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CUMARTESİ 

1 

iÇİNDEKİLER: 
ilanlar, Emirler, Tebliğler 

a) Münakasalar 
-- Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

6 

2 -- inşaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 
3 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 
4 - Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba hah v. s. > 

5 Nakliyat Boşaltma • yükletme v. s. 
6 - Kereste - Tahtav. s. 
i - ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 
8 Matbaa işleri - Kırtasiye Yazıhane Levazımı 
1
9 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
O M·· f 'k - ute errı 

1 - Müteferik 

b) Müzayedeler 

İstanbul Belediyesi Merkez Hal Müdürlüğünden: 
lialde t 27 No. lt kavun, karpuz sergisinde icrayi ticaret eden 
hıe} buradaki muamelesine nihayet verdiğini bildirdiğinden 
%1arın tasfiye edilerek idaremizde ki teminatı iade edileceğin -
~~ tnezkfır sergide alacaklı bulunan müstahsilin evrakı müs
~\l~til'! birlikte nihayet 25- l0-1936 tarihine kadar idaremize mü-

ta"tleri lüzumu ilan olunur. 

lktısat Vekaleti, İç 1 icaret Umum Müdürlüğünden: 
ntkiye yangın sigorta i.şleri.le çalışmak üzere kanuni hüküm
(airesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan La 

li~iyer Yangın Sigorta kuınpanyası ~~racaatla Türkiyede !.a
ı~ağı islerden doğacak davalarda b utun mahkemelerde mud

tnüddeaaleyh ve şahsı s~lis sıfatlarile hazır bulunm~~ üzere 
1~iye umumi vekilliğine lstanbulda Galatada Karakoypalasta 

~~iın (Emile Gallitzi) yi tayin eylediğini bildirmiş ve lazım ge-
kağıdları vermiştir. 

~1 l\eyfiyet siporta şirkeHerinin teftiş ve mürakebesi ha_k~ınd~
~l ~ haziran 1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık gorul muş 
ııı,kla ilan olunur. 

') MÜNAKASALAR 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

~i .lahmin edilen bedeli 7950 lira olan 30,000 kilo toz şeker, 26 
11 tıtıciteşrin 936 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15te kapa· 

tatf Usulile alınacakhr. 
) ~U\'akkat teminatı 596 lira 25 kuruş olup şartnamesi Kom is -
()11da h - ·1· • 'il ergun parasız verı ır. 

lıf 1•teklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte tek· 
,1 lllektublarını belli gün ve saatten bir saat eveline kadar Ka
'l:lı:ıaş•da bulunan Komisyon Başkanlığına vermeleri. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatmdan: 

~ <15 bin kilo una talip çıkmad.ığından pazarhğa çıkarılmıştır. 
\1ılıhaınınen bedeli 67500 liradır. ilk teminatı 5062 lira 50 kuruş· 
~ t, Şartnamesini görmt-k istiyenler 338 kuruş mukabilinde Sa
t~~1tna ~Komisyonunda görebilirler. .:azarlıkla ~hal~s~ 6-11-936 
~al a Runü saat 11 de Erzincanda Tumen karargahı ıçınde sat;-

ttıll komisyonunda yapılacaktır. 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
İstanbul komutanlığına bağlı kıtaat ihtiyacı olan 30000 kilo 

patates açık eksiltme ile ihalesi 5-11-936 perşembe günü saat 
15,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 2250 liradır. Şartnamesi 
komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 169 liralık ilk teminat 
makbuı: veyd. mektublarile beraher Fındıklıda Komutanlık satın

alr.aa komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 Ankara garnizon erahnm ihtiyacı için kapalı zarfla eksilt 

mesi yapılan 95000 kilo patatese verilen fiat gali görüldüğünden 
pazarlığa dökülmüştür. 

2 - İlk pazarlığı 15-10-936 perşembe günü saat l5tedir. 
3- Patatesin tutarı 6650 lira olup ilk teminatı 498 lira 75 ku

ruştur. 

4 - Şartnamesi her gün Ankara Levazım Amirliği satınalma 
komisyonunda görülebilir. 

5- İsteklilerin kanunun istediği vesikalarla birlikte belli gün 
ve saatte komisyonda bulunmaları. 

• • • 
1- İgdardaki hudut kıtalarının senelik 300 bin kilo ve Sur· 

bahandaki hudut kıtalarının 300 bin kilo fabrika unları kapalı 
zarfla eksiltmeye konuldu. 

2- lgdırdaki kıtalara ait unun tahmin bedeli 48 bin lira ilk 
teminatı 3580 liradır. İhaleleri 22-10-936 perşembe günü saat 1 ide 
Surbahandaki hudud kıtalarına ait unun tahmin bedeli 48 bin li
radır. İlk teminatı 3580 liradır. İhalesi 22-10·936 perşembe günü 
saat l5tedir. 

3- İhaleleri Karakösede tümen binasında yapılacaktır. Şatt· 
namelerini görmek istiyenler komisyonumuzdan alıp görebilirler. 

4- İstekliler ihalesi günü ihale saatından bir saat evvel tek
lif mektubları ile Ticaret Odası vesikaları ve ilk teminatları ile 
birhkte komisyonumuza vermiş olacaklardır. 

2- İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1-- Yenişehirde pazar mahallinde yaptırılacak yer altı hela in· 
şası için istekli çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

2- Muhammen bedeli 7655,66 liradır. 
3- Muvakat teminat 575 liradır. 
3- Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale· 

mine ve isteklilerin de 16-10-936 cuma günü saat on buçukta 
Belediye Encümenine müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Pangaltıda yedek subay okulu o c akları için tuğla, kum, çi· 

mcnto, ve döküm malzemesinin pazarlığı 13-10-936 sah günü sa
at 15 te Tophanede satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 985 lira-iır. İlk teminatı 73 lira 87 kuruştur. Şartna· 
mesi komisyonda görülebilir. İ.teklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

Nizip Belediye Reisliğinden: 
1 - Nafıa Vekaletince yap;lan şartnameye uygun bir şekilde 

olmak üzere kasabanın haHhazır haritası 2-10-936 tarihillden iti· 
baren bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2- Kasabanın dahili takriben 80 ve harici 120 hektardır. 
3- Muhammen bedeli 2980 liradır. 
4- Eksiltme 2-1 J-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

15te Nizip Belediye dairesinde yapılacaktır. 
5- İstekliJer 2490 sayılı kanun mucibince harita yapmış ol

duğuna dair elinde Nafıa Vekaletince verilen ehliyet vesikalarım 
teklif mektublarına koymaları lazımdır. 

6- İhale gününe kadar muvakkat teminat olan 223 lira 50 ku
ruşla beraber vesikalarını makbuz mukabilinde Belediye daire
sine vermeleri gerektir. 

7- - İstekliler yapacakları haritayı vekaletce tasdik ettirmeğe 

mecburdurlar. 

l O Birinci Teşrin 1936 

İstanbul Komutanlığı 
Satmalma Komisyonundan: 

Selimiye 33 Tümen Komutan 
lığının gostereceği mahalde ye· 
niden yaptırılacak olan bir bi
nanın ihalesi açık eksiltme ile 
2- ll-936 pazartesi gi\nu saat 
15,30 da yapılacaktır. Muham
men keşif bedeli 3064 lira 33 
kuruştur. Keşif cetvelini ve 
şartnamesini görmek istiy-;n· 
lerin İstanbul komutanlığı in
şaat şubesi müdürüne müraca
at etmeleri, binayı yapmak is· 
teyenlerin de 230 liralık ilk te · 
minat makbuz veya mektubla· 
rile beraber Komutanlık Sa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

* * * Topkapı Maltepesindeki As-
keri lisenin su yollarile su de
posu tamiri açık eksiltme ile 
2-11-936 pazartesi günü ı aat 16 
da ihalesi yapılacaktır. Muham
men keşif bedeli 606 liradır. 
Şartname ve keşif cetveli Ko
misyonumuzda görülebilir. İstek
lilerin 46 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile be
raber Fındıklıda komutanlık 

Satmalma Komisyonuna gel-
meleri. 

* * • 
Rami kışlasındaki tavlanın 

tam iri açık eksiltme ile 5- 11 ·36 
perşembe günü saat 14,30 da 
ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 
4118 lira 12 kuruştur. Keşif 

ve şartnamesi Komisyonumuz
da görülebilir. İsteklilerin 309 
liralık ilk teminat makbuz ve• 
ya mektublarile beraber Fın
dıklıda Komutanlık Satın alma 
Komisyonuna gelmeleri. 

Çorum Valiliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş 

Sungurlu-Çerikli yolunda yeni-
den yapılacak 2X 10 açıklığın
daki beton arme Kemallı köp
rüdüdür. 

Bu işin keşif bedeli 11500 
liradır. 

2 - Bu işe aid şartname 

ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri Ge

nel şartnamesi 
D - Fenni ve hususi şart

nameler 
E - Keşif ve silsilei fiyat 

metraj cetvelleri 
F - Proje 
İstiyenler bu evrakı Çorum 

Nafıa dairesinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 936 yılı ilk 

teşrinin 23üncü cuma günü sa· 
at 15 de Çorum vilayet maka
mında toplanacak komisyon ta
rafından yapılacaktır. 

* * * Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satına ima Komisyonundan: 
4 - Eksiltme kapalı zarf 

usulile yapılacaktır. 

~!> 86,400 kilo yerli pirine ihtiyacı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
ı~:ı.ulrnuştur. İhalesi 20 birinci teşrin 936 sah günü saat 16 da 
·qırd K . 

~ıl e kışlada Müstahkem mevki Satınalma omısyonunda ya-
tı-:c•ktır. Tahmin edilen mecmu tutarı 16,416 liradır. İik temi
da ~~Çesi 1,231 'ira 20 kuruştur. Şartnamesi hergün komisyon
'• ı,!t'!>~ülebilir. İstekliler Ticaret odasında kayirlli olduklarına da
d~~ ~ıka göstermek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak e
~-~ l~r 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve şart
ı~ esınde yazılı vesaiklerile teminat ve teklif mektublarını iha-
~~ ki d 1nden bir saat evvel Komisyona vermiş bulunaca ar ır. 

Muhtelif ateş tuğlaları 
Tahmin edilen bedeli 8 bin lira olan yukardr miktarı ve cin

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma 
komisyo ınca 25- 11-936 tarihinde çarşamba günü saat 15 de ka
palı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 600 lirayı havi 
teklif mektublarını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numar-alı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur güu ve saatte komisyona müra· 
caatları. 

5 - Eksiltmeye girebilmek 
için isteklilerin 862,50 lira mu
vakkat teminat ver1T1esi bundan 
başka aşağıdaki vesikaları ha
iz olup göstermeııi lazımdır. 
Ticaret odasında kayidli bu
lunduğuna dair vesika ve bu 
işleri yapabileceğine dair Na
f ıayekaletinden ehliyetnamesi. 

6- Teklif mektdbları 3 cü 



Sayfa ?. 

maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar vilayet ma
kamında toplanacak eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Pos 
ta ile gönderilecek mektubla
rın nihayet 3 cü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür. mumuile 
iyice kapatılmış bulunması la
zımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edHmez. 

* • * 
Beyoğlu 35 inci mektebin ve 

Divanyolunda merz:ifoni Kara· 
mustafapaşa medresesinin ta
miri işleri ayrı ayrı pazarlığa 

konınuştur . Bak : İstanbul Be
lediyesi İlanlarına. 

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

- -
Milli Müdafaa Vekaleti 

Satınalma Komiıyonundan: 
1 6500 metre mavi renkte 

kışlık elbiselik kumaş kapalı 

zarfla eksiltmeye! konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 
17875 lira olup ilk teminatı 

1340 lira 63 kuruştur. 
3- İhalesi 21-10-936 çarşam

ba günü saat 11 dedir. 
4- Numune ve şartnamesi

ni görmek istiyenler her gün 
saat on beşten l6ya kadar ko -
misyona müracaat edebilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
kanunun istenen bilgelerile 
temin ve teklif mektublarını en 
geç ihale günü saat IOa kadar 
M. M. V. Satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 
Komutanlığa bağlı birlikler 

ihtiyacı olan eldiven miktarı 
takarrür edecek ~on fiatı üze
rinden tesbit edilmek üzere 3000 
liralık eldivenin açık eksiltme 
ile ihalesi 2-11 -936 pazarteai 
günü saat 14,30da yapılacak· 

tır. Şartnamesi Komisyonumuz
da görülebilir. istekliler·n 225 
liralık ilk teminat makbuz ve· 
ya mektublarile beraber Fın
dıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

4-Mobllya, Ev ve Büro 
eşyası, Muşamba, H~h v .s. 

Vakıflar Umum 
Müdürlüğünden: 

İkinci vakıf apartmanındaki 
mağazalardan bir kısmının o· 
kuma 11alonu haline ifrağı için 
yaptırılacak kütüphane, okuma 
masası ve iskemlesi, kalorifer 
dolabı ile plafonyer lamba, a
çık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işin muhammen keşif be· 
deli 2235 liradır. 

1- Bu iş için isteklilere ve· 
rilecek evrak şudur : 

A- Eksiltme ve fenni şart 

name ve resimler, 
B - Mukavele örneği. 
Bu evrakı alabilme}~ ve ek-

siltmeye girebilmek için bu gi· 
bi işleri yapmış olduklarına 
dair vesaik ibraz edenler şart 
narne, mukavele nüshalarını 

inşaat müdürlüğünden alacak
lardır. 

2 Eksiltme 26-10·936 tari· 
hine gelen pazartesi günü aaat 
14te Ankarada vakıflar umum 
müdürlüğü inşaat müdüriyetinde 
toplanacak eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye girebilmek 
için İlteklilerin l67 lira 62 ku
ruş teminat vermeai ye bundan 
başka aşağıdaki vesikayı aynı 
günde komisyon reiılifrine göı
terıneai lazımdır. 
A 2490 uyıh kanu:ıun 17inci 
m~ddesine uygun muvakkat te
mınat. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 
Cinsi ve evsafı 

DLV e kstra Valton B. Dun
kelbaum 3 mm. ayar ve 
evsafmda "Linel-.um,, düz 
açık renkte olacak ve okul 
yatakhanesine ve sair ma-
hallerine 2 mm . kalınlığın-
da mukavvalanarak "Lino-
leum,, döşenerek her.şeyi 
müteahhide ait olmaküzere 
850 mm. murabbaı döşen-
miş olduğu halde okula 
teılim edilecek. 

Mikta
0

rı Tutarı Teminatı tarihi 
850 met- 2000 L. 150 L. 16-10-936 

re murabbaı cumag-ü. 

Edirne Sanat okulu ihtiyacı ıçın alınacak ve okulca gösteri
lecek yerlere döşenecek olan cins, miktar ve evsafı yukarda ya
zılı "Linoleum,, münakasasına 5-l0-936 tarihinde yapılan açık ek
siltmede talip çıkmadığından 2490 say ıh münakasa ve ihale ka · 
nunu ahkamına tevfikan yeniden münakasasının temdit edilerek 
16-10-936 tarihinde cuma 2ünü Kültür Direktörlüğü binaaında 

saat 14te açık eksiltme1i yapılacaktır. İsteklilerin pey akçelerini 
Mal Direktörlüğüne yatırarak vakti muayyeninde komisyona g""l
melerl ilan olunur. 

* 
* * 

Vergi defterlerinin muhafazası iı;in 30 tane dolapla zat işleri 
müdürlüğü odasındaki 8 parçadan ibaret kanapelerine ikişer ta
kım keten örtü ile bozuk olanların tamiri eyrı ayn pazarlığa 

konu\muştur. Bak: İ iitanbul Bel~diyesi İlanlarına. 

5- Nakliyat: Boşaltma - Yükletme v.s 
İstanbul Deniz Komutanlığı Satınalma komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 4930 lira olan takriben 17,000 ton kö
mürün boşaltma ve yüklemesi açık eksiltmiyc konmuştur. 

Talib olanların 369 lira 75 kuruşluk ilk teminat mektub veya 
makbuzu ve eksiltme kanununun ı, ve 3 üncü maddelerile şart 

namesinde istenilen vesikalarla birlikte;. 26-IO 936 pazarteıi günü 
saat 14 te KaıumpafaPa Camiallında latanbu1 Deniz Komutanlığı 
binasında Satınalma Komısyonuna gelmeleri ve şartnamenin pa
rasız olarak her gün bu Komutanlık Levazım Müdürlügünden 
alınabileceği ilan olunur. 

6·Kereste, tahta ve saire 
Milli Müdafaa Yek ileti 

Satınalma Komisyonundan : 

1 - Muhtelif ebatta 404 ma
hun ve 406 kayın kaplama tah
tası kapah zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2- Tahmin edilen bedeli 
14.960 lira olup ilk teminat pa· 
rası 1122 liradır. 

3- İhalesi 23-11-936 pazarte· 
si günü l5tedir. 

4-- Şartnamesini görmek is · 

tiyenler her gün M. M. V. Sa

tınalma komisyonuna gelmele

ri. Muhabere ile tartname gön

derilemez. 
5 Eksiltmeye girec~klerin 

2490 sayılı kanunun 2, Jüncü 
maddelerinde istenilen belge· 
lerile ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat evveline kadar 
teklif ve teminat mektublarını 

M. M. V. Sai:ınalma komisyo-

n:.ına vermeleri . 

7-lfaçJar, Klinik ve İspençiyari atat: 
* • • 

Cerahpaşa ha.tanesinin bevliye servisine alınacak IO kalem 
cerrahi alet pazarh~a konmuştur. Bak: İstanbul belediyesi ilanla
rına. -

8-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~dzeme 

* •I< -ıc-

Dum}upınar yatı mektebi için 36 kalem kırtasiye ile Düşkün
ler evine lazım olan 4 türlü zarfla 23 kalem kırtasiye ayrı ayrı 

pazarlığa konmuştur. B•k: istanbul Belediyeci ilanlarına. 

9- Mahrukat · Benzin - ·Makine yağlan ve saire 
* * • 

Belediye makinalarıaa lüzumu olan 62000 litre motorin açık ek-
siltme gününde isteklisi bnlunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. 

Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

1 O-Müteferrik 
• " ... 

Düşkünler evine lazım olan 100 kilo boyanmış iplikle temizlik 
garajında bulunan Enternasyonal markalı kaınyona lazım olan 
malzeme, ve itfaiyenin Fiat markalı klavuzu ile belediye merkez 
binasındaki asansörün tamiri ayrı ayrı pazarlığa konmuştur. 
Bak: iıtanbul Belediyesi İlanlarına. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Şartnamesi mucibince 8000 kilo gaz yağı pazar

lıkla satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 17-10-936 tarihine rashyan cumartesi 

günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler her gün parasız adı geçen Şubeden 

alınır . 

JO Birnci teŞ~ 

• • • . idıırt 
1 Bursada Dcğirmenlikız•>t köyü yakınındakı 75 SS 

d l A • • b • t 1 ak 80 < ' arsasm a p an ve şartnamesı mucı ınce yap ırı ac .. 1 de' 
lira keşif bedelli Tecrit Kara barut. dinamit ve kapsd şt~ı 
polarite bekçi evinin inşaatı açık eksiltmiye konulırı:ınb' 

ı - Eksiltme 15· 10-936 tarihine rastlıyan perŞ ııı 
günü saat 15 de Bursa inhisarlar Başmüdürlüğünde 
teşekkil komisyonda yapılacaktır . ud0f 
3- Bu işe aid proje ve şartnameler Bursa Başırı 

lüğünden alınabilir. ~ 
4 - Muvakkat güvenme parası 605.67 liradır. ,r•' e 

5-İsteklilerin eksiltmeye girebilmesi için kanuneıı y•P 
nılan vesikalardan mada bu gibı işleri muvaffakiyetlt 1aD 

mış olduğuna dair vesikalariyle birlikte tayin olun~4 1 J 
ve saatte sözü geçen Komisyona müracaatları. (2045)3 

l Ş t · 'b" • *•4000 l" h n ~e~\·e - ar namesı mucı ınce ıra mu amme etl 
Ji maa teferrüat bir edet Jeneratör açık eksiltme sııf 
.satın alınacaktır. tesı 

2 -- Eksiltme 19-10·936 tarihine rastlıy an paııa~bt' 
günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve mübayaat Ş 
sindeki alım satım komisyonunda yapılacaktır . 

3 - ~uvakkat güvenme parası 300 liradır. rfll 
4 istekliler, tetkik olunmak üzere fiatsız tek;ut6 r 

eksiltme gününden laakal on gün evvel İnhisarlar 
Fabrik~lar Şubesine verecektir. ~eO' 

5 - istekliler eksiltmeye girebilmek için Kanı.ıııeıı pi' 
dilerinden aranılan vesikaları ve yüzde 7.5 güvenın e eli 
rasile birlikte yukarda sözü geçen komiayona gelıtl 
dirler. (919) 225 ~ 

* * * . 
- Şartname ve keşifnamesi mucibince 47 46 ıır\, 

kuruş keşif bedelli Paşabahçe fabrikasında yapılaca~ 1 
t 

ta duvarı inşaatı açık eksiltme suretile talibine ihale 

dilecektir. u' 
2 - Eksiltme, t 3 · l 0-936 tarihine rasthy an salı g 

saai 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartname ve keşifnameleri 
geçen komisyondan alınacakbr. 

4 - Muvakkat güvenme parası 356 liradır. 
5 İsteklilerin eksiltmeye girebilmesi için kal'I 

aranılan vesikalardan mada bu gibi işleri muvaffakİ 
yapmış olduğuna dair vesikalarile birlikte tayin ol 
gün ve saatte sözü geçen Komisyona gelm~leri . 

(1557) 284 

İstanbul Belediyesi İlanlar~ 
Bir kilosunı.J~ 
muhamnıe111 

8000 Mısır 5,50 
5000 Arpa 5 
1500 Adi buğday 6 
2500 Selektör 1 

Halkalı ziraat mektebi tavukçuluk müessesine 1 
mu olan yukarda mikdarı ve muhammen fiatı yazılı 0 

yem açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi le~~~ 
müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. Jı kal'l11 

yazılı vesika ve 60 lira 38 kuruşluk ilk teminat rtla~ 
veya mektubile beraber (bir gün evveline ka.dar il~ 
minatın yabrılması daha muvafık olacağı) 22-10-936 
şembe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıd1' 

* • • 
Şartname 

bedeli 
Paşabahçe-Çubuklu yolu inşaa · 
tının ikmali 23 K. 
Yeşilköy iltisak yolu inşaatı-

( i) 31 1 

Keşif 

bedeli 

4604, 10 

nın esaslı tamiri 39 ,, 7754,05 t 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayin 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle 
iımi geçen komisyona müracaatları . 

olunau gün ve 
birlikte yukarda · 

Yukarda keşif bedelleri yazılı yol tamirleri yııP 
mak üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuşlardır 
şif evrakı ve şartnameleri hizalarında gösterileıa b 
mukabilinde Levazım kaleminden almabilir. lstekli)e~ 
siltme gününden en son iki gün evvel bayındırlık ~~
törlüğüne müracaatla alacakları fenni ~liyet ves•1·~ 
2490 N.lu kanunda yazıh evrakı ve yukarda goste 
ilk teminat makbuz veya meklubile beraber (bir ıt~~ 
veline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvııfı 
acağı) 20· 1 O 936 salı günü saat 14te Daimi Enciif11 
bulunmalıdır Jar. (İl &866 304 2·3 



~B· · · 1 · ırıncı eşrın 

* • * 
Bina ve arazi vergilerinin tahsilaiında kullanılmak ü

~re bastırılacak takibat cetveHerine lüzumu olan 1 OOX68 , 
~ Yllnda ı 00 top kağıd açık eksiltmeye konulmuş-

r. Bir top kağıda 936 kuru~ fiat tahmin olun-
~llştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. ls
ttkliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 70 lira 20 
llruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir 

rıı evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muva
ık olacağı) 22-10-936 perşembe günü saat l 4 de daimi 
tııcünıende bulunmalıdırlar. (BI 308 

* • * 
ilo Bir kilosunun 

muhammen fiatı 
16 

İlk teminatı 

Un 
Makarna) 
Şehriye ) 

22 
80 

144 50 

Belediye hastanelerile müessesata lüzumu olan un, 
~akarna ve şehriye yeniden ayrı ayrı açık eksiltmeye 
b~?ulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle-
11lır. istekliler 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve hiza· 
arında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be
taber (bir gün evvel!ne kadar ilk teminatın yatırılması 
~aha muvafık olacağı) 22-10·936 perşembe günü saat 14 
le l>aimi Encümende bulunmalıdırlar. (8) 312 

• . .. 
, Belediye hastahanelerile müessesatına lazım olan 
~))() kilo beyaz sabun (20 kilosu yeşil sabunclur) yeni· 
den kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Beyaz sabunun 
bir kilosuna 37 ve yeşil sabunun bir kilosuna da 25 ku· 
tuş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdür· 
l~ğünde görülebilir. Eksiltme 22- l l-936 perşembe günü 
•aat 15 de daimi encümende yapılacaktır. istekliler 2490 
N. lu kanunda yazılı vesika ve 804 lira 85 kuruş luk ilk 
1erninat makbuz veya mektubHe beraber teklif mektubla
~ın, havi zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 e ka· 
dar daimi encümene vermelidirler. (B) 310 

• • * 

trnizlik garajında bulunan 169 N.lu 
ternasyonal markalı kamyona la· 

rn olan malzeme 
terrahpaşa hastanesinin bevliye ser
lİsine alınacak 1 O kalem cerrahı alat 
lfaiyenin fiat markalı 60 N.lu kı

ı.... . . "yuzun tamırı 
&~lediye merkez binasındaki Asan
'örijn tamiri 
&eyoğlu 35inci mektebin tamiri 
tlivanyolunda Merzifoni Kara Mus· 
~fa. paşa medresesinin tamiri 
k lıoılupınar yatı mektebi için 36 
t>~·lem kırtasiye 
Uşkünler evine lazım olan 12 3 

N.ıu boyanmış iplik (beher kilosu 
135 kuruş) 
8ina ve arazi vergi defterlerinin 
llıubafazası için lazım olan 30 ta
ile dolap \beheri 15 liradan) 
Zat işleri müdürlüğü odasnıdaki 8 
Pctrçadan ibaret kanapelerin 2 şer 
~akını keten örtü ile bozuk olan
&.rın tamiri 

Keşif bedeli ilk tem· 

280,45 

67,60 

42,40 

47, 15 
240,20 

219,65 

212 

135 

450 

85 

21.05 

5, 10 

3.20 

3,55 
18.02 

16,50 

15,90 

10, 13 

33,75 

6,40 

(}ilşkünler evine lazım olan dört 
tGrlü zarf ile 23 kalem kırtasiye 220 16,50 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı malzeme ve ta
llıit- ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Keşif ev~a~ı 
Jiiınune ve şartnameleri encümen kaleminde görülebılır. 
etekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
ttlektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk temina
tırı Yatırılması daha muvafık olacağı) 13-10-936 salı gü
llli saat 14te Daimi Encümende bulunmahdırlar. (8) 323 

• .. . 
r· Belediye makinelerine lüzumu olan 62000 ~itre moto-
ın açık eksiltme gününde isteklisi bulunmadıgından pa· 
t~rlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Levazım müdürlüğü~de !0 tülebilir. İstekliler 2490 N.lu kanununda yazılı vesıka 
b ~ 279 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
b er (Bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması da
ll' .nı~vafık olacağı) 26-10·936 pazartesi günü saat 14te 
'•ıni Encümende bulunmalıdırlar. (B) 322 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Defterdarlığından: 

Fener 

Fener 

Heybeli ada 

Üsküdar 

Yedikule 

Yeniköy 

Heybeli ada 

Heybeliada 

Balat 

Yeniköy 

Büyük ada 

Büyükada 

Büyükada 

Aksaray 

Aksaray 

Çengelköy 

Edirnekapı 

Ayvansaray 

Eğri kapı 

Edirnekapı 

Eciirnekapı 

Heybeliada 

Muham. değer 

1 ira Kr. 

Katip Muslahitin mahallesi Çor
bacı çeşmesi sokagı eski yeni 5 sa· 
yılı evin yarı payı . 500 00 
Katip Muslabittin mahallesi Çor· 
bacı çeşme sokağı eski 7 sayılı ar· 
sanın yarı payı. 35 50 
Hüseyin Rahmi sokağı yeni 3 sa-
yılı evin tamamı. 400 00 
Selamsız Y anğm bağı sokağı eski 
32 yeni 30 sayılı 82 metre ve 64 
desimetre murabbaı arsanm tamamı. 82 64 
İmrahor İlyas bey Hacı Manof so-
kağı eski 23 yeriİ 25 sayılı evın 
t 3 payı . 266 67 
Ayanikola mahallesi Keresteci so-
kağı yeni 12 sayılı evin enkazı. 15 00 
İşküzar sokağı eski 32-34 sayılı J 9 
metre ve 50 desimetre murabbaı 
arsanın 300 384 payı. 195 32 
Han sokağında eski 12 sayıh 192 
metre 49 desimetre murabbaı ar-
sanın tama mı. 1.15 00 
Karabaş mahallesi Balat caddesi 
yeni 84-86 sayılı evin l 5 payı. 600 00 
Panaiya mahallesi Köybaşı arka so-
kağı eski 36 yeni 40 sayılı arsa-
nın 20 hisse itibarile 9 hissesinin 
40 sehim tertibile 17 sehmi. 33 56 
Karanfil mahallesi Karanfil cad-
desi eski yeni 12 sayılı 557 metre 
murabbaı arsanın 64 96 payı. 
Karanfii mahal1esi Karanfil sokağı 
yeni 29 sayılı 254 metre murab
baı arsanın tamamı. 

Nizam mahallesi Nizam 
eski 4-8 yeni l 8 sayılı 

caddesi 
bahçeli 

185 67 

127 00 

kagir evin tamamı. 1200 00 
Katip Kasım mahallesi Kumsal so
kağı eski 156 yeni 159 sayılı 49 
metre murabbaı arsamn tamamı 
Katipkasım mahallesi Kumsal so· 
kağı eski t 78 yeni 137 sayılı 41 
metre murabbaı arsanın tamamı. 

: Hasan paşa sedi sokağında eski 
yeni t sayılı arsanın tamamı. 

A vcibey mahallesi Türbe sokağı 
eski yeni 31 sayılı arsanın tamamı. 

Koca Mustafa paşa mahallesi Çi
naflı çeşme kurbinde Fırın sokağı 
eski 8 sayılı arsanın tamamı. 

Avcı bey mahallesi Kutucu soka
ğı eski 11 sayılı arsanın tamamı. 
Avcı bey mahallesi Kutucu soka
ğı eski ve yeni 1 sayılı arsanın 

98 ()() 

82 00 

127 57 

&5 00 

60 00 

50 ()() 

tamamı. 70 00 
Avcı bey mahallesi Türbe soka-
ğı eski 22 yeni 41 sayılı arsanın 

tamamı. 60 00 
Yüksek sokagı eski 2 sayılı 68 met-
re t 9 desimetre murabbaı arsamn 
tamamı. 20 46 

Yukarıda yazılı mallar 13-10-936 salı günü saat 14te 
peşin para ve açık artırma ile satılacaktır Satış bede· 
line istikrazı dahili ve yüzde 5 faizli hazine tahvilleride 
kabul olunur. Talihlerin yüzde yedibuçuk pey akçelerini 
vaktı muayyeninden evvel yatırarak Defterdarlık Milli 
Emlak Müdürlüğünde muteşekkil satış komisyonuna mü· 
racaatları. (F) (1692) 294 

* • • 
Bir tonuna t 6 lira fiat tahmin olunan tephirhanelerle 

çocuklan kurtarma yurduna lazım olan 68 1 on kırıple 
made kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lu 
kanunda yazılı vesika ve 81 lira 60 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar 
ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 22-10-936 
perşembe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalı· 
dırlar . (1) 309 

Sayfa 3 

(b Müzayedeler - -= .. -~_,_,, __ _ 
ı. Müteferrik 

Bolu Orman 
Direktörlüğünden: 
- Bolu İlinin merkez il

çesinde hudutlarıo şartnamede 
yazılı Kahnca ve Konuroğlu 

L'evlet ormanından l yıl için
de imal ve ihraç olunmak üze
re numaralanmış ve ölçülm Üf 
gayri mamul 1978 metre mi
kap ve 127 desimetre mikaba 
denk 3653 adet devrik çam ve 
1078 metre 221 desimetre mi
kaba denk 927 adet devrik 
küknar ağacı 20 gün müddet
le ve kapalı zarf usulile arttır
maya konulmuştur. 

2 - Arttırma 15-10-936 per
şembe günü saat 16 da Bolu 
Orman Müdürlüğünde yapıla
caktır. 

3 - Beher gayri mamul 
metre mikap çamın muham
men bedeli 210 kuruş ve kök
narın 170 kuruştur. 

4 Muvakkat teminat 450 
liradır. 

5 - Şartname ve mukave
lename projesini görmek isti
yenler bu müddet içinde her 
gün Boluda ve İstanbulda or
man müdürlüklerine ve Anka 
rada Orman Umum Müdürlü· 
ğüne müracaat edebilirler. 

İstanbul Belediyesinden: 
Hepsine 53 lira kıymet biçi

len Fatih İtfaiye Müdürlüğü bi
nası karşısındaki arsada bulu
nan muhtelif inşaat malzemesi 
satılmak üzere açık arttırmaya 
konul'"uştur. Şartnamesi ve 
listesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İatekliler 4 liralık 
ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber (Bir gün evveli
ne kadar ilk teminatın yatırıl

maıı daha muvafık olacağı) 

22· 10-936 perşembe günü aaat 
14te Daimi Encümende bulun
malıdırlar. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

Ye,ilköy Hava müfrezesin· 
de mavcut ve köhneye tefrik 
edilen malzeme ve eşya 5 i
kinci teşrin 936 perşembe gü
nü saat l5 te satılacaktır. Mu
hammen takdiri kıymeti 720 
liradır. Görmek isliyenlerin Ye
şilköy Hava Müfrezesi Komu
tanlığına müracaatleri. İstekli
lerin 108 liralık ilk teminat 
makl:uz veya mektublarile be
raber Fındıklıda Komutanlık 

Satınalma Komisyonuna gel
melerı. 

f ratelli S P(RCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON VAPUR KUMPANYASI 
Yakohama, Kobe, Singapur, 

Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lıtanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaskov. 

(doğru ve ak.tarmaaı:ı) 
UMA MARU 18·11 936 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lıımail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevı 
Galata Billur sokak No. 10 
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1 des Charges 

1 
Date 

' -

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

Repar. canalisation et d epôt d'eau Lycee Maltepe. 606 - 46 Publique Com. Ach. Comm. lst. Findikli. -
Constr. d'un batiment a. Selimie. 3064 33 230 -

" ,, 
Briques, sable, ciment et materiel de fonderie. 985 73 87 gre a grl: Com. Ach. lntend. Ist. Tophane. -
Con:ıtr. d'une vespasienne souterraine a Y.cheir (aj .) 7655 66 575 - Publıque Com. Perm. Municipalite Ankı\ra. Bur. ecritures Municipalit6 Ank. 

Prep. de la carte actuelle du bourg de Nizip (80-120 ha) 2980 - 223 50 Pli cach. Municipalite de Nizip. -
Briqu~s refractaires. 8000 - 600 -

" 
Com Aclı. D. Gen. Fab. Milit. -

Reparalion de l'etable de la caserne de Rami. 4118 12 309 - Publique Com. A~ h Comm. lst. Findıkli · -
Const. du pont Kemalli (portee 2 X 10) sur la route 11500 - 862 50 Pli cach. Vilayet de T clıoroum. Dir. Trav. Pub. Tchoroum. 

Sun2'urlu-T cherikli). 

279 -' Gre a grc Motorine 62000 litres (ajourne). - Com. Perm. Municipalite lstanbul. Dir. Economat Municipal. lstanbul 

..... • Produits Chimiques et Pharmaceutiques - lnstruments Sanitaires - F ourniture pour Hôpitaux •!• 
lnstruments chirurgicaux 10 lots (Hôp. Djerahpacha) ı 67 601 5 10' Gre a gre i Cüm. Perm. Municipalite Istanbul. f Dir. l"co~omat Municipalite lstanb. , 

.... • Bois de Construction - Planches, Poteaux ete . ••• • 
Contre plaques : acajou 404 p. - hetre 406 p 

1 
1~960 -,1122 -- ,Pil cachetcı Com. Ach. \ı1ın. Def Nat. Ankara. , - l 

~·· • Habillement - Lingerie- Chaussures ete. >!• 

Etoffe bleue pr. costume d 'hiver : 6500 m. 

1 

17875 -ı 1340 -ı Pli cach. , Com. ~eh. M;n. Def. Nat. Anka.T -

1 
Gants pour L. 3000. 3000 - 225 - Publique Com. Ach. Comm. lst Findikli. -

1... ~ Travaux d'lmprimerie- Reliure ~ Papeterie -Fo~rniture de Bureau •• f • 
Papeterie 36 lots pour l'Ecole Dumlupunar. -212 - 15 90\ G« a .,e

1 

Com. P«m. Mun;dpafüe lotanbul. Dir. Econom.:ıt Munici pal. Is tan b. 
Enveloppes et 23 autres lots de papeterie pour l' A- 220 - 16 50 ,, " ,, " 

,, 
sile des Pauvres. 

~ .... Combustible, Charbons - Carburant. (Benzine, ete.) ···-• • -Charbon lave marine : 175 t. 2362 50 177 191 Publique Com. Ach. Dır . G. PTT. G.saray Bureau ecritur~s Dir. G. PTT. 
Bois de chauffage: 20 t.-Charb. pr. brasero 1,5 t. (aj.) 410 - 30 - Com. Perm. Municipalite Ankara. Bur. ccritııres Municipali tc Ank. n 

Lignite criblee: 9835 t. (de la mine Som) (cah. eh. 180) L.4,5 la t . 3319 31 Pli cach. Adm. Ch. Fer Etat, Ankara. Caisses d' Ankara et Haydarpacha. 

" criblee: 8165 t. (des min. Deyirmisaz ou Tavchanli) ,, 2755 69 
" 

,, 
" 

..... • Transport- Chargement Dechargement •!• 

Chargement et dechargement d'environ 17000 t . charb. ' 4930 - ı 369 75, \ Comınand. Naval. JsL. Kas .pacha. 
1 

Dir. Intend. Nav. Kassimpacha. 

\ 

•!• Ameublement Mobili er pour Habitation et Bureaux-Tapisserie- Lincıleum-Tapis ete. •• 4 • - -
Bibliotheque, table de lecture, chaises, plafonniere 2235 - 167 62' Publique Dep. Const. Dir.G. Vakoufs Ank. -

ete. pour le 2me Vakouf App. 
Fourniture et pose de 850 m2 de linoleum (DLV ex- 2000 - 150 - il Dir. lnstruc. Pub. Edirne. -

tra Walton B. dunkelbaum-3 mm; carton 2 mm) 
pr. Ecole Arts et Metiers Edi.rne (aj.) 

Armoires 30 p. 450 - 33 75 Grr a gre Com. Perm. Municipalite lstanbul. Dir. Economat Munic. d'lst. 

-

2-11-36 
2-11-936 

13-10-936 
16-10-36 
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5-11-936 
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26-10 36 
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I 
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16-10-936 

13-10-936 

. ./ 
ıs/ 

1 o sı-
11 ( 
ıı ı. 

-- - ~-.. ·· r=eetırft1'9! 

.... • Divers .... • -
Juınclles : 

...---cııs 

150 p. (aj.) - 562 52 Com.Ach.Ist.Comm. G. Surv.Douan. 
Ploınb pour wagons : 10 t. 2600 - 195 - Publique 1. Com. Exp. Ch. Fer Etat H.pacha. 
Vitres ordinaires (blanches lait. vertes et rouges 1597 80 120 

" " . doublees) : 435 pieces, 13 M 3. 
Cırc, goudron de Norvege, huile animale ete. (aj.) 651 40 48 85 " Corn. Perm. Municipalitc lstanbul. 
Crochets pour isolateurs : N. 1: 3100 .P· ld No. 3 965 73 - Gre a gre Com.Ach.Ist.Comm.G. Surv.Douan. 

(avec isol.) : 300 p. 

..... • B) Adjudica ions a la surenchere • •• • 
Materiel et effets hors d'usage a Yechilkeuy. - -720 - 108- Publique Com. Ach Comm. Ist. Findikli. 
Bois de charpente : 17569 p . (297 m3 034) se trou- 3564 41 -

" Com. Ventes Dir. Biens Chile. 
vant en divers endroits . 

Mat ·· ı erıe de coruıtruction. 53- 4 - Com Perm. Municipalitc Istanbul. " 

- .a::w --

Dir. Econom. Mun. d'lslanbul 

--

Command. Aviation Yechilkeuy. 
-

Dir. Econom. Municip. Ista nbul. 
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