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Sayısı 5 kuruş 
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'GAZETESi 
Telegr. : İat. MÜNAKASA 

Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

~~~~~~~~~~~~~~__,.,,_-----~~---, 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve~ ticari gazetedir 

iÇiNDEKiLER: 
llinlar, Emirler, Tebliğler 

a) Münakasalar 
1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v · 1• 

2 - lntaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 

a - Kereste - Tahtav. s. 
4 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 
5 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
G Matbaa itleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
7 - - Nakliyat 
8 - Mahrukat, Benzin, Makine Yağları v, ı. 
9 - Müteferrik 

1 - Mliteferik 
b) Mtızayedeler 

Nafıa Vekaletinden: 
~•faa Vekiletinden müteabhidlik vesikası alanların 937 aene · 
~nada vesikaları uaulen yeni•ile detiştirilmek üzere ve•ika 
4ıta tarihten itibaren ne gibi işleri taahhüd edip bitirditini 

taahb6dün6 ifada devam ettitini it •ahibinin ıarih adresi de 
dilmek tartile 1 tetriniaaniden itibaren hlr iıt;da ile Veki-
"•kamına müracaatleri. ----
baisad Vekaleti Ölçüler ve Ayar Müdürlüğünden: 

tiler nizamnamesi ahkimına nıuıayir olup ta kullanılmaları· 
ezkür nizamnamenin 85 inci maddesine göre izin verilmek
n fitelerin miktara 937 Hnesi ikincikinun ayının birinden 
tn muayyen bir niıbet dahilinde tahdit edilecektir. 
na nazaran: 
- ispirtolu içki ıatan fat»rika ve imalathanelerce kullanala-

t\telerin en az yüzde 40. 
l - Diter içkiler satanlarca kullanılacakların en az yüzde 30 

ndeki miktarının Ölçüler nizamnamesi hükümlerine muva
"1.auı lizım ıelecektir. ispirtolu içki Htan müe11eıelerce 

alacak Şitelerin reri kalan yüzde 60 1 ve diğer içkiler ··-
ta kullanılacaklann yüzde 70 iuin de kullanılmuına, ancak 

nizamnamesinin 74 '9'e 77 inei maddelerine mugayir ol
takdirde, vekiletçe ıörülecek luzum üzerine mezkur ni
enin 85 inci madduine ıöre milsaade edilecektir. 

Oı'6ler nizamnamesi ahkamına muva&k tite tedariki veya 
"tııt olanlann s6z6 ıeçen nizamnameye uygun şekle 10kulma-
19ha İcab eden tedbirlerin timdiden alınması lizımıeleceği ilin 

M0NAKASALAR 

CUMA 

Selimiye Askeri Satamılma ' 

Komisyonundan: 

A 1- Anadolu ve Rumeli 
kavaklarındaki Birliklerin ki· 
nun 936 ıonuna kadar ihtiyac· 
lara olan 81000 kilo ekmek unu 
ciheti askeriyeden verilmek 
şartile yaptırılacaktır. Münaka· 
ıas' 14-10-936 çarşamba günü 
saat 15te açık eksiltme ıureti- . 
le yapılacaktır. 

2 - Ekıiltmelerin bedeli 2430 
lira olup yüzde 7,5 teminat ak
çesi 182 lira 25 kuruştur. 

3- Teminat akçeleri müna• 
kasa saatinden evvel Tüm Mu· 
huebeıi vezneıine Yeya her• 
hangi bir Malaandığına yatırıl

ması ve vaktinden evvel ko· 
misyona gelinnıeıi meşruttur . 

4 Bu işe gireceklerin re.
mi vesaik ibraz etmelerı tart• 
tır. Aksi takdirde iştirak ede· 
mezler. 

5- Şartname her 
miıyonda görülebilir. 

* • • 

giin Ko

B: 1 - Anadolu ve Rumeli· 
kavakları bölıelerindeki Tü· 
men birliklerinin 1. kanun 936 
sonuna kadar olan ihtiyacları
nın temini için 12600 kilo sığır 
eti 14- lo-936 çarşamba günü 
saat 16da açık eksiltme sureti· 
le alınacaktır. 

2 - Sığar etinin bedeli 4914 
liradır. Yüzde 7,5 teminat ak
çesi 368 lira 55 kuruştur. 

3- Teminatlar münakasa 
Hatinden evvel Tümen Muha· 
.ebeciliğine veyahut her hanıi 
bir Malıandıtına yabrılarak 
makbuzların vaktinden evvel 
Komiıyona getirilme1i meşrut· 
tur. 

4- Bu işe gireceklerin reımi 
vesaik ibraz etmeleri şartt1r. 
Aksi takdirde münakuaya iş· 
tirak edemezler. 

5- Şartname her gün Ko· 
miıyonda ıörOlebilir. 

Ankara Levazım Amirliği 
Sabnalma Komisyonundan: 

Iatanbul Harici Askeri Kıtaabodan: 1 

Miktarı Tabm. bed. ilk tem. Tarihi S. Şekliı· 

1- Yüz yirmi bin kilo un 
ıahnahnacaktır. Tahmin edilen 
bedeli onbeş bin altı yiiz lira
dır. kilo kilosu k. Lira 

15400 90 1040 23-10-936 15 Kapalı · 2 - Bilecik ve Urfa askeri 
Htınalma komisyonundan pa
rasız ahnabilir. 

140000 5 525 26-10-936 15 " 
2'10000 5 825 24-10-936 11 " 
102000 5 383 26-10-936 11 " 
130000 5 488 27-10-936 11 " 
40000 5 150 27-10-936 15 5 açık 

' .. 87200 5 252 27-10 936 15 " 
'-taıılcem mevki kıtaatı için alınacak sade yaj'ı ve arpaların 

,...._ ~· teminatlarile ihale ıünleri yukarda yazıbdır. lıte~lile· 
:-Wllalllat ve teklif mektublarını ve kanuni vesikalarını ıhale 
L_ ·~ bir aut evvel Çanakkalede MGstabkem meYki satanal· 
~18Jonuna vermeleri. Şartnameleri lstanbulda ve Çanak-

' tariuebilir. 

1:-aabuı Levazım Amirliği Satınalma Komiıyonundan: 
'- liralak makarna 12-lo.mti pazarteai ıOnü ıaat 14,30da To
~tınalma Komiayonuuda pazarbkla alınacaktır. Tahmin 

"'- ~ lcilosu 22 kuruıtur. ilk temiaatı 75 liradır. Şartname 
___ ..... i Komiıyoada rBrGlebillr. lıteklilerİD belli ıaatte Ko

·-·•eri. 

3- Eksiltme 21-10-936 tarih 
çarşamba günü saat 16 da yapı
lacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usu· 
lile olacaktır. 

5- Muvakkat teminat bin 
yüz yetmiı lirad1r. 

6- Teklif mektublar1 21 
1 inci tetrin 936 tarih çar .. m
ba 1rün saat 15 e kadar 
Hhn alma komisyonu reislitine 
verUmit olacaktır. Bu saatten 
ıonra mektublar kabul edilmez. 

7 - Şartnamenin 4 madduide 
istenilen veıikalar muyakkat 

teminatın konuldutu zarf içeri ıiae konulmuf olacaktır. 

9 Birinci Teşrin 1936 

lstanbul Belediyeainden: 

Belediye baıtanelerile müeıseıatana lizam olan 29010 kilo be· 
yaz 1abun (20 kiloıu yeşil sabundur). Yeniden kapalı zarffa ek

siltmeye konulmuştur. Beyaz sabunun l kilosuna 37 ve yeşil 11a• 
bunun bir kilosuna 25 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartaa· 
mesi levazım müdürlüğünde görülebilir. Ekıiltme 22-10-936 per
şembe ıünü seat 15 de daimi encümende yapılacaktır. latekb· 
ler 2490 No. kanunda yazıla ve.ika ve 804 lira 85 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektulile beraber teklif mektublarını havi 
zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 e kadar daimi encümene 
vermelidirler. 

İstanbul Vakİflar Direktörlüğünden: 

Tahmin lık 
Cinıi Miktara bedeli teminat ihale ıünil 

kilo kuruş lira 
Yoturt 25000 16 300 23-10-936 cuma 1aat 15 te 
Guraba hutane1ine lüzumu olan yukarıda cins ve miktarı ya

zılı yoğurt açık ekıiltmiye konmuştur. ihalesi yukarda yazılı rün 
ve ıaatte komisyonda yapılacaktır . Şartnameıi her riln Levazım 
Kalem inde görülebilir. 

2- inşaat-Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
Üniversite Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: 

Keşif bedeli 2287,4 ve muvakkat teminatı 172 lira olan Oni• 
venite bahçesinin Süleymaniye cihetindeki çatlak duvarın yıkıla· 
rak t~krar yapılması 15-10-936 perşembe günü saat 15 te talibe 
ihale edilmek üzere pazarlıkla ekıiltmiye konulmuştur. 

Bu işe ait şartname, proje ve keşif cetveli bergün Ünivenite 
Rektörlütünde görülür. Talihlerin 1000 liralık bu ife benzer iş 
yaptıklarına dair fstanbul Bayındırhfından vesika getirmeleri ve 
teminatlarını ihaleden evvel Üniversite veznesine yabrmış olma· 
lan lizımdır. 

lçel llbayhğı Nafıa Direktörlüğllnden: 

1- 30 9-936 tarihinde kapalı zarf usulile eksiltmeıi mukarrer 
ve 20220 lira 44 kuruş bedeli ketifli Mersinde lık Okul yap111 
ikmal intaatı talip zuhur etmediğinden bu tarihten itibaren bir 
ay zarfında pazarlığa konulmuştur • 

2- Eksiltme 31·10-936 cumartesi günü saat IOda lçel Villyet 
Encümeninde yapalacaknr. 

3- Bu işe ait şartname ve evraklar şunlardır: 
A) Eksiltme t•rtname1i. 

· B) Mukavele projesi, 
C) Bayınd1rhk işleri ıenel tartname1i, 
O) Fenni şartname, 
EJ Hususi ıartname, 
F) Keşif, silıilei fiat ve metraj cetvelleri. 
lıtiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Naha mG

dürlGğünde görebilirler. 
4- Eksiltmeye rirebilmek için i•teklinin 1516 lira 54 kurut 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka uatıdaki vuikalara 
haiz olup röıtermeıi lizımd1r. 

Ticaret Odaıı Nafıa Bakanlığından aidatı müteahhitlik ehli
yet vesikuını getirmesi lazımdır. 

5- İıteklilerin yapılacak işin meıuliyeti fenniye1ini deruhte 
edecek bir mGhendis veya mimar bulundurmayı teahhOt etmit 
olması lizımd1r. 

6- isteklinin fazla malOmat almak iıtiyenlerinin lçel Nafıa 
mildOrlOğüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

Edirne Valiliğinden: 

Keşan-Gelibolu yolunun 13X580 inci kilometre•ine 3.00 met
re açıkhtındaki köprünün 1291 lira 86 kurutluk esaılı tamiri ke
tif ve tartnamesine tevfikan 15 gün müddetle açık eksiltnıiye ko· 
nulmuştur. Bu ite ait reıim, şartnameler, ketif kltıtları ve Ba• 
yındırlık itleri genel ıartname.i Edirne Vilayeti Daimi Enci
meni kalemile Edirne Nafıa MiidGrlüj'üne mürecaatle okunabilir 
-ve iatiyenlere parasız gönderilir. 

Talihlerin Resmi Gazetenin 7 Mayis 936 tarih H 3297 1ayılı 
nüshuında yazıh tali:nataameye göre bu ite rirebilecetine dair 
Edirne Nafıa MüdürUljilnden alacakları veaika, Ticaret Odası 
kitıdı ve yüzde yedi buçuk niabetinde 97 liralık teminat akçele· 
riyle ihale rünil olarak kararlaıtmlan 16-10-936 cuma rQnG Hat 
on bette Edirne Viliyeti Daimi Encllmeniae relmeleri. . • • 

1499,49 lira ketlfli hayvan yemleri anban -.utmeye konmut· 
tur. Bak : lstaabul Beı9diyesi lıinlarıaa. 



Sayfa ?. MÜNAKASA GAZETESİ 

Ankara Bölge San'at Okulu Direktörlüğünden: 
J·Kereste, tahta ve saire l 

-ı 
İstanbul Levazım amirliği 

Satınalma Komisyonundan: 

Eşya ambarı için anbalaj

lık 2.500 adet tahta ve 1500 a

det lata 23-10-936 cuma günü 

ııaat 14,30 da Tophanede ııatın 

alma komiayonunda açık ek

ıiltmesi yapılacaktır. 

OkuJumuz talf'besi için aşağıda cins ve miktarı ve muham · 
men fiatları yazılı 13 kalemden ibaret giyecek eşyası açık ek· 
siltmiye konulmuştur. İsteklilerin şartnameyi görmek ve fazla 
malumat edinmek üzere her gün okul f"l irektörlüğüne, eksiltmiye 
gireceklerin de 26-10-9.'.}6 pazartesi günü saat 14 te Kültür Ba
kanlığındaki Okullar Sağışmanlığı dairesinde Alım satım komis
yonuna teminatlarile birlikte ve kanunun tarif etttiği belgelerle 
müracaat etmeleri . 

Hepsinin talımin bedeli 

2150 liradır. ilk teminatı 161 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İstek
lilerin kanuni veıikalarile bel-

li aaatte komisyona gelmeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 

17 'l'eşriniev v el 936 cumarte· 

ai günü saat 10,30da Ankara 

Nafıa Vekaleti Malzeme Eksilt

me Komisyonunda aşağıda ya· 

zıh iki parti kayın travers ek

ıiltmesi kapalı zarf usulile ya

pılacaktır. 
l - Birinci parti Zonguldak 

Vilayetinin Devrek kazasının 

Yenidağ Akçasu devlet orma

nından kesilmek şartiyle 105776 

lira 40 kuruş muhammen be· 

delli 68970 adet normal ve 1170 

adet makaalık kayın travers. 

2 - İkinci parti Bolunun 

Düzce kazasının Kırık Devlet 

ormanından kesilmek şartiyle 

n476 lira 50 kuruş muham
men bedelli 35640 adet normal 

ve 585 adet makaslık kaym 
traveu. 

3- Birinci parti için mu-

vakkat teminat 6538 lira 82 

kuruş ve ikinci parti için de 

5123 lira 83 kuruştur. 
4- Birinci parti eksiltme 

şartname ve teferrüah 529 ku

ruş ve ikinci parti de 387 ku

rut mukaliilinde Nafıa Veka

leti Malzeme Müdürlüğünden 

verilir. 
5- İstekliler teklif mektub-

luuli 7-5-936 tarih ve 3297 

aayılı Resmi Gazetede , • ıkmış 

Cinıi Miktarı Muh tutar. ' 11 7,5 teminatı 
Gömlek boyunbatile 150 Aded 
Boyundan geçme 
yün fanila 180 

" 
Yarım kullu atlet 
fanilası 230 ) 

Kısa don ır.o 
" 

) 

Tire çorap -i50 Çift ) 

Mendil 600 Adc:d ) 
Yüz havlusu 150 " ) 910.00 T. L. 08.00 T L. 
Harici elbise HU Takım ) 
Kasa palto 20 Aded ) 
Harici kasket 160 

" 
) 17KO.OO il ı .u.oo 

" Dahili elbise 50 Takım ) 

iş elbisesi 50 
" 

) -H5.00 
" 

36.00 
" Harici iskarpin 165 Çift M25.00 

" 
62.00 

" 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Mubam . B. İlk Teminata 

Adet Lira L. Kr. 
Haki gabardin kumaştan 1 f> 

Harici elbise takım 
Kurşuni kumaştan kaput 65 1510 113 25 

Kırıkkale askeri sanat mektebleri talebesi ıçın kumaşları ve 
kaput astarı mektebten verilmek ve diğer malzemesi müteahhi
dine ait olmak şartile 80 takım. Şapka dahil. Harici elbise ile 
65 adet kaput 23-10-936 cuma günü saat 14te açık eksiltme su
retile diktirilecektir. 

İsteklilerin yukarda yazılı ilk teminatları olan 113 lira 25 ku
ruşun Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yafırarak bel
li gün ue saatte Mp. Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

5 -Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
) - 100 bin metre tek ve 40 bin metre çift nakilli sahra 

kahlosu açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mezkur mıktar kabloların muhammen bedeli 5 bin ve 

muvakkat teminatı da 375 liradır. 
3 -- Eksiltme 20· 11-936 tarihinde ve aaat 15 de Ankarada P. 

T. T. umumi müdürlüğünde toplanacak alim satım komisyonun, 
da yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatlarını idaremiz vezneıine yatırarak ve a
lacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu ve 
şartnamede yazılı belgelerle beraber mezkur tarihe müsadif cu· 
ma günü saat 15 e kadar mezkur komisyona müracaat edecekler
dir. 

5 - Şartnameler Ankarada levazım müdürlüğünden ve İstan
b.ulda levazım ayniyat muavinliğiaden parasız olarak verilecektir. 

talimatnameye göre Vekalet- 6 M tb . I . h 
ten alınmış vesika ne birlikte · • a aa ış erı, Kırtasiye, Yazı ane Malzeme 
17
6 
:eşrinie9v:l 936k d cumvartk~~i Askeri Fabrikalar Umvm Müdürlüğü satırıalma 

ıı nu saat ,o.JVa a ar e a- . 
let Malzeme Eksiltme Komis· Komısyonundan: 
yonu Reisliğine vermeleri la
ıımdır. 

6- Hususi mukaveleli orman 
Hhipleri de kendi ormanların· 

dan kesilmek üzere eksiltme· 
ye girebilirler. 

4-·Mensucat - Elbise · 

Kundura · Çamaşır v .s 

lıtanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

Harbiye okulu için müteah

hid nam ve hesabına 2100 a

ded fildekoz fanila 12-10-936 

pazartesi günü saat 15 te Top

hanede Sabnalma Komisyo

nunda pazarlıkla ah nacaktır. 

Tahmin bedeli beher adedi 

50 kuruştur. İlk teminatı 78 lira 
75 kuruttur. 

Şartname ve nümuneıi Ko

mlay.onda görülebilir. İ.tekli
lerin belli 1aatte komi•yona 
••lmeleri . 

7500 kilo mukavva 
Tahmin edilen bedeli 9500 lira olan yukarda mikcları ve cinsi 

yazalı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko
misyonunca 27-11-936 tarihinde cuma günü saat 15 te kapalı 
zarf usulile ihale edilecektir. Şartnamesi parasız olarak komiı· 
yondan verilir. Taliplerin mukakkat teminat olan 712 lira 50 ku· 
ruşu havi teklif mektublarını mezkur gün-le saat 14 e kadar ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 No. lı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komiıyona ıuü
racaatleri. 

7 - Nakliyat: . 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Metriste bulunan Topçı Atış okulundan Halıcıoğlunda istih

kam kışlasına taşınacak 25 ton eşyanın nakliyesinin pazarlığı 
12-10-936 pazarte•i günü saat 15,30 da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 82,5 liradır. Temina· 
~h 12 lira 40 kuruştur. Şartnamesi komııyonda görülebilir. istek

lilerin belli saatte Komiıyona gelmeleri. 

8- Mahrukat - Benzin - Makine yağları ve saire 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 

Cinı ._e ıniktarı 
90 ton kriple 

Sahnalma Komisyonundan: 
Ta11nlanan tutar İlk tem. 

2790 lira 210 lira 

Saati 

~ t• 

60 ton antrasit ıo d• 
30 çeki gürgen odunu 90 " 1 " Jdr 

1- İıtanbul Gümrükleri için yukarda cınsı yazılı yakac• ,. 
rın 23-10-936 cuma günü hizalarında yazılı saatlerde ayrı ayr~,. 
çık eksiltmeleri yapılacaktır. Şertname ve evsafları komi•Y011 

dır. Görülebilir. 
2- İsteklilerin kanuni vesikalarile komiıyona gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
.ı bin ton lavamarin kömürü 

Tahmin edilen bedeli 56 bin 
iira olan yukarda ı_niktarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri 
fabrikalar umum müdGrlüğü 

1atınalma komisyonunca 26 bi
rinci teşrin 936 tarihinde pa· 
zartesi günü saat 15 de kapalı 

zarf ile ihale edilecektir. Şart

name 2 lira 80 kuruş mukabi
linde komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan 
4050 lirayı havi teklif mektub· 
larını mezkur günde saat l 4 e 
kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı 

9 -Müteferrik 

·,.el• 
kanunun 2 ve 3 maddelefl •• 
ki veaaikle mezkur ıü11 "eri· 
atte komisyona müracaatle 

İstanbul Belediyesi~deP~ 
Bir tonuna 16 lira fıat 

min olunan tephirhanelerle 
cukları kurtarma yurdu11• 
zım olan 68 ton kriple Pi 
kömürü açık eksiltmeye k 

muştur:. Şartname.i le\' 
müdürlüğünde görülebilir 
tekliler 2490 N. lı kanun 
zıh vesika ve- 81 ~lira 60 " 
ruşluk ilk teminat mak~llS,., 
ya mektubile beraber (bil'. -,,, 
evveline kadar ilk teıııill1; yatırılmaaı daha muvafık 0 -,._,.. 

ğı) 22-10-936 perşembe r':a 
saat 14 de daimi encillll 
bulunmalıdırlar. 

İstanbul Levazım Amirliği Sahnolma Komisyonund.0: 

Gülhane hastanesi için 1500 kilo yataklık yün 14-10--~ 
şamba günü saat 15 te Tophanede sahnalma komiıyonund• ..;':! 
zarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli beher kilosu yüz kur 
İlk teminatı 112,.5 liradır. Şartname ve numunesi komi• ,,, 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile belli aaatte kolllı 
na gelmeleri. 

Eşya ambarı ıçın IO bin kilo kalın ve ince çember 3 biO 
lo balya ipi, 500 kilo kınnap, 1200 kilo çıvi 26-10·936 paıal 
günü saat 15 te Topbanede satınalma komiıyonunda açık e 
me ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3740 liradır. ilk 
nah 280 lira 50 kuruştur. Şartname ve numunelerini komi•)' 
görülP.bilir. Bu eşyalar ayrı ayrı da ihale edilebilir. lıte 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelmelır 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma KomisyoP 
784 adet bilyalı yatak 

Tahmin edilen bedeli 3610 lira olan yukarda miktarı ve 
si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlütü aatı 
komisyonunca 26-11-936 tarihinde perşembe günü saat 14 
çık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olaralı 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 270 tir• 
kuruş ve 2490 N. lı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki v 
mezkur gün ve saatte komiıyona müracaatleri. 

* • * 
5 ton kaolin ku~ıu 

Tahmin edilen bedeli 900 lira olan yukarda mikyıt 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum MüdürlüğO "ıA 
ma komisyonunca 22- 10-936 tarihinde pertembe günü saat 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname paruııı olaralı 

misyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat teminat olan 67 lira 50 kuruş ve 

N. h kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
saatte komiıyona müracaatleri. 

Cinsi 

Kürek usapıız" 
Kazma " 
"Kürek sapa,, Kestane 
veya fındık atacından 
"Kaz:ma ıapı,, keatane 
veya fındık •tacından 

Edirne Valiliğinden: 

Aded 

1000 
200 

1000 

500 

Alınacak yol alita 
bir taneıinın mu 
hammen bedeli 

Kuru, 
40 
K5 

12 

12 

Edirne Vilayeti Nafıa Müdürlltü için lüzumu olan 1 
cin11lerile adedleri yazılı yol alibnın şartnamesine g8~ 
alınması on beş gün müddeUe açık ekıiltmeye konullll 
işe ait resim ve şartnameler Edirne Viliyeti Daimi S 
kalemile Edirne ve lstanbul N. Müdürlüklerine milracaatl• 
bilir ve isteyenlere parasız gönderilir. Talihlerin yü:zde 1 
nisbetinde 57 liralık teminat akçelerile ihale günG olar .. 
laştırılan 16-10-936 cuma günü ıaat on beş buçukta E 
liyeti Daimi Encümenine srelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Mlidttriotn S• 
Komisyonundan: 

4 Adet Aıit Kazanı 

Tahmin edilen bedeli 4400 lira olan yukarda mlk 



· Tetrin 

lll•lıenıe Aıkeri Fabrikalar umum müdürlüğü ıatın alma 
011unca 26-11-936 tarihinde perşembe günü salt 14,30 da 

~iltnıe ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ko-
ln verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 330 lira ve 

._.''-rrıaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle mezkur 
e •ıatte komisyona müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satınalma Komisyonundan: 

100-200 ton mutahhar pamuk 

.ıaınin edilen bedeli 90000 lira olan yukarda miktarı ve cin
lı nıalzeme Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü satınalma 
)'onunca 23-11 -936 tarihinde pazartesi günü saat 15te kapa · 

Utulile ihale edilecektir. Şartname dört lira 50 kuruş 
bUinde komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat 
3750 lirayı havi teklif mektublarını mezkur aünde saat 14e 

MÜNAKASA GAZETESi 

• • • 
Muham.bedeli İlk temin. 

Fatih Kadı Çeşmesinde Medrese 
sokağında Muit Ahmet efeııdi Me 
dresesi ankazı 
Balatta Karabaş mahallesinin es· 
ki dibek yeni Yalı sokağından beş 
N.lu ve eski 7 4 ve 7 4 mükerrer 

kagir evin ankazı 
Balat Karabaş mahallesinde eski 
dibek yeni muhtar Palampo soka 
ğında yeni 2,2 1 eski 136 1 N.lu 

kagir dükkan ve evin ankazı. 

Balat Karabaş mahallesinde es· 
ki dibek yeni yalı sokağında ye-
ni 3 eski 7 4 mükerrer N.lu ki-

280 L. 21 L. 

200 15 

100 7,50 

komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı 
Un 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
)'ona müracaatları. ı gir evin an kazı. 120 9 

le Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul Satınalma 

Komisyonundan: 
1 

- Gümrük Muhafaza Komutanlık ambarları için, kanaviçe, 
• kınnap çember, çember halkası, mumlu muşamba; bal

llaGrekkebi ve balmumu olmak üzere. 8 kalem ambalaj mal . 
•İnin pazarhtı 12-10-936 pazartesi günü saat il de yapıla ~ 

~ Tasınlanan tutarı 807 lir~ 40 kuruştur. 
4 

Şartname ve örnek Komısyondadır. Görülebilir. 
- isteklilerin 61 liralık ilk teminatlarile komisyona gelme-

M 0 Z A V E D E L E R
1 

İstanbul Gümrükleri Sataş Müdilrlüğilndeıı: 
Mezat kaimesi 57.500 kilo 287.50 Lira Telsiz telefon ahi

kineai (Radyo)nun 12-10-936 günü saat 14 de İstanbul Güm
ildeki satış salonunda açık arttırmaları yapılacaktır . Arttır

' rireceklerin yüzde 7.5 pey akçası ve ı.ınvan tezkeresi ara-

İstanbul Belediyesi İlanları ---, 
\ lc.eşif bedeli 1937 lira olan itfaiye müdürlüğü binasın· 1 

'-.. Yapılacak kalorifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuş· 
· Ketif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde 

:l'ebilirler. İstekıile( 2490 N. lı arttırma ve eksiltme ka
t llunda yazılı vesika ve 146 liralık ilk teminat makbuz 
~· mektubile beraber 19-10·936 pazartesi günüsaat 14 

daimi encümende bulanmahdırlar. (8) 301 

~-lngiliz Ticaret ve Tediye Anlaşması 

Balat Karabaş mahallesinin es-
ki dibek yeni İngiliz Limanı so-
kağında eski 13 yeni 144 N.Ju 
kagir ev ankazı. 150 11 ,25 

Yukarda muhammen bedelleri ve ilk teminatlarile 
semtleri yazılı ev ankazı satılmak üzere ayrı ayrı açık 
artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri Levazım müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber (bir gün evve· 
tine kcıdar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olaca
ğı) 26-10-936 pazartesi günü saat l 4te Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) 319 

• • • 
Keşif bedeli 1499' lira 49 kuruş olan Ayğır düposunda 

yaptırılacak hayvan yemleri anbarı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlü· 
ğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı 
vesika, ile eksiltme gününden en son iki gün zarfmda 
müracaatla baymdarhk direktörlüğünden fen ehliyet vesi
kası almaları ve 112 lira 47 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk te· 
minatın yatırılması daha muvafık olacağı 26-10-936 pa· 
zartesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır· 
lar. . (İ) 318 

• • • 

Karaağaç müessesesi işçilerine yaptırılacak 206 tane 
meşin önlük açık eksiltmeye konulmuştur. Bunların hep· 
sine 412 lira fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. istekliler kanunda yazılı vesika 
ue 30 lira 90 kuruşluk ilk teminat (bir gün evveline ka· 
car ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) mak· 
buz veya mektubile beraber 19· 10-936 pazartesi günü saat 
14 de daimi encümende bulunmalıdır (M) 302 
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1 

Sayfa 3 

f ratelli S PERCO 
Galata Gümrükleri kar,ııında 

Hilrdaverdigir Han. 
Telefon: 44792 

Amsterdam - Kompani Ro7al 
Neerlandeı dö Navia-aayon a 

vapör Anvera , Rotterdam, A

materdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

MEROPE vapuru 5· 10 10-936 
tahmil . 

CERES 15-17 lci Teş.-936 va· 
puru tahmil. 

BACCHUS vapuru 19-24 lci 
teş. 936 

ULYSSES vapuru 26-31 lci 
teşrin 936 

Nerlandez kompanya11n1n 

ne}"ıri vapurları limanlar i~in 
hususi ve seri aeferler. 

Bütün limanlar için Neer· 

landez Kumpanyaaa ile anlaşı 1-
mak ıuretile bütün dünya li
manları için dotru konıimen· 
tol ar verilir. 

İTHALAT SERViSi 

Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 

MEROPE vapu u 6-10-936 
BACCHUS vapuru 19·16-936 
ULYSSES vapuru 20-10-936 

ftalyan Seyaba t Kumpanyası -- -
Dünya seyahat tetkilitı 

Götürü seyahat 
Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu • 
Demiryolları ,, 
Bagajların ıigortuı 

italyan demir yollaranda 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gilmrükleri karşısında 
Hudaverdia-ar ban 

Telefon : 44792 
da FRATELLI SPERCO 
nezdinde C . 1. T. ye milra · 

caat olunur. 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Bamnevi 
Galata Billür ıokak No. 10 
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(23) Balak yumurtaları (siyah havyar dahil . 
(24) Pamuk. 

laşma hilkümlerine tevfikan verildiği taadik olunur. 

(Evelki rünkii nüıbadan devam} 

lcilimler (kıımen veya tamamen yilnden, tiftikten, 
(! tabii ipekten, suni ipekten}. 

3
) Ga1 yatı. 

~4) ltlenmit ve itlenmemiş sünger . . 
(S} Nebati boya ve boya· maddeleri. 
( ) Tıbbi nebatlar, çiçekler, kBkler ve yapraklar. 
~ Yaprak tGtiln, kıyılmış tütiln, sigara. 
~ ) Şaraplar, likörler, alkollu içkiler ve eunıları . 
S) Afyon. 

{~ Taze meyvalar ve sebzeler. 
O) keçi boynuzu, meşe ve çam kabuj'u ve eki•· 

(1 treleri. 
u~ Eı itlemeleri ve danteliları. 
fla) !{uru sebzeler. 

Meyva ve sebze konıervaları , ezmeleri ve usa• 
(1 releri. 
u~ \' unıurta ve tozu . 

08 S~t !ozu. 
fi~ Suıaı balak yatları. 
08 Bal. 
(lQ) Melaalar. 
Qo~ ltlenmif, i,lenmemiş mermer ve onikı . 
Qı l<eten, kenevir (ham). 

) Itaplumbata, (deniz) kabuj'u, balık derisi ve ba
-) lık pullara. 

l<urutulmuç veva diter ıuretlerle muhafaza edil· 
llıit balık 1 

(25) Pamuk tohumu küsbesi. 
(26) Çekirdek9iz üzüm ve incirden maada hernevl 

kuru meyvalar. 
(27) Fındık içi ve ceviz içi haricinde bilümum kabuk· 

lu, kabuksuz kuru meyvalar . 
(28) Kitre. 
(29) Zeytin tanesi ve yağı. 
(30) Hububat. 

6 ncı maddenin 3 üncil fıkrasının merbutu 
A - Men4e ,ehadetnameai 

Gönderen 
isim: 
İkametrih: 
Sokak: 
Emteanın cimi: 
Ambalajın tarzı: 

Denk adedi 
Marka No; 

Gayrı ıaft 

Siklet 

(Asıl) 

Gönderilen 
İaim : 
ikametgah: 
Sokak: 

Ka-. 

Safi Kg. 
Kıymet (fob): 
Sevkiyat tarikı: 

Yukarıda gösterilen emteanın MGttebid Kuallık 
mahsulat veya masnuatandan oldutu ve işbu şehadet· 
namenin Türkiye Ciimhuriyeti Hükumeti ile Büyük 
Britanya ve kliringe mütedair 2 EylOl 936 tarihli an· 

(A iıaretli menşe şehadetnamesinin numaneı tqı
yan iıbu şehadetname sureti, Türkiye pmrUklerince 
damgalandıktan sonra, Türkiye gümri\klerince damra
landıktan sonra, Türkiye Cümburiyet Merkez Bankası· 
na ıönderilecektir. 

B - Menıe şehadetnamesi 
(ikinci nüıba) 

GBnderen 
iıim: 
ikametgah: 
Sokak: 
Emteanan cinai: 
Ambalajın tarzı: 
Denk adedi; 

Mark No: 

GBnderilen 

lıim: 
ikametgah: 
Sokak: 

Gayrı 1afi Kı. 

Siklet 
Safi Kıı . 

Kıymet (fob): 
Sevkiyat tariki: 

Yukarıda gösterilen emteama Miittehid Kırallık 
mahsulat veya masnuabndan olduğu ve işbu fehadet
namenin Türkiye Cümhuriyeti Hükumeti ile Büyük 
Britanya ve Şimali İrlanda Müttehid Kıralhtı Hüku
meti araaında ticaret ve kliringe mütedair 2 Eylul 
936 tarihli anlatma hükümlerine tevfikan verilditi 
taadik olunur. 

(Devamı var) 
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. ------·--------~ ABONNEMENTS: 

Ville et Province 

3 MOIS Ptn. '150 
6 ,, " 850 

12 " ., 1500 

Le No. Ptra. 5 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

ADMINISTRATION 

Y orhourtchou Han 
1 er Etaıe, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

'f Hefoae: 42425 

- N J261 Boitt= Poıtale · 

Pour lıt Publicite ı'adreaaer 
a l' Adminiıtration 

-
Adreue Telegrapbiqu•: ' 1 

journal Quotidien c.les Adjudicationı l•tanb11I M0NAKAS~ 

==-·~-~--=-c---~~-.--,~=~·--~---~-~ 
90CTOBRE~ 

1 Date L~ 

tere Annee No. 17 l VENDREDI 

- 1 Objet de l' adjudication P. Cah. des Charges 

. 
----------•:• Construction-Reparation-Travaux Publics-Materiel de Construction-Cartographie •!•----------~ ~ 

~--.._--------------------------~--""T'"-:"~~~--"':"::"~---~=---~ ...... ~-----------------,---------------------------··~ıt~ Transformations iı faire dans les chambre1 d'em· 107 39 Gr,; a gr,; Coaı. Ach. Econom. Monop. Ka· 124-10.936 
ployes a Chemsipacha (aj.) batache. -

Demolition et reeonstr. d'un mur du jardin de l'U- 2287 40 172 - n Com. Adı. Universit~ Jstanb. Rectorat Universil~. 15-10.936 
niversite (côte Suleymanie). 

Achevement de la Constr. de l'Eeole Prim. (ajour). 
Reparation fondamentale d'un pont d'une portee de 

3 m. au KM. 13 X 580 de la route Khhane· 

20220 44 1516541 n Com. Perm. Vilayet ltchel. Oir. Trav. Pub. ltcbel. 
C.P. v;ı. Edir. Dir. Trav.Pub.Edir. 

3i-10·936 
16-10-936 

ıo 
15 

1 

2 
3 
• 

Gelibolou. 
Const. d'un depôt pour fourrage. 

1291 86 97 _

1
ı Ouveorle 

1499 49 112 47 Ouverte ı 
Conı. Perm. Vilayet Edirnf. 

Com. Perm. Municipalite lstanbuI. Dir. Eeonom. Municip. lıtanbul. 

1 
144 ...;ı! / 

26-10-36 ~ ; 

------------0 Travaux d'lmprimerie - Reliure - Papeterie - Fourniture de Bureau 

Cart on : 7500 k. 1 9500 - ) 7t2,50 (Pli cachetel Com. Ach. D. Gen. Fab. Milit. \ 

! 
~I 

--------------------27----1-1--9-36--"I-:-~ lı 

--
------------0 Bois de Construction, Planches, Poteaux ete. •!•------------ ~ 

----------------~--------------~-------:----------------------------------..------------------------------z-::14~ ~ Planches : 2500 p. lattes : 1500 p. 2150 - 161 25 Ouverte Com. Ach. lntend. lst. Tophane. 23-10-36 ,O 
Traverses en hctre norm. 68970 p. ld. pour aiguiUes 105776 40 6538 82 Pli cach. Com.Aclı.Oir. Materiel Min. Trav. - 17-10-36 tO 

1170 p. (de la foret Yenidagh Aktchasou, Vil. Publics. ~I 
Zongouldak) (cah. eh. P. 529). .ın ..., 

ıO "" Traverıııes en hetre norm. 35640 p. ld. pr. aiguilles 585 77476 50 5123 83 ,, 1 
11 ,, 17-10-36 

p. (de la forct "Kirik,, de Bolou)(cah. eh. P. 387). ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

-----------•!• lnstallation et Materiel d'Electricite, de Gaz, de Chauffage Central +----------- -/ \; 
l ---------------ı--------~~,5/ ~. Cable de eampagne: a 1 conduct. 100.000 m. a 2 5000 - ı 375 - Ouverte Dir. Gen. PTT. Ankara Dir. Eeonomat PTT. lst. et Ank. 20-10-936 ., 

eonduct. 40.000 m. / ~ 
lnst. de calorifere a la fabrique de Diibali. 3510 - - ,, Com. Ach. E.con. Monop. Ktache. Econ. et Sect. Const. Monop. 23-10·36 1~ 1

\ 

~==~~~====~==~==~~~~~~~~~==~~==~~~~==~~~======~~~~======~~ 
-------------•) Habillement - Lingerie- Chaussures ete. ~) ------------

Com. Ach. Ec. Genie, Kirildtale .-::-------_--------23---l-0-·9-3-6-"!"141 

12-10.36 

-----------------•!• Combustible, Charbons, Carburant. (Benzine, ete.) •:•-----~~ 

·- ----- .... - -- ---- --~ --- -- -· - ---

~~--~-~---~-----------•:• Transport •:•-----------------------

----------~------------------------ -------..,_----..-------..-------------·-------~--------------------------------or-:~. Transport de·- 25 t. d'~f~ets de Met!!:_a Halidjioglou \ 82 50 ~ 12,40 ( Gre a g-ref Com. Aeh. lntend. lst. Tophane. f - i 21·10-936 f_p' 
------------•!• Ameublement Mobilier pour Habitation et Bureaux Tapisserie- Linoleum- Tapiı ete. + 

Poelea pour les Eeoleıı Primaires Jstanbul 50 pieces , 1250 - ı 93 75 ı Ou
11

verte ı Com. Perm. Mun ·"ıcipalile lıtanbul. I 
~obilier pour Bareau 18 lols. 435 - 32 60 

Dir. Econom. Mun. lıtanbul. 

- · ~--- - --- -- -- - - ··-- - ·- _ _,, ... _ - - ... ·-·- - - -

~ 

1 
23-10-36 14 
26-10-36 1 ı.!J ~i 

-~ - lı 

------------------------------------------~•:• Divers •!•-----------------------------------------~ 
--==-------------------------------------~--------~----11!--------=------------·------..... --------------------------------r-~~ ~ Cercles, gros et minees: 10000 k. corde pr. ballotıı : 3740 280 50 Ou,·erte Com. Aeh. lntend. lıt. Tophane. - 26-10-36 15 

3000 k. filin : 500 k. clous : 1200 k. ~ li 
Pellc1J sanı mancbe 1000 p. Bcches id. 200 p. man· 750 57 - ,, Couı. Perm. Vilayet Edirne. Dir. Trav. Pub latanb.-E.dirne. 16-10·936 15 ' 

clıes de pelle (ehataignier ou noiıetier) 1000 p. 
manehes de beche (id) 500 p. 

Matt'·r, d'embal. tel que: canevu, cerclcı, loile '·ir~e, 
cire a cacheter, fitin ele : 8 lots. 

Kaolin : 5 tonnes. 
Laine pour matclas : 1500 kiloı (Gulhane). 
Coton rectifie : 100-200 tonnes (Cab. eh. L. 4.50). 
Chaudrons a acide : 4 pieces. 
Lits a billes : 784 pieces. 

·:--~---AppareiJ de telt~phont-:"-;;anı fil (57 ,5 kfa} 

807 40 61 - Gr? a grt~ Com. Aclıat Command. Gen. Sur
veillance Douaniere d'lıtanbul. 

900 - 67 50 
P. tOO le k. 112,50 
90000 - 5750 -

4400 330 -
3610 - 270 

Ouverte 
Gre a gre 
Pli cadı. 
Ouverte 

Com. Aeh. Oir. Gen. Pab. Milit. 
Com. Aeh. lntend. lst. Tophane. 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. 
Com. Ach. Dir. C.en. Fab. MiJit. 

,, 

8) Adjudications a la surenchere +--------
287 50 ' 1 Ouverte ) Dir. Vente1 Oouaneı lıtanbul. 1 

l'.l-10-36 

22-10-936 
14-10-936 
23-11-936 

26-11-36 
26·11·936 

1 l / 

4 / l 
ı / ' 
ı5 / 
15 ~ ~ 
ı4 1 

~ 

~. 

l 1' I 12-10-36 -_, 
1 


