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~ONAKASALAR insaat- tamirat- tuğla ve kiremit 
' . 

lnhisarların tüccardan aldığı 
TCTCNLER 

{rılıis<1r[a,. İdaresi ellerinde stok mal kalan tuccarlann 
Yl'fll 'IC/l(' . . . l b. 1 l l . l : {J1yasasma samm;clenlc ue dufta /acı ır w < e 
qırc ıılmcsi . l . . . , .. . l l ... l -ı t t ·1.. . · rıı cmzn ıçın uccar arw sl'1'maye cnm Jaf/.t ıı an 
ulunlerd<'n/ ı··ıı· 1 · · t L -

l l ''<'il< ı ı ı zyacrna e venşfl olwılunnı sa 111 <1 muga 
>aş amıştır. 

. 
1 
!darı• §imdiye kadar İ:mirde /iiccur elinde bulunan 1 

mı µ<>_il kilo W.tı1m1111i tamamen sulrn aln!işlır. İnhisar İda-
l'C'll hl< l ' . 
1 · · lil 'U rıc· Samswı pıyasaluruı<l<tki fıicc·<1r sloklarrn-

<: an. cl.a /(wku/ .)IJfJ bin kilo hilıinıin sutın a/rnmusrnı ikmal 
d1111şlır. 

'./' t 
1 . il ıinleri11i İnJu"sur İdaresine sulan lıiccurlur, mıislalısd 
lllJı ısll/ uruı<I . . . 
l • an ılırucal lClll yeni lıiltin mıi/){[yua dnıe.<Jc Juşlıımtşla6ftr .. 
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Erzak, Zahire, Et ve Sebze 
. 

8
.ursn. Mudanya ve Bandırma Tophan~·ric Salınalma Komisyonunda 

gl,ırnı 7onlıırı içın 170 ton un satın kapalı zarfla eksil tmesi yapılacaktır. 
a ınacakt T 
~24 • 8 ır. alımin edieln bedeli Hep-;inin tahmin l:edeli 6237 lira 50 
· l • klıradır. Şartnamesi Bursa satın kuruştur. lık leınınalı 471 lira 56 ama oın· 

ısyonundadır. kuruştur. Şartname.si Komisyonda 
Eksiltme 16 ~ b ·· ·· o-örülebilir. İsteklilerın kanuni vesi· ·-ı·936 Perşem e gunu "' 

skaat. 16 da Bursada askeri satınalma kalarile beraber teklif mektuplarını 
•0rnısyonu binasında olacaktır. Ek· ihale saatinden bir saat evvel Ko-

sı trne Kapalı . ( M isyona vermeleri. vakk t . zar usulü ıledir. u· 
'r' ki ; temınat 1681 lira 35 kurustur. 
. ·e 

1 
mektuplan 16-4-936 Perşe~mbe 

gun,ı s.ıat on h"' 
kc . 'Şe kadar satınalrna 
ınıısyonuna · 1 . 

verı ıniş olacaktır. --İstanbul L 
S evazim Amirlig~i 
atınalma k omisyonundan : 

ldnreleri İstanbul levazım • . 
liğınc ha 1 .. amır
k 1 g ı muesseseler için «240QQ,, 

ı o taze bakla, u26500,, ad d . 
nar 'J200 . e engı-
I<"! ' - Oıı kılo semizotu, 15000ıı 

1 0 bezelye, <c5000o demet dereotu 
"335CO aded marul, <(9000ıı deme~ 
nıavclanoz, 23,000 adet yeşil salata 

~17000ı demet taze soğ-an 27 Nisa~ 
~nü saat 15,30 da 

İstanbul Harici Askeri Kıt'atı 
İlanları: 

1, k' d ~ irin 15000, Malkara e ·ır ag " 
. . 10000 kilo sabun 20 Nisan 936 
ıçın . 6 30 d 
Pazartesi günü saat 15, J. ' a 
Tekirdaıtında Salınalma Kom'.syonun
da kap~lı v•rfla eksiltme~ı yapıla~ 

kt Tekirdağ için tabının bedelı ca ır. . . . 
38 37 kuruş 25 r,antim Malkar.a ıçın 

k t ilk teminatı Tekırdağının 
uruş ur. İ 

416 lira Malkaranın 285 liradır .. s· 

t kl ·1 k da vazıh vesikalarıle e ı er anun ' ; · 
beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Tekirdağın-
daki Komisyona verm_e_le_r_i. ___ _ 

Nakliyat 
iE:Tö ~ANK 0 d©ll111~ 

ben) ? 2 Eti Banka ait Guleman Krom m a deni m e vkiinden thkri-
• vanı- ~rn. rnesafede bulunan Ergani - Maden istasyon_unahh~d

veri(a krom cevheri nakliyatı 1966 sonuna kadar mutea 1 e ece tir. 

~ = Nakliyata en geç ı Haziran 936 da b.ışlanm'\st şarttır. . . 
ın-t Nakliyata ı ·· l ak hayvanlarla çuvalların tedarıkı 

u ı e~~~d_.e ait ola~!k~r~ o ac k . k 
tuh ntunakasaya · k istiyenler 1000 liralı temınat me • 

u vereceklerdir. gtrme 

yen
5
le; AMünak<tsa şartlarını ve m1Jkavel e esasatım anlam:tk ist~

Maden k nkarada Eti Bank merkezine ve ~ahut bankan!n. Erganı-
6 M~asındaki Guleman büroıuna mtiracaat etmehdırler. 

M d - 8 .. unakasa Nisanın 15 inci Salı günü Erganideki Guleman 
a en uroıunda Yapılacaktır. 

İstanaul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 1172 lira olan Çu

bukluda yapılacak gaz depolarına 
istinat duvarı açık eksiltmeye konul~ 

t K""şif evrakı ve şartnması 
muş ur. - ...... 
Levazım Müdürlüğünde gorulur. Ek-
siltmeye girmek isteyenler 2490 nu· 
maralı arttırma ve eksiltme kanunun· 
da yazılı vesika ve Belediye Fen 
İşleri inşaat şubesinden alacakları 
ehliyet vesikası ve 88 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya mek
t:.ıbiyle beraber 10 Nisan 936 Cuma 
günii saat 15 de Daimi Encümende 

bulunmalıdır. 

İstanbul Rasathnesi Direk
törlüğünden: 

15 Nısan 936 tarih Çarşamba 

günü saat 15 le lstanbul Vilayet ' 
Muhasebesine Eksiltme Komisyonu 
odasında 973,43 lira keşif bedeli 
Kandilli Rasalhancsi dürbün dairesi 
kubbt•sile saçaklarına tekuta ve bakır 
kaplanması inşııatı pazarlık usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Mukavele 
eksiltme n<ı.fıa işleri umumi, hususi 
ve fenni şartnameleri, proje, keşif 
hulasasile buna mütderri diğer evrak 
Kandilli Rasathanesinde parasız veri
lecektir. Muvakkat teminat 73 lira
dır. İsleklilcrin teklıf meklubları ve 
en az 500 liralık bu iı;;e benzer iş 

yaptığına dair idarelerinden. almış 
nlduğu vesikalara istinaden Istanbul 
Nafıa Müdürlüğiint! eksiltme günün
den en son beş gün evvel müra
caatle fenni ehliyet vesikası almaları 
liizımdır. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keş'f bedeli 230 lira 67 kuruş 

olan İstanbul 15 inci mektebin kalo
riferi vesair tamiratı pazarlığa konul
muştur. Keşif evrakı Levazım Mü

dürlüğünde görülür. istekli olanlar 
Belediye Fen işleri Müdürlüğünden 
tasdik ellirilmiş fen ehliyet vesikası 
ve 17 buçuk liralık muvakkat temi
nat makbuz veya mtktubile beraber 
l3-4-936 Pazartesi günü saat 16 da 

Levazım Müdürlüğünde bulunmalıdır. -
Galatasaray Lisesinden: 

Galata~aray Lisesi binası liibora
tuarının keşif, şartname ve resim mu
cibince tamiri 17-4-936 Cuma gür.Ü 
saat 14 te İstanbul Kültür Direktör
lüğü binasında liseler Muhasebeci
liğinde toplanan .Komisyonda pazar-
1 ık suretile ihalesi yapılacaktır. 

Yapılacak tamiratın muhammen 
bedeli 035 lira 22 kuruştur. 

İlk teminatı da 74 liradan iba
rettir. 

İstekliler keşif ve şartnameyi 
görmek üzere Okul idaresine ve ek
siltmeye iştirak için de o gün pa
zarlık şartnamesinde yazılı vesaikten 
maada en az 500 liralık bu işe benzer 
iş yaptığına dair lstanbul Nafıa Mü
diirlügünden alınacak ehliyet vesi
kasile Komisyona gelmeleri . 

Karaköse Abide Komisyonu 
Başkanlığından: 

1 - Karaköse kasabası Cumur
luk alanında dikilecek Atatürk hey
keli projesi müsabakaya konmuştur. 

2 - Heykelin yapılacağı yer, 
Ağrı İli merkezi olması dolayısile 
bazı özgiilükleri Öğrenmek ve buraca 
yapılan kaide. proıesını görmek 
üzere Ankara, lstanbul, lzmir, Kara
köse Bayındırlık Direktörlüklerine 
başvurmalıdır. 

3 - Heykel projeleri lç Bakan
lık İmar Direktörlüğüne verilecektir. 
Direktörlük bu projeleri tetkik ve 
içlerinden birini seçecektir. Sözleş
me, seçilen proje sahibile yapılacaktır. 

4 - Proje sahipleri kaideyi 
esas süjelere göre değiştirebilirler. 
Yalnız kaidenin de tafsilatlı bir pro
jesi eklenmek ve platformdan büyük 
olmamak g-erektir. 

5 Lnar Direktörlüğünce yapı-
lacak seçim sonunda İmar Direktör· 
lüğ"ünün münasib görecel?'i miktar 
üzerinde birinciye mükafat verilecektir. 

6 - lşbu projelerin 1 Mayıs 936 
tarihine kadar imar Direktörrüğüne 
verilmesi lazımdır. 

Eskişehir İlbaylığından: 
isteklilerin kanuna uygun şekilde 

müracaat etmediklerinden dolayı 

16143,11 lira tutarlı Eskişehir· Çifte
ler yolunun 38+000-52+ 750 kilo
metreleri arası esaslı tamiratı 24-4-
936 Cuma günü saat 14 te pazarlık 
sure tile satılacaktır. Muvakkat temi
nat 1210 lira 74 kuruştur. Şaıfoa· 

me: keşif, grafik ve diğer ekleri 
olan evrak her zaman Nafıa Müdür
lüğünde görülebi lir. 

İsteklilerin Nafıa Müdürlüğünce 
ibraz eylediği vesaiki uygun görülen 
bir mühendis veya fen memurunun 
işin mes'uliyeti fenniyesini deruhde 
etti!rine dair noterden musaddak bir 
taahhüdnameyi, Ticarat Odasından 
mali kifayetine aid bir vesikayı, 

ihaleden en az sekiz gün evvel 
Bayınd ırlık Direktörlüğünden ala
cağı ehliyet vesikasını göstermeleri 
şarttır. 
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Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Elektrik Tesisatı 

- Gediz kasabasının eltklrik 
tesisatı Nafıa Vekaletince musaddak 
proje ve şartnamesi mucibince eksilt
meye konulmuştur 

2 - Teşisat iki kısımdır 

Birinci kısım 3500 lira bedel mu
hammeneli santral binası açık eksilt
me ile. 

İkinci kısım makine elektrik mu
vellidi tevzi tablosu irtibat nakilleri 
şebeke tesisatı ve bunlara ait temel 
ler ve bunlar üzerinde cümlesinin 
montajları ve sair bilcümle teferruat 
ve malzeme kapalı zarf usuliyledir. 
Bedeli muhammen ( 14921 ) lira 10 
kuruştur. 

3 - Bu i.şe ait evrak şunlardır: 

A. Eksiltme şartnameleri. B. Muka
vele projeleri. C. Fenni şartnameler. 
D. Proje ve planlar. E. Keşifname-
1er ve teferruatı. 

4 - İstekliler bu evrakı Gediz 
belediyesinde görcekleri gibi beş lira 
bedel mukabilinde İstanbulda Taksim
de istiklal aparbmanında elektrik 
mlihendisi Hasan Halet'ten alabilirler. 

5 - Açık eksiltme 1 Nisan 936 
dan itibaren 30 gün olup 1 Mayıs 
936 Cuma günü saat 15 de ve kapalı 
zarf usuliyle eksitlme 1 Nisan 936 
tarihinden itibaren 45 gün olup c k
siltme 15 Mayı.ı; 936 tarihine müsadi{ 
Cuma günü saat 15 de Gediz bele
diye binasında yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
taliplerin keşif bedellerinin yüzde 
7,S u nisbetinde muvakkat teminat 
akçesi yatırmaları veya 2490 nolu 
kanun tari fatı dairesinde bir banka 
mektubu ve yahut sair teminat gös
termeleri ve şimdiye kadar bu gibi 
işleri yaptıklarını ve bu husustaki 
fenni kabiliyetlerini gösterir vesika 
ibraz eylemeleri ve bunlar bir şirketi 
temsil ediyorlarsa musaddak vekalet
name ve mukayyet bulundukları tica
ret odası veya mahkemesinden son 
tarihli bir vesika gostermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları 5 inci 
maddede yazılı saattan bir saat evvel 
belediye dairesine teslim edilecektir. 
Posla ile gönder'lecek mektupların 

nihayet mezki\r saate kadar gelmiş 

ve dış zarf mın mühür mumile kapa
tılmış olması şarttır. 

8 - Teklif mektuplarının 2490 
numaralı kanunun tarifatına ve hü
kümlerine uygun cılarak hazırlanmış 

olması şarttır. 

Nafıa Bakanlığı Sular Umum 
Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konunlan iş (An
kara Çubuk barajının elektrik tenvi
ratı ile muharrik kuvvet tesisatı.) 

KEŞİF BEDELl 

Tahmin edilen bedel ( 5337) lira 
( 49) kuruşştrr. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve 
evrak ~unlardır : 

a .) Eksiltme şartnamesi. 
b.) Mukavele proiesi. 
c.) Fenni şartname. 
d.) Keşif cetvdi. 

e.) Projeler. 
İsteyenler bu ~artname ve evrakı 

(27) kuruş bedel mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilırler. 

3 - Eksiltme 27 4-936 tarihirde 
Pazartesi günü saat lS de Nafıa 
Vekaleti binasında Sular Umum Mü
Jürlüğü odasında su eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye g-irebilmek için 
isteklilerin 400 lira 32 kuruş muvak
kat teminat vermesi, bundan başka 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göster 
nıesi lazımdır. 

2490 numaralı kanunda ya:tılı ve
sikalarla beraber bu işi yapabi lece
ğ'ıne dair Nafıa Veka !ti Ş rkeller 1 

Umum Müdiirlüğündcı~ ehliyet vesi
kası almak ve ibraz etmek şarttır. 

6 - Bu ış :çin ibraz edilmesi 
lüzumu yukarıda yazılmış olan fenni 
elılıyel vesikası için eksiltme günün
den en az 8 gün evvel Nafıa Veka
leti Şirketler Umum Müdürlüğiine 

müraccıat edilerek munhasıran bu iş 

içın vesika alınması lazımdır. Bu müd
det geçtıkten sonra vaki olacak mü
racaallar nazarı itibare alınmıyacaklır. 

7 - Teklif mektupları yukarıda 

3 üncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar Nafıa Vekaleti 

Sular Umum Müdürlüğü dairesine 
getirilecek Eksiltme Komisyonu Reis
liğine makbuz mukabilinde verilecek
tir. Posla ile gondcrilecek meklup
ların nihayet 3 üncü maddede yalılı 
saate kadar ~elmiş olması ve dışı 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol

ması lazımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

Nafıa Bakanlığından : 
21 Nisan 1936 salı günü saat 15 

de Ankarada Nafıa Bakanlığı mal
zeme eksiltme komisyonu odasında 

( 590) lira muhammen bedelli 2200 
ııdet komple telgraf f.ncanının açık 

eksiltmesi yapılacaktır. 
Şartname ve teferruatı Bakanlık 

malzeme dairesinden verilecektir. 
Muvakkat teminat (44) lira (25) 

kuruştur. 
İsteklilerin '21 Nisan 1936 Salı 

günü saat lS de kom'syonda bulun-
maları lazımdır. 

Mensucat 
Kor S A komisyonundan : 

l - Konyadaki kor techizat an
barına teslim şartile kor hastanesi 
için 200 Terlik açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - İşbu 200 terliğin muhammen 
tutarı ('250) lira olup muvakkat tt-mi
natı 19 liradır. 

3 - Nümune ve evsafını görmek 
isteyenler Konyada kor satınalma 
komisyonuna lıer gün İ<ıpartada 6 
Tümen satınalma komisyonuna mesai 
saatlerinde müracaatta bulunabilirler. 

4 - Eksi:tn e '..!5-4936 Cumartesi 
günü saat 10 da kor salınalma ko 
misyonunda ve İspartada Tümen sa
tınalma komisyonunda yap:laeağından 
isteklilerin lemi nat mektubu veya 
makbuzlarile mezkür gün ve saatte 
komisyona gelmeleri. 

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
İstanbul Belediyesinden : 

Aded Fiatı beherinin Cinsi 'o 
30) 25 kuruş 4/ 1 şişe papağan mürekkebi 
120 55 " Makine şeridi çi 

150 70 ,, Paket 200 yapraklı çizgili kağıt ( 

3Jl) 60 " 
Paket 200 yapraklı eseri cedid g 

20 100 Kutu 10 taneli mühür mumu la ,, 
60 7 

" 
Makine lastiği 

1003 4 Jovano marka sünger kağıdı ra 
" 40 70 " 

n taneli sarı uç 
4000 500 ,, bini Tez kerelik zarf y 

50) 2 .. Büyük kaba zarf 

500 1,25., Küçük kaba zarf o 

150 5 Tahta kalem sapı b 
" 10) 7 Şişe istampa mürekkebi b 
n 

20() 7 ,. Yerli boyalı kalem g 

750 2 " 
Yerli kurşun kalem Nur marka 

100 5 ,, Yerli kurşun kalem lastiği 

Belediye merkez ve şuabatı için lüzumu olan ve yukarıda cinsi 
ve muhammen bedelleri yazılı olan 16 türlü kırtasiye açık ek· -
siltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. k 
istekli olanlar 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda 
yazıh vesika ve 45 liralık muvakkat teminat makbuz ve mektu
bile beraber 20.4 936 Pazartesi günü saat 15 te Daimi Encümende 
bulunmalıdır. 

Istanbul Levazım Amirliğine bağlı müesseselerin ihtiyacı için 
malzemPsi ciheti askeriyeden verilmek üzere 13 kalem defter 6 

tab ve teclid ettirilecektir. Pazarlığı 14-4-936 sah günü saat l-t,30 
da Tophanede Saltnalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 18) liradır. Son teminatı 27 liradır. lsteklilerio 
belh saatte Komisyona gelmeleri 

Makineler, motörler, sair teferruat ve yağlan 
Adana Pamuk Üretme Çiftliği Direktörlüğünden : 

Asgari Azami 
Benzin 800 1200 Teneke 

Gaz 1300 1600 >• 

Mazut 4000 5000 
Valvalin 50 80 il 

Vahım 900 1000 Kilo 

Gres 400 600 
Pamuk Üretme Çıftliğinin şubat 937 sonuna kadar ihliyacı olan \'e ytı# 

karıda cins ve miktarı yazılan yanıcı maddeler kapalı zarf u<ıulile münakasa· 
ya konulmuşsa da fiatlar muvafık göri.ilmedığinden pazarlık suretile ~atırı 

alınacaktır. ihale 2'2 - 4 - 936 gününe tesadüf eden Çarşamba günii saat ı5 
de Tohum İslah istasyonunda yapılacaktır. İlk teminat 1534 lira 20 kuruş· 
tur. Muhammen bedeli 20456 liradır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat al· 
mak ıstıyenlerin Tohum lslah İstasyonu Direktörlüğüne müracaatleri, ve is· 
teklilerin muayyen gün ve saatte Adana Tohum lslah istasyonunda bulurı· 
maları. 

İzmir Belediyesinden : 

Motörlc ri 9 veya 8 silindidi, mazutla veya tercihan havagazile mülehar' 
rik 20 · 22 ve 30 - 32 kişilik olmak üzere iki tip otobus şasisi ve .şeraiti 
uygun görüldüğü takdirde otobüs alınacaktır. 

İsteklilerin bu hususa ait mufassal malumatla beraber kataloklarını ve te' 

diye hususunda ne gibi kolaylıklar gösterebileceklerini en son 25 Nisan 936 
gününe kadar lı.mir Şarbalyığı na bildirmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Fen Tatbikat okulu için cetvelli eklimetre ile dehliz inşası için ikişer 
adet pusla 10 Nisan 936 Cuma günü saat 15 de Tophanede Satınalma ko' 
misyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 608 liradır. İlk te' 
minatı 4S lira 60 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerill 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

Cinsi 

Dört bin tabak yıkama 

Miktarı 

adet 

1 

Muhammen bedeli 
lira 

2500 

ilk teminat 
lira ku. 

187 50 
makinası maa teferrüat 

Kırıkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan dört bin tabak yıkanı' 
makinesi açık eksiltme suretile 27 Nisan 936 Pazartesi günü saat 14-17 ta 
kadar salın alınacaktır. Talipleriıı muhammen bedeline mukabil 187 lira ' 
kuruş teminatı evveliyelerini Kırıkkale askeri fabrikalar muhascbeciliğiile 
yatırarak belli gün ve saatte okul sahnalma komisyonuna gelmeleri. 



ON~ ~NAKASA GAJ..En:S1 

M·oteferrik 
Gümrii\c mtiıaf aza genel ko
utanhğı İstanbul uıtmalma 
omiayonundına ·: 

1 - Gümriik muhafaza Örğütü 
in 600 takım çnt kütüklü •ve askı 
ayışlı palaska 24 - 4 - 936 Cuma 
ünü saat on dört!'..e pazarlıg:ı yapı
acaktır_ 

2 - Taa;ınlanan tutarı 2:80 li
adır. 

3 - Şartname ~ evsaf ksı. ınis
·ondadır. Görülebılir. 

4 lstekJiler yü~e 7 ,5 tem&:natı 
lan 194 liralık \'CZne makbuzu veya 
anka mektubur u kanu~ belgelerıı.le 
irlikte muayyes. vakitte komisyowı 
etmeleri. 

-İstanbul Belediyesinden 

Düşkünler evi iç·.n 1.. 1 ~ ı uzuıcu o an 
lOO metre amerikan be·. 1 ğ zı pazar ı a 

~Gnulm~ştur ·. Bu be7.ierin h~psine 
-1~ !ıra fıat tahmin olunm11..Ştur. 

umune ve şartnamesi levazım rnü
dürlü~ürde görülür. Pazarlığa gir· 
mek · t' ı 2 15 ıyen er 490 numaralı arttır-
ma Vt! eksiltme kanununda yazılı ve~ 
sıka ve 157 ,5 liralık mu vak kal lemi· 
nal makbuz veya mektubile berz~er 
10. - _4 . 936 Cuma günü saat 15 te 
daımı encümende bıılunrnalıdır. -

Milli Müdaffa Veka\eti Deniz 
Merkez Satınalma Komisyonu 
Reisliğinden : 

1 - Tahmin edilen bedeli 25249 
lira olan 418822 kilo köşebent ve 
çelik saç levha, 11000 kilo civata, 
4510 kilo perçin çivisi ile 7814 kilo 
demir çubuğun pazarlıkla münakasası 
27 Nisan 936 Pazartesi günü saat 
14 de Ankarada Milli Müdafaa Ve
kaleti binasında yapılacaktır . 

2 - (262) kuruş bedel mukabi
linde şartnamesini almak isteyenlerin 
her gün, münakasasına iştirak ede
ceklerin de (3862) lira (25 kuruşluk) 
teminatları ile mezkur gün ve saatte 
2490 numaralı kanunda yazılı vesaikle 
komisyona müracaatları. 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı İstanbul Satınalma 
Komisyonundan : 
. 1 - Tasınlanmı~ değeri 2954 
lıra olan gümrük kolcuları için 211 
ila 25 tane muşambanın 24-4-936 Cu
ma günü saat onda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsa{ı Komis
yondan alınabilir. 

3 - isteklilerin ilk teminat ola
rak 221 l' 1 k ıra ı vezne makbuzu veya 
teminat mektuplariyle Komisyona 
gelmelf!ri. 

-İstanbul Levazım Amirliği Sa-
tınalma Komisyonundan: 

G~lhane Hastanesi ıçın yüz ve 
Asken Tıbb'ıye . . .. k' ' , ıçın yuz ı cem an 
'.lOO adet altlı üstlü karyola 27 Ni-
san 936 Pazartesi er" •. t 15 d T h 6 Unu saa e 

liradır. Şartnamesi K.ı»m~·onda gö
:TÜlebilir. İstek\ilerin kanuni vesika
llariyle belli saatti: .lcomisy.ırıa gelme-
leri. 

İstanbul [,e\VaZ1m .Amirliği 
Satmalma Komisyonundan : 

6 adet Hamıur t-eknesi 10 adet 
lınınur masdalyası aJij adet ıjQasa tah
t1:Sı 11 Nisan 936 Cumarleıi günü 
saat 11 de Tophanede Satınalma 
Koonisyonunda pazarlıkla alın~aktır. 
Hepsi~in tahmin bedeli 690 'liradır. 
Son <teminat 103 buçuk liradır. Şart
name .ve nümunesi Komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin belli ~atte 
Komi51~a gelmeleri 

Gedikpaşada Jandarma Di~ 
kim Evi Müdürlüğünden: 

Aşağıda ımikdar ve ilk güvenmesi 
) azılı makara ipliği açık eksiltme ile 
satın alınacak.tır. Eksiltme 25 Nisan 
9:\6 Cumartesi saat onda Gedikpaşa
dak i Jandarma Dıkim f.vi binasında 
Müdi.iriyet dairesinde müteşekkil ko
misyonca yapılacaktır. isteklilerin 
ihale günü belli saalte ilk güvenme 
maliye makbuzu veya banka kefalet 
mektubunu ve kanunun saralıatı da
iresindeki belgeleı i hamil oldukları 
halde Komisyona gelmeleri. 

3 milyon metre renkli iplik: tah
min bedeli 1200 lira ilk güvenmesi 
90 lira. 

İstanbul Komutanlığı Sa tınal
ma Komisyonundan : 

Birlikler için 100 ton erilme iza· 
be koku ile 190 ton Lava kömürü 
16 Nisan 936 Perşembe günü saat 
15 te kapalı zarf usulile alınacaktır. 
Muhammen tutarları mecmuu 6460 
liradır. İlk teminatı 485 liradır. Şart
namesi her~ün öğleden ev"'.el Komis
yonumuzda görülebilir. isteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplari
le beraber 2490 numaralı kanunun 2 
3 üncü maddelerindeki vcsaikle be-

b ·ı leden en az bir saat evve-ra er ı rn · 
!ine kadar teklif mektuplarını Fındı.k· 
lıdaki Komutanlık Satınalma Komıs
yonuna vermeleri. 

-
İsanbul Belediyesinden: 
lstanbul Belediyesi tarafından 

gönderilecek tahminen 30? tane fa-

k. ve kimsesiz cenazelerın yıkan-
ır 1 ·1 

kefenlenmesi ve gömü mesı e, 
ması, 

Mor dan gönderilecek tahminen 200 
g .. . .. e 

ölünün yalnız gömülmesı ı~ı uç sen 
müddetle açık eksiltrneye konulmuş
tur. Belediyeden gönderilecek öl~'.l~r 
için 300, Morgdan gönderilecek ol.u
lere de 50 kuruş bedel tahmın edıl
miştir. Şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülür. İstekli olanlar 225 
liralık muvakkat teminat, makbuz 
veya mektubile beraber 28- 4 -936 
Salı günü saat 15 te Daimi Encü
mende bulunmalıdır. 

Sıhhi Müesseseler 
Eksiltme Komis-op aned.e Satın::.lma Komisyonunda 

açık cksıltme ile alınacaktır. Altlı 
üstlü karyolanın beheri 18 liradır. 
Her ikisinin ayrı ayrı teminatı 135 

İstanbul 
Arttırma ve 
yon undan: 

Her muayene ve ledavi evı ıçın 

5 etajer ve 5 karyola olmak üzere 

105 >etajer <t>-e 105 lc:ar1ola olbabdaki 
şarhıame veçhile açı.lıc eksiltmeye 
lc.onmuşl:u·r. 

1 - f.k~ltme 29- 1-936 Çarşamba 
- 0 ü :Saat 14.5 ta Cağaloğlundaki 

rıhhat Müdürlüğündeki Komisyonda 

yapı 1.aeıJc.tı r. . . . . 
2 - Tahmini fiat bır etaıer ıçın 

975 kur11Ş ve bir karyola için 1150 
kuruş olup mecmuu (•2231 ıı lira '< 25» 
kuruştur. 

3 _ Muvakkat teminat " 167 » 

liradır. 

4 _ Şartnameler parasız olarak 

Sıhhat Müdürlüğ'ünde mutemedlikte 

verilmektedir. . 
5 - Taliplerin cari seneye aıt 

Ticaret Odası vesikasile 2400 sayılı 
kanunda yazılı belge ve muvakkat te
minat makbuzu veya bankaka mektupla 
nnı yukarıda yazılı eksiltme saatinden 
bir saat evvel vererek Komisyonda 

bulunmaları. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

Fen Tatbikat okulu için 29 aded 

güvercin seyahat sepeti 14 Nisan 

936 Salı güni.i saat 15 te Tophane
de Satınalma Komisyonunda pazar
lıkla alınacaktır. Hepisinin tahmin 
bedeli 200 liradır. Son tei!İnatı 30 
liradır. Şartname ve nümuncsi Ko
misyonda görülebilir. lstekli~erin 
belli s!latte Komisyona gelme len. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden : 

10) ilci 200 ton Mutahhar Pamuk 

Tahmin edilen bedeli ıı 90,000 » 
lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
azılı malzeme Askeri Fabrikalar 

y K . 
Umum Müdürlüğ'ü Salınalma omıs-

28 Mayıs 936 tarihinde yon unca 
Perşembe günü saat on heşte kapalı 

fl ihale edilecektir. Şartname 
zar a k bT d 
«4» lira "5011 kuruş mu a ı m e 
Komisyondan verilir Taliplerin mu
vakkat teminat olan u5750» lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur gün
de saat on dörde kadar Komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 üçüncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte Komisyona müracaatleri. 

İstanbul Komutanlığı Satın
alma Komısyonundan : 

Komutanlik birlikleri hayvanalı 

için miktarı takarrür edecek fiat 

üzerinden tesbit edilmek üzere 1779 

lira 78 kuruşluk şaplı köseleden ya

pılmış yular başlığı 13 Nisan 936 

Pazartesi günü saat 14,30 da pazar

lıkla alınacaktır. isteklilerin 267 lira 

kat'i teminat makbuz veya mektup

larile birlikte belli ırün ve vakti mu· 

ayyeninde Fındıklıdaki Komutanlık 

Satınalma komisyonuna gelmeleri 

İstanbul Komutanlığı Satın
alma Komisyonundan : 

lstanbul komutanlığ-ı birlikleri 
hayvanatı için 1200 dönüm çayır 
alınacaktır. Çayırı olanların 13 Nısan 
936 Pazartesı günü saat 14,45 de 
Fındıklıdaki Komutanlık satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

Denizyolları İşletmesinden : 
İdaremiz kömiır nakliyatında kul

lanılmak üz~re, pazarlık suretile yet
miş beşer tonluk 4 adet yeni mavna 
yaptırılacaktır. Taliplerin şartnameyi 
görmek için, 10 - 4 - 936 larihine 
kadar hergün Levazım şefliğine gel
meleri. 

Devlet Demiryolları 
manian İşletme Umum 
sinden: 

ve Li
İdare-

Muhammen bedellerile miktar ve 
vasıfları aşağıda yazılı (3) grup mal
zeme için açı lan eksiltmeye iştirak 

eden olmadığından 2 inci açık eksilt
me 13 - iV - 36 Pazartesi günü saat 
10 da Haydarpaşada gar binası da
hilındeki 1 inci işletme komisyonun· 
da yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin !:iza
larında yazılı muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesi
kalarla eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. Bu 
işe ait şartnameler komisyondan pa
rasız olarak dağılmaktadır. 

1 - 20 M3 muhtelif eb'atta çam 
tahta muhammen bedeli 540 lira ve 
muvakkat teminal 40,5 liradır. 

2 - 11000 Kg. dekistirin mu
hammen bedeli 27~0 lira ve muvak· 
kat teminatı 206 lira 25 kuruştur. 

3 - 2000 adet çimento karo mu
hammen bedeli 200 lira ve muvakkat 
teminatı 15 liradır. 

---

..Münakasa Gazetesi" Direktörlüğüne 
Ankara Caddesi No. 95 

iSTANBU~ 

Gazetenize aylık abone olmak 

isti yorum. Abone bedeli olan kuruş 
bugün posta havalesile gönderilmiştir, cıkan 

sayıları aşağıdaki adresime muntazaman gönde

riniz. 

İsmi 
(Okunaklı) 

Adres ........ . 
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MOZAVEDELER ................................................. 
İstanbul Gümrükleri Satış İşleri Direktörlüğünden : 

l'v1. K. N. AGIRLIGI DEGERi EŞYANIN CİNSİ 
K. G. L. K. 

3990/58 19 00 28) 00 Sinema filmi; 
3982 153 00 137 70 Laslik ayakkabı ökçesi. 
3935 433 00 649 50 Çelik gramofon zembereği 

Yukarıda yazılı eşyanın 13 - 4 936 G. snal 14 te satış salonundu salı
lacağından istekliierin şartlarımız mucibince eşyayı almak için yüzde yedi 
buçuk pey akçeler:ni yatırarak makbuz ve sair evrakile kanunen muayyen 
saatte direktörlüğümüze gelmeleri itan olunuı. 

İstanbu l Gümrükleri Satış İşleri Direktörlüğünden: 
M. K. N. Ağırlığı Değen Eşyanın cinsi 

K. G. L. K. 
4140 125 00 168 75 Pirinç fermejüp. 
Yukarıda yazılı eşyanın 13 - 4 - 936 G. saal 14 de satış salonunda ihale

leri yapılacaktır. isteklilerin şartlarımız mucibince yüzde yedi buçuk pey 
akçelerinl yatırıp makbuzlar ile birlikle kanunen muayyen saatle satış salo
nuna gelmeleri ilan olunur. 

İstanbnl gümrükleri saiış iş
leri direktörlüğünden : 

Gümrüğümüzde 1549 S. KAN. 
Mu,vakkat maddesi mucibince 2490 
S. Kan. ki usullere göre satılacak 
eşya vardır. 

Müfredat listeleri DirektörliJkt
dir. Görml.k isteyenler hergün sahah
tan öğleye kadar müracaat edebilir
ler. Bu eşyanın ihalesi Mayısın 30 
uncu günü saat 10 da yapılacaktır . 

PP.y\er hergiin alınır. Yalnız iha
le gi.inü saal 9,5 a kadar pey ak
çesi almak için miiracaatler kabul 
olunur. Muvakkal teminal miktarı 

209 liradır. 

A!!keri Fabrikalar Müdürlü
ğü Satınalma Komisyonundan: 

40 ton yonga satışı 

Tahmini bedeli 300 lira olan yu
karıda miktarı yazılı yonga 21 Nisan 
936 tarihinde Salı günü saat 14 le 
pazarlık la yapılacaktır. 

İsteklilerin muvakkat teminat olan ' 
22 lira 50 kuruş ve 2490 sayılı ka· 
mınun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı vcsaikle sözü geçen gün ve sa· 
atte komisyona miiracaatları. 

T. Ta C. Ilgın Şubesinden: 
276 tüylü ve liiysüz koyun, 193 

tiftik, 10~ kıl ,.e 65 sığır derisi tane 
itibarile 30 - 3 · 936 dan itibaren 15 
gün müddetle açık arltırmaya kon
duğundan talip olanların Ilgın T. Ta. 
K. Şubesine müracaatları. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
140 lira kıymetinde 64 kalem mu h

telif eşya Mecidiye köyünde Likör 
fabrikasında, 120 lira kıymetinde 9 
kalem muhtelif eşya Cibali ti.ittin 
fabrikasında, 21 kilo pirinçten ma
mul yaka işaretleri Kabalaşla levazım 
ve miiba}'aar şubesi anbarlarında. 

Yukarıda mıktarı yazılı eşya liste
leri mucibince 15 - 4 - 936 tarihine 
rastlayan Çarşamba günü saat 10 da 
pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin eşyayı görmek üzere 
hergün bulundukları yerlere ve pa
zarlık için de tayin olunan günde 

yüzde 15 muvakkat güvenme para
lariyle birlikle Kabataşta levazım ve 
mübayyal şubesindeki alım satım 

komisyonuna miiracaalları. 

'"!!'!!!0---------------ı~----------------------~------------------

Elllziz Vilayetinden 
Elaziz Vilayetinden : Nafıa müdürlüklerinden tasdiki: eh-

1 - 20 Nisan 936 Pazartesi gü
nü saat 15 de Elazizde Defterdarlıkta 
teşekkül edecek eksiltme komisyo
nunda 20.000 liralık bedeli keşifli 
Sivrice hükumet konağının kapalı 
zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Münakasa miiddeti 1 Nisan 
936 dan itibaren yirmi gündür. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin aşa

ğıdaki şartları haiz olması şarttır . 

A - Eksiltmeye gireceklerin be
deli keşfinin yüzde yedi buçuğu olan 
(1500) liralık teminat mektubu veya
hut bu parayı nakten malsandığına 

yatiı~..ı.:,ır.ı!l_~ dair makbuzu eksiltme 
zarfında buİ~n·n~•tracaktır. 

B - Müleahhi-.......ı.~rı bu gibi işleri 
yaptığına ve başardığ~n a dair elinde 

- o=---

liyelnamcsi bulunacaktır . 

C - İşin fenni. kısmını deruhte 
edecek olan fen memurunun fen mek
tebi mezunu olsa dahi hükumete ait 
en aşağı 10,000 liralık yapı inşa 

işinde bıılunduğu ve bu işi başardı

ğında dair elinde yine Nafıa müdür
lüğünden tasdikli ehliyetnamesi ola
caktır. 

D - Fazla tafsilat almak istiyen
ler E laziz Nafıa Müdürlüğüne müra
caat ederek dilediği takdirde iki lira 
bedel mukabilinde evrakı keşfiye ve 
şartname ve projeyi alabilir. 

L - Müteahhit 936 mali senesi 
Haziranı başına kadar on iki bin li
ralık işi yapmış olması ve bedelini 
alması şarttır . 

imtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : is mai l Girit 
Basıldığı yer : lstanbu' Ankara Caddesi No. 95 · Nümune Matbaası 

Mensucat ve giyinecek eşya ve camaşır 
A VAKKABI VE TEFERRUATI 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

Mahfuz evsaf kağıtlarına ve örneklerine uygun aşağ-ıda miktarları ) 
on iki kalem kundara malzemesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konu\mıı' 
Eksiltmesi 16 Nisan 936 Perşembe gi.inü saat on beşle Gedikpaşadıı 

darma Dikim evi binasındaki komisyonumuzda yapılacaklır. işbu malzenı 
hepsinin bir istekliye ihalesi caiz o\du2'u gibi bir veya birkaç kaleminin 
ayrı isteklilere ihalesi de caizdir. Her kalemin ilk güvenme ve tasar! 
bedelleri hizalarında yazılmı!Jtır . Şart kağıdı Komisyondan hergün 1 
kuruş mukabilinde alınabilir. isteklilerin eksiltme giinü ihale saatinden 
kal bir saat evvel isteyecekleri kalemlere ait mal sandığı makbuzu 1 

muteber hanka kefalet mektubunu ve 2490 sayılı kanunda ve şart kağıd 
yazılı be lgeleri de havi mektuplarını komisyonumuza vermiş bulunmalıır 

Malzemenin cinsi Miktarı Tasarlanan bedeli İlk gü\•e 

Lira Kr. Lira 
Kundura köselesi 78000 kilo ]17000 00 8775 
Kundura vaketası 
Kundura kapsülü 
Sustalı 

Balık ağ'ı keten ipliği 

53250 
1775000 

284000 
500 

il • 101175 00 7588 
adet 
çifl 
kilo 

621 25 46 
497 00 27 

2750 00 206 

Çiriş 350 ,. 122 50 9 

Bal mumu 75 il 60 00 ..ı 

Çam sakızı 150 1) 45 00 3 
Nalça 70000 çift 1574 91 118 
Kabara çivisi 10000 kilo 2500 00 187 
18 numara bakır çıvi 600 " 19'.l 00 14 
Kundura kalıbı alt kısmı demiri 600 çift 840 00 63 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari Af at 
İstanbul Sıhhi Müesseseler 

Arttırma ve Eksiltme Komisyo

nundan: 

Her muayene ve tedavi evi için 
147 şer kalem olmak iizere 21 mua
yene ve tedavi evine alınacak 21 la· 
kını ilaç ve malzeme olbabdaki şart
name veçhilc ve kapalı zarf usulile 
eksi ltmey•! konv !muştur. 

1 - Eksiltme 29 - 4 - 936 Çar· 
şamba günü saat 15 te Cağaloıtlun
daki Sıhhat Müdürlüğündeki Komis
yonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher takımı 

300 liradan 6300 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 472 lira 

50 kunıştur. 
4 _ Şartnameler parasız olarak 

Sıhhat Müdiirli.iğü mutemedliğinden 

verilmektedir. 
5 - Tıılıblerin cari seneye ait 

Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 
kanunda yazılı belge ve muvakkat 
Leminal makbuzu veya banka mek
tuplarile teklif mektuplarını yukarıda 
yazılı eksillme saatından bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyona vermeleri. 

Ankara Merkez Ziraat Mü
cadele Enstitüsünden : 

1 - Enstitümüze tef erruatile üç 

adet E.hrel sistemi Tcrmo-,,tat 
!ıkla satın alınacaktı r. 

2 - Tahmin edilen fiat (990) 
kuz yüz doksan liradır. 

3 - Tcrmostatlara ait fenni 
nameyi görmek isliyenler E.nstit 
müracaal etmelidir. 

4 Pazarlığa işlirak edecek 
!anların °/,1 7, 5 hesabi le muvakkat 
minat akçelerini yatırmış olduJ.:I 
halde 13 Nirnn 936 Pazartesi g 
Enstitü binasında toplanacak olan 
tınnlnw komisyonuna baş vurrnıı. 

lazımllır. 

Ankarada Jandarma 
komutanlığı Satınalma koJ11 
yonundan: 

Eldeki vasıflarına uygun ve 

kilosuna elli beş kuruş değer biçil 
( 1'2000) kilo vazelin "l. 1-4-936 C 
şamba günü saat on beşte kapa!ı 

usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyoııd 
alınabilir. 

E.ko;iltnıcye girmek isteyenler 

eksillme vaklından en az bir 5 

evvel 495 liralık teminat, şartnaıııe' 
yazılı bel~elcr, teklif mektuplı:ır 

komutanlık kurağında komisyona \ 
miş olmaları. 

Vazı Makinası 

İstonbul Belediyesinden: 

Küçük Remington 25 santim bir danesinin muhammen bedeli 75 ıir'1 
>) İdeal 25 ıı ıı » 70 -
ıı Torpedo 25 » " ıı 65 ., 

~·$ 
Tahsil Şubeleri için yukarıda cıns ı ve muhammen bedelleri yazılı ı 

makinalarının her hangi birinden almak hakkında muhtar olmak üzere 1 
tane küçük yazı makinası açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi ~e~ 
zım Müdürlü~iinde görülür. istekli olanlar 2490 numaralı arttırma ve -ek5ı 
me kanununda yazılı vesika ve 185 liralık muvakkat teminat makbuz ve~ 
mektubile beraber 15 - 4 - 936 Çarşamba günü saat on beşte Daimi Erı' 
mende bulunmal ıdır . 


