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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 
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Ecnebi meınlek e t leriçi n 
12 ~ ylığ ı 2700 

•• İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No . 3 ve 4 

Galata, PerşemLe pazarı 

it.AN ŞARTLAR! 
IJar~hanemizde görüş'..ılur 

Sayısı S kuruş 
Reımi makbuı bedeli olma -
Yan tediyat makbul deilldir. 

.GAZETESi 
l el.:gr.: fst . MÜNAKASA 

Telefon: 42.:ı25 

Poıta kutuıu N, 1261 

Yıl: 1 Sayı : 200 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESi 14 lkinci Teşrin t 936 

iÇiNDEKiLER: 

al Münakasalar 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret 'N' uhadeleri 

Erzak, Zahire. Et, Sebz~ v. s. 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Mctlıerne , Harita 

Kereste - Tahta v. s. 

Elektrik Havagazı · Kalorifer tesisat ve Malzemesi. 

llaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit. Hastane levazımı 

Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

Mensucat, Elbi~e. Kundura, Çamaşır v.ı1. 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 

Müteferrik 

= 

~) MÜ N A K A S A L A R 

li_rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

l&tanbul Levanın Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

I· . 
7 

Harp Akademisi hayvanatı ıçin 170 ton yulaf 30 11-936 pazar· 
ltai günü ıaat 15,30 da Tophanede satınalna komisyonunda ka
hlı zarfla alınac-aktır. Tahmin bedeli 10625 liradır. İlk teminah 
79ti lira 88 kuruıtur. 

Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İıteklilerin ka· 
Uni vesikalarile teklif mekluplarmı ihale saatinden bir uat ev

~el komisyona vermeleri. 
ıır 

• • 
ltarp Akademisi hayvanatı için 130 ton arpa 30-11-9..16 pazar

teıj günü saat 15 de Tophanede satınalma komisyonunda kapalı 
~lrfla alınacaktır. Tahmin bedeli 6890 liradır. İlk teminatı 516 
lira 75 kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir 
lateklilerin kanuni vesikalarile teklif naektublaranı ihaie aaatindeo 
bir ıaat evvel komiıyona vermeleri. 

.. 
• • 

Arnirlite bağlı müeueseler için 20 bin kilo keıme, 20 bin kilo 
Çubuk Makarna ve 8500 kilo arpa, 5000 kilo telşehriye 18-11-936 
Çllrşamba günü aaat 14 te Tophanede aatınalma komiaıyonunda 
J)azarlıkla alınacaktır. 

Hepsinin tahminbedeli l 1903 
lira 75 kuru,tur . ilk teminatı 
8~2 lira 87 kuru,tur.Şartname ve 

1 

nümuneleri Komiayonda ııörü

lebilir. ııteklilerin kanuni ve
ıikalarile belli saatte komia yo-

na xelmeleri. 

Cinai 

Yeşil mercimek 
Kalburlamnıt nohut 
Çala faaulya 
Temiz kırıklı pirinç 
Mersin pirinci 
Sarı Adapazarı patateı 

miktarı 
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Kırklareli Tüm Satınalma 
Komisyonundan: 

1 Kuru bakla 
Çekirdekıi:t üzüm 
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Pazarlıkla 90 ton un , 10,000 
kilo makarna, 17 ton patates, 
1000 kilo reçel, 2600 kilo zer 
tin yağı alınacaktır. 

16-l l-936 tarihinde yapılacak 
ınünakasaya. iştirak etmek Üze· 

re isteklilerin Kırklarelinde 

Satınalına Komisyonuna wehne-
leri. 

"' • • 

Zeytin yağı birinci yl"meklik 
Erzurum erimiş yax 
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Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü için eknıek alınacaktır. 
"Mahruk11t,, ııütununda mnkür direktörlütün ilanına . 

(Devamı .iüncü sahifede) 
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Kapalı zarfla 210,000 kilo ·-
sıgır eti alınacaktır . Muhammt-n 

fi atı 25 kuruş olııp tutarı 52,500 

liradır. İlk teminatı 3937 lira 

50 kuruştur. Şartnamesini her 
gün Tüm Satınalma Komisyo
nunda görebilirler. İhalesi 
10· 12-936 perşembe günü saat 
15tedir. istekliler kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarını havi 
zarflarını belli gün ve saaiten 
bir saat evveline kadar Kırk

larelinde Salınalma Konıiıyo

nuna vermeleri. 

Kadıköy V akıflur 
Direktörlüğünden: 

Atağıda miktar ve evaaf ı 
yazılı Üsküdar imareti için a
hDacak erzakın açık eksiltmeai 
10 gün uzatılm14tır. İhaleleri 

23-11-936 pazartesi günü saat 
15 dedir isteklileri Kadıköy ı 

Vakıflar Müdürlüğllne müracaat-
1 

ları. 

2-lnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Muğla Valiliğinden: 
Gökova nahiyesinin merkezi olan Ulada yaptırılacak t3.l48 

lira 3.1 kuruş ke,if bedelli yatılı ilk okul binaaı in,aati pazarlıkla 
ek•iltıneye konulmu,tur. 

Pazarlık 20-11-936 acum günü saat 15 te İlbaylık makamında 
toplanacak Vilayet Daimi Encümeni tarafından yapılacaktır . 

Muvakkat teminat 1001 lira \2 kuou,tur . 
İstekliler eksiltme, fenni ve hayındırhk i,leri ıı~nel şartna

melerini ve buna müteferri d iter evrakı Muğla Nafıa Müdürlü · 
ı[ünden görebilirler. 

Pazarlığa girmek istiyenler bu a-ibi işleri evvelce yaptıklımna 
dai~ ehliyet veaika11 ı~ıtereceklerdir. 

isteklilerin Nafıa V ekiletinden alınmış ehliyet veıikaaı ıöı · 
termeleri lizımdır. 

Teklif mektubları 2490 sayılı kanunun tarifah dairesinde ha
zırlanacak ve 20-11-936 cuma günü aaat 14 e kadar makbuz mu
kabilinde Muğla hbayhğına verilecektir. 

Daha fazla izahat almak iıteyenlerin Mutia Nafıa Müdürlilıil· 
ne müracaat etmeleri ilan olunur. 

• • • 
Hıfzıssıhha büroıunda ve Beyoğlu hastanesinde muhtelif tamirat 
yapılacaktır. Bak: lıtanbul Belediyesi hanlarına . 

(Devamı 3üncü sahifede) 

ltur it . • 
uıe- ~ıunlar. Kararnameler, Tıcaret muhadeltrı 

tevduk etm•yen malzeme ve imalatı kontrol memur
larının emrile deği,tirmete ve bu gibi imalatı bozup 
yeniden yapmata müteahhid mecburdur. 

Hafriyat ve yıkmalarda bulunan 
kıymetli eşya 

urı 

nalt 

a ; 

n 

Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi 
- 4 -

0cak yerlerinin işgali için bazı formaliteler yapıl
ltıaııı lizım iıe (itxal masrafı xerek idareye ve xerek 
ltıilteahhide ait olıun) bu formalitelerin teıııinıne lü-
~Urnu olan plin ve cetvellerle sair evrak müteahhid 
tarafından hazırlanır. Fakat formaliteleri, (akııi muka
velede yazılı detilıe) idare yapar. 
d .F ormaliie yapılmasını İcab ettiren hallerde müteah
idın i'i tcahhura uğratınıyac1tk veçhile vaktile ida

ı "eye müracaatı şarttır. 
dare tarafından ııösterilen ocaklardan 
Çıkarılan malzeme ile ticaret yapılması 

memnuiyeti 
. Madde 22- Müteahhid teahhüdün yapılması için 
~dare tarafından kendiaine verilen haklara iıtinaden 
ltled' o o hhM d.. 111 ocaklardan iıtihaal ettiği mal:ıemeyı taa u-
i Un ınev:ı:uunu te,kil eden in,aattan batka hiç bir 
"taatta kullanamadıtı gibi bu malzemeyi hiç bir kim· .. , 
~ • •atamaz. 

illzcnıe ve imalat ebadı ve ,ekli 
b• Madde 23- Müteahhid kendiliğinden projede hiç 
~ ır tadilat yapamaz. Ebadı veya ıureti iltimali şekil 
' \·aıiyeti proje ve tartname veya tahriri emirlere 

Bununla beraber eğer kontrol müteahhid tarafın
dan projede yapılmuı teklif edilen tadilatın hn ve 
sanat kı.idelerine ve ıevki selime daha uygun olduğu· 
nu kabul eder ve idare dahi bunu taadik ederse ye· 
ni şekiller tatbik edilebilir. 

Ancak bu taktirde müteahhidin daha büyük ebad 
ve miktarda mdzeme kullandığı ve daha ziyade el 
eıneti urfdtiği vesilesile fnla bedel i!ilemeğe hakkı 
yoktur. 

Bu ııibi hallerde ıitüaayonlara proje ve tartname 
terde ııösterilen veya tahriri emirlerle tebliğ olunan 
ebada ııöre hesap olunan miktarlar ııeçirilir. 

Eter kabul edilen yeni şehillerde ebad ve el eme
ği ve malzemenin kıymeti daha küçük iıe veya mal · 
zeme daha az ise paraaı ona göre verillr. 
Eıki intaatın yıkılması 

Madde 24- intaat mahallerine teaadüf edip yıkıl 
maaı İcab eden ve müteahhide yıktırılan eıki inşaat
tan çıkacak malzemenin yenid~n i,lenebiluıHİ VC! 

lüzumunda kullanılabilmesi için müteahhid tarafından 
dikkatle çıkarı l aaı kontrol taraf•ndan gösterilecek 
yerlere iıtif edilm~ai lizımdır. 

Bu yıkmalar için vahidi fiatlarda veya ketifname
de yazılı paralar vı:rilir. Eter vahidi fiatlarda veya 
keşifnamede bu yıkmalar için fiat yoksa müteahhidin 
masrafları eksiltme lenzilitınıa tabi olmakııııu yüıde 
on ilivuile ödenir. 

Madde 25- Devlete ait arazide yapılan hafriyatta 
ve yıkmalarda çıkan malıeme idareye aittir. Aynı ıu· 

retle çıkacak kıymetli eşya ve aanat eıerleri bllku
mete aittir. Bu ııibi etyayı çıkarmak için icap ettiji 
taktirde müteahhidin ihtiyar edeceti masarif keııdiıi · 

ne •erilir. 
Bu ıcibi efya ve aanat eıerleı'inin meydana çıkıua · 

ıında mnteahhid derhal it başındaki idare ıueınurları· 

na malümat vermeğe 'e mahııuı memurları gelip te.
lim alıncıya kadar bunların muhafazaların!l ve bu 
baptaki kanun, nizamname ve talimatııame Mlkümle 

I rine riayete mecburdur. 

'

Devlete ait yıkmalardan Teya hafriyattan 
haııl olan malzemenin kullanılmasa. 
Madde 26- Müteahhidin mukavele1inde veya ili· 

tiklerinde ıöıterilenlerden gayra hafriyattan çıkacak 
malzemenin kullanılmaaını kontrol münasip görürse 
müteahhid bu gibi malzemeyi kullanmağa mecburdur. 

Bu nevi malzemenin ihzarı bedeli verilmez. Ancak 
bu malzemenin itçiliği ile kullanalmaaından ileri gelen 
masraflar 29uncu madde hiikrnüae fÖre tayin oluna
rak müteahhide verilir. 

Müteahhidin mesuliyeti 

Madde 27 Yapılan inşaat ve ameliyatın kati ka-
bul muamtleainin idarece taadikı tarihine kadar her 
tQ1lC meıuliyetler tamameu müteahhide &ittir. 



Sayfa. 2 

3·Kereste, tahta ve saire ı 

- DevJ~t Demir yoiları ve j 
Liman 1 arı Umum İdaresirı· 

den: / 

Muhammen bedeli 15093 60 
l!ra olan 397.200 metre mik~bı 
çam tahta 3)-11-935 pazartesi 
günü saat 15,30 da bpalı zarf 
usulü il~ Ankarada idare bina· 
!Unda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
1132,02 liralık muvakkat tt-mi
nat ile kanunun tayin ettiği ve· 
ıikıtları, resmi gazetenin 7 5 36 
G, 3297 No. lu nüshasında in
tişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve 
teklifleı ini ayni gün saat 14,30 
a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak 
Ankarada malzeme dairesin· 
den, Haydarpaşada Tesellüm 
ve Sevk şefliğinden, Eskişehir 
ve İzmirde idare mağazaların
darı dağıtılmakta dır. 

4 -Elektrik, Havagazı

Kalorifer Tesisat ve 

Malzeme 

Devlet Demir yolları ve 
Limanları İşletme 

Umum İdaresinden : 

Muhammen bedeli 2000 lira 
olan dinamo ve otomat kömür
leri 29 12-93G çarşamba günü 
saat 15,JOda kapalı zarf usutil~ 
Aukarada idare binasında sa
tın alınaC"aktır. 

Bu işe girmek istiyeolerin 
150 1 ira lık muvakkat teminatle 
kanunun lay;n ettiği vesikala
ıı, resmi gaı.etenin 7·5·936 gün 
ve 3297 numaralı nüshasında 

intişar etmiş olan talimatname 
Jairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30a 
kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır . 

Şartnameler parasız olarak 
Ankarada Malzeme daitesin 
den, Haydarpaşada tes.ellüm ve 
ıevk şefliğinden dağıtılmakt;ı· 
dır. 

• • * 
Zeynep Kamil hast. motörü 

için elektrik malzeme alına

caklır. Bak lstanbul Belediyesi 
ilanlarına. 

MÜNAKASA GAZF.TESİ 

5-lfaçJar, Klinik ve İspençiyari aliit: 

f stanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli ilk teminat 

Lira Lira 
Ensülin 1800 adet 729 55 

Gureba hastanesindeki Tıp Fakültesinin dahiliye seririyahna 
lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı yazılı ecza pazarlıkla alı 
nac~ktır. Pazarlığa 23 11-93{) pazartesi günü saat 15 te yapılacak· 
tır. istekliler şartnamesini hergün levazım kaleminde götebilirler. 

İstanbul Belediyesinden: 

Belediye Hasi:ahanelerile l\.1üessesahna lüzumu olan 
ecza ve edevat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu 
ecza ve edevatın hepsine 23981 lira 85 kuruş fi at tahmin 
olunmuştur. İstekliler her müessese için ayrı ayrı Hat tek
lif edeceklerdir. Eksiltme ı - ı 2-936 salı günü saat l 5te 
Daimi Encümende yapılacaktır . .Şartname ve listesi Leva· 
Zlm müdürlüğünde görülebilir. istekliler l490 N .Ju kanun· 
da yazılı vesika ve 1798 lira 64 kuruşluk ilk teminat mak· 
buz veya mektubile beraber teklif mektublarını havi zarf
larını yukarda yazılı günde saai: 14e kadar Daimi Encii · 
mene vermelidirler. (Ml 

Ankara Ceza Evi Direktörlüğünden: 
Ankara Ceza evinin 936 mali y.lı ihtiyacı için 5ö kalem ilaç 

20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
istekl!lerin yüzde 7,5 teminatı muvakkale akçı>~İ olan 8-t lira 

4 kuruşluk banka mektubu veya o miktar paranın Ankara Def. 
lerdarlığı veznesine yatırıldığına dair makbuzlarile birlikte yev
mi ihale olan 30-1 J-936 tarihine müsadif pazartesi günii saat 15 
de Ankara Cumhuriyet Müddei umumiliğiude müle~t:kkil komis
yona ve rnualecenin cins ve evsafını ve şeraitiııi arılamak üzere 
Cebecide Ceza evi Direktörlüğüne müracaatleri . 

6-Mobifya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Miktarı 'f ;ıhm in 'l' em İuıt lı 

Cin;ıi ve evsafı m~tre mr. tutarı Lira 
DL \V/ Extra Waltou 827,50 2000 Lr . 150 Lr. 
Ca. 2,2 mm. ayar 
ve evsafında (Li· 
noleuın) olacahtır. 

40 lık mukavva i· 
le mukavalanareık 

döşenecektir. Li-
noleuınun ek yer· 
leri soğuk tutkal-
la tutkallanacak ve 

faslı müşterekler-

de hiç aralık kdl-
mıyacaktır. 

Tarihi 
?7-11 ·936 cu· 
ma günü sa
at 14 tı: Kül
tür Direktör· 
lüğünde 

Linoleum açık düz renkle ve okuld<ıki nünnınesinin ~rar ve 
evsafında olacaktır. Döşenen sathın bütün l<enarla rına 25 X 25 
maktaında ve bir tarafı yuvarlak çıta ile çevrilecektir. 

Nümune ve şartnamesi okuldadır. 
Edirne san'at okulu için alınacak olıın cins. evsaf ve miktarı 

yukarıda yazılı olan (Linoleum) 11-1 l ·H36 larihinden itibaren a
çık eksiltmeye konulmuştur. 27- l l-H36 tarihinde ihalesi yapılaca
ğından isteklilerin depozito akçelerini yatırdıktan sonra Kültür 
Direktörlüğünde Orta Okullar Alım komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. 

14 İkinci 

7 -·Mensucat - Elbise - Kundura Çamaşu v.s 
~~--~- -~~~ 

Devlet Deıniryolları ve Limanları işletme Umunı 
idaresinden: 

Muhammen bedellerile miktarlan aşağıda yazılı el 
palto, Jerpuş, d .. nizci elbiseleri kanunuevvel 9.lti t•' 
de salı giinü saat 15 30 da kapalı zarf usulile Ankarad• 1 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 9574,30 liralık muvakkat t 
'JI nalla kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gaıeteıı• 

mayıs 936 G. 3297 No.lı nüshasında intişar etmiş otan, 
limatname dairesinde alınmış veıika ve tekliflerini ayıı• 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reislieine vermeleri lizıınd•' 

Şartnameler 832 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veıll 
rinde satılmaktadır. 

Elbisenin imsi Senede 

Laci verl se. j elbise açık veya kap ah ya kah 
,, 
" ,, 

,, ceket 
.. 
" 

pantalon 
yelek 

elbise açık 
ceket 
pantalorı 

yelek 

veya kapalı yakalı 
,, .. 
" 

,, 

" " Gri !layak elbise açık 
ceket 

veya kapalı yakalı 

" " 
,, ,, pantaloıı 

,, ., yelek 
Üedı:ciler için !>lyah ııerj elbiae 
Siy11lı serj ceket 

,, ,, pantalon 
,, ,, yelek 

Denizciler için koyu laciverd şayak aömlek 

" " " " 
n " n " Yaılık bej kt!te rı elb ıse 

" " " 
ceket 

" " 
,, pantalon 

n il " yelek 
Denizcilea içiıı )a.dık beyaz 

" " " " 
" " " 

,, 
Siyalı kastor palto 
Gri şayak palto 

" " pantalon 

keten elbise 

" ceket 
,, pantalf:'n 

Tayfalar için koyu lal'iverd şayak kıııa palto 
Ladverd çuha şapka 
Gri şayak şapka 
Liicıverd şayak şapka 

Kırmızı çuha şapka 

Denizciler için siyah serj 4apka 
Koyu laciveıd şayak tıtyfo ~ıtpkuı (Bere) 
Beyaz keten şapka 
Bej kden şapka 

takriben 
2600 takım 
260 aded 
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Sıhhi Müesseseler Artırma v~ Eksiltme KomisyonundS 

Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri için liıım olan 770 ç 
ökçeli terlik açık eksiltmeye konulmu4tur. 

Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdiirl ' 
ğü binasında kurulu Komisyonda 2 l2·B36 çarşaınba ııcünü ~ 
15te yapılacaktır. 

2- Beher lNlik için 125 kuruş flat tahmin edilmiştir. 

Binaenaleyh bu tarihe kadar gerek malzemenin 
kötülüğünden ve gerek inşaat ve ameliyattaki herhan
gi l>ir kusur ve nokeanlardan dolayı idarec~ lüzum 
görülecek lıütün tamirat ve ıslahatı ve kanal ve şo· 
ııelerle imalatı sınaiyenin daimi bakım işlerini müteah· 
hid kendi hesabına derhal yapmağa mecburdur. 

ve amelyatta kafi kabul tarihinden itibaren beş sene 
içindP. malzemenin hileli o\masından veya inşaat ve 
ameliyat111 fenni icablara uygun 9larak yapılmamasın
dan dolayı vukua gelecek zarar ve ziyan 2490 numa
ralı kanunun 52 inci madde.si mucibince müteahhide 
ikmal ve tazmin ettirilir. 

mezse kootrol tarafından gıyabında yapılır ve bu ~ 
susta bir zabıt yapılır. 

Bu ıibi tetkikat ve tahkikatın icraaı için yapıl 
ınasraflar inşaatın hatalı veya kusurlu olduğu 
şıldığı taktirde müteahhide ai.t olur. 

.Hatalı ve ku~u!lü ve malzemesi fena inşaatın 
deh muvakkat sıtuasyona geçmiş bulunursa bu beO 
leler müteakıb sitüasyonlarla kat'i sitüasyondan ve' 

Müteahhid bu mecburiyetini ifa etmediği taktirde 
idare müteahhidi bir mektuhla ta hhüdünü ifaya da
vet edecektir. Bu mektubun müteahhide- tebliği tari
hinclen itibaren beş gün içinde tahahhüdünü ifaya fi. 
len başlumazsa veya başlayıp ta mektupla tayin edi
lecek müddet içinde fen icaplarına uöre ikmal etmez· 
se idare yukarda yazılı tamirat ve islahat ve bakım· 
ları bütün masrafları müteahhide aid olmak üzere 
~numaralı kanunda yazılı usullerden biri ile yap• 
lırabilir. 

idare bu işler için müteahidin gerek teminat para· 
aından ve gerek varsa diğer alacaklarruıdan lediyat 
yapmağa salahiyettardır. 

Kat'i kabul tarihine kadar geçen zaman içinde 
müteahhidin yaphğı inşaatta her hangi bir arıza 
çıktıKında bu arızalar yukarıkı fıkralarda yazılı oldu 
gu veçhile lashilı ve tamir ediJıneklt! beraber idare 
işin mahiyetine göre arıza çıkan bu gibi inşaat ve 
ameliyatın kat'i kabul muamelesini iki seneyi geç 
memek üzere ınüııasib bir müddetle tehir edebilir. Bu 
taktirde kabulü tehir edilen kısım için idarenin mu
vafık görecegi miktarda tem;uat alıkonulur. 

Şuraaıda mükarrerdir ki müteahhidin yaptığı inşaat 
j 

İnşaat müddetince kaıa ve zarar ve ziyanların vu· 
kuunu bertaraf etmek gayesi ile icab eden bütün ted 
birleri almağa ve kontrol tarafından bu gibi kaza ve 
zarar ve ziyan ihtimallerini azaltmak için verilecek 
emir ve talimıttı tamaınile tatbik etmeğe müteahhid 
mecburdur. 

Kontrol tarafından taleb edilen ve müteahhid ta
rafından tatbik edilen bütün ihtiyati tedbirlere mü· 
teallik masarif ile müteahhidin kendi arzusu ile baş· 1 

kaca bu babta yaptığı masraflar tamamiyle kendisine 
aiddir. 

inşaatın hata, kusur ve noksanları: 
Madde 28 - Kontrol, müteahhid tarafından yapıl

mış olan inşaatın noksan, hatalı ve kusurlu bulundu
ğuna veya malzernesinir. ,artnaınesine uygun olmadı-

ğına delalet edecek emare ve deliller gördüğ'ü taktir
de gt>rek inşaat esnasında ve gerek kabulü kat'iye 
kadar olan müddefü• bu gibi inşaatın tahkik ve teıı;
biti için lüzum .görülen yerlerin kazılmasını veya yı· 
kı~.ıp ye~iderı yapılmasını korılrolun en büyük amri 
muttahhıde tebliK eder. 

_!Ju gi~i tahkıkat ınüteahlıidin huzuru ile yapılır. 
Muteahhıd bu babt4 .. uku bulacak d t . b • ave e ıca t:t et-

teminatından kesilir. ~ 

Vahidi kıyasii fiatlar ve fiatları 
belli olmayan işler. 

~adde 29- Müteahhid tarafından vücuda get1 

len ınşaat ve ameliyatın bedeli ihalenin eaasına g 
mukaveleye bağlı vahidi kıyaıii fiat cetvelinde .,e 
k_eşifnam~de yaz~lı fiatlara göre bilhe1ap milteahb 
dın kendı rızası ıle ekıiltmede yaptığı tenzilat ve" 
kavelesindeki kayıdlara i'Öre yapılacak diğer tev1'1 

çı~dık.tan sonra. ıı_ıukavelenin tediyata aid hüküıtıl 
<faıresınde kendısıne tesviye ediJir. 

M.uk~v~leye ilişık vah.idi kıyuii fiat cetvelinde~ 
hangı bır ın,aat ve amelıyat için fiat gösterilmiş 
maaı müteahhide mutlaka o nev'i in,aat ve anıelif 
yapmak hakkını vermez. 
. Vahi~! kıl".asii fiat cetvelinde veya keşif hülaıa•'" 

fıatı gosterılmemiş olup ta yapılması idare 
emredilen inşaat, ameliyat ve tadilahn fiatı tah11 

edilen işin aid olduğu dairede mevcut vahidi kıf 
fiat cetvellerile fiat tahlili esaslarıua ve ihaled~ 
rarl~şmış diğer fiatlara kıyasen miiteabhidle bilit1 

.tayın . v-c •~il:;terek bir zabıtla teabit ohmı.ır 
ıdarenın taidıkına arzolunur. 

(Devamı var) 



......., 14 İkinci t · şrin 

3 - Muvakkat garanti: 72 lira 19 kuruştur . 
4- iste!<liler şartname ve nümuneyi her gün Komiayond11 gö· 

tthilirler. 
5- İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 249(~ 

'•Yılı kanunda yazılı belgeler ve bu iıe yeler ınuvakk~t ~arantı 
lllakbuz veya banka mektubile belli gün ve ıaattf: Konuıy,,rıa 
Rtlıneleri. 

.......... . 
Benzin - Makine yağlan \'e ~aıre 

------
Beyoğlu Vakıflar Oirektorlüğünden: 

ilk peyi Miktarı 

Aıa Çotu Cinıi 
.\5ot) ::.6()() kilo birinci nevi elemek 

75 Çeki meşe odunu 
75 ,, Güra-en ,. 

70oo 7200 Kaloride 

Lira K. 
29 70 
15 75 
14 62 

Tntari 
Lira 
396 
210 
195 

10 Ton kok kömürü 20 25 270 
Yukarda ynılı maddelerin temdit olu.n~n ekıilt_mesinde_ teklif 

tdilen bedel haddı liyıkında görülınedığınden bır ay muddetle 
P•ıarlığa bırakılmıthr isteklilerin her ıün Beyoglu Vakıflar di· 
tektörlüğüne müracaat edebilirler. 

Kırklareli Tüm Satınalma Komisyonunda1t: 
Kapalı zarfla 2,317.000 kilo odun. alınacaktır •. Muhammtn tu· 

l•rı 17,377 lira 50 kuruştur. ilk temınatı 1,303 lıra 31 kuruştur. 
Şartnamesi Tüm satınalma komisyonunda her gün görülebilir. 1-
baleıi 4-12-9.lti cuma günü saat ı :-> tedir. istekliler kanunun 2, 3 
Üncü maddelerindeki vesikalarla teminat makbuzlarını havi zarf· 
lrırını belli ııün ve ıaatt~n bir ıaat evve!ine kadar Kırklarelinde 
lümen satınalma komisyonuna vermelerı. 

lstanbul Leva-ıım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
lııtanbul Deniz yollama müdürlüğü emrinde bulunan iki No. 

h.ı ••tın tamiri pazarlığı 17-11 936 salı MÜnü saat 14 de Tophane· 
da aatınalma komiıyonunda yapılacaktır. Bedeli ke•fi 637 lira 17 
kuruf'tur, hk teminatı 47 lira 79 kuru~tur Şartname ve keşfi ko · • 
llıısyonda iÖrülebılir . lıteklilerin b elli saatte koıuiıyona gelmeleri . 

Nafıa Bakanlığından: 

2 ikinci knnun H.~7 cumartesi günü saat 10 da Ankarada Na 

ı 

fıa Hakanlığı ınalza:me eksiltme komisyon odaaında .\.500 lira mu· ı 
hamınf'n bedelli bir aded mazotlu motörle çalıtır tulunbanıtı mü· 

aya11 açık eksiltıneye konmuştur. 
Şartname ve buna müteferri diter evrllk l':traııız o.>larak mal· 

~eme dairesinden verilecektir. 
Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştur. 
936 senesi için Ticaret Odasında kayıtlı bulundutuna dair Vf' 

'ıka ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye ııeireceklerin 2 ikinci kinun 9.lt) <'Umartesi ııünü 

k · da bulunmaları lbıııı · '•at W Ja malzeme ekıiltme omıayooun 

dır, 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti l~kan Umum 
Müdürlüğünden: 

etmemiş olduğundan 2490 sayı· 
lı artırma ve eksiltme ve ihale 
kanıınunun 4.,üncü m:ıddesi mu· 
cibince işbu miinak:ısa 10 gün 
müddetle uzalılmıştır. 

Tıliblt-rin 17-11 ·936 tarihimi~ 
sut 16da 116 lira 93 kuruş te· 
minatı muvakkate akçalarile 
birlikte baş müdürlüğümüzdeki 
vomisyonu mahsusa müracaat· 
lan ilan olunur, 

ERZAK 
( 1 inci Sayfadan Devam) 

Ankara Hukuk 
Fakültesinden: 

Levli okuyucular için Mayıs 
937 nihayatine kadar ahnacak 
olan 2100-2700 kilo sade yağı 

eksiltmesi on gün uzatılm 1.ftır. 
Tahmini fiat 85 kuru' ve 
muvakkat teminatı 172 lira 13 
kuruttur. İsteklilerin 21- 11-36 

cumartesi ııünü saat 11 de fa · 
külteye gelmeleri. 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaatmdan: 

Kapalı zarfla 412500 kilo yu
laf satın alınacaktır. Yulafın 

beher kilosuna 5 kuruş 50 san· 
fon biçilmiılir. ihalesi 1-12-936 
ulı günü aaat 15 te Çanakka· 
lede Müstahkem mevki satınal· 
ma komiıyununda yapılacaktır. 
l!'tekliler ihaleden bir saat ev• 
vel teminat akçaları olan 1702 
lirayı ve ihale kanununun 2, 3 
üncü mad-icleriııdeki veuikle 
komisyona r.ıüracaıttleri. 

• . ~ 
Kapalı zarfla 3ti3000 kilo 

yulaf satırı alınacaktır, Yulafın 
beher kilosuna 5 kuru~ 50 san· 
tim fiyat tahmin olunmuştur 

ihalesi 2-12-9.~; ~ar,amba l(Ü· 
nü saat Hl tc Çanakkalede 
ınüalahkem mevki aahnal'!la 
komiıyonunda yapılo~aktır. Is· 
tekliler ihaleden bir saat evvt-1 
teminat akçaları olan 14H8 1i 
rayı ve ihale kanununun 2, .1 
üncü ınaddPlerindeki vesaikle 
komisyona müracaat etm~leri. 

• * • 
Kapalı zarfla 3HOOOO kilo yu 

laf alınacaktır. Beher kilosu · 
nun muhammen fiyatı 5 kuruş 
olup tutarı 18000 lir.dır. İlk 
teminatı 13.50 liradır. Şartna· 
meıi her gün Tüm sahnalma 
komisyonunda görülebilir. İha
leıi 4-12 9.':}6 cuma günü saat 
16 dadır. lsteklil~r kanunun 2 
ve 3 maddelerindeki vesika, 
teminat makbuzlarını havi xarf· 

10-11 ·936 tarihinde pazarlık ve ihaleıi yapıl~caQ'ı ilin ~dil~n 
:iolıo aded pulluj'un ihalesi görülen lüzüm üzerme tehır edılmış
tır , Keyfiyet ayrıca nıalbuatla ilin edilecektir. • larını belli gün vf: saatten bir 

saat evveline kadar Kırklare· 

Sayfa 3 

Anka:a Le ıazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Ankıra garnizonu kıtaatı ihtiyaci için 16000 kilo sade 
yajı '!.7 ikinr.i teşrin !UH tariOine müsadif cuma günü saat l!l de 
llapalı :111rfla alınacaktır. 

'> Yağrn tutarı l.t4ıl0 lira olub muvakkat teminatı 1080 li· 
radır. 

Şartnamesi her ~ün para11z komisyonda görülür . 
-1 İstekliler kanunun 2 3 üncü madd~lerinrleki veıikıt ve 

teminatla teklif mektublarını havi zarflarını belli gün ve uatteıı 

bir saat evveline kadar levotı 11 amirliği HtlD alma konıiııyununa 
vermiş bulunacaklardır. 

• • • 
1- Polatlı garnizon kılaatanın senelik ihtiyacı olup kapalı 

zarfla münakaıaya konulan 380000 kilo kuru ot 26 ikinci teşrin 
936 perıembe ııünü saal W da ihsleıi yapılacaktır. 

3- Talihlerin teminat muvakkate olan 570 liralık banka mek· 
tubu veya mal sandıtına yatırılmış ınakbuzlarile yevmi mezkurda 
ihale saatinden bir saat evvel garnizon komutanlığı arttırma ve 
eksiltme komisyonuna müracaatları. 

3 Şartnamesi görmek istiyenler her wün ÖQ'leden sonra ko
misyona müracaatları . 

• . .. 
Miktarı Muhammen bedeli 

Cinsi kilo Lira 
ı>atate& 4000 400 
Pırasa 2500 375 
Lahana 2500 375 
lıpanak 3000 525 ilk teminatı 
Kereviz 500 125 
Kuru ıoğ'an -tOOU 400 Lira 

2200 165 
Kırıkaalede Aıkeri Sanaat Meklebleri ıhtiyacı olan altı kalem 

yaş .sebze 30· l 1 ·9.lU paıarteıi wünü saat 15 de açık ekriltıııe ııure· 
tiyle satın alınacaktır isteklilerin yukarda cins ve miktarlarına 
mukabil yazılı muhammen bedelleri Üzerlerinden hesap edilen ilk 
teminatı olan 165 lirayı Kırıkk11le askeri Fabrikalar Muhuebecı 
litine yatırarak M.,· s'l. Ko.na belli l(Ün ve ııatte 1ıelmelerı . 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Sıhhat işleri nıiidüriyeli binasındaki hıh:ıssıh· 
ha bürosunda yapılacak tamir:;t 
Beyoilu Hastahanesinin cenaze yıkama 
yerinin su tesisatı ve tamiratı 
Zeynep Kamil Hastahanesinin Bahçesiu· 
deki elektrik motörünün çalışması için 
lüzumu olan malzeme 
Beyoğlu Hastahanesi için lüzumu olan 
125 metre mikap kapanca kumu (be-

Keşif lık 
bt"deli temin. 

l03,41 7,76 

lti3,30 

4.50 

her metre mikabı 3 lira) 375 28,13 
Yukarda keşif ve muhammen bedelleri yazılı malzeme 

kum. ve tamirler ayrı ayrı pazarhha konulmuşlardır. (Ta
mirler için Belediye Fen lşleri Müdürlüğünden Fen ehli
yet vesikası almak ~arttır.) Keşif evrakları Encümen ka
leminde görülebilir. istekl ler hiıalarmd• gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektu.bile beraber 17· 11-936 sah 
günü saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 416 

Eskifehir Askeri Satınalma Komisyonundan: lind~ Tüm 1atınalma komiıyo · r--------------------··-----.. 
16000 lira muhammen bedelli ve 1,40; 1,43 beden yüksekliği 

l,56: 1,60 ırötüı çevresi ve 4-8 yaşında 100 tane binek hay~anı 
~·12-936 salı ırününden itibaren birincikinun sonuna kadar hır ay I 
1Çinde pazarlıkla ıatın alınacaktır. Hayvan satacak olanların hay· 
~anlarını pazarlık günlerinde Eskişehirde Aıkeri aahnalma ko · 

1 llliıyonuna ııetirmeleri. 

I Beyoğlu hastahanesi için kapanca 
•tanbul Bdediyui İlanlarına. 

'"--- 5 -

iNŞAAT 

kumu 

( 1 inci sahifeden devam) 

Ankara Valiliğinden: 

alınanktır . Bak: 

1 liuıuıi idareye ait Necati Bey caddesindeki dükkin vitrin ve 
''P•nın tamiri açık ekıiltmeye konutmuıtur. 

Muhammen bedeli 3157 lira 32 kuruıtur. 
ihale 2f>.1 l-936 pertembe ııeünü aaat 15 te vilayet daimi encü· 

itten· •nde yapılacaktır . 
ta Elcıiltmeye girmek için 236 lira 80 kuru,luk muvakkat temi· 
•t itaıı m•cburidir • 
. lıteklilerin ihale günü daimi encümene ıartnamesini 1ıörmek 

'çıQ buıuıi rnuhaaebe müdürlüaüne müracaatlari ilin olunur. 

Ankara inhisarlar Baş Müdürlüğünden : 

~. "-kçakoyunl u tudaıında metrük 14 ııölün esaslı tamiratı hak
tlda ilin edılen iÜnde milnakauya ittıra" edecek tahb zuhur 

nuna vermeleri. 

• • • 
175000 kilo un kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuttur. Tahmin 
edilen bedeli 22750 liradır. Ek
siltme 4·1. kinun 936 cuma gü
nü saat 15 de Kaatamonuda 
Kıtlada yapılacaktır. ilk temi· 
natı 1706 lira 25 kuruıtur. Tek-
lif mektupları ihale saatinden 
bir saat ev,,elıine kadar Kasta· 
monu utınalma komisyonu baş· 
kanlığına verilmi, olacaktır. -
İstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonundan: 

Trakya ve İslanbulda bulu · 
nan birliklerin ekmeklik unları 
için 1350 lon kadar butday 
kırdırılması 3().11-936 pazartesi 
1rünü aaat 16da Topanede Sa· 
tınalma komiıyonunda kapalı 
ı.arfla eksiltmesi yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 8754 lira 41 ku· 
ruştur. İlk teminatı 656 lira 58 
kuruştur. Şartnameai komisyon· 
da görülebilir. isteklilerin ka• 
nuni veıikalarile teklif mek · 
tublarını ihale natinden bir 
saat eH el komiıyooa verme· 
feri . 

lstanbul Galatada Rıhhm üzerinde yapılacak 

Yolcu Salonu projesine aid açılan musabaka 

İstanbul Liman İşletme 
idaresinden 

Ualatu Uıh11111111da Jfrrkt : 11e r:nili fölıtı111 hanla

,., cırasu1elaki /darnııiu ail yıkı/acul,· olun l'<llwrcı
ma, Orta. Maritim Jwrrlannw ml'/111i bulunduğ11 ar-

sa ıizerint' ynıidt 11 inşa ellirilt>cek }' u/r.11 Salonu 
projesi için Tıirk ,,,-. Jfrnel>i ~lımur ue lrrşaal iju

hendisleri urcıswda bir mıis<ıba/,a açılnuş/11·. 
Mıhiabalw (j-i-Y.'J7 tarihinde /Iİ/um /ıu/acaklır. 
Projeler ı,;,. jıiri ll~yeti tarafwdan incelenerek 

birinciye (?.j(J() ). ikinciye ( /000) ıw be~}e11ile11 di~er 
iki prujcy~ ( 5Uo ):t•r lira 1111ikıifal Ot'l'ifrcektir. Tulıb
lerin projt• 11ııisulıal.us111a ail iza/ltlame.yi Galaladu 
Fcr111e11t'cilerdt• Jfaydar /w11111da Ft•fl Servisi ŞejU!)i

miu mııructwl/a ul111ulun lıı :u11111 il<in ulwwr. 
( 2754) 39.) 3- 3 ;... ______________________ ___ 

imtiyaz aahibi ve yazı itleri 
Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yeı : ARTUN Ba11mevı 
Galata B.11 .. , soka.k No. 10 
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I I 1 

Construction-Reparation- Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 

Construction pensionnat (Ecole primaire) iı Oula 

(aj. ). 
R?paratıon bureau Oirection AHairt-s Sanitaires. 
lnstallation d'eau et r~par:ıtions a l'lıtıpital Beyoghlou. 

Construction d'etageres et autres dans les deµôts 

de 1' Adıninistration speciale. 
Reparation vilrines, ete. du magas~n de la rue Ne 

djati bey (aj.). 
Reparation fondamentale de 14 lagunes aux salines 

de Aktchak.oyounlou (ai.)· 

Produits Chimiques et Pha.rmaceutiques -
lnstruments Sanitaires- Fourniture pour Hôp. 

Medicaments et apparei Is sani taires pour les hôpi~ 

taux municipaux. 
Insuline : ı 800 pieces {aj.). 
Medicaments: 56 lots(pour le peniteacier d' Ankara) 
Medicaments et materiel sanitaire: 35 lots (pour 

hôpital Goureba). 

lnstallation et Materiel d'Electricite, 
de Gaz, de Chauffage Central 

Materiel pour reparation moteur ~lectrique 
Zeynepkiamil). 

(hôpital 

Charbonıı pour dynamo t-l automate. 
lnatallation electrique du depôt exµi!d1tion 

de mer. 

µar voie 

Habillement - Chaussures et Materiel. 
' 

3 lOOl 13348 3 12 Gre a gre 

103 41 7 76 ,, 
163 30 n '..?5 .. 
758 80 5b 91 Publıque 

3157 32 236 80 

ı] li 93 
" 

23981 85 1798 64 Plı caeh 

7'29 - 55 Gr<· a gre 
- 84 04 Pi•bliqut: 

700 - 5~ 50 Grt- a gre 

60 4 50 Grt"· iı grt: , 

Com Perm Vilayet Moughla, 

Com Perm . Municipalite lstanbul. 

" Cum. Pc:rm. Vilayet Ası kara. 

n 

Loııı . fJe, m. Municipalitt' lsbnhul. 

Dire eti on Vakoufs lstarı hul. 
Procurt'lH Gen. Rıipuh. Ankara. 
Dir~clıon V.ıkouf!t lstanLnl. 

Dir. Trav. Publics, Moughla . 

Dir. Econom Municipalite lstanbul. 

Dir . Comptab. Speciale Ankara. 

" 

Dir. l~conom. Munidpalit; l~tanbul. 

l' conom. Vakoufs lıtanbul. 
Dırectıol' Pı:nitencit-r, Dj;bc<lji. 
r.t oııonıat Valı:oufs ı~ıanlıuı. 

Coın Pr"rrn. Mıın İC"İ pali tt- lstanbu l. Dir. Econonı . M un İci palil~ l'lt:ı n bııl. 

2000 - 150 - Pli cach. l Adm. Clı. Fer Et:ıt Ankara . Dir Matr'·r Ank-Ch. F.xp;d . H.paclıa 
36 75 s 55 Gr~ iı g-r; ı Coııı. Al·h. lntt:no. l'lt. Tuphan..:. 

----- ·------ --- -- -

20·11-36 

17-11-36 
J7·11-36 

26-11-36 

26-11-36 

17-11-36 

1-12-.'lti 

23·11-36 
30.11 -36 
23· 11 <l6 

'29~ 12-36 
ltS-11-36 

15 / 

14 
14 
15 / 

15 

16 / 

15 

ıs"" 
15 / 
15 

15 
1l. 

Costumes divers (serg-e bleue ou noire- chayak gris 166487 519574 30 Pli, adı. AJının Clı. Feı Etat Ankara. Cais~t:ııı Ankua et l-iavdarpacha . 1-1~-36 

ete.)- Costumes en lin pr. l'ete,- Costumes de 
mariniers- Paletots caator noir et chayak Cha· 
peaux cliff. etoffes (voir liste dan!! la partie lıır· 

que) (cah. eh. P. 832). 
Pantoufles a talon : 770 paires (pour Foyer Etudiants P. 1'.?5 lap. 72 19 PH ~ı litptt; Dir.f lvg.t!I A-,..s Sociale,Dialıalog-. '2-12-36 15 

en Medecine). 

Boiı de Construction-Planches, Poteaux ete. 

Pi anches d~ sa pin : 397 .200 ın3. 15093 60 l 132 02 Pli cachete Admin Ch. Fer Etat Ankara. Dir. Mater. Ankara·Chef Exped. 30· l 1·36 
Haydarpacha. 

--=--u-e==~ -~~· -~~~ı---~~~~=====--"'""-_.."'-~ ~--"'=='----~------~ ......... -----:•-~-------
Ameublement pour Habitation et 

Bureaux-Tapisserie- ete. 
2000 - 150 - Publıque Dir. lnstruc. Publiqu~ i.dirne. Pose de linoleum 827.50 m2 (uni-clair-DLW F..xlra 

W alton Ca. :!mm. carton de 40) a l'ecole dt>s 
Arts et Metiers d'Edirnt'. 

-------------------~-----~----~ ........ ~~~--·~~--~ ~~~ ~-~ ................ ..._~~~~~---~ ........ ------1 
E·-c-o-le-A~r~t~s ~et~M~et=i'-er-a~E-d-ir_n_e_. - ı-~2=-7_·_1_1 · ... 3_6_1~ 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois de cht:ne: 75 tch. ld. Charme : 75 tch. - Coke 
(7000-7200 C.): 10 t. (aj.). 

Bois de chauff age : 2317 tonnes. 
______ .._.._...~....,;;,~~-·-· ...._~_._~.,....._...~ .. -~ .. •f; .... n.~.-

Divers 

Sable pour hôpital Beyoglılou : 125 m3. 
Reparation d'une embarcation de la Dir. E.xpfd.(aj.) 
Pompe actionnee parlmoteur a mazout : 1 pitıce. 
L' adjud. rela<ive aux 5000 charrues a eti- ajouroee 

sine die. 

675 - 50 62 Gr.; a grı' Direl'lion Vskoufs Beyoghlou. Un moia H 
17377 50 13~3 31 Pli cach. Com. Ach. Division Kirklareli. 4-12-36 15 

....-.-~~...._.,_,~ _.__..._..__, ________ ~ ........ ---.. --~-=~=---=-=-=----'"~~ ..... ...---

375 - 28 11 Gre a gri> 

637 17 47 79 " 
3500 - '262 .)0 Publique 

16000 Gre a gri-

Com. Peım. Municipalite lstanbul. 
Coııı . Adı. lntend . lst. Tophane. 
Com. Ach.Materiel Min.Tra.v.Pub. 

Dir .Etablis.lmmigres Min.Hygiene 
et Assistance Soci ale. 

Com. Al'h. M\lit. Eslc.ichehir. 

Dir. Economat Municipal. lstanbul 17·11-36 H 
17·11-36 1-t 

:.!-1-37 ıO 
,/ 

Un mois C~evaux de monture : 100 tetes (haul.: 1,40- 1.43 
tour de poitrine 1,56-1,60 age: 4-8 ans). --------..... :.-----.....ı----........... ------...... ~...;_..__.........., ----=----- ---~~·--.--..--~ı~~...._ ....... __ ....... ~----....... ----~- -~--=--~--=~--"'"'""--...---~----

a pa!_t. 1·12·36 

B) Adjudications a la surenchere 

Eınbarcation servant au transport des chevau~: 1 p. 
Cbarbon eteint (fuur de Tophane : 2000 kilos) (aj.). 
Cbaussures pr. interieur: 415 p.- Pr. t-xterieur · 785 

p.- De soldat : 75 P· . 
Machine a ecraser le sel et ınachinl' a cuire le ae

same (mües electriquementı moteur AEG 6 CV. 
ete. 

20 
20 

167 

1 

131 

3 -
3 

25 07 

• 1 

1 

Gre a gre Com. Adı. lntend . lst. Tophanf:. 17-11-36 !4 
17-11-36 15 .. " .. 17-11-36 ı5 

" 

Publique Fabrique tahin, place de<J voitures 6me Bureau E x.;cutif lstanbul. 17-ı 1-36 9 
Uskud.u. 


