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GAZ~TESİ 
Pazardan başka hergün çıkar 
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Sayı: 27 ÇARŞAMBA 
----

MONAKASALAR 

Erzak, Zahire. Et ve Sebze 
Kor. S. A K . 
ı _ K · 0mısyonundan: 

ikiyüz (112~~yad.aki kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyacı olan onbirbin 
2 _ S d t kılo ıade ya~ı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

a e yax.a . . 
1 hergün mes • 0 aıt şartname Kor Satınalma Komisyonundadır. Talıpler 

aı saatlerind 
ı 3 - İşbu (l 

1200 
~ şartnmayi Komisyonda okuyabilirler. 

beş yüz yirmi r ) kılo sade ya~ın muhammen tutarı (9520) dokuz bin 

1 4 - Ek .1 ıra olup muvuakkat teminatı 714 yediyüz on dört liradır. 
Satınalma Ksı tm.e 25 Nisan 936 Cumartesi günü saat 10 da (onda) Kor 
25 ornısyonunda 1 'h 

Nisan 936 .. .. yapı acağmdan istekliler mektuplarını nı ayet 
ol k gunu saat 9 k d . . aca tır. za a ar ( dokuza kadar ) Komısyona vermış 

İstanbul Leva -
Satınalma Kom· ztm Amirliği 

ld . ııyonvndan. 
s arelerı l ı:ıtanb 1 L : 
. li~ine bal"•l .. u evaııın Amir · 
ıı k"I "' ı ın ı ıessı seler jçin «24000» 

. r ı o taze bakla, "26500 adet en"'· 
nar "2')00! . " ,...ı 
~ ' '" •,, kılo Sl~ uıizotu, "15000 

kılo bezelyl.', «5000» dPmet dereotu" 
· «3J50(h ad<'t nıarul c 9000 d ' 
, ' :ıı eınet 

i~~:;vdnnoz, ":~2000,, adet yeşil salata, 
Oo o l ~·· "' "~ ...... .... ... v 0 .. _ - • _ .. -- · · 

93G I'a1.art eı:ıi gilnU saat. lh,30 da 
~e Tophanede ~atmalıııa Komisyonunda 
1' kapalı zarfla eksiltııwsi yapılacaktır. 

Hepsinin tahmin hedeli 6287 lira 50 
kuruştur. ll k t e minatı 471 Hra 56 
kuru~tur. Şartnam esi Komisyonda 
göriilebilir. r~tek !ilerin kanuni vesi· 

kalarilo beraber t eklif mektuplarını 

ihale saatinden bir sa:ıt evvel Ko· 
misyona vc>rmeleri. 

lstanbul Komutanlığından: 
lstanbul Komutanlığı birlikleri 

ihtiyacı ol an «4600)}kilo zeytinyağı 
açık eksiltme ile 4 Mayıs 936 Pazar
tesi ·· ·· 1Y1Ult.K.."!mt., S~at.., ,15 ~d~, v61~p;ı.Çi\k1Jr. 
hk teminatı 207 liradır. Şartnamesi 
her gün ö~leden evvel komisyonu· 
muzda görülebil ir. İsteklilerin teminat 
veya makbuzlarile beraber belli gün 
ve vakti muayyeninde Fındıklıdaki 

komutanlık arttırma eksiltme komis
yonuna gelmeleri. 

te; 

oO 
il 

inşaat- tamirat- tuğla ve kiremit -Harita 
Eskiıehir Sıtma Mücadele 

ıt' Konıiayonu Başkanlığından: 
4 Mnyıs H:H> ta.ribi Pazartesi 

Jı ~liııii s:ıat (1-!J clo Eskişehir Yilayeti 
~~t.ıııa .~Ui <' aılt>l c K onıi ı1yoııu od ,,sında 
U:>28 lıra ke .. if l d ı· S ·• ıc• e ı azova batak· 
ta.k lı~ ı kunıt ıı ı ·ı k 1 · · _ • ana ı açılması ı~ı 
açık olarak ek~·11 .,ı llH'H ' konuhmı~tur. 
Bu husus" ' t · \ 

eg • " a ı Şarnam<'ler , e evrakı 
e~ kel}fi ye Sıtma MiicadP!e Dairesinde 
1 her zaman gii riilchilir. 

t
i Muvak kat tPıninat (7 lfl) liradır. 

l ı,teklil<'riıı F:sk i ~Plıir Nafıa Dirck
türl ıif{iinılrıı ihalı•den iki gün evvel 
alacoıtı (·hli yrt w sikasilc Tic-ııret 
Ü<lM1 vesikasını il raz etıııeleri 
lfı.zı ıııdır. 

' -
1 
..... ~ey oğlu Vakt'1ar 
ugunden: 

Direktör-

Dolııı~ılıa lıçP c•anı i i mira ı ı · ldı !ah-
la 11 ın V <• tı "ııl · · ' • - l'll ' apı l ııı:ı.; ı ı ,;ı :ıçı.-
cks•ltıuPvn knn · ' • ., ııı11~t nr. 

A - KP>;İf lıc;Mi 16:10 li radır. 
H - P c,- ' '- . 1 >4 ı· l 

J ·• a..<;t>!H '... ırn: ır . 

G ~ ~artn:ıın<'si BpyoÇdu V:ıkıf 
lar Dı r.~k t ii r li i ğ' ii l"cn heyetinden 
verilir. 

D - Eksiltmesi 6 Mı~yıs 1\.!36 
Çıır~arnha giiııii saat 1 !) de Beyoğlu 
Vakıflar DiroktiirHiğOııde yapıJacaktu. 

E _ gksill mey<' girmek için bu 

i~leri iri bir fiil rette yaptıklarına 
dair Dirc>htürliik Fen hC'yetinin 

vesikarnıı gö~tern ok lazımdır. 

-
Konya İlbaylığmdan : 

1 _ Konyaya 10 kılometre me

safede Sille ve 20 kilometre mesa

fede Altınapa mevkilerinde yapıl~
cak baraj yerlerinde 37, 47 :. 62 ~ı
limetre kutrunda icabına gore dort 
metrodan 30 metroya kadar sondaj 

yapılacaktır. 
2 - Karamanda ta1.yikli su bul

mak için iki mevkide azami yüz elli 
melre sondaj yapılacaktır. Muvaffe
kiyet husulünde sondaj ameliyesi 
Konya ovasının muhtelif yerlerinde 
tekrar edıkcekth. 

3 - Bu sondajları yapmak ve 
daha fazla malumat almak isteyenle
rin 30 Nisan 936 tarihine müsadif 

Perşembe günü saat on beşe kadar 
Konya Vilayetine müracaatları ilan 

olunur. 

Belediyeler Bankasından: 

1 - Ankarada Cumhuriyet Cad
desinde Hukuk Mektebi önündeki ar

sa üzerine yaptırılacak Belediyeler 

Bankası hır.asının götürü olarak ve 
(anahtar teslimi) suretile in.şası kapalı 
zarf usulile ve yirmi gün müddetle 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Binanın muhammen kıymeti 

357257 liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Beledi
yeler Bankası Genel direktörlük bi 

nasında 29 Nisan 936 Çarşamba gü
nü saat 14 de Banka idare Meclisi 

huzurunda yapılacaktır. 

4 - istekliler bu i.şe ait eksiltme 
şartnamesini, mukavele projesini, fen· 

ni, umumi ve hususi ve malzeme şart

namelerile sair cedvel ve evrakı (50) 
lira bedel mukabili.nde Ankarada Be

lediyeler Bankasından ve lstanbulda 

GalataJa Bahtiyar hanında 22 Nu

marada mukim bina proje mimarı 

Seyfi Arkan'dan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
• '- - J.-lj l -.-:- • ----

B) _ E.n aşağı iki yüz bin lira-

lık bir binayı muvaffakiyetle başar
dığına dair salahiyetli ma~amlarda.n 
alınmış musaddak bir vesıkayı haız 
bulunması. . 

C ) Musaddak ehliyeti fennıye ve-

sikasını hamil bulunması, . . 
D) 35n57 üç yiiz ellı yedı bin 

iki yüz elli yedi lira muhamm~n be
deli olan bu işi halen yapabılecek 
mali bir iklidarda olduğuna dair Ban
kalardan bir vesika almış bulunması. 

E.) Maktuan 18, 100 on sekizbin 
yüz liralık muvakkat teminat vermesi. 

G) isteklilerin beşinci maddede 

yazılı vesikaları eksiltme gününden 
bir gün evveline kadar Bankaya ib
raz ederek kabul ve tasdik ettirdik

ten sonra teklif zarfları içerisine koy
maları. 

6 - İsteklilerin teklif mektupla
rını eksiltme güuü azami saat 12 ye 

kadar, ihale .şartnamesinde yazılı .şart
lar dairesinde ve makbuz mukabilin

de, Bankaya tevdi etmi.ş bulunmaları 
şarttır. 

-
Nafıa Vekaleti Sular Umum 

Müdürlüğünden: 
15-5-936 tarihinde Cuma günü 

saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti 
binasında Sular U. Müdürlüğü oda

sında su eksiltme K omisyonunda 
549983 lira 63 kuruş ke.şif bedelli 

Bursa ovası islahat ve inşaat işleri
nin geri kalan kısmı kapalı zarf usu

liyle ekc;ilmeye konulmuştur. 
Mukavele projesi, şartname ve 

inşaat projeleriyle buna mütererri 

22 Nisan 1 9 3 6 

diğer evrak 27 lira 50 kur k 
uş mu a-

bilinde Sular Umum Müdürlüğünden 
verilecektir. 

Muvakkat teminat 25749 
kuruştur. 

lira 34 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
ve 2-190 sayılı kanunda yazılı vesika
larla beraber bu işin keşif bedeli 

miktarında veya buna yakın Nafıa 
işlerini yalnız başına veya şeriki ile 

birlikte teahhüt edip de muvaffa. 

kiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri 
basarmış olduğuna dair, eksiltme gü

nünden en az sekiz gün evvel mü

racaat edilmek suretiyle Nafıa Ve

kaletinden münhasıran bu işe mah

sus olmak üzere alınacak ehliyet 
vesikaları 15-5-936 Cuma günü saat 

14 e kadar Nafıa Vekaleti Sular 

Umum Müdürlüğüne vermeleri la
:zımdır. 

Eskişehir iıbaylığından 
isteklilerin kanuna uygun şekilde 

1614J.l1 ııra tutarı r.sKışenır - yıt· 

teler yolunun 38 + 000 - 52 + 750 

kilometreleri arsası esaslı tamiratı 

24-4-936 Cuma günü saat 14 de pa

zarlık suretile yapılacaktır. Muvakkat 

teminatı 1210 lira 74 kuruştur. 

Şartname : Ke.şif, grafik ve diğer 
ekleri olan evrak her zaman Nafıa 

Müdürlüğünde görülebilir. lsteklile· 

rin Nafıa Müdürliiğüne ibraz eyledi

ği vesaiki uygun görülen bir mühen

dis veya ren memurunun işin mes'u
liyeti fenni yesini deruhte ettiğine 

dair Noterden musaddak bir taah

hütnameyi, Ticaret odasından. mali 

kifayetine ait bir vesikayı, ihaleden 

en az sekiz gün evvel Bayındırlık 

Direktörlüğünden alacağı ehliyet ve

sikasını göstermeleri şarttır. 

Ankara P. T. T. Başmüdür
lüğünden: 

996 lira 39 kuruş keşif bedeli P. 
T. T. Umumi binasının harici bada· 

nası açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24 Nisan Cuma günü 
saat 15 de Başmüdürlük komisyonun
da yapılacaktır . Muvakkat teminat 

75 liradır. 

İsteklilerin : Vilayet Nafıa Müdür· 

lüğünden bu e ksiltmeye girebilecek· 
lerine dair ehliyet vesikası almaları 
ve eksiltme günü bu vesika ile bir· 
likte komisyonumuza müracaatları 
lazımdır. 

ıe.de.li 1300 li.u .nlan ~ .... _ 



Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 

lıtanbul Evkaf Baıdfrektörlüğünden : teminat mektuplarile 

1 - lstanbulda Heybeliadada yeniden yapılacak cami inıaatı eksiltmeye 
bedeli (17448) lira 39 kuruştur. 
şunlardır. 

çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat 
2 - Bu işe ait eksiltme evrakı 
A - Eksiltme şartnamesi 

Kor S. A KomiıyonunJan: 
1 - Konyadaki kor techizat an· 

barına tealim şartile kor hastanesi 
için 200 terlik açık eksiltmeye ko· 

gelmeleri. 

B - Projeler. 
C · Fenni şartname 
D - Mukavelename 
lstiyenler bu evrakı 90 kuruş bedel mukabilinde lstanbul Evkaf Direk

törlüğü Mimarlığından alabilirler. 
3 _ Eksiltme 24 Nisan 1936 Cuma günü saat onbeşte İstanbul Evkaf 

Direktörlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır· 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. . ~ 
5 1 t kl ·ı · 1312 lira muvakkat teminat vermesı lazımdır. - s e ı erın . 1 rlt A n 
6 _ Eksiltmeye gireceklerin mühendis veya mımar oması şa ı~. Y ı 

d • beş bin liralık bir binayı sureti mükemmelede ınşa ve zaman a asgan on d k k ·ı - - d 
ikmal ettiklerini kabulü kati raporlarile tevıik e ere e sı tme gun_un en 
d - 1' kadar lstanbul başmüdürlüğü mimarına ve bu veaıkaları 
·~ gun t::e ~n:e ayrıca eksiltmeye girmek için vesika almaya m~cburbur. 
ı ra.; ~ T~klif mektupları yukarıda yazıldı2'ı. !fÜn ve saatten ~ır saat eve· 
line kadar ihale komisyonuna makbuz mukabılınde vereceklerdır. 

Snmer Bank Genel Dlrek-
t 6rlüfünden : . 

1 - Konya Ereğlisinde inşa edı
lecek bez fabrikası buhar kuvvet 
santralı inşaatı vahidi fiat esasile ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen 
iDfaat bedeli 136611 lira 10 kuruştur· 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname, ölçü usulfi 
D - Vahidi fiat ve keşif hüli-

sası 

E - Projeler 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
olacaktır. 

5 - isteklilerin 8081 lira muvak· 
kat teminat vermesi lazımdır. Bundan 
başka eksiltmeye girecekler ilan edi
len bu bina cesametinde bir fabrika 
binası inşaatını muvaff akiyetle yap · 
tıklarım tevsik ederek eksiltme gü· 
nünden üç gün evvele kadar Ban· 
kaya müracaatle bir ehliyet vesikası 
alacaklar ve bunu tekıif mektupları· 

na leffedeceklerdir. 

lstf'yenler bu evrakı 6,90 lira 
bedel mukabilinde Sümer Bank An· 
kara Subesinden satın alabilirler. 
WiUlt:lı xuuu -·u .1..1. uc: ~uı.dıcl\.ld I 
Ziraat Bankası binasında Sümer Bank 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 

yazıldı~ı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Sümer Bank Umum 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
verilecektir. 
• •.. çı .... ~1 y;,ı ~ .. ı"Ciic -t.N"altno~ıı--tht· 'WAt 

evveline kadar gelmiş bulunmaları 
şarttır. 

Mensucat ve giyinecek eşya ve-camaşır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

Ankara J4ndarma 
Komutanlıiı Satmıalm:\ 
yonundan: 

Genel 
Komfı-

2ll ~isan !l:lli Pazartesi ~iinii 

ihalo •1d ilecuği il:lrı <'<lilrrıi~ olaıı 
(9000) Battarıi~ ı· kapalı zarf l'k~ilt· 
ıııcsi 2 ı ~layrA (J;;ti Pı·r~cırılıt> giiııfi 
saat (l 1) ıı talik ı dilıııi~tir. 

lıtanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

Harbiye okulu içiıı 2 l(JO adcd 
Fildikoı fanila 2" Nisaıı !13G Salı 
guıın ı:ıaat ı ı.:'0 ıla Tophıııırılc 
Satırıalrııa l\oırıisyoııııııda p:ızarlık a 
alırı:u•aktır. ~lulıaııırıı c ıı hcdı;li hPlıı•r 
adPıii flij kuruştur. Soıı tı·ırıinatı 
17:1 lira 2:J kııru~tur. Şartrıaııı<' ve 
niiırı ıı nesi Koıuisyoııda görlilclıilr. 

Isteklilerin helli 8aatte Koillisyoııa 
gelıııt>leri. 

-
lstanbul Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonundan: 
Kuleli askeri Lisesi ıçın 2040 

metre telanın eksiltmesine istekli 
çıkmadığından tekrar eksiltmesi 24 
Nisan 936 Cuma günü saat 15 de 
Tophanede Satınalma Komisyonun· 
da açık eksiltme ile alınacaktır. Tah
mın bedeli 693 lira 60 kuruştur. 

ilk teminatı 52 lira iki kuruştur. 
Şartname ve nümunesi Komisyonda 
görülebilir isteklilerin belli saatta 
Komisyona gelmeleri. 

K~ıan Kaymakamlığından: 
Keşan köy korucuları için şart· 

nameye göre 59 takım elbiRe ile 
ayni miktar palaska kayışı ve cepa· 
ne kütü~ü yaptırılacaktır. isteklilerin 
pey akçelerile veya teminat mektup
larile ihale günü olan 28 Nisan 936 
Salı ı?"Ünü saat 14 le Keşan Muhase
bei Hususiye Köy bürosunda bulun
maları. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin 
Edirne Vilayeti ve Keşan köycülük 
bürosuna müracaatları. -

İstanbul Harki Askeri Kıt'atı 
ilanları: 

Bir metrosuna biçilen ederi 550 
kuruş olan dört ila beş bin metro 
haki gabardin kumaş kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 2 
Mayıs 936 Cumartesi günü saat 11-
drdir. Şartnamesi 138 kuruşa M. M. 
V. Satınalma komisyonundan alınır. 
Eksiltmeye girecekler 2062 lira 50 
kuruşluk temınat mektup veya mak· 
buzl ırıle kanunun '2 ve 3 üncü mad· 
d t' lt"r nde yazılı belgelerle birlikte 
teklıf mektuplarını ihale saatınden 
bir saat evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma komiRyonuna vermeleri. 

nulmuştur, j , •-
2 - işbu 200 ter i2'in muhammen 

tutarı (250) Jira olup muvakkat temi· 
natı 19 lira~ır. 

3·- Nümune ve evsafını g-örmek 
isteyenler Konyada kor satınalma 
komisyonuna her gün lspartada 
Tümen satınalma komisyonuna mesai 
saatlerinde müracaatta b1ı1lunabilirler. 

Konya Belediye Baıka 
dan: 

Beher takımı 23 lira tahınilt 
delli belediye zabıtasına yaptırt 
olan 20 • 25 takım elbise 22 · 4 • 
Çarşamba günü saat 15 de ihale 
mek üzere açık eksiltmeye konu 
tur, Şartnamesini görmek ve 
malumat almak istiyenlerin her 

4 - Eksiltme 25-4-936 Cumartesi 
günü saat 10 da kor satınalma ko
misyonunda ve lspartada Tümen sa· 
tınalma komisyonunda yapılaca~ından 
isteklilerin teminat mektup veya mak · , 
buzlarile mezkur gün ve saatte ko
misyona gelmeleri. 

Belediye muhasebesine 

Ankara Belediye 
den: 

1 - Su işleri için 50 çift l 

çizme ile 75 takım balıkçı m 
bası açık eksiltme ile alınacakt 

Gümrfik Muhafaza Genel 
Kömutanlıf1 lstadnul Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Tasınlanmış deg-eri 2954 

lira olan gümrük kolcuları için 211 
ili 250 tane muşambanın 24-4-936 
Cuma günü saat onda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafı Komis· 
yondan alınabilir. 

3 - isteklilerin ilk teminat 
olarak 221 liralık vezne makbuzu ve 

2 - istekliler bu işe ait ş• 

meyi Su işleri 

görebilirler. Muşambalar ve çi~ 
hep birlikte b'r istekliye verıl 
gibi ayrı ayrı isteklilere de 
bilir. 

3 - Bunların tasınlanmış 

tutarı 822 lira 50 kuruştur. Mu.-• 

teminatı 61 lira 68 kuruştur. 

4 - Eksiltme 23-4-936 
saat 15 de itfaiye meydanında 
işleri Direktörlüğünde olacaktır. 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
(;edlz Uray1ndan: 
! - U\..uı.. ~c.ı.:t..,.uw.J•u••• .. ' ,. 

proje ve şartnamesi mucibince eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tesisat iki kısımdır. 

Birinci kısım 3 : 00 lira bedel muhammeneli santıral binası açık 
ikinci kısım makine elektrik muvellidi tevzi tablosu irtibat nakıllerı 

beke tesisatı ve bunlara ait temeller ve bunlar üzerinde 

ları ve sair bilcümle teferruat ve malzeme kapalı zarf usuliyled ır. 
muhammen (14921) lira 10 kuruştur. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır: A. Eksiltme şartnameleri. B. Muka 
projeleri. C. Fenni şartnameler. D. Proje ve planlar. E. Keşifnameler 
teferruatı. 

4 - istekliler bu evrakı Gediz belediyesinde görecekleri 
bedel mukabilinde lstanbulda Taksimde lstıklal apartımanında 
hendisi Hasan Halet'ten alabilirler. 

5 - Açık eksiltme 1 Nisan 936 dan itibaren 30 gün olup 1 Mayıs 
Cuma günü saat 15 de ve kapalı zarf usul yle eksiltme 1 Nisan 936 tari 
den itibaren 45 gün olup eksiltme 15 May s 936 tarihine müsadif C 
günü saat 15 de Gediz belediye binasında yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebildırk için talıblerin keşif bedellerinin yüzde 7, 
nisbetinde muvakkat teminat akçesi yatırmaları veya 2490 numaralı kan 
tarif atı dairesinde bir banka mektubu ve yahud sair teminat göstermeleri 
şimdiye kadar bu gibi işleri yaptıklarını ve bu husustaki fenni kabiliye 
rini gosterir vesika ibraz eylemeleri ve bunlar bir şirketi teınsil ediyor! 
musaddak vekaletname ve mukayyet bulundukları ticaret odası veya mah 
mesinden son tarihli bir vesika göstermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektubları 5 inci maddede yazılı saatten bir saat eve) 
diye dairesine teslim edilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların n ih• 
mezkur saate kadar gelmiş ve dış zarfının mühür mumile kapatılmış ol 
ş:ırttır. 

8 - Teklif mektublarının 2490 numaralı kanunun 
rine uygun olarak hazırlanmış o!ması şarttır. 

İstanbul harici askeri kıtaatı 
Hanları: 

Keşif bedeli 1983 lira 90 kuruş 
olan Tekirdag-ı sahil kışlalarının elek· 
trik tesisatı 2490 sayılı kanunun 46 
ıncı maddesinin B fıkrası mucibince 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşifname-

si her gün Tekirda~ında Satın• 
Komisyonunda görülebilir. Pazar! 
27 N isan 936 Pazartesi günü 
15 dedir. Teminatı 297 Jiradır. Pa 

lığa girecekler bu işe ehil olduk 
rına dair kanunun tarifatı dairesi 
v~saik göstermeye mecburdurlar• 
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; Saraciye ve teferruatı Müteferrik 
lıtanbul Levazım Amirlilt İıt. Posta T. T . Baımüdür-

DEMIR ve AKSAMI Satınalma Komisyonundan : lüğünden : 

İstanbul Jandarma Satınalma komisyonundan: 
Jandarma Birlikleri için evsaf ve mevcut nümunelerine uygun olma~ 

Şarti!e a~ağıda cins ve mikdarları ve tasarlanan bedeli vo ilk güvenmel.erı 
yazılı (4) ~eşit saraç malzemesi kapalı zarf usulile satın alınacaktır. ~~sılt· 

ı mesi 7 5-9:36 Perşt>nıbe gtinU saat ( 15) te Gedikpaşada ,Jandarma Dıkıme-
. d · K · muza vın ekı Komisyonumuzda yapılacaktır. İstekliler herglln oınısyonu 

gelerek evaa[ ve nümuııeleri ve şart ka.ğıdını görebilirln. Tık giivenme 

ıııal sandığı makbuzu veya muteber banb mektubu ve ( 2490) sayılı ka· 
nunda Yaı.ılı diğer belgeleri de kapalı hir zarf içinde belli gün ve saatte~ 

, laakal_ bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermiş bulunm.aları. 
Tabının İlk gil- Bir kilo Alınacak Mikdar Cinsı 
bedeli ven · . 

. • ıııesı sunun fıatı azami 
Lıra K. Lira K.Lira K. Kilo 
19~0 148 no 2 20 8.ıo ila tnce sarı sabunlu kösele 
19bO 148 50 2 20 840 

J 1200 ODO 00 3 00 350 " 
1620 121 50 1 80 850 " 

asgari 
Kilo 

900 
900 
400 
900 

Kalın ,, 
Zahmalık 

Siyah vaketa. 

" 
" 

" 
" 

" 

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
Ydüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonun an: 

( ~foktep için resim kağıdı vesaire alınacağından tahrııini fiah ( 818) lira 

B30) kuruş ve pey akçesi "62 lira ve eksiltnıesi 4-5-936 saat 14 tedir. 
u baptaki t · " b 11' ün • şar narnesıni görmek i"in her ün ve eksiltme günü de e ı g ve saatte mektep d h'l' . y g . ~ 

a 1 ındek1 Komisyona müracaatları 1lan olunur. -
M.akineler, rnoİör~~sair teferruatı ve yağları 

inhisarlar Umum Müdür
ı lüğünden: istanbul Harici Askeri Kıta

atı ilanları: 

1'timen Birlikleri ihtiyacı için 
8800 kilo Gazyağı 7-5·93ô saat 15 de 

aoo lira muhammen bedelli 
adet hassas maktap makinesi ile 
800 lira. rnuharnıııen bedelli iki adet 
Qrta. boy demir ıııaktabı ~:ı.rtname-

JI ltri mucibince ayrı ayrı pazar
lıkla satın alı nacaktır. 

açık eksiltme il~ alınacaktır. Mu

hammen bedeli '.!200 lira, ilk teminat 

1 C"i liradır. isteklilerin şartnameyi 
görmek iizere her giin ve eksiltmeye 

iştirak iç.in bı>lli giin ve satte ilk 

Yıırrnek istiyenlcrin şartnaıueleri 
almak fıı.ere hcrgiin, plzarlık için de 

f 2-VI-9:3G Salı günü saat 14 de 

1 Kah:ı.ta~ta Lnvazını ve Mübayaat 
~ şube~iııdeki Alıııı Komisyonuna 

ınliracaatları. 

teminat mektup veya makbuzlariyle 
ve kanunun 2,3 maddelerindeki vesi
kal:ı.rla Lülohurgaz Tümen Satınalma 
Komisyonunda bulunmaları. 

e -------------"'--!"~--
Otomobil ve teferruatı 

Ankara V aitliğin den: 

Cinsi Miktarı Muhammen kıymeti Lira K. 
931 modeli buik markalı 1 adet 500 00 
Yukarıda yazılı otomobilin ihalesi 24 Nisan 936 Cuma günü saat 15 te 

yapılmak üzere arttırma . . _ atılmıştır İhale bedeli nakten ve pe-
. t d ışı on gun uz · f d 

1 
k şınen e iye edilecektir. İsteklilerin sozu geçen gün ve ırnatte De te: ar ı __ -

ta kurulan satış kom· 37 l . "0 kuruşluk dipozilo makbuzu ıle mu-
1 ısyonuna ıra -racaat arı. 

Satılık Matbaa 
Cinsi Muhammen bedeli İlk teminat lhale gunu 

Matbaa makinesi hu- 4530 lira 340 lira 24:4:936 Cuma 
ruf at ve sair eşya saat J 5 de 

Evkaf matbaasındaki makine hurufat ve sair eşya açık arttırmağa kon· 
muştu~. ihalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıfl:.r Başm.~dürlüıü bin:
sındakı komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin eşyayı gormek uzere Pazartesı, 
Çar.şanıba ve Cuma günleri saat on iki ye kadar Şehzadebaşında Vefa cad
~esınd~~i. matbaaya ve şeraiti anlamak üzere levazım kalemi~e gelmeleri ve 
ıhale gunu saat 15 e kadar teminat akçelerini vakıflar veznesıne yatırmaları. 

KüTA~U 
ilkbahar ve Yaz çıkacakbr 

TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ 

E,ya ve techizat ambarı için bin Telsiz istasyonlarımız için ahna-
Iiralık kanaviçe 28 Nisan 936 Salı cak 89 kalem muhtelif malzeme açık 
~ünü saat 15 te Tophanede Satın· eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 8-5-
alma Komisyonunda Pazarlıkla alırıa- 936 tarihine musadif cuma günü saat 
caktır. Tahmin bedeli beher metresi 15 te Galatasarayda 1staobul Posta 
16 kuruştur. Son teminatı 150 lira- Telgraf Başmüdürlüğü Ahm, Satım 
dır. Şartname ve numunesi Komis- Komisyonunda yapılacaktır. Muham-
yonda görtilebilir. İsteklilerin belii men bedeli 698 lira 99 kuruş, mu-
saatte Komisyona gelmeleri. vakkat teminat 52 lira 42 kuruştur. 

fsteklilerin şartnamesini görmek ve 
muvakkat teminatlarını eksiltme gü
nünden evvel yatırmak üzere hergün 
Başmüdürlük Yazı işleri kalemine 
müracaatleri. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan : 

lstanbul Komutanlığı birlikleri 
hayvanatı için 1200 dönüm çayır otu 
mahallinde hayvanata yedirilmek 

üzere açık eksiltme ile 6 Mayıs 936 
Çarşamba günü saat 10 da kiral~na· 
caktır. Muhammen tutan 7800 lıra
dır. llk teminatı 585 liradır. Şart
namesi Cumartesi günlerinden mada 

her gün öğleden evvel Ko~isyon~
muzda görülebilir. lsteklilerın temı· 
nat makbuzu veya mektuplariyle 

beraber 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerindeki yazılı vesaikle bera
ber teklif mektupları belli günde 

ihale saatinden en az bir saat evve

line kadar Fındıklıdaki Komutanlık 
arttırma eksiltme komisyonuna ver

meleri. 

Eyüp Orta Okulu Satmalma 
Komisyonundan : 

Okul için yaptırılmasına lüzum 

hasıl olan masa, dolap ve saire ağaç 

işleri 6-5-936 Çarşamba ~ünü.. ~.a~~ 
14 de İstanbul Kültür Dırektorlu.ğ~ 

b. ·ıç"ınde Liseler muhasebecılı-ınası . . 
ğinde toplanan Komisyonda ıhalesı 

a ılmak üzere açık eksiltmeye kon· 
Y pt Tahmin fiatı 628 lira olup 
muş ur. 

. t 48 liradır Bu ışe istekli ilk temına · 
olanlar keşif ve şartnameyi okuldan 

.. . e teminatlarını da alacakları 
oğrenır v ... 
. 1. 1 ·ıe LisE:ler muhasebecılığı ırsa ıye 

veznesine teslim ederek belli gün 

ve saatte teminat makbuz ve eksilt

me gününden en az on sekiz gün evvel 
en az 500 liralık bu gibi işleri yap
tığına dair İstanbul Nafıa Direktör
lüğünden alacakları fenni ehliyet ve 
Ticaret odası vesika veya ruhsat 
unvan tezkerelerile Komisyona mü· 
racaatları ilan olunur. 

-
Milli Müdafaa Vekaleti De

niz Merkez Satınalma Komis
yonu Reisliğinden : 

ı - Tahmin edilen berleh 52:2-19 
iira olan 418tı22 kilo köşebent ve 
c;elik saç levha, l 1000 kilo civata, 

4510 kilo prrçin c;ivisi ile 7814 kilo 

demir çubıığ-uıı pazarlıkla miiıı:ıkas:ısı 
~7 Nisan 1 \J;!ıi Pazartesi günü sn.at 

1-! ele Aııka.racb Millt Müdafaa Ve

k iti eti hi nasında yapılacaktır. 

~ - ( 2G2) kuruş hl'del rutıka
bilinde şartnaıııesini alrııak iste,en
lerin her glin, ıııiinaka!'lasıııa işti rak 
rdccckleriu de (38ü:2) lira(25 kuruş
ltık) tcıuinatl:ırı İli! ıııczkfir criin ve .... 
saatta 24UO ırnmaralı kanunda yaz ı lı 
ves:ı.ikle komisyona miiracaatları. 

Nafu1 Bakanhğından: 
4 Mllyıs 1936 pazartezi günü saat 

10 da Ankarada Nafıa Bakanlı~ı 
malzeme eksiltme komisyonu odasın

da 1402,70 lira muhammen bedelli:s 
adet demir dosya dolabının açık ek
siltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 105,20 liradır. 
Şartname ve teferruatı parasız 

olarak Bakanlık Malzeme Müdürlü
~ünden verilmektedir. 

isteklilerin 4 Mayıs 936 pazartesi 

günü saat 10 da Malzeme eksiltme 
komisyonunda bulunmaları lazımdır. 

Karacabey Merinoı Y etiıtir· 
me Çiftliği Müdürlüğündeıı : 

1 _ Karacabey Harasında müte

şekkil Merinos Yetiştirme Çiftliği 
Müdürlüğünce «575ıı lira on kuruş 
tahmin bedeli tabak, kaşık, çatal ve 
sair yemek servis takımı açık eksilt
mive konmuştur. 

. 2 - lhale İstanbul Baytar müdür -

lüğü binasında 6 mayıs 936 tarihine 
musadif çarşamba günü saat on dörtte 
teşekkül edecek Merinos Çi~li~i 
Satınalma Komisyonunca yapılacak-

tır. Bu işe aid fenni, mali şartname

ler lstanbul Baytar Müdürlüğünde ve 
Çiftlik Müdürlü~ündediar 

4 - Muvakkat teminat <el Ol.o 
yüz bir liradır. 

5 2490 numaralı kanunun ta-
rifatı dahil inde isteklilerin eksiltmiye 
iştirakleri ilan olunur. 

* * * 
1 - Karacabey Harasında mü-

teşekkil Merinos Yetiştirme Çiftiiğ-i 

Müdürlüğünce ı< 1344 >• bin üç yüz 
kırk dört lira (<90ı) kuruş tahmin 
bedelli yatak takımı, havlu, battani-

ye vesair mobilya alınması açık ek

siltmiye konmuştur. 

2 _ ihale lstanbul Baytar Mü· 

dürlüğü binasında 6 mayıs 936 tari
hi ne musadif perşembe günü saat 
on birde teşekkül edecek Merinos 
Çiftliği Satmalma Komisyonunca ya· 

pılacaktır. 

3 - Bu işe aid fenni. mali şart

nameler lstanbul Baytar ve Merinos 
Çiftliği Müdürlüğündedir. 

4 _ Muvakkat teminat ıılOl)ı 

yüz bir liradır. 
5 - 2490 numaralı kanunun ta

rifatı dahilinde isteklilerin eksiltmiye 
iştirakleri illl.n olunur. 

ahmin edi en 
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Nakliyat 

İnhisarlar İstanbul Başmü
dürlüğünden : 

1936 senesi haziranının birinden 
937 senesi Mayısının nihayeti ne ka
dar Kasımpaşa ve Sirkeci tuz ambar
larına gelecek dökme veya çuvallı 
tahminen « 2500 » ton tuzun sahile 
yanaşacak mavna ve merakibi bah· 
riyeden çıkarılıp vezni yaptıktan 

sonra ambarlarda gösterilecek ma
hallere nakil ve istif veya boşaltıl
ması ve ayni suretle ambarlardan 
çıkacak tuzlarrn dahi «dökme ise çu

vallanarak>ı mavna vesair merakibi 
bahriyeye tahmil ücreti nakliyesi 
6 Nisan 936 gününden itibaren ~<20ıı 

gün müddetle ve şartnamesinde yazılı 
şartlar mucibince açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 27-4-936 gününe müsa
dif Pazartesi saat 13 te Kabataşta 
inhisarlar Başmüdüriyetinde müte· 
şekki! Komisyon muvacehesinde 
yapılacaktır. Eksiltmiye girmek 
istiyenler o güne kadar tatil gün· 
!erinden başka hergün çalışma saat
lerinde şartnameyi görebilirler. Ek
siltmiye girebilmek için muhammen 

nakliyesinin yüzde yedi buçuğu nis
betınde teminat akçesini önceden 
Başmüdürlük kasasına yatırmaları 
gerektir. 

Sümer Bank Kütahya Kera
mik Fabrikasından: 

Tavşanlı kazasının Gürağ'aç köyü 
civarındaki linyet madeni ocakların
dan, 16 kilomctro mesafedeki Tav
şanlı istasyonuna Mayıs - Şubat 1936 
zarfında naklolunacak takriben 12,000 
ton kömürün nakliye işi kapalı zarf 
usulile münakasaya konulmuştur. 

l - Araba ve kamyon gibi 
nakliyata muktazi vesait müteahhid 

tarafından temin olunacaktır. 
2 - şartname ve mukavele 

esasatı hakkında fabrikamıza müra
caat edilmelidir. 

3 - Münakasaya girecek talihler 
yüzde 7,5 nisbetinde banka teminat 
mektubunu :haleden evvel fabrikamıza 
tevdi etmelidirler. 

4 - İhale, 4-5-1936 pazartesi 
günü saat on beşte fabrikamızda 

yapılacaktır. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari Alat 
Karacabey Merinos Y etiı

tirme Çift!iği Müdürlüğünden: 

1 - A-Merinos Yetiştirme Çift
liği sun'i tohomlama laboratuvar· 
ları için 1690 lira 35 kuruş muham 
men bedeli mikroskop ve mikrofo· 
toğraf makina ve teferrüatı. 

B - Ve gene tohumlama labora· 
tuarları ıçin 3024 lira 80 kuruş 
alat ve edevat ile eczayı tıbbiye, 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme günü 24 Nisan 
936 tarihine müsadif Cuma günü 
saat on beştir. 

3 - Eksiltme lstanbulda Baytar 
Müdürlüğünde teşekkül edecek 
Merinos Çiftliği Satınalma Komis
yonunca vepılacaktır. 

4 - istekliler mikroskop ve 
mikrofotoğraf ıçın 128 liralık ve 
alat, eczayı tıbbiye için de 227 
liralık muvakkat teminat verdikle· 
rine dair Malsandığı makbuzu ibraz 
etmeleri. 

5 - Jsteklilerin bu işlere adi 
mali, fenni şartnameleri ıstanbul 
Baytar Müdürlüi"ünden veyahut 
Karacabey Mt!rinos Y etişlirme Çift· 
} lığı Müdürlüğünden istemeleri ilan 
olunur. 

Çankırı Vilayeti Sıhhat Vf' 

İçtimai Muavenet Müdürlüğün
den: 

l - Çankırı Memleket hastanesi
nin 82 kalemden ibaret ve muham
men bedeli 1155 lira bulunan ilaç 
ve tıbbi malzemesi 17-4-936 tarihin
den itibaren on beş gün müddetle 
ıı~ı'< cksiltmiye konulmuştur. 

:2 - l~t:!kliler bu husustaki şart· 
nameyi v~ iliic listesini ve markala-
rını görmek üzere İstanbul ve Ankara 
Sıhhat Müdüı lükkr:lc Çankırı Mem
leket Hastanecıinc ıııüracaat etmeli-

!erile birlikte mezkur gün ve saatte 
Encümende hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Para tüner 
isteniyor 

İstanbul Harici Askeri Kıta
atmdan: 

13, lOx 8,10 eb'adındaki emakinin 
muhafazası için 3 adet paratüner 30 
Nisan 936 saat 14 de Bayramiçte 
Tümen Satınalma komisyonunda pa· 
zarlıkla alınacaktır. Her paratünerin 
tahmin bedeli l88 liradır. Teminatı 
40 liraqır. Şartnamesi lstanbul Le· 
vazını Amirliği Satınalma Komisyo· 
nunda görülebilir. isteklilerin belli 
saatte Hayramiçte Satınalma Komis· 
yonuna gelmeleri. 

- Modern ve Stil 

1 Güzel Mobilya 1: 
MERAKLILARINA: 

~ ~V©~ [!...lUJ iNi (Q)~ 

ve eski 

mağazalarında 

yeni açılan 

mobilya Salonlaını 
dirler. ziyaret ediniz. 

3 - Eksili.m" Mrıyıqın ikinci cu-

Ml:IZAVEDE ER 
= 

Ankara Valiliğinden: 

Miktarı Cinsi Muhaııınıcıı kıymeti Dı>poıit 

Lira K. 
1 adet !)25 modeli 8 Rilindirli 

löi,331 2 No. otomobil 12:> Ou !),:ıc 

" " 
!)25 modeli 8 siliıı<lirli 

tGl.:'.3!)-3 Kolu otonıohil ır) ;,,6 
Yukarıda. yazılı Sitod,1b<·ker otoıııobilleriıı pazarlıkla ihalesi fl :\J:ı.yıs 

Salı günü saat 13 de yapılacak ve ihale lıcdl'ii ııak.tl·n pl'şiıH'n alrn:ıc:ı~ 
isteklilerin sözü gl'Çen ı:riin ve saa.ttP hizal:mııda gösterilen drpoıito ı 
huzlarile Defterdarlıkt:ı. kurulan satı~ Komisyonuna rııiiracaatları. 

Kültür Bakanlığından: 

Ankarnda itfaiye :\leydanında yapılmakta olaıı Orta okul arsası iizcri 
bulunan ve kc~if bedeli 604 ,f-ı lira olan erılrnz 25·4-193fi tarihine ıııfı·' 
Cumartesi giirıü saat onda Vekfılet binasında pazarlıkla satılncaktır. Mu' 

kat t<n1 iııat mık tarı (4 6) lira<'! ır Arttır nınya giınıtk isi iyrnkı in Fnk!111 

Mnkcı Artırma ve Eksiltıııe I\onıiRyonuııa. miiracaatları ilan olunur. ,,,,,,/ 

İstanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden: 
M. K. N. Ağ-ırlığ'ı Değ-eri Eşyanın cinsi 

K. G. L. K. 
4976-225 169.00 676,00 Yün örme mensucat 
4973-222 104,00 561,60 )} )) 
4955-207 115,65U 110,02 Tıbbi hülasa 
Yukarıda yazılı eşyR 24-4-936 G. saat 14 de Sahş Direktörlüğül1 

satılacaktır. İsteklilerin şartlarımız mucibince eşyayı almak ıçın yüzde yel 
buçuk pey akçelerini yatırarak makbuz ve saire evrakile kanunen muayY 
saatte satışa gelmeleri ilan olunur. ,,,,,,/ 

- Fenne uygun olmıyan 
bir elektrik tesisatı 

Cereyan kaçırır 
VE 

Sarfiyatı çoğaltır 
.. /J-ii..~-

D 

ElbEIKTRDIK 
D 

TESDSATD 
BiR DEFA VAPILIR 

iyisini yaptırmak menfaatiniz 
icabıdır 

SAT i E 
en mükemmel tesisatı 

12 ay vade ile yapar 

S A . T • 
1 E 

şubelerine müracaat kafidir. martesi günü ~aal onda Çankırı Yıla- Te}lıir eclil ... ıı Lütiin ınol,;lyalar, I 
yeti Daımi Encümcrıincle yapıl::ı~aktır. 1 cııH.tl>i= biı· ııcLucttc vc fiatlar re-

4 - Taliblerin bedt:li mulıamme- 1 1 1 
--'i 

=--------------------·------------~ d b k lalıet J,abul l'tınc::; c crcceı eı İr. _ ' ne nazaran yüzde ye i uçu . ve on I 
beş hesabile teminat ve depo.zıt akçe· ·--- TEDİYATTA KOLAYLIK 

imtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : İsmail Girit 
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