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iÇİNDEKİLER: 
a) Münakasalar 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v · s. 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 
Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

Elektrik·Havagazı·Kalo~ifer t~sisat ve Malzemesi 
Mahrukat, Benzin, Makıne yagları v, s. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 
Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferrik 

lıanıar Emirler, Tebliğler: 
-.......;_: ' -

İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
l- 29 · I0-936 tarihinden itibaren Konya ile Afyon, Eskişehir , 

~llkara ve İstanbul arasında şehirler arası telefon konulması 
'çılacaktır. 

2- Konya ile Afyon, Eskişehir ve ~nkara arasında beher 
'di üç dakikalık konuşma 75 ve Konya·lstanbul arasında beher 

~i üç dakikalık 100 kuru~tur. 
3 ·1 Af E k' h' Ankara arasında yapılacak \ - Konya ı e yon, s ışe ır, 

lluşmalar daimidir. 
l<onya-İstanbul koııuşınaları çift saatlerde yapılacaktır., 

teklif mektublarını Fındıklıda 

Komutanlık Satınalma komis
yonuna vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma komisyonundan : 

Trakyada bulunan birlikler 
için kırdırılacak 200 ton buğda· 
yın kırma pazarlığı 26-10-936 
pazartesi günu saat 16 da Top
hanede yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 2860 liradır. İlk teminatı 
214 buçuk liradır. Şartnamesi 

komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri . 

2-İnşa:at- Tamirat-Nafıa 
işleri ve Malzemesi

Harita 
Antalya Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 Eksiltmiye konulan iş: 
Antalya lise pavyonu binası 
kargir ve betonarme aksamile 
çatı aksamı inşaatıdır. 

Tahmin edilen bedeli 30,615 
lira 75 kuruştur. 

2- Bu işe aid şartnameler 
ve evrakı şunlardır: 

a - Eksiltme şartnameıi, 
b- Mukavele projesi, 

'Muhterem halka ilan ederim. 1 c Bayındırlık işleri genel 

~, iiiiiıılııııiiiiıiiiiiiiiıiillııiiiiiiiiimıliiiiiiiiiiiiiııiiiiiiiıiiiiiıııiiııııiiııiiıiiıiii..._lllİıiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiıi- • şa rtn a m esi ' lııii ı e - Hususi şartname, 

M U•• N A K A S A L A R f - Keşif hulasası cetveli 
~ g - Projeler. 

- İstiyenler bu şartnameleri ve 

~ak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
I Amirliğe bağlı müesseseler için 20 bin kilo ke~me, 20 bin _ki
o Çıbık makarna ile 8500 kilo arpa ve 5000 kılo tel şehrı~e 
&.ı 1.936 pazartesi günü saat 15,30da Tophanede satınalma komı.• · 
~11'-1.1.nda kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Hepsinin tahmıA 
lldeli 11903 lira 75 kuruştur. İlk teminatı 892 lira 78 kuruştur. 
ş,ttnarne ve nümunesi komisyonda görülebilir. istekliJerin kanu· 
~i \'eaikalarile teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel 
tıtrıisyona vermeleri. 

• * • 
~ Aınirliğe bağlı müeueseler için 26500 kilo yufka. 9-IJ-S36 pa-
'rteıi günü saat t4,30da Tophanede satı~alma k?mısyonunda a 

~ılt eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedelı 3643 Jıra 75 kuru~~u.~. 
1 it. teminatı 273 lira 28 kuruştur. Şa~tna~esi ~omisy~nda goru~ 
tbılir. İsteklilerin belli saatte kanunı vesıkalarıle komısyona gel 
llıtleti, 

.\~k A . ı·v• S ara Levazım mır ıgı 

'lınalma Komisyonundan : 
~ 1 - Ankara garnizonu kı
~ 't \'e rnüeasesatı için kapalı 
b~fla ınünakasaya konulan 120 
~~ kilo bulgura teklif edilen 
~ t Pahalı görüldüğünden pa· 
tlıt. d"'k"l " t"' İl o umuş ur. 

~i it Pazarlığı 27-10·936 tari
t1ı "ct~ tnüıadif salı günü saat 15 

ır. 

lit: - Bulgurun tutarı 10800 
~IO ~lup muvakkat teminatı 
ı lırad ş . h ·· ıt1:ı1tı· ır. artnameıı ergun 

'1 
1'Y~nda parasız görülür. 

a \irı ':: lıteklilerin kanunun 2, 
.,.t t~" . rnaddelerindeki vesika 
t\ill lllırıat makbuzları ile belli 
''tırı \'~ •aatte Lvazim amirliği 
l~ti, 111 

1'la Komisyonuna gelme-

İstanbul Komutanlığı Satın 
Alma Komisyonundan: -
İstanbul Komutanlıtanll bağ

h birlikler ihtiyacı olan 51360 
kilo pırasa , 34240 kilo lahana 
ile 17120 kilo ıspanak kapalı 
zarfla 10-11-936 salı günü saat 
16.15 te ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen tutarları pırasanın 

2568, lahananın 1540 lira 80 
kuruş ve ıspanak 1284 ki hep
si 5392 lira 80 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonumuzda 
görülebililir. İıteklilerin pırasa 
için 193, lahana için 116, ıspa
nak için 96 ki hepsi 405 liralık 
ilk teminat makbuzu veya mek
tubu ve 2490 sayılı kanunun 
2 :nci ve 3 üncü maddelerin 
deki vesaikle beraber ihaleden 
en az bir ıaat evveline kadar 

evrakı: 

Antalya Nafıa Müdürlüğünde 
tetkik edebilirler. 

3 - Eks!ltme 20-10-936 tari
hinden 9-11-936 günü saat 15 
te Antalya Nafıa Müdürlüğü 
dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf u
sulile yapılacaktır. 

5- Eksiltmiye girebilmek i
çin isteklinin 2296 lira 18 ku
ruş muvakkat teminat vermeei 
bundan başka aşağıdaki veıi
kaları haiz olup getirmesi la
zımdır: 

Nafıa Vekaletinden alınmış 
yapı müteahhidliği vesikası ve 
yaptığı işlere aid bonıerviılt'!r. 

Teklif mektubları yukarda 3 
üncü maddede yazilı saatten 
bir saat evveline kadar Antal
ya Nafıa Müdürlütü dairesine 
~etirilecek Eksiltme komisyonu 
Reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Posta ile ırönderilecek mek· 
tublar:n nihayet üçüncü mad· 
dede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür 
muoıu ile iyice kapablmıt oJ
ması şarttır. 

Postada olacak gecikmeler 
kabul edilme-z. 

Muğla Vilayetinden: 
Göko ·a nahiyesinin merke

zi olan Ulada yaptırılacak 
13348 lira 33 kurut keşif be· 
delli yatılı ilk okul binası inşa· 
atı kapah zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. 

Eksiltme 9-11-936 pazartesi 
g-üoü ıaat 15 le İlbaylık maka-

mınd.a toplanacak Vilayet Da
imi Encümeni tarafından yapı

lacakbr. Muvakkat teminat 1001 
lira 12 kuruştur. 

İstekliler ekıiltme, fenni ve 
Bayındırlık işleri genel şartna
meleri ve buna müteferri di
ğer evrakı Muğla Nafıa Müdür
lüğünden görebiJirler. 

Ekıiltmeye girmek iıtiyen

ler bu gibi işleri evvelce y3p
hklarına dair ehliyet vesikası 

göıtereceklerdir. 

Vilayet Nafıa Müdürlüğün-

den vesika almak istiyenler i· 

haleden en az 8 gün evvel reı
meu müracaat ederek ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

Teklif mektupları 2490 sa· 
yılı kanunun tarifatı dairesinde 
hazırlanacak ve 9--11-936 pazar
tesi saat 14 e kadar makbuz 
mukabilinde Muğla İlbaylığına 
verilecektir. 

Daha fazla izahat almak is
ti yenlerin Muğla Nafıa Müdür
lüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arthrma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

J- 27-8-936 ve 14-9-936 tarihlerinde ekailtmeye konulup is
tekli çıkmamaıından dolayı intaç edilmiyen Yüksek Mühendiı 
Mektebi !>inaıı dahilindeki 21115 lira 98 kuruş keşif bedelli 8. 
kısmının bazı maddeleri tadil edilen şartnameye göre inşası. 

2 - Bu işe ait fartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut olan inşaatın tarifi , 

fenni ve hususi şartnameler. 
B - Mukavele projesi. 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

D- Plan ve projeler. 
istekliler bu şartnameleri ve evrakı 1 10 kuruş bedel mukabi

linde mektep idaresinden alabilirler. 
3- Eksiltme ll·ll-936 çarşamba günü saat 15te Gümüş su· 

yunda Yüksek Mühendis Mektebi binaıı içindeki arttırma ve ek· 
ıiltme komisyonunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1584 lira muvakkat 
teminat vermeai bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
g~tirmesi lazımdır . 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitli;i ehliyet 
veaikuı. 

B - 10000 lirahk iş yaptığına dair Nafıa Vekiletince taadikli 
veaika. 

C - 936 yılına ait Ticaret Odası vesikası. 
D- İsteklilerin mühendis veya mimar olduğuna dair diploma 

veya sureti; mühendis veya mimar olmadığı taktirde bunlardan 
birile ortak olarak çalııtığına dair noterden muaaddak vesika. 

5- Teklif mektubları yukarda 3 ün . ü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis Mektebi binaıı içinde
ki arttırma ve ekıiltme komisyonu Başkanlığına makbuz muka 
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 
3üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

• * • 
13000 kilo muhtelif ebbadda çivi aatınahnacaktır . Bak: lnhi· 

sarlar U . Müdürlüğü İlinlarma. 

3-llaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Hepsine biçilen ederi 4320 lira olan 4 kalem ilaç açık ek-
ailtme ile ıabn alınacaktır. 

2 - İhalesi 7-1 J-936 cumartesi günü saat 10 dadır. 
3- İlk teminatı 324 liradır. 
4 - Şartnamesi para11z olarak Komisyondan a\ınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 aayılı ka · 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. satınalma Komisyonunda bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürmüğü Sabnalma Komisyonundan: 

35 ton mükelleı aoda 
Tahmin edilen bedeli 6300 lira olaaı yukarda miktarı ve cinsi 

yazılı malı.eme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko
misyonunca 9-11-936 tarihinde pazartesi günü saat 15 te kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname para11z olarak komiıyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 472 lira 50 kuruşu 
havi teklif mektublarını mezkur günde uat 14 e kadar komisyo
na vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun ı Ye 3 
maddelerindeki veaaikle mezkür a-ün ve saatte komisyona müra
caatları. 



Sayfa 2 

İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan: 
Gülhane hastanesi için 68 kalem alat açık eksiltme ile 

13-l 1-936 cuma günü saat 15te ihalesi yapılacaktır . Muhammen 
tutarı 1~97 lira 70 kuruştur. Şartnamesi Komisyonumuzda görü
lebilir. isteklilerin 82 lira 33 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektublarilc beraber Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komis
yonuna gelmeleri. 

Ankara Nümune Hastanesi Baştabibliğinden: 
Hastanenin kulak, boğaz, burun şubesine muktazi miktar, cin

si ve tahmini fiatile eksiltmenin şekli ve muvakkat teminatı aşa
ğıda yazılı afatı tıbbiye 26-10-936 tarihinden 9-11-936 tarihine ka
dar 15 gün müddetle eksiltmeye konmuştur. 

Şartname ve Hsteleri Ankarada Nümune hastanesinde ve ls
tanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebiJir. 

Eksiltme 9-11-936 pazartesi günü saat lOda Ankarada Nümune 
Hastanesinde yapılacaktır. 

Şartnamenin A, C, D ve E. fıkralarında yazılı kıymetleri te

minat olarak vermek istiycnler bunların aynen Komisyonca alın
ması yasak olduğu cihetle bunları daha evvel bir Mulsandığına 
yatırarak makbuzunu ibraza mecburdurlar. 

Muvakkat 
Miktarı teminatı Cinsi Eksiltme şekli 

Lira Lira 
5000 313 kalem 375 Kulak, boğaz ve Kapalı 

burun alotleri zarf usulile 
....:..-.__...-.....-... 

MÜNAKASA GAZETESİ 

15-10-936 gününden itibaren bir 
ay içinde pc.zarlık suretile ek- 1 

siltmeye çıkarılmıştır. Talip o
lanların şeraiti öğrenmek üzere 
her gün M. Hususiye Müdüri 
yeti Varidat Kalemine ve ek
siltmeye iştirak edeceklerin de 
Encümeni Vilayetin toplandığı 
her pazartesi ve perşembe gün
leri saat 1 Oda depozito veya 
banka mektubile Vilayet Daimi 
Encümenine müracaatleri ilan 
olunur. 

İzmir Liman İşletme 
Müdürlüğünden: 

Satın alacağımız 1500 ton 

Rekompoze kömür için birinci 

teşrin ayının 24üncü gününden 

ikinciteşrin ayının 5 inci per
şembe günü saat Hi ya kadar 

Eskişehir Memleket Hastanesi Baştabibliğinden: ı' 
Hastanemizde lüzumu olan 1827 lira 25 kuruş muhammen be

delli 132 kalem tıbbi ecza ve mahzeme ile 729,20 lira muhammen 
bedelli 73 kalemcertahi alat ve laboratuar malzemesi 25- l0-936 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmeıe ait şerait v e listeler İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Yardım Direktörlüğü ile Eskilı~lıir Memleket Hastanesi 
Baştabibliğinden istenilebilir. İhale 10-11-936 tarihine müsadif sa-

münakasa müddeti tayin edil

miştir. Teklif mektublarrnın 5 

ikinciteşrin 936 perşembe gü
nü saat 15 e kadar idarede bu
lunmuş olması ve münakasaya 

gireceklerin bin liralık nakid 
veya banka mektubu teminat 
\'ermeleri şarttır. 

lı günü saat 14 de Eskişehir İlbaylığı Daimi Encümeninde yapı
lacağından isteklilerin yüzde 7.5 nisbetinde teminat akçelerile u 
suline göre müracaatleri. 

4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 

• • 
50 tane örneği gibi cam hokka ve 30 tane hokka takımı ayrı 

a3 rı pazarlığa konmuştur. Bak: istanbul Belediyesi İlanlarına. 

5-Mobi!ya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Maliye Vekaletinden: 

150X 80 140X 70 12o x 65 175 100 45 
Portatif yazıhane yazı kütüphane 
yazıhane masası • 
Aded aded aded aded Yekiın 

14 94 400 102 706 
1- Yukarda miktarları yazılı 706 parça yazıhane ve saire pa· 

z arlıkla satın alınacaktır . 

Tahmin bedeH 16435,20 lira ve 2490 numaralı kanunun yir
minci maddesine göre pazarlığa iştirak edebilmek için verilecek 
kati teminatı 2465,28 liradır. 

3- Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde ve lstanbul Dolma
bahçe Maliye Vekaleti Evrakı Maı:bua Ambc.rında görülebilir. 

4- Pazarlığı 10-11 -936 salı günü saat 15 te Levazım Müdür
lüğünde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5- İsteklilerin teminat makbuzu veya banka kefalet mektu • 
bile o gün ve saatte Levazım Müdürlüğündeki Komisyona gel
meleri. 

-- -
6-Elektrik, Havagazı- Kalorifer Tesisat veMalzeme 

Istanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
2-11-936 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlü

ğünde 1120 lira keşif bedelli İstanbul Çocuk hastanesi kalorifer
lerile sacak su kazanının tamiri pazarlıkla eksiltmeye konulmuş
tur. 

Muvakkat teminat 85 liradır . İsteklilerin teklif mektublarını 
ve en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstereceği 

veıika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik 
ve Ticaret Odası vesikalarile 2-11-936 pazartesi günü saat 15 e 
kadar Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. 

Çanakkale Vilayeti Daimi Encümeninden: 
Yapılacak iş Keşif bedeli Muvakkal T. 

Memleket hastanesi kalorifer ve 
sacak su tesisatı. 11443 L. 34 858 L. 25 

1- Bu işin eksiltmesi kapalı zarf usulile 9-1 1-936 pazartesi 
günü saat 15te Daimi Encümende yapılacaktır. 

2 - İstekliler keşif, proje ve şartnameleri İstanbul, Ankara, 
Çanakkale Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

3- Müracaatler 2490 sayılı kanuna uygun olmalıdır. 

7- Mahrukat - Benzin - Makine yağlan ve saire 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
idarei Hu~usiyeye merbut devair ve müessesatı resmiyenin 

senelik ihtiyacı olan 502,500 kilo kok kömürünün mubayaası 

Şartnameleri görmek isti
yenler Levazım ~ervisine mü· 

racaat etmelidirler. istiyenlere 

şartname posta ile gönderilir , 

İstanbul Defterdarlığmdan: 

Maliye Daireleri için genç ve 
kuru Rumeli meşesi olmak ve 

şehrin muhtelif yerlerinde bu· 

lunan şubelere nakledilmek şar 

tile beher kentalı 112 kuruş 

muhammen bedel üzerinden pa 

zarlıkla 445 kental kesilmiş o
dun alınacakhr. İsteklilerin di
ğer şeraiti öğrenmek istiyenle-

rin 26-10-936 pazartesi günü 

saat 14 te yüzde 7,5 pey akçe
lerile Milli Emlak Müdürlüğün

de toplanan Komisyona gelme
leri . 

8--Mensucat - Elbise -

Kundura Çamaşır v .s. 
İstanbul Harici Askeri 

Kıtaatlarından: 

Her bir çiftine biçilen ederi 
915 kuruş olan 4500 çift çizme 
kapalı zarfla alınacaktır. Şart

namesini 206 kuruşa almak ve 
örneklerini görmek istiyen

lerin her gün öğleden sonra 
komisyona gelmeleri . 

İlk teminatı 3088 lira 13 
kuruştur. İhalesi 10-11-936 
sah günü saat 15 dedir. Eksilt
miye gireceklerin 2490 sayılı 

• kanunun 2 ve 3 üncü madde
! terinde yazılı vesikalarla ilk 
teminatlarını teklif mektub 
larile birlikte ihale saatinden 
en az bir saat evvel Ankara· 

da M. M. Vekaleti satınalma 

komisyonı..na vermeleri. 

9-Müteferrik 

Istanbul Levazım Amirliğ 1 

Satınalma Komisyonundan: 

Ordu birlikleri için 13000 
daire hedefi, 9 bin başlı daire 
hedefi, 13.:00 diz hedefi, 3 bin 
göğüs hedefi, 30 bin A. M. T· ı 

hedefi, 10 bin H. M. T. hedefi, 
9200 daire model hedefleri 

9-11-936 pazartesi günü saat 

1 
15 te Tophanede · satınalma 

1 

komisyonunda açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

26 Birnci t şrirı -

Y ardımm azı çoğu olmaz 
Yardamın azı çoğu olmaz. Her ferdin Hava davasına 

göstereceği ilgiden az çok bir fayda çıkabilir . 
Herşeyi devlete bırakma. "Devlet yapsın,, diy~ bir 

yana çekilmek doğru değildir. Devletle ulusun el ele 
vererek başaracağı işlerin en başında Havacılık vardır. 

Uçak, Uzman, Alan, Hangar, Benzin, Yağ •. ,,Hava· 
cıhk" deyip geçmeyiniz. Bunlar her gün binlerce lirayı 

emiyor. Yardımın arkasını keserek başladığımız işi ya
rıda bırakmış oluruz. 

Türk Hava Kurumu 

Hepsinin tahmin bedeli 2569 liradır. İlk teminatı 192 lira 61 
kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. istek• 
li1crin kanunj vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelnıe· 
leri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satınalma Komisyonundan: 

2 adel Parsel el tulumbası 

Tahmin edilen b edeli 596 lira 15 kuruş olan yukarıda miktarı 
ve cins i yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satırı 

alma komisyonunca 27-10-936 tarihinde salı günü saat 1 Oda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyoıı· 
dan ver ilir. Talihlerin muvakkat teminat olan +ı lira 72 kurLlf 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlan. 

Po ~;ta T. T. !..evazım 
Müdürlüğünden: 

1- İdare ihtiyacı için alına
cak 118900 adet çelik askı 

halkası açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 Muhammen bedel 2233 
ve muvakkat lf!minat 178 lira
dır. 

yonunda yapılacaktır. 
4- istekliler teminatların• 

idaremiz veznesine teslim .,e 
alacakları makbuz veya kaıııı· 

nen muteber teminat mektub
larını ve 2490 sayalı kanund• 
yazılı belgelerle beraber met· 

' kur. tarihe müsadif cuma güııii 
o komisyona müracaat edecelı 
lerdir. 

3 Eksil~me 11-11 936 tari- Nümuneler Ankarada Le'1•' 
hinde Ankaraıia Posta T. T. zım Müdürlüğünden İstanbul· 
Umumi Müdürlüğünde topla- 1 da Levazım Ayniyat 
nacak alım satım kornis· den parasız verilir. 

* • * 
İstanbul SıMıiye Müdüriyetine ait hasta otomobilin ve Zeyneb 

Kamil haslanesind~ki tazyıklı etüv.ün .tamirleri ayrı ayrı pazarlığ' 
konmuştur. Bak: Istanbul Belediyesi ilanlarına. 

b) M Ü Z A Y E D E L E ~ 

1-Miiteferrik 
Ankara Valiliğinden: 

Ankara orman müdüriyeti idare depolarında mevcut bulun•" 
40 metre mikap çam kereste 8870 kilo mahlut odun 570 kilo çaıll 
kömürü 46 kanat düğen 10 top kasnak 9 kağnı tekeri 70 baltl 
sapı 2600 şimşir tarak on beş gün müddetle açık arttırma)'' 
konulmuştur. Arttirma 5 11-936 günü saat 15 de Ankara orrıı•" 
müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin ihale günü yüzde 7 5 te· 
minat akçelerile orman müdürlüğünde müteşekkil kom,isyoıı• 
müracaatleri ilan olunur . 

Ankara Valiliğinden: 

40 lira muhammen bedelli bir adet Berliye markalı otomobil 
JO adet yedek malzemesile bedeli nakten ve peşinen ahnnı•" 
üzere arttırmaya konulmuştur. İhale 11-1 l-936 çarşamba gülla 
saat 14te Defterdarlıkta kurulan satış komisyonunda yapılacağıll' 
isteklilerin 3 lira depozito makbuzile sözü geçen gün ve saatti 
komisyona müracaatları . 

İstanbul İkinci İcra Memurluğundan : 
Para}'a çevrilmesine karar verilen (4) adet sağmal inek ile bit 

merkep 4-11-936 çarşamba günü Kartal çarşısında saat 14 teli 

16,30 a kadar satılacağından taliplerin mahallinde bulunacak ııı' 
muruna müracaatleri ilan olunur. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Şişli Çocuk Hastanesinde 
bulunan 94 kalem muhtelif hur
da eşya pazarlık suretile satı

la.:aktır. 

1 Arttırma Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muaveoet 
Müdürlüğü binasında kurulu 
komisyonda 4-11 -936 çarşamba 

günü saat 14 te yapılacaktır'· 
2 - Tahmini fiat 300 Jit1 

dır. ~ 
3 Muvakkat teminat 

lira 50 kuruştur. ( . e 
4 - istekliler satılacak 

1 
yayı ve şartnamesini herr 
hastanede görebilirler. .ı . ·ıı~ 

5 - isteklilerin telll1 r 
makbuzlarile belli gün ve ••' 
te komisyona gelmeleri. 



nbul Belediyesi İlanları 
------------------------------------·c~------

Keşif İlk 
bedeli teminat 

lbüdüriyetine ait 117 numaralı 
0toınobilinin tamiri 52 3 90 

kimil hastahanesindeki tazyıklı 
taıniri 98 32 7 37 
rda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı pa
konulmuşlardır, keşif evrakı ve şartnameleri en· 
kaleminde gorülebilir, istekliler hizalarında göste· 
teminat makbuz veya mektubile beraber 27 · I 0·936 

illi saat 14 te daimi encümende bulunmaları. (8) 367 

* • • 
ediye hastanelerile müessesatına lüzumu olan ecza 
t kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu ecza ve 
hepsine 23981 lira 85 kuruş fiat tahmin olunmuş · 

tkailtme 6· l l ·936 cu~a günü saat l 5te Daimi Encü
Yapdacaktır. Şartname ve listesi Levazım Müdür

e görülebilir. istekliler 2490 N.lu kanur da yazılı 
ve 1798 lira 64 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 

bile beraber teklif mektublarını havi zarflarını (bir 
t'lveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muva· 
tftcağı) yukarda yazılı günde saat 14e kadar Daimi 

ene vermelidirler. (B) 351 

• • • 

klu gaz depolarında tamir ettiri 
iki iskele 
garajında yaptırılacak inşaat 
bahçesindeki gazinonun tamiri 

haldeki 58 yazıhanenin ardiye-

Keşif ilk 
bedeli tem. 

1104,37 82,83 
5930,27 444,77 
1561,04 117,07 

arkasına yaptırılacak tel kapı 3001 ,50 225, 11 
'rukarda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık 

eye konulmuş ' ardır. Keşif e~rakı ve şartnamesi Le
Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N.lu ka· 
yazıla vesika ve belediye Fen işleri müdürlüğün-

llacakları fen ehliyet vesikasile hizalarında gösteri· 
teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün 

İne kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık o
) 5· 11-936 perşembe günü saat 14te Daimi Encü· 
bulunmalıdırlar. (B) 352 

• • • 
Cinsi Bir kilosunun muham. hk teminatı 

Fiatı 

Katar peyniri 60 kuruş 63 
Beyaz peynir 40 ,, 189, 15 

~lediye bastahanelerile diğer müessesatına lüzumu o-
~ukarda miktarı, cins ve muhammen fiatları yazılı 
peynirler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuşlardır. 
ameleri Levazım Müdürllğünde görülebilir. İstekli· 

. 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve hizalarında gös
tn ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir 
evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muva· 
Olacağı) 5· 11-936 perşembe günü saat l 5te Daimi En· 
tnde bulunmalıdırlar. (B) 357 

• • • 
''iaç mezbahasında biriken işkembe muhteviyatı ve kan 
lllmuratı, kanalizasyon tasfiye fabrikııası muzahrafatı-
937 Mayıs sonuna kadar dökülmesi açık eksiltmeye 
lllınuıtur. Bu iş için 3000 lira bedel tahmin ol~nmuştur. 

!ilesi Leeazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
N.Iı kanunda yazılı vesika ve 225 liralık ilk temi· 

t lllakbuzile beraber (bir gün evveline kadar ilk temi· 
il Yatırılması daha muvafık olacağı) 5-11 ·936 perşembe 
6 •aat 14de daimi encümende bulunmabdırlar.(M) 358 

• • • 
Tahmin ilk 
bedeli teminat 

' Ve arazi şübeleri için alınacak 50 
· e Örneği gibi hokka (cam) 74 5 55 

"ti Ve arazi şübeleri için alınacak ör-
10 65 '( libi hokka takımı (30 tane) l 42 

t, ukarda tahmin bedelleri yazılı bulunan cam hokka -!0kka takımları ayrı ayn pazarlığa konul~~~lar~~r. 
'~ne ve ıartnameleri Encümen kaleminde gorulebılır. 
t,) lclı olanlar hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz 
~ - lllektubile beraber 27-10-936 salı günü saat 14 te 

illi enciimende bulunmalıdırlar. (1) 368 

MÜNAKASA GAZETESi 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:_ 
1000 kilo 40 hk çivi 
1500 " 45 " " 
3300 " 50 " " 
2600 " 60 ~ " 
4600 " 70 " ., 
- Yukarıda miktarı ve eb' adı yazılı l 3000 kilo çivi 

nümune ve şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alına· 
caktır. 

2 - Pazarlık 11-11-936 tarihine raıtlıyan Çarşamba 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız alarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunaa gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme parahuiyle birlikte ismi geçen 
komisyona gelmeleri lazımdır. (2509) 369 1-4 

• • • 
1 Bir sene zarfında Adapazarından Hendek, Düzce 

ve Bolu ile mülhakatına gönderilecek mamul tütün, iıpir
to ve ispirtolu içkilerin nakliyesi eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 26-10-936 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat l 4te İzmitte Kocaeli inhisarlar Başmüdürlüğün· 
de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi inhisarlar Umum Müdürlüğü Sevkiyat 
şubesinden ve İzmit, Adapazarı, Bolu, Düzce, Hendek 
lnhisarlar İdaresinden görülebilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saat· 
te yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarda ismi 
geçen Başmüdürlüğe müracaatları lazımdır (2235) 344 4 - 4 

• • • 
1- İdaremizin Cibalideki Nakliyat iskelesinin 34 adet 

entermediyer kazık ve kiriş ilivesi suretiyle tahkimi işi 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2- Bedeli keşfi 2891,03 Lira olup pazarlığı 26-10-936 
tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14te Kabataşta Le· 
vazım ve Mübayaat şubesindeki alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3- isteklilerin keşifnamesini görmek üzere her gün, 
pazarlık için de tayin olunan giln ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralariyle birlikte ismi geçen komisyona gel
meleri lazımdır. (2236) 345 4-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 50 000 kilo motlSrin pa· 

zarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 27- 10-936 tarihine rastlayan sah gtlnll 

saat 14te Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler her gün parasız adı geçen şubeden 
alınabilir. 

4 - isteklilerin, eksiltme için tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte ismi geçen 
komisyona müracaatları lizımdır. (2086) 325 3-3 

• • • 
1 8-10-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 

ihalesi yapılamamış olan Toptaşı deposu arkasındaki sa· 
hada yaptırılacak 3430, 13 lira keşif bedelli 3 ambarın in· 
şası yeniden pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27-10-936 tarihine rastlayan salı günü 
saat 15te Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 257,25 liradır. 
4-Şartnameier hergün İnhisarlar inşaat Şubesinden pa· 

rasız alınabilir. (2087) 326 4 4 
• • • 

1- Şartnamesi mucibince sigara makinelerinde kul· 
lanılmak üzere muhtelif ebatta ( 47 .800) adet keten şerit 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Eksiltme J . 11-936 tarihine rastlıyan sah günü saat 
14te Kabataşta Levazım ve Mtlbayaat şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4- İsteklilerin eksiltme için tayin olunan ıün ve ıaat· 
te. yüzde 7!~ güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko
mısyona muracaatlan lazımdır. (2120) 329 3 - 3 

• • • 
3300 kilo üstüpü saat 13 de 

500 ,, arap sabunu saat 14 de 
2000 >: ıoda saat 15 de 
5000 » mühür kurşunu ,> 16 de 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı 4 kalem malzeme 
cumune ve tartnamesi mucibince ıabn alınacakhr. 

" 2- Pazarlık 4· 11-936 tarihine raıtlıyan çarıamba gtl• 
nu yukarıda hizalarında gösterilen saatlerde Kabataıta 
Levazım ve Mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- isteklilerin numune ve ıartnamelerini görmek ü· 
zere her gün pazarlık için de tayin olunan giin ve saatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte ismi geçen komiı
yona gelmeleri lizımdır. (227 4) 350 2 4 

Sayfa 3 

Baklenen vapurlar 
SELIO salı 27-10 saat 17 de 

Trieate, Venedik Brineizi 
Pireadan ' ' 

ASİRİA çartamba 28-10 ıaat 
10 da Trieıte , Pirea, Selanik, 
Kav aladan 

CALDEA pertembe 29· IO saat 
7 de Danüb, Konıtanza, 
V arna, Burgazdan 

SiLıSıA perıembe 29-10 ıaat 
7 den Jenova, Napoli, Pire· 
den 

QUIRINALE Sah 3-11 saat 17 
de Trieıte, Venedik, Brindizi, 
ve Pireden. 

MERANO Çarıamba 4-11 saat 
7de Cenova, Napoli, ve Pire· 
den 

A VENTINO Çarıamba 4-11 
saat 7de Tuna, Kliıtence, 
V arna, Burgazdan 

ALBANO Pertembe 5-11 saat 
IOda Trie1te, Venedik, Brin
dizi, Pire, lzmir ve Selanik· 
ten 

BOLSENA Cumartesi 7-11 ıaat 
7de Batum, Trabzon, Sam· 
ıun, V arna ve Burgazdan 

CILlCIA Pazar 8-11 saat IOda 
Köstence, V arna ve Bur gaz
dan 

CELIO Çarpmba 11-11 ıaat 

12de Trieıte, Venedik, Brin
dizi ve Pireden 

ABBAZIA Çarıamb, 11· l I ıaat 
IOda Trieste, Venedik, Brin
dizi, Selinik ve Kavalladan 

CAMPIDOGLIO Pertembe 
12·1 I saat 7de Cenova, Na· 
poli ve Pireden 

ASSIRIA Perıembe 12-11 saat 
7de Tuna, i Köıtence, Varna 
ve Burıazdan. 

KIRINAL carıamba 16-11 ıaat 
9 Trieate, Venediı, Brindi· 
zi, Pireden. 

SERANO carıamba 16-11 saat 
7 Tuna, Konıtanza, Varna, 
Burıazdan. 

SPARTIVENTO çarıamba 1~ 
11 saat 7 jenoya, Napoli, Pi
reden 

ISEO perıembe 19-11 saat IO 
Trieste, Venedik, Brindizi, 
İzmir, Selaaikten 

ALBANO cumartesi 21-11 sa• 
at 9 Batum, Trabzon, Sam
sun, V arna, Bur1razdan 

KAMPIDOGLIO pazar 22-11 
ıaat 7 Konllanza, Varna, 
Burgazdan 

CELIO çartamba 25-11 saat 9 
Trieıte, Venedig, Brindizi, 
Pireden 

KALDEA çartamba 25-11 saat 
10 Trie1te, Pirea, Selanik, 
Kav aladan 

ABBAZIA pertembe 26-11 sa
at 7 f ' anüb, Konıtanza, Var· 
na, Bur1razdan 

A VENTiNO pertembe 26-11 
ıaat 7 Jenova, Napoli, Pire
den - -·-Hareket edecek vapurlar 

CILICIA perıembe 29-10 saat 
17, Surgaz, Varna, K&tence 

CALDEA perıembe 29· 10 1aat 
17, Kavala, Selinik, Volo, 
Pire, Patru, Santi-40 Brin· 
dizi, Anıona, Venedik ve 
Trieate. 

MERANO Çartamba 4-11 saat 
16 da Burıu1 Varna, Kös· 
tence, Sulina, Galatz ve Braila 

AVENTINO Çarıamba 4-11 Hat 
17 de Pire, Napoli, Mar1ilya 
ve Cenova 

ALBANO Perıembe 5-11 ıaat 
17 de Burgu, Varna , Köı
tence, Novorouiık, Batum, 
Trabzon, Samıun. 
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1 Date ! ~ Objet de l'adjudication Cahier des Charges 

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

Constr. d'un pensionnat (~c. primaire) a Oula. 
Constr. des parti.es en beton et en maçonnerie ainsi 

que du toit du pavillon du Lycee Antalia. 
Constr. partie "B,, ecole d'aprcs calı. eh. modi[i6 (aj) 
Clous : 13000 k. (5 lots : 40, 45, 50, 60, 70). 

Produits Chimiques el Pharmaceutiques -
!nstruments Sanitaires - F ourniture pour Hôp· 

Soudc caleine~ : 35 tonnes. 
Mcdieaınentıı : 4 lots. 
Produits pharmac. et materiel sanit. : 132 lots- Instr. 

ehirurg. et matcr. pr. laborat.: 73 lots (s cp.) . 

lnstruments metlieaux: 68 lots (pr . Gulhane). 
Instrum. mcdicaux (pr. oreilles, gorge, nez): 313 lots. 

Habillement - Chaussures et Materiel. 

Bottes : 4500 paires (cah. eh. P. 206). 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-T apisserie- ete. 

13348 33 1001 12 Pli cach. Com. Perm. Vilayet Moughla . 
30615 75 2296 18 

" 
Dir. Trav. Publics Antalia. 

21115 98 1584 -
" Com Ach .Ec.Sup. Ingcn. Gumuch. 

- - Gn'· iı grt'• Com. Aeh.Econom.Monop.K.taclıe. 

- -

6300 - 472 50 Pli caeh. Com .\clı . D . G en. Fab. Mil it. 
4320 - 324 - Publique Com. Aeh. \1in. Def Nat. Ankara . 
2556 45 - " Com. Perm. Vilayet Eskiehchir. 

1097 70 82 33 
" Com . Ach. Co mm . lst . Findikli . 

5000 - 375 - Pli caeh. Dir. Hôpilal Modele Ankara. 

P. 915 lap. 3088 13 Pli cach. Com. Ach. Min. Def. Nat.Ankara . 

Dir. Trav. Publics Moughla . 
-

9-11-36 
15 ..... 

9-11-36 
t5 .... 

-
-

11·11-36 
15 / 

11-11 36 
15 / 

..-/ 

- 9-J 1-36 ı5 jO 

- 7-11-36 ıo "" 
Oir. Hyg . et Ass. Soe.Ist.-Dir.Hôp. 10-J.1-36 14 / 

Rcgion. Eskichehir. 
t5 / - 13-11-36 

Hôp.Mod.Ank.-0.Hyg.Ass Soc.lst. 9-11-36 10 / 

I~ 

- 10-11-36 15 / 
,__.....,-

1 . 

. 

Bureaux portatifs(150X 80): 14 p.· Id. ordin.(140 x 70): 16435 20.2465 28 Gr0 iı g r i• Dir. Econom. Min. Finanees . 

94 p.- Tables de travail (120 x 65): 496 p.- Hi-
bliotheques : 102 p. (tot. : 706 p.). 

~---------------------------------------1--------ı·-----11~----~J~~~~~--~~----~~- ı---------------------~~ 

Dir. Econom. et Depôt Dolmabah. 10-11-36 15 / 

,n 
lnstallation et Materiel d'Electricite, 

de Gaz, de Chauffage Central 
Repar. calorih~res et chaudiere eau ehaude hlıp. en

rants lstan bu ı. 
lnstallation ealorifere et eau chaude hôp. Rt:gional 

' 

Combustible, - Carburant. - Huiles 

Coke : 502,5 tonnes. 
Bois (ehene Roumelie eoupc): 445 quint. (pr. les bu

reaux du Fisc). 
Clıarbon recompose : 1500 tonoes. 

1120 - 85 - Grı'.• it grı'· Dir. Trav. Publics [stanbul. 

1 ~443 34 858 25 Pli cach . Com. Perm. Vilayet Tehanakkale. 

- Gre iı gre Com. Perm. Vilayet Tzmir . 
P .112 la k. - " Dir. Bie ns Nationaux lstanbul. 

- 1000 - Publique Dir. Exploit. Port iz mir. 

·-
.· 

2-11 -36 15 ,1 

9-11-36 15 
~ 

- lundis et jeudi 10 / 
- 26-10-36 14 / 

Econom. D. Expl. Pt. Izmir. 5-11-36 15 

----------------------------------------·~~~--·--~~·~------ ~~--~ ..... --------~ ....... ..._----ı--------------------------··----------·ı__....-ı 
Divers 

Pompt'~ iı ma:n (Parcel) : 2 P· 
Cibles eireulaires: 13000 p.- ld. a tete: 9000 p.

Id. ge nou : 13500 p. - Id. pr. poitrine: 3000 p.
ld. AMT: 30000 p.- ld. HMT: 10000 p.- Id. 

modele cire. : 9200 p. 

596 15 
2569 -

44 72 Publique 
192 67 

" 

Com. Ach. D. C.en. Fab. Milit. - 27-10-36 10 
Com. Ach. Intend. Ist. Tophane. 9-11-36 15 / 

-

Eneriers en verre : 50 p. et eeritoires : 30 p. (sep.). 
Rcpar. auto ambulanee et etuve a pression (sep.). 
Ann.eaux d'acerochage en aeier : 148900 p. 

216 - 16 J G,e; .,e Com. Perm. Muoicipalite lstanbul. Seeret. Municipalite Istanbul. 27-10-36 14 
/ 

150 32 11 27 27-10-36 14 ,, " ,, 
2233 - 178 - Publique Direetion Gen. PTT. Ankara. Dir. Eeonom. PTT. Ank.-Beyog. 11-12-36 / 

B) Adjudica\ions a la surenchere 

Automobile Berliet avec 10 pieees de rechange. 
Bois de sapin : 40 m3 - Charbon de sapin : 570 k. 

40 - 3 -- Publique Defterdarat d' Ankara. 

" 
Direction F orets d 'Ankara. 

Manches de haehes: 70 p. ete. (depôt Dir. Fo
tCts Ankara.) 

Obiets lıors d'usage : 94 lots (hôp. enfants Chichli). 300 - 22 .50 Grt~ ;ı gre Com. Aclı. Etabl.Sanit.lst.Djahalog. 

--
VISITEZ L'URSS 

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

un cssor particulier a la suite du mouvement Stalchanov; 
- Les conditions sociales et materielles des travailleurs; 
- La v·c de la )eunesse et des enfants; 
- Les musees et les expositions (economie nationale, sciences, 

arts, culture) ; 
Leı ereations des arts sceniques et du einema ; 

- Le ıysteme de l'instruction publique: i·coles moyennes et 
suµ ~r icure s, etaı,tiısements prescolaires . 

- L'organisation de la santc publique et eelles des assuranees 
soeiales; 

- Le developpement des sports: epreuves sportives et olym
piades, sur les stades et dans les pares de culture et de repos. 

INTOURIST 
vous garantit tout le confort desirable 

INTOURIST 
met a votre disposition des guides qualifics, des lıôtels confor· 
tab:es et des moyens de transport modernes. 

Pour tous renseignements et l'achat des billets et eartes de 
tournees en URSS, s'adresser aux agents de l'lnlourist. 

G . Sehembri et Figli Hovaghimian Han 
ler Etage Tt'.•leplı. 42653 

~ ·-

11-11-36 
5-11-36 

4-11-36 

Notre Boite Postale 
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ı . .n-~ -~~---- '="' iJ i'.'. 'E' c.-

İmtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lamail Girit 
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