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DiKKAT ! 
t13ütün Müesseselerin. Ticarethanelerin, 
pnkaların hergün elinde bulunan MUna

~ıı•sa Gazetesi en seri ve en müessir ilan 
ı:ısıtasıdır. Renkli ilanlar da kabul ederiz. 

ı lstanbulda Tophanede Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksilt
mesi yaplacaktır. Hepsinin temin bedeli 39548 lira 42 kuruştu~. 
lık teminatı 2966 lira 13 kuruştur. Şartnamesi 198 kuruş muka~ı
linde Komisyondan alınır. lstanbul ve Trakya için ayrı ayrı fı~t 
verilecektir. t~teklilerin kanunda yazılı vesikalariyle beraber te~lıf 
mektuplarım ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermelerı. 

3nların ı z ı gazetemize veriniz. Kazanınız 
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Erzak, Zahire, Et ve Sebze 
Yüksek Muh~ndis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Ko· 
syonundan: 

Tahmin 
Cinsi Miktarı Tutarı bedeli Tarihi Saati 
yt!nyağı 750 398.50 30 6 4/936 14 

ktı murta 15000 A. 187 .50 
rllates 3000 180 38 6/4./936 ıs 

~ Jtan 2000 125 

' Mektep ihtiyacı için yukarıda yazılı mevaddı iaşe eksiltmeye 
umulmuş ise de görülen lüzum üzerine on gün uzatılarak eksilt· 

leri hizalarında gösterilen gün ve saate bırakılmıştır. 

Erenköy Kız Lisesi Satmalma Komisyonundan : 
h Okulumuzun Mayıs 936 sonuna kadar ihtiyacı olan 3,000 kil~ 
ti llıç eti açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 6 · 4 · 936 Pazartesı 

nü. saat 15 de lstanbul Liseler Muhasebeciliğinde toplan~n Ok~l 
i b•mısyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1500 lira ve ılk te~ı

t 112 lira 50 kuruştur. lsteklilerin okuldan alacakları yazılı ıl~ 
seler !:'1uhasebeciliğine teminatlannı yatırmaları ve şartnameyı 
rmek uz k ere 0 ula gelmeleri ilan olunur. 

l11 : 
, İstanbul Belediyesinden· 

ıot• · 
"f' ~arülaceze için 1 Haziran 936 tarihinden 31 Mazıs _937 

·ıhıne kadar günde 50 litreden 120 litreye kadar tahmınen 
ttı~O~ l~tre süt açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

niJI ldurluğiinde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 ~uma· 
toıl~ı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve 360 lıralık 

ıvakk~t teminat makbuz veya mektubile beraber 20-4-936 

_./zartesı günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

t lstanbul levazım Amirliği Satın A lma Komisyonundan: 
a' 1 stanhul ve Trakyada bulunan kıtaat için (4470) ton 600 

lo bu~dayın kırdırılması 6 - 4 . 936 Pazartesi günü saat 15,30 da 

___ ... -
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

lstanbul Komutanlığı birlikleri için 4400 kilo zeytinyağı 6 
Nisan 936 Pazartesi saat 16 da alınmak üzere açık eksiltmeye 

konulmuştur. Muhammen tutarı 2300 liradır.' İlk teminatı 1?3 .. lir~
dır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komısyonumuzda gorulebı: 
lir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle beraber bellı 
gün ve saatte Fındıklıdaki Komutanlık Satınalma Komisyonuna 

gelmeleri. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaat İlanları : 
Niğde Garnizonundaki kıtaların ihtiyacı için 126.000 kilo ek

meklik nn kapalı zar( usıılile eksiltmeye. k~nulm~ştur M~hammen 
bedeli 16360 liradır. İstekliler şartnamesını hergun komısyondan 
parasız alabilirler. Eksiltmesi 2 Nisan - 936 Perşembe günü saat 
15 de Niğde Satınalma komisyonunda yapılaca~tır. l~tekliler te~
lif mektuplarını 2490 sayılı kanunda yazıl.ı . ş~kılde: . ıhal~den hır 
saat evveline kadar makbuzla komisyon reıslığıne verılmesı, ilkte-

minat miktarı 1229 liradır. 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı İlanları : 
Konyadaki kıt' atın ihtiyacı olan 262 bin kilo yulaf kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Yulafın muhammen tutarı 16375 lira olup 
muvakkat teminatı 1229 liradır. Eksiltme 4 · Nisan · 936 Cumartesi 
günü saat 15 de Konyada Kor satınalma komisyonunda yapılacak· 
tır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

isteklilerin ihale saatinden bir ı;ıaat evvel tekliflerini komisyona 
vermeleri. 

inşaat tamirat tuğla ve kiremit 
Kocaeli Vilayetinden : 

Gebzede inşa edilecek «1225 lira 64 kuruş» keşif bedelli Ani· 
bal anıtı Nisanın 21 inci Salı günü saat 15 de Vilayet makamında 
açık eksiltme suretile ihale edilecektir. Muvakkat teminatı « 91 lira 
92 kuruştur.• Eksiltmeye gireceklerin fenni liyakat vesikası gös· 
termesi ve böyle bir vesikası olmıyanlarınlda ihale tarihinde:n en 
az 5 gün evvel Kocaeli Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek fenni 
ehliyet vesikası almaları lazımdır. İsteklilerin teminatları ile ve 
Ticaret Odası kayıt vesikası ile birlikte mezkOr gün ve saatte 
Vilayet Makamına, şartname ve keşifnamesini görmek istiyenle
rin de Nafıa Müdürlüğüne müracaat eylemeleri. 
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Sumer Bank Umum Müdürlüğünden: 

1 - Gemlikte inşa edilecek Sun'i lpek fabrikası ve müştemi
tatı binaları toprak tesviyesi, iskele ve saire inşaatı kapalı zarf 
usulile ve vahidı fiat esasile eksiltmiye çıkarılmıştır. Tahmin edi
len keşif bedeli 660,439,59 liradır . 

2 - Bu işe aid eksiltme evrakı şunlardır: 
A ) Eksiltme şartnamesi, 
B ) Mukavele projesi 
C ) Keşif ve vahidi fiat cetveli 
D ) Fenni şartname ve ölçü usulleri 
E ) Hususi şartnameler 
F ) Pojeler. 
istiyenler bu evrakı 33, 10 lira mukabilinde Sümer Bank An

kara şubesinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 20 Nisan 1936 Pazertesi günü saat 16 da An

kara Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki Komis
yonda yapılacaktır. 

4 - isteklilerin 30167,84 lira muvakkat teminat vermesi la
zımdır. Bundan başka eksiltmiye girecekler'1 ihale gününden üç 

gün evveline kadar Banka tarafından teşkil edilecek Ehliyet 
Komisyonuna resmi vesika ibraz ederek bu işi başarabileceklerini 
ispat edecekler, gerek mali ve gerek fenni cephelerden yapaca~ı 
tetkikat neticesinde Komisyonca bu hususa kanaat hasıl oldu~u 
takdirde kendilerine ehliyet vesikası verilecektir. Bu vesikaların 

teklif mektuplarına leffedilmesi lazımdır. 
5 - Teklif mektupları yukanda yazıldığı gün ve saatten bir 

saat evveline kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğ'üne makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış 

bulunması lazımdır. 

Hava Yolları Devlet işletme idaresinden : 
Sivil Tayyare meydanı yapılmak üzere satın alınan Ankaradaki 

eski koşu yerinde toprak tesviyesi yapılacaktır. 
Şartlar şunlardır : 
1 - Yapılacak hafriyatın bedeli 9500 lira olacaktır. 
2 - Bir metre mikabı toprağın hafriyle otuz metreye kadar 

nakli için 36 kuruş, altmış metreye kadar nakli için 42, yüz 
metreye 54, yüz elli metreye 58, iki yüz metreye 60, iki yüz elli 
metreye 62, üç yüz metreye nakli için de 64 kuruş bedel tahmin 
edilmiştir. 

3 - Hafriyat miktarı ile nakil mesafesi 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 - Bilfiil 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 müdiirlüğüne, işi deruhte etmek istiyenlerin de yukarıda 

yazılı gün ve saatte ehliyctnameleri ve 712,5 liralık teminat mek
tupları ve diğer muktazi evrakiyle birlikte müracaat etmeleri. 

İstanbul Posta T. T. Başmüdürlüğünden : 

Yeşilköy telsiz alıcı istasyon binası civarında teslim şartile 

4 X 22 X 9 santimetre eb'adında pişkin ve düzgün neviden 41,000 
deliksiz tuğla pazarlıkla alınacaktır. Teslim sı rasında kırık miktarı 

binde yirmi beşi geçmiyecektir. Pazarlık 6 - 4 - 936 tarihinde Pa
zartesi günü saat 15 de Galalasarayda Posta T. T. Basmüdürlüğü 
Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 492 lira 

1 muvakkat teminatı 36 lira 90 kuruştur. İsteklilerin muvakkat 
natların1 yatırmak üzere pazarlık gün ve saatinden evvel J3ı 
dürlük Yazı İşleri Kalemine müracaatleri. 

eks 
İstanbul Posta T. T. Baımüdürlüğünden : 

' 
Müteahhidin taahhüdünü ifa etmemesi sebebile lstanbul lrıe 

postahanesinin üst katında yaptırılacak- bazı tadilat yeniderıma 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 17 Nisan 936 tarihine 111 to 
Cuma günü saat 15 de Galatasarayda İstanbul Posta T . T· 
satım komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 739 lira 48 
muvakkat teminat 56 liradır. Taliplerin şartnamesini gönnt0aı 

muvakkat teminatlarını yatırmak üzere eksiltme gününden ~e• 
Başmüdürlük yazı işleri kalemine müracaatları. 

;o 
İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan !na 

Taşkışladaki Erat mutfak için bir alafranga ocak 20 - N ıd 
936 Pazartesi günü saat 15 de Pazarlıkla yaptırılacaktı r. M~ 

men keşif bedeli 350 liradır. Kat'i teminatı olan 53 liradır. 

namesi her gün öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. ~ 
!ilerin teminat makbuz veya mektuplarile birlikte belli gün ven 
muayyeninde Fındıklıdaki arttırma eksiltme komisyonuna gelrııÖ 

n 

lstanbul iskan direktörlüğünden : 
Çorlu kazası köylerinde 936 senesi yapılacak 1195 go 

evine 16730 metre mik'abı ham taş in~aat yerlerinde metre ıJJİ 
edilmiş vaziyette teslim suretiyle alınacaktır. ' 

Taşa ait şartname, inşaat yerleriyle mesafe cetvelleri: . 
İskan memurluğundan Tekirdağ, Edirne, Kırklareli , İstanbul \!ı 
Direklörlüklerinden görülebilir. 

Yüzde yedi buçuk muvakkat teminat tutarı 5019 l iradır. 1' 
lerin 10 Nisan 936 Cuma günü saat 14 de Çorlu Kaymakamlı~ 
müteşekkil iskan mübayaa komisyonuna müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Maltepe Askeri Lisesinin dar olan pencereleri genişlettirİ 
ışı açık eksiltme ile 6 Nisan 936 Pazartesi günü saat 14 de 
tırılacaktır. Muhammen keşif bedeli 500 liradır . İlk temin8 
liradır. Şartnamesi hergün Komisyonumuzda öğleden evvel 
lebilir. isteklilerin ilk teminat makbuzu veya mektuplarıyla bir 
belli gün ve saatte Fındıklıdaki Komutanlık Satınalma I{ı 
yonuı>.'.' gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Selimiye kışlasındaki Erat hamamının tamiri açık eksilt 

konmuştur. Eksiltmesi 6 - Nisan 936 Pazartesi günü saat 
dadır. Muhammen keşif bedeli 1660 liradır. lık teminatı 22 
dır. Şartnamesi komisyonumuzda hergün öğleden evvel görül 
isteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle birlikte beli 
ve saatte Fındıklıdaki Komutanlık satınalma komisyonuna gel 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Muhtelif Elektrik Malzemesi 
Evvelce de ilan edilip şartnamesinde değişiklik yapılan ~ 

min edilen bedeli «34,000ıı lira olan yukarıda cinsi yazılı ın 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonu 
Mayıs 936 tarihinde salı günü saat 15 te kapalı zarfla ihııl 
lecektir. Şartname «1 » lira «70ıı kuruş mukabilinde Komis~ 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan ıc2, ')50• lirayı ha\/ 
mektublarını mezkilr günde saat on dörde kadar Komisyona ve 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddeler 
vesaikle mezkür giin ve saatte Komisyona mürcaatları. 
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Müteferrik 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonn ilanları: 
Komutanlık birlikleri hayvanatı için 30 adet tavla halatı açık 

eksiltme ile l4 Nisan 936 günlemeç Salı saat 15 de alınacaktır. 
Muhammen tutarı 435 liradır. İlk teminat 33 liradır. Şartna

mesi her gün komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplarile birlikte vakti muayyeninde Fındıklıdaki 
tomutan lıktaki arrttırma e.ksiltme komisyonuna gelmeleri. 

Selimiye kışlasındaki tavlalar açık eksiltme ile 13 Nisan 936 
az_artesi günü saat 15 de açık eksiltme yaptırılacaktır. Muhammen 

'<eşıf bedeli 3904 lira 47 kuruştur. 
lık teminatı 293 liradır. Keşif ve şartnamesi her gün komis 

{Onumuzda Öğ-leden evvel görülebilir. isteklilerin ilk teminat 
: nakbuzu veya mektuplariylc beraber vakti muayyeninde Fındık
N ıdaki komutanlıktaki arttırma ve eksiltme komisyonuna gelmeleri. 
~ 

Üç adet ordu tipi çıft atlı nakliye arabası 13 Nisan 936 Pa
.artesi günü saat 14 de açık eksiltme ile yaptırılacaktır. Muham- ' 
e~en tutarı 300 liradır. İlk teminatı 23 liradır. Şartnamesi her gün 
ıl>ğledcn evvel komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat 
nakbuzu veya mektuplariyle beraber vakti muayyeninde Fındık
ıdaki arttırma, eksiltme komisyonuna gelmeleri . 

ö 
011 Devlet Demiryolları ve Limanları Umum İşletme İda-

·esinden: 
Muhammen bedeli 5158 lira 92 kuruş olan 116,173 M 3 çam 

ıl \lilme ile 34,500 M 3 çam tahta 20 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 
5 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki Birinci lşletme Komis

. 1•onu tarafından kapalı zarfla ı halesi yapılacaktır. Bu işe girmek 
11pt;yenlerin 386 lira 90 kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ttiğ'i vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe gir 
ıeğ'e manii kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri la

. ımdır. 

· Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Birinci İşletme Komisyo
tarafından parasız olarak verilmektedir. 

inıı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma komis
el fronundan : 
bif 
ı< 

100 ila 200 ton ıskarta pamuk 
Tahmin edilen bedeli 90.000 lira olan yukarıda mikdarı ve 

insi yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma 
. omisyonunca 20 Mayıs 936 tarihinde Çarşamba günü saat 15 de 

~' apalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 4 lira 50 kuruş muka
sılt ilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
•t 7so lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar 
225 omisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
ül~~ ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 

oellıoüracaatları. 

1elı11 L_._,, Akay Direktörlüğünden: 
iskeleler tamiratı için muhtelif eb'atta 62, J 1 metre mik'abı 

·ıralı çam k t · k lh 1 · 6 ~- eres esı açık eksiltme ile satın almaca tır. a esı 
ısan 936 Pazartesi günü saat on dörtte Galata idare merkezinde 

efler ene" · d ı fi' umenın e yapılacaktır. Şartnamesi hergün evazım şe ı-

~inde görülebilir . 

Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaşır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatı lıanlan: 
Bir metresine biçilen eder 22 kuruş olan 300 illi 400 bin 

metre çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
15 Nisan 936 Çarşamba günü saat 15 dedir. llk inanç parası 
5650 liradır. Şaıtnamesi 440 kuruşa komisyondan alınır. Eksilt
meye girecekler kanuni ilk inanc parası ve kanunuun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Komis

yonuna vermeleri. 

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Satınalma Ko

miıyouundan: 

Eldeki örnek ve vasıflarına uygun ( 9 bin ) baltan iye 20 -4-936 
Pazartesi günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır.' 

Bir tanesine ( 750 ) kuruş değer b:çilen battaniye şartnamesı 
( 333) kuruş karşılıiında Komisyondan alınabilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenler ( 4625 ) liralık teminatlar~nı ve 
şartnamede yazılı diğer belgeler içinde bulundurulacak teklıf :arf
larını en geç eksiltme saatından bir saat evveline kadar Komısyo· 
na vermiş olmaları . . 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

lstanbul komutanlığı birlikleri için tekarrür edecek fiata naza
ran on bin liralık yemeni 6 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 15 de 
kapalı zarf usulile alınacaktır. Şartnamesi hergün öğleden evvel 
komisyonumuzda görülebilir. İlk teminat ( 750) liradır. İsteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplarile birlikte 2490 sayılı kanunun 
2, 3 üncü maddelerindeki vesaikle beraber teklifatın ihaleden en 
az bir saat evveline kadar Fındıklıdaki İstanbul Komutanlı~ı Sa· 
tınalma komisyonuna V'ermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Gedikli Erbaş hazırlama okulu için nümunesi gibi 350 çi~ ye

meni 13 . Nisan - 936 Pazarte::i günü saat 14,30 da Tophanede 

Satınalma Komisyonunda açık aksiltme ile alınacaktır. Tahmin 

bedeli 682 lita 50 kuruştur. İlk teminatı 51 lira 50 kuruştur. Şart

name ve nümünesi Komisyonda görülebilir. isteklilerin belli saatte 

Komisyona gelmeleri. 

ilaçlar. Klinik ve ispençiyari Alat 
Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Ko

misyonundan : 
Tahmin 

Cinsi Tutarı bedeli Tarihi Saati 
Kimya aliitı 1500 113 9/4/936 16 

Mektep ihtiyacı için yukanda yazılı alat eksiltmeye konulmuş 
ise de görülen lüzum üzerine on gün uzahlarak eksiltmeleri hiza· 
sında gösterilen gün ve saate bırakılmışhr. 

..;f· isteklilerin yüzde 7, 5 muvakkat pey akça'.arile yazılı vakitte 
an 1-ncümene gelmeri. 

rıııı • 1 

1nuııc İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
ihıılt Kuleli Lisesi için 2040 metre tela 13 Nisan 936 Pazartesı 
ClisYL'Tünü saat 15 te Tophanede Satınalma Komisyonunda açık eksiltme 

1a\Iİ 1le alınacaktır. Tahmin bedeli 693 lira 60 kuruştur . ilk teminatı 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 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 
Öğ'leden evvel komisyonumuzda görülebilir. isteklilerin teminat 
makbuz veya mektuplarile beraber vakti muayyeninde Findıklıdaki 
arttırma ve eksiltme komisyonuna gelmeleri. 

ıı'>2 ı· · K · d .. "'l vef . .. lra iki kuruştur. Şartname ve nümunesı omısyon a goru e. 
elerı11'ulır · İsteklilerin belli saatte Komisyona gelmeleri. 
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Makineler, motörler, sair teferruat ve yağlan 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 

İdareıiUden: 
Muhammen bedeli 1400 !ıra 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 Komisyonu 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. 

MCZAVEDELER -
Kadıköy Vakıflar Direktörlüğünden : 

Adet Kıymeti 
10 36 Atikvalde camisi avlusunda 
7 28 Çinili l) ll 

2 3 Selimi ye 11 )) 

3 11 Salıtekkesi >) 

2 7 Körbakkal )) » 

3 15 Özbekler tekkesi )) 

Yukarıda yazılı cami avlularında fırtınadan devrilmiş olan servi 
ağaçları mahallerinde pazarlıkla 6 - 4 - 936 Pazartesi günü öğleden 
sonra satılacağından isteklilerin mahallinde bulunacak memuruna 
müracaat eylemeleri. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Değeri Pey parası 

L. K. L. K. 
2400 00 180 00 Enkaz: 1 - Binanın ihtiva ettiğı yer. 

2 - Enkaz sekiz ayda kalkacak. 3 - Muayyen müddet zarfında 

enkazın kaldırılacağını leahhüd etmek üzere kıymetin yüzde onu 
nisbetinde ayrıca teminat akçesi yatırılacaktır. 

Sultanahemedde Firuzağa mahallesinde Ticarethane sokağında 
evvelce Alemdar Nahiyesinin igşal ettiği bina enkazına verilen 
bedel muvafık görülmediğinden pazarlık sureti le satılacaktır. 
isteklilerin 10-4-936 Cuma günü saat onbeşte Malulat kalemine 
gelmeleri 

İstanbul Belediyesi İlanları : 

Beher metre murabbaına 8 lira değer biçilen Ayvansarayda 
korucu Mehmet Çelebi mahallesinde Ayvansaray caddesinde 12 
metre 86 santimetre murabbaında kulei zemin yeri satılmak üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülür. Arttırmaya girmek isteyenler 772 kuruşluk muvakkat te
minat makbuz veya mektubile beraber 20 - 4 - 936 Pazartesi günü 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

Ista :ıbul Belediyesinden: 

Haseki hastahanesinde bulunan 1500 tane boş ecza şişesi 
satılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Bu şişelerin bir tanesine 
60 para değer biçilmiştir. istekli olanlar 170 kuruşluk muvakkat 

__ Okuyuculanmıza ! . . ..... -

1 
istediğiniz nan veya münakasa ve müı 

yede işlerini, buna ait neşriyat., günlerifl 
tarihlerini bizden sorabilirsiniz. MünakaS 

H Gazetesi en kestirme yol ile cevap veri 

~_§_9_z~rı]_iz~ abone yazılınız ... 
teminat makbuz veya meklubiyle beraber 6-4-936 Pazartesi g 
saat 16 Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonund• 

Orhaniyde Topçu ve Nakliye okulunda mevcut 311 boş lıı 

zin ve yağ tenekesi 8 - Nisan - 936 Çarşamba günii saat 15 
Tophanede .5atınalma komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Hepsıı 
tahmin bedeli 13 liradır. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmelt 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 

410 kalem muhammen kıymetleri müfredat defterinde ya:z.ılı 
yaramıyan demirbaş eşya. 

842 kalem cinsi müfredat defterinde yazılı işe yaramıyan [tl1 

telif eşya. 
Yukarıda miktar ve izahatı yazılı eşya toptan veya perakef 

sureti le 9fıV /936 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 1 O da 
zarlıkla satılacaktır. isteklilerin eşyayı görmek üzeıe hergün' 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 15 teminat 1 

ralarile birlikte Kabalaşda Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdür 
ğ'ündeki Alım Satım Komisyonuna miiracaatleri ilan olunur. 

İstanbul Belediyesi İlanları : 

Haseki hastanesinde bulunan 1500 tane boş ecza şişesi s• 
mak üzere pazarlığa konulmuştur. Bu şişelerin bir tanesine 60 P 
de~er biçilmiştir. istekli olanların 170 kuruşluk muvakkat teıni 
makhuz veya mektubile beraber 6 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 
da Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

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

2 - Tahmini fiatı 830 kuruştur. Teminat muvakkatesi 
kuruştur. 

3 - Talihler her zaman kırıkları görebilir. 

istanbul Deniz Levazımı Satınalma Komisyonunda' 

Tahmin edilen bedelleri 130 lira olan iki adet hurda rno 
g-anbot teknesi açık arttırma ile 13 Nisan - 936 tarihine rastlal 
Pazartesi günü saat 15 de satılacaktır. 

Şartname ile molörleri görmek isteyenlerin hergün ve ar~ 
maya gireceklerin de belli gün ve saatte ve 930 kuruşluk teıtıı 

makbuz veya mektupları ile Kasımpaşada bulunan komisyonuıtl 
müracaatleri. 

lstanbul Harici Askeri Kıtaatı İlanları: 
Tümende mevcud 1080 çift köhne fotin pazarlıkla satılacıı~1 

Pazarlı~ı 7 - 4 - 936 Salı günü saat 15 te Lüleburgazda ~i.i~ 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 76 lır3 

Fotinleri görmek ve şeraiti ÖğTenmek izere tatil günlerinden ~ 
da hergün Komisyona müracaat edebilirler. _/ 

imtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : lsmail Girit 
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