al
ma komisyonunca 6 Ağustos 936 
tarihinde perşembe günü saat 15 
te kapalı zarf ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak ko
misyondan verilir. Tal:plerin mu
vakkat teminat olan (1"462) lira 
(50) kuruşu havi teklif mektupla
rını mezkur günde saat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 2490 numaralı kanu · 
nun 2 ve 3 maddelerindeki ve-

saikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. 

• • * 
9900 pakep kulp vidası 

27200 paket kuşak vidası 
19400 paket menteşe vıdası 
21400 paket dip kapak vidası 

1600 kilo perçin çivisi 
2500 kilo karfiça çivisi. 

Tahmin edilen bedeli (28352) 
lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüg-ü Satın alma ko
misyonunca 17 Temmuz 936 ta-

rihinde cuma günü 
pah zarf ile ihale edilece 
Şartname (Bir) lira (42) kllt 
mukabilinde komisyondan verili' 
Taliplerin muvakkat teminat 
(2126) lira (40) kuruşu havi te 
mektuplarını mezkur' günde 
14 e kadar komı•yona ver111 
ve kendilerinin de 2490 nuıD• 
kanunun 2 v 3 maddeleriııd 
vesaikle mezkur gün ve s•• 
komisyona müracaatları. 

b) M Ü Z AY E .D E L E 

İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Başmüdürlüğümüze tabi Beyoğlu 2 numaralı satıs mağaı•' 

zda bulunan 2,000 şi'e Misleta levantalarile 339 şişe Zova ,.,,. 
kalı kolonyala11 açık artlırma suretile münakasaya konulmu~ 
Arttırma, 6 temmuz 936 ya musadif pazartesi günü saat 14 
yapılacak(r. 

Nümuneler, hergün Beyoğlundaki 2 numaralı mağazada, şartô"ı 
meler Başmüdüriyet Merkez Muhasebesinde görülebilir. 

İsteklilerin muayyen gün ve saate yüzde 7,5 dan 125 lir• tf 
minat paralarile birlikte, Başnaüdiriyetteki Komisyonumuza Ol 
racaatleri. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden 
Cinsi Muhammen bedeli 

Lira 
İlk teminat 

Lira 
Köhne ve müstamel eşya 

400 

Şehzadebaşı'nda teberrükit anbarında mevcud satılmak 
ayrılan eşyalar pazarlıkla satılacaktır. Pazarlığı 25 HaziraD 
'Perşembe günü saat t5 de Vakıflar Başmüdürlüğü bina• 
toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi Levazım 1' 
minde herğün görülebilir. Satılacak eşyaları görmek istiye 
herğün saat 12 ye kadar Şehzadebaşı'nda Vefa caddesin 
anbarda görebilirler. İstekliler pazarlığa iştirak etmek için 
karıda yazılı teminat akçelerile beraber pazarlık günü saat 1 
kadar gelmeleri. 

İnhisprlar Umum Müdürlüğünden: 
Cibali fabrikasında mevcut olup işe yaramayan tahminen 

ton ağırhğındaki makine ve teferruatı hurda demir hesabile 
Haziran 936 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de 
zarlıkla satılacakİır. 

İsteklilerin satılacak hurda malzemeyi görmek üzere her 
Cibali Fabrikas1na ve pazarlık için de yüzde 15 teminat 
lariyle birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
lım Komisyonuna müracaatları. (17) 4-4 

Denizli ili Daimi 
Encümeninden 

Denizlide Uçancıbaşı mahal
lesinde Husvsi İdareye ait 
"Bandazoplus fabrikası., de
mekle tanınmış fabrika ve 
imalathane binası ve imalat
hanede bulunan nevileri ve 
ne işte kullenıldığı kaimeye 
ilişik cizelgede yazılı makine 
ve atelye birlikte 4158 metre 
murabbaı yerin mülkiyetini al
mağa kapah zarf usulile is
tekli çıkmadığından 8 Temmuz 
936 tarihine kadar 21 ğün 
müddetle açık arttırmaya ko
nulmLaştur. 

1 - Muhammen bedeli 15000 
lira olup ilk teminat akçesi 
1125 liradır. 

2 Şartname bedelsiz ola-

rak Denizli Encümen 
minden tedarik edilir. 
3- İhale 8 Te:nmuı 

Çarşamba gunu saat 1 
Denizli Vilayeti Daimi 
meninde yapılacaktır. 

4 - İhale 2490 sayıla 
ma, eksiltme ve ihale bak 
daki kanuna göredir. 

5 - İhale bedeli üç 
taksitledir. Yıb içinde 
cektir. 

6 - lıan ücretile pul •• 
masrafları alana aittir. 

Antalya ValiliğindeJJ 
1 Vilayet emlikind tJ 

talya iskelesinde günd• 
ton bugday öğüten un fa 
sının mülkiyeti yüz yir ..... 
lira muhammen bedelle 19 
çarşamba günü saat ı2J• 
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lcapah zarf usulile arttır-
2 l konulmuştur. 
- Muvakkat temir.at yedi 

3 illıi Yüz elli liradır. 
. hale bedeli peşin oldu

t•hi senelik yüzde altı faize 
olmak üzere sekiz senede 
le~iz müsavi taksitte de 
euilir. 

- Talihlerin teklif mektub-
1 2490 sayılı kanunun la 
dairesinde o günü saat on 

e kadar Vilayet ma1:amına 
3 eleri lazımdır. 

Taliplere kolaylık olmak 
te fartnamenin birer sureti 

ta, İstanbul, İzmir, Adana 
Jetlerıne de gönderilmiştir. 

S. bul Levazım amirliği 
b lınalma komisyonundan: 
'~erdarda bir numaralı di · 
"İnde mevcut 46480.5 metre 
te}jf şerit 18 kilo 450 gr.mer

ipliği, 450 m k.120500adet 
düğme 250 kilo muhtelif 

tbi düğme 301793 adet kap-
26 haziran 93.) Cuma günu 
t 15,3() da Tsphanede Sa

a Komiayonunda pazar
••tılacakbr. Hepsinin tab

' bedeli 658 lira~ır. Son te-
atı 100 liracır. ltbu eıya-

hanabmet 1 inci Sulh 

tıkuk Mabkt:mesinden: 
1016 

Um'llD 
liitu tarafından Müddei
Kadıköyünde yoğurthane 

tnıda 38 numaralı hanede 
'ııı sabık Silivri veznedarı 
6 aleyhine ikame olunan 

~ e, fapka ve fitenk bedilin

~ 21 lira 83 kurutun tahsili 
~it iiz~rine müddeialeyhin 
~traıumn meçhuliyeti ha· 

..... 20 gün miiddetle ilanen 
~tat İcrasına karar verilerek 

ıı. .. ~ileıııeai 27 ·-i936 müsadif 
l....~ıi gunü saat 14 de talik 
~ ıt olduğundan müdeia

'1._ liiisnünün ogün ve saatte 
~İti veya tarafından mu
~ bir vekil göndermediği 
~tde muhakemenin gıya

Ceteyan edeceği tebliğ 
--•ba kaim olmak uzere 
0hıbur. 

(49) 

t\ İstanbul 
•liye 2 inci Ticaret 

lQas ~abkemesinden= 

1) '-t ~acı hazine ile dava edi
.. .._ latada Galici han No. 1 

~-~· . 1111 iken eylen ikamet· 
"''Çbul bulunan Ahmet 
llltybine 549 liranın maa 

.;: llMlaarifi muhakeme bu 
~reti vekaletin mum-
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lar Defterdarda Dikimevinde 
görülebilir. Pazarlığa girecek
lerin belli saatte T ophan~de 
Satınalma Komisyonuna gelme
leri. 

Devlet Basımevi Direktör· 
lüğünden: 

Bu gün Devlet Basımevinde 
saat 15 de açık arttırması ya
pılacak olan kırp;.ntı kağıt iha- 1 

lesine istekli zuhur etmemiştir. 1 

İhale 6-7-936 pazartesi saat j 
15 e kalmıştır. İsteklilerin o 
ı-ün muayyen saatinden önce 
yüzde 7,5 pey aksesi olan 41 
lira 23 kuruşu vezneye yahr· 
mış bulunrnalan lazımdır. 
Şartname Ayniyat şefliğinden 

alınabilir. 

Ankara P. T. f. 
Başmüdürlüğünden: 

150 lira muhammen beddelli 
bir tane beyaz gaganav kam
yon ile 1110 lira muhammen 
bedelli bir tane berliye kamyo
neti pazarlıkla satılacaktır. is
teklilerin 23 haziran 936 salı 

günü saat on beşte teminatla
riyle birlikte komisyonumuza · 
muracaatları. 

ayilyeh Ahmet ihsandan alına

rak müddeiye verilmesine 5 -2 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Senelik muhm. 

kirası 

Muvakat 
teminat 

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 
K~çük Ayazma sokağında 9 11 N. lı ev 72 5,40 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 
elçi sokağında 23 47 N li ev 48 5 60 

Yukaada semti senelik muhammen kirası ve muvakkat te
minatı yazılı olan mahaller 937 veya 938 939 seneleri Mayısı 

sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arbrmaya 
konulmuştur. Şartnameleri levazım mitdürlüğünde görülür. İs
tekli olanlar hizabrında gösterilen muvakkat teminat veya mek· 

tubile beraber 9 temmuz 936 perşembe günü saat 15 de daimi 
encümende bulunmalıdır. (İ-48) 

• * • 
Şehir ıçinde çalışan otobüsler ıçın bastırılacak 25000 cilt 

otobüs bileti açık eksiltmeye konulmuşfur. Beher cift bilete 3 
kuruş tab ve teclit bedeli tahmin olunmuştur. Bilet numunesi 
ve şartnamesi levazım mudürlüğünde görülür. İstekli olanlar 
kanunun tayin ettiği vesika ve 75 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 2 Temmuz 936 Pazartesi günü 
saat 15 de daimi encumende bulunmaları. 

(30. 8) 

( Suite de la premiere page) 

Divers verres, bouteilles, mi
:-oirs, tuyaux en verre, prix est. 
14877 L. coıut. prov. 1115,77 L. 
jour d'adj. 20 7 936, 

12 baacules a 1000 kilo& et 
6 bascules a 25() kilos, prix est. 
5304 L. caut. prov. 397 ,80 L 
jour d'adj. 21 7 936, 

Reconstruction du Lycee in
cendie i Kutahya, pris est L. 
29958, caıit. prov. L. 2250, jour 
d'adj. 13-6-936, s'adre11er a la 
Oirection du Lycee. 

936 tarihinde karar veril· 
mit oldup teblitat makamnıa 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

(50) 

10 dinamomitres, prix est. 
ı P. 1853, caut. prov. 123,97, jour 

d'adj. 21 7 936. 

Depôt de pJpier chiffone 
pour la fabrique de papier a 
lzmid, prix est L. 20780 caut. 
prov. L. 1558,50; jour d'adj. 
10·7-9H6, s'adresser a la Oirec
tion de la Succursale Summer 
Bank, a Galata. 

İstanbul 
Asliye Beşinci Hukuk 

Mahkeme sinden: 
934 2170 

Hazinei maliyenin Üsküdarda 
kapı ağası cıvarında kör bak-

kal odalar sokağında 7 numa
ralı hanede Rüttü 2leyhine aç
dığı davadan dolayı gönderi
len davetiye arkasına yazılan 

yazıda Rüştünün orada bulun
madığı anlaşılmış ve her mu
cibi talep ilinen tebliğat icrs-

1 
sına karar verilmiş ve tahkika-

tın 8·9-936 tarihine mÜHdif 
sal; günü saat 14 de tayin kı

lınmış olduğundan yevmi ve 
vaktı mezkı'.irde mahkemede 
hazır bulunması ve yahut bir 

vekil göndermesi lüzumu be· 
yan ve aksi halde kakkında 

gıyaben muamele icra oluna
cağı tebliğ makamına kaim ol
mak Üzere ilin olUllur. 
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imtiyaz sahibi ve Yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit. 

Basıldığı yer: AR TUN Basımevi 

Galata Billur sokak No. 10 

1260 metres bandes a caou· 
tchouc pour silo et bandes pour 
elevateurs, prix eıt. L. 15000, 
caut. prov. L. 1125. Jour d'adj. 
16-7-936, s'adresser a l'Adminis· 
tration des Chemins de Fer d'A
natolie. 

20000 sacs, a trois diverses di
mensions, au marche de gre a gre, 
caut. prov. L. 422. Jour d'adj. 
15-7-936. Pour le cahier des clıar
ges s'adresser a la Direction de 
l'Hôpital de la Monnaie. 

Bitimept a construire par la 
Oirection generale des Monopoles 
a Gheunen, prix est. 15572, 55 
L. caut. prov. 116?,94 L. jour 
d'adjudication 4 7 936, s'adresser 
pour l'adjuclication a la Commis
sıon des Achats dans la Section 
de l'Economat de la Direction 
generale des Monopoles a Ka· 
batache, Cahier des charges aup
res de la Section des Construc· 
tio• de la Direction Generale 
des Monopoles a lstanbul. 

Deux boutiques en maçon
nerie a Tchoukour Tchechme, Te
kirdatb, prix est. 1904,37 L., 
caut. Prov. L. 143, jour d'adju
dication 6 Juillet 936. Pour l'ad· 
judtcation s'a esser a la Oirec
tion de l'Evkaf a Tekirdağh. 

Rue11 a5phaltees et parquees 
a Ankara, prix est L. 497000, 
caut. prov. L. 20630, jour d'adj. 
10-7-936, s'adresser au Conseıl 

de la Prefecture d' Ankara. 

La Oirection des Ventes des 
Douanes d'lstanbul a mis elT ven
te par voie de surenchere plu
sieurs articles se trouvant dans 
ıes entrepôts. Voir liste et con· 
ditions dans la partie turque de 
notre journal, sous rubrique "Mü
zayedeler,,. 

Neşe hayatm kaynağıdır 

flLIPS RADYOLARI 
Yuvanızı şenlendirir 
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A) Adjudications au Rabais 

-1-

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

ete. 
Lnit 10.000 K. Prix est. 1000. 

Caut. prov. L. 75. 

Lait caille 10.000 K. 

Lait 20.000 K. Prix cst. L. 
3700, caut. prov. L. 277,50, jour 
d'adj. 30-6-936, s'adres~er pour 
l'adjudication a la Com. dcs A
chats Maritimes, cahier des char
ges a la dite Commission. --Pain 46000 K. prix est. L. 5175. 

auptes du Secrctariat de la dıte 
Pref ecture. 

Le reste de la construction 
du Konak du Vali, a Afion, prix 
est. 14627 ,75, L. caut. prov. 
1098 L. jour d'a:ij. 3 7 936, s'ad
resser pour l'adiudication au 
Conseil permanent du Vilayet 
ti' Afi on, cahıer des charges aup
res du dit Conseil. 

Abattoir a construi.re dans 
la ville de Sivns, prix est 31663,S 1 
L. caut. prov. 2374,76 L. jour 
d'adj. 13 7 936, s'adre.9Sı!f pour 
l'adjudication a la Prefecture de 
la Ville de Sıvas, le cahier des 
charges aupres des Prefecture 
d' Ankara, Istanbul et Sivas. 

1 

tion de la susdite organisation 
sanitaire. Cahier des chargea 
aupres de la commission a Zon
gouldak ainsi qu'a l'oHice des 
mioes du Ministcrc de l'Econo
mic, a İstanbul, 4eme Vakif 
Han. 

-4-

Machines, Moteurs, Acces
soıres et Huiles pour 

Machine 

8 otobus pour 20-24 person
nes, avec moteur Diezel a 4-5 cy
lindres, pour la Pref ecture <l'lz
mir, prix est. L. 60000, cnut prov. 
L. 4250, jour d'adj. 31-7-936, s'a
dre~ser a la Prcfecture d'lzmir. 

! - 5 -

lı -lnstallation et Mathieİ-ı 
Electriques 

1 

lnstallations electriques pour 
Manissa, prix est. 65336 L. caut. 
prov. 7,50 pour cent du prix 
estimc, jour d'adj. 3 7 936, s'ad
resser pour l' adjudication a la 
Prefecture de Manissa . 

6 -
caut. prov. L. 388,13, jour d'adj. 
30-6-936, s'ı!dresser pour l'a.djudi
cation a la Com. des Achats Ma
ritimes, a Kasşim pacha. 

Batiments a crrnstruire dans 1 

le Vilayet de Bayandır, prix est. 1 

l ravaux d'lmprimerie 

Reliure - Papeterie 

F o!lrniture de Bureau 
Viande de mouton approx. 

32850 K. Prix est. 39 P. le I{. 
Caut. prov. L. 916, jour d'adj. 
15-7-936, s'adresser pour l'adju· 
dication au Conse;I permanent 
de la Prefecture d'lstanbul. Le 
cahier cles charges aupres de l'E
conomat de la dite Prefecture. 

497514 L. 13, caut. prov. 23651 ---
L. jour d'adj. 30 6 936, s'adres- Matcriel d'imprimerie et de 
ser pour l'adjudication au Se rdiure pour l'imprimerie de la 
cretariat du dit Vilayet. ' Prefecture, prix est. L. 2223,50, 

- 2 

fConstruction - Reparation 

6 bassins et bordurcs dans le 
jardin du Ministere de l'lntc
rieur iı Ankara prix est. 6894,16 
L. caut. prov. 592 L. jour d'ııdj. 
15 7 936, s'adresı:ıer a la Com. 
des .ı-\chats du dit Ministere. 

3 -

l 
Travaux Pub!ics,Materiel de 
Construction Cartographie , 1- Produits, Chimiques et 

- - 1 Pharmaceutiques - lnstru-
Le batirnent du halle a ments Sanitaires - F our-

construire a lzmir I' niture pour Hôpitaux 

Abatoir a construire a Pınar , Medicaments pour ı'org.ıni-
Hıssar, prix est. 4349,27, L. sation sanitaire du bassin des 
<:aut. prov. 326.20 L. jour d'adj. mines, a Eregli, prix est Ltqs. 
6 7 936, s'adresser pour l'adju· 17000. caut. pr.Jv. Ltqs. 1275, 
dication a la Pre.fecture de Pı- jour d'adj. 30-6-936. S'adresser 
nar hiss:tr, le cahier des charges pour l'adjudicatıon a la Direc-

caııt. prov. L. 167, jour d';.dj. 9-
7·936, s'adresser pour l'adjudica
tion au Conseil Perrr.anent de la 
Prı>fectııre. Cahier des charges 
aupres de l'Economal de la Prc
fecture . 
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Habillement - Lingerie -1 
Chaussures ete. ~ __ I 

Tissus pour sac 102000 me
tres, prix est. L. 30600, caut. 
prov. L. 22t'S, jour cl'adj. 15-7-
936, s'adresser pour l'adjudica.tion 
iı la Com. des Aclıats de la Oi
rcction Generale des Fabriques 
Militaires. Cahier des charges au
pres de la Commission. 

~----~-~ 
ADMINISTRATION 

" POLIGLOT ,, 
·oıı Bureaux de traductı 

Rue Billur N. 17, GnlıılB 

= 

TeJefone: 43097 

Adre~~c Tclt'.·ı;raptıiııue' 
,.5/ı 

Iatanbul - MÜNA1'~ 

-~-~~-~-..._./ 

25 JUIN 1936 

il'' 
Etoffe 12969,30 metres. ıı:ı ... 

• ıJJıl"' 
mum, 13081,50 metres, maXI ııl 

· L 5 J • c• prıx est. • e metre, . ır 

prov. L. 4905, jour de l'a~ljic• 
7-936, s'adresser pour l'ad111 ffıı 
tion a la Commission des />. hie 
res de Surete, a Ankara. Cııdıt 
des charges aupres de 1.ı 
Commission. 

- 8 -
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Combustible, CharboJ1Sı 

Car bu rant. 
t 

960 tonnes coke, prıı ı..tQ 
Ltqs. 23040, caut. prov. , 
1728, jour d'adj. 27-7-936, 6•

8 

dresser pour l'adjucication J 

com. des acha.ts de la Directı 
Generale des Fabriques 111 

taires. . e 
30 tonnes Mazout, prı" 

5 Ltqs. 4550 caut. prov. 7, 
iour d'adj. 7 7-93b, s'adre5 

pour l'adjudication a la pr 
dence de l'organisation poıı' 
lutte contre la fievre, iı Atı~ 
calıier des chıırges auprl-s de 
dite Presidence. 

300 tonnes mazout pour 
ctablissements de l'electricit 
des eaux de la Prcfecture 
Samsoun, prix est. 32300, c
prov. 24222,SO L. jour ~·~ 
2 7 936, s'~dresser pour l • 
d. t• • 1 P · 'd de ıca ıon a a resı ence ~ 

Prdecture, cah. des charges ı 
rcs de la Prefecture d'lst811 

et de la Prefecture d.'Ankıır3· 

- 9 -

Divers 

21 O charrettes pour les Iıı:~ 
rcurs dans le Vilayet d 'Atı ,o 
prix est. 14700 L. caut. l', 
7,50 pour cent, jour d: 
6 7 736, s'adresser au c011 

du Vilayet d' Ankara. 

ıf• 900 lits portatifs au ı:J16 
de gre a gre, jour d'adj. 26 b' 
s'ndresser a la Com. des f:ı..C 
de l"Ecole Militaire. 

100 cbarrucs No. 6 e~ 
charrues No. 3, prix est. 4İ jO 
caut. pro\•. 7,50 pour cent, ı 
d'adj. 6 7 936, s'adresser s· 
Conseil du Vilayet d' Aııkıır 

(L. 1 . . . . e pıı~' 
ıre a smte en cınquıern 


