
~H"" "U'" "'*' ~~Jl~Af1~~,~~11~~ , .. _.., _,..,, 1> 

~ ABONE ŞARTLAR! : \~ s,, ~ .,, \" 
ı kU~uş ~ 

:{ 3 aylığı 450 ~~ 

' 6 850 :~ ,f '~ , o \~ 
'~ Seneligi 1 so ,~ 

~ 

~Wt~~~~~"t~t~~~~~~~ 
::.' ,~ 
~' iDAREHANE : \~ 
~' 7~ 
"'il ISTANSUL W 
~ ~ 
~' Ankara Caddesi 95 \~ 
~\ ~ 
"' Nümune "'atbaa,ında \" e1 Hususi Oaıre '~ ' ~ ~ ~ 
~' ~~ ~ iLAN ŞARTLAR! 1~ 

~' iDAREHANE DE •" 

ff Sayısı 5 kuruş ~ 
Resmi makbuz l 

mukabil! olmayan 
tedlyat makt:ıu 1 

de~lldır 

ZETESİ 
~ GOROŞOLOR ~ "' \~ ~~ ~ 
~l Tel;ır.: isi. MUNA '1.AS A \" 
::_' TELEFON: '~ . ~ ~ 

~...._,n~başka hergün çıkar ~ l'i ~ ~ ~ 
~~A~~~~~~ö~~~~$~~~~~ 

PAZARTESi 23J Mart 1 9 3 & 

N 1 Ç 1 N Ç 1 K 1 Y O~R U Z ? 
Bugün, ticaret aleminde münakasa ve 

müzayede işlerinin derecei ehemmiyet ve 
şumulü gayrikabili inkardir. 

Münakasa ve müzayede iş/erile ça/Jşan 
saygı/J tüccarlanmıza bir kolaylık ve hiz
met olmak üzere bütün resmi ilan/an bir 
araya toplayarak "Münakasa Gazefesi,, 
namile hergi.in çıkacak olan bu gazefevi 
tesis etfjk. Her nekadar bazı müesseseler 
şilPİYoğraf ile gayet kısa münakasa liste
/eri Çıkarıvorlarsa da resmi ilanlardaki 
şeraiti zikretmeme/eri tüccarfann muhtelif 
~~zetefere müracaat!annı zaruri kı/Jyor. 

.. tvıtıNAKASA GAZETESi .. bu külfetli 
n;ıh<LırLJ ortadan kaldırarak resmi ilanları 
a nen neşredecektir. Uzun ve masraflı 
dı.n bLı gayrete mukabil .. Münakasa 
dzetesi .. fiatça da - bu işlerle alakadar 

03nların lehine - rekabet kabul etmez 
b derecede fedakarlık etmekle müftehir
d Abone olacak saygılı tüccarların 
g.ıeteıeri hergün yazıhanelerine gönde
Ceğ· 

rile 1 sayg 1 ıarırnız l a arzoıunur. 

inşaat ve tamirat 
(Kapalı zarf usulile Fksilme ilanı) 

Nafaa Bakanlığı Sular Umum Müdürlüğlnden: 
1- Eksiltrneye konulan iş: • Ankarada Çubuk barajında yeni· 

de" yapılac11k nıethal inşaatı». 

Keşif bedeli tahmin edilen bedel (<
1 2 2l 5ı) lira 1184n kuruştur. 

2- Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi, B - Mukavele projesi, C - Nafıa 

işleri şeraiti umumiycsi, D - Fenni şartname, E - Keşif cetveli, 
silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, F - Proje. 

lstiyenlcr bu şartname ve evrakı 61 kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

3- Eksiltme 6-4-936 tarihinde pazartesi günü saat 15te Nafıa 
Vekaleti binasında Sular Umum Müdürlüğü odasında Su Eksiltme 
Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf ususlile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 916, 19 lira muvakkat 

temiuat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös
termesi lazımdır. 

Diplomalı mimar veya mühendis olmak veya Yapı Umum Mü· 
dürlüğünden ehliyel vesikası almak şarttır. 

6- Bu iş için alınması lüzumu yukarıda yazılmış olan fenni 
ehliyet vesikası için eksiltme gününden en az 8 gün evvel Nafıa 
Vekiiletıne müracaat edilmesi lazımdır. Bu müddet geçtikten sonra 
vaki rı '''tık müracaatlar nazarı itibare alınmıyacaktır. 

7- Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saı:ıt evveline kadar Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü 
dairesine 7etirilecek, Eksiltme Komisyonu Reısliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Poslada olacak gecikmeler kabul edilmez . 

Kocaeli Naha müdürlüğünden : 
25 /3,' 936 salı günü saat on beşte Kocaeli Nafıa Müdürlüğü 

odasmda dokuz bin sekiz yüz on sekiz lira bedelli Adapazarı -
Hendek yolu üzerinde altı adet beton köprü ve menfez inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Şartname, plan ve keşif ve buna müteferri diğer evrak yetmiş 
beş kuruş mukabilinde Kocaeli Nafıa Müdürlüğünde verilecektir. 

Muvakkat teminat « 737 » liradır. isteklilerin teklif mektupları 
ve Ticaret Od.asında kayıdlı bulunduğuna dair vesikalarile laakal 
on beş bin liralık bu gibi köprü ve menfez inşaatı veya esaslı 
aksamı betonarme bina inşaatını yapmış bulunduğunu vesaikle ispat 
etmesi ve yahut bu gibi inşaatı yapmış bir fen memurile teşriki 
mesai edçceğini mübeyyin noterden musaddak taahhüt senedini 
ibraz eylemesi ve bu vesaikin ihaleden sekiz gün evvel Nafıa Mü· 
dürlüğüne ibraz edilmesi ve fenni ehliyet vesikası almış bulunması 
lazımdır. 

1 - Cibali merkez deposu için şartname ve projeleri mucibince 
8000 lira muhammen bedelli iki aded yük asansörü kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartname ve projeleri 40 kuruş mukabilinde Kabataşta 

Levazım ve Mubayaat Şubesinden alınacaktır. 
3 - Eksiltme 3 -VI-936 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 

15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

4 - isteklilerin eksiltme gününden en az on gün evvel fiatsiz 
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teklif ve kataloglarını Tütün Fabrikalar Şubemize vermeleri lazımdı. 
5 - Taliplerin kanunun tarifatı dairesinde 0/ 11 7,5 muvakkat 

güvenme parası olan 600 liralık makbuz veya teminat mektubile 
birlikle kapalı zarflan eksiltme için tayin olunan gün ve saatten j 
bir saat ev~·elinc kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisine 

Bursa Y eniıehir Malmüdürlüğünden: 
1 Şartnamesinde halen imkansız kayid bulunduğu anlaşıl-

dığından ıslah edilmek için 16-3·936 tarihinde ihalesi yapılamıyan 
1~062 lira 64 kuruş keşif bedelli Yenişehir Hükumet konağının 
ikmali inşaatı yeniden kapalı zatfla eksiltmeye konulmuştur. 

vermeleri ilan olunur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Cibali fabrikıtsında yapılacak 14 18 1 lira 10 kuruş keşif 

bedeli hala ve lavabolar inşaatı kapalı zarf usulile eksilmiye kon
wuştur. 

2 - Eksiltme 3/4/936 cuma günü saat 11 de Kabataşta İhhisar
lar binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1063 lira 58 kuruştur. 
4 - istekliler ihaleden en az üç gün evvel inhisarlar inşaat 

Şubesine gelerek diplomalı m:mar veya mühendis olduklarını ve 
evvelce en az 10,000 liralık inşaat yaptıklarını mukavele ve kabul 
raporu suretile ispat ettikten ve fenni ehliyet vesikas ı aldıktan son
ra 71 kuruş mukabilinde eksiltme evrakını istiyebilider. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zirflar ihal:: günü saat tam 10 a 
kadar Komisyon Reisliğine makpuz mukabilinde verilm i ş olmalıdır. 

Maltepe Enstitüsü etrafm<ia c687,36ı> lira bedeli keşifli yaya 
kaldırımı pazar! ıkla yaptırılacaktır' 

Taliblerin şartname ve keşifnamesini almak üzere hergün ve 
pazarlık için de 4-4-936 cumartesi günü saat 11 d e Kabataşta Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatler ı . 

Kütahya Vilatinden : 

936 senesi Mart ayının 31 inci salı günü saat ı : te İlbaylık Dai
mi Encümeninde 19432 lira 23 kuruş keşif l:edelli Kütahya V ı la
yetinin Simav kazası merkezinde yapılacak 5 dersa nelı i!k okul bi
nasının inşası kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Fenni ve 
eksiltme şartnameleri , keş" f ve projeleri ve ekle ri olan evrak: Ba
yındırlık Direktörlüğü ile Daimi Encümen kaleminde görülebilir, 
ve 97 kuruş mukabilinde Daimi Encümen kaleminden alınabi l·r. 

Muvakkat teminat 14S7 lira 42 kuruştur. 
isteklilerin bu gibi inşaat yapmış diplomalı mühendis ve mimar 

olması veya işin devamı müddetince inşaatın mes'ul.yet fenni yesin i 
kabul vdecek aynı vasıfda miihendıs veya mimar istihdam edece
~ini musaddak senetle temin etmek ve Ticaret Odasından mali ki
fayetine ait vesika ibraz etmek ve ~unları ihale gününden en az 
sekiz gün evvel Bayındırlık Direktörlüğüne ibraz ve kabul ettire
rek alacağı ehliyet ves;kasını teklif mektuplarına eklemeleri ve 
teklif mektuplarının 936 senesi Mart ayının 31 incı Salı günü saat 
14 e kadar il baylık Daimi Encümen Başkanlığına verilmesi şarttır. 

Kütahya Vilayetinden : 
936 senesi Mı~rt ayının 31 inci Salı günü saat 15 de lıbaylık 

Daimi Encümen!nde 14578 lira 7 kuruş keşif bedelli Kütahya Vi
layetinin Gediz kazasına bağlı Şaphane nahiyesi merkezine yapı
lacak 5 dershaneli ilk okul binasının inşası kapalı zarf usulile ek· 
siltmeye konulmuştur. Fenni ve eksiltme şartnameleri, keşif ve 
projeleri ve ekleri olan zvrak Bnyındırlık Direktörlüğü ile Daimi 
Encümen kaleminde görülebilir ve 73 knruş mukabilinde Daimi 
Encümen kaleminden alınabilir. Mnvakkat teminat 1093 lira 36 
knruştur 

isteklilerin bu gibi inşaat yapını' diplomalı mühendis ve mimar 
olması veya işin devam ı müdde1ince inşaatın mes'ulıyet fenn:yesini 
kabul edecek aynı vasıfla mühendis ve mimar istihdam edecc~ini 
musaddak senetle temin etmek ve ticaret odasından mali kifaye
tine ail vesilte ibraz etmek ve bunları ihale ğününden en az sekiz 
gün evvel Bayındırlık O :rektprlüğüne ibraz ve kabul ettirerek ala
ca~ı ehliyet vesikasını teklif mektuplarına eklemeleri ve teklif mek 
tuplarının 936 senesi Mart ayımn 31 inci Salı günü saat 14 de 
kadar lıbaylık Daimi Encümen Başkanlığına verilmesi ~arlt r. 

1 

2 - Eksiltme 26-3 936 Perşeml::e günü saat 14 te Yenişehirde 
Maliye Dairesinde yapılacaktır. 

3 - Zartlar saat 14 e kadar Kom syona verilmiş olmal ı dır. 
4 - İlk teminat 1129 lira 70 kuruştur. 
5 Proje ve şartnameleri Yenişehir Malmüclürliiğündcn ve 

Bursa Nafia Ilaşmühendisli~indcn 25 lira bedel tmıkab lirıdc alınır . 

Ak-"Y işletme direktörLiğünrl en: 
1 - Bedeli keşfi 2'111 l"ra 99 kuruş ol ıın Bur gaz, 3911 1 rıı, 

60 kuruş olan Heybeliada, 3761 lira 78 kuruş olan ~1altep ..: 
iskeleler:mizin tamir işleri ayrı ayrı aç.k eksiltmeye konulmuştur . 

2 - Eksi ltmeye 1 Nisan 936 Çarşaml:a giini.i sa:ıt 1 - te Kara-
köyde idare Merkezinde yapılacakt.r. 

3 - - Keşif ve şartnamel eri görmek isteyenler n hergii n Levazım 
Şubesin e ve eksiltme :çin de yüzde 7,5 nisbetindf' muvakk at 
teminatlariyle yazılı günde Şefler Encümenine gelmeleri. 

Manis:ı BeledJyesinden : 
1 - Manisa şe hrine isa 1e edilmiş o!an fenni sudan bina1ara 

peşin para ile yap ılacak l ra~şman i ~ i yirmi gün müddetl e aç ı k 
e ksiltmeye çıkarılınışfo. 

2 - Y npı lacak branşm ım aded. iiç yüz o lup muhammen bedeli 
dört bin beş yüz liradır. 

3- İnşaat şartnamesini göm-ek veya tedarik dmc k istiyer !erin 
hergün ve eksiltmeye işfrak etmek istiyenlerin d e iha le günü olan 
31 3-936 tarihine musad f salı günü saat on beşte muvakkat teminat 
akçesi veya banka mektubu ve ehliye t vesika'nrile ti rlikte Be'.cdiye
ye müracaalle ı i lüzumu ilan olu ııt r. 

Bursa Yenişehir Malınüdi.: r lüğündeıı: 
1 - Şartnamesinde halen i mk ansız k ayıt Lulu nduğ"u an'aş ı :dı

ğından ıslah edilmek için 16 - 3 - 936 tar h . ııde ıhalesi yapılamıynn 

15062 lira 61 kuru~ keşi f be delli Yenişehir Hükumet konag-ınııı 
ikmali inşaatı yeniden kapalı za. fla eksiltm ye konulmuştur . 

2 - Eksiltme 26 3 - 936 perşembe günü Süat 14 te Y cn işe-
hirde Maliye dairesinde yap ı lacakt r. 

3 Zarflar saat 14 e kadar Komisyona vı:r i lmiş olmalıdır. 

4 -- İlk teminat 1129 lira 70 kuruştur. 
5 - Proje ve şartnameleri Yenişehir Malmüdürlüğünden ve 

ve Bursa Naf a Baş mühendislig-inden '.25 lira bedel mukabi linde 
alın . r. 

Nafia Bakanl·ğından: 
1 Aydın hattı üzerinde Burhaniye istasyonu civarında 209 

uncu kilometredeki Feslek deresi yatağından lemin edilmek üzere 
16 - 6 - 936 tar lı"nde Ankarada Naf a bakanlığ-ında demiryollar in
şaat da 'resindc eksiltme komisyonu odasında açık ekHillmeye ko nu
lan 66932 metro mikap balasta talip zuhur etmed iğinden ayni 
şartlarla on ğ"ün daha uzatı larak 27 - 3 - 936 cuma günü ayni ma
halde ve saat on beşte pazarlıkla temin edilecektir-

2 - Mukavele projesi, pazarlık şartnamesi ve Nafıa işleri 
umumi şartnamesi 84 kuruş mukabil inde Bakanlık demir yolları ın
şaat dairesinden verilmektedir. 

3 - Muvakkat teminatı 25 l1.33 liredan ibarettir. 
4 - İstek ler;n pazarlık şartnamesinde yıızılı vesikaları ve 

2490 numaralı kanunda gösterilen diğer evrakı yanlırına alarak 
o gün ayni saatte mezkur komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

Ankarada Jandarma genel komutanlığı satınalma 
komisyonundan : 

1 - Yenişehir Jandarma ve polis mektebi civarında yapılacak 
müstakil tabura ait 2 ve 3 numaralı iki pavyonun yapılrnası '25 2-936 
çarşamba günü saat onda yapılacaktır. 
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2 - Bu pavyonlardan üç numaralının keş f !.edeli 25,520 lira 
33 kuruş, iki numaral.nın keşifteki su tesisatı üç numaradan almak 
sureti le tadil e di l diğinde n 24.0~ 0 lira 33 kuru~ tur. Her iki pavyon 
toptan ve ayrı ayrı en az fiat teklif edenlt"re v erilebilecektir. 

3 - lstd liler aşağıda yazılı teferruatile şartname 128 kuruş 
karşılığında ko misyondan alabilirle r. Keşifııame, fenni şartname 
mukavele proi eı-: i, plan 

4 - Eksiltmt ye girmek istiyenlerin 3 numara için 1915, iki 
numara için 1902 liralık te minat makbuzu veya banka mektubu 
ve Bayındırl ı k B tıkanlığı yapı işleri müdürlüğünden alacakları ve
sika veya diplomalı mimar veya mühendis ve bıı gibi bina inşa 
ettig ine dair vesikayı teklif mektubuna bağ-laması şarttır. 

Ankara j , ndnrma genel komutıınlığı satınalma ko ... is
Yonun<lan: 

Ankarada Jandarma ve Pol ;s mektebi çamaşn·hane ve matba
h ında ya~tırılması 465'.34 lira 60 kuruş keş:f bedelli te~isaat kapalı 1 
zarf usulıle 30 .. 3 .. 936 pazartesi günü saat 15 de eksıltmeyc ko
r.u ! acaktır . 

Şartnamesi 233 kuruş karşılığında komisyondan alınab ı lir . İlk 
teminat 3484 Lra 40 kuruştur. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin kanun ve şartnamede yazılı bel 
geler içinde bu lunduracakları teklif mektuplarını en g-eç eksiltme 
vaktinden b.r saal evvel Koınutanlık kurağ'ındaki komisyona ver 
miş o ımalıdır. 

Erzak ve zahire 
) üksek Mühendis Mekteİ.. i 

misyonundan 
Aı t t. rma v e eksiltme ko-

C ns: Mıktan Tahmin Teminatı Gün Saat 
bedeli L. 
L K. 

Uıı 1500 K. 247 ~ o 19 27-3 936 10 
Makarna 450 >) 

lrınık 200 )l 

Ekmek €000 " 
l'ırinç 2: 00 )) 
Fasuly e Beyaz 500 )) 
Beyaz P eynir 500 )) 
Kaşar Peyniri 200 )) 

J 12 : o 9 
36 3 

9 o 70 
:-ıs 40 
87 :o 7 

125 10 
115 9 

)) )) 

)1 ıı 

)) 10,30 
.. 1 1 

)) ) ) 

)) 11,30 
)) )) 

Zeytinyağ"ı 750 )) 
Yumurta 1 · 000 A. 
Patates 30CO K. 
Soğan 2000 )) 
Şeker 2500 )) 
Sade 1000 )) 
Koyun 2000 )) 

398 50 30 
157 50 14 
1rn 14 
12s ·o 
662 50 50 
9~ 0 72 

1000 75 

)) 12 
>> )l 

)) 14 
)) )) 

)) 15 
) ) 15,30 
)) 16 Kuzu sooo )) 2: 00 188 )) )) 

. Mektep ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı mevaddı 
ıaşe açık eksiltme e k 1 

·kt 1 .. Y onu muştur. Tahmin bedelleri ile teminat 
mı ar arı ve gun ve ti . h· 
teklilerin belli ü saa en ızalarında gösterilmiş olduğundan İs· 
her gün G " .. &" n ve saatlerde ve şartnamelerini görmek için de 

umuşsuyu mektep d h·ı · d k' a ı ın e ı komisyona müracaatları. 

Askeri Satınalma Komisyonu ·ı · l 
İstanbul komutanlığı B l'kl . . . ı an arı : 

"O M .r 1 erı ıçın 22COO kilo kuru fasulya 
.) - art-936 Pazart · ·· ·· 

k < esı gunu saat 15,30 da açı 1c eksiltme ile alına-
<:Şa ttır. Muhammen tutarı 2420 l iradır. İlk teminatı 182 liradır. 

ar namesi herg.. ·· 11-ı d b İst k1' 
1 

. . un Oo e en evvel Komisyonumuzda görüle ilir .. 
e ı erın ılk teminat makbuz veya mektublatiyle belli gün ve 

.saaltte Fındıklıda Komutanlık Arttırma Eksi tme Komisyonuna 
ge meleri. 

Jstanbul Emniyet o· kı·· ı - ... ·· d · s·· . 1 1re or ugun en . 
uvarı ıayvanları lçin azı 35,000 çoğu 40,000 kilo yulaf ile a .zı 

40,000, çoğu 4\ 000, kilo yem otu, azı 25,000, çoğu 30,000 kilo 
yataklık ot al ı r.ması açık ek8iltmeye konulmuştur. İhale 3-4-936 
cuma güuü saat 15 te yapılacaktır. Yulafın beher kilosunun 
muhamen kıymeti 6, yem otunun 3, yataklık otun 2'5 kuruş olup 
muvakkat lam:nat akçesi 337 liradır. isteklilerin şeraiti öğrenmek 
üzere Direktöalük Muhasebesine ve eksiltmeye iştirak için de ayni 
günde ve saatte Vilayet Muhaseheciliğindeki Komisyona müra
caatleri. 

1 - Haydarpaşa Askeri hastanesinin ihtiyacı için açık eksilt
me suretile 7000 kilo süt alınacaktır.. Açık eksiltme 25 - 3 - 936 
çarşamba günü saat 14 de Selimiye satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - 7000 kilo sütün tahmini fiatı 1260 lirdır. Muvakkat temi
nat 94,5 liradır. 

3 - Muvakkat teminatlar eksiltme saatinden bir saat evvel 
tümen muhascbe cili~i veznesine yatırılacakt.r. 

4 - Başka malsandıklanna veya lankalara yatırılmış temi
nat makbuz ve mektupları muteberdir. 

5 - Şartname hergün kom isyonda görülebilir. 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Devlet Demir yol an umum müdürlüğünden: 
Mu hamme n bedeli l 8246 lira olan vagon tenviratı için akküm

latör plakl arı ve komple batarya lar 6 - :, - 936 Çarşamba günü 

saat 1. ,30 d a k apalı zarf usulü ı l e Ankarada :dare binasında sa· 
tın alınacaktır . Bu : şe girmek isteyenlerin 14 13,45 l'ralık muvak
kat teminat ile kaıunun tayin ett ğ'i vesikaları ve tekliflerın i ayni 
gün sc1at 14 30 a kadar Komisyon Reislig'ine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler Haydtırpaşada Tesel.üm ve Sevk müdürlüğ'ünde ve An
karada Malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Askeri Fabri ~>a!ar Uınu . n l\1üdürlüi?ü ilanları : 
ı\1uhteiif t !ekt .. ik malzemesi 

Evvelce de ilan edilip şartnam• !erinde değişiklik yapılan ve 
tahmin edilen bede!i (30000) 1 ra ol an miktarı malzeme Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü Satınalma komisyonunca 4 Mayıs 936 
tarihinde Pa?.arlesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile
c ckt;r Şartname (bir) lira ("O) kuruş mukabilinde Komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat tem:nat o lan (2250) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar Komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numara1 ı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona mi.iracaat'arı . 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komhyonundnn: 

Mektep elektrik laborlıtuvr.rı için kapalı zarf ile bazı elektrik 
malzemesi alınııcktır. Tahmini fiatı (5790) l ira ve pey akçes i (435) 
liradır. 

Zarflar 23 - 3 · 936 saat 15 te açılacağından zarflarını saat 14 e 
kadar vermeleri ve arttırma ve eksiltme kanununun 2, 3 üncü 
maddelerinde yaz ıl ı vesaikle komisyona müracaatları ilan o'ıınur. --

Gelibolu Belediye Rıyasetinr'en: 
1 - 10 - 3 - 936 tarihinde ibale edileceği ilan edilen elektrik 

tesisatına muvafık talip çıkmadığ ndan evvelki şartlar dairesinde 
eksiltme kanununa tevfikan temdit edilmiştir. 

2 - Temdit müddeti 11·3 · 936 tarihinden başlar. On beş 
gün devam ede r. 25 · 3 - 936 Çarşamba günü saat altıya kadar 
taliplerin te kliflerini Gelibolu belediye encümenine vermeleri ilan 
olunur. 

Maden kömürü ve mahrukat 
İsianbul D e niz Levazımı Satınalma Komisyo nu ilanla r1 : 
Tahmin edilen bedeli : 6"00 lira o lan 5(,00 ton Rekompoze 

ı, 
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komür 1 Nisan 936 gunune rastlayan Çarşamba günü saat • 4 dt· 
pazarlık suretiyle alınacaktır. Muvakkat teminatı 4060 liradır. 

Şartnamesi komisyonda 281 kuruş mukabilinde satılır. Pazarlık 

için yazılı gün ve saatte Kasımpaşadaki Komisyonumuza miirac:ıat 
olunması. 

Müteferrik 
Posta T. T. İstanbnl Tel .. fonu ld•rc Hey.Jti•ıden: 
Muhammen bedeli 4000 lira olan 40 kilometre dahili telefon 

tesisatına mahsus çift bükülmüş kapalı tel açık eksiltmeye konul
muştur. ihalesi 14 - 4 - 936 pazartesi günii saat 15 te Tahtakalede 
Telefon Direktörlüğünde yapılacaktır. ilk teminat 300 liradır. Fenni 
şartnameler hergül} parasızolarak Direktörlük Levazım Dair·•sinden 
alınabilir. Taliplerin yukarıda yazılı günde saat on dörde kadar 
teminat akçelerile beraber müracaatları. 

Ankara Jardarma genel komutanlığı salın' ima 
komisyonundan : 

1 - Çeşit ve her çeşit mikdarı şaıtnames:nde yazılı 1448 lira 
on beş çeşit yemek takımı (tabak, kaşık, bardak, peçete ve saire) 
3 - 4 - 936 cuma günü saat on beşte açık eksiltme usulıle satın 
alınacaktır. 

2 - Şartname parasız olarak Komisyondan alınalilir. ilk te· 
minat (108 lira 60) kuruştur, 

3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin eksiltme vaktinden bir 
saat evvel teminatlarını Komisyona vermiş olmaları 

Kadıköy Vakıfl r Direktörlüğü ilanları : 
Şilede Avcıkoru vakıf ormanlarının Ulupelid köyii civnrındakı 

ormanda bulunan çam ağaçlarından yapılacak J 50 metro mikab 
gayrimamul çam kerestesi açık arttırmıya çıkarılnıışt r. Gayrima
mul beher metro mikabının fiatı u450ıı kuruş ve muvakkat temi
natı «47» lirr «25ıı kuruştur. 

ihalesi 27 3-936 Cuma günü saat 15 le Kadıköy Evkaf ida
resinde yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek iizere hergün 
müracaat etmeleri. 

Ankara jandarma genel komutanlığı ı:alın alma l:o
misyonundan : 

650 kuruş tahmin bedeli on kütüklli 2590 palask takımı ile 45 
kuruş tahmin bedeli 5000 tane tüfek kayışı 2'.) - 3 - 936 çarşamba 
günü saat on beşte kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

istekliler şartnamesini parasız komisyondan alabilirler. Eksilt
meye gireceklerin 143 lira 38 kuruştan ibaret teminat mektubu 
veya makbuzu içinde olacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden 
bir saat evveline kadar komisyona vermiş olmaları. 

Muhammen bedeli 22630 lira olan kağıt ve kartonlar 8 - 4 - 936 
çarşamba gü.ıü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe 2'irmek isteyenlerin 1697,25 liralık mnvakkat teminat ile 
kanunnn tayin etti~i vesikalakı ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğ-ine vermeleri lazımdır. Şartnameler Ankara 
malzeme dairesinden, Haydarpaşada tesellüm ;ve sevk müdürlü
ğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İstanbul Harici Aıkeri Kıtaatı ilanları : 
Ordu sıhhi ihtiyacı için Haçsız olarak ecza sandıkları satın 

alınacaktır, Sandıkların içinde bulunacak maddelere aid listeleri 
almak ve fazla malumat edinmek isteyenlerin Ankarada Milli 
Müdafaa Vekaleti sıhhat işleri dairesine , Istanbulda Komutanlık 
Sıhhi fiat tahmin Komisyonu Reisliğine başvurmaları lazımdır. Bu 
iş için olan hususi vasıflarıyle birlikte fiatıda gösterir tekliflerin 
ve nümunelerin Mayıs 936 sonuna kadar Milli Müdafaa Vekaleti 
Sıhhat l,ıeri Dairesine gönderilmesi. 

Eczayı tıbbiye ve alatı ispençariye 
Mılli ~lü 'afa \ Vc'c"!eti D':ıi:: !\'!crke7 Sahnaln 

komi~yonun 'an: 
Tahmin eclılen b.deli 9450 l'r:ı ol m 19 kalem eczayı tıbl:iy 

nin pazarlıkla münakasası 27/'tvbrt 936 Cuma günü saat 14 de A 
kam Milli Miidafna \'ekfdeti 1 irıao;ında yı!pılacaktır. 

Şartnamc$iııi görmek istiyenl rin hergün \'e münakasaya iştirııı 

edec..:l:ler 'n de yevmi me:t.klırda 703 l"ra 73 kuruşluk teminı 

mektuplar. ve 2400 sayılı kanuna göre belgelerile komisyona m~ 
r.1caat a ı. 

Makineler, motörler, sair teferruat ve yağla 
Adamı Pamuk Üretme Çiftliği Oirektörlüjtünden: 

Asgari A7.ami 
Benzin 800 1200 Teneke 
Gaz 
Mazot 

1300 1600 
4000 5000 

:o EO 

)) 

" 
Valvalin 
Vakum 900 1000 Kilo 
Gres 400 ~O ~ 

Pamuk Üretme Çiftliğinin Şubat 937 sonuna 
olan ve yukarıda cins ve miktarları gösterilen 
kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. 

kadar ihtiy 
yanıcı madde! 

ihale 3 Nısan 936 Cuma günü Mat 15 de yapılaeal-tır. 
teminat 1 t:40 lira 20 kuruştur. Muhammen bedeli 20536 lirad 
Şartnameyi görmek ve almak isteyenlerin Adana Tohum i"I 
istasyonu Direktörlüğüne müracaatları ve taliplerin muayy 
~aatten bir saat evvel leklif mektuplarını Pamuk Üretme Çifti 
İdare Heyeti Başkanlıg-ına vermeleri. 

lsanbul Komutanlığ'ı birlikleri molörlcri vasıtaları için 14 t 
benzin kapalı zarfla 30 Mart-936 Pazarle!İ günü saat 15 de alıı 

caklır. Muhammen tutarı 548ü) liradır. ilk teminatı 389 lira 
Şartnamesi hergün öğleden evvel Komi<ıyonumuzda göriilelıi 
isteklilerin ilk teminat makpuz veya mektuplnrile beraber ih 
saatinden enaz bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıl 
daki Komutanlık Artırma Eksiltme Komisyonuna vermeleri. 

M YED 
lıtanbul Belediyesi ilanları 

Beher metro murabbaına 150 kuruş değer konulan Fatıh y 
gın yerinde Atikalipaşa mahallesinde Haydar caddesinde 22 i 
adada 3 metro 47 santim yüzlü 35 metro 39 !'lantimetre mura 
arsa satılmak üzere açık artırmaya konulmuş. ihale gününde gi 
bulunmamış olduğundan arttırma 23 - 3- 936 tarihine uzatılmı 
Şartnamesi Levazım Müdürlü~nde görülür. Arttırmıya girmek i 
yenler 399 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya mektu1 
beraber 23 - 3 • 936 pazartesi günü saat 15 te Daimi Encüme 
bulunmalıdırlar. 

İstanbul G. leri Satış İ~leri Direktörlüğünden : 
M. K. N. Ağırlı~ Kıymeti Cinsi Eşy...!___. 

K. G. L. K. 
454 76.00 1140.00 Dolu sinema filimi 
260-38) 28.050 1514.70 ipek işlemeli yatak ö 

Yukarıda yazılı eşyanın 25 3-936 G. sııat 14 de satış salonu 
ihaleleri yapılacaktır. isteklilerin şartlarımız mucibince eşyay 
mak için Yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırarak makbuz 
sair evrakile Direktörlüğümüze gelmeleri ilan olunur 

imtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : lsmail Girit 
Basıldığı yer: İstanbul· Nümuııe Matbaaıı 


