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DiKKAT! Si ____ _ 

·iı; Bütün Müesseselerin, Ticarethanelerin. 
~rapankaların hergün elinde bulunan MUna
Clırl~asa Gazetesi en seri ve en müessir ilan 

ıasıtasıdır. Renkli ilanlar da kabul ederiz. 

an lanlarınızı gazetemize veriniz. Kazanınız 

l;:~ONAKASALAR 
ır 

~~1~ İnşaat ve tamirat 
;....-- Eskişehir Bayındırlık Direktörlüğünden : 

Kapalı zarf usu lile eksiltme i lanı. 

İstekli çıkmamasından dolayı Eskişehir - Çifteler yolunun 
~ + 000 - 52 + 750 kilometreleri arası şosa esaslı tamiratı 
J-3-936. günü~den 6 N_~san 936 Pazartesi günü saat on beşte 

le edılm~k u7.cre, cksıılmesi uzatılmıştır. Ta mil atın keşif tutarı 
5143 11 l ı radır. 

Muvakkat te minat 1210 lira 74 kuruştur. 
Şartname, keşif, grafik ve ekleri olan evrak her zaman Bayın· 

ırlık Direktörlüğünde görülebilir. 

rnrıı isteklilerin, Direktörlükçe, ibraz ettiği vesaiki muvafık görülen 
gil r mühendis veya fen memurunun işi mes'uliyeti fenniyesini de· 
Haahte ettiğine dair noterden musaddak bir taahhütnameyi, Ticaret 

rmlJ"dasından mali kifayetine ait bir vesikayı, ihaleden en az sekiz 
Kşün_ evvel Bayındırlık Direktörlüğünden alacağı ehliyet vesikasını 

53ı~lt.lıf mektuplarına eklemeleri şarttır. 
Teklif mektuplarının 6 Nisan 936 Pazartesi günü saat 14 e 

adar makbuz mukabilinde Daimi Encümen Bakanlığına verilmiş ' 
ı: lması gerektir. 

lıtanbul Posta T T B "d" 1- "'"nden. .. . · · afmu ur ugu • 
1 Muteahhıdinin taahh"·d·· .. "{ · b b.l İstanbul Paket ' b . u unu ı a etmemesı se e ı e 

ıosta anesin· .. t k d k ça~•ks' ın us alında yaptırılacak bazı tadilat yeni en açı 
8 ( ıltmeye konulmuştur. Eksiltme ı7 Nisan 936 tarihine müsadif 

um ·· ü 5 ~ .a gun saat 1 de Galatasarayda lstanbul Posta T. T alım salım 
(P·0~ısyo_nunda yapılacaktır. Keşif bedeli 739 lira 48 kuruş, muvak

(a . at temınat 56 liradır. Taliplerin şartnamesini görmek ve wuvak-

~~ ~-eminatlarını yatırmak üzere eksiltme gününden evvel baş 
~uıı'ııudurlük yazı işleri kalemine müracaatları. 
yı' t 
, s~ •tanbul Belediyesinden : 
~ Keşif bedeli 3990 lira 84 kuruş olan Beyoğfo hastanesi tamir 
;_/·e tad·1· 

• 1 atı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartname-
/ levazım müdürlü~ünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 

)8 

mer11..c" uuıd.ı:tı 

2499 No. lu arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ile bele
diye fen işleri müdürlüğünden alacakları ehliyeti fenniye vesikasile 
299 lira 31 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya mektubile 
beraber 13 - 4 • 936 Pazartesi günü saat 15 te daimi encümende 
bulunmaları. --

İstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 749 lira 98 kuruş olan aygır deposunun tamiri 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülür . Arttırmaye girmek isteyenler 2490 numa

ralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ile bayındırlık 
direktörlüğünden tasdikli fen ehliyet vesikası ve 57 liralık muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 13 · 4 - 936 Pazartesi 

günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

Yüksek Mühendis Mektebi Artırma ve Eksiltme Ko· 
misyonundan: 

Mektep makina laboratuvarı için açık eksiltme suretile su te
sisatı yapılacaktır. Keşif bedeli ( 806) lira ( 78) kuruş, pey akçesi 
( 60) lira ( 50) kuruştur, ve eksiltme 6 · 4- 936 saat 14 te yapıla
cağından isteklilerin şartnamesini görmek için her gün ve eksilt
meye girmek için de belll gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

İstanbul Komutanhğı Satmalma Komisyonundan : 

Maltepe Askeri Lisesinin dar olan pencereleri genişlettirilmesi 
ışı açık eksiltme ile 6 Nisan 936 Pazartesi günü saat 14 de 
yaptırılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 500 liradır. lık teminatı 38 liradır. 
Şaı tnamesi hergün Komisyonumuzda öğleden evvel görülebilir. 
isteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplariyle birlikte belli 
gün ve saatte Fındıklıdaki Komutanlık Şatınalma Komisyonuna 
gelmderi. 

Dahiliye Vekaletinden: 

Vilayetler evi arkasındaki 4773,670 metre mikabı miktarındaki 
toprak hafriyatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13 Nisan 936 Pazartesi günü saat 15,30 da yapıla
caktır. 

Eksiltme Y enişehirdeki Dahilıye Vekaleti binasında toplanacak 
eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 1909 lira 47 kuruştur. 
Muvakkat teminat 143 lira 50 kuruştur. 
Kat'i teminat 287 lirdır. 

istekliler bu işe ait mali ve fenni şartnameleri ve krokisini 
görmek üzer-e Dahiliye Vekaleti Vilayetler İdaresi Levazım Büro
suna müracaat ederler. 

isteklilerin 13 Nisan 936 Pazartesi günü saat 15 de teminat 
makbuzlarile birlikte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Maltepe Enstitüsü etrafmda 687,36 lira bedeli keşifli yaya kal

dırımı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Talihlerin şartname ve keşifnamesini almak üzere hergün ve 
pazarlık için de 4-4-936 Cumartesi günü saat 11 de Kabataşta 

Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Ahnkapı ambarının 2660.42 lira keşif bedelli iskele 

inşaatı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Pazarlık, 6-4-936 Pazartesi günü saat 1 1 de Kabataşta 

inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 199.53 liradır. 

4 - istekliler ihale tarihinden evvel inhisarlar inşaat Şubesine 
gelerek fenni ehliyet vesikası aldıktan sonra 14 kuruş mukabilinde 
proje vesair evrakı istiyebilirler. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Selimiye kışlasındaki erat hamamının tamiri açık eksiltmeye 

konmuştur. Eksiltmesi 6 - Nisan 936 Pazartesi günü saat 15,30 
dadır. Muhammen keşif bedeli 1660 liradır. İlk teminatı 125 lira · 
dır. Şartnamesi komisyonumuzda hergün ög-leden evvel görülebilir. 
isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplarıyle birlikte belli 
gün ve saatte Findıklıdaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. 

Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaş1r 
AYAKKABI VE TEFERRUA Ti 

Bir metresine biçilen eder 245 kuruş olan ve yerli fabrikalar 
mamulatından dokuz ila on üç bin metre kışlık elbiselik kumaş 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 10 Nisan 936 Cuma 
günü saat 15 tedir. Şartnamesi 160 kuruşa M. M. V . Sat.nalına 
Komisyonundan alınır. ilk inanç parası 2388 lira 75 kuruştur. 
Eksiltmeye girecekler kanuni ilk inanç parası kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Komis
yonuna vermeleri. 

İstanbul Harici Kıtaat İlanle.rı : 
Bir metresine biçilen eder 22 kuruş olan 300 ila 400 bin metre 

çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 15 -
Nisan 936 Çarşamba günü saat 15 dedi::-. ilk inanç parası 56: 0 
lircdır. Şartnamesi 440 kuruşa komisyondn alınır. Eksiltmeye gire
cekler kanuni ilk inanç parası ve kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatınden 
bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonuna ver
meleri. 

Bir metresine biçilen ederi 258 kuruş olan altmış ila 80 bin 
metre kaputluk kumaş kapalı zar Ha eksiltmeye konul muştur. Şart

namesi 1032 kuruşa komisyondan alınır. ihalesi 14 - Niııan 936 Sah 
günü saat J5 dedir. İlk inanç parası 11570 liradır. Eksiltmeye 
girecekler kanuni ilk inanç parası ve kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale saatin
d en bir saat evvel Ankara M. M. V . Satınalma komisyonuna 
vermeleri. 

İıtanbul Belediyesinden: 

Düşkünler evi için lüzumu olan 7000 metre Amerikan bezi 
pazarlığ"a konulmuştur. Bu bezlerin hepsine 2100 lira fi at tahmin 
olunmuştur. Nümune ve şartnamesi Levazım müdürlüg-ünde ğörü

Jür. Pazarlığ-a girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma ve eksilt-

me kanununda yazılı vesika ve 157 ,5 liralık muvakkat ted 
makbuz veya mektııbile beraber 10 - 4 - 936 Cuma 
15 te daimi encümende bulunmalıdır. 

İstanbul Belediyesi ilanları : 
V\ 

ej 
1500 metro Patiska bir metrosunun muhammen bedeli 55 k1a 

500 » Kefenlik ıı ıı » 32 
750 >> Şilte yüzü » ıı ıı 80 
250 » Dimi » ıı » 90 
500 ıı Aşçi bezi » » ıı 30 
Haseki hastahanesi için lazım olan ve yukardıa cins ve mııkı 

yazılı bulunan beş türlü bez açık eksiltmeye konulmuştur. Nürıı 

ve şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye ıe 
mek isti yenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda na 
zılı vesika ve 150 liralık muvakkat teminat makbuz veya me .o 
bile beraber 6 Nisan 936 Pazartesi günü saat 15 te Daimi E~ 
mende bulunmalıdır. 

Müteferrik ne 

Istanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları: 
Pınarhisara teslim edilmek üzere 25 metre mık'abı ker{ 

2450 adet cam ve kerestelere aid işçilikte ayrı ayrı pazarlık s -
tiyle 1 Nisan 936 Çarşamba günü yapılacaktır . Muvakkat temi 
169 liradır. isteklilerin V ize Satınalma Komisyonuna gelmeleri· 

Bayındırlık Fen Okulu Satınalma Kurumundan: 
Okul talebeleri için kumaşı mekepçe temin edilmek üzere ~. 

namesine göre ve açık eksiltme ile 93 takım elbise diktirilecekl6 
Tahmin bedeli 651 liradır. Eksiltme 17-4-936 Cuma günü saatte 
te Listeler muhasebeciliğinde toplanan satınalma komisyonuıKı 

yapılacaktır. 

lık teminat 48 lira 83 kuruştur. lsteklılerin nihayet bir ~~u 
evveline kadar şartnameyi görmek ve ilk teminatlarını yatırabil111 ~ 
için Arnavutköy Sarraf burnundaki okula baş vurmaları ve ' 
siitme teminat mukbuzları ve 2490 sayılı artırma eksiltme kanur 
nun 2, 3 maddesinde yazılı belgelerle gelmeleri ilan olunur. y 

3. 
Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Satınalma 1'6 

misyonundan: 5 
1 - Bir tanesine yüz on beş kuruş değer biçilen iki bind\iı 

üç bine kadar bel kayışı 8 - 4 - 936 Çarşamba günü saat 15 aJ 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 1 ~ 

2 - Şartnamesi komisyondan parasız verilir. Bel kayışının g 
teminatı 258 lira 75 kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminatlarını eksiltme • 
atinden evvel Komisyona vermiş olmaları. 

e 

Ankara Jandarma genel komutanlığı satınalma 1' nı 
misyonundan : ~ 

Eldeki örnek ve vasıflarına uygun 24: 0 portatif çadır 11-4-9 
Cumartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksiltmesile satın alı 
~~ ~ 

Bir tanesine 616 kuruş değer biçilen çadır şartnamesi pars 
komisyondan alınabilir. 

Eksiltmeye girmek isti yenlerin 1131 lira 90 kuruş ilk tet 1' 
natları ve şartnamede yazılı di ğer belgeler içinde bulundurulal n 
teklif zarflarını en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel koll1 ~ 
yona vermiş olmaları . tı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğ::inden : 
Şartname ve nümunesi mucibince 2000 adet tuz küfesi paı1 

1 

lıkla satın alınacaktır. Vermek istiyenlerin 6·4·936 Pazartesi gii 
saat 15 de yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabatıı; 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonuna müracaaı: ~ 
ilan olunur. 
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ayrılarak 18-3-936 gününden itibaren 30 gün açık eksiltmeye bıra
kılmıştır. 

lhalei muvakkatesi 7-4-936 Salı günü Konya inhisarlar başmtl
dürlüğünde yapılacaktır. Muvakkat teminatı her pçaça için 293 
liradır. İsteklilerin Konya veya Sarayönü inhisarlarına müracaat 
ları ilan olunur. 

Makineler, motörler, sair teferruat ve yağlan 
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Ko

misyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 78000 lira olan 325 ton Garoil 
Korno Marine Engine oil makine yağının pazarlıkla münakasası 

8 Nisan 936 çarşamba günü saat 14 te Ankarada Milli Müdafaa 
Vekaleti binasında yapılacaktır. 

2 - 390 kuruş bedel mukabilinde verilen şartnamesini almak 
istiyenlerin hergün, münakasaya iştirak edeceklerin de yevmi mez
kürda 5150 liralık teminat mektuplariyle ve 2490 numaralı kanuna 
göre belgeleri ile komisyona müracaatları. 

İstanbul Deniz Levazımı Satmalma Komisyonundan: 
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
1 - Tahmın edilen bedeli 78000 lira olan 325 ton Garoil 

Korno Marine Engine oil makina yağının pazarlıkla münakasası 
8- Nisan -936 Çarşamba günü saat 14 de Ankarada Milli Müdafaa ' 
Vekaleti binasında yapılacaktır. 

2 - 390 kuruş bedel mukabilinde verilen şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün. münakasaya iştirak edeceklerin de yevmi 
mezkOrda 5150 liralık teminat mektublar• ile ve 2490 numaralı 
kanuna göre belgeleri ile komisyona müracaatları. 

Eczayı tıbbiye ve alatı ispençariye 
İstanbul Belediyesinden : 
Düşkünler evine lazım olan tıbbi ecza ve alat açık eksiltmeye 

konulmuştur. Bu eczaların hepsine 1039 lira 62 kuruş bedel tah
min olunmuştur. 32 kalemden ibaret olan ecza ve alatın listesi ve 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek 
isıiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesi
ka ve 78 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
6 - 4 936 Pazartesi günü saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

MCZAVEDELER 
....... , ..... 11111: .................................... ... 

İstanbul Gümrükler Satı, i,leri Direktörlüğünden : 

M. K. N. A~ırlıg-ı Kıymeti Cinsi Eşya 

4022/66 
2524 

Ki G. L. K. 
80 Adet 83. 20 
33. 00 86. 63 

Portatif karyola. 
Aksamile beraber 
Elektrik lambası. 

2512 18. 00 57. 60 Boyalı a~aç masa. 

pirinç 

Yukarıda yazılı eşya 3 - 4 - 936 G. saat 14 de Satış salonunda 
ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerin şartlarımız mucibince eşyayı al
mak için yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırarak makbuz ve 
sair evrakile kanunen muayyen saatte mezata gelmeleri ilan olunar. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
140 lira kıymetinde 64 kalem muhtelif eşya Mecidiye köyünde 

Likör fabrikasında. 
120 )) )) 9 )) » Cibali Tütün fab-

rikasında. 

21 kilo pirinçten mamul' yaka işaretleri Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat şubesi ambarlarında. 

~ Okuyuculanmıza ! 3 

. 6 
istediğiniz Han veya münakasa ve mü~ 

yede işlerini, buna ait neşriyatı, gUnlerit s 
tarihlerini bizden sorabilirsiniz. MünakaS 
Gazetesi en kestirme yol ile cevap veri 

Gazetemize abone vazılınız 
"''~ Yukarıda miktarı ya7.ılı eşya listeleri mucibince 15 - 4 - 9 

tarihine ra~lıyan Çarşamba günü saat 10 da pazarlıkla satılaca~ 
isteklilerin eşyayı görmek üzere hergün bulundukları yeri 

ve pazarlık için de tayin olunan günde yüzde on beş muvak 
güvenme paralariyle birlikte Kabataş Levazım ve Mubayaat Şul 
sindeki Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Teminat Tahmini Baş Cins 
Lira K, Fi atı 

Lira K. 
12 00 153 34 Kasaplık koyun 

1 85 24 50 7 )) keçi -
13 85 177 50 41 YekO.n .•. 

Pendikte Bakteriyolojihanesi baytarı hayvanatından yukarı 
miktarı gösterilen koynn ve keçiler 15 Nisan 936 Çarşamba gil 
şaat 14 de Kartal Belediyesinde açık arttırma ile satılacaktır. H.ıı 
vanları görmek için hergün müessese Müdürlüğüne ve arttırın• 
girmek isteyenlerin muavyen olan gün ve saatta teminatlarını K 
tal MalsanJığına yalırılarak Kartal Belediyesinde müteşekkil sa 
komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Gümrükleri 
MK. N. 

2168 
3903 
3989 

ACIRLICI 

K. G. 
3. 700 
o. 800 
5. 055 

3987 5125 Adet 

Satış İşleri Direktörlüğ"ünden: ıı 
KIYMETi CiNSi E.ŞYA 'f 

L. K. 
155. 40 

57. 60 
75. 83 

1896. 25 

Pamuklu ipekli dantel 
Dikilmiş ipek örtü ve çaP 
Terbiye görmüş bir ad 
Kaplan postu örtülük. 
Dolu gramofon pılağı . (P• 

1 
lisce muayenesi alıcıya ,e 
olmak şartile). 

Yukarıda yazılı eşya 6 - 4 - 936 G. saat i4 de Satış salonun ş 
ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerin şartlarımız mucibince eşyayı s 
mak için yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırıp makbuz ve sıı19 
evrakile kanunen muayyen saatte Satışa gemeleri ilan olunur. 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Nevıehir ıarbaylığından : 
Şehrimizin Bayındırlık Bakanlığından musaddak elektrik proje! 

mucibince yapılacak olan tesisat, eksiltme şartnamesinde yapıl,e) 
tadilattan dolayı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştıı .

1 
Bedeli keşfi 40401 kırk bin dört yüz bir lira olup muvaHat te~1 

.. t 

nat miktarı 3030 üç bin otuz liradır. Santral binası inşaatı ve a~l~1 

direkler Belediyeye aittir. İsteklilerin eksiltme kanunu mucibincı)ıı 
lazım gelen bilOmum vesaik ve evrakı hamilen 17 Nisan 936 O 
ma günü saat 1) de Nevşehir Belediye Encümeninde yapılac' e 
olan eksiltmeye iştirak etmeleri ve muaddel eksiltme şartnamesi! el 
projeleri lstanbul Taksimde istiklal apartımanında elektrik mühc~ 
disi Bay Hasan Haletten alabilecekleri ilan olunur. er 

İmtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : İsmail Girit 

Basıldığı yer : Istanbul Ankara Caddesi No. 95 -Nümune Matbsl
11 


