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GAZETESİ 
Pazardan başka hergün çıkar 
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Sayı: 19 PAZARTESİ 
- -=--- -- -=--

Muamele Vergisi ve Endüstri Birliği 
Endüstri B· U"'· · ı 

yapılrnııtı. n··ır gın~n .muamele vergisinin tadili için bir top antı 
deler h kk dn b~rlık ıdare heyeti, vergide tadili icap eden mad
mittir. Ald 

1~ a hır Proje yapmış, ve Maliye Vekaletine gönder
Endüatri B~gi~~z malumata göre muamele vergisinin tadili için, 

r ığı Ankaraya bir heyet göndermiştir. 

10 bin ton şeker 
Hariçten ithaline hükümetçe 

müsaade edildi 
Ankara 10 _ Sek fi l .. 

lekette ınev t k er at erının ucuzlatılması neticeı;inde mem-
cu fe er stoku b't · O ıeker ithalı'ne m·· d d 1 nıış olduğundan hariçten 10,00 ton usaa e e · ıd·"'· h 

rilen karar Gümrük .d 
1

1 
. ıgı akkında Vekiller Heyetince ve· 

1 
are erıne tebliğ edilmiştir. 

Yaş meyve 
Bir Alma'.1 ı:noessesesi 1000 vagon 

uzum almak istiyor 
nı A!~anyanın Yaş meyve ihtiyacının ehemmiyetli bir kısmını 
da:m b:r~t::;~~ mahaullerile _temin etmek üzere Antt.doluda iki ay-

B O ka_t Yapan mutehauıs B. Degn ıehrimfze gel . t" 
· d"~gn tektkıklerinden iyi neticeler almııtır. Bugünlerde M!~r~ 

yaya onece ve Türktyeden yaa meyve t l k - -
l d ... .. . v ıa ın a ma uzere ha-zıra ıgı raporu mumessilı bulunduğu b" "k Al - . 

verecektir. uyu man mueısesıne 

Bu Alman müessesesi memleketimizden 1000 vago.n yaş üzüm 
ılı aldmak ... ~i~~tind.edir. Bundan baıka portakal ve elma da sipariş 
~ ecegı soylenıyor. 

·; MCNAKASALAR 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze 
Galtatasaray 
Mıktan kilo 

4000 Toz şeker 
2000 Kesme ıı 

Lisesi Direktörlüğünden: 
Beher kilosunun 
muhammen fiatı 

Kuruş 
26,50 
29,50 

Tutarı Lira 

1060 
590 

ilk teminatı 
Lira 

123,75 

1650 
Galatasaray L · · · "h ·k h 

b . ısesının ı liyacı için yukarıda cınsı ve mı ları ve mu am· nıen edelı · lk 
.. .. ve 1 teminatı yazılı ve toz ve kesme ~eker 27-4-936 pazartesi 

g·uı~r.~ sdaat l5 de lstanbul Kült~r Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebe-
cı ıoın e to 1 K 
ü· k P anan omisyonda yapılacaktır. istekliler şartnameyi görmek 
k:ere <lo ul idaresine ve eksiltmeye iştirak için de o günde 2490 sayılı 

nun a yazılı ve saikle Komisyona gelmeleri. 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Teminat 

Lira Kuruş 

12 
l 

00 
85 

13 85 

Tahmini 
Fialı 

Lira K. 
153 
~4,50 

Baş 

34 
7 

41 

Cinsi 

Kasaplık koyun 
ıı keçi 

P 177 50 cndıkte B kt . ' 
g .. t .1 k a erıyolojihaı esi baytarı lıayvanatından yukarıda miktarı oı; erı en oyun k . . 
Kartal B I d' . ve eçıler 15 Ntsan 936 Çarşamba günü saat 14 de 

Yekün 

e e ıyesınde k ·ı 1 k 'l hero-t" .. . nçı · arttırma ı e satı aca tır. r !ayvanları görmek için 
o ın muessese M"d" t"~.. . 

u ur u~une ve arttırmaya gırmek isteyenlerin muayyen 

inşaat- tamirat- tuğla ve kiremit 
Samsun Valiliğinden : 

Terme kazasında yaptırılacak mektep binası inşaatına ait ilan. 
1 - Keşif bedeli (17662) lira (21) kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat (1325) liradır. 

3 - ihale 27 · 4 - 936 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat on be~ 
buçukta vilayet daimi encümeninde kapalı zarf usulile ve toptan götürü ola
rak yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır: A - Eksiltme şartnamesi, B 
vele projesi, C - Fenni şartname, D - keşif hul_asa cetv~li, E 

F _ Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, G - inşaat ızahnamesı. 
İsteyenler evrakı Samsun Naha dairesinde görebilirler. 

Muka-
Proje, 

5 _ Eksiltmeye girebilmek için Ticaret Odasında kayıdlı olduğuna ve 
fenni ehliyeti haiz bulunduıuna dair vilayet Nafıa miidürlüğünden alınmış 

vesika ibrazı şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler bu evrakı görmüş addolunurlar. 
7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa konacak ve teklif mektupları pullu 

olduğu halde o zarfın içerisinde ikinci bir kapa~ı zarfta ola~~ktır. .. 
8 - Zarflar ihale saatinden bir saat eveel ımza mukabılınde encumen 

reisliğ'ine teslim edilmiş bulunacaktır. Posta ile gönderilecek mektuplarm 

nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zar~ın mü
hür mumu ile iyice kapanmış olması lazımdır. Postada olacak gecıkmeler 
kabul edilmez. 

9 - ihale u 2490 >) sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa göredir. 
10 - Keşif hulasaları, fenni şartnamt", eksiltme şartnamesi ve mukavele 

suretleri İstanbul, İzmir, Ankara Nafıa müdürlüklerine gönderilmiştir. 

Ankara P. T. T. Baımüdürlüğünden: 
996 lira 39 kuruş keşif bedeli P. T. T. Umumi binasının 

açık eksiltmr.ye konulmuştur. .. .. 
Eksiltme 24 Nisan Cuma gunu saat 15 de Başmıidürlük 

yapılacaktır. Muvakkat teminat 75 liradır. 

-------

harici badanasi 

komisyonunda 

olan gün ve saatta teminatlarını Kartal Malsandı~ına yatırarak Kartal 
Belediyesinde müteşekkil Satış Komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - Askeri hastanede tedavide bulunan h t 1 · · ı k 1 

23000 litre iyi suyun açık eksiltmesi 20-4-936 ats ~h~r ıçın .. adı'nfacpa . ot~ 
·· .. t 11 d 1 k arı ıne musa ı azar esı gunu saa e yupı aca tır. 

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

3 - Şartnamesi Komisyonumuzda h .. .. .. 1 .. .. . . ergun goru ur. 
Mu.sabakaya ıştırak edecek! · .. k ı .. saatten , erın muna asanın yapı acağı gun ve 

evvel Ankara Levazım A · ı·x.· S · ı 1 · · mır ı0 ı atınalma komısyonuna ge me en. 

İstanbul Harici Askeri Kıta~t: İlanları: 
k Bursf ~u~any~ ve Bandırma garnizonları için 170 ton un satın almaK tı:. a ';j'" edılen ledeli 22418 liradır. Şartnamesi Bursa Satınalma 

ASmıSyonun adır. _Eksiltme 16-4-936 Perşembe günu saat 16 da Bursada 
. '. T. AL. Komısyonu binasında olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulü 
ıledır. Muvakkat teminatı 1681 li ra 35 ~uruştur. Teklif mektupları 16·4-936 
saat on be~e kadar ST. AL. Komisyonuna verilmiş olacaktır. 

Kor. S. A. Komisyonundan: 
1 - Konyadaki kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyacı olan onbirbin 

ikiyüz (11200) kilo sade yazı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Sade yağa ait şartname Kor Satınalma Komisyonundadır. Talipler 

hergün mesai saatlerinde şartn~ayi Komisyonda okuyabilirler. 
3 - İşbu (11200) kilo sade yağın muhammen tutarı (9520) dokuz bin 

beş yüz yirmi lira olup muvuakkat teminatı 714 yediyüz on dört liradır. 
4 - Eksiltme 25 Nisan 936 Cumartesi günü saat 10 da (onda) Kor 

Satınalma Komisyonunda yapılacağından istekliler mektuplarını nihayet 
25 Ni n 936 günü saat 9 za kadar ( dokuza kadar ) Komisyona vermiş 
olacaktır. 
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İsteklilerin Vilayet Nafia Müdürlüğünden bu eksiltmeye girebileceklerine 
dair ehliyet vesikası almaları ve eksiltme günü bu vesika ile birlikte ko· 
IJlisyonumuza müracaatları lazımdır. 

İstanbul Evkaf Baş Direktörlüğünden: 
l - lstanbulda Heybeliadada yeniden yapılacak cami inşaatı eksiltmeye 

çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli (ı 7448) lira 39 kuruştur. 
2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır : A. Eksiltme şartnamesi, B

projeler, C • Fenni şartname, D • Mukavelename. 
istiyenler bu evrakı 90 kuruş bedel mukabilinde İstanbul Evkaf Direk 

törlüğü Mimarlığından alabilirler. 
3 - Eksiltme 24 Nisan 1936 Cuma günü saat ıs de İstanbul Evkaf 

Direktörlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. 
4 Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - İsteklilerin 1312 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
6 - Eksiltmeye gireeeklerin mühendis veya mimar olması şarttır. Aynı 

zamanda asgari on bsş bin liralık bir binayı sureti mükemmelede inşa ve 
ikmal ettiklerini kabulü kati raporlarile tevsik ederek eksiltme gününden 
üç gün evveline kadar İstanbul b<ış müdürlüğü mimarına ve bu vesikaları 
ibraz etmeye ile ayrıca eksiltmeye girmek için vesika almaya mecburdur. 

7 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve saatten bir saat evve· 
line kadar ihale komisyonuna makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden : 

Galatasaray Lisesi binasında yapılacak bazı sıva tamiratı, badana ve 
duvar inşası keşif ve şartnamesi mucibince 20 - 4 • 936 Pazartesi günü saat 
14 te _İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebecili~inde 
toplanan komisyonda pazarlık suretile ihalesi yapılacaktır. 

Yapılacak işin muhammen bedeli 870 lira 11 kuruştur. lık teminatı 66 
liradan ibarettir. istekliler keşif ve şartnameyi görmek üzere okul idaresine 
ve eksiltmeye iştirak için de o günde pazarlık şartnamesinde yazılı vesaik
ten maada en az SOO liralık bu işe benzer iş yaptığına dair lstanbul Naha 
Direktörlüğünden alınacak ehliyet vesikasile komisyona gelmeleri. 

Kocaeli Vilayetinden : 

Adapazarı kazasında yeniden inşa edilecek 22,800 lira keşif bedelli ilk 
okul yapısı Nisanın 16 ıncı Per~embe günü saat lS de ihale edilmek üzere 
kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır. Şartname, keşif evrakile buna 
müteferri diğer evrak yüz yirmi kuruş mukabilinde İzmit Nafıa Müdürlü
ğünden verilecektir. Muvakkat teminat 1710 liradır. İsteklilerin teklıf mek· 
tuplarını Ticaret Odası kayit vesikası ve teminat mektubile birlikte ihale 
tarihine kadar Kocaeli vilayetine vermeleri ve laakal yirmi bin liralık bu 
gibi bir yapı inşaatını taahhüt ve ikmal eylediğine dair vesikalarını da iha
leden en az sekiz gün evvel Kocaeli Nafıa Müdürlüğüne vize ettirerek 
teklif zarfına koymaları. 

İstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 654 lira 2 kuruş olan Beykoz ağaçlama fidanlığındaki bü
yük havuzun tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartna 
mesi levazım müdürlüğünde görülür. istekliler 2490 No. lı arttırma ve ek
siltme kanununda yazılı vesika ve bayındırlık direktörlüğünden tasdikli fen 
ehliyet vesikası ve 50 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber 28 - 4 - 936 Salı günü saat lS de daimi encümende bulunmaları. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden 
Keşif bedeli yirmi dokuz bin dokuz yüz dört lira 52 kuruştan ibaret bu 

lunan Van vilayetinin Gürpınar ilçesi hükumet konağının keşif ve şeraitine 
göre yeniden inşası kapalı zarf usulile ve parasının on iki bin:lirası dokuz 
yüz otuz beş mali yılı niharetine k::ıdar ve on yedi bin dokuz yüz 
kırk dört lira S2 kmuşulda 936 mali yılı içinde verilmek şartile eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif, proje ve şartnamelerini görmek isliyen isteklilerin iki 
bin iki yi.iz kırk beş lira 48 kuruşluk muvakkat teminat mektuplarile 22 · 
4 - 936 Çarşamba günü saat on dörtte Van deftrdarlığında mi.iteşekkil 
komisyona müracaatleri. 

Maden kömürü ve mahrukat 
Devlet Demiryolları ve Li

manları İıletme Umum İdarsin· 
den: 

Muhammen bedeli 10000 lira olan 

400 ton dökmeci koku 28 • 4 - 936 

Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada İdare binasında sa· 
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7SO 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 ,30 a kadar Komis· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız; olarak Ar.
kara Malzeme Dairesinden ve Hay
darpaşa Tesellüm ve Sevk Müdürlü· 
ğünden alınabilir. 

Makineler, motörler, sair teferruatı ve yağlan 
Adapazar Tohum Islah istas-

1 

yonu Alım Satım Komisyonun
dan: 

Tahminen 3000 lira kıymetinde 

bir harman makinası satın alınması 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. Şartname Adapazarı Tohum 
Islah istasyonu Müdürlüğünden para· 
sız. Alınabilir. ihale 21 Nisan 936 
Salı günü saat lS tel Adapazarı Be
lediye salonunda yapılacaktır. Teklif 
mektupları 22.5 lira teminat akçesinin 
yatırıldığına dair makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte bir saat evveline 
kadar verilmiş bulunacaktır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğün
den: 

300 lira muhammen bedelli 1 adet 
hassas maktap makinesi ile 800 lira 
muhammen bedelli iki adet orta boy 
demir maktabı şartnameleri mucibin
ce ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacak

tır. 

Vermek isteyenlerin şartnamele::-i 

almak üzere hergün, pazarlık için de 
2 · VI - 936 Salı günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunu müra
caatları. 

2 - Eksiltme 16-4- 936 tarihiııt 
rasthyan Perşembe günü saat 15 dt 
Ankara vilayeti daimi encümeniııdt 
yapılacaktır. 

3 isteklilerin 373 lira 12 k0 

ruşluk muvakkat teminat ve ticart 
odası vesikasile birlikte 16 - 4 - 9Y. 
da vilayet encümenine gelmeleri. 

4 - İstekliler benzin evsafına 8 

şartnameyi Vilayet Nafıa Müdürl 
ğünde gözden geçirebilirler. 

Trakya Umumi Müfetiılil 
Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Trakya Umumi Müfettişi: 
emrindeki otomobilleri için 300 teıı' 
ke Standard veya bu benzinin butii 
evsafını haiz saf benzin satın alaca~ 
tır. 

2 - işbu benzinler bütün Vil 
yet merkezleriyle lüzum hasıl o\dll~ 
ca kazalardan alınacaktır. 

3 - Benzinlerin evsafı ve nere 
lerde ne miktar bulundurulacağı aY 
rıca hususi şartlara tabidir. 

Hususi şartları ö~renmek isteye~ 
ler Müfettişlik Satınalma komisyoıı~ 
na müracaat etmeleri. 

4 - 3 Nisan 936 tarihinden il 

haren 15 gün müddetle açık eksil 
Ankara Valiliğinden: meye konulmuştur. Taliplerin 
1 - Muhammen bedeli (4975) li· 

raden ibaret bulunan (1000) teneke 16 ıncı Perşembe günü saat 1-İ 
benzin ile (500) kilo mobolin yağı 0

/ 0 7,5 depozit akçeleriyle komisyo 

açık eksiltmeye konulmuştur. müracaatları ilan olunur. 

~,.....,.....~---=---------.............. ---------=-----=~~ 
Müteferrik 

Edirne Vilayet Daimi Encümeninden : 

Miktarı 

Kara kasım köyünde çayır otu 9 Dekar 

Üğul paşa ıı " 200 >) 

Kemal " )ı 4 Hektar 
Nümune çiftliğinde ıı 32 )) 

Muhammen bedeli 
10 
81 
40 

1 

» 'fi 1) 4 >) 

300 
40 

İdarei hususiyeye ait yukarıda yazılı çayır otları satılmak üzere 
arttırmaya konulmuştur. İsteklilerin 23 · 4 · 936 Perşembe günü sa:?t ı5. 
hizalarında yazılı teminat mektuplarıle birlikte Vilayet Daimi Encümel11 

gelmeleri. 

İstanbul Deniz Levazımı Sa

tınalm Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 8788 lira 

olan on altı kalem boya malzemesi 
14 Nisan 1936 Salı gürü saat 14 de 
pazarlıkla satın alınacaktır. Şartna· 

mesi hergün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 659 lira 10 kuruştan iba· 
ret muvakkat teminatı lstanbul vila· 
yeti muhasebeciliğine yatırarak mu
kabilinde alacakları makbuzla veya 
banka mektubile belli gün ve saatta 
Kasımpaşadaki komı syonumuza müra· 
caatları. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Su i~leri için 50 çift lastik 
çizme ile 75 takım balıkçı muşam· 

bası açık eksillme ile alınacaktır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartna· 

meyi Su işleri direktörlüğünde gö
rebilirler. Muşambalar ve çizmeler 
hep birlikte bir istekliye verilebile · 
ceği gib! ayrı ayrı isteklilere de ve· 
rilebilir. 

3 - Bunların tasınlanmış t 
tutarı 822 lira 50 kuruştur. Mtı''' 
kat teminatı 6ı lira 68 kuruştur. 

ı - Eksiltme 23 - 4 - 936 gii 
saat ıs de İtfaiye meydanında 5L1 

leri direktörlügünde olacaktır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde 
1696, 13 lira muhammen bed 

7 kalem demir malzeme açık ek" 
me suretile satın alınacaktır. 

Eksiltme 25 - IV - 936 tarılı 
rastlayan Cumartesi günü saat 1 ı, 
Kabataşta Levazım ve Mübayaal " 
besindeki Alım Komisyonunda 11 

lacaktır. "r 
isteklilerin şartnameyi almak ıı . ı: 

l:ergün ve eksiltme için de tayıtl 
"/ 7 5 ··ve~ nan gün ve saatte 11 , gıı 

1 b·r ı 
parası olan 127,50 lira ile 1 

müracaatları ilan olunur. -Şartnamesi mucibince 70 Y.. • 
eb'adında ve 8 X 6 dokuınalı ~ 
bin çuval pazarlıkla satın alına~' 
İstekliler şartnameyi görmek içın 
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Elektrik tesisatı ve matzemesi 
Ele ktrik Tesisatı 

y ozgat Belediye Reisliğinden : 
. y ozgat şehrinde elektrik inşa ve 

tesısalı eksiltmeye konulmuştur. 
1 - inşaat ve tesisat keşif bedeli 

39373 lira 64 kuruştur. 
A - Bu işe aid şartname ve 

evrak. 

B - Ağaç direk hesaplaı ve 
malzeme listesi. 

f C - Fenni şartnameler 16 sahi
elı. 

b D - Beş adet plan istiyenler 
d~ şa.rtname ve evrııkı Yozgat bele 
yesınde parasız olarak görebilirler. 

2 - Eks:ltme ve ihale kapalı 
zarf usul'I d' 1 

• 
1 e ır • nşaat ve tesisat 936 

senesı Eylülün t 0 uzuncu günü tama-

men ikmal edilerek teslim edilmiş 
ve faaliyete başlamış olacaktır· 

3 - Eksiltme 936 senesi Nisanın 
20 inci Pazartesi saat 15 de Yozgat 
belediye encümenince yapılacaktı r· 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
20-4-936 Pazartesi günü saat 15 e 
kadar muvakkat teminat olarak 2954 

lira veya banka mektubu ile 2490 
numaralı arttırma ve eksiltme kanu
nile muayyen vesaiki Yozgat bele
diye başkanlığına tevdi etmeleri şarttır. 

5 - Şartnamede tesisat ve i nşa

at 936 senesi Eylül nihayetinde biti

rilmesi tensip edilmiş ise de talipler 

arasında en kısa zamanda ikmalini 

taahhüt edecek olan şayanı tercihtir. 

----a-~~---R------------------------------------------
M ensuc at ve giyinecek Bşya ve camaşır 

AVAKKABI VE TEFERRUATI 
Kor. S. A . Komisy onundan : 

h 
1 

- Konya merkez Hastanesi için aşağıda cins ve miktarları ve mu-
ammen tutarlarile mu kk t · k nul va a temınatları yazılı eşya açık eksiltmeye o-
muştur. 

2 - Şartnamesi Kor Satınalm k . d T 1· l t . komisyonda go" b'l" 
1 

a omısyonunda ır. a ıp er şar nameyı re ı ı r er. 
3 - Eksiltme 30 - 4 _ 936 p 

!ilerin mezkur g·· d k . erşembe günü saat 11 de yapılacak, istek-
un e omısyonda bulunmaları. 

Cinsi Muba'llmen tutarı 
Y k Miktarı Lira ku 

ata çarşafı ve nevresimlik · 
2.10 2.20 santim arzında patiska 282 M. 381 00 

Kışlık pijama 20 takım 70 00 
yazlık ıı 20 " 65 00 

Muvakkat T. miktarı 

Lira ku. 

29 

5 
5 

39 

00 

25 
00 

25 

Bayındırlık Fen Okulu Satın
alma Kurumundan : 

Okul talebeleri için kumaşı mek
tepçe temin edilmek üzere şartna
mesine göre ve açık eksiltme ile 93 
takım elbise diklirilecektir. Tahmin 
bedeli 651 liradır .~Eksiltme 17-4-936 

Cuma günü saat 15 te Liseler muha· 
sebeciliğinde toplanan satınalma ko
misyonunda yapılacaktır. 

malan ve eksiltmeye teminat makbuz
ları ve 2490 sayılı arttırma eksiltme 
kanununun 2, 3 maddesinde yazılı 
belgelerle gelmeleri. 

I lı~ teminat 48 lira 83 kuruştur. 

-
Konya Belediye Ba~kanlığın

dan : 

MCZAVEDELER .................................................. 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 

Cinsi Muhammen bedeli ilk teminat 
340 lira 

lhale gunu 
24-4-936 Cuma Matbaa makinesi hurufat 4530 lira 

ve sair eşya saat 15 de 
Evkaf matbaasındaki makine, hurufal ve sair eşya açık artırmaya kon

muştur. İhalesi yukarıda gün ve saatte Vakıflar Müdürlüi'ü binasındaki 
komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin eşyayı görmek üzere Pazartesi, Çar
şamba ve Cuma günleri saat on ikiye kadar Şehzadebaşında Vefa cadde
sindeki matbaaya ve şeraiti anlamak üzere Levazım kalemine gelmeleri ve 
ihale günü saat on beşe kadar teminat akçelerıni Vakıflar veznesine yatır

maları. 

İstanbul Belediyesinden : 
Hepsine 100 lira değer biçilen Koskada Mimar Kemaleddin mahallesinde 

Papazzade medresesinin bahçe ve temel duvarları taşları açık arttırmaya 
konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekliler 750 
kuruşluk muvakkat makbuz veya mektubile beraber :l7A-936 Pazartesi günü 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

7,5 mvvakkat güvenme parasile bir

likte 21-4-936 tarihine raslıyan Salı 

günü saat 15 te Kabataşta Alım, 

Satım Komisyonuna müracaatları. 

İnh!sarlar Umum Müdür
lüğünden: 

1696, 13 lira muhammen bedelli 

7 kalem demir malzeme açık ek· 

siltme sure tile satın alınacaktır. 

Eksiltme 25-lV-936 tarihine ras

lıyan Cumartesi günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

isteklilerin şartnameleri almak 
üzere hergün ve eksiltme için de 
tayin olunan ·' gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme parası olan 127,50 lira 
ile birlikte müracaatleri ilan olunur. 

Fabrika ve Havuzlar Direk
törlüğ ünden: 

idaremİızce açık pazarlık suretile 

75 metre mikabı çıralı çam, meşe, 

kestane, kontr plak, tavan tahtası 

vesaire alınacaktır. 

Paz<ırlık 16 Nisan 936 Perşembe 
günü saat 15 te Fabrika ve Havuz
lar Direktörlü~ü Şefler Encümenin-

de yapılacaktır. Pazarlığa girecek 

olanların yedlerinde 450 liralık pey 

akçasile beraber gelmeleri ve şart

nameyi görmek ve fazla izahat almak 

istiyenlerin İdaremiz Levazım ve 

Ticaret Şefliğine müracaatleri. 

j-- Modern ve Stil 

1
1 Güzel Mobilya 

MERAKLILARINA: 

~~'1©~ lblUJ fNI (Q)~ 

BAK ER 
ve eski 

HAV[b))EN 
mağazalarında 

yeni açıian 

mobilya Sa lon lann ı 
ziyaret ediniz. 

Te~Jıiı· (•el ilen biitiin ıııolıil} aLr, 1 
eııual,i:: Lir ııefa,ctte \ c fi,ııl:n. re

l~alıct haLul ctınc:: clcrc~·eıle.lıı·. 

TEDİYATTA KOLAYLIK .. ~teklılerin nihayet b'ır .. 1· k gun evve ıne 
~dar şartnameyi görmek ve ilk te 

mınatlarını ayt b' l k .. k"' S ıra 1 me ıçın Arnavut-
oy arrafburn d k. k 
~-----.._un_a_ı o ula başvur-

Beher takımı 23 lira tahmin be
delli belediye zabıtasına yaptınlacak 
olan 20- 25 takım elbise 22 - 4 - 936 
Çarşamba günü saat 15 de ihale edil
mek üzere açık eksiltmeye konulmuş-

tur. Şartnamesini görmek ve fazla -----·--------~~~~~~~~~~--'""!!!!!!!!!!!!!!~!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!="'=~~ 
malUmat almak istiyenlerin her gün · 

-gün ve pazarlık için de "/- 7 5 -
vakkat .. ıı , mu 

21 
guvenme parasiyle birlikte 

.. -.. 4 - 936 tarihine rastlayan Salı 
~unu saat IS de Kabataşta Alım 
atım Komisyonuna müracaaatları. ' 

-· Devlet Denıiryolları ve Li· 
mantarı Um . İd urnı aresinden: 

Sıvas Cer At 1 . 'h . h . . e yesı ı tıraz altı 
ıçın Menle · 
367 şe ıstasyonu civarındaki 
' + 9oo, 368 + 250 368 + 450 
36B+8oo , . ' 
.. ocaklarından çıkarılmak 
uzere b h 
tan (l

3
;

0 
er metremikabı 120 kuruş-

) O) metremikabı balast satın 
a ınacaktır. 

Alınacak b 
zarf . u balastın kapalı 

P usublıle tksiltmesi ( 16-4-936) 
erşem e .... 
'd İ l gunu saat (15) de Kayse-

rı e ş etme b' 1 
1 •nasındaki 4 nc·ü ş-
etme Komis d B . yonun a yapılacaktır. 

u ışe girmek isteyenlerin bin 

::~·:::m:·:::·:::~: .. ~:~:::~~~ ~ ~~~ .. Mt:::;:;l;uli:;;· n~a:;;a;;;k~a;:ils~a~GJ;;:::tsazext~esı· .. o~,. rekto" rJ;;;;;t1l:lu" g"' u· ~n·e..a ..... •:::::ı 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği 1 
vesikalarla kanunun 4 nçü maddesi 
mucibince işe ı;irmeğ'e manii kanuni An kara Caddesi N o. 9 5 
bulunmadığına ~dair beyanname ve . 
tekliflerini ~eksiltme günü saatından 1 S TAN B LJ L 
bir saat evveline kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukave
lenameler Kayseride Yol Baş Müfet
tişliğinde Ankarad<ı Yol Müdürliiğün
de ve Samsun Sıvas istasyonunda para
sız olarak verilmektedir. 

Gazetenize aylık abone olmak 

istiyorum. Abone bedeli olan kuruş 
bugün posta havalesile gönderilmiştir, çıkan 
sayıları aşağıdaki adresime muntazaman gönde-

İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünden : 

Şartnamesi mucibince 70 X 102 
eb'adında ve 8 X 6 clokumalı 100 
bin çuval pazarlıkla satın ıı.lınacaktır. 
istekliler şartnameyi görmek için 
hergün ve pazarlık için de yüzde 

1 
riniz. 

(Okunaklı ) 
Adres ..... 

~m~mmmmm.x~~~ 

İsmi 

imtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : lsmail Girit 
R1sıldığı yer : lstanbul Ankara Caddesi No. 95 · Nümune Matbaası 



Sayfa 4 MÜNAKASA GAZETE.Si 

Yılbaşında : gişemizden 

5000000 Dürr©l 
kazanan bilet 

~ 

13 Nisa~ 
~ 

20 inci tertipde : 
gişemizde! 

500000 Dürrc§l 
kazanan bilet 

....., . 
REKLAM DEGIL! 

T. H. K. Piyango 
........ • • 

UGUR GIŞESI 
~lb!J yoDolfil ~©llfil~ lkrr©ıDo ©D©llb!Jğlb!I t©ılhı©ıikl!<lb!JI!< ~tmöştür-

1 10483 numaralı bilet 200,000 lira kazandı 
-------------------------------------------------,----------------~ 

Tertip 

20 nci 

" 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 

Keşide 

Birinci 

~ıjıdiUıııjnıı!WJıılııllıllmıı lıılı~ııılııılaıll!ııııılllııı~illMlııılıılı~ıııılllııılnıllmııılıılı lınıılllııırulllııı!lll!ııılllllıııllmııııJllıııı~tt!Wııııılllııııllllıı lıılııllll!Mllliııııllllıul dllllııı~ıılı l!Wııı!!llıııııill!! ı~ıııllllıı 1 ~ıılıılı4

1 1 UGUR GİŞE~I 
i Karaköy caddesi No. 31 ( Ömer Abid Han sokağı başında ) 
ı Telefon: 40021 - Şubesi: Ctağaloğlu, İstanbul J 
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