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Ecnebi rejiıer tütü~ alıyorlar 
Polonya r ... 

açılan rnü kJııı tarafından memleketimizden tütün almak üzere 
. Polony:a r •;a!~ altı büyük ihracat müessesesi girmiŞtir. 
lzmit, Gönen eJTsının Trabzon, Samsun, Bafra, Taşova, Düzce, 
alacağı. anlaı.'ırn:akya ve İz~ir men!elerinden 600,0_00 kilo ka~~r 
etmemıştir. Ev ~adır. Re11 alacagı miktarı kat'ı olarak ılan 
edemezse ara~erk" olonya rejisi Bulgaristan da mürettebatını ikmal 
gün için tahrni a 1 jarkı doldurmak üzere memleketimizden bu
an)aşılmaktadırn e Hen 600,000 liradan daha fazla tütün alacağı 

Macar rejisi de b" . 
Milli : bankala d ıbr ~ıktar tütün almak için münakasa açmııtır. 

r..o r an i rı bu .. k k . . ~on hafta iç· d 
1 

muna asaya iştira etmııtır. 
ın e stanbul tütün piyasası durgundur. 

Japonva · -., ya yapılacak ihracat 
Japonyaya ihraç edil 

namesine tabi tutul v ecek bilumum mevaddın menıe şehadet-
acagı alakadarlara bildirilmiştir. 

Japonlar 8000 kilo afyon aldılar 
ş Uyuşturucu maddele . h. . 

sın ilk haftasında A r ın ısarı dırektörü Hamza Osman Mayı-
naaında, lsviçre Al vrupa dseyahatine çıkacaktır. Bu seyahat es-
cekti B ' manya a afyon ala .. d r. u temaslar nette · d f n mueaaeselerle temas e e-
müşteriler bulmak temin es~~l e, k ~on satıılarını artırmak ve yeni 

ıl ihracatında bir artııı g·· e ı ece tır. Mamafi son günl~rde afyon 
•• ll oze çarpmaktad J fi 

gun uyuşturucu maddeler . h. ır · apo :ı rmaları evvelki 
ın ısarından 8000 kilo afyon almııtır. _, ___ _ 

Bu sene hububat fazla olacak 
Memleketin her t fı d 

bu yıl hububat rek ara .n. an Ziraat Vekaletine gelen malumat 
cağını göst k o~temızın . geçen yıla nisbetle çok yüksek ola· 
tahmind ~r~e tedır. Buna inzimamen geçen yıl mahsulünde 
sının ı en aza olduğu kanaatinin kuvvet bulması buğday piyasa-

f evşemeıinde amil •ayılıyor. 

~ümrükleri~ -Galataya nakli 
Gumrük ve li 

kiklere dev ~an dairelerinin Galataya nakli etrafındaki tet-
hanı yalnız~~ e~ılmektedir. Gümrük Başmüdürlüğü, Çinili Rıhtım 
için bu hanı uro arı için kafi bulmuş ve kendi levazım anbarları 
rilnıesini . n Y~ntndaki Küçük Maritim hanının da kendisine ve-

ıs temııtir. 

Muamele vergisi kan.unu 
tesi~:~ara, (Tan) - Muamale vergisi kanununun ikinci maddesile 
etya yunan muafiyetten hariç bırakılan sanayi arasında plastik 
ve rnot?an Yerl~r de mevcut olduğundan bu yerlerin işçi say16ı 
rnaları l ~ kuvvetı gözetilmeksizin muamele vergisine tabi tutul
düzt-ltil uzu_ı:nu ve bunun hilafında yapılmış olan muamelelerin 
de taıri~esıd·teb.li~ olunmuştur. Ayni tamimde plastik maddeler 

e ılrnışhr. 

~ONAKASALAFi 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze 

r Kor. S . A. Komisyonundan: 
"k· l - Konyadaki kıt t ·· t l'k ·t · ı •yüz (11200 ki aa ve muessesa ın sene ı uıtıyacı olan onbirbin 

) lo sade yaiı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

inşaat- tamirat- tuğla ve kiremit 
lstanbul Belediyesinden : 
Keşif bedeli 90 lira olan Şişlide 

Hürriyet abidesindeki Mahmut Şev
ketpaşa kubbe tamiri pazarlı2'a ko
nulmuştur. Keşif evrakı Levazım 
Müdürlüiünde görülür. Pazarlığa 
girmek istiyenler 675 kuruşluk mu
vakkat teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 20 - 4 · 936 Pazartesi 
günü saat 16 da Levazım Müdürlü

ğünde bulunmalıdırlar . 

Nafıa Vekaletinden : 
Balıkesir vilayetinde Burhaniye -

Ayvalık yolu üzerinde ( 26600 ) lira 

keşif bedelli Karıncadere köprüsü 
inşaatının kapalı zarf usuliyle eksilt· 
mesi 24 4 - Cuma günü saat 16 da 
Nafıa Vekaleti şose ve köprüler 
reisliği eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

F.ksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri diğer evrak (133) kuruş mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğin
den alınabilir. 

Muvakkat teminat (1995) liradır. 
İsteklilerin yapmış oldukları işlere 
ait vesikaları eksiltmeden en az sekiz 
gün evvel göstererek Nafıa Vekille-

' tinden ehliyet. vesikası almaları lazım
dır. Teklif mektuplarının 24 - 4 - 936 
Cuma günü saat 15 e kadar Anka
rada Şose ve KöprUler reisliğine 
verilmesi lazımdır. 

Ankara P. T. T. Başmüdür
lüğünden: 

996 lira 39 kuruş keşif bedeli P. 
T. T. Umumi binasının harici bada· 
nası açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24 Nisan Cuma günü 
saat 15 de Başmüdürlük komisyonun
da yapılacaktır. Muvakkat teminat 
75 liradır. 

İsteklilerin : Vilayet Nafıa Müdür
lüğünden bu eksilt.meye girebilecek· 
lerine dair ehliyet vesikası almaları 
ve eksiltme günü bu vesika ile bir· 
tikte komisyonumuza müracaatları 

lazımdır. 

Van Defterdarlığından 
Yirmi dokuz bin dokuz yüz kırk 

dört lira elli iki kuruş bedeli keşifli 
Yanın Gürpınar ilçesi yeniden hü
kumet bina inşaatı 8-4-936 gününden 
itibaren 15 gün müddetle ve kapalı 
zarf usul ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 _ Sade yağa ~it şartname ~or Sa~ınalma Komisyonundadır. Talipler 
hergün mesai saatlerınde şartnmayı Komısyonda okuyabilirler. 

3 - İşbu. (~ 1200) kilo sade yağın muhammen tutarı (9520) dokuz bin 
beş yüz yirmı lıra olup muvuakkat teminatı 714 yed" ·· d"" l" d · 5 N· ıyuz on ort ıra ır. 

4 - F.ksıltm.e 2 ısan 936 Cumartesi günü saat 10 da (onda) Kor 
Satınalma Komısyonunda yapılacağından ist kl'l k 1 "h 
25 N' 936 ·· .. t. 9 k d e ı er me t.up arını nı ayet 

ısan gunu saa za a ar ( dokuza kadar ) Komisyona vermiş 
olacaktır. 

Galatasaray Lisesinden: 

Beher kilosunun 

narh fiatı Tutarı 
Kilo 

K. S. Lira 
11 50 1725 

15000 Ekmek 

lık teminatı 
Lira 
130 

Galatasaray Lisesinin M 93 . . 
rile narh f' t h ayıs 6 sonuna kadar ıhtıyacı olan ve mikta· 

ıa ı ve mu amm t 
ekmek aç k k .

1 
en utarı ve ilk teminatı yukarıda yazılı bulunan 

. ı e sı tmeye konulmuştur. 
Eksıllmesi lstanbul K""IL"' o· .. .. .. . . 

liğinde to l ~ ur ırekt.orluğu bınaşında Lıseler Muhasebeci-
yapılacaktır. p anan Komısyonda 29-4·936 Çarşamba günü saat 15 te 

istekliler şartname · .. k .. l için d .. yı germe uzere Okul daresinc ve eksiltmiye iştirak 
ael el . 0 gunde açık eksiltme şartnamesinde yazılı vesaikle Komisyona 
6 me erı. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

230~0 r As~e.ri hastanede tedavide bulunan hastalar için alınacak olan 
.. .. ıtre ıyı suyun açık eksiltmesi 20-4-936 tarihine müsadif Pazartesi 

gunu saat 11 de yupılacaktır. 

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

3 .-:- Şartnamesi Komisyonumuzda bergün görülür. 
Muı bakaya iştirak e~eceklerin münakasanın yapılacağı gün ve saatten 

evvel Ankara Levazım Amirlig-i Satınalma komisyonuna gelmeleri. 
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Saraciye ve teferruatı 
DEMİR ve AKSAMI 

Istanbul Sıhhi M3esseselr 
Arttırma ve Eksiltme Komis
yonündan: 

Her muayene ve tedavi evi için 
5 etajer ve 5 karyola olmak üzere 
105 etaier ve 105 karyola olbaptaki 
şartname veçhile açık eksiltmeye 
konmuşlur. 

1 - Eksiltme 29 - 4 - 936 Çar
şamba günü saat 14,5 da Cağaloğ
lundaki sıhhat müdürlüğündeki ko
misyonda yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat bir etajer için 
975 kuruş ve bir karyola için 1150 
kuruş olup mecmuu (<2231 » lira 25 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (< 167 ıı 

liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak 
sıhhat müdürlügünde mutemetlikte 
verilmektedir. 

teminat makbuzu veya banka mektup
larını yukarıda yazılı eksiltme saa
tinden bir saat evve l vererek komis
yonda bulunmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz 
Merkez Satınalma Komisyonu 
Reisliğinden : 

1 Tahmin edilen bedeli 52249 
lira olan 418822 kilo köşebent ve 

ı çelik saç levha, 11000 kilo civata, 
4510 kilo perçin çivisi ile 7814 kilo 
demir çubuğun pazarlıkla münakasası 
27 Nisan 936 Pazartesi günü saat 
14 te Ankarada Milli Müdafaa Veka
leti binasında yapılacaktı r. 

5 - Taliplerin cari seneye ait 
Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı belge ve muvakkat , 

2 - (262) kuruş bedel mukabi
linde şartnamesini almak istiyenlerin 
hergün, münakasasına iştirak edecek
lerin de ( 3862) lira ( 25 kuruşluk ) 
teminatları ile mezkur gün ve saatte 
2490 numaralı kanunda yazılı vesaiklc 
komisyona müracaatları. 

22 Nisan 936 Çarşamba günü saat 
14 de ihalesi icra kılınacaktır 

Bedeli keşiften yapılacak inşaa

tın 12 bin lirası 935 mali yılı niha
yetine kadar ve on yedi bin dokuz 
yüz kırk dört lira elli iki kuruş ta 
936 mali yılı içinde verilmek sure
tile inşasına karar verilmiştir. T~lip
lerin şeraiti lazime ve saireyi anla
mak ve pey sürmek üzere iki bin 
iki yüz kırk lira 84 kuruş teminatı 

muvakkatesile Van Defterdarlı~ında 
müteşekkil komisyona müracaat ey
lemeleri. 

Kilis Belediye Reisliğinden : 
1 - Kilis şehri halihazır harita

sının tanzimi açık eksiltmiye kon
muştur. 

2 - Muhammen bedeli 3450 
liradır. 

3 - Bu işe ait evrak. 
A - Fenni şartname. 
B - Mukavele müsveddesi. 
Eksilt.neye i ş tirak etmek s itiyen 

lere talep vukuunda bu evrak posta 
ile bir lira ücret mukabilinde gön
derilir. 

4 - Eksiltme ve ihal e 4 Mayıs 
936 Pazartesi günü saat 15 t e Kilis 
Belediye Encümeni huzurunda ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için 
ihale saatinden bir saat evvel mu 
vakkat teminat akçesi olan 2 59 lira 
ile 2490 numaralı arttırma ve eksilt 
me kanunile muayyen ve bu baptaki 
şartname ve mukavelename müsved
desinde yazılı vesaiki Belediye Rei
sine tevdi etmeleri lazımdır. 

İstanbul Komutanlığı Satın
alma Komisyonundan : 

Topkapı Mallepesindeki Askeri 
lisesinde bir arteziyen kuyusu açıl
ması münakasası 29-4 936 Çarşamba 
günü saat 15 de kapalı zarf usulile 
yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 
8000 liradır. lık teminatı 600 liradır. 
Keşif ve şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonumuzda görülebilir, 

Bu işi yapmağa istekli olanlar evvela 

komutanlık inşaat şubesinden bu 
tarzdaki işleri yapmış ye yapmağa 
muktedir olduklarına dair alacakları 
vesikalarla birlikte tekli( mektup
larını helli gün ve vakti muayyeninde 
en az bir saat evveline kadar Fın

dıklıdaki komutanlık satınalma ko· 
misyonuna vermeleri. 

Ankara İlbayhğından 
1 - Müzik Öğretmen okulu bi

nasına Uımirat yapılacaktır. Keşif 

bedeli 645 lira 40 kuruştur. Temi
natı 48 lira 50 kuruştur. 

2 - Fenni şartnamesini ve keşif 
raporunu görmek istiyenler hergün 
oku 1 Direktörlüğüne müracaat ede
bilirler. 

V csikalarını komisyona ibraz et
meğe mecburdurlar. 

3 - ihalesi açık eksiltme sure
tile 27 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 
15 de mektepler muhasebeciliğinde 

yapılacaktır. 

4 Saat 14 e kadar teminatı me k
tepler muhasebeciliği veznesine ya
tırılmış bulunacaktır. 

İstanbul Vakıflar Direktör
lüğünden : 

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

Eksiltme şartnamesi : 
Fenni şartname 
Mukavelename 
Keşif cetveli 
2 - istekliler bu evrııkı bila be

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 yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin S2 lir a' ık mu
vakkat teminat vermesi lazımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mü
hend s veya mimar olması şarP ı r. 

Müteferrik 
İstanbul İskan Direktörlüğünden: 
Göçmenler için yaptırılacak evler inşaatında kullanılmak ve mevc 

nümunelerinin ayni olarak 20 Mayıs 936 tarihine kadar İstanbulda Sarll 
burnunda muhacir misafirhanesi civarındaki İskan Ambarı içinde teslı 
edilmek şartile aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teıııl'I 
natları yazılı malzeme 2849 numaralı kanuna tevfikan pazarlık sureti ı. 
Nisanın 22 inci Çarşamba giinü saat 11 de Sirkecide Mithatpaşa hanın t 
Satınalma Komisyonu tarafından mubayaa edilecektır. u 

Cins Miktarı Muhammen Muvakkat 

Çivi 204181 
Macar tipi kilid 4955 
Vidasile beraber kapı menteşesi 20942 
Vidasilf' beraber pencere 
menteşesi 

Vidasile beraber kapı mandalı 
Vidasile beraber pencere 
mandalı 

Vidasile beraber pencere topu 
Cam (4, 27 x 5, 31 santimetro) 
3000 metro murabbaı. 

30935 
9497 

39600 
18403 

kilo 
aded 

l) 

)) 

) ) 

)) 

» 

bedel 
Lira 

28381 
2072 
1466 

1100 
475 

237 
147 

3600 

37478 

teminat 
Lira 1(. t 

2128 

1 ı: " 
109 

82 
3 -

17 
li 

270 

2810 F. 
Yukarıda yazılı malzemeyi tamamen veya kısmen vermek isleyenJerı 

şartname ve nümuneleri görmek üzere hergün saat 10 dan 12 ye kadar \ 
pazarlığa iştirak etmek üz~re Nisanın 22 inci Çarşarn'>a gJnü sl!lt 11 e kad'1 
muvakkat teminat makbuzları ve Ticaret Odası vesikalarile adı geçe 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Gedikpaşa İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

Mevcut örneğine göre Jandarma kıtaatı ihtiyacı için aşağıda cins ' 
miktarı yazılı dört kalem semer açık eksiltme ile satınalınacaktır. Semerle 
yerli fabrikalar işinden olacak ve Demirkapıda Jandarma eşya ve Levaı•" 
anbarına teslim olacaktır. 

Eksiltme 21-4-936 Salı günü saat on beşte Gedikpaşada Dikimevi bi~( 
sındaki Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Nümuncleri evsaf ve şera i tin i istekliler hergün komisyona 
re bilirler. 

İstekliler şartnamenin dördüncü maddesindeki veı::aiki hamil 

günde komisyona a-elmeleri. 
ilk teminat Tahmin olunan maa teferrüat 

bedel bir semerin 
bedeli 

L. K. L. K. L. K. 

5 43 73 00 73 00 

36 00 480 80 00 

36 00 480 00 EO 00 

36 00 4SO 00 80 00 

113 48 1513 00 

İstanbul Harici Askeri Kıta
atı İlanları: 

12,000 fincan ve 12,000 mesnet 
pazarlıkla satın alınacaktır. Beher 
fincanın mesnet te beraber muham· 
men değeri 32 kuruştur. Muvakkat 
teminat 288 liradır. ihalesi 20 Nisan 
936 Pazartesi günü saat 16 30 da 

Çorluda Satına\ma Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartname ve evsafını 
görmek istiyenler hergün İstan-

bul Levazım Amirliğile Çorlu Satın
alma Ko. na miiracaat edtbilirler. 

ihaleye iştirak edeceklerin de mu

vakkat teminatlarile birlikte yuka 

rıda belli gün ve saatte Çorluda 

Kor. Satınalma Komisyonuna mü
racaatları. 

Selimiye Askeri Satmalma 
Komisyonundan: 

1 - Tümen birlıkleri hayvanatı-

alınacak 

miktar Cinsi 
adet 

1 Maa teferrüat makine 
tüfek semeri 

6 Maa teferrüat hav 
topu semeri 

6 Maa teferrüat havan t 
pu döşeme semeri 

6 Maa teferrüat havan t 
pu cephane lik semeri 

nın çayırlanması için 500 dönüın çl 
yırın otlak iyesi 2 - 5 - 936 Cumart 
günü saat 15 te Selimiye Askeri 
tınalma komisyonunca açık eksilt 
suretiie satın alınacaktır . 

2 - 500 dönüm çayırın taht11İ 
fiatı 3000 liradır. Muvakkat teınill 
tı da 225 liradır. 

3 - Muvakkat teminatlar eksi 
me saatinden laakal bir saat ev 
Tüm muhasebeciliği veznesine yll~ 
rılmış bulunacaktır. Bankalara 'f'~ 
rılmış teminat makbuzları mulcberd• 

4 - Çayırı olup ta bu eksiltıııe. 
iştirak edecek talipler hemen koıJI' 
yona müracaatle çayırlarını göste 
ceklerdir. Çayırları görülmedeıı e 
ııiltmiye giremezler. 

5 - Şartname komisyonda ~e 
gün görülebilir. 

Gedikpaşada Jandarma O 
kimevi Direktörlüğünden : 

Aşa~ıda miktar ve ilk güveııdl 
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Na\{liyat 
Sümer Bank K "t h ik Fab "k u a ya Kera- ı 2 - şartname ve mukavele 

rı asından· h kk d f b 'k ·· T · esasatı a ın a a rı amıza mura· 

· avşanlı kazasının Gür ağaç k ·· ·· ı caat edilmelidir. 
cıvarındaki linyet maden· kl oyu an 

16 
k' ı oca arın- 3 - Münakasaya girecek talihler 

' . ılometro mesafedeki T _ yüzde 7 ,5 nisbctinde banka teminat 
şanlı ıstas av .. f d yonuna Mayıs • Şubat 1936 mektubunu :haleden evvel fabrikamıza 
... ar ın a ki l ton k" _n~. 0 unacak takriben 12,000 ı tevdi etmelidirler. 

omurun nakli · · k 1 6 usulile .. k ye ışı apalı zarf 4 - hale, 4-5-193 pazartesi 

1 
muna asaya konulmuştur. 1 günü saat on beşte fabrikamızda 

- Araba ve k nakli ata . amyon gibi yapılacaktır. 
taraf y d muktazı vesait müteahhid 

ın an temin olunacaktır. 

yazılı makara . l" . 
satın alın kıp 1~1 açık eksiltme ile 
936 P . aca. tır. Eksiltme 27 Nisan 

azartesı saat 
paşadaki Jand on beşte Gedik-

arma D"k' da mücl'· · 1 ımevi binasm-
urıyet d · . 

komisyonda y ~resınde müteşekkil 
ihale ~ünü b all~ı acaktır, isteklilerin 

6 e ı saatte ·ık .. 
maliye makbuz 1 guvenme 
mektubunu ve-~ veya banka kefalet 
iresindeki bel e~n~nun sarahati da
halde ko · g erı hamil ol<luklaı 1 

mısyona gel 1 . 7 
metre renkli . . me erı. ,000,000 
2800 r . ıplık tahmin bedel' 

ıra ılk güvenmesi 210 lira. ı --
Kadıköy v k fl 

ı " v .. d a ı ar Direkt·· ugun en: or-

Şilede Avcıkoru v k 
rının Darlık a ıf ormanla-
şimşir çalılarınd suyk kenarlarındaki 
yukarı 1 an utru 4 santimden 
150 k o anlardan yapılmak üzere 

ental şimşir odunu açık arttır
maya çıkarılmıştır. 

( met~;ı~ kkentaliein muhammen kıy· 
uruş olup muvakkat te . -

"(/ natı 11 r 25 mı 
4 • 936 p~rraşe b kun~_şl~r. ihalesi 23 . 

k r m e R"unu Kadık" V 

1 
ı lar Müdürlüğ-ünde oy a-

. kl 'l . yapılacağ-ından 

e 

ıste ı erın şartnamesini görmek .. h .. .. · uzere 
ergun muracaatları. 

İnhisarlar Umum M"d l 
iünden : u ür Ü-

' Şartnamesi mucibince 70 X 102 
eb adında ve 8 X 6 rl k 1 b' o uma ı 100 
l ıtn kçl~val pazarlıkla satın alınacaktır. 
s e ıler şa t . .. her .. r nameyı gormek ıçın 

7 sgun vkek pazarlık için de yüzde 
' mvva at ·· 

likte 21.
4

.
936 

guv~~me parasile bir-
gUn~ tarıhıne raslıyan Salı 

u saat 15 te K Satım K . abataşta Alım 
omısyonu .. ' na muracaatları. 

İnhisarlar 
dürlüğünden : 

İstanbul Baımü-

1936 senesi haziranının birinden 
937 senesi Mayısının nihayetine ka
dar Kasımpaşa ve Sirkeci tuz ambar· 
larma gelecek dökme veya çuvallı 
tahminen « 2500 >) ton tuzun sahile 
yanaşacak mavna ve merakibi bah
riyeden çıkarılıp vezni yaptıktan 
sonra ambarlarda gösterilecek ma
hallere nakil ve istif veya boşaltıl
ması ve ayni suretle ambarlardan 
çıkacak tuzların dahi cıdökme ise çu
vallanarakıı mavna vesair merakibi 
bahriyeye tahmil ücreti nakliyesi 
6 Nisan 936 gününden itibaren «20» 
gün müddetle ve şartnamesinde yazılı 
şartlar mucibince açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 27 -4-936 gününe müsa
dif Pazartesi saat 13 te Kabataşta 
inhisarlar Başmüdüriyetinde müte
şekkil Komisyon muvacehesinde 
yapılacaktır. Eksiltmiye girmek 
istiyenler o güne kadar tatil gün
ler'.nden başka hergün çalışma saat· 
lerınde şartnameyi o-o·· b·1· 1 Ek .

1 
. . .. re ı , r er. • 

sı tmıye gırebilmek i · kl" . çın muhammen 
na ıyesınin yüzde yedi buçuğ-u nis· 
betınde teminat akçesini 0·· d B nce en 
aşmüdürlük kasasına yatırmaları 

gerektir. 

Eti Banktan : 

15-4-936 Larihinde 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. 

Mensucat ve giyinecek eşya ve camaşır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

lstanbul Gümrükleri satış işleri Müdürlüğünden : 
M. K. N Ağırlığı Değeri Eşyanın cinsi 

1420 K. G. L. K. 
103.00 139.05 Pamuklu lastikl 'ı mensucat 

Yukarıda yazılı eşya 20-4-936 G. saat 14 de satış salonunda 'h l l · 
yapılacaktır. isteklilerin şartlarımız mucibince eşyayi almak için .. 

1

d a e edr~ . . . yuz e ye ı 
buçuk pey akçelerını yatırarak makbuz vesaırelerile kanunen mua 

S t M
··d·· ı··l'I-·· 1 1 · ·ıA 1 yyen saatte a ış u ur u0 une geme erı ı an o unur. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden 

Cinsi Takım 

Odacı elbisesi 33 
Orman muhafaza 15 

Tahmin bedeli 
L. K. 
11 

8 
50 
35 

İhale günü 

27. 4. 936 
)) )) 

Tem inat akçesi 
L. K. 

38 00 Pazartesi 
saat 15 de 

memuru elbisesi 
memuru Yukarıda yazılı ( 33 ) takım odacı elbisesile 15 takım muhafaza 

elbisesi açık eksiltmeye konmuştur. ihalesi yukarıda yazılı gün ve saatte İs
tanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. Şartna· 
me ve nümuneleri hergün Levazım kaleminde görülebilir. istekliler ihale ·· _ 
nü saat on beşe kadar teminat akçelerile birlikte gelmeleri. gu 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satmalma Komisyonundan: 

Kuleli askeri Lisesi için 2040 
metre telanın eksiltmesine istekli 
çıkmadı~ından tekrar eksiltmesi 24 
Nisan 936 Cuma günü saat 15 de 
Tophanede Satınalma Komisyonun· 
da açık eksiltme ile alınacaktır. Tah· 
min bedeli 693 lira 60 kuruştur. 
ilk teminatı 52 lira iki kuruştur. 
Şartname ve nümunesi Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatta 
Komisyona gelmeleri. 

K-.:ışan Kaymakamlığından: 
Keşan köy korucuları için şart

nameye göre 59 takım elbise ile 
ayni miktar palaska kayışı ve cepa
ne kütii~ü yaptırılacaktır. isteklilerin 
pey akçelerile veya teminat mektup
larile ihale günü olan 28 Nisan 936 
Salı günü saat 14 te Keşan Muhase
bei Hususiye Köy bürosunda bulun-

maları. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin 

Edirne Vilayeti ve Keşan köycülük 
bürosuna müracaatları. 

İstanbul Harici Askeri Kıt'atı 
ilanları: 

3·- Nümune ve evsafını görmek 
isteyenler Konyada kor satınalma 
komisyonuna her gün lspartada 
Tümen satınalma komisyonuna mesai 
saatlerinde müracaatta b11lunabilirler. 

4 - Eksiltme 25-4-936 Cumartesi 
günü saat 10 da kor sahnalma ko
misyonunda ve lspartada Tümen sa
tınalma komisyonunda yapılaca~ından 
isteklilerin teminat mektup veya mak· 
buzlarile mezkOr gün ve saatte ko
misyona gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel 
Kömutanlığı istadnul Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Tasın lanmış değeri 2954 
lira olan gümrük kolcuları için 211 
ila 250 tane muşambanın 24-4-936 
Cuma günü saat onda açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Şartname ve evsafı Komis
yondan alınabilir. 

3 - İsteklilerin ilk teminat 
olarak 221 liralık vezne makbuzu ve 
teminat mektuplarile Komisyona 
gelmeleri. 

---::-..---------~""""'--!!"""!""""'!!!!!!!!!!!=~=!!!!!!!!!!!!!!!!!! ı Bir metrosuna biçilen ederi 550 
kuruş olan dört ila beş bin tr 

Konya Belediye Başkanlığın
dan: 

.. Münakasa Gazetesi" Direktörlüğüne 
Ankara Caddesi No. 95 

İSTANBUL 

. Gazetenize aylık abone olmak 

ıstiyorum. Abone bedelı· olan bug" kuruş 
un posta havalesi le gönderilmistir, çıkan 

sa · _Yıları aşağıdaki adresime muntazaman gönde" 
rıniz. 

(Okunaklı) 
İsmi 

Adres '' 00••-• 0-0000 0-•-•0H••••o-•-• ooo•o oooo oo oo o ooooo~oooo-oo.•-·•-••••• o 

hAk b me o 
a .i ga ardin kumaş kapalı zarfla 

eksıltmeye konulmuştur. ihalesi 2 
Mayıs 936 Cumartesi gu·· ·· ı . nu saat 11-
dt-dır. Şartnamesi 138 k M uruşa . M. 
V. Satın alma komisyonund 1 Ek ·ı an a mır 
k sı \m~ye ~irecekler 2062 lira 50 
b

urul ş ~ temınat mekt\lp veya mak
uz arıle kanunun 2 ve 3 .. .. 

d 1 . d uncu mad-

t 
ekel~fın e yazılı belgelerle birlikte 
e ı mektuplarını 'h l 

b
. 1 a e saatınden 
ır saat evvel Ankarada M. M 

Satınalma komisyonu · V · na vermeleri. -
Kor S A Komisyonundan : 
1 - Konyadaki kor techizat an· 

barına teslim şartile kor ha t . . . "O s anesı 
ıçın O terlik açık eksiltmeye ko-
nul muştur. 

Beher takımı 23 lira tahmin be
delli belediye zabıtasına yaptırılacak 
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 
malfimat almak istiyenlerin her gün 
Belediye muhasebesine müracaatlan. 

-
Konya Merkez Belediye Baı

kanlığından : 

Beher takımı 23 lira tahmin be
deli belediye zabıtasına yaptırılacak 
olan 20-25 takım elbise 22 - 4 • 936 
Çarşamba günü saat 15 de ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Şartnamesini görmek ve 

~~~~~~l~~~~~~~~.~!!rJ!!f 
2 - işbu 200 terliğ-in muhammen 

tutarı (250) lira olup muvakkat temi
natı l' liradır. 

fazla malumat almak istiyenlerin her 
gün Belediye muhasebesine müra
caatları ilan olunur. 
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ilaçlar, Klinik ve ispençiyari Alat 
Karacabey Merinos Yetiş

tirme Çift!iği Müdürlüğünden: 
1 - A-Merinos Yetiştirme Çift

liği sun'i tohomlama laboratuvar-

ları için 1690 lira 35 kuruş muham 

men bedeli mikroskop ve mikrofo

toğraf makina ve teferrüatı. 
B - Ve gene tohumlama labora

tuarları ıçin 3024 lira 80 kuruş 

alat 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 Satınalma Komis
yonunca vep1lacaktır. 

4 - Jstekliler mikroskop ve 
mikrofotoğraf ıçın 128 liralık ve 
alat, eczayı tıbbiye için de 227 
liralık muvakkat teminat verdikle
rine dair Malsandığı makbuzu ibraz 
etmeleri. 

5 - İsteklilerin bu işlere adi 
mali, fenni şartnameleri İstanbul 
Baytar Müdürlüğünden veyahut 
Karacabey Merinos Y etiştirmc Çift· 
yliği Müdürlüğünden istemeleri ilan 
olunur. 

Ankarn Jandarma Genel 
Komutanlığı Satınalma Komis
yonundan: 

Eldeki vasıflarına uygun ve bir 

kilosuna elli beş kuruş değer biçilen 

(12000) kilo vazelin 22-4-936 Çar

şamba günü saat onbeşte kapah 

zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız Komisyondan 

alınabilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 

eksiltme vaktından en az 

evvel 495 liralık teminat, 

mede yazılı belgeler teklif 

bir saat 

şartna

mektub-

!arını Komutanlık Kurağında Komis

yona vermiş olmaları. 

İstanbul Belediyesinden 

Belediye kimyahanesi için lazım 

olan 100 kilo Yunan eteri pazarlığa 

konulmuştur. Bir kilosuna 120 kuruş 

bedel tahmin olunmuştur. istekliler 

9 liralık muvakkat teminat makbuz 

veya mektubile beraber 20 4 - 936 

Pazartesi günü saat 16 da Levazım 

Müdürlüğünde bulunmalıdır. 

- Fenne uygun olmıyan 
bir elektrik tesisatı 

Cereyan kaçırır 
VE 

Sarfiyata çoğaltır 
D 

EL~IKTIRDIK 
D 

TE~D~ATD 
BiR DEFA VAPILIR 

iyisini yaptırmak menfaatiniz 
icabıdır 

SAT i E 
en mükemmel tesisatı 

12 ay vade ile yapar 

• 
1 E SAT 

şubelerine müracaat kafidir. 

1 

-. ............................... _. ....................................... . 

------
Evrakı Matbua ve Kırtasiy,:, 

İstanbul BelediyeEinden : 

Belediye matbaasında basılan 4000 
cilt tahsildar makbuzlarının ciltlen
mesi ve numaralanması pazarlığa ko
nulmuştur. Beher cilt için 3 kuruş 

bedel Lahm ; ıı olunmuştur. iste~ 
9 liralık muvakkat temin at nııı 

veya mektubile beraber 18 - 4 • 
Cumartesi günü saat 10 da Le' 
Müdürlüğünde bulunmalıdır. 

MCZAVEDELER 
___. ......... ı:ıım .................................. =:ı11ım:m ... mm .... 

Kadıköy V nkıflar Direktörlüğünden : 
Paşabahçe, Çınar, Ayazma 1 No. lu gazinonun arkasında iki odalı ııı 
Paşabahçe, Çınar, Ayazma 70,72-1 No. ev. 
Üsküdar, Kefçedede, Doğancılar Süleymanpaşa camii mahalli. 
Üsküdarda Silahdarğ'a bahçesi 56 No. lu bahçe ve kulübe. 
Kadıköy Hasanpaşa mektep arkası 67 sayılı ev. 

)) )) )) 69 )) 
» >ı » 1-1 dükkan. 

Kısıklıda Cami yanında 2, 4, 6 No. lu kahvehane. 
Yukarıda bulundukları yerlerle No. !arı yazılı vakıf yerlerin arttırııı 

beş gün uzatılmıştır. 18-4-936 Cumartesi günü saat 10 da ihaleleri ya 
caktır. isteklilerin o gün Kadıköy Vakıflar Müdürlü2"üne müracaatları. 

İstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden 
Cins ve mevkii Muhammen b 

Lira K 
Dolmabahçede eski Istablı am1re 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 
vesair 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. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul levazım yollama direk· 
törlüğünde mevcut 4200 kilo hurda 
demir ve saç 20 Nisan 936 Pazartesi 
günü saat 15,30 da Tophanede sa
tınalma komisyonunda pazarlıkla satı
lacaktır . Tahmin bedeli beher kilosu 
20 paradır. Son teminatı 315 kuruş
tur. isteklilerin belli saatta komis
yona gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma komisyonunda n : 

Dikimevlerinde bulunan 75 ton 
pamuklu kırpıntının kapalı zarfla 
ihalesi yapılmadığından 20 Nisan 936 
Pazartesi günü saat 15 te Tophanede 
Satınalma Komisyonunda pazarlıkla 

satılacaktır. Tahmin bedeli 11250 
liradır. ilk teminatı 843 lira 75 ku
ruştur. Şartname Komisyonda ve 
kırpıntılar Dikimevlerinde görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte Komisyona 
gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden : 
Hepsine 750 lira kıymet biçilen 

Aksaray yangın yerinde Mimar Ke· 
malettin mahallesinde İstanbul ağa 
çeşmesi sokağında eski 2 yeni 6 
N. lı evin enkazı satılmak üzere açık 
arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi 

levazım müdürlüğünde görülür. Art 

tırmaya girmek istiyenler 56 li 
kuruşluk muvakkat teminat ına 

veya mektubile 6 · 5 - 936 Çarş 
günü saat 15 de daimi encülll 
bulunmalıdır. 

İstanbul Belediyesinden 

Hepsine 120 lira kıymet t 
olunan Üsküdarda Valideialik c 
avlusunda bulunan muhtelif 
keresteler satılmak üzere açık 
maya konulmuştur. Şartnamesi 
zım Müdürlüğünde görülür. 
mıya girmek istiyenler 9 liralık 
vakkat teminat makbuz veya 
lubile beraber 29-4-936 ÇarŞ 

günü saat 15 le Daimi Eneli 
bulunmalıdır. 

Kundura Mağaza 
ISMARLAMA- HA 

Beyo~lu lstlklAI Caddesi 

Suriye Çarşısı No. 6 

E. K.Mihali 
ve Şeriki 
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