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iÇiNDEKiLER: 
a) Münakasalar 

ilanlar, Emirler, Tebliğler 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
inşaat, Tamirat, Nafia isleri, Malzeme, Harita 
Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v. s. 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazımı 
Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 
Nakliyat Boşaltma - yükletme v. s. 
Matbaa işleri Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 
Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

- Müteferik 
b) Müzayedeler .. 

'2 - Müteferrik 

lnlar, Emirler, Tebliğler: -
İıtanbul Belediyesinden: 

Teşrinievel 21 inci çarşamba gününden itibaren birinci nevi 
lbek on kuruş on para ikinci nevi ekmek dokuz· buçuk ve 

cala on dart buçuk kuruştur. 

a) MÜNAKASALAR 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

istanbul Belediyesinden: 

'1iktarı Cinsi Bir kilosunun muham. ilk teminat• 
Fi atı 

1400 Katar peyniri 60 kuruş 63 
63os Beyaz peynir 40 ,, 189, 15 

Belediye hastahanelerile diğer müesıesabna lüzumu o• 
lan yukarda miktarı, cins ve muhammen fiatları yazılı 
Olan peynirler ayr1 ayn açık eksiltmeye konulmuşlardır. 
Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli
ler 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve hizalarmda gös· 
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir 
fiin evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muva
fık olacağı) 5· 11-936 perşembe günü saat l 5te Daimi En-
tiinıende bulunmalıdırlar. M. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

b İdareleri İstanbul Levazım Amirliğine bağla müesseseler için 
e, bin liralık toz şeker 22-10-936 perşembe günü saat 14,30da 
~~Phanede ıatmalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Beher 

•lo tahmin fiyatı 27 kuruş 25 ıantimdir. İlk teminatı 375 liradır. 
••rtname ve nümuneıi komisyonda görülebilir. isteklilerin belli 
'"•tte komisyona gelmeleri. 

* • • 
. Piyade atış okulunun altı aylık ekmek pişirilmesinin açık ek· 

•altnıeıi 5-11-936 perıembe günü saat 14te Tophanede Satınalma 
l(Oıtaisyonunda yapılacaktır. Tahmin fiatı beher kilo ekmek pişir

d'ttleıi iki kuruştur. lık teminatı 216 liradır. Şartnamesi komiıyon· 
".lôrünebilir. İıteklilerin kanuni ve ıikalarile belli saatte ko
'ftıtıyona gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

t' 1 - Ankara garnizonu kıtaabnın sene nihayetine kadar ih· 

1'Yaçları için 14000 kilo zeytinyağı 11-11-936 çarşamba günü saat 
5 te kapalı zarfla satın alınacaktır. · 

2 - Şartnameıi hergün komiıyonda parasız göriilebilir. 
3 - Tutara 9100 lira olup muvakkat teminatı 682 lira 50 ku· 

•ı.ıttur. 

t 4 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki veıikalarla 
~lclif. ve teminat mektuplarını havi zarflarını belli ıün ve ıaat· 
" Q bar saat evveline kadar levazim amirliği satınalma komiıyo· 

l.lıaa vermeleri. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatmdan: 
_Mercimek ihtiyacı 22050 kilo kırmızı 115.'10 kilo yeşil olarak 

munakaaaya konmuştur. Münakasası 3-11-936 salı günü saat 16 
da Çatalcada Tüm satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kırmızı 
mercimeğin teminatı muvakkatesi 198 lira 45 kuruştur. Muham· 
men bedeli 2646 liradır. Yeşil mercimeğin teminatı muvakkatesi 
129 lira 94 kuruştur. Muhamme.n bedeli 1732 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi parasız olarak hergün görülebilir. İstekliler ilk temi· 
nat makbuzlarile birlikte ve belli saatte komisyonda bulunmaları. 

İstanbul Levazım amir : iği 
Satınalma Komisyonundan: 
Levazım amirliğine bağlı 

müesseseler için elli ton yulaf 
22-10-936 perşembe günü saat 
15 te Tophanede Satınalma 

komisyonunda pazarlıkla alına-

caktır. Tahmin !>edeli 3000 li
radır. İlk teminatı 225 liradır. 
şartname ve nümunesi komis
yonda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikala
rile belli saatte Komisyona gel
meleri. 

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

istanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 908 lira 68 kuruş olan Beyoğlu 11 inci mektebin 
tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi ve keşif evrakı 
levazım kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesika ile Bayındırlık direktörlüj"ünden bana benzer 500 
liralık iş yaptığına dair ehliyet vesikası ve 69 liralık ilk teminat 
makouz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk te· 
minat yatırılması daha mu"vafık olacağı) 5-11-936 perşembe günü 
saat 14 de daimi encümeninde bulunmalıdırlar. 

Karacabey Belediyesinden: 
1- Karacabeye getirilecek Gölecik suyunun inşa ve tesis, ke

şif bedeli 65244 lira 83 kuruş olmak üzere bir ay içinde pazar
lıkla eksiltmiye konulmuştur. 

2- İhale günü 2-11-936 cuma günü ıaat 15 dir. Talihlerin o 
güne kadar müracaatleri lazımdır. 

3- Muvakkat teminat miktarı 4512 liradır. 
4 - · Eksiltme şartnamesi 28-8-936 tarihli şartnamedir. İstiyen

lere gene verilebilir. 

Kazanlı köyü Muhtarlığından: 

Köyümüzde yaptıracağımız 3 dershaneli ve 2 ufak odalı Mek
tep binasının bu yıl taş, çatı ve kiremit aksamı yaptırılacaktır. 
Şartnamesi ihtiyar heyetimizde ve bir aynı de Kültür Direktörlü
ğü baş katibindedir. Bu işi yapmak istiyenler şartnameyi istedik
leri zaman bu 2 yerden arayıp görebileceklerdir. Pazarlık ve i· 
hale 2-11-936 pazartesi günü saat 10 da Kültür Direktörlüğünde 
olacak ve muvafık görülürse ihale yapılacaktır. 

Emirgin Orta Okul 

Satınalma Komisyonunean: 
6-11-936 cuma günü saat 15 

de istanbul Liseler muhasebe
ciliğinde toplanan okul komis· 
yonunca 1208 lira 78 kuruş ke· 
şif bedelli mektebin yan ve ön 
istinat duvarlarının yapılması 
açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltme nafıa iş
leri umumi, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje, keşif hüla
sasile buna müteferrit diğer 
evrak mektebten görülüp öğ· 
renilir. 

Muvakkat teminat 91 liradır. 
istekiiler bin liralık bu işe 

benzer iş yapbğına dair eksilt· 
me gününden en son 2 gün 
evvel müracaatla İstanbul Na
fıa Müdürlüğünden alınmış fen· 
ni ehliyet vesika ve ilk temi· 
nat makbuzlarile belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 

-
Milli Müdafaa V ekileti 

Satınalma Komisyonundan: 
Yapı: Yah,ıhanda bir bina 

yaptırılması pazarlığa konmuş· 

tur. Keşif tutarı: 3663 lira 12 
kuruştur. Keşif proje ve şart

namesi parasile inşaat şubesin· 
den verilecektir. 

İhalesi 23-10-936 cuma günü 
saat oobeştedir. İlk teminatı 
274 lira 73 kuruştur. Pazarlığa 
gireceklerden ilgili bulunanlar 
2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinden istenen belge
lerle birlikte pazarhk ıün ve 
vaktında M. M. M. sabnalma 
komisyonuna gelsinler. 

* • • 
Yapı; Ankarada muzika kış· 

lasının ikmali infaati açık ek
ıiltmeye konmuştur. Keşif tu · 
tarı 5589 liradır. Keşif, proje 
ve şartnamesi parasile inşaat 

şubesinden alınacaktır. İhalesi 
3-11-936 salı günü saat 11 de 
dir. İlk temiqab: 419 lira 18 
kuruştur. 

Eksiltmeye rireceklerden il~ 

gili bulunanlar 2490 sayılı ka · 
nunun 2 3 üncü maddelerinden 
istenen belgelerle birlikte ek· 
siltme gün ve vaktında M. M. 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 
İLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İıt. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

21 Birinci T cşrin 1936 

V. satınalma komisyonuna gel-
sinler. 

* * • 
Yapı: Kayaşta bir bina yap

tırılması pazarlığa konmuştur. 
Keşif tutarı: e663 lira 12 ku
ruştur. Keşif proje ve şartna
mesi parasile inşaat şubesinden 
alınacaktır. ihalesi 22-10-936 
perşembe glinil saat 15 te dir. 
ilk . teminatı: 274 lira 73 kuruş 
tur. Eksiltmiye gireceklerden 
ilgili bulunanlar 2490sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde istenen belgelerle birlik
te pazarlık gün ve vaktmda 
M. M. V. satın alma komisyo
nuna gelmeleri . 

• * • 
Beyoğlu, Bakırköy, Burgaz, 

Rami, Kadıköy ve İstinye it~ 
faiye gurup ve müfrezelerine 
ait binaların tamiri işi pazar
lığa çevrilmittir. Bak: istanbul 
Belediyesi İlanlarına. 

3 -Elektrik, Havagazı
l(alorifer Tesisat ve 

Malzeme 

Havza Belediye 
·Riyasetinden: 

1- Havza şehri elektrik te· 
aisatı Nafıa Vekaletinden mu . 
saddak proje ve şartnamesi mu
cibince 14-10-936 tarihinden iti
baren 45 gün müddetle kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eluiltme 27-11-936 cu
ma günü saat 16 da Havza 
Belediye dairesinde miiteşekkil 
Belediye Encümenince yapıla
caktır. 

Tahmin edilen bedel: Mev
cut santral binası ve 200 adet 
ağaç direk bedeli haric olmak 
üzere yaptırılacak Lokomobilli 
elektrik tc:sisatı bedeli keşfi 
14635 liradır. 

4 - Bu işe ait evrak şun
lardır: Proje ve teferrüatı, ek
siltme tartnamesi, mukavele 
projeleri, fenni şartnameler, 
keşifnameler teferrüatı vesaire 
olup istekliler Havza Belediye· 
sinde ve istanbulda Galatada 
Selanik Bankası 4 cü kat 67 
numaradıa Elektrik Mühendiıi 
Hasan Halette görebilecekleri 
gibi 5 lira bedeli mukabilinde 
de alabilirler 

5 - Muvakkat teminatı 
1098 liradır. 

6 - İşbu arttırma ve eluilt
me 2490 sayılı kanuna göre ya· 
pılacağından iıteklilerin arttır· 
ma şartnamesinde yazılı husu· 
satı tamamen ikm~l etmeleri 
ve teklif mektublarını buna 
göre hazırlayıp vaktinde Bele· 
diye Riyaıetine vermeleri ilin 
olunur. 

Posta T. T. Levazım 
Müdtirlüğünden: 

1- İdare ihtiyacı için 20 ka
lemde muhtelif tip ve miktar
da kiğıdlı ve emaye iplikli 



Sayfa ?. 

kurşunlu kablo ile kağıd ma
sura kapalı zarf usulile eksilt

me}·e konmuştur. 

2- Bu malzemenin muham

men bedeli 83064 ve muvak
kat teminatı 5404 liradır. 

3 - Eksiltme 7-12-936 tari

hinde saat 15 de Ankarada 

Posta T. T. Umumi Müdürlü· 

ğünde toplanacak alım satım 

komisyonunda yapılacaktır. 

4- İstekliler teminatlarını 
İdaremiz veznesine teslim ede
rek alacakları makbuz veya 
kanunen muteber teminat mek
tublarını ve 2490 sayılı kanun
da yazılı belgelerle beraber 7 
mayıs 936 tarih ve 3297 sayılı 

Resmi Gazetede ilan olunan 
talimatnameye t&fikan malik 
olmaları icap eden müteahhit· 
lik vesikasile tek.lif mektubları
nı mezkur kanunun tarifatı da
iresinde hazırlıyarak sözü ge· 
Çen tarihe musadif pazartesi 
günü eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar o komis
yona tevdi edeceklerdir. 

5- Şartnameler 4 lira 16 
kuruş mukabilinde Ankarada 
Posta T. T. Levazım Müdürlü
ğünden ve İstanbulda Beyoğ
lunda Levazım Ayniyat Şube

sinden tedarik olunur. 

Istanbul Liman işletme 

idaresinden 

Merkez Rıhbm hanmda yap· 

tırılacak olan bir asansörün a· 

çık pazarlığı 23-10-936 cuma 

günü saat 9,30 da Şefler En

cümeninde yapılacaktır. 
Teminatı 100 liradır. 
Sıparıştan üç ay sonra işler 

bir halde teslimi meşrut bulu
nan bu işe ait şartname ve 
fazla izahat için isteklilerin 
Galatada Haydar hanında Fen 
Servisimize müracaatleri ilan 
olunur. 

Devlet Ba~ımevi Dırektör· 

lüğünden: 

Basımevinde keşif mucibince 
yapılacak otomatik yangın ih
bar tesisatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İhale 21-10-936 çarşamba gÜ· 
nü saat 15 de Basımevinde 
yapılacakbr. İsteklilerin eksilt
me çağından önce yüzde 7 ,5 ilk 
pey aksesi olan 266,5 lirayı 

Basıınevi veznesine yatırmaları 
gerektir. Şartname Direktör
lükten istenilebilir. 

4- ·Mensucat - Elbise · 

l(undura · Çamaşır v .s 

Deniz Levazım Satmalma 

Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 15000 
lira olan 10000 metre işbaşılık 

kirpas kumaş, 5 ikinciteşrin 
936 tarihine raslıyan perşembe 

günü saat 14te kapalı zarf u
sulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1125 lira 
olup şartnamesi Komisyondan 
hergün parasız verilir. 

İıteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarla birlikte 
kapalı teklif mektublarmı belli 
gül\ ve saatten bir saat evveli-

K
ne kadar Kasımpaşada bulunan 

om· 
l 

''Yon Başkanlığına ver
me eri. 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Yüksek Deniz Ticaret mektebi Müdürlüğünden: 

Cinsi Muham. fiat İlk tenı Tarih Saat 
takım Lira K. Lira K. 

Harici elbise 74 78 16 
Kasket iki beyazile 57-60 2 
Kaput 17-18 13 
İç tulumu 50-55 4 177 15 5-11-936 13 
Kısa spor pantalonu 17-18 O 65 
Gemici ceketi 17 - 18 6 

,, Pantalonu 57-60 7 
-------~-----------------~~-------------~~--~~~--Fotin 114-120 
Terlik 57 - 60 
Lastik spor ayakkabi 57 60 

Fildekos fanila 280-300 
Patiska don 280-300 
Beyaz firenk ğömleği 280-300 
Çorap 336-360 
Mendil 336-370 
Havlu 74 78 
Yün spor fanilası l7- 18 
Pamuk spor fanilası 17 - 18 
Kıravat 120-114 

5 
l 60 
2 20 

62 10 5· 11-936 

~~~~--~~~~~ o 60 
o 55 
1 25 
o 20 
o 09 
o 45 
4 
o 50 
o 50 

75 05 5-l l-B36 

14 

15 

1 - Mektebimiz için satın alınacak cins, miktar ve f~atleri ve 
ilk teminatları yukarda yazılı 19 kalem eşya 3 şartname ile 5 
ikinciteşrin 936 gününe raslıyan perşembe günü saat 13 ten iti
baren ihaleleri yapılacaktır. 

2 - Eksiltme Yüksek Deniz Ticaret Mektebi binasında top -
lanacak satınalma komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Açık eksiltme ile ihaleleri yapılacak olan bu eşyalara a
it parasız şartnameleri almağı ve görmeyi arzu edenler Mektep 
Muhasebesine müracaat etmelidirler. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü 
maddelerinde yazılı evsaf ve şartları haiz olmaları ve muvakkat 
teminatlarını Cumhuriyet Gazetesi matbaa3ı karşısında İstanbul 
Yüksek Mektepler Muhasebeciliği vezae'iine yatırdıklarını göste· 
rir makbuzlarını veya banka mektublarını komisyona ibraz etme
leri lazımdır. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 

Cinsi Az Çok Fiat İlk teminatı Saat Şekli 
Takım elbise 165 180 15 302 50 14 Açık 

Kundura 165 180 3.50 63 14 ,, 
1- Edirne Erkek Öğretmen okulu 'için yukarda yazılı iki ka

lem giyecek eşyayı 16-10-936 tarihinden itibaren ayrı ayrı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- İhaleleri 5-11-936 perşembe günü saat 14te Edirne İlbay· 
lık Konağında Kültür Direktörlüğü odasında toplanacak Komis
yon önünde yapılacaktır. 

3- İsteklilerin 2490 numaralı eksiltme ve arttırma kanunun
da yazılı belgeler ve daha evvelden Malsandığma yatıracakları 

teminatlarıat makbuzile beraber 5-11-936 da Komisyona gelme
leri gerektir. 

4 - Eksiltme şartnameleri ve nümuneleri Edirne Kültür Di
rektörlüğüne başvurularak görülebilir. 

Emniyet işleri Umum Müdürlüğünden: 

1- 936 senesi için zabıta memurlarına yaptırılacak 1700 a
det kaput 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksiıltmeye ko
nulmuştur. 

2 Kaputların ihalesi 5-11-936 perşembe günü saat 15 te 
Ankarada Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde teşekkül eden 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3- Eksiltmiye girecekler kaputların muhammen bedeli olan 
23120 liranın yüzde 7,5 nisbetinde 1734 liralık muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını ihale vak
tinden bir saat evvel komisyona verm~leri. 

4- Taliplerin nümune ve şartnamesini görmek ve fazla i:ıa· 
bat almak üzere hergün sözü geçen komisyona müracaat etmele· 
ri. 

• 
* * 

Sıvas Nümune Hastanesince 3000 m. çamaşırlık bez alınacak-
tır. Bak: Mahrulf at sütünunda mezkur Hastanenin ilanlarına. 

a::::ı:::::rn :t:L! 1 i - ... 
5-İJaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İstanbul Komutanlığı Sabnalma Komisyonundan : 
Ce-beci hastanesi ihtiyacı olan 29 kalem alatı vermeğe istekli· 

si çıkmadığından ihale müddeti 10 gün uzatılarak eksiltmesi 23 Bi· 
rinciteşrin 936 cuma günü saat 15te yapılacaktır. Muhammen tu· 
tarı 4368 lira 70 kuruştur. Şartnamesi komisyonumuzda görüle -
bilir. İsteklilerin 328 liralık ilk teminat makbuz veya mektubla
rile beraber Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gel· 
mel eri. 

• . .. 
Ordu sıhhiye ihtiyacı olan 40 takım kan taamül aleti açık 

eksiltme ile I0-11-936 salı günü saat 15 te ihalesi yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 760 liradır. İsteklilerin 57 liralık ilk makbu:ı 
veya mektublarile beraber Fındıklıda Komutanlık satınalma ko
misyonuna gelmeleri. 

• 
* * 

21 Birnci t ~ 

16-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamb~i~ 
1 Ankara Yüksek Zıraat Enstitüsü Rektörlüğünden ·:uıııe 

30 d l k eks• 1- Kurumumuzun ihtiyacı olan a et do ap açı 
suretile satın alınacaktır. Gd yu~· 

2- 2-1 1-936 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 1 af pdıı0 
sek Enstitü Rektörlük binasında toplanan Komisyon t ıra 1 

ihalesi yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 2460 liradır. 
4- Muvakkat teminat 184,5 liradır. 
5- Bedava şartnameı.ini almak istiyenlerin 

ne müracaatleri. 
D . M:idürliiP' 
aıre • 

İstanbul Belediyesinden: ~ 
İtfaiye için lüzumu olan nümunesi gibi 77 tane batta j~e ~~ 

eksiltmeye konulmuştur. Bir battaniyeye ! ~ir~ ~ kuru~. f~at bİ 
!"İn olunmuştur. Şartnamesi Levazı~ Mudurluğu~de gorul~J-~ 
istekliler 2490 N. kanunda yuılı ~esıka ve 43 J~ra ~I kur t,io' 
ilk teminat makbuz veya mektubıle beraber (bır gun :vv- ,'ifJ 
kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) a-11 
perşembe günü saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar· 

7- Nakliyat:_ Boşaltma ~Yükletme ~ 
Uzun yayla ayğır deposu Direktörlüğünden: bio 

Hafik çayırında depoya ait balya halinde ve 110 ile 130 • 
kilo arasında kuru otun ayğır deposuna nakliyesi açık ~ksiltıııe 
ye konulmuştur. pı & 

Eksiltme 28- IO 936 çarşamba günü saat 9 da Sıvas B ıytar tıı 

rektörlüğü dairesinde yapılacaktır. bt' qt 
Otların beher kilosunun nakliyesine bir kuruş muhammen 

del konmuştur. 
Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin yüz lira muvakk ıt teııı. 

natlarile eksiltme günü Baytar direktörlüğünde bulunm'.lları il' 
olunur. 

8-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzeme 
İstanbul Belediyesinden: 

İnkilap müzesinde bulunan 5000 tane cilt.iz kitabın teclidi ' 
çık eksiltmeye konulmuştur. Bu kitabların ciltlenmesi:ıe J450 ti , 
bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö 
lebilir. İstekliler 108 lira 75 kuruşluk ilk teminat makb:ız ve 
mektubile beraber 5· J 1-936 perşembe günü saat 14 de Daimi e 
cümende bulunmalıdırlar. 

9- Mahrukat - Benzin · Makine yağları ve ~aire 

Sıvaz Nümune Hastanesinden : 
Cinsi Miktarı Muhammen B. MU\ akkat 

Kilo Lira Temin:ıt akçef 
Odun 100,000 2000 150 
Çamaşırlık bez 3,000 900 68 

Yukarda cins ve miktarı ve bedel muhammenleri ile temin•11 

muvakkata akçasının tutarı yazılı iki kalem ihtiyacın Nümu01 

Hastanesince aleni suretle münakasaya konmuştur. l\lünakaS' 
günü olan 9-10-936 tarihinden itibaren tarih ilanından l irmi giiO 
sonra olan 30-10-936 cuma günüdür. Talihlerin şartnameyi göt, 
mek ve lazım gelen tafsilatı almak üzere Hastaneye rıelmelel" 
ve ihale günü olan cuma günü saat 14te Sıhhiye dairesindeki kO 
misyona gelmeleri ve teminatı muvakkata akçalarının ihale gii' 
nünden bir gün evvel Sıvas Maliye Veznesine yatırılarak mal<' 
buzlarmın komisyona ibraz etmeleri ilin olunur. 

İstanbul Vilayet Jandarma Komutanlığmdaıı: 
Jandarma Dairesi için satın alınacak kömür ve odunun eksilt' 

me günü olarak tayin edilen 25-10-936 günü pazara rastla dığındall 
eksiltmen\n 26-10 936 pazartesi günü saat 14te yapıla-::ağı ilafl 
olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonurıdan: 
İstanbul Levazım Amirliğine bağh müesseseler için 400 toıı 

Lavamarin kömürü 26-10-936 pazartesi günü saat 14,30da Topha' 
nede Satınalma Komisyonunda puarlıkla alınacaktır. Tahmiıt 
bedeli beher tonu 1205 kuruştur. İlk teminatı 361 buçul: liradır• 

Şartnamesi Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 16194 lira 40 kuruş olan 1306 ton Rekonı· 

poze kömürü 22-10-936 tarihine raslıyan perşembe günü sut 14 
pazarlık suretile alınacaktır. 

Muvakkot teminatı 1214 lira 58 kuruş olup şartnamesi komis' 
yondan hergün parasız verilir. 

İsteklilerin belli gün ve saate, muvakkat teminat makbuz vey• 
mektublarile Kasırnpaşada bulunan komisyonumuza müracaatlari 

1 O -Müteferrik 

Cinsi 
Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğünden; 

Depozito akçe11i Tahmin edilen fiat 
U. E. O. marka veya 
buna benzerindeki fireze Belediye kimyahanesi ı~ın lüzumu olan 51 kalem kimyevi ec-

- i makinesi za açık ekııHtmeye konmuştur. Bak: lstanbul Belediyesi )anlarına., 172, 50 2300 lira 



~elli S PERCO 
~~:a Gümrükleri karşısında 

Urdaverdigar Han. 
Telefon: 44792 

IYan Seyahat Kumpanyası 
Düııya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 
Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 

. Bagajların sigortası 
ltalyan demir yollarında 
Yüzde 50 tenzilat 

ata Gümrükleri karşısında 
Hudaverdigar han 

Telefon : 44792 
da FRA TELLi SPERCO 
lleıdinde C. 1. T. ye müra · 
~t olunur. 

l - Yukerd&. cinsi ve mar-
•ı Yazılı l aded freze maki· 

! i 19-l 0-936 tarihinden itiba
lıı 20 gün müddetle açık ek
lllıeye konulmuştur. 
2 - Fireze makinesi tarihi 
led~n azami 6 ay nihayetin
Adana Ziraat Mektebinde 

aJ· 
ıın olunacaktır. 
3 - Makina hakkında mev

t Şartname Mektep Müdiriye-
~de olup görmek ist iyen ve 
ltp vuku unda gösterecekleri 
~ık ·· d T adrese parasız gon erı ır. 

4 - Eksiltme 9- l 1·936 ta
iııe tesadüf eden pazartesi 

Gııu saat 14 de Adana Zira
Mektebinde müteşekkil sa
alına komisyonunda yapıla

tır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı 
lltınun 2 n 3üncü maddele

ucibince laZlm olan vesaik-
}'Üzde 7,5 nisbetindeki de
İtolarını Malsandığına yatır 
ları ve teminat mektubları 

\taa münakasa saatinden ev
~I komisyona getirmeleri ilin 
lıtıur. 

s~dirne isk~üdürlüğü 
~tınalma Komisyonundan; 
Edirne merkez ve kazaları

~ Yerleştirilmiş olan göçmen-
tr için 500 ila 854 tek öküz 
~ . 

, ~arlıkla satın almacaktır. 1-
-t~ ve fenni şartnameler Edir
t iskan Müdürlüğündedir. A-
1tıacak öküzlerin bedelinin 
~ı:de yirmisi öküzlerin tesel
~l!tiinü müteakip ve müteba· 

'.'•i 937 bütçesinden verilecek
~· 23-t0-936 c.uma günü saat 

ıı te Edirne iskan Müdürlü-
G fide pazarlık yapılacaktır. 

Posta T. T. Fabrikası 
ıı Müdürlüğünden : 
' ittıal olunacak zenkler için 

~t'ti 3 m m kalınlığında kur
lltı kaplı l m m kalınlığında 
~ kilo kalaylı bakır tel açık 

11•ltıne yolile alınacaktır. 
llu telin temamının muham
trı bedeli 2076 lira 80 kuruş 

t tnuvakkat teminatı 156 lira-
it, 

~kııiltrne G-11-936 tarihi ne 
'-tlıy .. .. t 15t an cuma gunu saa e 
aPılacağmdan talihlerin şart· 

~ t~~eyj görmek için bergün, 
•· " 

111ltnıeye iştirak için de muay-
.ıttı ~ 
ttll\· Run ve saatten daha evvel 
oı •natlarını vezneye yabrmış 
l':ıı.lllak şartile komisyona müra-

•tları. 

lllltiy ah'J . . . - . az s ı u ve yazı ış erı 
il Direktörü: lsmail Girit 
i\sıidığı yer: ARTUN Basımevi 

Galata Billur sokaık No. 10 

MÜNAKASA GAZETESİ 

istanbul Belediyesinden ; 

Karaağaç mezbahasında işkembe muhteviyatı ve kan 
tahammuratı, kanalizasyon tasfiye fabrikası muzahrafatı
nın 937 Mayıs sonuna kadar dökülmesi açık eksiltmeye 
konulmuştur. Bu iş için 3000 lira bedel tahmin ol_unmuştur. 
Şartnamesi Leeazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 
2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 225 liralık ilk temi
nat makbuzile beraber (bir gün evveline kadar ilk temi
natın yatırılması daha muvafık olacağı) 5-11-936 perşembe 
günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (M) 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1 - Her bir tanesine biçilen ederi 300 kuruş olan 200 tane 

çaydanlık pazarlıkla satan alınacağından pazarlığa gireceklerin 
45 liralık teminatları ile birlikte pazarlık günü olan 22-10-936 per
şembe günü saat 11 de M. M V. satınalma Komisyonuna gelme· 
leri. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Rumeli fenerindeki Raıiyofar tesisatının muhtelif kısımlarına 

ait ve ceman 49 kalemden ibaret yedek parçalar kapalı zarf u · 
sulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 20-1 l-936 tarihine rashyan 
cuma günü saat 15 te Galata Merkez Rıhtım hanında dördüncü 
katta Tahlisiye Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunda ya
pılacak olan bu yedek parçaların muhammen bedeli 4287 lira 
muvakkat teminat miktarı 322 liradır. 

İs~eklilerin teklif rnektublarını ihale vaktinden bir saat evve
line kadar komisyona tevdi etmeleri lazımdır. Bu husustaki şart
name ve müfredat listesi şözü geçen komisyonda parasız olarak 
verilmektedir. 

b) M Q Z A Y E D E L E R 

1-Müteferrik 
Ankara Çimentoları Türk Anonim Şirketinden: 

8 inci kilometrede kain fabr'ıkamızda bulunan aşağıda ya7ılı 
malzeme peş!n para ile satılacaktır. Talip olanların 24 10-936 ta
rihine müsadif cumartesi akşamına kadar mektupla Şirket mü
dürlüğüne fi at teklif etmeleri ilan olunur. 

Cinsi 
Hurda demir 
Pik döküm 

Çelik parça 
Aliminyom 
Şevrole kamyon gayri faal 
Berliye ,, ,, 

,, ,, müstamel 
Otobüs gayri faal 
Ekselsiyor marka kurs otomobili 
Uzun şase Ford kamyonu 

Miktar 
80.- ton 

500.- ,, 
100.- " 

3.- " 
4 Adet 
1 
1 
1 
1 

" ,, 
,, 
,, 

" 

istanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer muhtelif cins bahk 
olta ve iğneleri, çini soba, kasa ve sair eşya 26--!0-936 gününe 
tesadüf eden pazartesi günü saat 12 den itibaren lstanbulda Ba
hkpazarında Peynirci soka~ında 12 numaralı dü!:kanda açık art
tırma suretile satılacaktır. isteklilerin mezkur gün ve saatte ma
hallinde hazır bulunac:ak memurlarına müracaat etmeleri i)an o
lunur. 

Ankara inhisarlar Başmüdürlüğünden: 

Aşağıda cinsi yazılı eşya ve malzeme şartnamesi mucibince 
2-ll-936 tarihinde pazartesi günü saat 15 te açık arttırma ile sa· 
hlacağından talihlerin 29 lira 30 kuruş teminatı muvakkate ak
çelerile birlikte Bankalar caddesinde inhisarlar başmüdürlüğünde 
toplanacak komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Tahta kapı, mağaza tezgahı, abdesthane taşı, b~zlu camlı vit· 
rin kapağı, cam, camlı kapı, hurda çerçeve, demır parmaklıklı 
mağaza bölmeleri, numarataş, kırk masa camı, tahta saplı bakır 
küre zil, telefon santralı, aynalı kapı, ayna, emaye banyoma duş 
faya~s lavabo, 36 parça kalorifer radyatörü. 

lstanbul Orman Direktöı·lüğünden: 
Bakırköy kazasında müsadere ve ilan edilen 365 kental meşe 

odununun ihalesi 23· 10·936 gününe bırakılmıştır. İstekliler o gün 
saat 14 de kazayı mezkur orman idaresinde müteşekkil komisyo
na müracaatleri. 

Istanbul Beşinci icra Memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen torik ağları 27 

birinci teşrin 936 tarihine ınüsadif sah günü saat 14 den 16 ya 
kadar Bahkpazar Peynirci sokak 14 No. dükkanda satılacağı ilan 

olunur. 

İstanbul Belediyesinden ; 
Hepsine 25 lira kıymet biçilen Topkapıda Deniz aptal mahal

lesinin 337 yeni 315 eski N. lı dükkanın ankazı açık arttırmaya : 

' 

Sayıfa 3 

konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstek
liler 188 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
(bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık 
olacağı) 5-11-936 saat 14 de daimi encümende bulunmahdırlar. 

İstanbul Defterdarlığından : 
Muhammen bed. 

Cins ve saklı bulunduğu yer Lira Kr. 
Ayasofyada Sultanahmet Çeşmesi arkasında 

yanmış Adliye binası bahçesindeki debboyda sak· 
lı 363 kalem elbiselik kumaş, fotograf makinesi, 
bakır, çinko, kurşun, matbaa hurufatı , elbise ve· 
saite gibi muhtelif eşya: 1813 50 

Bahkhanenin tamirinden kalıp elyevm Şehzade 
başında Selimpaşa Yokuşundaki Belediye Tanzi
fat ahırları bahçesinde durmakta olan potrel ve-
sair hurda demirler: Potrellerin beher kilosu 3 

Hurdaların beher kilosu 2 
Sıtma mücadele teşkilatından müdevver olup 

Dolmabahçede mülga İstablıamirede saklı 28 mo
del 4 silindirli ve 4914052 motör numaralı açık 
Şevrole marka otomobil: 90 

Yukarea cinsi ve bulundukları mevkiler yazılı emval hizala · 
rındaki bedeller üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı satıla · 

caktır. İsteklilerin ve tediye şeraitini öğrenmek ·istiyenlerin 5-11-936 
perşembe günü saat l4te yüzde 7,5 pey akçalarile Milli Emlak 

müdürlüğünde toplanan komisyona müracaatları. 

• * • 
Şehir tiyatrosunun sahne perdesine konulacak ilan ve. reklam 

işi açık arttırmaya konmuştur. Bak: İstanbul Belediyesi ilanları-
na. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:_ 
1- Şartname ve keşifnamesi ve plan mucibince 3510 

lira keşif bedelli Cibali Fabrikası Kalorifer tesisatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 Eksiltme, 23- 10-936 tarihine rasthyan cuma günü 
saat l 4te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Bu işe ait keşifname ve şartnameler parasız ola
rak Levazım ve Mübayaat şubesinden: planları da İnşaat 
şubesinden alınabilir. · 

4- İsteklilerin, şartnamede gösterilen esasları ihtiva 
etmek üzere Hatsız teklifleriyle projelerini eksiltme gü
nünden en geç bir hafta evvel Tütün Fabrikalar şubesi
ne vermeleri lazımdır. 

5 - İstekliler Eksiltmeye girebilmek ıçın kanunen 
kendilerind~n aranılan vesika ve yüzde 7 ,5 2'Üvenme pa
ralarile birlikte muayyen gün ve saatte ismi geçen Ko· 
misyona gelmeleri. (1965) 316 4 4 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Keşif bedeli 368 lira 12 kuruş olan Beyoğlu, Bakır

köy, Burgaz, Rami, Kadıköy ve Istinye itfaiye gurup ve 
müfrezelerine ait binaların tamiri açık eksiltmede istekli
si bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Keşif evrakı 
ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekli
ler belediye inşaat şubesinden alacakları fen ehliyet vesi
kasile 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve 27 lira 60 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
(bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha 
muvafık olacağı) 5· 11-936 perşembe günü saat l 4te Dai-
mi Encümende bulunmalıdır. (B) 353 

• * • 
Belediye kimyahanesi için lüzumu olan 51 kalem kim· 

yevi ecza açık eksiltmeye konulmuştur. Listesi ve şart
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Bu eczaların 
hepsine 635 lira 45 kuruş fiat tahmin olunmuştur. istek
liler 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve 47 lira 66 kuruş· 
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber (bir güı.1 
evveline kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık 
olacağı) 5-11-936 perşembe günü saat 14te Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B) 354 

• • * 
Şehir tiyatrosunun sahne perdesine konulacak ilan ve 

reklam işi açık arttırmaya konulmuştur. İlan yeri 30 met
re murabbaı olup beher metre murabbaına 8 lira 50 ku
ruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 19 lira 25 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveline 
kadar ilk teminatın yatırılması daha muvafık olacağı) 
5-11 ·936 perşembe günü saat 14te Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (B) 355 
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)Prix est. J ~r:u~: ld·~j~d~c 1 Lieu d'adjudication. l Cab. des Cbarges 1 Date ! ~ ~ Objet de l' adjudication -
Construction-Reparation-Travaux Puhlics 
-Materiel de Construction-Cartographie 
Achevement constr. caserne musique . 
Constr. d 'un batiment a Y ah ehi han. 
Constr. d 'un batiment a Kayache. 
Rcpar. casernes pompiers Beyoghlou, Bakirk. Bur

gaz, Rami, Kacfikeuy, Stenia (aj.). 
Adduction de l'eau de Gueuledjik a Karadjabey. 
Constr. des murs de soutenement lateraux et de la 

façade de l'Ecole. 
Reparation de la llme Eeole de Beyoghlou. 

': Constr. Ecole 5 chambres a Kazanlikeuy. 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
lnstru ments Sanitaires-F ourniture pour Hôp· 
Instruments medicaux : 29 lots (pr. Djebcdji aj.). 
Produits chimiques: 51 lots. 
Appareils pr. transfusion de aang (?) : 40 p. 

Transport- Chargement Dechargement 

Transport de 110-130 t. de foin sec. au depôt des 
etalons d'Ouzounyayla. 

Ameublement - Mobilier pour Habitation ete 
Bureaux-T apisserie- Linoleum- T apis ete. 

Armoires pr. l'lnstitut : 30 p. 
Couvertures de lit: 77pieces (pr. les sapeurs pomp.) 

Habillement - Chaussures - et Materiel. 

Articles d'habillement tels que : CostumeiCI : 74-78 p. 
casquettes: 57-60 p. - Capotes 17-18 p. Com
binaisons de travail : 50-55 p. Culottes de sport, 
jaquettes de marinier (17-18 p.)- Pantalons de 
marinier (57-60 p.). 

Bottines : 114-120 paires, pantoufles 57-60 p. Sou· 
liers de gymnastique : (57 60 p.). 

Articles de bonneterie : flanelles fil d'ecosse, cale
çons batiste, chemises, (280-300 p.) chaussettes, 
mouchoirs (336-360 p.) serviettes (74-78 p.) fla
nelles sport (laine et coton) : 17-18 p. cravates: 
114-120 p. 

F.toffe g rossiere pr. costume de travail 10000 m. 

Combustible, Charbons-Carburant. 

Charbon recompose : 1306 t. (aj.). 
Charbon lave marine : 400 tonnes. 
L'adj. relat. a la fourniture de bois et charbon a 

la Gendarmerie aura lieu le 26-10-36 le 25 etant 
un Dimanche. 

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

Cab!e sous plomb : (isol. avec papier et fil emaille) 
diff. types et quantites: 20 lots. (Cah. eh . L.4,16). 

lnstallation d' alarme pr. incendie. 
lnstallation d'ascensear du Merkez Rihtim H. 

Travaux d'lmprimerie- Reliure - Papeterie 
- F o!lrniture do Bureau 

Reliure de 5000 volumes du musee de la Revoltıtion 

Divers 

5589 - 419 18 Publique 
3663 12 274 73 Gre a gre 
3663 12 274 73 

" 368 1~ 27 60 
" 

65244 83 4512 - " 1208 78 91 - Publique 

908 68 69 il 

- - -

4368 7(] 328 Publique 
635 45 47 66 " 
760 - 57 - " 

P.1 le kg. - Publique 

2460 - 18 45 Publique 
L.7,5 la p. 43 31 

" 

177 15 PubHque 

62 t(J 
" 

75 05 
" 

15000 - 1125 - Pli caclı. 

16194 - 1214 5S Grc a gre 
P .1205 la t. 361 50 

" 

Com. Ach. Min. Der. Nat. A nkara. 

" 
" Com. Perm. Municipalite Ista nbul. 

Municipalite de l<aradja bey. 
Compt. Lycee lstanbul. 

Municipalite lsta nbul. 
Dir. lnstruct . Pub . Mersine. 

Com . Ach. Co·mm. lst. Findikli. 
Municipalite Istanbul. 
Com. Ach. Comm. Ist . Findikli. 

-

Dir. V c terinaire Sivas. 

Rector. lnst. A gricole Super. 
Municipa lite lstanbul. 

--

Dir. Ec. SU,p. Commerce Madtime. 

" 
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