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PİYASA 
liABERLERİ 

!'•••••••••••••••••••-•••••••~ ı mine ve isteklilerin de 6-l l-936 cuma günü saat 10 buçukta Be-

=~··*··~= 
Filistinle ticaret 

Türkofisten: 
1'ürk mallan için önemli bir 
alar olabilecek FilistiP-e ihra
atırnızı arttırmak imkanları 
'.~Şhrılmaktadır. Hayfa şube
'lin son bir raporuna göre ih-

acat bahsinde bilhassa fiat 
!!selesi mühim rol oynamak
dır . Bu hususta şu .ıoktalara 
~ret olunmuştur. 
1) İhracat ürünlerimizin bazı· 
tının fiatları diğer memleket 
~nlerinin fiatlarından yüksek-

t, 

İ Ç İ N D E K İ L E R : i lediye Encümenine müracaatları. 

a) Münakasalar • • • 

Piyasa Haberleri 

l - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
2 - inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 
4 - Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba hah v. s. 
5 - Kereste - Tahta v. s. 
6 Matbaa işleri ·Kırtasiye - Yazı hane Levazımı 
7 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
8 - Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik 

a) MÜNAKASA LA R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatlarından: 

1- Su idaresine alınacak çelik, köşebend lamaları ve saç 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 738,50 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 53,38 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 6-11-936 cuma günü saat 10 buı;ukta Be
lediye Encümenine müracaatlan. 

"' • • 
1 - Su idaresi için alınacak kazma, kürek, sap ve karpit. el 

lambası ve saire 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 2871,90 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 215,37 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 6-11-936 cuma günü saat 10 buçukta be
lediye encümenine müracaatları. 

Leyhan mıntakası Mücadele 
heyeti Reisliğinden: 

1 Kışla civarında Efrenk 
deresinin husule getirdiği ba· 
taklık kurutulacaktır. 

2- Kurutma ameliyesinin 
keşif bedeli 907 Jira 50 kuruş
tur. 

ta dıvarlarının sıvası ve 5 adet 
fosseptik çukur inşası işlerinin 
2-11-936 pazartesi günü saat 15 
le vilayet binasında toplanan 
daimi encümence ihalesi yapıl
mak üzere açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Bedeli keşfi 4269 lira 38 
kuruştur. 

2) Türk tüccarları kliring ve 
llsusi takas suretile iş yapan 
l!rnleketlere teklif ettikleri 
-tlarla filiıotin ve Mısır gibi 
trbest döviz veren memleket
tde mal satmak istemekte
itler. Bu sebepten bu mem- ' 
ketler siparişlerini fiatları da- ' Cins Miktarı Tahmin fiatı Teminatı İhale tarihi Saatı Şekli 

3- Şartname ve proje Sıtma 
mücadele doktorluğundan beş 

kuruş bedel mukabilinde ah
nacaktır. 

Teminatı muvakkatesi 320 
lira 20 kuruştur. İsteklilerin te-

düşük olan Romanya, Yu
ııistan ve Kıb•ısa yapmakta · 
tlar. 
3) Badema Filistine ihraç edi· 
ek olan elma, armut ve ay

t ların (karbo kapsa) hastalığm
~n ari olduklarına dair vesika J 

lıııacağı ve vesikasız ithalat . 
al>ılmıyacağı Filistin gümrük- ı 
~ti Ziraat Müfettişliğinden öğ-
ı~ . . . 
tıılmıştır. 

4) Taze şeftali ve kirazlarda 
lırt olmaması, 

~ 5) Kuru meyvalarda (San joj) 
lırtıarının bulunmaması, 
6) Elma, armut ve sair mey- 1 
~ fidanlarının yaş meyvalarda 

Ilı duğu gibi hastalıktan ari ol 
~Ilı, 

~ ihracat yapacak kimselerin 
l.ı esaslı noktaları göz önünde 
lılundurarak teklif yapmaları 
~ ihraç etlikleri mallara ihti · 
~ı~?1 göstermeleri hususunda 
ilkadarların dikkati ehemmi
~tle celbolunur. 

Yeni hale alınacak 
maddeler 

il Yoğurt, soğan, kavun, kar
ltıı.ıl, patates ve yumurta gibi 
) -ddeler üzerine muamele 

11
a.l>rnak için hal binasının ya

)'na. ilavesine karar verilen 
)~b.i Pavyon projesi üzerinde 
d~b.iden tetkikler yapılmakta
il~t · Noksan görülen kısımların 
~~Veai için inşaat tehir edil-

1•tir. 

~alt Bu vaziyete göre, yapı an
~ Yazın bitmiş olacaktır. Fa
b:ti belediye yoğurt mevsimi 
d~ ş ar b:ışlamaz yoğurdun hal
tt>I' rn~arnele görmesine lüzum 
bıı muş ve daimi encümen de 
ha rnaksadla bir talimatname 

tırlarnıştır. 
Ilı} Yumurtaya gelince, yeni ya-
. ileak . 1 
ıçin . pavıyon ara yumurta 
tt) .... ~•r yer ayrılmasına imkan 

u ernemiştir. Onun için baş-

aahifada) 
. 

\ 

kilo Kuruş San Lira 
332000 14 50 361 ı 12-11-936 15 kapalı zarf 
123000 14 50 1338 13-11 936 1 l " " 
306000 14 50 3328 13-11-936 15 " " 
581000 14 50 5463 14-11-936 1 o " " 

Un 

" 
" 
" Çanakkale Müstahkem Mevki Kıtaatı için ekmeklik un yuka

rıda yazılı tarihlerde kapalı zarfla Ça!1akkale Müstahkem Mevki 
satınalma komisyonunda alınacaktır- istekliler kanunun 2, 3 üncü 
maddeleriııde yazılı vesaikle teminat ve teklif mektublarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Şartnameleri 
İıtanbul Levazım Amirliği ve Çanakkale Satınalma komisyonla-

rında görülebilir. 

* • • 
Tümen Birlikleri için 7250 kilo toz şeker alınacaktır. Pazar

lığı 6-11-936 saat 14 tedir. Muhammen bedeli 1958 lira, ilk te
minatı 147 liradır. 

İstekliler şartnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa i~tirak 
için belli gün ve saatte teminat mektup veya makbuzlarıle ve 
kanunun 2, 3üncü maddelerindeki vesikalarla birlikte Lüleburgaz 
Tümen Satınalma Komisyonunda bulunmaları . 

Hayvan sağlığı Küçük Sıhhiye Memurları ve Nalbant 
Mektebi Direktörlüğünden: 

1- 936 mali yılı nihayetine kadar mekteb.in ekme~. ihtiyacı
nın 22-10-936 tarihinde icra kılınan eksiltmesınde verıcı çıkma
mış olduğundan 4-11-936 tarihinde saat 15te eksiltmesi icra edil· 
mek üzere on gün müddetle tekrar eksiltmeye konmuştur. 

2- Çoğu itibarile miktarı 9000 kilo, muvakkat teminat 71 
liradır. İstekliler belli gün ve saatte 2490 sayılı kanunun emret
tiği vesikalar ve teminat makbuzu ile birlikte Cağaloğlunda Yük
sek mektebler muhasebeciliğinde komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. 

İstanbul Belediyesinden: 
Konservatuvar yatı kısmı, çocukları kurtarma yurdu ve Edir

nekapı çocuk yuvası için lüzumu olan 29270 kilo ekmek açık 
eksiltme gününde isteklisi bulunmadığından eksiltme 3-1 l-S36 sa
h gününe uzatılmıştır. Bir kilo ekmeğe belediyece konulan aza• 
mi narh fiatı tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlü
ğünde görülebilir. İsteklih:r 230 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14te 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

2-İnşaat-Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

J - Yaptırılacak iki benzin deposu 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 5970 lirad1r. 
3- Muvakkat teminatı 447 liradır. 
4 Şartnameıini görmek istiyenler 

inşası 15 gün müddetle 

her ırün yazı itleri kale-

4- 27-I0-936 salı günü saat 
15,5 ta Mersin mücadele Dok
torluğu müessesinde pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

5- Muvakkat teminat mik
tarı 67 lira 50 kuruştur. -Ankara Valiliğinden: 

Stadyum sahasında demir 
tribünlerin takviyesile tel iha-

minat mektubunu veya hususi 
muhasebe veznesinden alacak
ları makbuzlarile bu işe aid 
olmak üzere Vilayet Nafıa Mü
dürlüğünden alınmış feni ehli 
yet vesikasile birlikte yukarda 
yazılı gün ve saatte daimi en
cümene gelmeleri. 

Bu babdaki keşif evrakile 
şartnamelerı görmek istiyenle
rin bergün Nafıa müdürlüğüne 
müracaatleri. 

3--Mensucat - Elbise· Kundura ·Çamaşır v.s 
---

Istanbul Telefon Direktörlüğünden: 

91 pelerin ve 91 çift fotin açık eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme 9- 11-936 pazartesi günü saat 15 te Direktörlük binasında 
yapılacakıır. 

Pelerinlerin muhammen bedeli 682.50 ve muvakkat teminatı 
52 liradır. Fotinlerin muhammen bedeli 364 ve muvakkat temi
natı 28 liradır. Ayri ayrı ihale edilecektir. Şartnameleri hergün 
levazım dairemizde görülebilir. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 

hk Kırdırma 

Cinsi Azı Çoğu Fi. teminatı tarihi saati 
İskarpin 190 230 çitt 325 63,50 L. 5-11-936 14 
Çorap 380 460 r 55 19,00 ,, ,, ,, 
Edirne Kız Öğretmen Okulu talebesine lüzumu olan cins ve 

miktarları yukarda yazılı iskarpin ve çoraplar 20-10-936 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle açık kırdırmaya konulmuştnr. Ver

meğe istekli olanların şeraiti öğrenmek üzere hergün Okul ida
resine ve kırdırmaya iştirak için de belli gün ve saatte daire
mizde toplanacak komisyona başvurmaları ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden~ 

Karaağaç müessesesi işçilerine yaptırıJacak 206 tane meşin 
önlük açık eksiltme gününde isteklisi bulunmadığından eksiltme 

·3-11-936 salı gününe uzatılmıştır. Bu meşin önlüğün hepıine 412 
lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. istekliler 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve 30 lira 
90 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda 
yazılı günde saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

4-Mobilya, Ev ve Büro ~şyası, Muşamb~ Hah v.s. 
Adliye Vekaletinden: 

l - Temyiz mahkemesi için şartnamesi mucibince yapılacak 
154 parça mobilye kapalı zarf uıulile 19-10-936 tarihinde eksilt-
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PİASA HABERLERİ 
(l inci sahifeden devam) 

--- - -------
ka bir proje daha hazırlablma
sın a ve yeni yapılacak paviyon 
bittikten sonra yanına yumur
ta için ayrı bir paviyon daha in-

• şasına karar verilmiştir. Bu i
tibarla yumurtanın hale alınma
lı bir sene daha gecikecektir. 

Türk-Çekoslovak ticareti 
Çekoslovakya hükumetinin 

verdiği bir kararla klering he
sabına para kabul etmemektedir. 

Çekoslovakyanm bu kararı 

tacirler arasında ehemmiyetle 
karşılanmıştır. Bu memleketle 
ticaret münasebatımız diğerle
rine nisbetle azdır. Fakat kara
rın verildiği tarihe kadar kle
ring hesabına yatırılmamış pa· 
raJarın akıbetinden endişe edil
mektedir. Yeni karar evvelki 
gün verildiğine gJre beş Teşri
nievvele kadar ÇekosJovakyaya 
rönderilen ve gene bu tarihe 
kadar bedelleri klering hesabı· 
na yatır:lmış olan mallara ait 
paralardan korkulmamaktadır. 
Mezkur tarihe kadar yatırılma · 
mış olan paraların da mühim 
yekun tutmıyacağı söylenmek 
tedir. 

. Bununla beraber bu paraların 
mıktarı tesbit edilecektir. Hü-
kumetin bu hususta vereceği 
karar beklenmektedir. -·-

MÜNAKASA GAZETESİ 

menin icrası kararlaşmış iken talibi zuhur etmemesinden dolayı 
tekrar eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 5-11-936 perşembe günü saat 15 te Ankarada 
Temyiz bin:.-sında Adliye Vekaleti Levazım Müdürlüğü odasında 
toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. ı 

3 - İsteklilerin bu hususa ait şartnameyi Ankara Adliye Ve
kaleti Levazım Müdürlüğünden, İstanbulda adliye levazım me· 
murluğundan, İzmirde C. M. umumiliğinden parasız alabilirler. 

4 - İşbu yapılacak 154 parça mobilyenin mecmuunun tahmini 
bedeli 10,363 liradır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli muha
menin yüzde 7,5 ğu olan 777 lira 22 buçuk kuruşun nakten veya 
devletçe nakit mukabilinde kabul edilen tahvilatı mahalli mal 
sandığına teslim etmiş olduklarına dair olan sandık makbuzlarile 
teklif mektupların havi mühürlü zarfların eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri. 

6 - Taşradan teklif mektupları gönderecek olanlarında aynı 
saatte mektuplarının yetişmesini l;eminen daha evvelden pos ta
ya tevdi etmiş olmaları ve dış zarfları mühür mumu ile ayrıca 

mühürlenmiş olması lazımdır. 

* * • 
İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğü ıçın şartnamesine göre 

5772,32 lira keşifli 213 kalem mobilyanın imalı eksiltmeye kon
muştur. Bak: İnhisarlar U. Müdürlüğü İlanına. 

maddelerindeki belgeleriyle birlikte ihale günündeterninat ~ete 
lif mektublarını en geç bir saat evveline kadar M. M. V. il• 

Alma komisyonuna vermeleri. 

• • • 
B d · · 1 t t - k" · ·1 b' t e alto ' an o ıçın ane ens ruman avan uıvr ı e ır an a 

aletleri pazarhkla satın alınacaktır. İstekliler 27-10-936 sah fi 
saat 11 de M. M. V. satınalma ko. da bulunmaları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
~·r• ı 

Toplıa ne ve Davutpaşa fırınları için 180 adet tahta 15• 10• 
27-10-936 sah günü saat 14,30da Tophanede Satınalma ko~1'dır• 
!1unda pazarlıkla alınacakbr. Tahmin bedeli beher adedi 4 1ır•atf' 1 

llk teminatı 54 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda 1 
le bilir. İsteklilerin belli saatte komisyona ge-lmeleri. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatlarmdan: 

Her bir kilosuna biçilen ederi 120 kuruş olan 16500 kilo ~i 
' muk çorap ipliği kapalı zarfla alınacaktır . Şartnaıt1~51e" 

parası:.: almak ve örneklerini gör1;11ek istiyenlerin her gün , o~dır· 
den sonra Komisyona gelmeleri . Uk teminat miktarı 1485 ıır• lr 
İhalesi 13 -11 -936 cuma günü saat 15 tedir. Eksiltmesine gire'esr 
lerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yaııh "ee 

~~~~---~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111!!1~"'!!""'""!!""!'-'!'-"'!!!!!"".!'!"ll!'!!'!!!!!"lllml!~-·~""!"'"~~-ı kaları teminat ve teklif mektublariJe birlikte ihale saatindel1 ıııı' 
az bir saat evvel Ankarada M. M. V. satınalma komisyoıı 

5·Kereste, tahta ve saire 
* • * 

Karaağaç mü ~ssesi:ıe lüzum olan 564,20 lira keşifli 
boyda kerestenin açık eksiltmesi pazarlığa çevrilmiştir. 
tanbul Belediyesi İlanlarına . 

muhtelif 
Bak: İs-

6-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~ı.lzeme 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden; 

Muhammen İlk 
Cinsi Miktarı bedeli teminatı ihale günü 

kalem lira lira k. 
Defatir ve 68 3100 232 50 10-11-936 salı saat 

vermeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum İdaresinden : 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yaııl• 
gurup malzeme ayrı ayn ihale edilmek üzere hizalarında Y~. 
tarih ve günlerde Haydarpaşada gar binası dahilind<!ki 1 irıC 1 , 
letme kom:ııyonu tarafından açık eksiltme ile satın ahnacaktı'~r 

İsteklilerin muvakkat teminat ile kanunun tayin e 
ği vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe 11 ltı 
meye manii kanuni bulunmadığından dair beyanname verıııe~ 
lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletıne 
misyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. /. r 

1- 68 adet Dubl bina camı, 680 adet adi bina camı nıub 1 
evrakı matbua 15 te 

İstanbul Vakıflar. Başmüdürlüğü ile taşra şuabatı vakfiyesi i
çin lüzumu olan yukarda cins "e miktarı yazılı defatir ve evrakı 
matbua açık eksiltmeye konulmuştur . İhalesi yukarda yazılı gün 
ve saatte Başmüdürlük binasında toplanan komisyonda yapıla
caktır. Şartname ve nümuneleri hergün levazım kaleminde görü
lebilir. 

1 men bedelli 307 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 23 lir' 

. 
7- Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saıre 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Maltepe askeri lisesi için 2000 kilo hafif benzin, 40 kilo kast

rol, 80 kilo mobiloil yağı 26-10-936 paz:artesi günü saat 15,30 da 
Tophanede Satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Hep· 
sinin tahmin bedeli 744 liradır. İlk teminatı 55 lıra 80 kuruştur 
Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklileri belli saatte komis 
yona gelmeleri. 

• • * 
Gülhane hastanesi ile Maltepe askeri lisesi için 100 ton kok 

kömürü 27-10-936 sah günü saat 15 de Tophanede satınalma 

komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli beher tonu 
21 liradır. İlk teminatı 157 buçuk liradır. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 
Ton Tutarı İlk teınioatı 
340 Kriple maden kömürü 4760 357 
200 Tüvenan ,, ,, 2200 165 
Düşkünlerevi için yukarda cins ve miktarları yazılı bulunan 

ve ayrı açık eksiltmeye konulan Kriple ve Tüvenan maden kö
mürlerine belli ihal'! gününde isteklisi çıkmadığından eksiltme 
3-11-936 sah gününe uzatılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazıh vesika 
ve lıtizalarında gösh:ırilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber yukarda yazılı günde saat 14te Daimi Em:ümende bulunma· 
hdırlar. 

• * • 
Devlet Demiryolları İdaresince kompresör yağı alınacaktır. 

Bak: müteferrik sütununda mezkur İdaresinin ilanlarına. 

8-Müteferrik 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisynnundan: 

- Bir adet 10 tonluk en makinesi kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 6000 lira olup ilk teminat parası ı 
450 liradır . 

3 - İhalesi 7-11-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini bizzat M. M. V. satınalma komisyonundan 

alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü 

kuruş olup 9-11·936 pazartesi günü saat IOda. 
2 - 75 Kg. palangalık lif h:ılat 28 m m, 150 kg. koltuklu 

halat 35 m mlik muhammen bedeli 132 lira 45 kuruş ve mu 
kat teminatı 9 lira 95 kuruş olup 12-11-936 pazartesi günü saat 

3- 2000 kg. kompresör yağı (gargoyle D. T. E. oil B. S·,ı 
emsali) muhammen bedeli 472 lira 20 kuruş ve muvakkat t' 
nah 35 lira 40 kuruş olup 12-1 l-936 perşembe günü saat ıod~ 

4 600 M. çelik çekme fren hava sevk borusu (1 2 ve 3 
muhammen bedeli 484 lira 92 kuruş ve muvakkat teminatı z6 
ra 90 kuruş olup 9-11-936 pazartesi günü saat 1 Oda 

5- 54000 M. kurdon yumak 2inci mevki vagonlar içiıı ~: 
hammen bedeli 1620 lira ve muvakkat teminatı 121 lira 50 
ruş olup 9-11·936 pazartesi günü saat !Oda. 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İdaresinden: 

Aşağıda cinsi ebadı ve miktarı yazıJı malyeme 1252 lir• 
kuruş tahmin b~deli üzerinden 26-10-36 pazartesi günü saat 
da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inct işletme koıııi• 
nu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 94 liralık muvakkat teminat ile~' 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
dar komisyona müracaatleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
misyondan parasız alarak dağıtılmaktadır. 

l - 19 adet 4674 kilo 7 X l500X 3000 ve 
155 ,, 7254 ,, 3 x 2000X 1000 mm lik demir lavha 

• • • 
=1197, 14 lira keşifli yeni haldeki iki tarafta büyük ve yanlıJ 
daki küçük camekiinlarinın bir kısmının açılır ve kapanır bi'. 
le konulması ekıiltmeye konmuştur. Bak: İstanbul Belediye•• 
lanlarına. 

b) MÜ Z A 
1-Müteferrik 

Bolu Orman Direktörlüğünden: 

Madde: 1- Bolu İlinin Merkez ilçesinde hudutları şartnaıl' 
yazılı Diınbilt devlet ormanından bir yıl içiıı~~ 
ınal ve ihraç olunmak üzere numaralanmış ye 0 

müş gayrımamul 3641 M3 208 03. ba denk ; 
adet devrik çam ve 7 M3. 079 03. ba denk 3 ., 
devrik göknar ağacına teklif edilmiş olan bed' 
haddi layik görülmediğinden 2490 sayılı k•11 r 
40 ıncı maddesi mucibince pazarlıkla satılacaJıtlO 

Madde 2- Pazarlık suretile arttırma 26-10-936 pazartesi ı 
saat 15 de Bolu orman Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Madde 3 -- Çamın beher gayri mamul metre mik'abının 
men bedeli 210 kuruş ve göknarın 170 kuruştur. 

Madde 4 - Muvakkat teminat 575 liradır. 
Madde 5 - Şartname ve mukavele projesini sıörmek 



Teşrin 

Ilı' 
, ~ddet içinde her gün Boluda ve İstanbulda Orınan Müdür-
tıııe ve Ankara Orman Umum Müdürlüğüne müracaat ede
tr. 

Bolu Orman Direktörlüğünden: 
I adde 1 - Bolu İlinin Merkez ilçesinde hudutları şartnamede 

1
1 l<alınca ve Konur oğlu Devlet ormanından bir yıl içinde 
. "e ihraç olunmak üzere numaralanmış ve ölçülmüş gayri 
ııJ 1978 M3. 127 desimetre mikaba denk 3653 adet devrik 

1 "e 1078 M3. 221 D3. ba denk 927 adet devrik göknar ağa
tektif edilmiş olan bedeller haddi layik görülmediğinden 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince pazarlıkla satıla

ır. 

adde 2- Pazarlık suretile arttırma 26-10-936 pazartesi günü 
l5te Bolu Orman Müdürlüğünde yapılacaktır. 

~adde 3- Çamın beher gayri menkul metre mikabmın mu
ltıl"n bedeli 210 kuruş ve göknarın 170 kuruştur. 
~adde 4 - Muvakkat teminatı 450 liradır. 
5- Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenler bu 
det içinde her gün Boluda ve İstanbulda Orman Müdürlük
~e Ve Anltarada orman Umum Müdürlüğüde müracaat ede
tler. 

Bolu Orman Direktörlüğünden: 

~adde : l - Bolu İlinin Merkez ilçesinde hudutları şartna· 

~e yazılı Kiraz dagı ve Borçuk devlet ormanından bir yıl için-
11tıal ve ihraç edilmek üzere numaralanmış ve ölçülmüş gay
llıaınul 2444 M3. 793 D3. ba denk 4684 adet devrik çam ağa
~ teklif edilmiş olan bedeller haddi layık görülmediğinden 

sayılı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince pazarlıkla satıla
hr. 

~adde 2 - Pazarlık suretile arttırma 26- 10-936 pazaresi gü· 
•aat 15 de Bolu Orman Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Madde 3 - Çarnın beher gayri mamul metre mikabmın mu-
rtıen bedeli 21 O kuruştur. 
~adde 4 Muvakkat teminat 386 liradır. 
~adde 5 - Şartname ve mukavele p~ojesini görmek isteyen
bu müddet içinde hergün Boluda ve Istanbulda Orman Mü-

tluklerine ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat 

~bilirler. 

İnebolu Urbayhğından: 

Evsafı: 
Markası: A. E. G . 
1'ipi: Dik ve iki silindirli. 
Sisttmi: Supapsız iki zamanlı-adedi devri 400 
l'akati: 34 36 
Muhammen bedeli 
lira - 200 
Belediyemizde mevcut olup evsafı ve muhammen bedeli yu · 
tıda yazıh bir adet müstamel mazot motörü (yedek parçaları 
birlikte) 21-10-936 dan itibaren otuz gün müddetle ve kapalı 

~f usulile satılığa çıkarılmışiır. İhalesi verilen bedel layık had 
ijtu(düğü taktirde 19-11-935 günü saat 16 da belediyede yapıla
~~hr. 
İsteklilerin, teklif mektublarını ve yüzde 7,5 muvakkat temi· 

~llarını kanunun 32, 33üncü maddeleri dairesinde ihale saatin
~ı:ı evvel göndermeleri ve şartname sureti istiyenlerin otuz ku
~tluk damga pulu ile evvelden müracaatları ilan olunur. 

Istanbul Belediyesinden: 

liepsine bin liı-a kıymet tahmin olunan Ayasofya Müzesi ar
~8•nda Kimaeaizler Yurdu binasında enkazı satılmak üzere açık 
"ttırınaya konulmuştur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 75 H

'lık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9-11-936 pazar
~•i günü saat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: ....... __________________________________________ ____ 

1- İstanbul Başmüdürlüğü için tip ve eb'adı şartna
~esirıe bağlı listede yazılı 5772.32 lira muhammen bedelli 
~ 1 3 kalem mobilyanın imali kapalı zarf usuliyle eksiltme
Y~ k onulmu~tur. 

2- Eksiltme ı O· l 1 ·936 tarihine rastlıyan salı günü saat 
ıl5 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 
ıcorn· ısyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 433 liradır. 
4- İsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri ıçın ihale gü· 

t\'' ' • . ~nden en az üç gün evvel inhisarlar ınşaat şubesıne 
ltı\.ltacaat edip bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına 
da O • l ı l A ır vesikalarını ibraz ederek ayrıca vesıka a ma arı a-
~1tnd 

ır. 

l~ 5- Bu işe aid şartnamel.er parasız ~l~rak her gün 
"-tzım ve Mübayaat şubesınden alınabılır. 

sa 6- Teklife aid kapalı zarflar ihale günü en ge~ ~~~ 
'ti at 14 de kadar yukarda adı geçen Komisyon Reıslıgı

t makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (3460) 266 1-4 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Belediyesi İlanları 
-----

Ölçüler nizamnamesi ahkamına mugayır olupta kulla
nılmalarına mezkur nizamnamenin 85 inci maddesine gö· 
re izin verilmekte olan şişelerin miktarı 937 senesi ikinci 
kanun ayının birinden itibaren muayytn bir nisbet dahi
linde tahdid edilecektir . 

Buna nazaran: 
1-İspirtolu içki satan fabrika v~ imalathanelerce kul

lanılacak, Şişelerin en az yüzde 40 ve 
2- Diğer içkiler satanlarcak kullanılacak ların en az 

yüzde 30 nisbetindeki mıktarının her bakımdan ölçüler 
niz~mnamesi hükümlerine muvafık olması lazımgelecektir. 

ispirtolu içki satan müesseselerce kullanılacak şişele
rin geri kalan yüzde 60 ı ve diğer içkiler satanlarca kul
lanılacakların yüzde 70 inin de kullanılmasına ancak öl· 
çüler nizamnamesinin 7 4 ve 77 inci maddelerine mugayir 
oldukları takdirde İktisad vekaletince görülecek lüzum ü
zerine mezkur nizamnamenin 85 inci maddesine göre 
müsaade edilecektir. 

Gerek nizamname ahkamına muvafık şişelerin tedari
ki veya mevcut olanların sözü geçen nizamnameye mu· 
vafık şekle sokulması, gerekse mugayir olanların kullanıl
masına zikrolunan nisbetler dahilinde Iktisad vekaletin
den müsaade almak için icabeden tedbirlerin alınması 
lazımgeleceği şimdiden bildirilir. (B) 365 

* • * 
Karaağaç müessesine lüzumu olan muhtelif boyda ke

reste açık eksiltme gününde isteklisi bulunmadığından 
pazarlığa çevrilmiştir. Bu kerestelerin hepsine 564 lira 
20 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım 

müdürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 42 lira 32 ku· 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 9 
ikinciteşrin 936 pazartesi günü saat 14 de daimi encü · 
mende bulunmahdırlar· (M) 364 

* * • 
Keşif bedeli 1197 lira 14 kuruş olan yeni haldeki 2 

tarafta büyük ve yanlardaki küçük camekanlardan bir 
kısmının açılır ve kapanır bir hale konulması açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lu kanunda 
yazılı vesika ve belediye fen işleri müdürlüğünden ala· 
caklarıehliyet vesikasile 89 lira 79 kuruşluk ilk teminat 
makbu~ veya mektubile beraber 9-11-936 pazartesi günü 
saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) 363 

Sayfa 3 

Havacılığın ehemmiyeti 

Bütün ulusların hava kuv· 
vetlerini artırmak için gös
terdiği telaş, havacılığa ver
diği önemi yakından gördük
ten sonra, kavacılığın bizim 
için bir fantazi olmaktan 
çok uzak, canla başla sarı

lacak bir ana iş olduğunu 
bir kat daha anlamış bulu· 
nuyoruz. 

Göklerini avucunun için· 
de tutmayan ulusların halini 
görüyoruz. Uçak filolarının 
bir insan ağır}ığandaki bom -
balarile dünyanın en vuruş

kan yigitleri bile başa çıka

mıyor. 

Hiç durmadan hemenha· 
vacılığa para yetiştirmek, 

ancak bütün ulusun aynı cö
mertlikle yardıma koşması· 

na bağlıdır. 

f ratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 

Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Roya) 
Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 
BACCHUS vapuru 19-24 lci 

teş. 936 

UL YSSES vapuru 26-31 1 ci 
teşrin 936 

Nerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ;in 
hususi ve seri seferler . 

Bütün limanlar için Neer
landez Kumpanyası ile anlaşıl
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru !~onşimen

~ · tol ar verilir. 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870-7-8-9 
• ') ..... ! '4io( • 

Hareket edecek vapurlar 
PRAGA pazartesi 26-10 saat 

12, izmir, Selanik, Pire. Pat
ras, Napoli, Marsilya ve Ce
nova. 

ASSIRIA çarşamba 25-10 saat 
17, Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Galaz, Braila. 

CILIClA perşembe 29· JO saat 
17, Burgaz, Varna, Köstence 

CALDEA perşembe 29· IO saat 
17, Kavala, Selanik, Volo, 
Pire, Patras, Santi-40, Brin· 
dizi, Anırona, Venedik ve 
Trieıte. 

MERANO Çarşamba 4-11 saat 
16 da Burgas, Varna, Kös• 
tence, Sulina, Galatz ve Braila 

AVENTINO Çarşamba 4-11 saat 
17 de Pire, Napoli, Marsilya 
ve Cenova 

ALBANO Perşembe f).11 saat 
17 de Burgas, Varna, Kös
tence, Novorossiık, Batum, 
Trabzon, Samsun. 

Q UIRINALE Cuma 6-11 saat 9 
Galata rıbb:nından Pire, Brin
dizi, Venedik ve Trieıte. 

Beklenen vapurlar 
KİRİNAL sall 20-10 saat 17 de 

Trieste, Venedig, Brindizi, 
Pireden 

KAMPİDOGLİO çarşamba 21-
10 saat 7 de Danüb, Kons· 
tanza •. Varna, Burgazdan 

AVENTINO çarşamba 21 -10 
saat 7 de Jenova , Napoli, 
Pireden 

BOLSENA perşembe 22-10 sa
at 10 da Trieste, Venedig, 

. Brindi:ı:i, İzmir Selanikten 
IZEO cumartesi 24-10 saat 8 

de Batum, Trabzan, Sam-
ıun, Var na, Burga.zdan 

PRAKA pazar 25-10 saat 7 de 
Konstanza, Varna, Rurgrzdıın 

SELİO salı 27-10 1aat 17 de 
Trieste, Venedik, Brineizi 
Pireadan · ' 

ASİRiA çarşamba 28-10 saat 
JO da Trieste, Pirea, Selanik, 
Kav aladan 

KALDEA perşembe 29·10 saat 
7 de Danüb, Konstanza. 

. Vaı:na, Burgazdan 
SlLıS1A perşembe 29-10 saat 

7 den Jenova, Napoli, Pire· 
den 

İTHALAT SER VİSI 

Amsterdamdan beklenilen 
vapurlar. 

BACCHUS vapuru 
UL YSSES vapuru 

19-10-936 
20-10-936 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 
Demiryolları " 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Tele fon : 44792 

da FRA TELLi SPERCO 

ne:rdinde C. 1. T. ye müra · 
ca•t olunur. 

Nippon Yusen Kaisha 

JAPON VAPUR KUMPANY AS 
Yakohama, Kobe, Singapur, 

Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve Istanbul limanları 
arasmda doğru seferler: 1 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaskov. 

(doğru ve aktarma11.ı) 
LIMA MARU 18-11 · 936 
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Combustible, - Carburant. Huilles 

Benzine lcgere : 2 t.- Castroil : 40 k. Mobiloil : 
80 k. ('.ycee Maltepe). 

Coke: 100 t. (pr. hôp. Gulhane). 

744 - 55 80 Grc a grı' 

L. 21la t. 157 50 
6960 - 522 - " 

Com. Adı. lnte-nd. Ist. Tophane. 

" 

26-10-36 

. 27-10-36 
3 11-36 

ı5' I~ 

ı5 / lı 
/ 

Publique Com. Perm. Municipalite lstanbul. Oir. E.conomat Municipal. Istanbul 14 ' Houille criblee: 340 t.- ld. tout venant: ?.00 t.
(sep. aj.). 

Huile pr. compresseur (Gargoyle OTE ou sim.): 2000 k. 472 20 35 40 " 
·-----ı 

I. Com. Exp. Ch Fer Etat H.pacha. 
/ 

____________ ._!!:.11-36 _ ıp 

Ameublement- pour Habitation et 
Bureaux-T apisserie- ete. 

Ameublement pr. les tribunaux de cassation 154 p. (ai.) 
Ameublement pr. la Oir. Gen. Monop. lst. : 213 p. 

Habillement --- Chaussures - et Materiel . 

10363 - 777 22 Publique 
5772 32 433 - Pli cach. 

Pef Prines : 91 p.- Bottines : 91 paires. (separement) 1046 50 80 - Publique 
Escarpins: 190-230 p. - Bas: 380-460 p. P. 380 les2

1

' 82 5C " 
Tabliers en cuir : 206 p. (aj .) (pr. Karaaghatch). 412 - 30 90 " 

'f ravaux d'lmprimerie- Papeterie 

Dir. Econom. Min. Justice Ankara. 
Com.Ach Econom. Monop.K. tache 

Direction Telephone Istan bul. 
Dir.lnstr. Publique Edirne. 
~m. Perm. Municipıılite Istanb~ 

Econom. Min, Just. Ist.-Ankara. 

Econom. Dir. Telcph. lstanbul. 
Ec. Normale Filles. Edirne. 
Oir. Econom. Municipalite lstanbul 

lı 

1 

/ 

5-11-36 ~~ 1 

__ 10_-_11_-3_6_11_,ı]I 

9·11-36 
3-11-36 
3·11-36 • 

ı. 

Registres et pieces imprimces : 68 lots. 3100 - 232 50 P11blique Oirection Vakoufs lstanbul. E.conom. Oir. Vakoufs lstanbul. 1 ı5j 
!0-11-36 !..;.;.' --- - -------· ·---- 1 

Bois de Construction-Planches, Poteaux ete 
; , 

Bois de clıarpente diff. dimensions (pr. Karaagh.) (ail:.. 564 20 42 32 Grt> a gre Com. Perm. Municipalite lstanbut. Dir. Economat Municipal. lstanbuy 1 144) / 
9-11-36 !..;;...-"' -----· 

Divers 

Machine de traction (10 tonnes :) 1 p. 
lnstrument a vent en cuivre : 1 p. et alto : 1 p. (pr. 

l'orchestre). 
Grilles en bois pr. fours Tophane et Davoutp.: 180 p. 
Vitres pr. batim. doubles: 68 p. ld. ordin. 680 p. 
Tuyau d'envoi d'air pr. frein (ac·ıer 1 2 "et 3 4,,) 600m. 
Cordon en pelote (pr. wagons 2nde classe): 54000 m. 
Cabl~ en fibres (28mm) : 75. ld. (35mm) 150 k. 
Plaques en fer: dimens.: 7X1500X3000 mm. : 4674 

k. 19 p.- 3x2000x lOOOmm. 7254 k. - 155 p. 

6000 _ı 450 - Pli cach. 
Gre iı gre 

" L. 4 la p. 54 - rı 
307 50~ 23 10 Publique 
48~ 92 28 90 " 

1620 - 121 50 ,, 
132 45 9 95 " 

1252 44 94 - " 

Pli cach. Fil de coton pr. chaussettes : 16500 k. P.120 la k. 1485 
~-------..:..--------------------------1 

B) Adjudications a la surenchere 

Sapins: 3653 p - Autres - 927 p. (forets de l'Etat P. 210 et 450 -
Kalindja et Konouroglou). 170 le m3 

Sapins : 7877 p.- autres : 3 p. (foret Dimbilt). ,, 575 -
" 
" Pli cach. 

Sapins : 4684 p. (for. Kirazdagh et Hortchouk). P.210 le m3~ 386 -
Moteur iı Mazout uıage (marque AEG-2 cylin::lres). 200 -~ -

Com. Ach. Min. Def. Nat.Ankara. 

" 
Com. Ach. lntend. Ist. Tophane. 
1. Com. Expl. Ch. Fer Et. H. pacha. 

" 
" 
" 
" 

Com. Ach. Min. Def. Nat Ankara. -- -------------

Dircction des Forets de Bolou. Dir. Foreta lstanb.-Ank.-Bolou. 

" 
" Municipalite lnebolu. 

7-11-36 
27-10-36 

27-10-36 
9-11 36 
9-11-36 
9-11-36 

12-11-36 
26-10-36 

13-11-36 

11 
11 , 
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26-10-36 

26-10-36 
26-10-36 
19-11-36 
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ıs / 
15 / 
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ı~~~~.~~===~~--~~~~~~~~~~=-=::- ~~~~==-=~~~~~~-~~-=-=~~ 
VISITEZ L 'URSS 

VOUS Y VERREZ: 
- Le niveau !•leve de l'industrie et de l'agriculture, qui ont reçu 

un essor particulier a la suite du mouvement Sta khanov; 
- Les conditions sociales et ınaterielleıı deı travailleurs ; 
- La v:e de la jeurıesse et des enfants ; 
- Les musees et les expositions (economie nationale, sci-ences, 

arts, culture) ; 
- Lea cri~ations des arts sccniques et du cinema ; 
- Le syateme de l'instruction publique : ecoles moyennes et 

superieures, etal.lliısements prescolaires. 

- L'organisıtion de la santı; publique et celles des assurances 
sociales; 

- Le dcveloppement des sports: epreuves sportives et olym
piades, sur les stades et daos les parcs de culture et de repos. 

INTOURIST 
vous garantit toul le confort desirable 

INTOURIST 
met a votre disposition des guides qualifies, des hôtels confor· 
tables et des moyens de transport modernes. 
Pour tous renseignements et l'achat des billets et cartes de 

tournees en URSS, s'adresser aux agents de l'lntourist. 
G. Schembri et Figli Hovaghimian Han 

lcr Etage Teleplı. 42653 
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