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Sayı: 20 SALI 14 Nisan t g 3 & 

Avrupadan çiroz isteniyor 
S~n zamanlarda gerek fllmanyadan gerek 

Belpkadan ve gerekse orta hükumetlerden çi
roz ba/Jğı üzerine talepler artmıştır. Bilhassa fil-
manva ··h· mu ım miktarda çekmeğe başlamışflr. 
5?n h~ffa zar/Jnda yalnız fi/manyaya 600 bin 
kilo çıroz sevkedilmiştir. 

Almanyadan pestil isteniyor 
Dün 11/many d r· f b' ı 
k 

a an ıcaret odasına ge en ff 
me tupta b' ı· . \ 
· t d. ,,. . .'~ 1rmanın mühim miktarda pestJI 
';. e ıgı bt!dın/miş ve bazı nümuneler istenmiştir. 
ıcaret Odası keyfiyetten alakadar/an haberdar 

etmiştir. 

MCNAKASALAR 
Erzak, Zahire. Et ve Sebze 

Karacabey Harası Müdürlüğünden: 
Hara ihti~acı için u bin iki yüz ıı kilo sade yağ-ı (< dört yüz 11 kilo 

makarna " hın beş yüz » kilo zeytin tanesi ve « üç bin ıı litre zeytinya~ı 
ıçık e~siltmeye konmuştur . 

. Eksıllme günü 21 ~i~an 936 Salı günü saat onbeşt~r. ~ksiltme yeri. Ka
racabey Harası merkezıdır. Zeytin tanesinin kilosuna yırmı kuruş, zeytınya-
ğ"ınm lilresine elli kuruş, tereyağının kilosuna seksen kuruş, makarnanın ki
!osnna yirmi beş kuruş muhammen kıymet takdir edilmiştir. 

Bu işlerin hepisi için iki yüz elli lira muvakkal temin~t .alınac~ktır. 
ls.~er.enler~ Haradan şartnameleri parasız verilecektir. ısteklılerın eksıltme 
ıtunu lemınallarile birlikte Harada bulunmaları ilan olunur. 

Kor. S. A. Komisyonundan: 
"k ' ~ - Konyadaki kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyacı olan onbirbin 
ı ıy.uz (11200) kilo sade yag-ı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuşt~r. 
h 2_ - Sade yağa ait şartname Kor Satınalma Komisyonundadır. Talıpler 
er~un mesai saatlerinde şartnmayi Komisyonda okuyabilirler. . 

be .-:- l~bu. (~ 1200) kilo sade yağın muhammen tutarı (9520) .~ok~z hın 
~ yuz yırmı !ıra olup muvuakkat teminatı 714 yediyüz on dort lıradır. 

4 - Eksiltme 25 Nisan 936 Cumartesi günü saat 10 da (onda) Kor 
~~tınal.ma Komisyonunda yapılacağından istekliler mektuplarını nihayet 
~)l Nısan 936 günü saat 9 za kadar ( dokuza kadar ) Komisyona vermiş 
<> acakhr. 

Galtatasaray Lisesi Direktörlüğünden: 
Mıktarı kilo Beher kilosunun 

..;ooo 
2000 

Toz şeker 
Kesme » 

muhammen fiah 
Kuruş 

26,50 
29,50 

Tutarı Lira 

1060 
590 

1650 

İlk teminatı 

Lira 
123,75 

Galatasaray L ' · · ·h · · · k d · · ve m'ıktarı ve h men bed . . ısesının ı tıyacı ıçın yu arı a cınsı mu am-
.. .. elı ve ılk teminatı yazılı ve toz. ve kesme şeker 27 -4·936 pazartesi 

g~~~ saat 15 de lstanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebe
~· ığınde toplanan Komisyonda yapılacaktır. İstekliler şartnameyi görmek 
k~ere doku! idaresine ve eksiltmeye iştirak için de o günde 2490 sayılı 

anun a ya7.ılı vesaikle Komisyona gelmeleri. 

insaat- tamirat- tuğla ve kiremit 
' 

Ankara İlbaybğından : 
1 - Müzik Ögretmen okulu bi

nasına tamirat yapılacaktır. Keşif 
bedeli 645 lira 40 kuruştur. Temi

natı 48 lira 50 kuruştur. 
2 _ Fenni şartnamesini ve keşif 

raporunu görmek istiyenler hergün 
okul Direktörlüğüne müracaat ede

bilirler. 
V csikalarını komisyona ibraz et-

meğe mecburdurlar· 
3 _ ihalesi açık eksiltme sure-

tile 27 _ 4 - 93fi Pazartesi günü saat 
lS de mektepler muhasebeciliğinde 
)apılacaktır. 

4 Saat 14 e kadar teminatı mek-

tepler muhasebeciliği veznesine ya

tırılmış bulunacaktır. -
Eskişehir Sıtma Mücadele 

Komisyonu Başkanlığından : 
4 Mayıs 936 tarihli Pazartesi gü · 

nü saıı.t d4n te Eskişehir Vilayeti 
Sıtma Mücadele Komisyonu odasında 
9528 lira keşif bı:.deli Sozova Batak
lığı kurutma kanalı açılmaşı işi açık 
olarak eksiltmiye konulmuştur. 

Bu hususa ait şartnameler ve 
evrakı keşfiye Sıtma Mücadele daire
sinde her zaman görülebilir. 

Muvakkat teminat «715•ı liradır. 
İsteklilerin Eskişehir Nafıa Direk~ 

törlüğünden ihaleden iki gün evvel 
alacağı ehliyet vesikasile Ticrret 
Odası vesikasını ibraz etmeleri la
zımdır. 

Güdül Nahiyesi Belediye 
Reisliğinden: 

Geçen sene ilan edilen ve talip 
çıkmadığından inşaatı geri kalan 
Nahiye dahilindeki Hamam bu sene 
de 20 gün müddetle münakasaya 
konulmuştur. Proie, keşifname fenni 
şartname vesair evrak Güdül Şar
baylığındadır. Bedeli keşif 10674 
lira 31 kuruş, teminat akçesi 533 
lira 81 kuruştur. İhale 30 Nisan 
936 Perşembe günü Güdül Belediye 
Encümeninde saat 10 da kapalı zarf 

usu\ile yapılacaktır. 
Görmek isteyenlerin Güdül Be

lediye Encümenliğine müracaatları 
bildirilir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Kır
sehir V. 1. H . Başkanlağından : 

Evvelce kapalı zarf usulile eksilt
meye konulan Kır~ehir Halkevinin 
( 16000 ) liralık inşaat işine talip çık
madığından 8 - 4 - 936 tarihinden 8 -
5 - 936 tarihine kadar işin pazarlıkla 
yaptırılmasına karar verilmiş oldu
ğundan taliplerin Kırşehır C. H. P. 
Başkanlığına müracatleri ilan olunur. 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden: 
Cinsi Teminat Tahmini Baş 

Lira Kuruş Fiatı 
Lira K. 

Kasaplık koyun 
.ı keçi 

12 00 153 34 
1 85 24,50 7 

13 85 177,50 41 Yekün 
.. Pe~dikte Bakteriyolo~ihar esi baytarı hayvana tından yukarıda miktarı 

gosterılen ko.yun. ve keçıler lS Nisan 936 Çarşamba günü saat 14 de 
Kartal Beledıyesınde açık arttırma ile satılacaktır. Hayvanları görmek için 
hergün müessese Müdürlüğüne ve arttırmaya girmek isteyenlerin muayyen 
olan gün ve saatta teminatlarını Kartal Malsandığına yatırarak Kartal 
Belediyesinde müteşekkil Satış Komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
1 - Askeri hastanede tedavide bulunan hastalar için alınacak olan 

2~0?.0 litre iyi suyun açık eksiltmesi 20-4-936 tarihine müsadif Pazartesi 
gunu saat J 1 de yupılacaktır. 

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

3 - Şartnamesi Komisyonumuzda hergün görülür. 
Müsabakaya iştirak edeceklerin münakasanın yapılacağı gün ve saatten 

evvel Ankara Levazım Amirliği Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

---
İstanbul Harici Askeri Kıtaatı İlanları: 
Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için 170 .lon un satın alına

caktır. Tahmin edilen bedeli 22418 liradır. Şartnamesı Bursa Satınalma 
Komisyonundadır. Eksiltme 16-4-936 Perşembe günu saat 16 da Bursad~ 
AS. ST. AL. Komisyonu binasında olacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulu 
iledir. Muvakkat teminatı 1681 lira 35 kuruştur. Teklif mektupları 16·4-936 
saat n beşe kadar ST. AL. Komisyonuna verilmiş olacaktır. 
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Makineler, motörler, sair teferruatı ve yağları 
Ankara Jandarma Genel Ko

mutanlığı Sabnalma Komisyo
nundan: 

Eldeki vaıııflarına 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 komiııyondan 

alınabilir. 

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
eksiltme vaktinden en az bir saat 
evvel 495 liralık teminat, şartname
de yazılı belgeler, teklif mektuplarını 
Komutanlık kurağında komisyona 
vermiş olmaları. 

Trakya Umumi Müfettiıliğl 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Trakya Umumi Müfettişlik 

Devlet Demiryolları ve Li
manları iıletme Umum ldare
ıinden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı 

bir grup ahşap eşya 20 ·4·936 Pazar· 
tesi günü saat 10 da Haydarpaşa 

gar binası dahilindeki 1 inci işletme 

komisyonu tarafından açık eksiltme 
ile satın alınacaktır . 

Bu işe ~irmek istiyenlerin 135 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalarla birlikte eksilt
me günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyon· 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 1 adet telefon etajeri , 1 
adet yazı makinesi masası, 6 adet 
sigara masası, 2 adet küçük ve bü· 
yük büfe, 1 adet etajerli kütüphane, 
1 adet dosya dolabı, 10 adet maro· 
kcn koltuk, 5 adet maroken kan&pe, 
22 adet maroken sandalya, 1 adet 
şef yazıhanesi, l adet etajerli memur 
masası, 2 adet saksı sehpası muham· 
men bedeli 1796 liradır. 

Sümer Bank Genel Direk
t örlüiünden : 

1 - Konya Ereğlisinde inşa edi· 
lecek bez fabrikası buhar kuv\'et 
santralı inşaatı vahidi fiat esasile ek
siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen 
inşaat bedeli 136611 lira 10 kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B Mukavele projesi 
C Fenni şartname, ölçü usulii 
D Vahidi fiat ve keşif hüla

sası 

E - Projeler 
isteyenler bu evrakı 6,90 lira 

bedel mukabilinde Sümer Bank An· 
kara Şllbesinden 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 :r.arr usulile 
olacaktır. 

5 - isteklilerin 8081 lira muvak· 
kat teminat vermesi lazımdır. Bundan 
başka eksiltmeye girecekler ilan edi
len bu bina cesametinde bir fabrika 
binası inşaatını muvaff akiyetle yııp· 

emrindeki otomobilleri için 300 tene
ke Standard veya bu benzinin biitün 
evsafını haiz saf benzin salın alına

caktır. 

'.L - işbu benzinler bütün vilaye t 
merkezleriyle lüzum hasıl oldukça 
kazalardan alınacaktır. 

3 - Benzinlerin e\'safı ve nere· 
lerde ne miktar bulundurulacağı ayrıca 
hususi 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 yüzde 7,5 
depozit akçeleriyle komisyona müra· 
caatları. 

tıklarını tevsik ederek eksiltme gii
nünden üç gün evvele kadar Ban· 
kaya müracaatle bir ehliyet vesikası 
alacaklar ve bunu teklif mektupları· 
na leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 
yazıldı~ı 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-

lıtanbul Ruathnesi Direk· 
törlüğünden: 

15 Nisan 936 tarih Çarşamba 

günü saat 15 te lstanbul Vilayet 
Muhasebesine Eksiltme Komisyonu 
odasında 973,43 lira keşif bedeli 
Kandilli Rasathanesi dürbün dairesi 
kubbesile saçaklarına tekuta ve bakır 
kaplanması inşaatı pazarlık usulile 
eksiltmeye konulmuştur. Mukavele 
eksiltme nafıa işleri umumi, hususi 
ve fenni şartnameleri, proje, keşif 
hulasasile buna müteferri diğer evrak 
Kandilli Rasathanesinde parasız veri· 
lecektir. Muvakkat teminat 73 lira· 
dır . isteklilerin teklif mektubları ve 
en az 500 liralık bu işe benzer iş 

yaptığına dair idarelerinden almış 1 

0lduğu vesikalara istinaden lstanbul 
Nafıa Miidürlüğünt:: eksiltme günün· 
den en son beş gün evvel miira· 
caatle fenni ehliyet vesikası almaları 
liizımdır. 

Galatasaray Lisesinden: 
G11lata3aray Lisesi binası lftbora· 

tuarının keşif, şartname ve resim mu
cibince tamiri 17-4-936 Cuma gür.Ü 
saat 14 te ıstanbul Kültür Direktör-
lüğü binasında Liseler Muhasebeci· 
liğincle toplanan Komisyonda pazar· 
lık suretile ihalesi yapılacaktır. 

Yapılacak tamiratın muhammen 
bedeli 985 lira '.22 kuruştur. 

ilk teminatı ela 74 liradan iha. 
rettir. 

istekliler keşif ve şartnameyi 
görmek iizere Okul idaresine ve ek
siltmeye iştirak için de o gün pa· 
zarlık şartnamesinde yazılı vesaikten 
maada en az 500 liralık bu işe benzer 
iş yaptığına dair lstanbul Nafıa Mü· 
dürlügünden alınacak ehliyet vesi· 
kaııile Komisyona gelmeleri. 

Müteferrik 
Edirne Vilayet Daimi Encümeninden : 

Miktarı Muhammen bedeli 
Kara kasım köyünde çayır otu 9 Dekar 10 
Oğul paşa ,, 200 )) 81 
Kemal ., 4 Hektar 40 
Nümune çiftliğinde 32 >) 300 

ıl " " 4 )) 40 
İclarei hususiyeye ait yukarıda yazılı çayır otları satılmak üzere 

arttırmaya konulmuştur. isteklilerin 23 • 4 • 936 Perşembe günü sa:?t 
hizalarında yazılı teminat mektuplarıle birlikte Vilayet Daimi Encümen• 
gelmeleri. 

As. Fb. U. Md. Satınalma 
Komisyonundan: 

Pamuk 

Tahmin edilen bedeli 90,000 lira 
olan yukarıda miktarı ve cinsi yazılı 
malzeme Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 
28 Mayıs 936 tarihinde Perşembe 

günü saat 15 le kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname dört lira 50 
kuruş mukabilinde Komisyondan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
5750 lirayı havı teklif mektuplarını 
mezkur günde ııaat 14 e kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun '.2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

Fabrika ve Havuzlar Direk
törlüğünden: 

idaremizce açık pazarlık suretile 

75 metre mikabı çıralı çam, meşe, 

kestane, kontr plak, tavan tahtası 

vesaire alınacaktır. 

Pazarlık 16 Nisan 936 Perşembe 
){Ünü saat 15 te Fabrika ve Havuz
lar Direktörlü~ii Şefler Encümenin-

de yapılacaktır. Pazarlığa girecek 

olanların yedlerinde 450 liralık pey 

akçasile berabı::r gelmeleri ve şart

nameyi görmek ve fazla izahat almak 

istiyenlerin idaremiz Levazım ve 

Ticaret Şefliğine müracaatleri. 

İnh!sarlar Umum Müdür
lüğünden: 

1696, 13 lira muhammen bedelli 

7 kalem demir malzeme açık ek· 

siltme s urelile satın alınacaktır. 

Eksiltme 25-IV-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 saatle yüzde 
7,5 giivenme parası olan 127,50 lira 
ile birlikte miiracaatleri ilan olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünden: 

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

7,5 mvvakkat güvenme parasile bir· 

tikte 21-4-936 tarihine raslıyan Salı 

günü saat 15 te Kabataşta Alı 

Satım Komisyonuna miiracaatları. 

Devlet Oemlryolları ve 
manları Umumi ldareıinden: 

Sıvas Cer Atelyesi ihtiraz hat* 
için Menteşe istasyonu civarında 

367 + 900, 368 + 250, 368 - 4, 
368+800 ocaklarından çıkarılm 

üzere beher metremikabı 120 kur 
tan (13000) metremikabı balast satı 
alınacaktır. 

Alınacak bu balastın 

zarf usulile eksiltmesi ( 16-4-936 
Perşembe günü saal (15) de Kays 
ride işletme binasındaki 4 ne ü !(' 
letme Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin bi" 
yüz yetmiş lira teminatı muvakkati 
vermeleri ve kanunun tayin elti 
vesikalarla kanunun 4 nçü madd 
mucibince işe girmeğe manii kanu 
bulunmadığına dair beyanname .,-. 
tekliflerini eksiltme günü saabnd 
bir saat evvelim.' kadar Komisyoll 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukave 
lenameler Kayseride Yol Baş Müfet
tişliğinde Ankarada Yol Müdürlü~üıı• 
de ve Samsun Sıvas istasyonunda para 
sız olarak verilmektedir. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden' 
1696, 13 lira muhammen bedeli 

7 kalem demir malzeme açık eksilt 
me suretile satın alınacaktır. 

Eksiltme 25 • iV - 936 tarihin 
rastlayan Cumartesi giinü saat 11 d 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu 
besindeki Alım Komisyonunda yapı 
lacaktır. 

isteklilerin şartnameyi almak iı ze 
!-:ergün ve eksiltme için de tayin olu 
nan gün ve saatte °!o 7,5 gıivenın 
parası olan 127 ,50 lira ile birlikt 
müracaatları ilan olunur. 

Ankara Belediye Reiıliğinde 

1 - Su i~leri için 50 çift lıi.sti 
çizme ile 75 takım balıkçı muşaıır" 
bası açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - istekliler bu işe ait şartn•· 
meyi Su işleri direktörlü~ünde gö
rebilirler. Muşambalar ve çizmelef 
hep birlikte bir istekliye verilebile 
ceği gib! ayrı ayrı isteklilere de ve" 
rilebilir. 

3 - Bunların tasınlanmış tüdl 
tutarı 822 lira 50 kuruştur. Muv•" 
kat teminatı 61 lira 68 kuruştur. 

4 - Eksiltme 23 - 4 - 936 gün• 
saat 15 de İtfaiye meydanında Su 1 

leri direktörlügünde olacaktır. 
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Mensucat ve giyinecek eşya ve camaşır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

Gedikpaşada Jandarır.a Satmalma Komisyonundan: 

Mahfuz evsaf kağıtlarına ve örneklerine uygun aşağıda miktarları yazılı 
on iki kalem kundara malzemesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
E~s:ltmesi 16 Misan 936 Perşembe günü saat 15 de Gedikpaşada Jandarma 
Dıkım Evi b' d k' K . t l · h . . ınasın a ı omısyonumuzda yapılacaktır. şbu ma zemenın ep-
sının bir istek!' 'h ı · . · k ı · · . ıyt 1 a esı caız olduğu gibi bir veya bırkaç a emının ayrı 
ayrı ıstekliye ihalesi de caizdir. Her kalemin İlk güvenme ve tasarlanan 

bedelleri hizalarında yazılmıştır. Şart kağıdı Komisyondan hergün 1140 ku

ruş mukabilinde alınabilir. İsteklilerin eksiltme günü ihale saatinden laakal 
bir saat evvel · t ki · t b ıs eyece erı kalemlere ait mal sandığı makbuzu veya mu e-

er banka kefalet mektubunu ve 2490 sayılı kanunda ve şarl kağıdında 
yazılı belgeri d h · k · 1 ı · e avı me tuplarını komisyanumuza vermış bu unma arı. 

Malzemenin Cinsi Miktarı Tasarlanan bedeli İlk güvenme 
Kundura köselesi 00 8775 00 
K 78000 kilo 117000 

undura vaketası 00 7588 13 
Kundura kapsu"lu" 53250 >ı 101175 46 60 

1775000 Adet 621 25 Sustalı ıı 37 28 
B 284000 Çift 497 00 
alık ağı keten iplix.1• 00 

206 25 
5 500 Kilo 2750 

Çiriş 350 ı\ 122 50 Y 19 
Balmumu 75 ıı 60 OO 4 50 
Çam sakızı 150 ıı 45 00 3 38 
Nalça 91 118 12 K b 70000 Çift 1574 

a ara çivisi 187 50 
18 10000 Kilo 2500 00 

numara bakır çıvı 600 14 40 
Kundura kalıbı alt kısmı ., 192 00 
demirli. 

600 Çift 840 00 63 00 

Kor. S. A. Komisyonundan : 

1 - Konya merkez H t · · · d · 'kl l h as anesı ıçın aşağı a cıns ve mı ar arı ve mu-
ammen tutarlarile muvakkat teminatları yazılı eşya açık eksiltmeye ko

nulmuştur. 

~ - Şartnamesi Kor Satınalma komisyonundadır. Talipler şartnameyi 
komısyonda görebilirler. 

. 
3
. - Eksiltme 30 - 4 - 936 Perşembe <Yünü saat 11 d 1 k · t k 1 ı 6 e yapı aca , ıs e -1 erın mezkur günde komisyonda bulunmaları. 

Cinsi 
Yatak çarşafı ve nevresimlik 

Muha1J1men tutarı 
Miktarı Lira ku. 

Muvakkat T. miktarı 
Lira ku. 

2. 10 2.20 santim arzında patiska 282 M. 381 

Kışlık pijama 20 takım 70 00 
00 29 oo 

5 25 
5 00 Yazlık ıı 20 ıı 65 00 

Bayındırlık Fen Okulu Satın
alnıa Kurumundan : 

Okul talebeleri için kumaşı mek
tepçe temin d'\ k . e 1 me üzere şartna-
mesıne .. 
t k gore ve açık eksiltme ile 93 
a ım elbise diktirilecektir T h . 

bedeli 6" 1 · · a mın 
Cuma : ... lıradır. Eksiltme 17-4-936 

~unu saat 15 te Lisele h . b T . d r mu a 
se_ ecı ığın e toplanan satınalma ko-
mı~yonunda yapılacaktır 

. İl~ t~minat 48 lir" ~3 kuruştur. 
hıteklılerın nihayet b' .. 

1
. 

k d ır gun evve ıne 
~ ar şartnameyi görmek ve ilk te· 

mı nallarını ayt b'l k .. k" S ıra ı me ıçın Arnavut-
oy an-afburnundaki okula başvur-

39 25 

malan ve eksiltmeye teminat makbuz
ları ve 2490 sayılı arttırma eksiltme 

k 2 3 maddesinde yazılı an ununun • 
belgelerle gelmeleri. -

Konya Belediye Ba~kanbğın

dan: 
Beher takımı 23 lira tahmin be

delli belediye zabıtasına yaptırılacak 
olan 20 - 25 takım elbise 22 - 4 - 936 
Çarşamba gi.inü saat 15 de ihale edil
mek üzere açık eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnamesini görmek ve fazla 
malı'.lmal almak istiyenlerin her gün 
Belediye muhasebesine müracaatları. 

-----------·~--~~-----------~-
Sarraciye ve teferruatı 

DEMİR ve AKSAMI 

İstanbul Komutanlığı Satınalma komisyonnndan : 
. Süvari Binicilik okulu için takarrür edecek fiatı üzerinden miktarı teshil 

edılmek ·· l 
•• uzere 450 lira mukabilinde Kongur e~erleri pazarlıkla yaptırı acak-

tır. Kat 1 teminatı 68 liradır. Eksiltmesi 16 Nisan 936 Perşembe günü saat 
1 ~·30 dadır. lsleklilerin teminat makbuzu veya mektuplarile birlikte belli 
gun ve saatte Fındıklıdaki Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Elektrik Tesisatı 

Yozgat Belediye Reisliğinden: 
Yozgat şehrinde elektrik inşa ve 

tesisatı 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. 
C Fenni şartnameler 16 sahi-

feli. 

men ikmal edilerek teslim edilmiş 
ve faaliyele başlamış olacaktır. 

3 - Eksiltme 936 senesi Nisanın 
20 inci Pazarlesi saat 15 de Yozgat 
belediye encümenince yapılacaktır. 

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 vesaıki Yozgat bele
diye başkanlığına tevdi etmeleri şarttır. 

5 - Şartnamede tesisat ve inşa
at 936 senesi Eylul nihayetinde biti-

rilmesi tensip edilmiş ise de talipler 

arasında en kısa zamanda ikmalini 

taahhüt edecek olan şayanı tercihtir. 

D - Beş adet plan istiyenler 
bu şartname ve evrııkı Yozgat bele· 
diyesinde parasız olarak görebilirler. 

2 - Eksiltme ve ihale kapalı 
zarf usuliledir. İnşaat ve tesisat 936 
senesi E ylulü n otuzuncu günü tama-

-=-----------~---------~ 
Maden kömürü ve mahrukat 

Devlet Demiryolla:ra ve Liman
ları İşletme Umum idaresinden: 

Muhammen bedeli 197000 lira olan 
(20,000) ton yerli maden kömürü 
29-4-936 Çarşamba günü saat ~5,30 
kapalı zarf -usulile Ankarada ıdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 11100 
liralık muvakkat ~eminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 9,85 lira mukabilinde 
Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 

alınabilir. 

Kültür Bakanlığı Eksiltme 
Komisyonundan : . 

Kültür Bakanlığı Eksiltme Komıs~ 
d 1000 lira muhammen bedellı 

yonun a k k-
50 000 kilo gürgen odunu açı ~ . 

' I kt Şartnamesını sillroesi yapı aca ır. . 
.. k . ti en isleklıler Bakanlık 

gorme ıs Y l k .. .. 
Gereç Direktörlüğüne, Pazar ı gunu 

olan 4 Mayıs Pazartesi günü saat 
14 de muvakkat depozito akçesi olan 
75 lirayı merkez veznesine yatırıl
dığına dair makbuz ile birlikte ko
misyona müracaatları. -

Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum ldanin
den: 

Muhammen bedeli 10000 lira olan 

400 ton dökmeci koku 28 - 4 - 936 

' Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada ldare binasında sa

tın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 750 

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 An• 
kara Malzeme Dairesinden ve Hay
darpaşa Tesellüm ve Sevk Müdürlü
ğünden alınabilir. 

ilaçlar. KHnik ve ispençiyari Alat 
Karacabey Merinos Yetiş

tirme Çiftliği Müdürlüğünden: 

1 - A-Merinos Yetiştirme Çift-
1 !iği sun'i tohomlama laboratuvar-

ları için 1690 lira 35 kuruş muham· 

men bedeli mikroskop ve mikrofo

toğraf maki na ve teferrüatı. 

B - Ve gene tohumlama labora

tuarları ıçin 3024 lira 80 kuruş 

aliit ve edevat ile eczayı tıbbiye, 

açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme günü 24 Nisan 

936 t rihine müsadif Cuma günü 
saat on beştir. 

3 - Eksiltme İstanbulda Baytar 

Müdürlüğünde teşekkül edecek 

Merinos Çiftliği Salınalma Komis

yonunca vepılacaktır. 

4 - lstekliler mikrosko·p ve 

mikrofotoğraf için 128 liralık ve 

alat, eczayı tıbbiye için de 227 
liralık muvakkal teminat verdikle
rine dair Malsandığı makbuzu ibraz 
etmele . 

5 - İsteklilerin bu işlere adi 

mali, fenni şartnameleri İstanbul 
Baytar Müdürlüğünden veyahut 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çi~

yliği Müdürlüğünden istemeleri ilan 

olunur. 

-
Ankara Jandarma Genel 

Komutanlığı Satınalma Komis

yonundan: 
Eldeki vasıflarına uygun ve bir 

kilosuna elli beş kuruş değer biçilen 

(!2000) kilo vazelin 22-4-936 Çar

şamba günü saat onbeşte kapalı 

zarf usulü ile satın alınacaktır. 
Şartnamesi parasız Komisyondan 

alınabilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 

eksiltme vaktından en az bir saat 

evvel 495 liralık teminat, şartna

mede yazılı belgeler teklif mektub

larını Komutanlık Kurağında Komis

yona vermiş olmaları. 
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Nakliyat 
lETü ~ANK 8 dl©ın: 

1 - Eti Banka ait Guleman Krom madeni mevkiinden takri
ben 22 Km. mesafede bulunan Ergani - Maden istasyonuna hay
vanla krom cevheri nakliyatı 1966 sonuna kadar müteahhide 
verilecektir. 

2 - Nakliyata en geç 1 Haziran 936 da başlanması şarttır. 
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 esasatım anlamak isti

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

6 - Münakasa Nisanın 15 inci Sah günü Erganideki Guleman 
Maden Bürosunda yapılacaktır. 

Konya İnhisarlar Direktör· 
lüğünden: 

936 senesinde Yavşan tuzlasından 
Sarayönü ambarına getirilecek (35000) 
ton tuzun nakliyesi beheri beşer yüz 
tonluk yedi parçaya ayrılarak 18-3-936 
gününden itibaren 30 gün açık ek
siltmeye bırakılmıştır. 

TEL·AVİV 
(Filistin) 

Şark Panayırı 
lbaJei muvakkatesi 7-4-936 Sah 

günü Konya İnhisarlar baş müdür

lüğünde yapılacaktır. Muvakkat temi

natı her parça için 293 liradır. 

isteklilerin Konya veya Sarayönü 

inhisarlarına müracaatları ilan olunur. 

30 Nisan - 30 Mayıs 1936 

Tafsilat için: fstanbu lda, Ben
ci bara Hanında 13 - 14 No. larda 
G. BLUM Telefon : 20494 bilet 
ve nakliyat içın " NAT A ,, seya· 
hat acentalıklarına müracaat. 

MCJZAVEDELER ............................................ 
İstanbul Gümrükleri Satış İsleri Direktörlüğünden 

M. K. N. Ağırlığı Değeri Eşyanın cinsi 
K. G. L. K. 

661, 20 Boyalı hasır. 4978/227 
4982/231 
5081/286 
5080/285 
5225/289 

1102, 
454, 00 

1513, 00 
950, 00 
749, 00 

408, 60 Oto tekerleği yama yastığı. 
151, 30 Demirden dişli tarak. 

66, 50 Vesaiti nakliye lekerleğ'i. 
131, 08 Demir asma kilit boyalı. (İhalesinde 

verilen bedel haddı layık görülmediğ'inden) 
Yukarıda yazılı eşya 17 - 4 · 936 G. saat 14 de satış salonunda ihaleleri 

yapılacaktır. İsteklilerin şartlarımız mucibince eşyayı almak için yüzde yedi 
buçuk pey akçelerini yatırarak makbuz vesair evrakıle Direktörlüğümüze 
gelmeleri ilan olunur. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Lira Kuruş 
Dolmahahçede eski Istablı amıre binasında saklı kullanmağa 
elverişli dingil ve tekerlekleri sağlam 25 kupa 2 ekmek 1 

taht arabası 1125 
Aynı yerde saklı araba koşumu, gem, belleme, eğer takımı 
vesair mubtelifülcins 213 kalem kullanılmış eşya 408 35 
Dolmabahçe sarayı karşısındaki Bayıldım ve Yoklama bah-

çelerinde yetişen otlar 40 
Beşiktaşta lhlamur köşkü bahçesinde yelişen otlar 12 
Hasköy Aynalı Kavak köşkü bahçesinde yetişen otlar 13 
Dolroabahçe sarayı karşısındaki Bayıldım bahçesinde mevcut 

dut ağaçlarının mahsulü 130 
Yukarıda cinsleri gösterilen eşya vesaire hizalarında yazıh bedeller ü

zerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı satılacaktır. Daha mufassal malumat 
tçin isteklilerin şeraitini Öğ-renmek istiyenlerin 20 - 4 - 936 Pazartesi günü 
saat 14 de yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaatleri. 

İııtanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 
Cinsi Muhammen bedeli 

Matbaa ınakinesi hurufat 4530 lira 
ilk teminat 
340 lira 

ihale günü 
24-4-936 Cuma 

ve sair eşya saal 15 de 
Evkaf matbaasındaki makine, hurufat ve sair eşya açık artırmaya kon

muştur. İhalesi yukarıda gün ve saatte Vakıflar Müdürlü~ü binasındaki 
komisyonda yapıla~aktı~. lsteklilerin eşyayı görmek üzere Pazartesi, Çar
ş~mba _ve Cuma gunlerı s~~t on ikiye kadar Şehzadebaşında Vefa cadde
sındekı matbaaya ve şeraıb anlamak üzere Levazım kalemine gelmeleri ve 

ihale günü saat on beşe kadar teminat akçelerıni Vakıflar veznesine yal 
maları. 

İstanbul Belediyesinden: 
Hepsine 100 lira değer biçilen Koskada Mimar Kemaleddin mahallesi~ 

Papazzade medresesinin bahçe ve temel duvarları taşları açık arttırfll: 
konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. İstekliler 1 
kuruşluk muvakkat makbuz veya mektubile beraber 27-4 936 Pazartesi go 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

İstanbul Gümrükleri Satış İşleri direktörlüğünden: 
M.K.N. Ağırlı ğı Değeri Cinsi eşya 

4368-166 2323.00 5807.50 Binek otomobili 
4367-165 50.00 37. 10 yedek iç ve dış rast 
4366-164 2.200 4.40 Oto yastığı 
4363-163 30.00 2.10 Yedek tekerlek 

1 - Yukarıda yazılı eşya 2490 S. 
usulile satılacaktır. 

KAN. hükmüne tevfikan kapalı 'J) 

2 - Şartnameler bedelsiz fstanbul Gümrükleri Satış işleri Direkt 
lüğünden alınacaktır. 

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

4 - Muvakkat teminat miktarı <Ö 14>) liradır. 

5 - İstekli leri n Ticaret Odasına kayidli tüccardan bulunduklanna d 
Odanın vesikalarını teklif zarflarına koymaları şarttır. 

6 - Bu arttırm1ya gireceklerin teklif mektupları 2490 S. KAN. 33 lil1' 
maddesinde gösterildiği ve yukarıda « 3 » S. fıkrada yazıldığı üzere S3 

15 e kada1· makbuz karşılığında Satış Direktörlüğüne verilmesi mecburidit 

İstanbul Belediyesinden: 
Evvelce kapatılan İnönü şehir 

yatı mektebinde mevcut olup şimdi 
Beşiktaş 23 üncü mektepte bulunan 
ve hepsine 232 lira kıymet tahmin 
olunan dolap, yazıhanP., büfe. kon
sol, masa, komodin, dikiş makinası, 
kundura makinası, karyola. et ma
kirıası, semaver, battaniye, doğrama· 
cılık ve marangoz alatı ve saire gibi 
muhtelif eşya ile bı:::her kilosuna 16 
kuruş kıymet tahmin olunan 570 kilo 
büyük ve küçük 200 parçadan ibaret 
bakır takımları mahallinde açık art· 
tırma ile satılacaktır. 

istekliler 16-4 936 Perşembe gü
nü saat 10 dan 12 ye kadar orada 
bulunacak memura müracaatları. 

İstanbul Belediyesinden: 
Hepsine 120 lira kıymet tahmin 

olunan Üsküdarda Valideiatik camisi 
avlusunda bulunan muhtelif boyda 
keresteler satılmak üzere açık arttır

maya konulmuştur. Şartnamesi Leva
zım Müdürlüğünde görülür. Arttır

mıya girmek istiyenler 9 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya mek
tubi lc beraber 29-4-936 Çarşamba 
günü saat 15 te Daimi Encümende 
bulunmalıdır. 

Evvelce satılığa çıkarılan Ahır
kapı deposundaki muhtelif cins ıskarta 
ambalaj levazımının pazarlığı 16-4-936 
tarihine rastlayan Perşembe i"ilnü 
saat 10 a bırakılmıştır. 

İsteklilerin aynı ğiin ve saatte 
Kabataşta Levazım ve Mübayaal Şu· 
besindeki Satış Komisyonuna müra
caatları. 
~ ......................... 1111! 
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