
---------..~-----,.~. ':"dd 

TÜRKIYENİN EN ÇOK TiRAJ YAPAN GAZETESi 
~~~~~~~~~~~~u.>..~~~u~~ 

•• ::.' 1>-

~ iDAREHANE: ~ 
~' ISTANBUL ~ 
::.' 1A 
~, Ankara Caddesi 95 \>:: 
~' '.e "' N ümune Matbaası nda ~ .. 
eı1 Hususi l:'aire ~ "'' ~ .. ~ ~ 
~ ~ :,_, iLAN ŞARTLAR! 1,. 
~ IOAREHANEOE ~ 

Sayısı 5 kuruş 

Resmi mak buz 
ukabllt olmayan 
tedly at makouı 

. GAZETESİ 
~ GOROŞOLOR ~ 
~' \"": 
~~ ~ 
"' ,-e lgr. : isi. M Ü NAKASA \'>' 
::.' 't. ~' T ELEFON: \"": 
~ . .. ... ~ 

Pazardan başka hergün çıkar 
!Hl® {(' ~ tYı {(' ll tYı ö ll ® ır1l ır1l ® ~ tr'@ll 1!::!1 ır1l ildi li" 

~' ~ .. 
~'~~~~i\~~h~~,~~b~~öV~ö~~ö~~~ 

3 Nlsant 93 & 
11 CUMA 

t 
DiKKAT! 

3ütün Müesseselerin. Ticarethanelerin. 
:tnkaların hergün elinde bulunan Müna
ısa Gazetesi en seri ve en müessir ilan 1 

':lsıtasıdır. Renkli ilanlar da kabul ederiz. l 
~ nlannızı gazetemize veriniz. Kazanınız 

2 - 9000 kilo pirincin tahmin fiyatı 2205 lira olup muvakkat 

teminatı 166 liradır. . . l 
3 - Muvakkat teminatlar eksiltme saatınden hır saat evve 

Tümen muhasebeciliği veznesine yatırılmış bulunacaktır . 
4 - Bu iş için Bankalara ve başka mal sandıklarına yatırılmış 

mektup ve makbuzlar muteberdir . 

5 - Şartname komisyonda hergün görülebilir. - - . 
İstanbul Emniyet Direktörlüğünden: 

YICNAKASALAR 

Erzak, Zahire. Et ve Sebze 
istanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

lstanl-ul ve Trakyada bulunan kıtaat için (4470) ton 600 

Süvari hayvanları için azı 35,000, çoğu 40,000 kilo yulaf ile 
azı 40,000, çoğu 45 ,000 kilo yem otu, azı 25,000, ço~u 30,000 
kılo yataklık ot alınması açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 3 • 4 -

1 
936 Cuma günü saat 15 te yapılacaktır. Yul~fın beher kilosunun 
muhammen kıymeti 6, yem otunun 3, yataklık otun 2,.5 . k~ruş olup 
muvakkat teminat akçesi 337 liradır. İsteklilerin şeraı1.ı oğrenme~ 

\ üzere Direktörlük muhasebesine ve eksiltmeye iştirak için de aynı 
günde ve saatte Vilayet Muhasebeciliğindeki Komisyona müraca-

\ atleri. 

> buğdayın kırdırılması 6 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 15,30 da 
nbulda Tophanede Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt
ıi yapılacaktır. Hepsinin temin bedeli 39548 lira 42 kuruştur. 
teminatı 2966 lira 13 kuruştur. Şartnamesi 198 kuruş mukabi· 
e Ko~isyondan alınır. lstanbul ve Trakya için ayrı ayrı fiat 

· Uecektır. l~teklilerin kanunda yazılı vesikalariyle beraber teklif 
Jttuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

tt 
a~ İstanbul Belediyesinden: 

Darülaceze için 1 Haziran 936 tarihinden 31 Mazıs 937 
hine kadar günde 50 litreden 120 litreye kadar tahminen 
1()0 litre süt açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

dürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 numa· 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 360 liralık 

rakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 20-4-936 
:rrtesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

(f İstanbul Harici Askeri Kıtaat İlanları : 
a Niğde Garnizonundaki kıtaların ihtiyacı için 126.000 kilo ek
di~ nn kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. M~hammen 

uıılelı 16360 liradır. istekliler şartnamesini hergün komısyondan 
ı asız alabilirler. Eksiltmesi 2 - Nisan. 936 Perşembe günü saat 
9 de Niğde Satınalma komisyonunda yapılacaktır. istekliler te~-
mektup_larını 2490 sayılı kanunda yazılı şekilde ıhal:d~n hır 
:t evvelıne kadar makbuzla komisyon reisliğine verilmesı, ılk te
iat miktarı 1229 liradır. 

8~ Selimi ye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

. 1 - Selimiyedeki kıt'ahn ihtiyaçları için açık eksiltme sure
,~~- 9ooo kilo pirinç alınacakbr. Eksiltme 3 - Nisan - 936 Cuma 

ııı lU saat 14 de Selimiye Satınalma :Komisyonunda yapılacaktır. 

insaat ve tamirat 
Hava yolları o:vıet İıletme İdaresinden= 
Sivil Tayyare Meydanı yapılmak üzere satın alınan Ankaradaki 

eski koşu yerinde toprak tesviyesi yapılacaktır. 
Şartlar şunlardır: . . 
1 - Yapılacak hafriyatın bedelı 9500 lıra olacaktır. 
2 _ Bir metre mik'abı toprağın hafriyle otuz metreye kadar 

nakli için 36 kuruş, altmış metreye kadar nakli için 4~, _yüz ı_netre
ye 54, yüz elli metreye 58, İki yüz metreye 60, İkıyuz ellı me.t· 
reye 62, Üçyüz metreye nakli için de 64 kuruş bedel tahmın 
edilmiştir. 

3 _ Hafriyat mıktan ile nakil rne!'afesi vasıtalarını bulmak 
üzere sahanın yarımşar metrelik irtifa farklarını gösteren tesviye 
münhanili bir planın alınması ve bu plana istinaden hafr ve nakil 
hesaplarının yapılarak idareye tasdik ettirilmesi müteahhide aittir. 

4 _ Arazi müsait olduğundan sertlik zammı verilmiyecektir. 
Ancak sert olduğuna idarece kanaat getirilen kısımların hafrinde 
müteahhit muhtardır. 

5 - Bilfi'il toprak tesviyesine ihale tarihinden azami bir ay 
içinde başlamış ve tesviye ihaleden üç ay sonra bitmiş olacaktır. 

6 - Eksiltme ve ihale 17 Nisan 936 Cuma günü saat 14.30 da 
Nafıa Vekaleti Münakalat Reis muavinliği odasında yapılacaktır. 

7 - Bu hususta daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin Hava 
yolları Müdürlüğüne işi deruhte etmek isteyenlerinde yukarıda 
yazılı gün ve saatte ehliyetnameleri ve 712,5 liralık teminat 
mektuplari ve di~er muktazi evrakile birlikte müracaat etmeleri. 

İnhisarlar Umum Müd:irlüğünden : 
1 - Ahırkapı ambarının 2660.42 lira keşif bedelli iskele inşaatı 

pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Pazarlık, 6 - 4 - Pazartesi günü saat 11 de Kabataşta İnhisar-
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lar Levazım ve Mubayaat ~ubesindeki alım komisyonunda ı 
yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminat 199,53 liradır. 
4 İstekliler ihale tarihinden evvel inhisarlar inşaat şubesine 

gelerek fenni ehliyet vesikası aldıktan sonra 14 kuruş mu
kabilinde proje vesair evrakı istiyebilirler. 

lııtanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 
1 İstanbulda Heybeliadada yeniden yapılacak cami inşaatı ek

siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli ( 17448) 
lira 39 kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B Projeler. 
C - Fenni şarlname. 
D - Mukavelename. 
isteyenler bu evrakı 90 kuruş bedel mukabi lınde lstanbul 
Evkaf Direktörlüğü mimarlığından alabilirler. 

3 Eksiltme 24 Nisan 936 Cuma günü saat on beşte lstanbul 
Evkaf Direktörlüğü ihale Komisyonunda yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 İsteklilerin 1312 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
6 Eksiltmeye gireceklerin mühendis veya mimar olması şarttır. 

Ayri zamanda asgari on beş bin liralık bir binayı sureti mü
kemmelede inşa ve ikmal ettiklerini kabulü kat'i raporlarile 
tevsik ederek eksiltme gününden üç gün evveline kadar İs
tanbul Başmüdürlüğü mimarına ve bu vesikaları ibraz etme· 
ğe ve ayrıca eksiltmeye girmek için vesika almağa mecburdur. 

7 - Teklif mektupları yukarıda yazıldığı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar ihale komisyonuna makbuz. mukabilinde vere

ceklerdir. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Sultanahmetteki Eminönü Askerlik şubesi 2-4·936 Perşembe 
günü saat 14,30 da pazarlıkla tamir ettirilecektir. Muhammen 
keşif bedeli 250 liradır. Kat'i teminatı 38 liradır. Keşif ve şart
namesi hergün komisyonumuzda öğleden evvel görülebilir. istek
lilerin teminat makbuz veya mektuplarile beraber vakti muayye
ninde Fındıklıdaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 231 lira 8 kuı uş olan Karaağaç müessesab pay 
mahalli önündeki iskelenin tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif 
evrakı levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek isti yenler 
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
lü~ünde bulunmalıdırlar. 

Nafıa Bakanlığı Şose ve Köprüler Reisliğinden : 

Betonarme Köprü İnşaatı Eksiltme İlanı 
Balıkesir Vilayetinde Bürhaniye - Ayvalık yolu üzerinde (26600) 

lira keşif bedelli Karıncadere köprüsü inşaatının kapalı zarf usu
lile eksiltmesi 24/4/936 Cuma günü saat « 161) da Nafıa Vekaleti 
Şose ve Köprüler Reisli~i Eksiltme Komisyonu odasında yapılacak
tır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (<133ıı ku
ruş mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

·Muvakkat teminat u 1995)) liradır. isteklilerin 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 ı<l5» e kadar Ankarada Şose 
ve Köprüler Reisliğine verilmesi lazımdır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Paşabahçede yapılacak 5289.90 lira keşif bedelli su de

posu açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8 Nisan 936 Çarşamba günü saat 11 
taşta lnhis::rlar Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım 
nunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 396.75 liradır. mı 

4 - İstekliler eksiltme tarihinden en az üç gün evvel b işi 
lar İnşaat şubesine gelerek en az 100 M3 lik betonarme su d 
yapmış olduklarını vesaikile isbat ettikten ve ehliyet vesikası . 
tan sonra 27 kuruş mukabilinde keşif evrakını istiyebilirler. 19 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Komisyonundan: 

Arttırma ve Eks y~ 
a 

Mekteb makine laboratuvarı için açık eksiltme sureti~ bi 
tesisatı yapılacaktır. Keşif bedeli (806) lira (78) kuruş, pey 1 

(60) lira(50) kuruştur, ve eksiltme 6·4 936 saat 14te yapılacal t9 
isteklilerin şartnamesini görmek için hergün ve eksiltmeye gı ka 
için de belli gün ve saatte Komisyona gdmeleri k< 

İstanbul Kültür Direktörlüğünden : 
Keşif bedeli 335 lira 41 kuruş olan lstanbul 26 ncı rneı 

tamiri pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve fenni şartname\ 
vazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 2· . 
25 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile be'g 
4 - 4 - 936 Cumarlesi günü saat 11 de levazım müdürlüğünd k 
lunmalıdır. n 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Komisyonundan: 

8-4-936 Çarşamba günü saat l.'.'> te lstanbul Liseler MuhasCb 
liğinde müteşekkil Eksiltme Komisyonu odasında 3583.45 lir ş 
şif bedeli Haydarpaşa Lisesi binasında yapılacak tamirat ve -
işleri açık eksiltme usulile eksiltmeye konulmuştur. ı 

istekliler bu işe aid mukavele projesile eksiltme Naf a 
umumi ve hususi fenni şartnameleri ve keşif hulasasile 
müteferri diğer evrakı mekteb idaresine müracat ederek göreb

11 

ilk teminat 269 liradır. Bu teminat eksiltme gününden 
mekteb idares:nden alınacak irsaliye ile Liseler Muhasebecil 

yatırılacakbr. 
Taliplerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığın11 

idarelerind~n almış oldukları vesikala ı la lstanbul Nafıa Müd 
ğüne, eksiltme gününden en son sekiz gün evvel müracaatle 
ehliyet vesikaları almaları lazımdır. 

Müteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umum İşletme 

reııinden: 
Muhammen bedeli 5158 lira 92 kuruş olan 116,173 M 3 

dilme ile 34,500 M 3 çam tahta 20 - 4 - 936 Pazartesi günii 
15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci İşletme I< 
yonu tarafından kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. Bu işe gi 
istiyenlerin 386 lira 90 kuruş muvakkat teminat ile kanunun 
ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe 

meğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname vermele 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Birinci İşletme Koıf 
nu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonuıl 

Kuleli Lisesi için 2040 melre lela 13 Nisan 936 Pııı 
günü saat 15 te Tophanede Satı nalına Komisyonunda açık e~· 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 693 lira 60 kuruştur ilk te 
52 lira iki kuruştur. Şartname ve nümunesi Komisyonda g' 
bilir. İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri . . __...._ ___ 

İstanbul Belediyesinden : 
Balat atölyesi için lazım olan 3000 kilo laban demiri p:ıf 

konulmuştur. Bir kilo demire 9 kuruş Hat tahmin olunmuştıır 
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almak ve fazla malumat edinmek istiyenlerin Ankara Milli Müdafaa 
Vekaleti s ıhhat işleri dairesine, !stanbulda Komutanlık sıhhi fiat 
tahmin kom· · l. · b l l" d B · · · ısyonu reıs ığıne aşvurma arı azım ır. u ış ıçın 

olan hususi vaı;ıflariyle birlikte fiatı da gösterir tekliflerin ve nü
munelerin Mayıs 936 sonu na kadar Milli Müdafaa Vekaleti sıhhat 
işleri dairesine gönderilmesi. 

. Devlet Demiryolları 
ldaresin den: 

ve Limanları İıletme u. 

Muhammen bedeli 231 lira olan 300 kilo ( katrat ve boş) için 
yapılan açık ek ·1t · · k d sı meye ıştıra e en olmadığından 2 inci açık 
arttırması 6 lV 36 p . .. .. b' . . · azartesı gunu saat 10 da Haydarpaşada gar 
ınası ıçınde 1 ·n . Ek 'it K . 

1 
B . . 1 cı sı me omısyonunda yapılacaktır. 

u ışe gırmek i t 1 . 16 1· 35 t . . s eyen enn ıra kuruşluk muvakkat 
emınal ıle kanunun t . tt" . 'k k d k . ayın e ığı vesı alarla eksiltme günü saatine 

. a a.r omısyona müracaatları lazımdır. Bıı ·ışe k d ait şartname 
omısyon an parasız olarak dağıtılmaktadır. 

.~ Posta Telgraf Fabrikası Müdürlüğünden : 
e\ ıa1graf fabrikasında kasa imali için lüzumu olan 744 lira 30 

~ruş muhammen bedelli ve 6646 kilo saç ve lama demiri 0 b 
g un "dd l n eş e mu ete açık eksiltmeye konulmuştur. 

d E.~siltme Nisanın on sekizinci Cuma günü saat on do"' tt S l-
kımso11-"' tt ·r r e a ı.-;u e clgraf fabrikasında icra olunacaktır Taı· l · 
name i ·· k · ıp erın şart
. . y gorme . ve evsafını nnlamak için hergün ve eksiltme e 
ıştırak edeceklerın de eksiltme günü ÖITled l - y 
b k . o en evve yuzde yedi 

l uçu temınatı muvakkatelerini yatırmak şartile f b ' k d .. 
kk·ı k · .. a rı a a mule-

şe ı omısyona muracaat eylemeleri. 

:ıi~~~~~~~~~~--

' Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaşır 1 

AYAKKABI VE TEFERRUATI I 

İstanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

<?edikli Erbaş hazırlama okulu için nümunesi gibi 350 'ft 
IJ menı 13 - Nisan - 936 Pazarte~i .. .. çı ye· 

n Satınalma Komisyonund J gunu saat 14,30 da Tophanede 
udbedeli 6 :>2 lita 50 kuru ta al~~k ak~iltme il~ alınacaktır. Tahmin 
e _ .. . Ş. ur. temınatı 51 lıra .5 0 kuruştur. Şart-

nKam~ ve numunesı Komısyonda görülebilir. isteklilerin belli saatte 
omısyona gelmeleri. 

Ankara Jandarma G l K l ene omutan ığı Satmahna Ko-
misyouundan: 

ııe Eldeki Örnek ve vasıflarına uygun ( 9 bin ) battaniye 20 · 4-936 
Pazartesi günü sa t 11 d k ı f k · · k ~ır n a e apa ı zar e sıltmcsıle satın alınaca tır · 

ıı J Bir t · ( 7"0 ) k . • .. ( 
3 

, anesıne -' uruş değer biçilen battaniye şartnamesı 
nu 3::ı) kuruş ka l 11- d K · ~ . rşı ı~ın a omısyondan alınabilir. 

. Eksıltmeye girmek isteyenler ( 4625 ) liralık teminatlarını ve 
gırartnamede yazılı diğer belgeler içinde bulundurulacak teklif zarf-

LJrı arını en O'e k ·ı K . . ."" ç e sı tme saatından bir saat evveline kadar omısyo-
ışe na vermış ol 1 ma arı. 

ıele H d ---·-
ay arpaşa Liıeıi Satınalma Komisyonundan: 

oıf 1 - Haydarpaşa L' . k ı b · · · f( C çok 500 "f . . ısesı ve Muallim ısını ta e esı ıç ın < 7 

Makineler, motörler, sair teferruat ve yağlan 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 

İdaresiuden: 
Muhammen bedeli 1400 lira 50 kuruş olan aşağıda cins ve 

mikdarı yazılı bir gurup Sinyal malzemesi 2-4-936 Pazartesi 
gunu saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 1 inci 
işletme Kom'ısyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 106 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü saatine kadar 

Komisyona müracaatları lazımdır. 
Bu işe aid şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtıl-

maktadır. 
1 - 1 çift müteharrik sinyal levhasına merbut kontak tertiba-

tını havi Baryer aleti komple. 1 tane bariyer tahrik aletlerine mer
but elektrik tertibatı müteharrik sinyal levhası, fener, lamba ve 
teferrüatı ile birlikte « komple » 2 çift yol seyrüsefer işareti lam
baları yeşil ve kırmızı renklerde 220 voltluk armatör aksamile bir
likte komple. 4 tane yol seyrüsefer işaret lambaları rezistanı 200 
metre 220 volt için izole 4 X 1 1/2 kablo 4 tane kablo kofresi. 

M. M. V. Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 7250 lira olan 8 adet benzin motörü 

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

2 - Benzin motörlerinin münakasası 15 - Nisan - 936 Çarşamba 
günü saat 11 de Dizel motörlerinin de saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün münakasasına 
iştirak edeceklerin de mezkur gün ve saatlerde Benzin motörleri 
için 543 lira 75 kuruş, Dizel motörleri için de 487 lira 50 kuruş
luk teminatları ve kanuni belgeleriyle Ankarada M. M. V. bina· 

sındaki komisyona müracaatları. 
4 - Zarfların münakasa saatinden evvel komisyona tevdileri 

lazımdır. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
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 günü saat lSte 
Direktörlük binasında yapılacaktır. 

D - Muvakkat teminat miktarı 1904 liradır. 

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

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

Uşak Belediyesinden : 
Fenni şartnamesi dairemizde mevcut son · sıstem ve yedek ak· 

samı her zaman garanti edilebilen iki tonluk b' 
nacaktır. 

ır arazoz satın alı-

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

v h b çı t ıskarpın, taahhüdünü yapamamış olan müteahhid nam, 
e esa ma açık k ·ı . .b. 

11 

l k e sı tme suretile ve şartnamesı wucı ınce satın 

1 

lUıl a ınaca tır. 

)aı• ; = Tah_min fiatı 3000 lira ve ilk teminatı 225 liradır. 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

A - Satı~ alınacak şey Otobüs Direktörlüğü ıçın 50 - 70 ton 
benzın olup tahmin bedeli 25375 liradır. e~~ K"l .. Eksıltme 8 - 4 - 936 çarşamba günü saat 14 te İstanbul 

' u tur D ırektö l"IT·· b' k l K · d te 1 k r uou ınasında toplanaca o an omısyon a yapı-
( aca tır g . 

4 -- Ş t D k l .. ar nameyi görmek istiyenlerin Okul ire tör üğüne 
muracaat t 1 . l" .. e me erı ve isteklerin belli günden evvel okul direktör· 
:.~unden alacakları irsaliye ile teminatlarını Liseler Muhasebecili · 

pıı1· s•ne yatırmaları lazımdır. 
ştıJf 

B - Şartnamesi 127 kurus muk b'l· d o· k .. 1 .. k 1 ~ a ı ın e ıre tor u evazımın-

dan alınabilir. 

C - ihalesi ~apalı zarf usuliyle 3 - 4 - 936 Cuma günü saat 
15 de Oırektörlük binasında yapılacaktır. 

O - Muvakkat teminat miktarı l 904 liradır. 
E - İsteklilerin, kanunun emrettiği bütün şeraiti haiz olmaları 
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icap eder. 
F - Kapalı zarflar 3 - 4 - 936 günü saat on dörde kadar Ko

misyona tevdi edilmiş olmalıdır. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari Alat 
İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan : 

Ordu sıhhiyesi ihtiyacı olan 10 adet Li kakule 7 - Nisan - 936 
Salı günü saat 15,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 650 liradır. Son teminatı 98 liradır. Şartnamesi hergün 
ö~leden evvel komisyonumuzda görülebilir. isteklilerin teminat 
makbuz veya mektuplarile beraber vakti muayyeninde Findıklıdaki 
arttırma ve eksiltme komisyonuna gelmeleri. 

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
İstanbul Levazım Amicliği 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 İle alınacaktır. Tahmin bedeli 2291 liradır. 
lık teminatı 171 lira 82 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü
lebilir. isteklilerin belli saatta komisyona gelmeleri. 

Maden kömürü ve mahrukat 
İstanbul Komutanlığı Satınalma 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 maddelerindek 
vesaikle beraber ihaleden en az bir saat evveline kadar tekli{ 
mektuplarını Fındıklıdaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. 

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 Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 19 
Mayıs 936 tarihinde salı günü saat 15 te kapalı zarf la ihale edi
lecektir. Şartname «l» lira «70» kuruş mukabilinde Komisyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan «2,550> lirayı havi teklif 
mektublarını mezkfir günde saat on dörde kadar Komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona mürcaatları. 

MCZAVEDELER 
~ ......................................... .. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Orhaniyde Topçu ve Nakliye okulunda mevcut 311 boş ben
zin ve yağ tenekesi 8 - Nisan - 936 Çarşamba günü saat 15 de 
Tophanede ~atınalma komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 13 liradır. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
410 kalem muhammen kıymetleri müfredat defterinde yazılı işe 

yaramıyan demirbaş eşya. 

_Okuyucularımıza! ~ 
istediğiniz ilan veya münakasa ve müt;8 

yede işlerini, buna ait neşriyatı, günleril1~ 
tarihlerini bizden sorabilirsiniz. MünakaS', 
Gazetesi en kestirme yol He cevap veri~ 

:>6 
Gazetemize abone yazılınızl s 

842 kalem cinsi müfredat defterinde yazılı işe yaramıyan oııl -n~ 
telif eşya. t 

Yukarıda miktar ve izahatı yazılı eşya toptan veya perakerı• 

suretile 9fı.V /936 tarihine rastlıyan perşembe günü saat l O da r' 
zarlıkla satılacaktır. isteklilerin eşyayı görmek üzeıe hergün 1 

pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 15 teminat f" 
ralarile birlikte Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesi MüdürISi 
ğündeki Alım Satım Komisyonuna müracaatleri ilan olunur. 

İstanbul Belediy~&i İlanları : 

Haseki hastanesinde buluMn 1500 tane boş ecza şişesi sat3 

mak üzere pazarlığa konulmuştur. Bu şişelerin bir tanesine 60 psA 
de~er biçilmiştir. istekli olanların 170 kuruşluk muvakkat temirı1 
mak1'uz veya mektubile beraber 6 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 19 
da Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı hanları: 
Tümende mevcud 1080 çift köhne fotin pazarlıkla satılacakt 

Pazarlığı 7 - 4 - 936 Salı günü saat 15 te Lüleburgazda Türıt 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 76 lirad 
Fotinleri görmek ve şeraiti Öğrenmek üzere tatil günlerinden ın9 

da hergün Komisyona müracaat edebilirler. 

İnhisarlar Umum MüdürlüğDnden: 
3239 kilo Iskarta kanaviçe 

628 >) )) İp 
412 » » Kınnap 
2.~ O » » Amerikan bezi 

ı 
SJ 

Yukarda cins ve miktarları yazılı eşya pazarlıkla satılacaktı! 

bunları görmek üzere hergün Bo~aziçi Depolar Grubu Müdürl 
ğüne ve paxarlık için de 16-3-936 Perşembe günü saat 10 
yüzde 15 temit paralarile birlikte Kabataşda Levazım ' 
Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım, Satım Komisyonu 
müracatları. 1 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1 - Selimiye Askeri fırınında mevcud 830 kilo ekmek ve h 

mur kırıntısı 14 - 4 - 936 salı günü saat 14 de attırma sureti! 
satılacaktır. 

2 - Tahmini fiatı 830 kuruştur. Teminat muvakkatesi 
kuruştur. 

3 - Talihler her zaman kırıkları görebilir. 

İstanbul Deniz Levazımı Satmalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedelleri 130 lira olan iki adet hurda mot~ 

ganbot teknesi açık arttırma ile 13 Nisan - 936 tarihine rastla)'' 
Pazartesi günü saat 15 de satılacaktır. 

Şartname ile motörleri görmek isteyenlerin hergün ve arttı 
maya gireceklerin de belli gün ve saatte ve 930 kuruşluk teınill 
makbuz veya mektupJarı ile Kasımpaşada bulunan komisyonunııl1 

müracaat] eri. 

imtiyaz sahibi ve Yazı İşleri Direktörü : lsmail Girit 
Basıldığı yer : lstanbul Ankara Caddesi No. 95 · Nümune Matha'' 


