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(Kapnlı zarf usulile Fksilme ilanı) 

] - Eksiltmeye konulan iş Ağrı Vilayeti merkezinde beş ders
anel ilk okul ve tezeklik binasında keşif bedeli 20557 lira 4 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şartname şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C Nafıa şeraiti umumisi 
D Fenni şartname 
E Resim 
F Keşif name 
G - Rayiç cetveli 

r~ İstekliler bu şartname ve evrakı bedelsiz olarak Encümen Kale
t ığııinden alabilirler. Eksiltme 2 - 4 - 936 tarihinde perşembe günü saat 

5 te Encümeni Vilayet Odasında yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf 
tonmlile yapılacaktır. 

]ına· 3 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1542 lira muvakkat 
~dır. :m~na.~ vermesi bundan başka aşağıdaki va~ıf~a~ı hamil olup göster
bilir ıesı. luzımdır. En aşağ"ı 10000 liralık bu gıbı ınşaat yapmış olmak 
i hale~ ~ı~lomalı memur ve inşaat mühendisi bulunmak ve nafıa mühen
~ıklı· ıslı~ınden vesika almış olmak şarttır. 

. 4 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
ır saat evveline kadar Encümeni Vilayet Odasına getirilecektir. 
osta ile gönderilecek mektupların nihayet üçlincü maddede yazılı 
aate kadar gelmiş olması ve dış zarfında mühür mumu ile iyi ka
atılmı~ olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. 

5 - Bu inşaat bedelinin 6340 lirası Vilayetten 935 bütçesindeki 
yan:1hsilattan 935 mali yılı sonuna kadar kalacaksa geri kalan 14217 
inc·ra 4 kuruşu da 936 bütçesindeki tahsisattan 936 eylül ayı sonuna 

~bbıl1 adar yapılacağı nisbetinde tediye edilecektir. 
gireıı ~ ~ Bu inşaata ait keşif şartname ve rayiç ve cetvellerinin 
l ı~tı~'.ı~~;kl.ı birer ö.rne~i Erzurum, Kars, Trabzon Vilayetlerine gönde-

ıstı .. ştır. lsteklılerın adı geçen Vilayetlere müracaat ederek okuya
:ubileılırler. 
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Sarnsun Valiliğinden : 
Çarşamba kazasmda yaptırılacak mektep binası inşaatına aid 

an. 
1 
2 
3 

Keşif bedeli « 17,662 » lira t< 21 » kuruştur. 
Muvakkat teminat « 1,325 ıı liradır. 
İhale 30 mart 1936 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 
onbeş buçukta Vilayet Daimi Encümeninde kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

4 - Bu· · A _ ~şe aıt evrak şunlardır : 
B _ Eksıltme şartnamesi, 
C _ Mukavele projesi, 

Fenni şartname, 

F.
D - Keşif hülasa cetveli 

P . , 
- roıe, 

nıerıc 

F - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, _ 
İstiyerler evrakı' Samsun Nafıa dairesinde görebilirler. ~ 

5 - F.ksiltmeye1 girebilmek için Ticaret_ Odasında kayıtlı oldu
ğuna ve fenni ehliyeti haiz bulunduğ-una~dairfoii'.yclN;"°, 
fıa Müdürlüğünden alınmış vesikafibrazı :şarttır. 

6 - Eksiitmeye girenler bu evrakı..,görmüş addolunurlar. 
7 - Vesik;tlarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif mektupları 

pullu olduğ·ıı halde ~o zarfın ıçerisinde ikinci bir kapalı 
zarfta olacaktık. 

8 - Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza mukabilinde 
Encümen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı 

saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile 
iyice kapanmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
9 - İhale u 2490 ıı sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa 

göredir. 
10 - Keşif hulasaları, fenni şartname, eksiltme şartnamesi ve 

mukavele suretleri lstanbul, İzmir, Ankara Nafıa Müdür
lüklerine gönderilmiştir. 

Dahiliye V ~ka!ctinden : 
Vilayetler evi arkasındaki 4773,6/0 metre mikabı miktarındaki 

tokrak hafriyatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 13 Nisan 936 pazartesi günü saat 15,30 da yapılacak· 

tır. 

Eksiltme Y enişehirdeki Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır, 

Muhammen keşif bedeli 1909 lira 47 kuruştur. 
Muvakkat teminat 143 lira 50 kuruştur. 
Kat'i teminat 287 liradır. 
İstekliler bu işe ait mali ve fenni şartnameleri ve krokisini gör

mek üzere Dahiliye Vekaleti Vilayetler idaresi Levazım Bürosuna 
müracaat ederler. 

İsteklilerin 13 Nisan 936 pazartesi günü saat 15 te teminat 
makbuzlarile birlikte komisyona müracaat etmeleri lazımdır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları : 
Haydarpaşa hastanesi rontgeni pazarlıkla 28 Mart 936 cumar· 

tesi günü saat 11 de tamir ellirilecektir. Muhammen tutan 1839 
liradır. Kat'i teminatı 276 lıradır. Hergün öğleden evvel şartna
mesi Komisyonumuzda görülebilir. isteklilerin kat'i teminat mak
buzu veya mektuplariyle beraber Fındıklıdaki Komisyonuna gelme· 
leri. ---Akay lıletmesi Direktörlüğünden ı 

1 - Bedeli keşfi 2811 lira 99 kuruş olan Burgaz, 3911 lira 
60 kuruş olan Heybeliada, 3761 lira 78 kuruş olan Maltepe iske
lelerimizin tamir işleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 1 - Nisan - 936 çarşamba günü saat 15 te Kara· 
köyde İdare merkezinde yapılacaktır. 

33 - Keşif ve şartnameleri görmek istiyenlerin hergün leva· 
zım şubesine ve eksiltme için de yüzde 7 ,5 nisbetinde muvakkat 
teminatlariyle yazılı günde şefler encümenine gelmeleri. 
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İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
Keşif bedeli 4499 lira dört bin dört yüz doksan dokuz lira 34 

kuruştan ibaret bulunan Vilayet konağı bahçesinde B~vekalet, 
Hazinei Evrak binasında yapılacak iki adet evrak muhafaza deposu 
ve bahçe muhafaza duvarlarının inşıısile ayrıca tamirat ve tesisat 
işleri keşif ve şeraitine göre açık eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin keşif ve şartnamelerini görtnek istiyenİetin en 
az iki bin liralık bu işe benzer i.ş yaptığına dair idarele
rinden almış oldukları vesikalarla eksiltme gününden en son sekiz 
gün evvel lstanbul Nafıa Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni 
ehliyet vesikaları ve 338 liradan ibaret muvakkat teminat akçele
rile 27/3/936 cuma günü saat on dörtte Mil li Emlak Müdürlüğün
de toplanan komisyona gelmeleri. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Paşabahçede yapılacak 52d9.90 lira keşif bedelli su de

posu açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 8 nisan 936 Çarşamba günü saat 11 de Kaba· 

taşta İnhisarlar Leva:r.ım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 396.75 liradır. 

4 - istekliler ebiltme tarihinden en az üç gün evvel inhi
sarlar İnşaat şubesine gelerek en az 100 M3 lik betonarme su 
deposu yapmış olduklarını vesaikile isbat ettikten ve ehliyet 
vesikası aldıktan sonra 27 kuruş mukabilinde keşif evrakını 

istiyebi lirler. 

Müteferrik 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
5000 kilo demir tel: 8 - 4 - 936 çarşamba günü saat 15. Şart

name ve nümunesi mucibince yukarıda miktarı yazılı malzeme 
pazarlıkla satın alınacaktır. Vemrk istiyenlerin yazılı gün ve saatte 

0f'l 7,5 güvenme parasile birlikte Kabataşla levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım satım komisyonuna müracaatları. 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlü~ünden: 
Eksiltmesi diğer ilana bırakılan 200 ton katod bakırının 1 Nisan 

1936 çarşamba günü saat 14 te kapalı zarf usulile eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Talipler eksiltme saatından bir saat evvel teklif mektuplarını 
ve leflcrini komisyona vermeleri ve zeyil şartnameyi almak için 30 
kuruşluk pulla 16 - 3 - 1936 tarihinden itibaren hergün muhasebe
mize müracaat eylemelidirler. 

İst Posta T. T. Ba,müdürlüğünden: 
Y eşilköy telsiz istasyonu yakınında gösterilecek depoda teslim 

şartile kağıthane harmanı nevinden 41000 tane deliksiz tuğla açık 
eksilme ile satın alınacaktır. Eksiltme 30-3 936 tarihine musadif 
pazartesi günü saat 15 te Galatasarayda İstanbul pcısta T. T. Baş
müdürlü~ünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacakactır. 
Muhammen bedel 697 lira muvakkat teminat 52 lira 28 kuruştur. 
isteklilerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 
üzere eksiltme gün ve saatinden evvel Başmüdürlük Yazı işleri 
Kalemine müracaatleri . 

Kocaeli İnhisarlar Ba tmüdürlüğünden : 
idaremizin Düzce Müdürlüğü ile, Gündoğdu ve Üskübü ambar

larında mevcut kabili t czyid ve tcnakıs olmak üzere ceman 600,000 
kilo ve Hende k ve Akyazı idare' eri ambarlarında mt vcut keza 
kabili t !zyid ve tenakıs 375,000 kilo 935 m.:ıhsulü yaprak tütünle
rin Adapazarı tarikile Pendik ve Haydarpa~aya kadar olan nakli 
yatı 2490 sayılı kanunun umum ahkamına tevfikail ve şartnamesi 
mucibince kapalı zarf usulile eks:ltmeye konulmuştur. 

1 - Şrrtname suretleri Kabataşta İstanbul inhisarlar Başmü
dürlüğü Yaprak Tütün ve Z ·raat şubesinden, Kocaeli Başmüdür-

lüğünden, Adapazarı, Hendek, Düzce ve Bolu Müdürlüklerine 
bilabedel alınabilir. 

2 - Eksiltmiye iştirak etmek isteyen talihlerin muhammen 
delin yedi buçugu nisbetinde güvenme paraları olan 1200 l:r 
ldare veznesine yatırnrak mtıkabilinde alacakları vezne makbuzu 
veya hükOmetçe muteber milli bir bankanın bu miktarı ihtiva ed 
teminat mektubunu, teklif mektublarile tirlikte Z7 - 3 - 936 tarihi 
müsadif Cuma günü nihayet saat 14 e kadar Kocaeli inhisar 
Başmüdürlüğü merkezinde toplanacak olan Komisyon Riyaseti 
makbuz mukabilinde tevdi etmeler!. 

İstanbul Deniz Levazımı Satınalma Komisyonu ilanlar 
Tahmin edilen bedeli 47"0 lira olan 30 kalem salmastra 

Mart 936 Salı günü sart 10 da pazarlık suretiyle alınacaktır. ~ 
vakkat teminat 356 lira 25 kuruştur. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve pazarlığa gir 
ceklerin de belli gün ve saatte muvakkat teminat makbuz ve, 
mektupları ile Kasımpaşada bulunan Komisyonumuzu müracaatls 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
Eksiltmesi diğer ilana bırakılan 200 tonkatod bakırının 1 Nisı 

1936 Çarşamba günü saat 1-t de kapalı zarf usulile eksiltın' 
yapılacaktır. 

Talipler eksiltme saatmdan bir saat evvel t eklif mektupları 
ve leflerini Komisyona vermeli ve zeyil şartnameyi almak ı çin • 
kuruşluk pulla 16-3-1936 tarihinden it ibare n her g-ün muhaseb1 

mize müracaat eylemelidirler. 

İstanbul komutanlığı birlikleri ıçın takarrur edecek fiata naıl 
ran on bin liralık yemeni 6 4 - 936 pazartesi g [inii saat 15 1 

kapalı zarf usuliyle alınacaktır. Şartnamesi hergün öğleden ev'V' 
komisyonumuzda görülebilr. İlk teminat ( 750 ) liradır. istekliler 
ilk teminat makbuz veya mektuplar.le birlikte 2490 sayılı kanuntl 
2, 3 ncü maddelerindeki vesaikle beraber teklifatın ihaleden e 
az bir saat evveline kadar Fınru 1dıdaki İstanbul Komutanlığı Satır 
alma komisyonuna vermeleri. 

Ankarada Jandarma genel komutanlığı 
satınalma komisyonun.:an . 

Vasıflarına uygun ve bir tanesine 78 lira dezer b içilen sekse 
den yüz takıma kadar zabit bineği eğeri yeniden eks:Itmeye konlf 
muştur. Kapalı zarf eksiltmesi 26 - 3 - 936 perşembe günü saat C 

beşte yapılacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. 
isteklilerin kanun ve şartnamede ynzılı belge ve 585 liralık i 

leoıinat makbuzu veya banka mektubu içinde bulunacak t eklif mel 
tuplarını en geç eksiltme günu vaktinden bir saat evvel KomisyoC 
vermiş olmaları. 

Belediye Sular İdaresinden : 
Halis külçe kalay « Banka Marka » 

idaremizce miktar ve markası yukarıda yazılı 

satın alma işi kapalı zarfla münakasaya konmuştur . 

450 kilo 
külçe kalay 

1 iste kliler münakasa şartnamesini Taksim İdare Merkez bin· 
sındaki Levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 
ihale 20 Nisan 936 pazartesi günü saat 15 te İdare merk1 

zinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yaıı 
2 

gün ve saatten evvel müdürlüğe vermelidirler. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
450 kilo Göztaşı 

2 Ton Arap sabunu 
2 Ton Soda 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı malzeme şartnamesi mucibin" 
pazarlıkla satın alınacakhr. Vermek irtiyenlerin yüzde 7,5 güve~ 
me paralarile birlikte 9 - IV - 936 perşembe günü saat 15 te Kab' 
taşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonuna müt1 

caatleri ilan olunr• 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Şartname ve nümunesi mucibince 5000 kilo kalın kınnap pa

zarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin 6-4-936 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 14 de yüzde 7,5 güvenme paralariyle 
birlikte Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko
nıisyonuna müracaatları. 

Nafıa Bakanlığından 
4 Mayıs 936 Pazartesi gunu saat 15 de Ankaradıı. Nafıa 

Bakanlığ-ı Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasında 2700 lira mu
hammen bedelli 30 ton lama demirinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartname ve teferruatı parasız olarak Bakanlık 
Malzeme Dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 202 lira 50 kuruştur. 
isteklilerin 4 Mayı~ 936 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada 

Bakanlık Malzeme Eksiltme Komisyonunda bulunmaları lazımdır. 

Koccieli inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
İdaremizin Hendek Müdürlüğü ile Ak.yazı memurluğu ambarla

rında mevcut kabili tezayüt ve tenakıs olmak üzere ceman 250,000 
kilo 935 senesi mahsulü yaprak tütünlerin Adapazarı Müdüriyeti 
ambarlarına kadar olan nakliyatı şartnamesi mucibince eksillmiye 
konulmuştur. 

Şartname suretleri Kabataşta İstanbul inhisarlar Başmüdürlüğü 
Yaprak Tütün ve Ziraat şubesinden Kocaeli Başmüdürlüğünden, 
Düzce, Hendek ve Adapazarı Müdürlüklerinden bilabedel alınabi
lir. Pazarlı~a iştirak etmek istiyenlerin 26-3-936 tarihine müsadif 

perşembe günü saat 14 de muhammen bedelin °/ıı 7,S nisbetinde 
güvenme paraları olan 85 lirayı veya hükumetçe muteber milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamilen Kocaeli Başmüdürlüğü mer
kezinde toplanacak olan Komisyona müracaatleri. 

Makineler, motörle~ teferruat ve yağları 1 

Belediye Sular idaresinden : 1 

Buşakle 

Yangın muslutu kutusu 
)) )) 

Buşakle tamponu 
ı> borusu 

, Priz şapkası 
)l 

)) )) 

Vana şapkası 

Manşon 
Manşon 

)) 

)) 

)) 

60 m/m 
90 )) 

ıs ıı 

20 )) 
40 )) 
80 )) 

100 )\ 
40 )) 
60 )) 
80 )) 

100 )) 

ı Plaka 150 ıı 

1200 Adet 
:o 
25 

500 
lLOO 
1000 
200 
100 
50 
50 

250 
150 
100 
74 
10 

100 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) ı ~ )) 
dc;remizce eb' d 

lar d"kt" .. a ve mıktarı yukarıda yazılı adi dökme parça-
mın o urulmesi · · k 
1 ı t ki 1 

ışı apalı zarfla münakasaya konmuştur. 
- s e ı er ·· k 

zind k' L S m~n.a asa şartnamesini Taksim, idare Merke-
e ı evazım ervısınden .. 

ı 2 _ ihale 
20 

N' parasız olarak alabılırler. 
Me k . d ısan 936 Pazartesi günü saat 16 da idare • 

r eıın e yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yubrıda yazılı 
tarih ve s tt l M aa en evve üdürlüğe vermelidirler. 

İnhisarla~um mu·· du·· ı- "' - d . 
ı r ugun en. 
daremiz 'ht" · · 1 ıyacı ıçın şartname ve nümunesi mucibince 100 

metre su h t y or umu pazarlıkla satın alınacaktır. 

t ermtk isteyenler 0/0 7,5 muvakkat güvenme paralariyle birlik-
' ~- ~~zar ı~ın yapılacağı 9 - lV - 936 tarihine raslıyan Perşembe 

gunu saa 14 t K b L ' K . e a ataşta evazım ve Mubayaat Şubesindeki alım 
oını.!.yonuna müracaat edebilirler. 

Belediye Sular idaresinden ~ 
Kurşun boru 15 m - m Kutrunda 25000 Kilo 

" 20 m - m » 5000 ı> 
ıı 30 m - m • 5000 • 
>> 40 m - m » 3000 ll 

idaremizce eb'ad ve miktarı yukarıda yazılı kurşun boruların 
satın alınmast kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - istekliler münakasa şartnamesini Taksim İdare Merkez bi
nasındaki Levazım servisnden parastz olarak alabilirler. 

2 - ihale 13 Nisan 936 Pazartesi günü saat 15 te idare Mer
kezinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı tarih 
ve saatten evvel Müdürlüğe vermelidirler. 

Belediye Sular İdaresinden: 
Memelon 

)) 

Yangın mesluğu 
)) )) 

)) )) 

Vanduz musluğu 
)) il 

El musluğıı 
)) 

Ana musluk 
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Şapofon 
Emniyet musluğu 
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ağızlığı 

tiji 
ağızlığı 

Ankara Belediye Reisliğinden : 

15 m/m 
40 » 
60 ll 

60 )) 

90 ll 

40 ~ 

15 )) 
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20 )) 
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40 • 
15 )) 

15 )) 

20 )) 

30 it 

40 )) 

15 )) 

10 • 
15 )) 

500 adet 
50 )) 
30 )) 
30 )) 
25 )) 
25 )) 
25 » 
50 1) 

55 )) 
750 )) 
100 )) 

50 )) 
25 )) 
25 )) 

750 )) 
50 )) 
25 )) 

A - Satın alınacak şey otobüs direktörlüğü için 50 - 70 ton 
benzin olup tahmin bedeli 25375 liradır. 

B - Şartnamesi 127 kuruş mukabilinde direktörlük levazımın
dan alınabilir. 

C - ihalesi kapalı zarf usuli yle 3 - 4 - 936 Cuma günü saat 
15 te direktörlük binasında yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat mıktan 1904 liradır. 
E - isteklilerin' kanunun emrettiği bütün şeraiti haiz olmaları 

icap eder. 

F - Kapalı zarflar 3 - 4 - 936 gunu saat on dört buçuğa ka
dar Komisyona tevdi edilmiş olmalıdır. 

Muhammee bedelleriyle mıktarı ve vasıfları aşa~ıda yazılı 2 gu· 
rup matbaa malzemesi 26 - 3 - 936 Perşembe günü saat lO da 
Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme 
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ile satın alınacaktır. 1 

Isteklilerin hizalarında yazılı mdvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe 
girmeye manii kanuni bulunmadığ'ına dair beyaneeme vermeleri 
lazımdır. 

Ankara J.ı rdarma genel komutanlığı salın1lma 
komisyonundan : 3 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu 
tarafından parasız olarak verilmektedir. 

100 Kg. pirinç çizgi muhtelif pusta muhammen bedeli 710 lira 
ve muvakkat teminatı 53 lira 25 kuruştur. 

2 - 300 Kg. katrat ve boş muhammen bedeli ?31 lira ve 
muvakkat teminatı 17 lira 35 kuruştur. 

İnhisarlar u· Müdürlüğünden: 
8000 kilo Gaz ya~ı 8 - 4- 936 Çarşamba saat 14 de şartname 

ve nümunesi mucibince yukarıda miktarı yazılı malzeme pazarlıkla 
satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin yazılı gün ve saatte uf' 7,5 
güvenme parasile birlikte Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonuna müracaatları. 

Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaş1r 
AYAKKABI VE TEFERRUA Ti 

Tarsus hçebaylığmdan : 
Tarsus İlçesi, köy bekçileri için, boz renkte yerli şayaktan, 

ceket, tam kilot pantalon, köstek, tozluk, mat bclkayışından ve üç 
boyda olmak üzere 130 takım elbise 25 mart 936 gününden itibaren 
20 gün müddet.le açık eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olanların yüzde 7,5 hesabile 88 lira teminat akçelerile 
Komisyona müracaatleri ilan olunur. 

Haydarpaşa Lisesi Satmalm"'\ Komisyonundan : 
1 - Haydarpaşa Lisesi ve Muallim kısmı talebesi için az 460, 

çok 500 çift iskarpin, taahhüdünü yapmamış olan müteahhit nam 
ve hesabına dçık eksiltme suretile ve şartnamesi mucibince satın 

alınaraktır. 

2 - Tahmin fiatı 3000 lira ve ilk teminat 225 liradır. 
3 - Eksiltme 7 • 4 - 936 salı günü saat 14 te İstanbul Kültür 

Direktörlüğü binasında toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Okul Direktörlüğüne mü

racaat etmeleri ve isteklilerin belli günden evvel Okul Direktör
lüğünden alacakları irsaliye ile teminatlarını Liseler Muhasebecili
ğine yatırmaları lazımdır! 

MCZAVEDELER 
............................... zım ....... aııı ....... 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları : 

Alemdağı vakıf ormanlarının (Taşdelen ormanı hariç olmak 
üzere) Defnelik su kaynağından başlıyarak Polenez köyü hududuna 
kadar olan ormanlarda fırtınadan devrilmiş ve evvelce kırılmış ve 
kesilmiş olup yerde yatmakta olan kestane, gürgen, kayin ve meşe 
ağaçlarından tahminen 12 bin kental odun açık artırmıya çıkarıl

mıştır. Beher kentalin muhammen fiatı «10» kuruş, muvakkat temi
natı ll90>> liradır. İhalesi 27 - 3 · 936 cuma günü saat 15 te Kadı
köy Evkaf idaresinde yapılacağından isteklilerin şartnameyi gör
mek üzere hergün müracaat etmeleri. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü hanları : 
Şilede Avcıkoru vakıf ormanlarının Ulupelid köyü civarındaki 

ormanda bulunan çam ağaçlarından yapılacak 150 metro mikab 
gayrimamul çam kerestesi açık arttırmıya çıkarılmıştır. Gayrima
mul beher metro mikabının fiatı ll450» kuruş ve muvakkat temi
natı l<47» lirr «25ı> kuruştur. 

ihalesi 27 3-936 Cuma günü saat 15 te Kadıköy Evkaf İda
resinde yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere hergün 
müracaat etmeleri. 

1 - Çeşit ve her çeşit mikdnrı şartnames ; nde yazılı 1448 lira 3 
on beş çeş it yemek takımı (tabak. kaşık, bardak, peçele ve saire) 
3 -- 4 - 936 cuma günü saat on l; eşte açık eksiltme usulile satın S 
alınacaktır. 

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

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

Posta T. T. tstanbnl Telefonu İdııre Heyotinden: 
Muhammen bedeli 4000 lira olan 40 kilometre dahili telefon 

tesisatına mahsus çift bükülmüş kapalı tel açık eksi itmeye konul
muştur. lhalesi 14 - 4 - 936 pazartesi günü saat 15 te Tahtakalede 

ı Telefon Direktörlüğünde yapılacaktır. ilk teminat 300 liradır. Fenni 
şartnameler hergün parasız olarak Direktörlük Levazım Daire~inden 
alınabilir. Taliplerin yukarıda yazılı günde saat on dörde kadar 
teminat akçelerile beraber müracaatları. 

Cinsi 
Gayrimamul 
kereste 

Miktarı Tahmin bedeli 
210 ,883 M3 Beher M3 

3 lira 

Muvakkat 
teminat ihale gunu 

47 lira 45K. 3 '4/936 
cuma 

İğneadada Longoz vakıf ormanlarının Sakapınarı iskelesi civa· 
rındaki orman kıtasında önce numaralanıp tesbit edilmiş olan k..ı 
vak ve ihlamur ağaçlarından kesilip yapılmak şartile yukarıda mik· 
tarı yazılı gayrimamul kavak ve ihlamur kerestesi açık Prtlırmıya 
çıkarılmıştır. 

ihalesi yukarıda yazılı gün ve saat on beşte İstanbul Vakıflar 

Başmüdürlüğü binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Şart

namesi hergün akarat kaleminde görülebilir. isteklilerin ihale saa

tine kadar pey akçelerile birlikte gelmeleri. 

Komutanlık birliklerine ait olup köhneye tefrik edilen 2470 

adet Fotin 342 adet çizme 91 adet yemeni ile 350 kilo ağırlı~ında 

on bir kalem bakır edevatı 25 - 3 - 936 çarşamba günü saat 11,30 

da açık arttırma ile satılacaktır. Görmek arzu edenler Davutpaşa· H 

daki Topçu alayına gidip görebilirler. Arttırmıyn gireceklerin elli 

liralık son teminallarile birlikte vakti muayyende Findıklı Komu- e 

tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Tahminen 20 lon hurda pirinç talaş 6 - 4 - 936 Pazartesi günü 
saat 3 de Haydarpaşada Gar binası dahilinde 1 inci İşlteme Komis- 1 

yonu tarafından açık arttırma ile satılacaktır. Muhammen ton be· 
deli 100 liradır. isteklilerin 150 lira muvakkat teminat ile kanunun 
tayin eltiğ"i vesikaları ve kanunun 5 inci maddesi mucibince işe 
girmeye manii kanuni bulunmadığına dair beyannme vermeleri 
lazımdır. Bu işe ait şartname Haydarpaşada 1 inci İşletme Komis· 
yonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

Şilede Avcıkoru Vakıf ormanlarının Ulupelid köyü civarındaki 

ormanda bulunan çam a~açlarından yapılacak 150 metre mik'ab 

gayri mamul çam kerestesi açık arttırmıya çıkarılmıştır. Gayri 

mamul beher metre mikabının fiatı (450) kuruş ve muvakkııt 

teminatı (47) lira (25) kuruştur. 
ihalesi 27-2·936 Cuma günü saat 15 de Kadıköy Evkaf İdare·: 

sinde yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere het 
gün müracaat etmeleri. 

imtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : lsmail Girit 
Basıldığı yer : İstanbul - Nümune Matl>aası 


