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ve 
lı ___ _ DiKKAT! 
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e B~tün Müesseselerin, Ticarethanelerin. 
oll'ankaların hergün elinde bulunan MUna-
ttasa Gazetesi en seri ve en müessir ilan 
n~asıtasıdır. Renkli ilanlar da kabul ederiz. 

A nlannızı gazetemize veriniz. Kazanınız 

VltJNAKASALAR -a~ 

in 
,4 Erzak, Zahire, Et ve Sebze 

~ Selimiye Askeri Satmalma Komisyonundan: 

ltd' 1 - Selimiyedeki kıt'atın ihtiyaçları için açık eksiltme sure
atııfl~. 9000 kilo pirinç alınacaktır. Eksiltme 3 - Nisan - 936 Cuma 

11
Jnu saat 14 de Selimiye Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

ir. ~ -t 
1
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6
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. kilo pirincin tahmin fiyatı 2205 lira olup muvakkat 
ına ı lıradır . 

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

ari 4 - Bu iş için Bankalara ve başka mal sandıklarına yatırılmış 
siıektup ve makbuzlar muteberdir. 

' 5 - Şartname komisyonda hergün görülebilir. 
dı 

ııı İstanbul Harici Askeri Kıtaat İlanları : 

1 
Niğde Garnizonundaki kıtalann ihtiyacı için 126.000 kilo ek

~lı edkli~ nn kapalı zarf usıılile eksiltmeye konulmuştur . Muhammen 
e elı 16360 I' d 1 k · dar ıra ır. ste lıler şartnamesini hergün komisyondan 
arasız alabil"rl Ek ·ı A",
5 

d N' ı er. sı tmesi 2 · Nisan· 936 Perşembe günü saat 
~tf m:kt~ğ~e Satınalma komisyonunda yapılacaktır. istekliler tek

aat evv:ıi arını 2490 sayılı kanunda yazılı şekilde ihaleden bir 
ıinat "ktne kadar makbuzla komisyon reisliğine verilmesi, ilk te

mı arı 1229 liradır. 

tlt lstanbul Emniyet Direktörlüğünden: 
çd Siı0"vari hayvanlan için azı 35 000, ço~u 40,000 kilo yulaf ile 

Zl 4 000 x. 45 ı 0 .
1 

' ' Ç05U ,000 kilo yem otu, azı 25,000, çoğu 30,00 
tı: ;~~ tataklık ot alınması açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 3 - 4 -
D ( h uma günü saat 15 te yapılacaktır. Yulafın beher kilosunun 

nu amme k 2 5 1 n ıymeti 6, yem otunun 3, yataklık otun , kuruş o up 

jl 

nuvakkat teminat akçesi 337 liradır. isteklilerin şeraiti öğrenmek 
ızere Direkt'" ı·· k . . . k . . d . .. or u muhasebesine ve eksıltmeyc ıştıra ıçın e aynı 
runde Ve s tt v· A • • d k' K . .. 
tl 

. aa e ılayet Muhasebecilığın e ı omısyona muraca-
' erı. 

Karacabey Harası IMüdürlüğünden: 
Hara ihtiyacı için iki yüz on üç bin kilo yulaf, yüz on üç bin 

kilo arpa, elli üç bin kilo mısır ve on dört bin kilo bakla kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur . Bu işlerin hepsi için iki bin 
lira muvakkat teminat alınacaktır. Yulafın kilosuna alb buçuk ku
ruş, mısmn kilosuna beş buçuk kuruş, arpanın kilosuna 6 kuruş, 
baklanın kilosuna 5 buçuk kuruş muhammen kıymet takdir 
edilmiştir. Eksiltme Karacabey Harası merkez binası içinde yapıla
caktır . Eksiltme günü 17 Nisan 936 Cuma günü saat on beştir. 
İsteklilerin o gün teminat ve vesaiklerile birlikte Harada bulunma

ları ilan olunur. 

lnşaat ve tamirat 
İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Sultanahmetteki Eminönü Askerlik şubesi 2-4-936 Perşembe 
günü saat 14,30 da pazarlıkla tamir ettirilecektir. Muhammen 
keşif bedeli 2~0 liradır. Kat'i teminatı 38 liradır. Keşif ve şart
namesi herg-ün komisyonumuzda öğleden evvel görülebilir. istek
lilerin teminat makbuz veva mektuplarile beraber vakti muayye
ninde Fındıklıdaki Komuta~lık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 231 lira 8 kuı uş olan Karaağaç müessesatı pay 

mahalli önündeki iskelenin tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif 
evrakı levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 
Belediye Fen işleri müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikası ile 
beraber 17 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mek
tubiyle beraber 3 _ 4 . 936 Cuma günü saat 16 da levazım müdür-

lüğünde bulunmalıdırlar. 

Nafıa Bakanlığı Şose ve Köprüler Reisliğinden: 
Betonarme Köprü İnıaah Eksiltme hanı 

Balıkesir Vilayetinde Bürhaniye - Ayvalık yolu üzerinde (26600) 
lira keşif bedelli Karmcadere köprüsü inşaatının kapalı zarf usu
lile eksiltmesi 24/4}936 Cuma günü saat d6» da Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapılacak
tır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri di~er evrak «133)> ku
ruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat (c 1995» liradır. İsteklilerin yapmış oldukları 
işlere ait vesikaları eksiltmeden en az sekiz gün evvel göstererek 
Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası almaları lazımdır. Teklif mek
tublarının 24 · 4 · 936 Cuma günü saat l<l5» e kadar Ankarada Şose 
ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

Ankara Valiliğinden: 

2 Nisan 936 tarihinde Perşembe gunu saat on beşte Ankara 
Vilayeti Daimi Encümen odasında 522,955 lira 73 kuruş keşif 

d 
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bedelli stadyom ve hipodrum sahasında yapılacak bina, sulama 
tesisatı, antrenman yerleri, manialı koşu pisti ve sair müteforik 
inşaat kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 

Şartname, plan ve projeler mukavelepame projesi ve buna 
müteferrik di~er evrak 26 lira mukabilindJı Ankın-a Vilayeti Nafia 
dairesinde verilecektir. Muvakk•t temi11at 24,668 lirıı 23 ~uru.tur. 
isteklilerin teklif mektupları Nafıa Müdürlüıündeq alacakıarı fenni 
ehliyet vesikası ve Ticaret Odası vesikasını 2 Nisan 939 tarihinde 
Perşembe günü saat 14 e kadar Ankara Vilayeti pııimi EncÜR)en 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bufa~ - Y eniıehir Malmüdüı lüğünden : 

ı - Evvellki ilanların kanuna uygun bir şekilde y•pıhnama
sından dolayı 26 · 3 936 tarihinde ihalesi yapılamıyan 

15,062 lira 64 lrnruş keşif bedelli Yenişehir HilkOmet 
Kona~ının ikmali inşaatı yeniden kapalı zarfla eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2 EJçsiltme 13 - 4 - 936 Pazartesi günü s~at 14 te Yenişehir 
de Maliye Dairesinde yapılacaktır. 

3 Zarflar saat 14 e kadar Komisyona verilmiş olmalıdır. 

4 ilk teminat 1,129 lira 70 kuruştur. 
5 Proje ve şartnameleri Yenişehir MalmUdürlüğünden ve 

Bursa Naha Başmühendisli~inden alınır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık lıtanbul Sahn
alma Komisyonundan : 

1 - Keşif bedeli 693 lira 8 kuruş olan Galata yolcu salonu 
çatısı tamirinin 15 • 4 · 936 Çarşam\>a giinü saat on beşte pazarh~ı 
yapılacaktır. 

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

az buna benzer beşyüz liralık yapı işi yaph~ına dair Bayındırlık 
Direktörlüğünün tasdikli ehliyet vesikası ile komisyona gelmeleri. 

Haydarpaıa Liıeıi Satınalma Komisyonundan: 

8-4-936 Çarşamba günü saat l~ te lstanbul Liseler Muhasebeci
liğinde müteşekkil Eksiltme KomisyoQu odasında 3583.45 lira ke
şif bedeli Haydarpaşa Lisesi binasında yapılacak tamirat ve inşaat 
işleri açık eksiltme usulile eksiltmeye konulmuştur. 

istekliler bu işe aid mukavele projesile eksilttQ.e Nafıa işleri 
umumi ve hususi fenni şartnameleri ve keşif hulasasile buna 
müteferri diğer evrakı mekteb idaresine müracat ederek görebilirler. 

ilk teminat 269 liradır. Bu teminat eksiltme gününden evvel 
mekteb idaresinden alınacak irsaliye ile Liseler Muhasebeciliğine 

yatırılacaktır. 

Taliplerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerindl!n almış oldukları vesikalaıla İstanbul Nafıa Müdürlü
~üne, eksiltme gününden en son sekiz gün evvel müracaatle fenni 
ehliyet vesikaları alma lan lazımdır. 

İatanbul Kültür Direktörlüğünden : 
Keşif bedeli 335 lira 41 kuru.ş olan İstanbul 26 ncı mektebin 

tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve fenni şartnamesi Le
vazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 25 lira 
25 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
4 - 4 • 936 Cumartesi günü saat 11 de levazım müdürlüğünde bu
lunmalıdır. 

Müteferrik 
lıtanbul Belediyesinden : 

Balat atölyesi için lazım olan 3000 kilo taban demiri pazarlığa 
konulmuştur. Bir kilo demire 9 kuruş fiat tahmin olunmuştur. 

Pazarlığa girmek istjyenler 20 lira 25 kuruşluk muvakkat 
nat makbuz veya mektubile berabel' 4 - 4 - 936 Cumartesi 
saat 10 da levazım müdijrlüjünde bulunmalıdır. 

m 

Ankara Jand•rma GeaFl Komutanhiı Satınalma iş 
mJ,yopupdap: 

1 - Çeşit ve her çeşit mikdarı şartnamesinde yazdı 144~ 
op be~ çeşit remek Jakımı (tabak kaşık' bardak, peçete ve ' 
3 - 4 • 936 Cuma günü saat on beşte açık eksiltme uımlile 
alınacaktır. 

2 - Şartname parasıı olarak Komisyondan alınabilir. JI 2 

minat (108 lira 60) kuruştur. 2 
3 - Eksiltmesine girmek istiyenlerin eksiltme vaktindef 1 

saat evvel teminatlarını Komisyona vermiş olmaları. 24 

Istanbul Harici Askeri Kıt~atı ilanları: lal 
Pınıırhisara teslim edilmek üzere 25 metre mık'abı kefl va 

2450 adet cam ve kerestelere aid işçilikte ayrı ayrı pazarlık ;~ 
tiyle l Nisan 936 Çarşamba günü yapılacaktır. Muvakkat teııı lı 
169 liradır. isteklilerin Vize Satınalma Komisyonuna gelmeleri 

Bayındır Şarbaylığından : 

Tahminen 400 hektarlık kasabamızın harita ve planlarının 
zim ve tersimi işi 20 · 3 · 936 dan başlamak üzere 20 gün ; l 
detle kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. istekliler şarl J 
melerle mukavele örneklerini iki liraya Beled}yemizden aray•b' 
ler. ihale günü 11 - 4 · 936 saat 11 de Encümen huzurunda ytnu 
lacaktır. isteklilerin Şarbaylığa başvurmaları. ke 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
450 kilo Göztaşı 

2 Ton Arab sabunu 
2 Ton Soda 

biı 

ıcı 

1 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı malzeme şartnamesi ~ 
bince pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin ı1° ; 
güvenme paralarile birlikte 9- 4 - 936 Perşembe günü saat 15h 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyorı 

müracaatleri. 

Devlet Demiryollan ve Limanları İıletme 
İdaresinden: 

Muhammen bedeli 231 lira olan 300 kilo ( katrat ve boş) 1 

yapılan açık eksfümeye iştirak eden olmadığından 2 inci • 
arttırması 6 iV. 36 Pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada • 
binası içinde 1 inci Eksiltme Komisyonunda yapılacakbr. ; 

Bu işe girmek isteyenlerin 16 lira 35 kuruşluk muva~l 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saat 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartrı• 

komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Posta Telgraf Fabrikası Müdürlüğünden : 

ı~ıgraf fabrikasında kasa imali için lüzumu olan 744 lir•m 
kuruş muhammen bedelli ve 6646 kilo saç ve lama demiri on ü, 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. tı 
' Eksiltme Nisanın on sekizinci Cuma günü saat on dörtte • 

kımsöğütte Telgraf fabrikasında icra olunacaktır. Taliplerin f 
nameyi görmek ve evsafını anlamak için hergün ve eksiltııı' 
iştirak edeceklerin de eksiltme günü öğleden evvel yüzde r 
buçuk teminatı muvakkatelerini yatırmak şartile fabrikada ı:ıı ~: 
şekki! komisyona müracaat eylemeleri. 

ıa 

İstanbul Harici Askeri Kıtaah hanları : 
Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız olarak ecza sandıkları Jl~1. 

alınacaktır. Sandıkların içinde lulunacak maddelere ait liste 
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' almak ve fazla malumat edinmek istiyenlerin Ankara Milli Müdafaa 
Vekaleti sıhhat işleri dairesine, lstanbulda Komutanlık sıhhi fiat 
tahmin komisyonu reisliğine başvurmaları lazımdır. Bu iş için 
olan hususi vasıflariyle birlikte fiatı da gösterir tekliflerin ve nü
munelerin Mayıs 936 sonuna kadar Milli Müdafaa Vekaleti sıhhat 
işleri dairesine gönderilmesi. 

İıtanbul Deniz LevJ.zımı Sabnalma Kpnıiıyonundan: 

mele için Arnavutköy Sarrafburnundaki okula başvurmaları ve 
eksiltmeye teminat makbuzları ve 2490 sayılı arttırma eksiltme 
kanununun 2 - 3 maddesinde yazılı belgelerle gelmeleri ilan olunur. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 _ itfaiye memur ve müstahdemini için (70) çift çizme yapı

lacaktır. 

2 Muhammen bedeli (1075) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 80 lira 65 kuruştur. 
Tahmin M. 4 _ ihale 15 _ 4. 936 çarşamba günü saat onda Belediye Le-

Miktarı Bd. teminat Pazarlık günü vazım Direktörlüğü odasında yapılacaktır. 
Kg L. K. K. S. 5 _ Şartnameyi görmek istiyenler her gün itfaiye Direktör-

2 kalem boya malzemesi 200 298 50 2249 4 - 4 - 936 10 lüğ'ünc müracaat edebilirler. 

~ • • • 5000 3830 00 28725 4 - 4 - 936 10,5 1 ~=--------------------
24 : : : 

26
: 11: ~ a:~~ ! : ! : ~~ ~ ~. 5 Makineler motörler sair teferruat ve yağları Yukarıda yazılı dört kalem muhtelif cinste boya malzemesi hiza- ' ' 

larında yazılı tarih ve saatlerde pazarlık suretile alınllcaktır. Mu- M. M. V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
rı vakkat teminat miktarları hizalarında yazılıdır. Şartnamelerini gör- 1 _ Tahmin edilen bedeli 7250 lira olan 8 adet benzin motörü 
rmek istiyenler Kasımpaşadaki Komisyonumuza müracaatle görebi· ile muhammen bedeli 6500 lira olan 2 adet Dizel motörü kapalı 

r.
1

1 lirler. Pazarlık için yazılı günde Komisyona müracaat olunur. zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - Benzin motörlerinin münakasası 15 ·Nisan· 936 Çarşamba lıtanbul Potta T. T. Baırnüdürlüfünden: günü saat 11 de Dizel motörlerinin de saat 15 de yapılacaktır. 

Mıntakası Adedi Beher dire~in Muvakkat teminat 3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün münakasasına 
muhammen bedeli miktarı iştirak. edeceklerin de mezkur gün ve saatlerde Benzin motörleri 

Lira Lira için 543 lira 75 kuruş, Dizel motörleri için de 487 lira 50 kurut· ~ lzmit 850 4 255 luk teminatları ve kanuni belgeleriyle Ankarada M. M. V · bina· l.stanbul 300 4 
90 smdaki komisyona müracaatları. . . 

'f, ihalesi 20 • 3 - 936 tarihinde yapılmak üzere açık eksiltmeye ko- 4 _ Zarfların münakasa saatinden evvel komisyona tevdılerı 
nulmuş olan müfredatı yukarıda yazılı bu sene kesimi 1150 aded lazımdır. 
kestane telgraf dire~i için muayyen gün ve saatte Komisyona hiç 

bir talih müracaat etmediğinden işbu direklerin pazarlıkla tedariki Ankara Belediye Reisliğinden: 
icap etmiştir. A - Satın alınacak şey Otobüs Direktörlüğü için 

Pazarlık 6 Nisan 936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat benzin olup tahmin bedeli 25375 liradır. 
15 te Galatasarayda lstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünde müte- B - Şartnamesi 127 kuruş mukabilinde Direktörlük 

50 · 70 ton 

ekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Her iki mıntaka dan alınabilir. 
o için ayrı ayn tek~if kabul edilir. İsteklilerin şartnamesini görmek 
511

e ~uvaldcat -~e-~ı~atlarını eksiltme gününden evvel yatırmak üzere 

levazımın-

11 herg-un Başmudurluk Yazı İşleri Kalemine müracaatleri. 

Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaşır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

• 
Haydarpafa Liıeıi Satınalma Komisyonundan: 

1 - Haydarpaşa Lisesi ve Muallim kısmı talebesi için az 460, 
~ok 500 çift iskarpin, taahhüdünü yapamamış olan müteahhid nam 
'f.'e hesabına açık eksiltme suretile ve şartnamesi wucibince satın 

1/lınacaktır. 
rııl 2 

- Tahmin fiatı 3000 lira ve ilk teminatı 225 liradır. 
.. 

3 
.. - Eksiltme 8 - 4 - 936 çarşamba günü saat 14 te lstanbul 

Kultur Dırekt·· ı,,,x... b' K · d apı ıft k orıu.6u ınasında toplanacak olan omısyon a Y • 'l""ca tır. 

4 
- Şartnameyi görmek istiyenlerin Okul Direktörlüğüne 

• ~:~.ac;at etmeleri ve isteklerin belli günden evvel okul direkt?~· 
~ un en alacakları irsaliye ile teminatlarını Liseler Muhasebecılı 

,tıne yatırmaları lazımdır. 

Bıt.yındırlık Fen Okulu Satınalma Kurumundan: 

) Okul talebeleri için kumaşı mektepçe temin edilmek üzere 
~artnamesine göre ve açık eksiltme ile 93 takım elbise diktirile
:ektir. Tahmin bedeli 651 liradır. Eksiltme 17 - 4 · 934 Cuma günü 
ıaat 15 de Liseler Muhruıebecili~inde toplanan Satınalma komisyo-
1unda Yapılacaktır. 

hk teminat 48 lira 83 
Jl~vveline k d 

a ar şartnameyi e 

kuruştur. lsteklilerin nihayet bir gün 
görmek ve ilk teminatlarını yatırabil-

C - ihalesi kapalı zarf usu]ile 3 4 - 936 Cuma günü saat 15te 
Direktörlük binasında yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktan 1904 liradır. 

E _ isteklilerin, kanunun emrettifi bütün şeraiti haiz olmaları 
icap eder. 

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

Uşak Belediyesinden : 
F enoi şartnamesi dairemizde mevcut son sistem ve yedek ak

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

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

Ankara Belediye Reisliğinden: 

A - Satın alınacak şey Otobüs Direktörlüğü ıçın 50 • 70 ton 
benzin olup tahmin bedeli 25375 liradır. 

B - Şartnamesi 127 kuruş mukabilinde Direktörlük levazımın
dan alınabilir. 

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

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

icap eder. 

F - Kapalı zarflar 3 - 4 - 936 günü saat on dörde kadar Ko· 
misyona tevdi edılmiş olmalıdır. 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan= 

Komutanlık birlikleri için motörlü vasıtaları ihtiyacı olan 7 

- dd 
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kalem benzin ve yağ 7-4-936 Salı gunu saat 15 te pazarlıkla 
alınacaktır. Hepisinin muhammen tutarı 539 li.a 10 kuruştur. 
Kat'i teminatı 81 liradır. Şartnamesi hergün öğleden evvel Ko
misyonumuzda ğörülebilir. 

isteklilerin teminat makbuz veya mektuplarile birlikte komisyo· 
numuza gelmeleri. 

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Fen Tatbikat Okulu için 7 kalem tahkimat ders malzemesi 
3 - Nisan 936 Cuma günü saat 15 de Tophanede Satınalma Komis· 
yonnnda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 2291 liradır. 

ilk teminatı 171 lira 82 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin belli saatta komisyona gelmeleri. 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Muhtelif Elektrik Malzemesi 
Evvelce de ilan edilip şartnamesinde değişiklik yapılan ve tah

min edilen bedeli «34,000» lira olan yukarıda cinsi yazılı malzeme 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü~ü Satınalma Komisyonunca 19 
Mayıs 936 tarihinde salı günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartname «l» lira ((70>ı kuruş mukabilinde Komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan «2,550• lirayı havi teklif 
mektublarını mezkür günde saat on dörde kadar Komisycına vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona mürcaatları. 

Maden kömürü ve mahrukat 
İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Birlikler için 100 ton eritme izabe koku ile 190 ton lava 
kömürü 16 Nisan 936 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf 
usuliyle alınacaktır. Muhammen tutarları mecmuu 6460 liradır. İlk 
teminatı 485 lirudır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonu
muzda görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektup
lariyle beraber 2490 No. lu kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle beraber ihaleden en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklıdaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. 

MCZAVEDELER 
.................................................... 

Karacabey Harası Müdürluğünden: 

Haranın kendi ihtiyacından fazla muhtelifülcins (( on dört bin )) 
kilo çeltik tohumu açık arttırma usuJile satışa çıkarılmıştır. Satış 

günü 16 Nisan 936 Perşembe günü saat on beştir. Muvakkat 
teminat olarak «yüz on» lira alınacaktır. Muhammen kıymet olarak 
kilosuna on kuruş takdir edilmiştir. 

isteklilerin eksiltme günü teminat ve vesikalarile birlikte Harada 
bulunmaları ilan olunur. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 - Açık arttırma suretile 64 adet saç benzin bidonu ve 100 
adet kapaksız yağ bidonu 13 · 4 - 936 Pazartesi günü saat 14 de 
Selimiye Askeri Satınalma Komisyonu tarafından satılacaktır. 

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

3 - Teminat akçesi arttırma saatinden bir saat evvel Tüm 
muhasebecilig-ine yatırılmalıdır. 

4 - Bidonlar hergün komisyonda görülebiliir. 

-Okuyucularımıza!~--
İstediğiniz ilan veya münakasa ve müıie 

yede işlerini, buna ait neşriyall, günleri11I R 

tarihlerini bizden sorabilirsiniz. Münakasmu 
Gazetesi en kestirme yol ile cevap verir te 

Gazetemize abone yazılınızf"ıı~ 
Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 - Selimiye Askeri fırınında mevcud 830 kilo ekmek ve bS 
mur kırıntısı 14 - 4 - 936 salı günü saat 14 de attırma suret 
satılacaktır. 

2 - Tahmini fiatı 830 kuruştur. Teminat muvakkatesi 1
3 

kuruştur. 

3 - Talibler her zaman kırıkları görebilir. :ır 
1 

lıtanbul Deniz Levazımı Sabnalma Komisyonundaıı:s 1 
Tahmin edilen bedelleri 130 lira olan iki adet hurda mo~ 

ganbot teknesi açık arttırma ile 13 • Nisan - 936 tarihine rastlaya 
Pazartesi günü saat 15 de satılacakhr. 

Şartname ile motörleri görmek isteyenlerin hergün ve ar~ 
maya gireceklerin de belli gün ve saatte ve 930 kuruşluk temiP 
makbuz veya mektupları ile Kasımpaşada bulunan komisyonum 
müracaatleri. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Kilo Gram 

11218 Ayvalık kazası merkezinde 
4854 Bürhaniye kazası merkezinde 

19240 500 Edremidin Havran nahiyesinde 
5052 Altın oluk 

is 

Is 

n 
14027 600 Zeytinlik köyünden ıi 

3819 900 Avcılar köyünden t 

58212 000 Yekan 1 

Evkaf idaresine aid olup yukarıda isimleri yazılı mevki tle 
depolardaki yemeklik ekistra zeytinya~ları depolarda teslim eıft 
mek üzere pazarlık ve peşin para ile satılı~a çıkarılmıtır. lstt . 
lilerin gazete ilanından itibaren bir hafta zarfında Balıkesir Val'.1 
!ar Direktöı-lü~üne müracaat eylemeleri bildirilir. 

İstanbul Gümrükleri Satış işleri Direktörlüğünden : n 
M. K. N. AGIRLIGl KIYMETi CiNSi EŞYA 

2168 
3903 
3989 

K. G. L. K. 
3. 700 155. 40 
o. 800 57. 60 
5. 055 75. 83 

3987 5125 Adet 1896. 25 

Pamuklu ipekli dantel v 
Dikilmiş ipek örtü ve çşt 
Terbiye görmüş bir a 
Kaplan postu örtülük. t 
Dolu gramofon pılag-ı. {f 
lisce muayenesi alıcıya 

olmak şartile). ıc 

Yukarıda yazılı eşya 6 - 4 - 936 G. saat 14 de Satış salonuııl 
ihaleleri yapılacaktır . İsteklilerin şartlarımız mucibince eşyayı 
mak için yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırıp makbuz ve ;
evrakile kanunen muayyen saatte Satışa gemeleri ilan olunur. 

. d .t 
lstanbul Deniz levazımı Satmalma Komisyonun an· 

Tahmin edilen bedelleri 130 lira olan iki adet hurda nıi 
ganbot teknesi açık arttırma ile 13 Nisan 936 tarihine rastlıı~ 
Pazartesi günü saat 15 de satılacaktır. 

Şartname ile motörleri görmek isteyenlerin hergün ve art 
maya gireceklerin de belli gün ve saatte ve 930 kuruşluk teoıı~ 
makbuz veya mektupları ile Kasımpaşada bulunan komisyonurfl 1 

müracaatları. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:--~~~--.../ 
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