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DiKKAT! 
Bütün Müesseselerin, Ticarethanelerin. 
3ankaların hergün elinde bulunan MUna
'asa Gazetesi en seri ve en müessir ilan 
ıasıtasıdır. Renkli ilanlar da kabul ederiz. 

lanlannızı gazetemize veriniz. Kazanınız 

r~M O NA KASALAR 

8 

inşaat ve tamirat 
U~ak Belediyednden: 

1 - Keşif bedeli 8251 lira 81 kuruş olan Uşakta yaptırılacak 
rı binden fazla nüfuslu şehirlere mahsus ve yapı nizamnamesine 
ygun fenni bir mezbaha kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

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

aıı 

ad 
C - Fenni şartname, 
F - Keşif cetveli. 

(P• ~ - İsteyenler bu şartname ve evrakları bedelsiz olarak Uşak 

1eledıyesinden alabilirler. 

, 4 - Eksiltme 11 · 4 · 936 tarihinde cumartesi günü saat 14 te 

0oşak Belediyesi Encümen Dairesinde yapılacaktır. 

s 5 - lsteklilerin bu eksiltmeye iştirak edt":bilmeleri için 618 lira 
sa~ ~u~ m~va~kat teminatla bu gibi işleri yaptıklarını gösterir 

•dıklı fennı ehlıyetnamelerini teklif mektuplarile birlikte verecektir. 

kl 
6 - Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin 2000 liralık yapı yap-

arına da· b' k ·ı f ır ır vesı a ı e en memuru göstermeleri mecburidir. 

Kar-köaed Ab'd K --- d e ı e omisyonu Baıkanhğın an: 
·.ı 1 - Karakö k · · ı k A k ı~· k 

1
. . . se asabası Cumurluk alanında dıkı ece tatür 

!,ey e ı proıesı mü b k ı 
2 

. sa a aya konmuştur. 
tıt .l b - ~eykehn yapılacağı yer Aı+rı lli 

ı e azı oz ül"kl . .. ' ı; 
111' .. .. g u erı o~enmek ve buraca 
11-ıormek uzere Ankara 1 t b l 1 . 
ıı; .\· k .. .. • a an u , zmır, 

merkezi olması dolayı 
yapılan kaide projesini 
Karaköse Bayındırlık 

ıır-'ıre torluklerine baş vurulmalıdır. 
Cv 3. - Heykel projeleri İç Bakanlık İmar Direktörlüğüne verile-
' ektır D' kt" l"k . d b' .. c . . ıre or u bu proı· eleri tetkik ve içlerın en ırını seçe-
·ı ektır s·· l sı · oz eşme, seçilen proje sahibile yapılacaktır. 
e~ 4 - Proje sahipleri kaideyi esas 5üjelere göre değiştirebilir· 

er· Yalnız kaidenin de tafsilatlı bir proiesi eklenmek ve dlat· 
rmdan b" .. k 

5 
uyu ?lmamak gerektir. . . 

- imar Dırektörlüğünce yapılacak seçım sonunda imar Dırek-

törlü~ünün münasib görece~i miktar üzerinden birinciye mükafat 

verilecektir. 
6 - işbu projelerin 1 mayıs 936 tarihine kadar İmar Direk-

törlüğüne verilmesi lazımdır. 

Gemlik C. H. P ilçe yönkurul baıkanbğından: 
1 - Yapılacak iş; Gemlikte Atatürk heykeli yanında 5770 

lira 80 kuruş keşifli C. H. Partisi konağıdır. 
2 - Şartname, keşifname. pilan ve resimler, Buna fi ve 

Gemlik lıçe Parti başkanlıklanna ve Galatada Minerva hanında 
32 sayıda mimar Bay Abdullah Ziyaya müracaatla görülebilir. 

3 - iş; açık eksiltme iledir. Ve eksiltme Nisanın 16 ıncı 
Perşembe günü saat 15 de Gemlik Urayında yapılacaktır. 

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 tuğla Partice temin 

olunmuştur. 

Bursa - Y enişehtr Malmüdür lüğünden : 
l - Evvellki ilanların kanuna uygun bir şekilde yapılmama· 

sından dolayı 26 · 3 936 tarihinde ihalesi yapılamıyan 
15,062 lira 64 kuruş keşif bedelli Yenişehir Hiikümct 
Kona~ının ikmali inşaatı yeniden kapalı :zarfla eksiltme-

ye konulmuştur. 
2 _ Eksiltme 13 · 4 - 936 Pazartesi günü saat 14 te Yenişehir 

de Maliye Dairesinde yapılacaktır. 
3 _ Zarflar saat 14 e kadar Komisyona verilmiş olmalıdır. 
4 tık teminat 1,129 lira 70 kuruştur. 
5 _ Proje ve şartnameleri Yenişehir Malmüdürlüğünden ve 

Bursa Nafıa Başmühendisliğinden alınır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık İstanbul Satm
alma Komisyonundan : 

1 - Keşif bedeli 693 lira 8 kuruş olan Galata yolcu salonu 
çatısı tamirinin 15 · 4 - 936 Çarşamba günü saat on beşte pazarlığı 
yapılacaktır. 

2 - Keşif ve şartnamesi komisyondan alınabilir. 
3 - İsteklilerin 52 liralık teminatı muvakkate makbuzlarile en 

az. bun.~ ~e~z~.r beş~z . lira~ık yapı işi yaptığına dair Bayındırlık 
Dırektorluğunun tasdıklı ehlıyel vesikası ile komisyona gelmeleri. 

Kocaeli Vilayetinden: 

Adapazarı kazasında yeniden inşa edilecek 22,800 lira keşif 
bedelli ilk okul yapısı nisanın 16 ıncı Perşembe günü saat on 
beşte ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmış· 
tır. Şartname, keşif evrakile buna müteferri diğer evrak yü:z yirmi 

d 
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kuruş mukabilinde İzmit Nafıa Müdürlüğünden verilecektir. Muvak
kat teminat 1710 liradır. İsteklilerin teklif mektuplarını Ticaret 
Odası vayid vesikası ve teminat mektubile birlikte ihale tarihine 
kadar Kocaeli vilayetine vermeleri ve laakal yirmi bin liraltk bu 
gibi bir yapı inşaatını taahbüd ve ikmal eylediğine dair vesikala
rını da ihaleden en az sekiz gün evvel Kocaeli Nafıa Müdürlü~üne 
vize ettirerek: teklif zarfına koymaları. 

İstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 749 lira 98 kuruş olan aygır deposunun tamiri 
açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülür. Arttırmaye girmek isteyenler 2490 numa· 
ralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ile bayındırlık 
direktörlüğünden tasdikli fen ehliyet vesikası ve 57 lirahk muvak
kat teminat makbuz veya mektubile beraber 13 - 4 - 936 Pazartesi 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

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

ve tadilatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartname
si levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 
2499 No. lu arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ile bele
diye fen işleri müdürlüğünden alacakları ehliyeti fenniye vesikasile 
299 lira 31 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya mektubile 
beraber 13 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 15 te daimi encümende 
bulunmaları. 

Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaş1r ı 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Mahfuz evsaf kağıtlarına ve örneklerine uygun aşağıda miktar
ları yazılı on iki kalem kundura malzemesi kapalı zar! usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 16 Nisan 936 Perşembe günü 
saat on beşde Gedikpaşada Jandarma Dikim Evi binasındaki 
Komisyonumuzda yapılacaktır. İşbu malzemenin hepi:;inin bir 
istekliye ihalesi caiz oldu~u gibi bir veya birkaç kaleminin ayrı 
ayrı isteklilere ihalesi de caizdir. Her kalemin ilk güvenme ve 
tasarlanan bedelleri hizalarında yazılmıştır. Şart kağıdı Komisyon
dan hergün 1140 kuruş mukabilinde alınabilir. 

isteklilerin eksiltme günii ihale saatinden Laakal bir saat evvel 
isteyecekleri kalemlere ait mal sandığı makbuzu veya muteber 
Banka kefalet mektubunu ve 2490 sayılı kanunda ve şart kağıdın
da yazılı belgeleri de havi mektuplarını komisyonumuza vermiş 

bulunma lan. 
Tasarlanan 

Malzemenin Cinsi Miktarı bedeli tık güvenme 
Lira K. Lira K. 

Kundura köselesi 78000 Kilo 117000 00 8775 00 

Kundara vaketesi 532:0 )) 101175 00 7588 13 

Kundura Kapsülü 1775000 Adet 621 25 46 60 

Sustalı )) 284000 Çift 497 00 37 28 

Balık ağı keten ipliği 500 Kilo 2750 00 206 25 

Çiriş 350 )) 122 50 9 19 

Balmumu 75 )) 60 00 4 50 

Çam sakızı 150 )) 25 00 3 38 

Nalça 70000 Çift 1574 91 118 12 

Kabara çivisi 10000 Kilo 2500 00 187 :o 
18 numara bakır çıvı 600 )) 192 00 14 40 

Kundura kalıbı alt 
kısmı demiri. 600 Çift 840 00 63 00 

İstanbul Harici Kıtaat İlanları : 
Bir metresine biçilen eder 22 kuruş olan 300 ilii 400 bi n mt>frc 

çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 13 -

Nisan 936 Çarşamba günü saat 15 dedi:-. ilk inanç parası ~~vv 
lir::.dır. Şartnamesi 440 kuruşa komisyondn alınır. Eksiltmeye ~çin 
cekler kanuni ilk inanç parası ve kanunun 2 ve 3 üncü mad~i!t 
rinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarmı ihale saati'lıun 
bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonuna 
mel eri. 

Bir metresine biçilen ederi 258 kuruş olan altmış ila 80 ı 

metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ~z.im 
namesi 1032 kuruşa komisyondan alınır. ihalesi 14 - Ni!ian 936 deli 
günü saat 15 dedir. ilk inanç parası 11570 liradır. Eksiltıfmel 
girecekler kanuni ilk inanç parası ve kanunun 2 ve 3 üncü 11\er. 
delerinde yaZllı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale sa9' 11ca 
den bir saat evvel Ankara M. M. V. Satınalma komisyoıt 
vermeleri. 

Baymdırhk Fen Okulu Satınalrra Kurumundan: 

Okul talebeleri için kumaşı mektepçe temin edilmek uz 
şartnamesine göre ve açık eksiltme ile 93 takım elbise diktir 
cektir. Tahmin bedeli 651 liradır. Eksiltme 17 - 4 - 934 Cuma goi 
saat 15 de Liseler Muhasebecili~inde toplanan Sahnalma komi~Ü 
nunda yapılacaktır. . 

lık teminat 48 lira 83 kuruştur. İsteklilerin nihayet bir f 
evveline kadar şartnameyi görmek ve ilk teminatlarını yatır8 

mek için Arnavutköy Sarrafburnundaki okula başvurmaları 
eksiltmeye teminat makbuzları ve 2490 sayılı arttırma eksil! 
kanununun 2 · 3 maddesinde yazılı belgelerle gelmeleri ilan oluJ! 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 __: itfaiye memur ve müstahdemini için (70) çi~ çizme 'f' 

lacaktır. 
2 
3 

V'aı 
Muhammen bedeli (1075) liradır. zal 
Muvakkat teminat 80 lira 65 kuruştur. fo 

4 ihale 15 · 4 - 936 çarşamba gtinü saat onda Belediye. • 
n 

\iazım Direktörlüğü odasında yapılacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün itfaiye 
lüğüne müracaat edebilirler. 

Müteferrik 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

misyonu İlanları : 

100 ila 200 ton iskarta pamuk 
Tahmin edilen bedeli « 90,000 » lira olan yukarıda miktarı y~ 

cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sal 
alma komisyonunca 20 Mayıs 936 tarihinde Çarşamba günü ~ 
15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname « 4 » lira « ~ 
kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
minat olan <( 5,750 » lirayı havi teklif mektuplarını mezkar gii• 
saat on dörde kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2• 
numaralı kanunnon 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle me1 
gün ve saatte komisyona müracaatları. 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları: 
Pınarhisara teslim edilmek üzere 25 metre mık'abı kert 

2450 adet cam ve kerestelere aid işçilikte ayrı ayrı pazarlık 51 

tiyle 1 Nisan 936 Çarşamba günü yapılacaktır. Muvakkat teıııir 
169 liradır. isteklilerin Vize Satınalma Komisyonuna gelmeleri· 

Bayındırlık Fen Okulu Satınalma Kurumundan : 
Okul talebeleri için kumaşı mekepçc temin edilmek üzere j 

namesine göre ve açık eksiltme ile 93 takım elbise diktirilece~ 
Tahmin bedeli 651 liradır. Eksiltme 17-4-936 Cuma günü saat 
te Listder muhasebeciliğinde top1 a·:::ın satına"ma komisyorııl~ 
yapılacaktır. 
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İlk teminat 48 lira 83 kuruştur. İsteklilerin nihayet bir gün 
vveline kadar şartnameyi görmek ve ilk teminatlarını yatırabilmek 
in Arnavutköy Sarraf burnundaki okula baş vurmaları ve ek· 

i itme teminat · mukbuı.ları ve 2490 sayılı artırma eksiltme kanunu· 
un 2, 3 maddesinde yazılı belg~lerle gelmeleri ilan olunur. 

Bayındır Şarbaylığmdan: 

Tahminen 400 hektarlık kasabamızın harita ve planlarının tan
im ve tersimi işi 20 - 3 · 936 dan başlamak üzere 20 gün müd· 
etle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. istekliler şartna
elerle mukavele örneklerini iki liraya Belediyemizden arayabilir

er · lhale günü 11 - 4- 936 saat 11 de Encümen huzurunda yapı-
ncaktır . İsteklilerin Şarbaylıg-a başvurmaları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
450 kilo Göztaşı 

2 Ton Arab sabunu 
2 Ton Soda 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı malzeme şartnamesi muci
i)ince pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin LI° 7 ,S 

üvenme paralarile birlikte 9- 4 - 936 Perşembe günü saat J 5 te 
Kabataşta Levazım ve Mul:ayaat şubesindeki Alım Komisyonuna 
f'1Üracaatleri. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
il 2583 aded bayi levhası 13 - 4 · 936 Pazartesi 14 
ıı 22 kalem kimyahane aleti ıı » 15 

11 aded yirmişer metro uzunluğur· .. >ı 16 
da hortum. 

Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarları 
yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerın hi
zalarında yazılı gün ve saatlerde °1o 7 ,5 güvenme paralarile birlik
te Kabataşta Leva21m ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna 
nüracaatları. 

~ inhiıarlar Umum Müd:rlüğ~nden : 
.._... Şartname ve nümunesi mucibince 2000 adet tuz küfesi pazar · 

ıkla satın alın~~aktır. Vermek istiyenlerin 6·4-936 Pazartesi günü 
ıaat 15 de :.uzde 7 ,5 gü:enme paralariyle birlikte Kabataşta 
leAvazım ve mubayaat şubesındeki alım komisyonuna müracaallan 

J'ilan olunur. 

inhisarlar Umum Mudürlüğünden: 
410 kalem mahammen kıymetleri müfredat defterinde yazılı işe 

,. 'ı1aramıyan demirbaş eşya. 
pıı~ . 842 kalem cinsi müfredat defterinde yazıh işe yaramıyan muh· 

~elıf eşya. 

; ~ukarıda miktar ve izahatı yazılı eşya toptan veya perakende 
.. ,•uretıle 9 · 4 · 936 tarihine raslıyan Perşembe günü saat 10 da 

r12,Pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin eşyayı görmek üzere h('rgün ve 
pazarlık · · d . . 1 •1 b' . ıçın e tayın olunan gün ve saatte °lo 15 Lemınat para a-

eırı e ırlıkte K b t L Ş b . M··d·· 1··~·· d k. a a aşta evaztm ve Mubayaat u esı u ur u5 un 
e ı Alıın Sahm Komisyonuna müracaatleri . 

er' Erzak, Zahire. Et ve Sebze 
ı;v Karacabey Harası Müdürlüğünden : 
.jr . Hara ihtiyacı için (< bin iki yüz ıı kilo sade yağ"ı « dört yüz ıı 

rı· kılo maka s· .. b' l't . rna « ın beşyüz ıı kilo zeytin tanesi ve n uç rn ıı 1 re 
zeytıny~ğı açık eksiltmeye konmuştur. 

F.ksıltme günü 21 Nisan 936 Salı günü saat on beşt;r. Eksiltme 
j yeri K b · · · k' 1 · · ı. k araca ey Harası merkezidir. Zeytın tanesın •n ı osuna yırmı 

e~ uruş t' k'I k ııl kur ' zey ınyağının litresine elli kuruş, tereyağının ı osuna se sen 
ıl~ u~, tnakarnanın i{ilosuna yirmi beş kuruş muhammen kıymet 

tl takdır ed' l · t• B h · · ·k· .. lt· ı· kk t ı mış ır. u işlerin epsi .çın ı ı yuz e ı ıra muva a 

teminat alınacaktır. lstiyenlere Haradan şartnameleri parasız veri
lecektir. İsteklilerin eksiltme günü teminatlarile birlikte Harada 
brlunmaları iİan olunur. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları: 
Tekirdağ kıt'alarınm 9000 ve Malkara kıt'alarının 7000 kilo 

zeytin yağlarının pazarlığı 10 Nisan 1936 Cuma günü saat 15 ve 
16 ya bır:ıkılmıştır. Şartname ve muhammen bedel ve muvakkat 
teminatları eskisi gibidir. Pazarlığı Tekirdağında Askeri Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Pazarlığa gir~cekler 2490 sayılı kanu
nun üçüncü maddesinde yazılı belgelen bulundurmaya mecbur· 

durlar. 

lstanbul Harici Askeri kıtaatından: 
Vize, Alpullu, Pınarhisar için 4028 liralık 10600 kil~ . zeytin 

yağı ilk pey 303 lira, 4582 liralık 15800 kilo to~ şekerı ı~k ~ey 
354 lira, 8671 liralık 29900 kilo sabun ayrı ayrı ılk pe~ 6: l~l.ır~, 
672 liralık 11200 kilo kuru soğ"an ilk pey 51 lira, Demırkoy ıçın 
540 liralık 6000 kilo soğ"an ilk pey 41 lira, Pınarhisar içi~ ~454 
liralık 3640 kilo sade yağ ilk peyi 260 liradır. Alayların ıhtıyacı 
ayrı ayrı açık eksiltme olarak 2 - 4 - 936 Perşembe günü saat 14, 
15, 16 da yapılacaktır. İsteklilerin Vize satmalma komisyonuna 
gelmeleri. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları: 
Bursa : ,Mudanya ve Bandırma garnizonları için 170 ton un satın 

alınacakdır. Tahmin edilen bedeli 22418 liradır. Şartnamesi Bursa 
Satınalma Komisyonundadır. Eksiltme 16-4-936 Perşembe günü 
saat J9 da Bursada As. 5T. AL. Komisyonu binasında olacaktır. 
E.ksiltme kapalı zarf usulü ilr.dir. Muvakkat teminatı 1681 lira 35 
kuruştur. Teklif mektupları 16-4-936 saat 15 e kadar ~T. AL. 
Komisyonuna verilmiş olacaktır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
lstanbul Levazım amirliğine bağlı müesseseler için 30 ton zey· 

tin yağına istekli çıkmadığından pazarlığı 2 - Nisan - 936 Perşembe 
günü saat 14,30 da Tophanede Satınalma Komisyonunda yapıla· 
caktır. Tahmin bedeli 16 bin 500 liradır. Son teminatı 2475 lira
dır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir. lsteklileri.n !:>elli saatte 
kemisyona gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliğinden : 
Harbiye okulu için 4000 kilo taze bakla on bin adet enginar, 

bin demet dereotu 10 - Nisan 936 Cuma günü saat 14,30 da 
Tophanede Satınalma komisy~nunda açık eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 835. lıradır. Muvakka teminatı 62 lira 62 
kuruştur. Şartnamesi ko~ısyonda görülebilir. isteklilerin belli 
saatte komisyona gelınelerı. 

İstanbul Levazım Amirliğinden: 
Trakyada bulunan kıtaat için 430 ton bu~day kırdırılması 2 -

Nisan - 936 Perşembe günü saat 14 de Tophanede Satınalma 
komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. Tahmin bedeli 4800 lira 52 
kuruştur. Son teminatı 720 lira 8 kuruştur. Şartnamesi komisyon
da görülebilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri . 

............ ~- a 

İstanbul Levazım Amirliğinden : 

lstanbul ve Trakyada bulunan kltaat ıçın 4470 ton 600 kilo 
buğdayın kırdırılması 6 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 15,30 da ls
tanbulda Tophanede Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 39548 lira 42 kuruştur. İlk teminatı 
2966 lira 13 kuruştur. Şartnamesi 198 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. 

İstanbul ve Trakya içın ayrı ayrı fiat veraecektir, isteklilerin 
kanunda yazı l ı vesikalariyle beraber teklif mektuplannı ihale saa
t.nden bir saat eve! komisyona vermeleri. 

dd 
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Makineler, motörler, sair teferruat ve yağlan 
Ankara Belediye Reisliğ'inden: 
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 usulile 3 4 - 936 Cuma günli saat 15te 
Direktörlük binasında yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktan 1904 liradır. 
E - isteklilerin, kanunun emretti~i bütün şeraiti haiz olmaları 

icap eder. 

F - Kapalı zarflar 3 - 4 - 936 günü saat on dört buçug-a kadar 
komisyona tevdi edilmiş olmalıdır. 

Tavıanlı Belediye Reisliğinden: 
Belediyemizce 15 beygir kuvvetinde bir tane yangın söndürme 

motopompu 20 Nisan 936 pazarteşi günü saat 14 te Tavşanlı 

Belediyesinde ihale edilmek üzere 2490 numaralı kanunun umumi 
hükümleri dairesinde açık eksiltmeye konulmuştur. 

Motopompun keşif bedeli 2560 lira muvakkat teminatı 192 
liradır. 

Fenni ve hususi şartnameleri isteyenlere parasız olarak gön
derilir. Fazla tafsilat için isteklilerin Tavşanlı Belediye Reisli~ine 
başvurmaları. 

Uıak Belediyesinden : 
Fenni şartnamesi dairemizde mevcut son sistem ve yedek ak· 

samı her zaman garanti edilebilen iki tonluk bir arazoz satın alı
nacaktır. 

isteklilerin 11-4-936 tarihine kadar son tekliflerini Uşak Bele
diyesine bildirmeleri. 

Maden kömürü ve mahrukat 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umum İşletme İda· 

realnden: 

Muhammed bedeli 391600 lira olan 40000 ton yerli maden 
kömürü 10 - 4 - 936 Cuma günü saat 15 de kapalı 2arf usulü ile 
Ankarada idare binasında sahn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 19,414 liralık muvakkat teminat ile 
kanunnun tayin etti~i vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 19,50 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinden alınabilir. 

Eczayı tıbbiye ve alatl ispençariye 
Çankırı İlbaylığından: 
1 - Çankırı Memleket Hastahanesinin 81 kaleminde ibaret ve 

muhammen bedeli 1155 lira bulunan ilaç ve tıbbi malzemesi 25-3-
934 tarihinden itibaren 22 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - İsteklller bu husustaki şartnameyi ve ilaç listesini ve mar
kalarını görmek üzere İstanbul ve Ankara Sıhhat Müdürlüklerıyle 
Çankırı Memleket hastanesine müracaat etmelidir. 

3 - Eksiltme Nisanın 15 ci çarşamba günü saat 16 da Çankırı 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Taliplerin bedeli muhammene nazaran yüzde 7,5 ve 15 he
sabile teminat ve dipozit akçaları ile birlikte mezkur gün ve saatte 
encümt·nde hazır bulunmaları ilan olunur. 

~ Okuyuculanmıza ! . _ J .i 
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Gazetemize abone yazılınıı 

Elektrik tesisatı ve malzemesi ,. 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Muhtelif Elektrik Malzemesl 
Evvelce de ilan edilip şartnamesinde değişiklik yapılan ve 

min edilen bedeli «34,00011 lira olan yukarıda cinsi yazılı malı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~ Satınalma Komisyonunc• 
Mayıs 936 tarihinde salı günü saat 15 te kapalı zarfla ihale 
lecektir. Şartname «h lira «70» kuruş mukabilinde Komisyorı 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat ol4n «2,550> lirayı havi t 
mektublal"ını mezkur günde saat on dörde kadar Komisyona verınt 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine! 
vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona mürcaatları. 

Evrakı Matbua ve Kırtasiy 
Devlet Basımevi Direktörlülünden: 

Miktarı Mahiyeti Cinsi Tahmin bedeli 

900 metre Hektarlık 1,80 Seten bezi 765 Lira 
metre eninde 

Yukarıda miktar ve evsafı yazılı seten bezinin 15 Nisan ~ 
Sah günü saat 15 te Basımevimizde yapılacak olan açık eksilt~ 
sine girmek isteyenlerin muvakkat teminatlarını veznemize yatl 
rak o gün muayyen saatte Komisyonumuza başvurmaları ilan oluıı~ 

Şartname ve nümune hergün Ayniyat şefliğinde görülebillt. 

MCZAVEDELER .................................................. 
Kocaeli Vilayetinden: 
Karamürsel hududundan başlıyarak, askeri mıntakalar hatİ 

sabili takiben Değirmendere, Kazıklı, Başiskele ile Kilezderesiı 

ve oradan Çuhahaneye ve Öküz köprüsile Bekirdereden denize ı 
keza sahili takiben Gebze hududuna kadar ı>ahilden ve derelerdt 
hasıl olan kum ve çakıllar üç senede en çok istihsalat yapmaı 
teklif edene satılacaktır. 

ihale Nisanın on altıncı Perşembe günü saat on beşte kap• 
zarf uşulile Vilayet makamında yapılacaktır. isteklilerin 394 liralı 
muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzu ve Ticaret Oda 
kayit vesikasile teklif mektublarınt mezkur tarihe kadar Vilayt 
makamına ve şartname ye projesini görmek istiyenlerin Encüme 
Kalemine müracaatleri. 

Akay lıletmesi Direktörlüğünden: 
( Satılık Gemi ) 

Paşabahçe ve Haliçte İdaremizin mali bulunan karada ve dt' 
nizde Büyükada, Yakacık, İhsan , Fenerbalıçe vapurları satılığa Ç 

karılmıştır. 6 Nisan 936 Pazartesi günü saat 15 de Karaköyd 
Akay Müdürlüğü binasında kapalı zarf usulile ihalesi yapılacaktıf 
Bu işe girmek istiyenlerin kapalı zarflarını muvakkat teminat ı.ı~ 1 

çesile beraber kanunun tayin ettiği vesikalarını ayni gün saat 14' 
de kadar Akay Şefler Encümeni Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartname işletme Şefliğindedir. ı· 

....,,,; 
imtiyaz sahibi ve Yazı İşleri Direktörü : lsmail Girit , 

Basıldıg. yer: lstanbul Ankara Caddesi No. 95 · Nümune Mat1>1a51 


