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Sayı: 7 PAZARTESi 
30 Mart 1g3 & 

DiKKAT! 
Bütün Müesseselerin. Ticarethanelerin. 
ankaların hergün elinde bulunan Müna
asa Gazetesi en seri ve en müessir ilan 
asıtasıdır. Renkli ilanlar da kabul ederiz. 

13nlarınızı gazetemize veriniz. Kazanınız 1 
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insaat ve tamirat 
J 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Maltepe Enstitüsü etrafında 687,36 lira bedeli keşifli yaya kal

lırımı pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Taliblerin şartname ve keşifnamesini almak üzere hergün ve 
ıazarlık için de 4-4-936 Cumartesi günü saat ] 1 de Kabataşta 

.evazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Ahırkapı ambarının 2660.42 lira keşif bedelli iskele 

nşaatı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Pazarlık, 6-4-936 Pazartesi günü saal 11 de Kabataşta 

r nhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

n rapılacakbr. 

3 - Muvakkat teminat 199.53 liradır. 

r· 4 - istekliler ihale tarihinden evvel inhisarlar inşaat Şubesine 
at gelerek fenni ehliy;!t vesikası aldıktan sonra 14 kuruş mukabilinde 

a proie vesair evrakı isliyebilirler. 

Dahiliye Vekaletinden-: --

Vilayetler evi arkasındaki 4773 670 metre mikabı miktarındaki 
toprak hafriyat k k . ' ı açı e sıltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 13 Nisan 936 p · t . ·· ·· at 1 S 30 da yapıla-
kt 

azar esı gunu sa , 
ca ır. 

e· 
~ı- ~ksiltme Yenişehirdeki Dahiliye Vekaleti binasında toplanacak 
de eksıltme komisyonunca yapılacaktır. 
ır. Muhammen keşif bedeli 1909 lira 47 kuruştur. 
k· Muvakkat teminat 143 lira 50 kuruştur. ' 
e Kat'i teminat 287 lirdır. 

.. İstekliler bu işe ait mali ve fenni şartnameleri ve krokisini 
gorrnek üzere Dahiliye Vekaleti Vilayetler İdaresi Levazım Büro
suna müracaat ederler. 

İsteklilerin 13 Nisan 936 Pazartesi günü saat 15 de teminat 
makbuzlaril b" ı·k ı · ı~ d e ır ı te komisyona müracaat etme erı azım ır • 

Yüksek Mühendis Mektebi Attırma ve Eksiltme Ko

misyonundan: 
Mektep makina laboratuvarı için açık eksiltme suretile su te-

sisatı yapılacaktır. Keşif bedeli ( 806) lira ( 78) kuruş, p.!y akçesi 
( 60) lira (~o) kuruştur, ve eksiltme 6 - 4 - 936 saat 14 te yapıla· 
cağ'mdan isteklilerin şartnamesini görmek için her gün ve eksilt
meye girmek için de belli gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 
Maltepe Askeri Lisesinin dar olan pencereleri genişlettirilmesi 

ışı açık eksiltme ile 6 Nisan 936 Pazartesi günü saat 14 de 

yaptırılacaktır . 
Muhammen keşif bedeli 500 liradır. ilk teminatı 38 liradır-

Şaı tnamesi her gün Komisyonumuzda öğleden evvel görülebilir. 
İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplariyle birlikte belli 
gün ve saatte Fındıklıdaki Komutanlık Şatınalma Komisyonuna 

gelmt:leri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonnndan: 
Selimiye kışlasındaki erat hamamının tamiri açık eksiltmeye 

konmuştur'. Eksiltmesi 6 - Nisan 936 Pazartesi günü saat 15,30 
dadır. Muhammen keşif bedeli 1660 liradır. ilk teminatı 125 lira· 
dır Şartnamesi komiı.yonumuzda hergün öğleden evvel görülebilir. 
lsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplarıyle birlikle belli 
gün ve saatte Fındıklıdaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna 

gelmeleri ilan olunur. 

İstanbul Belediye'>i İlanları : 
Keşif bedeli ~872 lira 20 kuruş olan Kadıköy ve Haydarpaşa 

ar~sındaki rıhtım ve şosenin tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 9 Nısan 936 Perşembe günü saat 16 da daimi 
encümende yapılacaktır. İstekliler şartname ve proiesini 30 kuruş 
mukabilinde levazım müdürlügünden alabilirler. Eksiltmeye girmek 
isti yenler 2490 numaralı arttırma ve . eksiltme kanununda yazılı ve
sika ve 440 liralık muvıık.kat teminat makbuz veya muktubile tek
lif mektuplarını havi zarflarını yukarıda yazılı günde saat 15 e 
kadar daimi encümene vermelidir. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Selimiye kışla;;ındaki tavlalar açık eksiltme ile 13 - Nisan 

936 Pazartesi gü~ü saat 15 de açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
Muhammen keşif bedeli 3904 lira 47 kuruştur. 

İlk teminatı 293 liradır. Keşif ve şartnamesi her gün komisyo
numuzda öğleden evvel görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu 
veya mektuplariyle beraber vakti muayyeninde Fındıklıdaki komu
tanlıktaki arttırma ve eksiltme komisyonuna gelmeleri . 

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. Muvak-
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kat teminat akçesi 23ı39 liradır. Talep vukuunda şartname ve 
plan ve diğer evrak 2424 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Bu baptaki şartname ve evrakı saireyi görmek istiyenler her gün 
ve eksiltmeye gireceklerin kanupj evrak ve vesiikle ve teminat
lariyle birlikte ve teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat 
evvel komisyon başkanlığına vermek suretile Çorlwja komjsyona 
müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları : 
Beyoğlu Askerlik şubesinin tamiratı 2/4/936 Perşembe günü 

saat ıs de pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bedeli ı<250.ıı liradır. 

Keşif ve şartnamesi hergün ö~leden evvel komisyonda görülebmr. 
İsteklilerin otuz yedi buçuk liralık son teminat makbuzlarile birlikte 
vakti muayyeninde satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Benehir Belediye9inden : 
ı - Beyşehir kasabasına akıtılacak olan ve boruları hazırlanan 

Çemçem su yolunun hafriyatı belediyeye ve projesile yenilenen 
şartnamesi ahkamına göre menba, mansap depol1Jr1 ve borularmın 
tefrişi müteahhidine ait olmak üzere beş bin beş yüz lira muham
men bedelle 2ı - 3 - 936 gününden itiberen 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 9 • 4 - 936 ıncı günü saat ı7 de ihalesi yapılacaktır. 

3 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına ve bu gibi 
işlerde bulunduklarına dair muteber bir ehliyet vesikası göstere· 
ceklerdir. 

4 - istekliler proje, şartname ve karar hükümlerini anlamak 
üzer~ Beyşehir Belediye Reisli~ine müracaatları. 

Kırşehir C. H. P. İlyönkurul Baıkanhğından: 
Bedeli keşif «ı6,000» lira olan Kırşehir Atatürk caddesi yakı· 

nına yapılaeak olan Halkevi binası inşaatı ı9 · 3 936 tarihinden 
7 Nisan 936 tarihine kadar yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. Münakasa 7 · 4 • 936 tarihine müsadif Salı 
günü saat ıs te Kırşehir C. H. Partisi binasında yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini cari sepeye mahsus Ticaret OdasJ ve 
fenni ehliyet vesikaları ve 0/ 1 7,5 nisbetinden «l,'200» liralık mu· 
vakkat teminatın Halk Partisi emrine bankaların birine yatırıldığına 
dair makbuz veya banka meklubile b'.rlikte ayni günde saat ı:'; 

ten evvel C. H. Partisi Başkaqlı~ına vermeleri lazıındır. 
Talihler bu husustaki şartname ve evrakı keşfiyeyi ve projeyi 

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

müracaat edebilirler. 

Konya Ereğli Urayından : 
1 - Belediye binası bitişiğindeki Belediye arsası üzerine yapı 

lacak olan 3719 lira 72 kuruş bedeli keşifli kasap ve sebze bili· 
nin proje, plan şartname ve fenni şartnamesine göre inşası ı9 · 3-
936 gününden itibaren 20 gün milddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihale 8 - 4 • 936 Çarşamba günü saat ı6 da Belediye bi
nasında Belediye Encümeni huzurile icra edilecektir. 

3 - Bu baptaki teklif mektuplarınm 8 · 4 • 936 Çarşamba gü· 
nü saat ıs e kadar Belediyeye verilmiş olması llzımdır. 

4 - Eksiltmeye iştirak için yüzde 7 ,5 nisbetinde dipozitonun 
ya nakteq yatırılması veya Banka teminat mektubu ibraz edilıne· 
lidir. 

5 - Fazla izahat almak istiyenlerin belediyemize mürrcaatları 
ilin olunur. 

Jiaydıu·pafa Ltse•i Sabpalma Komiayonundlln: 
8 - 4 • 936 Çarşamba günü saat ıs te lstanbul Liseler Muhase· 

becilig-inde müteşekkil Ek,iltıne Komisyonu odasında 3583,45 lira 
keşif bedelli Ha~darpaşa Lisesi binasında yapılacak tamirat ve in· 
şaat işieri açık eksiltme usulile eksiltmiye konulmuştur. 

istekliler bu işe ait mukavele projesile eksiltme Nafıa l~leri 
umumi ve hususi fenni şartnameleri ve keşif hulasa.sile buna mü· 

teferri diğer evrakı mektep idaresine müracaat ederek görebil' 
lık teminat 269 liradır. Bu teminat E:ksiltme gününden e 

mektep idaresinden alınacak irsaliye ile Liseler Muhasebeci!' 
Y•hrılacaktır. 

Taliplerin en az ı:oo liralık bu işe benzer iş yaptığına 
idarelerinden almış oldukları vesikalarla lstanbul Nafıa Müdürl M 
fK, eksiltme gününden Fn son •~kiz gün evvel müracaatla ff.her ~ 
ehliyet vesikaları almaJarı lazımdır. makb 

~omu 

Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaş ı 
İstanbul Belediyeli ilAnları : 1lletr 

ı:oo metro Patiska bir metrosunun muhammen bedeii 55 kıf 
500 » Kefenlik >ı » ,, 32 
150 » Şilte yüzü ıı ıı » 80 
250 » Dimi .ıı ıı n 90 
500 ıı Aşçı bezi » » ,, 30 

gün· 

Ko01 

Haseki hastahanesi için lazım olan ve yukardıa cins ve mik~ 
yazılı buh.ınan beş türlü bez açık eksiltmeye konulmuştur. Nüıdı' 
ve şa~t~aıneleri Levazım Müdürlü~ünde görülür. Eksiltmeye fıi"ün 
mek ıstıyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda FJOO 
zılı vesika ve 150 lıralık muvakkat teminat makbuz veya meWıevv 
bile beraber 6 Nisan 936 Pazartesi günü saat 15 te Daimi Erıl"e~ 
mende bulunmalıdır. illa 

İstanbul Leva:ı.ımi Satınalmll Komisyonu ilanları: 
Maltepe Askeri lisesi için 100 adet etek ve 100 adet baş li yo 

lusu ve 1600 adet yüz havlusu 30 - Mart 936 Pazart~si gijpr<ı 
saat ı4,30 da Tophanede Satınalma komisyonunda açık eksilt'1· . ıra 

ile alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli ıo;s liradır. ilk ternik 
e< 

81 lira 60 kuruştur. Şartname ve nümuneleri lcomisyonda görjjk 1 

bilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. . 
0 

f ıtanbul Levazım amirliiinden: 

Gedikli Erbaş hazırlama okulu için nümunesigibi 350 çift i5 
meni ı3 Nisan 936 Pazarted günü saat 14,30 da Topanede Sat~ 
alma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedl1 
682 lira 50 kuruştur. ilk teminatı 51 lira : O kuruştur. Şartnaf8 
ve nümunesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli saatte 1' 
misyona gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komiıyonu ilanları 
lstanbul komutanlıgı birlikleri için tekerrür edecek fiata nazas4 

on bin liralık yemeni 6 - 4 936 Pazartesi günü saat 15 te kapl 
zarf usuliyle alınactır. Şartnamesi hergün öğleden evvel koısıl 
yonumuzda görülebilir. İlk teminat ( 7: O) liradır isteklilerin 
tem inat makbuz veya mektuplariyle birlikte 2490 sayılı kanunull 
3 üncü maddelerindeki vesaikle beraber teklifatın ihaleden en 
bir saat evveline kadar Fındıklıdaki İstanbul Komutanlı2'ı Satınal 
komisyonuna vermeleri. 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Nevıebtr ıarbaylıinıdan : 
Şehrimizin Bayındırlık Bakanlığ'ından musaddak elektrik proj 

mucibince yapalacak olan tellisat, ok.tiltme t1rtnaıııeıinde yap 
tadilattan dolayı yeniden kapalı zarfla cksiltıııeyc konulm"f 
Bedeli keşfi 4040ı kırk bin dört yiiı bir lira ohıp muvakkat t 
nat miktarı 3030 üç bin otuz liradır. Santral binaıu inşaatı ve ı 
direkler Belediyeye aittir. isteklilerin ekailtme kanunu mucibi 
lizım gelen bilamum vesaik ve evrakı hamilen 17 Nisan 936 
ma günü saat ı.'."ı de Nevşehir Belediye Encümeninde yapıla 
olan eksiltmeye iştirak etmeleri ve muaddel ekıiltme şartname 
projeleri İstanbul Taksimde istiklal apartımanında elektrik mü 
disi Bay Hasan Haletten alabilecekleri ilan olunur. 
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Müteferrik 
lıtanhul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Makineler, motörler, sair teferruat ve yağlan 
Komutanlık birlikleri hayvanatı için 30 adet tavla halatı açık 

siltme ile 14 Nisan 936 günlemeç Salı saat ı5 de alınacaktır. 
Muhammen tutarı 435 liradır . ilk teminat 33 liradır. Şartnamesi 

r gün komisyonumuzda görülebilir. isteklilerin ilk teminat 
akbuz veya mektuplarile birlikte vakti muayyeninde Fındıklıdaki 
omutanlıktaki arttırma, eksiltme komisyonuna gelmeleri. 

lnhis.ırlar umum müdürlüğünden : 
İdaremiz ihtiyacı için şartname ue nümunesi mucibince ıoo 

etre su hortumu pazarlıkla satın alınacaktır. 
. Vermek istiyenler yüzde 7,5 muvakkat güvenme paralarile bir
ı~t~. pazarlı~ın yapılacağ"ı 9/IV /936 tarHıine raslıyan perşembe 
unu_ saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubt-.sindeki Alım 
om ısyonuna müracaat edebilirler. 

İstaabul komutanlığı aatınalma komisyonundan: 
Üç adet ordu tipi çift nakliye arabası 13 · Nisan 936 Pazartesi 

ünü saat ı 1 te açık eksiltıne ile yaptırılacaktır. Muhammen tutarı 
liradır. ilk teminatı 23 liradır. Şartnamesi her gün ö~leden 

vvel komisyonumuzda görülebilir. isteklilerin : ık temioat makbuzu 
eya mektuplariyle beraber vakti muayyeninde Fındıklıdaki arttır

ma ve eksiltme komisyonuna gelmeleri. 

Ankara jl\ndarma genel komutanlığı satınalma komis
r}'Onundan: 

ı - Elde bulunan plan . umumi hususi şartname ve mukavele 
tf~rojele~inde yazılı vasıflar dairesinde jandarma mektebi için 8758 
. lıra keşıf bedelli otuz iki çeşit ve müstakil tabur için de 3481 lira 
.~keşif Ledelli on çeşit « Şartnamelerinde etraflıca yazılı yazıhane, 

koltuk. masa, kanape vesaire» 
Mefruşat ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Mektep mefruşatına ait kapalı zarf eksiltmesi 3 ı - 3 - 936 

, ;,~ıı günü saat onda. Müstakil tabur mefruşatı açık eksiltmesi ayni atfrun saat onbeşte yapılacaktır. 
e<I 3 

- Mektebe ait mefruşat şartname 43 tabura ait şartname 
3
-18 kur~ karşılı~ı~da komisyondan alınabilir. ilk teminat 656 lira 

1'85 kuruş v~ 2~1 ~ıradır. 
4 - fsteklılerın kanun ve şartnamede yazılı belgeler içinde 

bulunacak teklif mektuplarını ve açık eksiltme içinde vesikalarını 
rı eksiltme vaktinden en az bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. 1 

ati 
apl lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları : 
oaıl Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız olarak ecza sandıkları satın alı
n j\hacaktır. Sandıkların içinde bulunacak maddelere ait listeleri almak 
ull e fazla malömat edinmek istiyenlerin Ankarada Milli Müdafaa Ve

en ileti sıhhat işleri dairesine, lstanbulda Komutanlık Sıhhi fiat 
al hahınin Komisyonu Reisliğine başvurmaları lazımdır. Bu iş için olan 

~suıi Vasıflariyle birlikte fiatıda gösterir tekliflerin ve nümunelerin 
~. a~ıs 936 sonqna kadar Milli Müdafaa Vekaleti Sıhhat işleri Da

aresıne gönderilaıeaj. 

~t~n_bu~ Levaznn Amtrlifi Satınalma Komisyonundan: 
.. "u elı Lıseaj içiıı 2040 metre teli 13 - Nisan - 936 Pazartesi 

runu saat 15 de T h d k k ·1t ·rl 1 op anede Satınalma Komisyonun a açı e sı me 

f,roJl15ı 2e l~ ına.c~ktır. Tahmin bedeli 693 lira 60 kuruştur. lık teminatı 
apı ıra ıkı kuruştu ş K · d ·· "l tibil" 1 . . r. artname ve nümunesi omısyon a goru e· 
"~.. ır. steklılerın belli saatte Komisyona gelmeleri. 
tP 1 t b - ~ 

e af ~ f n ul He.rlci Aıkt>ri Kıtaatı ilanları : 
· bi~f . . a ıcıoğlunda ihtiyat Subay okulunda mevcut 2944 çift asker 
ı otını 10 N· d Ok 1 6 O •san 936 Cuma günü saat 14 de Halıcıoğlun a u 

· J arttırına k ·ı K T h · b ılael' deli 
29 

e. 81 tme omisyonunda pazarlıkla s~tılacaktır. . a mın e-
eS • 4 lıra 40 kuruştur. Son teminatı 45 lıradır. Temınat Leva-

zım Arn~rı·/\o· M h kb 1 · ı · ühıı'tekl"l . · •aı u asebeciliğ"ine yatırılarak teminat ma uz arı e ıs-
ın ı erın belli saatte Komisyona gelmeleri. 

İstanbul Deniz Levazımı Satınalma Komlıyonundan: 
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 78000 lira olan 325 ton Garoil 

Komo Marine Engine oil makina yağının pazarlıkla münakasası 
8 - Nisan - 936 Çarşamba gütıü saat 14 de Ankarada Milli Müdafaa 
Vekaleti binasında yapılacaktır. 

2 - 390 kuruş bedel mukabilinde verilen şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün. münakasaya iştirak edeceklerin de yevmi 
mezkurda 5ı50 liralık teminat mektublar• ile ve 2490 numaralı 
kanuna göre belgeleri ile komisyona müracaatları. 

Nafıa Bakanlığından : 
4 Mayıs 936 Pazartesi günü saat ı5 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 ıs de Ankarada 

Bakanlık Malzeme Eksiltme komisyonunda bulunmaları lazımdır. 

Ankara Belediye Reisliğinden : 

A - Satın alınacak şey Otobüs Direktörlü~ü için 50 - 70 ton 
benzin olup tahmin bedeli 25375 liradır. 

B - Şartnamesi ı27 kuruş mukabilinde Direktörlük levazımın· 
dan alınabilir. 

C - ihalesi kapalı zarf usulile 3 • 4 • 936 Cuma günü saat 15 
de Direktörlük binasında yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktarı ı904 liradır. 

E - isteklilerin, kanunun emrettiği bütün şeraiti haiz olmaları 
icap eder. 

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

İstanbul Deniz Levazımı Satınalma 

ilanları : 

Komisyonu 

M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
ı _ 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 mezkQr gün ve saatlerde benzin motörleri 
için 543 lira 75 kuruş Dizel motörleri için de 487 lira 50 kuruşluk 
temia.tları ve kanuni belgeleriyle Aokarada M. M. V. binasındaki 
komisyona müracaatları. 

4 - Zarfların münakasa saatinden evvel komisyona tevdileri 
lazımdır. 

Belediye Sular ldareılnden : 
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İdaremizce cins, eb'ad ve mıktan yukarıda yazılı bronz musluk 
-;e aksamının dYd.i ·:i me işi kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

1 - istekliler münakasa şartnamesini Taksim, idare Merkez 
binasındaki Levazım servisinden parasız olarak alabilirler. 

2 - İhale 13 Nisan 936 Pazartesi günü saat 16 da İdare Mer
kezinde yapılacaktır. Talipler kapalı zarflarını yukarıda yazılı gün 
ve ~aatten evvel Müdürlüğe vermelidirlt·r. 

Nakliyat 
Konya İnhisarlar direktörlüğünden: 

936 senesinde Yavşan tuzlasından Sarayönü an barına getirilecek 
(35000) ton tuzun nakliyesi beheri beşer yüz tonluk yedi parçaya 
ayrılarak 18-3-936 gününden itibaren 30 gi.in açık eksiltmeye bıra
kılmıştır. 

lhalei muvakkatesi 7-4-936 Salı günü Konya inhisarlar başmü· 
dürlüğünde yapılacaktır. Muvakkat teminatı her pçaça için 293 
liradır. İsteklilerin Konya veya Sarayönü inhisarlarına müracaat 
!arı ilan olunur. • 

Maden kömürü ve mahrukat 
İstanbul Komutanlığı Satm alma Komisyonundan: 

Komutanlık birlikleri ihtiyacı olan bir ton Rumeli meşe kömürü 
bir ton gürgen, kestane, diş budak' kocayemiş ağaçları kömürü 
bir ton, Anadolu meşe kömürü ve bir ton da Bulgaristan meşe 
kömürü ki, Bunların hepsi elleme olmak şartile dört ton ağaç kö
mürü 2 Nisan 936 Perşembe günü saat 15,30 da pazarlık ile alı
nacaktır. Muhammen tutarı 160 liradır. Kat'i teminatı 2 ı liradır. 
Şartname.si her gün öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. 
İsleklileri~ teminat makbuzu veya mektuplariyle beraber vakti mu
ayyeninde Fmdı klıdaki komntanlık arttırma ve eksiltr~ı'e~'k~misyonuna 
gelmeleri. · 

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum ida

resinden: 

Muhammen bedeli 22630 lira olan kağıt ve kartonlar 8-4-936 
Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i!tiyenlerin 1697,25 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 
a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler An
kara Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Mü
dürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

İstediğiniz Han vaya münakasa ve müt 
yede işlerhııi, buna ait neşriyat., günleri~ 
tarihlerini bizden sorabilirsiniz. MünakaS 
Gazetesi en kestirme yol ile cevap veri 

Gazetemize abone yazılınız 
•es :-we , . ,._ 

Eczayı tıbbiye ve alatl ispençariye 
İstanbul Belediyesinden : 
Düşkünler evine lazım olan tıbbi ecza ve aJat açık eksiltme 

konulmuştur. Bu eczaların hepsine 1039 lira 62 kuruş bedel t 
min olunmuştur. 32 kalemden ibaret olan ecza ve alatın listesi 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girıtl 

isıiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vf'. 
ka ve 78 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile bera 
6 · 4 936 Pazartesi günü saat 15 te Daimi E.ncümcnde bulunmalıdır! 

Erzak, Zahire, Et .ve Sebze 
lstanhul Komutanlığı Satmalma Kornisyonluğundan 
İstanbul Komutanlığı birlikleri için 4400 kilo zeytin yağı 

Nisan 936 Pazartesi saat 16 da alınmak üzere açık eksiltmeye k 
nulmuştur. Mnhammen tutarı 2300 liradır. ilk teminatı 173 lirad 
Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonumuzda göriilcbilir 
teklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle beraber belli gJ 

ve saatte Fındıklıdaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelrn 
leri . 

MCZAVEDELER 
Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Teminat Tahmini Baş Cins 
Lira K, Fiatı 

12 00 
1 85 

Lira K. 
153 
24 50 

34 
7 

Kasaplık koyun 
•) keçi 

13 85 177 50 41 Yekun ... 
Pendikte Bakteriyolojihanesi baytarı hayvanatından yukarı 

miktarı gösterilen koynn ve keçiler. 15 Nisan 936 Çarşamba gü 
şaat 14 de Kartal Belediyesinde açık arttırma ile satılacaktır. Hıı 
vanları görmek için hergün müessese Müdürlüğüne ve arttırmıı1 

girmek isteyenlerin muavyen olan gün ve saatta teminatlarını Ks 
tal Malsandığına yatırılarak Kartal Belediyesinde müteşekkil sa 
komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Gümrükleri Satış İşleri Direktörlüğünden : 

M. K. N. AGlRLIÔl KIYMETi ClNSl EŞYA 

2168 
3903 
3989 

K. G. 
3. 700 

800 o. 
5. 055 

3987 5125 Adet 

L. K. 
155. 40 

57. 60 
75. 83 

1896. 25 

Pamuklu ipekli dantel 
Dikilmiş ipek örtü ve çaıı~ 
Terbiye görmüş bir ad~ 
Kaplan postu örtülük. ~· 
Dolu gramofon pılağı. (f c 
lisce muayenesi alıcıya cı 

olmak şartile). ~ 
Yukarıda yazılı eşya 6 - 4 · 936 G. saat 14 de Satış salonuJ'l 

ihaleleri yapılacaktır. isteklilerin şartlarımız mucibince eşyayı 
mak için yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırıp makbuz ve s 
evrakile kanunen muayyen saatte Satışa gemeleri ilan olunur._.,,..1
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İmtiyaz sahibi ve Yazı İşleri Direktörü : lsmail Girit i 
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