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l·ABONE ŞARTLARI: 
llrkiye icin Kuruş 
3 AYLIGI 450 
G " 850 

12 " 1500 
rneb· 
12 

ı memleketleriçin 
aylığı 2700 

~ Sayısı S kuruş 
) '•mi makbuz bedeli olma
~ediyat makbül değildir. 

Yıl: Sayı: 188 

PİYASA 
~AB ERLERİ 

=~·ıt)()(t ~ 

~Uteahhitlerin vaziyetleri 

afıa Vekaleti tarafından 
Yeniden tetkik edilecek 

~llfia vekaletinin memleketi-
l ~de iş yapan mütealahitlerin 
lı}'etleri ve yaptıkları işler 
kında yeniden tetkikat ya
llk yeni vesikalar vereceğini 
lttııştık. Nafia vekaletinin bu 
llrı devlete karşı nafia, le

:•ı_rı her türlü malzeme, inşaat 
llır işlerde taahhüde girişen-
~ Şamildir. 

'rnleketimizde malzeme, na
\'e saire müteahhidi olarak 

~ kişi vardır. Bunlardan baş
ı.. bir de etüd müteahhidi bıı
.,_ltıaktadır. Bu taahhüt işleri
iirişenlerin bir kısmı şirket
dir, On da ecnebi müteahhit 

\kumpanya bulunmaktadır. 
tıı büyük işleri yapanlar ara
~a 7.500.000 liralık bir tek 

Gk iş yapmış olan bir ecne
tirket, bundan sonra 5,905,507 

~
lık bir tek iş yapmış olan 
Türk müteahhidi ve üçüncü 
,000 liralık bir işle bir in

~ t şirketi gelmektedir. Bir 
Yon beş yüz bin lirahk tek 
Yapan bir mimarımız da 

1tdır. 
'-~llfianın tetkikatı bu ay so

llda başlayacaktır. 

~icaret heyetimiz Romaya 

. g!tti 
t 
1talya ile yapılacak yeni lica

~tt. anlaşması müzakerelerinde 
> lıluMcak olan heyetimiz İtal
~~l'a hareket etmiştir. Heyet 
~rkofis Başkan muavini Bur
~ il Zihni ve Cumhuriyet Mer
tı.ıe-ı. Bankası Umumi Müdür 
ij l.lavini Ragıbdan mürekkebdir. 
~~Yete Roma büyük e\çimiz 
~ liseyin Ragıb riyaset edecek-
r. 

b ~onıada müzakerelere derhal 
t -tlanacakbr. Müzakerelerin biti. U:tun süreceği anlaşılmakla 
t erlber her iki tarafın da gös
ereceği hüsnü niyetle iyi bir 
ll~t· 

ıceye varacağı umulmak-
t,dı 

"· 
~Ütefteden ~milyon kilo 

üzüm ihraç edildi 

., Müreftenin başlıca istihsalat 
• ~ ihracatını teşkil eden, nefis 
b Ofralık yapıncak üzümlerinden 
G 

11
\i •~ne İstanbula, 14 bin küfe f: .ın ihraç edilmiş, beher kü

G 11 
Vasati 60 ar kilodan olmak 

b~~re ~40 bin kilo üzüm İstan
~ö il gonderilmiştir. Buna Hoş
le:. Ve Gazi köyden sevkedi
d~ ~r de ilave edildiği takdir· 
bul •hracat 18-20 bin küfeyi 
~- llla.ktadır ki , bu hesaba na
ı,;•n Mürefte ve havaliıinden 
ib lltıbula 1 milyon kilo üzüm 

raç d.l . .. 
•~.,k· e ı mıt demektir. Uzüm 

ıyah nihayet bulmuştur. 

! 

•• 
İ D AR EH A N·E : 

Yoğurtcu han, · 1 ci kat 
No. 3 ve. 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşüJur 

' GAZltTESİ 
Telegr.: İst. MÜNAKASA 

Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESİ 3 t Birinci Teşrin 1936 

İÇİNDEKİLR E: 

a) Münakasalar . 
ilanlar, Emirler, Tebliğler 

1 Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 ilaçlar, Klinik ve ispençiyari atat, Hastane levazımı 

4 Elektrik·Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

5 ~ Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

6 Matbaa işleri - Kırtasiye ~ Yazıhane Levazımı 

1 Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s . 
8 Müteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden: 

Miktarı Cisi İlk pey Tutarı 

Azı Çoğu Lira K. Lira K. 
1 

850 1000 kilo Dağlıç eti 26 25 350 

3500 3600 Birinci nevi ekmek 29 70 396 
il 

75 çeki Meşe odunu 15 75 210 

75 Gürgen odunu i4 62 195 
" 

10 ton 7000-7200 kaloride kok 20 25 270 

kömürü 
Sürp Agop hastanesi için yukarıdaki maddeler açık eksiltme

ye konulmuş isede istekli çıkmadığından 17-10-936 tarihli "Ak-

şam nazetesile uzatılma ilanı neşredilmişti. Ancak ihalesi 27 
" 6 birinci teşrin 936 yazıla.cak yerde yanlışlıkla 27· 12-936 yazıldığın-

dan hükümsüz addedilmiştir. Bunlar yeniden temdMen eksiltme
ye konulduğundan ihale tarihi olan 6-11-936 perşembe günü saat 
15 te Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğüne müracaatları . 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı 
zarf ile t 23 bin kilo un satın alınacaktır. 

2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 17835 lira 

fiyat biçilmiştir. 
müsadif cuma günü 

mevki satınalma ko-
3 - İhalesi 13· 1 1 -936 tarihine 

saat t t de Çanakkale müstahkem 

misyonunda yapılacaktır. 
4 - isteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat ak-

çaları olan 1338 lirayı ve ihale kanununun 2, 3üncü 

maddelerindeki vesikalarile komisyona mlracaat etmeleri. 
• • • 

ı _ Müstahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı 
zarf ile 332 bin kilo un satın alınacaktır. 

2 - Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48140 lira 

fiyat biç.ilmiştir. 
3 - İhalesi 12· l l -936 tarih perşembe gün ve saat t 5 

te Çanakkale müstahkem mevki satmalma komisyonunda 

yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evvel teminat akça -

Iarı olan 361 1 lirayı ve ihale kanunun 2, 3 üncü madde

lerindeki vesaik ile bir saat evvel komisyona müracaat 

etmeleri. 

* • * 
ı _ Müstahkem mevki kita- ' 

at ihtiyacı için kapalı zarf ile 
306000 kilo un ıatın alınacak-

tır. 

2 _ Unun beher kilosuna 
14,50 kuruştan 43370 lira biçil· 

miştir. 

3 - İhalesi 13-11-936 tarihi· 
ne müsadif cuma günü saat 15 
te Çanakkale müstahkem mev· 
ki satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir 
saat evvel teminat akçaları o-

lan 3328 lirayı ve ihale kanu
nunun 2, 3üncü maddelerinde
ki vesayik ile komisyonumuza 
müracaat etmeleri. 

* * • 
1 - Müstahkem mevki kıta-

at ihtiyacı için kapalı zarf He 
581000 kilo un satın alınacaktır . 

2 - Unun beher kilosuna 
14,50 kuruştan 84245 lira fiat 
biçilmiştir. 

3 - İhalesi 14 11 -936 tarihi-
ne müsadif cumartesi günü sa
at lO d'l Çanakkale müstahkem 
mevki satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İstekliler ihaleden bir 
saat evvel teminat akçaları o
lan 5;163 lirayı ve ihale kanu
nun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaik ile komisyonumuza mü
racaat etmeleri. 

istanbul Komutanlığı 
Satınalma komisyonundan; 

İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler ihtiyacı olan 15500 
kilo çekirdekli kuru üzüm açık
eksiltme ile 3-11-936 cuma 
günü saat 14 de ihalesi yapı· 

lacaktır. Muhammen tutarı 

2790 liradı1'. Şartnamesi komis
yonumuzda görülebilir. istekli
lerin 21 O liralık ilk lem inat 
makbuzu veya mektublarile be
raber Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna gel
meleri. 

• • * 
Çatalca Müstahkem mevki 

eratının ihtiyacı olan 8200 kilo 
kuru üzüm açık eksiltme ile 
13-11-932 cuma günü saat 14,30 
da ihalesi yapılacaktır. Muham
men tutarı 1558 liradır. Şartna
mesi komisyonumuzda 2'Örüle
bilir. İsteklilerin 117 liralık ilk 
teminat makbuzu veya mektub 
larile beraber Fındıklıda komu
tanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

İstanbul Harici Askeri 

Kıtaatmdan: 

Konyadaki kıtaat ve müese
satın ihtiyacı olan 19300 kilo 
sade yağı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Şart

namesi Konyada Kolordu, İs
tanbul Ankara Levazım Amir
likleri aatınalma komisyonla
rında dır. işbu 19300 kilo sade 
yağın muhammen tutarı 15324 
lira 20 kuruştur. 

İlk teminatı 1149 lira 32 ku
ruştur. Eksiltme 16-l 1-936 pa
zartesi günü saat 11 de Kon
yada Kolordu satınalma komis~ 
yonunda yapılacagından istek
lilerin teklif mektublarını en 
son 16· t 1-936 pazartesi gönü 
saat ona kadar Konyada Kol
ordu satınalma komisyonu Baş

kanlığına göndermiş olacaklar
dır. 

Sıvas Tüm Satınalma Komisyonu Reisliğinden: 

1 - Kapalı zarfla ihalelerinde istekli çıkmamasından 16 bi
rinci teşrin 936 da yapılan pazarlığında da talip çıkmıyan aşağı
da yazılı iki kalem erzakın 5· l l ·936 perşembe günü pazarhkla 
ihalesi yapılacaktır. 

2- Şartnamelerinde değişiklik yoktur, 
3 - İhale güıı ve saatları aşakıda yazılıdır. 

İlk teminat Cinsi Miktarı İhale günü ve tarihi S. 
810 lira Sade yağ 12000 5-1 l-9l6 perşembe 15 
390 ,, Sabun 12000 5 ,, » ,, 16 

~-İnşa.at- Tami rat·Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Sıvas Belediye Riyasetinden: 

Bedeli keşfi 
Lira k. 
3634 

Muvakkat teminat 
Lira k. 
525 10 Kanal ve dahili su tesisatı ve toprak 

imlası 

Yukarda bedeli keşfile muvakkat teminat parası yazılı inşa 
edilmekte olan fenni rnezbahaya yaptırılacak kanal ve dahıli au 
tesisatı ile toprak imlası 13-11-936 tarihine tendüf eden cuma 
günü saat 15 te ihale edilmek üz,..re 20 gün müddetle açık ekıilt
meye konulmuştur. Eksiltmeye girecekler 2490 sayıla kanunun 2 
ve 3 maddelerine göre vesikalarmı vermeğe mecburdurlar. Şart
name Nafıa Vekaletinin umumi formülüdür. Proje ve keşif bedel
siz verilecektir. Talip olanların yukarda gösterilen günde Uray 
Encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

İstanbul Harici Askeri 

Kıtaatından: 

Kt:şif bedeli 7483 lira 46 ku

ruşa çıkarılan Tümenin Gebze 

garnizonunda inşa edilecek bir 

kamyorı. hangaranın kapalı zarf

la eksiltmeıi 13-11-936 cuma 

günü saat 16 da izmitte Tümen 
karargahı binaıında yapılacak
tır. Fenni tartnamesi ve plan
ları her gün Tümen ntınalma 

komisyonunda görülebilir. iı
teklilerin belli vakitten bir saat 

evvel kanunun istediği belge

leı·le birlikte 562 liralık teminat-



Sayfa 2 

larını da ihtiva eden mektub
larına komiıyona vermeleri. 

* • * 
Liileburğazda 36 şar kamyon

luk iki adet garaj pazarlıkla 
yaptırılacakbr. Garajın muham
men keşif bedeli 44653 lira 38 
kuruttur. lık pey parası 3350 
liraJır. Pazarlığı 11-11-936 çar
tamba günü saat 16 da Çorlu 
Kor 1atınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Bunlara aid keşif 
ve fenni şartnameler İıtanbul
da ve Ankarada levazım imir
liti ve Çorluda Kor satınalma 
komiıyonunda her gün görü
lebilir. Pazarlığa girecekler ka· 
nuni teminat ve 2590 saydı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü -maddelerine 
yazılı belgelerle birlike belli 
gün ve saatte Çorlu Kor satın
alma komisyonuna müracaatla· 
rı. 

Nallıhan Malmüdürlüğünden: 

985 lira bedeli kqifli Nallı· 

lau htlkilmet binaaıma mim
.bauı 2-11-9a& tarihinden 12 
Udaci btri n 936 tarihine ka
tlar temdit edi\ditinclen talip 
olalarıa Nalbhaa kazumda 
•ltefekkll komisyona mflracaat 
etmeleri ilan olunur. -

latanbul Nafıa 

Mldlrlllğtbıden: 

18-11-9.18 puarte.i pati saat 
ll da lataabul Nafıa MüdOrlG · 
tlade Topbpı Sarayı Mimar 
Slnaa matbaldan tunirab açık 
eı.lfmeye koaulnuqtur. 

Müavele:ekailtme, Bayındır
ı. itleri ,..ı, hqaUll ve feDDI 
.--...~ pro~ kqif h61a
Allile ltna mlteferri diter ., • 
~ 6inmlade rlriileeektir. 

Mu~aklcat teminat 675 liradır. 
latewUeria teklif mektublan-

nı ve en az 5 bin liralık bu i· 
.. l»euer it yapbtma dair 
tı&terecekleri vesika üzerine 
Nafıa MlclGrlitiiaden almq ol
mtu mlteabbitlik ye ncaret 
Oduı ••ikalarile 18-1 l•tB& 
puUte8i ,anı aaat 18 ya ka
clar Nafıa Mldflrlltln• relme
lerl. 

Nafıa Bakanhpdan: 

1- Ankarada Cebedcle Sı
yual Bilgiler Okulunda yapı· 
a.ak parke kaldırım batmur 
ıulan akıtma tertibab) dotra· 

MÜNAKASA GAZETESi 
e-••fW 

J.ffaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İstanbul l(omutanlığından: 
Cebeci hastanesi ihtiyacı olan 29 kalem alita tıbbi çıkmadı

ğından 13-11-936 cuma günü saat 15,30 da pazarbkl4 ihalesi ya· 
pılacaktır. Muhammen tutarı 4368 lira 70 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 328 liralık ilk teminat 
mektubu ve}·a makbuzile beraber Fındıklıda komutanlık aatınal
ma komisyonuna gelmeleri 

4 -Elektrik, Havagazı. Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
-----

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
24 K M kurşunlu kablonun eluiltmesine aid olup 24 eylül 6, 

18 T. evvel 936 tarihlerinde yapılan ilanların görülen lüzum üze· 
rine iptal edildiği ilin olunur. 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

l - İdare ihtiyacı için beheri 15 elemandan mürekkep 2 akkü 
bataryasile bu bataryaları şarj için bir konvertisör grupu ve tev
zi tablosu açık eksiltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedel 1300, muvakkat teminat 195 liradır. 
3- Eksiltme 18· 12-936 tarihine müsadif cuma günü saat 15 

te Ankarada Poata T. T. Umumi Müdürlüjünde taplanacak ko • 
miayonda yapdacakbr. 

Talipler teminatlarım idaremiz vezneaine teılim edecek ve a· 
lacaklan makbuz- veya kanunen muteber teminat mektubu ve 
t•rtnamecl' yazıla belıelerle yukarda ıaıterilen ıiin ve saatte 
komiayona mlracaat edeceklerdir. 

5- Şartnameler Ankarada Levazım Mildiirlütiinden, lstanbul
da Ayniyat Muavinlitiaden paruız olarak alınacaktır. 

• • • 
Karaataç m6e11esatına Hizumu olan 9 tilrlG elektrik malze-

meıi pazarhta konmuıtur. Bak: lataabul Belediyeyi ilinlanna. 

5--Mensıcat • Elbise· Kundura Çamaşır v.s. 

3 - İlk teminat 216 liradır. 
4 Pazarlığa girecekler kanuni teminat ve 2490 ıayıla 

un 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıla belgelerle pazarlık 
aaatında MMV. satınalma komisyonda bulunmaları. 

5 Şartnameler bergün Ko. dan parasız alınabilir. 

6·Matbaa işleri, K'ırtasiye, Yazıhane MalzelliC). 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U lda 
Muhammen bedeli 700 lira olan 500 kg. karbon 111 

16 11-936 pazartesi günü saat IO da Haydarpaşada gar 
dahilindeki Birinci İşletme komisyonu tarafından satın 
tır. İ•teklilerin 52 lira 50 kuruş muvakkat teminat ile 
tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4cü maddesi mucib' 
girmete minii kanuni bulunmadığına dair beyanname 
lizımdır. 

Bu işe ait şartname Haydarpaşada Birinci İşletme 
tarafından parasız olarak verilmektedir. 

7- Mahrukat - Benzin - Makine yağları 

Devlet Demiryollaaı ve Limanları işletme 
Umum İdaresinden: 

Muhammen bedeli 14350 lira olan 70 toa karbit 18-U 
ıamba ıGnfl saat 15,ao da kapah zarf uauWe Aakaracla 
naaında aabn alınacaktır • 

Bu ite l'İrmek iateyenler!n 1087 lira 25 kuuılak 
teminat ile kanuuun tayin ettiti vealkalan, ......ı 
mayıa 9.16 G. 3297 No.lu niiahuında lntltar etmit old 
name daireıinde elınmıt vesika ve teldiflerlnl ayni rGa 
kadar komiıyon reiılit!ne vermeleri lhımdır. 

ŞartDameler paruu olarak Ankaracla m-1Hlll• 
Hayclarpapda teaellilm ve sevk ıeflitinden datıtalm 

• • • 
M. M. Vekaletince alınacak ltlO ton mat tatı mi 

12-11-93a perıembe günüdür. (Tufdh) 
• • • 

Okullar Sağıımanlıp Sabnalma K~miıyonu Başkanlığından: Beyotlu V akıllar PirekHirltiğGnce oduD ve kBmlı 
Bak: "Erzak,, altuDunda mezkar cllıektiSd~a ll~ 

Gazi Etftim Emtitiiıi için 150-200 battaniyenin açık eksiltme
sinde verilen fiatlar haddi liyik ı&tlmedijiadel\ eksiltme 10 ıün 
mlcldetle temdit edilmiftir. Talip olaıalan .. 2-1 1 9.18 pazartesi rü
al nat 10,30 ela mektepler muha1ebecibtinde toplanacak komia
)'oaa .... ....,n . 

Milli Mildafaa Vekileti Sabnalma Komiayodundnn: 

2- Hepaine biçilen ederi 8580 lira olan 13.200 çift yiln ve 15,800 nur. 
çift pamuk çorap kapalı zarfla alınacakbr. 
2- ŞartDameaiai paruız almak ve örneklerini ıllrmek iatiyenlerin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiii•iiiliiiiiiiilliiii
her rGn Glleclen aoata komiayona relmeleri 
3- ilk teminat miktan 843 lira 50 kuruftur, 
4 lıaaıe.ı 12-11-938 perıembe günG aaat il dedir. 
5- Ekailtmiye rireceklerio 2490 aayılı kanunun, 2 ve 3 incü 
madclelerincle yazalı belıeleri ille teminatları teklif mektublarn 
ile birlikte teklif mektublanm ihale aaabndan en az bir ıaat 
evvel M. M. V. aabnalma Komiayonuna vermeleri. 

• • • 
8)64 metro yatak kıbOıjı bez mGteabhid nam ve heaabına 

açık ekailtme ile ıabn abnacakbr. Hepalne biçilen ederi 20,0'lB 
lira 13 kuruttur. İlıaleai 17-11-936 ıalı rGna ıaat il eledir. Şart
nameal parasız olarak komisyondan ahnır. ilk teminatı 150'l lira 
18 kuruttur. Eksiltmeye ıireceklerln kanuni teminat ve 2490 aa
ydı kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazıla belrelerle birlikte 
ihale rDnG ve saatiade M. M. Vekaleti Atınalma komiayonunda 
bulu11111alan. 

• • • 
1- Her birine biçilen edtıri 180 kurut olan 5000 tane freak 

sllmlefi kapah zarfla ahnacaktar. 
2- Şartnameliai patua almak iltiyenlerin her ı&n ötledea 

•onra komiayona relmeleri. 
3- lık temlmt miktarı 800 liradır. 
4- lhaleai 13-11-936 cuma filnl ıa•t il dedlt. 
5 Ekailtmeye fireceklerin 2490 ıayıb ununun 2 ve 3 Gncil 

maddelerinde yazdı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklifJ 
mektublarını ihale aaatinclen en az bir ıaat evvel MMV. eatınal
ma komiıyoauaa vermeleri. 

• • • 
1- Her bir taauüıe biçilen ederi 300 kurut olan 2,20o tane 

Jln fanlle lcapah zarfta ahnacakbr. 
~ ŞartDameaini ,._.... almak iniJealeıla her ,On ötledea 
~ komiayoaa remel~ri. 

3- )k teminat mild:ari 495 Uraclır. 
.f-. ....... 16-11-B puart•i rGntl dit l 1 eledir, 
5- E'*-aiae fireceld.,U. 2490 aayıb kanunun 2 ve 3 ilncü 

madde...._ 1udı ••ikaları ilk temiaatlarile birlikte teklif 
m11~!,All• aaatmdan en az bir aaat evvel MMV. satına~ .... ·--~~eri. 

8-Miiteferrik 
Güzel Sanatlar Akademisi Direki:lr~lfea: 

Akademi lnpat M.bemesi liboratuarına ~u ve te.11; 

(lzere ao ton kuvvetinde cer, ~syik, iahiaa, ~·-~ 
ma ve aelibet l'ibi mihaniki kuv•etletl ,....._ !ii , a-.pııii! 
lıauuiyetle tayin ve t•bit edecek bit ~ 
caktır. 

Bayle bir makineyi getirterek aatmata ~ ........... 
1- Makinenid resmini havi katalotutau.ı tefent.l 
2 - Makinenin bilimum evıaf ve ebam.ı, aühaalW 

alç6lecek malzemenin azami ve ugarl ıiW.t ~ elpaclım · 
3 Makiaenln ihaleden ne kadar zaaaaa -.. A 

itler bir hale konulabilecetiai; 
4 - Makiaellin her neYi masraflar •üteafalild• .ıt 

re AQd~ml llboratuannda kaça teail olwaablleeetbab 
Bir teknik teklif beyaaDamuile mufau.taa Dl..,._ 

akpmma kadar Akademi Direktlrll ..... biNlna..,..ı 
ilin olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum MOdlrllil 
Sabnalma Komiıyonundan: 

Kova, Kanca, 84\ 
malsem•i ~arhta 
lı&nlarlDL 



~ Birnci t· şrin 

?.ıılbin bedeli İlk teminatı 
lira K. Lira K. 
640 O\l 48 00 

~- Jandarma Genel Komu
~lığı Bando ınuzikası için yu
' da cinsi, tahmin bedeli ve 
~ teıninatı miktarı yazılı beş 
~ enı caz malzemesi eksiltme 
e satın alınacaktır. 
2- Eksiltme 13-J 1 936 cuma 

~nü saat 15 te Gedikpaşaı.la 
~lldarma Dikimevi binasındaki 

ndarma Satınalma Komisyo-
nda yapılacaktır. 
3_ İsteklilerin ilk teminat 
ektubları, hüvivet ve ticaret 
•tıtlarile belli ~un ve saatte 
0nıisyona gelmeleri. 

Ankara P. T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Ankara Telefon Şebekesi ih
~}'acı için alınacak 4 bin tane 

delikli beton ·künk açık ek· .. , 1 tıneye konulmuştur. Muham· 
'-'en bedeli 5000 muvakkat te· 
llıiııat 375 liradır. Buna ait 
fartname Bş. Md.lük yazı işle· 
ti bürosunda hergün görülebi· 
lir, 

İstekliler in 9-11-936 pazartesi 
tünü saat 15 te 2490 No lu 
kanunda yazılı vesika ve temi· 
11atlarile birlikte Başmüdürlü
tiİnıüz binasında müteşekkil 
korniııYona müracaatları. 

Mi ili Müdafaa Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan 

Sıhhiye arabası: 30 tane 
•ıhhiye arabası kapalı zarf u-
1Ulile satın alınacaktır. Bir 
tanesinin tutarı (250) liradır. 
~\'saf ve şartnamesi nakliye şu
besincien alınacaktır. ıParasız-
~ır). İhalesi: 13-11-936 cuma gü-
1'ü saat 11 dedir. İlk teminatı · 

2 lira 50 kuruştur. Eksiltme-
e girecekler 2490 sayılı kanu· 
un 2, 3 üncü maddelerinde is· 

tenen belgelerle birlikte (ilgili 
bulunanlar için) teklif ve temi
llat mektuplarını havi mühürlü 
~arflarını ihale günij saatından 
bir saat evveline kadar M.M.V. 
Satın alma komisyonuna ver
•inler. 

.. 
• * 

Büyük Çekmece yatı okulu i· 
İçn Karaağaç, tutkal, ispirto ve 
1•ire ; Beyoğlu hastanesi için 
5o metre mikap kum ile Sinan
l>aşa medresesinin odaları da
tl'ıının aktarılması ayrı ayrı pa· 
~arlığa konmuştur. Bak : İstan
bul Belediyesi İlanlarına. 
~ 

(b Müzayedeler 
~ Miiteferrik 

İst. Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

Yeşilköy telsiz istasyonu am
barında mevcut iki makarada 
ceınan 747 metre 3X 10 mHi
tl'ıetre 2, yüksek tevettürlü elek
trik kablosu satılmak üzere ka-

fı~lı zarf usul~le arttırma 20-
kınciteşrin-936 cuma günü saat 

i5te Galatasarayda İstanbul P · 
k · T • Başmüdürlüğü alımsatım 
h 0ınisyonunda yapılacaktır. Mu· 
anınıen bedeli 1257 lira 82 ku

~llt, nıuvakkat teminat 94 lira 
t 4 kuruştur. Talihlerin kanunun 
tarifatı dairesinde verecekleri 
beklif mektublarını o gün art· 

1. rrnll saatinden bir saat evve· 
•ne k d k . . li . a ar ayna omısyon reıs-

d~•ne ınakbuz mukabilinde tev
rı~· eylemeleri ve şartnamesile 
lt \trnuneyi görmek ve mu vak· 
d:t teminatlarını yatırmak için 
d .. çalışma günlerinde Başmü-

\ttlük y . l . k l . .. r azı ış erı a emme mu· 
•caatıarı. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

.Satılık Kereste Fabrikası Levazımı Emniyet Sandığından : 
Sıra No. 

l Maschinenfabrik Kappel Chemnit7·Kappel markalı olup pileyi· 
ti 156X54 ebadındadır. Üzerinde motörü olmayıp kayış ve kasnakla 
döner. Kudreti hayatiyesinden yüzde 35 ini zayi etmiştir. Huıı21. rağ' 
men kullanılır bir halde olduğundan arz halindeki kıymeti nıuhamme-
nesi : 160 T.L. 

2- Demir freyim üzerine mev.zu olup 121X75 eb'adır.da ve çok 

kullanılmış bir halde ve bazı aksamı noksan daire clesteresidir. Ku
dreti hayatiyesiııden yüzde 45 ini zayi etmiştir. Arz halindeki muham-
men bedeli : 80 T .L. 

3- STOLL ve Eschner G .N.D.H. markalı Alman mamulatı olup 
pileyiti '.l,20X l,'.W ebadındadır. Şerit bıçkısı denilen bu iki eş tezgah 
kullanılır bir halde olmakla beraber destereleri yoktur. Arz halindeki 
kıymf'ti muhammenesi ikişer yiiz liradan : 400 T.L. 

4- Kereste kütüklerini biçmiye mahsus yerli yapısı katarak de
nilen hizar tezgahile 4 aded arabası. Bunlar köhne olduklarından 
arz halindeki kıymeti muhammenesi ancak: 120 T. L. 

5 - Bu numarada mukayyed arabaların muhammen bedelleri 4 nu
maralile birleştirilmiştir. 

6- "Telcherg u. Sohn Liegnitz,, markalı olup 120 X 140 ebadında 
a~aç işine mahsus freze ve makkap tezgahıdır. Kıymeti muham
Mencsi : 50 T. L. 

7 - Arabalı daire bıçkısı denilen tezgah olup fondasyon u tahta
dır, üzerinin demir aksamı kamilen söltülmıiş olduğundan ve alelhu
sus çok yıpranmış bulunduğ-undan arz halindeki kıymeti ancak: 10 T. L. 

8- Kayış ile müteharrik ufak rende tezgahı: 40 T. L. 
9- Freyimi dökme pikten daire desteresi tezgahı, bu tezgahın 

desteresi ve kıııınen teferrüatı noksandır. Arz halindeki kıymeti 
ancak: 15 T. L. 

10 Tezgahları işletmek için transrnisiyonlar, yataklar, braketler, 
kasnak vo kaplinlerin muhammen bedelleri: 80 T. L. 

11 Lokomobil tipinde "R. Wolf,, markalı bir aded buhar bzanı 
ve makir.esi normal bir haldedir. Kazan borula,.ı tebdil edilmedikçe 
kullanılmaz bir haldedir. Arz halindeki kıymeti: • 650 T. L. 

2- Duvara merbut köhne el tulumbası ve teferrüat: 10 T. L. 
3- Zımpara taşı ve transmisiyon : 15 T. L. 
4- Köhne ağaç torna tezgahı: 5 T. L. 
5- iki buçuk tonluk saç bıdon: 6 T· L. 
6- Demirci ocağı mevcut olmayıp yalnız alaturka çift körük 

mevcuttur: 15 T. L. 
7 Kölıne demirci örsü. Transmiııiyonlar: IS T. L. 
Caddeboıılanında İskele karşısında Sandığa ait araba fabrikasında 

mevcut yukarda nevi ve vasıfları yazılı alat ve edevat 

9-11-936 tarihine tesadiif eden pazartesi günü saat 14 ten 16" ya 
kadar açık arttırmaya çıkarılmıştır. isteklilerin muhammen kıymetinin 
yüzde onu nisbetincl~ pey akçesile Sandıkta yapılacak arttırma da 
hazır bulunmaları. 

İstanbul Gümrükleri Satış 
İşleri Müdürlüğünden: 

Satış Müdürlüğünden: 1457 
mezat kaimesi 6~6 kilo 308.32 
lira kendir sicim, 1456 m. 423 
k. 211.50 i. gayri mürettep de· 
mir raptiye, lif06 m. k. 20500 
k. 122 50 1. köpürür şarap, 

1893 m. k. 231 k. 108.57 1. ka
sarsız bükülmüş 2 telli pamuk 
ipliği, 1460 m. k. 1373 k. 
425:63 1. gemi lıalati 1584 m. 

k. 575 k. 711.56 1. ipliği boya
lı pamuk mensucat, 1908 111. k. 
61 k. 455 l. köpürür şarap, 

1911 m. k. 1725 k. 120.75 1. 
kullanılm1ş deniz tarama maki· 
ne aksamının 2-11-936 G. saat 
14 te İstanbul Gümrüğündeki 
satış salonunda açık arttırma

ları yapılacaktır. Arttırmaya 

gireceklerden yüzde 7,5 pey 
akçesi ve unvan tezkeresi ara

nır. ----
Beher kilonun 

muhammen bedeli 

Sıvas Defterdarlığından: 

Lira Kuruş Cinsi Miktarı 
00 05 Değirmen unu 500 kilo . 
Kaçak olarak yakalanan ve mahkemece musader~sıne. ~arar 

verilen yukarda evsafı yazılı değirmen ~nu 20-10-9!6 lar~hınden 
itibaren 3-11-936 tarihinde ihale edilmek uzere 15 gun muddetle 
artırmaya konulmuştur. Talip olanların yevmi iha.lede saat 14 de 
defterdarlık makammda müteşekkil satma komısyonunda hazır 
bulunmaları. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
--------------------·------------------""""'.":-~~~- ·------Keşif ve İlk 

bedeli temin. 
Büyükçekmece yatı okulu için Kara-
ağaç arkalık tutkal ispirto vesaire 150 
Beyoğlu hastanesine 50 metro mikap 150 
kum Karaağaç müessesatına lüzumu 
olan 9 türlü elektrik malzemesi 103 
Çöp kamyonuna lüzumu olan iki dış 
lastik (6 x 32) boyunda 350 
Sinanpaşa medresesinin odaları damı· 

1 t L. 25 K. 

ı 1 " 25 " 

7 " 73 " 

26 " 25 " 

nın aktarılması 89,60 6 ,, 72 ,, 
Yukarda keşif ve muhammen bedelleri ya:ıılı olan mal

zeme ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Ke~if evrakı ve 
şartnameleri encümen kaleminde görülebilir. istekliler hi
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 3-11-936 salı ırünü saat 14te Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) 376 

Sayfa 3 

!!ıhisarlar U. Müdürlüğünden: 
280 adet 

6 " 
1 1 

" 

kova 
kanca 
Balta 

27 ,, yangın söndürme aleti 
100 metre hortum 

4 adet yanğın çanı 
,, merdi ven 6 metre 

Yukarda cins ve miktarları yazılı 7 kalem yangın mal
zemesi şartnamesi mucibince pazarhkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 17 -11 ·936 tarihine rastlayan salı günü 
saat 14te Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak herırün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri lazımdır. (2604) 377 1-4 

* • * 
3 adet yün bayrak 150x 225 

5 ,, ,, ,, lOO x 150 
6 ,, ,, ,, 85 x 130 
30 ,, ,, 70x 105 
95 ,, ,, ,, 50x 75 
1 - 28-1 J-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- İsteklilerin 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 4-4 

3300 kilo üstüpü saat 13 de 
500 ,, arap sabunu saat 14 de 

2000 ı . soda s~at 15 de 
5000 » mühür kurşunu ıı 16 de 
1- Yukarda cins ve miktarı yazılı 4 kaiem malzeme 

r.umune ve şartname~i mucibince satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 4-11-936 tarihine rastlıyan çarşamba gü

nü yukarıda hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin numune ve şartnamelerini görmek ü
zere her gün pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
) üzde 7,5 güvenme paralarile birlikte ismi geçen komis
yona gelmeleri lazımdır. (227 4) 350 3 4 

* .. * 
I·- 20-X-1936 Tarihinde isteklisi çıkmadığından dola-

yi ihalesi yapılamamış olan 4000 Lira muhammen keşif 
bedelli bir adet seyyar elektrik vinci pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

2.- Pazarlık 24-l l-1936 Tarihine rastlıyan Salı günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 

Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3·- ŞartnameJer parasız olarak sözü geçen şubeden 

alına bilir. 
4 Muvakkat teminat 300 liradır. 

5 Şartnamenin son maddesi mucibince fiyatsız teklif
lerle katalokların en geç eksiltmeden bir hafta evvel İn
hisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şubesine ve
rilmiş olması İcab eder. 

6- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saat· 
te sözü geçen komisyona gelmeleri lazımdır. 

t 000 kilo 40 hk çivi 
1500 ., 45 ., " 

3300 " 50 " " 
2600 " 60 1j " 

4600 " 70 " ,, 

* * • 
(2423) 362 2-4 

- Yukarıda miktarı ve eb' adı yazılı 13000 kilo çivi 
nümune ve şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Pazarlık t 1-1 t-936 tarihine raatlıyan Çarşamba 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız alarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin oluna• gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte ismi geçen 
komisyona gelmeleri lazımdır. (2509) 369 2-4 
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16-11-36 
11-11-36 

IH 
1 

16 ... 
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faire dans l'Ec. Sciences Politiqueı (cah. eh. P. 29) 1 
C 36 1".,,,. onstr. d'un canal.-installation d'eau interieure ete. 3634 - 545 l( ,, Murıicipalite de Sivas. - 13-11- .J , 
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Installation et Materiel d'Electricite, 

de Gaz, de Chauffage Central '• 

Materiel electrique pr. Karaaghatch : 9 lots. 
Batterie d'accumulat. (15 clementı): 2 p.- Conver

tisseur: 1 p.- Tableau de distribution : 1 p. 

103 -
1300 

7 73 Gre a grt"· 
195 - Publique 

Com. Perm. MunK:ipalite Istanbul. 
Direction Gen. PTT. Ankara. 

Secret. Municipalite Istan bul. 
Dir. Economat Ankara·Beyoghlou 

3-11 36 
18-12-36 

14 .; ,: 
ıs ,., 

L'avis relatif aux 24 km. de cable sous plomb a Dir. Economat PTT. 
ete annule. 

------~..;.;;.;.~----------------~·------·----- 1 ·---·--------------------- ---------------------~ 
Habillement- Chaussures et Materiel. 

Toile pr. matelas: 63064 m. (au nom et pr. compte 
entrepreneur). 

Couvertures de lit: 150·200 p. (pr. lnst. Ghazi (aj.). 
Chemises : 5000 p. 
Flanelles en laine : 2200 p. 
Americaine: 8000 m. (aj.). 

Combustible -Carburant-Huiles 

L'adjud. relative aux 150 t. d'huile de ricin aura 
lieu le 12·11-936 (rectif). 

Carbat : 70 tonnes. 
Petrole : 7000 kilos. 
Bois de chene: 75 tch . ld. de chıırme: 75 tch. 

Coke (7000·7200C.): 10 t. (l'ancien avis est perime). 
Bois de chauff age : 70580 k. 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

Fncre carbone: 500 kg. 

Divers 

Articles divers tels que: Colle forte, bois alcool, 
sable, pneus, chambres a air ete. (ıep.). 

Machine a experimenter les f orces mccaniques (30 t.) 
lnstruments pr. Jazz : 5 lots. 
Voitures d'ambulance : 30 p. 
Niveau d'eau: l p. 
Tut es en betona 2 ouvertures: 4000 p. (pr. telcphone) 
Cercles cyclope (et non cyclone-rechf.) : 50000 k. 
Materiel d'extinction diverı tel que: Seaux : 280 p. 

crochets : 6 p.- Haches : 11 p. -extincteurs : 27 p.
manche : 100 m.-cloches : 4 p.- echelle (6 m.) : 1 p. 

B) Adjudications iı la surenchere 

Cablt" electrique a haute tension (747 m.- 3 x 10 mm2) 
(ıtatron TSF Yechilkeuy). 

Escarpins, pantoufles ete. 
Chaudiere a vapeur (3 t.)- Ferrailles et tôles : 

(15 t.) - Briqueı usagees : 6000 p. 
Boiı : 365 quint. 

VISITEZ l'URSS 

VOUS y VERREZ : 

20029 13~1502 18 Publique Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

P. 160 lap. 
P. 300 la p. 

2880 -

645102 

- - Serv. Comptab. Ec. Ankara. 
600 - Pli cachete Com. Acil. Min. Def. Nat, Ankara. 
495 - n " 

216 - Gre iı gre " 

•w• -·--~-- - --\& - • ......-.... 

• 
6382 25 Gre a gre Com. Ach. \iin. Def. Nat. Ankara. 

14350 ~ 1067 25 Pli cach. Administr. Ch. Fer Et. Ankara. 
1960 - 147 P;;blique Com. Ach. Dir. lntend. Ankara. 

675 - 50 62 n Direction Vakoufs Beyoghlou. 

n Dir. Compt. Speciale Sivas. 

17·11-36 

2-11-36 
13-11-36 
16-J 1-36 
9-11-36 

10 '° 
11 .; ' 
] 1 ,,,. 

11 ~ 

·--------------~--·!------'--~ ~ 

Dir.Mater. Ank.-Chef livr.H.pacha. 
f 

12-l 1-36 

18-11-36 
10-11-36 
6-11-36 

13-11-36(?) 

14 

15 
11 
15 

_. . 
~ ,_ 

700- 52 50 Publique 1. Com. Expl. Ch. f., Et, H poch•.} 16-11-36 10 ,,,. 

.~ 

739 60 

640 -
L.250 lap. 

800 -
5000 -

55 tı7 Gre a gre 

48 - Publique 
562 SCJ Pli cach. 
60 - Publique 

375 - " Gre a gre 

n 

~~~~~--~~~~~ ~-----------------·-------•·--- IJ 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

Dir. Academie Beaux-Arts Findikli 
Com.Ach.Comm.Gend.lst.G.pacha 
Com Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 
Com. Ach. D. Gen. Fab. Milit. 
Dir. Gen. PTT. Ankara. 
Com. Ach. Econom. Monop. K. ta ehe 

" 

Secret. Municipalite Istanbul. 3·11-36 

19-11-36 
13-11-36 
13-11-36 

11-12-36 
9-11-36 

12-11-36 
17-11-36 

14 ..,, 

-
ıs .,,,. 
11 .,,,. 
14 .,,,. 
ıs ,..,,. 
14 / 
14 .,,,. 

----·--- -----·---------------- ----------------··------ıi___....-

1257 82 94 34 Pli cach. 

-·-

Publique 
Gre a gre 

n 

Dir. Gen. PTT. lst. Galatasaray. -

Mag. No. 7 - 2me Va kouf Han. 3eme Bureau Executif lstanbul. 
Fabrique de tabacs Monop. Djibalİ -

Direction Forets Bakirkcuy. -

20-11-36 

6-11-36 
10-J.l-36 

22-11-36 

15 ./ 

16-· 
14 ,,,, 

_. 

- Le ıysteme de l'instruction publique: ecolcs moyen
nes et superieures, etabliısements prescolaircs. 

Pour tous renseİıgnements et l'achat des billet• ! 
cartes de tournees en URSS, s'adrcsscr aux aırcnt• " 
l'lntourist. 

G. Schembri et Fiili Hovaghimian Han · 

- Le niveau eleve de l'industrie et de l'ai"riculture, 
qui ont reçu un esıor particulier a la suite du mouvement 
Stakhanov • 

1 

- L'organisation de la sante publique et celles des 
assurances sociales ; 

- Le deve\oppement des sporte: epreuves sportives ~ 

et olympiadcs, sur les stades et dans leı parcs de cul- ı-----------------------

ler Etage Teleph. 42653 

ture et de repos. 1 mtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basnnevi 
Galata Billur sokak No. 10 

- Lea conditions socia..leı et materielles de. travailleurs ; 
- La v:e de la jeunesse et des enfants: 

. - Les llluıees et les ex:positions (economie nationale, 
•cıellces, arta, culture) ; 

Leı creations des arts sceniques et du cinema : 

-- -

INTOURIST 
vous garantit tout le confort desirable 

INTOURIST 
met a votre disposition des guides qualifies, des hôtels 
confortabtes et des moyens de transport modernes. 
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