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~ONAKASALAR 

insaat ve tamirat 
~ 

(Kapalı zarf usulile Fksilme ilanı) 

Dahiliye Vekaletinden : 
_Yilayetlerevi garaji önünde yapılacak 13,5 met~o boyunda 
ıstinat duvarile 39,45 metro boyunda asfalt yol ınşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 3044 lira 65 kuruştur. 
Muvakkat teminat 228 lira 35 kuru~tur. 
Kat'i teminat ihale bedeli üzerinden yüzde 15 nisbetindedir. 
Eksiltme 9 - 4 - 936 perşembe günü saat 15,30 da Yenişe
hircle Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak Satınalma ko
misyonunca yapılacaktır. 
Eksiltmeye girecekler 3 üncü maddede yazılı muvakkat temi
natı vermekle beraber Ankara Nafıa Müdürlüğünden alınmış 
ehliyet vesikası göstermeğe mecburdurlar. 
istekliler bu işe ait proje ve fenni ve mali şartname ile ke· 
şifnameyi hergün Vekalet Vilayetler İdaresi Levazım büro 

ında görebilirler. 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
Görülen lüzum üzerine bazı tadilat ve ilaveler yapılan Ülobüs 

arajı cephe dıvarı inşaatına ait ilan iptal edilmiş ve keyfiyetin 
ia~ıdaki şekilde yeniden ilanına lüzum görülmüştür. 

A - Eksiltmeye konulan iş Otobüs garajı cephe ve yan duvarı 
e kapıcı odası inşası olup keşif bedeli 11615,54 liradır. 

B - Şartname ve projesi Belediye Fen Direktörlüğünden bu 
le:l_e meşgul Mimar, Mühendis veyz taşçı esnafı olduklarına dair 

· etırılecek vesika mukabilinde Otobüs Direktörlüğünden parasız 
larak alınır. 

C - lhalesi 4 - 4 - 936 günü saat 10,30 Otobüs Direktörlü~ünde 
apılacakhr. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
~ - ruvakkat teminat miktarı 871, l 7 liradır. 

• d- steklilerin kanunun emrettiği bütün evsafı haiz olmaları 
azım ır. 

_G .- Teklif mektupları 4 _ 4 _ 936 günü saat 10 da Komisyona 
i erılmış olmalıdır. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
t Keşif bedeli 5872 lira 20 kuruş olan Kadiköy ve Haydarpaşa 
rasındaki rıhtım ve şosanın tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konul
}uş~ur. Eksiltme 9 Nisan 936 Perşembe günü saat 15 da Daimi 

~,~:~um.e~de yapılacaktır. istekliler şartname ve projesini 30 kuruş 
• ka?ılınde levazım Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye gir-

ne ıste l 249 
1 yen er O numaralı arttırma ve eksiltme kanununda y-
ı ı vesika 440 . 
.1 k ve lıralık muvakkat teminat makbuz veya mektu-

>ı e te lif k 
> b n-ıe tuplarını havi zarflarını yukarıda yazılı günde saat 
n eşe kabar O · • E. .. l'd' aımı ncumene verme ı ır. 

Keşif bedeli 231 lira 8 kuruş olan Karaağaç müessesatı pay 
mahalli önündeki iskelenin taı:rı iri ı: a:rarlığa konul muştur. Keşif 
evrakı Levazım müdür1 üği.inde görülür. Pazarlığa girmek isteyen
ler Beled iye fon işleri Müdürlüğünden alacakları ehliyet vesika
sile beraber 17 lira :o kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 27 -~3 - 936 Cuma günü saat 16 da Levazım 
Müdürlüğünde bulurımalıdır. 

Keşif bf"deli 1172 1 ira olan Çubukluda ~ apılacak olan gaz de· 
polarma iı::tinad duvarı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı 

ve şartnamesi Lüvazım müdürlüğünden görülür. Eksiltmeye girmek 
isteyenler 2-190 numaralı arttırma vs eksiltme kanununda yazılı 
vesika ve Belediye Fen İşleri inşaat Şubesinden alacakları fen 
ehliyet vesikası ve 88 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek
tubile beraber 10 Nisan 936 Cuma günü saat 15 te Daimi Encü
mende bulunmalıdır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık İstanbul Satın
a\ma. Komislonundnn: 
1 Keşif bedeli 100 ~ira olan lstanbul ithalat Gümrüğü Sirkeci 

ambar talıanına döşenecek ağaç ıskaranm 26 - 3 - 936 per
şembe günü saat onda pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. 

2 - Şartname ve keşfi komisyondan alınır. 

3 - lsteklilerin 7,5 liralık teminat makbnzu ve kanuni vesikalarile 
komisyona gelmeleri. 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
8 · 4 - 936 çarşamba günü saat 15 de İstanbul liseler muhase

beciliğinde müteşekkil eksiltme komisyonu odasında 3583,45 lira 
keşif bedelli Haydarpaşa lisesi binasında yapılacak tamirat ve in
şaat işleri açık eksiltme usulile eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler bu işe ait mukavele projesiyle eksiltme nafıa işleri 
umumi ve hususi fenni şartnameleri ve keşif hulasasiyle buna mü
teferri diğer evrakı mektep idaresine müracaat ederek görebilirler. 

ilk teminat 269 liradır. Bu teminat eksiltme gününden evvel 
mektep idaresinde alınacak irsaliye ile liseler muhasebeciliğine 
yatırılacaktır. Taliplerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yap
tığına dair idarelerinden almış oldukları vesikalarla lstanbul Nafıa 
müdürlüğüne, eksiltme gününden en son sekiz gün evvel müracaat 
ile fenni ehliyet vesikaları almaları lazımdır. --

Büyükadada Yürük Ali Plajında yapılacak tesisat: 
Büyükadada Yürük Ali Plajında projesine göre yapılacak te

sisat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 10635 Ji. 
radır. F.ksiltme 31 - 3 - 936 Salı günü saat 16 da Daimi Encümen
de yapılacaktır. Plan, bir kabinerıın tafsilatı, tulani makta, hususi 
şal"tname vt umumi şartname gibi proje evrakı 53 kuruş mukabi
linde Levazım Müdürlüğünden alınır. 1steklilerin 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve Belediye Fen İşleri Müdürlü~ünden alı
nacak ehliyeti fenniye vesikasile 798 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubu ile beraber teklif mektuplarını havi zarfla
rını yukarda zazılı günde saat 15 e kadar Daimi Encümene ver
meiidirler, 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Cibali fabrikasıqda ya.ınl~ak 1 14181 lira 10 kuruş keşif 

bedelli hala ve lavabolar inşaat~ kapalı zar,f, psulil<';. ~siltmeY,e kon· 
pıuştur. t 

2 - Eksiltme 3 · 4 · 936 cuma F günü saat 11 de Kabataşta in
hisarlar binasındaki Komisyondi\ yaJ?ılacaktır 

3 - Muvakkat teminat 1063 lira 58 kuruştur. 

4 - istekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar İnşaat 
Şubesine gelerek diplomalı mimar veya mühendis olduklarını ve 
~vvelde en az 10,000 liralık inşaat yaptıklarını mukavele ve ka
bul r,aporu suretler11e ispat ettikten ve {enı;ıi ehliyet vesibsı aldık
tan sonra 71 kuruş mukabilinde eksiltme evrakını istiye.bilirler. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarflar ihale günü saat tam 10 a 
kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

1 - Kabataşta idaremize ait ambarların deniz cihetinde ve am
bar aralarında ve vinç rayı etrafında bulunan parkelerin boş· 
luklarının ziftle doldurulması ve deniz kısmındaki t< 10 » M2 

sahanın çimentolarının tamiri pazarlıkla eksiltmiye konulmuş· 
tur. 

2 - Şartnamesi mucibince bedeli keşfi 1632 lira 88 kuruştur. 
3 - fstekliler şartname ve keşifnameyi almak üzere hergün ve 

pazarlık için de 27 - 3 · 936 cuma günü saat 14 te yüzde 
15 güvenme paralarile birlikle Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaat edebilirler. 

Eskişehir Bayındırlık Direktörlüğünden: 

istekli çıkmamasından dolayı Eskişehir - Çifteler yolunnun 38 
+ 000 - 25 + 750 kilometreleri aı ası şosa esaslı tamiratı 23/3 '936 
gününden 6 nisan 936 pazartesi günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere, eksiltmesi uzatllmı~tır. Tamiratın keşif tutarı 16143.11 liradır 

Muvakkat teminat l 210 lira yetmiş dört kuruştur. 
Şartname, keşif, grafik ve ekleri olan evrak her zaman Bayın· 

dırlık Direktörlüğünde görülebllir. 
isteklilerin, Direktörlükçe, ibraz ettiği vesaiki muvafık görülen 

bir mühendis veya fen memurunun işi mes'uliyeti fenn iyesini de
ruhte ettiğine dair noterden musaddak bir taahhütnameyi, Ticaret 
Odasından mali kifayetine ait bir vesikayı, ihaleden en az sekiz 
gün evvel Bayındırlık Direktörlü~ünden alacağı ehliyet vesikasını 
teklif mektuplarına eklemeleri şarttı. 

Teklif mektuplarının 6 nisan 936 pazartesi günü saat 15 e ka
dar makbuz mukabilinde Daimi Encümen Başkanlığına verilmiş ol· 
ması gerektir. 

Konya Sanat Mektebi Direktörlüğünden : 
İnşaatın bedeli keşfi : 4613 lira 70 kuruş 
T eminat yüzde 7 ,':ı tutarı 346 lira. 
Okulumuzda yeniden yapılacak olan Mutbak çamaşırhane, bula

şık mahalli ve hamam ile tesviye atölyesinin kiremit altına tahta 
döşenmesi ve zemininin betonlanması ve okul binasının iki tarafına 

yapılacak duvar ve demir parmaklık aşağıda şartlar içinde 19-3-936 
tarihinden 3-4-936 tarihine kadar 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Bu işi yapacaklar iktidarı fcnnilerine dair Nafıa Başmü· 

hendisliğinden alaçakları ka~ıdı komisyona göstermeleri ve ticaret 
odasında kayıtlı bulunmaları ve 2490 numaralı kanun mucibince 
yukarıda gösterilen 346 lira teminatı bir gün evvel maliye vezne
sine yatırmalan veya banka mektubu getirmeleri lazımdır. 

2 - Eksillme işi Kültür direktörlüğünde Nisanın üçüncü cum.ı 
günü saat 14 de yapılacaktır. 

3 - Fazla malumat almak ve projeyi görmek isteyenler ber 
gün okul direktörluğüne başvurabi lirler. 

Samsun Valiliğinden : 
Terme kazasında yaptırıl acak mektep binası inşaatına 

ilan. 
aid ı 

1 - Keşif bedeli • 17,662 » lira « 21 » kuruştur. 

2 f.1uv,kka~ temiqat <,<. l,3Z5 » liradır. 
3 \~ale 30 mıırt 1936 tarihine raslıyan pazartesi gunu s• 

bnqeş buçukta Vilayet. Daimi Encümeninde kapalı ı 

u.sulile yapılacaktır. ~~ r Hl 
4 Bu işe ait ~vrak şunlardır : ' 
A - Eksiltme şartnamesi, 
~ - Muk.a,vele prçıjesi, 

Ç - Feııni şaı:tname, 
D - Ke~if hülasa cetveli, 
E - Proje, 
F - Nafıa işleri şeraiti umurniyesi, 

lstiyenler evrakı Samsun Nafıa dairesinde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için Tıcaret Odasında kayıtlı old 

ğuna ve fenni ehliyeti haiz bulundu~una dair Vilayet N 
fıa Müdürlüğünden alınmış vesika ibrazı şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler bu evrakı görmüş addolunurlar. 
7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif mektupla 

pullu olduğu halde o zarfın ıçerisinde ikinci bir kap• 
zarfta olacaktık . 

8 - Zarflar ihale saatinden bir saat evvel imza mukabilinl 
Encümen Reisliğine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta i 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yaıı 
saate kadar gelmiş olmas1 ve dış zarfın mühür murni 
iyice kapanmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
9 - İhale « 2490 » sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanun ur 

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

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

Evrakı matbua 
Devlet Demiryolları ve Limanları Iıletme Umum Idı 

resinden: 
Muhammen bedeli 22630 lira olan kağıt ve karto nlar 8-4·9. 

il 
a 

Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zaı f usulile Ankarada fdar g 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenle rin 1697 ,25 liralık muvakkat teminat il 
kanunun tayin etti~i vesikaları ve teklifleri ayn ı gün saat 14,30 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır . Şartnameler Anka! y 
Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdii 
lüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır . ~ 

Devlet Demir Y otları İıletme ldnresinden: 

Muhammen beeeli 190 lira olan 25 kalem matbu evrak 28 · '.J 
936 Cumartec;İ günü saat 10 da Haydarpaşada Gar binası dahili( 
de Birinci işletme Komisyonu tarafından pazarlıkla satın alınac·a~ 
tır. 

isteklilerin 14 lira 25 kuruş muvakkat teminatla kanunun tayı 

ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi mucibince işe gi< 

meye manii kanuni bulunmadığına dair beyanne me vermeleri J8 ç 
zırndır. Bu işe ait şartname Haydarpaşada Birinci işletme Koınİ' 
yonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

Ankara Belediye Reisliğinden : 
. . A -- Ek~ilt~iye ko~ulan şey : Ot~büs Dir.ektörlüğü ı?ın tabet d 
tırılecek yedı mılyon bılet olup tahmın bedelı garaj teslımi 2,59 
lir ndır. 

B - Şartname ve nümunesi Ankara Otobüs Direktörlü~ünde ~ 
parasız olarak alınır. 

C - İhalesi 30 - 3 . 936 günü saat 10,30 da Otobüs Direkte< e 
lüğünde yapılacaktır. 

D - İhale açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat 194.25 liradır. 
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F - Eksiltmeye iştirak edeceklerin bu gibi biletleri muvaffa. 
kıyetle tabetmiş olduklarına dair alakadar mi.iesseselerden tasdik· 
name almış olmaları şartbr. 

İnhiıarlar Umum Müdürlüğünden : 
145,000 Kilo Muhtelif eb'adda Krom Karton 
135,000 » » » Triples Karton 

5,000 » No. 60 Kahve rengi kösele mukavva 
Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mıktarları 

yazılı kartonlar 10-4-936 cuma günü saat 15 le pazarlıkla satın 
alınaca~tır. Vermek isteyenlerin yiizde 7 ,5 muvakkat güvenme 
paralarıyle birlikte Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonuna müracaatları. 

İnhisarler U· Müdürlüğünden: 
320000 kilo muhtelif eb'adda beyaz sellüloz kağıdı. 

:oooo » 273 m/m mavi sellüloz kağıdı. 
Şartname v ·· · "b" k d · "kt e numunesı mucı ınce yu arı a cıns ve mı arı ya· 

zılı sellüloz kağıtları pazarlıkla sabn alınacaktır. Vermek istiyenlerin 
17 · 4 · 936 cuma günü saat 16 da yüzde 7,5 güvenme paralarile 
birlikte Kabataşta Levazım ve Mubaya,at Şubesindeki Komisyona 
müracac.tları. 

Makineler, motörler, sair teferruat ve yağlan 
Devlet Demfryolları ve Limanları . 1 

İtletme Umum idaresinden: 1 

Muhammen bedeli 18500 lira olan muhtelif alat ve edevat 

5 · 5 · 936 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 1 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girişmek istiyenlerin 1387,~0 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, tekliflerini ayni gün saat 14 30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
sinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve sevk müdürlüğ-ünden alınabilir. 

Devlet Demiryolları Umum İdaresi ilanları : 
Muhammen bedelleriyle miktarı ve vasıfları aşağıda yazılı 2 

gurup matbaa malzemesi 26 - 3 - 936 perşembe günü saat 10 da 
Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

İsteklilerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun ta 
yin etliği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe 
girmğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri la
zımdır. 

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 teminab 53 lira 25 kuruştur. 

2 
- 300 Kg. Katrat ve boş muhammen bedeli 231 lira ve 

muvakkat teminatı 17 lira 35 kuruştur. 

Muhammen b d ı· 22630 · 8 4 936 
b e e 1 lıra olrn kağıt ve kartonlar - • 

çarşam a günü t 15 30 ld 
b" d saa ' da kapalı zarf usulile Ankarada are 
ınasııı a satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiy 1 · 16 · ·1 
k . . en erın 97,25 liralık muvakkat temınat ı e 

anunun tayın ettıl'l-i v "k l 30 
k d K . 0 esı a arı ve tekliflerini aynı gün ~aat 14, a 

a ar omısyon R · rl'I-· 
k M l eıs ı5ıne vermeleri liizı.ndır. Şartnameler An-

ara a zeme Daire · d H d S k M ·· d·· 1.. .. sın en, ay arpaşada Tesellüm ve ev u· 
ur uğunden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Satınalma 
Komisyonundan : 

k .
1
1 - Merkezimize aid lstanbul motörü keşfi mucibince açık 

e sı trrıe . 1 t . . . -
2 

1 e amır ettırılecektir. Keşif bedeli 13)3 liradır. 
- Bu · ·d ışe aı şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 

B - Fenni şartname 
C - Keşif cetveli 

3 - istekliler bu şartname ve evrakını parasız olarak lstanbul 
Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Levazımından alabilirler. 

4 _ Eksiltme 31 Mart 1936 Salı günü saat 14 de Galatada 
Karamustafa paşa soka!ı'ında lstadbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

5 _ Eksiltmeye gireceklerin 101 I;ra 50 .kuruş muvakkat 
teminat parası ile en az 3000 liralık bu gibi tamirat yaptığına 

dair bir ehliyet vesikası göstermesi .şarttır. 

İstanbul Deniz Levazımt Satınalma Komisyonu 
ilanları : 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyo· 

nundan: 
Tahmin edilen bedeli 11150 lira olan bir adet kamyon üze· 

rinde motörlü yangın tulumbası ile bir adet motörlü küçük yaugın 
tulumbasının pazarlıkla münakasası 30-3-936 Pazartesi günü An
karada Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapılacakbr. Şartnamesini 
görmek istiyenlcrin hergün ve mü~akasaya iştirak edeceklerin de 
yevmü mezkOrda 836 lira 2'."> kuruştan ibaret teminat mektupları 
ve 2460 sayılı ka:ıuna göre belgelerile komisyona müracaatları. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
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 - Jhalesi kapalı zarf usuliyle 3 • 4 - 936 Cuma günü saat 

15 te direktörlük binasında yapılacaktır. 
D - Muvakkat teminat mıktarı 1904 liradır. 
E - isteklilerin' kanunun emrettiği bütün şeraiti haiz olmaları 

icap eder. 
F - Kapalı zarflar 3 - 4 · 936 günü saat on dört buçuğa ka· 

dar Komisyona tevdi edilmiş olmalıdır. 

Belediye Sular idaresinden: 
Kurşun boru 

)) 

)) 

15 m - m 

20 m - m 
30 m · m 

Kutrunda 
)) 

)) 

» 40 m · m » 

25000 Kilo 
5000 )) 
5000 )) 
3000 » 

ldaremizr.e eb'ad ve miktarı yukarıda yazılı kurşun boruların 
satın alınması kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

1 - istekliler münakasa şartnamesini Taksim idare Merkez bi· 
nasındaki Levazım servisnden parasız 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. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - idaremiz tuzlaları için şartname ve resimleri mucibince 

8000 lira muhammen bedeli iki adet E.levatör 3 • 4 • 936 tarihine 
rastlayan Cuma günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - isteklilerin şartnameleri almak üzere hergün ve pazarlık 
için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna 
gelmeleri lazımdır. 

3 - Fiatsız teklif ve kataloklar, fenni şartname mucibince pa
zarlık gününden beş gün evvel ldaremiz Fen şubesi Müdürlü~üne 
v~rilecektir . 

Erzak ve zahire 
lıtanbul Komutanlığı Satmalm ı Komisyonu ilanları: 
İstanbul Komutanlıg-ı birlikleri için 4400 kilo zeytinyafı 6 

Nisan 936 Paıartesi saat 16 da alınmak ilzere açık eksiltmeye 
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konulmuştur. Muhammen tutarı 2300 liradır. İlk teminatı 173 
liradır. Şartnam4"Sİ her gün öğleden evvel komisyonumuzda görü· 
lebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz ve mekluplariyle beraber 
belli gün ve saatte Fındıklıdaki Komutanlık Satınalma Komisyo· 
nuna gelmeleri. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu ilanları : 
1 - Selimiyedeki kıt'atın ihtiyaçları için açık eksiltme sure 

tiyle 9000 kil('I pirinç alınacaktır. Eksiltme 3 Nisan 936 Cuma 
günü saat 14 de Selimiye Satınalma Komisyonunda yapılacaktır 

2 - 9000 kilo pirincin tahmin fiatı 2205 lira olup muvakkat 
teminalı 166 liradır. 

3 - Muvakkat teminatlar eksiltme saatinden bir saat evvel 
Tümen muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunacaktır. 

4 - Bu iş için bankalara ve başka mal sandıklarına yatırılmış 
mektup ve makbuzlar muteberdir. 

5 - Şartname komisyorda her gün görülebilir. 

lıtanbul Harici Askeri kıtaatı ilanları : 
8800 kilo gaz yagı pazarlıkla alınacakbr. Pazarlığı 3·4-936 

Cuma günü saat 16 dıı Lüleburgazda Tümen Satınalma ·komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 2301 lira, ilk teminatı 173 liradır. Şartna
meler komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplariyle ve kanuni vesikalarla birlikte belli gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

150 ton yulaf pazarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 3-4-936 Cuma 
günü saal 15 de Lüleburgazda Tümen Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 7125 lira ilk teminatı 535 liradır. 
Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk temi
nat makbuz ve mektuplariyle rve kanuni vesikalarla birlikte belli 
gün ve saatte komisyona müracaatları 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma Komisyonundan : 
Okulumuzun Mayıs 936 sonuna kadar ihtiyacı olan 3000 kilo 

dağlıç eti açık eksiltmeye konmuştur Eksiltme 9-4-936 pazartesi 
günü saat 15 te lstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul 
Komisyonunda yapılacakt.r. Tahmin bedeli 1.500 lira ve ilk temi· 
nat 112 lira 50 kuruştur. isteklilerin okuldan alacakları yazılı ile 
Liseler Muhasebeciliğine tembıatlarını yatırmaları ve şartnameyi 
görmek üzere okula gelmeleri ilan olunur. 

Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaş1r 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları : 
İstanbul komutanlığı birlikleri için tekarrür edecek fiata nazaran 

on bin liralık yemeni 6 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 15 de ka
palı zarf usuliyle alınacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonumuzda görebilirler. İlk teminat (750) liradır. isteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariyle birlikte 2490 sayılı kanunun 
2,3 üncü maddelerindeki vesaikle beraber teklifatın ihaleden en az 
bir saat evveline kadar Fındıklıdaki İstanbul Komutanlığı Satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Be~ediyesinden : 

45 tane kaput beherinin 
lira muvakkat teminatı 

91 >> battaniye )) 

)) )) 

muhammen yıkmeti 12 

)) » 9 lira 90 K. 

Lira K. 

40 50 

68 
İtfaiye müdürlüğü için lazım olan ve yukarda miktarı yazılı bu

lunan Battaniye ve kaput ayrı ayrı Açık eksiltmeye konulmuştur. 
Nümunesi ve Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksilt
meye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanu
nunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 9 - 4 · 936 Perşembe günü saat 15 
de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

Müteferrik 
Selimiye Askui Satınalma Komisyonu ilanları : 
1 - Açık arttırma suretile 64 adet saç benzin bidonu ve 100 len 

adet kapaksız yağ bidonu 13 - 4 - 936 pazartesi günü saat 14 de 
Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu tarafından satılacaktır. Sa 

2 - Muhammen bedeli 82 lira olup teminat akçesi yedi liradır. Re 

3 T nuka 
- eminat akçesi arttırma saatinden bir saat evvel Tüm tedl 

muha<>ebeciliğine yatırılmalıdır. 

4 - Bidonlar hergün komisyonda görülebilir. ~~~ 

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 
b'rlikte Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonuna müracaatları. 

Nafıa Bakanhğmdan 
4 Mayıs 936 Pazartesi g-unu saat 15 de Ankaracfa Nafıa lS 

Bakanlığı Malzeme Eksiltme Komisyonu Odasında 2700 lira mu- :ısı 
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. 
İsteklilerin 4 Mayı<> 936 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada 

Bakanlık Malzeme Eksiltme Komisyonunda bulunmaları lazımıiır. 

lnhisatlar Umum Müdürlüğünden : 
İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 383, 100 bobin ve 

60,011 top sigara kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlık 20-
IV-936 taıihine raslıyan pazartesi günü saat 14 te Kabahşta Le
vazım ve mubayaal şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Ur 
1 -

Bu pazarlığa, evvelce idaremize muvafık sigara kağıdı vermiş 
olanlarla, ihale gününden evvel getirecekleri nümuneleri bilmua· 2 ~ 

lı\. 
teminat "\ 

yene matlaba muvafık çıkacak yeni talihler girebilecektir. 
İsleklilerin muayyen gün ve saatte yüzde yedi buçuk 

paralarile birlikte Komisyona müracaatleri. 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
idaresinden : G 
Muhammen bedeli 18846 lira olan vagon tenviratı için akküm

latör plakları ve komple bataryalar 6 - 5 • 936 çarşamba günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı- 3 
nacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1413,45 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün 4 
saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şart
nameler Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Anka- 5 
rada malzeme dairesinde paresız olarak dağılılmaktadır. 

Kastamomoni ilçe Dandarma Komutanlığından: 6 
1 - Kostamoni İç ilçesi Köyleri için 4 adet onluk santral, 80 

adet duvar telefon makine ve santralları Erikson İstokholm tarto 
veya Siemens marka olacaktır· K, 

2 - 80 adet kuru pil' 16414 kilo 3 milimetre kutrunda ve 1 
galvanizli Alman malı yumuşak tel ile 7 santim uzunluğunda ve nel' 
11 milimetre kutrunda deve boynu ma fincan ve 80 adet tekli ıru 
paratüner 20 Mart-936 günlemeciden itibaren kapalı zarf usuliyle 2 
20 gün müddetle eksilmeye konuıuştur. 

3 - İsteklilerin Kastamoni fl. Jandarma Komutanlığında müte· 
şekkil komisyona teminata aid makbuz ve teklif mektuplariyle 
müracaatları ve bu baptaki şeraiti komisyondan istemeleri iları 
olunur. 

İmtiyaz sahibi ve Yazı İşleri Direktörü : İsmail Girit 
Basıldığı yer : İstanbul - Nümune Matf>aaıı 


