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iÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

inşaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 

Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 

Matbaa işleri Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

Müteferrik 

~-) _M_Ü_N_A_K___,;ı,~_S_A __ L_A_R_ 
1~ak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Harıci Askeri Kıtaatından: 

Yulaf ve arpa ihtiyacı 308 tondur. Bunlardan hangisi daha u

l ise o alınacaktır. Münakasası 2·l1·936 pazartesi günü saat 16-

Çatalcada Tüm satınalma komisyonunda kapalı zarf usulile 

ılacaktır. Şartnamesi parasız olarak her gün görülebilir. Ge-
arpanın ve gerekse yulafm teminatı muvakkatesi 1155 lira

. Muhammen bedeli 15400 liradır. İsteklilerin teklif mektubla· 

ı ilk teminat makbuzlarile birlikte belli olan münakasa saatin-

' liakal bir saat evvel komisyona vermeleri. 

* • * 
l Aşaitda yazılı erzakların kapalı zarfla ekıiltmeleri İzmitte 
~ltıen Satınalma komisyonunda yapılacakbr. Her garnizonun 
I >•acı ayrı ayrı müteahhitlere de ihale edilebilecektir.Şartname· 
'tı b:mit, İlt. ve Ankara Levazım amirlikleri satınalma komis
)ollunda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat ev

~,l ilk teminat ve kanunun istediği belgelerle birlikte komisyo
~~ 

lfelnıeleri. 

Cinsi Miktarı M. Bedeli İlk teminatı İhale fekli İhale 

t~llıeklik un 

Yulaf 

Kilo Lira 
536000 64368 

629000 25160 

Lira tarihi s. 
4828 Kapalı zarf 3-11-936 

sah s. l5te 
1887 " 

3-11-936 
salı s. 16da ~· •rin~ 3520{) 7392 555 " 

6· 11-936 
cuma s. 15te 

105000 13650 1024 
" 

5-11-936 
perş. s. 15te 

63000 8505 638 " 
5-11-936 

perş. ı. 16da 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

ı·~ 1 19600 kilo lahana 19600 ispanak ve 19'200 pırasa tüm bir
~,~~rinin üç aylık ihtiyacı için alınacaktır. Bunların tahmin be-

1 teman 2645 lira 40 kuruştur. 
2 Şartname her güa komisyonunda rörülebilir. 

~, ~ - 2kıiltme 2· 11-936 pazartesi günü saat 15 de Selimiye u· 
tı ••tınalma komisyonunca yapılacaktır. 
<l-. Münakasa açık eksiltme suretiJe olacaktır. 
5- Sebzelerin muvakkat teminatı 198 lira 41 kuruştur. 

llt 
6

- Teminatlar vaktinden evvel yatırılmış olmalıdır. Bu işe 
•trecelderin retmi vesaik ibraz etmeleri meşruttur. Akli taktirde 

1"•lt edemezler. 

İ•tanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

11,~~\', lrnirlitine bağlı müeaseseler için elli ton yulaf 19·10·936 
11,ta ~eıi günü saat 14 de Tophanede sahnalma komisyonunda 
~ ; ıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 3000 liradır. İlk teminatı 
liıttj •radır. Şartname ve nümuneai komiıyonda görülebilir. İıtek· 

il kanuni veaikalarile belli ıaatte komiıyona relmeleri. 

istanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

Lv. amirliğine bağlı mües· 
sesseler için !)() ton yulaf 19 
birinciteşrin 936 pazartesi gü· 
nü saat 14 de Tophanede satı

nalma komisyonunda pazarlık

la alınacaktır. Tahmin bedeli 
3 bin liradır. İlk teminatı 225 
liradır. Şartname ve numune
si komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte komisyona gelme· 
leri. 

İstanbul Harici Askeri 

Kıtaatlarından: 

Tümen birlikleri için 67,000 
kilo pirine kapalı zarfla alına
caktır. Eksiltmesi 5-11-936 saat 
15 tedir. Teklif mektubl~rı bir 
ıı.aat evveline kadar kabul edi-
lir. Tahmin edilen bedeli 17,420 
lira ve ilk teminatı 1307 lira
dır. ısteklilerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve eksilt· 
meye iştirak için belli gün ve 

ı saatte teklif mektublarile ve 
t kanunun 2, 3 üncü maddele
lj rindeki vesikalarla birlikte Lü-

leburgaz Tümen Satın alma 
ı komisyonunda bulunmaları. 

* * * 
-18000 kilo sabun 6-11-936 

cuma günü saat 15 te kapalı 

zarfla alınacaktır. Şartnamesi 
her gün parasız komisyonda 
iÖrülcbilir. Sabunun tutarı 

21600 lira olup ilk teminatı 
1620 liradır. İstekliler kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki ve
sikalarla teklif ve teminat mek
tub larını havi zarflarını belli 
gün ve saatten bir .aat evveli
ne kadar Ankara Levazım a
mirliği satmahna komisyonuna 
vermeleri. 

Deniz Levazım Satınalma 

Komisyoeundan: 

Kapalı zarf usulile 2 defa 
yapılan nıünakasasında talip 
çıkmayan 30 bin kilo sabun, 
27 birinciteşrin 936 tarihine 
raslıyan salı günü saat 15 e 
kadar pazarlık suretile alın
mak üzere eksiltmeye konul
muştur. 

Şartnamesi komisyonda her
gün görülebilir. 

Tahmin bedeli 10800 lira ve 
muvakkat teminatı 810 liradır. 

İsteklilerin muvakkat temi
nat makbuz veya mektublarile 
ve belli ıün ve saate kadar 
Kasampaşada bulunan komis
yona hergün müracaatleri. 

Istanbul' Harici Askıri 
Kıtaatından: 

Tümen Birlikleri için 20650 
kilo kuru üzüm açık eksiltme 
ile alınacaktır. Eksiltmesi 4. i· 
kinciteşrin 936 tarih ve saat 
14 tedir. Tahmin edilen bede
li 4543 lira, ilk teminatı 341 li
radır. İstekliler şartnameyi her 
gün ve eksiltmeye iştirak için 
belli gün ve saatte teminat 
mektup veya makbuzlarile ve 
kanunun 2, 3üncü maddelerin
deki vesikalarla Lüleburgazda 
Tümen satınalma komisyonun· 
da bulunmaları. 

2· İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 

1 27-8-93fi ve 14·9·936 tarihinde eksiltmeye konulup istekli 
çıkmamasından dolayı intaç edilemeyen Yüksek Mühendis Mekte. 
bi binası dahilindeki 21115 lira 98 kuruş keşif bedelli B. kııımı
nın bazı maddeleri tadil edilen şartnameye göre inşası. 

2- Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut olan inşaatın tarifi, 

fenni ve hususi şartlar. 
B- Mukavele projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnameıi. 
D- Plan ve projeler. 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı mektep idareıinden ala• 

bilirler. 

3-: Eksilt~e 2-1.1-936 pazartesi günü saat 15te Gümüş Suyun
da Yuksek Muhendıs mektebi binası içindeki arttırma ve eksilt
me komisyonunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1584 liradır. 

Gemlik Şarbayhğından: 

14- I0·9J6 çarşamba günü saat l 4te ihale edilmek üzere açık 
eksiltmeye konulan Gemlik kasabasının halihazır haritasının tan
zimi işine o gün talip çıkmadığından arttırma eksiltme ve ihale 
k~nununun 4~üocü maddesine göre eksiltme 23- I0-936 cuma gü
nu saat on dorde uzatılmıştır. Bu işe talip olanların mezkur gün 
ve saatte Gemlik Belediye Encümenine müracaatleri ilan olunur. 

Konya Bayındırlık Direktörlüğünden: 

Eksiltmiye konan iş: Konyanın Eretli kazasında 16,365 
lira 75 kuruş keşif bedelli 5 dersanelik ilk okul binası inşaatı. 

2- Bu işe ait evrak: Eksiltme şartnamesi, mukavelename, 
münakasa şartnamesi, keşif defteri, proje, fenni şartname, tesvi· 
ye turabiye, şoıe ve kargir inşaata dair fenni şartname, Bayın
dırlık işleri genel şartnamesi. 

İstekliler bu evrakı Konya Bayındırlık Direktörlüğünden görup 
izahat alabilirler. 

3- Eksiltme 9-11-936 pazartesi saat on beşte il Daimi Enc(i
meninde yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin yüzde 7,5 muvak

kat teminat akçesi olan 1207 lira 45 kuruşu vermesi ve bu iti
barla asgari I0,000 liralık işi hüsnü surette ikmal' etmiş olduk
larına dair ehliyetlerini gösterir vesaiki ihaleden bir gün evveli
ne kadar Konya Bayındırlık Direktörlüğüne tasdik ettirmeleri 
lazımdır. 

6 Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Konya İli Daimi Encümeninde toplanacak ihale 
komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektubların nihayet 3nçü maddede yazılı saate 
kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür J mumuile iyice ka· 
patılmış olması lazımdır. Poıtada olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

M. M. V. Satınalma Komisynundan: 

4 ka!em boru ve çimento zir poligonu için pazarlıkla satın 
alınacaktır. Hepsinin tutarı 300 liradır. Listesini görmek ve pa
zarlığına girmek için M. M. V. satın alma komisyonuna istekli
ler gelsinler. Pazarlığı 22-10·936 perşembe günü uat onbirde 
yapılacaktır. 

istanbul Belediyesinden; 
Keşif bedeli 809 lira 10 kuruş olan Lalelide Koca Rağıp Şair 

Haşmet sokaklarında teaviyeden yüksek kalan tahminen 1800 
metre mik'abı toprağın kaldırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlütünde gl>rülebilir. is
tekliler 60 lira 70 kuruşluk ilk teminat teminat makbuz veya 
mektubil" beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırıl

ması daha muvafık olacağı) 23-10.936 cuma rünO saat 14 de da
imi encümende bulunmalıdırlar. 

f 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 iıkelenin kısmen tamiri ve ön 

1 - 29-9-936 tarihinde istek

tekliıi çıkmadığından dolayı i
halesi yapılmamış olan 1285,88 

lira keşif bedelli Ahırk.apıdaki 

kısmının yeniden inşuı tekrar 
pazarlık la eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 23-10-1936 ta · 
rıhine rutlıyan cuma lfÜnü aa· 



Sayfa ?. 

at 15 te Kabataşta Levazım ve 
Mübayaat şubesindeki ahm ko· 
miıyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şartname ve 

keşifnamesini görmek üzere 
hergün ve pazar1ık için de ta· 
yin olunan gün ve saatte yüz
de 7,5 muvakkat güvenme pa
ralarile birlikte ismi geçen ko
misyona müracaatları. 

İstanbul Erkek Lisesi 
Satmalma Komisyonundan : 

İstanbul Erkek Lisesi binası
nın çatısındaki kurşunların ta
mirile baca imaline ait işler a • 
çık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 4-11-936 çarşamba gü
nü saat 14 te İstanbul Liseler 
muhasebeciliğinde toplanan Ko
misyonda yapılacaktır. Keşif 
~edeli 1251) lira 33 kuruştur. 
ilk teminat 95 lira 22 kuruştur. 
Keşif evrakı hergün mektep i
daresinde görülebilir. 

Bu işe gire celrlerin, bu işe 
benzer en az bin liralık iş yap· 
bklarına dair fenni ehliyet ve~ 
sikasını göstermeleri lazımdır. 

Ankara İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Ankarada Bankalar caddesin
de inhisarlar merkez satış de
posuna ait ve keşif bedeli 302 
lira 50 kuruş olan taban tamiri 
açık eksiltmeye konulmuştur. 
Talip olanların 20 10-936 günü 
saat 16 da yüzde 7,5 dan 22 li· 
ra 69 kuruş Hk teminat akçele
rile birlikte inhisarlar başmü

dürlüğünde toplanacak komis
yona gelmeleri ilan olunur. 

İstanbul Harici Askeri 
Kıtaatmdan: 

1- Pirinç, Bakır, Demir. çe
lik, boru, Levha, Çubuk ve saç 
malzemeleri kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

2- Tahmin erlilen bedeli 
15450 lira olup ilk teminat pa
rası 1158 lira 75 kuruştur. 

3 İhalesi -1-12.936 cuma 
günü saat 15 tedir. 

4- Şartnamesini almak ist!· 
yenler bizzat M. M. V. Satın 
alma komisyonundan alabilirler. 
Muhabere ile şartname gönde-
rileme,. 

5- Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerindeki belgelerile tek 
lif ve teminat mektublarmı i
hale gününden en az bir saat 
evveline kadar M. M. V. Sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
~-11-936 cuma günü ıaat 15 

te lstanbulda Nafıa Müdürlü-
ğünde 1962 lira keşif bedelli 
Haydarpaşa Numune hastaha-
nesinde yapılacak Garaj inşaa
tı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele: Eksiltme, Bayın
dırlık işleri genel, husuıi ve 
fenni şartnameleri, proje, ke· 
şif hülasasile buna müteferri 
diğer evrak daireıinde görüle
cektir. 

Muvakkat teminat 148 lira
dır. 

İsteklilerin teklif mektubla
rını ve en az 1500 liralık bu i
şe benzer iş yaptığına dair 
göstereceği vesika ü:ı:.erine Na· 
fıa Müdürlüğünden almış oldu. 
ğu müteahhitlik ve Ticaret O
dası vesikalarile 6--11-936. cu
ma günü saat 15 e kadar lıtan
bul Nafıa Müdürlüğüne gelme
leri. 

• 
• * 

Büyükdere meyva fidanlığına 
lüzumu elan muhtelif boyda 
1550 kilo demir pazarlığa ko· 
nulmuştur. Bak: İstanbul Bele· 
diyesi Hanlarına. 

Basıldığr yer: ARTUN Basımevi 
Galata Billur sokak No. JO 

lrntiva:.r. uhibi ve yazı işleri 
P~relnönj : İsmail G~ı!t 

MÜNAKASA GAZETESİ 

3-ffaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

Ankara Valiliğinden : 
Eksiltmeye konulan iş on bir kaza hususi dispanserleri için 

208 kalem muhtelif ecza 48 kalem tıbbi ve ispençiyari aletler 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1970 lira 2 kuruştur. 

Eksiltme 2€-W-936 pazartesi günü saat 15te Vilayet daimi en-

cümeniı:ade yapılacaktır. Şartname Vilayet Sıhhat müdürlüğü dai· 
res:inde mevcuttur. Eksiltmeye girecek isteklinin 150 lira muvak
kat teminatının hususi idare müdürlüiü veznesine yatırılmış ol
ması lazımdır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Şişli Çocuk hastanesine lazım olan 135 kalem ilaç açık eksilt
meye konulmuştur. 

l Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai muavenet mü 
dürlüğü binasında kurulu komisyonda 4 Teşrinisani B3() çarşamba 
günü saat 15te yapılacaktır. 

2 - Muhammen fi atı 2790 lira 70 kuruştur. 
3 - Muvakkat garanti 210 liradır . 

4 - İstekliler şartaıame ve listeyi her gün komisyonda göre
bilirler. 

5- İstekliler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sa· 
yılı kanunda yazılı belgelerle ve bu işe yeter muvakkat teminat 
makbuz veya Banka mektubu ile belli gün ve saatle komisyona 
gelmeleri. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesine lazım olan 
183 kalem eczayı tıbbiye açık eksiltmeye konulmuştur. 

1-- Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve · İçtimayi Muavenet Mü
dürlüğü binasında kurulu Komisyonda 4 teşrinisani 936 çarşam
günü saat l4,30da yapılacaktır. 

2 Muhammen fiat: 3173 lira 90 kuruştur. 
3 Muvakkat garanti: 238 lira 5 kuruştur. 
4- İstekliler şartname ve listeyi hergün Komisyonda göre

bilirler. 

İstanbul Vnkıflar Direktörlüğünden: 
Muhammen bedeli İlk t~minat 

Cinsi Lira kuruş Lira Kr. 
73 kalem labora- 1390 00 104 25 2-11 ·036 pazartesi 
tuvar atat ve eczası saat 15 de. 

Guruba hastanesine lüzumu olan alat ve eczayi tıbbiy~ açık 
ekıili:meye konmuştur. İhalesi yukarda yazılı gün ve saatte ko
misyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün levazım kaleminde 
görülebilir. 

Şişli Çocuk hastahanesine lazım olan 7 bin metre gaz idrofil 
açık ~ksiltmeye konulmuştur. 

l - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai maavedet mü
dürlüğü binasında kurulu komisyonda 4 teşrisisani 936 çarşamba 
günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: 805 liradır. 
3 Muvakkat garanti; 61 lira-iır. 
4 - İstekliler şartnameyi hergün komisyonda görebilirler. 

Istanbul Vakıflar Direktörlüğünden; 

Cinsi Muhammen bedeli 
Lira K. 

93 kalem 1300 00 
ecza ve 
alat 

İlk teminat 
Lira K. 
97 50 

İhale günü 

2-11-936 pazartesi 
saat 15 te 

Gureba hastahanesindeki Tıp Fakültesi Dahiliye seririyatına 

lüzumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı 93 kalem ecza ve a
lat açık eksiltmeye konmuştur. İhalesi yukarda yazılı gün ve sa
atte komisyonda yapılacaktır. Şarinanıesi hergün levazım kale· 
minde görülebilir. 

• • • 
500 kılo arap sabunu satın alınacaktır. Bak: İnhisarlar Umum 

Müdürlüğü ilanlarma. 

4 -Elektrik, Havagazı-Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

70,000 adet Varnon orta kömürü kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 8400 muvakkat teminat 630 liradır. 
3 - Eksiltme l 1-11-936 tarihinde ve saat 15te Ankarada Posta 

T. T. Umumi müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacakbr. 
4- Talibler teminatlarını idaremiz veznesine teslim edecek 

ve alacakları makbuz veya kanunen muteber teminat mektubunu 
ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe müsadif çarşamba 
günü aaat 15e kadar komisyona teslim edeceklerdir. 

5- Talihler, müteahhitlik ehliyet vesikalarını haiz olacaklardır. 
6- Şartnameler Ankarada Levazım müdürlüğünde İstanbulda 

Levazım ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

l9 Birnci teşrin 

* • * keli· 
Hal binası için yaptırılacak 2 metro uzunluğunda "Hal,, 

· 1 Beledi· mesinin yazılmaSl pazarlığa konulmuştur. Bak: lstanbu 
yesi ilanlarına. 

• 
· * • l l E k bl atını· Devlet Demıryolları U. M. ıçın yera tı te gra a osu . esi 

caktır. Bak: Müt~ferrik sütununa Devlet Demiryolları U. Idar 
ilanına. 

5--Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v .s,,,. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 

Beherinin 
Eşyanın cinsi Miktarı tahmin tutarı 

Az Çok Lira 

İlk 
... ,tı 

teı11"' 
Lir•ı 

3 Kasket "Nümunesi okulda,, 35 40 
İskarpin ,, ,, 120 135 5 5\ 
Dahili ayakkabı postal 120 135 .ı 51 
Gri renkte harici e 1 bise 35 40 14 12 
Haki renkte dahili ,, 35 40 t 12 
Siyah renkte işçi elbisesi fıO 80 3 ıS 
Palto 35 40 10 30 

li Tire çorap 250 300 
1• 5ti· Nümuneler ve şartnameleri San'at Okulunda mevcuttur. 

25 krş. 

yenler hergün okulda görebilirler. 
Edirne san'at okulu talebesi için alınacak olan yukarıda yııı~; 

1 

lı sekiz kalem eşya açık eksiltmeye konulmuştur. Bu eşyaya ''. 
nümuneler okulda mevcuttur. İsteklilerin pey akçelerini Maldı' 
rektörlüğüne yatırdıktan sonra 4-11-936 çarşamba günü saat 1-İ tt 
Edirne İlbaylık konağında kültür direktörlüğünde • Orta Okullııt 
Alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan : 

l - Herbir metresine biçilen ederi 25 kuruş olan 15000 metre 
pijamalık bez açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek isteyeıı' 1 

lerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3 - Eksiltmesine gireceklerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelt 

rinde yazılı vesikaları 281 lira 25 kuruşluk teminatları ile birli!< 
ihale günü olan 2-11-936 pazartesi günü saat 14 te M. M. V. S 

hnalma komisyonuna gelmeleri. 

6-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~'ı.lzeme 

İktisat Vekaletinden: 

1 - Vekaletimiz Deniz Ticaret müsteşarlığı ıçın beher o 
hası 21 X 2H eb'ariında tahminen 50 formadan ibaret olmak üıe 
1200 nüsha "ARSIULUSAL,, işaret kitabının basılması şartnaf11 
si mucibince on beş gün müddetle münakasaya konulmuştur. 

2 Şartnamesini görmek isteyenlerin İstanbulda Deniz TiC 
reti ve Ankarada Vekalet Levazım Müdürlüklerine müracaat e 
meleri. 

3 - Münakasa 3-11-936 perşembe günü saat 10 da Ankara~ 
Vekalet Deniz Nakliyatı Umum Müdürlüğünde müteşekkil kof111 

yonda icra edilecektir. İsteklilerin yüzde 7,5 hesabile -150 liral• 
muvakkat temiııatı yatırılmak için Levazım müdürlüğüne miit 
caat etmeleri ilan olunur. 

Edirnekapı sıhhat merkezine lüzumu olan 5000 tane zarfl 
sıhhat işleri müdürlüğü için lazım olan 30 türlü kırtasiye a) 

ayrı pazarlığa konulmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına· 

7 ·Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah V 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 

l - Beher metresine biçilen ederi 20 lira olan 200 tane al 
üstlü çift karyola açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 Eksiltmesi 3-1 t-936 salı günü saat 14 tedir. 
3 - Şartname parasız olarak komisyondan alınır . 
4 - Eksiltmeye girecekler 300 liralık ilk teminat ve 2400 . 

yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
siltme gün ve saatında M. M. V. satınalma komisyonunda buld 
maları. 

* * * İmar !:>ürosu için lüzfim olan yazı masası, koltuk ve saire 
zarlığa konulmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

8- Mahrukat - Benzin • Makine yağlan -----
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun~IJ 
Yeşilköy Tayyare meydanına teslim şartile 5139 kilo taf1 

benzini ve medyum evsafında yağ 21-10-936 çarşamba günü 
14 de Tophanede satınalma komisyonunda pazarlıkla almaca 
Tahmin bedeli 2097 lira 26 kuruştur. İlk tem inatı 157 lira JO 
ruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli I 

te komisyona gelmeleri. 

• 
"' * 

Karaağaç tnüessesatına lüzumu olan 10 ton kriple madet' 
mürü pazarlığa konmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlar•" 

D 



Deıı· 
•z Levazım Satınalma 

~ I<omisyonvndan: 
1, •hlllin edilen bedeli 14561 1 

tt ~ kuruş olan 1306 ton 
~~Poıe kömürü 20-10-936 

ı t 'ile raslıyan salı günü saat 
~it Pazarlık suretile ahna-

ır. ·i11Yakkat teminatı 1092 lira 
t llruş olup şartnamesi Ko
~0ndan her gür.. parasız ve-
ı, 

1 
lttklilerin muvakkat temi-
ta~buz veya mektublarile 
ellı gün ve saatte Kasım
da bulunan Komisyonumu-

ıtıiir.-caatleri . 

:siı. Belediye Riyasetinden 
...... Belediyenin tek atlı süp

~t-
.ı. arabalarından do uz ta-

''llı.. - .. t ..-vcut numuneye gore a-
be islah edilecektir. Her 

: anın keşif bedeli elli lira-

t ..... b . •t t ou ışe aı şar name pa-
·~ olarak Belediye hesap 
~ri tnüdürlüğünden almacak-

, 3..._ Eksiltme 27-11-936 salı 
ııu saat 15 de belediye daire
~de yapılacaktır. 
, 4- Eksiltme açık olarak 
~ılacaktır. 
~ ...... Muvakkat teminat mik-

11 33 lira 75 kuruştur. 
6..._ Eksiltmeye girecekler 

'~•ret odasından kayıtlı olduk-
1tıa dair vesika göıterecek
dir. 

Belediyesinden: 
apalı usulile münak a-

a konulan arazöze talih zu
etmediğinden aynı şarlna

dahilinde bu işin bir ay 
tıda ve pazarlık suretile 
lınesine karar verilmiştir. 

klHerin Belediyeye müra -
lları. 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme 

U. İdaresinden: 
~~siltmesi feshedilen ve mu
ltılllen bedeli 23500 lira olan 

1 %telif dns lastik malzeme 
~-936 çarşamba günü saat 
' da pazarlıkla Ankarada 
~~te binasında satın alınacak-

&ı. . . k . . ı . 
6 ışe gırme ıstıyen erın 

' 2 lira 50 kuruşluk muvakkat 
;İtıat ile kanunun tayin et
~9 \'eıikalar , Resmi Gazetenin 
'ıh 36 tarih ve 3297 numaralı 
1• asında intişar etmiş olan 
'?'atname dairesinde ahnmaş 

ı :•ka. ile birlikte aynı gün ta
f edılen saatta malzeme dai
'nde Merkez 9 uncu Komis
~llnda hazır bulunmaları la
··•dır. 

• Şilrt 
il "ı name Ankarada malzeme 

re,· d t '= ın e ve Haydarpaşada 
lltllünı Şefliğinde görülebilir -

D~ l L· "et Demiryollan ve 
•tnanları işletme Umum 
~ İdaresinden: 

e uh•nımen bedelile mikdar 

11 
"asıflan aşağıda yazılı 6 
i~ lllalzeme her biri ayrı ay-

. ale ed"l k ·· 5 'k" •te ı me uzere ı ın-
Şrın 936 . . ... \ 10 • pazartesı gunu sa-

il•ı d da.. ~aydarpaşada gar bi
..... ahılındeki 1 nci işletme 
••tııy 

tlt 0 nu tarafından açık ek-
lt\e • ı te . 1 e satan alınacaktır. Bu 

' •ııl'rnıek istiyenlerin hizala-
a Ya ı · etttı zı ı muvakkat temınat 

ilddele.ri ve kanunun 4üncü 
~ .... eıı mucibince işe girme-·••a .. 
il d .nıı kanuni bulunmadığı-

" lır beyanname ile ekıilt· 

me günü saatine kadar komis
yona müracaaileri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler ko
misyondan parasız olarak da
ğıtılmaktadıı. 

750 kilo demir tel, bin kilo 
soba teli, 3500 kilo galvanize 
adi demir tel, bin kilo galvani
ze bağ teli muhammen bedeli 
996 lira 25 kuruş ve muvakkat 
teminatı 7472 kuruştur. 

2 600 rulo galvanize di-
kenli tel muhammen bedeli 
1530 lira ve muvakkat temina
tı 11-1 lira 75 kuruştur. 

3 500 metre galvanize 

MÜNAKASA GAZETESİ 

kalbur teli muhammen bedeli 
655 lira ve muvakkat teminatı 

4S lira 12 kuruştur. 
4 120 adet demirden me-

yil ve açıklık gabarisi muham· 
men bedeli 1080 lira ve mu · 
vakkat teminatı 81 liradır. 

5 - Muhtelif ebadda 4780 
kilo cıvata ve perçin çivisi 
muhammen bedeli 1515 lira 25 
kuruş ve muvakkat teminatı 

113 lira 64 kuruştur. 
tl - 2670 metre yeraltı tel

graf kablosu ve 6 adet irtibat 
kutusu muhammen bedeli 3790 
lira 42 kuruş ve muvakkat te
minatı 284 lira 28 kuruştur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 - Beher metresine 115 kuruş kıymet biçilen 3028 metre a
mortisör lastiği açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 3482 lira 20 kuruş olup ilk temi
natı 261 .lira 17 kuruştur. 

3 - ihalesi 3 · l 1·936 salı günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini görmek veya almak istiyenlerin ya bizzat 

\•eyahut bir vekil ile aldırabilirler. Muhabere ile Ş!l rtnanıt gönde
rilemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2-190 sayılı kanunun 2, 3üncü 
maddelerindeki belgelerile birlikte ihale gün ve saatinde M. M. 
V. satınalrna komiayonunda bulunmaları. 

• ,. ,. 
İstanbul tephirhaneıine lüzumu olan alüminyüm ve kurşuni 

boya, İngiliz marka kaol ile Haseki hastanesine lüzumu olan 100 
er litrelik 5 tane galvaniz varil ve köprü içiu 207 tane şalı bay
rak ayrı ayrı pazarlığa konmuştur. Bak: İstanbul Belediye İlan · 
larına . 

... 
* ... 

200 aded büyük ve 200 adet küçük zımpara taşı (rapit ile 
3300 kilo üstüpü, 500 kilo arap sabun, 2000 kilo soda ve 5000 
kilo mühür kurşunu ayrı ayrı pazarlığa konmuştur. Bak: İstanbul 
Belediyesi ilanlarına. 

İstanbul Gümrükleri 
Satış işleri Müdürlüğünden 
12 Gümrük satı.şından satılacak S ı ı396 kilo 500 irram kesme ~~ke

rin ilanı Kurun gazetesinin 1-10-936 giinlü nushasındadır . (1744 l 296 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Hal binasına yaptırılacak tenvirat için iki metro uzun

luğunda (Hal) kelimesinin yazılması pazarlığa konulmuş
tur. Bu iş için 78 lira 52 kuruş fiat ta.hmin olunmuştur. 
Evrakı encümen kaleminde görülebilir. istekliler 5 lira 
90 kuruşluk ilk teminat makbuz veya nıektubile beraber 
(bir gün evveline kadar ilk teminatı yatırılması daha mu
vafık olacağı) t 9-10·936 pazartesi günü saat 14 de daimi 
encümende bulunmalıdırlar. (8) 347 

... 
• * 

Muhm. İlk 
bedeli temin. 

Edirnekapı sıhhat merkezine lüzumu olan 
5000 tane örneği gibi zarf 45 3 38 
İstanbul Tepirhanesine lüzumu olan Alü· 
miyom boya lngiliz marka kaol ve kur· 
şuni boya 40 3 
Büyükdere meyva fidanlığma lüzumu o-
lan muhtelif boyda 1550 kilo demir 141 50 J O 62 
Karaağaç müessesatına lüzumu olan 10 
ton kırıple maden kömürü 160 12 
Haseki hastanesine lüzumu olan 100 er 
litrelik beş tane galvaniz varil (beheri 
15 liradan) 75 5 63 
Köprü için lüzumu olan muhtelif boyda 
şalı bayrak 207 tane 163 12 25 
imar bürosu için lüzumu olan yazı masa-
sı, koltuk ve saire 454 34 
Sıhhat işleri müdürlüğü için lazım olan 
30 türlü kırtasiye 433 50 32 51 

Yukarda muhammen bedelleri yazılı olan malzeme 
ayn ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Şartnameleri,_ listeleri 
ve nümuneleri encümen kaleminde görülebilir. istekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırilması 
daha muvafık olacağı) 20-10-936 salı gunu saat 14 de 
daimi encümende b•Jlunmalıdırlar. (B) 348 

* ... * 
Adet Beherinin muhammen fiatı 

lira 

Sayıfa 3 

l O il Memur masası 
120 kütüphane 
90 içtima masası 
60 tetkik için mata 

1 15 küçük masa 
4 20 maktuan masa tamiri ve cilası 
O 20 « raf ve askı imali 
Fen işleri müdürlüğü için lüzumu olan yukarda cins 

ve miktarları yazılı kütüphane vesaire açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdür
lüd ünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lu kanunda yazılı 
vesika ve 32 lira 60 kuruşluk ilk teminat makbuz vey" 
mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk teminatın 

yatırılması daha muvafık olacağı) 26-10-936 pazartesi gü
nü saat 14 de daimi encümende bu)unmahdırlar · (B) 321 

. İnhisarlar U. Müdürlüğünden:__ 
200 Adet 18 200 küçük zımpara taşı Rapit 
200 » 19 200 büyük taşı Rapit 
1 - Numune ve şartnamesi mucibince yukarda eb,adı 

yazılı 400 adet zımpara taşı pazarlıkla satın almacakhr. 
2 - Pazarlık 3· 11 -936 tarihine rastlıyan sah günü saat 

saat 15 de.,.Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler her gıin parasız adı geçen şubeden 
ahnabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve ; sa· 
atte yüzde 1,5 güvenme paralarile birlikte ismi geçen 
komisyona gelmeleri lazımdır. (2273) 349 t - 4 

... 
* * 

3300 kilo üstüpü saat 13 de 
500 arap sabunu saat t 4 de 

2000 >. soda sc.at 15 de 
5000 ıı mühür kurşunu ıı 16 de 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı 4 kalem malzeme 
r.umune ve şartnamesi mucibince satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 4-11-936 tarihine rastlıyan çarşamba gü
nü yukarıda hizalarında gösterilen saatlerde Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin numune ve şartnamelerini görmek Ü· 

zere her gün pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte ismi geçen komis
yona gelmeleri lazımdır. (227 4) 350 1 - 4 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince sigara makinelerinde kul

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

2 - Eksiltme 3-1 t-936 tarihine rastlıyan sah günü saat 
14te Kabataşta Levazım ve Mübayaat 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 2- 3 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 50 000 kilo motörin pa· 

zarhkla satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 27- 10-936 tarihine rastlayan salı günü 
saat 14te Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler her gün parasız adı geçen şubeden 
alınabilir. 

4 isteklilerin, eksiltme için tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte ismi geçen 
komisyona müracaatları lazımdır. (2086) 325 2- 3 

* • • 
1- 28·9-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 

ihalesi yapılamamı~ olan ( l 70,39) lira keşif bedelli Şem· 
sipaşa Bakımevi memur odalarındaki tadilat işi yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme, 24-10·936 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat 1 t de Kaba taşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- İsteklilerin plan ve keşifnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte ismi geçen Komis· 
yona müracaatları . (1966) 317 3- 4 
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MUNAKASA 

ABONNEMENTS : 

Ville et Province 
3 MOIS Ptrs. 450 

6 " " 850 

ADMINISTRATION 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

12 " " 1500 

Le No. Ptrs. S 

Pour la Publicite a'adre11er 
a l' Adminiatration 

1 ere Annee No. 179 

Objet de l' adjudication -
Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Tuyaux et ciment: 4 lots (pr. le polyg-. de Zir). 
Repar. a faire au depôt de vente ccntral. 
Constr. Ee. Primaire 5 classes dans kaza Eregli (Konia) 
Preparation earte actuelle bourg de Guemlik (aj ). 
Laiton, cuivre, fer, acier, tuyaux, plaques, tiges, tôlea. 
Constr. de la partie "8" de l'eeole d'apres eah. eh. 

modifie (aj.). 
Constr. garage pr. hôp. Modele H.pacha. 
Enlevement de 1800 m3 de terre restı'.·s apres nivel

lement a Laleli. 

Produitı Chimiques et Pharmaceutiques -
lnstruments Sanitaires-F ourniture pour Hôp· 
lnstrumentı et produits pr. laboratoire : 73 lots (pr. 

Goureba). 
lnıtrumentı med. et prod. pharmac. : 93 lots (pr. 

Goureba). 
Medicamenta : 135 lota (pr. hôp. enfants Chichli). 
Gaze hydrophile pr. hôp. enfanta Chiehli : 7000 m. 
Produits pharmaceutiques: 183 lota (pr. hôp. Bakirk.) 

Ameublement Mobilier pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- Linoleum-Tapis ete. 
Litı doublea : 200 p. 
Table de travail, fauteuila ete. (pr. bureau Reatauration 

Travaux d'lmprimerie-Reliure - Papeterie 
-Fo!lrniture de Bureau 

Enveloppcs : 5000 p. (serv. sanit. Edirnekp.) articlea 
de papeterie div. 30 lots (Dir. Sanit. lıt.) (sep). 

Habillement- Lingerie- Chaussuresetc. 
Toile pr. pyjama : 15000 m. 

lnstallation et Materiel d'Electricite, 
de Gaz, de Chauffage Central 

Cible teleg. aouterr. 2670 m. boites de liaiıon: 6 p. 
Cbarbons Varnon: 70000 p. 

Combustible, Charbons- Carburant. 

Charbon mineral crible: 10 t. (pr. Karaaghatch). 
Charbon recompoae : J 306 t. 
Coke (7-7200 C.): 10 t. Bois de ebene 75 tcb. id. 

charme: 75 tch. 
Benııı:ine pr. avion et huile medium : 5139 k. ~a li

vrer a y echilkeuy). 

Divers 

Veaux : 200 p. (12000 k.) pr. le serv. veter. Pendik. 
Materiel divers tela que : Fil de fer ordinaire, gal

vaniae ou non, (6250 k.)- ld. barbele (600 roul.)
ld. pr. crible (500 m.) Gabaritı, ete. (1'.W p.) 
Boulons et rivets (4780 k.). (Sep.). 

Materiel en caoutchouc (ai.). 
Couleurs rriıe et a l'aluminium, kaol, fer (1500 k.) 

barilı galvaniıeı de 100 lt. (5 p .) drapeaux (207 
p. (sep.) 

ha1trumenta de contrôle divera. 
Art\cles divers tela que : Etoupe : (3300 k.) savon 

arabe(500 k.) Soda (2000 k.) plomb a cach. (5000k.) 
Pierreı emeri Rapide petite : ( 18 200) : 200 p. ld. 

gTandes (19 200J: 200 P• 
Ecriture du mot ,,Hı}", ıur une long. de 2 m. (pr. 

l'illuminat. des Hallea). 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

LUNDI 

Lieu d' adjudication. 

300 - Gre agre Com. Ach. \tin. Def. Nat. Ankara. 
302 5 22 69 Publique Dir. Gen. Monopoles Ankara. 

16365 75 1207 45 Pli caeh. Com Perm. Vilayet Konia. 
Publique Municipalite de Guemlik. 

15450 - 1158 75 Pli each. Com. Ach. Min. Def. Nat Ankara. 
21115 98 1584 

" 
Com.Aeh.Ec.Super.lngen.Gumueh. 

1296 - 148 Publique Dir. Trav. Publicı lstanbul. 
809 1 60 7 ,, Com. Perm. Municipalit~ lstanbul. 

1390 104 25 Publique Dir. Vakoufs d'lstanbul. 

1300 

2790 7 
805 -

3173 9 

97 5 

210 
61 

238 5 

.20 la p. 300 
454 - 34 

" 

" 
" 
" 

Publique 
Gre a gre 

" 
Com. Ach. Etabl. Sanit. lst.Ojahal. 

" 
" 

Com. Aeh Min. Def. Nat. Ankara. 
Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

Dir. 

T elefotıe: 42425 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse T elegraphiqu• : 
latanbul - M0NAKAS.A 

Cah. des Charges Date 

22-10-36 
20-10-36 

Trav. Publics Konia. 9-11-36 
23-10·36 

4-12-36 
22-11-36 

6-11-36 
Dir. Econom. Municipalit{· lstanbul 23-10-36 

Economat Vakoufs lstanbul. 2-11-36 

" 

" 
" 
" 

Dir. Eeonomat Municipal. lstanb. 

2-11-36 

4-11-36 
4-11-36 
4·11-36 

3-11-36 
20-10-36 

478 5 35 8 Gre a grt; Com. Perm. Municipalitf. l•tanbul. Dir. Economat Municipal. lstanb. 20-10 36 

• 25 le m. 281 25 Publique Com. Ach. Min. Def. Nat.Ankara. 

3790 42 284 
8400 - 630 

Publique 
Pli cach. 

160 - 12 - Gre iı gre 
14561 1093 1 " 

675 - 50 62 Publique 

157 30 " 

2160 - 162 - Publique 
5776 5 433 23 " 

1. Com. Exp. Ch. Fer Etat H.paeha. 
Dir. Gen. PTT. Ankara. 

Com. Perm. Municipalite lstanbul. 
Com. Ach. lntend. Mar. Kassimpş. 
Dir. Vakoufı Beyoglou. 

Com. Ach. lntend. lst. Tophane. 

Com. Ach.Ec.Super. Djabaloglou. 
1. Com. F..xpl. Cb. Fer Et. H. pacha. 

23500 - 1762 5 Gre a g-r · 9. Com.Centr.Ch.Fer. Etat. Ank. 

419 5 31 5 

5000 375 

78 5 5 9 

" 

" 
" 

" 

" 

Com. Perm. Municipılite Istanbul. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 
Com. Ach. Econ. Monop. K.tache. 

" 
Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

Eeonom. Dir. PTT. Ankara J9t. 

Dir. Econom. Municipalite lstanb. 

inat. Bıcteriologique, Pendik. 

Dir. Mater. Ank.-Chef Exp.H.pacha 
Oir. Econom. Municipalite lstanbu 

Dir. Eeonomat Municipal. lıtanbul 

2-11-36 

5-11-36 
11-11-36 

20-10-36 
20-10-36 
26-12-36 

21-10 36 

4-11-936 
5-11-36 

18-11-36 
20-10-36 

6-11-36 
4-11-36 

3-11-36 

19-10·36 

14 

14 
10 


