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Sayısı 5 kuruş 
Reami makbuz bedeli ol

:J'an tediyat makbGI de
dir. 

iÇiNDEKiLER: 
a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v · s. 

•• 

inşaat, Tamirat, Nafia itleri, Malzeme, Harita 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastane levazımı 
Elektrik·Havagazı·Kaloriter tesisat ve Malzemesi 
Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 

- Kereste - Tahta v. s. 
'1 - Müteferrik 
8 - Mensucat, Elbise, Kundra, Çamaşır v. ı. 
9 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

to - Saraciye ve teferruatı, Demir aksamı v. s. 

MÜNAKASALAR 
zak, Zahire, Et ve Sebze: 

En çok 
20o 
210 
60 
50 
45 ---

Gtınde 
en az 
170 Cerrahpqa 
160 Haseki 
30 Beyotlu 
40 Emrazı zühreviye 
35 z. kimil --iM 435 

liutanelere 936 ıeı:eıi içinde lizım olan birinci nevi 
ek kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ekmeğe be
ece konulan azami narh fiab tahmin edilmiştir. Şart

esini iıteyenler Levazım Müdürlüğünden parasız alı· 
ler. Eksiltme 6-T. evvel-936 salı günli saat 15te Dai· 
!n~limende yapalacakbr. istekliler 2490 N.lu kanunda 

veıika ve 1254 liralık ilk teminat makbuz veya 
~bile teklif mektublarını havi zarflannı yukarda ya
~ llnde saat 14e kadar Daimi Encllmene vermelidirler. 

latanbul Li1eler Sabnalma 
Muhammen 

Miktarı bedel 
kilo Lira K. 
22500 

9400 6700 
270() 

2700 

(M) 

Komisyonundan: 
Ekailtme pn ve 

ilk teminat aaati 
Lira K. 

50'l 50 •• 14.30 -------
12000 6840 513 00 
7.85()() 
43500 3879 00 291 94 25·9-936 

le 410 •• 14 

"'-11rta 295000 ad. 4425 331 88 •· 14.30 
ICo111i9yonumuza batla yabh liselerin yukarıda cins, miktar, 

' en bedelleri ile ilk teminatları. yazılı ihtiyaçların ya~.ılan 
ilb.aelerlnde un ve makarnaya verılen fiatlar yGksek gor61· 

den ve diterlerlne istekli çıkmadıfından yanlarında ıaste-
IGa ve saatlerde pazarbta lataDbul KGltGr Direkt6rlütl bi· 

Li..ıer mubuebeciliti oduanda toplanan Komisyonda 
i Japılaeakbr. isteklilerin teminatları vaktinden evvel y•br 

•e Ticaret Oduının yeni yıl vuikaları ve teminat mak· 
'M ile birlikte belli fln .e saatlerde Komwyona ve ıartn•· 

ıannek (iır:ere Komisyon katibine milracaatları illn olunur. 

il Merkez Laboratuvan DirektGrlllğiinden: . 
~ ..... enin tecrGbe hayvanlan için 20000 ill !5000 kılo pan· 
~bta konıauıtur. ihalesi 5-10-9'16 pazartesi rGnG saat 15 
taşartnamesi mldlrGyetten bedelsiz verilir. Muyakkat temi· 

t..:.... lir. 75 ku1'11f olup banka mektubu veya vezne makbuzu 
..,..., la)'ılı kaaunda yuab vesailde beraber muayyen rGn ve 

Ziraat V eklleti Mubuebe DlrektarlOjilndeki satınalma ko
mlracaatleri. 

GÜNLÜK 

ÇARŞAMBA 

Ankara Levazım 
Amirliği Sabnalma 

Komisyonundan: 
Tümenin Erzincan gar

nizonunda bulunan kıtaat ve 
müessesat ihtiyacı olan 450 bin 
kilo fabrika ununa ihale günü 
talip çıkmadıtından 5· 10-936 
pazartesi günü saat 11 de ihale 
edilmek üzere yeniden kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuıtur. 
2- Muhammen bedeli 67500 

liradır. 

3- yüzde 7,5 ilk teminatı 

5062 lira 50 kuruttur. 
4- Şartnamesini görmek 

istiyenler 338 kuruş mukabilin· 
de satım alma komisyonundan 
alırlar. 

5- Şartnamenin 4cü mad
desine göre i•tekliler teklif 
mektublarını 2490N arttırma ve 
eksiltme kanununun 32. 33. 34 
üncü maddeleri ahkimına tev
fikan tanzim ederek ihale •••· 
tinden bir saat evveline kadar 
Erzincan satınalma komisyonu 
batkanlıfına makbuz mukabi
linde vermit bulunacaklardır. 

• • • 
1- Harbiye okullarının ih-

tiyacına sarfedilmek üzere beş 
bin kilo kaşar peyniri 3-10·936 
tarihine mGsadif cumartesi gü· 
nü saat 11 de açık eksiltme u· 
•ulile alınacaktır. 

2- Tutarı 3500 lira olup 
teminatı muvakkateai 262 lira 
50 kuruttur. 

3- Şartnamesi münakasa· 
nın yapılacaj'ı Ankara Leva -
zım imirliji satınalma komi•· 
yonunda hergün parasız fPrülür. 

4- lateklilerin belli gün ve 
saatte 2490 numarala kanunun 
2 3üncü maddelerindeki vesi• 
kalar ve teminatı muvakkate 
makbuzlarile komisyona gelme
leri. . -

Karacabey Merinos 
Y etiıtirme Çiftliği 
Direktörlüiünden: 

1- Merinos Y etiıtirmf' çift
lij'i hayvanatının ihtiyacından 
bulunan 197,afa kilo yulaf, 
200,270 kilo arpa, 72,000 kilo 
mısır ve 80.363 kilo susam 
küsbesi kapalı zarf usulile ek· 
ıiltmeye konmuttur. 

2 - Yulafın beher kilosuna 
5 kuru,, arpanın beher kilosu
na 4 kuruı 75 ••atim, m .. ınn 
beher kilosuna 5 kurut 25 san· 
tim, •u•am küsbesinin beher 
kilosuna 5 kurut fiat tahmin 
edilmiıtir. 

3- Eksiltme 5 tetrinievel 
936 tarihine müHdif pazartesi 
günü saat 15 de Bursa Baytar 
Müdürlütünde tetekkül edecek 
Merinos Y etittirme Çiftliti 
Mibayaat Komisyonunca yapı· 
lacaktır. 

4 - Mu•akkat teminat ola· 
rak 2045 63 kurut alınacakbr. 

l.teklileria o günde yukar· 
da sözü geçen Komisyona 2490 
numaralı kanun tarif atı dahil· 
inde müracaat eylemeleri illn 
olunur. -

iDAREHANE: 
Y oturtcu ban, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
ldarebanemizde görütülur 

Telep.: fst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kut...u N. 1261 

----------= 
23 Eyl61 1936 

latanbul Liseler Alam Sabm komisyonundan: 

Sebzenin cinsi Mikarı 

kilo 
Yetil Barbunya 8000 
Kırmızı Barbunya 6000 
Çala fasulya 1500 
Praaa 30300 
Lahana 18500 
Ispanak 26000 
Kırkataç kavunu 44000 
T ekirdat karpuzu 29500 
Marul 8000 ~det 
Taze •otan 8300 Demet 
Yetil aalata 0000 ,, 
Kırmızı turp 8500 ,, 

Muhammen 
bedeli 
Ura 
8178 

Teminatı 

Lira K. 
613 38 

Komisyonumuza batlı yablı liselerin yukarıda cim ve mik
tar ve muhammen bedeli ile ilk teminatı yazılı )'Af sebzeleri için 
Erenköy kız lisesine verilen fiatlar yüksek görGldütüaden ve di
ger okullara istekli çıkmadıfından 23-9-9.16 Çarpmba günil saat 
15 te pazarlıkla ihaleıi latanbul kültGr direktörlltu binasında Li· 
seler Muhasebeciliti odasında toplanan komisyonda yapılacakbr. 
istekliler ilk teminatlarını vaktinden evvel yatırarak buna ait 
makbuz ve Ticaret Oduının yeni yıl vesikası ile birlikte komis· 
yona belli ailn ve saatte gelmeleri ve prtnameyi Komisyon ki· 
tibinden ıCSrüp ifrenebilecekleri illa olunur. 

Çanakkale Müst.ahkem Mevki Sabnalma Komisyonunda: 

1. 

I-' M6•tahkem mevki kıtaat ihtiyacı için kapalı zarf ile 
336,000 kilo un satın alınacakbr. 

2- Unun beher kilosuna 14,50 kuruştan 48700 lira biçılmiıtir. 
3 - İhalesi 9-10-938 tarih cttlba shl saat 18,ao da Ça· 

nakkale MGatahkem mevki alam komisyonunda yapılacaktir. 
4 - istekliler ihaleden bir saat evvel taminat akçalan olan 

3654 lirayı ve ihale kanununun 2 3 üncG maddelerindeki vesaik 
ile bir saat evvel komisyona müHcaat etmeleri ilin olunur. 

Şartlar: 

1 - Unlar apfıda yazıla miktarlarda Bayraıaiç, Af"acık 
garnizonundaki birliklerine kilerine teslim edilecektir. 

Birinci taksit 
ikinci ,, 
Üçüncü ,, 
Dördüncü ,, 
Beşinci ,, 
Altıncı 

Yedinci 
" 

Bayra - Topçu 
maçta P. A. A. Ayvacık Tb. 

32000 19000 l 6000 
22000 19000 12000 
1 1000 9500 6000 
38000 27000 20000 
32000 19000 16000 
16000 9500 8000 
16000 9500 8000 

167000 113000 86000 

22 1. Tet. 9.16 
22 1. klnun 938 

22 Şubat 937 
22 Mart 937 

3 Haziran 937 
3 Atuatos 937 

3 EylGl 937 

(Şerait ve evsaf hakkında saza geçen komisyonun dODkO an 
aahifamızda "Erzak,, hanuiade mGntetir lllnın 2 den 24 OncG 
maddelerine mGracaat). 

Deniz Levaaım Sabnalma Komiıyonundan: 

Cinsi 

Sıj'ır eti 
Kuzu eti 
Koyun eti 

Miktarı 
kilo 
98725 
1435.1 
5000 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. 

29617 50 
5741 20 
2000 00 

37M8 70 

Muvakkat teminatı 
Lira Kr. 

2801 90 

Yukarıda eins ve mlktarlarile tahmin edilen bedelleri ve mu· 
vakkat teminatı yazılı olan Gç kalem yiyecek 29-9-938 tarihine 
rHtlıyan salı tünil aaat 11 de kapalı zarf usulile alınacakbr. 
Şartnamesi 187 kurut mukabilinde komisyondan her ıiln Yerilir. 
isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi bayi ka· 
palı zarfı belli riln ve •atten bir saat evveline kadar Kuımpa· 
şada bulunan komiqon baflralıtına •ermeleri. 

• • • 
Tahmin edilen bedeli ınso lira olan 25000 kllo Nde yatı 29-

eylOl-9.16 tarihine rMtlıyan salı sl•I saat 15 de kapalı zarf usu
liyle alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1443 lira 75 kurut olup ıartnamesi komis· 
yondan her rün paruıı verilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla teklifi · havi 
kapab zarfı belli riln ve saatten bir saat evveline kadar Kuım· 
pqada bulunan komisyon b&fkanhtına vermeleri. 



Sayfa ?. 

Jandarma Genel Komutanhğı 
Ankara SatınaJma 
Komisyonundan: 

l - Kapalı zarf eksiltme
sinde yapılan teklif haddi la
yıkında görülmemesinden 120 
binden 190 bin kiloya kadar 
vasıflarına uygun ekmek 
6-10-936 salı günü saat 11 de 

pazarhklıı alınacaktır . 
2- Kilosuna 10 kuruş ba

ha biçilen ve ilk teminat 1425 
lira olan bu ekmek şartnamesi 
parası= komisyondan alınabilir. 

3- Pazarlığa girmek isti
yesalerin ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ile ko 

ı misyonumuza başvurmaları. 

2· İnşaat-Tamirat· Nafıa işleri ve Malzeme si-H ~ r ifa 

İzmir Bayındırlık Direktörlüğünden : 
1- 23,649 lira 36 kuruş keşif bedeHi Menemen-Muradiye yo

lunun 7 +544 - 15+960ıncı kilometreleri arasında yaptırılacak şo
s~ ile menfez 15-9-936dan itibaren otuz gün müddetle kapah ek
ııltmeye konulmuştur. 

2- Bu yolun kapalı eksiltmesi 15 hirinciteşrin 936 perşembe 
günü sa~t IOda İzmir İli Daımi Encümeninde yapılacaktır. 

3- isteklilerin hazırlıyacakları 1774 liralık muvakkat teminat
la teklifnamelerini ve ehliyet vesikalarile birlikte adı geçen gün· 
lemeçte ihale saatindcm bir saat evveline kadar Daimi Encü
men Başkanlığına vererek makbuz almaları, ihale gününde büt
çe gelmediği taktir .. ~e ikinci bir ilanla zarfların kabulüne devam 
olunacaktır. 

4- Fazla bilgi edinmek isti yenlerin İzmir Bayındırlık Direk
törlüğüne başvurmaları. 

İstanbul Vilayeti Nafıa Müdürlüğünden: 
1-10-936 perşembe günü saat 151.~ İstanbulda Nafıa Müdürlüğü 

Eksiltme Komisyonu odasında 9080 lira keşif bedelli Pendik Bak
teriyoloji Enstitüsünde yapılacak gübrelik inşaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, ek">iltme Bayındırlık işleri, genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 682 liradır. 
İsteklilerin en az 5000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Oda
ıı vesikalarile 1-10-936 perşembe günü saat 15e kadar Nafıa Mü
dürlüğüne gelmeleri. 

lçol Nafia Dir~ktörlüğünden: 

l - Mersinde inşa edilmekte olan ayğır depoınnun ikmali 
inşaatı için keşif bedeli 935 lira olup 16-9-936 tarihinden itibaren 
açık eksiltmeye lsonulınuştur. 

2 - Eksiltme 7-10-936 tarihine tesadüf eden çarşamba günü 
saat 15 te Vilayet Encümeninde yapılacakbr. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenler 74 lira 63 kuruş muvakkat 
teminat parasını özel muhasebe müdürlüğü veznesine yatırmaları 
veya o mıktar teminat mektublarmı getirmeJeri laZlmdır . 

4 - İsteklilerin ticaret odası vesikasını ve bu iş için Nafia 
müdürlüğünden alacakları ehliyeti fenniye vesikalarını getirmele
ri ve fazla maliimat almak isteyenlerin Nafia müdürlügüne mü
racaat etmeleri ilan olunur. 

lzmir Bayındırhk Direktörlüğünden: 

- 20,767 lira 58 kuruş keşif bedelli Gülbahçe Karaburun 
yolunun 5+000 - 16...J...000 kilometreleri arasında yaptınlacak 

şoıe 15 eylul 936 dan itibaren otuz gün müddetle kapalı eksilt
miye konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksiltmesi 15 birinciteşrin 936 perşembe 
günü saat onda İzmi; İli Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin hazırlayacakları 1558 liralık muvakkat teminat 
ile teklifnameleri ve ehliyet vesikalarile birlikte adı geçen gün
lemeçte ihale saatinden bir saat evveline kadar Encümen Baş
kanlığına vererek makbuz almaları. İhale günün-le bütçe gelme
diği takdirde ikinci bir ilanla zarfların kabulüne devam oluna
caktır. 

4 - Fazla bilgi edinmek isti yenlerin İzmir Boyındırhk Direk
törlüğüne başvurmaları. 

Malatya Urayından : 
1 - Malatyada yapılacak 49852 lira 45 kuruş keşif bedelli Be

lediye binasının inşaatı 4-9-936 tarihinden itibaren yirmi beş gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- İsteklHer bu binaya ait şart.ıame, plan ve projeleri iki 
buçuk lira mukabilinde Malatya Belediye dairesile Ankarada Ha
vuzbaşında Rağıp aparhroanında Mimar Bekir İhsandan alırlar. 

3- Eksiltme 28-9-936 çarşamba günü saat on beşte Malatya 
Belediye Dairesinde yapılacakbr. 

4 Muvakkat teminat 3739 lirad1r. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için aşağıdaki vesikaların bulun· 

ması laurndır. 
A- Kanuni vesaiki haiz bulunmak. 
B- İsteklilerin 2400 sayılı kanunun onuncu maddesinin F. 

fıkrasında ve Nafıa Vekaletinin 13-5-936 gün ve 4189 sayılı emir
namesine bağlı talimatnamede gösterilen ehliyet vesikasını hamil 
bulunması. 

6- Teklif mektublarınıtl üçüncü maddede yuılı ihale saatin
den bir saat evveline kadar Belediye Encümenine getirilerek 
mrkbuz. mukabilinde verilmesi, posta ile gönderilecek mektubla
r~n dahi yukarda yazılı saate kadar yetiştirilmiş olması ve ikin
cı zarfın mühür mumile kapahlmış ve mühürlenmiş bulunmas 
l ~ ı 
aı.ıındır. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Konya inhisarlar Başmüdür
lüğünden: 

Kaldırım Tuzlasında yaptırı

lacak olan idarehane ve aile 
e J lerile süvari koğuşunun ye
niden yapılan keşifnamelerinde 
yazılı 16345 lira 56 kuruş be
delle 14-9-936 tarihinden itiba
ren yeniden on beş giin müd
detle ve kapalı zarf usulile ek
ailtmiye konulmuş olduğundan 

taliblerin bu müddet zarfında 

Konya İnhisarlar Başmüdürlü
günde ve İstanbulda İnhisarlar 
Umum Müdürlüğünde bulunan 
proje ve sartnameleri görmele
ri ve ihale günü olan 28-9-936 
pazartesi g ünü saat on beşten 
bir saat evvel t eminatlarile b ir
likte teklif mektublarmın Kon
ya İnhis arlar B aşmüdürlüğünde 
müteşekkil Komisyona tevdi 
eylemeleri ilan olunur. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel .1erkez.indea: 

Ankarada Çocuk Sarayı cad
desinde yaptırılacak apartman, 
sinema, kapalı havuz ve garaj 
binaları inşaatı kapalı zarf u 
sulile eksiltmeye konmuştur. 

Keşif bedeli 204.:150 li radır. 

İhale 1 10-936 Perşembe günü 
saat 15 de Çocuk Esirgeme Ku
rumu Genel Merkezind e yapı

lacaktır. 

Eksiltme ~artnamesi , muka
velename. fenni şartname, ka
lorifer sıhhi tesisat ve elektrik 
şartnamesi ile proje ve keşif 

cetvelini ihtiva eden münakasa 
dosyaları 30 ar lira mukabilin· 
de Çocuk Esirgt>:me l urumu 
muhasebesinden verilmektedir. 

Sivas Vilayeti Daimi 
. Encümeninden: 

Sıvas Vilayet merkezi için· 
de yeni inşa edilecek olan 
68840 lira 38 kuruş keşif bedl
li on sınıflı mektep inşaatının 

kapalı zarf usulile eksiltmesi 
29-9-936 salı gunü saat 16 da 
Sivas Vilayeti Daimi Encümen 
odasında yapılacaktır . Teker
rür edecek ihale bedelinden 13 
bin liranın bu sene yapacağı i
şe göre mütebakisinden yarısı 

937 ve diğer yarısı de 938 büt
çelerinden 2 taksitte ödene
cektir. 

Eksiltme şartnamesi ve ou
na müteferri diğer evrak her 
zeman Vilayet Encümeninde ve 
Nafıa Müdürlüğünde görülebi
lecektir. Muvakkat teminat 5163 
liradır. Eksiltmeye girmek is
tiyenlerin Resmi Gazetenin 
3297 sayılı nüshasında çıkan 
talimatnameye tevfikan müte· 
ahhi+lik ehliyet vesikasını ha· 
iz olmaları, müteahhid bizzat 
mühendis olmadığı veya bir 
mühendisle beraber bu işe gir· 
mediği takdirde bu gibi bina 
işlerinde bulunduğuna ve ehli 
olduğuna dair vesika ibraz et· 
mesi lazımdır. Teklif mektub
larının 29-9 936 sah günü saat 
15 e kadar Sivas Vilayeti Da· 
imi Encümenine verilmesi la
zımdır. 

... 
• * 

15·6·936 tarihinde ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuş olan 
350022 lira 22 kuruş keşifli 

Bitlis A~eliye ~nşaatı eksiltme 
günü istekli çıkmadığından ye
niden kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. Bak: İnhisarlar 
U. Müdürlüğü İlanlarına. 

.·. ~~-
Sirkecide Ebussuut caddesinde kain Resimli Ay ınatba .. tora· 

tamiri, Bakırköy belediye binasındaki su tulumbası ile ın: V 

nün tamiri ve Karaağaç müessesatında muhte.lif kısırnl:~~diYe~ 
miri ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. Bak: lstanbul B 
ilanlarına. 

• * * ,3430, ı 
Toptaşı deposu arkasındaki sehada yaptırılacak olan 8~ 

lira keşifle 3 amburın inşaatı yeniden pazarlığa konmuştur · 
İnhisarlar U. Müdürlüğü ilannlarına. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::!!!='~~ 

3 -İlaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit 

Ankara Vilayeti Satınalma Komisyonundan: ,it 
1 - Kapalı zarf usulile 500 kilo sülfat nikotin satın atııı• 

tır. 

2 Muhammen bedel 2250 teminat 168,75 liradır . -' 
3 - Eksiltme 4 ikinci teşrin 936 saat 15 de Necati beY ,it'' 

hallesinde Saylavlar sokağında Ferah apartmanında ziraat 
dele müfettişliği dairesinde yapılacaktır . ııııtd• 

4- Şartname Ankarada adı geçen müfettişlikten, İstaıı 
ziraat müdürlüğünden parasız verilir. ııı~· 

5- İsteklilerin teklif mektublarını teminatlarile birlikte iOde 
ayyen günde 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddele;,d" 
zikredilen vesik'alarla eksiltme saatinden bir saat öncey~ ~ 
komisyona vermeleri . (M) ~, 

=--- ~ 

4-Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malıe 
İnhisarlar Ankara ~aşmüdtirlüğünden: ~ bl 

Ankara Bankalar cadde11inde inhisarlar BaşmüdürlüğU jf ~ 
sının alt katında mevcut şampanya kavına 681 liralık ke•ıtr" .. 
delli olan soğutma tesisatı açık eksiltmeye konulm11ştur. g. ıııi•fo 
günü saat onbeşte Başmüdürlükte toplanacak eksiltme kO jf r1 

nu tarafından yapılacaktır. Muvakkat teminat 51 liradır. J.{ef 
resmi görmek için muhasebeye müracaat edilmelidir. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonund•~ı:' 
Piyade ve Atış okulunda Jandarma binasının elektrik ,f~~bf 

tının açık eksiltmesi 8-10-936 perşembe günü saat 14 te i1 ıırı 
l"ede. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. KP-şif bedeli 146cl f 
dır. ilk teminatı l 10 liradır. Şartname ve keşif komosyon a ~( 
rülebilir. İsteklilerin kanani vesikalarile beraber belli saatte 
misyona gelmeleri. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: /. 
Devlet Basımevinde mevcut yanğın söndürme tesiaatıoa f 

şartnamesi mucibince konacak olan bir motör ve tulunıb• 
teah~üdünü ifa etmemesinden yeniden açık eksiltmeye k011 

tur. ihale 7 10-936 çarşamba günü saat 15te Devlet Bıuınıe 
İdare Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

İstekliler, o gün saat 14e kadar yüzde 7,5 pey akçesi 
60 lirayı Basımevi veznesine yatırarak eksiltmeye iştira~ 
bilirler . 

"Şartname Direktörlükten alınabilir,,. 

5·Matbaa işleri, Kutasiye, Yazıhane Malzeme 
Devlet Demiryolları ve Limanlar İşletme u: İdaresiıı0 

İdarem:zi:ı ihtiyacı icin olan aşağıda cins eb' at ve mikt11~ 
zıh matbaa kağıtları 9200 lira tahmin bedeli üzerinden &.1 J 
perşembe günü saat 16 ne Haydarpaşada gar binıtsı dahilı"~ 
l inci işletme komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmeye ıll 
muştur. Bu işe girmek isteyenlerin 690 liralık muvakkat te

1
_ 

vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle teklif mektub 
aynl gün saat 15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri hiı' I 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak Jıı 
maktadır. 

10,000 tabaka klamaço kağıdı 
300,000 ,, 2 inci beyaz kağıt 

l 00,000 " '· " " " 
100,000 ,, 2 ,, krem ,, 
100,000 ,, 2 ., mavi ,, 
100,000 ,, 2 ,, pembe ,, 
250,000 ,, ,, duruk ,, 
l50,000 ,, ,, gazete kağıdı 
100,000 2 ,, krem ,, 

• * • 

75X IOO 38 x 40 
63 ~ 95 17-18 

" 
" 57X 82 

63X 95 
57X 82 
63X 95 
57X 82 

21 - 22 
17-18 
14- 15 
17- 18 
il 12 

15 - 16 
14 - 15 

Kg· 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

348,21 lira keşifli Karaağaç müessesatı için lazım ola11 
siye ile Beşiktaş süt ve mektep çocukları dispanserine b•' 
cak fişler ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. Sak: İstaınbul 
diyesi ilanlarına. 

6-Kereste, tahta ve saire 
• * • 

Karaağaç müessesesine lazım olan 
keresteler eksiltmiye konmuttur. Bak: 

muhtelif cins ve . 
İıtanbul BelediY111 

larına. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

7-Müteferrik 
Şehir Tiyatrosu tarahndan çıkarılacak Türk TiY.~, 

adlı mecmuanın kabı ile ikinci ve üçüncü sahife}et• 
kasındaki iki sahifenin alt kısmına konacak ilan ,,e 
lam işi açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi "el 
muanın nümunesi Levazım Müdürlüğünde görülür· 
liler kanunda yazılı vesika ve 18 liralık ilk terniııat, 
buz veya mektu bile beraber 6· l 0·936 salı günü 11~ 
te Daimi Encümende bulunmalıdır. ( 



" Fabrikalar Umum 
llrlilğti Sabnalma 

komisyonundan: 
İf ebatta 6 kalem dört 

kate çelik 
iııı edilen bedeli eaoo 

tlaa yukarda miktarı ve 
Jazıla malzeme Aakeri 

r Umum MGdGrlGtü 
a komwyonunca 6-lkinQ·• tarihinde cuma gü· 

lllat 15te kapalı zarf ile 
edilecektir. Şartname pa
olarak komiıyondan ve· 
?aliblerin muvakkat te

olan 697 lira 50 kuru
.. ~ teklif mektublarıaı 

.ende ıaat 14e kadar 
Jona vermeleri ve ken· 
il de 2490 numaralı ka-
2 ve 3GncG maddelerin• 

•eaaikle meıkOr ,On ve 
komiıyona mGracaaUar. 

••• 
lif Kuturda 15 kalem 

'9lik çekme borular 
._.in edilen bedeli 2900 
olan yukarıda miktara ve 

Jazılı malzeme Aakeri 
ar Umum MGdOrlGtl 

illa komiıyoaunca 6-Bi
rin-936 tarihinde ıalı 

laat !4te açık ekliltme 
e edilecektir. Şartume 
paraııı olarak komiıyon· 

•erilir. 
erin muvakkat teminat 

217 lira 50 kurut ve 2490 
alı kanunun 2 ve 3Gnc6 
lerincleki veMikle mez· 

• • • 

komiıyona 

em muhtelif cİDI çelik 
llamin edilen bedeli 7850 

yukarda miktarı ve 
Jazılı malzeme Aakeri 

ar Umum Mldlrllfl 
a komiıyoaaaea 5 ikin

• 938 tarihiade ,..,.. ... 
G ... t 15 de kapalı zarf 
e edilecektir. Şarbıame 

olarak komiıyondan 
• Taliplerin muvakkat 
t olan 588 lira 74 karu
•i teklif melrtublannı 
ıtade nat 14 e kadar 

oaa Yenaelerl ye kendi· 
de 2490 numearb kana-

l •e 3 inci macldelerln-
•eaaikle mezkOr wGn ve 

lromwyoaa mOracaatleri. 

kı· 
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mab olan 1875 liralık makbuz 
veya mektubu teklif mektub
lannı ihale ,Onl olan 6-10-936 
ıab pnü 1aat 11 den en az 
bir uat evvel Aakarada M.M. 
Ve~lleti ıabn alma komiıyonu· ! 
na vermeleri. 

lac~kttrl-a .. nlanaa tutarı 2462 l t 0-Saraciye ve teferrİıatl, demir aksamı ve saire 

-
Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı lstan bul 

Sabnalma Komisyonundan: 
J- GOmrlk Muhafaza deniz 

v..-ıtalan için 54 kalem mabe· 
meain 7-10-9.16 çartamba l'GnG 
nat 04te açık ek•iltmeai yapı-

liradır. 
3 Şartname ve evıaf ko

miıyondadır, wörülebilir. 
4- lıteldilertn 186 liralık 

ilk teminatlarile muayyen va· 
kitte gelmeleri. -

Nafia Vekaletinden: 
28 eylul 936 pazar,eai günü 

ıaat 15 de ekailtmesi yapılaca· 
tı ilin edilen 13 kalem atelya 
tezgahı şartnamesinde tadilat 
yapılmasına lüziim g6rüldütün
den eluiltmeden kaldırılmııtır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U • 
Mlldürlüğünden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vuıfları aıatıda yazılı 2 
grup malzeme her biri ayrı ayrı ihale edilmek Gıere 24-9-936 
pertembe ııOnü Hat onda Haydarpaıada gar binaaı dahilindeki 
1 iaci itletme komi•yonu tarafından açık ek•iltme ile Hbn alı· 
nacaktır, 

Bu ite ıirmek İ•tiyenlerin hizalarında yazıla muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiti veHikle birlikte '1kıiltme gilnO H· 
atine kadar komisyona mGracaatleri lbımdır. 

Bu ite ait tartnameler komiıyondan paruız olarak datıtıl· 
maktadır. 

1 - 40 adet vaıon için çercivuiz müıtatil ayna 270 420, 30 
adet çerçiveli bizute ayna (480 780) numarala bedeli 173 lira 45 
kurut ve muvakkat teminata 13 liradır. 

2 - 140 adet muhtelif eb'atta dubi •Gt beyaz çam, 155 adet 
yetil, 50 adet kırmızı dubl çam, 13 m2 kırmızı ve yetil adi bina 
camı muhammen bedeli 1250 lira 5 kurut ve muvakkat temina· 
b 9375 kuruıtu ~. 

• • • 
lnbwarlar ldareaince çift üç ve tek katlı katranlı, ve au i•· 

tima/ı mab•uı cemaa iki milyon metre fitil satan altınalınacakbr. 
Bak: lnhiıarlar U. MGdGrlOtG illnlarına. 

8--Mensıcat - Elbise· Kundura · Çamaşır v.s 
Sıhhi Mneueaeler Artbrma ve Eksiltme Komiayonuddaa: 

Açık Ekailtmeye konulan Tıp Talebe Yurdunun 750 çift ter
lifine talip çıkmadıfından ihaleai »9-936 çarıamba ,OnO aaat 
15 e bırakılmıttır. Ebiltme Catalttlunda sıhhat ve lçiimai Mu
avenet Müdürlütil binasında kurulu Komisyonda yapılacağlndan 
iıteldiler tartaa•e ye numuneyi Komiıyonda ıBrebllirler. Bir 
çift terllfe 90 kul'Qf flat tahmin edilmit olup feminat :18 Jira 62 
kuruftur. 

lıteklller cari Hneye ait Ticaret Oduı vuikuile bu ite ye· 
ter teminat makbuz veya Banka mektubile birlikte belli gln ve 
ıaatte kombyoaa l'•lmeleri. ---İstanbul Levazım Amirliii Sabnalma Komisyonundan: 

Aakeri Tıbbiye Okulu için 1680 adet l'~mlek 8·10-938 pertem· 
be ılnl ıaat 14,30cla Topanede Sabnalma Komiıyonunda açık 
ekliltme ile almacaktır. Tahmin bedeli 2688 liradır. ilk teminab 
701 Ura 60 karufhır. Şartname ye nlmuneai komiıyonda ıör6le· 
bilir. l•teklUerin kanuni ••ıikalarile beraber belli aaatte ko•ia
yona relmeleri. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1- itfaiye memur ve mOrettebat ve tof8rleri için m takım 

elbi1e maaka"ket on bet ,On mOddetle açık ekıiltmeye koaul- · 
muttur. 

2- Muhammen bedeli 1050 liradır. 
3- Muvakkat temlnab 79 liradır. 
4 - Şartaame ve almundıini rBr mek iıtiyealer her ıGn yazı 

ifleri kalemiae ye iateklilerin de 6 teırini evvel 936 1alı rGnO 
... t 08 buçukta Belediye EacOmenine müracaatları. 

• . ... 
Karaataç mı ..... b için yapbnlacak 452 tane tulum elbise, 

12 takım jaket pantaloa, 13 takım jaket paatalon, ka•ketle 34 
adet beyaz keten ıamlek ye 45 adet sarı keten ıBmlek utanab
aacakbr. Bak; l.ıanbul Belediyesi ilinlann•. 

9 -Mahrukat -Benzin-Makine yağları ve 5aire 
Deniz Levazım Sa~nalma komiayonunda; 

Milli MGdafaa Vek&leti Deniz Merkez ıabnalma komiıyonua-
daa: M:l.A.-_

1 Mabm. becl. Temiaab TaaonUll' Cimi 
Ura Lira 

19.'500 14&1 ~ Bemollu Benzin 
21000 1575 aoo Dizel Mayii Mabruku 
ı _ Yukarıda muhammen bedeli ile teminat ve miktarları 

yuıh Beuolla beuia ye dizel mali mahruku kapalı zarfla ayrı 
ayaı mlnakuaya koaalmuftur· 

2 - Beula mlnakuuı 6-11-936 cuma ,Onl Hat 14 te Ye 

mali malırukun mlaakuuı da ayni ıün ve ıaat 15 te Ankara 
Milli Mldafaa Veklleti blnuıncla yapılacaktır. 

3 _ Şartaamuiai prmek wteyenlerla herıGn Ankarada De
niz Merkez Sabnalma Komiqoauna ve lıtanbulda Deniz Levazım 
Satıaalma Komi•yoaana mGracaatları. 

4 _ Mlaabaaya flreceklerin de teklif mektuplarını 2490 
••Jlb kanua hlkGmleri dahilinde mOnakua ıaatiaclen birer uat 
enel Komi81oaa yermit olmaları. 

Milli ,vındafaa Vekileti Sabnalma Komiıyonundan: 
1- Beher çiftine biçilen ederi 75 kuruı olan 4500 çift mala• 

muz açık ekıiltme ile Hbn abnacakbr. 
2 Eksiltmeai 5·10·936 pazart•i l'l•I Hat ildedir. 
3- Ş.utnameaini paraaız almak ve anaeklerini ıörmek i•ti

yenler her gün Komiıyona utrayabilirler. 
4 - ilk teminat 253 lira 15 kuruttur. 
5- Eluiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2480 Hyıb ka· 

nunun 2 ve 3cü maddelerinde yazıh belrelerle eluUtme .an ve 
ıaatında M. M. V. Sabnalma Komiıyonda bulunmaları. 

İstanbul Belediıesi İlinlan 

Karaağaç mezbaha11 ahırlanndan 
toplanacak sığır ve koyun gllbrele· 
rinin Beykoz ve Büyllkdere fidan· 
hklarına nakli (3600 ton olup be· 
her tonu 70 kuruş) 

Tutarı ilk teminab 

184 

Karaağaç mlles1eseıine lizım olan 
muhtelif cins ve boyda ker~steler 564,20 42,32 

Karaağaç mties1Uesab ıığır pav· 
yonu vinç diılerinin ve diğer kı· 
sımlarının tamiri 

Karaağaç mlle11esatı için yaptı· 
rılacak 452 tane tulum elbi1e, 12 
takım caket pantolon 13 takım 

caket pantolon kasket 34 
adet beyaz keten gömlek ve 45 
adet sarı keten ıömlek 

804 

2203 

60,30 

165,23 

Karaağaç mneuesatı için IAıım 
olan kırtuiye 348,21 

Karaağaç mlleuesatı için yukarda cins ve miktarlan 
yazılı olan malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Şartnameleri ve listeleri Lavazım Müd6rli1ğünde görtlltir. 
istekli oianlar kanunda yazılı vesika ve bizalannda g6s· 
terilen ilk teminat makbuz •eya mel&tubil• beraber 8-Bi· 
rinciteırin-936 perıembe r&ntl saat 14te Daimi Encllmen• 
de bulunmalıdır. (8) 279 

• • • 

Beıiktq ant •e mektep çoculdan diapan· 
serine bastırılacak örnefi gibi fit 

Ha1eki butanesi için rontgen filimi ve 

ilk 
tutan temiaata 

80 6 

malzemesi 300,66 23 

Beyoğlu 29 uncu mektep binasında yap-
brılacak elektrik teaisatı 82;97 7,5 
Diişkiinler evine lizım olan 450 tane buır 
ıiipiirge beheri 20 kuruftan o 1 

Sirkecide Ebu11uut caddeıinde 1 3 N.lı 

Resimli Ay matbaa11nın tamiri 135,55 11 

Bakırköy belediye binaaındüi au tulum· 
basile mot&rilnlln tamiri 74,75 7 

Yukarda mahalleri ve )Azım olan 91ya alınmak ve ta
mir ettirilmek ilıere ayrı ayn pazarlığa koumuftur. Ke
şif evrakı ve ıartnameleri encumen bleminde ı&rtıllr. 
l.tekli olanlar hizalarında ı&•terilen ilk teminat makbuz 
veya mektabile beraber 25·9·936 cuma glbıll saat 14 de 
daimi encnmende bulunmalıdır. (8.) 278 

• • • 
Anadolu cihetinde kullanılmak llzere bir can kurtaran oto• 

mobili ile lstanbul ve Beyoğlu cibetlerinde kullanılmak 
ilzere alınacak haata nakliye otomobili kapalı zarfla eklilt
meye konulmqtur. Bu iki otomobilin hepıine 5500 lira 
bedel tahmin olunmuftur. Evaafı ve ıartnameai levNUD 
mildtirlllğtlnde ar&rtıltir. Eksiltme 1-T.evvel ·936 perıc•he 
gibıli ıaat 15te daimi enclmende yapalacaldır. ı.teldiler 
kanunun tayin ettiji vesika " 'll llrwl•k ilk teminat 
makbuz veya mektub•a .... ı..-ıa ..,,...nı yukarda 
yaıılı glbıde saat 14e kadar daimi enclmene vermelidir-
ler. (8) 263 

imtiyaz aahibi •• yazı itleri 
Direktörii: lamail Girit 

........ yerı ART\JN •-..vı 
Galata amir aolaılı No. 10 



•• /
1-ABONNEMENTS: 

VilJe et Province 
3 MOIS Ptrs. 450 MUNAKASA 

ADMINISTRATION 

Y oghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 
6 " " 850 

12 ,, n 1500 

Le No. Ptrs. 5 
GAZETESİ 

T elefone: 42425 

Boite Poslale N. 126 I 
-

Adresse Telegrapbiqu•: 
1 Pour la Publicite a'adresser 

a 1' Adminiıtration 1 Joıırnal Quotidien des Adjudications ı.tanbul - MÜNAKASA 

il 

lere Annee No. 157 

SOMMAlRE 

A) Adjudications au Rabais. 

1 - Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartographie ek. 
2 - Produits Chimique et Pharmaeeutique - lnstruments Sanitaires -

Antiquites ete. 

3 - Tissus en tout genre - Habillement - Llngerie • Chaussures ete. 

4 - Electricite - Gaz - Telephon - Chauffage Central. lnstallations. 

5 Sellerie - Harnacherie et Accesoires. 

6- Travaux d'imprimerie, Reliura ete. 

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

A) Adjndications au Rabais 

1-

Construction - Reparation 
Travaux Publics,Materiel de 
Construction Cartographie 

" • * 
L' adi. relative a la Construe· 

tion de 3 entrepôts a Toptachi 
qui devait avoir lieu le 17-9-936 
a ete remise au jeudi 8·10-936, 
faule de soumissionnaire lors de 
la premit-rc adjudication. (De gre 
a gre). 

-2-
Construction de la chaussee 

et ouverture sur le kil. 7 +544 
15+960 de la route Menemen• 
Mouradiye. Prix est. 23649,36, 
eaut. prov. 1774 L. Adi. sous pli 
eachete. Com. Permanente du Vi· 
layet d'lzmir, jeudi 15-10-936 a 
10 h. Cah. des eh. a la Oiree· 
tion des Travaux Publics d'lzmir. 

\ 

Produits Chimiques et ı 
Pharmaceutiques - lnstru

mcnts Sanitaires - F our· \ 
1 niture pour Hôpitaux 

Construction de la chaussee 
sur la route Gulbahdje-Karabu
run, entre les kil. s+ooo 16+ 
000, Prix est. 20767,58, caut. 
prov. 1558 L. Adj. sous pli ca· 
chete. Com. Permanerıte du · ila
yet d'lzmir, jeudi 15-10-936 a ıo 
h. Cah. des eh. a la Directi on 
des Travaux Publies d'lzmir. 

Construction d'une maison a 
apparlements, d'une salle de 
cinema, d'un bassin a eau cou
vert et d'un garage a Ankara, 
rue Tchotchouk Sarayi. Prix est. 
204550 L. Siege Central de l' As
soeiation de la Proteetion de 
l'F.nfanee a Ankara, jeudi 1-10-936 
a 15 h. Cah. des eh. a la Comp
tabilite de cette Anociation, mo
yennant 30 L. 

Construction d'un ateUer de 
manifaeture de tabae a Bitlis. 
Prix ~st. 35022,37, eaut. prov. 
2626,67 L. Seeonde adi. sous pli 
cachetc, aucun soumissionnaire 
ne s' etont pas presente lors de 
la premiere. Com. d'Achat de 
l'Economat de la Direction Ge
nerale deı Monopoles a Kabata
che, ieudi 8-10-936 a 15 h. Cah. 
deıı eh. a la Seetion des Cons· 
truetions d'lstanbul et aux Direc
tions Principales des Monopoles 
d' Ankara et de Bitlis, moyennant 
175 P. 

-
Reparation des dentelures de 

la grue et diverses reparations 
de l' Abattoir de Karaaghatch. 
Prix est. 804, caut. prov. 60,30 
L. Adi. ouverte. Com. Perma· 
nenle de la Municipalite d'[stan
bul, le 8-10-936 a. 15 h. Cah. des 
oh. a la D\rection de l'Economat. 

Sulfate micotine 500 kilos. 
Prix est. 2250, caut. prov. 168,75 
L. Adj. sous pli eachete. Com. 
speciale siegeant a l'lnspectorat 
de la Lutte Agrieole (Appt. Fe· 
rah, rue Saylavlar, quartier Ne
diati Bey a Ankara), 4·11-936 a 
15 h. Cab. des eh. grat. a l'lns· 
pectorat en question et a la Di· 
rection de l' Ag-riculture d'Istan-
bul. (M) 

Film pour röntgen et autre 
fourniture, pour l'Hôpital de 
Hasscki. Prix est. 300,66, caut. 
prov. '23 L. Adj. ouverte. Com • . 
Permanente. de la Municipalite 
d'lstanbul, vendredi 25-9-936 a 
14 h. Cah. des eh. au Bureau 
de la Commission. 

- 3-

Habillement - Lingerie · 

Chaussures ete. 

82 eostumes (casquette com· 
prise) pour le personnel du ser· 
vice d'Extinctio11 d' Ankara. Prix 
est. 1050, caut. prov. 79 L. Adj. 
ouverte. Com. Permanente de la 
Municipalite d'lstanbul, mardi 
6-10-936 a 10 h. 30. Cah. des eh. 
au Secretariat. 

Cbemise 1680 pieces, pour l'E
eole Militaire de Medecine. Prix 
est. 2688, eaut. prov. 201,60 L. 
Adj. ouverte. Com. de l'lnten• 
dance Militaire cl'lstanbul a Top
hane, ieudi 8-10-936 a 14 h. 30. 
Cah. des eh. et modele a la 
Commission. 

Habit de travail 452 p. 
Ha bit compose d'une jaquette 

et d'un pantalon 12 costume. 
idem. casquette compose 13 

coıtumes. 

1 

1 

MERCREDI 

Chemise en lin blanche, 32 p. 
Chemise en lin jaune 45 p. 
Pour le personnel des Etablis· 

sements de Karaagatch. Prix est. 
2203, eaut. prov. 165,23 L. Adj. 
ouverte. Com. Permanente de la 
Municipalitt; d'Jstanbul, jeudi 
8-10-936 a 14 h. Cah. des eh. a 
la Oirection de l'Economat. 

-4-

lnstallation et Materiel 
d'Electricite, de Gaz, 
de Chlluff age Central 

\ 
lnstallation eleetrique de pa

villon affecte a la Gendarmerie, 

il iı l'Eeole de Tir d'lnfanterie. Prix 

1 
est. 1467, eaut.prov. llOL.Adj. 

1 ouverte. Com. ele l'lnt,,.ndance 
I Militaire d'lslanbul a Tophanı\ 

jeudi 8-10 936 a 14 h. Cab. des 
eh. iı la Commission. 

lnstallation frigorifique dans 
la cave de la eonservation des 
ehampagnes, se trouvant a l'en
tresol du batiment de la Direc
tion Prineipales des Monopole~ iı 
Ankara. Prix est. 681, eaut. prov. 
51 L. Adi. ouverte. Com. d'En
chere de la Oireetion en ques -
tion, le 9-10-936 a 15 h. Cab. 
des cb. et dessins iı la Compta
bilite. 

Installation eleetrique de la 
29me Ecole de Beyoğlou. Prix 
est. 82,97, caut. prov. 7,5 L. 
Adj. ouverte Com. Permanente 
de la Municipalite d'lstanbul, 
vendredi 25-9 936 a 14 h. Cah. 
des eh. au Bureau de la Com
mission . 

• • * 
L'adj. au sujet de l'installation 

d'un moteur et d'une moto-pom
pe a l'lmprimerie de l'Etat a ete 
renouvellce, a la suite de la de· 
faillance de l'en trepreneur. La 
nouvelle adj. ouverte aura l\eu le 
Mercrecli 7 10 936 iı 15 h. Par 
devanl la Commission Adminis
trative de l'lmprimerie de l'Etat. 
Caut. prov. 60 L. Cah. des eh. 
a la Oirection de l'lmprimerie. 

-5-

Sellerie - H aruacherie 
et Accessoires 

Eperons 4500 paires . Prix est. 
75 P. le paire. Caut. prov. 253, 15 
L. Adj. ouverte. Com. d'Aehat 
du Ministcre de la Defense Na
tionale a Ankara, lundi S·J.0-936 
a 11 h. Cab. des eh. a la Com· 
mission. 

-6 -

= 

I0.000 feuille papi~r Kala
mazoo dim. 75X100, de 28-40 
kg. 

300,000 feuilles de papier 
blane '2me, dim. 63X95, de 17-18 
kg. 

100,000 feuilles de meme pa
pier, de 21-22 kg. 

100,000 feuilles de papier ere
me 2me, d\m. 63 95 de 17 iı 18 
kg. 

100,000 feuilles de papier 
bleu, 2me, de dim. 57 x82 de l4 
a ıs kg. 

100,000 feuilles de papier rose, 
second, de 63X95, de 17 a 18 
kg. 

250,000 feuilles papier du du
ruk, 57 x82 de 11 iı 12 kg. 

150,000 feuilles de papier· 
journal de 63 x 95, de 15 a 16 
kg. 

100,00d feuilles de papier rose 
2me dim 57 x 82, de 14 a 15 kg. 
Prix est. 9200, caut. prov. 690 

23 SEPTEMBRE 1936 

. cr1 
L. Adj. ıous pli cacheted ıf.1 
de la Premiere Section ~e f' 
ploitation des Cheuıiıı5 1,, 
de l'Etat iı Haydarpach•del 
8-10-936 a 15 h. Cab· 
grat. iı la dite C~ommissio~ 

-7-
boıı•· 

Combustible, Char 

Car bur ant. 
toool 

Benzine benzolee 50 ı 
Prix est. 19500, caut. prol>'· 

L. I 
Combustible liquide p0ı.ı.: ,,ı 

teur Diezel 300 tonncS· prı ~ 
21000, caut. prov. 1575 J.,·dl,o1 

sous pli caehete, et seP~:e' d 
Co'D. des Achats Marit• tiD' 
Ministcre de la Defense N~1.9 
le a Ankara, vendredi le 6·. ı' 
respt'ctivement a 14 h. et ıı il' 
Cah. des eh. a la cooı~ ... ef 

·tw 
Centrale des Aehats Marı A'b 
Ankara et a la Com. deS 
Maritimes d'Istanbul. 

. İnhisarlar U. MüdürlüğündeE: 
1 - 16-9-936 tarihinde ihalesi yapılmak üzere ~ 

zarf usulile eksiltmeye konulmuş olan 35022 lira 3 
ruş keşif bedelli Bitlis Atelye inşaatı, eksiltme gii 
tekli çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiJtıneYe 
nu1muştur. / 

2- Eksiltme 8· 10·936 tarihine rastlayan perŞ 
günü saat t 5te Kab ataşta Levazım ve Mübayaat Ş 
besindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- ~uvakkat teminat 2626 lira 67 Kuruştur .. J 
4 istekliler ihaleden en az 3 gün evvel lnh•~ 

İnşaat şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetlet 
tıklarına dair resmi vesaik getirdikten sonra ehliYe 
sikası al.malıdırlar. ~ o• 

5- lhale evrakı 175 kuruş mukabilinde lstanbul .. 
hisarlar İnşaat şubesinden ve Ankara, Bitlis, Başlflu 
lüklerinden alınabilir. 

6- Teklif kapalı zarfları en geç ihale günü talSl
1
.' 

• 1 
14 e kadar yukarıda adı geçen alım Komisyon Reıs 
makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. ( 1488) 211 1 

* • * 
750,000 metre çift katlı katranlı fitil 
t ,000,000 ,. üç ,, ,, ,, 
l 25,000 ,, Tek kordelalı 
t 25,000 " Su altında istimale mahsus fitil 

1- Yukarda nevi ve miktarı yazılı fitiller 12·1 

tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15te 
satın ah!1acaktar. 

0 
2 - isteklilerin şartnameleri görmek üzere her g 

pazarlık için de .tayi~ o,1unan gün ve saatte yüı0~ 
güvenme paralarıle bırlıkte Kabataşta Levazım ve 
yaat şubesiı.deki Alım Komisyonuna müracaatlar•· ı 

• * • 
(1540) 283 

- ·------- t - 17-9-936 tarihinde isteklisi çlkmadığından ~i 
Travaux d'lmprimerie 

Reliure - Papeterie 

F o~rniture de Bureau 

Fourniture de Bureau pour 
les Etablissements de Karaagatch. 
Prix est. 348,21, caut. prov. 27 
L. Adi. ouverle. Com. Perma
nen te de la Munieipalite d'lstan· 
bul, jeudi 8-10-936 a 14 h. Cah. 
des eh. a la Direcfüm de l'Eco· 
nomat. 

ihalesi yapılmamış olan Toptaşı deposu arkasındıJ 
hada yaptarılacak olan 3430 lira 13 kuruş keşif .~ 
3 ambarın İnşası yeniden pazarlık suretile ekS1 

konulmuştur. 

2 - Pazarlık 8· l 0·936 tarihine 
günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübaya• 
sindeki alım komisyonunda · yapılacaktır. 

J - Muvakkat teminat 257 lira 25 kuruştur· 
4 - Şartnameler hergün Jnbisarlar inşaat şube 1 

alınabilir ( 1541) 282 


