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lıtanbul Harici Askeri Kıt'atı 
lanJan: 

Alpullu alayı için 1475 l' 1 
arpa ilk peyi 111 r D ~ra ık 
. . 42 ıra emırkö 
ıçın 00 liralık arpa ilk e Y r v· . . P Y 315 
ıra, ıze ıçın 1650 liralık arpa ilk 
~ey 124 lira Demirköy için 2400 
lıralık Saman ilk pey 180 lira dördü 

d~ açık eksiltme olarak ihaleleri 13 
Nısan 936 Pazartesi günü saat 16 da 
yapılacaktır. İsteklilerin Vize Sahn
alma Komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Harici Askeri Kıt'atı 
İlanları: 

Tekirdağ için l5000, Malkara 
için 10000 kilo sabun 20 Nisan 936 
Pazartesi günü saat 15, 16,30 da 
Tekirdağında Satınalma Komisyonun
da kapalı zıı.rfla eksiltmesi yapıla
caktır. Tekirdağ için tahmin bedeli 
37 kuruş 25 santim Malkara için 38 
kuruştur. İlk teminatı Tekirdağının 
416 lira Malkaranın 285 liradır. İs-
tekliler kanunda yazılı vesikalarile 
beraber teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel Tekirdağın
daki Komisyona vermeleri. 

M. M. V. Satmalma Komiı-
yonundan: 

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 
Sabnalma komisyonu binasında ola
caktır. Eksiltme kapalı zarf usulile
dir. Muvakkat teminatı 1681 lira 35 
kuruş hır. Tek lif mektupları 16-4 936 
Perşembe günü saat on beşe kadar 
Satınalma komisyonuna veı ilmiş ola
caktır. 

--

İnşaat- tamirat- tuğla ve kiremit 
Kocaeli Vilayetinden : nü saat 15 de Elazizde Defterdarlıkta 
A~apazarı kazasında yeniden in· teşekkül edecek eksiltme komisyo-ft. edılecel.:. ( 22800 ) lira keşif bedel- nunda 20.000 liralık bedeli keşifli 

P 
ılk okul yapısı Nisanın 16 Sivrice hükumet kona~ının kapalı 
erşembe .. .. ıncı . . . 1 ak 
d·ı .. g-unu saat on beşte ihale zarf usulıle eksıltmesı yapı ac tır. 

e ı mek uzere k 
münakasa apah zarf usulile 2 - Münakasa müddeti 1 Nisan 
ke.,·f yka çıkarılmıştır. Şartname 936 dan itibaren yirmi gündür. 
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cektır. Muvakk u ur ~~unden verile- A - Eksiltmeye gireceklerin be-
dır. isteklilerin at te~ınat (1710) lira- deli keşfinin yüzde yedi buçuğu olan 
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K 1. Nafıa müdürlüklerinden tasdikli eh· 
N f M gun evve ocae ı 1. • k a ıa üdürlüx.u- . ıyetnamesı bulunaca tır. 
t kl"f 5 ne vıze ettirerek l 
e ı zarfına koym 1 C - şin fenni kısmını deruhte 

a arı. k 
Elaziz vu~- edece olan fen memurunun fen mek-
1 _ 

20 
N' ayetinden : tehi mezunu olsa dahi hükfimete ait 
ısan 936 Pazartesi gü- en aşağı 10,000 liralık yapı inşa 

işinde bulunduğu ve bu işi başardı
ğında dair elinde yine Nafıa müdür
lüğünden tasdikli ehliyetnamesi ola
caktır. 

D - Fazla tafsilat almak istiyen· 
ler f.laziz Nafıa Müdürlüğüne müra
caat ederek dilediği takdirde iki lira 
bedel mukabilinde evrakı keşfiye ve 
şartname ve projeyi alabilir. 

L - Müteahhit 936 mali senesi 
Haziranı başına kadar on iki bin li
ralık işi yapmış olması ve bedelini 
alması şarttır. 

Bayındır Şarbayhğından: 

Tahminen 400 hehtarlık kasaba
mızın harta ve planlarının tanzim 
ve tersimi işi 20 - 3 - 936 dan baş
lamak üzere 20 gün müddetle kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
istekliler şartnamelerle mukavele ör
neklerini iki liraya belediyemizden 
arayabilirler. 

ihale günü 11 - 4 - 936 saat 11 de 
encümen huzurunda yapılacaktır. is
teklilerin şarbaylı~a baş vurmaları. 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 785 lira 90 kuruştan 

ibaret bulunan şehir bahçesinin büfe 
tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 16 - 4 • 936 Perşembe günü 
saat 15 de Vilayet daimi encümenin· 
de yapılacaktır. 

Eksiltmeye girmek istiyenler eh
liyeti fenniye vesikaları ile 58 lira 
95 kuruşluk muvakkat teminat mak
buz veya banka mektubu vermeye 
mecburdur. 

Sartnamesini görmek istiyenlerin 
mezk\1r şartnameyi her gün hususi 
muhasebe direktörlüğünden görebile
cekleri ilan olunur. 

Ankara İnhisarlar baş mü~ 
dürlüğünden : 

. . 1 - F.ksiltmeye konulan iş: Se-
kılı tuzlasında keşif ve proı· . . 

esı mucı-
bince yeniden yapılacak sü . k 

f 
varı oşu 

ve te erruatı inşaatı. 

Keşif bedeli : 3267 lıra 60 kuruş
tur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve 
evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
D - Keşif cedveli 
E - Proje. 
1 f 5 ıyenler bu şartname ve evra-

kı İ_nhisarlar Ankara baş müdürlüğü 
eksıltme komisyonunda görebilirler. 

3 - Eksiltme 28 - 3 • 936 tari · 
hinden başlayıp 17 - 4 - 936 tarihinde 
Cuma günü saat on beşte İnhisarlar 
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binasında baş müdürlük odasındaki 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık usulile yapı· 
lacaktır. Eksiltmeye girebilmek için 
isteklinin 245 lira 7 kuruş muvakkal 
teminat vermesi, bundan başka aşa· 
ğıdaki vesikaları haiz olup göster
mesi lazımdır. 

Diplomalı mimar veya mühendis 
olmak veya yapı işlerinden anlar bir 
fen memurile iş bitinciye kadar müş
terek olduğuna dair noterlikçe mu
saddak foto~raflı vesika göstermek 
şarttır. 

İstanbul Milli Emlak Müdür
lüğünden: 

Keşif bedeli yirmi dokuz bin do
kuz yüz kırk dört lira 52 kuruştan 
ibaret bulunan Van vilayetinin Gür· 
pınar ilçesi hükümet konağının keşif 
ve şeraitine göre yeniden inşası ka
palı zarf usulile ve parasının on iki 
bin lirası 935 mali yılı nihayetine 
kadar ve on yedi bin dokuz yüz kırk 
dört lira 52 kuruşu da 936 mali yıh 
içinde verilmek şartile eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif proje ve şartna· 
melerini görmek istiyen isteklilerin 
iki bin iki yüz kırk beş lira 84 ku
ruşluk muvakkat teminat melctuplarile 
22 - 4 936 Çarşamba günü saat on 
dörtte Van defterdarlığında müteşe k· 
kil komisyona müracaatları. 

Maliye Vekaletinden : 

. 1 - Pazarlığa konulan iş ( Ma· 
lıye 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 istiyenier Maliye Vekaleti 
Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

2 - Eksiltme pazarlık suretile 
yapılacaktır. 

3 - Pazarlık 20 Nisan 936 Pa· 
zartesi günü Maliye Vekaleti milli 
emlak müdürlü~ünde yapılacaktır. 

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

Bursa Y eniıehir Malmüdür
lüğünden: 

1 - Evvelki ilanların kanuna 
uygun bir şekilde yapılmamasından 
dolayı 26-3-936 tarihinde ihalesi 
yapılmıyan 15062 lira 64 kuruş 
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keşif bedelli Yenişehir hükumet ko
nağının ikmal inşaatı yeniden kapalı 
ı:arfla 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 - lık teminat 1129 lira 70 
kuruştur. 

5 - Proje ve şartnameleri Yeni
şehir Malmüdürlüğünden ve Bursa 
Nafıa Başmühendislig-inden alınır. 

Nafıa Vekaletinden : 
Taahhüdünü ifa edemeyen 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 bükümsüz 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 - Mukavtle 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 - İsteklilerin eksiltme şartna
mesinde yazılı vesikaları ve 2490 
numaralı kanunda gösterilen diğer 
evrakı yanlarına alarak o gün aynı 
saatte mezkur komisyonda bulunma-
ları lazımdır. 

İstanbul Vakıflar Direktörlü
ğü İlanları : 

1 - lstanbulda Heybeliadada 
yeniden yapılacak camiin inşaatı ek· 
siltmeye çıkarılmıştır ; Tahmin edi
len inşaat bedeli - 17448 · lira 39 
kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı 

şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Projeler. 
C - Fenni şartname. 
D - Mukavelename. 
İsteyenler bu evrakı 90 kuruş 

bedel mukabilinde İstanbul Evkaf Di 
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rektörlüğü mimarlığından alabilirler; 

3 - Eksiltme 24 Nisan 936 Cu
ma günü saat on beşte İstanbul Ev
kaf Direktörlüğü ihale Komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - l~ksiltme kapalı zarf usulile 
olacaktır. 

5 - İsteklilerin 1312 lira mu· 
vakkat teminat vermesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye 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 eksiltme 
gününden üç gün evveline kadar 
lstanbul Başmüdürlüğü mimanna ve 
bu vesikaları ibraz etmeye ve ayrıca 
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 Reisliğin· 
den: 

1 - . Hal kevi 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

palı bir şekilde İnce suya akıtılacak

tır. Bu işin keşif bedeli 24520 lira

dır. 

2 - Keşfini ve şartnamesini gör· 

mek için fen kalemine gelinecektir. 

3 - İhale, 21 - 4 - 936 tarihine 

rastlayan Salı günü saat on buçukta 

Belediye Encümeninde kapalı zarf 

usulile yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 1839 Jı. 

radır. 

5 - 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. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 

(1131) lira (90) kuruş ilk teminatları 
ve şartnamede yazılı diğer belgeler 
içinde bulundurulacak teklif zarfları 

en geç eksiltme vaktınden bir saat 
evvel komisyona vermiş olmaları. 

İstanbul Harici Askeri Kıt'atı 
İlam: 

Tümen için dört ton bağ teli sa
tın alınacağından talih olanların 13 
Nisan 936 günü Kırklarelinde Tü
men Satınalma Komisyonuna müraca
at edilmesi. 

Ziraat Bankası İstanbul Şu
besinden: 

Trakya ve havalisi ihtiyacı için 
pazarlık suretiyle yediyüz adet arı 

kovanı yaptırılması tekarrür etmiştir. 
İhalesi 11 Nisan 936 Cumartesi 

günü saat 12 de bankamızda yapıla · 

caktır. Şartnameler umumi kapıya 

asıldığı gibi isteyenlere de verilir, 
ve kovan nümunesi hergün Banka· 
mızda görülebilir. 

Muvakkat teminatı altıyüz liradır. 

İnhisarlar U. müdürlüğünden: 

idaremiz ihtiyacı için şartnamesi 
mucibince muhtelif cins kapsüllerle 
yağlı ve keçe tapalar pazarlıkla sa
tınalınacaktır. Vermek istiyenlerin 
şartname ve listeleri almak üzere 
hergün, pazarlık için de 21 - 4 · 936 
Salı günü saat 15 de yüzde 7,S gü
venme paralarile birlikte Kabataşda 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 

alım komisyonuna müracaatleri. 

Bayındırlık Fen okulu satın 
alma kurumundan : 

Müteferrik 

Okul kütüphanesi için satın alı· 

nacak 83~ 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 d :rektörlüğü binası içinde 
Liseler muhasebeci liğinde toplanan 
komisyonda yapılacaktır. İlk 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. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi Satınalma Komis
yonu Reisliğinden: 

Müessese kütüphanesi için mev
cut resim ve şartnamesine tevfikan 
pazarlıkla dört adet dosya dolabı 

yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 857 
liradır. Talip olanlar muvakat temi
nat akçesi olan 64 lira 27 kuruş 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlü~ü veznesine teslim ederek 
9-4-936 tarihinde saat onda mezkur 
müessesede teşekkül edecek komis· 
yona gelmeleri ve resim ile şartna· 
meyi görmek istiyenlnrin müessese 
Başkitabetine müracaatlan ilan 
olunur. ____ 

İstanbul Belediyesi ilanları : 
934 senesi vilayet hususi idareler 

ıtçelerinin kanaviçe anbalaji pazar· 

lığa konulmuştur. Tahminen 170 pa
kettir . Beher pakete 27,~0 kuruş 

bedel tahmin olunmuştur. İstekliler 
şartnamesini levazım müdürlüğ-ünde 

görebilirler. İstekliler üç liralık mu· 
vakkat teminat makbuz veya mektu
bile beraber 10 - 4 - 936 Cuma gü
ni.i saat 16 da levazım müdürlüğün

de bulunmalıdır. 

Ankora jandarma genel ko
mllb.nlığı satınalma komisyo
nundan : 

Eldeki örnek ve vasıflarına uy· 
gun ( 2450) portatif çadır 11 4-936 
Cumartesi günü saat ( 10) da kapalı 
zarf eksiltmesile satınalınacaktır. Bir 
tanesine ( 616 ) kuruş değer biçilen 
çadır şartnamesi parasız komisyon
dan alınacaktır. 

Devlet Demiryolları ve Liman· 
lan İşletme Umum İdaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve 
vasıfları yazılı (8) grup malzeme hi
zalarında yazılı tarihlerde Haydarpa· 
şadıı 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 girmeğe manii kanuni bu
lunmadığına 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'alta) muhammen bedeli 

8 Nisan 

442 lira ve muvakkat teminatı 33 
lira 15 kuruş olup 9-4 936 Perşeın· 
be günü saat 10 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 2'00 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'alta) muham· 
men hedeli 2573 lira ve muvakkat 
teminatı 192 lira 97 kuruş olup 
13-4-93() Pazaı t esi günü saat 10 da. 

5 - SOO kg. naftelin muham· 
men bedeli 95 lira ve muvakkat 
teminatı 7 lira 1 S kuruş olup 13-4· 
936 Pazartesi günü saat J O da 

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

7 - 25 kg. bakır lama, 230 M. 
bükülür bakır boru 25 ve 25 m·ın 
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 leminati 145 lira 95 

kuruş olup 13-4-36 Pazartesi günü 
saat 10 da. 

Ayancık Halkevinden: 
Ayancıkta Halkevi sporcuları için 

yirmi ila yirmi beş bisiklet alınacak 
tır. Dağ ve arızalı yollarda kullanı 

lacak evsafı haiz olan modellerden 
fiat ve evsafı uygun olanların kata· 
loğlarının Ayancık Halkevi başkan· 
lığına nihayet Nisanın 15 ine kada t 
gönderilmesi lazımdır. Mübayaa pe· 
şin olacktır. Demir geniş jontlı kalın 
lastikli kontrpedal; dömi kurs ve te· 
f errüatsız, hepsi ayni renkte olmalı
dır. Ajantalar katalo~dan fazla malfı

matı havi bir de mektup gönderme· 
lidir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa
tınalma Komisyonundan: 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsı:& 

olarak ecza sandıkları satın alına· 

caktır. Sandıkların içinde bulunacak 
maddelere ait listeleri almak ve 
fazla malumat edinmek isteyenlerirı 
Ankara Milli Müda!aa Vekaleti 
Sıhhtıt işleri dairesine, lstanbuldı.ı 
Komutanlık sıhhi fiat tahmin komis· 
yonu reisliğine başvurmaları lazımdır 

Bu iş için olan hususi vasıflarile 
birlikte fiatı da gösterir tekliflerirı 
ve nümunelerin Mayıs 1936 sonun9 
kadar Milli Müdafaa Vekaleti Sıhhat 
işleri dairesine gönderilmesi. 

M. M. V. Satinalma kamisyo· 
nundan: 

Lastik: Otomobil için içli dışlı 
olmak üzere 16 adet lastik açık ele' 
siltme usulü ile alınacaktır. Hepsi· 
nin tutarı (1400) liradır. Evsaf ve 
şartnamesi parasız verilecektir. lhıı~ 
lesi : 18 - 4 - 936 Cumartesi giin~ 
saat onbirdedir. llk teminat : 10 

liradır. 
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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 L;;a;;m Amirliği 
Satınalma Komisyonu hanları: 

1 - Askeri hastanede tedavide 
bulunan !:astalar için alınacak olan 
23000 litre iyi suyun açık eksiltme· 
si 20 · 4 · 936 tarihine müsadif Pa
zartesi gunu saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Suyun tutarı 190 lira 90 
kuruş olup muvakkat teminatı 14 
l ira 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 Amirliğine bağlı mües
seseler için 2, 3 numarah mıh 9 Ni
san Perşembe günü saat 15 te Top
hane Satınalma Komisyonundan pa
zarlıkla alınacaktır. İhale günü teslim 
edilecek olan işbu mıh için istekli
lerin belli saatta Komisyona gelmeleri. 

Nakliyat 
lnhisuh.r İs tan bul Baş .n "i · 

dürlüğünden : 

937 
1936 s.enesi Haziranının birinden 
scnesı Mayısının nihayetine ka 

dar Kasımpaşa ve s· k . t 
ır ecı uz ambarlarına gelecek do·· k me veya çu-

yallı tahminen ıt?SOOıı ton t z 
h. - u un sa-
ıle yanaşacak mavna ve m k'b· b h . d era ı ı 
a rıye en çıkanlıp vezni yaptıktan 

sonra ambarlarda gösterilecek mahal
lere nakil ve istif veya boşaltılması 
ve ayni suretle ambarlardan çıkacak 
tuzların dahi <(dökme ise ç il 

uva a-
n.arak" mavna vesair merakibi bah-
rıyeye tahmil ücreti nakliyesi 6 N·
san 936 günüden itibaren «20, gii~ 
müddetle ve şartnamesinde 1 

yazı ı 

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 günlerin

den başka hergün çalışma saatlerin
de şartnameyi görebilirler. Eksilt-

meye girebilmek ıç ı n muhammen 

nakliyesinin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde teminat akçesini önceden 

Başmüdürlük kasasına yatırmaları 

gerektir. 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Ankara Levazım Amirliği 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - Sarıkışlanın elektrik tesisatı 

fi~: ~36 tarihine müsadif Çarşamba 
gunu saal on dörtte pazarlık sure
tiyle yapılacaktır. 

2 - Keşif ve şartnamesi Sarı
kışla alay satınalma komisyonımda 
hergün görülür. 

3 - Keşfi 299 lira olup teminatı 
muvakkatesi 22 lira 50 kurustur. 

4 - Pazarlığa iştirak edecekle

rin yukarıda yazılı gün ve saatte 
teminatı muvakkate makbuzları ile 
bu i~in ehli olduklarına cl air ehliyet
nameleri ile birlikte Sarıkışla alay 
satınalma ko · l . mısyonuna ge melerı. 

---
Bursa Urayından: 
~060. tane muhtelif ampul' açık 

eks .tme ıle alınacaktır M h 
b · u ammen 

ede! 1818 lira olup muvakkat 
teminat l'.)7 liradır. Şartname 
bedelsiz muhasebeden al b. ı· I ına ı ır. 
stekliler şartları anl::ımak için Muha-

sebeye ve 20-4-936 Paza t . .. .. r esı gunu 
saat 16 da muvakkat teminat mak-
~uzu . veya banka mektubile Ur ay 
omısyonuna gelsinler. --

M. M Vekaleti Satmalma 
Komisyonundan : 

Akk .. 
Oprü umum sıhhiye deposun-

da clektr·k t · B 
• 

1 asısalı yapılacaktır. e 
delı keşf" ( 19rı0 : 
P 

1 
'- ) lıra 62 kuruştur. 

azar!ı~ı 18-4-936 C t . .. .. 
saal 10 dad 1 k . umar esı gunu 

. . .'.r. ste lıler keşif ve şart-
namesını gormek ve 1 k . t• t a ma ıs ıyen er 
10 kuruş mukabilinde M. M. V in-
şaat şubesinden verilecektir. Pazar-

lığa gireceklerin (2490) sayılı kanun
da gösterilen vesaikle ve elektrik 
işlcrile uğ'raşan bir müessese veya 
şirket ve işin ehemmiyetine binaen 
bu tesisata nezaret edecek kim sele· 
rin birinci sınıf ehliyet sahibi olmak 
şartile belli gün ve saatinde bu gi~i 
şeraiti haiz olanlar vesaik ve temı· 

nal mektubile birlikte satınalma ko
misyonuna gelmeleri. -

Devlet Demiryolları ve Li
manları İ~letme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 1400 lira 50 
kuruş olan aşağıda cins ve mikdar~ 
yazılı bir gurup Sinyal malzemesı 
20-4-936 Pazartesi günü saat 10 da 
Haydarpaşada gar bi~ası dahilinde
ki 1 inci işletme Komısyonu tarafın
dan açık eksiltme ile satın alınacak
tır. Bu işe girmek isteyenlerin 106 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikalarla eksilt~~ gü
nü saatıne kadar komisyona muraca 

atleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyon
da parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 _ i çift müteharrik sinyal lev· 
hasına merbut kontak tertibatını havi 
Baryer aleti komple 1 tane bariyer 
tahrik aletlerine merbut elektrik ter
tibatlı müteharrik sinyal levhası, fe
ner lamba ve teferruatı ile birlikte , 
«komple>ı 2 çift yol seyrüsefer işa
reti lambaları yeşil ve kırmızı renk
lerde 220 voltluk armatör aksamile 
birlikte komple. 4 tane yol seyrüse
fer işaret lambaları rezistansı 200 
metre 220 volt için izole 4 X 1 1/ 2 
kablo 4 tane kablo kofresi. 

DiKKAT!----· 
Bütün Müesseselerin, Ticarethanelerin, Ban
kaların hergün elinde bulunan Münakasa Ga
zetesi en seri ve en müessir ilan vasıtasıdır. 

Renkli ilanlar da kabul ederiz. 

ilanlarınızı gazetemize veriniz. 
• 

Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaşır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

M·ıı· M- dafaa Vekaleti Sa- 2 - Şartnamesini görmek için 
ıı u f ki· r k. tınalma Komisyonundan: en a emme ge ınece tır. 

1 _ Bir metresine biçilen eder 3 - İhale 13 - 4 - 936 tarihine 

245 k 1 n ve yerli fabrikalar rastlıyan Pazartesi günü saat 11 de 
uruş 0 

a f d" kt"' l"" ·· d d k k 
1• d d k ·ıa· on üç bin en ıre or uğu o asın a açı e • mamu atın an o uz ı . . 
k 1 k lb. 1.k k maş kapalı sıltme ıle yapılacaktır. metre ış ı e ıse ı u . . . . 

k .1 k 1 tur 4 - Her ıkısının muvakkat te-
zarfla e sı tmeye onu muş 6. C minatı 43.5 liradır. 

2 İhalesi 10 Nisan 193 uma 
günü saat 15 dedir. 

3 - Şartnamesi 160 kuruşa M. 
M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 

4 - İlk inanç parası 2388 lira 

75 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye girecekler ka

nuni ilk inanç parasile kanunun 2 ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belge· 
!erle birlikte teklif maktuplarını 

ihale saatınden bir saat evvel M. 
M. V. Satınalma Ko. na gelmeleri. 

M M. V. Satınalma Komis
yonundan: 

1 - Taahhüdünü kısmen ifa ede

miyen müteahhit nam ve hesabına 
1560 metre 20 santim haki elbiselik 
kumaş açık eksiltme ile satın alına

caktır. 
2 _ ihalesi 13 Nisan 936 Pa-

zartesi günü saal l3tedir. 

3 _ Hepsine biçilen eder 4212 

lira 54 kuruştur. 

4 _ llk teminat 31 lira 95 ku-

ruştur. k 
5 - Şartnamesi parasız olara 

Ko. dan alınır. . 
6 - Eksiltmeye girecekler ılk 
. tl ·ıe kanunun 2 ve 3 üncü temrna an . 

maddelerinde yazılı belgelerle bır-
likte ihale hün ve saatında M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

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

tal ve kasketle beraber 39 taktın 

elbise yaptırılacaktır. Postalların mu
hammen bedeli beher çiH için beş 
ve kasketle beraber bir takım elbi
senin muhammen bedeli de 9.74 li
radır. 

Genel Ankara Jandarma 
Komutanlığı Satınalma Komis
yonundan: 

Eldeki örnek ve evsaflarına 
uygun l 9 bin) Battaniye 20-4-936 
Pazartesi günü saat (11) de kapalı 
zarf eks'llmesile satın alınacaktır. 

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

Eksiltmeye girmek istiyenler 

(4625) liralLk teminatlarını ve şart

namede yazılı diğer belgeler içinde 

bulundurulacak teklif zarflarını en 

geç eksiltme saatından bir saat 

evveline 

olmaları. 

kadar komisyona vermiş 

Askeri Fabrikalar U. Müdür
lüğü Satınalma Komisyonundan 

40 takım maa kasket askeri tale
be elbisesi. 

40 adet askeri talebe kaput11. 

Tahmin edilen bedeli 1780 lira 
olan yukarda mikdarı ve cinsi yazılı 
melbusat Askeri Fabrikalar Umum 

ı 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 

mezkOr gün ve 
müracaatları. 

saatte komisyona 

= Nltlıml\dJ1n1~ M@lt{b)©lc§l~o -
Kitap, mecmua, klişeli, renkli işler . 

Basmak için hususi surette, fennin en son 

icadı olan Tipo makinesini getirmiştir. 

Çok klişeli ve renkli, temiz işleriniz 
için bu kuvvetli makineden 

istifade ediniz. 
Her nevi matbaa işleri yapar. Seri- Ucuz-Temiz 

n~~(§ı1ll~lYl0v ~lill~~li"@l (.ç:(§)<9J©J@l§>Ôıı ~@a ~~ 

·-------------------------------il!IKl--lı:ll'l9-

.,; 
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Celeplerin Nazan Dikkatine Teminat akçeleri çabuk iade olunac 
l.taalMd Belediyeıinden: ile Fatih ve Bakırköy kazalarına 
Şehir hududu haricine çıkarıla- tabi diğer köylere götürülecek hay- Ankara, 7 (Telefonla) - Müteahhit 

cak kasaplık hayvanların takip ede- vanlar, Fişekhane caddesinde Sünnet ler ihalelere g· k t d ki 
celderi yollar hakkında 30 numaralı köprüsü ile Fil köprüsü geçilerek • I re r en Ya I r I a rl te 
n 6-1-036 tarihli karara göre Hu- dat yolları istikametini takiben m j na t ak Ç e J er j n j n b j r hay Jj z a m a 
bk itleri Mndürlüğünce tanzim edi- sevkdilecektir. . . . 
len, bir ıureri aoağıda yazılı tenbihi 5 - Kadıköy, Üsküdar, Beykoz SOnra iade edılmeSlnden Şikayett 
beledi mQaveddesinin kabulüne Daimi kazalarına bağlı köylere götürülecek bu 1 un muş 1ard1 r B . . . M 
Lac&menin 19-3-936 tarihli içtimaın- hayvanlar da deniz yol ile gelip mezba· . unun uz e rı ne a 
da karar ~erildi=. ha!agötürüı~nhayvanıarıngeçmesine liye Vekaleti, teminat akçelerinin i 
Te~ı Beledı: musaade edılen yolu yan, Okmey· . . . .., . .. .. 
Madde 1 - Şehir hududu hari danı, Kulaksız, Nalıncıyokuşu, Dört halenın bıttlQI QUn muteahhitlere ia 

cine çıbnlacak kasaplık hayvanların kuyu, Bahariye caddesi, Divanhane d d · f · • 1 · 
aeçecefi yollar latanbul Daimi En- yokuşu, Şişhane ve Kuledibini taki· e e I m e S I n I m a San d Ik J a rl na b I f 
clmenince .. atıda gosterilditi üzere ben Lül~c.i hendek Boğazkesen Top- d j r m j Ş t j r. 
k.,arlqbnlmııtı. hane sahıh veya tramvay yolile Fın-

2 - Hayvan bt'rsaaından çıka- dıklı veya Kabataş iskeleleri istika-
,., JCilıtbf,ne, Ayazafa, Babçeköy, metini takip edeceklerdir. M CJ Z AV E D ELER 
ve civarına götürülecek hayvanlar 6 - Hayvan borsasından çıkan-
F1tekban~ caddesi, Kağıthane köyü hp Ali bey köyü, Kalitarya köyle- -
ve oradan da şehir hududundaki rile civarlarına ve Üsküdar mıntaka· lnhlıarlar Umum MGdGrlü-
ufalta çıkarılmaksızın Ayazata köyü sındaki koylere sevk.edilecek olan IOnden: 
iltikametini ve daha ileriye götürü- hJyvanlar için borsa idaresi tarafın 3239 kilo Iskarta kanaviçe, 628 
lecek olanlar bu istikametten sonra dan verilen vesikalar azami 24 saat kilo ıskarta ip, 412 kilo ıskarta kın-
Milll Emlak Mndürlüğünün malOmah müddet için muteber olacak, yani bu nap, 250 Amerikan bezi. 
altında Hadım korusu geçilerek Bab- müddet zarfında hayvanlar şehir çem- Yukarda cins ve mikdarları yazılı 
çekö1 ve civanndaki köyler istika- beri haricine çıkmış bulunacakbr. etya pazarlıkla satılacaktır. lsteklile-
~ni takiben sevk edileceklerdir. 7 - Bu talimata mutayir hare- rin bunlan lf6rmek ilzere her gün 

3 - Keaerburpz ve civarına ket edeceklere, Belediye evamir ve Botaziçi Depolar Grubu Müdtırlü· 
rötlWllecek hayvanlar, Fişekhane talimatına muhalif hareket edenler tüne ve pazarlık içinde de 16 · 4 -
caddesinde Sünnet köprüsü Kemer- hakkındaki cezalar tatbik olunacaktır. 936 Perşembe günü saat 10 da yüz· 
burpz toıesi istikametini takip ede· 8 - Bu tenbihi beledi, günUik de 15 teminat paralarile birlikte Ka· 
ceklerdir. gazetelerle ilin ed:ldiği tarihten iti- bataşta Levazım ve MObayaat Şubesi 

4 Alibey köyO, Küçükköy haren meri olacaktır. MüdürlOpndeki Alım, Satım Komis
yonuna müracaatları. 

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
U.eler Sabnalma Kombyo· 

aundan: 
brılması ve şartnameyi görmek üze · 
re de lstanbul Kültür Direktörlütü 

Komisyonumuza batlı okullar için Muamelit kısmına mtlracaatleri ilin 
lOzumu olan 1761 lira 73 kuruş kıy- olunur. 
metinde ( 153 ) kalem ders levazımı 
9-4-936 Perıembe gününde saat 14 
de eksiltmesi yapılmak üzere açık 
eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme latanbul Kültür Direk
törlütünde Liseler Muhuebecilitin
de toplanan Kültür Komisyonunda 
yapılacaktır. hk 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
lerle Ticaret odasının yeni sene ve
sikasını Komisyona göstermeleri ve 
eksiltmeye ait teminatların Kültür 

lahlıarlar 
IGIQaden: 

Umum MGdür-

170000 kilo muhtelif ebatta kahve 
rengi ambalaj kağıdı. 

20000 kilo 70 x 100 eb'adında 

beyaz tite ambalaj katıdı. 

ldaremi:ı. ihtiyacı için şartname 

ve nümunesine göre yukanda cins 
ve miktarı yazılı kağıtlar pazarlıkla 

sahn alınacakhr. Vermek isteyenle· 
rin 28-IV-936 Salı günü saat 14 te 
yüzde 7 ,5 güvenme paralarile bir
likte Kabataşta Levazım ve Müba-

Direlctörtn~den alınacak yazı ile yaat Şubesindeki Alım Komisyonuna 
Liseler Muhuebecilil1 vezneaine ya- müracaatları. 

ilaçlar. Klinik ve ispençiyari Alat 
Karacabe7 MeriDOI Y etifUr- 3 - Eksiltme latanbulda Baytar 

me Çtftblt MGdGrlfliünden : Mi1di1rliitünde teıekknl edecek Me
rinos Çiftliti Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 1 - A • Merinos Y etiftirme çift

liti ıun'i tohumlama liboratuarları 
için 1690 lira 35 kurut muhammen 4 - latekliler mikroskop ve mik-
bedelli mikroakop ve mikrofototraf rofototraf için 128 liralık ve alit, 
makine ve teferrilatı. eczayı tıbbiye için de m liralık 

B - Ve rene tohumlama labo- muvakkat teminat verdiklerine dair 
ratuarlan için 3024 lira 80 kuruş Malsandıfı makbuzu ibraz etmeleri. 
alit ve -'evat ile eczayı hbbıye, 5 - isteklilerin bu işlere ait mali 
açık ebi~ konm~. fenni şartnameleri latanbul Baytar 

2 - ~~ rtınn 24 Nisan 936 M&dürl&pnden veyahut (Karacabey 
tarihine o! -'lf ..C... rbl aaat on Merin09 Yetiftirme Çiftliti Müdürlü-
bqtedir · pnden iate]Deleri ilin olunur. 

imtiyaz aabibi y.- y_. 2'.:; Direktörü : lamail Girit 
Buıldıfı yer : f.tanbal Aaküa esi No. 95 • NClmune Matbaaıı 

lıtanbul Harici Aıkerl Kıtaab 
lılnları: 

Halıcıotlunda ihtiyat Subay oku
lunda mevcut 2944 çift asker fotinl 
10 - Nisan - 936 Cuma günü saat 
14 de Halıcıotlunda Okul arttırma 
eksiltme Komisyonunda pazarlıkla 

satılacaktıt. Tahmin bedeli 294 lira 
40 kuruştur. Son teminatı 45 liradır. 
Teminat Levazım A.mirliti Mubase
becilitine yatınlarak teminat mak· 
buzlariyle isteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

lıtanbul D6rd6nc6 icra Me
murlulundan: 

Vakıf Paralar idaresine 

birinci derecede ipotekli olup tama
mına yeminli ilç ehli vukuf tarafın
dan bet bin beşyüz lira kıymet 
takdir olunan Galatada Beyazıd ma
hallesinde Mumhanekarısı ıokafında 
yeni 5 numaralı maa oda bir kagir 
pükkin tamamı açık artbrmaya kon
muş olup ıartnamesinin 2-5-936 tari· 
binden itibaren dairemizde herkea 
tnrafından görülebileceti gibi 12-5-
936 tarihine müııadif Sah gün& saat 
14 den 16 ya kadar dairemizde açık 
arttırma ile satılacaktir. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetinin yüzde 
yetmif betini bulmadığı takdirde en 
IOD arttıranın taahhüdü baki kalmak 
&zere 27-5-936 tarihine müsadif 
ÇarfUDbı g&nn saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde yapılacak olan 
ikinci artbrma1ında rayrimenkul 
rene muhammen kıymetinin ytlzde 
7S ini buldutu takdirde en llOD 

artbrana ihale edilecek n bulmadıfı 
takdirde 2280 No. lu kanun ahki-

mına tevfikan satıı geri bırakılacak 
br. Taliplerin muhammen kıymeti 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
akçesini veya milli bir bankanın t 
minat mektubunu bimil bulunmal 
lazımdır . Müterakim vergiler ile v 
kıf icaresi ve taviz bedeli ve bel 
diyeye ait tenvirat ve tanzifat rüau 
mu aallf bedelinden tenzil olu 
cakhr. 

2004 numaralı icra ve iflas kan 
nunun (126) ncı maddesinın dördü 
cü fıkrasına tevfikan bu gayrimenk 
lzerinde ipotekli alacaklılar ile 
ter aılkadaruun ve irtifak ha 
sahiplerinin bu haltlarını •e buuei 
faiz ve masarife dair olan iddialarını 
ilin tarihinden itibaren (20) yir 
gün içinde evrakı mtiabıtelerile bi 
dirmeleri, aksi halde hakları tap 
eicillerile ıabit olmadıkça aahf bed 
linin payl .. muından hariç kalaca 
ları cihetle alabdaranın ifbu ma 
denin mezkılr fıkrU1na t6re harek 
etmeleri ve daha fazla malumat alm 
ittiyenlerin 4 - 34 - 4872 doıya nu 
ruile milracaatlan ilan olunur. 

lıtanbul o:.d;' LeYUUDI Sa 
bnalma Komlıyonundan : 

Tahmin edilen bedelleri 130 li 
olan iki adet hurda motörranbot tek 
nesi açık arttırma ile 13 Nisan 9 
tarihine rutlayan pazartesi günü 
at 15 de satılacaktır. Sartname il 
motörleri görmek iltiyenlerin her 
ve arttırmaya gireceklerin de be 
gün ve saatte ve 930 kuruşluk te 
nat makbuz veya mektuplarile 
ıımpqada bulunan komisyonum 
müracaatleri. 

latanbul Le•uım Amiri 
Sabnalma K.amiıyoaunclan : 

Bir ve iki No. lu dikimevl · 
mevcut 66 ton ylinll kırpınb ve 7 
ton .,...uklu lurpınb 10 Niaaıı 
Cuma sDntl saat 15,30 da lataabul 
Tophanede Levuım Amirliti 
alma komisyonunda kapalı zarfla 
tırmuı ppılacaktır. Hep9ini• tab 
bedeli 2sno liradır. Muvakkat 
natı 1932 lira 75 kuruştur. Yünlü 
pamuklu kırpınblar beraber ihale 
leceti gibi ayrı ayrı da ihale edll 
cetinden her biri için ayn flat v 
lecektir. Şartnamesi 129 kurup 
misyonamuzclaa alınır. Kaplllblar 
kimevlerincle görllebilir. lııteldi 
teminatlarile teklif mektuplaruu i 
le aaatinden bir uat evvel K 
yona vermeleri. 


