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a) Münakasalar 
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4 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
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8 Müteferrik 
b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik 

1~ar, Emirler, Tebliğler_:_ 
Havayaları Devlet işletme idaresinden: 

1- 25-10·936 dahil den itibaren İstanbuldan Ankaraya yolcu 
\tyl ar em iz saat 14,30 da hareket edecektir. 

2- İstanbulda A:ıkara yolcularımızı Yeşilköye naklede
~tk İdare otobüsü dalıai 25-10-936 dahil den itibaren Karaköy 
~()•ta T. T. şubesi önünden saaat 13,30 da hareket edecektir. 
Sayım yolculara ilan olunur. 

Milli Reasürans Türk Anonim Şirketinden: 
"Türkiye Milli,, ve uFeniks dö Viyen,, sigorta şirketleri nez

~de sigortalı olup ta hükumetimiz tarafından ittihaz edilen ka
-ta. ve Anadolu Ajansı tarafından neşir ve ilan edilen esaslara 
~~fikan sigortasına devam suretile zarardan korunmak istiyenle
~ 3 ikinciteşrin 936 tarihinden itibaren Yenipostane. ~rkasın~a 
''itkiye hanında 12 numaralı idarede bu maksadla Mıllı Reasu
t-1\ı tarafından teşkil olunun büroya bizzat veya taahhüdlü mek
l~bla müracaat etmeleri lüzumu ve Türkiye Milli şirketinde si
~()ttalı olanların nihayet 24-10-937 ve Feniks dö Yiyen şirketinde 
'1~ortası olanların da 12-6-937 tarihine kadar müracaat edebiJe
Ctkleri ilan olunur. 

Devlet Demiryollarından: 

Ankarada 936 senesi 29 B. Teşrin 936 da açılarak 15 gün de
:.-tn edecek olan Elişleri ve Küçük Sanatlar Sergisile 937 sene
~111in 16 ikincikanundan it ibaren bir ay müddetle açılacak Ma
t·trı Kömür istihlak eden alat, edevat cihazları sergisi münasebe-
•le teşhir için gönerilecek ve teşhirden sonra iade edilecek eş
Y~h yüzde 70 ve ziyaret için gidip dönecek yolculara yüzde 50 
~ tnak üzere umumi tarifeden tenzilat yapılacaktır. Tafsilat için 
1•t•ıyonlara müracaat edilmelidir. 

"' 
~ MÜNAKA SALAR 

~ak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

1 Çatalca Müstahkem mevki kıtaat eratının kışlık sebze ihtiyaç
-'tı olan 19200 kilo prasa, 9600 kilo lahana ile 9600 kilo ispanak 
tıÇılt eksiltme ile 10-11-936 sah günü saat 16 da ihalesi yapılacak
?~ ~.uhammen tutarları prasanın 9f>?1 lah.ananın 432, iı~.a~ağı~ 
li ,kı hepsi 2112 liradır. Şartnamesı komısyonumuzda gorulebı
~:· l~teklilerin p.ıasa için 72, lahana için 33, ispanak için 54 ki 
1"' Pıı 159 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber 
'tıdıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

~tlik Baytari Merkez Laboratuvarları Direktörlüğünden: 
'-le ~iltııeae hayvanatı için alınacak 40.000 kilo arpanın eksilt
i~-'1' ~aıarlığa konulmuştur. Muhammen bedeli 1260 Jira olup 

tsı 2 11 9 ş ' H d.. ' ~ttt - - 36 pazartesi günü saat 15tedir. artnamesı mu urı-
~-t\ •n Parasız verilir. Pazarlığına girecek isteklilerin 2490 sayılı 
ltılt l.lnda Y•zılı vesaikle muayyen gün ve saatte 94 lira 50 kuruş
t>İtt~~."akkat teminatlarile birlikte Ziraat Vekaleti Muhasebe 

tor)üğündeki satinalma lcomiıyonuna müracaatları. 

SALI 

Ankara Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonundan: 

l - Ankara harp okulları 

ihtiyacı için 5 bin kilo ayva 
7-J 1-936 tarihine müsadif cu-

martesi günü saat 11 de açık 

eksiltme suretile alınacaktır. 
2 - Şartnamesi hergün le-

vazım amirliği satınalma ko

misyonunda parasız görülebilir. 
3 Ayvanın tutarı 500 li-

ra olup mu vakkat teminatı 37 
lira 50 kuruştur. 

4 - İsteklilerin belli gün 
ve saatte kanunun 2, 3üncü 

maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlarile komisyona 
gelmeleri. 

* • * 
l - Karaköse kıtaatının 

ihtiyacı olan 200 bin kilo ve 
Kağızman kıt~atı için 188000 
kilo unu kapalı zarfJa müna
kasada iken talibi çıkmadığın

dan 20-10-93ti dan itibaren bir 
ay içinde pazarlığa çevrilmiş
tir. 

2 Karaköse ununun mu-
hammen bedeli 30 bin lira 
muvakkat teminatı 2250 lira 
Kağızman ununun muhammen 
bedeli 27 bin lira muvakkat 
teminatı 2025 liradır . 

3 - İsteklilerin Karaköse 
satınalma komisyonuna müra
caatleri. 

- -
İstanbul Harici Askeri 

Kıtaatlarından: 

1 - Vizenin 90,000 kilo arpası 

2- İhalesi pazarlık suretile 
Vizede yapılacaktır. 

3- Arpanın muhammen bedeli 
4500 liradır. 

4 İlk teminatı 338 liradır. 
5- ihalesi 10-11-936 salı gü

nü sıat 15te yapılacaktır. 

6- Şartnamesi her gün Vize 
Satınalma Komisyonunda görüle
bilir. 

* • • 

Ankara garnizon kıtaatı hay
vanatının ihtiyacı için kapalı zarf
tan pazarlığa geçilen 780840 ki
lo yulafa pazarlık gününde istek
li çıkmadığından 10-11-936 salı 
günü saat lSte son pazarlığı ya
pılacaktır· Yulafın tutarı 27329 
lira 40 kuruş olup ilk teminatı 
2049 lira 70 kuruştur. Şartnamesi 
pazarlı~ın yapılacağ'ı Ankara Le
va11m Amirl iği Satınalma Komis
yonunda 137 kuruş mukabilinde 
verilir. isteklilerin belli gün ve 
saatte kanunun 2, 3 üncü madde
lerindeki vesika ve teminat mek
tublarile Komisyona gelmeleri. 

• * • 
Açık eksiltme ile 20000 kilo 

bulsrur saıTn alınacaktır. Eksilt
mesi 2-11-936 pazartesi günü saat 
16dadır. İlk pey parası 225 lira
dır . 

Bir kilosunun muhammen fiatı 
15 kuruştur. Şartname ve evsafı
nı görme)( iıtiyenler hergün Ko-
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misyonda görebilirler . Eksiltmeye girecekler ilk pey parasına ait mak
buzla belli giin ve saatte Çorluda Kor Satınalma Komiayonunda bu
lunmaları. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden: 
Cinsi Miktarı Kıvmeti Teminatı 

Zeytinyağı Kilo Lira K. Lira K. 
kokusuz parlak tortusuz 650 292 50 22 

~amiler için alınacak olan yukarıda miktar ve evsafı yazılı 
z~yhn yağı on beş gün müddetle eksiltmiye konulmuştur . İhale
sı 12-11-936 perşembe günü saat 15 te Kadıköy Vakıflar Müdür
lüğünde yapılacaktır. İsteklilerin müracaatleri. 

Cinsi Miktarı Kıymeti Teminatı 
Kilo Lira K. Lira K. 

Yeşil mercimek 450 45 3 38 
Kalhurlanmış nohut 1200 87 6 50 
Çalı fasulya 1200 120 9 00 
Temiz kırıklı pirinç 600 66 4 95 
Mersin pirinci 750 1 12 50 8 44 
Sarı Adapazarı patatesi 500 25 00 J 88 
Kuru bakla 450 26 00 1 95 
Çekirdeksiz üzüm 375 56 25 4 22 
Zeytinyaiı birinci yemeklik 200 100 00 7 50 
Erzurum erinmiş yağ 570 342 00 24 65 
Sabun zeyti~ağından 2ci nevi 50 16 50 ı 24 
Toz şeker 200 50 ()() 3 75 
Tuz 300 13 50 1 13 
Salça (taze) 80 9 60 o 96 
Sovan uzun cinsten İmrallı 300 7 50 O 57 

Yukarda miktar ve evsafı yazılı Üsküdar imareti için alınacak 
erzak 15 gün müddetle açık eksiltmiye konmuştur. İhalesi 
12-11-936 perşembe günü saat 15te Kadıköy Vakıflar Müdürlü
ğünde yapJlacaktır. İsteklilerin müracaatleri. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
221.000 kilo ekmeklik un kapalı eksiltmeye konmuştur. Tahmin 

bedeli. 30940 liradır . Şartnamesi Alay satınalma komisyonundadır. 
Eksıltme 10·11-936 salı günü saat 15 de Amasyada Alay idman 

Yurdunda yapılacaktır. ilk teminatı 2320 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 
Maliye vezne makbuzu veya banka makbuzu ile komisyona müracaat
ları. 

Galatasaray Liseai 
Satınalma Komisyonundan: 

Galatasaray Lisesinin nıayıs 
937 sonuna kadar ihtiyacı olan 
4740 lira tahmin edilen 24 bin 
kilo 3 cins elmanın 11-11-936 
çarşamba günü saat 14,30 da İs
tanbul Liseler Muhasebeciliğ"inde 

toplanan okul komisyonunca a• 
çık eksiltmesi yapılacaktır. 

ilk teminat 355 lira 50 kuruş
tur. Bu işe istekli olanlar Ticaret 
Odası vesika ve teminat makbuz
larile eksiltmeye gelmeleri. 
Şartname mektebden görünüp 

Öğrenilir. 

• • * 
İstanbul ve beyoğlu tephirhaneleri hayvanatına 4385 kilo kuru 

ot alınacaktır. Bak: Is tan bul Belediyesi ilünlarına. 

_?·İnşaat- Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden: 

25 Eylıll 936 ve 16-10-936 tarihinde yapılan kapalı eksiltmelerde 
istekli çıkmıyan aşağıda mevki, miktar, muhammen bedel ve teslim 
müddeti ile muvakkat teminatı yazılı Balast pa.zarlıkla ihale edile
cektir· 

Puarlık 2 11-936 pazarteıi günü saat 10 da Adana işletme bina
sında yapılacaktır. 

Şa~.tna~e . v~ mukavelename örnekleri parasız olarak Adana yol 
baş mufettışlığ'ınden ve Konyada Şube şefliğ'inden alınabilir. 

l~teklil~rin 2490 numaralı kanun mucibince ve şartnamede yazılı 
ves~ık ehlıyet vesikası ve idaremiz veznesine yatırılmış muvakkat 
temınat makbuzu veya şartnamede örnefi ilişik şekilde Banka temi
nat makbuzu ile 2'Üniinde ve saatında işletme müdürli.iğünemüracaat· 
ları. 

Mevkii Km. Beher M3 için 
muhamınen bedel 

Ceyhan 412 120 K. 

Müddeti Miktarı 

6 ay 8000 

Mudanya Urayından: 

Muvakkat teminat 
Lira 

720,00 

Açık indirmeye konulan Mudanya kasabası hali hazır haritasının 
yapılmas~ işi 2·11-936 gününden başlamak üzere 23-11 936 gününe 
kadar çıkacak istekliıine pazarlıkla verilmek üzere bir ay müddetla 
uzatıldı~ı ilan olu uur. 



Sayfa 2 

Elaziz Nafıa Müdürlüğünden: / 

1 - Eksiltmeye konulan iş : 
Elaziz-Malatya yolunda İsmet 
fnönü köprüııü asfalt kaplama 
ve bekçi kulübesi tamiratı. 

Bu tamiratın keşif bedeli 
2469,29 liradır . 

2 - Bu işe ait şartnameler 
ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

D- Tesviyei türabiye, şose 
ve kargir inşaata dair fenni 
şartname 

E- Hususi şartname 
F- Keşif cetveli 
isteyenler bu şartnameleri ve 

evrakı bedelsiz olarak Elaziz 
Nafıa müdürlüğünden alabilir
ler. 

3- Eksiltme 5-11-936 tarihi· 
ne rastlayan perşembe günü saat 

15te Elaziz Nafıa müdürlüğünde 
açık olarak yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 185 lira 19 ku· 
ruş muvakkat teminat vermesi 
bundan başka aşağıdaki vesi
kalar1 haiz olup göstermesi 
lazımdır. 

A- Ticaret Odasında kayıt
lı olduğuna dair vesika 

B Bu inşaatı yapabilece-
ğine dair ehliyet vesikası. 

Elaziz Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konu lan iş: 

Elaziz emrazı akliye ve asabi
ye hastanesi tamiratı . 

Bu tamiratın keşif bedeli 
2035 lira 36 kuruştur. 

2- Bu işe ait şartnameler 

ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 

B- Mukavele projesi 
C- Bayandırhk işleri genel 

şartnameıi. 

D- Tesviyei türabiye, şose 

ve kargir inşaata dair fenni 
şartname 

E- Hususi şartname 
F - Keşif cetveli 
İstiyenler bu şartnameleri ve 

evrakı bedelsiz olarak Elaziz 
Nafıa müdürlüğünden alabilir
ler. 

Eksiltme 5-11-tl36 tarihine 
raatlıyan perşembe günü saat 
14 de Elaziz Nafıa müdürlü

ğünde açık olarak yapılacaktır. 
4- Eksiltmiye girebilmek 

için isteklinin l 52 lira 65 kuruş 
muvakkat teminat vermesi, bun
dan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup gösf.:ermeııi lazımdır. 

A- Ticaret odasına kayıtlı 
olduğuna dair vesika 

B- Bu inşaatı yapabilece
ğine dair ehliyet vesikası. 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatından: 

Listesinde inşa yerleri. göste
rilen binalarda. 30 aded parato
ner pazarlıkla yaptırılacaktır. Bir 
paratonerin muhammen keşif be
deli 188 lira 85 kuruştur. İlk pey 
akçeıi 425 liraıilır. Pazarlığ'l 9 i · 
kinciteşrin 936 pazartesi günü sa· 
at 16 da Çorlu Kor satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Bun
lara aid keşif ve fenni şartname' 
ler lstanbulda ve Anbrada Le· 
va.zım Amirlig-i ve Çorluda Kor 
satıaalma komisyonlarında her· 
gün görülebilir. 

Pazarlığ-a g:recekler kanuni te· 
ıninat ve 2490 sayılt kanunun 2 
ve 3üncii maddelerinde yazılı 
pelgelerie birlikte belli 2ün ve 
saatte Çorluda kor satına.ima ko
miayonuna müracaatler\. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Antalya Vilayetinden: 
Antalya Vilayeti Nafıa ldar~sine gereken 20 aded çadır 1150 lira 

muhammen bedel üzerinden 11-11-936 çı-rşamba günü saat 15 e kadar 
açık eksiltmeye konmuştur. T dlıblerin yüzde 7,5 nisbetinde teminat · 
la Antalya Vilayeti Daimi Encümenine ve şartname ile bezin örneği

ni görmek istiyenlerin lıtanbul Vilayeti Nafıa idaresine müracaatleri 
bildirilir. 

Nafıa Vekaletinden: 

1 - Ankara Cebeci Musiki Muallim mektebine ilaveten yapılacak 
çahşma odaları ve iimnaatikhane inşaatı kapalı zarf usulile münaka
saya konmuştur. 

Keşif bedeli 27125 lira 49 kuruş. 
2- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele proiesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D- Hususi şartname (Fenni şartname). 
E - Keşif cetveli. 
F- Proje. 
lstiyenler bu şartname ve evrakt 136 kuruş mukabil inde Yapı iş· 

leri Umum Müdürlüğünden ala bilirler. 
3- Eksiltme kapala zarf usulile ve 12·11-936 tarihine musadif 

perşembe günü saat 16da Yapı işleri Eksiltme Komisyonu odasında 
yapılacakrır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2034 lira 41 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltme şartnamesindeki evsafı haiz 
olması ve Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası al
mış bulunması lazımdır. 

5 - Teklıf mektubları yukarıda üçüncü mıddede yazılı saatten bir 
saat evveline kadar Eksiltme Komisyonu Reieliğine makhz mukabi
linde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş ve dış zarfın miihür mumile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gedkmeler kabul edilmez. 

Dahiliye Vekalotinden: 

Kütahya şehri ıçme suyu tesisat ve in§aat eksiltmesi 
Kütahya şehrine 4,4 kilometre mesafeden su isalesı ve şehir da

hilindeki şebeke için icap eden malzemelerin tedariki ve horu f erşi· 
yatının icrasile sair buna mütderri imalatın yapılması ve şehir dahi
linde bir depo inşası kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur . 

1 - lşin muhammen bedeli 91443 lira 25 kuruştur 
2 istekliler bu işe ait şartuame, proje vesair evrakı 460 kuruş 

mukabilinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti feıı şefliğin
den alabilirler. 

3 - Eksiltme 23-12-936 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 
11 de Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Belediyeler 
imar heyetince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebılmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat 
ve vesaikı ayni gün saat ona kadar komisyon reialiğine lesi ~m et
mi~ olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 5822 
lira 16 kuruşluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin etti~i vesikalar, 
C - Kanunun 4cü maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir 

mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub. 
D - Nafıa \"ek.aletinden tasdikli fenni ehliyet vesikası. 
5 Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar makbuz muka-

bilinde komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek tek-

lif mektublarının iadeli taahhüdlü ve nihayet bu saate kadar komis
yona gelmiş bulunması Iaxımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak isti yenlerin Belediyeler imar 
heyeti fen şefliğine müracaat etmeleri. 

3·Kereste, tahta ve saire 

İstanbul Levazım AmirHği Satınalma Komisyonundan: 

Eşya ambarı için ambalajhk 2500 aded tahta ve 1500 aded lata 
3-11-936 salı günü saat 14te Tophanede Satınalma Komisyonunda açık 
eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 2150 liradır. ilk temi
natı 161 lira 25 kuruştur. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. istek
lilerin kanuni vesikalarile belli saatte Komisyona gelmeleri. 

4--MensHcat . Elbise - Kundura Çamaşır v .s. 

Jstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

E.şya ambarı için 35000 m. kanaviçe 3·11-936 salı günü saat 
14,30 da Tophanede Satınalma komisyonunda paz<!rlıkla eksiltmesi 
y.ıpılacaktır. Tahmin bedeli beher metresi 16 kuruştur. Teminatı 420 
liradır. Şartname ve nüaunesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni vesikalarile belli saatte Komisyona gelmeleri. 

5 -Elektrik, Havagazı- Kalorifer Tesisat veMalzeme 

Tarsus Kaymakamlığı Telefon Komisyonundan: 

·h•· 
açık eksiltmiye konmuş ve 12-11 -936 perşembe günü saat ıs_ de ~ar-

. t . .. k . fyenlerın lesi yapılacagından bu i şe aıt şar nameyı ogrenme ıs ı 

sus Telefon komi~yonuna müracaatları ilan olunur. 

6-Saraciye ve teferruatı, demir aksamı ve sair 

• * • 
ktır· 

Mezarlık müdürlüğü için Hamut, koşum ve saire satınalınac• 
Bak: lstanbul Belediyesi ilanlarına. 

7- Mahrukat - Benzin - Makine yağlan 

İstanbul Harici Askeri kıtaatındeın: 

• e 
ve saır 
~ 

150 ton hint yağı pazarlıkla eksiltmeye kol)ulmuştur. lif' 
Muhammen bedeli 102.645 lirl! olup ilk teminat parası 6382 ai 

25 kuruştur. lhalesi 11 11-936perşembe günü saat 14 dedir. fe~V· 
ve idari şartnamesini almak istiyenler 515 kuru~ mukabilinde MN J' 

satın:ı.lma kemisyonundan alabilirler. Pazarlığa gireceklerin 2490 've 
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki belgelerle pazarhk gün 
saatinde Ankarada MMV satınalma komisyonuna gelmeleri. 

8-Müteierrik 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1- Kutularile beraber hepsine biçilen ederi 1122 lira ofa1' 

yedi parça musiki aleti açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 12 11 -936 perşembe günü saat 15 dedir. 
3 İlk teminat 84 lira 15 kuruştur. , 
4- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 249~ ~ayılı . 1'~, 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle bırhkte ılı• 
' 1 r•· gün ve saatında M. M. V. Satınalma komisyonunda bulunma • 

5- Şartnamesi her gün öğleden sonra komisyondan alınır· 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonund110 

3500 kilo kanarya sarısı boya 
1000 ,, sülyen 

150 ,, kemik siyahı 
200 ,, zencifre 
100 ,, çividi mavi 
300 ,, mesina sarıaı 
2.5 ,, metanil gelb 1 

Şartnamesinde değişiklik yapılan ve tahmin edilen bed' 
2335 lira olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı olan malzeme ~~ 
keri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonunca 9 ik•~. 
citeşrin 936 tarihinde pazartesi günü saat 14 tc açık eksiltme 

1 

le ihale edilecektir. Şartname~i parasız ol~r~k komisyondan 1'~ 
rilir. Taliplerin muvakkat temınat olan 17~ lıra 13 kuruş ve 24 .. 
numaralı kal!unun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur ifil~ 
ve saatte komisyona müracaatleri. 

Mersin Liman işleri inhisarı Türk Anonim Şirketi 

Mübayaa Komisyonundan: 

Şirketimiz mera~.ibinde kullanılmak üzere cins ve 
,. 

miktarları aŞ 

ğıda yazılı halat satın alınacaktır. 
5) Roda 4.5 Burgatalık lif halat 1000 kilo 

5) 
" 

5 
" " " 

1250 " 5) " 3 
" " " 

380 
" 4) 

" 
4 ,, 

" " 
656 ,, 

4) ,, 2 
" n " 

180 
" ç) ,, 1. 3 4 " " 

,, 150 ,, 
---
2616 Kilo 

Bu halatları vermek istiyenlerin 10-11-936 tarihine müsadif ••'; 
günü akşamına kadar tekliflerini ve fiyatlarını bir mektubla Şir~e 
umumi müdürlüğüne bildirmeleri lüzumu ilin olunur. (Hususi) 

İstanbul Jandarma Satına1ma Komisyonundan: 
·~ 

1- Açık eksiltme ile 350 tane miğ-fer satın alınacaktır. TahıJ1' 
bedeli 2100 ve ilk temil'lah 157,5 ltra olup eksiltme 1111 936 çr 
şamba günü saııt 15te Gedikpaşada Jandarma Dikimevi binasında ~ 
tanbul Jamdarma Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. ~ ,, 

2- Nümune evsaf v~ şartname her gün komisyonumuzda goril 

lebilir. "o/İ' 
3 - istekliler beli i gün ve saatte ilk teminat makbuzları ve hu 

yet cüzdanlarile beraber komisyona gelmeleri. 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - ldare ihtiyacı için alınacak 16390 aakılık 5 m m demir tel 
ve 51500 metre çelik askılık tel halkası açık eksiltmeye konmuştur· 

2 _ Muhammen bedel 3195 muvakkat teminat 240 liradır. f 
3 Eksiltme 14 birincikanun 936 tarihind~ Ankarada Posta 

1 
T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komiıyonunda y•P 

Köyler arası tesisatı için 1810 muhammen bedelli Telefon, San- ' lacaktır. ~ 
tral ve malzemesi 24-10-936 gününden ttibaren yirmi gün müddetle 4 - istekliler teminatlarmı idaremlZ vezneeine tHlim ve alıcı 

~I 



~B·· ·T · ı.rıncı cşrın 

.q, 
~I lnakbuz veya kanunen muteber teminat mektu bları ve 2490 sa-

1 .~•rıunda yazılı belgelerle beraber mezkılr tar\he müsadif pazarte

;unii saat 15 te o komisyona müracaat> edeceklerdir... .. .. .. 
ıt - Şartnameler An karada Posta T. T. Levazım Mudurluğunden 
~ııhulda Levazım ayniyet Şubesinden parasız olarak verilir. 

• * • 
ltııı~eynep Kamil hastanesinin mecra borusunun ve bahçe dıvarının 
ı./ile lıtanbul tephirhanesi etüv makinesinin tamiri ayrı ayrı pa· 

~onmuştur. Bak: lstanbul Belediyesi Hanlarına. 

~tanbul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden 
Satış Müdürlüğünden: ihale günü 11-11-936. 2036 mezat kaimesi 

<200 ltilo 1830 lira karan marka toz şeker eşyası, 2330 m. k. 6.400 
307.20 1. ipek örtüler, 2156 m. k. 209 k. 209.1 badenia m. 3754 
tlıtntar tabanca kapsülü, 2399 m. k_. 31 k. 177.50 1. mz. m. 1 n. 
1anıel yün erkek elbisesi. ihale günü: 13-11-936. 2399 m.k. 2.395 

15
143.70 1. mz. m. J n. sah ipek örme boyun atkısı, 1848 m. k. 

- k. 124.20 1.3 4 n. hayvani ya~, 2008 m. k. 2650 k. 2650 1. mn. 
~ Plnıuk çanta ve fişeklik, 1482 m. lı:. 1312 k. 49.20 l. küflü ve 

11 3lı tel halat. İhale günü: 16-11-936. 844 m. le . 10 k. 80 1. mlc. M. 

5~, 2030 m. k. 345 k. 345 1. mn. m. pamuk çanta ve fişeklik, 

11 
l tn. k. 258 k. 129 I. mn. m. 5.20. 40.19 n. demirle mürettep 

t keri fişeklik, 2028 m. k 3998 k. 539.78 1. jm. m. 50897 n. rende
';llliş sandlk tahtası.İhale gün_ü: 18·11-936. 2029 m.k. 28031. ıoc. m. 
) 2 n. pamuk çanta ve fişeklık, 1422 m. k. 13100 k. 1965 l. co. m. 

~~2 322 n. toz şeker, 2395 m. k. 26200 k. 1629 1. b'.çılmiş ve re~
dij e.~ınemiş çam tahtası, 1867 m. k. 3000 k. 1620 l. ım. m. zence.fıl 
tıı ~lınemiş. İhale günü: 21·11-936. 2394 m. k. 1310 k. 406. 10 l. nız. 
i 'i. 3 n. kendir halat, 1866 m. k. 893 k. 133.95 1. co . m. toz şe· 
~r, 2547 m.k. 545 k. tesbiti umumı transit sülfat dösüt, 2548 m. k. 
O k. sij. m. tesbitı umum1 transıt bozulmuş pil. İhale 

~llii: 23 11 ·936. 2527 m. k· 43 k. 240 l. sıl. m. 15 n. pirinç çak-
•k, transit, 2004 atlet, 2534 m. k. 55 k. l'ıO 1.22 k:. edl. m. 25 n. 

bcıı~inli çakmak transit, 2549 m. k. 230 k. rhe. m . kuru pil boziık 
1
1,•tıait, 2550 m.k. 394 k. hsdc. m. bozuk kuru pil transit, İhale gü
U: 25-11-936. 2551 m. k. 109 k. vfwd. m. 10 408 2 n. bozulmuş 

1Utıı pil transit, 2552 m. k. 732 k. rfhf. m. bozuk kuru pil transit 
~S37 rn. k. 44 k. 140.20 1. edl. m. 24 n . benzinli çakmak transit, 
538 ın.k. 70 k. 140.25 1. edl. m' 26 n. bozuk çakmak transit, 2539 

tıı k, 44 le. 300 1. edl. m. 27 n. benzinli çakmak transit. ihale gü~ 
-ij: 27 ·11-936. 2540 m. k. 62 k. 305 1. e dl. m. 23 n. fitil-

benzinli yakmak transit, 2541 m. k. 4 köhne çakmak transit, 2542 
k. 7.590 k. 50 1. pırinç çakmak transit, 2543 m. k . 6 .200 k. 

·10 k. benzinli çakır.ak transit, ihale günü: 30-11 936. 2544 m. k. 
O k. 14 1. benzinli çakmak transit, 2546 m. k. 26. kilo 146 1. 
~inli çakmak transit 2545 m. k. 28 k. 79 1. cwa. m. benzinli çak

\~ transit, 2396 m. k. 365 k. 21.90 1. hazırlanmış fıçı tahtası 1 -
~9 sayılı kanun mucibince yukardaki eşya başlarında yazılı günler· 
~ve ı"at 13 5 da 2490 S kan. hükümleri dairesinde ve lstanbulda-1 - , • .. 
~ Cümük satış salonunda açık arthrma ile .satılaca~ı~ ~- Ulk e.ye 

111 için alıcı çıkmazsa aynı celsede yaban ıllere goturulmek şartıle 
~'1tklisine satılacağı, 3- lsteklilertn yüzde 7,5 pey akçelerini göste· 
1 ıtıakbuzlarile beraber kanunun tayin ettiği :zamana kadar komis· 

:~ll, müracaat etmeleri, 4- peşin para ile mal almak istemiyenler-
tıı erbabı ticaretten oldolclarına dair maliyenin ünvan tezkeresi ara· 

~t l d .. } l:l~ı, 5 - Peşin para ile mal almak istiyenler o ma rn eğerın'. 
~:11tdıktan başka ihaleyi müteak.ib ihale bedelini derha~ vere~~~~ 
d bu gibilerden ünvan tezkeresı aranmıyaca~ı, 6 Her ıhale gunu 
llvıır ilanlarında yazılı eşyanın peşin para ile pazarlıkla ve ayrıca 
~ag-1 ilan olunur _______ (2522) ~-

~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
200 Adet 18 200 küçük zımpara taşı Rapit 
200 » 1 Q '200 büyük ,, taşı Rapit 
1 - Numune ve şartnamesi mucibince yukarda eb,adı 

~atılı 400 adet zımpara taşı pazarhkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 3· t 1-936 tarihine rasthyan sah günü saat 

"at 15 de Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komis
~()l'l 

Unda yapılacaktır. 
3- Şartnameler her gun parasız adı geçen şubeden 

-1ıllab·1· ı ır. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa
ktt~ Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte ismi geçen 
()ltıiayona gelmeleri lazımdır. (2273) 349 3-4 

"' ,. ,. 

3()o Adet P.M. 32-11 zincir başlıklariyle beraber 
200 » p M 10·56 Rezistans (Tekli) 
l6o » p ~ M 45-19 » (Çiftli) 
40o metre kalın çivili kayış Ekselsiy ormakineleri ıçın 

d· 1- 28· 10-936 günü pazarlıkla satın alınacağı ilan e-
3;~iş olan yukarda yazılı 4 kalem ın:aiz:~.enin pazarlığı 
h· 0·936 tarihine rastlayan cumartesı gunu saat 1 Oa te-
lt edilmiştir. 

2 1 . .. k .. h - isteklilerin şartname ve nümune erı gorme uzere 
~l'<>ü .. tt ~il~ ~ n ve pazarlık için de tayin olunan gun ve saa e 

\'t 1i .. 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta Leva.zım 
' Ubayaat şubesindeki Altın komisyonuna gelmelerı. 

(2256) 346 3-3 

MÜNAKASA GAZETESİ 

* • • 
3 adet yün bayrak J50x225 
5 ,, 

" " 
100x 150 

6 " " " 
85 x 130 

30 ,, 
" 

., 70 x 105 
95 

" " " 
50x 75 

1 - 28· 1 1·936 günü pazarlıkla alınacağı ilan edilmiş 
olan yukarıda ebat ve miktarı gösterilen 139 adet bay· 
rağm pazarlığı 2-11 ·936 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 14te tehir edilmiştir. 

2- isteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün, 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Müba· 
yaat şubesindeki alım komisyonuna müracaatları lazımdır. 

(2234) 343 3-4 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Hepsine 25 lira kıymet biçilen Topkapıda Deniz Aptal 
mahallesinin Topkapı caddesinde 337 yeni 315 eski N.lı 
dükkanm ankazı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi 
Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 188 kuruş· 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün 
evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık o
lacağı) 5- 11-936 saat 14 te daimi encümende bulunmalı-
dırlar. (B) 356 

* • • 
Senelik 
mu ham. 
kirası 

ilk 
temin. 

Unkapanında Papas zade mahallesinin 
Zeyrek caddesinde 18 N .lu kagir dükkan 
Edirnekapıda nesil şah hatun mahal
lesinin sulukule caddesinde 28 N.lu 

96 7,20 

Kulci zemin 12 0,90 
Yukarda semti, senelik muhammen kiralarile teminat

lari yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 937 
veya 938-939 seneleri mayısı sonuna kadar kiraya veril
mek üzere ayrı ayrı açık artırmaya konulmuşlardır. Şart
nameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hi
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 9· J J 936 pazartesi günü saat 14te Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B) 360 

* * • 

Keşif ilk 
bedeli temin. 

Zeynep Kamil hastanesinin mecraya giden 
borunun ferşi ve bahçe dıvarının tamiri 88,55 6,64 
Mezarlık müdürlüğü hayvanatı için Hamut 
koşum ve saire 147, 11,03 
İstanbul ve Beyoğlu tephirhaneleri hayva-
natına 4385 kilo kuru ot (beher kilosuna 
~ buçuk kuruş fiat tahmin olunmuştur.) 109,62 8,22 
lstanbul tephirhanesi etüv makinesinin 
tamiri 52,03 3,90 

Yukarda keşif bedelleri yazılı kuru ot tamirler ayrı 
ayrJ pazarlığa konulmuşlardır. Keşif evrakı ve şartname· 
leri Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
3- t 1-936 salı günü saat l 4te Daimi Encümende bulun· 
malıdırlar. (8) 370 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Rahtım Han, Tel. 44870-7-8-9 

Hareket edecek vapurlar 
CILICl • perşembe 29-10 saat 

17, Burgaz, Varna, Köstence 
CALDEA perşembe 29-10 saat 

17, Kavala, Selanik, Volo, 
Pire, Patraıı, Santi·40, Brin· 
dizi, Angona, Venedik ve 
Trieıte. 

Beklenen vapurlar 
SELİO salı 27-10 aaat l7 de 

Trieste, Venedik, Brineiıi, 
Pireadan 

ASİRİA çarşamba 2s.. IO saat 
10 da Trieste, Pirea, Selanik, 
Kav aladan 

CALDEA perşembe 29· 10 saat 
7 de Danüb, Konıtanza, 

Sayfa 3 

Havacılığın ehemmiyeti 

Bütün ulusların hava kuv· 
vetlerini artırmak için göa
terdiği telaş, havacılığa ver
diği önemi yakından gördük
ten sonra, kavacılığın bizim 
için bir fantazi olmaktan 
çok uz:ak, 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}ığındaki 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

dna bağhır. 

fratelli S P(RCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigir Han. 

Telefon: 44792 

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

teş. 936 

U L YSSES vapuru 26-3 J l ci 
teşrin 936 
Nerlandeı kompanyasmm 

nehri vapurları limanlar i:rin 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer· 
landez Kumpanyaaı ile anJaşıl
mak suretile bütün dünya li
manları için doğru kon4imen
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 

Amsterdamdan beklenilen 
vapurlar. 

BACCHUS vapuru 19-JC-936 
UL YSSES vapuru 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 tenzilit 

Galata Gümrükleri karşlSlnda 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 

da FRA TELLi SPERCO 

nezdinde C. 1. T. ye müra -
ca•.t olunur. 

Nippoô Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANY AS 

Yakohama, Kobe, Singapur, 
Colombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve Iıtanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaıkov. 

(doğru ve aktarmaaız) 
UMA MARU 18-11·936 

İmtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: !&mail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Baıımevi 
Galata Billur ıoka:k No. 10 
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ADMINISTRATION 
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ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

T elefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphiqı.ıe: 
latanbul - MÜNAKAS~ 

--- - c=.=====-==--=-:--- --~ 

1 

l ere Annee No. 186 MARDI 

I
Prix est. ı Caut. 1 Genre 1 

Prov. d 'adjudic . 

27 OCTOBRE 1~ 
~lı 

1 
l f1eııte ı 

Objet de l'adjudication -
Construction - Reparation-T ra vaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Repar. hôp. malad. nerv. et mentales Elaziz. 
Recouvrem. en asphalte et eonstr. guerite gardien 

pont 1. lneunu (route Elaziz-Malatia). 
Pose du conduit de l'egout, et repar. mur du jardin 

hôp. Zeynepkiamil. 
Installation de 30 paratonnerres. 
Ballast : 8000 m3. (Djeyhan) (aj.). 
Preparation earte aetuelle du bourg de Mo udania. 
Constr . de chambres d'etudes et d'une salle de 

gymnast. au Conservatoire de Djebedji (Ankara) 
(eah. eh. P . 136). 

2035 36 
2469 20 

88 55 

L188,851a p 
P. I20Ie m3 

-
27!25 49 

152 65 Publique 
185 19 

" 
6 641 Gre a gre 

425 - " 720 - " 
- " 

2034 41 Pli eaeh. 

Lieu d'adjudication. 1 Cahier des Charges ~ 

Dir. Trav. Publics Elaziz. - · 5-11-36 14 ...... \ 

- 5-11 36 ıs ...... 
" 

Conı. Perm. Municip.alite Istanbul. Secret . Munieipalite lstanbul. 3-11-36 14 ,; 

Com. Aeh. Corps Armee Tehorlou Dir. lntend. Ank.-lst.-Tchorlou. 9-11-36 16 / 
Dir. Exploit. Ch. Fer. Etat Adana. lnsp.route Adana-Chef Sect. Konia. 2-11-36 10 .... 

Munieipalite de Moudania . 23-11-36 
,/ 

-
Dep. Constr. Min . Travaux Publics - 12-J. 1-36 16 ,; 

Adduction d'eau potable a Kutahia (4.4 km.) four
niture et pose du materiel necessaire pr. le re
seau a l' interieur de la ville et constr. d'un de
pôt ( cah . eh . P . 460). 

91443 25 5822 16 " 
Com.Restaur. Munieip. Min.lnterieur - 23-12-36 ı ı 

Tentes pr. la Dinıction Travaux Publics Antalia 20 p. 1150 - Publiqu e Com. Pe rm. Vilayet Antalia. Dir . Trav. Publics Istanbul 11-11-36 15 / 

-----------------------------------------r-------------~.---------~---------------------- ---·------~------------·---------·..--/ 
Combustible -Carburant- Huiles 

Huilc de riein : 150 tonnes (cah. eh. P. 515). 102645 - 6382 25 Gre agre Com. Aeh. Min. Def. Nat.Ankara. ll· 11-36 

----------------------------------------·-------·------·--------·~----~----~------~---- ~--------------~------~·---------··_._,/ 
Habillement - Chaussures et Materiel. 

Canevas : 35000 m. (ai ). P. 16 la m. 420 - Gre a gre Com. Ach. lntend. Ist. Tophane. 3-11-36 14 30 

-----------------------------------------··-------·------ı--------ı----~~----~~--~----~1--------------------------··---------___.I 
lnstallation et Materiel d'Electricite, 

de Gaz, de Chauffage Central 

Telephone, eentral et materiel y relatif (pr. teleph. 
entre villages). 

1810 - Publique Com. Teleph. Kaymakam.Tarsous. 12-11-36 15 / 

-------------------------------------1-------ı-~~-ı-~----·ı-----~--------~~~~ ~~----------~--~~-·---------·__./ 
Bois de Construction-Planches, Poteaux ete. 

Planches : 2500 p. lattes : 1500 p. 

Divers 

lnstruments de musique avee etuis : 7 p. 
Couleurs divers,.s : 7 lots (5275 k.) (aj.).--- • -
Etriers, brides, ete.- pr. les chevaux de la Dir. 

cimetieres . 
Reparation rie l'etuve du serv. desinfection lstanbul. 
Casques : 350 pieees. 
Fil de fer 5 mm. : 16390 m. anneaux en acier: 

51500 m. (pr. accrochage). 
Cable en fibres; 2616 kilos (prive). 

B) Adjudications a la surenchere 

Materiel d'une fabrique de bois de charpente aiıe a 
Djadebostan. 

Articles divers tels que : Sucre en poudre, piles se
ches, planches, briquets, cıutouchieres,soieries ete. 

lndustrie - ~inances - Commerce 

2150 - 161 25 Publique Com. Ach. lntond. lot. Toph•nO. l 
;---------~----~--~~---

3-11-36 14 
__.,/ 

12·11-36 15 ....... 1122 - 84 15 Publique Com. Ach. \ıtin. Def. Nat. Ankara. -
2335 - 175 13 " Com. Ach . D. Gen. Fab. Milit. - 9-J 1-36 14 / 

!47 - 11 03 Gre a gre Com. Perm. Municipalite lstanbul. Secret. Municipalite lstanbul 3-11-36 114 ........ 

3-11-36 14 ....... 
11-11-36 15 / 

14-12-36 ıs ........ 

52 03 3 90 " n 
" 2100 - 157 5 Publique Com. Ach.Gend. (st.Guedikpacha. -

3195 - 240 - n Directio11 Gen. PTT. Ankara. Dir.Eeonom. PTT. Ank.-Beyoghlou. 

- - Pli cach. Com.Aeh.SA T. Monop.PortMersine - 10-11-36 -

1671 - Publique Direction Mont-de Pi ete. 

PubHqu• I o;,, Yont .. Dou•nes Istanbul. 

L'experieneıe donna de bons resultats et le nombre 1 
des betes s'eleve actuellement a 10.000. 

~ 

• 9-11-36 14_..1f 

11 30-11-36 13 jO 

~ 

Nos noisettes sur les marches europeens 
Le bureau dııs importations allemvnd a fixe coındle 

prix des noisettes de Giresun le chiffre de 72 piastre' 
cif, soit 65 ptrs. fob. 

' 

,, 

Aux haras de Karacabey 
(Suite du No. 183) 

Neanmoins, ce n'est qu'aupres l'instauration de la Re
publique, et en 1924, qu'il a ete decide de le transformer 
en un haras moderne. 

En 1927, le nombre des chevaux se trouvant au haras 
de Karacabey s'elevait a 237, celui du gros betail a ?.63, 
des buffles a 230 et des moutons a 11.232. 

il s'eleve actucllement a : On pourra faire de la sorte de grandes exportatio11g : 

Aetuellement, le haras s'occupe de l'elevage d'etalons, 
de gros betail et de moutons. 

il etait necessaire d'importer une race de ınerinos ca
pable de s' acclimater dans le pays. Le choix s' arreta ıur 
une qualite se trouvant en Hongrie dans la region des 
plaines d' Alfot. 

Tout un troupeau fut amene en 1926 accompagnc de 
leurs bergers. 

Etalon:ı 

Juments 
Poulains 
Taureaux 
Vaebes 
Veaux 
Bufflones 
Buffles 

187 
187 
390 
412 
71 

384 
41 
49 

a destination de l' Allemagne. 
L' Angleterre offre pour nos noisettea 71,72 piastre9• 
Nous lui en avons expedie en grandes quaotites. 
L'lrlandıe qui, de tout temps, est une de noı meille11' 

res clientes, nous offre un de bouche plus important e~' 
core apres la derniere entente survenue. 

' 


