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Lokomotif Ankazları Satılıyor 
1 Şark Şimendiferleri Şirketi ate/ye/erindeki iş
emekten mahrum kalan lokomotif ve vagonla
~ndankazı hurda halinde safJ/maktadlf. Şimdiye 

a ar 450 ton kadar hurda demiri şirket nizam
nanmesine uygun görerek satmışt1r. 

1 /YafJa vekaleti İstanbul -Edirne ve Murat/J yo
u_nun inşası için bu yJ/ bütçeye 800,000 lira tah
f;sat koymuştur. Bu büdçe kabul edilir edilmez 
şaata başfanacakt 

ır. 

~lJNAKAsALAR 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze 

Selimiye Askeri Satma.ima 
e Komisyonundan: sinin 1 Ha.ziran 93ö dan B1 Mayıs 

937 sonuna kadar bir senelik ihtiyacı 
olan 4 r>.OOO kilo Yol!;urdun Seliıniye 
Aske • s 

~ .. ı - llay<larpa~a askeri hastane
le ?ın~n ~ l Mayıs ll37 sonuna kadar 
jj ıhtıyacı ol~n 45f)25 kilo sütün kapalı 

o· zarf ıısulıle ıııiinakasası 8 5 936 
Cunıa günü saat ı 5 te S 1. . e ıınıye 
Askeri Satınalrııa Komisyonunca 
yapılacaktır. 

i~ 2 - 45625 kilo siitün b<>d ı· 
" muh - e ı 

ı.51 a'.nıııeni 60:-12 lira olup teminat 
a.t akçeşı 453 liradır. 
e 3 - Teminat akçesinin vaktile 

y:ı~ırılmış olması ve kapalı zarfların 
nıtin:ı.kasa g!inU saat I 4 de k d 
Ko · a ar 

uıısyouıınıza verilmesi lazımdır. 

l 
4 

- l\liinakasaya iştirak edecek 
o anların bu işle ı · k 

iıt d · a a adar olduklarına 
aır H·sıııı vesika 'b . 

şarttır. Ak . . ı raz etmelerı 
. sı takdırde ·· k . 

gın·ıııi"ec ki . nıuna asa}a 
- " e erdır. 

5 
- Şartııanıe hergiin Komis

yoıHh ı:röriilt·lıi! i r. 
l· "' 1 * * - Ilayrtarpaş~t askı:>r1 hastane-

Galtasaray Lisesinden : 

rı atınalına Komisyonunca 
kapalı zarf usulile nıiinakasası 8-5-
936 Cuma gi.lnü saat ı ı de yapı
lacaktır. 

2 - 45,000 kilo yoğurdun bedeli 
muhammeni G:iOO lira olup yiizde 

yedi buç.uk teminat akçesi 473 

liradır . 

3 - Teminat akçesinin vaktile 
yatırılmış olması ve kapalı zarfları-

nın münakasa günü sac-ıt ona kadar 
Komisyona. verilmiş hulunma.sı 

19.zınıdır. 

4 - Miinakasaya iştirak edecek· 
Jeriıı bu işlerle meşgul olduklarına 

<lair rcsııı i vesika ibraz etmeleri 
şarttır. Aksi takdirde münakasaya 

girenıiyecek !erdir. 
f> - Ş:ırtnaıne heqriin Komisyon

da güriilclıilir. 

rı 

Ji Kilo 
Beher kilosunun narh Tutarı İlk teminat 

Fi atı Lira Lira 

ısooo Ekmek ~i ~ô 1725 130 

' nar~Jıı::~saray Lisesinin Mayıs 936 sonuna kadar ihtiyacı olan ve miktarile 
ekmek ve muhammen tuları ve ilk teminatı yukarıda yazılı bulunan 
rr k .. a~_ık pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi stanbul Kültür 
29~~-~J~luN binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda 

Jı I . Çarşamba g-ünü saııt 15 de yapılacaktır. 
· . sdteklıler şartnameyi görmek üzere Okul İdaresine ve eksiltmeye iştirak 
ıçın e o ·· d ·ki K · l 1 · gun e pazarlık şartnamesinde yazılı vesaı e omısyona geme en. 

11 İ fstanbul:H•rici Askeri Kıtaatı kilo sabun ilk pey 382 lira. 1860 

lanları: liralık 6200 kilo toz şeker ilk pey t 

. 3192 liralık 5700 kilo zeytinyağı 
llk pey 235.ı lira. 5220 liralık 14500 

140 liradır. Alayların ihtiyacı ayrı 
ayrı açık eksilt meye konulmuştur. 

Hepsinin ıhalesi 27 Nisan 936 Pazar

tesi günü saat 14,15 dedir. İstekli
lerin Vize satınalma komisyonuna 

gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Sa
tınalma Komisyonundan : 

Konyadaki kıtaatın senelik ihtiya
cı olan 262 bin kilo yulafın 4 - 4 936 
da yapılan kapalı zarfla eksiltme
sinde talip zuhur etmediğinden bir 
ay zarfında pazarlığa konulmuştur. 

262000 kilo yulafın muhammen be
deli 16375 lira olup muvakkat temi
natı 1229 liradır. 

2 - 262 bin kilo yulafa ait şart
name İstanbul ve Ankara levazım 
amirlikleri satınalma komisyonları ile 

Kon yada kolordu satınalma komisyon
larindadır. 

3 - Pazarlık 4 - 5 - 936 gününe 
kadar talip çıkıncaya kadar devam 

edileceğinden isteklilerin me.ııai gün
lerinde Konya kolordu satınalma 
komisyonlarına müracaatları. 

Istanbul Komutanlığından : 
İstanbu l Komutanlığ"ı birlikler i 

ihtiyacı olan «4600ıı kilo zeytinya~ı 
açık eksiltme ile 4 Mayıs 936 Pazar-

tesi günü saat 15 de alınacaktır. 
Muhammen tutarı c 2760 » liradır. 
İlk teminatı 207 liradır. Şartnamesi 
her gün ö~leden evvel komisyonu
muzda görülebilir. isteklilerin teminat 
veya makbuzlarile beraber belli gün 
ve vakti muayyeninde Fındıklıdaki 
komutanlık arttırma eksiltme komis
yonuna gelmeleri. 

Selimiye Askeri Satınalm• 
Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin 1/5/936 
dan 16 haziran 936 tarihine kadar 
ihtiyacı olan 8000 kilo taze bakla, 
4200 kilo semizotu, 8000 kilo taze 
so~an 30 4/936 perşembe günü saat 
15 te Selimiye Satınalma Komisyonu 
tarafından açık eksiltme suretile alına
caktır. 

2 - Bu sebzelerin bedeli mu
hammeni 1142 lira olup teminat ak
çesi E6 liradır. 

3 - Muvakkat teminat akçesi 
eksiltme saatinden bir saat evvel Tü
men Muhasebeciliği veznesine yatırıl
mış olacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek 
talibler in bu işle meşgul olduklarına 

dair resmi vesika ibr az etmeler i meş
rutur. 

5 - Şartname hergün Komis· 
yonda görülebilir. 

inşaat- tamirat- tuğla ve kiremit -Harita 
Tekirdağ Belediyesi Baıkanlığından : 
1 - Eksiltmiye konulan iş: Tahminen 320 hektarlık Tekirdağ kasaba-

sının hıı.Jilı:ı.zır lıar it:ı. ve müstakbel plinınm hı 1 ı. h ve tersi mi işi. 
Tahmin edilen bedeli: <ı9600» liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunl:ı ·el 1 r : 
A - Hususi şartname 

B - 2290 sayılı yapı ve yollar kanuıı : ıu ı "ıırı •' ı i · i l ı :tlihazır harita 
ve müstakbel şehir planlarına ait fenni şartname. 0 

C - Mukavele projesi 

l!lti~·"nlflr hıı ~:ı.rtn:ı.nıı> ve evrakı Tekirdağ Belediyesinde Eksiltme Ko
ıııi!'lyoıı11111h ı:r<irchilirlcr. 

~ ::. - .l ·'. k~i ltıııe g-iirıii 8-fı-036 Cuma günü saat 15 te Tekirdağ Belediye 
l·,ııt·ı ıı ııo· ı ıı uıla--ıııda yapı'acaktır. 

..ı - Ek~i ; tııı' k:ı.p:ılı zarf usulile yapılacaktır. 
;\ - Ek ı:ıilt 111 1'~ (' ıri ; Plıilıı ı ek için 7~0 lirn.lık muvakkat teminat varakası 

VP lııııı ı ları l · :ı~kıt :ı~:ığııl ki vesikaları lıaiz. olup göstermesi lazımdır: 
B 

11 i~ı' g-i r<• (' ı k İ ::; t ek l i kriıı şehircilik ve ha.rıtacılık işlerinde ihtisas sahibi 
olması ve lı i.i) )(' i~lı · ri ~· aptığ'ııı::ı. dair noterlikçe musaddak fotoğraflı ehliyet
naın~ ve Tıcaret Odası vesikalarını eksiltme ıriinilnden sekiz gün evvel 
Tekırdağ Belediye Başkanlıjı;ına müracaatla kaydettirmesi 13zımdır . 

6 - Teklif mektupları yukarıda c 3 > tincii rr>ııddcr'lr vaz1lı saatten bir 
saat evvtline krdar Tekirdağ Belediye BaşJ.. :. ıdıı,rı ıı a gd.irilerek Eksiltme 

Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde vcrd Cl'kli r. P · ~ta ile gönderile

cek mektupların nihayet "3,, üncii maddede' y.1z.ılı <: : ı· ı:c kadar gelmiş 
olması ve dıo zarfın miihür muınile iyice k:ııı t tılnıı~ n fırı tsı lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez 

7 - Tayiıı olunan eksiltme gün ve saatinde Encümen huzurunda açıla
cak tı>klif mektnpl:mnd:ı.n en mlisaidi haddi Jayık görülürse kat'i ihale 
yapıluc. ı<tır. 



Sayfa 2 

İstanbul Harici Askeri Kıta
atından: 

Süloğlundaki fırında tesis edile
cek hamur makinesile buna muktazi 
motörün yerine konulması işi açık 
eksiltme ile bir müteahhide ihale 
edilecektir. Bu işin keşif bedeli 4326 
lira 50 kuruştur. ilk teminat akçesi 
32) liradır. \halesi 4 Mayıs 936 Pa

zartesi günü saat onda Çorlu Kor 
Satınalma Komisyonunda yapılacak
tır. Buna ait keşif ve şartnameyi 
görmek istiyenler bergün ve ihaleye 
iştirak edeceklerin de yukarıda belli 
gün ve saatte Çorlu Kor Satınalma 
Komisyonuna müracaatleri. 

Çorluda 300 yataklı bir insan 
hastanesi yaptırılacakhr. Bu hastane
nin keşif bedeli 484716 lira 85 ku
ruştur. İlk teminat akçesi 23139 li

radır . 
ihalesi kapalı zarf usulile 8 Ma

yıs 936 Cuma günü saat 16 da Çor
luda Kor Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Bu işe ait hususi fenni 
şartname, keşif ve projeler 24 lira 
25 kuruş muhabilinde Çorlu Kor 
Sahnalma Komisyonundan verilir. 
ihaleye iştirak edecekler 2490 sayılı 
kanunda istenilen ve~aiki gösterebile 
ceklerdir. 250,000 liralık iuşaat işle
rinde bulunduklarının tevsiki şarttır 
Bu vesikanın istihsali için de ihale· 
den 8 gün evvel sahipi salahiyet 
makamlara müracaat edebileceklerdir. 
Bu işe aid keşif ve şartnameleri al
mak istiyenler her~ün Çorlu Kor 
Satınalma Komisyonuna müracaat 
edebilirler. ihaleye iştirak edecekle
rin yukarıda belli gün ve saatten en 
aşağı pir saat evvel Çoı lu Kor Sa
tınalma Komisyonuna müracaatleri. 

Nafıa Vekaletinden : 
Balıkesir vilayetinde Burhaniye -

Ayvalık yolu üzerinde ( 26600 ) lira 
keşif bepelli Karıncadere köprfüıü 

inşaatının kapalı zarf usuliyle eksilt· 
mesi 24 4 - Cuma günü saat 16 da 
Nafıa Vekaleti şose ve köprüler 
reisliği eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri diğer evrak (133) kuruş mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğin

den alınabilir. 

Muvakkat teminat (1995) liradır . 
isteklilerin yapmış oldukları işlere 
ait vesikaları eksiltmeden en az sekiz 
gün evvel göstererek Nafıa Vekale
tinden ehliyet vesikası almaları lazım
dır. Teklif mektuplarının 24 - 4 - 936 
Cuma günü saat 15 e kadar Anka
rada Şose ve Köprüler re isliğine 
verilmesi lazımdır. 

Çankırı Nafıa Baı Mühen
disliğinden: 

1- Çankırı ilinin Çerkeş ilçcsirı

dP yapılae:ık kagir ilk okul inşaatı 
on h!'ı;; !!lllı ırıiıddeı lt' :ıı; ık ı· k~i lt ıııf'~·c 
koııulmu~tur. 

2 - Keşif h1:llt>ii 4~·25 iirn 92 
kuruştur. 

3 - istekliler hu iıışaatn. ait 
keşif ve rrsimlerle buna nıiiteallik 

evrakı borgi!n Kafıa Miiılürlü~ünıfo 

gön•bi lirler. 

MÜNAKASA GAZETESi 21 Nisan 

4: - İhale 28 Nisan 93(J Salı 

gijnü saat 15 de İlbaylık Encüme
niııde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 

370 liradır. 
6 - fsteklilerin 370 lira muvak

kat teminat ınakbnzları ile Nafıa 

M üdü rlilğilı ıdı•n vak tında alacak !arı 
rhliyet vesi~ aları ilo ihale güniinün 
muayyıon vaktınd::ın evvel Encürnen
ıie hazır bulunmaları rn.zımdır. 

Ankara llbayhğmdan : 

1 - Müzik Ôğntmen 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. 
Vesikalarını komisyona ibraz et

meğe mecburdurlar. 

3 - ihalesi açık eksiltme sure· 
tile 27 - 4 · 936 Pazartesi günü saat 
15 de mektepler muhasebeciliğinde 

yapılacaktır. 

4 Saat 14 e kadar teminatı mek· 
tepler muhasebeciliği veznesine ya
tırılmış bulunacaktır. 

fsta.nbul VaJnflar n:rektö" 
lü~ünden: 

1 - Aıı:ırıı.yda Pıort .. ~·nh·:ıl V~P

ı:ıinde yıınılııcak tamirııı ~"'" Pk~iH

meyA konu lmıı~hır. T:ı rı ir:ı ı hN'lPli 

( 1067\ lirn (~O) lrnruetur. 
Ekı:ıiltmA şıı.rtnıı.mPsi 

F'ıonnt şıı rtname 
Mnkavelpname 
Keşif cedveli 
2 - IsteyenlPr hu evrakı bili}. 

bedel İstanbul Evkaf Direkt.örlii~ü 
Mimarlığından alabilirler. 

fi - Eksiltmo 27 Nisan 9fl6 
PazartPsi f?:linii saat 15 de İstanbul 
Evknf Direkt.örliiğfl ihale Komisyo
nunil:ı. yapılacak t.ır. 

4 _ İsteklilerin 82 liralık mu
vakkn.t tıominat vermN~i lazımdır. 

!'i - Eksiltmeye gireceklnin Mü· 
lıendis veya ıni::nar olması şarttır. 

Erenköy Kız Liıesi Satmalma 
Komisyonundan: 

Lise binasında «999ıı lira «1?» 
kuruş keşif içindeki tamirat ?7-4 926 
pazartesi günü saat o ı dörtte ld:ın
bul Kültür Direktörlüğ'ii Hnas nda 
Liseler muhasebecili ~ir,de toplanan 
mekteb komisyonuncı pa,.:ırlıkla 

ihalesi icra edilecektir 

Keşif ve şartname mektebden gö
rülüp ög-renilir. İlk teminat «7)» lira 
dır. Mcktebden alınacak yazile temi
nat pazarlıktan evvel Liseler muha
sebeciliğ'i veznesine yatırılacaktır. 

Bu işe girecekler ekslltme gününden 
en son <ıBir» gün evvel en az beş 
yüz liralık bu gibi inşaat işlerini 

yaptığına dair İstanbul Bayındırlık 
Direktörlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikaıarile her ' er inşaat 

müteahhitliğ'ir.e dair T ı ı et Odası 

vesikası veya rnhs unvan 
tezkeresini Komisyona gv .l~rmeleri 
ilan olunur. 

Mensucat ve giyinecek eşya ve camaşrr 
AYAJ(KABI VE TEFERRUATI 

Istanbul Vakıflar Direlltörlüiünden: 
qnsi Takım tahmin İhale gllnii Teminat ak\·csi 

Lira K. 

Odacı elbisesi 
Orman muhafaza 
memuru elbisesi 

33 
15 

bedeli 
Lira K. 
13 50 
8 35 

37-4-936 38.00 Pazartt+ 
saat ı !) d 

Yukarıda yazılı (33) takım odacı elbisesile 15 takı ırı mu haf:ıza memur 
elbisesi açık eksiltmeye konmuştur. ihalesi yukarıda yazılı giin ve ı:ınııt 1 

lstanhul Vakıflar BaşınüdUrlüğii binasındaki Komisyonda yapılacaktır 

Şartnamı> ve ııiinıuneleri hergiin Le'lazıın Ka.lemiııde göriilt:ıhilir. lstcklıl 
ihale giinii saat on beşe kadar teınin2.t akçelerile birlikte gelmeleri. 

Milli Müdafaıı. Vekaleti Sa· 
bna ima Komisyonundan : 

1 - Bir mclrC'sjne biçilen ederi 
22 kuru~ olan 450 bin ilA 550 bin 
mt"trc ç:ırnaşırlık bez ile bir metre
sine biçil<'n ederi 245 kuruş olan 
ı 8 ila 20 bin metre kışlık elbiselik 
kumaş kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulaıııştıır. 

2 - Çamaşırlığın şartnamesi 605 
elbiseli~iıı şartnamesi 245 kuruştur. 

S - Çamaşırlık ilk teminatı 7300 
ve elbiselik kuma§ın ilk teminatı 
3675 liradır. 

4 - Çan.aşırlık bezin ihalesi 
4 Mayıs 936 Pazartesi günü saat 
11 de <'lhiselik kumaşın ihalesi aynı 
gün saat 15 dedir. 

5 - Eksiltmeye girecekler ka
nuni teminatlariyle kanunun 2 ve 
H üncii maddelerinde yazılı belge· 

Belediyeler Bankaıından : 

1 - Ankarada Cumhuriyet Cad
desinde Hukuk Mektebi önündeki ar· 

sa üzerine yaptırılacak Belediyeler 
Bankası hır. asının götürü olarak ve 
(anahtar teslimi) suretile inşası kapalı 
zarf usulile ve yirmi gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 
357257 liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Beledi
yeler Bankası Genel direktörlük bi
nasında 29 Nisan 936 Çarşamba gü· 
nü saat 14 de Banka İdare Meclisi 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - istekliler bu işe ait eksiltme 
şartnamesini, mukavele projesini, fen
ni, umumi ve hususi ve malzeme şart
namelerile sair cedvel ve evrakı C O) 
lira bedel mukabilinde Ankarada Be· 
lediyeler Bankasından ve İstanbulda 
Galatada Bahtiyar hanında 22 Nu
marada mukim bina rroje mimarı 

Seyfi Arkan'dan alabihrlcr. 

5 - Eksiltmeye g rcbilmek için 

isteklilerin : 
A) - Türk vatandaşı olmas ı 

B) - En aşağı iki yüz bin l:ra
lık bir binayı muvaffakiyetle 1 aşar· 

dığına dair salahiyetli makamlardan 
alınmış musaddak bir vt'sikayı haiz 

bulunması. 
C) Musaddak ehliyfti [enniye ve· 

si kasını hamil bulunmas ı, 

D) 357257 üç yüı elli yedi bin 
iki yüz elli yedi lira muhammen be
deli olan bu işi halen yapab ı , cek 
mali bir iktidarda oldu~uııa dair Ban
kalardan bir vesika almış bulun ı ası. 

E) Maktuan 18, 100 on sckizLin 
yüz liralık muvakkat tem.r at vermes·. 

G) İsteklilerin beşinc ı maddede 

lerle birlikte teldi! mektuplarını ih, 
saatından bir saat evvel M. ~f. \ 
Sıı.tmaJına K. gelmeleri. 

* * * 
Çorludaki Kor hastanesi ihtiy• 

ıçın l 5000 mt'tre Amerikan ı·e 

açık eksiltme ile alınacaktır. Brh 
metresinin muhammen fiatı ~8 ~ 
ruştur. 

:Muvakkat teminat 
liradır. thalesi 4 Mayıs 
tesi günü saat 16 da Çorlu J{ 

Satınalma Komisyonunda yapıJacs) 
tır. Şartname ve evsafını gör(!} 
isteyenler herı?'fln ve ihaleye iştir' 
edeceklerin de muvakkat teıııinatıar1 

birlikte yukarıda yazılı güıı ve saa 
Çorlu Kor Sıı.tınalıııa Komisyonu 
müracaatleir. 

yazılı vesilcaları eksiltme gününd 
bir gün evveline kadar Bank.aya ~ 
raz ederek kabul ve tasdik ettir 
ten sonra teklif zarfları içerisine ~ 
maları. 

6 - isteklilerin teklif mektup 
rını eksiltme güuü azami saat 12 
kadar, ihale şartnamesinde yazılış 
lar dairesinde ve makbuz mukabi 
de, Bankaya tevdi etmiş bulunma! 
şarttır. 

Nafıa Vekaleti Sular Urıı 
Müdürlüğünden: 

15-5-936 tarihinde Cuma g 
saat 15 de Ankarada Nafıa Yeki 
binasında Sular U. Müdürlüğü 
sında su eksiltme Komisyonıı 
5499 )3 lira 63 kuruş keşif be 
Bursa ovası islahat ve inşaat işi 
nin geri kalan kısmı kapalı zarf 
liyle ekc;ilmeye konulmuştur. 

Mukavele proiesi, şartna[l'le 

inşaat projeleriyle buna müte 
dığer evrak 27 lira : O kuruş J1I 

bilinde Sular Umum Müdürlü~i.ill 
verilecektir. 

Muvakkat tem " ııat 25749 lir 
kuruştur. 

istek Ller in h:klif mektupl 
ve 2-!90 sayılı kanunda yazılı ve 
larla l:craber bu işin keşif b 
m ktar nda veya huna yakın 
işler n' yalııız başına veya şeri~ 
b.rlikle teahhüt edip de mu~· 
k y ·tk bitirdiğine ve bu kabil 
basarmış olduğuna dair, eksiltıt1f 
nünckn tn az sekiz gün evve 
racaal t·d imek suretiyle Nafııı 
Hıleliı den münhasıran bu işe 

sus o'.ıı:ak üzere alınacak e 
vesikaları ı 5- -936 Cuma g-iiııİİ 
l •I e kadar Nafıa Vekalet ı 

Umum Müdurıügüne verırıel 
z mdır. 



Saraciye ve teferruatı 
DEMiR ve AKSAMI 

İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünden: 

1696,13 lira muhamman bedelli 
7 kalem demir malzeme açık eksilt
me sureti le satın alınacaktır. 

Eksiltme 25 - iV - 936 tarihine 
rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de 
Ka~ataşta Levazım ve Mubayaat şu
beşındeki Alım Komisyonunda yapı · 
lacaktır. 

isteklilerin şartnameleri almak 
Üzere h .. 

ergun ve eksiltme için de 

t~~in oluııan gün ve saatte °!o 7,5 

guvenme parası olan J 27 50 lira ile 
birlikte müracaatları. ' -

İnhisarlar Umum Müdürlü

ğünden: 
1696,13 lira muhammen bedelli 

7 kalem demir malzeme açık eksilt
me suret ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 25-IV-936 tarihine rast
layan Cumartesi günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda 

yapılacaktır. 
İsteklilerin şartnameleri . almak 

üzne her gün ve eksiltme için de 
tayin olunan gün ve saatte yüzde 
7 5 güvenme parası olan 127 ,50 lira 
il~ birlikte müracaatleri ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz 
Merkez Satınalma Komisyonu 

~nrara Jandarma Genel Ko- Reisliğinden : 
mu dan ığı Satınalma Komı··yo- 52249 
nun an: " 1 - Tahmin edilen bedeli 

l lira olan 418822 kilo köşebent ve 
- Eldeki va f .. . k 1 . t 

sı ve orne~ıne çelik saç levha, I 1000 i o cıva. a, 
uygun ve bir tanesine 750 k d - 814 k 1 
~ b' · ı uruş e 4510 kilo perçin çivisi ile 7 1 o 6er ıçı en 2974 liral k h 1 ayvan ve- demir çubuğun pazarlıkla münakasası 
!ensesi 28 - 4 . 936 Salı günü saat 27 Nisan 936 Pazartesi günü saat 
<>n b' d 
1 ır e açık eksiltme usulile satın 14 te Ankarada Milli Müdafaa Veka-

a ınacaktır. leti binasında yapılacaktır. 
2 

- Şartnamesi parasız komis- 2 _ (262) kuruş bedel mukabi-
yondan alınabilir . Eks'lt . . linde şartnamesini alın.ak. istiyenlerin 

k . . 1 ınesıne gır- k t k decek me ıstıyenlerin 223 1· b hergün, müna asasına ış ıra e -
' lk t . ıra e~ kuruş !erin de ( 3862 ) lira ( 25 kuruşluk ) 

bı ernınat ve şartnamede yazılı k .. tte 
el ·1 k teminatları ile mez Or gun ve saa 

ge 
1 

e e siltme günü saat on bir- 2490 numaralı kanunda yazılı vesaikle 
den evvel komisyona vermiş olmaları. komisyona müracaatları. 
~~----~--=~~--..:___ ________ ~~--

ilaçlar. Klinik ve ispençiyari Alat 
Can kırı V ılayeti Sıhhat ve 

1çtimai Muavenet MüdürlüX.ün-
den: 5 

1 - Çankırı Memleket hastanesi
nin 82 kalemden ibaret ve muham
men bedeli 1155 lira bulunan ilaç 
ve tıbbi malzemesi 17-4-936 tarihin
den itibaren on beş gün müddetle 
açık eksiltmiye konulmuştur. 

2 - istekliler bu husustaki şart
nameyi ve ilac listesini ve markala
rını görmek üzere İstanbul ve Ankara 

Sıhhat Müdürlüklerile Çankırı Mem
leket Hastanesine müracaat etmeli
dirler. 

3 - Eksiltme Mayısın ikinci cu
martesi günü saat onda Çanktrı Vila
yeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

4 - Talihlerin bedeli muhamme
ne nazaran yüzde yedi buçuk ve on 
beş hesabile teminat ve depozit akçe· 
lerile birlikte mezkur gün ve saatte 
Encümende hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
İstanbul Belediyesinden: 
Düşkiin\pr e · . 

. V! ı~· ıı nüıııunesinn 
~öre btc:;tırılac k a. ev r lkı ın:ıtbu'l. ve 
<lefter aç ı k •k 'l 
B e ~ı tnH> \' •! kn rrn 1 m:ıştıı r · 
nrıhr 39 . - . 

~· r>:ı.rç 1d:ııı ı ı.ı.rpt olup .n ı 
ııra lı ell ı•l t h . Ş 

:ı. mın olıınıırn~tıır. ırt-
name vı• .. , nııııııı ıelP ri Levazım Mü-

dürlUğüııdc g- •iriiliir. l~kı-1ilt111"\'i' ırir 
mek isteyenler 2 ·1\JO No. lı arttır.111ıı 
ve cksiltrııe kanununda ya·ıı lı vesı ka 
ve 27 lira 75 kunı~lıık mnvakk.at 

t ·nı.t ınak hıız. veya mek tıı lııle 
eını .. .. t 

bııra.her 28-.ı \l:~6 Salı gunıı s:ıa · 
J lf> de Daimi Enciimendo bulunma-
\ lıdır. 

Yükıek Mühendis 
Koıniıyonundan: 

Mektebi Arttırma ve Eksiltme 

Cınsi Tahmin 
bedeli 

Teminatı Saatı 

22 adet marang-oz tezgahı 1012 79 14 
R . k 1730 140 15,30 esım a~ıdı vesaire. 

~ektep ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı meva.~ açı~ eksiltme 
suretıle allnacaktır. E.ks itme günü 22-4-936 da hizalarında gosterılen saat · 
lerdedir. lsteklile · ·k 'lt eye girmek için belli gün ve saatte şartname-! . rın t . sı m 

_:rı görmek için de hergün Komisyona mü,!acaatları ilan olunur. 

KôTA~O 
İlkbahar ve Yaz çıkacaktır 

TAKLİTLERiNDEN SAKININIZ 

Sayfa 3 

Makineler, motörler, sair teferruatı ve yağlan 
İnhisarlar Umum Müdürlü

ğünden: l evveline kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisine vermeleri ilan olunur. 

1 - Cibali merkez deposu için 
şartname ve projeleri mucibince 
800() lira muhammen bedelli iki adet 
yiik asansörü kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeve konulmuştur . 

1 Ankafa ~jyeıl Reiıli· 
1 

ğinden: 

2 -- Şartname ve projeleri 40 
kuruş mukahilinde Kahataşda leva
zım vo mübayaat şubesinden alına 

caktır 

4,50 6 beygir kuvvetinde bir 
J motopomp alınacaktır. istekliler şart

namesini Belediye Su işleri Direk-

3 - Eksiltme 3-Vl-936 tarihine 
rastlıyan Çarşamba giinü saat ın de 
Kab:ıt:ışta levazıııı ve ıııübayaat şu
bl'sinıirki alım komisyonunda yııpda-

\ 
törlüğünde görebilirler. Muhammen 
bedeli 850 iiradır. Muvakkat temi
natı 63 lira 75 kuruştur. Eksiltme 

cn k tır. 
4 - l:ıteklilerin eksiltme güoüıı

den en az on glin evvel fiatsız tek· \ 
lif ve kataloğlarını Tütün fabrikalar 
şııbomiıe vermeleri lazt:ndır. J 

5 - Taliplerin kanunun tarifatı 
dairesinde yüzde 7,5 muvakkat gti · j 
venrne parası olan ~00 liralık mak- I 
buz veya teminat mektubu ile bir
likte kapalı zarfları eksiltme için 1 

tayin olunan gün ve saatten bir saat 

27-4-936 saat 15 te Belediye Su 
işleri Direktörlüğünde olacaktır. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

4,50 - 6 beygir kuvvetinde bir 

motopomp alınacaktır. istekliler şart

namesini belediye su işleri direktör

lüğünde görebilirler. Muhammen be

deli 850 liradır. Muvakkat teminatı 

63 lira 75 kuruştur. Eksiltme 27 4-936 

da saat 15 de Belediye 

direktörlüğünde olacakbr. 
su işleri 

--------
Benzin isteniyor 

Deniz Levazım Satıoalma Komisyonundan: 
Tahmin Bd. M. teminat 

C L. K. Lira K. Eksiltme gün ve saati Miktan insi ıra 

b · 17750 00 1331 25 4 mayıs 1936 pazartesi 50 ton kalın enzın 
saat 14 

75 ton ince benzin 29250 00 2193 75 4 mayıs 1936 pazartesi 
saat 14,50 

Y k d 1 'k' k 1 m benzin yazılı gün ve saatlerde kapalı zarf u arı a yazı ı ı ı a e .. . 
suretile alınacaktır. Şartnamesini görmek isteyenler bergun ve eksıltme 
· · müracaat edeceklerin yazılı muvakkat teminat makbuz veya mektup
~;~~e kanuni belgeleri ve teklifi muhtevi mazrufları belli saatten bir ~a~t 

d k. K · b şkanlı~ına vermelerit ince benzının evvel Kasımpaşa a ı omısyon a 5 

şartnamesi 146 kuruş mukabilinde alınabilir. 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
İnhisarlar Umum Müdür

lüiünden: 
Şartna.masi mucibince 945 li~a 

h ('n bejelli 27 aded elektrık 
ınu anım 

ınotörü pazarlıkla satın alınacaktır 
\' ernıek isteyenlt>rin şartnameleri 

almak iizere berglln ve pazarlık 

i~iıı de 2-Vl-936 Salı gUnti saat 
1 :-ı dP yüzde 7 ,5 gi.i venıne paralarll~ 

hirliı..te Kabataş Levazım Yn 
Mülıayaat şubesindeki Alım Konıis· 
yonunn müracaatları. -

Ankara Bölge Sanat 
Direktörlüğünden : 

Okulumuz ihtiyacı için 

Okulu 

aş< . ğıda 

1 

cins ve mikdarı yazılı olan elektrik 

gereçleri açık eksiltmeye konulmuş

! t~~· lst~~li olanların şartnamesini 

1 

gormek uzere her gün Okul Direk

törlü~üne ve eksiltmeye gireceklerin 

de 30-4-936 tarihine tesadüf eden 

Perşembe günü saat 15 te Kültür 
Bakanlı~ında Okul Sağışmanlığındaki 
Alım Satım komisyonuna 2490 sayılı 
artırma eksiltme ve ihale kanununun 
icabettirdiği vesaik ve pey akçelerile 
birlikte gelmeleri. 

48 kalem elektrik gereçleri, 
1198.25 lira tutarlı, 90 lira yüzde 

ı 7,5 pey akçesi. 

NAZAR~ DöKKATE 
Bazı mahalli gazeteler merkezi Viyanada bulunan Fönik11 

de Viyen sigorta şirketi Tıakkında bir hk1m havadisler ver
mektedtrler. Mezkur şirketin ünvanile "LÔ FENIKS ESPAN
YOL" dan ibaret olan şirketimizin unvam arasında kısmen 
mevcut isim müşabehetinden dolayı, bir güna iltibasa mahal 
vermemek üzere merkezi P ARISDE 59 Rue de I' ARCADE 
da bulunan şirketimi2in mezkur Fönik• dö Viyen ~irketile 
bir güna alaka11 bulunmadığını saygıdeğer müıterilerimi:.ıe 
bildirmekle ıerefleniriz. . 

LÔ FENIKS ESPANYOL 

Hayat Sigorta Şirketi Türkiye Müdüriyeti 

llc:=---- İstanbul Cermanya Han, Telefon 20385 ----•• 



Sayfa 4 MÜNAKASA GAZETESi 

Müteferrik 
Edirne Vilayet Daimi Encümeninden : 

Miktarı Muhammen bedeli T. 
Kara kasım köyünde çayır otu 9 Dekar 10 1 
Oğul paşa >> » 200 » 81 6 
Kemal » ıı 4 Hektar 40 3 
Nümune çiftliğinde » 32 » 300 23 

)) )) )) 4 )) 40 3 
ldarei hususiyeye ait yukarıda yazılı çayır otları satılmak üzere açık 

arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin 23 - 4 - 936 Perşembe günü sa:lt 15 te 
hizalarında yazılı teminat mektuplarile birlikte Vilayet Daimi Encümenine 
gelmeleri. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Şartname ve 11iiıı111nesi mucibince 

20000 adet teneke sigara kutııRtı 

p:ııarlıkla satın :ılın:ı.c:ı.ktır. Yerıııck 

istiyrnlerin 4 - 3 - ~13() Paı:ırteRi gii

nii saat 14 de yiiıd" 7,n giivenıııe 

p:ırnlarilc birlikte Kahataşta Leva 
zım ve miilı:ı.yaat Şubesindeki Alım 

Eomisyonuna nıiiraatları . 

Karacabey Hara11 Uüdürlü
ğünden: 

Hasat zamanı lrnllanılm:ık iizrr~ 

Hara ihtiyacı için niiuıuneı;i veçhile 
dört bin kilo orak ipile on bir bin 
kilo balya teli acık eksiltme usu lile 
satın alınacaktır. Ehiltme giinii 24 
Nban 936 Cuma günü saat on \leş

tir. Eksiltme yeri Karacabey Harası 
merkez binasıdır. Hara teslimi orak 
ipinin kilosuna kırk yedi kuruş, 

balya telinin kilosuna on dört kuruş 
ınuhammen kıymet takdir edilmiştir. 
Orak ipi için yüz elli lira, halya ti' 
li için yiiz otuz lira muvakkat trıııi

nat alınacaktır. Şartnameyi i:stcy{"ııle 
re Haradan parasız verilir. İsteyen

lerin kanuni vesikalarile eksiltme 
günü Harada bulunmaları ilan olunur. 

Deelet Demir yolları ve li
manları itletme umum idaresin
den: 

As. Fb. U. Md. Satinalma 

Komisyonundan : 

100 lıa 200 ton mutahhar pa 

muk: 

Tehmin edilen bedeli 90.000 li
ra olan malzeme Askeri Fabrikalar 

Umum Mmdürlü~ii satınalma komis
yonunca 28 Mayıs 936 tarihinde Per- ı 

şembe günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname dört 
lira 50 kuruş mukabilinde komisyon
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
5750 lirayı havi teklif mektuplarını 

mezkur günde saat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa
ttnalma Komjsyonundan : 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız 

olarak ecza sandıkları satınalınııcak
tır. Sandıkların içinde bulunacak 
maddelere ait listeleri almak ve fazla 
malOmat edinmek istiyenlerin Anka
ra Milli Müdafaa Vekaleti sıhhat iş
leri dairesine, lstanbulda Komutanlık 
sıhhi fiat tahmin komisyonu reisliği
ne başvurmaları lazımdır. 

Bu iş için olan hususi vasıflarile 
birlikte fiatı da gösterir tekliflerin 
ve nümunelerin Mayıs 1936 sonuna 
kadar Milli Müdafaa Vekaleti Sıhhat 
işleri dairesine gönderilmesi. 

Miadında mukaveleyi akit ve im
za edememesinden Jolayı ihalesi fes· 
hedilen ve muhammen bedeli 105 
lira olan 70 kutu bobin işleri için 
lehim pastası Filedor, Flüksit veya 
bu ayar pastalardan 4 - 5 - 936 Deniz Levazım Satınalm:t 
zartesi günü saat 10 da Haydarpaşa Komisyonundan: 

da gar binası dahilindek 1 inci iştel- Marmara Üssübahri Komutanlığı 
me komisyonu tarafından açık eksilt- Satınalma Komisyonundan : 
me ile satın alınacaktır. Deniz fabrikaları ve atölyelerine 

Bu işe girmek istiyenlerin 7 lira ve inşaata muktazi malzeme pazar-
90 kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin etti~i vesikalarla lıkla satın alınacaktır. 936 Mayıs so 
birlikte eksiltme g-ünü saatine kadar nuna kadar her salı ve perşembe 
komisyona müracaatları lazımdır. Bu günleri saat 11 den 15 e kadar istek-

işe ait şartnameler komisyondan pa- !ilerin lzmilte Tersane kapısında Sa-

rasız olarak dağılmaktadır. - 1 ·t•ı•n•al•m•a-K•o•m-is•y•o•n•u•n•a-m•iı•. r•aa..:;~:::ıaacst .... ~::_ 

..... =-::zzı11e1ıı::s:ııcm..:m!llmm .. 11:mıı:m=-ılll! 

Kiralık veya ı 
satıhk Depo 1 

,.e6 V. LİFONTİ 
-~-PİYANO vq MUSiKi EVİ 

::;..,,.;;;.;c..:.~C-...:.~B~E~C...=-H~S~T~E-IN~~ , ...., 
GROTRIAN - STEINWEG 

IBACH 
~f5HUQ DIYANO fABQIKALAD.IN AGENTASI 

İstanbul İskan Direktörlüğünden: 
Göçmenler için yaptırılac;ak evler inşaatında kullanılmak ve nıe\ 

nümunelerinin ayni olarak 20 Mayıs 936 tarihine kadar l~tanbulda Sıı 
burnunda muhacir misafirhanesi civarındaki İskan Ambarı içinde tt5 
edilmek şartile aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat t 
natları yazılı malzeme 2849 numaralı kanuna tevfikan pazarlık surt 
Nisanın 22 inci Çarşamba günü saat 11 de Sirkecide Mithatpaşa ha111 

Satınalma Komisyonu tarafından mubayaa edilecektir. 
Cins Miktarı Muhammen Muvakkııt 

Çivi 204181 
Macar tipi kilid 4955 
Vidasile beraber kapı menteşesi 20942 
Vidasilı> beraber pencere 
menteşesi 30935 
Vidasile beraber kapı mandalı 9497 
Vidasile beraber pencere 
mandalı 39600 
Vidasile beraber pencere topu 18403 
Cam (4, 27 -" 5, 31 santimetro) 
3000 metro murabbaı. 

kilo 
aded 

il 

)) 

>I 

il 

il 

bedel 
Lira 

28381 
2072 
1466 

1100 
475 

237 
147 

3600 

37478 

teminat 
Lira ~ 
2128 5 
155 4 
109 ~ 

82 
35 

17 
11 

270 

2810 
Yukarıda yazılı malzemeyi tamamen veya kısmen vermek isteyenle 

şartname ve nümuneleri görmek üzere hergün saat 10 dan 12 ye kadar 
pazarlığa iştirak etmek ÜZt!re Nisanın 22 inci Çarşamba günü saat 11 e kııd' 
muvakkat teminat makbuzları ve Ticaret Odası vesikalarile adı geç' 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Nakliyat 
Artvin İnhisarlar Müstakil 

Müdürlüğünden : 

Ilopada.ki lııhiı:;ar aıııbarlarıııııı

da.ıı Kars, Sarıkaıııı~, Kağ-ıznı:ııı, Ar
paçay, Igdır, Cılılır, Golı•, Ardahan, 
Tuzluca, Posof, Ogcieııı [ııhisar ida
relniıır. tahmini ıııikdarları cı>nı:ııı 

33:2000 kilo ve• ııı11lıauınıen bedeli 
l t.if>UO lira tutan lıilumunı mevaddı 

iııhisariye ile lıu idarelerden mik
darları gayri muayyen mevadciı in-

lı i~ari yf:'ni n llop:ı.ya kadar nak lif' 
l Li-4 n:rn dan ititıarcn tfı ~iin ıııO 
dPtle açık eksiltmeye konulıııu~tıır 

1 - Teminatı ıııuvakkate 12 
lira 50 kuruştur. 

~ - Muvakkat ihale :ıo- 4 -9· 
saat ı.ı de Artvin iııhisarında. rnil 
şekkil komi!'yoııda yapılacaktır. 

a - lstt·kliler ~artnameyi hed 
siz olarak Artvin lnhisarıııd~ki ~ 
misyonda görebilirler. 

MOZAVEDELER .... .............................................. .. 
İıtanbul Harici Askeri Kıta

atı ilanları : 
Harbiye mektebinin kilerindeki 

172 şeker çuvalının pazarlıkla satıl

ması 22-4-936 Çarşamba günü saat 
11 dedir. Beher çuvalın muhammerı 
fiatı sekiz kuruştur. Mecmu tutarı 
13 lira 76 kuruştur. isteklilerin belli 
günde teminatlarile Harbiye okulu 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Belediye Reıslığin
den: 

1 - Y enişehirde 1316 ıncı adada 

Beyazıt saylavı Halit çocukları At 
ve lşı~a ait 1 sayılı parselde ( 1 
M 2 ada fazlası açık arttırma İ 
satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 400 li 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 30 1 
radır. 

4 - Şartnamesini görmek i•t 
yenler her gün muhasebeye geleb 
lirler. 

5 - ihale '27 - 4 - 936 Paxarte 
günü saat on beşle arttırma ve e 
siltme kom·syonunda yapılacaktır· 

azı Makineleri 
Ko. Sa. Al. Komisyonundan: 
1 - Kolordu ihtiyacı iç"n ( ideal) yahut ( Reminglon) ve yahut L. (j 

Simit marka bir adet yazı makinesi açık eksiltmeye konulmuştur . 
2 - işbu yazı makinelerinin muhammen bedeli ideal markanın 16; 

Remington 180 L. G Simit marka 130 liradır. 
3 - Muvakkat teminatları: İdeal için 13 lira Remır.gtun ıçin 14 lif 

L. G Simit marka için 10 liradır. 
4 - Bu makinelere ait şartname Satınalma Komisyonundadır. lııteklile 

şartnameyi Komisyonda görebilirler. 
5 - E.ksiltme 1-5-936 Cuma günü saat 10 da (onda) yapılacaktır. J,te~' 

lilerin mezkt1r günde bulunmaları. 

Galatada Karaoğlan soka
ğında 10 x 10 100 metre mu
rabbaında ve 3() metre tram
vayd yakın kargir bina kıralık 
veya satılıktır. Bu bina depo 
veya fabrika için elverişlidir. 
İdaremizd.! (M. 20) mU:acu.at. 

IMÜKfMMEL Yt~İ ve KULAN~i~-l~~Şlll 
1 UCUZ PiYANOLAR ~ 
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