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•) MÜNAKASALAR 

'Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından : 

Cinsi Miktarı M. Be
deli 

Kilo 
88000 

Lira 
22000 

Bir kilo 
sunun llk teminatı İhale 
tahmin bedeli 
Kr. San. Lira 
25 1650 12-8-936 

S. 15 de 
,, 90000 21600 24 1620 12-8-936 

c s. 15,30 
b'lrp Hudut kıtatı için alınacak sığır etinin miktar ve ihale 

1 Y~karıda hizalarında gösterildiği üzere kapalı zarfla alına
r, isteklilerin ihale saatinden bir saat evvel tekliflerini E· 

tde Tugay Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

~tllkara levazım amirliği 
111 l S·· a ına komisyonundan: 

~•ırttek· l 'h . . . 
~ b· ı er er ı tıyacı 1çın 

111 kilo fabrika unu 15-8-
~Uınartesi günü saat 10 da 
lııı 1 Zarf ile eksiltmeye ko-
lı~ "ıtur. . 
•
1 
teminatı 2730 liradır. ls-

L ~ıtri.. · ·· k """ ~ şartnameyı gorme 
~{her gün, şartnameyi al

t- r-. .. ,••tiyenlerin 182 kuruş mu
l~de ve eksiltmeye gire
tın ınezkür günde saat do· 
~-~ar Siirt tüm satın al
ıausyonuna müracaatlar1. 

• • ııı 

1'üın ihtiyacı için kapalı 
' 3200()() kilo yulaf satın 

~ taktır. 
~ Yulafın beher kilosuna 
~ kuruş fiat biçilmiştir. 
~ i 1600() liradır. 
tG .. h•leai 1 1 ağustos 936 sa· 
~~u saat on dört buçukta 
~ia kale tümen satm alma 
\;: >'0 nu binasında yakıla-

t.._"· 
~t İsteklilerin ihaleden bir 
~~~~el teminat akçeleri olan 

'°e ~"•yı ve ihale kanununun 
:~- ileiincü maddelerindeki ve· 
'~ Çanakkale satın alma 

0 nuna müracaatları. 

'tu.._ ...... * 
~ il hayvanatı icin kapalı 
"I" ~ 240 bin kilo kuru ot 
~ : 111•caktır. 

~-ilçe l<uru otun beher kilisu· 
·~itt~ kuruştan 7200 lira bi · 
~ .... 

" ...... i ~ lı l\i ~•lesi 1 J Ağustos 936 
t <;-n ~ •aat on dört buçuk
"'ttıi8.: k•Ie askeri satın alma 
• İllıAnda yapılacaktır. 
~l ~\' •teldiler ihaleden bir 
~- 54o"~l teminat akçeleri o

" 2 •rayı ve ihale kanunu
' 3 Üncü maddesindeki 

vesaikle bir saat evvel komis· 
yona müracaat etmeleri. 

* * • 
1 - Tümen birliklerinin bi· 

rinci teşrin 936 sonuna kadar 
thtiyaçları taze sebze cins ve 
miktarları aşağıdadır. 

2 - Kapalı eksiltmesi 12-8 
936 çarşamba günü saat 15 te
dir 

3 - Muhammen tutarı yekfı· 
nu 6560 liradır. İlk teminatı 
49'2 liradir. 

4 - İsteklilerin belli günde 
saat on dörte kadar ilk temi
natlarını tümen muhasebe vez
nesine yatırmaları ve saat on 
beşte teklif mektublarım usu 
len tümen satınalma komisyon 
aiyaaetine vermeleri· 

5 - Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün Kırklareli 
komisyonuaa müracaatları. 

Kilo Cinsi 
45000 Patlıcan 

35000 Kırmızı damates 
45000 Taze yeşil çalı fasulya 
12000 Yetil biber 
24000 Taze soğan 

Mersin Belediye Riyasetinden 
A- Temizlik işleri hayvan· 

ları için 35130 kilo arpa ;ve 
35130 kilo ıaman eksiltme yön
deıiyle alınacaktır. 

B- Şartname belediye hi
sap işleri müdürlüğünden para· 
sız alınır. 

C- Eksiltme 4-8-936 salı 
günü saat 15 de belediye day
reainde yapılacaktır. 

D- Eksiltme açık olarak 
yapılacaktır. 

E- Süreasiz tutak mikdarı 

111 lira 76 kuruştur. 
F- Eksiltmeye girecek o

lanlar Ticaret odasında kayitlı 
bulunduğuna dair belge a-öste 
recektir. 

ÇARŞAMBA 

~ ....... ~ ...... -40-_.4,_ .04~-ôt~~ ............ H,.__. ......... ı 

i iÇİNDEKİLER: i l a) Münakasalar: l 
1

1-~rzak, Zahire, Et ve Se~ze 1 
2-lnşaat, Tamirat, Nafıa iş- ı 

leri, Malzeme, Harita. 

3-ilaçlar-Klinik ve İspençi
yari alat·Hastane levazımı 

4- Mensucat-Elbise-Kundura 
Çamaşır v. s . 

5- Nakliyat. 
6- Matbaa işleri Kırtasiye 

Y azıbane levazımı 

l 7-Saraciye ve teferruatı, 
Demir aksamı ve saire t 

8-Mahrukat, Benzin, Makine 

ı yağları ve saire. 
t 9-Müteferrik 

ı
ı b) Müzayedeler. 

1-Mitteferrik 

........... 4 ........ ~.., ............................. H.._ .... .............. 

daimi encümeninde açık eksilt
meye konulmuştur. İsteklilerin 
keşifname, proje ve şartnameyi 
görmek üzere her ıı-ün vilayet 
baytar direktörlüğüne baş vur
maları ilan olunur. 

İst. Belediyesinden: 
Keşif bedeli 2116 lira 6 ku· 

ruş olan Beyazid Haznedar so
kağımn kaldırımları tentiri a
çık eksiltmiye konulmuştur. Ke
tif evrakı ve şartnamesi Leva
zım Müdürlüğünde görüUir. la· 
tekli olanlar Belediye Fen İş
leri Müdürlügünden tasdik et
tirilmiş fen ehliyet vesikası ve 
159 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile bera
ber 11 Ağustos 936 salı günü 
saat 14 te Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. 

* * • 
Hepsine 693 lira 30 kuruş 

keşif bedeli tahmin edUen Ka· 
raağaç müessesatında et sataş 
salonu ve işkembe mahalline 
yaptırılacak çengel tesisatı a· 
çık eksiltmiye konulmuştur. 
Şartnamesi Lev~zım Müdürlü
ğünde görillür. istekliler kanu
nun tayin ettiği vesika ve 52 
liralık muvakkat teminat mak
buzu veya mektubile beraber 
10 Ağustos 936 pazartesi günü 
saat 14te Daimi Encümende 
bulunmalıdır. 

• * • 
Müteahhide ihale edilip muka-

inşaat. Tamirat- Nafıa işleri - Malzeme· Harita 

veleye riayetsizlik yüzünden 
ihaleıi fesh edilen keşif bedeli 
749 lira 98 kuruş olan vilayet 
aygır deposunun tamiri müteah
hit nam ve hesabına açık ek
siltmeye konulmuıtur. Keşif 
evrakı ve şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülür. İstekli 
olanlar 2490 N.lı kanunda ya
zılı vesika. ve en az 500 lirabk 
buna benzer iş yaktığına dair 
Bayındırlık direktörlüğünden 
tastik ettirilmif ehliyet vesika
sını eksillme gününden en son 
sekiz gün evvel almak ve 57 
liralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber 
10 A~ustos 936 pazartesi günü 
saat 14te Daimi Encümende 
bulunmahdır. 

~Oo h Şuhut Urayından: t" ı he)ı ektar tahmin edilen kasabamızın şehir haritasının alın· 
I'-~ hektarı yirmi beş liradan 21-7-936 tarihinden baılıya
\~1 )-l>ıl (Ününe musadif çarşamba günü saat on dörtte iha· 
\ı}'llib'-la~ üzere 15 a-ün müddetle açık eksiltmeye konulmut· 

' lerın teminat akçelerile ehliyetnamelerini hamil olarak 
Riinde Belediyemize müracaatları ilin olunur. 

, 1194 Ankara Valiliğinden: 
~ l~ir• 72 kurut bedeli ketifli vilayet damızlık aygır depo

\teyj inşaah 5·8·936 pertembe günü aaat onbeşte viliyet 

29 Temmuz 1936 

••--Türk Maarif Cemiyeti 

Resmi ilan işleri bürosu 
Yeni Postahane karşısında Erzurum hanında 2 ci 

kattaki dairede 20 Temmuz 936 tarihinden itibaren 
işe başlamıştır. Alakadarların Resmi ilanları bu ad-
rese göndermeleri. Tel. 21101 
(Resmi hanlar Türk Limitet şirketile alakası yoktur.) 

Gazetemizin abonelerine temin ettiği faydalar 
Ga:::efe mündericcılmdan maada: 

1 - Tacirleri alôkadar eden kamm, kararname, 
ticaret muahedeler!, kon fc>njan lislr.lerini parasız ola
rak Ui.r/.i.ce veya fransı :::ca ilıirıe sıırdile abonelerine 
takdim eder. 

2 - Aboneler1nin vergi nıti::;kıilcllrnı lı ıi l için im iş
lerde lccrü.bdi ıw .wıltildyel sahibi bir mcifelwssısı 
istişare için parası: olarak emirlerlne am<ide bulun
durmaktadır. 

3.- Bilumum lercı'me işlerinde «Poliglolu Btirosu 
laraftndan yüzde 2,j lcn::il<il yaı>ılır. 

Sıvas İnhisarlar İdaresinden : 

742.72 lira birinci keşif bedeli barut deposu çevresindeki ara
zide tel örgü ile bir havuz inşas ı ve şosadan depoya kadar olan 
yolun ve mevcut su yollarının islah ve tamiri işleri bugünden 
itibaren 15 gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. ihalesi 3 8-936 
tarihine tesadüf eden pazartesi giinü saat l 5te yapılacakhr. İs 
tekliler yüzde yedi buçuk güvenme paralari]e birlikte mezkür 
gün ve saatte Baş Müdürlüğe gelmeleri ilan olunur. 

Babaeski Belediye Reisliğinden: 

24-7-936 tarihinde yapılan eksiltmede Babaeski kasabasının 
hali haıır ve müstakbel plan ve haritalariyle kasabaya su isalesi 
ve tevziat şebeke ve projelerinin yapılması hakkındaki şartna
meye uyğun istekliler çıkmamış ve sürülen peyler haddi layık 

ğörülmemiş olduğundan eksiltmenin 14 Ağustos 936 tarihine raı
layan cuma gunü saat 15 e kadar temdidine Encümeni Belediyece 
karar verilmiş olmakla keyfiyet tekrar ilan olunur. 

1 - Hali hazar haritanın bedeli ınuhammeni 3000 lira ve 
müstakbel planı 600 liradır. 

2 - Talipler ihtisas vesikası göslermeğe mecburdur. 
3 - Su yolları projesinin bedeli muhammeni 1000 liradır. 
4 - Talihler muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbetinde temi 

nat yatıracaklardır. 

5 - Eksiltme 14 ağustos 936 tarihine raslayan cuma gunu 
saat 15 te Babaeski Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

6 - Şartnamelerimiz Belediyemh:de ve Kırklareli ve Edirne 
Belediyelerinde talihler taaafından hergün görülebilir. 

Dahiliye Vekaletinden: 

1- Vilayetler evinin, Bayındırlık Bakanlığı ve Ekonomi ba· 
kanlıgı binalarile çevrilen meydanının etrafı planlarına göre kıs
men Pergola inşaatı ve muvakkat kabul ile kat'i kabul arasında 
altı aylık mütemadi tamirat kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

2- Eksiltme 12·8-936 çarşamba günü saat 15,30da yapılacak

tu. 
· 3 - Eksiltme Ankarada Y enişehirde Dahiliye Vekaleti binası 

içinde toplanan satınalma komisyonunca yapılacaktır. 

4- Yaptırılacak işin muhammen keşif bedeli 21.179 liradır. 
5- istekliler eksiltme şartnamesini, mukavele projesini Nafıa 

itleri şeraiti umumiyesini, fenni şartnameyi, kefif ve proje ve 
resimleri vekalet levazım bürosunda~ görebilir. 

6- Muvakkat teminat 1.567 liradır. 
7- İstekliler münakasadan sekiz gün evvel Nafia Vekaletine 

müracaatla fenni ehliyet vesikası alacaklardır . 
8- İstekliler teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 

bir saat evveline kadar vekiletteki eksiltme komisyonu reisli· 
ğine vererek mukabilinde makbuz alırlar . 

9- Posta ile gönderilecek teklif mektu.blarınırı yukarıda ya
zılı saatte komiıyon reisliğine gelmiş bulunmaları şarttır. Bu 
takdirde dış zarfın milhür mumu ile iyice kapatılmış olmaıı li· 
zımdır. Postada olacak a-ecikmeler kabul edilmez. 



Sayfa 2 

3 .•. f Jaçfar, Klinik ve f spençiyari al at: 
Milli Müdafaa Vakaleti Satınalma Komisyonundan : 
6 Kalem baytari malzeme satın alınacaktır. Bedeli 600 lira• 

dır. ilk teminatı 45 liradır. İhalesi 31-7-936 cuma günü saat 10 
dadır. istekliler evsaf ve şartnamesini almak ve görmek istiyen 
bedelsiz olarak M. M. V. SatınaJma komisyonuna müracaat mü
nakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen vesaikla 
v~ teminat mektubile birlikte belli gün ve saatta sabn alma ko
mııyoauna ıelmeleri. 

** Gazkur ·• 5 • E lGl ~ ıu ıçın kalem malzeme aatın alınacaktır. lhalesi 14 l ilk ~zarte.i günü saat 10 dadır. Tahmin bedeli 1750 lira· 
ır. temıaıatı 131 lira 25 kuruştur. 
ak ~saf ve •artnamesini almak ve görmek istiyen bedelaiz ola· 

r •. M. V. Hbn alma komisyonundan verilecektir. Münaka· 
aa!a ııreceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen veaaikle ve te
m~aat mektub\le birlikte belli gün ve saatında satın alma ko
mıayonuna gelmeleri. 

• 15 'ft •• 
91 ıeyyar eczai baytariye sandıtı ile 75 adet amptıl kutu· 

:u :azarlıkla aatın alınacaktır. İhalesi 11 8-936 1alı günü saat 14 
k e ır. Hepsine biçilen ederi 650 liradır. lık teminatı 48 lira 75 
,;r&qtur. Şartname ve mevcut nümuneleri görmek istiyen her 
. n M. M. V. Satın alma komiıyonuna müracaat ve pazarlığa 

flrecelderln 2490 sayılı kanunda gösterilen ~esaikle ve teminat 
mektubile birlikte belli gün ve saabnda 1&tın alma komisyonuna 
ıelnıeJeri-

4.... Mensucat. Elbise • Kundura · Çamaşır ve v .s 
l.tanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
lıtanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeı' için mevcut ,artna· 

lllealndeki mevcut evsafa ve tutulan nümunelerine göre 2130 a· 
det Fildekoz fanile ve 2130 ad"t Fildekoz don açık eksiltme 
•uretile abnacaktır. 

1 Ekıiltme Catalotlunda lstanbul Sıhhat ve İçtimai mua• 
veııet MüdürlütO binasındaki komiıyonda 12-8-936 çarşamba gü· 
116 ••at 15te yapılacakbr. 

2 Muhammen fiat: Bir fanilanın fiatı 60 kuru• ve bir donun 
fiatı da 51 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: 177 lira 32 kuru,tur. 
4 istekliler nümuneleri Çenberlita, civarında Fuat paıa Tür

bul brıııında Tıp Talebe yurdu merkezinde görebilirler ve 
•• ltltnameyi de parasız olarak alabilirler. 
. S İıteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve bu 
1 .. J''ier muvakkat teminat makbuz veya Banka mektublarile 
birlikte" vaktinden evvel komisyona gelmeleri. 

Bayandırlık Fen Okulu Artbrma komisyonundan: 
Okulumuza lüzumu olan 425 lira tahmin bedelli 85 çift is• 

karphıin 13-8-936 perşembe günü saat 14 de ihalesi yapdmak ü
:~re açık ekıiltmeye konmuştur. ilk teminat 31 lira 88 kuruştur. 
astelcUlerin ,artnameyi görmek üzere her giln Arnavutköy Sarraf 
bunındaki okula ba,vurmaları ve eksiltme günü de 2490 sayılı 
arttırma eksiltme kanununun 2, 3 maddelerinde yazılı belgelerile 
Fnıdılcbda Güzel San'atlar Akademisi binası içinde Yüksek mek· 
tebler nıuhaaebecilitinde toplanal'i Komisyona gelmeleri. 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
1- Belediye odacıları için yaptırılacak 34 takım elbiseye ve· 

rilen bed,l haddi layık görülmedi(rinden eksiltmesi on gün uza
hllllJttır. 

2 - Muhammen bedeli 680 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 51 liradır. 
.4 - Şartnamesini görmek iatiyenler her ıün yaın itleri kale

nııne ve iateldilerin 4 Ajuatoı 936 sah günil saat on buçukta 
Bale.u,e endlmenine müracaatları. 

Ankara Belediye Reisliğinden : 

28 
1- Mezbaha miiatahdemini için lüzumu olan 28 adet önlilk, 

im adet. P&ntolun, 28 adet bel kayı,ı, 34 adet vakita çizme, 56 
:., lele, 56 adet takke, 2 adet listik çizme, 4 adet havlu, 2 adet 

811 r&nlek, 8 adet gömlek on be, glln mOddetle açık ekailt· 
•eye ı...ulmuıtur. !: Muhlllltmen bedeli 628 liradır. , 

4- Muvakkat teminatı 47 lira 10 kuruıtur. 
• l • ~ame ve nümunelerini görmek istiyenler hergün yazı 
1
' •~ın.e ve isteklilerin de 4 Atustos 936 1ah rünü saat 
oa Belediye Enclmenine müracaatları. 

Harita Genel Direktörlüğtınden: 
- .............. bedel 4200 lira harta senel direktörlGtil için 

14000 metre be,az bezin elulltmeabacle taUb çıkmamuıadan mu· 
kur bez yeniden elcalltmeye konmqtur. • 

2 - Taliplerin. •artnameyi g6rmek lçba .._ sün ve eksiltme
~ theeeklerin ele 3 atuatoa 9.16 pazarteai stlnG aut 14 te 315 
lıra temuaab munkkate makbuzile Cebecide Harta genel direk· 
tadltl ... alma komisyonuna gelmeleri. 

S iı-•-ııy ı 1 o •· ,,... at: 
Nafıa V$1lettndU: 

1 ı.&,eas Salı IW ıaat on beıte Aakar .. a !"'•fıa V.ekaf.tt 
Demiryollan int• cWresindeki mbakua koınaayonu oclQIDCla 
Aydın DemiryoluJMQa 87+ 200,274+ 000,aB0+ 450 ve 4a5+600GncG 

MÜNAKASA GAZETESİ 

kilometrelerindeki taş ocakla
rının her birinden on beşer bin 

metre mikap balastin ihzar, 
nakil ve vagonlara yüklenmesi 
işleri kapalı zarf uıulile ayrı 
ayrı münakasaya çıkanlmı,tır. 

1 - Bonlardan 67 +200,274+ 
000 ve 390+ 450inci kilo metre· 
lerden çıkarılacak balastıların 
muhammen bedelleri 21750 lira 
olup muvakkat teminatı 1631 
lira 25 kuruştur. 

2- 435+600üncü kilometre· 
deki ta, ocağından çıkarılacak 
balastın muhammen bedeli 
23250 lira ve muvakkat temi-
natı 1743 lira 75 kuru,tur. 

3- Mukavele projesi ile ba
yındırlık işleri Genel şartna
mesinden mürekkep bir takım 

münakasa evrakı 55 ve yalnız 
435+ 600 üncü kilometreden 
çıkarılacak balastın münakasa 
evrakı 58 kurut mukabilinde 
demiryollar inşaat dairesinden 
verilecektir. 

4- Bu eksiltmeye girmek is
teyenler, 2490 numaralı kanun 
mucibince ibru:a mecbur ol
dukları evrak ve vesikalarla 
7-5-936 tarih ve 3297 numarab 
reımi ceridede ilan edilen 
talimatname mucibince Nafıa 

Vekaletinden alınmıt oldukla
rımüteahhitlik vesikası ve tek· 
lif zarflarını mezkür kanunun 
tarifab dairesinde hazırlıyarak 

1 1-8-936 ıünü saat 14 te kadar 
makbuz mukabilinde demiryol
lar in,aat dairHine tevdi etme
leri lazımdır. 

Mersin P. T. S. 
Müdürlüğünden: 

1936 1937 zarfında bir ae
ne müddetle Limanımıza rele
cek ve ıidecek vapurlar arası 
65 lira aylık eak; ve 65 lira 
muhammen ücreti kayık mii
teahhitli(ri 24-7-9a6 dan itiba
ren 15 (Ün müddetle eksiltme· 
ye çıkarılmıştır. ihale 7-8·9a6 
cuma ıünü saat 17 de Mer•in 
P. T. T. mildilrlütil odaıında 

te,ekkill eden heyetce yapıla
caktır. Muvakkat teminat elli 
aekiz buçuk liradır. Tafsilat 
almak ve şartaıameyi görmek 
istiyenlerin tatilden maada her 
gün müracaat edebilecekleri 
ilin olunur. 

Mersin P. T. T. Müdürlü· 
iünden: 

1936- 1937 zarhnda bir sene 
müddetle Mersin poataneaile 
istasyon ara11 26 lira 75 kuraı 
aylık eski ve 30 lira muhammen 
ücretli yaylı araba nakliye mü• 
teehhitligi 24-7·936 dan itibaren 
15 ıün müddetle ekailtmiye çı
karılmıttır. ihale 7-8-936 cuma 
rünü saat 18 de Mersin P. T. 
T. MOdilrlütG oduuıda yapıla· 
caktır. Muvakkat teminat yir

mi yedr liradır . Tafıilat almak 
ve ıartnameyi görmek iatiyen• 
lerin tatilden maada her glia 
müdilrlüte milracaat edebile
cekleri ilin alunur. 

l,.ıiP" ........ •• Yuı ifıeri 
Plıllktlnh l-.ll.QWtı.. 

Büdilitı :rer: .a\R1'QN. ~ı 
Galata Bill6r mo11üik Rb. 10 

6 .. Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M 
Ankarr P. T. T. Baş Müdürlüğünden: 

Kahire Posta kongresine ait formüllerin bin nilsha o 
lettirilmeai i•i pazarlıkle yapalacakbr. 

Bir cildinin muhammen bedeli 25 kuruttur. Muvak~_a(' 
18 lira 75 kuruıtur. isteklilerin 7 Atustu 936 cuma ~· 
15 te komisyonumuza müracaatları . 

7 ·· Saraciye ve teferruatı, demir aksamı "e 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyon 

1 - Hepsine biçilen ederi 9.126 lira olan 9 kalem 
malzemesi kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini f 
yenlerin her tün ötleden aonra komisyona ırelmeleri. 

3 - Eksiltmeıine gireceklerin kanun 2 ve 3 cü madd 
yazılı belğeleri 699 lira 45 kuruşluk ilk teminattan ile .. 
teklif mektuplannı ihale günü olan 10-8-936 pazartesi ıl 
il den en az bir saat evvel M. M. V. Satınalma Koaıil 
vermeleri. 

8- Mahrukat -Benzin-Makine yatları ve saire 
Emniyet Direktörliğünden: 

DirektörlOk için 12,000 litre benzinin alınma11 açık e 
konulmuftur. 

Beher litrenin muhammen fiatı 25 kuruttur. lateldileriıt 
meyi JÖrmek üzere Direktörlük Hesap memurlutuna ve 
miye i•tirak için de 225 lira muvakkat teminat makb..-ı
Ağustos 936 çartamba günil saat 15 te Vilayet muh 

Ankara P. T. T. Başmüdürlilğünden: 
Ankara telaiz istasyonlarının ihtiyacı olan 50 ton raıoil. 

palı zarf usulil ile ekıiltmeye konulmu,tur. Muhammen 
67450 liradır. 

Muvaı.kat teminat 506 lira 25 kuruttur. Buna ait 
yazı itleri büromuzda her gün görülebilir. lstiyenlere Öl'll 

rilir. 
isteklUerin 3 A(ruatos 936 pazarteai günO saat 15 den blf' 

evvel milbürlü teklif mektup ve teminat makbuzlannın 
yona tevdi etmeleri. 

D· D. Yollan ve Limanları Umum Müdiirlüil S. 
\ . d 

mııyonun an: 
Görülen lüzum üzerine 3-8·936 günü yapılacak olan 

odun ekıiltmesi feıhedilmiıtir. 
• • • 

MuhOmmen bedeli 6920 lira olan 400 ton yerli kok 
10 8·936 pazarteıi pnü saat 15.30 da kapalı zarf uaulil il• 
rada idare binu~nda ıatın alınacaktır. 

Bu i•• girmek iatiyenler 519 liralık muvakkat teminat 
nunun tayin ettitı vesikaları, resmi gazetenın 7-5-9a6 G ... 
numaralı nüshasında intifal' etmi• olan talimatname da 
alınmış yesika ve tekliflerini ayni gün aut 14.ao a kaclar 
yon rewlitine vermeleri llzımdır. 

Şratnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dai 
Haydarpat~da Teaellüm ve Sevk Şefliginden datıtılma 

Kültür Bakanhgı Satınalma Krmiıyonundan : 
Bakanlık otomobili için alınacak ~ahminen 6340 litre 

çık eksiltmeye konulmu,tur. isteklilerin tartnameaini 
üzere her giln gereç Direktörlüğüne ve eksiltmeye girec 
de 14 ·8-ts& cuma gilnü saat 14 de Cereç Direkt6rlütGaeel• 
teıekkil komisyona muhammen kıymet 1680 liranın 100 ~ 
teminatı olan 126 liralik teminat makbuzu ile miraca_..,.. 

9·· Müteferrik 

Adet Cinai 
3000 Bez takliti kitıt 

100 Matris 
1200 Kilo ambalaj katıtı 

• • • 

200 ,, merdane tutkalı 
150 • mOcellit tutkalı 
20 ,, c:Ukif teli 

· 1000 Metre mtlceWt bezi 
5000 ,, keten ferlt 

2ı> Dizine keten. dikit ipliti 
100 Metre firaze 
25 Düzine batlama sicimi 
5 ,, teır:ıilı •ieimi 
3 ,, beyaz makara nal marka 

100 Paket mukava 
IO Tura metin 
Belediye matbauı için lisım olan JUkarda eiui mi 

muhammen bedelleri yazalı olan mGcelllt le..-ı açak 
ye konmuttur. Şartnamesi lnuna mllcl6rl6tl•de strllll 
olanlar kaauaua ~ eilılıilt ••llıa Y9 1~ lirahk muv 
~ m tiı' •• ,..,.. ... ~at"eı ...... 10 Atu-toa tal 
....,..,.. -k._ml:9aehrııfı Wuuaalldw. 



~ Harici Askeri 
~ ıtaatandan: 

llııesine biçilen eder 
• olan muhtelif renk 
'"'•da ·k· Ua 1 ı milyon raa· 

~d •le tünü istekli çık
e~n yeniden kapalı 

'ti 12 ~lll~ye' konulmuştur. 
.._ Ylul 936 cumartesi 

~lir t 12 dedir. Şartname 
().el, 'Ya M. M. V. ST. AL. 

lir::S· alının ilk teminat 
I' le ır. Eksiltmeye gire-

lconurıi teminat ve 2490 
~llunun 2 ve 3üncü 

ltııad 
'- tele ~ yazılı belgelerle 
"ltth. lıf mektublarını i
l .\ le den en az bir saat , il •rada M. M. V. aa-

konıiıyonuna verme-

--
'b "1" d "-l u afaa V ekileti 

illa komişyonundan 
· ~ metre amortisör 
r. çık eksiltmeye konul 

;. T •hnıin edilen bedeli 

1 ~ 40. kuruştur. ilk inanç 
, hradir. 
"E:.kıiltnıeye gireceklerin 
ti }'ı.lı kanunun 2, 3 üncü 
i"-;;•rı~e iıtenen bilgele
y. 

1 
fun ve saatinde M. 

ti ~tınalma komisyonuna 
ttı. 

-l\oıı 
I)· Ya Bayandırlık 
•rektörlüğünden: 

iç~ Bayındırlık Direktör· 
~ ••tın alımacak 40 

lira muhammen be· 
lçıJı: eksiltmiye konul-

Bu İfe ait fartname 
olarak Konya Nafıa-

'1ınabilir. Ekıiltme 19 
9.16 çaaşamba günü 

bette Vilayet Daimi 
il' •n.de yapılacak ve e.k-
~rlc Zarf uıulile olacak
.1 bniye wirebilmek için ;il 180 lira muvakkat 
ct. \'ermesi ve bundan 
ltı en aşağı 3000 liralık 
'-erini muvaffakiyetle 

~'-ile "'•nıladığına dair res
•yı haiz olması lizım-

-• 
._ levazım Satınalma 
il(Qllı. 

~,. 1•Yonundan: 

•I, '" edilen beti.eli 2400 
~,~ 1600 metre kirpas 
' 1:

1 
936 perşembe gü• 

lct de pazarlık suretile 
ır. 

. ~t teminatı 1800 li· 

MÜNAKASA GAZETESi 

hammen bedeli 464 lira 18 ku
ruşun yüzde 7,5 fU olan 34 
lira 81 kucuşluk muvakkat te
minatı nakit makamında olan 
tahvillerin maliye veznesine 
yabrılarak makbuzunun ve 
yahut banka teminat mektu
bunun yevmi ihale olan 30 
temmuz 936 perşembe günü 
saat 14 de vekalet levazım 
müdürlüğü odasında teşekkül 
edecekt komisyona ibraz eyle~ 
meleri ve şartnamesini görmek 
istiyen isteklilerin her gün le
vazım müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ilin olunur. 

yola ile 58 battaniye on beş 
tiin miiddetle açık ekıiltmeye 

konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedeli t755) 

liradır. 

3 - Muvakkat teminati(56,65) 
liradır. 

4 - Nümunelerini görmek 

istiyenler her gün Su işleri 
Levazım Direktörlüğüne ve iı · 
teklilerin 7- ağustos· 936 cuma 
günü saat on buçukta Belediye 
encümenine müracaatları. 

Ankara Belediye 
Reisliğinden: 

M. M. Vekaletinden: 
936 senesi içinde alınacak 

Ahıamankiri erat binek eğer 
takımlarını almaya talip Fir
manların teklifler ile birlikte 
şartname müzakkeresi için 15 
Ağustos p36 gününe kadar M. 
M· V. fen ve ıanat umum Md. 
ne müracaat etmeleri. 

1- Bahçeler idaresi için on 
bin ad'ed kazık on beş gün 
müddetle açık ekıiltmeye ko
nulmuştur. 

2- Muhammen bedeli (bin) 
liradır. 

3- Muvakkat teminaiı (75) 
liradır. 

4- Şartnamesini görmek i•· 
tiyenler her gün yazı işleri ka· 
lemine ve i•teklilerin de 7 a
ğustos 936 cuma günü saat 
on buçukta Belediye Encüme· 
nine müracaatları· (107) 

-
Ankara Va1iliğinden: 

ı - Sulama po•tası amelesi 
icin 25 adet üstüste çift kar-

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1- Samanpazarında Belediyeye ait dükinların güneşlikleri 

on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. 
2- Muhammen bedeli 276 liradır. 
3 ~ Muvakat teminab 21 liradir. 
4- Şartname Ae keşifnamesini görmek ist:iyenler her gfin 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 7 Atuatoı 936 cuma gGnü 
saat W buçukta Belediye endtmenine müracaatları 

b) M Ü Z AV E D E L E R 

1 ·· Müteferrik : 
ithalat CilmrUgü Müdürlüğünden: 

Kilo Gram Cinai eşya 

1414 100 Adi baskül 

o ()() Yağdanlık 

2 250 Dikiş makine.ine mabıuı maH wözü 

24 400 Adi demir çivi 

1 400 Klişe 

22 560 Gümüt yaldızlı büfe takımı 

5 440 Porselen ke•me •ofra takımı 

162 00 Boyalı demir kilit 
482 00 Boyalı pamuk men•ücat 

150 ()() ipekli pamuklu men•ücat 

110 00 ,, " 
,, 

190 00 ,, ,, " 
294 00 Boyalı pamuklu mensücat 

526 ()() ,, 
" " 

20 00 Yanrın söndürme alalı 
6 00 · Mu•tahzarat kimyeviye 
1 00 Reklam katalog 

743 00 Mevaddi •aire ile mürettep adi cam bot şişe 
17 ()() On beş kilodan yukarı makine aksamı 

19 100 jilitinden şişe kapaıı 
3 200 Köaeleden Volesbit çantası 
7 00 Demirden araba tekeri 

1215 ()() Lamba fişesi 
2 510 Bilye 
2 550 Teker mili 
o 800 Rejiıtanmanyato 

o 2SO Dinamoa aksaıni 
o 620 Mantar çanta 
4 300 ipekli pamuklu ınea•ucat 

300 00 Sicim 

2 00 Kitıt reldiın 

1 300 Aleminyun yük•ilk 

2 00 Muıamba ınetre 

00 600 Yilnden teker kayıfı 

2 870 Mantar conta 
J 600 Demir perçin ç.iviıi 

3 700 Fener caını 
42 00 Yantuı sandürme alab 

Yukarıda yazılı etya 4·8·936 günune rutlayan ıalı günü açık 

artırma ile Mersin ithalit rümriltünde aatılacaktır. 

Sayfa 3 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Ton adet beherinin muhammeni 17 lira Maden kö-
7 mürll Teminatı 9 lira 

700 90 kuruş çiğdene tahtası 
" 69,5 lira 

70 155 " 
gürgen tahtası 

70 125 
" 

taban agacı 

200 50 n kol ağacı 

5000 tane çifti 6 kuruş tekerlek parmağı 
2000 

" " 22 " 
ispit 71,5 lira 

35) adet 60 
" 

tekerlek başlığı 

200 kilo kilosu 48 kuruştan gırı yağlı boya 
7,50 )) 

3500 kilo " 8,5 kuruştan lama demir 
6000 adet adedi 3 

~' 
civata 

3000 " " 
i 

" 
pul 41 lira 

150 kilo 16 
. . 

" 
ÇiVi 

25ade adet 2 
" 

matkap 

Balat atelyesi ıçın lazım olan beş türlü malze· 
me cinsleri itibarile beş kısma ayrılarak ayrı ayrı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğün
de görülür. İstekliler kanunun tayin ettiği vesika ve hi
zalarında gosterilen muvvakat teminat makbuz veya mek
tubile beraber 17 Ağustos 936 pazartesi günü saat 14 de 
daimi encümende bulunmalıdır. B. (120) 

• 
* * Kartal çimento fabrikası önünden madalya burnuna 

kadar deniz içinrf en çıkarılacak kumun resmi nisbisi 
üç sene müddetle açık arttırmaya konulmuştur. Şartna

mesi Levazım müdürlüğünde görülür. isteklilerin 21 li
ralık muvakkat teminat makuz veya mektubile beraber 
30 temmuz 936 Perşembe günü saat 15 de daimi encü· 
mende bulunmalıdır. 100 (B) 

* * * 
Büyükadada araba durak yerinin temizlenmesi için 

lazım olan 20-25 beygir kuvvetinde bir elektrik motörü 
ve tesisatı pazarlığa konulmuştur Bu motöre 1600 lira 
bedel tahmin olunmuştur. Şartname levazım müdürlühün
de görülür. istekli olanlar kanunun tayin ettiği vesika ve 
130 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber 3 Ağustos 936 pazartesi günü saat 14 de daimi 
encümende bulunmalıdır. B.(121) 

DENİZ POSTALARI 

Galata, Merkez Ralıtım Han, Tel. 44870-7-8-9 

Hareket edecek vapurlar · Beklenen vapurlar 
QUlRINA!-E Salı 28 7 Saat 17 

. 

İSEO Perş. 30 Tem. saat 17, 
Burgaz, V arna, Köstence, 
Odesa, Batum, Trabzon, Sam 
sun, V ama, Burgaz 

ı 

QUIRINALE Cuma 31 Tem. 
saat 9, Pire, Brindizi, Vene• 
dik, Trieate 

CAMPIDOGLIO Cumartesi 1 8 
saat 17 de Burgaz, V arna, 
Kon•tantza, Sulina, Galatz, 
Braila, Sulina, Konstantza. 
Varna, Burgaz. 

ENICIA Cumartesi 1 8 saat 
17 de Selanik, Meteli~, İzmir, 
Pire' Patraı, Brindizi, Vene· 
dik, Trie.1te. 

ASSIRIA Çarşamba 5 8 saat 
17 de Burgu, Varna, Kons
tantza, Sulina, Galatz, Ci:raila. 

MERANO Perıembe 6 8 17 de 
Galata nbbnnndan Pire, Pat
ru, N•ple, MarsUya, Ce
nova. 

CALDEA Perşembe 6 8 Kavala, 
Selinik. Volo, Pire, Patras, 
Santi, Brindizi, Ankona, Ve
nedik, Triute. 

· de Trie•te, Venize, Brindizi, 
Pireden. 

lSEO Perşemb! 30 7 Saat 17 de 
Trleste, Venize, Brindizi, iz
mir, Selanik. 

CAMPlDOGLIO Cumartesi 1 8 
saat 8 de Naple, Pireden. 

FENICIA C11marteıi saat 7 de 
Batum, Trabzon, Samsun, 
V arna, Burgazdan. 

CELIO Salı 4, 8 saat 17de Trieste, 
Vededik, Brindizi, Pireden. 

ASSIRIA Çarşamba 5 8 saat 
1 O da Trie•te, Pire, Selinik, 
Kav aladan. 

MERANO Perıembe68 •at 7de 
Danub, Kanstantza, V arna, 
Bur.azdan. 

CALDEA Perşembe 6 8 saat 
7 de Danub, Konıtantza 

' Varna, Butrgezdan. 

Q UIRIF ALE Salı t l 8 Hat 
17 de Trieste, wenedik, Brin
dizit Pireden. 
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MERCREDI 

les avantages procures par notre journal . 
a ses abonnes 

aalilatioa pour le dit Kuaba. 
Prix eıt. 1000 L. Prov. 7,5 pour 
ceat. Jour cl'adj. 14 AoQt 1936. 
ConHil pennanent de la Prefec· 
ture de Babauki. 

1680. L. Prov. 7,5 pour cmt. 
Jour d'adj. 14-8-996 Commiuion 
ad boc .l la Direction Generale. FratalfiS 

En dehors de son contenu, le ((Münakasa Gaıete
ıl» of/ re d ses abonnes les avantages sulvants: 

1.- il publte en ıupplement le texte en f rançais 
de toutu lu lois, decrets-loi, traites de commerce, 
liates des contlngentements ete. et les soıımet gratui
tenıent ti ses abonnes. 

-
Coaıtructioa de perıola au· 

tour do la place eoatouraee par 
leı bitiment• ciu Miniatere deı 
Travaux Publics et du Mini.tere 
de l'Economie. Prix eıt. 21179, L. 
Prov. 1567 L. Jour d'ıadj. 12-8-
936. Com. d' Acbat au Miniatere 
de l'lnterieur. 

2- ll met gracieusement d la disposition de ses 
«bonnu un speciallste en mailere jlscale, capable et 
$!/Jtrlmente, pour toute consultation, afin de resoudre _ 

3 
_ 

ks queslions eplneuses de (ise et d'impôt. 
3. - Le Bureau de Traduction «Poliglot» effectue, ı Sellerie - llarnacherie 

d )'inlention de nos abonnes une escompte de 25 et Accessoireı 
.J!!Ur cent dans leurs travaux de traduction et de cop!;:__ '--9-,-o-rt-•• -d-,o-b-je_ta_d_e_ı_el-ler_i_e ..... 
Ç • •• •• •• • P · •t 9326 L Prov 699 4ı:.L -r·~ •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• •• •• •• • • ... •• •• •• ........... nx ea • • • , J • 

SOM M Al RE: 
A) Acljucllcatlom au Rabaiı. 

Coa.tible (Denree alimentaire, Viude, Leıame, Leit ete. 
Coutruction, Reparatioa, Travaux Publie1, Carto,..aphie ete . 

3 Sellerie - Haraacherie et Acce110iı'eı 
4 - Proct.tt. Cldmique et Pbarmaceutique-laıtrumeata Sui-

taires-Foumiture pour Hapitaux 
.1- Haltlllement • Liarerie • Chauuu .... ete. 
• - T•Yau d'imprimerie. Rellare - Papeterie 
1 C..utible • Cbarboa • C•buraat. 

l>t••ra. 
••. ~! -~~~~~:-: ~. '! ~~!': ...... ,, ........ . 

Jour d'adj. 10-8 936. Com. d' A· 
ebat au Ministere de la Defenae 
Nationale. 

- 4 

Produita Chimiquea et 
Pbarmaceutiqueı - 1nstnı
menb Sanitaires - F oür• 

nitare om H6 itaux 

12000 litre• de benzine. Prix 
eıt. 25 Piutreı par litre. Prov. 
225 L. joty"d'adj.12-8-936. Co.-
miHion ad hoc a la.C08aptabilite 
du Vilayet. -25 tonnea ıazoil. Prix •t. 
67450. L. Prov. 506,25 Jour 
d'adi. 3 Aocıt 1936. Comminion 
ad hoc a la Dlrection Glnerale 
doı P. T. T., a Ankara. 

400 tonneı coke ind'mpoe. Priz 
eıt. 6920 L. Prov. 519, L. Jour 
d'adj. 10-8·936 a l'Economat de 
l' Adminiıtration dea Cbemiu ele 
Fer de l'Etat, a Ankara. 

-8-

Divera 

14000 ljlitrea de IOl'te blaacbe • 
Prix eıt. GOO L. Prov. 315 L. 
Joar d'adj. 3 aoGt 936. Directioa 
Generale ._ Cart ... a Piebeclii· . ....... ~

Nerlu•es 
nehri yapurlar1 
bmul ve ıeri .. 

Batla lim...ı.r 
l ... uKum,..,.. 
mak •u.retile bltla 
manl•n ifia clotra 
tolu v:erilil'. 

iTHALAT S 

-2-

8 11ort• d'objetl Y6t6ria.Pre•· 
Prix e1t. 600 L. Piö'f. 45 ~ Jout 
d'adj 31 7-936. Coa. cf AcJıı.t • 
Miaiıtere tle la D~fen.e Natio· 
aale. 

eebıtuea de cuiı'. 34 bott .. , 56 ı-~~""'8'!'~ ..... !lli!l!!ill!illl 
cbemiae1, 56 cbapeau:s, 2 ~ottes 

f.f:.~*iieti~ltle (Denree alimen· 
~~.~~ Viand., Ugume, Lait 

ete. 

Conıb'Qıltion- Reparatioa 
Travaux Pablica,Materiel de 
Comtruction Cartographie 

Coutructioa d'un ba11fa et 
reparation de la route et des ca· 
nava d'eau rolevant de l'adminia
tration des Monopoles a Sivas. 
Prix eat. 74272 L. Jour d'adj. 3-
8·9!6. Prov. 7 et demie pour 
eeat. Dinctioa Gene.ate de l' Ad· 
milliltratioa deı Mo•polea i Si· 
vaı. -

Coutructloa additicmaelle 
pour clepôt d'etalon. Prix .. t. 
1164,72. Adi. ouverte. Jour d'adi. 
S-8·936. S'adroıHr pour cahier 
de1 cbarr• aa Coueil perma· 
aeat da Vilayet. -

Elaboratioa ele la carte ele la 
•W. de Chouboat ıur 100 bec• 
tareı, au prix e1t. de 5 L. par 
hectaru. Jour cl'aclj. 5·8 936. S'a· 
dre11er a la Prefecture de la elite 
Yille. -

lutallatloa ele croch• dans 
la Aile de veate, a I' abattoiı de 
Kanaratch. Prbı: eet. 693,30, L. 
P.iov 52 L Joar d'atlj. 10 aoQt 
1936. -

• ......_ dea parqueta de 

la ••" .. Juld ... edar. Priz ut. 
211Ml6t ..._. 159 L. Jow d'adj. 
ıı...-ıw 

-15 paire1 de eaiueı portatl• 
vee pour matierea pharmacenti
quea veterinaireı, ainıd que 75 
boitee a ampoule. Prix eet. 650 
L. Prov. 48,75 L. Jour d'acij. 14-
8 936. Com. d' Achat du Miniı· 
tere de la DefeaM Nationale. -5 ıorteı d'objetl pour eourae 
a raz. Prix eıt. 1750 L. Prov. 
931,25. Jour d'adj. 1+9-936, Com. 
d' Achat clu Miniıtere do la De• 
fenıe Nationale. 

-5-

Habillement - Linprie · 

Chauuureı ete. 

34 uniformea pour lea pçoaı 
de bureau ı:le la Prefecture d' An· 
kara. Prix eıt. 680 L Prov. 51. 
Jour d'adj 4 Ao4t 936. Conseil 
permuent de la Prefecture. 

2130 piece• de flanelle ea fil 
d'econe i 60 Piaatreı cbacune 
et 2130 pieceı de oaleçon en fil 
d'eco11e, i 51 Piutro• chaeune. 
Prov. 177 ,32. L. Jour cf adj. 12· 
8-936. 

en caoutehout 4 euuı•·•aia, 
2 cbemiaeı b ncbu ef 8 efie· 
miıea pour leı commia de l' a• 
battoir. Priz eat. 628 L. 628 
prov. 45,10 jour d'adj. 4 AoOt 
936. 

B) 14adlaUois 
i la S'°'9Dşl;re 

Un moteur ellctrique a 20-25 
dıttvaux•vapeur•, pour le aetto· 
yare ıie l'emplıcement du relal. 
de voiture a Priakipo. Pris Ht. 
1600 L. prov. 130 L. jour d'ad). 1 

3 Abat 936. ConHil permaaeat 
de la Prefecture de la ville ele 
ı.taaW. --

7 teaa .. de ellarboa cleaiDe 
pris eet. 17 L. prov. 9 L 700 
piec• de charpeate (Cizdan) priK 
•t. 90 P. 70 p. de eharpeate 
d'orme prix eat. 155 P. 70 ~ 
de charpeate pour planchea priz 
eıt. 125 P. prov. 69,5 L. 

5000 pl6ee1 ele ~ele roue 
prix est. 6 P. lo ~. 2000 P• 
1pit pris eıt. 12 P. 

_ ____ - _ &_-_ __ ......._ _ _ 350 p. mo:ıea el, r 

Travaux d'lmprimerie 60 P. ı .. paire. 'P, 

Reliure • Papeterie 
f o,.raiture de Buroau 

Rellure du formulea coıace 
nant lo conrreı d.s PQteı uı 
Caire, en mille exemplairu. Pri~ 
ut. 25 P. pour chacua, prov. 
18,75 L. ıour d'adj. 7 Aott 936. 
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IOOtdlOI .,. • 
Priz eıtr. 48 P. l• 
7,SO L. 


