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P· N D E K i L E R : : 
iı ~Yaıa Haberleri ; 
arılar, emirler, teblitler ~ 

a) M" k • ı,~ una asalar : 
kı l'Xak, Zahire, Et ve Sebze 

1
11
•.••t, Tamirat, Nafıa İt· 

l..ı;~ı, Malzeme, Harita. 
.•çlar-KJinik ve fıpençi

t,t;~a •.lit-Haatane leYa:ıı m 
f ktrık hava gazı kalori-

1_..lıttr Tea&aat ve Malzeme 
\' •tbaa işleri - Kırtuiye 

l..P.t •zıhane levazımı 
y •hrukat, Benzin, Makine 
~!ları ve saire. 

! uteferrik 

~enıucat- Elbiıe-Kundura
l..._~•ttıaşır v. s. 

l' •kineler, Motörler, ıair 
eferruatı 

ı,P.t?) Müzayedeler. 
l utteferrik 

'~iilteıirnlik i•leri. .. ~.............. ., 
....... ~H~ ..... 4 ... ~t<t~ .. ~-ct,............., 

PİYASA 
~AB ERLERİ 

~··-*·"~ 
\t· İtalyaya ihracat 

1 ~d. vekaletinden: Atağı· 
tnırn bütün ticaret oda
~6nderilmiştir. 

l ltalyaya karşı tatbik edi
tcri tedbirler yani muay• 

~ ı~•lların f talyaya ihracının 
\i 1Yadan ithalinin menedil· 
~,t taahhüdü 15 Temmuzdan 
~ tıı kalkmııiır. ..... . 

• l~alya ile aramızda mev· 
'~I Nııan 934 tarihli ticaret 

~ .. · 
~ lt•nr anla,maları 20 Tem· 

3.., '-~ıtrnı bitiyor. 
~'-d eni bir anla4ma o vak
d~ t irnzalanmadığı tak· 
-~d talyan ithalatı 21 Tem· 

'-ıı "t"b T" k" d ı t aren ur ıye e 
t'•ı sayılı kontenjan ve Türk 

b·"' koruma hakkındaki 
b ... • 
it •ayılı kararnamelerın 
i ~ltiği umumi hükümlere 
't olacaktır. Bilmukabele 
. it_~ Türk malları ithalatı 
ı ~l Yan umumi rejimine 
~~ ile aktır. ltalyadaki bu
~- 11rnurni ithal rejimi hak-

t tlıalumat 16 Temmuz 
'-t'h '4 b,.1 ve 13 numaralı Tür• 

11 tlilteninde m~vcuttur. A· 
il ~~1- tcarlar bunu menıup 

~İlt tı ticaret odalarından 
"~I._ ~de bilirler. 
~t •a ltalyaya vaki olacak 
't.1. Temmuz 936 tarihin· 

1 
ltatya maliye nezare· 

" \ d •lınacak mütekaddem 
~ ~Ye tabi olduğu mer• 

~<lir, 

)~ 

~Cıhk şirketi kuruluyor 
..,'-l Vekaleti meyvacılığ'ın 
~t~ hariçte inkişafını te -
lt~ek üzere büyük bir 

tir~'ulınuı için teşebbüa
\1 1~1

1•1lıiştir. Milli banka
~ bı.ı.I\ • iştirakile kurulacak 
\'tf fırket ayni zamanda 
\' '-' tlıeyv al ar iıtihaal e

' ;ııtakalarda meyva kon• 
•brikaları kuracaktır. 

CUMA 
- = 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: -
İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 

İstanbul ıehir dahili. Posta Telegraf Merkezlerin~en gece gün
düz açık olan İıtanbul, Galata, Beyoğlu, Pangaltı, Uıküdar, K a• 
dıköy merke:ılerile hergün saat 8 den 24 e kadar açık bulundu
rulan Aksaray, Anadoluhisan, Bakırköy, Beyazıd, Beşiktaş, Fa
tih, Tophane, Haydarpaşa, Kuımpaşa, Kartal, Samatya merkez
lerinde posta muameleıinin kapalı bulunduğu zaman zarfında 
adi poıta maddeleri de kabul edileceği bilinmek üzere ilan o]u-

nur. 

Borsa ve Osmanlı Bankası Komiserliğinden: 
"A. E. G. Türk Anonim elektrik şirketi Umumiyeai,, ne a.id 

her biri yüz liralık 1.000 hisse senedi, Borsa Kurultayının kararı 
mucibince 14-7-936 tarihinden itibaren kottan çıkarılmıştır. 

a) M0NAKASALAR 
) -Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
İlk teminatı Muh. Bedeli Miktarı Cinsi 

Lira K. Lira Kilo 
2 ()() 24 200 Nohud 

17 ()() 225 1500 Kuru fasulya 
ı 3 50 180 600 Beyaz peynir 
13 50 180 400 Kaşer peynir 
7 50 96 200 Vejetalin yağı 
8 30 110 650 tin 
5 ()() 66 2200 Kepek 

n 50 975 65000 ad. Yumurta 
'J:1 90 372 000 Kuru kayaı 
9 50 l 25 2500 Soda 
3 50 45 50 Kuru bamy• 
6 50 99 600 Nişasta 
Yukarıda cinıi ve miktara yazılı 12 kalem erza1c pazarhkla a

lınacaktır. Pazarlığı 20-7·936 pazartesi iÜDÜ saat kl5
1 

te. Komi~-
d 1 ktlr Şartnameleri hergün levazım a emınde gö-yon a yapı aca • 

rülebilir. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi Satınahna 

Komisyonu Reisliğinden: 

1 - Müe11eaemiz hayvanları 
ihtiyacı için alınacak yetillij'in 
23-7-936 perşembe günü saat 
11 de açık ekıiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Bedeli muhammeni 2400 
liradır. 

3 - İlk teminat 180 liradır . 
4 - Şartnameıini (Örmek 

için müessese muhasip mute
metliğine ve eksiltmeye iştirak 
için yukarda yazılı günde mü· 
esaesede müteşekkil 1ahn alma 
komisyonuna müracaatları. 

5 _ Teminat bedeli hudut 
ve ıabiller ıuhhat umum mil· 
dürlüğil veznesine teılim olu• 
nacakhr. 

2-lnşaat- Tamirat. Nafıa işleri· Malzeme· Harita 
Kastamonu Vilayetinden: 

1- Ekıiltmeye kanulan iş: Kastamonu ili merkezinde ve 0-
lukbaş mevkiinde 1 keşifi mucibince yeniden yapıl~cak kırk 

h · k- k · t kapalı zarf usuhyle eksilt yatakh a1tanenın aıır ısmı an,aa ı 
1 

k . · 
meyo konmuştur. 2 dir. Projeaine göre yapı aca ıntaatın kefif 
bedeli 21308 lira 51 kuruştur. 

2 B . 'd t l e•rak eunlardı. "3,, - u ı4e aı tar name er ve • ., 
A - Ekıiltme şartnamesi. 

8 - Mukavele projesi. 
C- Nafıa işleri şeraiti umumiyeıi. d . f · 
D - Teaviyei turabiye ve kiiir inşaata aır enni fartname. 

E- Husuıi tartoame. • 
F - Ketif cetveli, ıilsilei fiat cetveli, metraı cetveli. 
G - Proje, ~rafik. 

110 
k 

İsteyenler bu tartnameleri ve evra~ı, ~~uş bedel mu· 
kabilinde Kutamonu Nafıa müdürlüıunde~ ala~ıl .. ler. 

3- Ekıiltme 29-7-936 tarihinde çarşa~ a Iunu saat 15 de 

K t hu-kumet binaaında daiıni eocumende yapılacaktır. as amonu l kt 
4- Ekıiltme kapah zarf uıulile yap~ ~ca ır. . 
5- Eksiltmeye fİrebilmek için iıteklınıo 1598. lıra .50 k. m~-
k · t • b d n ba•ka afağıdakı vesıkaları haız vak at temına verme11, un a ., 

olup ıaıtermeai lazımdır. "4,, _ . . . • . 
B · b b'l v • dair fennı ehhyetname ıle sıcıllı u ıntaa yapa ı ecegme 

ticarete kayıtlı olduğuna dair r. c. oduından vesika getirmeleri. 
• 6- Teklif mektupları yukarda 3 cü maddede yazılı saatten 
bir ıaat evveline kadar vilayete ıetirerek ekıiltme koaıiıyon 

17 T emmu.r 1936 

---------------------------------------Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Ga~ele ımindufralrntlan maada: 

1 - Tacirleri al<ikadar eden kanım, kararname 
ticaret_ mualze<le/er:', ·kontenjan lisfderini parasız ola~ 
rak lurkcr. uecıa f'ransı:ca ilrioe surdlle abone/nine 
takdim eder. · · 

'2 - Abonelerinin uerqi müskülrllım luU icin bu fı.;
~er.de tec.nibeli ve salttİıiyel 'sahibi bir m~itehass~sı 
ıstışare ıçin parası ::; olarak emirlerine anuide b11lun
clurmaktad1r. 

3. - Bilıımwn terc,~me. işlerinde «Poliglotn Bürosn 
tarafrndan yüzde ?.> tcnziltit yapılır. 

reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta ile gönderile
cek mektupların nihayet 3 ünçü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatJlmıt ol
ması lazımdır. Poıtada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Urfa Jandarma Komutanlığından 
l - Eksiltmiye konulan iş: Suriye hududu dahilinde, Caber 

kalesi. yanında Süleyman Şah Türbesinde jandarma karakol bi
nası. inşaatın keşif bedeli 6406 lira 51 kuruştur . 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
A - Ekıiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyeai 
D - Kargir ve beton inşaata dair fenni fartname 
E - Hususi ,artname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli 
C - Proje. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelıiz olarak Urfa lan~ 

darma Komutanlığından i•tiye ve g-Örebilirler. 
3 - Eksiltme 29-7-936 Çarşamba günü saat onda Urfa Jan· 

darma Komutanlığı odasında yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltrniye girebilmek için isteklinin 480 lira 49 kurut 

m~vakkat teminat vermesi, bundan batka atağıdaki veıikaları 
haız olup getirmesi lazımdır. 

2490 sayılı kanunun hükmüne göre bu ite girebilmek için da· 
ha evvel bu gibi işleri başarmış olduklarına dair reami makam· 
ca tasdikli ehliyeti fenniye vesikalarını ihale gününden sekiz gün 
evvel Urfa Nafıa Müdürlüğüne ibrazla tasdik ettirmeleri gerektir. 

6 - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı aaat· 
ten bir saat evveline kadar Urfa Vilayeti Jandarma Komutanlığı 
odasındaki Eksiltme Komiıyonu Reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir . Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumile iyice kapatılmış olması tarttır. Postada olacak gecikme· 
ler kabul edilmez. 

Hakkari İlbaylığından: 

Vilayetimiz muhasebei 
huıuıiyesi tarafından 936 yılı 
içinde inşa edilecek üç bina 
artırma, eksiltme ve ihale ka
nunu mucibince kapalı zarf 
uaulile on beş gün müddetle 
7-7-936dan itibaren münakasa
ya konulmuttur. 

2 - Beher evin bedeli keşfi 
dört binı kırk üç liradır. 

3- Bedeli keşfine a-öre yüz
de yedibuçuk teminat akçesi 
yüz üç lira 26 kuruştur. 

4- Talip olanların tartna· 
meyi anlamak üzere Hakkari 
Vilayet Encümeni Dairesine 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve 
limanları işletme Umum 

İdaresinden: 
9·7-936 tarihinde icra edile· 

oegi Han olunan Eııenkent ve 
Yeni doğan istasyon binaları 
intaatının ekailtmesi tehir olun
muştur. Bu işe ait şartnameler 
yeniden tanzim edildikl~n ıon-

ra eksiltmenin yapılacağı tarih 
ayrıca ilin olunacaktır. -

Ankara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden 

Ankara Otomatik telefon 
santralı binasımn dıt badanası 
ve pencere çerçevelerinin bo
yanma iıi pa:ıarlığa konulmut· 
tur. Keşif bedeli 572 lira 44 
kuruş, muvakkat teminat 42 
lira 93 kuru4tur. 

İsteklilerin 27 Temmuz 936 
pazartesi fÜnÜ saat J 5 te. Bu 
pazarlığa iştirak edeceklerine 
dair Nafıa Müdürlüğünden a· 
lacakları ehliyetname ve temi· 
nat makbuzu ile komiıyonu· 

muza müracaatları. 
• • • 

798 lira 79 kuruş ketifli Üs
küdar teph:rhaneaiıain tamiri ile 
585 lira 72 kuruş ketifli İştan
bul 19 uncu mektebin bahçe 
duvarınm Ü2:erine parmakhk 
yapılması i'i açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bak: İltanbul Be-

lediyesi İllularına. 



Sayfa 2 

J ... JJaçfar, Klinik ve İspençiyari alat: 
Ankara Nümune Hastannesi Baş Tabibliğinden: 

Hastanenin 936 mali yalı jhtiyacı olan 1400 kilo üç A. marka 
birinci nevi pamuk ve 40000 metro iaz hidrefil ve 4500 metro 
sargılık Amerikan bezi 13 Temmuz 936 tarihinden 28 Temmuz 
936 tarihine kadar 15 gün müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

!a!~P olanlar. evsaf ve şartnamelerini Ankarada Hastane Baş· 
tabıblutnde ve lstanbulda Sahhat ve İçtimai Muavenet Müdürlü· · 
tinde ıörerek eksiltme günü olan 28 Temmuz 936 Sah günü 
••at l4 te Ankara Nümune Hastanesinde müteşekkil komisyona 
müracaat et.inler. 

Dikkat: Muvakkat teminata para olarak ahnmıyacağından pa· 
ra vermek iıteyenl k ·ıı .. .. d b" - 1 ·· t ecl k er e sı me gunun en ır gun evve muracaa 

ıi ere paralarını Maliye veznt?ıine yatırıp makbuz getirmeleri 
zımdır. 

4· Elektrik-Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Fethiye Belediyesinden : 

24·6-9J6 t "h' d f l"l k ·ı . ·1· l F . arı ın e kapalı zar usu ı e e sı tmesı ı an o onan 
d~~ıye ka.abası elektrik tesisatının inşasına talip zuhur etme· 

1 
ığındcn bir ay içinde pazarlıkla yapılmasına karar verilmiştir. 

:teklilerin Fethiye Bel~diyesine müracaatları ilan olunur. 

5 ·· Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
Adliye Vekaletinden: 

Ceza mahkemeleri usulü kanunu ve tadilatı ile cürmü 
~Cfhut kanununun bir nusha halinde ve en az beş, en çok on 
orma: ve türk ceza kanunu ile bu kanununun meriyet mevkiine 
vazına müteallik kanunun birleştirilirek ayrıca bir nüıha halinde 
ve en az dokuz, en çok on iki forma (ikişer bin) nüsha olarak 
•ar~~Hi dairesinde pazarlıkla tabetti~ilecektir .. 

3 
_ Beher formasının tahmin bedelı on beş lıra. 

4 
Muvakkat teminat mikdarı 23 lira 75 kuruştur . 

d A-: Pazarlık 30-7-936 perşembe günü öğleden sonra saat 15 
~ dhye Vekaleti Levazım Müdürlüğü oduında toplanacak ko

ınıayon tar fı d 
5 _ a n an yapılacaktır. . . . 

A k Pazarlığa iştirak edeceklerın bu hususa daır şartnameyı 
A:r arada Adliye vekaleti Levazım Müdüriyetinden ve istanbulda 
l ıye levazım memurluğundan imza mukabilinde parasız alma· 
ank~e pazarlık günü muvakkat teminat mikdarım havi sandık 
~l~ u

1
zu veya banka mektubu ile komisyona müracaat etmeleri 

ı an o unur. 

6- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve saire 
Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

d H~!d~paşa Lisesi ve pansiyonu için 1500 ton Tüvenan ma
k en l onıurü kapalı zarf usulile aatınalmak üzere eksiltmeye 

onu nıu,tur. 

1 
l- Ekıiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde top· 

ana
1
cak olan komisyonda 31 temmuz 1936 cuma günü saat 15te 

yapı acaktır. 

:- rahmin fiatı beher tonu 12 lira hesahile 18,000 liradır. 
4

_ ilk teminat 1,350 liradır. 
" ıtekliler şartnameyi görmek üzere Okul Direktörlüğüne 

ınuracaat edeb·1· l 
5 _ . ı ır er. 

l k Ekııltnıeye girmek istiyenler şartnamesinde ve 2490 sa
yı 1k anunda yazılı belgeleri ve ilk teminat makbuz veya banka 
me tubu içinde bulunan teklif mektublannı eksiltme vaktinden 
en son bir · · · B l jı saat evvel makbuz mukabıhnde Komısyon aşkan· 
1 

na vernıi, olmaları. Zarfların kanuni şekilde kapatılmış ol· 
nıa~ı ve Poıta ile gönderilecek teklif mektublarının da zama · 
nın a gelnıi, olması lazımdır. 

Teminat 
Ankara Emniyet Direktörlüğünden: 

Beher litresinin 
Tahmin fiab Çoğu Azı Cinai 

Lira Kr. K L" Lı'tre uruş. ıtre 
374. 63 'l:1 18500 8000 Benzin 

~~le i'Ünii: 29-7-936 çarşamba günü saat 15te. 
b .ırektöriüğümüz otomobil ve motosikletlerinin ihtiyacı olan 
en~ın i'Öıterilen günde açık eksiltme ile alınacaktır. Şartna· 

mes~ emniyet direktörlüğündedir. iıteklilerin yukarda miktarı 
~azı 1 Amuvakkat teminat makbuzu veya Banka mektubları ve 
•1nunlı b.elgelerile birlikte direktörlükte müteşekkil tkomisyona 

ıe me erı. 

Liseler Alım Satına Komisyonundan : 
Mabrukatın Muham. lık tem. Ekıiltme Saat 

cinai bedeli şekli 

Mangal 
Lira K. Lira K. 

kömürü Kilo 2745 823 50 61 71 Açık 14 

Odun Çeki 1805 4512 50 338 44 Açık 14.30 
Kok kö· · 

mGrü Ton al7 6181 50 135 81 Kapalı 
T üvenan ma- 15 
den kCimürü Ton 40 440 33 Açık 15.35 
Komiıyonumuaa batlı on clokua aeharl okulun yukarda 

yazılı mahrukat ,artnamelerine göre toplu olarak lhaleai yapıl· 
mak üzere 22-7-9.16 çarıamba gilnü ekailtmeye konmuttur. Ek· 
ıiltme ıekli saat· ile ınuhammen bedel ve ilk teminatları yan
larında ıa~teril~iıtir. Ekailtme latanbul Kültür Direktörlüğü 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Borsa· Piyasa 
16-7-1936 

Para Borsası 
Alı-: Satı~ 

ı Stf•rlin ti:.!4.- 1;:111,-

ı Jlolar 1:?:~/ıU l::!f.i,5U 

:..'O Fraıısız Fr. ıı;:ı.- ltjli,-

20 Lire Htl.l, rnt>.-
;!(I Belı;ik Fr. tilJ, 84-
~o Urulımi 2:!,- ~~.rıo 

~o iİRV\Tt' l•r. 812, ~~ll. 

21J l.ev,ı '>) 
~-. 

2.-., 
1 l'lorırı B::!, ~-i.-

:!IJ (:ı·k k ronıı l:>ı, ~·~,-
1 Avııstıın:t :-ıı. ~·~, :.u :! 'ı, 

l l'eı;ctn H. - ıe.-

1 ~tar!. ~~. :ıı), -
ı Zloti 1\1.- •>·>.-

1 P.-•ugli ~:!. - ~4,.--

~il L•'y ı:ı, - lü,-
;!ti Lıinıır 4K,~ -" .J-. 

ı YPıı :J·>.- ~~'&,-

:!ıı 1 !>\'t't.' kroıııı :11. :t1,-
ı Tiirl, ııllıııı \lü7,- ~lllH,-

l Buııkııot ( ı:ı.B. '>4·'.- 2.ıı:ı.-

Çekler 
.Aı;ılı~ "·npnnı<: 

Ll•ııdra t ''~.•=--> fi•l\t,5•1 

.'Iı•v Yorl, 1), •~ı~:ı ,., 7~tıj;, 

l'•ırı-. ı:vıo ı :!. o;l 
jı.Jil:ıııo IU. l~H} ll), lt ı~I.} 

Brıikst'I ~.1:.!:~ 'ı 4.71 'ı~ 
Atiıı;ı :-!-'ı.7\l ~.t.:-/700 

\Cllf'\'fı '.4:18.'ı. '..!,·'t:~ıl) 

Sulyıı ı ,:~. 1 :-,~·J ıi:ı , 

Aıııstı>rdanı 1.171.-.: 1' 1ti\ı4 
Prdg 1\1. 11;4;, l\l, illi' 
Vi~aııa !ı' t ~ •:1:; 4.t::-n~ 

~laclrid ~».t'~,- ;'i,(')l):-;\) 

Bı•rliıı 1.\17:-lll ı ,fl7~li 

\'ar-:tı\'n ~. t\ı::ı !J' t :"';~:!, 
Budapeşt 'ı. :~. ,~.-. 4.~ı;!U 

Hiilm·~ tı 17.ı""" ıu7,Htii 

Bel~raıl :t\tı;,~.-J :;!ı , ~ı~;s;-, 

Yokoharııa 2,tiSHO • ~.li8~U 
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7 --Miiteferrik 
Devlet Demiryolları ve Li

manları işletme U . 
İdaresinden : 

idaremizin Nafia romorkörüne 
aid kazanı açık eksiltme ile ta• 
mir eUirilecektir. Açık eksiltme 
31-7-936 cuma günü saat onda 
Haydarpaşada gar binası dahilin· 
beki Birinci işletme Komisyonunda 
yapılacakhr. Yapılacak tamirin 
tahmin bedeli 600lira ve muvakkat 
tem in atı 45 liradır. Bu işe girmek 
istiyenlerin muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesaikla bir
likte eksiltme günü saatine kadar 
Komisyona raüracaatleri laumdar. 
Bu işe aid şartnameler Komisyon· 
dan parasız olarak da~ıtılmaktadır 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satın Alma Komisyonunden: 

1-Beher metresine biçilen ederi 
260 kuruş olan 3.000 metre ma
lra kılıflığı kumaş ile beher tane
sine biçilen ederi 185 kuruş olan 
5.500 tane şaplı koyun derisi ka· 
palı zarfla ve ayrı ayrı eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2-kumaşın ihalesi 30 Temmuz 
936 perşmbe günü saat 15 de Ye 

derinin ihalesi ayni gün saat 11 
de yapılacaktır. 

3 Şartnamelerini bedelsiz al· 
mak ve örneklerini görmek isti· 
yenlerin her gün Ko.na u~ramaları. 

'4-Kumaşın ilk teminatı 585 ve 
derinin ilk teminatı 763 lira 13 
kuruştur. 

5- Ekıiltmeye girecekler kanuni 
teminatı ve 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 

belgelerile birlikte teklif mektupla· 
rını ihale saatından en az bir 
saat evel M. M. V. satın alma 
Ko.na vermeleri. 

* * * 
lık mektepler için lüzümu o-

lan 200 tane büyük boy, 300 
tane orta boy et 300 tane küçük 
boy kl hepai 800 tane ikişer 
1dtllik •ıra kapah zarflar ekeilt
meye konulmuıtur. Bak: latanbu• 
Belediyesi llinların'a 

binasında Liseler muhasebeciliğinde toplanan Komisyo 
pılacaktır. İstekliler bu işe ait yartnameyi Komiıyon ı 
liğinden görüp öğrenebilirler. İlk teminatlarını Koaıilf011 

kanlığından alacakları irsaliye ile muhasebe vezoeaine yı 
ları ilin olunur. 

8·-· Mensucat · Elbise · Kundura · 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

Temizlik ırgadları için 374 takım elbise kasket 11 .if!: 
on beş g-ün müddetle ve ayrı ayrı açık eksiltmeye konıallll 

2 Elbise ve kasketinin muhammen bedeli 4114 91e 
muhammen bedeli 1870 liradır. 

3 - Muvakkat teminatları 309 ve 140,25 liradır. ...U 

4 - Şartname ve nümunelerini ııörmek isti yenler beri""-· 

:ı:ı işleri kalemine ve isteklilerin de 28 Temmuz 936 ıab 
aaat onbuçukta Belediye Encümenine müracaatları. 

Emniyet Umum 
Müdürlüğünden : 

1- 936 seneıinde zabıta. me
murlarına yaptırılacak elbise
ler için azı 12,000 metre, çotu 
13,000 metre kumaşın şartna· 

mesinde yapılan tadilat dolayı
ıile yeniden 15 gün müddetle 
kapalı zarf usulile eksiltmiye 
konulmuştur. 

2 - Kumaşın beher metresi
nin muhammen bedeli 500 ku · 
ruştur. 

3- Kumaşların ihalesi 31 
temmuz 936 cuma günil ıaat 

15te Ankarada Emniyet İşleri 
Umum Müdürlüğünde teşekkül 
edecek Komisyon huzurunda 

yapılacaktır . 

4- Eksiltmiye gi 
kumaşların muhamnıeP 
olan 65,000 lira üzerinde' 
c!e yedi buçuk hesabilt 
Jirahk muvakkat temiP1t 
tubu veya makbuzile "' 
sayılı kanunun ikinci •' 
cü maddelerinde yaııb 
lerle birlikte teklif 111ektd t 
nı ihale vaktinden bir ~ 
vel Komisyonundan vert' 

1 il 
5- Kumaşların ihalel ,t. 

muaddel şartname Eıoo11 
leri Umum Müdürlüğii 
ma Komiıyondan 91eril.i:• 

Fazla izahat almak 1 
1 

lerin mezkur Komi•Yo' 
racaatleri. 

9 - Makineler, Motörler, sair teferruatı 

.·. . "" 2100 lira keşifli iki adet motopompun pazarlıkla ekaıltdl 
lik olunmuştur. Bak: inhisarlar Umum Müdürlütü İlanl" 

b) M Ü Z AY E D E L S 
1 ·· Müteferrik : 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
idaresinden : 

Haydaşada İdaremiz matbaasında bir sene zarfınd• 
cek olan takriben 60 ton ağırlığında kırpıntı katıt 
Pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası d il' 
ki 1 ci işletme Komisyonu tarafından açık arttırın• 
tılacaktır. Beher ton kağıdın tahmin bedeli 12 t 

Bu işe girmek iatiyenlerin 54 liralık muvakkat 1 
larle birlikte arttırma günü saatine kadar Komi•Y0

;_, 

racaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler Komiayoll 
rasız olarak datıtılmaktadır. 

l~tanbul Tahsil Müdürlüğünden: 
Adet 
6000 yaprak kontur plak: Eyüb Babariyede N. 

plak fabrikasında . 

Yukarıda miktarı ve cinıi yazılı eşya verıi borcund•
0'f,t 

haczedilmiştir. 17-7-936 günü uat on dörtte Tabsili Elll,) 
nununa tevfikan mahallinde eablacaktır . Fazla izahat alllliJf 
yenlerin Eyüb Maliye Şube1i Tahıil Başmemurlutun• -
leri ilan olunur. 

De~let Demiryolları ve Limanları işletme Umum lda at 
Muhammen bedeli 6100 lira olan 40 ton karıt•k ;;, 

temiz pirinç talat 31-7-936 Cu~a günü saat 15 de ff•Y;:;p' 
Gar binaıı dahilindeki 1 inci ltletme Komiıyonu tar• 
palı zarf uıulile satıhta çıkarılmıttar. . " 

isteklilerin 457 lira 50 kurut muvakkat teminat ıle ıbi 
tayin ettiti veıikaları ve kanunun 4 üncil maddeai mu~ •1, 
girmete manit kanuni bulunmadığına dair beyannalJI~ .~~ 
mektuplarını aynı gün saat 14 e kadar komiıyoa re!' ;1 l 
meleri lizımdır. Bu işe ait şartname Haydarpaşada l ılll 
Komiıyonu tarahndan para11z olarak verilmektedir. 

2-· Mfiltezimlik işleri 
lstanbul Belediyesinden : "' 

Kartal çimento fabrikası önünden Madalya burnun• td 
niz içinden çıkardacak kumun resmi niabiai üç ıenecl 
açık artbrmaya konulmutlur. Şartaameai levazım 111ii ~ 
zarillilr. lateldilerin 21 lira1'1c muvakkat teminat 111-" 
mektubile beraber 30 Temmuz 936 Pertembe ıOail 1 

daimi encumende bulunmalıdır. 



Gümrükte Eşya Satışı J 1 

l~tanbuı Gümrükleri Şatış işleri Müdürlüğünden: 
lle <r"· • 7 13 ı· l llıa coUnü: 3 Ağustos 936.511 Sayı 56.500 kilo 12 . ıra 

720 ;~• 226 n; nikel cilalı pirinç traş makinesi, 509 s-308 k. 
l 35 ıra bb marka 4-6 n 506 s . 656 k. 131.20 lira ih marka 
~le\'~· günlük, 524 s. 165 k. 103. 13 lira 1 v 2957 m. 1-4 n; las
e ~:~ 514 s . 610 k. 91.50 1. tfc 22031 marka 1·6 n. tel kopc~~ 

du
1

.. il: 5-8·936. 487 s. 82 K. 820 lira ws marka 202 n. sun ı 
lıtUet taklidi, 512 a. 96. 500 le 521.59 lira jfs marka 226 n. 

lO 11.traş makinesi, 1084 s; 118'4 k. 177 lira 60 kuruş hıııs marka 
O ıı. levha asbestos, 502 s. 989 k. 148.35 lira lcs 4300 1 marka 
hl trı.iicellıt kağıdı , 497 s. 1560 k. 117 lira ncf marka 1-7 n. 
Ilı~ deınir vano musluğu, 6 ·8-936. 501 s. 1012 k. 303.60 l~ra 

lltnı lllarka 1-20 n . adi pirinç çubuk, 521 s. 1993 k. 59-79 lıra 
el~~ t~~ı, 520 s. 254 k. 219. 8 lira lff marka 3717-20 n: te~ 

lf} >plı2'i boyalı pamuk mensucat, 518 s. 578 k. 69.36 lıra cı 
•l._ nı;rka 1-10 n. zımpara kağıdı, 472 s. 52 k. 327 .60 lira rh 

041 n. pamuk dantel ihale günü: 7-8-936. 471 s. 77 k. 485 
ıra h ' ~tı t 1991 marka 513 n. pamuk dantel, 541 s. 67 k. 201 lira 

1 Poıtu , 139 si 1755 k. 105.30 lira jlg marka 1·8 n. kurulnıa· 
h ıtça imaline mahsus komple makine, 659 s. 738 k. 636.52 lira 
.e:'~lta 70-82 n. ipli~i boyalı pamuk mensucat, 657 s .637 le. 
1ı lıra h marka 1 26 n . kola, 10·8·936. !hale günü: 674 •; 1367 

6J~ lira js marka 1162 1166 n . deri taklidi mukava, 554 s . 495 
a9•15~ lira kk marka 72 .74 n. pamuk menıu~at, 675 s . 1094 k. 

IJ~ k !ıra pc marka 1154 1157 n . deri taklidı .muka:a.' 673 s. 
· 248,89 lira hap marka 2165-2168 n. tlerı taklıdı mukava 

• 8~ 1731 k. 432 lira mh marka aynalık cam, ibale günü: 12-8-
~t l S7 ı, 395.900 k. 197.95 lira ha marka 5372 53i4 n. demir 
cı~'5 °n dü~mesi 469 s· 607 k. 242.80 lira bs marka 

< oı 6 ' , . tı 252 n. yün mensucat, 470 s . 5151 k. 515.10 lıra achop mar· 
'r \'c araba " yayı için kesilmiş demir, 840 ı. 1838 k. 4135.50 
s/~fre ınarka oyun kağıdı transit, 842 • . 2600 kilo 143 lira wws 

13 lrıarka 1-2 n. demir dokuma makinesi, ihale günü: 13-8-936. 
~ 8

' 2263 k. 678-90 lira smr marka 1-16 n. adi bakır boru 
( • 1 

'lıt · 875.500 k. 131.33 lira pola marka 14 18 n. bir yüzü boyah 
~l 538 ı . 493 k. 110.93lira gd marka i301 n. aseton, 537 ıı. 
t D. ili. 15 lira gdc marka 1000 n. aseton, 961 s. 904 k. 216.96 
) k·cv marka mantarlı şişe kapsulu, 14-8-936. İhale günü: 962 s. 

<& kılo 107.28 lira dvc marka cilalı demir şi~e mantarı, 500 s. 
lı.s2 ~52 lira aj marka 14 n. taslak keçe şapka, 522 s. 548 k. 
~ t lıra ek marka 1-05 n. demir fare kapan1, 355 s. 56 k. 224 
., • tnarka 87891 n. sun'i ipek ipliği, 453 s. 71 k. 109.6 lira 
~~arka 2990 n. mer~erize pullu pamuk mensücat, ihale günü: 
~ 36. 452 s. 54 k. 59.62 lira mo marka 3827 n. merserize pa-
t ktııenaucat, 451 s. 163.500 le. 71.76 lira dj marka 26 27 n. de· 

llndura kapsülü, 445. s. 75 k. 140.63 lira spj 9834 n. pamuk 
\kadife mensücat, 444 11. 70 k. 131.25 lira sp.s marka 9835 n. 

Pcluş kadife mcnsücat, 443 s. 46 k. 86,25 lira spj marka 
ıa n: Paınuk pelü~ kadife mensucat ihale rünü: 19·8-936. 442 s. 45k. 
Soolıra spjmarka 9840 n. pamuk peluı kadife menıücat, 841 s. 
~ it. 207 lira tokatlı w59Is marka sade keten peçetelik. 845 

~: k. 168 rbi marka 3222 n. itriyatcılık tamüatamel kimyevi ci-
q~ trdcn, 849 8. 83 k.. 203.35 lira nd marka 3509 n. arişi pamuk 
~, tııc~nsücat, 848 •· 88 k. 352 lira jfc marka 772 n. yün pelus, 
~~q· ~Unü: 21-8-936. 403 8. 233 k. 145.63 lira vmp marka 1 2 n. 
tk 

1~ hıakine kayısı, 376 s. 5.40 kilo 324 lira mb marka 770 n. 
~ ıkı ·'dın çorabı, 386 s . 70 k. 63 lira pcn marka 81623 n. arası 
8 1 

Pamuk çocuk altlı~ı, 466 s. 58.800 k. 317 .52 lira ag marka 
1\ y-ba' Un mensücat, 462 s. 105.600 k. 52.80 lira jcf marka 1598 

1
• l2{alı dcmirsi gare tabaka.sa, ihale günü: 24 ·8-936. 461 s. 164.500 
~ ı29•38 lira ab marka 4-6 n. avcılar için nişan hedefi, 471 s. 72 
'33·8 İ~O lira ny 4707 a marka 2n. oto şasi akumı, 536 s. 357 k. 
1
t ltı ıra ete marka 918 921 n. sabun tozu, 449 s. 103 le. 61.5 3 
~le ·~~a 21 n. selleloitten müreddep gümilş yaldızlı saç tokası, i· 

1 ~ıı'i 1'unü: 26·8-936. 486 s. 40.900 k. 409. lira ws marka 153 n. 
'Y..lıl>~düsüet taklidi, 629 s . 166 k. 83 lira fnm marka 14?3 95 n. 
}72 cneke ı1igara kutusu, 630 s. 95 k. 37 6 lira utcbb marka 
~t~ ktı. sun'i ipek ipliği, 631 s . 44.SOk, 2670 lira .sr marka 21 n. i

hr, ~ın Çorabı, 633 s. 158 k. 79 lira ve marka boyalı teneke 
14ttk, 51.ıtueu, ihale ~ünü: 28-8-936. 634 s. 89 k. 120.15 lira hg 
) k. 1, 94 n. bir düzüne lastik sürülmüş pamuk. menaücat, 607 s. 
tıoa 8 !8.25 lira jfs marka 228 n. nikel cilalı pirinç traş makinesi 
t~ ltı~k· l.SOO k. 183.38 lira jfs marka 227 n. nikel cilalı pirinç h· 

Mi~i, ;~esi, 697 s, 43 le. 172 lira TIZB marka 651 n. aun'i ipek 

1 
l...._ 

1 
O 1 • 119 k. 476 lira tizb marka 645 n. sun'i ipek ipliği . 

~\t ı4t 549 S. kan. mücibince yukarıdak.i eşya yazılı gün~rde ve 
t\~lır. 

2
e 2:90 s. kan. hükümleri dairesinde açık artırma ile satıla

q0t~tiJt - ulkeye ithal için alıcı çıkmazsa aynı celsede yapaa illere 
~ buç\ı~ek. Şatlilc isteklisine satılacaktır. 3- Jıteklilerin yüzde yı· 
~ı e.1 Pey ak1relerini gösterir makpuzla beraber, peşin para ile 

~t~~ler~~k isteyenlerin erbabı ticaretten olduklarına dair ünvan tez· 
!1ıı lle.r nı. Veyll ticaret odası vesikalarını göstermek şarttır. 4- Pe· 
) '~litıda ılc Dlal almak iateyenlerin eşyanın def erini temamen ve 
~tıı ~e. e Pey olarak yatırmaları. 5- Pey makbutlan kanunen muay · 
~l\ır, ;~nda .komiıyona gösterilmelidir. 6- Her gün pey akçe1i 
~aı h/ nız ıbale günlerinde saat 13,5e kadar pey akçesinin alın· 

ın llluhascbeye müracaat edilmesi ilin olllnur. 
(99) 

~ul Bel;diyesi İl~ları 
~tll~~ş~f bedeli 798 lira 79 kuruş olan Üsküdar tephir· 
~ -~1 11110 

tamiri açık eksiltmeye konulmuştur· Keşif ev· 
\'~ Şartnamesi Levazım Müdürlügünde görülür. İs· 

MÜNAKASA GAZETESİ 

tekli olanlar Belediye fen işleri müdürlügünden alacoık· 
ları fen ehliyet vesikasile kanunun tayin ettiği vesika ve 
60 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektnbile be
raber 31 Temmuz 936 cuma günü saat 15 te daimi en· 
cümeade bulunmalıdır. (BJ 104 

• • * 
Keşif bedeli 585 lira 72 kuruş olan İstanbul 19uncu 

mektebin bahçe duvarının üzerine parmaklık yapılması 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartname
si Levazım Müdürlügünde görülür· istekli olanlar en son 
sekiz gün evYel müracaatla bayındırlık direktörliiğünden 
tasdik ettirilmiş fen ehliyet vesikasile hanunun tayin 
tttiği vesika ve 44 liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile beraber 31 Temmuz 936 cuma günü 
saat 15 pe daimi encümende bulunmalıdır. (İ) 103 

• * • 
İlk mektebler ıçın lüzumu olan 200 tane büyü boy, 

300 tane orla boy 300 tane küçük boy ki hepsi 800 
tane ikişer kişilik sıra kapalı zarfla eksiltmey,e konul-

. muştur. Nümunesi maarif ambarında görülür. Ve şartna· 
mesi parasız olarak levazım müdürlüğünden alınır. Ek
siltme .) Ağustos 936 pazartesi günü saat l 6da Daimi 
Encümende yapılacaktır. İstekli olanlar Bayandırlık Di
rektörlügünden bu iş için vesika almaları şarttır. Ek
siltmeye girmek isteyenler 470 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubunu havi zarflarını yukarda yazılı 
günde saat 15 şe kadar daimi encümene vermelidir. 

(i) 102 

istanbul Asliye ikinci Hukuk 

Mahkemesinden· 

936·62 

Davacı maliye muhake
mat Müdüriyeti tarafından 
Fatihte hovace övez mahal
lesinde dede bostan soka
ğında il numaralı hanede 
Resim Ahmet Kurban oğlu 
ile kefili Galatada kalaycı 
oğlu hanında 4 No. lı ya
zıhanede Abdullah Oğlu 
Bahri aleyhlerine açılan a
lacak davasından dolayı 
müddeyialeyhlere gönderi
len arzuhal suretleri ikamet
gahlarının meçhul ·olması 

hasebiyle bila tebliğ iade 
kılındığı anlaşılmış, ve da
vacı· vekilinin muvafıkı ka· 
nun görülen talebi veçhile 
dava arzuhali suretleri ile 
davetyenin bir ay müddet· 
le ilanen tebliğine ve tab-

ı kikatın 19· 10-936 saat 14de 
talikine tahkikat hakimli
ğince karar verilmiş oldu-

İnhisarlarUmumMüdürlüğünden ·' - - ı 
14-7-936 tarihinde pazarlıklasatın alınacağı ilan olu-

ğundan yövnıi mezkur ve 

saat de tahkikat hakimliği 
huzurunda isbatı vucut et· 
meleri ve yahut tarafların· 
dan musaddak senetle bir 
vekil göndermeleri ve aksi nan 2100 lira muhammen bedelli iki adet motopompa 

ait tekliHerin tetkikatı bitmediğinden pazarlıkla eksilt
mesi 2-4-7-936 cuma günü saat 15e talik olunmuştur. 
Teklifleri muvafık görülen isteklisinin yüzde 7,50 mu
vakkat güvenme paralarıyla birlikte tayin olunan giin 
ve saatte Kabataşta levazım ' ve mübayaat şobeşindeki 
Alım Satım Komisyonuna müracaatları. l O 1 ( l 2) 

* • * 

Şartnamesinde yazıla evsafta beheri 12 lira muham
men bedeli 287 adet dökme soba 30-7-936 tarihine ras
layan perşembe günü saat 15 de açık ehsiltme suretile 
satın alınacaktır. 

isteklilerin şartnameyi almak üzere her gün ve eksilt
me için de iktiza eden kanuni vesikaları ve yüzde 7,5 
güvenme parası olan 516 liraile birlikte Kabataşta leva· 
zım ve mubayaat şubesindeki ahm satım komisyonuna 
müracaatları. (77) 2 4 

• • • 
1 - İdaremizin Polathanede yaptırılacağı t 21 187 lira 

81 kuruş keşif bedelli tütün ambarı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - ~ünakasa evrakı 6 lira 6 kuruş mukabilinde 
İnhisarlar inşaat şubesinden alınabilir. 
. 3 - Eksiltme 23 temmuz perşembe günü saat t l de 
Istanbulda Kaba taşta İnhisarlar levazım şubesindeki a
lım, satım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - !duvakkat Teminat 7309 lira 39 kuruşdur. 
. 5 - Is~eklilerin ihale gününden en az üç gün evvel 
inhisarlar mşaat şubesine gelerek Nafıa Vekaletinden 
aldıkları fenni ehliyet vesikalarını ibrat ile münakasaya 
girebileceklerine dair birer vesika almaları şarttır. 

6 - Teklif kapalı zarfları ihale günü en geç saat 
tam I~ .a kadar ismi geçen komisyon reisliğine makbuz 
mukabılınde verilmit olmalıdır. (67) 3-4 

* * * 
1- İdaremizin Cibali Fabrikasında yaptıracağı 

14877,14 lira keşif bedelli tadilat ve tesisat kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. 

2- Münakasa evrakı 75 kuruşa İnhisarlar İnşaat 
Şubesinden alınabilir. 

3- E~silt ae 27-7-936 pazartesi günü saat 1 tde Ka· 
bataşta inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1 • 15. 79 liradır. 
5- isteklilerin ihaleden en az üç gün evvel İnhisar

lar İnşaat Şubesine gelerek fenni ehliyet vesikası a l
maları şarttır. 

6 Teklif kapalı zarfları ihale günü tam saat 1 Oa 
kadar ismi geçen komisyon Reisliğine makbuz mukabi-
linde verilmiş olmalıdır. (86) 2- 4 

taktirde haklarında kanuni 
muamelenin yapılacağı ma
lum olmak üzere ilan olu· 
nur . 

Fatih Sulh ikinci Hukuk 
Hakimliğinden: 

936-107 

Hrzine'nin müddealeyh 
F atih'te Ahmediye karako
lu budududunda Nalıncı 
sokağında 24 numarada 
mukim Allaeddin aleyhine 
ikame eylediği maaş fazla
sı 14 liranın tahsili davası• 
nın cereyan eden mahke
mesinde meblağı mezbur 
14 liranın tarihi dava olan 
22 T. sani 935 ten itibaren 
yüzde 5 faiz ve yüzde 1 O 
ücreti vekalet tahsiline 30 
Mart 936 tarihinde karar 
verildiği ve gönderilen Baş 
katip ihbarnamesinin zah
rindaki mubaşırın şerhin
den müddeialeyhin ikamet
gahının meçhul olduğu an· 
Jaşılması hesabile bittalep 
20 gün müddetle ilanen 
hükmün tebliğine karar ve
rildiğindea. müddeti kanuni
yesi zarfında hükmü mez
kur temyiz edilmediği tak
tirde kesbi kat'iyet edeceği 
Başkatip ihbarnamesi ma
kamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (99) 

ikramiye kuponu 
Bu kuponu getirene 2 kurşun 
kalem vereceğiz. 
Adres: Aslan Kırtasiye Mağa· 
zası Billur Sokak Galata - · 
15 temuz. 

\ İmtiyaz sahibi . ve Yazı işleri 
Direktörü: lllmail Girit. 

Basıldığı yer: ARTUN Baıımevi 
Galata Billur sokak No. Hl 



•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 
8 • ,, 850 

MUNAKASA 
12 • ,, 1500 

- GAZETESi Le No. Ptrs. S 

la Palılle116 ı'adrouer i 
t- I' Mmiailtration Joumal Quotidien des Adjudicationı 

avıntages procures par notre journal 
i ses abonnes 

-
Coaitruetioa ti'•• H6pital de 

40 lits i Kastamonu {qaaıtier 
Oloukbaclle). Prix est. 21308,51, 
caut. pro•. 1598,50 L. Adj. sou• 
pli cacı.ete. C:O.. Permaaeate du 
Vilayet de Kaıtamoau, •ercredi, 
29·7-936 a ıs b~ Cah. de. eh. et 
cloeaaenta requia i& la. Direction 
du Travaux Publios dU ViW4ll 
de Ka1t'amoau, moy.,...t ll@ı. 
(Detaila elanı la partie turque da 
fOU'llal, rubr. •Lapat,;). 

-
Bacliıeoanaı• i• paitie ez· 

terlear• et pelnture cleı (en~ 
tru •la Cmtrale dea "F6t6'" 
phOM Auto .. tiqtea •'~ 
Priz •t. 572.44, ..m. 9IOJ• ~ 
L. Adj. t:le rre i ..-•. ÔJ•. 4e 
la l>i&?Ction dd P. T. T. 11' Aa· 
kara, ludi 27-7-936 a ıs fi. 

-

VBNDREDI 

-3-

Produitı, Chimiques et 
Ph\rmaceutiqueı - lnstru· 
ments Sanitaires - F our• 

niture pour Hôpitaux 

Coton de premiere qualite 
marque A. A. A. 1400 kilos. 

Gaz bydropbil 40,000 metres. 

Toile americain pour panse
meat 4500 metres, pour les be· 
soins annuels de l'Hôpital "Nu
moune,, d' Ankara. Adj. ouverte 
et separement pour chaque arti
cle. Com. speciale siegeant a 
l'Hôpital ıusvise İl Ankara, mardi 
28·7·936 a 14 h. Cah. dea eh. 
che.z le Medecin en Chef de l'Hô
pital a Ankara et a la Oirection 
de l'Hyaiene et de l' Al9iıtance 
Sociale d'letanbul. 

-4-

Habillement - Lingerie • 

Chaussurea ete. 

-5 -

lmtallation et Materiel 

d'Eleetri~ de Gaz, 1 
de Cbauff•re c.tt.ı 

L 'ad m • ..U pli eaclıete pour 
J'lnı-11.tion ;lect,ıqve 4-111 ..W. 
ie Fethiye, cvai devait avoir lieu 
le 24-6•936, a ete proloDpe, faa1e 
du souaiôioaaaite, d'un meia ot 
elle aura lea • ırt! l ,..e. S'a
..... l la Mualcip.lite e Fe. 
thi1e. 

- 8-

•••, pour le Lycee et la Penıion 
de Haydarpacba. Prix e1t. 18000 
L. (a raiıon de 12 L. la tonne). 
Caut. prov. 1350 L. Adj. sous 
pli cachete. Com. ıpeeiale aie
reant a la Oirection de l'lnıtruc
tion Publique d'lltaabul, vendre· 
di, 31·7-936 a 15 h. Cah. dea eh. 
İl la Oirection du Lycee. -

Charbon de brasero 2745 ki· 
los. Prix est. 823,50, caut. 
prov. 61,71 L. Adj. ouvertc. 

Bois de cba•ffare 1805 tche· 
kiı. Prix eat. 4512,50 cut. 
prov. 338,44 L. Adj. ouverte. 

Coke 317 tonneı. Prix e1t. 
6181,50, caut. prov. 135,81 L. 
Adj. sous pli caehete. 

Charbon tout·venant 40 ton• 
neı. Prix eıt. 440, caut. prov. 
33 L. Adj. ouverte. 

Pour leı 19 Externats d'lstan
bul. Com. Speciale ıiere•nt a la 
Comptabilite c1u Lyceeı ala Di· 
rection de l'lmtruction Pub&ique 
d 'lstanbul, mercredi 22 7-936 a 
14 h., a 14 h. 30, • 15 h., et a 
15 b. 30. Cah. ele• eh ••• secre-
fadat .1li Ja .. C.••--

----------~~~--............. --

T616foae: 

Adresse Teleı 
latanbal-

Caut. prov. 763,13 
pli cachete et 
d' Achat du Miaiıt_.. 
fease Nationale a 
30-7-936 a 1s h. et 
des eh. et echanti 
dite Commi11ion. 

ıions: 200 rralMla, 
et 300 petita, soit 
CauL prov. 470 L. 
cachete. Com. Per 
Municlpalite d'lataa 
8-936 l 16 h. l:.CIMllll'! 
pôt de la Directioa 
tion Publique. CaiJ. 
Directioa de l'Ec 

B) ı4udlcaU.u 
i la 


