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iÇiNDEKiLER: 
a) Münaka11alar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
Mensucat, Elbise, Kundra, Çamaıır v. ı. 
lnıaat, Tamirat, Nafia itleri, Malzeme, Harita 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane ley azımı 
Elektrik·Havagazı·Kaloriter tesisat ve Malzemesi 
Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

? Makineler, Motörlar, sair teferruatı. 
8 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s. 
9 - Milteferrik 

b) Müzayedeler 
1 - Milteferik 
2 - Mültezimlik işleri 

MÜNAKASALAR 
ak, Zahire, Et ve Sebze: 

Komisyonu Bqkanhf ından: 
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12-10-936 aaat 16,30 
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14-10-936 ıaat 14 

Muvakkat 
T. 

Lira 

47 
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SALI 

Sebzevat t•rtnamede yazılı miktarı ve fiatlarla 
14-10-9.16 saat 14,30 
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1- BGyGkdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi lıtan· 
bul kıımı için yukarıda yazıla erzak ve aaire 9 tartname ile 
ekıiltmeye konulmuıtur. 

2- Eluiltmeleri ıtanbul Orman Direktörlüj'ü dairesinde yu· 
karıda hizalarında yazıh gün ve Hatlerde yapılacaktır. 

3- Ekıiltmeye srirebilmek için yukarda yazıla muvakkat te
minatların Maliye vezneılae yatmldıj'ına dair makbuzu göıter
mek ve 2490 aayah kanunda yazılı evsafı haiz olmak li:ımdar. 

4- Şartnameleri görmek iıtiyenler bergüa BüyGkdere Bah
çeköydeki Orman Fakültesine müracaatleri ilin olunur. 

Çanakkale Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonunda: 

1 - MGıtahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 
136,000 kilo un aatıa alınacaktır. 

2- Unun beher kiloıuna 14,50 kuruttan 19720 lira biçalmittir. 
3 - ihalesi 7-10·936 tarih çartamba g6nG ıaat 16,30 da Ça

nakkale MGıtahkem mevki alam komiayonuada yapalacaktir. 
4 - lıteldiler ihaleden bir Hat evvel taminat akçaları olan 

1479 lirayı Ye ihale kanununun 2 3 üncü maddelerindeki veHik 
ile bir saat evvel ~omiıyona müracaat etmeleri ilin olunur. 

Şartlar: 

1 - Unlar aşaj'ıda yazıla miktarlarda Gelibolu ıarnizonun
daki Piyade alayı kilerine teslim edilecektir • 

Kilo Gelibolu Piyade A. A. 
Birinci taklit 
ikinci ,, 
OçGncü ,, 
DCSrdüncü ,, 
Betinci ,, 

26000 19 1. Tef. 936 
18000 19 1. kinun 936 
9000 19 Şubat 937 

31000 19 Mart 937 
26000 6 Haziran 937 

Altıncı " 13000 6 Atuatoa 937 
Yedinci .. 13000 6 EylGI 937 

138000 
2 - Mukavele müddeti ea

na11ada ve tGmea mıntakaıı 
dahilinde bir raraizon detitik
liti olursa yukarıda yazılı tak
ıitler birliria yeni gittiti rar
nizona mftteahhit tarafından 
rötilrOlüp teılim edilecektir. 

2 - Birlitin kilerine kadar 
nakliye maırafları rGıumlar ve 
ıair verriler müteahhide ait 
olacaktır. 

4 - Unlar aafi miktar üze
rinden abnacak ve çuvallar 
boplclıkca m&teahhide ıeri ve
rilecektir. 

5-Reddedilen unların yerine 
yeniden ve ikinci defa olarak 
retirilea direr unlar muayene
ye tabi tutulacaktır. Ayni malı 
ikinci kimyahanede malın mu- • 
ayyeneıiade müteahhit iarar e
derıe reddedilen undan yeniden 
nGmuae alınarak muayene için 
batka bir kimyahaneye roade
rilecektir. Tekmil muayenelere 
ait yol masrafları müteahhide 
ait olacaktır. 

6 - Muayene ve itirazlar
dan dolayı unların ,OnGade a
lmmuıadaa kilerde ,OnlGk ih
tiyacı temin edecek un kalmaz
•• un kabul edilinceye kadar 
feÇeD fÜDlere ait UD ihtiyaçla• 
rı müteahhit namına ayni ev
safta olmak Gzere piyaaadaa a
lınır ye ıarfedilir. Fakat ,..,... 
fedilen bu mıktar müteahhidin 
ver.eceji un taksit miktanndaa 
mahıup edilir. 

7- Birinci takıit un ntı· 

nalma komisyonunun ilin ve 
muamelelerinden dolayı muka
vele imza tarihinden evvel te· 
ıadüf ederse bu takıit ikinci 
takıitle beraber alınır. 

8- Unların hikemi muaye
neıini ve ekmek tecrilbelerini 
garnizon muayene heyeti nü
munelerini kimyabaneye gön
derilmeden evvel yapılacaktır. 

9 - Garnizon mOayeae he· 
yeti bikemi muayenede muva
~k görOlmiyea ve 100 kilo unda 
143,5 kilo ekmek çıkmıyan 
unleri ret edecektir. 

10- Garnizon muayene he
yeti bikemi muayenede unları 
evsafına muvafık buluraa ve 
ekmek randımanı tecrübeıi iyi 
netice verirae takıit unu uıuli 
veçhile nümuaeleri müteabhid 
tarafından veya bıraktıtı veki
linin yanında alarak aıkeri 
kimyahaneye rönderecektir. Tü-

men kimyageri gelmifle nümu
aeler tümen kimyaıerine veri
lecektir. 

V uıflar hikeml eyaafa: 
11 - Unlar ticarette kulla

nılan ve yerli mala olan unl..,.. 
elan olacaktır. Rengi beyaz ha· 
fıf ıarımtrak olacaktır. Uada 
kurt böcek yuvaları olmıyacak· 
br. Kokuıu kerabattea acalık
taa arl bulunacaktır. Un bir 
yere döknldüj'ü zaman topak
lanmıt külce halinde bulunmı
yacaktır. 

12 - Un temiz bir kij'ıt ü
zennde konulup yayıldıktan 

İDAREHANE: 
Y oj'urtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
idarehanemizd~ görüşülur 

Telegr.: fıt. MÜNAKASA 
Telefon: 42425 

Posta kutuıu N. 1261 

22 Eyliil 1936 

ıonra diger bir temiz kij'ıt 

yayılmıt olan unun üzerine ko
nup ıki elin iç tarafile ve faz
la tazyık yapmakıızın hafifçe 
ııvanacak ve 6ıtteki kiğıt kal· 
dırıldıtı zaman unun aathında 
ıiyah ıiyah noktacıklar yalnız 
nebatata aid olacaktır. Bu ıu
retle kiğıt üzerinde yayılan un 
yirmi dakika halile terkedile
cek ve ıonra bakıldıtı zaman 
unun üzerinde az ve çok ufak 
kabarcıklar görülmiyecektir .Bu 

· buıuıta perdafıız kullanılacak
tır. 

13 - Un atızda çiğnenditi 
zaman ditler araıında çıtırtı 
yapmayacaktır. 

14 - Yüz kilo undan yüz 
kırk üç buçuk kilo ekmek el· 
de edilecektir. Ekmek tecr6be
leri bitaraf fırında müteahhit 
veya vekilinin huzurunda ya
pılacakbr. Ekmek domunları 
kabank olacak fena kokulu ol
mıyacakbr. Ekmetin kabutu· 
nun rengi ıarıya mail eımer 

, olacaktır. Ekmetin ne y6zGnde 
ve ne de içinde kara kepek, 
çöp ve Hman asarı bulunmıya
caktır. Ekmek tabii bir halde 
olacak kuvvetlice baııldıtı za· 
man yine eski vaziyetini tama
mile alacaktır. Ditler arasında 
çatardı yapmayacaktır. Yendik
ten sonra botazda acılık ve a
jizda ektilik ve küflülük göı· 
termiyecektir. 

15 - Unların çuvalları 6ze
rinde ait olduj'u fabrikanın i
faret ve alameti bulunacak ve 
fabrikada ikeamGbürleri ve çu
vallara Yurulaa kurtunlar ve 
mühürleri ve çuval ipleri yek
pare bir halde ve fabrikada mü
bürlenditi ve batlaadıtı vazi
yette rörilecektir. 

Kimyevi evsafı : 
16 - Yerli buj'day unu ola

caktır. Tüfeylit yuvalarından 
tamamile ari bulunacaktır. 

17 - Altı numarala elekten 
(Elek ıantimetro murabbaıada 
dokuz yüz delik olan ipek elek
tir.) geçirildikten ıonra un ba· 
kiyeıi yüz gramdan yirmi bet 
ıantigramı geçmiyecektir. 

18- Gloteni tabii alutiki
yette olacaktır. Gloten rabp ha
linde yüz gramda 33 grama ka
dar kabul edilecektir. Yüz 
gramda 33 gramdan •t•tı olur
.. unlar kabul edilmez. 

19- Serbeıt hamıziyeti ha
mıD kibrit besabile 100 ıram

da 5 ıantigramı geçmiyecektir. 
20 RGtubeti 100 gramda 

12 gramı geçmiyecektir. YGz 
gramda 12 j'ramdan fazla olur
sa unlar rededilecektir. 

21- Sair hububat unlanma 
hiçbirile karıtık olmıyacaktır. 

22 - Erimiyea külG yGz 
gramda 20 ıantigramı ıeçmi
yecektir. 

23 - Hamm ldormada eri
miyea maddeleri 100 gramda 
40 untigramı pçmiyecektir. 

24- Unun külü gramda 80 
aantigramı geçmiyecektir. (M) 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaabndan; 

Garnizon bayanatının ihtiya
cına ıarfeclilmek üzere bir mil-
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3- İnşaat-Tamirat· Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden : 
Keşif bedeli 630 lira 69 kuruş olan Meddiye köyünde 

belediye malı 4'l inci mektebin tamiri ve tadili açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde gö
rülür. İstekli olanlar belediye fen i~leri müdürliiğünden 
alacakları fen ehliyet vesikasile 47 Jira 30 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 5-10-936 pazar· 
tesi günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdir. 

(M) 

7 -Makinele,·, Motörler, sair teferruatı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: , ... 
Şartnamesi mucibince 8 adet aspiratör 3-I0-936 tarihine 

lıyan cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla satın ahnacaktırk içill 
1. kı·1 · · · ·· k .. h .. pazarlı ste ı erın sartnamesını gorme uzere ergun ve ısı .,e 

de tayiı; otunan gün ve saatte Kabataşta İnhisarlar Lev~ıı c••t
Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Kocıisyonuna nıura 
leri. 

Adana Tohum Islah İstasyonu Müdürlüğünden: 
pıell 

MuhalJl del• 
be 

Hareket cihazı, temel saplamaları ve normal tesisat 
için .nuktazi borularile birlikte amudi çift silindirli 85-90 

yon kilo ot 6· I0-936 salı günü 

saat 15 de kapalı zarfla alına

caktır. Şartnamesi Ankara Le· 

vazım Amirliği Satmalma ko

misyonundan isteklilere 212 
kuruş mukabilinde verilir. Tu

tarı 42500 lira olup ilk temi

natı 3178 lira 50 kuruştur. İs
teklilerin 2490 sayıla kanunur. 

2, 3üncü maddelerindeki vesi

kalarla ilk teminat makbuz ve 

teklif mektublarını havi zarfla

rını kanuni şekilde tanzim e

derek ihalenin yapılacağı belli 

gün ve saatten bir saat evveli

ne kadar mezkur komisyona 
vermeleri. 

Sivas Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Sıvas Vilayet merkezi içinde yeni inşa edilecek olan 68840 
lira 38 kuruş keşif bedelli on sınıfll mektep inşaatının kapalı 
zarf ile eksiltmesi 29-9-936 salı günü saat 16 da Sivas Vilayeti 
Daimi Encümen odasında yapılacaktır. Tekerrür edecek ihc:.le 
bedelinden on üç bin liranın bu sene yapacağı işe göre müteba
kısınden yarısı 937 ve diğer yarısı de 938 bütçelerinden 2 tak
sitte ödenecektir. 

1 beygir kuvvetinde ve devir adedi 400ten fazla olmamak _"'111 

şarliyle volant endüstriel dizel motörü ;wuv 

• 
* ... 

Garnizon hayvanatının ihti
yaçlarına sarfedilmek üzere 
814000 kilo saman 5-10-936 
pazartesi günü saat 15 de ka
palı zarfla alınacaktır. Şartna
mesi Ankara Levazım Amirli
ği Satınalma komisyonunda 
görülebilir. Tutarı 16280 lira o
lup teminatı muvakkatesi 1221 
liradır. İsteklilerin 2490 sayıh 
kanunun 2 3 üncü maddelerin
deki vesikalarla ilk teminat 
makbuz ve teklif mektublarını 

havi zarflarını kanuni şekilde 
tanzim ederek eksiltmenin ya
pılacağı saatten bir saat evve
line. kadar mezkur komisyona 
vermeleri. 

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

Sıhhi ry üesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı Akliye ve 
Asabiye hastanesi için lüzumu 
olan 1,500 takım 'pijama açık 

eksiltmeye konulmuştur. 
1- Eksiltme Cağaloğlunda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü
dürlüğü binasında kurulu Ko· 
misyonda 7-10-936 günü saat 
15,30 da yapılacaktır. 

2 - Beher takım pijama için 
280 kuruş fiat tahmin ve taktir 
edilmiştir. 

3- Muvakkat garanti 315 li
radır. 

4 - İıdekliler şartname ve 
nümuneyi hergün Komisyondan 
görülebilirler. 

5 İsteklilerin cari seneye 
ait Ticaret Odası vesikasile 
2490 sayılı kanunda yazılı bel
geler ve bu işe yeter muvak
kat garanti makbuz veya banka 
ınektubile belli gün ve saatte 
Komisyona gelmeleri. 

• • • 
Bakırköy Emrazı Akliye ve 

Asabiye hastanesi için lüzumu 
olan 4000 don ve 4000 gömlek 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme Cağaloğlunda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü
dürlüğü binasında kurulu ko
miıyonda 7-10-936 günü saat 
16da yapılacaktır. 

2- Gömlek için 62 don için 
52 kuruş fiat tahmin edilmiş
tir. 

3- Muvakkat garanti 342 
liradır. 

4- İıtekliler şartname ve 
nümuneyi her gün komisyonda 
görebilirler. 

Eksiltme şartnamesi ve bun:ı müteforri diğer evrak her zaman 
Vilayet Encümeninde ve Nafıa Müdürlüğünde görülebilecektir. 
Muvakkat teminat 5163 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
Resmi gazetenin 3297 ıııayılı nüshasında çıkan talimatnameye tev
fikan müteahhitlik ehliyet vesikasını haiz olmaları, müteahhid 
bizzat mühendis olmadığı veya bir mühendisle beraber bu işe 

girmediği takdirde bu gibi bina işlerinde bulunduğuna ve ehli 
olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. Teklif mektublannın 
29-9-936 sah günü saat t5 e kadar Sivas Vilayeti Daimi Encüme
nine verilmeEi Ja~ımdır. 

4 -İJaçlar, Klinik ve İspençiyari alat : 

Ereğli kömür havzası sağlık teşkilatı başkanlığından: 

1- Havza sağlık teşkilatının ilaç ihtiyacı 4999 lira 98 kuruş 
muhammen bedel üzerinden 14-9 936 tarihinden 30-9-936 tarihine 
kadar 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- İsteklilerin ilaç listelerini ve şartnemelerini İstanbulda 4cü 
Valrıf hanında 3cü katta İktisat Vekaleti Maden memurluğuna 
Zonguldakta Sağlık teşkilatı başkanlığına müracaat ederek alma
ları lazımdır. 

3 ~ Eksiltme 30-9-936 Çarşamba günü Zonguldakta Yayla has
tanesinde yapılacaktır. 

4- Eksiltme açık artbrma usulile yapılacaktır. 
5 Muvakat teminat 375 liradır. 

Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eluiltme Komisyonundan : 
Haydarpaşa Nümune Hastanesine lazım olan 12 kalem rontke1ı 

filim ve camları açık eksiltmeye konulmuştur. 
1- Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Mü

dürlüğü binasında kurulu Komisyonda 7- I0-93() çarşamba günü 
saat 15te yapılacaktır. 

2- Muhammen fiat; 2060 liradır. 
3 - Muvakkat garanti: 154 lira 50 kuruştur. 
4 - İstekliler şartnameyi ve listeyi Komisyonda görebilirler. 
5 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 

sayılı k:ınunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muval<kat teminat 
makbuı veya banka mektubile birlikte belli gün ve saatte Ko
misyona gelmeleri. 

5-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
Edirne Vilayeti Nafıa Madürlüğünden: 

Edirne Jandarma Efrat mektebinin dahili elektrik teııisatile 
800 metre mesafedeki muhavvile merkezinden mektebe kadar 
yeni hat çekilmesi keşif ve şartnamelerine göre 20 gün müddet
le açık eksiltmeye konulmuştur. Umumumun keşif bedeli 2739 li
ra 45 kuruştur. 

Bu işe ait resim, keşif ve şartnameler Edirne ve İstanbul Na
fıa Müdürlüklerine müracaatle görülüp okunabilir ve istiyenlere 
parasız gönderilir. • 

Taliplerin Resmi Ceridenin 7 mayıs 936 tarih ve 3~197 sayılı 

nüshasında yazılı talimatnameye göre ve bu işe girebileceğine 

dair alacakları vesikaları ve cari sene ticaret odasına kayidli bu
lunduğuna dair kağıdları ve 100 de 7,5 nisbetinde 206 liralık 
teminat akçelerile ihale günü olarak kararlaştırılan 6 birinciteş
rin 936 salı günü saat 15 de Edirne Nafıa Müdürlüğündeki Ko
misyona mürcaatleri. 

* • * 
Cibali Fabrikası için şartnamesi mucibince 950 lira keşifli ıs: 

ı adet elektrik motörü pazarlıkla satınahnacaktır. Bak: İnhisarlar 

1 ~U~·~M~ü~d~ü~r~l-üg~-u~-~İ~l~an~l~a~r~ın~a~.!!!!!!!!!~~~!!!!""!~~~~~!'!'!!~~!!!!~!!!!!!! 
6-Mobilya, Halı v.s. 

5- İstekliler cari seneye ait 
1 

Ticaret Odası veıikasile 2490 
sayılı kanunda yazılı belgeler 
ve bu işe yeter muvakkat ga· 
ranti ınakbliz veya banka mek· 
tubile belli gün ve saatte ko· 
misyona gelmeleri. 

Ev ve Büro eşyası, Muşamba, 
Ankara Valiliğinden: 

Emrazı zühreviye hastanesine 20 adet hasla karyolası alına
caktır. Mübayaa açık eksiltme iledir. 

Şartnameloer ha.taneden her zaman alınabilir. 
Muvakkat teminatı 40 liradır. Vilayet Muhasebesine yatırıla

rak alınacak makbuzla eksiltmeye girilebilir. Eksiltme 2 birinci 
teşrin cuma günü hanesinde saat 14 de yapılacaktır. 

1- Adana Tohum istasyonu üretme çiftliği için yukarıda~ 
safı yazılı ve muhammen bedeli 5000 lira olan Dizel ınotöril 
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ·b 'tf' 

2- Eksiltmeye girecekler şartnameyi Adana Tohum lsla 
tasyonu üretme çiftliği müdürlüğünden alacaklardır. 

3- Muvakkat teminat olarak 375 lira alınacaklardır. tt1 
4- İsteklilerin 26 birinciteşrin 936 tarihine müsadif paZ~ ~O' 

günü saat 14e kadar Adana ziraat müdürlüğünde müteşekkı ,,e' 
misyona 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde müracaat eyle 
leri ilan olunur. 

Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden: 

Güzel Sanatlar Akademisi laboratuarında tesis edilmek ilS~ 
tazyik, inhina, cer, makaslama, büküleme ve salabet gibi ın_ib~r 
ki kuvvetlerin kaffesini tayine m=ıhsus 30 ton kuvvetinde bır W 

. İl' rübe makinesi açık eksiltme ile satınahnacaktır. Makinenın btİ' 

rede "Schffhouse,, şehrinde kain "Afred J. Amsler et Co. ,, ~ei• 
kası ve yahud Al'llanyada "Mannheim,, şehrinde kain (Mail tı" 
meı Maschinen fabrik, Moh et ferderhaff) fabrikaları mamul• dı1 
dan olması şarttır. Muhammen bedel -tesisiye dahil- 6000 lir~ lf' 
Mufassal şartname Akademiden bedelsiz alınabilir. İhale 5 bıt ~ 
ci teşrin 936 pazartesi günü saat 9 da Cağaloğlundaki yi11'~, 
mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Eksiltmeye girece 
rin yatıracakları muvakkat teminat akçesi 450 liradır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Komisyonundan: 

l- Gümrük Muhafaza örğütü için IO tane N. S. U. 
motosildetin 23-9-936 perşembe günü saat• 15 de kapalı 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Tasmlanan tutarı 7500 liradır. 
3- Şartname ve evsafı komisyondadır görülebilir. 
4- İstekliler 563 liralık ilk teminatlarile fabrika mÜIP 

olduklarına dair vesikalarını teklif mektublarile birlikte saat 
de komisyona verm~leri. 

8 -Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 

İst. Posta T. T. Başmüdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için alınacak 142 ton Türk Sömikok köıni1r4 

çık eksil tmeye konulmuştur. Eksiltme 2· l0·936 cuma güni1 
15,30 da Galatasarayda İstanbul Posta Telgraf Telefon Başıııil 
lüğü Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen ; 
3307 lira 50 kuruş, muvakkat teminat 248 lira 6 kuruştur. 1 

)erin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatır 
üzere eksiltme gününden evvel Başmüdürlük Yazı İşleri K•1' 
ne müracaatleri. (M) 

• • * 
Büyükdere Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi 

kısmı için 1500 litre gazla 6000 litre benzin satınalınacaktıt• 
İstanbul Orman Alım Satını Komisyonu Başkanlığının 
hanesinde intişar eden ilanına . 

9-Mütef errik 
İstanbul Liman İşletme İdaresinden : 

İdare ihtiyacı için ellişer tonluk olmak üzere 25 aded fll; 
yaptırılacaktir. Bunların muvakkat teminatı. 5000 liradır. Aç~ 
zarlığı 15-10-936 perşembe günü saat 10da idarenin Merket• 
Eminönü Liman hanında Şefler Encümeninde yapılacaktır· . 

İııteklilerin şartname vesair izahat için Galala FermeneC 
Haydar hanında Fen Servisi Şefliğine müracaatları ilan ol" 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü SatınalrJJ' 
Komisyonundan: 

20 ton ayna demiri 
25 ton dokumhane demirj 
30 ton lüksemburg demiri 

5 ton temper hanı demiri 
10 ton beyaz kam demir 
31 ton fsrroıilisyum 
75 ton ferro mangan 

1,5 ton nikel 
Tahmin edilen bedeli 18250 lira olan yukarda miktarı "' 



euk..S'*'·ı m....... ..... 
...... l-119.18 

Devlet ~ ,ye _-uıı .. -. lttetme Umum ........... -: 
Mubammen .... ..0. miktar ve vudlan ....... yadı (4) 

rrup malzeme 1aer lftlP &Jn ayn iWe edilmek Oaere 5-HMD& 
pazartesi ailnii saat 10 .. e.,............ .tar blnuı tlalalladekl 
1 inei ifletme k-5IJOa• tarafnadaa a~ık elmiltme ile •atlia ahoa· 
caldlr. 

lateldilerin .. isem• hizalarında yuılı muvakkat temiMt Ue 
kanunun tayia ettlti veıikaları ve kuunua 4 IHI ...... ı mu
cibince ite ~1• maali kanuni bulunmadıtana dair beyanname· 
vermeleri 141•••· Bu ite ait ıartnameler parua olarak Hay
clarpqacla 1 mel lfletme komi.yonu tarahndan .... ilmektedir. 

ı- 1000 ..ıet abpp br ve hububat kiiretf muhammen be
deli 880 Ura " muvakkat teminab 84 lira 50 kuruttur. 

2- ı• '9 Siaek teli mabammen bedeli 495 lira m lrurut 
ve IDUY,...t .. mbıab !1 lin IO kuruftur. 3-. W•m piyakolia mikrometre (meme t•Wea.) wibi. llç · 
me as.ti .wba•mea bedeli 2475 lira 78 kurut ye muvakkat te
mip.tıb 181 lra 88 kuruıtur. 

4 1070 lırllo (100 metre) pirinç çabuk 40 m m mala••••• 
bedeli a'5 l/J lira muvakkat temiaab m» kuruftur. 

Orman Ab••bm Komiayonu Batkaalılmdw 
Müalli ilikten llab.. Fi. M••· Te•· 

Oır:.uanmaldelif 
, .... eri ... 

Bahçekl18tok ,......... 
Kartkemerl Stok 

y,riQCI• 

K~Stok 
yen.iMi• 

Şekli 
Ura K. L 

33,000 kental 0025 819 Kapalı 

900 
" '835 24 Açık 

48,8'l7 M 3 2300 8' Apk 

1,740 Kental •• M Atık 

lat.abul GlmıAled Sallf Mlclllıilila&lea: 
GlmrlkU lpek •tll•; Kepali .-8a -.ı..,_ t• l&tlo .-& 

ipek hlUflD puarbJda .bp • ·-_.. lıf• ....... 
tar. l.teldOerla ~ --ak ...... ............ 'Sldlt 
Mı•aruıııae ıelmeterl. 

Tavukçuluk Euıtitllıil Direktörlüğüı:den: 

..... pbaak ,. l;c - "-:-
................ ddJ .. ~ ~ ~ ...... 
.._.rıı ~ ·~ .-- Ça.Ga c_..cle9i 
e.ı••• ttidllMn 1' ........ batltl88 D.IMkte.ıltlaclen para
m oı.aır ... ...nır. Puarhli •• .._. 2 Wrlaei tepin 9a8 cama 
ailnl aut 18 da Tayakçalak L.titld w ... nda toplanacak ko
mS.JOIKla a~ olarak ,.. .. ~ .... •nlbt temlmt 137 lln 81 
lmnftw. &.aka IMktubawa ~ verilecek teml .. tıana pa-_.lc " .................. .., .- ................. .... 
ıaaiaaaclatma ~· •• .......__ U.üı:rou •.O...ı 
lbua4ar. ......._ pıbluae .-.ıı lsere her ti• EattltW 
Direlf;tarl ...... Yf, ~ ~erla de :rukan1a ruall .... 
ele TaYUkplak ~ tıopla"feak -..., .. bat ..........,.. 

MeNia s.lail s.hhiye hllezı Tabihli~dea: 
Menin ~ ltlr IDDluk &.rharoa atlh awlal 3 ............ 

rla 188 ..... aut I& da'1lflk ubrma aaullle 1ablaeaktar. TaBp 
olalana o ... Süil SalaW:r• Merkezinde tefekkll edecek lco-
miayona mlraeaatlarl •• ~•J• ittır.k Jçia .. ....._ 11ktui 
.._. fi. 1iıll "1• ita mlktlar •• mektaltu ..,.._.... Ula 

s 

en fiatı Cİllai iki Wnlaatı 

• 
5ôOo(t adet 191, .. 5 bqlı ve bqaız 8-9 No. mib 

700 • 198 lsjirek .at marka 5-6-7 Na . 
50 

" 3Ch çw 
15 

" 
10,5 Çatat'ç '61nnek için 

30 ,, 13,5 Yaba dirili •·1ııc:1ea 
50 " 60 Sapla balta 100 L. 
50 , 37,5 Badana hrçuı 

700 " 450 Poyra 1 O ve il numara 
60 • 60 Çap küfesi tygir için 
30 " 20 ,, ,, erkep için 

1000kilo 1se Mahtelif 'boy çivi araba 
maranaon için 

1000 • 130 Asid finik 
500 )) 5 K&ailr kireci 

32 kilo 48,40 Mum 
87 " 100,50 Katran Norveç 48 L 

430 )) 163,40 kOfUIDlar için balak yatı 
600 )) 126 rru 
60 )) J2,60 ılrafit 

21 tirli paldum, ptllallk, çeki çareli ve laire, tala-
min bedeli 880 lira ilk temiaab 88 liradır. 

Temizlik itlerine ilzama oİaa ,.karda cinsi ve mik· 
tarlan •• .mam•• fiatl.. yamlı iç ttlrlt malıeme 
ciuleri itibarile ayn ayn açık eksiltmeye konul ..... r. 
Şarbıameai levazım mlc:IBrlljtlnde f6rll8r. istekli olanlar 
2490 .,...,.rah kuuıu:la yazılı vesika ve hi..ıarmcla ,a.
terilen ilk teminatmakhuz veya mekt\tbile beraber 1·10·38 
pe11e111he gtbai aat 14 de daiaat ene&mend' balaima• 
bclır. (B) 280 

İnhisarlar U. M .. dürlüğünden: 
' 1 

1- ldaitiiDilfn Cihali F•hriba ip. Femd .......... 
madbioce 8llO lira muhamea hedelli (15) adet eleldrlk 
..... ,...hk mretiJle •bil macaktir. 

1 '!lralltme 8-10-138 taribiiıe raathyaa Ah - aut 
14M JCabatqta Le•uua ve Mlhayaat ph..mdeld Alua 
KOJllİ8fonunda )'apal,cakbr. 

3-~ amcihiace flataz teklifler, ~. 
Broıtlrler ve ıemalar en pç ~D 3 ,an enel ~ 
hiaarlar Umum Mtıdlrl&p. Tltln fabrikalar pbeeiae w
rilmit .._ icabeder. 

4- l.teklilerin fHblameelni ı.-.k 1z.,. 1aeı ,a. •• 
puatbk için de tayin oluaan flD H ualte 1lilM f,5 ... 
v .... paruile yakanda iaaal •va k.-.,.. ... 
ca-1ın. (18) 218 1--3 

• • • 
18-9-M tarilaiDcle tllldldar Depolar Gruba 11.tcnia

de ebiltmeai yapalacatı enelee illa edilmif ola1' 
170-38 lira ketif heclelli Şemfipqa &.kım eri od.-.. yapdacak tadilat itinin pazarlıkla ~ 
................ rutlayan paurtellİ - Mat 18 • 
kmatiwta tnhiArlar ı.. ..... ve Mdba1aat pbellı•ıW 
alam k••ivoaanu 7apılacakbr. lmtdiıerin k.,._.,. 
... ekhere her f1n ve puarhk l~lnde f.aJİD ..... ,..._ 
Jbl• 7~ ... dbt ....... ,. .... u. birlikte .... ... 
~- ~eki ahm komilyonmaa .. eı.L (1315) 2418 W 

••• 
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MARDI 

pour etre irıstalles a l'usine de 
Djibali. Prix est. 950, caut. prov. 
7 ,S pour cent. Adj. de gre iı gre. 
Com. d' Achat de l'Eeonomat ele 
la Oirection Generale des Mono-l - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie et·. 

2 - Produits Chimique et Pharmaceutique • lnstruments Sanitaires • 
Antiquites ete. 

3 - Tissus en tout genre . Habillement - Lingerie - Chaussures ete. 

4 - Machines, Moteurs, Accessoires et Huiles pour machine. 

l poles iı Kabatache, mardi 6-10-936 
iı 14 h. Ca:ı. dıos eh. a la Com· 
mission. 

5 Electricite • Gaz • Telephon - Chauffage Central. lnstallations. 
6- Ameublement • Mobilier pour Habitation et Bureaux - Tapisse. 

rie • Llnoleum, Tapis ete. 

7- Combustible • Charbon • Carburant. (Benzine, ete.) 
8--Divers. 

B) Adjudications a la Surenchere. 

A) Adjudications au Rabais 

-1-

Construction - Reparation 

Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

est. 280 P. le costume. Caut. 
prov. 31S L. 

Culotte 4000 p. Prix eet. S2 P. 
la piece. 

Reparation de la 42me Ecole 
d'Jstanbul a Medjidiekeuy. Prix 
est. 630,69, caut. prov. 47,30. 
Adi. ouverte. Com. Permanente 
de la Municipalite d'lstanbul, lun· 
di S-ı0-936 iı ı4 h. Cab. des eh. 
iı. la Direction de l'Economat. 

Cbemise 4000 p. Prix est. 62 
P. la p~ece. Caut. prov. 342 L. 
(Pour les pensionnaires de l' Asi· 
le des Alienes de Bakirkeuy). Adj. 
ouverte et separement. Com. Spe· 
ciale siegeant a la Oirection de 

l l'Hyıiene d'lstanbul iı Ojaghalog
lou, mercredi 7-10-936, respecti
vement a 1S h. 30 et iı 16 h. 
Cah. des eh. et echantillon a la 
dite Commission. 

Construction de reservoirs 
souterrains et en beton arıne 
pour mazout. Prix est. 977 ,050, 
caut. prov. 42832 L. Adj. sous 
pli cachete. Com. des Aehats Ma· 
rltimes au Mini stere de la Def en· 
se Nationale iı Ankara, mercredi 
4-ıl-936 iı 14 h. Cah. des eh. iı 

la dite Commission, moyennant 
49 Livres. (Pour d~tails, eonsulter 
la partie turque du iournal, rubr. 
"inşaat"). (M) 

- 2 -

Produits Chiıniques et ı 
Pharmaceutiques - Instru

ments Sanitaires - F our- ı 
__ n_it_ure pour Hôpitaux 

Films et p]aques de Roentgen 
ı2 lots, pour l'Hôpital Numoune 
de Haydarpaeha. Prix est. 2060, 
caut. prov. ı54,SO L Adj. ouver
te, Com. des Eneheres des Eta
blissements Sanitaires siegeant a 
la Direction de l'Hygiene d'lsbn· 
bul İl Djaghaloglou, mereredi 
7-10-936 a ıs h. Cab. des eh. a 
la dite Direetion. 

-4-

Machines, Moteurs, Acces· 
soires et Huiles pour 

Machine 

Aspirateurs 8 pieoes. Adj. de 
gre iı gre. Com. d' Achat de I'F.
eonomat de la Direction Genera· 
le de11 Monopoles a Kabatache, 
samedi 3-ı0-936 a 11 h. Cah. 
des eh. a la Commis~ion. 

Moteur volant industriel Die· 
sel, de 8S 90 HP. Prix est. 5000, 
caut. prov. 37S L. Adj. sous pli 
cachete. Com. spcdale siegeant a 
la Directioo de l' Agriculture d' A
dana, lundi 26·10-936 a 14 h. Cah. 
des eh. a la Direction de la Fer· 
me de l' A, elıoration des C,rains 
d'Adana, 

-5-

Medicaments neccssaires pour lnstallation et Materiel 
l'org-anisation sanitaire du Haı>.sin d'Electricite, de Gaz, 
Houiller d'F.regli.Prix est.4999,98, de Chauffage Central 
caut. prov. 375 L. Adi. ouverte. '·--
Coın. de l'Hôpital "Yayla" de 
Zong-ouldak, mercredi 30-9-936. 
Cah. des eh, et liste au Bureau 
des Mines du Ministere de l'Eco· 
nomie a Istanbul (4me \ 'akour 
Han, Bekdji aga) ou a la Presi
dence de l' organisation Sanitaire 
de Zongouldak. 

\ 

- 3 -

Habillement - Lingerie · 

Chaussures ete. 

lnstallation interieure d' elec
tricite iı. l'Ecole de Gendarme
rie d'Edirne et pose de cable 
sur une distance de 800 metres , 
de la poste de transformation 
jusqu'iı l'Ecole. Prix est. 2739,45, 
caut. prov. 206 L. Adj. ouvertc. 
Com. d'E.nchere de la Direetion 
des Travaııx Pudlics d'Edirne, 
mardi 6-10-936 iı ıs b. Cab. des 
eh. grat. aux Direetions des Tra
vaux Publiea d'lstanbul et d'E
dirne, -- -- - ------' 

Prix 1 Pyjamas lSOO eostumes. Moteura electriquea ıs pieces 

F ourniture diverse pour elec
tricite. Prix est. 35000, eaut. 

ı prov. 262S L. Adj. sous pli ca · 
chete. Com. d' Achat de la Di· 
re eti on Generale des Fa briques 
Militaires, vendredi 23-10-936 a 
15 h. Cah. des eh iı la dite Com
mission, moyennant 7S P. (Vl) 

- 6-

Ameublement - Mobilier 
pour Habitation et Bu

reaux - Tapisserie Li
noleum, ete. 

Lit d"Hôpital 40 pieces, pour 
l'Hôpital des Maladies Venerien
nes d' Ankar:ı. Caut. prov 40 L. 
Adi. ouverte. Com. Permanente 
du Vilayet d' Ankara, vendredi 
2-10-936 iı ı4 h. Cah. cies eh. iı 

l'Hôpital. 

-7-

Combustible, Charbons, 

Carburant. 

Petrole 1500 litr~s. Prix est. 
18 P. le litre. 

Benzine 6000 litres. Prix est. 
23 P. le litre. 

Caut. prov. pour le tout ı24 L. 
Adj. ouverte. Com. d' Achat et 
Vente de la Direction des Forets 
d'Istanbul, le ı4-10-936 a ıs h. 
30. Cah. des eh. iı la Faculte des 
Forets iı Bahdjekeuy (Buyukdere). 

Semi coke 142 tonnes. Prix 
e*it. 3307,50, caut. prov 248,06 L. 
Adj. ouverte. Com. d' Achat et de 
Vente de la Direction Principale 
des P. T. T. d'lstanbul a Galata
saray, vendredi 2-10-936 iı ıs h. 
30. Cah. des eh. au Secretariat. 

(M) 

- 8 

ı_ Divers _I 
Plomb pur ı50 tonnes. Prix 

est. 22500, caut. prov. ı687,SO L. 
Adi. sous pli eachete. Com. d 'A
chat de la Direetion Generale 
des F abriques Mili taires, jeudi 
22-ı0-936 iı lS h. Cah. dcs eh. 
grat. iı la meme Commission. (M) 

Tuyaux en fonte et pieces de 
rechange, pour 1' Administration 
des Eaux d'Ankara. Prix est. 
5500, caut. prov. 412,50 L. Adj. 
sous plt cachete. Com. Perma· 
nente de la Municip.-lite d'Anka
ra, vendredi 25-9-936 iı 11 h. 
Cah. des eh. au Secretariat. (M) 

Fourniture et outils divers 
811 lots. Prix est. 56000, caut. 
prov. 4200. Adj. sous pli cache· 
te. Com. d' Achat du Ministere de 
la Defense Nationale iı Ankara, 
jeudi 22-ı0-936 iı ıs h. Cah. des 
eh. a la dite Commi•c;ion, moyen-
nant 280 P. (M). 

ConstructiCin de 25 mahonnes 
d'un tonnagc de 50 chacune, 
pour les besoir.s du Port d'lstan· 
bul. Caut. prov. SOOO L. Adj. de 
gre iı gre. Comite des Chefs de 
l' Administration du Port d'Istan
bul (F.mi neunu, Liman Hın) jeudi 
15-10 936 iı 10 h. Cah. des eh. 
et renseignement au Chef du Ser· 
vice Technique de l' Administra
tion, Haydar Han, rue Fermene-
diıler, Galata. (M) 

Fil en bronze de 2 m, m, 10 
tonnes. Prix est. 7SOO, caut. prov. 
563 L. Adj. sous pli cachete. 
Com. d' Achat de la Oirection G~
nerale des P. T. T. d' Ankz.ra, le 
27-ı0-936 iı ıs h. Cah. des cb, 
iı la Direction de l'Eeonomat iı 

Ankara et au bureau dcs "Ayni· 

yat" a lstanbul. (M) 

Verre ordinaire et double 
pour batiment et pour wagon. 
Prix est. 12233, caut. prov. 917,48 
L. Adj. sous pli cachete. Admi · 
nistration Generale des Chemins 
de Fer de l'Etat a Ankara, mardi 
29-9-936 iı 15 h. 30. Cah. des eh. 
grat. au Bureau de l'Economat iı 

Ankara et au Service des Recep
tions et des Expcditions iı Hay-
darpacha. (M) 

22 SEPTEMBRE t 936 

701 
F ourniture de soudure z'f'J 

Prix est. 3628, caut. proV· 
P. Adj. ouverte. 

• 6 
F ourniture de fonderıe ' 

Prix est. 4200, eaut. proV• 
Adj. ouverte. 

Com. d' Achat du 
.,,aı 

Ministe I'' 
• {>.n~ 

la Def ense Nationale a .;1r ec•· 
vendredi 23-10-936, resP (~I 
ment iı 11 h. et a 15 h. ~ 

ııe 
10 motocyclettes, marQ ~ 

S. u~ Prix est. 7500, caut 
563 L. Adj. sous pli cacC ,. 
Com. d' Achat d'Istanbul dıı t\ 
mandanat Generale de la 5ı19 . 23· lance des Douanes, jeudı cof 
a ıs h. Cah. des eh. a ı.(~O 
mission. 

B) Adjudications 
ert 

iı. la Surerıcb ~ 
1, 48· 

Bois de chene travail e 
metres cubes. ' 

Bois de chene et divers 
3 

quintaux dans les Forets d.e ~ 
grade. Vente par adiudica1•

0

1 
4 lots de 33,GOO quintauJ'ı 
est. 0,2S P. le quintal, eaııt.P 
619 L. Adj. sous pli caehe1 

900 quintaux. (Prix est. Oı 
Caut. prov. 24 L. Adj. oıı 

de 48,627 m. c. (Prix e5 
caut. prov. 84 L. Adj. oll 

' ( et de 1740 quintaux. (Prı 
0,"40 P. Caut. prov. S3 L· ıJ 
ouverte). Com. d' Achat et 

de la Direction des ForetS,' 1 
8-ı0-936 respectivement 3 lı· 
a 15 h. iı 16 h. et a 16. e 
Cah. des eh. iı la dite oır 
et a la Directi on de 1 •f)~ ~ 
tion de Belgrade iı. Bahdl 
(Buyuk dere). 
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Beklenen vapurlar 
SPARTİVENTO çarşamba 23-

9 saat 1 de Danüb, Kostan
za, Varna, Burgazdan 

SİLİSİA çarşamba 23·9 saat 7 
de Jınev , Napoli, Pireden 

1SEO perşembe 24 9 saat lO 
da :Crieste · Venedik, Brinci · 
zi, lzmir, Selanikden 

BOLSENA cumartesi 269 sa--
at 8 de Batum, Trabzon, 
Samsun, Varna, Burgazdan 

AVENTİNO pazar 27-9 saat 7 
de Konstanza, Varna, Bur
gazdan 

ABAZİA çar,arnba 30-9 saat 
JO da Trieste, Pire, Selanik· 
Kavaladan 

Hareket edecek vaP~ 
. 111"' SANTTIVENZO çarşa f 

9 saat 17 de Napoliı 
Marsilya, Cenova. r 

SİLİSİA çarşanba 13-9 ~:ı 
de Burgaz, Varna, 1'0 

Sulina, GaJaz, Breyla· 
. ,t 
lSEO perşembe 24-9 sa 

fi 
Burgaz, V arna, Koı> , 
Odesa, Batum, 'fr 

sj· 
Samsun, Varna Bnrı Q 

KİRİNAL cumartesi z5~;ı 
9 da Galata rıhtunıı> 1 
re, Brindizi, Venedik· g 

BOLSENA cumartesi ~ 
at 17 de Selanik, 

1 
İzmir, Pire, Patras, 8' 
Venedik, Trieste. 


