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ABONE ŞARTLARI: •• Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
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12 
" 1500 

Ecnebi memleketleriçin 
12 aylıg-ı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli olrn a -
yan tediyat makbul değildir . 

'GAZETESi 

Yıl: 1 Sayı: 201 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 
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iÇİNDEKiLER: 

al Münakasalar 

Kanunlar, Kararnameler Ticaret 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Muhadeleri 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita • 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 

Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi . 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s 

- Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

,, Amasya 5,350 5, 189 50 389 21 lS.1 l-936 Çarşamba 
Saal 15 de kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

,, Merzifon 6,600 (j,369 477 68 19· l 1 -936 Perşembe 
Saal 11 de kapah zarf usulile yapılacaktır. 

" Çorum 4,800 4,644 348 30 19· I l-936 Perşembe 
Saat 15 de Açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

1- Samsun, Amasya, Merzifon ve Çorumda bulunan kıtaların 
ihtiyacı olan Sadeyağı yukarda yazılı oldugu üzere ek 1 iltmeye 
konmuştur· Bunlara ait şartnameleri görmek istiyenlerin her gün 
Tüm. bınasındaki komis} ona gelmeleri. 

2- Eksiltmiye girmek isiyenlerin evrak ve teminatlarıile be
raber müracaatları ve teklif mektublarını ihaleden bir şaat evvel 
komisyona vermiş olmaları. Şartname parasızdır. 

2·İnş aat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 1 

Mardin Vitayet Daimi Encümeninden: 
1- Mardinde Hususi İdare namına yaptırılacak 34652 lira 40 

kuruş bedeli keşifli konferans salonu inşaatı kapalı zarf usulile 
eksiltmiye çıkarılmıştır. 

2 Bu inşaat için Hususi Muhasebenin almış olduğu 5000 li-
ralık malzemeyi esmanı mukabilinde ve maliyet fiatı üzerinden 
müteahhid kabule mecburdur. a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

3 İhale 9-12-936 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 12 de 
ı Mardin Daimi encümen dairesinde yapılacaktır. 

4 - İstekliler saat 12 ye kadar teklif zarflarını Mardin Daimi 
Encümen Riyasetine gönderileceklerdir. ihale saati olan bu saat· 
ten sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmi yeceği gibi postada 
vaki olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. 

İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonunnan: 
idareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müesseseler ıçın 

400 ton arpa 1-12-936 salı günü saat 15 te İstanbulda Tophanede 
ıatınalma komisyonunda kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin bedc-li 
21200 liradır. İlk teminatı 1590 liradır. Şartname ve nümunesi 
!<omisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalar ile teklif 
mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

• • • 
idareleri İstanbul L'evazım amirliğine bağlı müesseseler için 

500 ton yulaf 1-12-936 sah günü saat 15,30 da İstanbulda Topha
tıede Satınalma komisy~nunda kapalı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli otuz bir bin iki yüz eHi liradır. İlk teminatı iki bin üç 
)'Üı: kırk üç lira yetmiş beş kuruştur. Nümunesi Komisyonda 
ırörülebilir. Şartnamesi yü:;: elli altı kuruş mukabilinde alınir. is· 
teklilerin kanuni vesikalarile teklif mektublarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Cinai Miktarı Fiatı Teminatı ihale tarihi İh&le günü ı 

kilo L. K. L. K. 
Sadeyağ Samsun i0,500 9,970 748 13 18· l 1·936 Çarşamba 

Saat l l de kapalı zarf usulile yapılacaktır. 1 

5- Muvakkat teminat bedeli 2598 lira 97 kuruştur. 
6 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri ge

nel şartnamesi, Keşif cetveli , metraj cetveli. 
lstiyenler bu şartnamele ri ve evrakı fenniyeyi keşif bedelinin 

yüz binde beşi nisbetinde bir bedelle Mardin Daimi Encümenin
den alabilirler. 

isteklilerin Nafıa Vekaletinden alınmış olan ehliyet vesikası, 
veya bizzat mimar veya mühe11dis olmaları veyahud bunlardan 
birile ortak olarak çalış'lcaklarını bildirir Noterlikçe musaddak 
vesika ibraz etmeleri ve Nlfıa Vekaletince yapılacak her türlü 
tadilatı kabule mecburdurlar. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Su idaresine alınacak çelik, koşebend lamaları ve saç için 

istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli 738,50 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 53,38 liradır. 
4 - Şartname-sini görmek isteyenler her gün yazı işleri ka

lemine ve isteklilerin de 20-11 936 cuma günü saat l0,30da be · 
lediye encümenine müracaatları. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdareh:ınemizde görüşülur 

Telegr.: ist. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutusu N. 1261 

16 İkinci T cşrin 1936 

Edirne Vilayetinden: 
Pazarlığa konulan iş: Uzun

köprü-Keşan yolunun 34 üncü ki
lometresinden 52inci kılemetresi

ne kadar olan kısım dahilindeki 
şose tamiratı esasi ye si: 

1- Yapılacak iş: 2370 metre 
mikiib blokajlik taş Ke~an ocak
larından çıkarılacak yol boyuna 
istif ve figüre edilecektir. 

2- Bu işe aid şartname ve 
evrak şunlardır: 

A Fenni şartname 
B - Münakasa projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umu

miyesi 
O- Keşif evrakı 

Bu şerait Edirne Nafıa daire
sinde göriilür ve istiyenlerc pa
rasız gönderilebilir. 

3- Pazarlık 24-11-936 salı gü
nii saat 15 te Edirne Vilayeti 
Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4- Pazarlığa girmek için mü
teahhidin 173 liralık temiuat 
vermeleri ve cari seneye ait Ti
caret odasına kayidli bulunmaları 
ve ayrıca Nafıa Vekaletince ilan 
edilen talimatname mucibince ek
siltmeye girebi lect:ğine dair eh
liyet vesi kasını haiz bulunmaları 
lazımdır. 

Ankara Valiliğinden: 
Hususi idareye aid anbarlar

da yaptırılacak raf ve saire 
tesisatı açık eksiltmeye konul
muştur. 

Muhammen bedeli 758 lira 
80 kuruştur. 

İhale 26· 11-936 perşembe 
günü saat 15 de vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

EkgiJtmeye girmek için 56 
lira 91 kuruşluk muvakkat te
minat itası mecburidir. 

İsteklilerin ihale günü daimi 
encümene şartnameyi görmek 
için hususi muhasebe müdür· 
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

~anunlar, Kararnameler,Ticaret muhadeleri inşaat miktarının artma veya eksilmesi. 

Bayrndırlık işleri Genel Şartnamesi 

-5-

Fiatları bir suretle bulunmıyan işler için memleket 
rayicine göre iiat tesbit edilir· 

Yukarda yazılı fıkralar mucibince fiyat ~ayini hu· 

•usunda müteahhidlerle uyuşulmazsa bu fiat (iş hangi 

idareye aid oluna olsun} Nafıa Meclisi tarafından 

tayin olunur ve bu fiatın iki tarafça kabulü mecburi 
olur. 

Madde 30- Mukavelenin tatbiki sırasında keşif
namede yazılı inşaat ve ameliyatta değişiklik zarur-;

ti hasıl olduğu veyahut kefifnamenin dışında kalmış 
ve fakat görülen zaruret üzerine yapılması ihaleden 
sonra kararlaştırılmış işler çıktığı ve bu yüzden in
şaat ve ameliyat bedelleri yekununda artma veya ek
silme oldutu takdirde müteahhid, ihale bedeli tuta
rının yüzde yirmisine kadar artan veya eksilen işleri 
mukavele hükümleri dahilinde yapmıya mecburdur. 
Müteahhid bu suretle inşaat ve ameliyatın gerek art
mış ve gerek eksilmiş olmasından dolayı hiçbir talep 
ve iddiada bulunamaz. 

men inşaat bedeli kaydedilen işlerde ve bilhassa de· 
miryolu inşaatında eksiltmeye esas ittihaz edilen fen
ni evrakın yerine tatbikında yapılacak varyantlarla 
sair taôilat neticesinde iş miktarları gerek kemiyet 
ve gerek keyfiyet itibarile her türlü değişikliye uğrı
ya bilir. Fakat bu gibi inşaat müteahhidleri yaptıkla· 
rı muhtelif inşaatın vahidi fiyatlara göre hesap edile 
cek bedellerinden gayrı hiçbh· . şey istiyemezler an· 
cak yapılan tadilat inşaat için tayin edilen müddetin 
uzamasını İcab ettirırse bu müddet idarece uzatılır. 

Şurası da mukarrerdir ki herhangi bir fiat husu

•Unda müteahhide ihtilaf hasıl olduğu takdir~e mü
t~ahhid bu ihtilafın hallini beklemeden idare tarafın
dan tesbit edilen fiat tatbik edilmek şarlile intaat ve 
aınelyata devam etmiye mecbur dur. 

Yukarıda yazılı suretlerden herhangi biri ile yeni
den tayin edilen fiyatlar eksiltme tenzilatına tabi o
lurlar. 

Şurası da bilhaHa kaydedilir ki fiyatı belli olma
~1P ayrıca bir müteahhide yaptırılması mümkün olan 
11lfaat ve ameliyatı idare istediği takdirde başkasına 
hptırmak hakkını muhafaza eder. Bu muameleden 
dolayı müteahhid hiç bir talebde bulunamaz. 

Değiştirilen veya ilave edilen iş, ihale bedelinin 
yüzde yirmisini geçerse veya bu nisbetten aşağıya 
düşerse bu artma veya eksilme hallerinde 2-190 nu
maralı kanunuq 19 uncu ve Muhasebeyi Umumiye 
Kanununun 135 inci maddelerine göre muamele ya· 
pılır. 

Vah idi fiyat üz ine ihale edilen inşaat ve ame
liyatta mukavelede yazılı ihale bedelinin yüzde yirmi 
fazla veya eksiğine kadar olan işlerde bu nisbeti te
cavüz eden ifler hakkında da ayni veçhile muamele 
yapılır. 

İdarece vahidi kıyasii fiat esası üzerinden müteah· 
hide ihale edilen ve mukavelelerine ancak muham-

Mukavelenin feshi. 

Madde 31 - Müteahhid mukavelename, umumt 
şartname ve ilişiklerinde tayin olunan vecibelerden 
herhangi birisine mücbir sebep olmaksızın riayet et · 
mediği taktirde idarenin bir ihtarnamesile kendisine 
bir mühlet verilir. Bu mühlet acele haller müstesna 

olmak üzere ihtarnamenin kendisine tebliği tarihin
den itibaren on günden aşağı olamaz. Bu mühlet 
mukavele müddetine müessir olmadığı gibi teahhur 
tazminat.na da mani değildir. 

Bu mühlet içinde müteahbid ihtarname hükümle
rine riayet etmezse başka bir ihtar ve merasim yap• 

mıya ve hüküm almığa hacet kalmllkıııın idare mu
kaveleyi feshe-tmeğe salahiyetlidir. 

(Devamı var) 



Sayfa 2 

Naha Bakanlığından: 
-- 1 J-936 pazartesi günü saat 15te Ankara Nafıa Vekaleti 

Malzeme Eksiltme Komisyonunda müfredatı atağıda yazılı iki 
parti kayın travers eksiltmesi ayrı ayrı ve kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

1- Birinci parti: Düzce kazasının Kuzgundere Devlet orma
nında kesilmek şartile 114593 lira 80 kuruş muhammen bedelli 

59502 a~ed normal ve 390 ade j makaslık kayin travers. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

* * • 
Zonguldak Hastanesi için satın alınacak olan 130 kalem ilaç 

ve sair malzeme açık eksiltmeye konuldu. 
1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet Mü

dürlüğü binasında kurulu Komisyonda 2-12-936 çarşamba günü 
saat l6,3Dda yapılacaktır. 

2 Tahmini fiat I021 lira 90 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti, 76 lira 65 kuruştur. 

16 İkinci Teşrin 

İitanbul De.terdarlığından: 
Merkez ve Şuabatı Maliye 

Daireleri için mahsllerine teı:· 
lim şartile beher tonu 23 lira 
48 kuruş iizerinden 175 Ton 
Türk Antrasiti açık eksiltme 

1 .. ·ı .. b 1 caktır· usu u ı e mu ayaa o una 

2- ikinci parti: Düzce kazasının Bıçkıdere Devlet ormanından 
kesilmek şartile 130343 lira 75 kuruş muhammen bedelli 79305 
aded normal ve 390 aded makaslık kayın travers, 

4 - İstekliler şartnameyi ve nümuneyi her gün komisyondan 
görebilirler. 

isteklilerin ve şaraitini öğren· 
mek istiyenlerin 30-11-936 p~· 

' zartesi günü saat 14 te 309 .:~ 
ralık muvakkat pey akçeler• 
Mili! Emlak Müdürlüğünde top· 

3- Birinci parti için muvakkat teminat 6979 lira 69 kuruş 
ve ikinci parti için de 7767 lira 39 kuruştur. 

4- Birinci parti eksiltme şartname ve teferrüatı 573 kuruş 
ve ikinci parti de 652 kuruş mukabilinde Nafıa Vekaleti Malze· 
me Müdürlüğünden verilir. 

5 İstekliler teklif mektublarını 7-5-936 tarih ve 3297 sayılı 
Resmi Gazetede çıkmış talimatnameye göre Vekaletten alınmış 
vesika ile birlikte 30-1 J-936 pazartesi günü saat 14e kadar Veka· 
let Malzeme Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lazımdır. 

6- Hususi mukaveleli orman sahibleri de kendi ormanların· 
dan kesilmek üzere eksilhniye girebilirler. 

Eskişehir Naha Müdürlüğünd~n: 
30-11-936 tarihine musadif pazartesi günü saat 15te Eskişehir

de Nafıa Müdürlüğü binasında toplanan Eksiltme Komisyonunda 
36777.35 lira keşif bedelli Çifteler Harası Ertuğrul mevkiinde 
yapılacak inek ahırı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

Bu işe ait evraktan proje, keşif, eksiltme şartnamesi ve fen
ni, hususi şartname 184 kuruı mukabilinde Nafıa Müdürlüğünde 
alınabilir. Bayındırlık işleri genel şartnamesi Dairede görülebile
cektir. 

Muvalo.kat teminat 2758.30 liradır. 

isteklilerin 2490 numaralı kanunun tarifi dahilinde tanzim ede
cekleri teklif mektublarına bu gibi işlere iştirak edebileceğini 

gösterir Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikasile se
nesi içinde Ticaret Odasından alınmış kifayeti Maliye vesikasını 

eklemeleri şarttır. 
Zarfların 30-11-936 pazartesi saat 14e kadar makbuz mukabi

linde Eksiltme Komisyonu Rıyasetine verilmesi şart olup posta 
ile gönderildiği taktirde vaki olacak teahhurun nazarı itibara 
alınmıyacağı ilan olunur. 

* • • 
Cibali kutu fabrikasının au tesisatı yaptırılacaktır, Bak: İnhi

sarlar U. Müdürlüğü İlanlarına. 

3-llaçlar, Ki inik ve İspençiyari al at: 
Istaubul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinsi Muhammen bedeli İlk teminai 
Miktarı Lira Lira kuruş 

Ecza ve mnlzeme 35 kalem 700 52 50 
Gureba hastanesine yukarda cins ve miktarı yazılı 35 kalem 

teşribi marazi laboratuarı için ecza ve malzemesi pazarlık sure
tile alınacaktır. Pazarlığı 23-11-936 pazartesi günü saat 15 te 
yapılacaktır. İstekliler her gün şartnameyi levazım kaleminde gö· 
rebilirler. 

Edirne Vilayetmden 
Edirne Memleket Hastanesinin 1950 lira tutarındaki 176 ka

lem eczayi tibbıyesi açik eksilmeye konulmuşsa da talip çikma-
d ığından 10 gün müddetle temdit edilmiştir. lsteklilerin ihtiyaç 
listesini görmek .üzere Edirne Vilayet Daimi encumenine İstan· 1 
hulda sihhat ve içtimai muavenet müdürlüğüne muracaatları ve 
ihale ğünü olan 20· 11-936 cuma günü saat l5de 147 liralik temi
nat makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi Encümenine gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar U· Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 6300 lira olan yukarda miktar ve cinsi 
yazılı malzeme askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko
misyonunca 30-J 1·936 tarihinde pazartesi günü saat 14,30 da ka· 
palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verili1. Taliplerin muvakkat teminat olan 472 lira 50 kuruşu 
havi teklif mektublarını mezkur günde saat 13,30 6 kadar kom·is
Yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2, 3 
Üncü maddelerindeki vesika mezkur gün ve saatte komisyona mü
racaatları. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Diyarbekir Nümune hastanesi için satın alınacak olan 212 kalem 
ecza ve sıhhi malzeme açık. eksiltmeye konulmustur. 

1- Eksiltme Ca~aloğ-lunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlü
ğ'ü binaıında kurulu Komisyonda 2-12-936 çarşamba günü saat 14 
te yapılacaktır. 

2- Tahmini fiyat 1685 liradır. 
3- Muvakkat garanti 126 lira 38 kuruşutr. 
4- istekliler şartname ve listeyi hergün Komisyonda görebilirler. 
5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayı-

lı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat ı-aranti makbuz 
veya banka mektubile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

5- İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikası ile 2-t90 
sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte ko· 
misyona gelme1eri. 

* "' • 
Erzurum nümııne hastanesi için satın alınacak 65 kalem kimyevi 

ecza n l:l3 kalem ecz:ıi tıbbiye ve sıhl i malzeme açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

1- Eksiltme Cağaloğfonda sıhhat ve içtimai muavenet MüdürlUğ'ü 

binasında kurulu komisyonda 2-12-936 çarşamba giinü saat 1·4,5 da 
yapılacaktır. 

2 Tahmini fial 1110 liradır. • 
3 Muvakkat garanti: 83 lira 25 kuru~tur. 
4 lsteklil~r şartname ve 14sleyi lıergün lwrgiin komisyonda gö-

re bilırler. 
5 istekliler c.ıri seneye ait ticaret odası Vl'sik:ısile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeler rnu\akkat garcın1i makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatle komisyona gd-
meleri. 

4 -Elektrik, Havagazı- Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
İstanbul Levazım Amirliği Salınalma Komisyonundan: 

Deniz yollama anbarına yap1lacak elektrik tesisatının pazar
lığı 18-11-936 çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Keşfi 3ti75 kuruştur T~minatı 5 lira 
55 kuruştur. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Kırklareli Belediye Reisliğinden: 

Kırklareli şehrinin Nafıa Vekaletin•ien musadclak elektrik pro
jesi mucibince mevcut elektrik santralına ilaveten yapılacak tesisat 
3·11-936 tarihinden itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf usulilt- mü
nakasaya konulmuştur. 

2 Münakasa 21-12-936 pa:ı.artesi günü saat 15 te Kırklareli Be~ 
ledi ye Oai resinde Enc:ümen huzurtında yapılacaktır. 

3 Mubayaa edilecek motör 200 efectif beygir takati buiıar ma· 
kinası kazanile birlikle yarım sabit lokomobil tipinde 2 silindirli 
(kompon tandem) olup melanjlı kondansörle çalışacak, a<ledi devri 
takriben 300 ve yüzde on fazla humulede sabit kalacaktır. Bu ma
kine ile birlikte makinenin takatile mütenasip kayışla müteharrik bir 
Alternatör maikaz dinamosu ve kayış verilecekt ır. Adedı devri 750 
1000 dir. Mevcut tevzi tablosuna bu Alternalöre l.itım olacak nev'i 
ve miktarları fenni şartnamesinde yazılı elektrik mesah& aletleri veri· 
lecektir. 

4- Bedeli keşfi 23800 lira olup yüzde 7,5 teminat akçesi 1786 
liradır. 

5- Münakasaya iştirak edeceklerin bu teminatla ve teklif mek
tublarile münakasa saatinden bir saat evvel Beledi ye Riyasetine mü
racaat etmiş bulunmaları gereklidir. 

6 - Münakasa 2490 sayılı kdnuna göre yapılacağ'ından taliplerin 
bu kanunun 3üncü maddesinde gösterilen vesaikten maada bu gibi 
işleri taahhüde salahiyettar olduklarını gösteren Nafıa Vekaletinin 
ruhsatnamesini ibraza mecburdurlar. 

7- Bu i~e ait fenni şartname, keşifnamesile münakasa şartname

sini görmek. istiyenler Kırklareli, İstanbul ve Ankara Belediyelerine 
başvurabilirler. 

8- ihale ve montaj fonni ve mi.inakasa şartnameler? dahilinde 
yapılır. 

5- Mahrukat · Benzin - Makine yağları ve saire 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Hava ihtiyac1 için 30 ton vesaiti nakliyede kullanılmak 

üzere vakum yağı ve buna mi.imasil diğer bir yağ kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmustur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olup ilk teminat parası 
675 liradır. 

3- İhalesi 30· 11-936 pazartesi günü saat l5tedir. 
4- Şartnamesini M. M. V. Satınalma Komisyonundan bizzat 

alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
5- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun emrettiği 

belgelerile birlikte teminat ve teklif mektubunu ihale gününde en 
geç bir saat evveline kadar M. M. Vekaleti satınalına komisyo
nuna vermeleri. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Mezbaha için 20 bin kilo odun ile 1500 kilo kömür 11-12-936 

tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkla alınacağından şartname· 
sini görmek isliyenlerio her gün yazl işleri kalernine ve istekli
lerin de salı ve cuma günleri Belediye Encümenine müracaat
ları. 

l k . .. tları· anan omısyona muracaa 

Samsun Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Eksillmeye konulan iş: (ld•~ 
Hususiye daireleri için alınaca 
15000 kilo kuru odun. 

1- Muhammen bedeli 150 ]ır• 
dır. 

2- Muvakkat teminat 11 )ır~ 
25 knruştur. Teminat bankıı13 

yatırılarak makbuz ibrazı şarttır· 

3- ihale ikinciteşrinin ~3ürıcıı 
pazartesi giinü saat 15te Vilayet 
Daimi Enciiıneninde açık cksil1 

me usulile yapılacaktır. 
4- Şartname:\İ Encümen k&" 

lemindedir. Tafsilat almak j .. tı 

yenler her giin görebilirler. 
5 ihale ~490 sayılı bnunLl11 

hiikümlcrine göredir. 

6-Mobilya, Ev ve Büro 

eşyası, Muşamba, 

Halı v .s. 

Istanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 

Akliye ve Asabiye Hastane 
sine lazım olan 500 adet yi.i# 

battaniye açık ekııiltıneye ko' 
nulmuştur. 

1- Eksiltme Cağaloğlund1 

Sıhhat ve İçtimai Muavene1 ~ 
Müdürlüğü binasında kurul" 
Komisyonda 2-12-936 çarşamb' 
saat 15 buçukta yapılacaktır• çl 

2- Muhammen bedel: BcJıe' 
battaniye ıçin 837 buhuk kıl' ~1 
ruştur. 

3- Muvakkat garanti: 3t4 k 
lira 7 ~uruştur. 4 

4- istekliler şartnameyi her a 
gün Komisyondan görebilirler· 

5- İstekliler cari seneye ail 

Ticaret Odası vesikasile 2.t~1 
sayılı kanunda yazılı belgele' 
ve bu işe yeter muvakkat gtı' 
ranti makbuz veya banka me1'' 
tubile belli gün ve saatte Ko 
misyona gelmeleri. 

• * • . }' 
Akliye ve Asabiye Hastanesı ıı 

ne lazım olan 2000 adet nevr 
sim ve 4000 a<let yatak çarşıı 

kapalı zarf sureti le aksiltaıe) 

konulmnştur. 

1- Eksiltme 
Sılılıat ve İçtimai 
diirliiğü binasında kurulu Koııı1 

yonda 2-1 S-Q36 çar~amba giitl 
saat 16da y~pılacaktır. 

2- Nevresime 210 yatak ç• 
şafına l 10 kuruş fiat tahıtl 

edilmiştir. 

3- Muvakkat garanti: 645 
radır. 

4- istekliler şartname ve ıı 
muneyi lıergiin komisyonda gor 
bilirler. 

5- İslckliler cari seneye ~ 
Ticaret Odası vesikasile 2·1 
sayılı kanunda yazılı belgeler ' 
bu işe ]yeter muvakkat garııll 
makbuz veya banka mektubll 
lıirlikte teklif mektublarını ih1 ~;ı 

aı saatinden bir saat evve konıı!ô\ 
na vermelerı. 
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~6 İkinci t"'şrin 

İstanbul Defterdarhğıudan: 
Merkez ve şuabatı malıye dairelerindf' mevcut 166 sobanın be

tınin kurulması 175 ve 2 defa borularile birlikte temizlenmesi 200 
~t noksan boruların beheri 25 kuruş muhammen bedeli iizerinden mü
lYaası açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin ve şnrtnaınf'sini 

t rınck istiyenleriıı 30-11-936 pazartesi günü saat 14 te 102 liralık 
Qıuvakkat pey akçalıırile milli emlak müdürlüğünde toplanan komis
t rıa müracaatları. 

7. Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v .s -
Bitlis inhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

Baş Müdürlüğümüzle t'itün atelyesinden bir sene zarfında muhtelif 
hallere sevkolunacak 37520 lira muhammen bedeli 650 bin kilo 

hisar maddeleri nakliyatı 10-11-636 gününden itibaren 15 gün müd
ttle kııpnlı zıırflıı eksiltmeye konulmuştur Muvakkat teminat mikta-

2814 liradır. ihale 25-11-936 çarşamba günü saat 14 de Bitlis in
Sarlar baş müdürlüğunde yapılacakt ır. Taliplerin teklif zarflarını ı
lle günü saat 13 e kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

t_Miiteferrik 
M.M. V. Satın alma Komisyonundan : 

Hava ihtiyacı için 80 ınelre mikabı Amerikan camı kapalı 
ıarfla eksiltmiye konmuştur. Talın~in edilen bedeli 43200 lira 
1up ilk teminat parası 3240 liradır. ihalesi 4-1·937 pazartesi günü 

;aat 15 tedir. Şartnamesini 216 k:.ıruş mukabilinde M. M. Vekıi
tti Satmalma Komisyonundan bizzat alabilirler. Muhabere ile 
lartname gönderilemez. Eksiltmiye gireceklerin 2490 sayılı kanu· 
~un 2, 3 üncü maddelerindeki belgelerle birlikte ihAle günü ve 
•aatinden engeç bir saat evveline kadar teminat ve teklif mek-

ıı tubtarını Anlcarada M. M. Vekı'ileli Salırıalınn Komisyonuna ver
ltı~leri. 

r 

Harita Genel Direktörlüğünden : 
Muhammen bedel 310 lıra harla genel cirektörlüğii Topoğrar 

be i için 200 adet alaminyom mapın eksiltmesinde talip çıkmıı.clı
ırıdan ışbu m:ıbların eksiltmesi 10 giin l zatılınıştır. 
2- istekliler şartnameyi R'Örmek için her gün ve eksiltmeye gi

teccklerin de 25 lirn 50 kuruş teminat makbuzlarile 20-11-936 cuma 
~nü sa:ıt lOda Ct>bccide Harta Genel Dırektörliiğü sntınalma komis
~nnuna gelmeleri 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1 576 kilo eğer sabununun evsafına uygun çıkmaması sebebile 
tl2-936 çarşamba günii saat 14 le üstencisi nam ve hesabına yeni
tn p:ızarlıR"ı yapılacaktır. 

2- Tasınlnn:ın tutarı 404 liradır. 

3 Şartname ve evsaf komisyondadır. Gl'iriilebilir. 
• 4- isteklilerin 31 liralık ilk teminatile vaktinde komisyona gel
I 'ıelerı. 

Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğünrt~n: 
19-10-936 tarihinden 9-11-936 tarihine kadar 20 gün miiddetle a

r ~ık eksiltme suretıle 1l iinı icra edilen Adana Zirut mektebi makinist 
• ~1smına alınacak 2300 lira bedeli muhammenli bir aded Fireze ma

~1rıesine istekli çıkmadığından eksiltmesi 10 giin uzatılarak 20-11-936 
14 lıına günü saat 14 te Adana Ziraat mektebinde müteşekkil satınalma 

~Oınisyonu tarafından yapıl:ıcağından isteklilerin bu müddet z:ırfında 
r llrtnameyi g\irmek ve istemek üzere Mektep Miidürliiğüne müraca

r• ~rı iliin olunur. 
il :::.::s 

eı~) M ÜZ A VEDE LE R 
il 

" 1-Müteferrik 
o 

ttanbul Levazım Amirliği Satınalma Kommisyonu ilanlar 

1 
İstanbul Deniz yollamasında bulunan J No. lu at kayığı 

7·11-936 sala günü saat 14,30 da Tophanede Satınalma komiıi· 
sı ~Onunda pazarlıkla sablacaktır. Tahmin bedeli 20 liradır. Temi
~ 3 liradır. İsteklilerin belli saatte komisyona ırelmeleri. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
~ Keşif bedeli 2265 lira 41 kuruş olan Şişli son tram· 

1 
"'ily durağındaki sahada yapılacak parke kaldırım açık 

11 'ksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi leva
~ırn müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı ka

' l!unda yazılı vesika ve Belediye Fen işleri müdürlüiün· 
~en alacakları Fen ehliyet vesikasile 169 lira 90 kuruş 
11k teminat makbuz 9eya mektubile 27- 1 1 ·936 cuma gü
llü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (6) 414 

• • • 
Vilayet zira al müdürlüğü için lüzumu olan 1 O tane 

i0toıiklet kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
I 7:11-936 cuma günü saat 16da yapılacaktır. Bu motosik

' ~tı~ hepsine 5000 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartna· 
~ esı Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
ttı·lu kanunda yazılı vesika ve 375 liralık ilk teminat 
~ akbuz v~ya mektubile beraber teklif mektublarını havi 
ı:-lltfJarını yukarda yazılı günde saat 15şe kadar Daimi 
ı.:.ttc·· 

Unıene vermelidirler. (]) 415 

MÜNAKASA GAZETESi 

• .. . 
1-Istanbul Ziraat Bankasından maaş almakta olan 

Mahalli İdare Tekaüt ve öksüzlerinin 936 yılı i
kinci altı aylık yoklamalarına 16 Teşrinisani 936 
gününden itibaren başlanmıştı:-. 

2-Y oklama ilnıuhaberlerinin arkasındaki izahata göre 
cevaplar yazılacak ve fotografları yapıştırilmış ve 
tasdik edilmiş olacaktır. 

3-Maaş sahipleri yoklama ilmuhaberlerini oturdukları 
yerlerin kaymakam veya Nahiye Müdürlüklerine t&s· 
dik ettirdikten sonra resmi senet. nufus tezkeresi ve 
maaş cüzdanlariyle birlikte Zat işleri müdürlüğü sicil 
kalemine gelerek yoklamalarını yaptırmaları ilan olu-
nur. (B) 418 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Cibalide kutu Fabrikasında yapılmakla olan filitre

li içme suyu tesisatına ilaveten 207.65 lira keşif bedelli 
su tesisatı pazarlıkla yaphrılacakhr. 

2- Pazarlık 2- 1 ı-936 tarihine raslıyan çarşamba günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 İsteklilerin keşifnamesini görmek üzere her gün 
pazarlık için de tayin olunan fÜn ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralarıyle birlikte adı geçen komisyona gelme. 
leri ilan olunur. (2976) 419 1 - 4 

"' • ıt 

2100 kilo arap sabunu 
800 ıı beyaz sabun 

1- Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Pazariık 20-11-936 tarihine raslıyan cuma gunu 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat
te yüzde 7.5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri lazımdır. (2691) 381 3 - 4 

280 adet kova 
6 ,, kanca 

1 1 ,. Balta 

• • • 

27 ,, yangın söndürme aleti 
100 metre hortum 

4 adet yanğın çanı 
t ,, merdiven 6 metre 
Yukarda cins Vt! miktarları yazılı 7 kalem yangın mal

zemesi şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık, 17-11 ·936 tarihine rastlayan sah günü 

saat 14te Kabataşta Levazım ve mübayaat ş_ubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır . 

3- Şartnameler parasız olarak herjf,Ün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri lazımdır. (2604) 377 4- 4 

• • • 
1- Cibalide idaremize aid Nakliyat şubesi önünde 

mevcut iskelenin matbaa ambarı önüne temdidi işi pazar
lıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 989,:l3 lira olup pazarlığı 28· 11-936 
tarihine rastlıyan cumartesi günü saat 1 1 de Kab ataşta 
Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 giıivenme paralarile birlikte adı geçen ko
misycna gelmeleri ilan olunur. "2840" 407 2- 4 

İnhisarlar İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Beyoğlunda İstiklal caddesinde 137 No. da ki 2 No. 
lu satış mağazamızda mevcut 142.50 lira keşif bedelli 
1731 şi e levanta açık arttırmaya konulmuştur. 

Arttırma 30-11-936 pazartesi günü saat 14 de Kaba
taşta Başmüdürlük binasında yapılacaktır. 

Nümuneler hergüı. Beyoğlundaki satış maiaıamızda 
ve buna müteallik şartname ve Başmüdürıyet muhasebe 
şubesinde görülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte 
yüzde 7,6 nisbetinde teminat akçelerile birlikte Bcışmü
dürlüğümüz komisyonuna müracaatları. (2814) 408 3-4 

Sayfa 3 

Beklenen vapurlar 
QIURINAL çarşamba 18-11 saat 

9 Trieste. Venedik, Brindi
zi, Pireden. 

SERANO çarşamba 18-11 saat 
7 Tuna, Köstence, Varna, 
Burgazdan. 

SPARTİVEıNTO çarşamba 18-
11 saat 7 Cenova, Napoli, Pi
reden 

İSEO perşembe 19-11 saat 10 
Trieste, Venedik , Brindizi, 
İzmir, Selanikten 

ALBANO cumartesi 21 · 1 l sa
at 9 Batuın, Trabzon, Sam
sun, Varna, Burga:ı:dan 

KAMPİDOGLiO pazar 22- 11 
saat 7 Köstence, Varna , 
Burgazdan 

CELİ O çar4amba 25· 11 saat 9 
Trieste, Venedik , Brindizi, 
Pireden 

CALDEA çar~amba 2.~·11 saat 
IO Trieste, Pire, Selanik, 

Kavaladan 
ABBAZİA perşembe 26· l l sa

at 7 Tuna Konıtanza, Var· 
na, Burgazdan 

AVENTiNO perşembe 26-11 
saat 7 Genova, Napoli, Pire
den 

Hareket edecek vaı>urlar 
MERANO Çarşamba 18-1 l saat 

17 Pire, Napoli, Marsilya ve 
Genova 

SPARTIVENTO Çarşamba 
18-1 1 aaat 17 Burga:ı:, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz, ve 
Braila. 

QUlRINALE Perşembe 19-1 l 
saat 20 Galata rıhtımından 

Pire, Brindizi, Venedik ve 
Trieste. 

ISEO Perşembe 19-11 saat 17 

Burgaz. Varna, Köııtence, 0-
dessa, Batum, TrabM>n, Sam
sun, Varna, Burgaz. 

ALBANO Cumartesi 21-11 saat 
17 Selanik, Midilli, lzmir, Pi
re, Patras, Brindizi, Venedik 
ve Trieste. 

CAMPIDOGLIO Pazartesi 23-11 
saat 12 lzmir, Selanik, Pire, 
Patras, Napoli, Marsilya ve 
Cenova. 

CALDEA Çarşamba 25-11 aaat 
17 Burgu;, V arna, Köııtence, 
Sulina, Galatz ve Braila • 

CELIO Perşembe 26-11 saat 20 
Galata rıhtımından Pire, Brin

dizi, Venedik ve Trielte. 

A VENTINO Perşembe 26-11 

aaat 17 Burgaz, Varna ve 
Köatence. 

f ratelli S P(RCO 
Galata Gümrükleri karşııında 

Hürdaverdigir Han. 
Telefon: 4479'l 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYAS 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 

Beyrut ve lstanbul limanları 

araımda dojru seferler: 
Pire, Marsilya, Liverpool ve 

Glaakov. 

(doğru ve aktarmasız) 

UMA MARU 18-11 ·936 

imtiyaz sahibi ve yazı iıleri 
Direktörü: lımail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Galata Billur sokak No, lO 



•• A I' attention 
des F ournisseurs et des Entrepreneurs 

Cne forl belle broclmre, contenanl la 
t~·~d~ıctiuıı du reylemenf, inlifull; «Slalııl 
Grneral rrlatif au.r Traııtm.r Publics» seı a 

AKA SA 
ADMINISTRA TION 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

reınist' gratuitement <İ lous /es Fourniss<'11rs 
~l c'ntr.epre!ıeıırs, qui en Jeronl la dememde 
u la lJLTeclwn du Jnıırnal ((ı\1r'inakasa Ga-

GAZET · ESİ T elefone: 42425 

Boite Poslale N. 1261 

zef esi» No. 3 -1, Yo{jıırlcıı l/an, Per<'lıem-
l>ı' Pa:ar, Galata. Telrplıon: 42125. Journal Quotidien des Adjudications 

Adresse Telegraphique: 
Iatanbul - MÜNAKASA 

tere Annee No. 201 LUNDI 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~===··M-

I
Prix est. 1 Caut. 1 Genre 1 Objet de l' adjudication 

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

Rcpar. fondamentale d'un tronçon (KM. 34-52) de la 
route Ouzounkeupru-Keehane (extract. de 2370 m3 
pierre de bloquage dcs earrieres de Keehane). 

Aeier, lames pour eornieres et tôles (pour l' Adminis
tration des caux ai.)· 

Construetion d'une etable pour vaches au haras de 
Tehifteler (eah. eh. P. 184). 

Traverscs en bois ele hetre : 59502 normales 390 
pour aiguilles (de la foret Kouzgoundere·Kaza 
Duzdje) (eah. eh. P. 573). 

Prov. d'adjudie . 

173 - Gre a gre 

738 50 53 38 Publique 

36777 35 2758 30 Pli eaeh . 

114593 80 6979 69 
" 

Traverses en bois de hctre : 79303 normales, 390 130343 75 7767 39 
pour aiguilles (foret Bitehkiderc, Kaza Duzdje) 

" 
(cah. eh. P. 652ı. 

lnstallation d'eau a la fabrique de boites de Ojibali 
Construetion d'une sallc de eonference a Mardine 

(cah. eh. 5 10.000 du prix estimable). 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
Instru ments Sanitaires - F ourniture pour Hôp. 

Produits pharmaeeutiques : 176 lots (aj.) (pour hôpi
tal regional). 

Produits pharmaeeutiques et materiel sanitaire : 212 
lots (pour hôpital modele Diarbekir). 

Soucle : 35 tonnes. 
Produits ehimiques: 65 lots- Produits pharmaeeu

tiques et materiel s.ınitaire : 123 lots (pour hôpi· 
tal modele Erzeroum). 

Medieaments et materiel sanita;re : (130 lots) (pour 
hôpital Zongouldak). 

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

207 65 Grc a grc 
34652 4 2598 97 Pli each. 

1950 147 P;.blique 

1685 126 38 
" 

6300 '472 50 Pli caeh. 
1110 83 25 Publique 

1021 90 76 65 
" 

Lieu d'adjudication. 

Com. Perrn. Vılayet Edirne. 

Coın. Perm. Munieipalite Ankara. 

Dir. Trav. Publics Eskiehehir. 

Depart. Materiel Min. Trav.Publies 

" 

Com. Ach.Econom.Monop.K.taehe 
Com. Perm. Vılayet Mardine. 

Com. Permanente Vilayet Edirne. 

Dir. Hyg.et Ass.Soeiale Djahal oglou. 

Com. Aeh. D. Gen. Fab. Milit. 
Dir.Hyg etAss.SoeialeDjahaloglou. 

" 

16 NOVEMBRE t~ 

Cahier des Charges 

Dır. Trav. Publics Vilayet Edirne. 

Dir. Hyg. et Ass. Soe. l~taııbul. 

1 
Date 1 J-Ieure 

·~ 

20-11-36 

30-11-36 

30-11-36 

30-11-36 

2-12-36 
9-12-36 

20-11-36 

2-12-36 

30·11-36 
2-12-36 

2-12-36 

ıs "" 

15 

14 / 
12 / 

15 

14 / 

lnstallations diverses a ajouter a la centrale exis- 23800 - 1786 Pli 1..adı. Com. Perm Munieip. Kirklareli. Munieip.Kirklareli,-lstanb.-Ankara 21-12-36 15 / 

tante (moteur 200 ev. 2 eyliradres, type locmo-
bile semi-fixe alternateur ete.). 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

"Ncvresims,,: 2000 pieees- Draps de lit : 4COO pie- P .210etl 10 645 - Pli eaehete Dir.Hyg.et Ass.Soe. Ojahaloghlou. 
ees (pour hôpital des maladies nerveuses et men-
tales). 

Couvertures d'! laine: 500 pieees (pour le meme P. 837,5 314 07 Publique " hôpital). 
Montage de 166 poeles, leur nettoyage a 2 reprises 

et fournıture de tuyaux (pour bureaux du fise). · 

Transport-Chargement - Dechargement 

375 - 102 -
" 

Direction Biens Nationaux lstanbul. 

Transport de 650 tonnes de produits sous monopo· 
le, des ateliers de tabae a divers endroits. 

37520 - 2814 - Pli eaeh. Direetion Generale MonopolesBitlis 

1 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois see : 15000 k. (pr. les bureaux Admin. Privee). 150 -
Anthraeite turc: 175 tonnes (pr. les bureaux du fisc) L.23,48la t. 
Huile Vaeuum ou similaire: 30 tonnes (pour les 9000 -

11 25 
309 
675 -

moyens de trangport du service acronautique ). 
Bois de chauffage: 20 tonnes, charbon : 1,5 tonne. 

Divers 

Savon pour selles : 576 kilos. 
Globes (map. ?) en aluminium : 200 picces (ai.). 
Verre amerieain pr. les besoins de l'aeronaut.: 80m3. 
Maehine a fraiser : 1 piece (aj.). 

B) Adjudications a la surenchere 

Barils pr. huile Diesel (vides) .(staticm emis.sion TSF.). 
Taxi Dodge. 

404 - 31 
340 - 25 50 

43200 3240 -
2300 -

Publique Com. Perm. Vilayet Samsor· 

" 
Direction Biens Nationaux lst nbul 

Pli eaeh. Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara. 

Gre a grc Com. Perm. Munieipalite Ankara. 

Gre iı gre Com.Ach.lst.Comm.G. Surv. Douan. 
Publique Dir. Gen. Serv. Cartogr. Djebcdji. 
Pli each. Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 
Publique Direetion Eeole Agricole Adana. 

Grc a g-re 
Publique 

Direetion Gen. PTT. Ankara. 
Arret Autobus Bosphore Taxim. 7me Bureau Executif lıtanbul. 

2-12-36 

2-12-36 

30-11-36 

25·11·36 

23-11-36 
30-11-36 
30-11-36 

les mard.vend, 
jusq. 11-12-36 

2-12-36 
20· 11-36 

4-1 -37 
20-11-36 

16·11-36 
18-11·36 

16 

15 s 

14 

14 

15 
14 
15 

_., 

14 
10 
15 
1 ı! 


