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i Ç İ N D E K i L E R: ' ~ • ! • a) Münakasalar : • 
1 - Erzak. Zahire, Et ve Sebze. t 
2 - İnşaat, Tamirat, Nafıa İşleri, Malzeme, Herita . ~ 
~ - İlaç) ar• Klinik ve İspençiyari alıit· Hastane levazımı ; 
4 - Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Levazımı. i 
5 - Makineler, Motörler, sair Teferruatı 

6 - Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. s 

7 - Nakliyat. 
g - Mahrukat, Benzin. Makine yağları ve saire 
9 - Müteferrik 

b) Müzayedeler. 

a) MÜNAKASALAR 

....... Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahmin edilen 
kilo bedeli Lira 

Muvakat teminatı 
Lira K. 

!\.oyun eti 45600 18240 
Sıtır eti 32900 9212 2058 90 

Cinsi , miktarı ve tahmin edilen bedellerile muvakkat teminatı 
~l.ıkarıda yazılı iki kalem gıda m<f.ddeai 3 Temmuz 936 tc.rihine 
ta.sthyan cuma günü saat 15 de kapalı zarf suretile alınacaktır. 

Şartnamesi 137 kuruş mukabilinde Komisyondan her gün ve
lılir. 

İsteklilerin 2-190 sayılı kanunda yazıh belgelerle teklifi muh
ltvj mazrufları belli g:in ve saatten bir saat evvel Kasımpaşa· 
da bulunan Komisyon başkanlığına vermeleri. 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden : 

En az 

Kilo 
ıwoo 

28000 
2400 
1000 
300 
25 

1500 
2500 
1000 
3500 
2000 
500 

1500 
300 
700 
600 

2500 
2-100 
~00 

En çok 

Kilo 
20000 
32000 
3000 
1500 
400 
30 

2000 
3000 
1500 
4000 
2500 
600 

2000 
400 
800 
800 

3000 
3000 
300 

Tahmini 
Fiyatı 

Kuruş 

35 
11 
85 
60 
30 

360 
38 
28 
32 
20 
15 
27 
15 
15 
8 

38 
8 
8 

22 

Tutarı 

Lira 
7000 
3520 
2550 
900 
120 
108 
760 
840 
480 
800 
375 
162 
300 
60 

160 
304 
240 
240 

€6 

Teminatı 

Li. ku. 
525 
264 
191 25 
67 50 
9 
8 10 

57 
63 
36 
60 
28 13 
12 15 
22 50 
4 50 

12 
22 80 
18 
18 
4 95 

e 

' $ • 
ı 
t 
ı 
f 
ı 

--

Ceviziçi 150 200 40 80 6 
Sarımsak 30 40 50 20 1 50 
Sirke 300 -tOO 15 60 4 50 
Süt 1400 1600 13 208 15 60 
Yoğurt 1500 2000 2o 400 30 
Yumurta 2000 36000 2 720 54 
Taze bamya 200 300 2.5 75 5 63 
Taze fasulye 1800 2000 15 300 22 50 
Kabak 1000 ~000 6 120 9 
Bakla 400 500 lO 120 9 
Domates 750 iOOO 10 100 7 50 
Dolm. biber 300 400 :io 120 9 
Potlıcan 1300 1500 15 225 l6 88 

Ankara Hukuk Fakültesi leyli okuyucuları için mayıs 937 ta
rihine kadar alınacak olan yukarda cinsleri hizalarında miktar
ları, tahmini fiyatı ile tutarı 've muvakkat teminatı yazılı Et ka
palı zarf usulile münakasaya ve diğer erzak da açık eksiltmeye 
konmuştur. İsteklilerin 27-6-936 cumartesi günü saat l0,30da Fa
külteye gelmeleri . 

Prevantoryum Direktörlüğünden: 

Erzakın cinsi Çok Az Tahmin fiata 
kilo kilo K. S. 

Odun Çeki 700 Çeki 500 250 
Dalğıç eti 9000 8000 45 
Sade yağı J 500 1300 75 
Ayvalık zeytinyağı 600 500 60 

,, sabun 600 500 36 
Tosya pirinci 2000 1800 25 
lci Edirne Kaşer pey, 300 250 55 
,, ,, Beyaz ,, 500 400 35 
Kırmızı domates 1000 800 5 
Dolmalık k. domates 500 400 6 
Baş patlican ad. 3000 2000 3 
Orta patlican ,, 5000 4000 2 50 
Lahana 4000 3000 4 
Çalı fasulya 300 200 15 
Ayşekadın fasulya 800 000 10 
Havuç 500 400 6 
Kök kereviz 300 200 9 
Ispanak 2000 1500 6 
Sakız kabak 1000 800 5 
Dolmalık bübcr 200 150 7 
Taze bamya 400 300 20 
Pancar 700 600 4 
Araka bezelya 200 150 7 50 
Kuru soğan 1500 1200 6 
Patates 2000 1800 8 

İlk teminat 
L. K. 
132 
304 
85 
?:'/ 
16 50 
37 50 
12 50 
13 50 

100 

Prevantorium ile pansiyonu için 937 senesi Mayıs nihayetine 
kadar ihtiyacı olan ve yukarıda nevi ve mikdarları yazılı yiye
cek ve yakacak maddeleri eksiltme şartnamelerine göre ayrı 
ayrı gösterilmiştir. Bu ihtiyacları açık eksiltmeye konulduğu ve 
eksiltmenin 6 Temmuz 936 tarihine müsadif Pazartesi günü öğ

leden sonra saat 13 te yapılacağı ve eksiltme şartnamesindeki 

ilk teminat miktarları yanlarında yazılıdir. 
Eksiltme İstanbulda Fmdiklıda Güzel San'atlar Akademisinde 

Yüksek Mektebler Muhasipliği Dairesinde toplanan Satınalma 

Komisyonunda belli gün ve saatte yapılacaktır. Eksiltmeye gire · 
cekler 936 yılı Ticaret Odası ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü 
maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle ticarethane na· 

l3 

r 

l 
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mına işe gireceklerin işbu kanunda yazılı şarilar içinde Noter
likten alınan vekiletnamelerile eksiltmeye girebilirler. Taliplerin 
belli fiin ve saattaa bir aaat evvel teminatlarını Yüksek mek
tepler muhasipliği vemeaine yabrmaları ve eksiltme şartname· 
lerini görmek ü::ere Prevaatorium Direktörlüfiine müracaat et
meleri ilin olunur. 

istanbul Vakıflar direktörlüğündan; 
Miktarı İlk teminat Tahmin bedeli İhale günü Cimi 

Kilo Lira kuruş 

)22 - 6-936 
Ekmek 50000 422 11 25 ) Pazartesi 

) saat 15 de 
Yoğurt 25000 244 13 ) ,, ,, 
Şeker 10000 195 25 50 ) ,, ,, 
Gureba Hastahanesinin 936 senesi ihtiyacı için alınacak olan 

yukarda cins ve miktarı yazılı ekmek, şeker ve Yoğurt pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarlık yukarda yazılı gün ve saatte Komisyonda ya
pılacaktır. Şartnamesi her gün Levazim Kaleminde görülebilir. 
isteklilerin teminat akçelerile beraber gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği 
Satın Alma Komisyonundan: 

1- Bayramiç tüm garnizonu 
ihtiyacı için 63900 kilo bul
gur kapalı Zarfla aahn alına

caktır. 

2~ Bulgurun beher kilosuna 
12 kuruş fiat biçilmiştir. 

3- ihalesi 29-6-936 pazartesi 
gün~ saat on dört buçuktadır. 

4 - Evsafı ve şeraiti Ankara 
levazım amirliği satın alma 
komisyonunda da gör'!lür. 

5- Ekailtmeyr slreceklerin 
2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesikalar
la beraber 576 lira teminatı 

ilelbelli fiin ve saatte Bayramiç
tüm aabn alma komisyonuna 
müracaat etmeleri. 

6- Verilecek teminat ihale
den bir saat evvel makbuzu 
.komisyonuna verilecektir. 

• .. * 
1- Bayramiç tüm garnizonu 

ihtiyacı için 17100 kilo pirinç 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2- Pirincin beher kilosuna 
26 kuruş 25 santim fiat biçil· 
miştir. 

3- İhalesi 26-6-936 cuma 
günü saat on dört buçulnadır. 

4- Evsaf ve şeraiti Ankara 
levazım amirliği satın alma ko
misyonuna da görülür. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 numaralı kanunun 2. 3 
üncü maddesine göre istenilen 
vesaikle beraber 337 lira temi
natı ile belli giln ve saatte 
Bayramiç tüm sabn alma ko
misyonuna müracaat eyleme
leri. 

6- Verilecek teminat bir 
Hat evvel makbuzlarını ko
misyona vermeleri. 

.,. 
• * 

1- Bursa garnizonu açın 

24250 Mudanya için 8900 ve 
Bandırma için de 8900 kilo 
olmak üzere 24050 kilo sade 
yağı alınacaktır. Tahmin edi
len bedeli 37845 liradır. istekli 
çıkarsa muhtelif garnizonlara 

aid sade yatları ayrı ayrı ta
liplere de ihale edilebilir. Şart· 
nameler Bursa satınalma ko
misyonunda olup hariçten is
teyenlere posta ile gönderilir. 
Eksiltme 9 temmuz 936 pertem
be günü saat on altıda Borsada 
satın alma komisyonunda ola
c'aktır. Eksiltme kapalı zarf u
sulile olacaktır. Muvakat temi
nat 2838 lira 38 kuruştur. Ek
ıiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesikaları gös
termeleri lizımdır. Teklif mek
tupları 9 temmuz 936 perşem
be günü saat 15 e kadar satın 
alma komisyonuna verilmit ola
cakbr. 

• • * 
Bursa ve Mudanya garnizon-

ları için 60000 kilo koyun eti 
satın alınacaktır. Tahmin edi· 
len bedeli 24000 liradır. Şart

namesi Bursa satın alma ko
misyonundadır. Eksiltme 8 
temmuz 936 çarşamba günü 
saat 16 da Bursa askeri satın
alma komisyonunda olacaktır . 

Eksiltme kapalı zarf usulile 
dir. Muvakkat teminatı 1800 
liradır. İsteklilerin 2490 ıayıh 
kanunun 2 ve 3 üncü madde
sindeki vesikaları göstermeleri 
lazımdır. Teklif 8 fommuz çar
şamba günü saat onbeşe ka
dar komisyona verilmiş ola
caktır. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Heybeliadada bulunan De
niz Harp mektebi için tahmin 
edilen bedeli 5175 lira olan 
46000 kilo Ekmek 30 Haziran 
936 tarihine rastlayan Salı gü
nü saat 16 da kapalı zarf su· 
retiyle ahnacakbr. 
Şartnamesi hergün Komis

yonda parasız verilir. Muvak
kat teminat 388 lira 13 kurut· · 
tur. 

İsteklilerin, 2490 sayılı ka
nunda yazılı belgelerle, teklifi 

muhtevi mazruflan belli gün 
ve saatten bir saat evvel 
Kasımpafada bulunan Komis-

yon başkanlığına vermeleı i. 

istanbul Liseler Satınalma 

Komisyonundan : 

Sebzenin adı Miktarı 

Kilo 
Çah taze faaulya 9600 
Ayşekadın taze faaulya 27500 
Bamya yerli 5200 
Taze beEelya ,, 1150 
iç bezelya ,, 1000 
Araka bezelya ,. 1500 
Sırık domates ,, 6850 
Yer domates " 

8750 
Semizotu ,, 5300 
Baş patlıcan ,, aded 76700 
Orta pathcan ,, n 75900 
Kök kereviz ,, 7100 
Yaprak ,, ,, 3050 
Havuç 

" 
13450 

Dolmalık biber ,, 9000 
Hıyar ,, ,, 16600 
Maydanos 

" " 
26500 

Dereotu ,, ,. 4000 

Kabak 
Taze yaprak 
ince biber 

Yerli 

" ,, 
1- Komisyonumuza baflt 

talı Lise ve Ôtretmen okullaf 
muhammen bedeli 13360 lir• 
kuruş ve ilk teminatı 1002 
olan yukarıda cins ve mik 
yazılı yaş aebzeler 22 6 936 
zartesi günü saat 16da k• 
zarfla eksiltmeye konmuştur· 

2- Eksiltme lstaabul Li 
muhasebeciliğinde toplanan 
misyonda yapılacakhr. lateklil 

şartnamede yazılı kanuni ve 
lardan başka Ticaret Od 
yeni yıl vesikası ve teminat 
buzlarile beraber teklif ınok 
laranı ihale için tayin edilen 
lerden bir saat evvel ınak 
mukabilinde Komisyon Bat~ 
htana vermeleri, ilk teminat 
belli gün ve saatten önce Ko 
yon Başkanlığıadan alacakları 

saliye ile Liseler Muhasebecil 

veznesine yabrmaları. 
3- Şartname Komisyoıı 

istenilebilir. 

• 
2- inşaat- Tamirat - Nafıa işleri - Malzeme - Har 

inşaat Usta Okulu Direktörlnğünden : 
Cinai ve Miktarı Muhammen B. Tutarı Muvakkat telll 
mahiyeti M 3 Lira L. Lira 9' 2f: 
Çıralı kereste 45 M 3 46 M 3 2070 155 
(kalas, kadron, tah-
ta, direk, kirişlik 
karışık halde) 
Demir çubuk 
(28 am. ile 6 am. 
kutur arasında) 
Çakıl (üç sm.den 

9 Ton 110 ton 
K. 

990 74 

büyük olmıyacak) 100 M3 250 M3 250 18 
Çimento (yunus 
marka) 800 torba 170 K. 1360 102 

L. 
Kireç (aönmemiş) 18 Ton 18 tonu 324 24 

ı- Yukarda cinsi, mahiyeti miktarı ile m
0

uhammen fiatlafl 
teminat akçeleri yazılı bet kalem malzeme ayrı ayrı olarak 
eksiltme usuliyle şartnamelerine tevfikan taliplerine ihale e 
cektir. 

2- İhale 2 temmuz perşembe günü saat 16da Ankarada 
lar ıağışmanbğında toplanacak olan artırma ve eksiltme ko 
yonu tarafmdan yapılacaktır. 

3- İsteklilerin ihale gününden evel teminat akçelerini ok 
ıağışmanbğı veznesine yabrmaları lizımdır. 

4- Bu beş kalem malzemeye ait şartnameler okuldadır· 
liplere parasız olarak verilir. 

Kırklareli isk in 
Müdürlüğünden: 

1-KırklarelilM erkez: kasaba
sında, nahiye ve köylerinde 
yaptırılacak kırk tek ve sek
sen çift göçm~n evi için lü
zumu olan 38,000 yerli tuğla 
satln alınacaktır. 

Beher bin tuğlanın inşaat 

mahallinde teslimi şartile 12 
liradir. Heyeti umumiyesinin 
muhammen kıymeti 456 liradır. 

Teminati muvakkate 34 lira
dır. 

2- Tuğlaların fenni ve hu-

suai şartnameleri Kırk 
İskan Müdürlüğünde olup 
libler görebilirler. 

3 - Eksiltme açık 
uauliledir. 

4- ihale 29-6-936 pa 
günü saat 15 tedir. isteklil 
Kırklar elilıkan Mü.iürUlt 
Komisyona müracaatleri 
olunur. 

* • • 
1- Kırklareli Merkez 

basında !!ahiye ve k6yl 
yaptırılacak kırk tek 'V• 

sen çift göçmen evi için 1 



illan 260,000 yerli kiremit 
alınacakbr. Beher bin 

, İdin inşaat mahallerin<le 
ltı Şartile 12 liradır. He-
lltnumiyesinin muhammen 
tli 3120 liradır, Teminatı 

t'kkates i 234 liradır. 
Kiremidlerin fenni ve 

•i şartnameleri Kırklareli 
Müdürlüğünde olup ta-

t her gün görebilirler. 
Eksiltme kapalı zarf u

dir. 
~ İhale 29-6-936 pazartesi 

•aat 15 tedir. İsteklilerin 
lareli İskan Müdürlüğün-
l<omisyona müracaatleri 
<>lunur. 

" .. " 
' Kırklareli Merkez kasa· 
llda köy ve nahiyelerinde 

11tllacak kırk tek seksen 
Roçmen evi için lüzumu 
726,402 aded kerpiç alı

'ktır. Beher 1000 kerpiç 
'l ınahaılinde teslimi şar· 
~ kuruştur ve muham · 

~ kıymeti 2905 liradır . 
~ Kerpiçlerin prtnamesi 
talim mahallerini gösterir 
~tl Kırklareli İskan Müdür· 
~ildedir. 
'
1 

Eluiltme kapalı zarf u
td" • ır. 

, Muvakkat teminat 217 
t 93 kuruştur. 
~ ...... 
, ihale 29-6-936 pazartesi 
~ •-.t 15 tedir. . 

tkHierin Kırklarefi lskin 
Gtlüğündeki Komisyona 
'caatleri ilin olunur. 

• 
l * * 
" Kırklareli Merkez kaza• 
' nahiye ve köylerinde 
~ılacak göçmen evleri için 
:) kilo saman alınacaktır. 
~t kilo saman mahalli in
~llda teslim şartile kilosu 

V l.lruştur. 
e ~ heyyeti umumiyesinin mu· 

~ itlen k:ymeti 263 lira 25 k.da. 
~li ~Clctıanın şartnamesi Kırk
Jıl •kan Müdürlüğünde olup 
l,et her gün görebilirler. 
l ı Eksiltme açık eksiltme 

• 
1 edir. 

ı..._ . 
b lhalc 29 6 936 günü saat 
~lieş~edir. İsteklilerin Kırk

. iskan Müdürlüğündeki 
~~ 18

Yona müracaatleri ilan 
ıı ... 

~ilb ·ı· 
1 

1 ıye Veka1etinden: 

-~~ Ankarada Yenişehirde 
1 ''tıi 11~e Vekaleti binasının hah

~" e Yapılacak 5 aded ha · 
ıl,lee bordür inşaatı kapalı zarf 
~ ...... 1ekı>ihmeye konmuştur. ' . 11 7a~•n muhammen keşif be-
~ ..... I 4 lira 16 kuruştur. 
t''tıi ııtekliler, eksiltme ~artna

·~ı', ~ukavele projesini, Na
~~i ş tı Şeraiti umumiyesini, 
,;"~1ı:ttrıanıeyi, keşif ve metraj 

1~ı l 
1
' Proie ve resimleri Ve· 

1ler.t\>a:ııın bürosunda göre-
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4- Eksiltme ıs temmuz 936 
tarihinde çarşamba günü saat 
15,30 da Vekalet binası içinde 
topl<tnan Satınalma Komisyonun -
ca yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 592 lirdır 
6-- İstekliler münakasadan 8 

gün evvel Nafıa Vekaletine mü· 
racaatle fenni ehliyet vesikası a
lacaklardır. 

7- İsteldiler; teklif mektup
larını 4 üncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar 
Vekalettelc:i Eksiltme Komisyonu 
Reisliğine vererek mukabilinde 
makbuz alırlar. 

8- Poıta ile gönderilecek 
teklif mektuplarının yukarıda ya
aıla saatte Komisyon Reisliğine 

gelmiş bulun malan şarttır. Bu 
takdirde dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olma11 lazım
dır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

Sıvas İlbayhğı Sürel 
Komisyonundan: 

140 lira 38 kuruş bedeli ke 
şifli Kayadibi, 125 lira 93 ku -
ruş bedeli keşifli Y eniköy ci 
varındaki ve 462 lira 48 kuruş 
bedeli keşifli taşlı dere civarın
daki üç köprünün onartılması 
10 6 936 gününden itibaren 20 
gün açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. İsteklilerin Nafıa Direktör
lüğüne müracaatları. 

Milli Saraylar Müdürlüğün
den: 

1- Dolmabahçe Sarayı Rıhtı
mı üzerindeki parmaklıklı muha • 
faza dıvarı ve sütunlarının sıva, 

badana ve yağlı boya tamiratı 
acık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Yadılacak işin tahmin be
deli üc bin yüz yedi lira otuz 
kuruştur. 

3 - Bu tamirata müteallik bi · 
rinci keşif cetveli ile şartname

nin birer suretleri pazardan başka 
herg-ün Dolmabahçede M ılli Sa-

' raylar Müdiirlüğü kaleminden a
lınabilir. 

4- Eksiltme, Temmuzun do
kuzuncu perşembe günü saat on 
beşde Milli Saraylar Müdürlüğü 

binasında yapılacaktır . 
5- Muvakkat temiuat ikiyüz 

otu:& beş liradır . 

Bu paranin eksiltmenin yapıla

ca~ı zamandan bir saat evveline 
kadar Malsandığina yatırılmış bu
l unmasl lazımdır. 

6- Eksiltmeye girecek olanlar 
Ticaret Odasına kayıtlı buluna
caklar ve şimdiye bdar başka 

yerlerde yaphkları tamirat işle
rine dair elde ettikleri vesikalarla 
bu veıikaları göstermek suretiyle 
eksiltme ıeününden evvel Milli 
Saraylar Mimarlığından ayrıca ala
caktan fenni iktidar şehadetname· 

1 sini ve teminat parası makbuzunu 
muayyen zamandan bir ııaat ev
veline kadar eksiltme hey'etine 

1 tevdi edecelrlerdir. 

Bozcaada Şarbaylığından: 
ı- 27900 lira ke,ifli i9me su 

·yolları inşaatı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme ı6-7-936 perşem
be günü saat ı6 da Bozcaada 
Belediyesinde Daimi Enı..ümen

de yapılacaktır. 
3-- Talihlerin, kanunen ara•

ması İcab eden vesaikle beraber 
bu gibi işlerde çalışmış ve mu
vaffakiyetle bitirmiş olduklarına 

dair resmi evrakı haiz bulunma· 
ları lazımdır. 

4- Teklif mektubları 16-7-936 

perşembe günü saat ı5 ten ev
vel Boczada Şarbaylığına veril
miş bulunacaktır. 

5- Muvakkat teminat akçesi 
2092 lira 50 kuruştur. 

6 - Şartname ve projeler 150 
kuruş bedelle Bozcada Bek· 
diyesinden satılır. Talihlerin ad
reslerine posta ile tediyeli, şart

lı gönderilir. 
. * 
* * 

Karaa2"aç müeasesatı pay mahal-
linde yeniden istinat duvarı ya
pılacaktır. "lstanbul Belediyui 
ilanları,, na müracaat. 

3.--ilaçlar, Klinik ve ispençiyari af at: 
Ereğli kömür havzası sağlık teşkilatı başkanlığından: 

Havza sağlık tctkilitının eczayı tıbbiye ihtiyacı 17000 lira mu
hammen bedel üzerinden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş ise 
de teklif edilen bedeller haddi layıkında görülmediğinden ıs gün 
müddetle tekrar eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 30 Haziran 936 ıalı g-ünü saat 14 de yapılacafından 

isteklilerin mezkur güne kadar ilaçların müfredatı kuruşlandırılmış 
liste ve teklif mektuplarını ı275 liralık ilk teminatlarını Zonguldak ta 
saflık teşkilatı başkanlığına göndermeleri lazımdır. 

Şartname ve ecza listeleri lstanbul 4üncü Vakıf hanında 3lincü 
katta iktisat Vekaleti maden irtibat memurluğundan Z~>nguldakta 
Komisyon Başkan\ı~ından parasız alınır. 

4-- Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı: 
İstanbul Belediyesinden : 

Şehir icinde çalışan otobüsler için bastırılacak 25000 cilt otobüs 
bileti açık eksiltmeye kl>nulmuştur. Beher cilt bilete 3 kuruş tab ve 
teclit bedeli tahmin olunmuştur. Bilet nü.munesi ve şartnamesi leva
zim müdürlüğunde görülür. istekli olanlar kanunun tayin etti~ı vesika 
ve 57 liralık muvakkat teminat makbuz ve ya mektubile beraber 2 
Temmuz 936 pazartesi rünü saat ı5 :le daimi encümende bulunma· 
lıdır. 

5 - Makineler, Motörler sair Teferruatı 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Şartnamesi mucibince bir adet çamaşır yıkama ve kurutma 
makinesi pazarlıkla satın alıuacaktır. İsteklilerin evvela fial•iz 
tekliflerini pazarlık gününden evvel Ömer Abit hanında Tütün 
Fabrikalar Şubesine vermeleri ve pazarlık için de yüzde 7,5 mu -
vakkt güvenme parasiyle birlikte 9-7·936 Perşembe günü saat 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde Alım Sa-
tım komisyonuna müracaatleri. (37) 1-3 

6 ··- Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır ve v .s 
fstanbul Belediye zabitası için 269 takım elbise yaptırılacaktır. 

"lstanbuL Belediyesi İlanları,, na müracaat. 

7-- Nakliyat: 
Gümüşhane Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Gümüşhane Vilayetinden altısı Erzurum, 
altısı Karaköse Vilayet!erine nakledilecek on iki aded silindir. 
işi il keşif .bedeli: 6645.16 kuruş . 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi . 

B - Muvakavclc projcsı . 

C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi. 
E- Hususi şartname. 
f- Keşif cetveli ve metraj cetveli. 

3- Eksiltme 5 7 936 tarihinde saat ıSte Gümüşhane Viliıyet Nafıa 

Müdürlü~ü odasında yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek icin isteklinin 498.39 lira muvakkat temi

nat vermesi, bundan başka Ticaret Odasına kayidli olduğuna 

daır vesikayı haiz olup göstermesi lazımdır. 
6- Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir 

saat evveline kadar Gümüşhane Vilayet Nafıa Müdürlüğü odasın-
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da Ekaillme Komisyonu Reisli2'ine makbuz mukabilinde verile 
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü mad· 
dede yazılı saate kadar relmiş olması ve dış zarfm mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır . Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

8 -Mahrukat ·Benzin-Makine yağları ve saire 
Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı Tahmini fiyat Tutan Teminata 
Ton Ura kuruş Lira Lira 

Odun 10 2 200 15 
Kok kömürü 65 31 2015 151,13 
Ankara Hukuk Fakültesi için alınacak olan odun ve kok kömürü 

açık eksiltmeye konmuştur. lıteklilerin 27-6-936 cumartesi günü sut 
11 de Fakülteye gelmeleri. 

* • * 
Prcvontoryum ile pansiyonu için en çok 700, en az 500 çeki 

odun alınacaktır. Açık eksiltmesi şeraitini "Erzak" hanesinde "Pre· 
vantoryom Direktörlüğü" ilanında görülebilir . 

* • • 
Karaafaç müessesatı için lizım olan 700 kilo kompresör yağı, 

700 K · makine yağ• ve 250 K. gres yağa açık eksiltmeye koaulmuı
tui' . "lstanbul Belediyesi ilanlara" na müracaat. 

9--Müteferrik 
İnhisarlar Umum Müdürlügünden : 

(1) adet kamyonet şartnamesi mucibince 8·7·936 tarihine m6· 
sadif Çarşamba günü saat 13 te pazarlıkla 1atin alınacaktır. is
teklilerin tartnamesini ııörmek üzere her gün ve pazarlık için de 
100 de 7,5 güvenme paralariyla birlikte tayin olunan gün ve 
saatte Kabata,ta Levazim ve Mubayaat Şubesi Müdürlügündeki 
Alim komisyonuna müracaatları. (33) l - 3 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Beher kilo İlk teminat 

Mıktarı Cinsi tahmin fiatı 
Kuruş Lira 

10,000 kilo Kabara Çivi 28 !09 
75 ,, Balmumu 90 506 

1 - 6-6-936 tarihinde yapılan kapalı zarf eksiltmesinde talibi 
çıkmayan yukarda miktar ve cinsi yazıla iki kalem kundura mal
zemesi pazarlığa çevrilmiştir. 

2 - Paı:arlık 21-6-936 cumartesi günü saat 10-J 1 e kadar Ge
dikpaşada Jandarma dikim evi binasındaki Jandarma sahnalma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3-Her iki cinsinin bir istekliye veya ayri ayrı isteklilere ihalesi 
caiz olan bu malzemenin nilmune ve şartnamesini her J"Ün ko
misyonda görebilirler. 

4 - lstcklikler isteyecekleri kaleme aid ilk teminat makbuz -
)arım veya banka kefalet mektublarını ve diğer vesikalarını yan
larmda bulundurarak belli edilen gün ve saatlerde Komisyona 
a-elmeleri. 

De-.let Demiryolları ve 
Limanları işletme Umum 

idaresinden: 
Görülen lüzum üzerine 23 

haziran 936 da yapılacak 30 
makas takımı eksiltme•İ 9 tem· 
muz 936 perfembe i'Ünu saat 
15,30 a talik edilmiştir. 

Ankara Hukuk Fakültesi 
Direktörlüğünden: 

Ankara Hukuk Fakültesi 
okuyucuları çamaşırlarımn yı 

kanması eksiltmeye konmuıtur. 
Tahmini tutarı :!210 liradır. 

Muvakkat teminat 165 lira 75 

kuruştur. İsteklilerin 27-6-936 
cumartesi günü saai J J .30 da 
eksiltmeye gelmeleri. 

* :i: • 

İstanbul Belediyesince 35000 
adet esnaf muayene cüzdanı 
yapbrılacaktir. "ıs tan bul Bele
diyesi ılanları" na müracaat. 

* • • 
Karaağaç müeasesab buz fab-

rika11 içiu lizım olan 300 kilo 
Kırmızı boya, :iOO K. kırmızı 

süliyen tozu , 300 k. ingiliz be
ziri, 120 k. neft:IOO k. renkli üs
tübü 200 k . beyaz üstubü ile 
300 4det peçele satın alınacak -
ttr. "İstanbul Belediyesi İl an
ları,,'na müracaat. 

b) M Ü Z AV E D E L E R 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Cıbal i Fabrikasında mevcut olup işe yaramayan tahminen 40 ton 

ağırlığındaki makine ve teferruatı hurda de mir hesabiyle 29'6 9'36 
tarihine rastliyan Pazartesi günü saat 1 lde paıarlalda satılac~kt~·1• 

isteklilerin satıla cak hurda mal:ıı:emeyi görmek üzere her gtı11 • la 
b.ali Fabrikasına ve pazarl ı k için de yüzde 15 teminat paraJar•1

1
• 

birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Kodl4 
yonuna miracaatlar1. (17) ~ 

İstanbul Asliye Mahkemesi 
Birinci Ticaret Mahkemesin· 

den: 
Hazineyi Maliye muhakemat 

Müdüriyeti tarafından Bahriye 
Mutekaitlerinden müddeyi a
leyh Salih alehine açılan 

37715 kuruş alacak davası 

birinci büroda yenilenerek Mah
kemenize sevk olunmuş ve 
mukarrer olan ğ"ün için müd
deyialeyh Salibin Galatada 
Küçük Rıhtım hanındaki adresi
ne yollanan davetiye müba'Şiri 
tarafından mumaileyhin halen 
orada bulunmadığı şerhiyle 

iade edilmesi üzerine hakkında 
bir ay ilanen tebliğat icrasına 

karar verilmiş. Tahkikatın ya
pılacatı 10-9-936 perşembe saat 
14 de müddeyialeyh Salibin 
mahkemede bulunması veya 
bir vekil göndermesi tebliğ ma
kamana kaim olmak üzere ilan 
olunur. (35) 

İstanbul Asliye İkinci 
Ticaret Mahkemesinden: 
Mali hazinesi muhakemat 

müdürlüğün Nüaret harp gemi
si suvarisi bin başı Nazmi a
leyhine 3352 lira elli kuruş 
hasar bedelinden dolayi sçmış 

olduğu alacak davasını cari 
muhakemesinde: 

Müddeialeyh Nazminin İzmir
deki ııdresine gönderilen da
Tetiyeler mumaileyhin halen 
nerede olduğu meçhul bı.ilun

duğu şerbile iade edilmiş oldu
tundan hakkında ilanen teb· 
liıgat icrasana karar verilmiş 

bulunduğundan tetkikatın icra 
olunacatı 24 Eylul 936 per
şembe saat 14de Mahkemeye 
g~lmediği ve yahut tarafından 

bir vekili kanuni gönd~rme

diği taktirde gıyabında tetkika
ta balulacatı ilan olunur. (36) 

lstanbul Asliye 4üncü Hukuk 

Mahkemesinden: 

İki milyon otuz altı bin üç 
yüz yirmi altı kuruşun tahsa)i 
isteğiyle Hazine muhakemat 
müdüriyeti tarafından Taksim
de Sıra Selvilerde Yakomopola 
apartımamnda 1 numarada o
turan Yani Karun'lki ile ayni 
mahalde mukim Madam Kali
pos aleyRlerine 935 307 numa
ra ile açılan davadan dolayı 

müddeialeyhlcre iiinen t f"bli · 
ğat yapıldı~ı halde muhakeme
ye gelmediklerinden gıyaoları· 

na muhakemeye devam ile da
vacı vekili lazım gelen vesaik
leri ibraz ettiğimden da, a hü
küm sefhasına girm i şt i r. Bun-

den bahsile muameleli .g~f::. 
kararının tebliğ edilmesııı• el 
terim demişti~. Mahkeıtl~elı 
bundan · bahınle muarııe 

11
• 

gıyap kararının tebliğ ve kt . 
dilerinine bir ay mühlet "~, 
rilrnesinc ve muhakertı'111

1 
14 9 936 . - - ··' - - pazarteaı gunu ,r 
14 de bırakıl'tlasına karar ,e 
rildiğinden yukarda adları ,,. 
adresleri yazılı dava oJull:jt 
lar ilan i'Ününden itibareıı ri 
ay zarfında itiraz ctmedikl•f. 
ve yazılı günde mhkertı'jıil 
gelmedikleri veya bir ft ( 

göndermedikleri takdirde ır1f~ 
larına hükfim verileceği ye 1 
babdaki gıyap karara mahke~d 
divanhanesiue asılm1ş oid&I 

f ;ate ili s p En 
tJ 

Çinili Rıhtım han 93-97 G•1' 
Rıhtam Telefon: 4479'2 'f' 

Amsterdam - Kompani Ro. 
Neerlandez dö Navigasyorı J. 
vapör Anvera, RotterdaPl• 1 
msterdam ve Hamburg için 1 
kında hareket. 

Nippon Yusen Kais~ 
JAPON VAPUR KUMPArJ ~; 
Yakohama, Kobe, Sing•f'.i 

Colombo, Süveyiş, Port·S~> 
Beyrut ve lstanbul linı•11 

arasında doğru seferler: 
Pire , Marsilya. LiverpoOI 

Glaskov. 
ldoğru ve aktarması~) 00 

DAKAR MARU 18 Temı:nuz• ;I' 

DURBAN MARU 19 A~us1~1, 
DELAGOA MARU 19 f,f 

ltalyao Seyahat KumpanY3~ 
Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 
Otellerde oda tutulın•t• 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,, 
Demiryolları ,, 
Bagajların sigorta-• 

İtalyan demir yoll•'' 
yüzde rıo tenzilat ~ 

Galata Rıhtım ü:ıeriıı~;1 
nili Rıhtım hanlnda 93 O 
da FRATELLI SPERC ~'' 
nezdinde C. l. T. ye ııt 
caat olunur. 

İmtiyaz sahibi ve Ysıı 
Direktörü: İsmail Girit·~ 

Basıldığı yer: ARTUN 6•'
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