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Sayı: 22 1& Nisan 1 g a 6 

Ticaret Odasında 
Kravat yapıp satanlardan yüzde 

45 vergi alınacak 
1 

Evvelce kararlaştırıldığı üzere Ticaret Odası meclisi d~n .top
~nm1ştır. T oplantı<la ticaret maksadile Avrupaya gitmek ıstı yen 

~ ~uc.carların kambiyo müsaadesi istedikleri konuşulmuş , seyahat
erı~d~ ~emlekete fayda getirecek sebepler görülenlere müsaade 
verılmııtır. 

sor Kguryavaadt yapıp dsatanlardan alınacak vergi miktarı hakkındaki 
a ceva ve ·ı · · l d ·· d 45 v . l rı mıştır. Kravat yapıp satan ar an yuz e 

erA~:J~;:ı~sı lazım geldiği tesbit edilmittir. . 
k d .1 onra hamalların kaç kilo yük taşıyabileceklerı hak-
ın a verı ecek kara ·· k Od ~ k~ tibi B C rı~ ~uza eresine geçilmiştir. a umumı a-

ay evat Nizamı iç Bakanlıg""ınm hamalların yük taşımala-
rını men tr .... · · b" l 
k 1 e ıgmı, ınaenaleyh bu meselenin müzakeresine maha 

• mad g"" •• l 1 ını soy eyerek toplantıya nihayet verilmiştir. 

Ticaret müzakeresi devam 
ediyor 

Alm~n ~ey~t!le şehrimizde devam etmekte olan tıcaret müza-
kerelerı muşkulatla ilerlemektedir. Bu gu"nku .. toplantıd - k 
·· ·tı· b' · k· f - a muza ere umı ı ır ın ışa goatermiştir. 

• 

imalathaneler kayıt altına 
ah nacak 

fil Sütlerin sağılması, satışı hakkında yapılan talimatname gibi bir 
Y de yağ talimatnamesi yapılmasına teşebbüs edildiği yazılmıftı. Bu 
ıt talimatname bilhassa İstanbuldaki yağ imalathanelerini kayıt 
e1 altına alcaktır Çünkü yağların en ziyade buralarda karıştırıldığı 
ti anlaşılmıştır. 

.... t 1 
r1' Bundan başka zeytinyağı namile pamuk ve susam yagı .. s~ ı -

ma~ının ve zeytinyağına bu surette yağ karıştırılmasının da onune 
geçılece.ktir. yay imal ve satışına da hile yapanların mahkemeye 
tevdilerı suretile cezalandırılmalarına dair talimatnameye madde 
konulmuştur. 

Veni vumurta ambalajlarımız 
Yumurta ihracatı için alman tedbirler çok iyi neticeler vermek

tedir. Ambalajların modern bir şekilde yapılması, ve her sandık 
üzerine Yumurtamn cinsi yazılması Avrupa yumurta piyasalarında 
çok iyi karşılanmıştır. 

'!'"""--------------------------------------------------
MONAKASALAR 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze 
İstanbul Harici Askeri Kıtaaları hanları: 
Cinsi Miktarı M. Bedeli İlk teminat Ek. Ek. tarihi saat 

Lira Lira K. Şekli 
Arpa 

60 Ton 2250 169 Açık 6-5·936 14 
1ı 

124 4774 359 )) 6-5-936 ıs )) 

~ 
70 2800 210 )) 6-5-936 16 )) 

Kuru ot 50 l) 925 70 » 5-S 936 15 
Sandıkta kuru 

insaat- tamirat- tuğla ve kiremit 
' 

Eskişehir İlbaylığından : 

1steklil erin kanuna uygun şekilde 

müracaat etmediklerinden dolayı 

16143. ll lira tutarı Eskişehir - Çif

teler yolunun 38 + 000 - 52 + 750 

kilometreleri arsası esaslı tamiratı 

24-4-936 Cuma günü saat 14 de pa

zarlık suretile satılacaktır. Muvakkat 

teminatı 1210 lira 74 kuruştur. 

Şartname : Keş i f, grafik ve diğer 

ekleri olan evrak her zaman Nafıa 
Müdürlüğünde görülebilir. İsteklile
rin Nafıa Müdürlüğüne ibraz eyledi

ği vesaiki uygun görülen bir mühen-
. . , 

dis veya fen memurunun ışın mes u-
liyeti fenniyesini deruhte ettiğine 

dair Noterden musaddak bir taah

hütnameyi, Ticaret odasındar mali 
kifayetine ait bir vesikayı, ihaleden 
en az sekiz gün evvel Bayındırlık 
Direklörlüğünde1t alacağı ehliyet ve
sikasını göstermeleri şarltır. 

İstanbal Komutanlığı Satınal
ma Komisyonundan : 

Bayazıttaki askeri tıbbiye okulu
nun yıkılmış olan duvarının keşif 

mucibince 20 Nisan 936 Pazartesi 
günü saat 15,30 da tamir işi pazar
lıkla yaptırılacaktır. Muhammen keşif 
bedeli (500) liradır. isteklilerin son 
teminat olan 75 liralık makbuz veya 
mektuplarile beraber belli gün ve 
saatte Fındıklıdaki Komutanlık art
tırma eksiltme komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Vakıflar Direktör
lüğünden : 

1 - Aksarayda Pertevniyal Li
sesinde yapılacak tamirat açık eksilt
meye konulmuştur. Tamirat bedeli 
(1067) lira (60) kuruştur. 

Eksiltme şartnamesi : 
Fenni şartname 
Mukavelename 
Keşif cetveli 
2 - İstekliler bu evrı-kı bila be-

üzüm 7050 Kilo 1269 96 ıı 29-4-936 15 

k 5000 )1 700 53 )) 28-4-936 16 Mercime 
Zeytinya~ı 3300 » 1485 112 » 30 4 -936 15 

Yukarıda yazılı yedi kalem ayrı şartname ile açık eksiltmeye konul
muştur. Şartname h~rg~.n ğörülebilir. İs~:klilerin ilk teminat mektup 
ve makbuzlarile bellı gun ve saatlerde Luleburgazda Tümen Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

Selimiye Askeri Satmalma Komisyonundan: 

ı - Tümen birliklerinin 1-5-936 dan 16 Haziran 936 tarihine kadar 
ihtiyacı olan 8000 kilo taze bakla, 4200 kilo Semiz otu, 8000 kilo taze 
soğan 30-4-936 Per- şembe günü saat 15 te Selimiye Satınalma Ko
misyonu tarafından açık eksiltme suretile alınacacaktır. 

2 - Bu sebzelerin bedeli muhammeni 1142 lira olup teminat akçesi 
86 liradır. 

3 - Muvakkat teminat akçesi eksiltme saatinden bir saat evvel Tümen 
Muhasebeciliği veznesine yatırılmış olacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye i ştirak edecek taliplerin bu işle meşgul olduklarına 
dair resmi vesika ibraz etmeleri meşruttur. 

5 - Şartname hergün Komisyonda görülebilir. 

İstanbul Le'!azım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

Trakyada bulunan kıtaat için mü
teahhid nam ve hesabına 330, 100 kilo 
buğday kırdırılması J 7 Nisan 936 
Cumı\ günü saat 11 de Tophanede 
ST· AL. KO. da pazarlığı yapıla
caktır. Tahmin bedeli 3685 lira 23 
kuruştur. Son tem:nat 552 lira 78 
kuruştur. Şartnamesi Komisyonda 
görülebilir. isteklilerin belli saatte 
Komisyona gelmeleri. 

Karacabey Harası Müdürlü
ğündPtı: 

bin kilo yulaf, yüz on üç bin kilo 
arpa, elli üç bin kilo mısır ve on 
dört bin kilo bakla kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konmuştur. Bu işlerin 

hepsi için iki bin lira muvakkat te
minat alınacaktır. Yulafın kilosuna 
altı buçuk kuruş, mısırın kilosuna beş 
buçuk kuruş, arpanın kilosuna 6 ku
ruş, baklanın kilosuna 5,5 kuruş 
muhammen kıymet takdir edilmiştır. 

Eksiltme Karacabey Harası merkez 
[..inası içinde yapılacaktır. Eksiltme 
günü 17 Nisan 936 Cuma günü saat 
on beştir. İsteklilerin o gün teminat 
ve vesikalarile birlikte Harada bu-

Hara ihtiyacı için iki yüz on üç lunmaları. 
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Mensucat ve giyinecek eşya ve camaşrr 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 

Cinsi Takım Tahmin bedeli İhale günü Teminat akçesi 
L. K. 

Odacı elbisesi 33 
Orman muhafaza 15 
memuru elbisesi 

L. K. 
11 50 
8 35 

27. 4. 936 38 00 Pazartesi 
)) )) saat 15 de 

Yukarıda yazılı ( 33 ) takım odacı elbisesile 15 takım muhafaza memuru 
elbisesi açık eksiltmeye konmuştur. ihalesi yukarıda yazılı gün ve saatte ls
tanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. Şartna· 

me ve nümuneleri hergiin Levazım kaleminde görülebilir. İstekliler ihale gü · 
nü saat on beşe kadar teminat akçelerile birlikte gelmeleri. 

lıtanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

Dikimevi için on bin rıretre haki astarlık bez 17 Nisan 936 Cuma günü 
saat 15 de Tophanede Sabnalma Komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. İhale 
günü teslim şartile alınacak olan baki bez için isteklilerin belli saatte Ko· 

misyona gelmeleri. 

Bayındırlı le Fen Okulu Satın· 
alma Kurumundan : 

Okul talebeleri için kumaşı mek
tepçe temin edilmek üzere şartna· 

mesine göre ve açık eksiltme ile 93 
takım elbise diktirilecektir. Tahmin 
bedeli 651 liradır. Eksiltme 17-4-936 
Cuma günü saat 15 te Liseler muha· 
sebeciliğinde toplanan satmalma ko

misyonunda yapılacaktır 

İlk teminat 4) lira 83 kuruştur. 
İsteklilerin nihayet bir gün evveline 
kadar şartnameyi görmek ve ilk te· 
minatlarını aylırabilmek için Arnavut· 
köy Sarrafburnundaki okula başvur-

del lstanbul Evkaf Direktörlüğü mi
marlığından alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 Nisan 936 Pa
zartesi günü saat 15 de İstanbul Ev
kaf Direktörlüğü ihale komisyonun

da yapılacakbr. 
4 - isteklilerin 82 liralık mu

vakkat teminat vermesi lazımdır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin mü

hendis veya mimar olması şarttır. 

Beyoğlu Vakıflar Direktör
lüğünden : 

Dolmabahçe camisi minare külah
larının yeniden yapılması işi açık 
eksiltmeye konmuştur. 

A - Keşif bedeli 1650 liradır. 
B - Pey akçesi 124 liradır. 
C - Şartnamesi Beyoğlu Vakıf

lar Direktörlüğü Fen Heyetinden ve· 

rilir. 
D - Eksiltmesi 6 Mayıs 1936 

Çarşamba günü saat 15 de Beyoğlu 
Vakıflar Direktörlüğünde yapılacaktır 

E - Eksiltmeye girmek için bu 
işleri iyi bir surette yaptıklarına da:r 
Direktörlük fen Heyetinin vesikasını 

göstermek lazımdır. 

Çankırı Kültür Direktörlü
ğünden: 

1 - Merkez dördüncü okul için 
yaptırılacak 394 lira bedeli keşi fli 
47 parça mefruşat 4.4 936 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. istekliler 
bedeli keşfin yüzde 7 ,5 olan 29 
lira 55 kuruşluk teminat mektubu ve 
bu işin ehli olduğuna dair Naf ıadan 
ınusaddak vesika ile birlikte ihale 
sünü olan 20-4 936 Pazartesi günü 

maları ve eksiltmeye teminat makbuz
ları ve 2490 sayılı arttırma eksiltme 
kanununun 2, 3 maddesinde yazılı 

belgelerle gelmeleri. 

Konya Belediye Başkanhğın
dan: 

Beher takımı 23 lira tahmin be 
delli belediye zabıtasına yaptırılacak 
olan 20 · 25 takım elbise 22 - 4 - 936 
Çarşamba giinü saat 15 de ihale edil· 
mek üzere açık eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnamesini görmek ve fazla 
malumat almak istiyenlerin her gün 
Belediye muhasebesine müracaatları, 

saat 14 de Vilayet Encümenine, 

resmini keşifnamesini şartnamesini 
görmek isteyenler de hergün Kültür 
dairesine başvurmaları. 

2 - Keşif ve resimler parasız 

Nafıadan alınacağı ilan olunur. 

l - Kurtuluş okulu yanındaki 

kapalı teneffüshanede yaptırılacak 

167 lira 62 kuruş bedeli keşifli 

temsil sahnesi 4-4-936 tarihinden 
itibaren 15 giin müddetle açık ek· 
si itmeye konulmuştur İstekliler 
bedeli keşfin yüzde 7 ,5 olan 12 lira 
::8 knruşlıık teminat mektubu ve bu 

işin ehli olduğuna dair Nafıadan 

musaddak ehliyet vesikası · ile bir
likte ihale gunu olan 20-4-936 
Pa73rlesi günü saat 14 de Vilayet 
Enciimenine, keşifnamesini, resmini 
ve şartnamesini görmek isteyenlerde 
herg-ün Kültür dairesine başvurma
ları. 

2 - Keşif ve resim parasız 

Nafıadan alınacağı ilan olunur. 

Karaköse İlbaylığından : 
19"97 lira 27 kuruş bedeli keşif

li Patnr>s hükumet kona~ının inşaatı 
12 Mayıs 1936 ~iiniinden itibaren 19 
p-ün müddetle ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1hale 1 Mayis 1936 Cuma sı-ünü 
saat 15 de A~rı vilayeti defterdar
lııtında miiteşekk il heyet huzurunda 
icra kılınacaktır. Talipler ihaleden 
bir saat evvel lr;mİnat makbuz ve 
mektuplarını komisyona verecekler
dir. Teminatı muvakkate 1470 liradır. 
193'i, 1935 senesinde yapılacak in
şaatın 12 bin 1.ıası 93 ~ senesi tah· 
sisatından tesvi ye edilecektir. iş hak-

Maden kömürü ve mahrukat 
Devlet Demiryolları ve Liman

ları İşletme Umum İdaresinden: 
Muhammen bedeli 197000 lira olan 

(20,000) ton yerli maden kömürü 
29-4-936 Çarşamba günü saat 15,30 
kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 11100 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etti~i 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 : 

1 
olan 4 Mayıs Pazartesi günü s• 
14 de muvakkat depozito akçesi ol• 
75 lirayı merkez veznesine yatırı 

<lığına dair makbuz ile birlikte kU 
misyona müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve lJ 
manları İşletme Umum İdarsill' 
den: 

Muhammen bedeli 10000 lıra ol; 

400 ton dökmeci koku 28 - 4 - 9 
Salı günü saat 15,30 da kapalı ı~ 
usulilc Ankarada İdare binasında si 
tın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin 7'} 

liralık muvakkat teminat ile kanurıııl 
tayin etliği vesikaları ve tekliHcri~ 
aynı gün saat 14 ,30 a kadar Koınİ5 

yon Reisliğine vermeleri lazımdır· 

Şartnameler parasız olarak A~' 
kara Malzeme Dairesinden ve Haf 
darpaşa Tesellüm ve Sevk MüdürlO 
ğünden alınabilir. 

Kültür Bakanlığı Eksiltme Komis
yonunda 1000 lira muhammen bedelli 
50,000 kilo gürgen odunu açık ek· 
siltmesi yapılacaktır. Şartnamesini 

görmek istiyen istekliler Bakanlık 

Gereç DirektörlU~üne, Pazarlık günü 
----,,=oo=oo.,............,_ ........................................ __,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~---------==-==--,,,,,,,,,,~---.--1 

kında tafsilat almak isti yenler her 
gün Ağrı defterdarlığına müracaatleri. 

Galatasaray Lisesi Direktörlü
ğünden: 

Galatasaray Lisesi binasında ya
pılacak bazı sıva tamiratı, badana 
ve duvar inşası keşif ve şartnamesi 
mucibince 20-4-936 Pazartesi günü 
saat 14 te lstanbul Kültür Direktör· 
lüğü binasında Liseler muhasebeci
liğinde toplanan Komisyonda pazar
lık suretile ihalesi yapılacaktır. 

Yapılacak işin muhammen bedeli 

870 lira 11 kuruştur. ilk teminatı 
66 liradan ibarettir. istekliler keşif 
ve şartnameyi görmek üzere Okul 
idaresine ve eksiltmiye iştirak için 
de o günde pazarlık şartnamesinde 

yazılı vesaikten maada en az 500 

liralık bu işe benzer iş yapb~ına 

dair lstanbul Nafıa Direktörlüğünden 
alınacak ehliyet vesikasile Komis
yona gelmeleri. 

Sümer Bank Genel Direk
törlü~ünden : 

1 - Konya Ereğlisinde inşa edi
lecek bez fabrikası buhar kuvvet 
santralı insaatı vahidi fiat esasile ek
siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen 
inşaat heoı>li 136611 lira 10 kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı 
şunlardır : 

A - Eksiltm e şartnamesi 
B Mukavele projesi 
C Ff'nni şartnamf', ölçü usulü 
D Vahidi fiat ve keşif hiila-

sası 

E - Projeler 
İsteyPnler hu evrakı 6,90 lira 

bedel mukabilinde Sümer Bank An· 
kara Sııhecıinden satın alabilirler 

3 Eksiltme 25 Nisan 1936 Cu· 
martesi !!"iinü saat 11 de Ankarada 
Ziraat Rankası hinasında Sümer Bank 
merke7.İnc-l<-ki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
olacaktır. 

5 - İstekJilerin P081 lira muvak· 
kat teminat vermesi liizımdır. Bundan 
başka eksiltmeye ~irecekler ilan edi
len hu bina cesametinde bir fabrika 
binası inş:ıat ı ııı muvaffakiyetle y<>p· 
tıklar ım tevsik ederek eksiltme gii· 
nünden üç gün evvele kadar Ban
kaya müracaatle bir ehliyet vesikası 

alacaklar ve bunu teklif mektuplar!' 
na leffedeceklerdir. 

6 - Tek:if meklupları yukarıd• 
yazıldığı gün ve saatten bir sıı• 
evveline kadar Sümer Bank Umıı.
Müdürlüğ-üne makbuz mukabilind 
verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupll 
rın nihayet ihale saatinden bir ss•1 

evveline kadar gelmiş ve zarfın kf 

Devlet De;t;;olları ve ıJ 
manları işletme Umum idare' 
sinden: 

Aşağıda cins ve miktarı yaı.ıl 
bir grup ahşap eşya 204936 Paıat 
lesi günü saat 10 da Haydarpaf' 
gar binası dahilindeki 1 inci işlet01' 
komisyonu tarafından açık eksiltll1e 
ile satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 135 
liralık muvakkat teminat ile kanunıı11 

layin ettiği vesikalarla b :rlikte eksilt' 
me günü saatine kadar komisyoıı' 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şarlnameler komisyorı 
dan parasız olarak dağıtılmaktadır· 

1 - l adel telefon etajeri, 
1 adet yazı makinesi masası, 6 ade 

sigara masası, 2 adet küçük ve biİ' 
yük büfe, 1 adet etajerli kütüpharı' 
1 adet dosya dolabı, 10 adet mııt0 

ken koltuk, 5 adet maroken kanııPe 
22 adet maroken sandalya, 1 adel 
şef yazıhanesi, 1 adet etajerli me!JI 
masası, 2 adet saksı sehpası muha 
men bedeli 1796 liradır. 

H. MENDELINO 
Galata, Karaköy, Tünel civarınd• 

sabık Mayer rr.ağazası OsiO 

Se~li Han, tfo. 1-2 

En zengin 

En ala kuma:;;ıa 
ı lKUSURSUZ BİÇKİ - UYGUN ATL~I 
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Müteferrik 
Edirne Vilayet Daimi Encümeninden : 

Miktarı Muhammen bedeli T. 
Kara kasım köyünde çayır otu 9 Dekar 10 1 

Oğ-ul paşa ıı » 200 » 81 6 

Kemal " ı> 4 Hektar 40 3 
Nümune çiftli~inde ıı 32 ıı 300 23 

)) » )) 4 )) 40 3 
ldarei h · · 1 k ·· k ususıyeye aıt yukarıda yazılı çayır otları satı ma uzere açı 

a~ttırmaya konulmuştur. isteklilerin 23 - 4 - 936 Perşembe günü sa~t 15 te 
hızalarında yazılı teminat me-ktuplarıle birlikte Vilayet Daimi Encümenine 
gelmeleri.. 

Selirniye Askeri Satmalma 
Komisyonundan : 

1 - Tümen birlıkleri hayvanatı
nın çayırlanması için 500 d" .. . onum ça-
yırın otlakıyesi 2 . 5 - 936 C t . .. .. umar esı 
gunu saat 15 te Selimiye Askeri Sa
tınalma komis .. yonunca açık eksiltme 
suretııc salın alınac kt a ır. 

2 - 5oo dönüm çayırın tahmini 
fiatı 3000 liradır. Muvakkat temina
tı da 225 liradır. 

3 ~ Muvakkat teminatlar eksilt
~: saatınden laakal bir saat evvel 
uın muhasebeciliği veznesine yatı~ 

rılınış bulunacaktır. Bankalara yatı
rılmış teminat makbuzları muteberdir. 
.. 4 - Çayırı olup ta bu eksiltme e 
ıştırak edecek talipler heme k ~ .. n omıs-

yona m.uracaatle çayırlarını göstere-
c.eklerdır. Çayırları görülmeden ek
sıltmiye giremezler. 

5 - Şartname komisyonda her
gün görülebilir. -, Gedtkpaşada Jandarma Di-
kinıevt Direktörlüğünden : 

Aşağıda miktar ve ilk .. . 
guvenmesı 

yazılı makara ipli~i açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Eksiltme 27 Nisan 
936 Pazartesi saat on beşte Gcdik
paşadaki Jandarma Dikimevi binasın
.da müdüriyet dairesinde müteşekkil 

5 komisyonda yapılacaktır, İsteklilerin 
11 ihale günü belli saatte ilk güvenme 

1 maliye makbuzu veya banka kefalet 
1 mektubunu ve kanunun sarahati da-

iresindeki belgeleri hamil olduklaı ı 
ıı halde komisyona gelmeleri. 7 ,000,000 

metre renkli iplik tahmin bedeli 
2800 lira ilk güvenmesi 210 lira. -..... ~adı köy V al<ıflar Direktör· 
lugunden: 

Şilede Avcıkoru vakıf o l -
rının D 1 k _ rman a 
. arı suyu k . 
şımşir çalılarınd k enarlarındakı 

k an utru 4 santimden iso akı olanlardan yapılmak üzere 
ental şimşir odunu açık arttır

maya çıkarılmıştır. 
Beher ke t !' · ın f 100 n a ıe ın muhammen kıv-

e ı kuruş olup muvakkat temi-
natı 11 lira 25 k lh 4 _ 936 p uruşlur. alesi 23 -

Devlet DemiryoHarı İ!iletme 
Umum İdaresinden: 

Taahhüdün ifa edilmemesinden 
dolayı mukavelesi f eshedılen aşağıda 
cins miktar ve muhammen bedeli 
yazılı malzeme müteaahhit nam ve 
hesabına Haydarpaşada gar binası 
dahilindeki 1 inci İşletme Komisy~n~ 
tarafından 30 4-937 Perşem.be gunu 
saat 10 da açık eksiltme ıle satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin .133 
lira 60 kuruşluk muvakkat temı~a~ 
vermeleri ve kanu11un tayin ettığı 
vesikalarla birlikte eksiltme günü 
saatine kadar Komisyona müracaat
ları lazımdır. Bu işe ait şartnamder 
Komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

1 -- 65 adet plombajin pota 
50 Kg lık döküm ıçın, 110 adet 
plombajin pota 100 Kg lık döküm 
için. Muhammen bedelleri 1777 lira 
25 kuruş. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1696, 13 lira muhammen bedelli 

7 kalem demir malzeme açık eksilt-
me suretile satın alınacaktır. 

Eksiltme 25 - iV - 936 tarihine 
rastlayan Cumartesi günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu
besindeki Alım Komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

İsteklilerin şartnameyi almak üzere 
1-ergün ve eksiltme için de tayin olu-.. rıı 7 5 .. nan gün ve saatte ıı , guvenme 
parası olan 127 ,50 lira ile birlikte 
müracaatları ilan olunur. 

------------~,--
Nakliyat 

Konya İnhisarlar baş direk· 

törlüğünden: 
936 senesinde Yavşan tuzlasından 

Sarayönü ambarına getirilecek b~heri 
be üz tonluk yedi parça ( 3v00) 

ş y 4 936 .... 
ton tuzun eksiltmesi 8· · gunun-
den itibaren 20 gün müddetle uza
tılmıştır. ihalesi 28·4-936 Salı gü~~ 
saat 15 le Konya ! nhisarlar baş mu
düriyetinde müteşekkil komisyonca 

yapılacaktır. . 
Muvakkat teminat akçesı beher 

Yazı Makineleri 
Ko. Sa. Al. Komisyonundan: 

1 - Kolordu ihtiyacı için ( ideal) yahut ( Remington ) ve yahut L. C. 
Simit marka bir adet yazı makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - işbu yazı makinelerinin muhammen bedeli ideal markanın 165, 
Remington 180 L. G Simit marka 130 liradır. 

3 - Muvakkat teminatları: ideal için 13 lira Remington için 14 lira 
L. G Simit marka için 10 liradır. 

4 _ Bu makinelere ait şartname Satınalma Komisyonundadır. istekliler 
şartnameyi Komisyonda görebilirler. 

5 _ Eksiltme 1-5-936 Cuma günü saat 10 da (onda) yapılacakbr. İstek-

lilerin mezkur günde bulunmaları. 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Havran Urayından: 
1 - Havran kasabasının elektrik 

tesisatı Nafıa Vekaletince musaddak 
proje ve şartnamesi mucibince ek

siltmiye konmuştur. 
2 - Lokomobil elektrik müvel-

lidi tevzi tablosu, irtibat nakilleri 
şebeke tesisatı ve bunların montaj
ları ve sair bilcümle teferrüat ve 
malzem~ kapalı zarf usuliledir. 

Bedeli muhammen 28500 liradır. 
3 Bu işe ait evrak şunlardır : 

A _ Eksiltme şartnameleri. B - Muka· 
vele projeleri . C -Fenni şartnameler. ' 
D- proje ve planlar. E - Keşifname-
ler ve tef errüatı . 

4 - İstekliler bu evrakı Havran 
Belediyesinde görecekleri gibi, be
deli mukabilinde lstanbulda, Taksim
de istiklal apartımanında elektrik 
mühendisi Hasan Haletten alabilirler 

5 - Eksiltme 10 Nisan 936 ta· 
rihinden itibaren 41 gün olup ek
siltme 20 Mayıs 936 Çarşamba günü 
saat ıs te Havran Belediye bina· 

sında yapılacaktır. . . 
6 _ Eksiltmeye girebilmek ıçın 

taliplerin keşif bedellerinin yü_zde 
7,5 nispetinde muvakkat temınat 
akçesi yatırmaları veya ?49? numa-

1 kanunun tarifatı daıresınde bir ra ı . 

nihayet mezkOr saate kadar gelmiş 

ve dış zarfın '"Illiihıir mumile kapatıl
mış olması şarttır. 

8 - Teklif mektuplarının 2490 
numaralı kanunun tadfatına ve hü
kümleri uygun olarak haznlanmış 

olması şarttır. 

Ankara Bölge Sanat Okulu 
Direktörlüğünden: 

Okulumuz ihtiyacı için aşağıda 

cins ve mikdarı yazılı olan elektrik 
gereçleri açık eksiltmeye konulmuş
tur. istekli olanların şartnamesini 
görmek üzere her gün Okul Direk
törlüğ-üne ve eksiltmeye gireceklerin 
de 30-4-936 tarihine tesadüf eden 
Perşembe günü saat 15 te Kültür 
Bakanlığında Okul Sağışmanlı~ındaki 
Alım Satım komisyonuna 2490 sayılı 
artırma eksiltme ve ihale kanununun 
icabettirdiği vesaik ve pey akçelerile 
birlikte gelmeleri. 

48 kalem elektrik gereçleri, 
1198.25 lira tutarlı, 90 lira yüzde 
7 ,5 pey akçesi. 

Devlet Demiryollan ve Li
manları İ~letme Umum İdare· 
sinden: 

banka mektubu getirmeleri ve şım· 
di e kadar bu gibi işleri yaptıklarını \ v: bu husustaki fenni kabiliyetlerini 1 
gösterir vesika ibraz eylemeleri ve 
bunlar bir şirketi temsil ediyorlarsa, 
musaddak vekaletname ve mukayyet 1 

Muhammen bedeli 19450 lira olan 
muhtelifülcins ampuller 20-5-936 Çar
şamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada ldare binasında 
satın alınacaktır. Bu işe girmek iste· 
yenlerin 1458,75 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun layin ettiği 

vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reis· 
liğine vermeleri lazımdır . Şartname

ler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünde, Ankarada Malzeme 
Dairesinde parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. 

bulundukları Ticaret Odası veya 
mahkemesinden son tarihli bir vesika 
göstermeleri şarttır. 

7 - Tekli{ mektupları beşinci 
maddede yazılı saattan bir saat evvel 
Belediye dairesine teslim edilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların 

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
k fi 

· erşembe günü Kadıköy Va
ı ar M··d .. l 

. k u ur ü~ünde yapılacağından 
ıste lilerin ş t . 
h .. ar namesıni görmek üzere 
cro-un ·· <> muracaatları. 

- .. İnhisarlar Urnum Müdürlü· 
gunden: 

parti için 263 liradır. isteklilerin 
Konya veya Sarayönü inhisarına 
müracaatları ilan olunur. 

lstanhul Belediyesinden : 

Belediye matbaasında basılan 4000 

cilt tahsildar makbuzlarının ciltlen· 

mesi ve numaralanması pazarlığa ko

nulmuştur. Beher cilt için 3 kuruş 

İstanbul Levazım Amirliği Sa
tınalma Komisyonundan : 

İstanbul Levazım Amirliğine bağlı 
müesseseler için malzemesi ciheli 
askeriyeden verilmek üzere 13 kalem 
defter tab ve teclit ettirilecektir. 

b' ~artnamesi mucibince 70 X 102 
e. a ında ve 8 X 6 ~okumalı 100 
hın çuval 
ı ·t kl' pazarlıkla satın ı\lınacaktır. 
s e ıler . 

her .. şartnameyi görmek içın 
7 sgun vke pazarlık için de yüzde 

• mvva kat .. b. 
( likte 21_4_

93 
guv~~mc par asile ır· 

.. .. 6 tarıhıne raslıyan Salı r ~Unu saat 15 te Kabataşta Alım, 
~~ atım Komisyonuna müracaatları. 
ti 

Eti Banktan: 
15-4-936 tarihinde ihalesini ilan 

ettiğimiz Gulemen - Ergani maden 
arası maden nakliyesi münakasa tek
liflerinin alakadarlara tetkik imkanı 
bırakmak için 20-4 936 tarihinde ka· 
palı zarf usuliyle ve Ergani Madende 
Eti Bank Gulemen bürosunda yapıl
mak üzere talik edildiği ilan olunur. 

bedel tahmin olunmuştur. İ~tekliler 
9 liralık muvakkat teminat makbuz 

veya mektubile beraber 18 - 4 - 936 

Cumartesi günü saat 10 da Levazım 

Müd' lüğünde bulunmalıdır. 

Pazarlığı 17 Nisan 936 Cuma günü 

saat 16 da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 

bedeli 180 liradır. Son teminat 27 

liradır. lsteklilerin belli saatte Ko· 
misyona gelmeleri. 



sayfa 4 MÜNAKASA GAZETESi 

Makineler, motörler, sair teferruatı ve yağ lan 
İstanbul Komutanlığı Satın

alma Komisyonundan : 

Üçüncü ordu müfettişliğinin 33 -
57 büik marka binek otomobili 16 
Nisan 936 günü saat 14 de pazarlıkla 
tamiri yaptırılacaktır. Muhammen ke
şif bedeli 500 liradır. isteklilerin te· 
minat makbuz veya mektuplarile be· 
raber Fındıklıda komutanlık arttırma 
ve eksiltme komisyonuna gelmeleri 

lstanbul Komutndlığı Sahn
alma Komisyonundan : 

Komutanlık birlikleri motörlü va
sıtaları için 1,5 " bir .buçuk " ton 
benzin 20 Nisan 936 Pazartesi günü 
saat 14 te pazarlıkla alınacaktır. Mu
hammen tuturı 525 liradır. Son te
minatı 79 liradır. isteklilerin teminat 
makbuz veya mektuplarile beraber belli 
gün ve saatte Fındıklıdaki komutan
lık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Karacabey Harası Müdürlü
lüğünden : 

Hara ihtiyacı için yirmi yedi bin 
litre motorin, dört bin beşyüz litre 
benzin, üç bin litre Vakum ya~ı, 
altı bin iki yüz litre gaz yağı ile üç 
yüz kilo Giresyağı açık eksiltme usu
lilc !'!atın alınacaktır. fstanbul teslimi 
motorinin litresine allı buçuk kuruş, 
benzinin litresine yirmi altı kuruş, 
vakum yağının litresine yirmi üç 
kuruş, gaz yağının litresine on do
kuz kuruş, gires ya~ının kilosuna 
otuz beş kuruş muhammen kıymet 
takdir edilmiştir. Bunların hepsi için 
dört yüz lira muvakkat teminat 
alınacaktır. 

Eksiltme yeri lstanbul Baytar Mü· 
dürlüiüdür. Eksiltme günü 28 Nisan 
936 Salı günü saat on beştir. Şart
namesini görmek istiyenlerin Haraya 
ve lstanbul Baytar Miidürlüğüne mü
racaatları ve isteklilerin teminat ve 
vesikalarile birlikte eksiltme günü 
lstanbul Baytar Müdürlüğünde bu-
lunmaları. 

Saraciye ve teferruatı 
DEMiR ve AKSAMI 

latanbul Harici Askeri Kıtaatı llanluı : 

Tümen birlikleri hayvanatı için nümunesine göre 20 şer metrelik tulün· 
de ve 46 adet tavla halatının 17-4-936 Cuma günü saat 15 de Kırklareli n
de Satınalma Komisyonunda pazarlığı yapılacağından isteklilerin mezkür 
günde bulunmaları. 

inhisarlar Umum Müdürlü
ğünden: 

1696,13 lira muhamman bedelli 
7 kalem demir malzeme açık eksilt
me suretile satın alınacaktır. 

Eksiltme 25 - iV - 936 tarihine 
rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de 
Kabataşta Levaı:ım ve Mubayaat şu
beşindeki Alım Komisyonunda yapı-

lacaktır. 

isteklilerin şartnameleri almak 

üzere hergün ve eksiltme için de 

tayin olun an gün ve saatte 11/ 11 7 ,5 

güvenme parası olan t 27 ,50 lira ile 

birlikte müracaatları . 

Ankara Jandarma Genel Ko
mutanlıiı Sabnalma Komhyo
nundan: 

1 - Eldeki vasıf ve örne~ine 
uygun ve bir tanesine 750 kuruş de
ğer biçilen 2974 liralık hayvan ve-

lensesi 28 - 4 · 936 Salı günü saat 

on birde açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komis

yondan alınabilir. Eksiltmesine gir
mek istiyenlerin 223 lira be~ kuruş 

ilk teminat ve şartnamede yazılı 

belge ile eksiltme günü saat on bir· 
den evvel komisyona vermiş olmaları. 

ilaçlar. Klinik ve ispençiyari Alat 
Karacabey Harası Müdürlü

ğünden: 
Hara ihtiyacı için ( 136) kalem 

muhtelif alatı baytariye açık eksilt
meye konmuştur . Eksiltme günü 30 
Nisan 936 Perşembe günü saat 15 
tir. Eksiltme yeri lstanbul Baytar 
Müdürlüğüdür. Muhammen kıymet 

olarak (sekiz yüz) lira tahmin edil

miştir. Teminatı muvakkate olarak 

(altmış) lira alınacaktır. isteklilerin 

teminat ve vcsikalarile birlikte ek

siltme günü lstan.bul Baylar Müdür· 

lüğünde toplanacak Hara Alım Ko

misyonuna mürııcaatleri ilan oluuur. 

~--.-.------------------------..... ---------------:=& ______ ... h_ 
MCZAVEDELER 
---........................... mamm .......... .. 

İstanbul Gümrükleri Satıı İsleri Di :ektörlüğünden 
M. K. N. Ağırlığı De~cri Eşyanın cinııi 

4978/227 
4982 231 
5081/286 
5080/285 
5225/259 

K. G. L. K. 
1102, 661, 20 Boyalı hasır. 

454, 00 40~. 60 Oto tekerleği yama yastığı. 
1513, 00 151, 30 Demirden dişli tarak. 

950, 00 66, 50 Vesaiti nakliye tekerle~i. 
749, 00 131, 08 Demir asma kilit boyalı. (ihalesinde 

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

yapılacaktır. lsteklilerin 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 

Lira 
Dolmabahçede eski lstablı amire binasında saklı kullanmağa 
elverişli dingil ve tekerlekleri sağlam 25 kupa 2 ekmek 1 

taht arabası 1125 
Aynı yerde saklı araba koşumu, ge.n, belleme, eğer takımı 
vcsair muhtelifülcins 213 kalem kullanılmış eşya 408 
Dolmabahçe sarayı karşısındaki Bayıldım ve Yoklama bah-

çelerinde yetişen otlar 40 
Beşiktaşta Ihlamur köşkü bahçesinde yetişen otlar 12 
Hasköy Aynalı Kavak köşkü bahçesinde yetişen otlar 13 
Dolmabahçe sarayı karşısındaki Bayıldım bahçesinde mevcut 

dut ağaçlarının mahsulü 130 
Yukarıda cinsleri gösterilen eşya vesaire hizalarında yazılı bedeli 

zerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı satılacaktır. Daha mufassal mal 
tçin isteklilerin şeraitini Öğrenmek istiyenlerin 20 · 4 - 936 Pazartesi 
saat 14 de yüzde yedi buçuk pey akçelerile müracaatleri. 

lstanbul Belediyesind•n : 

Bir metre murabbaına 3 iira değer 
konulan Aksaray yangın yerinde 
Harikzcdegan soka~ında 6 ıncı ada
da yüzsüz 51 metre 75 santimetre 
murabbaı arsa alakadarları arasında 
satılmak üzere açık arttırmaya ko-

MERAKLILARINA: 

15 ~V<O>G ILUJ N DA 

BAK ER 
ve eski 

HAVDEN 
maiiazalarında 

yeni açılan 

mobilya Salonlarını 
ziyaret ediniz.1

1 

1\·~lıir cılilcn . Lütiirı ıııoLilr:ıl:ır, 
eııısal,i: lıir ııela,cttc ve fi;ttl.tr rc - ı 
l:ılwt lnlıul t'tmc: ,1,·n·,·eıleılir. 

TEOIYATTA KOLAYLIK -

nulmuştur. Şartnamesi Levazım 

dürlüğünde. Arttırmaya gi 
istiyenler 11 lira 65 kuruşluk 
vakat teminat makbuzu veya 
tubile beraber 4 Mayıs 936 Paza 
günü saat 15 de Daimi Encüme 
bulunmaları. 

lstanbul Belediyr.sinden : 

Hepsine 180 lira tahmin olu 
Maslaktaki yol tamirat garajında 
lunan iki hurda kamyon ile 20 
kadar demir ve çelik olduğu y 
açık arttırma ile satılacaktır. lst 
ler 13 lira :o kuruşluk muv 

teminatile 17-4-936 Cuma günü 

10 dan 12 ye 

cak memuruna müracaatleri. 

latanbul Levazım Aml 
Satınalma Komisyonundan: 

Bir numaralı Dikimevinde 

cut 328 adet dikiş ve saraç m 

nesile 64 adet saraç tahtası 4 M 

936 Pazartesi günü saat 15 te 

arttırma ile Tophanede ST. 

Ko. ca satılacaktır. Tahmin be 

2733 buçuk liradır. lık teminatı 

lira bir kuruştur. Makineler De 

darda Dikimevinde ve şartnanı 

Komisyonda görülebilir. lsteklile 

belli saatte Komisyona gelmeleri. 

....... ~ ....................................................................................... .... 

BOGAZiCiNDE 
\) 

ANADOLU SAHiLIND&: 

SEBZE BOSTANI 
VEYA 

FABRİKA YERi 
ARAYANLARA 

Anadoluhiaariyle Kanlıca arasmda kitn Kanlıca korfe
zinde otuz dönümlük saha ve binlerce metro mikap sLI 
istiap eder cesim bendiyle fabrika tesisine çok elveriıli bir 
ıebze bostanı satılıktır. 
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