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'ütün Müesseselerin, Ticarethanelerin, 
nkaların hergün elinde bulunan MUna
sa Gazetesi en seri ve en müessir ilan 
sıtasıdır. Renkli ilanlar da kabul ederiz. 

larınızı gazetemize veriniz. Kazanınız 
1 

CNAKASALAR 1 -
insaat ve tamirat 

~ 

Kırşehir C. H. P. İlyönkurul Başkanlığından: 
Bedeli keşif ((16, 000ıı lira olan Kırşehir Atatürk caddesi yakı
l yapılaeak olan Halkevi binası inşaatı 19 - 3 · 936 tarihinden 
isan 936 tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile 
akasaya konmuştur. Münakasa 7 - 4 - 936 tarihine müsadif Salı 
ü saal 15 te Kırşehir C. H. Partisi binasında yapılacaktır. 
if aliplerin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret Odası ve 
i ehliyet vesikaları ve rt'0 7 ,"> nisbetinden << 1,'200ıı liralık mu· 

. at teminatın Halk Partisi emrine bankaların birine yatırıldığına 
r makbuz veya banka mektubile birlikte ayni günde saat 1 '> 

evvel C. H. Partisi Başkanlığına vermeleri lazımdır. 
Talihler bu husustaki şartname ve evrakı keşfiyeyi ve projeyi 

H. Partisi llyönkurulıından alabilirler. 
Tafsilat almak isteyenler de Kırşehir C. H. Partisi Başkanlığına 

acaat edebilirler. 
-=---

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Komisyonundan : 
8 - 4 - 936 Çarşamba günü saat 15 te İstanbul Liseler Muhase

ciliginde müteşekkil Eksiltme Komisyonu odasında 3583,45 lira 
~if. h_edelli Ha~· darpaşa Lisesi 'binasında yapılacak tamirat ve in· 
t ışıeri açık eksiltme usulilc eksiltmiye konulmuştur. . . 
İst:kliler bu işe ait mukavele projesile eksiltme_ Nafıa lşle.~ı 

~um~ ve hmıusi fenni şartnameleri ve keşif hulasasıle __ bun_a, mu· 
' errı diğer evrakı mektep idaresine müracaat ederek gorebılırler. 

lık teminat 269 liradır. Bu teminat tksiltme gününden evvel 
~ktep idaresinden alınacak irsaliye ile Liseler Muhasebeciliğine 
ltırılacaktır. 

Taliplerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
arelerinden almış oldukları vesikalarla İstanbul Nafıa Müdürlüğü· 
h'. e~sillme gününden en son sekiz gün evvel müracaatla fenni 
r1ıyet vesikaları almaları lazımdır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları : 
Beyoğlu Askerlik şubesinin tamiratı 'l/4/936 Perşembe günü 

rat 15 de pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli «250•ı liradır. 

==~~-=== -
· · h ·· ·· l'rıeden evvel komisyonda görülebilir. 

Keşıf ve şartnamesı ergun Oı; . . rk 
lsteklilerin otuz yedi buçuk liralık son teminat makb~zlarıle bır ı te 
vakti muayyeninde satınalma komisyonuna gelmelerı. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları: 
Çorluda 300 yataklı bir insan hastahanesi yaptırılacaktır. İha

lesi kapalı zarf usuliyle 30 - 3 - 936 Pazartesi günü saat 16 da 
yapılacaktır. Yapının keşif bedeli 484716 lira 85 kuruştur· Mu vak· 
kat teminat akçesi 23139 liradır. Talep vukuunda şartname ve 
plan ve diğer evrak 2424 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Bu baptaki şartname ve evrakı saireyi görmek ist~yenler her _gün 
ve eksiltmeye gireceklerin kanuni evrak ve vesaıkle ve t~mınat· 
lariyle birlikte ve teklif mektuplarını belli gün ve saatten hı~ saat 
evvel komisyon başkanlığına vermek suretile Çorluda komısyona 
müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 3990 lira 84 kuruş olan Beyo_ğlu hastanesi tamir 

ve tadilatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşıf evrakı v.e _sartna
me ·i levazım müdürlü~ünde ğörülülr. Eksiltmeye girmek ıstı yenler 
24;0 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika il_e 
Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden alacakları ehliyeti fenniye vesı· 

k :ı 299 lira 31 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektu-
ası e 5 D · · E ·· 

bile beraber 13 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 1 te aımı ncu-

mende bulunmalıdırlar. 

Ankara Valiliğinden : 
2 nisan 936 tarihinde perşembe günü saat on beşte Ankara 

V 1• t' O · • E ··men odasında 522,955 lira 73 kuruş keşif be
ı aye ı aımı neu 

delli stadyom ve hipodrum ~ahasında _Ya_pılaca~ bi~~· sul~m~ tesi
satı, antrenman yerleri, mamalı koşu pıslı ve saır muteferrık ınşaat 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Şartname, plan ve projeler mukavele projesi ve buna mütcfer
rih diğer evrak 26 lira mukabilinde Ankara Vilayeti Nafıa daiıe
sinde verilecektir. Muvakkat teminat 24,668 lira 23 kuruştur. is
teklilerin teklif mektupları Nafıa Mi.idürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikası ve Ticaret Odası vesikasını 2 Nisan 936 tarihinde 
Perşembe günü saal 14 e kadar Ankara Vilayeti Daimi Enci.imen 

Reisliğine vermeleri 13.zımdır. 

Çanakkale İskan Müdürlüğünden : 
936 senesinde yapılacak göçmen evleri için Gelibolu ilçesinde 

i.iç milyon, Çanakkale, Eceabat, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde 
bir milyon yedi yüz bin kiremitin yapılmasına ihtiyaç olduğundan 
21 mart 936 güni.inden 5 nisan 936 gününe kadar 15 gün müd

detle eksi.itmeye konulmuştur. 
Talih olanlar kapalı zarf usulile yüzde yedi buçuk teminat 

akçesi ve banka mektublarile fazla tafsilat almak arzu edenler 
Çanakkale İskan Komisyonu Riyasetine müracaat eylemeleri lüzu

mu ilan olunur. 
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Gemlik C. H. P. İlçe Yönkurul Başkanlığından: 
1 - Yapılacak iş ; Gemlikte Atatürk heykeli yanında 5770 

lıra 80 kuruş keşifli C. H. Parti konağıdır. 
2 - Şartname, keşifname, plan ve resimler, Bursa il ve 

Gemlik İlçe Parti Başkanlı2"ından ve Galatada Minerva hanında 
32 sayıda mimar Bsy Abdullah Ziyaya müracaatle gürülübilir. 

3 - İş; açık eksiltme iledir. Ve eksiltme nisanın 16 ıncı Per
şembe günü 15 te Gemlik Urayında yapılıcaktır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 432 lira 81 kuruştur. 
5 - İstekliler o gün teminat akçesinden başka hususi şartna

mede kendilerinden istenilen fenni ve mali ehliyetnameleri göster
mek mecburiyetindedirler. 

6 - Yapıya lazım kum, kireç, taş ve tuğfa Partice temin o· 
lunmuştur. 

İstanbul Be!ediyesinde;;=--
Keşif bedeli 749 lira 98 kuruş olan aygır deposunun tamiri 

açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım 
müdurlüğünde görülür. Arttırmıya girmek istiyenler 2490 numaralı 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ile Bayındırlık Direk
törlüğünden tasdikli fen ehliyet vesikası ve 57 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 13 - 4 - 936 Pazartesi günü 
saat 15 te Daimi Eencümende bulunmalıdır. 

Erzak, Zahire. Et ve Sebze 
lsnanbul Harici Askeri ilanları : 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları ıçın 170 ton un 

satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 22418 liradır. Şartnamesi 

Bursa Satınalma komisyonund::ıdır. Eksiltme 16 4-936 Perşembe 
günü saat 16 da Bursada As. ST. AL. Komisyonu binasında ola
caktır. Eksiltme kapalı zarf usulü iledir, Muvakkat teminatı 1681 
lira 35 kuruştur. Teklif mektupları 16-4-936 saal 15 e kadc.r ST. 
AL. komisyonuna verilmiş olacaktır. 

İstanbul Komutanlığı 53.tınalma Komisyonundan: 
İstanbul Komutanlığı Birlikleri için 22000 kilo kuru fasulya 

30 · Mart - 936 Pazartesi günü saat 15,30 da açık eksiltme ile alı· 
nacaktır. Muhammen tutarı 2420 liradır. İlk teminatı 182 liradır. 
Şartnamesi her gün ö~leden evvel Komisyonumuzda görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle belli gün ve sa· 
atte Fındıklıda Kömulanlık Arttırma Eksiltme Komisyonuna gel

meleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Trakyada bulunan kıt'a için 430 ton buğday kırdırılması 2 Ni

san 936 Perşembe günü saat 14 de Tophanede Satınalma komis
yonunda pazarlığı yapılacaktır. Tahmin bedeli 4800 lira 52 kuruş· 
tur. Son teminatı 720 lira 8 kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö· 
rülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları : 
Niğde Garnizonundaki kıt'aların ihtiyacı için 126.000 kilo ek

meklik Un kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 16360 liradır İstekliler şartnamesini hergün komisyondan 
parasız alabilirler. Eksiltmesi 2 Nisan 936 Perşembe günü saat 
15 te Niğde Satınalma komisyonunda yapılacaktır. istekliler tek
lif mektuplarını 2490 sayılı kanunda yazılı şekilde ihaleden bir 
saat evveline kadar makbuzla komisyon reisliğine verilmesi ilk te
min<>t miktarı 1229 liradır. 

Maden kömürü ve mahrukat 
İstanbul Deniz Levazımı Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 56200 lira olan 5000 ton Rekompozc kö· 

mür 1 Nisan 936 gününe rastlayan Çarşamba günü saat 14 de 

pazarlık suretile alınacaktır. Muvakkat teminatı 4060 liradır. 

namesi komisyonda 281 kuruş mukabilinde satılır. Pazarlık 

yazılı gün ve saatte Kasımpaşadaki Komisyonumuza müraD 
olunması. 

Devlet Demir yolları 
İdaresinden : 

ve Limanları Umum lşletl 

Muhammen bedeli 391600 lira olan 40000 ton yerli ma 
kömürü 10 - 4 - 936 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

iresi 

·i 
köse 

1 

Bu işe girmek istiyenlerin 19,414 liralık muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklillerini aynı gün saat 1· 

hane 
tah 

1 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnaweler 19 ,50 lira mukabilinde Ankara ve HaydarJ> 

rül 

1 
vezne !erinden alınabilir · 
----------

1 Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaş 
/ AYAKKABI VE TEFERRUATI 

lıklı 

saal 

1 

1 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları : 
Bir metresine biçilen eder 22 kuruş olan 300 ila 400 

metre çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeya konulmuştur. lha.l 

ve 

15 Nisan 936 Çarşamba günü saat 15 dedir. İlk inanç par 
5650 liradır . Ş:ırtnamesi 440 kuruşa komisyondan alınır. Eksiltrrıt gü 
girecekler kanuni ilk inanç parası ve kanunun 2 ve 3 üncü rıı ile 
delerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale ~ 52 
tinden bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma komisyon bil 
vermeleri. 

Bir metresine biçilen ederi 258 kuruş olan altmış ila 80 
metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmu.şt 

Şartnamesi 1032 kuruşa komisyondan alınır. ihalesi 14 Nisan ' 
Salı günü saat 15 dedir. llk inanç parası 11570 liradır. Eks lı~ 
meye girecekler kanuni ilk inanç parası ve kanunun 2 ve 3 iir sa 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte t eklif mektuplarını ih z 

saatinden bir saat evvel Ankarada M. M. V. Salın'.1.lma Kom:~ı il 
nuna vermeleri. 

İ stanbul Levaıımi Satınalm:ı Komisyonu ilanları: 
Maltepe Askeri lisesi için 100 adet etek ve 100 adet baş h Y 

!usu ve 1600 adet yüz havlusu 30 Mart 936 Pazartesi gı 
saat 14,30 da Tophanede Satınalma komisyonunda açık eksili k 
ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 10 ~8 liradır. İlk temi~ n 
81 lira 60 kuruştur . Şartname ve nümuncleri komisyonda görı 

1 
bilir İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

....,...,.,,.. A3 

İstanbul Levazım amirliğinden: 
Gedikli Erbaş hazırlama okulu için nürmınesi gibi 350 çift 

meni 13 Nisan 936 Pazartesi günü saat 14,30 da Topanede Sal 
alma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bed 
682 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 51 lira 50 kuruştur. Şartn9 
ve nümunesi Komisyonda görüleLilir. isteklilerin belli saatte t 
misyona gelmeleri. 

Tarsus İlçeb:\ylığından : 
Tarsus ilçesi, köy bekçileri ıçın, boz renkte yerli şayakl 

ceket, tam kilot pantalon, kasket, tozluk, mat belkayışından ve 
boyda olmak üzere 130 takım elbise 25 Mart 936 gününden it' 
ren 20 gün müddetle açık eksillıneye konulmuştur. 

Talip olanların yüzde 7,5 hesabile 88 lira teminat akçe)e 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

Müteferrik 
lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları: 
Ordu sıhhi iht iyacı için ılaçs;z olarak ecza sandıkları satırı 

nacakt r. Sandıkların içinde bulunacak maddelere a·t listeler. ııl 1 

ve fazla malumat edinmek istiyenlerin Ankarada Milli Müdafaa \ 
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1et"ı •ıhhat · 1 d 1 K 1 k S hh f .. ış eri airesine, stanbulda omutan ı ı i iat 
min Komisyonu Reisliğine başvurmalan lazımdır. Bu iş için olan 
'usi vasıflariyle birlikte fiatıda gösterir tekliflerin ve nümunelerin 
yıs 936 sonuna kadar Milli Müdafaa Vekaleti Sıhhat işleri Da
ine gönderilmesi. 

lıtanbul Levazım amirliğinden : 
Tophanede iki No.lı Dikme evinde mevcut 20000 kilo kadar 

•sele kırpıntısı 30 - Mart - 936 Pazartesi günü saat ıs de Top 
e?e Satınalma komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin 

hmın bedeli 1000 liradır. 

Son teminatı 150 liradır. Kösele kırpıntıları Dikimevinde gö 
lebilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

_,..,_ 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Şartname mucibince 100 metre mik'abı sandıklık tahta pazar

kla satın alınacaktır. Vermek isteyt>nlerin 2·4-936 Perşembe günü 
eat 11 de 

0

/rı 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Levazım 
e Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları. 

lıtanbul Leva21m Amirliği Satınalma 
Komisyonu ilanları: 

Kuleli Lisesi için 2040 metre tela 13 - Nisan - 936 Pazartesi 
ünü saat 15 de Tophanede Satınalma Komisyonunda açık eksiltme 

le alınacaktır. Tahmi11 bedeli 693 lira 60 kuruştur. !ık teminatı 
52 lira iki . ku~uştur .. Şartname ve nü mu nesi Komisyonda görüle
bilir. lsteklılerın bellı saatte Komisyona gelmeleri. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şartname ve nümuncsi mucibince 2000 adet tuz küfesi pazar· 

lıkla satın alınacaktır. Vermek istiyenlerin 6-4-936 Pazartesi günü 
saat 15 de yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte Kabataş Leva 
7.ım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 

Ankara Jardarma genel komutanhğı ıatınalma komis
yonundan: 

Bir tanesine yüz on heş kuruş değ-er biçilen iki hinden üç bine 
kadar bel kayışı 8 · 4 - 936 Çar~amba günü saat 15 de açık eksilt· 
me ile satın alınacaktır 

~ - Şartnamesi komisyondan parasız veril ir. Bel kayışının ilk 
temınııtı 258 lira·75 kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminatlarını eksiltme saa· 
tinden evvel komişyona vermiş olmaları. 

Makineler, motörler, sair teferruat ve yağları 
Gb eson Sarbaylığından : 

k 
~ehir su yolları için iç kutru 5 santimetrelik :OO metre tül ve 

ta rıben 6000 k·1 · · k 8 t " t ı·k 
6~ ı o ağırlığında ve yıne ıç utru san ıme re ı 

~O metre tul ue takriben 13 000 kilo ağırlığında cem'an 1150 
~e~re d~kme Font horu 13 . ~ • 936 Cumartesi günü saat 10 da 
lh a e c~ılmek üzere bir ay müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
·tle. Gıreson Belediye Encümeninde yapılacaktır. Teslim şartı 
~1 

• Gı;;son olmak üzere keşif bedeli tutarı 2280 liradır. istekli· 

lerın. _:o 7 ,5 teminatlariyle birlikte Gireson Şarbaylığına müracaat· 
arı ılan olunur. 

f " -™ --
stanbul Komutanlığı Satınalrna Komisyonu ilanları: 

!; lstanbul komutanlığı birlikleri motörlcr; \'as taları için l4 ton 
enzin kapalı zarfla 30 · Mart - 936 Pazartesi günü saat ı5 de alı

nacaktır. Muhammen tutarı (51SO) liradır. ilk teminatı 389 liradır. , 

IDera.e~ UIU•111 

Şartnamesi her gün ö2'leden evvel Komisyonumuzda görülebilir. 
isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle beraber ihale 
saatindea enaz bir saat evveline kadar teklif mektuplannı Fındık
lıdaki Komutanlık Arttırma Eksiltme Komisyonuna vermeleri. 

Nafıa Bakanlığından : 

4 Mayıs 936 Pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakan· 
lığı Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında 2700 lira muhammen 
bedelli 30 ton lama demirinin açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartname ve teferruatı parssız olarak Bakanlık Malzeme 
Dairesinden verilecektir. 

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

Bakanlık Malzeme Eksiltme komisyonunda bulunmaları lazımdır. 

AnkHa Belediye Reisliğinden : 

A - Satın alınacak şey Otobüs Oirektörlü2'ü için 50 • 70 ton 
benzin olup tahmin bedeli 25375 liradır. 

B - Şartnamesi 127 kuruş mukabilinde Direktörlük levazımın· 
dan alınabilir. 

C - İhalesi kapalı zarf usulile 3 - 4 . 936 Cuma günü saat lS 
de Direktörlük binasında yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktarı 1904 liradır. 
E - isteklilerin, kanunun emrettiği bütün şeraiti haiz olmaları 

icı.ı.p eder. 

F - Kapalı zarfla 3 · 4 · 936 günü saat on dörde kadar ko· 
misyona tevdi edilmiş olmalıdır. 

-
İstanbul Deniz Levazımı Satınalma Komisyonu 

ilanları : 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
1 _ Tahmin edilen bedeli 7250 lira olan 8 adet benzim mo· 

törü ile muhammen bedeli 6500 lira olan 2 adet Dizel motörü 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 - Benzin motörlerinin münakasası 15 Nisan 936 Çarşamba 
günü saat 14 de Dizel motörlerinin de saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün, münakasasına 

iştirak edeceklerin de mezkur gün ve saatlerde benz;n motörleri 
için 543 lira 75 kuruş Dizel motö:-lcri için de 487 lira 50 kuruşluk 
teminatları ve kanuni belgeleriyle Ankarada M. M. V. hinasındaki 
komisyona müracaatları. 

4 - Zarfların münakasa saatinden evvel komisyona tevdileri 
lazımdır. -----

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1000 Metre kalın çivili kayış ı 
1600 .. ince >> » 7 • IV - 936 Salı saat ıs 

450 Metre muhtelif eb'adda yassı kayış 1
7 

l 
250 '' yuvarlak kayış • V • 936 Salı saat 14 

Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarları 
yazılı kayışlar pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek istiyenlerin hi
zalarında yazılı gün ve saatlerde yüzde 7,S güvenme paralarile 
birlikte Kabataşda Levazım ve Mubayaa Şubesindeki Alım Komis· 
yonuna gelmeleri. 

~ 

Belediye Sular İdaresinden : 
Memelon 15 m/m 500 adet 

)) 40 )) 50 )l 

Yanğ"ın musluğu ağızlığı 60 )) 30 )l 

" )) tiji 60 )l 30 )) 

)) » ağızlığı 90 )) 25 )) 

Vanduz musluğu 40 il 2S • 
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Sayfa 4 MÖNAKASA GAZETESİ 

)) ll 

El musluğu 
lt 

Ana musluk 

)) 

)) 

Şapofon 
Emniyet musluğu 

:t :/) 

)) )) 

15 )) 
10 )) 
15 )) 
15 )) 
20 )) 
30 )) 
40 )) 
15 )) 
15 )l 

20 il 

30 )) 

25 )) 
50 il 

55 )) 
750 il 

100 )) 
50 lt 

25 )) 
25 )) 

750 )) 
50 >I 

25 )) 
)) )) 40 )) 10 >) 

Cırcır musluğu «Joj• 15 » 30 ıı 

Musluk şapkası 10 » 200 ıı 
)) )) 15 )) 400 » 

Basma Çeşme 50 11 

Çeşme musluğu ve aynası uKilolukıı 150 ıı 
» » » «Yarım kiloluk» 150 ,. 

Şadırvan ıı ıı 200 ıı 

Tazyikli su için musluk 1 pus 50 ıl 

)) )) )) "' 1/2 )) 75 )) 
ıı ıı » ıı kapağı 1 pus 100 » 

» » • » Rakoru 30 " 
İdaremizce cins, eb'ad ve mıktan yukarıda yazılı bronz musluk 

ve aksamının döktürülmesi işi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
1 - İstekliler münakasa şartnamesini Taksim, İdare Merkez 

binasındaki Levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 
2 - ihale 13 Nisan 936 Pazartesi günü saat J 6 da İdare Mer

kezinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı gün 
ve :;aatten evvel Müdürlüğe vermelidirlt-r. 

Belediye Sular idaresinden : 

Buşakle 1200 Adet 
Yangın musluğu kutusu 60 m-m 50 )) 

)) )) )1 90 )) 25 )) 

Buşakle tamposu 500 > 

)) Borusu 1200 )) 

Priz şapkas1 15 )) 1000 )) 

)) )) 20 » 200 )) 

» )) 40 )) 100 )) 

Vana Şapkası 80 l) 50 )) 

• )) 100 )) :o )) 

Manşon 40 )) 250 )) 

Manşon 60 )) 150 )) 

)l 80 )) 100 )) 

)) 100 )) 75 )) 

)) 150 )) 10 )) 

Plaka 80 )) 100 )l 

İdaremizce cb'ad ve miktarı yukarıda yazılı adi dökme parça· 
!arının döktürülmesi işi kapalı zarfla münakasaya konmuştur 

1 - istekliler münakasa şartnamesini Taksim, İdare Merke
zindeki Levazım Şervisinden p~rasız olarak alabilirler. 

2 - lhale 20 Nisan 936 Pazartesi günü saat i6 da İdare 
Merkezinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı 
tarih ve saatten evvel Müdürlüğe vermelidirler. 

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
İstanbul Belediyesi Hanları: 
Muhtelif renkli kağıtlarla Sultanahmet - Rami hattı için 13 bin 

cilt olobüs biletleri bastırılması pazarlığa konulmuştur. Bir cilt için 
3 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi ve nümunesi Levazım 
müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 29 buçuk liralık 
muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 28 - 3 - 936 Cu
martesi günü saat 11 de Levazım müdürlüğünde bulunmalıdır. 

~ Okuyuculanmıza !-=-____..3 a 

İstediğiniz ilan veya münakasa ve muz 6 
yede işlerini, buna ait neşriyatı, gUnlerinl, sen 
tarihlerini bizden sorabilirsiniz. Münakasa 5 ._ 

Gazetesi en kestirme yol ile cevap verir- Re 

Gazetemize abone yazılınız ! 
'° ue , ·---= 
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İst!'.nbul Ha.rici Askeri Kıtaatı ilanları : 

mu 
te 

Halıcıoğlunda ihtiyat Subay okulunda mevcut 2944 çift asker 
fotini 10 Nisan 936 Cuma günü saat 14 de Halıcıoğlunda Okul
arttırma eksillme Komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Tahmin be· B • 
deli ~94. l'.r~ 40 kuruştu:: ~on teminatı 45 li~adır. Teminat Leva·3a 
zım Amırlığı Muhasebecılığıne yatırılarak temınat makbuzlarile is·k 
teklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. a~ 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 

Haranın kendi ihtiyacından fazla muhtelifülcins <•on dört bin:P 
kilo çeltik tohumu açlk arttırma usulile satışa çıkarılmıştır. Satış 
günü 16 Nisan 936 Perşembe günü saat on beştir. Muvakkat te· 
minat olarak «yüz on 1ı lira alınacaktır. Muhammen kıymet olarak 
kilosuna on kuruk takdir edilmiştir. 

İsteklilerin eksiltme günü teminat ve vesikalariyle birlikte Ha-
rada bulunmaları ilan olunur. · 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğ:inden: 

vac 

Kağıtlıanede Dcreboyundaki seyir mahalli kahve ocaklarının lırı 
parası peşin verilmek şartile Mayısın birinci gününden Teşriniev· 
vrlin son gününe kadar bir mevsim için yüz elli lira kira üzerin· 

8 

den açık arttırma usulile kiraya verilecektir. isteklilerin ve şeraiti· .. e 
ni anlamak istiyeıılerin 30 - 3 - 936 Pazartesi ~ünü saat on dörtt~ 
yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatleri. 

İstanbul Deniz levazımı Satınalma Komisyonundan : nş 
Tahmin edilerı bedelleri 130 lira olan iki adet hurda motör nı 

ganbot teknesi açık arttırma ile 13 Nisan 936 tarihine rastlayan ra 

Pazartesi günü saat 15 de satılacaktır. 

Şartname ile motörleri görmek isteyenlerin hergün ve arttır· 

maya gireceklerin de belli gün ve saatte ve 930 kuruşluk teminat r 
makbuz veya mektuplan ile Kasımpaşada bulunan komisyonumuza p 

müracaatları. 

Akay l§letmesl Direktörlüğünden: 

( Satılık Gemi ) 

Paşabahçe ve Haliçte İdaremizin mali bulunan karada ve de· 
nizde Büyüka<la, Yakacık, lh~an, Fenerbahçe vapurları satılığ'a çı· 
karılmı~tır. 6 Nisan 936 Pazartesi günü saat 15 de Karaköyde 
Akay Müdürlüğü binasında kapalı zarf usulile ihalesi yapılacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin kapalı zarrtarını muvakkat teminat ak· 
çesile beraber kanunun tayin ettiği vesikalarını ayni gün saat 14 e 
de kadar Akay Şefler Encümeni Reiıdiğine vermeleri lazımdır. 

Şartname işletme Şefliğindedir. 

İmtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : İsmail Girit 

Basıldığı yer: lstanbul - Nümune Mat~eası 
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