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MONAKASALAR 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze 

inşaat -tamirat- tuğla ve kiremit 

Gaita.saray L isesinden: 
Kilo Beher k"I • · ı osunun nan Tutarı Ilk teminat 

Fiatı Lira Lira 

15000 F.kmek K. S. 
Galatasaray L" . . 

11 50 1725 130 
nar\.ı fiatı ve hısesının Mayıs 936 sonuna kadar ilıliyacı olan miktarile 

k 
mu ammen tut ·•k · d 1 b ' e mek açık Ik arı ve ıı temınatı yukarı a yazı ı ulunan 

r . · pazarı ·la eksilt k · · 1 l K 1 >ırektörlüğü b" meye o:mlmu~bır. Eksıllmesı slanbu ü tür 
29-4-936 ç •:asında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda 

1 
ar~amı,a günii sa t 1 S d 

stekliler "artnn . .. 11 e yapılacaktır. 
. . d .. ' ıneyı gormek .. O 1 k 1 . . k ıçın e o giinde uzere kul daresine ve e -si tmeye ıştıra 

pazarlık şarlna . , l · mesınde yazılı v.esaikle Komisyona gelme erı. 

Kar b H ---aca ey arası Müdür\··..,_ 
Hara ihtiyacı . . b" ugunden: 

ıçın << ın "k' .. . 
makarna " bin be .. k' 1 1 yuz " kılo sade yağı <• dört yü'T. " kilo 

açık k 
'it ş yuz '' ılo zeytı' ıı t · .. b' l' t t" "-

e Si k 
anesı ve <' uç ın ıı ı re zey ınya~ı 

meye onmuştuı- ., 
Eksiltme günü 2l N· · 

racabey Haras k . ı~an 936 Salı günii saat onbeştir. Eksiltme yeri Ka-
• ı mer ezıdır. Zeyf t . . k"l . . k . ğın n litresi e 

11
. k ~ ın anesının ı os11na yırmı ·uruş, zeytınya-

n e ı uruş, tereyaıY k' ı k" losnna yirmi be k 5 ının -ı osuna seksen kuru~, makarnanın ı-
B l ş uruş muhammen kıymet takdir d"l . f 

ı u ış erın hepisi için iki yüz eli" r . k 1 mış ır. 
steyenlere Haradan şartnamele . ı ıra muva kat leıninat alınacaktır. 

gunü teminallarile bi l'kt H rdı parasız verilecektir. isteklilerin eksiltme 
r 1 e ara a bulunmaları ilan olunur. 

Kor. S. A. Komisyonundan: 
1 - Konvadaki kıtaal v ·· ikiyüz (1 l200. k"l e muessesatın senelik ilıtiyacı olan onbirbin 
? _ S d 1 1 0 sa.de yağı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

h . -.. a _e yağa aıt şartname Kor Satınalma Komisyonundadır. Talipler 
er gun mesaı saatlerind rt · · ı· 1 3 i · e şa nmayı Komisyonda okuyabı ır er. 

b. ::- ~bu.(~ 1200) kilo sade yağın muhammen tutarı (9S20) dokuz bin 
eş J~ yır~ı lıra olup muvuakkat teminatı 714 yediyüz on dört liradır. 

S t 
E.ksıltme 25 Nisan 936 Cumartesi günii saat 10 da (onda) Kor 

a ınnlına K · . . k J • h 25 Nisan omısyonunda yapılacağından isteklıler me tup arını nı ayet 

1 
936 günü saat 9 za kadar ( dokuza kadar ) Komisyona vermiş 

o acaktır. 

Caltatasaray L ~ ---~ 
Mıktarı kilo isesi Direktörlüğünden: 

Beher kilosunun 
muhammen {ialı 

4000 
2000 

Toz şeker 
Kesme ıı 

Kuruş 

26,SO 
29,50 

Tutan Lira 

1060 
590 

1650 

ilk teminatı 

Lira 
123.75 

Galatasaray L · · . . . · · k h 
b 

ısesınm ıhtiyaeı için yukarıda cınsı ve mı tarı ve mu am-
men edeli 'lk 9 6 · .. .. ve 1 teminatı yazılı ve toz ve kesme şeker 27·4· 3 pazartesı 
g~~1'. saat lS de lstanbul Kültür Direktörlü~ü b:nasın<la Liseler Muhasebe
~~ ığınde toplanan Komisyonda yapı'acaktır. istekliler şartnameyi görmek 
k:~~e doku! idaresine ve eksiltmeye iştirak için de o günde 2490 sayılı 

n a yazılı vesaikle Komisyona gelmeleri. 

Ankara Le"Vazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
l - Ask - h 23000 r .. e.rı astanede tedavide bulunan hastalar için alınacak olan 

gu
.. .. ıtre ıyı suyun açık eksiltmesi 20-4-936 tarihine müsadif Pazartesi 

nu saat l l d 
2 

_ Su e yupılacaktır. 
32 k yun tutarı 190 lira 90 kuruş olup muvakkat teminatı 14 lira 

uruştur. 

~.~ bŞartnamesi Komisyonumuzda hergün göriilür. 
usa akaya işt' k d kl . .. k evvel A k ıra e. ece - enn muna asanın yapılacağı gün ve saatten 

n ara Levazım Amirliği Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Galatasaray Lisesinden : 
Galatasaray lisesi binası laboratu

varının keşif, şartname ve resim mu
cibince tamiri 17 4-936 Cuma günü 
saat 14 de İstanbul Kültür Direk

törlüğü binasında Liseler muhasebe
ciliğinde toplanan komisyonda pazar
lık suretiyle ihalesi yapılacaktır. 

Yapılacak tamiratın muhammen 

bedeli 985 lira 22 kuru.şlur. 
İlk teminatı da 74 liradan iba-

rettir. 
istekliler keşif ve şartnameyi gör-

mek ü1.ere Okul İdaresine ve eksilt
meye işlirak için de o gün pazarhk 

şartnamesinde yazılı vesaikden maada 
en az 500 liralık bu işe benzer iş 
yaptı~ına dair lstanbul Nafıa müdür
lüğünden alınacak ehliyet vesikasiyle 

komisyona gelmeleri. -· 
Karaköse İlbaylığından : 
19597 lira '27 kuruş bedeli keşif

ti Patnos hükumel kon<ığının inşaatı 
12 Mayıs 1936 gününden itibaren 19 
giin müddetle ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhale 1 Mayis 1936 Cuma günü 
saat 15 de Ağrı vilayeti dcfterdar
lığın<la miiteşekkil heyet huzurunda 
icra kılınacaktır. Talipler ihaleden 
bir saat evvel tF:minat makbuz ve 
mektuplarını komisyona verecekler
dir. Teminatı muvakkate 1470 liradır. 
1935, 1936 senesinde yapılacak in
şaatın 12 bin lirası 935 senesi tah
sisatından tesviye edilecektir. İş hak
kında tafsilat almak istiyenler her 
gün Ağrı deflerdarlığına müracaatleri. 

1 
Galatasaray Lisesi Direktörlü
ğünden: 

1 

Galatasaray Lisesi binasında ya-
pılacak bazı sıva tamiratı bad ı ana 
ve duvar inşası keşif ve şart _ namesı 

mucibince 20-4-936 Pazarte · .. .. · sı gunu 
s.~a:. 14_ te lstanbul Kültür Direktör
luğu bınasında Liseler muha b . 
1
. . d se ecı-
ığın e toplanan Komisyonda 
k 

. . pazar-
lı suretıle ıhalesi yapılacaktır. 

Yapılacak iş'ın muhammen b d 1. 
. 870 lira 11 kuruştur llk t ~ etı 

6 
. · emına ı 

6 !ıradan ibarettir· 1stekliler keşif 
ve şartnameyi görmek üzere Okul 
idaresine ve eksiltmiye iştirak için 
de -· d 0 gun e pazarlık şartnamesinde 

yazılı vesaikten maada en az 500 
liralık bu iş b . . e enzer ış ye1ptığ'ına 

daır İstanbul Nafıa Direktörlüğünden 
alınacak ehliyet vesikasile Komis
yona gelmeleri. 

sının tanzimi açık eksiltmiye kon
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 3450 
liradır. 

3 - Bu işe ait evrak. 
A - Fenni şartname. 
B - Mukavele müsveddesi. 
Eksilt.neye iştirak etmek sitiyen· 

lere talep vukuunda bu evrak posta 
ile bir lira ücret mukabilinde gön

derilir. 

4 - Ebiltme ve ihale 4 Mayıs 
936 Pazartesi günü saat lS te Kilis 
Belediye Encümeni huzurunda ya

pılacaktır. 

5 - Eksillmiye girebilmek için 
ihale saatinden bir saat evvel mu
vakkat teminat akçesi olan 259 lira 
ile 2490 numaralı arttırma ve eksilt
me kanunile muayyen ve bu baptaki 
şartname ve mukavelename müsved
desinde yazılı vesaiki Belediye Rei

sine tevdi etmeleri lazımdır. 

İstanbul Komutanlığı Satıu
alma Komisyonundan : 

T opkapı Mal tepesindeki Askeri 
lisesinde bir arleziyen kuyusu açıl
ması münakasası 29-4-936 Çarşamba. 
günü saat lS de kapalı zarf usulile 
yapılac.aktır. Muhammen keşif bedeli 
8000 lıradır. ilk teminatı 600 liradır. 
Keşif ve şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonumuzda görülebilir, 
Bu işi yapmağa istekli olanlar evvela 
komutanlık inşaat şubesinden bu 
tarzdaki işleri yapmış ye yapmağa 
muktedir olduklarına dair alacakları 
vesikalarla birlikte teklif mektup
larını belli gün ve vakti muayyeninde 
en az bir saat evveline kadar Fın
dıklıdaki komutanlık satınalma ko

misyonuna vermeleri. -
Ankara İlbavhğından 
1 - Müzik Öğretmen okulu bi

nasına tamirat yapılacaktır. Keşif 
bedeli 645 lira 40 kuruştur. Temi

natı 48 lira 50 kuruştur. 

2 _ Fenni şartnamesini ve keşif 
raporunu görmek istiyenler hergün 
okul Direktörlüğüne müracaat ede-

bilirler. 
V csikalarını komisyona ibraz et

meğe mecburdurlar. 
3 - ihalesi açık eksiltme sure

tile 27 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 
15 de mektepler muhasebeciliğinde 
yapılacaktır. 

Kilis Belediye Reisliğinden : 
1 - Kilis şehri halihazır• harita-.. 

4 Saat 14 e kadar teminatı mek

tepler muhasebeciliği veznesine ya

tırılmış bulunacaklır . 
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Müteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
• • 

işletme u·. idaresi ilanları 
~Iuhammen hedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazJlı (44) 

gurup malzeme her grnp ayn ayrı ihale edilmek üzere hizalarında 

yazılı tarihlerde Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci işlet
me komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. İs
teklilerin mah-eme hi:.r,alarında yazılı muvakkat teminat ile kanu

nun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince 

i•e girmeye ınanii kanuni bulunmad1ğına dair beyanname verme

leri lazımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşa fa 1 inci işletme 

komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 
1 - 400 adet İzmir hattındaki flaman kontrol saatlerine malı· 

sus 100 kilometrellk bant mulıamuıen bede1i 6ô0 lira ınuYakkat 
teminatı 49 lira 50 kuruş olup Jo - 4 - 936 Perşembe günü saat 

10 da. 

2 - 84 ;1det Flançlı dökme boru muhammen bedeli 940 lira 
81 kuruş ve muvakkat teminatı -;O lira 55 kuruş olup 30 · 4 - <nö 

Per~embe gilnü saat ı O da. 
3 - 30 Kğ s1ğır derisi, 400 Kg. kösele. 100 Kg. yağlı kö

sele, 150 adet göderi muhammen bedeli 109 ı lira ve muvakkat 
teminatı 8 ı lira 85 kuruş olup 30 - 4 936 Perşembe günü saat 

1 O da. 
4 - 250 adet oksijen ve hidrojen tüplerine mahsus musluk 

emniyet ve kapsüllerile beraber muhanırncn bedeli 7 3 "t lira 50 

kuruş Ye muvakkat teminatı 55 lirn 10 kuruş ol np 3G· 4-36 Per

şembe günü saat ı O da. 
5 - 500 Kg. kurşun levha 1 nı/m, 5 a1et kurşun sifon, 600 

Kg. bilet kıırşunu muhammen bedeli 249 lira 75 kuruş ve mu

vakkat teminatı 18 lira 75 kuruş olup 30· 4-36 Perşembe günü 

saat 1 O da. 
6 - 186 adet para çantası büyük ve küçük 445 adet bezden 

muhabere çantası büyük ve küçük, 15 adet deri muhabere 
çantası büyük 1000 adet bronz nikel p~ra koymağa mahsus 
torba, 280 adet işaret bayr.tğı kılıfı, 40 adet anıka.t çantası 

mu ham men bedeli 15 40 lin 54 kuru~ ve rnurnkkat t<:minatı 

11 5 lira 55 kuruş olup 4-5-36 Pazartesi günü saat 1 O da. 

7 - 500 M. yulcu vagon körükleri için kalın bez muhammen 

bedeli 275 lira ve muvakkat teminatı 20 lira 65 kuruş olup 

4· 5-36 Pazartesi günü 1 O da. 

8 -- 2000 m. kanaveçe ınulıamnıen bedeli 246 lira ve mu
vakkat teminatı 18 lira 45 kuruş olup 4-5-36 Pazartesi günü 

saat 1 O da. 
9 - 7U :\( yün keçe 5 ve 10 m/ m kalınlığında muhammen 

beieli 1352 lira \'e muvakkat teminatı 1 Ol lir.1 40 kum~ olup 

4-5-36 P..-ızarte,·i giinü ~aat 1 O da. 

1 O - 120 kg. sırım muhammen bedeli 585 lira öO kuruş YE: 

muvakkat teminatı 43 lira · 5 knnı 7 olnp 4-5-36 Pazartesi günü 

saat ı O da. 
ı ı - 660 adet işaret bayrağı kırmızı ve yeşil (yekpare saplı) 

muhammen be<leli 248 lira 82 kuru~ ve 'uıuvakkat teıııinatı 18 

lira 65 kur,ış olnp 6- 5-36 Çarşamba günü saat l O da. 

12 - ~O çifc lastik çizme nıuhrıııınıcn hedeJi 500 Jira ve 

muvakkat teminatı 37 lira 50 kuruş olup 6 - ~ı · 936 Çarsanıba 

günü !'aat 10 da. 
13 - ')0 a<lct tazyikli filitre için buji ımıhanııuen bedeli 

137 lira mm·akkat teminatı 10 lira 25 kuruş olup fı . 5-936 Çar

~amba günü saat 1 O da. 

14 - l ··o adet nıu~anıba fırçası, 1200 adet tahta fırçası, l 80 
arlet vagon yıkamağa mahsus kıl fırça, 50 a<let mu~aınba için 
yedek fırça, "> 5 a:iet tırnak fırçası, '100 adet tako;r, hada na fırça!-n 

muhammen bedeli <J3f) lira yo kuruş ve ıııuvakkat teminatı 70 

lira 25 kuruş olup 6-5-93G Çarşamba güııii saat 10 da. 

15 ~16 a"iet \'arını kiloluk supaplı ve nıpapsı;1, el yağdanı, 

24 adet telgraf mürekkep ibriği, 136 adet el bidonu, 5. ı o. 1 

ve 50 kiloluk, 21 adet lokomotif feneri büyük ve küçük :15 ad 
el hizmet feneri, 300 adet donanma feneri muhammen bedeli 9 

lira 16 kuru7 ve muvakkat teminatı 7 4 lira 50 kuruş olup 6~ 

936 Çarşamba günü saat 10 da. 

16 - 2500 adet kömür küfesi muhammen bedeli 695 lira-: 

muvakkat teminatı 52 lira 15 kuruş olnp 8-5-936 ~uma gü!l 

saat 1 O da. 

17 - 1000 aclet bal::ı.st çekici sapı, lJOO adet balta sapı 1 50 
adet yuvarlak ve beyzi kazma sapı, 20000 adet düz kürek s:ıf 

800 aiet fayrak ]direği sapı, 50 adet ta\·an süpürke sapı, 5u 
adet keser sapı, 700 adet çekiç sapı, 4500 adet varyoz sapı, 1500 

adet düı kürı:.-k sapı, 2000 adet çalı süpürgesi sapı nmhamınen bt 

deli 4686 lira 40 kuruş .,-e nıunkkat teminatı 351 lira 50 kurıı 

olup 8-5-936 Cuma günü saat J O da. 
18 - 7 000 :\f . hez hortum 3 2, 50, 68, 80 ve t 00 m ın ge 

nişliğinde muhammen bedeli J66ı1 lira ve mu\·akkat teminatı '21 
lira 80 kuru~ olup 8 • 5 · 916 C11ma günü saat 10 da. 

19 - 12000 adet çalı süpürge~i (sapsız) muhammen bedel 
540 lira ve muvakkat teminatı 40 lira 50 kuruş olup 8 - 5 - G3 
Cuma günü saat t o na. 

20 - 70 00 adet küçük ve 15000 adet büyük hasır sii 
pürge muhammen bede~i -:ı232 lira 50 kuruş ve muvakkat tem:nııt 

252 lira 45 kuruş olup 8 - 5 - 9~6 Cuma günü saat 10 da. 
2 1 - 2 3 O O adet zincir 1 i makara beyaz, siyah \'e haki ( m 11\i' 

telif numara) 300 tura deri dikmeğe mahsus makine ipliği 32 ..rt 

40 J\o. muhammen hede1i 273 lira 95 kuruş ve muvakkat telJlL' 

natı 20 lira 5J kuruş olup 11 - 5 - 936 Pazartesi günü saat 10 d:ı• 
22 - 2700 yumak döşemesi için çift telli iplik muhaınuıetl 

bedeli 139 lira 90 kuruş ve ınm·akkat teminatı ı O lira 50 kt1rıl' 
olup 1 ı · 5 - 936 Pa~mrtesi saat 1 O da. 

23 - 1300 Kg. ince auıhalaj sicimi, 2150 Kg. İngiliz siciııt 

ı, 5 ve 2 ,5 m/m kalınlığında, 500 Kg. taranmış kenevir mu:ı:.ı;Jl' 

men bedeli 3660 lira ve muvakkat teminatı 274 lira 50 kunı• 

olup ı l - 5 - 936 Pazartesi günü saat 1 O da . 
24 - 613 Kg. Pamuk izole bakır bobin teli muhtelif kaiı11' 

lıkta muhammen bedeli 63 7 lira 20 kuru-;; ve muvakkat teminatı 
47 lira 80 kurus olup 11-5-936 Pazartesi günü saat 10 da. 

25 - 2000 Kg. Toz şeker muhammen bedeli 520 lira ...-e wıı· 

vakkat teminatı 39 lira olup t l ·5·936 Pazartesi günü saat 1 Od• 

26 - : 20 000 Kg. demir ve pirinç için dökmeci kumu uıt1' 

ham men bedeli ı 026 lira ve muvakkat teminatı 76 lira 95 kıırtl" 

olup 13-J·Q 'Hi Çarı;anıba günü saat t O da. 
27 - 500 :ı.1!! muvakkat inşaat için adi cins karton bitünıC• 

30 0 rulo a la cins karton bitüme, 26. 3n ve 40 kiloluk muha111• 

men bedeli 190'3 lira \·e muvakkat teminatı 142 lira 75 ktırtl~ 
olup ı :i 5 93.6 Çarşamb:ı günü saat 1 O da. 

2~ - 400 Kg. vagon ve lokomotif zinciri, 20 adet Pouıel 
mcnte :~esi sağ ve sol, 35 adet ıstor dolap kilidi, 180 adet pas çı· 
karuıak için tel fırça, 20 adet nıararıgoz el kalemi, 35 adet torf111 

fırdöııdüsü 60 . 70 ve 80 m/nı, 40 adet takma tornavide takıtJJl• 

ı SO takım demir ispanyolet tam, 300 adet yas!lı ince diş e[!e• 
1 O, 1 2 adet keski bıçağı moleti, 6 adet köşe yandan saph kov::ırıll 
anahtar iki tarafı aynı eb'atta, 5 adet zımpara taşı · elması, 1 O adet 
yassı orta diş fğe, 1 O adet yarım yuvarlak diş eğe, 650. rıı1e; 
stovfer y:ığdanlığı ( 3, ..ı, 5, ') ve 7 No.) muhammen bedelı 68 
lira 20 kıırn 7 ve muvakkat teminatı 51 lira 40 kuruş olup ıs· 
5 l.JJ6 Çtışamba )$Ünü saat 10 da. 

:rn 1 !5 LO adet kalo pil kavano:ı:n mnlıamnıen bedeli ı ?O 
Ç.,(' lira \' C ııın vakkat teminatı 56 lira 2!5 kuruş olup 13-5-930 • 

ş:rnÜ•a giinii saat 1 O da. 
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Mensucat ve giyinecek eşya ve camaştr E\ektrik tesisatl ve malzemesi 

İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünden: 

Şartnamesi mucibince 945 r 
muh b ıra 
mot~n_ı:men edelli 27 adet elektrik 

ru pazarlıkla satın alınacaktır. 
Vermek · t' l . l k .. ıs ıyen erin şartnameleri 

ıı ma uzere h ·· de 2 • vı ergun ve pazarlık için 
.. d • 936 Sah günü saat 15 de 

yuz e 7 5 ·· le K b , guvenme paralarile birlik-
a ataşta Le M·· 

b 
. vazım ve ubayaat 

şu esındeki ı k . 8 ım omısyonuna ·· caatları. mura-

-Nafıa B k 1 ~ a an ıgından: 

21 Nisan 1936 
15 Salı o-ün·· 

te Ankarada Naf o u saat 
zeme eksiltme k ı_a Bakanlığ't mal· 
(590) lira . omısyonu odasında 

munamm b d . 
adet komple t 1 en e ellı 2200 

eksiltmesı yapı~a~:~tırfincanının açık 
Şartname ve t r . 

malzeme daires· de ernıatı Bakanlık 
M kk 

· ın en verilece 'üir 
uva at te · ( · 

kuruştur. mınat 44) lira (25) 

İsteklilerin 21 Nisan 1936 Salı 
günü saat 15 te komisyonumuzda 

bulunmaları lazımdır. -
Nevşehir şarbayhğından : 

Şehrimizin Bayındırlık Bakanlı
ğından musaddak elektrik projesi 
mucibince yapılacak olan tesisat, 
eksiltme şartnamesinde yapılan tadi
lattan dolayı yeniden kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Bedeli keşif 
(40401) lira olup muvakkat teminat 
(3030) liradır. Santral bınası inşaatı 
ve ağaç direkler Belediyeye aittir. 
İsteklilerin eksiltme kanunu mucibince 
lazım gelen bilümum vesaik ve evrakı 
hamilen 17 Nisan Cuma günü saat 
onbeşte Nevşehir Belediye encüme· 
ninde yapılacak olan eksiltmeye işti
rak etmeleri ve muaddel eksiltme 
şartnamesile projeleri lstanbul Tak
simde İstiklal apartımanında elektrik 
mühendisi Bay Hasan Haletten ala

bileceklerdir. 

3 
3~ - 15 a<let manyatolu d 

· 45 llra ve muvakkat t . uvar telefonu ınuhaı.ımen bedeli 
Ca,.. b ~ ' emınatı 25 1· 90 k 1 13 ~ 36 .. ~anı a gunü !"aat 

10 
da ıra ~uruş o up -:)· 

31 - 15000 KU' m .: 
1060 ve,·a eıı 

1
. ...,. otor ve dinamo yağı, 6000 Kg. Standart 

J 1sa ı, 500 şi yağı muhaın b d şe saatcı yağı, 300 sişe dikiş makine 
men e eli ?692 ı· , 90 k ıra ve muvakkat teminatı '..!Ol lira 

uruş olup 1 5-5 36 C 32 _ 
1 

· uma günü saat ı O da 
00 Kg. s:ın vazelin 250 K b l' men bedeli 
162 1

. · ' g . eyaz vaze ın muham-
1 ::,.

5
_
36 

C :ra~ ,.c muvakkat teminatı l 2 lir::t 15 kuruş olup 
uma gun u saat ı O da . 

n - CJ5n d 
60 

d n et yağlı hova fırçası, ?50 
' a et c;;ablon fır ası ı 5'.J d 

"O 1 8 }' ç ' a et tavan fıı çası 
- ıra 50 kuruş ve ınuYakk . 

• 15-5-"6 c - - at temınatı 151 
1 uma gunu saat ı o d a. 

adet Yernik fırçası, 

muhammen bedeli 
lira 40 knruş olnp 

'\4 - 500 Kg. su \rern t ( hanımen bedeli 
483 

. ıe ozu Açıkta. ve kapalı . yerde) mu-
. olup 

1 
~. 5.-:ı C lıra \e muYakkat teınınatı 36 lıra 2S kuruş 
::ı J6 uma saat 1 o da. 

15

1 
- 400 metre kalbur teli, 50 m. pirinç kafes teli muham-

ll1cn )edeli 680 r . C ıra ve muvakkat teminatı 51 lıra olup 15-5-36 
uma günü saat 1 O da. 

36 390 Kg. yay için çelik tel muhtelif kalınlıkta muham-
nıen bedeli ro ı· ı· k ::ı ıra 50 kuru7 ve muvakkat teminatı 18 ıra 80 

, uruş olup 18 5 36 ı-> 
3

• - •. azartesi günü saat 1 O da. 
1 - '>90 K ) h bedeli - . g. çelik ~.aç (muhtelif kalınlıkta mu ammen 

l 33 hra 40 1 . r 1 18 5.3
6 

p . . ~muş ve muvakkat temınatı l O ıra o up 
azartesı ·· -38 gunu saat ı O da. 

ve~ -k ıoo Kg. 1Ia,tik manganez muhammen bedeli 152 lira 
• nıuYa kat t · t · _ _ ennnrıtı 11 lira 40 kunıs olup ıs- 5- 936 Pazar-

<:sı gunu saat 1 O .J • 
') li rı. 
u9 - ')500 d d • lira , - a et mağnezyomlu me~ale muhammen be elı 3818 

Pa:.- \e .muvakkat teminatı 286 lira 35 kuruş olup 18 - 5 p 936 
.artesl saat 1 O d 

40 a. 
men b - . 4 oooo Adet ispermeçet mumu, 350 Kg. prafin umlıam· 
olu edel~ 1425 lira ve TuUvakkat teminatı l 06 lira 90 kuru~ 

P
4 

18 • ::ı - 93 6 Pazaı tesi er önü saat 1 O da, 
\ - - ;:, 

laml ıO arlet karpit lambası, 0,500 Kg. 4900 adet karpit 

66 
~ası memesi 14, 2 ı, \'e 28 litrelik muhammen ~edeli 263 lira 
uru~ ve . 

Ç
ar b~ nı.1,·akkat teminatı 19 lıra 80 kuruş olup 20 - 5 - 936 
Şam a o" .. . ., unu saat l O da. 
42 - 415 K .. . . 

11
.t- ı · g. dort köşe d1p\ı 

eııatta) 40 K 
k 

.. k · beyaz döşemeci 
ara doseın · · . 

10 
• " . ecı çı vısi, 1 O Kg. beyaz 

Kg. sı vah kah . . . · - ara çtvısı, 15 ve 
çivisi, 5 70 Kg .J l . · camcı ve mo~te cı 

kara döşemeci çi '·isi, ( uıuhte
çi visi, 50 Kg. yuvarlak dipli 

kabara çivisi, 15 ve 20 m/ın 

20 m/nı 5 Kg. sarı kabara 

çivi si ( muhtelif eb' atta ) ı O 

AVAKKABI VE TEFERRUATI 

G ümrük Mu haf aza Genel 
Kömutanlığı İstadnul Satınalma 

Komisyonundan: 

1 - T asınlanmış değeri 2954 

lira olan gümrük kolcuları için 211 

ila 250 tane muşambanın 24-4-936 

Cuma günü saat onda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafı Komis
yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin ilk teminat 
olarak 221 lirallk vezne makbuzu ve 
teminat mektuplarile Komisyona 
gelmeleri. 

Kg. elektrik için izole çatal çivi, 70 Kg. yarım yuvarlak baslı 
perçin çivisi muhammen bedeli 528 lira <Jl:S kuru7 ve muvakkat 

teminatı 39 lira 70 kuruş olup 20 - 5 - 936 Çarşamba günü saat 

\O da. 
43 - 105 adet kalın lfe ad.i havlu, 50 adet sofra örtfü;ü, 200 

adet peçete mn!ıammen beddi 2 25 lira ve muvakkat teminatı 16 

lira YO kuruı;; olup .1 0·5-!J36 Çarşamba günü saat J O <la. 

44 - 200 Kg. Ihlamur muhammen bedeli 106 lira ve muvak· 
kat teminatı 7 lira 95 kuruş olup 20·5 936 Çarşamba günü saat 

1 O da. 

Gedikpaşada İstanbul Jandarma S atmalma Komisyonundan : 

Jandarma birlikleri için mevcud nümunelerine uygun olarak Avrupa 
veya aynı örnek ve evsafta yerli yapışından aşağıda cins ve miktarları 
ile tasarlanan bedeli ve ilk güvenmeleri yazılı üç kalem techizat açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksill'11esi 30-4-936 Perşembe günü saat (on beşte ) Gedikpaşada 
Jandarma Dikim evindeki Komisyonda yapılacaktır. 

Alınacak (3) kalem techizatın hepisinin bir istekliye ihalesi caiz olduıu 
gibi her cin!'ıinin ayrı ayrı isteklilere de ihalesi caizdir. 

istekliler hergün Komisyonumuza gelerek nümuneleri ve şart lkağıdını 
görebilirler. isteyecekleri mallara ait ilk güvenme Malsandığı makbuzu 
veya muteber banka kefalet mektubu ve (2490) sayılı kanunda yazılı di2'er 
belgeleri de beraberlerinde olduğu halde belli gün ve saatta Komisyonu-

muza gelmeleri. 

Tahmin bedeli 
LI. K. 
658 

ilk güvenme 
LI. K. 

Beherinin fia lı Miktarı 

Adet 
94 

480 
480 

Cinsi 
Lİ. K. 

120 
720 

49 35 
09 00 

7 
o 

54 00 

1498 112 35 

İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünden : 

Şartnamesi mucibince 70 X 102 
eb'adında ve 8 X 6 dokumalı 100 
bin çuval pazarlıkla satın ~lınacaktır. 
İstekliler şartnameyi görmek için 
hergün ve pazarlık için de yüzde 

7 ,5 mvvakkat güvenme parasile bir

likte 21-4-936 tarihine raslıyan Salı 
günü saat 15 te Kabataşta Alım, 

Satım Komisyonuna müracaatları. 

Manisa İlbayliğından: 
1 - Manisa Vilayeti yol işlerin

de kullanılmak üzere Bakırköy fab
rikasının u701 .ı numaralı be . . d 

nzın en 
mamul cc 50>) mahruti çadı. k k . 

• 1 açı e sılt 
me suretıle satın alınacaktır. 

.. 2 .. ~ Şartnamesi Vilayet Nafıa 
Mudurluğünden parasız alınab'l' 

3 
B ı ır . 

. . - eher çadırın muhammen 
bedelı 1150 liradır. 

4 - Muvakkat teminat ıı 187>> 
lira <•501\ kuruştur. 

. 5- ihale Nisanın 18 inci Cumar· 

1 

tesı günü saat b' d M . • . on ır e anisa 
V ılayeh Daimi Encümeni ö'nünde 
yapılacaktır. 

Devlc:t Demiryolları İ şletme 
Umum idaresinden : 

Taahhüdün ifa edilmemesinden 
dolayı ııukavelesi feshedilen aşağıda 

25 
50 

Avcı borusu 
Küçük düdük 
Ceb feneri 

cins miktar ve muhammen bedeli 
yazılı malzeme müleaahhit nam ve 
hesabına Ha d d . Y arpaşa a gar bınası 
dahilindek' ı · · 1 l tarafından ı 30ı~cg37ş eptme Kobmisy~n~ 

- erşem e gunu 
sa
1 
at 10 da açık eksiltme ile satın 

a ınacaktır. 

. Bu işe girmek isteyenlerin 133 
lıra 60 kuruşluk muvakkat teminat 
vermeleri ve kanurıun tayin etti~i 

vesikalarla birlikte eksiltme günü 
saatine kadar Komisyona müracaat
lan lazımdır. Bu işe ait şartnameler 
Komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

1 - 65 adet plombajin pota 
50 Kg lık döküm için, 110 adet 
plombajin pota 100 Kg !ık döküm 
için. Muhammen bedelleri 1777 lira 
25 kuruş. -

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1696, 13 lira muhammen bedelli 

7 kalem demir malzeme açık eksilt-
me suretile satın alınacaktır. 

Eksiltme 25 - iV - 936 tarihine 
rastlayan Cumartesi günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi almak üzere 
l:ergün ve eksiltme için de tayin olu
nan gün ve saatte 11

/ 0 7, S giivenme 
parası olan 127,50 lira ile birlikte 

müracaatları ilan olunur. 



sayfa 4 MÜNAKASA GAZETESi ıs 

Saraciye ve teferruatı 
DEMİR~ve AKSAMI 

Ankara Jandarma Genel Ko
mutanlığı Satınalma Komisyo
nundan: 

1 - Eldeki va.,ıf ve örneğine 
uygun ve bir tanesine 750 kuruş de· 
ğer biçilen 2974 liralık hayvan \"e· 

lensesi 28 • 4 · 936 Salı giinü saat 
on birde açık eksiltme usulile salın 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komis
yondan alınabilir. Eksiltmesine gir
mek istiyenlcrin 223 lira be~ kuruş 
ilk teminat ve şartnamede ya7.ılı 

belge ile eksiltme günü saat on bir· 
den evvel komisyona vermiş olmaları. 

lıtanbul Sıhhi M~e11eselr 
Arttırma ve Eksiltme Komis
yonundan: 

Her muayene ve tedavi evi için 
5 etajer ve 5 karyola olmak üzere 
105 etajer ve 105 karyola olhaplnki 
şartname veçhile açık cksillmey

0

e 
konmuştur. 

1 - Eksiltme 29 · 4 • 936 Çar· 
şamba günü saat 14,5 da Cağaloğ· 
\undaki sıhhat müdürlüğündeki ko
misyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat bir etajer için 
975 kuruş ve bir karyola için 1150 
kuruş olup mecmuu • 2231 ., lira 25 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat •< 167 » 

liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak 
sıhhat müdürlügüncle mutemctlikte 
verilmektedir. 

5 - Taliplerin cari .seneye ait 
Ticaret Odası vesikasi le ?.490 sayılı 

kanunda yazılı belge ve muvakkat 
temi nal makbuzu veya banka mektup· 
tarını yukarıda yazılı eksiltme .san· 
tinden bir saat evvel vererek komis
yonda bulunmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz 
Merkez Satınalma Komisyonu 
Reisliğinden : 

1 Tahmin edilen bedeli 52249 
lira olan 418822 kilo köşebent ve 
çelik saç levha, 11000 kilo civala, 
4510 kilo perçin çivisi ile 7814 kilo 
demir çubu~un pazarlıkla münakasası 
27 Nisan 936 Pazartesi giinü saat 
14 le Ankarada Milli Müdafaa Veka
leti binasında yapılacaktır. 

2 - (262) kuruş bedel mukabi
linde şartnamesini almak isliyenlerin 
hergün, münakasasına iştirak edecek
lerin de ( 3"62 ) lira ( 25 kuruşluk ) 
teminatları ile nıczklır gün ve saatte 
2490 numaralı kanunda yazılı vesaikle 
komisyona müracaatları. 

Karacabey Harası Müdürlü
ğünden: 

Hara ihtiyacı için (136) kalem 
mıılılelif alatı baytariye açık eksilt· 
meye konmuştur. Ebiltıne günii 30 
Nisan 936 l'erşembe günii saat 15 
tir. Eksiltme yeri lstanbul Baylar 
Müdürlüğüdür. Mulıammen kıymet 
olarak (sekiz yüz) lira tahmin edil- ' 
mişlir. Teminatı muvakkate olarak 
(altmış) lira alınacaktır. isteklilerin 
teminat ve vcsikalarile birlikte ek · 

siltme günü İstanbul Baytar Miidiir· 
liiğünde toplanacak Hara Alım Ko· 
misyonuna mürııcaalleri ilan oluuur. 

Makineler, motörler, sair teferruatı ve yağlan 
Ankara Valiliğinden: 
1 - Muhammen bedeli (4975) 

liradan ibaret bulunan ( 1000) teneke 

benzin ile 500 kilo ınobolin yaX-ı 

açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16 · 4 - 936 tari
hine rastlıyan Perşembe günü saat 

15 de Ankara vilayeti daimi cncii· 

meninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin 373 lira 12 ku

ruşluk muvakkat teminat ve ticaret 

odası vesikasile birlikte 16 · 4 - 936 

da vilayet encümenine gelmeleri. 

4 - istekliler benzin evsafına 
ait şartnameyi vilayet Nafıa Müdür

lüğ'ünde gözden geçirebilirler. 

Trakya Umumi Müfettiıliği 
Sat1nalma Komisyonundan : 

1 - Trakya Umumi Müfettişlik 
emrindeki otomobilleri için 300 tene· 
ke Standard veya bu benzinin bütün 
evsafını haiz saf benzin satın alına· 
caktır. 

2 - işbu benzinler bütün vilayet 
merkezleriyle lüzum hasıl oldukça 
kazalardan alınacaktır. 

3 - Benzinlerin evsafı ve nere· 
lerde ne miktar bulundurulacatı ayrıca 
hususi şartlara tabidir. 

Hususi şartları Öğrenmek istiyen· 
lcr Müfettişlik Satınnlma komisyo· 
nuna müracaat etmelidir. 

4 - 3 Nisan 936 tarihinden iti
baren 15 gün müddetle açık eksilt· 
meye konmuştur. Taliplerin ayın 

16 ıncı günü saat 14 te yüzde 7,5 
depozit akçeleriyle komisyona müra· 
caatları. 

Trakya Umumi Miifetitliği 
Satın Alma Komiıyon'\ından : 

1 - Trakya Umumi Miifettişl:k 

emrindeki otomobilleri için 300 tene 
ke Standard veya bu benzinin bütün 
evsafını haiz saf benzin satın alacak
tır. 

2 - işbu benzinler bütün Vila· 
yet merkezleriyle lüzum hasıl olduk· 
ca kazalardan alınacaktır. 

3 . - Benzinlerin evsafı ve nere· 
!erde ne miktar bulundurulacağı ay
rıca hususi şartlara tabidir. 

Hususi .şartları ötrenmek isteyen· 
ler Müfettişlik Satınalma komisyonu· 
na müracaat etmeleri. 

4 - 3 Nisan 936 tarihinden iti· 
haren 15 gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. Taliplerin ayın 

16 ıncı Perşembe gunu saat 14 te 
0/ 0 7 ,5 depozit akçeleriyle komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

Maden kömürü ve mahrukat 
Devlet Demiryolları ve Liman· 

ları lıletme Umum İdaresinden: 
Muhammen bedeli 197000 lira olan 

(20,000) ton yerli maden kömürü 
29-4-936 Çarşamba giinii saat 15,30 
kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında salın alınacaktır. 

Bu işe g-irmek isliyenlerin 11100 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin cltiZi vesikaları ve tekliflerini 
aynı giin saat 14,30 a kadar komis· 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 9.85 lira mukabilinde 
Ankara ve Haydarpaşa \"eznelerinden 
alınabilir. 

Kültür Bakanlığı Eksiltme 
Komisyonundan : 

Kültür Bakanlı~p Eksiltme Komis
yonunda 1000 lira muhammen bedelli 
50,000 kilo gürg-en odunu açık ek
siltmesi yapılacaktır. Şartnamesini 

görmek i~tiyen istekliler Bakanlık 

Gereç Direktörlüğüne, Pazarlık günÜ 

olan 4 Mayıs Pazartesi günll 
14 de muvakkat depozito akçel!ll 
75 lirayı merkez veznesine 
dı~ına dair makbuz ile birlik 
misyona miiracaatları. 

Devlet Demiryolları 
manları İşletme Umum İd 
den: 

Muhammen bedeli 10000 lır• 

400 ton dökmeci koku 28 • 4 

Salı günü saat 15,30 da kapalı 
usulile Ankarada idare binasın 
tın alınacakbr. 

Bu işe girmek isleyenlerin 
liralık muvakkat teminat ile kart 
tayin ettiği vesikaları ve teklif 
aynı gün saat 14.30 a kadar K 
yon Reisliğine vermeleri liizımd 

Şartnameler parasız olarak 
kara Malzeme Dairesinden ve 
darpaşa Tesellüm ve Sevk Müd 
ğiinden alınabilir. 

MCZAVEDELER 
............................................. ~ 

lstanbul Belediyesinden: 
Hepsine 100 lira değer biçilen Koskada Mimar Kemaleddin mahalle5 

Papazzadc medresesinin bahçe ve temel duvarları taşları açık arttır 

konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğiinde görülür. istekliler 
kuruşluk muvakkat makbuz veya mektubile beraber 27·4 936 Pazartesi 
saat 15 de daimi enciimende bulunmalıdır. 

Gümrük muhafaza genel 
komutanlığı İıtanbul .Satmalma 
komisyonundan : 

1 - Gümrük Mulıaf aza Komutan· 

lığının Sarayburnu anbarında mevcut 

80 kalem kc'ıhnc eşya 16-4-936 Pcr· 

şembe günii saat 14 de arttırma su· 

retiyle pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 250 liradır. 

MERAKLILARINA: 

lS3 IEV© ~ iL lUJ !NI !O>~ 

BAKER 
ve eski 

HAYD~N 
mağazalarında 

yeni açılan 

3 - Satılacak olan eşya k 
tanlık anbarı başmemurluğuna rO 
caalla Sarayburnu anbarında 

lebilir. 
4 - istekliler yüzde 7 ,5 te 

olan 19 liralık vezne makbuzu 
muayyen vakitte Muhafaza Baş 

dürlüğü katındaki Komutaulık S 
alma Komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 
Hepsine 120 lira kıymet ta 

olunan Üsküdarda Valideiatik ca 
avlusunda bulunan muhtelif bo 
keresteler satılmak üzere açık a 
maya konulmuştur. Şartnamesi L 
zım Müdürlüğünde görülür. A 
mıya girmek istiyenler 9 liralık 
vakkat teminat makbuz veya 
tubilc beraber ~9-4-936 Çarşa 
giinü saat 15 te Daimi Encüıne 
bulunmalıdır. 

H. MENDELIN 
Galata, Karaköy, Tünel civarı 

sabık Mayer MaOazası UsUI 

Sesli Han, No. 1-2 mobilya Salonlannı 
ziyaret ediniz.I En zen-:ı""'-in_.....;:;~
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