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Sayı: 1a CUMARTESİ 1t Nisan 1 9 3 & 

Yol progranıı 
3 sene içinde inşa ve tamir edilecek yollar 
Beş senelik yol progra d" t ı· •· b' t• - · · b se neden •t·b mının or sene ıgı ıt ıgınt ve u -

hazırla 1 ~ ~ren tatbik edilmek üz.ere üç senelik bir program 
574 bi nı· ıgı Yazılmıştır. Yeni program mucibince 936 senesinde 

n ıra sarfedil kt' B k mucibince ece ır. u paranın 554 bin lirası es i program 
para ile y :~tı~an .Y~llar için müteahhide veril~cektir. K~lan 
yolları Y l ş koy- ıltısak, Çubuklu - Paşabahçe, lstinye - iltısak 

937 se8:' ~c;k Ere~köy- lçerenköy yolu tamir edilecektir. 
para ile Tsı~ e yol .ınşa_sı için 550,5~0 lira sarfedilecektir. Bu 
Malt y 0 i apı - Sılivrı, .'! alova - Karamürsel, Selamiçeşme -
Yolla~;~· a .~va- Hamam, Usküdar - Şile, Kazhçeşme - Bakırköy 

938 ınşa, .1 mal ve tamir edilecektir. 
senesınde 366 OJO l · f ·· . Maltepe_ K t 1 Ed.' ıra sar ile Usk:idar - Şile şosesi tamır, 

Yakacık B:r .. ak, k ırnekapı • Dağyenice, Yalova - Bursa, Kartal-
' uyu Çe mece Ç t 1 ·· . tamir edilecek k - a a. ca, Usküdar- Heykoz yollan ınşa, 

inş asına t 490 500
15

1~en de asfaltle kaplanacaktır. 3 senede yol 
' ' ıra sarfedilecektir. 

Serbest döviz satısı , 
Türkiyeden İngilter 1 olarak İ ·ıt d eye nıa sevk eden ihracatçılar, mal bedeli 

g önd . 1ngı kerel en kendilerine şimdiye kadar gönderilen ve 
erı ece o an serbest d·· · \ · ı C k Bank . ovız erı Ya nız iimhuriyet f\'1er ez 
asına satabıleceklerine Vekiller Heyetince kar ·ı · t• •• "r verı mış !r. 

Almanya yumurtalarımıza talip 
Berlin ticaret odası, yeni yumurta nizamnamesinin ta tbika 

konulma~ın~n A~manyada çok iyi kaışıJandığını, Alman tüccar
larının buyuk mıkyasta siparişte bulunacaklarını bildirmiştir. 

Takas talimatnamesinde 
değiştirilen bir madde 

. Türk-Fransız modüs vivandasının hususi takas hükümlerine 
aıt talimatnamenin bir maddesi değiştirilmiştir Değiştirilen bu 
raddeye göre, takas tetkik heyetlerine verilecek beyanname
~rde ithal edilecek malların cinsi, miktarı ve hangi tarifeye 

tabi tutulacağının sarahatle yazılması mecburi tutulmuştur. 

Jj'~ktiil~>tl7:ıı;--t#I~ı;:+-:il .... +;n:;:t::il~ ~ 
~ ! .. Münakasa Gazetesi" Direktörlüğüne 

Ankara Caddesi No. 95 
İSTANBUL 

aylı k abone olmak Gazetenize 
is t · ıyorum. Abone bedeli olan ku r u s 

bugün Posta havale s ile gönderilmiştir, ç ı ka~ ~ 
s ayıları aşağıdaki adresime muntazaman g önde- ~ 
riniz. ~ 

İsmi _. ·- . ··- ~ 
l!. Adres ....... . ~ 
~t4:::uı:::~~mm~mmmm~ 

~ Okunaklı ) 

MCNAKASALAR 

Erzak, Zahire, Et ve· Sebze 
Edirne Vilayet Encümeninden : 

Cinı: i Kilo Fi atı Teminatı 
Peynir 300 30 7 lira 
Kesme makarna 50 20 1 " 
Birinci ekmek 4500 12 41 » 

Koyun e ti 800 30 18 ı> 
Sıö-ı r eti 300 20 5 ıı 

"' Zeylin yağı . . 200 . 30 5 » 
Gazi yatı mektebının yukarıda ad ları ve mıktan ya zılı erzakı yeniden 

açık eksiltmeye konulmuştur. ısteklilerin 13 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 
ı:, de h i zalarında yazılı teminat makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi Encü
menine gelmeleri. 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
Hara ih tiyacı için ı• bin iki yüz ıı kilo sade yağı << dört yüz >ı kilo 

makarna •( bin beş yü z ıı kilo zeytin tanesi ve <( üç bin ., litre zeytinyağı 

açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme günü 21 N ısan _936. Salı gü?~ sa~t onbeşt~r. ~ksiltme yeri. Ka

racab ey Harası merkezidir. Zeytın tanesının kılosıına yırmı kuruş, zeytınya-
ğrnın litresine elli kuruş , tereyağının kilosuna seksen kuruş, makarnanın ki
losnna yirmi beş kuruş muhammen kıymet takdir edilmiştir. 

Bu i şlerin hepisi için iki yüz elli lira muvakkat teminat alınacaktır. 
İsteyenlere Haradan şartnameleri parasız veril_e~ektir. fstcklilerin eksiltme 
günü teminatlarilc birlikte Harada bulunmaları ılan olunur. 

inşaat- tamirat- tuğla ve kiremit 
Devlet Demiryolları ve Li

manları işletme Umum ldare
ainden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı 
bir grup ahşap eşya 204 936 Pazar · 
tesi günü saat 10 da Haydarpaşa 
gar binası dahilindeki 1 inci işletme 
komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile satın alınacaktır . 

Bu i şe girmek istiyenlerin 135 
liralık muvakkat kminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalarla birlikte eksilt· 
me günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

811 işe ait şartnameler komisyon
dan parasız olarak dağıtılmaktadır . 

l - 1 ade~ telefon etajeri, 1 
adet yaıı makınesi masası , 6 adet 
sigara masası, 2 adet küçük ve bü
yük büfe , 1 adet etajerli kütüphane, 
l adet dosya dolabı , 10 adet maro· 
kcn koltuk, 5 adet maroken kan<ı.pe 
22 adet maroken sandalya, 1 ade~ 
şe f yazıhanesi, 1 adet etajerli memur 
masası, 2 adet saksı sehpası muham
men bedeli 1796 liradır. 

-
Sümer Bank Genel Direk

törlüğünden : 

1 - Konya Ereğlisinde inşa edi
lecek bez fabrikası buhar kuvvet 
santralı inşaatı vahidi fiat esasile ek
sillmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen 
inşaa' Jedıeli 136611 lira 10 kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C Fenni şartname, ölçü usulü 
D - Vahidi fiat ve keşif hüla-

sası 

E - Projeler 
isteyenler bu evrakı 6,90 lira 

bedel mukabilinde Sümer Bank An
kara Şubesinden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 Nisan 1936 Cu
martesi günü saat 11 de Ankarada 
Ziraat Bankası binasında Sümer Bank 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
olacaktır. 

5 - İsteklilerin 8081 lira muvak
kat teminat vermesi lazımdır. Bundan 
başka eksiltmeye girecekler ilan edi
len bu bina cesametinde bir fabrika 
binası inşaatını muvaffakiyetle yap
tıklarını tevsik ederek eksiltme gü
nünden üç gün evvele kadar Ban
kaya müracaatle bir ehliyet vesikasl 
alacaklar ve bunu tekti{ mektupları
na leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 

yazıldığı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Sümer Bank Umum 
Müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın ka-
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bpatılmıı bulunması dikten aonra teklif zarfları içerisine 
koymaları, 

Glmrlk Muhafaza Genel 
s-.t.Dbk lıtanbul Sabnalma 

ü~-lqonandan : 
l - Ketif bedeli 693 lira 8 ku· 

ftll olan Galata yolcu salonu çatası 
tuairbain 15 • 4 • 936 Çarşamba gü· 
.. aut 15 de pazarhtı yapılacaktır. 

2 - Kqif ve prtnamesi komis· 
,.._ alıubilir. 

S - isteklilerin 52 liralık temi
*b -vakbte makbazlarile en az 
.... benzer betyt1z liralık yapı İfİ 

JllPbllna dair Bayındırlık Direktör· 
....... tudikli ehliyet vesikası ile 
ıcom.,o... srelmeleri. -

Klrtehlr C.~H. P. ll16nkurul 
a11llınhlmdan : 

Enelce kapalı zarf usulile eksilt· 
8leJ9 konulan Kı...,hir Halkevinir. 
16,000 liralık inpat işine talip çık· 
mıchtmdan 8 - 4 • 936 tarihinden 8 -
S • 936 tarihine kadar işin pazarlık
la yaptınlmuına karar verilmiş ol
datundan taliplerin Kırtehir C. H. 
P.. e.,kanhtına müracaatleri ilin 
ohmur. -

Belediye Bankaıından : 
1 - Ankarada Cumhuriyet cad· 

cleainde Hukuk Mektebi önündeki 
ana &zerinde yapbnlacak Belediye· 
1er Bankası bina•ının götürü olarak 
ve (anahtar teslimi) ıuretile inşası, 
bpab zarf usulfi ile ve 20 pn mid· 
cletle ebil~ konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen bymeti 
357,257 Uçy&z elli yedi bin ikiyllz 
elli yedi lindır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Beledi· 
,eler Bankuı Genel Direktörlük bi
nasında 29 Nısan 1936 Çarşamba 
rGnO sut 14 te Banka idare Meclisi 
huzurunda yapılacaklar. 

4 - isteklilerin bu işe ait eksilt
me prtnameaini, mukavele projesini 
fennt umumi ve busuai ve malzeme 
prtnamelerile sair cedvel ve evralu 
(50) lira bedel mukabilinde Ankara· 
da Belediyeler bankuından ve lstan
balda Galatada Bahtiyar hananda 22 
numarada mukim bina proje Miman 
Seyfi Arkandan alabilirler. 

5 - Ebiltmeye girebilmek için, 
isteklilerin : 

A) - Terk vatandqı olması, 
B) - En qatı ikiyiz bin liralık 

bir binayi muvaffakiyetle baprdıtına 
dair salibiyetli makamlardan alınmış 
muaaddak bir vesikayı haiz balan-
muı, 

C) - Musaddak ehliyeti fenniye 
ve.ibsam hamil bulunmus, 

D)- 357.257 8çy8z elli yedi bia 
ikiJlz elli yedi lira muhammen be
deli olan bu İfİ halen yapabilecek 
mall Wr iktidarda oldutana dair 
BanblGdaa bir .-ika allDlf bulun· 

6 - isteklilerin teklif •ektubla
rını eksiltme günfi azami saat 12 ye 
kadar, ihale şartnamesinde yazılı 

şartlar dairesinde ve makbuz muka
bilinde bankaya tevdi etmiş bulun
maları şarttır. -

GClmrilk Muhafaza Genel 
Komutanlatı Sabnalma Komis
yonundan: 

1-Keşif bedeli 1716 lira 90 kuruş 
olan Galata gfimrlltü levazım servisi 
tarasaları inşaab 25·4-936 Cumartesi 
rGnil saat 10 da açık eksiltme ile 
yapılacaktır . 

2 - Proje ve keşif şartnameleri 
komisyondan ahnar. 

3 - isteklilerin en az 1500 lira· 
lık bu işe benzer it yaptıtına dair 
Nafıa başmfihendislitinden fenni eh· 
liyet vesikasile 129 1.rahk ilk temi· 
natlarile komisyona gelmeleri. -Konya llbayhpndan : 

1 - Konyaya 10 kilometre meaa
fede Sille ve 20 kilometre mesafede 
Albnapa mevkilerinde yapılacak baraj 
yerlerinde 37, 47, 62 milimetre kut
runda icabına göre dört metrodan 
30 metroya kadar sondaj yapılacak
br. 

2 Karamanda tazyikli su bul-
mak için iki mevkide azami yüzelli 
metre sondaj yapılacaktır. Muvaffa· 
kiyet husulünde sondaj ameliyesi 
Konya ovasının muhtelif yerlerinde 
tekrar edilecektir. 

3 - Bu 10ndajlan yapmak ve 
daha fasla malGmat almak istiyenle
rin 30 Nisan 936 tarihine müsadif 
Perşembe gfinfi saat on beşe kadar 
Konya Viliyetine m&racaatleri ilin 
olunur. -Gazi Elitim Emtltcılil Dt
rekt6rlQClnden: 

Binanın çatısında etemit tamirata 
yap.aJacaktar. Ketif bedeli 700 liradır. 

Teminatı ~O liradır. 
Keşif ve fenni şartnemesini gör-

mek ve fazla malGmat almak isti · 
yenler hergfin Okul Direktörlfitunc 
mllracaat edebilirleı'. 

ihalesi açık eksiltme suretile 13-
4-936 Pazartesi ırOnil saat 15 te 
Mektepler Mubuebecilitinde yapı· 
lacaktır. -

lnht1arlar U. MilclGrlillünden 
1 - inhisarlar idaresinin lzmir

de Çamalb tuzlasında yapbracats 
26215.60 lira keşif bedelli anbar ka· 
palı zarf uauliyle ebiltmeye konul-
mUflur. 

2 - Eksiltme 20-4-936 Pazartesi 
tr&nii saat 11 de Kabataşta inhisarlar 
6inuındaki komisyonda yapılacaklar. 

3 - Muvakkat teminat 1!H8.17 
liradır. 

4 - l.tekliler lh\)eden en az a~ 
gfin evvel inhisarlar ibpat şubesine 
plerek diplomalı mtmar ve mfiben
dis olduklarını ve evvelce demir ça
bh inpat yaplDJf bulunduklarını mu· 

-· kavele ve kabul raporu aurefleriyle 
E) - Mdduta 18. 100 on sekiz iabat fttikten ve fenni ehliyet veai· 

bin ytl• linılllk ~ temiut kuı alchktm IODra 135 kurua mu-
vermesi, kabilinde kefif enakım 18tiJebillrler. 

G) _ J.teklilerin 5 - Bu vesaiki havi kapalı arf 
,.... .eoibluı elesin- ıı'liltill!ııt t~ ... 6 - ... ı 10. kadar 
Wr tin evveline kadar Banw;. Nlallline makbuz mub· 
i ..... ederek kabul ve tudik ettir- ~ .. llWir. 

Müteferrik 
lnhitarlar Umum MüdürlG

iünd~n: 
Şartnamesi mucibince 70 X 102 

eb'adında ve 8 x 6 ~okumalı ·100 
bin çuval pazarlıkla satın alınacaktır. 
istekliler şartnameyi görmek için 
hergfin ve pazarlık !iin de yfizde 
7,5 mvvakkat güvenme parasile bir
likte 21-4-936 tarihine rashyan Salı 
pnil saat 15 tc Kabataşta Alım, 
Satım Komisyonuna müracaatları. 

-
lnh!ıarlar Um'.lm MGdilr

lillilnden: 
1696, 13 lira muhammen bedelli 

7 kalem demir malzeme açık ek· 
siltme suretile satın abnacaktır. 

Eksiltme 25-IV -936 tarihine ras· 
hy•n Cumartesi günfi saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapıl•caktır. 

isteklilerin şartnameleri almak 
üzere herpn ve eksiltme için de 
tayin olunan pn ve saatte yüzde 
7,5 güvenme parası olan 127,50 111'& 
ile birlikte müracaatleri ilan olunur. 

-
lnht .. rlar U. Modiirliltcınden: 
1 Cıbali merkez clepo9U için 

şartname veı projeleri mucibince 8000 
lira muhammen bedelli iki adet ylk 
asansörü kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Şartname ve projeleri 40 
kuruş mukabilinde Kabktqda leva
ua ft .....,._ , ... H'' dıW' 

caktır. 

3 - Eksiltme 3-Vl-936 tarihine 
ruthyan Çarşamba gfinü sut 15 de 
Kabatqda levazım ve mfibayaat ıu· 
besindeki alım komisyonunda yapıla· 
caktır. 

4 - isteklilerin elrsiltme ptln
den en az on gfin evvel &atsız tek
lif ve katalotlarını Tütlln fabrikalar 
ıubemize vermeleri lizımdar. 

5 - Taliplerin kanunun tarifatı 

dairesinde yllzde 7,5 muvakkat rl· 
venme parası olan 600 Urahk mak
buz veya teminat mektubu ile bir
likte kapalı zarfları ebiltme için 
tayin olunan pn ve sutten bir ... t 
evveline kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisine vermeleri ilin 
olunur. -

iıtanbul Levazım Ainlrlill 
Sabnalma Komiıyonundan: 

.de yapdacaktır. Pazarllfa ri 
olanlann yedlerinde 450 I~ 
akçaaile beraber relmeleri ve 
nameyi ıörmek ve fazla izahat 
istiyenlerin idaremiz Levazım 
Ticaret Şeflitine milracaatleri. -

lıtanbu l.eYUUD 
Sabnalma Komlltonunclan: 

6 adet Hamur tebea 10 
hamur mudalyuı 200 adet pasa 
tası 11 Niun 936 Cumartesi 
saat 11 de Tophanede 
Komisyonunda pazarlıkla aluııae1*' 
Hepsinin tahmin bedeli 690 • 
Son teminat 103 buçuk liraclll". 
name ve nfimuneai Komütyoncla 
rlllebilir. lateldilerin belli 
Komisyona gelmeleri -
G._...mahafua,_ı 

mutanblı l.tanw •im• 
komilyoaundan : 

1 - G&arik muhafaza -
İfİD 600 tak11n çift kltlkll ve 
ka'Jlfb .,..... »- 4o, 936 C 
günü saat on dörtte pazarlıfl 
lacakbr. 

2 - Tuınlanan tutarı 2580 

-
Dnlet Demlrfollan 

manian 1 ...... 
lblden: Kuleli Lisesi için 2040 metre 

teli 13 Nisan 936 Pazarteai gün& 
saat 15 de Tophanede Sabnalma 
Komisyonunda açık eksiltme ile ~~· 
nacakbr. Tahmin bedeli 693 lira 
kuruştur. ilk teminatı 52 lira 
kuruotur. Şartname ve nllm 
Komisyonda prlllebilir. lsteklil 
belli natte Komisyona ~!Wl!lılll'a. -Fabrika •• HaYGalar Dtrek
tarlGlladea: 

idaremizce açık pazarlık sunıtile 
75 metre mikibı çaralı tam• ..... 
..... koatr pllk, tana tahtw 
....,,. aımacakbr. 

Pazarhk 16 Nisan 936 Per,embe 
giln& saat 15 te Fabrika w HaVUo 
1ar Direktörlitil Şef&er Eaeaaıeain-
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Elektrik tesisatı ve malzemesi 

Elektrik Tesisatı 
. - Gediz kasabasının elt..ktrik 

tesısatı Nafıa Ve kaleli nce musadd k . a 
1 

proıe ve şartnamesi mucibince eksilt
meye konu lmuştur. 

2 - Teşisat iki kısımdır. 
Birinci kısım 3500 lira bedel mu

hammeneli santral binası açık eksilt
me ıle. 

İkinci kısım m!kine elektrik mu
vellidi tevzi tablosu irtibat nak·ıı . 

b k • , ıı erı 
şe e e lesisatı ve bunlara ait temel-
ler ve bunlar üzerinde cümlesinin 
monlaiları ve sair bilcümle teferruat 
ve malzeme k 1 f 
Bed r apa 1 zar usuliyledir. 

e ı muhammen ( 14921 ) lira 10 
kunıştur. 

3 - Bu işe ·l 
A Ek · · ı aı evrak şunlardır: 

·, sı .lml e şartnameleri. B. Muka-
ve e proıe eri C F , 
D . · · ennı şartnameler. 

. Proıe ve planlar E. K .f 
ler ve teferruatı. . · eşı name-

4 - İstekliler bu evrak G d' 
b 1 d' . d ı e ız 

e e ıyesın e görcekleri gibi beş lira 
~edel mukabilinde lstanbulda Taksim
~.h istiklal aparbmanında elektrik 

mu e d' · H n ısı asan Halet'ten 1 b· ı· 1 
5 a a ı ır er. 
.. - Açık eksiltme 1 Nisan 936 

dan ıtıbaren 30 gün ol 1 M 
936 C up ayıs 

uma günü saat 15 de k l - ---- ve apa 1 

2 - 11000 Kg. dekistiri: mu
hammen bedeli 2750 lira ve muvak
kat leminatı 206 lira 25 kuruştur. 

3 - 2000 adet çimento karo mu
hammen bedeli 200 lira ve muvakkat 
teminalı 15 liradır. 

-İ stanbul Komutanlığı Satın-
alma Komisyonundan : 

İstanbul komutanlı~ı birlikleri 
ı hayvanatı için 1200 dönüm çayır 
e alınacaktır. Çayırı olanların 13 Nısan 
ıı 936 Pazartesi günü saat 14.45 de 

Fındıklıdaki Komutanlık satınalma 
1 Komisyonuna gelmeleri . 

e İaanbul Belediyesinden : 
lstanbul Belediyesi tarafından 

gönderilecek tahminen 300 tane fa-
kir ve k' . 

rı ımsesız cenazelerin yıkan-

ması, kefenlenmesi ve gömülmesile 
Morgdan .. d 'l ' - .. .. gon erı ecek • tahminen 200 
olunun yalnız .. "I ..... 

' .. gomu mesı ı~ı uç sene 
muddelle açık k ' it e sı meye konulmuş-
tur. Belediyeci .. d . . en gon erilecek .. 1 .. 1 
ıçın 300 M d o u er 

' org an gönderilecek .. 1 .. -
lere de 50 kur b d o u 

•' . . uş e el tahmın edil-
mıştır. Şartnamesi Levazım M''d" -
l~ğünde görülür. İstekli olanla: 2';°s 

e lıralık muvakkat tem· t kb 
ına, ma uz 

I· vt:ya mektubile beraber 28- 4 936 
~ Salı günü saat lS te D . • E .. 
t
, d aımı ncu· 

men c bulunmalıdır 
ı -

' İstanbul S hh· M 1 A ı ı üesaese er 
rttı rrna ve Ek siltme Komis

yonundan: 

Her muayene t d . . .. f' 5 . ve e avı evı ıçın 
eta1er ve 5 k 1 r 105 . aryo a olmak üzere 

~t t etajer ve 105 karyola olbabdaki 
O şkar name veçhile açık eksiltmeye 
, onmuştur. 

1 - Eksiltm 29 .. .. e +936 Çarşamba 
ıtl gunu saat l4,S ta Cağ'alo~fondaki 
.e Sı hhat Müdürlüğündek' K . d 

yapılacaktır. ı omısyon a 

zarf usuliyle eksitlme 1 Nisan 936 
tarihinden itibaren 4S gün olup ek
siltme 15 Mayıs 936 tarihine müsadif 
Cuma günü saat lS de Gediz bele· 
diye binasında yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
taliplerin keşif bedellerinin yüzde 
7,5 u nisbetinde muvakkat teminat 
akçesi yatırmaları veya 2490 nolu 
kanun tari fatı dairesinde bir banka 
mektubu ve yahut sair teminat gös
termeleri ve şimdiye kadar bu gibi 
işleri yaptıklarını ve bu husustaki 
fenni kabiliyetlerini gösterir vesika 
ibraz eylemeleri ve bunlar bir şirketi 
temsil ediyorlarsa musaddak vekalet
name ve mukayyet bulundukları tica
ret odası veya mahkemesinden son 
tarihli bir vesika gostermeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları 5 inci 
maddede yazılı saattan bir saat evvel 
belediye dairesine teslim edilecektir. 
Posla ile gönderilecek mektupların 

nihayet mezkur saate kadar gelmiş 

ve dış zarfının mühür mumile kapa
tılmış olması şarttır. 

8 - Teklif mektuplarının 2490 
numaralı kanunun tarifatına ve hü
kümlerine uygun cılarak hazırlanmış 

olması şartlı r. 

2 - Tahmini fiat bir etajer için 
975 kuruş ve bir karyola için 1 lSO 
kuruş olup mecmuu u223l>ı lira 25ıı 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (< 167 ,ı 

liradır. 

4 · Şartnameler parasız olarak 
Sıhhal Müdürlüğünde mulemedlikte 
verilmektedir. 

S - Taliplerin cari seneye ait 
Ticaret Odası vcsikasile 2400 sayılı 
kanunda yazılı belge ve muvakkat te
minat makbuzu veya bankaka mektupla 
rını yukarıda yazılı eksiltme saatinden 
bir saal evvel vererek Komisyonda 

bulunmaları. -
İstanbul Levazım Amirliği Sa

tınalma Komisyonundan : 

Gülhane Hastanesi için yüz ve 
~skeri Tıbbiye için yüz ki cem'an 
200 adet altlı üsllü karyola 27 Ni
san 936 Pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede Satın::lma Komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. Altlı 
üstlü karyolanın beheri 18 liradır. 
Her ikisinin ayrı ayrı teminatı 135 
liradır. Şartnamesi Komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin kanuni vesika
lariy le belli saatte komisyona gelme

leri. 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlıği İstanbul Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Tasınlanmış değeri 2954 
lira olan gümrük kolcuları için 211 
ila 25 tane muşambanın 24-4-936 Cu
ma günü saat onda açık eksiltmesi 
yapılacaktır . 

2 - Şartname ve evsafı Komis
yondan al ınabilir . 

3 - isteklilerin ilk lenıinat ola
r ak 221 l i ral ık vezne makbuzu veya 
teminat mektuplariyle Komisyona 
gelmeleri. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari Alat 
İstanbul Komutanlığı Satın

alma Komisyonundan : 
Sıhhiye ihtiyacı için 10 adet brüet 

14 Nisan 936 Salı güni.i saat 14 de 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Muhammen tutarı 490 liradır. Kat'i 
teminat 74 liradır. Şartnamesi komis
yonumuzda hergün öğleden evvel 
görülebilir. isteklilerin teminat mak~ 
buz veya mektuf·lariyle beraber bellı 
gün ve vakti muayyeninde Fındıklı
daki Komuianlık arttırma ve eksiltme 
komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme Komisyo
nundan: 

Her muayene ve tedavi evi için 
147 şer kalem olmak iizere 21 mua
yene ve tedavi evine alınacak .21 ta· 
kım ilaç ve malzeme olbabdakı şart-
name veçhile ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeyi! konvlmuşlur. 

1 - Eksiltme 29 - 4 - 936 Çar 
şamba günü saat 15 te Cağaloğlun· 
daki Sıhhat Müdürlüğündeki Komis
yonda yapılacaktır. 

2 _ Tahmini fiat beher takımı 

300 liradan 6300 liradır . 
3 - Muvakkat teminat 472 lira 

50 kuruştur. 
4 _ Şartnameler parasız olarak 

Sıhhat Müdürlüğü mutemedliğinden 

verilmektedir. 
5 - Taliblerin cari seneye ait 

Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 
kanunda yazılı belge ve muvakkat 

teminat makbuzu veya banka mek
tuplari le teklif mektuplarını yukarıda 
yaz ılı eksiltme saatından bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde 
Komisyona vermeleri. -Ankarada Jandarma Gene l 
komutanlığı Satınalma komis
yonundan: 

. Eldeki '-:asıf larına uygun ve bir 
kıl,?suna el.lı beş kuruş de~er biçilen 
( 1.:.000 ) .. k~~o vazelin 22-4-936 Çar
şamba gunu saat on beşte kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan 
alınabilir. 

.Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
eksıltme vaktından en az bir saat 
evvel 495 liralık teminat, şartnamede 
yazılı belgeler, teklıf mektuplarını 
komutanlık kurağında komisyona ver· 
miş olmaları. 

Ankara Merkez Ziraat Mü
cadele Enstitüsünden : 

1 _ Enstitümüze teferruatile üç 
adet Ehret sistemi Termostat pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen fiat (990) do
kuz yüz doksan liradır. 

3 - Termostatlara ait fenni şart· 
nameyi görmek istiyenler Enstitüye 
müracaat etmelidir. 

4 Pazarlığa iştirak edecek o-
lanların °/0 7 ,S hesabi le muvakkat te
minat akçelerini yatırmış oldukları 
halde 13 Nisan 936 Pazartesi günü 
Enstitü binasında toplanacak olan sa
tınalma komisyonuna baş vurmaları 

lazımdır. 

------------------=------~--............ ""!"'-------------.--------·-----~ 

Elllziz Villlyetinden 
Elaziz Vilayetinden: 
1 - 20 Nisan 936 Pazartesi gü

nü saat lS de Elazizde Defterdarlıkta 
teşekkül edecek eksiltme komisyo
nunda 20.000 liralık bedeli keşifli 
Sivrice hükumet konağının kapalı 
zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Münakasa müddeti 1 Nisan 
936 dan itibaren yirmi gündür. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin aşa

ğıdaki şartları haiz olması şarttır. 
A - Eksiltmeye gireceklerin be

deli keşfinin yüzde yedi buçuğu olan 
(1500) liralık teminat mektubu veya
hut bu parayı nakten malsandığına 
yatırdıgına dair makbuzu eksiltme 
zarfında bulunduracaktır. 

B - Müteahhidin bu gibi işleri 
yaptığına ve başardığına dair elinde 

Nafıa müdürlüklerinden tasdıkli eh
liyetnamesi bulunacaktır. 

C - İşin fenni kısmını deruhte 
edecek olan fen memurunun fen mek· 
tehi mezunu olsa dahi hükumete ait 
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 tafsilal almak istiyen
ler Elaziz Nafıa Müdürlüğüne müra· 
caat ederek dilediği takdirde iki lira 
bedel mukabilinde evrakı keşfiye ve 
şartname ve proieyi alabilir. 

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

alması şarttır. 

Nakliyat 
~ A N KD ©ı©ılfil : 

1 Eti Banka ait Guleman Krom madeni mevkiinden takri-
ben 22 Km. mesafede bulunan Ergani - Maden istasyonuna hay
va~la krom cevheri nakliyatı 1900 sonuna kadar müteahhide 
vertlecekttr. 

2 - Nakliyata en geç ı Haziran 936 da başlanması şarthr. 
3 - Nakliyata lüzumu olacak hayvanlarla çuvalların tedariki 

müteahhide ait olacaktır . 
4 - Münakasaya girmek istiyenler 1000 liralık teminat mek

tubu vereceklerdir. 
5 - Münakasa şartlarını ve mukavele esasatını anlamak isti· 

yenler An karada Eti Bank merkezine ve yahut bankanın Ergani· 
Maden kazasındaki Guleman bürosuna müracaat etmelidirler. 

6 - Münakasa Nisanın l5,:inci Salı günü Erganideki Guleman 
Madetı Bürosunda yapılacaktır. 
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Mensucat ve giyinecek eşya ve camaşır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

İstanbul Harici Askeri Kıta
atı İlanları: 

Bir metresine biçilen eder 22 ku
ruş olan 300 ila 400 hin metre ça· 
maşırlık bez kapalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. İhalesi J 5 Nisan 936 
Çarşamba günü saat 15 dedir. İlk 
inanç parası 5650 liradır. Şart!lamesi 
440 kuruşa komisyondan alınır. Ek
siltmeye girecekler kanuni ilk inanç 
parası ve kanunun 2 ve 3 uncü 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel Ankarada M. M. V. 
Satınalma Komisyonuna vermeleri. 

Bir metresine biçilen ederi 258 
kuruş olan altmış il:i eo hin metre 
kaputluk kumaş kapalı zarfla eksilt
meye konu im ustur. Şartnamesi 1032 
kuruşa komisyondan alınır. İhalesi 
14 Nisan 936 Salı giinü saat 15 de-

dir. ilk inanç parası 11570 liradır. 
Eksiltmeye girecekler kanuni ilk inanç 
parası ve kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evvel Aııkarada M. M. V. 
Satınalma Ksmisyonuna vermeleri. 

is tan bu! Levazım Amirliği Sa
tına ima Komisyonundan: 

Gedıklı Erbıış hazırlama okulu için 
niiınuncsi gibi 350 çifl yemeni 13 
Nisan 936 Pazartesi giinü saat 14,30 
da Topanede Salınalma Komisyonun· 
da açık eksiltme ile alınacaktır Tah 
min bedeli 682 lira 50 kuruştur. lık 
teminatı 51 lira ~o kuruştur. Şartna
me ve nümunesi Komisyonda görü· 
lebilir. 1steklilerin belli saatte Ko
misyona gelmeleri. 

Lüleburgaz İlçebaylığından: 
l llçemh: fakir göçmenleri 

için 35 ila 49 beden numarası yiiz 
takım elbise ve bu miktar don göm· 
lek ve 29 numara ila 46 numarası 
100 çift yemeni eksiltme usulile alı
nacaktır. 

2 - ihalesi 20 - 4 - 936 Pazarte
si saat 14 de iskan dairesinde toplu 
komisyonda yapılacaktır. 

3 - 100 lukım elbisenin bedeli 
mulıammeninden gömlek dahil 800 
100 çift yemeninin ise 100 liradır. 

4 - Taliplerin ve fazla tafsilat 
almak isteyenlerin şartnameyi görmek 
üzere komi:.yona müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Makineler, motörler, sair teferruatı ve yağları 
Ankara Jandarma Genel Ko

mutanlığı Satınalma Komisyo
nundan: 

Eldeki vn.sıllarına uygun bir kilo
suna elli beş kuruş değer bıçilen 

12000 kilo vazelin 22-4-936 Çarşamba 
günü saat on beşte kapalı zarf usulile 
satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan 
alınabilir. 

Eksi itmeye girmek isliyenlcrin 
eksiltme vaktinden en az bir saat 
evvel 495 liralık teminat, şartname
de yazılı belgeler, teklif mektuplarını 
Komutanlık kurağında komisyona 
vermiş olmalıırı. 

Trakya Umumi Müfetti~liği 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Trakya Umumi Müfettişlik 
emrindeki otomobilleri için 300 tene
ke Standard veya hu benzinin bütün 
evsafını haiz saf benzin satın alına· 
caktır. 

2 - işbu benzinler bütün vilayet 
merkezleriyle lüzum hasıl oldukça 
kazalardan alınacaktır. 

3 - Benzinlerin evsafı ve nere
lerde ne miktar bulundurulacağı ayrıca 
hu~usi şartlara tabidir. 

Hususi şartları Öğrenmek istiyen
ler Müfettişlik Satınalma komisyo· 
nuna müracaat etmelidir. 

4 - 3 Nisan 936 tarihinden iti
baren 15 gün müddetle açık eksilt· 
meye konmuştur. Taliplerin ayın 

16 ıncı günü saat 14 te yü7.de 7,5 
depozit akçeleriyle komisyona müra
caatları. 

KonyaÜbayhğından: 
Konya Vilayeti bir komple Son

daj aleti alacaktır. 
Sondöz Elmas ve Perküsyon ile 

işliyebilecek ve herhangi bir istikıı
mettc delik delebilecek ve her türlü 
toprak ve kayada işliyebilecek dokuz 

santimetro kulnında bir boruyu yiiz 
elli metro derinliğine indirebilecek 
kabiliyette olmaları. 

Sondözlerin sıkleti azami iki ton 
olacaktır. Sondözlerin nümune çıka
cak aletlerle mücehhez olması gerek
tir. isteklilerin teklif mektublarını 
Nisanın otuzuncu Perşembe gününe 
kadar Konya Vilayetine yolla:nalar 
ve fenni mütemmim malümal ıçın 

Konya Vilayetine müracaat etmeleri. 

Kor S . A. Komisyonundan: 

l - Konyada bulunan Gedikli 
Erbaş mektebi ihtiyacı için 50 metre 
uzunlukta 85 yassı genişli~inde 

itf aiyc lrortumu ve yine 50 metre 
uzunluğunda 65 yassı genişliğinde 

itfaiye hortumu 2 adet 85 lik rekor 
iki adet 65 lik rekor bir adet lanse 
rekor açık eksiltmeya konulmuştur. 

2 - Mezkur malzemenin muham· 
men tutarı 146 lira 50 kuruş olup 
muvakkat teminatı 11 liradır. 

3 - Eksiltme 13 Nisan 936 
Pazerlesi günü saat 10 da yapıla

cağından isteklilnin mezkur günde 
Komi~yonda bulunmaları. 

TEL ·AVİV 
(Filistin) 

Şark Panayırı 
30 Ni!!an - 30 Mayıs 1936 

Tafsilat için: lstanbulda, Ben· 
cibara Hanında 13 - 14 No. larda 
G. BLUM Telefon : 20494 bilel 

ve nakliyat içın " NA TA ,, seya· 
hat acentalıklarına müracaat. 

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Miktarı Mahiyeti Cinsi Tahmin 

bedeli 
750 lira 

Muvakktı 

teminat 
57,40 900 metre Hartalık 1,80 

.nelre eninde 
Selen bezi 

Yukarıda miktar ve evsafı yazılı selen bezinin 14 Nisan 9~6 Salı 
saat 15 de Basımevimizde yapılacak olan açık eko;iltmesine girmek iste 
!erin muvakal teminatlerını ve7.nemize yatırarıık o giin muayyen " 
Komisyonumuza başvurmaları ilan olunur. 

Şartname ve nürnune hergiin Ayniyat Şefliğinde görülebilir. 

Bayındırlık Fen okulu Satın 
alma kurumundan : 

Okul kütüphanesi için satın alına· 
cak 835 lira 27 kuruş tahmin bedeli 
ecnebi kitap V'! mecmualar, şartna
mesine göre açık eksiltmeye kon
muştur. Eksiltme 24 4-936 Cuma gü
nü saat 14 de lstanbul Kültür direk
lörliijtü binası içinde Liseler mulıa
sebeciliğinde toplanan komisyonda 
yapılacaktır. ilk teminat 62 lira 65 
kuruştur. İsteklilerin eksiltmeden bir 
giin evvı•linc kadar şartnameyi gör
mek ve ilk teminatlarını yııtırabil
mek üzere Arnnvutköy Sarı:ıf btır· 
nıındııki okula bnş vurmaları ve ek
silt meye teminat ınokbıızları ve 2490 
sayılı kanunda yazılı belgelerle gel
meleri. 

H. MENDEUNO 
Galata, Karaköy, Tünel clvarırıdl 

sabık Mnyer Mağazası OstO 

Sesli Han, No. 1-2 

En zengin ce3 
En ala kumaşE 
KUSURSUZ BİÇKi - UYGUN ATL 

M ZAVEDELER 
İs tan bul Gümrükleri Satış İşleri direktörlüğünden: 

M.K.N. Ağırlığı Değeri Cınsi e~ya 
4368-166 2323.00 5807.50 Binek otomobili 
4367-165 50.00 37 .10 Yedek iç ve dış 13 
4366-164 ~.200 4.40 Oto yastığı 
1363-163 30.00 2.10 Yedek tekerlek 

1 - Yukarıda yazılı eşya 2490 S. KAN. lıiikmüne tevfikan kapalı 
usulilc satılacaktır. 

2 - Şartnameler bedt"!si7. lstanbul Gümrükleri Satış işleri Direk 
liiğiinden alınacaktır. 

3 - Arttırmıya ait zarflar 16-4-936 G. saat 16 da Satış Komisyl 
odasında açılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı u5 l 4 ıı liradır. 

5 - isteklilerin Ticaret Odasına kayidli tüccardan bulunduklarına 
Odanın vesikalarını teklif zarflarına koymaları şarttır. 

6 - Bu arttırmıya gireceklerin teklif mektupları 2490 S. KAN. 33 il 
maddesinde gösterildiği ve yukarıda " 3 ıı S. fıkrada yazıldığı üzere si 
15 e k:ıdar makbuz karşılığında Salış Oirektörlüğiine verilmesi mecbmid 

İstanbnl güır.rükleri saiış iş
leri direktörlüğünden : 

Gümrüğümüzde 1549 S. KAN. 
Muvakkat maddesi mucibince 2490 
S . Kan. ki usullere göre satılacak 
eşya vardır. 

Müfredat li~leleri Oireklôrlükt
dir. Görm~k isteyenler hcrgün sabah
tan öğleye kadar müracaat edebilir
ler. Bu eşyanın ihalesi Mayısın 30 
uncu günii saat 10 da yapılacaktır 

Peyler hergün alınır. Yalnız iha

le günü saat 9,5 a kadar pey ak

çesi almak için müracaatler kabul 

olunur. Muvakkat teminat miktarı 

209 liradır. 

T. Ta. C. Ilgın Şubesinden: 

276 tüylü ve tüysüz koyun, 193 
tiftik, 108 kıl ve 65 sı~ır derisi tane 
itibarile 30 - 3 - 936 dan itibaren 15 
gün müddetle açık arttırmaya kon-

duğundan taiip olanların Ilgın T. 
K. ŞuLesiııe müracaatları. 

inhisarlar U. Müdürlüğünd' 

140 lira kıymetinde 64 kalem rJI 

telif eşya Mecidiye köyiinde L1 

fabrikasında, 120 lira kıymetind 
kalem muhtelif eşya Cibali uı 

f abriknsında, 21 kilo pirinçten 
mul yaka işaretleri Kabataşta levB 
ve nıühayaat şubesi anbarlarınd• 

Yukarıda mıktarı yazılı eşya Jı 

!eri mucibince 1 S - 4 . 936 tarih 

rastlayan Çarşamba günü saat 10 
pazarlıkla satılacaktır. 

isteklilerin eşyayı görmek iij( 

hergün bulundukları yerlere ve 
zarlık için de tayin olunan gil 

yiizde 15 muvakkat güvenme P' 
lariyTe birlikle Kabataşta levazırt' 
mübayyat şubesindeki alım Si 
komisyonuna müracaatları. 

imtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : lsmail Girit 
Basıldığı yer: İstanbul Ankara Caddesi No. 95 · Nümune Mathaafll 


