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SALI 

MONAKASALAR palı bir şekilde İnce suya akıtılacak
tır. Bu işin keşif bedeli 24520 lira

dır. 

Erzak, Zahire. Et ve Sebze 
M. dM. V · Satınalma Komisyonun an: 

Bursa, Mudanya ve Bandırma 
garnizonları için 170 ton un satın 
alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 
22418 liradır. Şartnamesi Bursa Sa
tınalma komisyonundadır. 

Eksiltme 16 - 4 · 936 Perşembe 
günü saat 16 da Bursada Askeri 
Satınalma komisyonu binasında ola
caktır. Eksiltme kapalı zarf usulile
dir. Muvakkat teminatı 1681 lira 35 
kuruştur. Teklif mektupları 16-4 936 
Perşembe günü saat on beşe kadar 
Satınalma komisyonuna veı ilmiş ola
caktır. -Edirne İskan Satın alma Ko-
misyonundan : 

Göçmenler için pazarlıkla öküz 
satın alınacağından taliplerin şartna· 
meyi görmek üzere her gün iskan 
Müdü.riyetine, ve pazarlık için de 
13 Nısan 936 gününe tesadüf eden 
Pazartesi günü saat 14 buçukta iskan 
Müdüriyetinde müteşekkil komisyona 
müracaatları lüzumu ilan olunur. -Karacabey Harası Müdürlü-
ğünden: 

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 te
minat alınacakbr. Yulafın kilosuna 
altı buçuk kurus, mısırın kilosuna 
beş buçuk kuruş, arpanın kilosuna 

altı kuruş, baklanın kilosuna beş bu · 
çuk kuruş muhammen kıymet takdir 
edilmiştir. Eksiltme Karacabey Harası 
merkez binası içinde yapılacaktır. 
Eksiltme günü 17 Nisan 936 Cuma 
günü saat on beştir. İsteklilerin o 
günü teminat ve vesikalarile birlikte 
Harada bulunmaları. 

Edirne Vilayet Daimi Encü
meninden: 

Toz şeker 500 kilo 27 kuruş fi. 

atlı ve 135 lira tutan , 11 lira temi

natlı. 

Gazi yatı mektebinin açık eksilt
meye konulan yukarıda adı yazılı ih
tiyacına istekli çıkmadığından temdit 
edilmiştir. Taliplerin 9 - 4 - 936 Per
şembe günü saat 15 de hizasında 
yazılı teminat makbuzile birlikte Vi
layet Daimi Encümenine gelmeleri. 

inşaat- tamirat- tuğla ve kiremit 
İstanbul Vakıflar Direktörlü

ğü hanları : 

~ - lstanbulda Heybeliadada 
y_enıden yapılacak camiin inşaatı ek
sıltmeye çıkarılmıştır ; Tahmin edi
len inşaat bedeli - 17448 - lira 39 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Proieler. 
C - Fenni şartname. 
D - Mukavelename. 

İsteyenler bu evrakı 90 kuruş 
bedel mukabilinde lstanbul Evkaf Di
rektörlü~ü mimarlığından alabilirler; 

3 - Eksiltme 24 Nisan 936 Cu
ma günü saat on beşte lstanbul Ev
kaf Direktörlü~ü ihale Komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
olacaktır . . 

5 - İsteklilerin 1312 lira mu
vakkat teminat vermesi lazımdır. 
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6 _ Fksiltmeye gireceklerin mü· 
hendis veya mimar olması şarttır . 
Ayni zamanda asgari on beş bin li
ralık bir binayı sureti mükemmelede 
inşa ve ikmal ettiklerini kabulü. kat'i 
raporlarile tevsik ederek_ eksıltme 
gününden üç gün evvelıne kadar 
Jslanbul Başmüdürlüğü mimarına ve 
bu vesikaları ibraz etmeye ve aynca 
eksiltmeye girmek için vesika alma-
ya mecburdur. • 

7 _ Teklif mektupları yukarda 
yazıldığı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar ihale Komisyonuna 
makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Ankara Belediye 
den: 

Reisliğin-

1 - Halkevi karakolundan İnce 

su deresini takiben bu derenin Yeni
şehirde Kazım paşa caddesini katet
tiği noktaya kadar olan kısmındaki 

pis ve memurin evleri civarındaki 

tahtezzemin suların toplanarak ka-

2 - Keşfini ve şartnamesını gör
mek için fen kalemine gelinecektir. 

3 - İhale, 21 - 4 - 936 tarihine 
rastlayan Salı günü saat on buçukta 
Belediye Encümeninde kapalı zarf 
usul ile yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 1839 lı

radır. 
S - Teklif mektupları yukarıda 

yazılı gün ve saatten bir saat evveline 
kadar arttırma kanununun 32 inci 
maddesine uygun bir şekilde olarak 
Encümene verilecektır . 

6 _ Posta ile gönderil ecekmek
tupların nihayet ihale saatinden bir 
saat evveline kadar gelmesi şarttır. 

Postada vukua gelecek teehhür na 
zarı itibare alınmaz. 

Hava Yolları Oevlat İşletme 
İdaresinden: 

Sivil Tayyare Meydanı yapılmak 

üzere satın alınan Ankaradaki eski 
koşu yerinde toprak tesviyesi yapı
lacaktır. 

Şartları şunlardır: 
1 - Yapılacak hafriyatın bedeli 

9500 liradır. 

2 - Bir metre mikabı loprağın 

hafrile otuz metreye kadar nakli 
için 36 kuruş, altmış metreye kad.~r 

k · · · 42 . · yüz metreye 54, yuz na lı ıçın . 
elli melreye 58, iki yüz metreye 60, 
iki yüz elli metreye 62, üç yüz 
metreye nakli için 64 kuruş bedel 
tahmin edilmiştir. 

3 - Hafriyat miktarı ile nakil 
mesafesi vasitalarını bulmak üzere 
sahanın yarımşar metrelik irtıfa 

farklarını gösteren tesviye münha
nili bir planın alınması ve bu plana 
istinaden hafr ve nakil hsaplarının 
yapılarak idareye tasdik ettirilmesi 
müteahhide aittir. 

4 - Arazi müsait olduğundan 
sertlik zammı verilmiyecktir. Ancak 
sert olduğuna idarece kanaat getiri
len kısımıarın hafrinde müteahhit 
muhtardır. 

5 - Bilfiil toprak tesviyesine 
ihale tarihinden azami bir ay içinde 
başlanmış ve tesviye ihaleden üç 
ay sonra bitmiş olacaktır. 

6 - Eksiltme ve ihale 17 Nisan 
936 Cuma gunu saat 14,30 da 
Nafıa Vekaleti Münakalat Reis 
muavinliği odasında yapılacaktır. 

7 - Bu hususta daha fazla 
bilgi edinmek istiyenlerin Hava 
Yolları Müdürlüğüne, ışı deruhte 
etmek isteyenlerin de yukarıda 
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7 Nisan 1 g 3 &,m 
yazılı gün ve:;saatte ehliyetnameleri 
ve 712,5 liralık teminat mektupları 
ve difer muktazi evrakile birlikte 
müracaat: etmeleri. 

Sümer~Bank Umum Müdür
lüğünndn: 

1 - Gemlikte inşa edilecek sun
ğipek fabrikası ve müştemilatı bina
ları toprak tesviyesi iskele ve saire 
inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi 
fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Tahmin edilen keşif bedeli 660,439,59 
liradır. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı 
şunlardır : 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif ve vahidi fiat cetveli 
D) Fenni şartname ve ölçü usul

leri 
E) Hususi şartnameler 
F) Projeler 

isteyenler bu evrakı 33, 10 lira mu
kabilinde Sümer Bank Ankara şube
sinden alabilirler. 

3 Eksiltme 20 Nisan 1936 
Pazaı tesi günü saat 16 da Ankara 
Ziraat Bankası binasında Sümer Bank 
merkezindeki komisyonda yapıla
caktır. 

4 -isteklilerin 30,167,84 lira mu
vakkat teminat vermesi lazımdır. 
Bundan başka eksiltmeye girecekler 
ihale gününden üç gün evveline ka
dar banka tarafından teşkil edilecek 
ehliyet komisyonuna resmi vesaik 
ibraz ederek bu işi başarabilecekle
rini isbat edecekler gerek mali ve 
gerek fenni cephelerden yapacağı 
tetkikat neticesinde komisyonca bu 
hususa kanaat hasıl olduğn takdirde 
kendilerine ehliyet vesikası verilecek
tir. Bu vesikaların teklif mektupları
na leffedilmesi lazımdır. 

S - Teklif mektupları yukarıda 

yazıldı~ı gün ve saatten bir saat ev
veline kadar Si.imer Bank Umumi 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın ka· 
nuni şekilde kapatılmış bulunması 

lazımdır. 

Haydarpaıa Lisesi Satınabna 
Komisyonundan : 

8-4-936 Çarşamba günü saat 15 
de lstanbul liseler muhasebeciliğinde 
müteşekkil eksiltme komisyonu oda
sında 3583.45 lira keşif bedelli 
Haydarpaşa lisesi binasında yapıla
cak tamirat ve inşaat işleri açık ek-
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siltme usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

istekliler bu işe ait mukavele 
projesiyle eksiltme nafıa işleri umumi 
ve hususi fenni şartnameleri ve 
keşif hülasasiyle buna müteferri 
di2'er evrakı mektep idaresine mü
racaat ederek görebilirler. 

lık teminat 269 liradır. Bu temi
nat eksiltme gününden evvel mektep 
idaresinde alınacak irsaliye ile lise
ler muhasebeciliğine yatırılacaktır. 

Taliplerin en az 1500 liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair idarelerin
den almış oldukları vesikalarla 
lstanbul Nafıa mi.idürlüğüne, eksiltme 
gününden en son sekiz gün evvel 
müracaat ile fenni ehliyet vesikaları 
almaları lazımdır . 

Bursa Y eniıehir Malmüdür
lüiünden: 

1 - Evvelki ilanların kanuna 
uygun bir şekilde yapılmamasından 

dolayı 26-3 936 tarihinde ihalesi 
yapılmıyan 1~062 lira 64 kuruş 

keşif hedelli Yenişehir hükumet ko
nağının ikmal inşaatı yeniden kapalı 
zarfla eksilmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 13-4-936 Pazartesi 
günü saat 14 de Yenişehirde Maliye 
dairesinde yapılacaktır. 

3 - Zarflar saat 14 de kadar 
Komisyona verilmiş olmalıdır . 

4 - İlk teminat 1129 lira 70 
kuruştur. 

5 - Proje ve şartnameleri Yeni
şehir Malmüdürlü2'ünden ve Bursa 
Nafıa Başmühendisliğinden alınır. 

Nafıa Vekaletinden : 
Taahhüdünü ifa edeılyen müte

ahhit nam ve hesabına Aydın hattı 
üzerinde Bürhaniye istasiyonu civa
rındaki Feslek deresi yatağından pa
zarlıkla temin edileceği ilan edilen 
66932 metre mikap balast hakkındaki 
ilan hükümsüz addedilerek : 

1 - MezkOr balastın vekalet de
miryollar inşaat dairesindeki müna · 
kasa komisyonu odasında 7 - 4 - 936 
tarihinde Salı günü saat on beşde 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Mukavde projesi, eksiltme 
şartnamesi ve Nafıa işleri şeraiti umu
miyesinden mürekkep bir takım ev
rakı 84 kuruş mukabilinde demiryol
lar inşaat dairesinden verilmektedir. 

3 - Muvakkat teminat 2511 lira 
83 kuruştur. 

4 - isteklilerin eksiltme şartna
mesinde yazılı vesikaları ve 2490 
numaralı kanunda gösterilen diğer 
evrakı yanlarına alarak o gün aynı 
saatte mezkOr komisyonda bulunma
ları lazımdır. 

M. M. V . Satınalma Komis
yonundan: 

Yapı : Sıhhiye Depolarında ya
pılacak etü garajı kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur . Keşif tutarı 
(10897) lira (15) kuruştur. Keşif, re
sim ve şartnamesi bedeline karşı 

inşaat şubesinden alınacaktır. ihalesi 
8 - 4 - 936 Çarşamba günü saat on 
birdedir. llk teminatı (817) lira (29) 

kuruştur. 
Eksilt;:neye girecekler 2490 sayılı 

•nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
tenen belgeler ile birlikte teminat 
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ve teklif mektuplarını havi zarflar 
en geç ihale saatından bir saat ev
veline kadar M. M. V. Sabnalma 
komisyonuna versinler. 

Nafıa Bakanlığı Şose ve Köp
rüler Reisliğinden: 

Balıkesir Vilayetinde Bürhaniye -
Ayvalık yolu üzerinde ( 26600 ) lira 
keşif bedelli Karıncadere köprüsü 
inşaatının kapalı zarf usulile eksiltmesi 
24 - 4 - 936 Cum:ı. günü saat 16 da 
Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler 
Reisliği Eksiltme Komisyonu odasın
da yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi 

ve buna müteferri diğer evrak 133 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler 
Reisli2'inden alınabilir. 

Muvakkat teminat «1995» liradır. 

isteklilerin yapmış oldukları işlere 
ait vesikaları eksiltmeden en az se
kiz gün evvel göstererek Nafıa Ve
kaletinden ehliyet vesikası almaları 

lazımdır. Teklif mektuplarının 24- 4-
936 Cuma günü saat 15 e kadar 
Ankar~ da Şose ve Köprüler Reisli
ğine verilmesi la ;..:ımdır. 

İnhiaaslar Umum Müdürlü
ğünden : 

1 - inhisarlar idaresinin lzmir
de Çamaltı tuzlasında yaptıracağ'ı 

26215.60 lira keşif bedelli anbar ka
palı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Eksiltme 20 - 4 - 936 Pazaı
tesi günü saat 11 de Kabataşta in
hisarlar binasındaki komisyonda ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1948.17 
liradır. 

4 - istekliler ihaleden en az üç 
gün evvel inhisarlar inşaat şubesine 
gelerek diplomalı mimar ve mühen
dis olduklarını ve evvelce demir ça
tılı inşaat yapmış bulunduklarını mu
kavele ve kabul raporu suretleriyle 
isbat ettikten ve fenri ehliyet vesi
kası aldıktan sonra 135 kuruş muka
bilinde keşif evrakını istiyebilirler. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarf
lar ihale ğünü tam saat 10 a kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi
linde verilmelidir. 

Maliye Vekaletinden : 

l - Pazarlığa konulan iş ( Ma· 
liye Vekaleti varidat umum müdür
lüğü birinci kalem odasına yaptırıla
cak camekan bölme ) 

Keşif bedeli (252) liradır. 

Keşif evrakı şunlardır : 

A - Keşif cetveli 
B - Şartname 
C - Plan 
D - Mukavelename 

Bu evrakı görmek ve fazla tafsi
lat almak istiyenler Maliye Vekaleti 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat 
edebil iri er. 

2 - Eksiltme pazarlık suretile 

yapılacaktır . 

3 - Pazarlık 20 Nisan 936 Pa
zartesi günü Maliye Vekaleti milli 
emlak müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Pazarlığa girmek için istek
lilerin muvakkat teminat olarak (19) 
lira yatırmış olması ve Ankara Na
fıa Müdürlüğ'ünden verilmiş ehliyet 
vesikasını haiz bulunması lazımdır. 

Müteferrik 
Bayındırlık Fen okulu satın 

alma kurumundan : 
Okul kütüphanesi için satın alı

nacak 835 lira 27 kuruş tahmin 
bedeli ecnebi kitap ve mecmualar, 
şartnamesine göre açık eksiltmeye 
konmuştnr. Eksiltme 22-4-936 Çar
şamba günü saat 14 de lstanbul 
Kültür direktörlü2'ü binası içinde 
Liseler muhasebecili2'inde toplanan 
komisyonda yapılacaktır. llk teminat 
62 lira 65 kuruştur isteklilerin 
eksiltmeden bir gün evveline kadar 
şartnameyi görmek ve ilk teminat
larını yatırabilmek üzere Arnavutköy 
Sarraf burnundaki okula baş vur
maları ve eksiltmeye teminat mak
buzları ve 2490 sayılı kanunda yazılı 
belgelerle gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları İtletme Umum İdaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve 
vasıfları yazılı (8) grup malzeme hi
zalarında yazılı tarihlerde Haydarpa
şada gar binası dahilinde 1 inci iş

letme komisyonu tarafından açık ek · 
siltme ile satın alınacaktır. Bu işe 
girmek istiyenlerin malzeme hizala
rında yazılı muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesi
kalarla kanunun 4 üncü maddesi mu
cibince işe girme~e manii kanuni bu
lunmadı~ına dair beyanname verme
leri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydar
paşada 1 inci işletme komisyonu ta
rafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 150 adet dublu bina camı 
( muhtelif eb'atta) muhammen bedeli 
442 lira ve muvakkat teminatı 33 
lira 15 kuruş olup 9-4.936 Perşem
be günü saat 1 O da. 

2 - 1000 kg. kompresör yağı 

muhammen bedeli 300 lira muvakkat 
teminat 22 lira 50 kuruş olup 9 - 4 -
936 Perşembe günü saat 10 da. 

3 - 1000 adet yük vagon kapı 

kilidi muhammen bedeli 2500 lira 
ve muvakkat teminatı 187 lira 50 
kuruş olup 9-4-936 Perşembe günü 
saat 10 da. 

4 - 31000 kg. müsavi köşe 
demiri ( muhtelif eb'atta ) muham
men hedeli 2573 lira ve muvakkat 
teminatı 192 lira 97 kuruş olup 
13-4-936 Pazartesi günü saat 10 da. 

5 - 500 kg. naftelin muham
men bedeli 95 lira ve muvakkat 
teminatı 7 lira 15 kuruş olup 13-4-
936 Pazartesi günü saat 10 da 

6 - 17000 kg. madeni katran 
muhammen bedeli 680 lira ve mu
vakkat teminatı 51 lira olup 13·4-36 
Pazartesi günü saat 10 da. 

7 - 25 kg. bakır lama, 230 M. 
bükülür bakır boru 25 ve 25 m-m 
200 M. bükülür çelik boru mu
hammen bedeli 1745 lira ve muvak
kat teminat 130 lira 90 kuruş olup 
13·4 36 Pazartesi günü saat 10 da. 

8 - 5200 kg. yüksek tazyik için 
kurşun boru, 3000 kg. adi kurşun 
boru muhammen bedeli 1916 lira ve 
muvakkat teminati 145 lira 95 
kuruş olup 13-4·36 Pazartesi günü 
saat 10 da. 

Bisiklet 
Ah nacak 

Ayancık Halkevinden: 
Ayancıkta Halkevi sporcuları için 

yirmi ila yirmi beş bisiklet alınacak· 
hr. Da~ ve arızalı yollarda kullanı 

lacak evsafı haiz olan modellerden 
fiat ve ev~afı uygun olanların kata· 
lo~larının Ayancık Halkevi başkan· 

lı~ına nihayet Nisanın 15 ine kadar 
gönderilmesi lazımdır. Mübayaa pe· 
şin olacktır. Demir geniş jontlı kalın 
lastikli kontrpedal; dömi kurs ve te· 
ferrüatsız, hepsi ayni renkte olmalı· 
dır. Ajantalar katalo~dan fazla malu
matı havi bir de mektup gönderme· 
lidir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa· 
tınalma Komisyonundan: 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız 

olarak ecza sandıkları satın alına· 

caktır. Sandıkların içinde bulunacak 
maddelere ait listeleri almak ve 
fazla malumat edinmek isteyenlerin 
Ankara M ı lli Müdafaa Vekaleti 
Sıhhat işleri dairesine, lstanbulda 
Komutanlık sıhhi fiat tahmin komis
yonu reisliğine başvurmaları lazımdır· 

Bu iş için olan hususi vasıflarile 
birlikte fiatı da gösterir tekliflerin 
ve nümunelerin Mayıs 1936 sonuna 
kadar Milli Müdafaa Vekaleti Sıhhat 
İşleri dairesine gönderilmesi. 

M. M. V. Satınalma kamisyo
nundan: 

Lastik : Otomobil için içli dışlı 
olmak üzere 16 adet lastik açık ek· 
siltme usulü ile alınacaktır. Hepsi· 
nin tutarı (1400) liradır. Evsaf ve 
şartnamesi parasız verilecektir. lha· 
lesi : 18 - 4 - 936 Cumartesi günü 
saat onbirdedir. lık teminat : 105 
liradır. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenen belgeler ile birlikte ihale 
gün ve vaktinde M. M. V. satınal· 
ma komisyonuna gelsinler. 

Ankara Levazım Amirltii 
Satınalma Komisyonu hanları: 

1 - Askeri hastanede tedavide 
bulunan l: astalar için alınacak oları 

23000 litre iyi suyun açık eksiltme· 
si 20 - 4 - 936 tarihine müsadif Pa· 
zartesi günü saat 11 de yapılacaktır· 

2 - Suyun tutarı 190 lira 90 
kuruş olup muvakkat teminatı 14 
lira 32 kuruştur. 

3 - Şartnamesi komisyonumuz· 
da her gün görülür. 

Münakasaya iştirak edeceklerin 
münakasanın yapılacağı gün ve sa· 
atten evel Ankara levazım amirliği 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul L-;;;;ım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

Levazım Amirlig-ine batlı mües· 
seseler için 2, 3 numaralı mıh 9 Ni· 
san Perşembe günü saat 15 te Top· 
hane Satınalma Komi~yonundan pır 

zarlıkla alınacaktır. ihale günü tesliıt1 
edilecek olan işbu mıh için istekl~· 
!erin belli saatta Komisyona gelmeler•· 
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Posta Telgraf Fabrikast Mü
dürlüğünden : 

Telgraf fabrikasında kasa imali 
için lüzumu olan 744 lira 40 kuruş 
muhammen bedelli ve 6646 kilo saç 
ve lama demiri on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Nisanın on sekizinci 
Cuma günü saaf on dörtte Salkım· 
sö~ütte Telgraf fabrikasında icra olu
nacaktır. Taliplerin şartnameyi gör
mek ve evsafını anlamak için hergün 
ve eksiltmiye iştirak edeceklerin de 
eksi.ltme günü ?ğleden evvel yüzde 
yedı buçuk temınatı muvakkatelerini 
yatırmak şartile fabrikada müteşekkil 
Komisyona müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

)zmir Lim:;;- İşleri Umum 
Mudürlüğünden : 

idaremizce k k ·ı . açı e sı tme suretıyle 
1000 bin metr k' b o mı a ı çıralı çam 
az.~:nı . satın alınacaktır. Eksiltme 
mu et. 1 Nisan 936 dan 30 Nisan 
936 tar~h'.ne kadardır. İhale 30 Nisan 
936 tarıhıne müsadif Perşemb .. .. 

ı e gunu 
s~at 16 da zmir Liman lşteri ldarc-
sınde M iidürler Encümeninde 
1 yapı-

acaktır. Eksiltmeye girerecek olan-
l~r muvakkat teminat olarak 1875 
lırayı idare veznesine nakden 

verme-
ğe veya milli bir bankadan L k 
t d • . l'U mı -
ar a. temınal mektuhu t' 

h ge ırme~e 
veya ut Devletçe çıkanlmış 1 tahvilattan bu miktar ver x. o an 
bu d me6 e mec-

r ur. Şartnameyi görmek ve fazla 

izahat almak istiyenlerin idaremiz 
yazı işleri şefli~ine müracaatları. 

Karacabeyfi;raın Müdürlü
ğünden: 

Hasat zamanı kullanılmak üzere 
Hara ihtiyacı için nümunesi veçhile 
dört bin kilo orak ipile on bir bin 
kilo balya teli açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır. 

Ekıoiltme günü 24 Nisan 936 
Cuma günü saat on beştir. Eksiltme 
yeri Karacabey Harası merkez bina
sıdır. Hara teslimi orak ipinin kilo
suna kırk yedi kuruş, balya telinin 
kilosuna on dört kuruş muhammen 
kıymet takdir edilmiştir. Orak ipi için 
yüz elli lira, balya tf'li için yüz otuz 
lira muvakkat teminat alınacaktır. 
Şartnameyi istiyenlere Haradan pa
rasız verilir. lsteklilerin kanuni vesi
kalarile eksiltme günü Harada bu
lunmaları ilan olunur. 

Ankara Beledi ye reisliğinden: 
1 - İtfaiye memur ve müstahdi

mini için (70) çift çizme yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli ( 1075 ) 

liradır. 
3 - Muvakkat teminat 80 lira 

65 kuruştur. 
4 - İhale 15 - 4 - 936 Çarşamba 

günü saat saat onda Belediye Levazım 
Direktörlüğü odasında yapılacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyen
ler hergün İtfaiye Direktörlüğüne 
müracaat edebilirler. 

Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaşır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 - Yol amelesi için 40 çift pos

tal ve kasketle beraber 39 t k 
lb

. a ım 
~ ıse yaptırılacaktır. Postalların mu-
hammen bedeli beher çift için beş 
ve kasketle beraber bir takım elbi
senin muhammen bedeli de 9.74 li
radır. 

2 - Şartnamesini görmek için 
fen kalemine gelinecektir. 

3 - ihale 13 - 4 - 936 tarihine 
rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de 
f~n direktörlüğü odasında açık ek
aıltme ile yapılacaktır. 

. 4 - Her ikisinin muvakkat te
ınınatı 43.5 lirac:ht. 

M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Bir met · b' · . 
258 k resıne ıçılen eden 

uruş olan altmış ila seksen bin 
met.re kaputluk kumaş kapalı zarfla 
eksıltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnamesi 1032 kuruşa Ko 
<lan alınır. 

3 - ihalesi 14 Nisan 936 Salı 
günü saat 15 tedir. 

4 - lık inanç parası 11570 li
radır. 

• _s - Eksiltmeye girecekler kanu· 
nı ılk · lnanç parası ve kanunun 2 ve 
3 Üncü maddelerinde yazılı belgeler· 
le b.irlikte teklif mektuplarını ihale 
saatınden bir saat evvel M. M. V. 
Sa. Al. Ko n l . · a verme erı. 

1 - Bir me"'t;';;ne biçilen eder 
22 kuruş olan 300 ila 400 bin metre 
çamaşırlık bez kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - lhaleai 15 - Nisan - 936 Çar
şamba günü saat 15 tedir. 

3 - lık inanç parası 5650 li-
radır. 

4 - Şartnamesi 440 kuruşa Ko. 
dan alınır. 

5 - Eksiltmeye gelecekler ka
nuni ilk inanç parası ve kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı bel
gelerle birlikte teklif mektuplarını 

ihale saatinden bir saat evvel M. M. 
V. Satınalma Ko. na vermeleri. 

Ankara Jandarma Genel 
Komutanlığı Satmalma Komis
yonundan: 

Eldeki örnek ve evsaflarına 
uygun ( 9 bin ) Battaniye 20-4-936 
Pazartesi günü saat (11) de kapalı 
zarf eksiltmesile sabo alınacakhr. 

Bir tanesine (750) kuruş değer 
biçilen Battaniye şartnamesi (338) 
kuruş karşılığında komisyondan alı-
nabilir. 

Eksiltmeye girmek istiyenler 
(4625) liralık teminatlarını ve. ~art
namede yazılı diğer belgeler ıçınde 
bulundurulacak teklif zarflarını en 
geç eksiltme saabndan bir saat 
evveline kadar komisyona vermiş 
olmaları. 

Askeri Fabrikalar U. Müdür
lüğü Satınalma Komisyonundan 

40 takım maa kasket askeri tale
be elbisesi. 

40 adet askeri talebe kapuhı. 
Tahmin edilen bedeli 1780 lira 

olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 
melbusat Askeri Fabrikalar Umum 
müdürlüğü satınalma komisyonunca 
15 Nisan 936 tarihinde Çarşamba 

, günü saat 14 de açık eksiltme ile 

ihale edilecektir. Şartname parasız 

olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 133 lira 
50 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. -

Haydarpaşa Lisesi Satmalma 

komisyonundan : 
1 _ Haydarpaşa Lisesi ve Mual

lim k•sroı talebesi için az 460, çok 
500 çift iskarpiu, taahhüdünü yapa
mamış olan müteahhid nam ve hesa-

hına açık eksiltme suretile ve şartna · 
mesi mucibince satın alınacaktır. 

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

3 - Eksiltme 8-4-936 Çarşamba 
günü saat 14 te İstanbul Kültür Di
rektörlüğü binasında toplanacak olan 
Komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyen
lerin Okul Direktörlüğüne müracaat 
etmeleri ve isteklilerin belli günden 
evvel Okul Direktörlü~ünden alacak
ları irsaliye ile teminatlarını Liseler 
Muhasebeciliğine yatırmaları lazımdır. 

-------

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyo

nundan: 
Cinsi Tahmin bedeli Teminatı Saatı 

22 aded marangoz tezgahı. 1012 79 14 
Muhtelif tersim levazımı. 923 70 15 
Resim kağıdı ve saire. 1730 140 15,3_0 

Mektep ihtiyacı icin yukarıda cins ve mıktarı yazılı mevat açık eksılt
me suretile alınacaktır. Eksiltme günü 22 - 4 - 936 da hizalarında gösterilen 
saatlerdedir. isteklilerin eksiltmeye girmek için belli gün ve saatte ve şart
nameleri görmek için de her gün Komisyona müracaatları ilan olunur. 

Liseler Satınalma Komisyo
nundan: 

Komisyonumuza bağlı okullar için 
lüzumu olan 1761 lirn 73 kuruş kıy
metinde ( 1~3 ) kalem ders levazımı 

9-4-936 Perşembe gününde saat 14 
de eksiltmesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme lstanbul Kültür Direk
törlüğünde Liseler Muhasebeciliğin
de toplanan Kültür Komisyonunda 
yapılacaktır. ilk teminat ( 133 ) lira· 
dır. Eksiltmeye girebilmek için şart
namesinde yazılı olduğu üzere bu 
gibi işleri yapan firmaların 2490 sa
yılı arttırma ve eksiltme kanununun 
2 3 üncü maddelerine uygun belge-
' . -!erle Ticaret odasının yenı sene ve 

sikasını Komisyona göstermeleri ve 
eksiltmeye ait teminatların Kültür 
Direktörlüğ'ünden alınacak yazı ile 
Liseler Muhasebeciliği veznesine ya-

tırılması ve şartnameyi görmek üze· 

re de lstanbul Kültür Direktörlüğü 

Muamelat kısmına müracaatleri ilan 

olunur. 

İnhisarlar Umum Müdür
lüğünden: 

170000 kilo muhtelif ebatta kahve 
rengi ambalaj kağıdı. 

20000 kilo 70 X 100 eb' adında 
beyaz şişe ambalaj kağıdı. 

İdaremi:ı. ihtiyacı için şartname 
ve nümunesine göre yukarıda cins 
ve miktarı yazılı kağıtlar pazarlıkla 
satın alınacaktır. Vermek isteyenle
rin 28-IV-936 Salı günü saat 14 te 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile bir
likte Kabataşta Levazım ve Müba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonun a 
müracaatları. 

Makineler, motörler, sair teferruat ve yağlan 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Muhammen bedeli ( 4975) 

liradan ibaret bulunan (1000) teneke 
benzin ile (300) kilo mobolin yağı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16 - 4 - 936 tari
hine rastlıyan Perşembe günü saat 
15 de Ankara vilayeti daimi encü-

1 

meninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 373 lira 12 ku-
ruşluk muvakkat teminat ve ticaret 
odası vesikasile birlikte 16 - 4 - 936 
da vilayet encümenine gelmeleri. 

4 - İsteklilerin benzin evsafına 
ait şartnameyi vilayet Nafıa Müdür
lüğünde gözden geçirebilirler. 

Nakliyat 
lnhisa rlar İstanbul Ba,mü

dürlüğünden : 
1936 senesi Haziranının birinden 

937 senesi Mayısının nihayetine ka · 
dar Kasımpaşa ve Sirkeci tuz am
barlarına gelecek dökme veya çu-
vallı tahminen (<2500)) ton tuzun sa
hile yanaşacak mavna ve merakibi 
bahriyeden çıkarılıp vezni yaptıktan 
sonra ambarlarda gösterilecek mahal
lere nakil ve istif veya boşaltılması 
ve ayni suretle ambarlardan çıkacak 
tuzların dahi «dökme ise çuvalla
nara\.' mavna vecıair merakibi bah
riyeye tahmil ücreti nakliyesi 6 Ni-

san 936 günüden itibaren «20>) gün 
müddetle ve şartnamesinde yaz.ılı 
şartlar mucibince açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 27 - 4 - 936 gününe mü
sadif Pazartesi saat on üçte Kaba· 
taşta İnhisarlar Başmüdiriyetinde mü
teşekkil Komisyon muvacehesinde 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek .is 
tiyenler o güne kadar tatil günler~n
den başka hergün çalışma saatler.ın· 
de şartnameyi görebilirler. Eksılt
meye girebilmek için ?1uhammen 
nakliyesinin yüzde yedı buçuğu 
nisbetinde teminat akçesini önceden 
Başmüdürlük kasasına yatırmaları 
gerektir. 
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tjg«leğer abonelerimizden gördüğümüz rağbet üzerine, dünden itibaren gazetemizin 

111111'111.J .,. büyütüyoruz. flynı zamanda civar vilayetlerimizin resmi münakasa ilin/arını da illve 
ki/atımızı ikmal eylediğimizden, gazetemizin mündericatını bir kat daha zenginleştirmiş 

,,,_,_,ot:u2. Sayın okuyucularımız, münakasa ve müzayede işlerine dair her malumah bütün 
U ttiy/e Münakasa Gazetesi nde bulacaklardır. Buna dair sorulacak süallara 

cevap verilecektir. 
Ultek şalısan abone kaydolan ve gerekse arkadaşlarını abone kaydolmağa teşvik eden ve 
lll!mi"zin intişarını sevinçle karsı/ayan çok yüksek ruhlu. kadirşinas abonelerimize en de

kalbi teşekkürlerimizi sunmağı bir borç biliriz . 
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Elektrik tesisatl ve malzemesi 

-.... u,.,...... 
~ tane muhtelif ampul, AÇJk 

..... ile alınacaktır. Muhammen 
W.I 1818 lira olap muvakkat 
....... 137 liracbr. Şartname 
1*leWs ...ı..Wen 'al.nabilir. 
filMU ... ..,tlan anlamak için Muba• 
•beJe ve 20+936 Puaıteai ,enı 
llıal 16 da ..vakbt teminat malt· 
bam ..,a binb mektubile Urllf 
Komiayomma plainler. -

Alkml Pahrlkalar Umam Mtl· 
dtlrltlltl S.bulma Komlqo
naadan: 
E~c* de illa edilip prbıame-

-
M. M. V elrlletl Sabnalma 

Komllyonaadaa ı 
Akkapr& umum ahhlje ......... 

da elektrik tuiata yapılacaktır. Be· 
deli ketfi ( 1920} lira 62 kUl'Ufiur. 
Puarbtı tM-936 Cmiıarteai pi 
... t 10 dadır. l.teldiler kqif ve pıt· 
name.ini prmek ve almak iltiyeater 
10 lmnq mukabilinde M. M. V· in
pat pıbelinden verilecektir. Pazar. 
lıta fireceklerin (2490) AJllı kanun· 
da sa.terilen veuilde ve elektrik 
iflerile utrqan bir mneuae veya 
ıirket ve itin ehemmiyetine binaen 
bu teliuta nezaret edecek kimaele
rin birinci aınıf ehliyet sahibi olmak 
fUiile belU ili'. ve saatinde bu ıibi 
praiti haiz oJanlar vesaik ve temi· 
nat mek~ ~ AtlMlma ko· 
amyonuna p~e~·r 

"Mü~kasa Gazetesi" Pirektörlüğüne 
Ankara Caddesi Na. 95 

ISTANBUL 

Gaıeteniıe aylık abone olmak 
1•~11orum. Abone bedeli olan kurut 
b posta havalesi le gönderilmiftir, çıkau 

ı afalıd1ıki adresime muntaıaman gönde-

MDZAVEDELER 
lıtanbul Milli Emllk MldlrlQlladen ı 

Kadıköyde Y ofurthane IOkafmda Nafıa daina ... 
1-nada aakb yol lnp·bnda lmJlaneJan 345 kal• muh-
telif cinsde allt ve e4ent: ... 

Küçü.kmece gölü ve ıimendöfer hatb lceaarmda 
Halkalı Ziraat mektebine ait arazi içindeki tq ocatmda 
bulanan harap iç bwab ile bir bmu buablarda ve 
bir kum. ZU... ......... mkh t11f ~ve ocak 
açmafa mahsus 29 Kalem mubtelif dn.lıe allt ft 
vat ve hurda makinalar: 

Zeytinburnu F abrikuında mevcut tahminen 2800 kilo mikdannda 
tatar, Lokomobil kazanı vaair 'hurda demirler: Beher kUQlll (SŞ} ,.,.... 

Yakanda cint ve balundaldan yerler yuala ._.. .... ~ ve 
verilmek prtile hiulannclalri bedeller lzerillden açdt arttırma 
eyn letdeoekbr. ı .. ..-ı11w: ·• 22 4 . 
pmba gOnO saat on dörtte yOzde 7 ,5 pey 

Anb"a V~en: 
Cinai Mıktan Ma•-wm ._!llllli 

931 modeli Buik ... bb otomobil 1 adet 
Yubnda yazdı otomobilia W M .._ M tbl mt t5 

icra edilecek ve ibate bMeli naktaa ve peflaen a1lnacakbr. Lıteldiı.ua 
seçen rGn ve saatte Deftenlarbkta kurulan aabf kOIDİ8JOll1IU mlıtıolııdm 

l.tanbal Ormaa Alım Sabin Komllroma laraa•ı m+• ı 
1 - Belırat ormanlanndan kerestelik w diNldik tahmiwt 300 

mikabı iılenmemif ataç 8 • 4 • 936 Çarwr.ı. ,1.1 mt 14 
ihale edilmek Gsere llÇlk arttmDaJa koaulaUflar. 

2 - Şartnameyi prmek için t.tanba1 OnnaD itleri Dlıe~ 
Bıylkdere Bahçü6J&Dcle Belırat Ormanı ltlet-e Dinıtt&_.1111 
mGracaat edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 248 &r..m. 
4 - biaıe litanbal Villyeti binulnda Or.. Dil'ıll!ıHıiiııı! 

olacakbr. 
5 _ l.teklllerin T"ICaNt Od•nda _..,. 

2490 AJ1h bnudda ymli evu~ 


