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~nunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

-~iJe-Avulturya Klearinı ltilifnameainin devamı ve ıonu) 
1
--A-1935 

Ankara 1 Haziran 1936 

~ Veıcu, . . . . . 
IGıılco tarihle imza edilen yeni bir klınnı ıtılafnameııle 
~lllleri tadil edilmit olan IO Atuıtoı 1934 tarihli !ürki· 

•t1aturya Klirinı ltilihıame1ine atfen, Av~ıtu~y~ Millı B~n
ll~:t:dindeki "fra'nıız franıı,, heıabı bakıyeıının . Tlirkıye 

•Jet Merkez Bankuı tarafından bupnkO rayıce göre, 
~· 56 Avuıturya ıilinine mukabil 100 ~ra~ız frangı üz.erin· · 
"11ıturya tilinine tahvil olunacaj'ını bıldırmekle keıbı ıe-
~. 
~9\ T&rk liruı ile Franıız franıı aruındaki re1mi niıbet 

ldileeek oluna, Türkiye Cümhuriyet Merkez Banka•ınıll' 
lae,. Ya Milli Bankaıını derhal keyfiyett~n h_aberdar etmekl~ 

Ttırk liruını baıka dlSvizlere tahvıl içın kabul edecetı 
'-Yiei kendiıine it'ar edeaetini de ayrıca arzederim. Bu 

bildirilecek olan fli muadil, Tilrkiye Cümhuriyet Merkez 
11 tarafından vaki ihbarın vilrudu tarihinden itibaren A· 
• Milli Bankaıınca ifa olunacak bilcGmle tahvil muame

t...~ eıaa ittihaz edilecekUr. 
-~ 1Gluek ıayıılarımın kabulünG dilerim. 

Buchberger 

• Emirler, Tebliğler: -
latanbul Telefon Midllrlliğilnden: 

-.ı telefo~ aerkezlerind4'8 yapılacak konuımalar 7,5 ku· 
• Tarifeden fazla para iıtiyenlerin, lıtanbul telefon Mil· 

• derhal blldlrilmeıi rica olunur. 

D. Y. ve Limanları lıletme Umum Mildlirlüğünden: 
ların, feYzipqa Ellziz-Diyarbekir lmmındl!' kat~~eeek· 

~•lelere ait Gcretlerden 1 Ajuıtoı 936 taribınden ıtibaren 
) tarife Cberinden yllzde 50 tenzillt yapılaoaktır. 
~ tafail't için muyonlara milracaat edilmemi. 

M0NAKASALAR 

İstanbul Harici Askeri kıtaatından: 
Miktarı Tab. Temi. bale T. 

G. S. 
K. L. L. 

2400oo 7200 540 17-8-936 pazart. 14,30 
240000 7200 540 10·8-9.16 n 14,30 

" 240000 7200 540 6-8-936 perı. 14,30 
... .._ 240000 7200 540 13·8-QI " 14,30 
"-a~ ltıt' atı hayvanatı için karu ot yukarda hizalarında yası· 
Iİııi.~:"'etde kapalı zarfla abnaeaktır. Şartnamai iıtanbulda ve 
~de Sabnalma Komi•yenunda görlllebllir. lıteldllerin 
'- 11u11un 2 ve 3Gnci maddelerindeki vnikalarla teklifle· 
-, le •••tinden bir 1aat evvel Çanakkalecle Ttım Satınalma 

Onu11a vermeleri. 
• • • 

Mile. Tahmin Te- lbale ta. G. S. 
bedeli minab 

Kilo L. L. 
i50oo() 17500 1312 14-8-936 cuma 14,30 
3'lıMJOo 18000 1200 ll-8-&18 .... 14,30 
asoooo 11500 1312 1s-s-936 .... 14,30 
320ool> 18000 1200 8-8-9.16 cumart. 14,30 
350Qoo 17500 1312 12-8-936 çarpm. 14,10 

,_ aaoooo 16500 1238 7-8-938 cuma 14,30 
kıt'atı Hayvanatı için kapalı zarfla alınacak olan yula
L_~ı ve ihale tarihleri ile teminatlan hizalarında yazıl· 
""~aıneıi l.tanbulda ve Çanakkalede Satınalma Komiı· 

18r&leb:Ur. lıteldllerln ihale Hatlnden bir ıaat evvel 
i1a11unun 2 ve 31lncl maddelerinde yuıb velikalarla tek· 

111 Çanaldcalede Tim Satmalma Komilyoauna ver-

PAZARTESi 

........ o ...................... .......... 

iÇiNDEKiLER: f' 
Kanunlar, Karaanameler. 

Ticaret muahedeleri 1 
hanlar, emirler, teblitler ? 
a) Münakaıalar : 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze 
2-intaat, Tamirat, Nafıa lı

leri, Malzeme, Harita. 
3- Kereste, tahta ve saire 
4- Matbaa işleri-Kırtasiye 

Yazıhane levazımı 

5- Menıucat-Elbiıe-Kundura 
Çamaıır v. s. 

6-Saraciye ve teferruatı, 

Demir akıamı ve saire 
7-lıiçlar·Klinik ve lspençi· 

riya alit·Hastane lenzımı 
8-Mahrukat, Benzin, Makine 

yatları ve saire. 
9 - Müteferrik 

b) Müzayedeler. 
1-Mütteferrik 
2-Mültezimlik itleri. ......... .. ...... .. .. ........... ......... 

• • • 
Bursa için 432000 Mudanya 

için 235000 ve Bandırma için 
2.15000 kilo un ıabn alına· 
caktır. Tahmin edilen bedeli 
121770 liradır. Muhtelif Gar· 
nizonlara ait unlar ayrı ayrı 

taliblere de ihale edilebilir. 
Şartname.i sabnalma komiı• 
yonundadıİ'. Ekıiltme 14 Atuı· 
toı 936 cuma sini ıaat 16 da 
Bur1ada Tophanede 1atınalma 

komiıyonunda olacakbr. Ek· 
ıiltme kapalı zarf uıuliyledir. 
ilk teminatı 913.1 liradır. Ek· 
ıiltmeye ittirak edeceklerin 
2490 1ayıb kanunun 2, 3 mad· 
delerindeki ve1ikaları g8ıter
meleri lizımdir. Teklif mek· 
tupları 14 Atuıtoı 936 cuma 
ıaat 15 e kadar Satınalma ko
miıyonuna verilmit olacaktır. 

• • • 
Kor kıt' ah ihtiyacı için 40000 

kilo patateı açık eksiltme ile 
ıatın alınacaktır. Patateain 
beher kilosunun muhammen 
bedeli sekiz kuruıtur. ihale1i 
7 Atuıtoı 936 cuma gilnü saat 
16 da ya:pılacakbr. ilk pey pa· 
rası 240 liradır. EvHf ve ıera
itini ötrenmek isteyenlerin her 
her pn Ko. muza ve ihaleye 
gireceklerin belli gün ve saatte 
Çorluda Kor· 1atınalma komi•· 
yonun• milracaatları. 

• • • 
Kolordu Hayvanatı için elli 

bin kilo arpa açık ekıiltme ile 
ıatın alınacaktır. Arpanın be
her kiloıunun muhammen be· 
deli 4 kuruttur. lhaleıi 10 A· 
tuıtOI 936 pazarte•i aünü saat 
16 da yapılacaktır. hk pey pa· 
rall 150 liradır. Şartname ve 
evıafmı ıörmek iıteyenler her 
,an komisyonumuza ve ihaleye 
peeeklerln de belll ,On ve 
ıaatta Çarlu or. Satınalma 
Komilyonuna mlracaatları. 

• • • 
Edremit garnizonundaki bir· 

nlderin ihtiyacı için 10000 kilo 
ıade yatı kapalı zarfla satın 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
9000 liradır. ilk teminatı 675 
liradır. İhale 12 8·9.16 çarfamba 
,Unü ıaat l 1 de Edremitte ıabn 

27 Temmuz 1936 

••--rTrQrk Maarif Cemiyeti 

Resmi ilan işleri bürosu 
Yeni Postahane karıııında Erzurum hanında 2 ci 

kattaki dairede 20 Temmuz 936 tarihinden itibaren 
işe başlamıştır. Alakadarların Resmi ilanları bu ad-
rese göndermeleri. Tel 21101 
(Resmi ilanlar Türk Limitet şirketile alakası yoktur.) 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Ga:tle münder.lcalından maada: 

1 - Tacirleri altikadar eden kanun, kararname, 
ticaret muahedeleri, kontenjan listelerini parasız ola
rak tür/\ce veya f ransı:ca iltiııe sur dile abonelerine 
takdim eder. 

2 - Abonelerinin vergi miişküliilım Jul/ için bu iş
lerde tecrübeli ve sal<ihiyel sahibi bir mütehassısı 
istişare için parasız olarak emirlerine am<lde bulun- 1 

1 

durmaktadır . 
3.- Bilumum terceme işle,inde «Poliglol» Bürosu 

tarafından yüzde 25 tenziliU yapılır. 

--------------------------------------------------
alma Komisyonunda yapılacak
tır. 

Evsat v• fartlarını görmek 
iıteyenler her gün Komisyona 
gelebilirler. Teklif mektubları 

ihale 1&atınclan bir saat evvel 
KomUıyoJı& verllmit olacaktır. 

• • • 
1 - Zeytin yatı ve teker iha

le g(inü iıtekli çıkmadıtından 
eksiltmeıi on gün uzatılarak 
ihalesi 28 temmuz 9.16 1alı gü· 

nü 1aat 15-16ya bırakılmıttır. 
2- Şekerin fiatı tahmini 'Z1 · 

29 kuruş ilk teminatı 574 lira, 
zeytin yatının fiab tahmini 
55, 58 kurut ilk teminab 592 
liradır. 

3- Şartname herıün Vize 
Satınalma Komisyonunda görG· 
le bilir. Ve iateklilerde mezkQr 
gün ve ıaatlerde Komisyonda 
bulunmalıdırlar. 

Iıtanbul Harici Askeri 
Kıtaabndan: 

Tümen kıt'aları için 417700 
kilo yulaf kapalı zarfla 11 A· 
tutoı 936 ıalı gGnü saat 
17 ~e izmitte Tümen 1atınalma 
komisyonunda ekıiltmeıi ya· 
pılacaktır. Tutarı 20900 liradır. 
ilk teminatı 1567 liradır. Şart· 
name her gün lzmit Tümen 
ıatınalma komiıyonunda ga· 
rülebilir • -Vize alayı reviri için 1600 
kilo rit, 1600 kilo yoturt, 
1200 kilo koyun eti açık ek· 

ıiltme ile Temmuzun 31 ci gü
nü Vizede yapılacaktır. latek
liler mezkur gün ıaat l 7 de 
komiıyonda bulunmalıdır. Sü· 
tün fiyat tahmini 12, yoturdun 
15, koyun etinin 37 kuruttur. 
lık teminatı 44 liradır. Şartna· 
ıae bergün Vize ıatıa alma 
komisyonunda görülebilir. -
Ankara Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 
Ttımen birlikleri için 29750 

kilo 1ade yatı 12·8·936 ıaat 
16 da kapalı zarfla abnacakır. 

Teklif mektubları Hat 15e ka
dar kabul edilir. Muhammen 
bedeli 22313 lira. ilk teminatı 
167 liradır. iıtekliler tartname
yi görmek üzere bugün ve 
eksiltmeye ittirak için belli giln 
ve Hatta kanunun 2 ve 3Gncil 
maddelerindeki ve1ikaları ile 
ilk teminat mektup veya mak· 
buzları ile birlikte LGleburıaz 
tümen Satınalma komisyonun
da bulunmalan. 

• • • 
1 - Polatlı garnizonu kıtaatı 

ihtiyacı iein 90 bin kilo ekmek· 
lik un kapalı zarf uıuli ile 1 
Aj'uıtoı 936 ıünlemecinde iha· 
leıi yapıla-=akbr. 

2 - Taliblerin 810 lira temi· 
nab muvakkateJeri ile birlikte 
l Ağuıtoı 936 cumartesi günü 
ıaat onda Polatlı garnizon ko
mutanlıtı artırma eksiltme ko· 
miıyonuna milracaatları. 

3 - Şartnameıiai görmek iı
teyenlerin her pn ötlenden 
ıonra komisyona müracaatları . 

Jandarma Genel Komu,anlığı Ankara Sabnalma 
Komisyoaqad~: 

1-Ankarada Mtaıtaldt J~ nbııWuau•ıüdl,_~ia abn alınacak 
yeyecek, ,._ -ve yakacataat çefit miktan, tahmin bedeli, ilk te· 
miaat ihale ılin ve saatleri •tatıya yazıldı . 

~-Her parti toptan veya ayrı ayrı iatekliılne ihale edilebile· 
cektir. 

3-Şartnameleri paraıla yalnız Komiıyondan verilecek olan 
bu yiyecek, yem ve yakacak eluiltme.ine firmek iıtiyenlerin a· 



Sayfa 2 

şatıda ve şartnamede yazılı teminatları ile tam vaktinde Komis-
yona baş vurmaları. 
En az En çok Cinsi Tahm. Temin. Ekıiltme Tarih S. ı 

K. K. bedl.L. L. şekli 
A. 1500 2000 Sade 1700 128 Açık I0-8-936 JO 

500 800 Beyaz peynir 320 24 
" " " 

B. 
2020 152 

400 500 Tarha ne 85 7 10-8-eaG 14 
" 6500 8000 Kuru fasulya 880 66 

1000 " 
,, ,, 

1200 Mercimek i44 il 
1000 " " " 1200 Nohut 120 9 
1500 " " 

,, 
2500 Kuru soğan 150 12 

4500 " 
,, ,, 

7000 Patates 420 32 
40 

,, " ,, 
60 Çay 216 17 

3000 " " " 4000 Bulgur 400 30 
500 " " " 800 Zeytin tanesi 240 18 ,, " ,, 

c. 8000 
2655 204 

10000 Sığır eti 2200 16.5 11-8-936 10 
D.8000() " 120000 5400 405 Kapalı " 14 
E. ~ 

Arpa 
5000Q Odun 1000 75 Pazarl. 12-8-936 10 

2- inşaat. Tamirat· Nafıa işleri - Malzeme .. Harita 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: 
r . 1 .- Karacabey baraıında müteşekkil Merinoa Yetittirme çift
ıt;:ın l.ınetinönG mevkiinde Hanife deresi üzerine yapılacak 

•u ana bendi inşaab kapalı zarf uıulile ekıiltmiye konmuştur. 
2- Ketif bedeli on bir bin sekiz yüz doksan beş lira kırk 

Jedi kuruttur. 
3- Eksiltme 14 Ağustos 936 tarihine musadif cuma rünü 

aaat on beşte Karacabey Haruında yapılacaktır. 
L 

4- Muvakkat teminat miktarı sekiz yüz seksen bet lira elli 
•lll'Uftur. 

5- Bu ite aid evrak ve tarbıame tunlardır: 
A- Mali fertname 
B- F eıaai ıartaame 
C - Umumi plan 
D- Bend tafallit ruimleri. 

il E- Sulama kanalı ve tahliye arkları tulini maktaı ve tafıi· 
b reaimleri. 

Fi.-:- Ve diter evrak ve resimlerle Nafıa 4eraiti umumiyesi. 
tiyenler bu evrakı bedelaiz olarak Merinoa Y etiftir•e Çift· 

llti M6dGrliltünden, Buraa ve lıtanbul Baytar MGdGrlillderinden 
.ı.caldarthr. 

6 lıteklilerjn şeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 2490 nu
nıaralı kanunun tarifab dahilinde ekıiltmiye ittirak eylemesi ilin 
olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü 
Sabnalma Komisyonundan : 

1200 torba çimento 

Tahmin edilen bedeli 1320 lira olan 1200 torba çimento 4 
Atuetoa Q.16 ula günG .. at 15te salı pazarında Aakeri Fabrika
lar Yollamaıındaki Satınalma Komiayonunda görGlebilir. istekli· 
lerin 99 liralık ilk teminatlarını Beyoğlu MalmGdürliitiine yatıra· 
rak makbuzunu ve 2490 numaralı kanunun istediği veHikle o gün 
ve ıaatte komisyonda bulunmaları. 

lçel Nafia Müdürlllitinden : 

talıaffl - Eksiltmeye konulan it (Mersinde inta edilecek hayvan 
uzbaneıi). 

129~er~inde inta edilecek hayvan tahaffuzbaaeainin ketif bedeli 
lıra 26 kuruttur. 

2) '! Bu ite ait şartnameler ve evraklar şunlardır: . 
: kailtme t•rtnameıi · 

) Mukavele projeai 
c) Nafia "ıtl · "ti · . d) H • erı ıeraı umumıyeaı 

uauaı fartname 
e) ketlf cetveli. 
lıtlyenl ), . j 

rBrehillrl er u prtnamelerı ve evrakı çel Nafia miidürlütünde 
er. 

M 
a - Ekıilt.nıe 8-8-936 tarihinde cumartesi gilnü saat 10 da 

erliatle ~ u-"'• 
4 

•.ua lıliWGrliitG daireainde yapılacaktır. 

5 
= Eila~lbne ~b zarf uautu Ueı yapılacaktır. 

Ekaltıneye •ırebilmelc için isteklinin 968 lira 35 kurut 
muvakkat t 1 b . enı nat verıneal, undan batka atatıdaki veailcalan 
baız olup ıa.terme.i lizımdır. 

Taliplerin ihal -n .. 6 d . • e ..... n en en ...... aekız pn evveli Nafıa 

Bakanlıtına nılracaatla ehliyet veaiblan .tmaları ve Ticaret 0-
duı vesikasını rCS.terınelerl lizımdır 

6 - Teklif mel&tupları yukarıda 3 cü maddede yazılı auttan 
bw 1aat •••ellae kadar lçel Nafia MudürliltG dairMine setirile. 
rek elulltme komil~ reiaUtlae malsbu• -~ YerU.
celcttr. Poata lle 18ndertleeek ~ "IWl!ı_,iıt & d __....,_ 

1anb ... ta lcadaı sebnit 01 ... ı ve ... , zarfın ••latr ......... 
iy)ce kapud.-.z olmua ll:uadu. Poıtada olacak reollcmeler ka
bul edilmez. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Dahiliye Vekaletinden: l 3·Kereste, tahta ve saire 
1 

Nufusu on binden fazla şe

hir ve kasabalarımızın su pro· 
jeleri ve isale işlerini::ı gerek 
münferit ve gerek grub ha
linde yaptırılacağı ve bu iş
lerin Belediyeler Bankasınca 
Finanse edileceği hakkındaki 

28-4 936 tarihli illnımız üzerine 
Be1ediyeler imar heyetine mü
racaatta bulunan ve buluna~-'ak 
olanların aşağıdaki tasrihat 
dairesinde müracaatlarını ta
mamlamalar rica olunur. 

l - Şimdiye kadar yapmış 

oldukları au ve içme suları 

işlerine dair bonservis ve re· 
feranılar. 

2- lktidari mali vesikası. 
3 Şirket halinde oldukları 

taktirde şirketi temsil ve şir· 

ket namına müzakereye seli· 
hiyettar o lduklerına dair ve
kalet.name. 

Alakadarların yukarıda gös
terilen vesikalarla 27-7-936 
tarih ve saat 14 de Ankarada 
Dahiliye Vekaletinde Belediye· 
ler imar heyetine müracaatla 
müzakereye başlamaları ilan o· 
lunur. 

(Bu ilan Belediyeler im!lr 
heyeti için bir teahhüdü mu· 
tazammın değildir.) 

Muğla Vilayeti Nafıa Mü
dürlügünden : 

1- Mutia Cumhuriyet mey· 
danında mevcud kaide üzerinde 
Atatürk anıtı için bir kongur 
açılmıtbr• 

2 - Bu kongura bütün bey
keltraılar girebilir. 

3 - istekliler meydallla umu
mi vaziyet pliaile anıt kaideai 
plinlannı Mutia iıbaylıj"uıdan 
paruız olarak alabilirler. 

4 - Anıt üç buçuk metro 
uzunlutuada aıkerı üniformalı 
Atatürk heykeli olacaktır . 

5 - Heykelin duruş vaziyeti 
beykeltraşın dütünüşüne göre 
ıerbesl bırakılmıştır. 

6 - Anıt bronzdan döküle· 
cek, montajı heykeltraıa aid o
lac&ktır. 

7 - Müsabıklar teklii mek
tublarile resim ve tabii cesame• 
tin 1 5 küçüklütiinde, alçıdan 
·modellerini nihayet 1 Eylule 
kadar Muğla lıbaylığına ıön· 
dermit bulunmalıdırlar. 

"Teklif mektublarıada eserin 
bu tartlar içinde yapılmaaı için 
iateDilen para miktan aarabaten 
yazılmalıdır n• 

8 1 Eylulden sonra gele-
cek teklifler kabul edilmiyecek
tir. 

9 - Teklifler Muğla lıbaylı
tındaki Enciimence birletecek 
hakem heyetince birinci seçimi 
yapıldıktan aonra abideler Ko· 
miayonuna aönderilecektir' 

10 - Abideler Komisyonunca 
kesbi kat'iyyet edince eseri be
ğenilen san'atkira 150 lira, i• 
kinciye 100, GçGncGye 75 lira 
mGkifat verilecektir. 

11-Eaeri birinci derecede be
teniJen san'atkirla 2490 aayılı 
kanunun hGkGmlerine göre mu• 
kaveleye tiritilecek, ikinci ve 
ilcGncünün eserleri alıkonularak 
diterleri isterlerse ıahiblerine 
iade edilecektir. 

ı...yu- ..ıüW ·vt Y-.ı i ... ri 
............. Girit. 

a...~AUtJNa..ı.nı 
Galata BlUGr aokak No. 18 

Ankara Levazım amirliği satınalma komisyoallll 
Müstahkem mevki ihtiyacı için bir milyon kilo çanı-~ 

palı zarf uıuli ile münakasaya konmuştur. Bunun 50IJUU"' 
kuru çam dip kökö ve 500000 kilo suda çam kuru eaka11 

ihalesi 10-8-936 pazartesi günü saat 15 dedir. teminata it-' 
katesi 1454 liradır. Taliplerin şartnamesini görmek üıete 
ve münakasaya iştirak edeceklerin yevmi mezkurda k 
muza müracaatları. 

4 ·· Matbaa işler~ Kı~t.~siye, v;;.h';;e .Mal• 
· İstanbul Belediyesinden: 

Belediye matbaası için lazım olan muhtelif cins katı;
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu kağıtların hepsine .. ~ 
40 kurut fiat tahmin olunmuştur. Levazım MüdürJütilllU""':" 
yenler şartnameyi parasız alabilirler. Eksiltme 10 Afd~ 
pazartesi ıünü saat 15 de Daimi Encümende yapılacak~· 
ler kanunun tayin ettiği veaika ve 442 liralık muvakkat 
makbuz veya mektubunu havi kapalı zarflarını yukarcl• 
günde saat 14e kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

5· ·- Mensucat - Elbise · Kundura · Çamaşır 
fstanbul Sıhhi Müesseseleri Artırma ve E • 

Komisyonunc\an: 
İstanbul leyli Tıp Talebe yurdu hademeleri için aı• 

mune ve tartnameıine göre 94 takım elbise açık eksil 
tile yapbrılacaktır. 

1- Eksiltme: Cataloğlunda lstanbul Sıhhat ve içt 
venet müdürlütü binasındaki komisyonda 12·8-936 ça 
nü saat 14te yapılacaktır. 

2- Muhammen fiyat bir taktm elbiaenin fiyatı l2 ~ 
ruştur. 

3- Muvakkat teminat (86) lira 36 kuruıtur. 
4- istekliler numuneyi Çemberlitaı civarında Fuat 

besi karf111nda Tıp talebe yurdu merkezinde göre 
ıartnameyi de para11z olarak alabilirler. 

5-lsteklilerin cari seneye ai't ticaret odası vesikaaile 
yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektublaf 
te vaktinden evvel komisyona gelmeleri. 

6- - Saraciye ve teferruatı, demir aksamı '/! 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 

Komisyonundan : 
Cinsi Mıktan Tuın. tutarı ilk tem. Eka.nev·i 

L. K. 
Cat torbası 525 adet 787 50 60 Ura 
Arka çantaaı 640 ,, 3200 240 n 
KGtüklü askı 
kayışlı palaska 640 ,, 2880 216 ,, Açık Ek. 1 

1 - Gümrük Muhafaza Genttl Komutanlıtı icin yu 
etyanın eluiltmeleri yapılacakbr. 

2 - Şartname ve evaafları Komiayond.dw. 
3 - isteklilerin açık eksiltme ve pazarlık icin ilk t 

banka mektubu veya vezne makbuzu olarak tayin edil 
saatte Komisyonda hazır bulunmaları. 

7 .--llaç1ar, Klinik ve ispençiyari alit: 
lstanbul Komutanlığı satınalma komisyona 

Ordu ııhhi ihtiyacı olan 20,000 metre bez tülbe11d ,. 
caktır. ihalesi il Eylul 936 cuma günü saat 15 de açık 
ile yapılacakbr Şartnamesi her rün komisyonumuzda 
Muhammen tutarı 2.000 liradır. l.teklilerin 150 liralık 
nat makbuz veya mektublarile beraber belli gün ve ••• 
dıklıda Komutanlık aabealma komiayonuna ıelmeleri. 

• • • 
Ordu ııhbi ihtiyacı olan 10,000 metre kembrik besi 

nacaktır. i~leai 11 Eylul 936 cuma aünil aaat 14,30 da 
ıiltme ile yapılacaktır. Şartnamesi her gün komiayonll 
rillebilir. Muhammen tutarı 2200 liradır. isteklilerin 
lık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber belli
aaatte Fındıklıda komutanlık Htınalma komiıyonwı• 

• • • 
Ordu ihtiyacı olan 10,000 metre aarrıhk amerikan 

alınacaktır. ihalesi 11 Eylul 936 cuma si1DG saat 14 clıt 
ailtme ile yapılacaktır. Şartnamesi her pn komisyon 
rülebilr. Muhammen tutarı 2.000 liradır. lateklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber belli "" 
te Fındıklıda komutanlık Htınalma komiayonuna ıel 

8- Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve sa 
Haydarpaşa Lisesi sabnalma kurumundaOı 

Haydarpafa liaeıi ve pansiyonu için 1,500 ton Ti 
den kömürG kapalı zarf uaulile sabo alınmak üzere 
konulmuıtur. 

l - Eksiltme ine.bul Kültür Direktarlütil bi.... i 
lanaeak olan komiayeia4a 31 temmuz 936 cuma ,ani 
yapılacaktır. 

2 - Tahmin ffab Mlaer tonu 12 lira heıabıle ıs,000 
3- ilk teminat 1,350 liradır. 
4 - iatekliler ıartnanıeyi ı~rmek üzere Okul o· 

miifaeaat edebilirler. 
5- Ekıiltmiye girmek istiyenler ıartnamuinde "' 

yılı kanunda yazılı beJıreleri ve ilk teaiaal makbuz 
mektubu içinde bulunu teJdif m.W.Wanm ekaUtaae 
u .- ~ uat ftYÜ ~ au_...mde Komia 

ı· . ....-...MB. ~..z-,.__ ır..unı ı•kilde kap• 
wı •• ~ Sla.terilecek teklH mektublarıaın da 
selmlt olmua IAaımdır • 

• 



latanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

b Kok kömürü Tahmini fiatı Mu. Garanti 
l' 1' Azı Çoğu lı! 1 lleb ~ e Yurdu 
.L.. .. )'e ha.tanesi 120 160 ton 222 1850 
~)' Odun 

l(t' baıtaneıi 40 60 çeki 240 10,80 
~ ilı~alı zarfla eksiltmiye konulan Sıhhi Müeueselerin mahru
... llr ti)'acından Tıp Talebe Yurdunun kok kömürü için talip 
leıcıif et~ediğinden, lıtiliiye hastanesi kok kömiirile odununa 
"ırttittclalen fiat liyik hadde görülmemiş olduğundan pazarhk 

ı .... e Yeniden eksiltmiye konulmuştur. 
~ Ekailtme 7 Ağustos 936 cuma günü saat 14,30da Cağaloğ
to ... ~ Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlütü binasında kurulu 

2 ''Y0 nda yapılacaktır. 
~ Şartname 317 kuruş bedel mukabilinde Komisyondan ah-

!:--• İıteldiler her müeuesenin ihtiyacı · için ayrı ayrı eksiltmi
••teb·ı· 1 4- ı ır er. 
lı l1tekliler cari ıeneye ait Ticaret Odaıı veeikaıile 2490 
i kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat banka 

~llat llıektubu veya muvıtkkat garanti makbuzlarile birlikte 
rGıı ve saatte Komiıyona gelmeleri. 

~rıkara Leva.zım amirliği satınalma komisyonundan: 
~Garnizon kıt'a ve müe11eselerin ıenelik ihtiyacı olan 

kilo gürgen odunu 7-8·936 tarihine müıadif cuma günü 
Otıb t 2- et e kapalı zarfla alınacaktır. . 

· .\ıı Şartnameıi komiıyonumuzda her gü~ parasız görülür. lha
a...._ kara Levazım Amirliği Satınalma Komııyonunda yapılacaktır. 
5o Odunun tutarı 12740 lira olup t~minat~ m~vakkateai 955 

kuruştur. Münakasaya gireceklerın bellı gun ve saatten 
·'~at evvel 2490 numaralı kanunun 2. 3 Üncü maddelerin· 

elrelerle teminat ve teklif meklublarını mezkür komiı
•ernıeleri ve saat onbe,te komisyonda hazır bulunmalerı. 

~ .·. 
il lrada müstakil jandarma taburunun ihtiyacı için 30000 

50cxx) kilo odun eatınalınacaktır. Bak: "Erzak,, hanesinde 
~ l'llall Genel komutanlığı Ankara satınalma komiıyonu İli-

l 1'ütef errik 
IQ Nafıa Bakanlığmdan: 

E1ıuı 936 per,embe günü saat 15 de Ankarada Nafıa Ba
Malzeme Eksiltme koo.Jiıyonu odasında 124.000 lira mu-

eıı beddli 24 adet kamyon, 8 adet otobüs, 3 adet komple 
•e 2 adet tanjemanın kapalı zarf uıulü ile eksiltmesi ya
lttır. 
ttııanıe ve teferruatı 620 kurut mukabilinde Ankarada Na
•ltaniıtı Malzeme daireıinden ahnacaktır. 
'-•akkat teminat 7450 liradır. 

~ilerin teklif mektublarını "resmi gazete,,nin 7-5-936 tarih 
•ayılı nuıhuında çıkan talimatnameye ıöre Naf1a Ba

llıdan alınmış Müteahhitlik vesikaeile birlikte 10 Eylül 936 
"1be günü saat 14 e kadar Ankarada Nafıa Bakanlığı 
"1e Müdürlüğüne vermeleri lbımdır. 

~t•nbul Komutanlıgı Satınalma Komisyonundan : 
\it llbuı Kamutanlığı birlikleri için 32 baş birıek hayvanı sa• 
~ llllcaktır. Hayvanı olup da satmak iıtiyenlerin 30-7-936 per- . 

'lııı aGnü saat 15 de Fındıklıda Komutanlıi' satın alma komis-
' hayvanlariyle beraber gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonundan : 

't\la . 10 ton gümüt kumu 
it llıı11 edilen bedeli (800) lira olan yukarda miktarı ve cinıi 
le lllalzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma itt.!011unca 18 Ağuatoı 936 tarihinde salı günü saat 14te açık 
-., ~ .ile ihale edilecektir. Şartname paraıız olarak komiıyon-

l'll l'ilır. 
!bleri11 muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 numaralı 

iı) 11 2 ve 3 maddelerindeki veeaikle mezkür gün ve saatte 
0118 müracaatları. 

• • • l'"'-. 15. Ton Lüleçi kili 
~ .._ '" •dilen bedeli 525 lira olan yukarda miktarı ve cinıi 

'-'i,t •lteıne Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
it 0 ?t111ca 18 Ağuıtoı 936 tarihinde ıab rünil saat 15 te 

.. , ... 1~le ihale edilecektir •• Şartname paraıız olarak Komiıyon-
~9Q 1 '"'· Taliplerin muvakkat teminat olan 39 lira 38 kuruı 
tlıa 11"11ıaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez

\'e •aatte Komiıyona müracaatları. 

l '41-ı İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
' -.._t aQo kiloluk baıkGlün ıif muhammen bedeli 80 Lira 

~ ~ ·= ,, ,, ,, ,, ,, .~ ,, 
l tt 150o ,, ,, " ,, " " 

~'\' " " " " " 220 ,, 
~ ~~karıda tartı ıikletiyle miktarı Vft muhammen bedelleri 

l ~Clller tartnameleri mucibince açık ekıiltme ıuretiyle 
- l , tlc.~tır. 
~· '- 1(. ıltme 10-9-936 tarihine ra•thyan perıembe ıünü ea
'İt abatatta levazım miibayaat tiibeıi binasındaki alım sa

to11uada yapılacakbr. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

3 - Kanunen ekliltmeye girebilmek hakkını haiz olan istek
lilerin fartnameleri parasız almak üzere her gün ve pazarlık için 
de tayin olunan l'Ün ve saatte 100 de 7,5 muvakkat güvenme 
paraıı olan 32'l lira ile birlikte yukarıda şözü geçen komisyona 
gelmeleri lazımdır. 

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

İstanbul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden: 

M. K. N. 
936 

Ağırlığı 

K. G. 
değeri 

L. ·K. 
eşyanın cinsi 

65650 tahmini 9847.50 Toz şeker çuval
lar bozuk nefaseti 
değişik 

1 - İstanbul ithalat gümrüğünün iki sayıh anbarında 
bulunan yukarıda azıh şekerler 2490 s. kan. hükümleri da
iresinde kapalı zarf usulile İstanbul gümrük binasındaki 
satış müdürlüğünce satılacaktır. 

2- Şartnameler parasız satış işleri müdürlüğünden alı
nacaktır. 

3 - Artırmaya ait zarflar 18-8-936 g. saat 16,5 te sa
tış salonunda açılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (739) liradır. 
5- İsteklilerin ticaret odasmda kayıtlı tüccardan 

bulunduklarına dair Odanın vesikasını zarflarına kanunun 
tarif ettiği şekilde koymaları lazımdır. 

6- Bu artırmaya gireceklerin teklif mektupları 2490 
s. kan 33 cü maddesinde gösterildiği üzere 18-8-936 g. 
saat 15,5 ğa kadar makbu.z karşılığında müdürlüğe 

verilmesi mecburi olduğu ve bu saatten sonra zarf kabul 
edilmeyeceği ilan olunur. 114 (38) 

2-· Mültezimlik işleri 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Kültür Bakanlığı Yayınlarının Genel satıcılığını üç yıl süre 
iJe üstüne almış bulunan "Vakit" idaresiyle yapılmış olan mu
kavelenamenin hükmü 25 temmuz 936 günü sona ermektedir. 

Bundan sonra Kültür Bakanlığı Yayınlarının satışı yalnız 
kitapçılar eliyle yapılacaktır. · 

Bu yayınların satışını üstüne almak iıtiyen kitapçıların ya 
bulundukları yerin Kültür Direktörlüğüne veya Devlet Baaımevi 
Direktörlüğüne başvurarak satı, şartlarını öğrenmeleri ilan o· 
lunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 10.000 

metre amerikan bezi 31 -7-936 tarihine riastlıyan cuma 
günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin 
şartnamesini görmek üzere her gün ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme parala
riyle birlikte Kabatatta Levazım ve mubayaat Şubesi 
Müdürlüğündeki alım komisyonuna müracaatları. 

• • * 

(93) 3-3 

idaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 60,000 met· 
re düz beyaz kanaviçe 3·8·936 tarihine rastlıyan Pazar
tesi günü saat 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. istek
lilerin şartnamesini sörmek üzere her gün ve pazarlık 
içinde tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 
paralarıla birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Muba
yaat Şubesi Müdürlündeki Alım Komisyonuna müracaat-
ları . (94) 3-3 

• • • 
İdaremiz ihtiyacı için nümunesi mucibince 4000 kilo 

iplik 28·7-936 tarihine raslayan. salı günü saat 11 de 
pazarlıkla. sa~ın alınacaktır . 

istekhlerın nümunesini görmek »zere her gün ve 
pazarlık için de yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte 

tayin olunan gün ve saatte Kabataşta İnhisarlar Levazım 
ve Mubayaat Şubesi müdürlüğündeki Alım komisyonuna 
müracaatları. (107) 3 - 3 

• * • 
idaremiz ihtiyacı ıçın şartnamesi mucibince 650 metre 

hortum 6-8-936 tarihine rastlıyan p~şembe gOnO saat 11 
de pazarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin şartname ve 
numunesini görmek üzere her gün ve pazarlık için de 
tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralariy-

' le birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mübayaat 
ıubesi Müdürlüğündeki Alım Komisyonuna · müracaatları. 

112 (18) 2- 3 

Sayfa 3 

(SuHe de la premiere page) 

chat du Commandanat d'lst:ınbul 
a Findildi le ieudi 30-7-936 a 15 h. 
en apportant les bctes a vendrc . .. 

• * 
Le Ministere des Travaux Pu-

bl~s a Ankara a mis en adjudi
cation la fourniture de 24 ca
mions, 8 autobuı, 3 moteura com

plets et 2 chargements. Voir : l'a
vis du "Miniıtcre des Travaux 
Pu bl ics,, publie plus loin. 

B) Adjudications 
a la Surenchere 

Habits vieux et usages pour 
homme. Poids net : 1296 kilos. 
l'ri:ı eıt . 200 L. caut. 7,5 pour 
cent. Vente a la surenchere. 
Direction Principale des Douanes 
d'Iıtanbul, le 28-7 936 a 14 h. 
(La deıinfection a la charge des 
acheteurs ). -Sucre pulverise, avarie, dans 
des saca deteriores, environ 65650 
kilos. Prix est. 9847,50 caut . 
prov. 739 L. Vente a la suren': 
chere sous pli cachete. Direction 
des Ventes des Douanes d 'lstan
bul, le 18·8-936 a 16 h. 30. Cah. 
des eh. grat. a la dite Directio rı . 

f ratelli S PERCO 
Çinili Rıhtım han 93-97 Galata 

Rıhtım Telefon: 44792 
Amsterdam · Kompani Ro ıal 

Neerlandez dö Navigaayon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A 
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

CERES vapuru 
18 ili 23 Temmuz tahmil 

Nerlandez kompanyaaının 
nehri vapurları limanlar i i in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer
landez Kumpanyası ile anlaşıl
mak ıuretile bütün dünya li
manları için doğru konıimen
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 

Amıterdamdan beklenilen 
vapurlar. 
ULYSSES vapuru 23 Temmuza 
doğru Amsterdamdan yakında 

hareket ORESTES vap. 15 
T cmmuza doğru 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYSI 

Yakohama, Kobe, Singapur. 
Colombo, Süveyiş, Port·Said, 

Beyrut ve lıtanbul limanları 

arasında doğru seferler: 
Pire, Marsilya, Livc:rpool ve 

Glaıkov. 

(doğru ve aktarma11z) 
DAKAR MARU 19 Temmuza doğru 
DURBAN MARU 19 A~ustosa., 
DELAGOA MARU 19 Eylola., 

ıtalyan Seyahat Kumpayası 

Dünya seyahat te,kilitı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
Bal'ajların ıigortaaı 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Rıhtım üzerinde Çi
nili Rıhtım hanında 93.97 N. 
daFRATEU.1 SPERCO 
nezdinde C. 1. T. ye müra 
caat olunur. 
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Les avantages proc.ures par notre journal 

a ses abonnes 

. Erı delıors de son conlerw, le «Münakasa Gazete~· 
sın °ffre <İ ses abonm;s les al1antayes sufoants: 

d 1 ·- ll publle en :mpplement le te.l'le en fran çais 

1
.e loules les lois, decrels-loi, trailh de commerce, 

l~sles de~ conllngenlemenls ele. el [es soumel gratui-
merıt " ses abonnt;s. 

'2- il mel qracieıısement d la dfsposlllon de ses 
abonrı es un sp~cialiste en matii:re jiscale, ·capable et 
c.rpfrimente, pour tout~ consultation, aj1n de resoudre 
les ~/llestions epineuses de (ise et d'impc;f, 
. ./. - Le Bureau de Tradtıclion «Poliqloi» effectue, 

" l'inlention de nos abonrn;s une esc~mple de 2:> 
pour cent dans leıırs travaux de lraduclion et de copie. 
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_ A) Adjudications au Rabais -

- 1 -

1 Construction- Reparation 

ı Travaux Publics,Materiel de 
.-Construction Cartographie 

Digue d'irrigation a construire 
dans la vallee Hanife a lsmeteu· 
llU (Haras de Karadjabey). Prix 
~ıt. 1 ~89S,47, caut. prov. 88S,SO 
. • Adı. sous pli cachete. Direc· 

hon d H d d' u aras e Kara ıabey, 
Vendredi 14-8-936 a ıs b. Cah. 
deı eh ... t . 1 o· . . . • 6ra • a a ırectıon ııuı· 
vıaee ain . ' o· . • ıı qu aux ırectıons des 
Affaireı V ' t · · . d B d'I e erınaıreı e urs.a et 

ıtanbul, 

-
Conıtruction d'un lazaret 

pour leı b~t • M . p . 
t 

e ea a erııne. rıx 
es • 12911 ') L. Ad' • 6, caut. prov. 968,3S 
des T l· •ouıı pli cachete. Direc. 
M . ravaux Publios d'Itchel (a 

ersıne), samedi 8-8-936 a ıo b. 
Cah. des eh . 1 
C
.t . . • a a Direction pre · 
ı ee. -Cinıent 1200 . 

1320 ıacı. Pr~x eıt. 
, caut. P 99 L C d' A h rov. • om. 

dea eF at ~u Service d'Expedition 
abrıques Mi litaires a Sali

pazar' ınardi, 4-8-936 il ı5 h. 
Cah. deı eh • l . • a a dite Commis · 
ııon. 

-2 -. 
Habillement - Lingerie -

Chaussures ete. 
--::::-~~~~~~~~· 

Confeetion de 94 coıtumeı 
pour lea d . omeıtıque• du foyer 
dea Etudianta lntenes de ı•Eeole 
de Medeeine. Prix est. 12.25 L. 
le ~ostume. Caut. prov. 86,36 L. 
Adı . o"verte. Com. speciale eie· 

reant a la Direction de l'Hygie· 
ne et de 1' As.siltance Sociale d'lıı
tanbul a Diaghaloglou, mercredi 
12-8-936 a ı4 h. Cab. deı cb. et 
echantillon au Foyer ııuımention· 
ne, sis a Tcbemberli Tache, en 
face du turbe Fouadpacba. 

-3 

Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstru· 
ments Sanitaires - F our· 

niture pour Hôpitaux 
La Commisaion d' Achat du 

Commandanat d'tstanbul a Fin· 
dikli a mis en adjudication la 
fourniture, pour les besoins de 
l' Armee, des objets ei-bas: 

1.- Nanııouk (tiilbend) 20,000 
metres. Prix e1t. 2000, caut. 
prov. 150 L. Adi. mıverte. Ven· 
dredi 11-9-936 a ıs b. 

2.- Toil• "kembrik,, ı0,000 
metres. Prix est. 2200, caut.prov. 
16S L. Adj. ouverte. Vendredi 11· 
9-936 a ı4 h. 30. 

3. - Cabote americain pour 
1

• bandage, ıo,ooo metre. Prix est. 
2000, caut. prov. ıso L. AdJ. 
ouverte. Vendredi 11-9-936 a 14 
h. Cah. des eh. a la Comm tssion 
precitee. 
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Travaux d'lmprimerie 

Rcliure • Papeterie 
F O!lrniture de Bureau 

Papier divera pour l'lmprime· 
rie Municipale d'Istaa bul. Prix 
est. S886,40, eaut. prov. 442 L. 
Adj. aous pli cacbete. Com. Per· 
manente de la Munieipalite d'ls · 
tanbul, lundl 10-8 -936 a 15 b. 
Cah. des eh. grat. ala Direetion 
de l'Eeonomat. 

LUNDI 
--==-
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Bois de Construction, 
Planches ete. 

Bois de aapin, kilo un million . 
Caut. prov. 14S4 L. Adj . sous 
pli cachete. Com. d' Achat de 
l'lntendance Militaire d' Ankara, 
lundi 10·8-936 a 15 h. Cah. des 
eh. a la dite Commi sıion . 

6 

Sellerie - Harnacherie 
et A ccessoires 

Sac a rayon (cag- torbası) 525 
pieces. Prix est. 787,50, eaut. 
prov. 60 L. Adi. de gre a gre. 
Mardi 11-8-936 a 11 h. 

Havresac 640 pieces. Prix est. 
3200, caut. prov. 240 L. Adj . ou
verte . Mardi 11·8 -936 a 14 h. 

Cartouchiereıı il cep et a ban· 
douliere, 640 picces. Prix est. 
2880, caut. prov. 2 16 L. Adi. ou
verte. Mercredi 12 8-936 a 11 h. 
Com. d'Achat du Commandanat 
General d'lstanbul de la Surveil· 
lance Douaniere, oiı on peut voir 
cgalem~nt les cab. des eh. et les 
echantillon.s. 
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Combustible, Charbons, 

Carburant. 

Boiı d'orme 728000 k. pour 1 

leıı beıoins de la garnison et dea 
Etablissements Militaires d' An· 
kara. Prix est. ı2740, caut. prov. 
95S L. Adj. ıous pli cachete . 
Com. d' Ach1tt de l'lntendance Mi· 
litaire d' Ankara, vendredi 7·8 -936 
a ıs h. Cah. des eh. grat. a ıa 
meme Commisaion. 

Boiı de chauffage, 30000 a 
SOOOO kiloı>, pour le bataillon (n.' 
dependant de la Gendarmerie a 
Ankara. Prix est. 1000, caut. 
prov. 7S L. Adi. de gre a ırre. 
Com. d' Achat d' Ankara du Com· 
mandanat General de la Gendar· 
merie, mercredi 12-8-936 a 10 b. 

Coke pour le Foyer des Etu• 
diants en Medecine et l'Hôpital 
des Maladies Epidemiques, ı20 
a ı60 tonnes. Prix est. 18SO,caut. 
prov. 222 L. 

Boiı de chauffage pour l'Hô· 
pital ııusviee, 40 a 60 tchelciı. 
Prix est. 240, caut . prov. 10,80 L. 
Aucun soumissionnaire ne s'e· 
tant pas presente, lors de l'adi. 
ıouı pli cachete precedl!mte, 
pour la fourniture du coke au 
F oyer deı Etudiants d u Medeci
ne, et leıı prix o fferta pour le 
coke, et le bois de chauff age 
pour l'Hôpital des Maladieı Epi· 
demiques ayant ete juges eleves. 
une nouvelle adj. de gre a gre a 
ete ouverte et qui aura lieu le 
vendredi 7-8-936 a 14 h. 30 par 
devant la Com. apeciale ıiegeant 
a la Oirection de l'Hygiene et de 
l' Aasistance Sociale d'lstanbul a 
Djagba1oghlou. Cah. des eh. a la 
dite Commisaion, moyeıanant 317 
P. 
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Du Ministere des 
T ravaux Publics 

L' adjudicatfon sous pli cachete pour Ja four~ 
ture de 24 comions, de 8 autobus, de 3 ınoteaa'~ 
complets et de 2 p. changements, le tout d'un .P'10 
estimatif de l 24,000 Livres, aura lieu le jeudı, it 
Septembre 936 iı 15 h. au Bureau de la Conılll,,. 
sion des Encheres de materiel du Ministere d 
Travaux Publics iı Ankara. 

Le cahicr des charges et les accessoires serolJ! 
remis par le Bureau du Materiel du Ministere de 
Travaux Publics a Ankara, moyennant 620 Piastre" 

Le cautionnement provisoire est de 7 450 Li~ref· 
Les interesses doivent remettre leurs offreı, ,c· 

compagnees de leur certificat d'entrepreneur, deti~ 
re par le Ministere des Travaux Publics, conforlll; 
ment aux reglements publies dans le No. 32g1'. 1' 
7-5·1936 du Journal Officiel, "Resmi Gazete,, a el 
Direction du Service du Materiel du Ministere d ti 
Travaux Publics a Ankara, jusqu'au 10 SepteJllbA 
936, jeudi, a 14 heures. 116 (33) 1 

Charbon tout·venant ısoo 
tonnes, pour le lycee de Hay· 
dar pacha. Prix est. 18000 L. 
(a raiıon de ı2 L. la tonne). 
Caut. prov. 13SO L. Adj. soua 
pli cachetc. Com. ııp eciale sie· 
geant a la Direction de l'lnı· 
truction Publique d' lstanbul, 
vendredi, 31-7-936 a ıs h. Cah. 
des eh . a la Direction du lycee 
precitc . 
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Divers 

Bascule de 300 k. 17 pıeces. 

Prix est. cif 80 L . la piece. 

Bascule de 500 k. ı8 pieces. 
Prix est. cif. 9S L. la piece. 

Bascule de 1000 k. pieces 5. 
Prix est. cif ı55 L. la piece. 

Baacule de 1500 k. 2 pieceıı. 
Prix eııt. cif 220 L. la piece. 

Caut. prov. 322 L. Adi· ~ı.I 
Com. d' Achat de la V . 
Generale dea Monopole~ ; 
batache, jeudi, 10-9-936 • 
Cah. des eh. grat. a la dite 
misıion. 

Sablon <rümüt k&1lllıd 
tonnes. Prix eıt. 8()0, 
prov. 60 L. Adj . 0uverte~ 

Bol rouge (Lüleci t 
il • 

tonnes. Prix eıt . S25, ~· f 
39,38 L. Adj. de irc a JI 

Commission d' Acnat 
Oirection Generale de• f~ 
Militairca, mardi ıa-8·9 
h. et a ıs h. . " 

Cah. deıı eh. grat• 11 

Commission, tef 
- 2tt J 

Bete de monture 3 . 11 o 

prcsenter a~ 

(Lire la suite en troiıie_., 

Lois, Decrets loiS,~ Traites de Commerce 
C 

. . bieıı) 
(Lettre annexe a l'Accord de learıng Tureo ·Autrıc tjJ 

A J . 19 
nkara, le ler uıll 

Monaieur le Ministre, , p..ııtf1 

J'ai l'honneur de porter a vo· Banque Nationale de l ,~ 
tre connaiseance qu'a la suite de En outre, elle lui fer• 
la convention de clearing turco· galement le nouve•

0 ~ 
autrichienne datee de 10 aoOt qu'e_lle ad.optera en ::: İ' 
1934 et dont certaineıı disposi· ver~ır la lıvre Tur~U e4•i 
· •t · d ' devıses . Tout prıx .Hı 
tıons ont e e amen ees par une . d c••r 

il 
f . . quı sera annonce e . ~il 

nouve e conven ıon aıgnee au - • . • . e J>", 
·ourd'hui le solde du "franc ıera cı>nııdere .eoınlll &Jİ u 
l ' . toutes conversıonı, q v 
français,, aupreı de la Banque ff t . d 1 part 
Nationale de l'Autriche, sera eB ec ueeNs t ' e la de ı•.411 

. anque a ıona e l 
convertr par la Banque Centrale · t ' d 1 d te oİJ ' ti' . a par ır e a ı e ı 
de la Rcpublıque Turque, au cours C t l d 1 R · ubli411 

d 
. , . d' . eQ ra e e a ~p 

e ce ıour, c est·a· ıre a compter l'en avisera. 
les 100 francs français contre Agreez, Monsieur le o,f 
3S,56 shillin.gs autrichienı. . . l'aHurance de aıes pi j 

Au cas ou, le rapport oHıcıel conıiderationı. 11"';,, 
entre la livre Turque et le franc Bu''.~ 
françai!I sera modifie, la BaDque Monııieur le Dr. 1e~ '4J. 
Centrale de la Republique Turque Ruchdu Aras Mi11İ•tt' 
en avisera immediatement la Affaireıı Etranreres '4' 


