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SALI 13 Birinci Teşrin 1936 

İÇiNDEKİLER: 
ilanlar, Emirler, Tebliğler 

a) Münakasalar 

1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
~ inşaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 
3 - ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 
4 Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

S Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

6 Makineler, Motörlar, sair teferruatı. 
7 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 
8 Müteferrik 

1 - Müteferik 
b) Müzayedeler 

~r, Em iri er, Tebliğle!:..:_ 
İstanbul Belediyesi Merkez Hal Müdürlüğünden: 

lialde 139 numaralı kavun, karpuz sergisinde icrayı ticaret 
t~en Nazmi İrmak ve Yorgi Valiyadis buradaki muamelelerine 
~1~ctyet vermiş olduklarından hesabları tasfiye edilerek idaremizde-
1 terninatlari aade edileceğinden mezkur sergiden alacaklı bulu
~~ müstahsil varsa evrakı müsbitlerile birlikte nihayet 28-10-36 
tıhine kadar dairemize müracaatleri lüzumu ilan olunur. 

Kadastro Birinci Mmtaka Müdürlüğünden : 

Büyükadanın Karanfil mahallasinin Nevzatbey caddesinde ve 
l O adanın 10 parselindeki 3908 metro murabbaı çamlık Tapu 
~Yit ve senedine merbut olmadığı ve ötedenberi Maliye Hazine
ı tarafından bilaniza ve fasıla tasarruf edileceğinde bulunduğu 
tıQ•ta Tapu memurunun tahkikatından anlaşılmıştır. 
t· Bu yer için Maliye Hazinesine Tapu senet ve çapı verilece· 
ı '"den bermucibi kanun bu yere ait plan sureti iki ay müddetle 
~lanbul Sultanahmette mülga Defterhane binasında Birinci M~n
I k, Kadastro Müdüriyeti salonuna talik edilmişti. Bu yer ıle 
~ &ka tasarrufası olanlar varsa vesaiki tasarrufiyelerile. birlik~e 
~ lllüddet zarfında Birinci Mıntaka Kadastro Müdüriyetıne mu

~-Caatleri taktimen ilin olunur. 

~ .MÜ N A K A S A L A R 

~zak, Zahire, Et ve Sebze: 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1. 1- 19,000 kilo sade yağı alınacaktır. Tahmin bedeli 18,262 
ıra 80 kuruştur. 

2- Şartname hergün Komisyonda görülebilir. 
3- Eksiltme 21-10-936 çarşamba günü saat 15 te Selmiye Tüm 

.\ıkerlik Dairesi binasındaki Askeri Satınalma komisyonunda 
cılacakt 

ır. 

4- Ekıiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 - Yağın muvakkat teminatı 1,369 lira 71 kuruştur. 

d 6- Teklif mektubları 21-10-936 çarşamba günü saat 14 e ka
~r Satınalma Komisyonuna verilecektir. Bu saatten sonra mek

hlar- kabul edilmez. 
~ 7- Şartnamenin 4 maddesinde istenilen vesikalar temipatın 
01lduğu zarf içerisine konulmuş olacaktır. 

Adepazarı Tohum f slah ve Deneme İstasyonun Alım 
Satım Komisyonundan: 

12 bin kilo arpa · açık eksiltme usulile alınacaktır. . 
Şartnamesi parasız gönderilir. Eksiltme 24 birinciteşrın cu

lkıat1:esj 1aat 14 de Adapazarı Malmüdürlüğü dairesinde yapıla
:'ktır. İstekliler ticaret odası vesikası ve 30 lira teminat makbu
l( ile zamanında müracaat etmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonundan: 
}> Çatalca müatahkem mevki Komutanlığı eratınm senelik ihti· 
il'~• olan 24500 kilo bula-ur 9· 11-938 pazartesi günü ıaat l -1,30da 
Çık eksi.itme ile ihalesi yapılacaktır. Muhammen tutarı 3360 lira- , 

dır. Şartnamesi komisyonumuz
da görülebilir. İsteklilerin 252 
liralık ilk teminat makbuz ve• 
ya mektublarile beraber Fın

dıklıda Komutanlık Satınalmal j 
komisyonuna gelmeleri. i 

* • * 
Çatalca müstahkem mevki 

komutanlığı eratı için 4000 ki· 
lo zeytınyağı açık eksiltme ıle 

ihalesi 9-11-936 pa:ıartesi günü 
saat 16da yapılacaktır. Muham
men tutarı 2400 liradır. Şartna~ 
mesi komisyonumuzda görüle
bilir. İsteklilerinin 120 liralık 
ilk teminat makbuz veya mek· 
tublarile beraber Fındıklıda Ko
mutanlık Satınalma komisyo• 
nuna gelmeleri. 

* * • 
Çatalca müstahkem mevki 

kıtaat eratının senelik ihtiyaç· 
ları olan 6000 kilo sabun açık 
eksiltme ile 9·11-936 pazartesi 
günü saat 15,30da ihalesi yapı· 
lacaktır. Muhammen tutarı 2280 
liradır. Şartnamesi komisyonu
muzda görülebilir. İsteklilerin 
171 liralık ilk teıninat makbuz 
veya mektublarile beraber Fın
dıklıda Komutanlık Satınalma 

komisyonuna gelmeleri. 
.. 

• • 
Çatalca müstahkem mevki 

kıtaatuım senelık ihtiyacı olan 
13800 kilo pilavlık ve 9700 kilo 
çorbalık pirinç açık eksiltme 
ile 9-11-936 pazartesi günü saat 
15 te ihalesi yapılacaktır. Mu
hammen tutarları pilavlık pi
rincin 3588 lira ve çorbalık pi· 
rincin de 1746 liradır. Şartna
mesi .komisyonumuzcla görüle
bilir. isteklilerin pilavlık pirinç 
için 2TO ve çoröalık pirinç için 
de 13l ki ceman 401 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektu
blarile beraber Fındıklıda Ko· 
mutanlık Satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği 
Saiınalma Komisyonundar.: 

1 - İzmir müstahkem mev
kii kıtaatının 86400 kilo yerli 
pirinç ihi:iyacı kapalı zarf usu · 
lile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 birinci teş · 
!İn 936 salı günü saat 16 da 
h:mirde kışlada müstahkem 
mevkii satınalma komisyonun
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmuu 
tutarı 16416 liradır. 

4 - Teminatı muvakkale 
akçası 1231 lira 20 kuruştur. 

5 - Şartnamesi hergün ko· 
misyonda görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret oda
ıında kayidli olduklarına dair 
vesika göstermek mecburiyetin· 
dedirler. 

7 - Eksiltmeye iştarak e
decekler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddesinde yazılı ve
sikaları ile ilk teminat ve tek
lif mektublarını ihale saatin· 
den bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 

"' . 

Gaziantepteki hudud birlik
lerinin bir senelik ekmeklik ih
tiyacı olan 138000 kilo ' un 23 
eylfıl 936 dan itibaren kapalı 

zarf usulile münakasaya kon-

muştur. İhale günü 15-10-936 

perşembe günü saat 10 dadır.: 
Tahmin bedeli 15180 liradır. 

Muvakkat teminatı 1138 lira 

50 kuruştur. Taliplerin mezkur 
gün ve saatte Ayntap askeri 
satınalma komisyonuna müra -
caatlerı , hariçten talip olacak
ların ihale saatinden laakal bir 
saat evvel teklif mektublarını 
komisyona göndermeleri. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 21500 lira olan 25000 kilo sadeyağ 26 

teşrinevel 936 tarihine rastlıyan pazartesi gÜl!Ü saat 14 de 
kapalı zarf usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1612 lira 50 kuruş olup şartnamesi ko· 
misyondan her gün parasız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte tek
lif mektublarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar K•
sımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden: 

Cinsi Kilo Kilo fiyatı Lira teminab 
asgari azami tahmiai tutan muvakkat 

L. K. 
Sade yağ 2100 2700 85 2295 172 13 
Zeytin yağı 900 1400 60 840 63 00 
Beyaz peynir 1350 1850 38 703 52 73 

lSüt 1000 1250 13 162,5 12 19 
Yoğurt 1000 1500 20 300 22 50 
Yumurta 24000 ad. 28{)00 ad. 2 560 42 ()() 

T. bamya 200 300 20 60 4 50 
T. fasulya 1800 2000 l2 240 18 ()() 

Kabak 1000 2000 5 100 7 50 
Bakla 400 500 8 40 3 00 
Domates 700 1000 5 50 3 75 
O. biber 300 400 15 60 4 50 
Patlıcan 1300 1500 15 225 16 88 

Ankara Hukuk Fakültesi leyli okuyucuları için Mayıs 937 ni-
hayetine kadar alınacak olan yukarıda cinsleri hizalarında mik-
tarları ve tahmini fiyatı ile tutarı ve teminatı yazılı 13 kalem 
erzak açık eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 31-10-936 cumarteıi 
günü saat 10,5da Fakülteye gelmeleri. 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktöründen : 

Cinsi Miktarı Tahmini fiyatı Tutarı Teminata 
Teneke Kuruş Lira Lira 

Menba suyu 5000 15 750 56,25 
Ankara Hukuk Fakültesi için alınacak olan menba suyu açık 

eksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 31-10-936 cumarteai günü •&at 
1 1 de Fakülteye gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

J - Ankara garnizonu eratı ile harp okurlarının ihtiyacı için 
aşağıda cins, miktar ve tutarları ile muvakkat teminatlarını yazı· 
lı 2 kalem sebze 26-10-936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
15 de ve açık eksiltme ile alınacakbr. 

2 - Şartnameleri hergün komisyonda görülebilir. 
3 - isteklilerin belli gün ve saatte kanunun 2, 3üncil. mad

delerindeki vesikalarla birlikte Ankara levazım amirliği aabnal
ma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi Mikdarı Tutarı Muvakkat teminatı 
Kilo Lira Lira Kuruş 

Patlıcan 45000 4500 337 50 
Domates 25000 2500 187 50 

Deniz Levazım Sa tınalma Komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı ve Tahmin bedeli Muvakkat teminab 
Ölçiisü Lira Kr. Lira Kurut 

Sığır eti 98725 kilo 32085 63) 
Koyun eti 5000 kilo 2175 00) 3001 67 
Kuzu eti 14353 kilo 6028 26) 

Yukarıda cins ve miktarı ile tahmin edilen bedelleri ve mu
vakkat teminatları yazılı olan üç kalem yiyecek 27-10-936 tarihi
ne rastlayan salı günü saat 14 de kapalı zarf usulile alınacak· 
tır. 

Şartnamesi 201 kuruş mukabilinde komisyondatı her gün ve
rilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yanlı veıikalarla birlikte 
teklif rnektublarını belli gün ve saatten bir .aat evveline kadar 
Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına vermeleri. 



r 
Sayfa ?. 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

1- 712400 kilo yulaf veya 
arpa alınacaktır. Yulafın tah
min bedeli 48,087 lira, arpanın 
tahmin bedeli 40393 lira 8 ku
ruştur. 

2- Alınacak yulaf veya ar
panın şartnameleri hergün Ko
misyonda görülebilir. 

3 Eksiltme 19-10-936 pazar-
teJi günü saat 11 de Selimiye 
Tüm Askerlik binasında top· 
lanan Askeri Satınalma Komis
yonunda olacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf uau
lile olacaktır. 
5- Yulafın muvakkat temi

nah 3,606 lira 53 kuruştur. Ar
panın 3,029 lira 48 kuruştur. 

6- Teklif mektubları 19-Bi
rinciteşrin-936 pazartesi günü 
saat ona kadar Satınalma Ko
misyonuna verilmiş olacaktır. 
Bu saatten aonra mektublar 
kabul edilmez. 

1- Şartnamenin 4 maddesin
de istenen vesikalar teminat 
konduğu zarf içerisine konmuş 

olacaktır. 

Etlik Baytari Merkez Labo
ratuarları Direktörlüğünden: 

Müesses.? hayvanatı için açık 
eksiltme suretile alınacak olan 
40 bin kilo arpanın eksihme 
müddeti l O aün uzatılmıgtır. 

Tahmin edilen bedeli 1260 lira· 
dır. İhalesi salı 20-10-936 günü 
saat i5 tedir. Şartnamesi Müdi
riyetten bedelsiz verilir. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı 
kanunda yazılı vesaikle muay
yen gün ve saatte 94 lira 50 

kurusluk teminatlarile beraber 
Ziraat Vekaleti muhasebe Di
rektörlüğündeki satınalma ko
ıniıyonuna müracaatleri. 

2- inşaat-Tamirat-Nafıa 
işleri ve Malzemesi 

-Harita 

İzmir Bayındırlık 
Direktörlüğünden: 
- 14666 lira 12 kuruş 

· ,keşif bedelli Ödemiş· Çatal 
yolunun 0-t 0003+500 üncü ki
lometreleri arasındaki şose ile 
2 menfez yapısı 28-9-936 den 
itibaren 20 gün müddetle ka
palı eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu yolun kapalı eksilt
mesi 19 ilkteşrin 936 pazartesi 

IÜnü saat l 1 de İzmir İli Dai
mi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin hazırlıya
cakları 1100 liralık muvakkat 
teminatla teklifnamelerini ve 
ehliyet vesikalarile birlikte adı 
geçen günlemeçte ihale saatin
den bir saat evveline ka-lar 
Dairni Encümen Başkanlığına 
Vererek makbuz almaları. İhale 
gününde bütçe gelmediği tak· 
dirde 2 ci bir ilanla zarfların 
kabulüne devam olunacaktır. 

4 - Fazla bilgi edinmek 
istiyenlerin İzmir Bavındırlık 
Direktörlüğüne başvur~aları. 

Ankara Valiliğinden: 

Etlik Merkez Laboratuarla· 
rı tadil ve ilaveyi inşaatının i
halesi 24-9-936 da yapılmak i
çin kapalı zarf usulile eksilt
miye konulmuş ise de talip zu
hur etmemiş olmasından dola
y~ mezkür inşaat arttırma, ek· 
•ıltme ve ihale kanununun 40 
cı maddesi son fıkrası mucibin
ce 24-9-936 tarihinden itibaren 
1 ay müddetle pazarlığa konul
mu,tur. 

Keşif bedeli 19611 lira 32 
kuruştan ibaret olan bu inşaat 
için isteklilerin 1470 lira 85 
kuruşluk teminat mektubu ve 
Ticaret Odası vesikasile bir
likte her salı ve cuma günleri 
saat 15 te Vilayet binasında 

Nafıa Müdürlüğü Odasında 
toplanan Komisyona gelmeleri 
Ekı.iltme şartnamesi, Fenni 
şartname ve keşif varakaları 

125 kuruş mukabilinde Vilayet 
Nafıa Müdürlüğünden temin o· 

lunacaktır. 

O. D. Yolları ve Limanları 
İsletme U. İdaresinden: 

Eskişehir istasyonunun ar
kasındaki yerlere patke, karo-

MÜNAKASA GAZETESİ 

la j, bordür inşası fenni şartna
me vP. mukavele projesi mu-

i cibince 9989 lira 22 kuruş mu
hammen bedel üzerinden 2 i· 
kinciteşrin 936 pazartesi günü 
saat 15 de Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki Birinci İş
letme Komisyonu tarafından 

kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Bu işe girmek istiyen
lerin 749 lira 25 kuruşluk mu
vakkat teminatlarile ehliyet ve 
kanunun tayin ettiği diğer ve
saiki muhtevi teklif mektubla
rını eksiltme günü saat 14 e 
kadar Komisyon Reisliğine tes
lim etmeleri Iazımdır. 

Bu işe ait şartname. plan 
ve mukavele projeleri parasız 

olarak komisyondan dağıtılmak
tadır. 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli İlk teminatı 
Salkım sö?,'ütte Hüdaverdigar cad
desinde karaki Hüseyin çelebi 
cami minaresinin yıkılıp içeriye ye-
niden yapılmas1 799,25 
İstanbul 25 inci mektebin tamiri 6.31 48 

' 

59,94 
48 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler açık eksiltmede istek-
lisi bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakı ve şart
namesi levazım müdürlüğünde görülebili. İstekliler (Fen ehliyet 
vesikası şarttır) 2490 numaralı kanunda yazılı v<'sik a ve hızala
rında gösterilen teminat makbuz veya mektubile beraber (bi~ gün 
evveline kadar ilk teminatın yatırılmaı;ı daha muvafık olacağı) 
22-10-936 perşembe günü saat 14 de daimi encümende bulunma
lıdırlar. 

Çanakkale Vilayetinden: 

18210 lira 60 kuruş bedeli keşifli Eceabad-Gelibolu yolu ta
miratı esasiyesi pazarlık suretile talibine ihale edileceğinden is
teklilerin Çanakkale Vilayeti Daimi Encümenin~ müracaatleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

müdürlüğü daires:nde mevcuttur. Eksiltmeye girecek 
150 lira muvakkat teminatının hususi idare müdürlüğü 
yatırılmış olması lazımdır. 

4-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba.!.~ 
Maliye Vekaletinden: 

. . ı kııı" 
ihaleyi müteakıb tamamı lstanbulda }üzüm gösteri ece <fe i 

hadle teslim edilmek üzere Zonguldak tipinde nikelsiz O, I'. p1• 
numaralı kömür sobalarından dokuz yüz altmış beş adedı ~ 
zarlıkla satın alınacakbr. Tahmin bedeli, on yedi bi:ı yüı ~e ,; 
bir lira otuz yedi kuruş ve 2490 numaralı kanunun yirmioc•,.ııı ti' 
desine göre pazarlığa iştirak edebilmek için verilecek kat 1 

minatı iki bin beş yüz yetmiş yedi lira y~rmi bir kuruştur. ,)f' 
Şartname, Levazım Müdürlüğünde ve lstanbulda Dolınab 

de Maliye Evrak~ Matbua ambarında görülebilir. , 
Pazarlığı J 9-W-936 pazartesi günü saat on beşte Leva:ıııJJ 

dürl~ğünde toplanan Eksiltme komisyonunda yapılacaktır. ııi\C 

isteklilerin teminat makbuzu veya banka kefalet me~tıl; 
birlikte 10 gün ve saatte Levazım Müdürlüğündeki Konıı•f 
geJmeleri. 

w um •r 

5--Mensucat · Elbise - Kundura - Çamaş~ 
Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan: 

1 - 18750 metre yazlık elbiselik kumaş kapalı zarfla 
meye konulmuştur. 

2 -· T ahrnin edilen bedeli 11 .250 lira olup ilk teminat 
843 lira 75 kuruştur. 

eksilt' 

3- İhalesi 4·11-936 çarşamba günü saat 15 de dir. . 
4- Şartnamesini almak ve görmek istiyenlerle eksiltmiye ~ 

receklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki beli e 
leriyle birlikte teminat ve teklif mektub!arını en geç saat I~ 
kadar ihale günü M. M. V. satın alma komisyonuna vermeler•· 

Ankara Belediye Reisliğimden: 
1 - İtfaiye memur, şoför ve mürettebatı için 85 takım elbifl 

ve kasket yeniden 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştııf 
2 Muhammen bedeli 1087,5 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 81,5 liradır. 
4- Şartname ve nümunesini görmek istiyenler her gün Y 

işleri kalemine ve isteklilerin de 23-10-936 cuma günü saat 
buçukta Belediye encümenine müracaatları. Taş kışlanın tamir işi 26· 10-936 pazartesi günü saat 16, 15 

te açık eksilime ile talibine ihale edilecektir. Keşif bedeli 900 
lira olup ilk teminatı 67 lira 50 kuruştur. Şartname ve Keşifna

mesi her gün öğleden evvel Komisyonda görülebilir. İsteklilerin 6-Makineler' Motörler' sair teferruatı 
vakti muayyeninde ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber -

Nafıa Vekaletinden: Komisyona gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden: 

Ankara sanat okulunda yapılacak tamirat 20-10 936 salı günü 
saat 15 de vilayet nafıa müdürlüğü odasında toplanan eksiltme 
komisyonunda ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konul
muştur. Keşif bedeli 2841 lira 60 kuruştur. Muvakkat teminat 
216 lira 83 kuruştur. İsteklilerin teminat mektubu ticaret odası 
nafıa müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikalarile birlikte 
ihale günü komisyonda bulunmaları. Evrakı keşfiyeyi görmek 

istiyenlerin hergün nafıa müdürlüğüne ve mektep ıdaresine mü
tacaatleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Yapı tamiri: Zir poligonundaki binalarda pazarlıkla tamirat 

yaptırılacaktır. Keşif tutarı; 502 lira 96 kuruştur. Keşif ve şart· 
namesi bedeline karşı inşaat şubesinden alınacaktır. İhalesi 13 
birinciteşrin 936 salı günü saat 11 dedir. İlk teminatı 37 lira 73 
kuruştur. Pazarlığa gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2, 3üncü maddelerinde istenen bilgelerle pazarlık gün 
ve vaktinde M. M. V. satınalma komisyonuna gelsinler. 

3-İfaçlar, Klinik ve İspençiyari aJat: 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satınalma Komisyonundan: 

500 Ton Asit Nitrik 

Tahmin edilen bedeli 92500 lira olan yukarJa miktarı ve cin· 
si yazıh malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satınalma 
komisyonunca 30-11-936 tarihinde paZ3rtesi günü saat 15te kapa 
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname dört lira 63 kuruş muka
bilinde komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 
5875 lirayı havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14e kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. 

Ankara Valiliğinden: 

Eksiltmeye konulan iş on bir kaza hususi dispanserleri için 
208 kalem muhtelif ecza 48 kalem tıbbi ve ispençiyari aletler sa
tın alı~acaktır. Muhammen bedeli 1970 lira 2 kuruştur. 

Eksıltme 26-10-936 pazartesi günü saat 15te Vilayet Daimi 
Encümende yapılaçaktır. Şartname Vilayet Sıhhat 

25 Teşrinisani 936 çarşamba günü saat 15 de Ankarada N 
Vekaleti malzeme eksiltme komisyon odasında 55640 lira muh r 
men bedelli 30 kalem atelya tezgahının kapalı zarf usulile e 
siltmes i yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4032 liradır . O' 
Eksiltme şartname ve teferruatı Ankara Vekalet malzeme °' 

dürlüğünden 278 kuruş mukabilinde verilir. . 
İsteklilerin teklif mektublarının resmi gazetenin 7·5-936 ~-,.~ 

ve 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye göre Nafıa \ie1' 
letinrlen alınmış vesika ile birlikte 25-11-936 çarşamba günü s~ 
14e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne vermel 
lazımdır. 

7 • Mahrukat - Benzin - Makine yağları ve saire 

Güzel San' atlar~ Akademisi Direktörlüğünden 

Nevi 

Lave maden kömürü 
Gürgen odunu 
Meşe odunu 
Mangal kömürü 
Kok kömürü 
Çıra 

Mi~tarı 

100 ton 
60 çeki 
20 çeki 

1200 kilo 
30 ton 

500 kilo 

Tutarı 

Lira 
l 150 
144 
54 
39 

595 
25 

Muvakkat temio't 

miktarı 0 
0 7,5 

Lira K. 
86 25 
tO 80 
4 05 
2 93 

37 13 
1 88 ____ _, 

1907 14304 
Yukarıda cins ve miktarlarile muhammen fiatları ve mu~•"' 

kat teminat bedelleri yazılı mahrukat açık eksiltme ile satın ,Jı' 
nacaktır. 

Eksiltme 16-10-936 cuma günü saat onda Cağaloğlundaki Y fi 
sek Mektebler muhasebeciliğ!nde yapılacal.;:tır. Şartnumeyi 1 
mek istiyenlerin Akademi Yartfirektörlüğüne müracaatleri. 

8-Müteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 

Umum idaresinden: . ~' 
1 inci işletme mıntakasında Haydarpaşa-Ankara hattı üzerıll ti 

aşağıda mevkii , miktan muhammen bedeli ve teslim müddee' 
muvakkat tem~n~tı yazılı 6 mahalde balast ihzar ve vagonda ~( 
ya ocakta teslımı kapalı zarf usulile ayrı ayrı eksiltmeye kO 
muştur. 



t· . 
1 ~ıltrne 27-10-936 salı günü saat 15te Haydarpaşada gar bi-
as ahilindeki 1 inci işletme komisyonunda yapılacaktır . 
~-~ liralık işe:ait şartnamelerle mukavele projesi 90 kuruş 
d ılınde ve diğer işlere ait şartnameler ve mukavele proje -
~t' ~arasız olarak komisyondan verilmektedir. 

11 
tklılerin 2490 No.lu artırma, eksiltme ve ihale kanunu mu-

'~~ Ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer vesaikle ve her iş 
•tasında yazılı muvakkat teminat makbuzlarile her iki tes

it~kline göre fiat teklifini havi zarfların üzerine hangi mahal
•last için olduğu yazılmak suretile eksiltme saatinden bir 

~ '\'vel makbuz mukabilinde Haydarpaşada komisyon reisliği
trırıiş olmaları ve teklif sahiplerinin de eksiltme günü saa-
d hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenlerin de 
ilrpaşada yol baş müfettişliğine müracaatları lazımdır. 

Beher metro mikap 
muhammen bedeli 

K. L. M. Vagonda Ocakta Müddeti Bedeli Mik. Muv. 
teslim teslim teslim tem. 

lira M3 lira 

147+ 800 147 K. 143 K. 9 ay 35280 24000 2646 
184+ 000 138 ,, 134 6 ay 5520 4000 414 

186+ 000 138 " 134 9 ay 19320 14000 1449 
217+ 000 138 

" 
134 6 ay 5520 4000 414 

258+ 000 147 ,, 143 9 ay 22050 15000 1654 

479+ 000 138 
" 

134 6 ay 6900 5000 5171 ~ 
- -- --

94590 7094 

~enıiryollara ve Limanları İşletme Umum idaresinden: 
t llhamen bedeli 4417 lira 70 kuruş olan muhtelif eb 'atta 1775 

\'agon camı 745 aded adi bina camı, 75 aded duble bina 
1• 25 adet buzlu cam 2-11-936 pazartesi günü saat IO da Hay
~ilŞada Gar binası dahilindeki birinci işletme komisyonu tara
j'tı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
d~lekllterin 331 lira 35 kuruş ~uvakkat teminat ile kanunun 
lltıci! m>t.ddesi mubibince bu ışe girmeğe manii kanuni bu

:adığıdan dair beyanname vermeleri lazımdır . bu işe ait şart
tile liaydarpaşada 1 inci işletme komisyonundan parasız olarak 

illektedir. 

l~tanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 
~ Kor için 3 bin tane Erat bel kemeri açık eksiltme ile 5 
tıteşrin 936 perşembe günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. 
"lllınen tutarı 3750 lirad!r. Şartnamesi komisyonumuzda gö
ılir, İsteklilerin 282 liralık ilk teminat makbuz veya mektu-
beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Komutan· 
~tınalma komisyonuna gelmeleri. 

keri Fabrikalar U. M. satınalma Komi yonundan s 
·2-ı. ~6.28 eyliil 936 günü gazE'•elerde 9- I0·9"'6 gününda satın 
tıınızı ilan ettiğimiz 4 kalem vernik ve 2 kalem takların 

~~esi:ıde değişiklik yapılacağından bunlara aid ilanların 
ı.ı yoKtur. 

istanbul Belediyesinden: 

~tşif bedeli 809 lira IO kuruş olan Lalelide Koca Ragıp ve 
liaşmet ıokaklarında tesviyeden yiiksek kalan tahminen 
btetre mik'abı toprağın kaldırılması açık eksiltmeye konul· 

~~~· ~eşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde gö-
~ •lır , istekliler 60 lira 70 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
tı.ıbue beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırıl

ı 1 daha muvafık olacağı) 23-10-936 cuma günü saat 14 de da
'tıcümende bulunmalıdırlar. 

Ackara Mektepler Alım Satım Komisyonundan: 

1~~2İ Terbiye t.nstitüsünde açılan kurs için 150-200 battaniye 

2 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

'd ::ınc· . ' edilen bedeli 2800 lira muvakkat teminat 210 
ı 1 ı nevı 

3 ~ Prevantori . 
' i ve şartnarueyi görmek istiyenler okula müra-
t etYac.. '\an c 

4 ınenan>. 

b' Eksiltme 20-10-936 salı günn saat l5te Ankara ınektebleri 
s~e~eciliğinde satınahna komisyonunda yapılacaktır. 

~~t lsteklilerin ihalf: günü saat on dörte kadar teminatlarını 
' 0ler muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunacaktır. 

• ~ . . 
~'tara makinelerinde kullanılmak üzere mühtelif ebatta 47800 
d~ eten şerit pazarhkla salın alınacaktır. Bak : İnhisarlar U. 
lit-lüğü İlanlarına. 

~llh * * * • & tel~f ebc.tta 139 adet yün bayrak pazarlıkla satınahnacak·.; 
~k lnhiıarlar U. Müdürlüğü ilanlarına. 

& 1sta1bul Orman Direktörlüğünden: 
~ltırk·· ""1ıtı oy kaza:ında müsadere ve ilan edilen 365 kental meşe 

'uır t talih çıknamaıından arttırma 14-I0-93tl gününe bırakıl-
~ Slekl'l " d (•d ' llıiite •.er o !Un saat 14 e kazayı mezkur Orman, aresın-

hkkıl konisyona müracaatları. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

İstanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 

1465 mezad kaimesi 157 kilo 109.90 lira halı tamirine mah
sus ipek ipliğinin 15-10·936 günü saat 14 t e İstanbul Gümrüğün
deki Satış salonunda açık arttırm aları yapılacaktır. Arttırmıya 

gircc eklerd~n yüzde yedi buçuk p .!y akçesi VE' unvan teskeresi 
aranır. 

İstanbul Belediyesinden: 
Heybeliadada Oruç Reis sokağında fırtınadan yıkılarak klana 

12 tane servi ağaçı olduğu yerde açık arttJrma ile satılacaktır. 
Bu ağaçlara 12 lira tahmin olunmuştur. İstekliler yüzde 7,5 pey 
akçelerile beraber 13-10 936 salı günü saat 14 de orada buluna
cak memura müracaat etmelidirler. 

Gebze İnhisarlar Müdiriyetinden: 
Gebze İnhisarlar Müdürlüğü anbarında 2 seneyi mütecaviz bir 

zamandanberi satılmayıp kalan 933 y•lı ürününden 3 kişiye aid 
17 dente 317 kilo emanet malı tütünler 1071 sayılı tütün inhisar 
kanununun maddei mahsusası mucibince tarihli ilandan itibaren 
15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Taliplerin sözü 
geçen tütünieri ve arttırma şartnamesini görmek ve pey sürmek 
üzere teminatlarile idaremize müracaatleri. 

Bolu Orman Direktörlüğünden : 

1- Bolu İlinin merkez ilçesinde hududları şartnamede yazılı 
kiraz dağı ve korcuk yaylası devlet ormanmdan bir yıl içinde 
imal ve ihraç oiunmak üzere numaralanmış ve ölçülmüş gayri 
mamul 2444 metre ve 793 desimetre mikaba denk 4684 devrik 
çam ağacı yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile arttırmaya 
konulmuştur, 

2- Arttırma 15-I0-936 perşembe günü saat 16da Bolu Orman 
Müdürlüğünde yrpılacaktır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:__ 
3 adet yün bayrak 150 x 225 
5 ,, ,, ,, ıoox 150 
6 ,, " ,, 85 x 130 
30 ,, ,! ., 70 x 105 
95 ,, ,, ,, 50x 75 
1 - Şartnamesi mucibince yukarıda ebadı gösterilen 

139 adet yün bayrak pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık, 28· I 0-936 tarihine rastlıyan çarşamba 
günü saat 14te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin-
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. . 

3- İsteklilerin tayin olunan gün ye saatte yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona müra
caatları lazımdır. (2126) 328 1 - 4 

* * ,. 
1- Şartnamesi mucibince sigara makinelerinde kul

lanılmak üzere muhtelif ebatta (47.800) adet keten şerit 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Eksiltme 3, 11-936 tarihine rastlıyan sah günü saat 
14te Kaba taşta Levazım ve · Mühayaat şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko
misyona müracaatları lazımdır. (2120) 329 1-.4 

* • • 
300 Adet P. M. 32-11 zincir başlıklariyle beraber 
200 » P. M 10-56 Rezistans (Tekli) 
150 » P. M 45-19 » (Çiftli) 
400 metre kalın çivili kayış ekselsiyor makineleri için 

1 - Numune ve şartnamesi mucibince yukarıda yazılı 
dört kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

.. ~- -- Pazarlık 28· 10·936 tarihine rastlıyan çarşamba 
gunu saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün paraıız adı geçen şubeden 
alınır. 

4- İsteklilerin, pazarlık için tayın olunan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur ko-
misyona müracaatları (2093) 331 ı - 4 

* ... * 

1 - Şartname ve keşifnamesi mucibince 2021 lira 
48 kuruş keşif Bedelli Maltepe tütün Enstitüsünde yapı
lacak 375 metre tülündeki yolun inşaatı pazarlık suretile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 14-10·936 tarihine raslıyan Çarşamba 
ğ.ü~.ü ~aat 14 de Kabataşta Levazım ve Mübabaat Şube
sınuekı a!ırn komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin plan ve şartnamesini görmek üzere 
hergün ve pazarlık için de tayin olunan güu ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda ismi ge-
çen komisyona müracaatları. ( 1694) 292 4- 4 

Sayfa 3 

Hava Tehlikesi 

Hava Tehlikesini bilenler
rin arasına katılmayanlar! a
cele ediniz. Yurt sizi ödeve 
çağırılıyor. 

Hava filolarımız her gün 
bir az daha kuvvetleniyor. 
Bu gelişmeyi istediğimiz de
receye çıkarmak için Hava 
Tehlikesini bilen üye yazıl

malıyız. 

Türk ulusu el attığı her 
işi başarı ile bitirmiştir. 

Ha vatehlikesini yok etmek 
için giriştiğimiz savaş ta za
ferle bitecektir. 

Türk Hava kurumu 

f ratelli S P(RCO 
Galata Gümrükleri karşısında 

Hürdaverdigar Han. 
Telefon: 4479'2 

Amsterdam - Kompani Ro ıal 

Neerlandez dö Naviga.yon a 

vapör Anven, Rotterdam, A

msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

MEROPE vapuru 5-10 10-936 

tahmil 
CERES 15-17 lci Teş.-936 va

puru tahmil. 

BACCHUS vapuru 19-24 lci 
teş. 936 

ULYSSES vapuru 26-31 lci 
teşrin 936 

N erlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i iin 
hususi ve seri seferler. 

Bütün limanlar için Neer
h.ndez Kumpanyası ile anlaşıl~ 

mak suretile bütün dünya li
manları için doğru kon,imen
tolar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 

Amsterdamdan beklenilen 

vapurlar. 

MEROPE vapu u 6-10-936 
BACCHUS vapuru 19·10-936 
UL YSSES vapuru 20-10-936 

Dünya seyahat teşkilib 
Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 
Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 4479'2 
da FRATELLI SPERCO 
ne:.dinde C. 1. T. ye müra -

ca•.t olunur. 

Nippon Yusen Kaisha 
JAPON: VAPUR KUMPANYASI 

Yakohama, Kabe, Singapur, 
CoJombo, Süveyiş, Port-Said, 
Beyrut ve Istanbu) limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, Liverpool ve 
Glaıkov. 

(doğ'ru ve aktarmuı::) 

LIMA MARU 18-11 ·936 
~ --·--...-

imtiyaz sahibi ve yazı işle .. i 

Direktörü: İsmail Girit 

1 
Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 

l Galata Billur sokak No. 10 



•• ABONNEMENTS: 

Ville et Province 
3 MOIS Ptrs. 450 

ADMINISTRATION 

Y oghourtcbou HaD 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıal' MUNAKASA 
• 

6 n n 850 
12 n ,, 1500 

Le No. Ptra. S 
Pour la Publicite ı'adrHıer 

a l' Adminiıtration 

1 ere Annee No. 17 4 

Objet de l'adjudication 

Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Pavage, correlage et bord. der. la rare d'Es.chehir. 
Conatr. de chaus. et de 2 ouvert. sur la route Eud.-Tc. 
Tranıform. et constr. supplementaire a faire au Labor. 

Central d'Etlik. (Cah. eh. 125 P .) 
Reparation 25me ecole d'Iıtanbul (ai). 
Demolition et reconıtr. du minaret d'une mosquee 

a Salkimseughut (ai.) 
Con.tt. de 3 entrepôts a Toptachi (aj.) 
Repar. fondament. de la route Edjeabad-Guelibolou. 
Reparation de la caserne Tachkichla. 
Reparation Ecole des Artı Ankara. 
Reparation dans lcs polygones de Zir. 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
lnatruments Sanitaires-F ourniture pour Hôp· 
Acide Nitrique 500 tonnes. (Cah. eh. 463 P.) 
Medicameotı 208 lots, iostrumentı chir. 48 lota. 

Combustible, Charbons - Carburant. 
(Benzine, ete.) 

Motörin 50000 kilo. 
Charbon mineral lave : 100 t.- Coke : 30 t. - char

bon pr. brasero; 1200 k. - Bois gras 500 k. -
Bois de charme : 60 tch. id. de ebene : 20 tch. 

Coke 65 toones. 

Ameublement - Mobilier pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- Linoleum-Tapis ete. 

Poele type Zong. non nickeles, N. O, 1 et 2: 965 p. 
Poeles, type de Zongouldak N. O, 1 et 2, picces 965 
Bureau pour Ecoles d'lst. 50 p. 
Cbaiae de prof ~6ı\aeur 50 p. 
Tables noirs pr. les Ecoles d'lstanbul 100 p. 
Chaiıes imit. acajou 400 p. 
Table a manger 100 p. banc d'ecolier 200 p. 
Table pour leı Ecoles d'lst. 60 p. 
Armoires pour Ecoleı d'lst. 200 p. 

Machines, Moteurs, Accessoires et Huiles 
pour Machine 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

MARDI 

fı>rix est. I Caut. ı Genre ı r_ Prov. d 'adjudic Lieu d' adjudication. 

9989 - 749 25 Pli cach. 1. Com Expl.Ch. Fer Etat H.pacha. 
14666 1 1100 - " Com Perm. Vilayet Izmir. 
196tl 32 1470 85 gre a gre Dir. Trav. Pub. Vilayet Ankara. 

631 48 
799 25 

3430 13 
18210 60 

900 -
2841 C6 
502 96 

48 -
59 94 

257 25 

n 

" 

" 
" 67 50 Publique 

216 -
37 731 Grc ~ gre 

92500 - 5875 - Pli cach. 
1970 02 150 - Publique 

,50 o o Grc a gre 
1907 - f43 04 Publique 

2015 - ısı 13 n 

17181 37 2577 20 Gre a grc 

17181 37 2577 21 
ti 

2500 - 187 50 Publique 

400 - 30 - n 

650 - 48 75 
" 

800 60 - n 

1000- 75 n 

~o 36 ,, 
2000 - 150 n 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

n 

Com.Ach.Monopoles a Ka batache 
Com. Perm. Vilayet Tchanakkale. 
Com. Ach. Comm. Iııt . Findikli . 
Com. Ach. Dir. Trav. Publics. 
Com. lnt. Min. Def. Nat. Ank. 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. 
Com. Perm. Vilayet Ankara. 

Com. Achat Monopole lstanbul. 
Compt. Ec. Super . Djaghaloglou. 

Dir. Faculte Droit Ankara. 

Dir. Econom. Min. Finar.ces. 
Com. Ench. Ecom. Min. Finances. 
Com Perm. Municipalite lstanbul. 

" 
" ,, 
" 
n 

" 

T elefone; 42425 
- l 

Boite Postale N. 126 -
Adresse Telegrapbiqu•: 

latanbul - MON.AKASA 

Cah. des Charges 

Dir . Trav. Pub. Izmir. 

Dir. Economat Municipal. lstanbul 

" 

Direction Ecole des Arts. 

Dir. Hygiene Vil. Ankara. 

S- Dir.Academie Beaux Artı Find. 

Dcp. pieces imprimees,Dolm.baht. 
EconomatMin .FinancesAnk.Depôt 

Date 

2-11-36 
19-10·36 

mard.et jeud. 
'uıq . 24-10-

22-10-36 
22-10-36 

27-10-36 

26-10-36 
20-10-36 
13-10-36 

30-11-36 
26-10-36 

27-10 36 
16-10-36 

31-10-36 

19·10-36 
19-10-36 
27 ·10-36 

,, 
" 
n 

n 
,, 

Etablis 30 lots. (Cah. eh. 278 P.) 55640 - 4032 - Pli cachete Com. Ench. Mat. Min. Tr. Pub. Dir. Mat. Mio. Trav. Pub. 25-11-36 ı' 

Habillement- Lingerie- Chaussuresetc. 

Uniforme et ca1quette pr. les arents et leı chauf- 1087 50 81 50 Pu blique Com. Perm. Municipalite Ankara. Secretariat Municipalite Ankara. 
feurs du service d'extioction 85 costumes (aj.) 

Etoffe p. habit d'ete 18750 m. 11251) - 843 75 Pli cach. Com. lnt. Min. Def. Nat. 

Divers 

Vitres pr. wagonı: 1775 p.- Vitreı pr. bitiment or
dinaires : 745 p.- Id. doubleeı 75 p.- Vitres gla
ceeı: 25 p. 

Mater. pr. ınoyenı de tran•p. maritimes: 54 lots (aj.) 
Barque de sauvetage a moteur: 1 p. 
Ccinturea pr. soldats: 3000 p. 

8) Adjadications a la surenchere 

Fil de aoie pr. reparation tapis : 157 k. 
Cypreı renve...eı rue Oroutchreis (Heybeli: 12 p. 
Machines a lithorraphier : 3 p. 
T•baca : 317 kiloı. 
Couverture en laine 150 a 200 p 
R . • 

uban en lın 47800 p. paq. de cirarette. 
Drapeaux diverses dimenı. 139 p. 

4417 70 331 35 Publique 

186 - n 

17500 45 1312 50 Pli cach. 
3750 - 282 - Publique 

109 90 Publique 
16 -

Publique 
~- 210 - n 

7,5 o o Gre agre 

" n 

1. Com. Expl. Cb. Fer Et. H. pacha. 

om.Ach.lst.Comm.G. Surv.Douan. 
Dir . G~n. Serv. Sauvetage Galata. 
Com. Ach. Comm. Ist. Findikli. 

Dir. Ventes Oouane11 lstanbul. 

Av. Tireli Ramiz Selamet H.B.kap. 
Dir. Monopoles Guebze. 
Com. Ach. Compt. Ecoles Ank. 
Com. A.ch. Monopole lst. K.tache. 
Com. Ach. Monop. lst. l\abatache. 

Dir. lnetitut Gazi Ankara. 

'kat temiı
ktarı 0 

0 7,5 O 
Lir~ .. T, 

~lJ 

' 

17-10-36 
26-11-36 

5-11-36 

15-10-36 
1310-36 

15 iours 
~-10-36 

3-11-936 
28-10-36 


