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:ı---... D i K KAT! 
ütün Müesseseıerin, Ticarethanelerin. 
kaiarın hergün elinde bulu~an ~~~a

~a Gazetesi en seri ve en muessır ııan 
sıtasıdır. Renkli ilanlar da kabul ederiz. 

• 

1lannızı gazetemize veriniz. Kazanınız 
n 1 

ONAKASALAR 
inşaat ve tamirat 

Jrfa Vilayti Daimi Encümeninden: 
. - Uda. Ak ·akale yolunun 4 l + 200 - 44 + 600 üncü kilo· 

metreleri çarasındaki kısımda şose inşaatına aid olup bedeli 
keşfi (< 10.000•) lira olarak açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır : 

- Eksiltme şartnamesi 
- Mukavelename 
- Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
- T evsiyei türabiye şose ve kargir inşaata dair fenni şart· 

, name 
1 
• - Hususi şartname 

- Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
Grafik cetvelleri 
istekliler bu şartname ve evrakı bedelisz olarak Vilayet 
Bayındırlık Direktörlüğünden alabilirler. 
Eksiltme 27 _ 3 _ 936 tarihine raslıyan cuma günü saat 14 
te Urfa Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

tt - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «750» lira muvak-

kat teminat vermesi lazımdır. 
5 - ls~eklilerin ihale gününden 8 gün evvel Urfa B~yındırl~k 

Dırektörlüğunden bu gibi işleri yapabileceklerıne daır 
ehliyet .k 1 b "d' vesı ası alma arı mec urı ır. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar ğelmiş olması lazımdır. 

6 

Karaköae ilbayhğından : 
l.-:- Eksiltmeye konulan iş Ağrı Vilayeti merkezinde beş ders
eh ılk okul ve tezeklik binasında keşif bedeli 20557 lira 4 
uştur. 

2 - B . u ışe ait evrak ve şartname şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi g - Nana işleri şeraiti umumisi 

- Fenni şartname 
E - Relim 

merK.c"' uıu ... .,, 

F - Keşifname 

G - Rayiç cetveli 
istekliler bu şartname ve evrakı bedelsiz olarek Encümen ka

leminden alabilirler Eksiltme 2 - 4 - 936 tarihinde perşembe günü 
saat 15 de Encümeni Vilayet Odasında yapılacakbr. Eksiltme ka
palı zarf usul ile yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1542 lira muvakkat 
teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vasıfları hamil olup gös
termesi lazımdır. En aşağı 10000 liralık bu gibi inşaat yapmış ol
mak ve diplomalı memur ve inşaat mühendisi bulunmak ve Nafıa 
mühendisliğinden vesika almış olmak şarttır. 

4 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Encümeni Vilayet Odasında getirilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyi 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
olunmaz . 

5 - Bu inşaat bedelinin 6340 lirası Vilayetten 935 bütçesin
deki tahsisattan 935 mali yılı sonuna kadar kalacaksa geri kalan 
14217 lira 4 kuruşu da 936 bütçesindeki tahsisattan 936 EylOl 
ayı sonuna kadar yapılacağı nisbetinde tediye edilecektir. 

6 - Bu inşaata ait keşif şartname ve rayiç ve cetvellerinin 
tasdikli birer örneği Erzurum, Kars, Trabzon Vilayetlerine gön
derilmıştir. lst<!kliler adı geçen vilayetlere müracaat ederek oku
yabilirler. .__. __ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Maltepe Enstitüsü etrafında (<687,f;6 lira bedeli keşifli yaya 

kaldırımı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Talihlerin şartname ve keşifnamesini almak üzere hergün ve 

Pazarlık için de 4 - 4 - 936 Cumartesi günü saat 11 de Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları. 

Makineler, motörler, sair teferruat ve yağlan 
İstanbul Levazım amirliğinden : 
Fen Tatbikat okulu için cetvelli eklimetre ile dehliz inşası için 

ikişer adet pusla 10 - Nisan - 936 Cuma günü saat 15 de Top
hanede Satınalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tah
min bedeli 608 liradır. llk teminatı 45 lira 60 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Şartnamesi mucibince 5000 kilo Maden yağı pazarlıkla satın 

alınacaktır. Vermek istiyenlerin 3 - 4 - 936 cuma günü saat 14 
de yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonuna müracaatları. 

Devlet Demir yolları ve Limanları İıletme Umum 
İdaresinden : 

Muhammen bedeli ile cins ve miktarı aşağıda yazılı muhtelif 
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şekil ve eb'atta demirler için yapılan açık eksiltmede alınan son 
fiyat haddi layıkında bulunmadığından 2 inci açık eksiltmesi 27 - 3 
936 Cuma günü saat 10 da yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizasında yazılı muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalara! eksiltme günii saatine 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartnameler ko
misyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 13500 kg. Dubl T, U. müsavi ve gayri müsavi köşe, 

3500 kg. yuvarlak, 5900 kilo lama, 2600 kg. 5 köşe ve adi lsveç, 
11500 kg. muhtelif eb'atta cıvata demiri muhammen bedeli 3399 
1/2 lira, muvakkat teminatı 235 liradır. 

İstanbul Deniz Levazımı Satınalma Komisyonu 
ilanları : 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Salınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 11150 lira olan bir adet kamyon üzerinde 

motörlü yangın tulumbası ile bir adet motörlü küçük yangın tulum
basının pazarlıkla münakasası 30 - 3 - 936 pazartesi günü An~a~ 
rada Milli Müdafaa Vekaleti binasında yapılacaktır . Şartnamesını 

görmek istiyenlerin her gün ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
yevmi mezkı1rda 836 lira 25 kuruştan ibaret teminat mektupları ve 
2460 sayılı kanuna göre belgeleriyle komisyona müracaatları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık İstanbul Satın· 
alma Komisyonundan : 

Cinsi Tasınlanan tutarı 

6 ton makine yağı 1900 lira açık eksiltme ile 
40 » Birinci benzin 14400ıı kapalı zarfla 
eksiltmeleri yapılacaktır. 

E.ksiltme tarihi Saat 1 

11-4-936 cumartesi 1 lde 
13-4-936 pazartesi 15 ıı 

1 - Şartname ve evsafları Komisyondadır, görülebilir. 
2 - İstekliler yüzde 7 15 teminat olarak birinci nevi benzin 

için 1080 lira ve makine yağı için 143 liralık vezne makbuzu veya 
banka mektuplarını kanuni vesikalarile birlikte muayyen vakitte 
Komisyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları İşletme Umum idaresinden: 
1 - 100 metro pirinç çübuk yuvarlak, 100 m. 4 köşe pırınç 

çubuk muhammen bedeli 661 lira ve muvakkat tem inatı 49 lira 
60 kuruş olup 6 - 4 - 936 pazartesi günü saat 10 da. 

2 - 15 adet yol açıklık gabarisi tesviye ruhu muhammen be
deli 409 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 30 lira 70 kuruş 
olup 6 1 - 936 pazertesi günü saat 10 da. 

3 - 30 kg. di.iz freze başlı tırnaklı cıvata, 3000 kg. demir 
perçin çivisi muhammen bedeli 577 lira 95 kuruş ve muvakkat 
teminatı 43 lira 35 kuruş olup 6 - 4 - 936 pazartesi günü saat 10 da 
Haydarpaşada Gaı binası dahilinde 1 inci işletme komisyonu tara
fından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyen
lerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince beyanname ver
meleri lazımdır. Bu işe ait şartname Haydarpaşada 1 inci işletme 
komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

Erzak, Et ve Zahire 
lstanbul Levazım amirliğinden : 
Trakyada bulunan kıtaat için 430 ton buğday kırdırılması 2-

Nisan - 936 Perşembe günü saat 14 de Tophanede Satınalma ko
misyonunda pazarlı~ı yapılacaktır. Tahmin bedeli 4800 lira 52 ku
ruştur. Son teminatı 720 lira 8 kuruştur Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Levazım amirliğinden : 
lstanbul Levazım amirliğine ba~h müesseseler ıçın 30 ton zey

tin yağına istekli çıkmadığından pazarlığı 2 - Nisan - 936 Per· 
şembe günü saat 14,30 da Tophanede Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 16 bin 500 liradır. Son teminatı 2475 

liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. fsteklilerin belli 
komisyona gelmeleri. 

İstanbul Askeri harici Hanları : 
Konyadaki kıt' atın ihtiyacı olan 262 bin kilo yulaf kapalı 

eksiltmeye konulmuştur . Yulafıo muhammen tutan 16375 lira 
muvakkat teminatı 1229 liradır. Eksiltme 4 - Nisan - 936 ( 
ertesi günü saat 15 de Konyada Kor Satmalma komisyoı 

yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel tekliflerini kom~ 

vermeleri. 

Maden kömürü ve mahrukat 
Devl~t Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
İdaresinden : 
Muhammen bedeli 391,600 lira olan 40000 ton yerli rıı 

kömürü 10 - 4 - 936 cuma günü saat 15 de kapalı zar! usulile 
karada idare binasında sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 19,-114 liralık muvakkat temin8 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekl ıflerini aynı gün saat 
kadar Komisyon Reisliğine vermel~r i lazımdır 

Şartnameler 19,50 lira mukabilinde Ankara ve Haydar 
veznelerinden alınabilir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komu '.nnlık İstanbul Sı 
alma Komisyonundan : 

C insi Tasınlanan tutarı 
400 ton lavamarin 4500 lira kapalı zarfla 
maden kömürü 

Eksiltme tarihi 
13·<-1-936 pazartesi 

1 - Şartname ve evsafı komisyondadır. 

2 - istekliler yüzde 7,5 teminatı olan 405 liralık vezne r 
buzu veya banka mektuplarını, kanuni vesikalarile birlikte rrı 

yen vakitten bir saat evvel teklif mektupl11rını vermeleri. 

Müteferrik 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 1 

reginden: 
616 adet muhtelif eb'atta vagon camı, 330 adet muhtelif eb 

adi bina camı, 410 adet muhtelif eb'atta dobli bina camı, 

adet muOtelif eb'atta dubli cam muhammen bedeli 2730 lira 85 
ruş ve muvakkat teminatı 204 lira 80 kurnş olup 6 • 4 - 936 Pıı 
tesi günü saat onda Haydarpaşada Gar binası dahilinde 1 
işletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacal 

Bu işe girmek istiyenlerin hi7.alarında yazılı muvakkat teııı 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun 4 üncü mad 
mucibince beyanname vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartıı 
Haydarpaşaşada 1 inci işletme komisyonu tarafından pat 
olarak verilmektedir. 

Ankara Jardarma genel komutanhğı satınalma 
komisyonundan : 

Eldeki örnek ve vasıflarına uygun 2450 portetif çadır 11 -4 
cumartesi günü saat 10 da kapalı zarf eksıltınesiyle satın al 
caktır. Bir tanesine 616 kuruş de~er biçilen çadır şartnamesi 
rasız komisyondan alınabilir. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 1131 lira 90 kuruş ilk teoıı 

ları ve şartnamede yazılı diğer belgeler için de bulundurul 
teklif zarflarını en geç eksiltme vaktinden bir saat ~vvel kO 
yona vermiş olmaları. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şartnamesi mucibince 100 metre mikabı sandıklık tahta p' 

lıkla satın alınacaktır. Vermek istiyenlerin 2-4-936 perşembe i 
saat 11 de yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataşta 1 
zım ve mubayaat şubesindeki Alım komisyonuna müracaatlar•· 

ş 
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Eczayı tıbbiye ve alatı ispençariye 
f atanbul Belediyesinden: 
Düşkünler evine lazım olan tıbbi ecza ve alat açık eksiltmeye 

konulmuştur. Bu eczaların hepsine 1039 lira 62 kuruş bedel tah
min olunmuştur. 32 kalemden ibaret olan ecza ve alatın listesi ve 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek 
istiyenler 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı ve
sika ve 7d liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber 6 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 15 te daimi encümende bu
lunmalıdır. 

Devlet Demlryoll arı ve Limanları 
hletme Umum İdaresinden: 

100 kutu << 4 litrelik kutular içinde ıı ve SOOO kutu « 1 litrelik 
kutular içinde>ı haşarat öldürücü mayi muhammen bedeli 3645 lira 
ve muvakkat teminatı 273 lira 40 kuruş olup 6 - 4 · 936 pazartesi 
günü saat 10 da Haydarpaşada Gar binası dahilinde 1 inci işletme 
komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe 
girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanu· 
mın tayin ettiği vesikaları ve kanuunun 4 üncü maddesi mucıbince 
beyanname vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartname Haydarpaşada 

1 inci işletme komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

Evrakı Matbua ve kırtasiye 
Li'leler Satınalma Komisyonundan: 
Komisyon~ımuza bag-lı okullar iç·n lüzumu olan 1761 lira 73 

kunış kıymetınde (153) kalem ders levazımı 9 _ 4 . 936 p b 
·· ·· d 14 d erşem e 

gunun e saat e eksiltmesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Eksiltır.e İstanbul Kültür Direktörlü~iinde Liseler Muhasebeci
liğinde toplanan Kültür komisyonunda yapılacaktır . ilk teminat (133) 
liradır . Eksiltmeye girebilmek için şartnamesinde yazılı olduğu 
üzere bu gibi işleri yapan firmaların 2490 sayılı arttırma ve eksiltme 
kanununun 2, 3 üncü maddelerine uygun belgelerle Ticaret Odasının 
yeni sene vesikasını Komisyona göstermeleri ve eksiltmeye ait 
leminalların Kültür Direktörlüğünden alınacak yazı ile Liseler Mu-
hascb~ -ı-~· · t 1 çı •ııo.'. :.eznesıne ya ırı ması ve şartnameyi görmek üzere de 
İstanbul Kultur Direktörlüg-ü Muamelat kısmına müracaatları ilan 
olunur. 

İstanbul Belediyesi ilanları : 
Malzemenin cinsi Muhammen bedeli Miktarı 

Çini mürekkebi ( B. şişe ) 
Sulu boya (tüp) resim muşambası 
(l;OOx lO;OO) 
Püenz 
Tarama kalemi 

32 kuruş 50 adet 
17,5 J 20 )) 

800 >> 10 top 
50 " 10 kutu 
10 » 10 adet 

Fen işleri müdürlüğü için 
hammen kıymetleri ve cinsi 
konulmuştur. 

lüzumu olan yukarıda miktarı ve mu
yazılı olan tersim levazımı pazarlığa 

f Nümunesi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek is
~yenbler 8 ıO kuruşluk "muvakkat teminat makbuz veya mektubile 

era er 27 - 3 - 936 ·· 6 d L ··d·· l··x.·· d 
b 1 l 

cuma gunü saat 1 a evazrm mu ur u0 un e 
u unma ıdır. 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Nevıehir Sarbaylığından: 
Ş h. · · B 
. e. rımızm ayındırlık Bakanlığından musaddak elektrik proıesı 

mucıbınce yap J ak ı · - · d 1 t dilA 1 ac o an tesısat, eksıltme şartnamesın e yapı an 
d:r ~ta~ dolayı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Be· 

.k1 eşfı 40401 kırk bin dört yüz bir lira olup muvakkat teminat 
mı tarı 3030 .. b' t ı· d S . . d" k uç ın o uz ıra ır. antral bınası ınşaatı ve ağaç 
ıre 1• Belediyeye aittir. İsteklilerin eksiltme kanunu mucibince 

nıerKc:L Ullld:Ol 

-up- - ------

lazımgelen bilOmum vesaik ve evrakı hamilen 17 nisan 936 cuma 
günü saat ıs te Nevşehir Belediye Encümeninde yapılacak olan 
eksiltmeye iştirak etmeleri ve muaddel eksiltme şartnamesile pre· 
jeleri İstanbul Taksimde İstiklal apartımanıoda elektrik mühendisi 
Bay Hasan Haletten alabilecekleri ilan olunur. 

Posta T. T. binalar ve levazım Müdürlüğünden: 
Anbar ihtiyacı 60,000 tane 2 No. lı demirsiz porselen fincan 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8 Nisan 936 tari· 
hinde ve saat 1~ de Ankarada Posta T. T. Umum Müdürlü~ünde 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Fincanların muhammen değ'eri <ı7200ıı liradır. 

Talipler 540 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine tes
lim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka te· 
minat mektuplarını ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubu· 
nu ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe 
tesadüf eden çarşamba günü saat on dörde kadar sözü geçen Ko· 
misyon Reisliğine vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlül{ü ile lstanbulda Leva· 
zım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaşır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

İsnanbul Harici Askeri ilanları 
Hepsine biçilen 26814 lira olan 24600 metre çantalık bez ka

palı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 27 - 3 • 936 günü saat l S 
dedir. lık teminatı 2011 lira :o kuruştur. Şartnamesi l 35 kuruşa 
M. M. V. salınalma komisyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler 
inanç ile kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ankarada 
M. M. V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Levazım Amirliğinden: 
Yedek Subay için 1000 yatak çarşafı ve 1000 yastık yuzune 

verilen fiat pahalı görüldüğünden tekrar pazarlığı 27 mart 936 
cuma günü saat lS,30 da Tophanede Satınalma komisyonunda pa
zarlıkla alınabilir. 

Hepsinin tahmin bedeli 2750 liradır. Son teminatı 412 lira 50 
kuruşlur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklile· 
rin belli saatte komisyona gelmeleri, 

lstanbul Bel.?diyesi ilanları 
1500 metre patiska bir metresinin muhammen bedeli 55 kuruş 
500 » Kefenlik ıı ıı ıı » 32 » 
7~0 " şilte yüzü >ı ıı » ıı 80 ıı 
250 >ı dimi ıı » » » 90 » 
500 >ı aşçı bezi .,, >> >ı » 30 » 

Haseki hastahanesi için lazım olan ve yukarda cinsi ve miktarı 
yazılı beş türlü bez açık eksiltmeye konulmuştur. Nümune ve şart· 
nameleri levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isti· 
yenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika 
ve 150 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
6 Nisan 936 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunma· 
lıdır. 

Devlet Demir Y alları İşletm~ İdaresinden: 
700 M. kırmızı ve yeşil şali 11 işaret bayrağı imali için ı> muham
men bedeli 343 lira 64 kuruş ve muvakkat teminatı 25 lira 80 
kuruş olup 6·4-936 pazartesi günü saat 10 da Haydnrpaşada Gar 
binası dahilinde 1 inci lşletme komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Bu işe girmek isti yenlerin hizalarında yazılı 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettig-i vesikaları ve kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince beyanname vermeleri lazımdır. Bu işe ait şart· 
name Haydapaşada 1 inci işletme komisyonu tarafından parasız 
olarak verilmektedir. 
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İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları : 
İstanbul komutanlığı birlikleri için tekarrür edecek fiata nazaran 

on bin liralık yemeni 6 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 15 de ka
palı zarf usuliyle alınacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonumuzda görebilirler. İlk teminat (7SO) liradır. isteklilerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplariyle birlikte 2490 sayılı kanunun 
2,3 üncü maddelerindeki vesaikle beraber teklifatın ihaleden en az 
bir saat evveline kadar Fındıklıdaki lstanbul Komulanlığı Satınalma 
komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Belediyesinden : ._.....,.., 
Lira K. 

45 tane kaput beherinin muhammen yıkmeti 12 
lira muvakkat teminatı 40 50 

91 )) battaniye )) )) ıı 9 lira 90 K. 
)) )) 68 

İtfaiye müdürlüğü için Hızım olan ve yukarda miktarı yazılı bu
lunan Battaniye ve kaput ayrı ayrı Açık eksiltmeye konulmuştur. 
Nümunesi ve Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksilt· 
meye girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanu
nunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 9 - 4 - 936 Perşembe günü saat 15 
de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

MCZAVEDELER 
~ ............. ..,. ..... _. ..... mıc;ımm ......... maz:mım 

İstanbul Orman Alım Satım Komisyonu Ba~kanhğından: 
1 - Belgrat ormanlarından kerestelik ve direklik tahminen 300 

üç yüz metrt: mikabı işlenmemiş ağaç 8 - 4 - 936 çarşamba 
günü saat 14 de ihale edilmek üzere açık arttırmaya konul
muştur. 

2 - Şartnameyi görmek için lstanbul Orman işleri Direktörlüğü
ne ve Büyükdere Bahçeköyünde Belgrat Orman işletme Di
rektörlüğü ne müracaat edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat 248 liradır. 

4 ihale İstanbul Vilayeti binasında Orman Direktörlüğu ciai•c 
sinde olacaktır. 

5 - İsteklilerin Ticaret Odasında mukayyet ve arttırmıya girmek 
için 2490 sayılı kanunda yazılı evsafı haiz olması gerektir. 

İstanbul Levazım Amirhği Satmalma Komisyonundan: 
Bir ve iki numaralı dikimevlerinde mevcut 66 ton yünlü kır

pintı ve 75 ton pamuklu kırpıntı 10 Nisan 936 Cuma günü saat 
15,30 da lstanbulda Tophanede Levazım amirliği Satınalma komis
yonunda kapalı zarfla arttırması yapılacaktır. Hepsinin tahmin be
peli 25770 liradır. Muvakkat teminati 1932 lira 75 kuruştur. Yünlü 
ve pamuklu kırpıntılar beraber ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı da 
ihale edileceğinden her biri için ayrı fiat vcrilecekfa. Şdrtna

mesi 129 kuruşa komisyondan alınır. Kırpıntılar dikimevlerinde 
görülebilir. isteklilerin teminatlariyle tekfil mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri : 

Devlet Demir 
İdaresinden: 

Yolları ve Limanları Umum İşletme 

Tahminen 16 ton hurda akkümülatör plakası 9 - 4 - 936 Per
şembe günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilinde 1 inci 
işletme komisyonu tarafından açık arttırma ile satılacaktır. 

Muhammen ton bedeli 42 liradır. Bu işe girmek isteyenlerin 
50 lira 40 kuruş muvakkat temanat ile kanunun tayin ettiği vesi
kaları ve kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeye manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname vermeleri lazımdır . Bu işe 

ait şartname Haydarpaşada 1 inci işletme komisyonu tarafından 

parasız olarak verilmektedir. ---
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Avrupadan gelen bobin sigara kağıtlarına ait boş sandıklardan 

200 adedi derhal ve mütebaki 1300 adedi altı ay zarfında teslim 
şartile pazarlıkla satılacaktır. f steklilerin sandıkları görmek üzere 
hergün Cibali fabrikasına ve pazarlık için de 2 - 4 - 936 günü saat 
11 de Kabataşta Alım, Satım Komisyonuna müracaatları. 

~· Okuyuculanmıza ! =::::z:ı:;oo -~ss:ımrı--
İstediğiniz ifan veya münakasa ve muza

yede işlerini, buna ait neşriyall, günlerini, 
tarihlerini bizden sorabilirsiniz. Münakasa 
Gazetesi en kestirme yol ile cevap verir. 

Gazetemize abone yazılınız ! 
İstanbul Gümrükleri Satış İşleri Direktölüğünden: 

M. K. N. AGIRLIGI KIYMETi CİNSi EŞYA 

K. G. L. K. 
4118/110 2749 302.39 Demir Gemi çıpası 

3599 1.580 94.80 İpek örme eşarp. 
Yukarıda yazılı eşyanın 30 · 3 - 936 günü saat 14 de sahş sa

lonunda ihalesi yapılacaktır. lsteklilerin şartlarımız mucibince yüzde 
yedi buçuk pey akçelerini yatırıp makbuz ve sair evrakilc kanu
nen muayyen saatte mezat salonuna gelmeleri ilan olunur. 

Beyoğlu Vaklllar Direktörlüğü ilanları 
Satıhk Mahlul Emlak : 

Değeri Pey parası 
Lira K. Lira K. 
2430 40 316 

2103 80 158 

BP.yoğlunda Asmalımescid Ma. Venedik 80. 
eski 12 yeni 22 Numaralı 9 oda, 1 mutfak, 
3 hela, 1 sarnıç, 1 kuyu hanenin tamamı 

Cedid 2637 
Beyoğlu Katip Mustafa çelebi Ma. Abdullah 
So. 18 numaralı 4 oda ve sofa ve mutfak 
hanenin tamamı. Cedid 693. 

)) » >> >> » 20 No.lı ,. 

ABt 

s 

-
2103 80 158 
3177 60 239 Beyoğlu Katip Mustafa çelebi lbil ve yeni L • 

İpek So. 21 No. 7 oda ve sofa ve kuyu ve 

3177 60 239 
232 80 18 

mutfak hanenin tamamı. C. 693 ~ 
)) » ıı ıı ıı 23 No. h ,. 

1144 00 86 

Heşiktaşta Türkali Ma. Uzuncaova sokağın
da eski 30 yeni 56 - 210 metro arsanın ta
mamı '3097 
Tophanede Cihangirde Cedidiye So. yan
mış Topcubaşı Ali camisinin 143 metro ar
sanın tamamı. 1102 müstagnianh. 

128 80 10 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Macar 
caddesinde 96 - 98 numaralı arsanın tamamı. 3 
2236 atik. 

1140 00 86 Tophanede Karabaş Topçular Ca. eski 300 
yeni 305 No. 4 katlı dükkanın 1/2 hissesi il 
c. 3087. 5 

Yukarıda yazılı malların tamamının mülkiyetleri peşin para ile 
ve on beş gün müddetle açık arthrmaya çıkarılmıştır. Üstermesi 
8 - 4 - 936 günü saat on beşte Komisyonda yapılacaktır. isteklile
rin yüzde yedi buçuk pey paralarile Beyoğlu Vakıflar Direktörlü -
ğü Mahlıllat kalemine gelmeleri. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Hepsine 600 lira değer biçilen Fatih Çarşambada Kovacıdede 

mahallesinde Lokmacı sokağında yeni 13 numaralı evin ankazı sa
tılmak üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 45 liralık muvakkat te
minat makbuz veya mektubile beraber 27 - 3 - 936 cuma günü saat 
15 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

imtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : lsmail Girit 

Basıldığı yer : İstanbul - Nümune Matbaası 
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