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lstanbul Belediyesinden : 

Belediye zabJfa talimatnamesinin üç yüz 
doksan dördüncü maddesi" Ekmek, francala, 
unu nüm~nelerinin fenni şerait dahilinde a/Jn
dıgı fanhten itibaren yirmi dört saat içinde 
~~'!7ya~aneye gönderilecek ve kimyahanece 
ort gun içinde raporu verilecektir. şeklinde 

de~i~t!rilmiştir. İlgili olanlann bildi edinme
/en J/an olunur. 

JMCNAi<ASALAR 

Erzak, Zahire. Et ve Sebze 
Kor. S. A. Komisyonundan: 
1 - Konyadaki kıtaat ve m- t l"k . . . . 

lkiyüz (11200) k"l d uessesa ın sene ı ıhtıyacı olan onbırbın 
et 2 - S d ı o ·~ e ya~ı kapalı 2a:-f usulile eksiltmeye konulmuştur. 
liid .. a e yağa aıt şartname Kor Satınalma Komis onund . 

hergun mesai saatlerinde şartnm . K . d Y adıl". Talıpler 
g 3 İ ayı omısyon a okuyabilirler. 

- şbu (11200) kilo sade ya~ın muhammen tut (9520) d k . be .. . . r arı o uz hın 
ş rz yır~ı ıra olup muvuakkat teminatı 714 yediyüz on dört liradır 

·rs t ~ E.ksıltme 25 Nisan 936 Cumartesi günü saat 10 da (onda) Ko; 
a~~25a ınNa _ma Komisyonunda yapılacağından istekliler mektuplarını nihayet 

ısan 936 ·· " 9 şalli l k gunu saat za kadar ( dokuza kadar ) Komisyona vermiş 
e~o aca tır. 

Ankaı a Le•azım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
, 1 -: Askeri hastanede tedavide bulunan hastalar için alınacak olan 

'1 ' 
2:0~0 lıtre iyi suyun açık eksiltmesi 20-4-936 tarihine müsadif Pazartesi 

3hıı1run~ :at l 1 de yupılacaktır. 
cıııı'..32 Suyun tutarı 190 lira 90 kuruş olup muvakkat teminatı 14 lira 
bOY~ kuruştur. 

art! 3
Mü- bŞartnamesi Komisyonumuzda hergün görülür. 

sa akay · t" k ·· tt ıe l A a ış ıra edeceklerin müoakasanın yapılacağı gun ve saa en 
t evve nkara L A 1 l · ıp..r evazım Amirliği Satınalma komisyonuna ge me en. 

ile; __ , 
Galtasaray Lisesinden : 

Kilo B h . İ k e er kılosunun narh Tutarı l teminat 
Fi atı Lira Lira 

_./ 15000 Ekmek ~i ;Ô 1725 130 
1! ~ hGaf~atasaray Lisesinin Mayıs 936 sonuna kadar ihtiyacı olan miktarile 

iiıı': nar ıatı h · d l b l k ve mu ammen tutarı ve ilk temınatı yukarı a yazı ı u unan 
~-m~k .. açık pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi İstanbul Kültür 

29ıre torlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Komisyonda 
fi -4-936 ç 

1 /. l . arşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 
ıır. . steklıler şartnameyi görmek üzere Okul idaresine ve eksiltmeye iştirak 

ıçın de 0 ·· d · K · · gun e pazarlık şartnamesinde yazılı vesaıkle omısyona gelmelerı. 

İstanbul H -
il" -rlci Ask.eri Kıtaatı 

'J anları: 
!Jı 3192 liralık 5700 k' . ~1 

• 1 ılo zeytınyağı 
1 ~ pey 239 lira. 5220 liralık 14500 

._~ılo sabun ilk pey 382 l. 1860 
r ıralık 62 . ıra 

OO kılo toz şeker ilk pey 

140 liradır. Alayların ihtiyacı ayrı 

ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Hepsinin ihalesi 27 Niliian 936 Pazar

tesi günü saat 14,15 dedir. istekli-

lerin Vize 
gelmeleri. 

satınalma komisyonuna 

1a Nisan 1 g 3 & 

lstanbul Komutanlığından : 
İstanbul Komutanlığı birlikleri 

ihtiyacı olan ı<4600ıı kilo zeytinyağı 
açık eksiltme ile 4 Mayıs 936 Pazar

\ her gün .. ö~led~~ evvel komisyonu-

1 

muzda gorulebılır. İsteklilerin teminat 

veya makbuzlarile beraber belli gün 

tesi günü saat 15 de alınacaktır. 
Muhammen tutarı « 2760 ıı liradır. 

1\ ve vakti muayyeninde Fındıklıdaki 
komutanlık arttırma eksiltme komis· 

\ yonuna gelmeleri. tık teminatı 207 liradır. Şartnamesi 

İnhisarlar umum müdürlü
ğünden : 

1 _ İnhisarlar İdaresinin lzmir

de Çamaltı Tuzlasında yaptıracağı 
26215 lira ( 60 ) kuruş keşif bedelli 
ambar kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konmuştur. 

2 - Eksiltme 20 Nisan 936 Pa-
zartesi günü saat 11 de Kabataşda 
İnhisarlar binasında keşif komisyo

nunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat 1948 lira 

17 kuruştur. 
4 - lstekliler ihaleden en az üç 

gün evvel inhisarlar inşaat Şubesine 
gelerek diplomalı mimar veya mü · 

hendis olduklarını ve evvelce demir 
çatılı inşaat yapmıs bulunduklarını 
mukavele ve kabul raporu suretlerile 
ispat ettikten, fenni ehliyet vesi~~sı 
aldıktan sonra 135 kuruş mukabılın
de bütün keşif evrakını istiyebilirler. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarf
la ihale günü tam saat 10 a kadar 
komisyon Reisine makbuz mukabi

linde verilmelidir. 

Samsun Valili~inden : 

Terme kazasında yaptırılacak 
ınektep binası inşaatına ait ilan. 

1 - Keşif bedeli ( 17662) lira 
(21) kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat ( 1325 ) 
liradır. 

3 - ihale 27-4-936 tarihine rast
layan Pazartesi günü saat on b 
buçukta vilayet daimi encümenin~! 
kapalı zarf usulile ve toptan götürü 
olarak yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
D Keşi{ hulasa cetveli 
E. - Proje 

F - Nafıa işleri şeraiti umumi
yesi 

G - İnşaat izahnamesi. 
İsteyenler evrakı Samsun Nafıa 

dairesinde görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
Ticaret Odasında kayıdh oldu~una 
ve fenni ehliyeti haiz bulunduğuna 
dair vilayet Nafıa müdürlüğünden 
alınını~ vesika ibrazı şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler bu ev
rakı görmüş addol un urlar. 

7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa 
konacak ve teklif mektupları pullu 
olduğu halde o zarfın içerisinde 
ikinci bir kapalı zarfta olacaktır. 

8 - Zarflar ihale saatinden bfr· 
saat evvel imza mukabilinde Encü
men reisliğine teslim edilmiş buluna
caktır. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet üçüncü maddede 
yal.ılı saate kadar gelmiş olması ve 
dış zarfın mühür mumu ile iyice ka= , 
panmış olması lazımdır. Postada ola- · 
cak gecikmeler kabul edilmez. 

9 - İhale (2490) sayılı arttırma, 
eksiltme ve ihale kanununa göredir. 

10 - Keşif hulasaları, fenni şart
name, eksiltme şartnamesi ve muka
vele suretleri İstanbul, İzmir, An
kara Nafıa müdürlüklerine gönde
rilmiştir. 

-
istanbul Lisesi Satınalma Ko-

misyonundan : 

Lisemiz binasında yaptırılacak 
482 lira 61 kuruşluk tamirat 21 - 4 
936 Salı günü saat on dörtte İstan
bul Liseler Muhas~beciliğinde topla· 
nan Okul Komisyonunca pazarlıkla 
ihalesi yapılacaktır. Bu işe istekli 
olanlar 36 lira 20 kuruş ilk teminat
larını Lise Direktörlü~ünden alacak
ları yazı ile Liseler Muhasebe vez
nesine yatırmaları, eksiltme gününde 
bu gibi inşaaat işlerini yaptığına da
ir İstanbul Bayındırlık Direktörlü
ğünden fenni ehliyet vesikası ibraz 
edeceklerdir. 

-
Belediyeler Bankasından : 
1 - Ankarada Cumhuriyet Cad

desinde Hukuk Mektebi önündeki ar
sa üzerine yaptırılacak Belediyeler 
Bankası hır.asının götürü olarak ve 
(anahtar teslimi) suretile inşası kapalı 
zarf usulile ve yirmi gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 

357257 liradır. 
3 - Eksiltme, Ankarada Beledi

yeler Bankası Genel direktörlük bi· 
nasında 29 Nisan 936 Çarşamba gü
nü saat 14 de Banka İdare Meclisi 
huzurunda yapılacaktır. 

rnın 
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4 - İstekliler bu işe ait eksiltme 

şartnamesini, mukavele projesini, fen
ni, umumi ve hususi ve malzeme şart
namelerile sair cedvel ve evrakı (50) 
lira bedel mukabilinde Ankarada Be
lediyeler Bankasından ve lstanbulda 
Galatada Bahtiyar hanında 22 Nu
marada mukim bina proje mimarı 

Seyfi Arkan'dan alabilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 

isteklilerin: 
A) - Türk vatandaşı olması 

B) - En aşağı iki yüz bin lira· 
lık bir binayı muvaffakiyetle başar· 

dığına dair salahiyetli makamlardan 
alınmış musaddak bir vesikayı haiz 
bulunması. 

C) Musaddak ehliyeti fenniye ve
sikasını hamil bulunması, 

D) 357257 üç yüz elli yedi bin 
iki yüz elli yedi lira muhammen be· 
deli olan bu işi halen yapabilecek 
mali bir iktidarda olduğuna dair Ban· 
kalardan bir vesika almış buhınması. 

E) Maktuan 18, 100 on sckizbin 
yüz liralık muvakkat teminat vermesi. 

G) isteklilerin beşinci maddede 
yazılı vesikaları eksiltme gününden 
bir gün evveline kadar Bankaya ib· 
raz ederek kabul ve tasdik ettirdik
ten sonra teklif zarfları içer sine koy
maları. 

6 - isteklilerin teklif mektupla· 
rını eksiltme güuü azami saat 12 ye 
kadar, ihale şartnamesinde yazılı şart
lar dairesinde ve makbuz mukabilin· 
de, Bankaya tevdi etmiş bulunmaları 

şarttır. 

Karakösede Abide Korris
yonu Başkanlığından : 

1 ·- Karaköse kasabası cumurluk 
alanında dikilecek Atatürk heykeli 
projesi müsabakaya konmuştur. 

2 - Heykelin yapılacağı yer, 
Ağrı İli Merkezi olması dolayisile 
bazı özgülükleri öğrenmek ve bura· 
ca yapılan kaide projesini görmek 
üzere Ankara, İstanbul, İı.mir, Kara
köse Bayındırlık Diri!ktörlüklerine 
baş vurulmalıdır. 

3 - Heykel projeleri İç Bakan
lık imar Direktörlüğüne verilecektir. 

Direktörlük bu projeleri tetkik 
ve içlerinden birini seçecektir Söz
leşme, seçilen proje sahibi ile yapı
lacaktır. 

4 - Proje sahipleri kaideyi esas 
süjelere göre değiştirebilirler. Yal· 
nız kaidenin de tafsilatlı bir projesi 
eklemek ve platformdan büyük ol
mamak gerektir. 

5 - lmar Direktörlüğünce yapı
lacak seçim sonunda imar Direktör
lüğünün miinasip göreceği miktar 
üzerinden birinciye mükafat verile
cektir. 

6 - işbu projenin 1 Mayıs 936 
tarihine kadar İmar Direktörlüğüne 
verilmesi lazımdır. 

Çankırı Kültür Direktörlü
ğünden: 

1 - Merkez dördüncü okul için 
yaptırılacak 394 lira bedeli keş· fli 
47 parça mefruşat 4-4 936 tarihin
den itibaren 15 i'Ün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. istekliler 
l:Jedeli keşfin yüzde 7 ,5 olan 29 
ira 55 kuruşluk teminat mektubu ve 
lu işin ehli olduğuna dair Nafiııdan 

musaddak vesika ile birlikte ihale 
günü olan 20-4-936 Pazartesi günü 
saat 14 de Vilayet Encümenine, 
resmini keşifnameııini şartnamesini 

görmek isteyenler de hergün Kültür 
dairesine başvurmaları. 

2 - Keşif ve resimler parasız 

Nafıadan alınacağı ilan olunur. 

1 - Kurtuluş okulu yanındaki 

kapalı teneffüshanede yaptırılacak 

167 lira 62 kuruş bedeli keşifli 

temsil sahnesi 4 4-936 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur istekliler 
bedeli keşfin yüzde 7,5 olan l'.l lira 
58 kuruşluk teminat mektubu ve bu 
işin ehli olduğuna dair Nafıadan 

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

2 - Keşif ve resim parasız 

Nafıadan alınacağı ilan olunur. 

Karaköse İlbaylığından : 

19 · 97 lira '>7 kuruş bedeli keşif

! i Patnos hükumet konağının inşaatı 

12 Mayıs 1936 gününden itibaren 19 
giin müddeti~ ve kapalı zarf usulile 
cks'.l tmeye çıkarılmıştır. 

lbale 1 Mayis 1936 Cuma günü 
saat 15 de Ağrı vilayeti defterdar
lığında müteşekkil heyet huzurunda 
icra kılınacaktır. Talipler ihaleden 
b:r saat evvel lF;minat makbuz ve 
mektuplarını komisyona verecekler
dir. Teminatı muvakkate 1470 liradır. 
1935, 1936 senesinde yapılacak in· 
şaatın 12 bin lirası 935 senesi tah· 
sisatından tesviye edilecektir. iş hak
kında tafsilat almak istiyenler her 
gün Ağrı defterdarlığına müracaatleri. 

Galatasaray Lisesi Direktörlü
ğünden: 

Gala la saray 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 sureüle 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 hu işe benzer iş yaptı~ına 

dair lstanbul Naha Direktörlüğünden 
alınacak ehliyet vesikasile Komis
yona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Umum İdare
sinden: 

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 girmek istiyenlerin 135 
liralık mtwakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiğ-i vesikalarla birlikte eksilt· 
me günü saat ne 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 maııro· 
ken koltuk, 5 adet maroken kan&pe, 
22 adet maroken sandalya, 1 adet 
şef yazıhanesi, 1 adet etajerli memur 
masası, 2 adet saksı sehpası muham· 
men bedeli 1796 liradır. 

lstanbul Belediyesinden : 
Keşif bedeli 90 lira olan Şişlide 

Hürriyet abidesindeki Mahmut Şev· 
ketpaşa kubbe tamiri pazar! ~a ko· 
nulmuştur. Keşif evrakı Levazım 

Müdürlü~ünde görülür. Pazarlığa 
girmek istiyenler 675 kuruşluk mu
vakkat teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 20 - 4 - 936 Pazartesi 
günü saat 16 da Levazım Müdürlü
~ünde bulunmalıdırlar. 

İstanbul 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. İsteklilerirı 
teminat olan 75 liralık makbuz 1 

mektuplarile beraber belli giill 
saatte Fındıklıdaki Komutanlık 
tırma eksiltme komisyonuna gelıııt 

Eskişehir İlbaylığından : 
isteklilerin kanuna uygun şe~ 

müracaat etmediklerinden d0 

16143.11 lira tutarı Eskişehir • 

leler yolunun 38 + 000 - 52 -t' 
kilometreleri arsası esaslı talll 

24-4-936 Cuma günü saat 14 de 

zarlık suretile satılacaktır. Muvıı 

teminatı 1210 lira 74 kuruştur. 

Şartname : Keşif, grafik ve d 
ekleri olan evrak her zaman ~ 

Müdürlüğünde görülebilir. iste~ 
rin Nafıa Müdürlüğüne ibraz eylt 

2'i vesaiki uygun görülen bir mil 

d's veya fen memurunun işin rne$ 

!iyeli fenniyesini deruhte ettıf 

dair Noterden mıısaddak h' r t 

hütnameyi, Ticaret odasındar ~ 

kifayetine ait l:ir vps'l-ayı, ihnle 

en az sekiz gün evvel Aayınd1 

D;rektörlüğünden alacağı ehliyet 

s'. kasını göstermeleri şarttır. 

Makineler, motörler, sair teferruab ve yağla 
İstanbul Komutndhğı Satın· 

alma Komisyonundan : 
Komutanlık birlikleri motörlü va

sıtaları içiıı 1,5 " bir buçuk » ton 
benzin 20 Nisan 936 Pazartesi günü 
saat 14 te pazarlıkla alınacaktır. Mu
hammen tutun 525 liradır. Son te
minatı 79 liradır. isteklilerin teminat 
makbuz veya mekluplarile beraber bel! 
gün ve ~aatte Fındıklıdaki komutan· 
lık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Karacabey Harası Müdürlü
lüğünden : 

Hara ihtiyacı için yirmi yedi bin 
lilre motorin, dört bin beşyi.iz l:tre 
benzin, i.iç bin litre Vakum yağı, 
altı bin iki yüz litre gaz yağı ile üç 
yüz kilo Giresyağı açık eksiltme usu
lile satın alınacaktır. İstanbul teslimi 
motorinin litres;ne altı buçuk kuruş, 
benzinin litresine yirmi altı kuruş, 
vakum yağının litresine yirmi üç 
kuruş, gaz yağının litresine on do
kuz kuruş, gires yağının kilosuna 
otuz beş kuruş muhammen kıymet 
takdir edilmiştir. Bunların hepsi için 
dört yüz lira muvakkat teminat 
alınacaktır. 

Eksiltme yeri lstanbul Baytar Mü· 
düdüğüdür. Eksiltme günü 28 Nisan 
936 Salı günü saat on beştir. Şart· 
namesini görmek İ!'ltiyenlerin Haraya 
ve İstanbul Baytar Müdürlüğüne mü
racaatları ve isteklilerin teminat ve 
vesikalarile birlikte eksiltme günü 
lstanbul Baytar Müdürlüğünde bu
lunmaları. 

Kocaeli · Valiliğinden: 

İdarei Hususiye ve köyler birliği 
için alınacak bir adet Ekskavatör 
makinesi kapalı zarf usulile eksilt
meye konmuştur. 

ihalesi Mayısın 5 inci Salı günü 
saat 15 de Vilayet makamında yapı
lacaktır. Muhammen bedeli (17000), 

muvakkat teminatı (275) liradır. 

istekli !erin arttırma ve eksili 
kanunundaki tarifat daires· nde te 
nat mektupları ile Ticaret 
kayıt vesikalarını teklif mektup! 
içine koyarak ihale tarihine k3 
Vilayet makamına ve şartname 
görmek ve tafsilat almak istiye 
rin de hergün Vilayet b:rlik k 
mine müracaatleri. 

Deniz Le •az1m Satınal 
Komisyonundan : 

Milli Müdafaa Vekaleti D 
satınalma komi.syonu reisliğinderı 

1 - Tahmin edilen bedeli 10~ 
lira olan 300 ton kalın benzinin 
zarlıkla münakasası 24 Nisan 
Cuma günü saat on dörtte Ank 
da M. M. Vekaleti binasında ya 
caktır. 

2 - (340) kuruş mukabili 

şartnamesini almak isteye~lerin 
gün ve münakasasına girecekleri 
yevmi mezkıirda (66.::0) liralık t 
nat mektubları ve 2490 sayılı kıı 

hükümleri dahilinde gereken 
kalarile kon.isyana müracaatları· 

lstanbul Belediyesinden: 
Vilayet hıfzıss hha labor:ıttl 

için lazım olan bir tane Leifo 
kalı Foto - klorimctrenin aleti 
eksiltmeye konulmu~tur. ŞartnlJ 

levazım müdürlüğünde görülür· 
alete 700 lira bedel tahmin olurı 
tur. Eksiltmeye girmek isteyenler 
nunun tayin ettiği vesikalarlıı 5 
liralık muvakkat teminat makbuı 
ya mektubile beraber 6 - 5 · 936 
şamba günü saat 15 de dainıi e 
mende bulunmaları. 
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Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Naha Bakanlığı Sular Umum 

Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş (An

karada çubuk barajının elektrik ten
viratı ile m h ·k k u arrı uvvet tesisatı.) 

KE.ŞIF BEDELl 

( 
Tahmin edilen bedel (5337) lira 

49) kuruştur. 
2 

- Bu işe aid şartnameler ve 
evrak şunlardır: 

a. ) E.ksiltme şartnamesi 
b. ) Mukavele projesi 
c. } Fenni şartname 
d.) Keşif cedveli 
e. ) Projeler. 
İstekliler bu 

(27) k şartname ve evrakı 
U urMu~ bedel mukabilinde Sular 

rnum ıidürl" l'r" d 
3 E. u1> un en alabilirler. 

- ksiltme 27.4 936 t 'h· d P . · arı ın e 
azartesı gün .. 

Vekal f b. u saat 15 de Nafıa 
e ı ı nas ınd S 1 U 

Müdürlüx-·· a u ar mum 
5U odasında su Ek 'lt K · sı me n-

mısyonunda yapılacakt 
4 - E.k . ır. 

Y 1 kt 
sıllınc kapalı zarf usulile 

apı aca ır. 

5 - Eksiltme · b.l ist krt . ye gıre ı mek için 
ka: ı er'.n 400 lira 32 kuruş muvak-
aşal'rı~e~'.nat v~rmesi, bundan başka 

6 a 1 vesıkaları h · 1 .• 
termesi lazımdır- aız o up gos-

2490 numar~lı k 
vesikalarla !:>erabe b an~~da yazıh 
ceğine dair Nah rV uk!şı _yapabile-
) U a e aletı Şirk t 
er nıum M··d .. 1.. .. e-
vesikası u ur uğunden ehliyet 

almak ve ibraz t k 
şarttır. e me 

6 - Bu· · · 
1
.. ış ıçın ibraz edilmesi 
uz~ımu yukarıda yazılmış olan fenni 
ehlıyet vesikası için eksiltme günün
den en az 8 gün evvel Nafıa Veka
leti Şirketler Umum Müdür! .. ,.. .. .. utiune 
~~racaal edilerek munhasıran bu iş 
ıçın vesika alınması lazımdır. Bu 
müddet geçtikten sonra vaki olacak 

müracaatlar nazarı itibare alınmıya
caktır. 

7 - Teklif mektupları yukarıd 
3 üncü maddede yazılı saatten bi; 
saat evveline kadar Nafıa Vekaleti 
Sular Umum Müdürlu··r.·· d · · 

. • ı;U aıresıne 
getırılecek Eksiltme K . 
Reisliğine makbuz mukab' r odısyon~ 
lecektir. Posta ile g~~de~il~~:~ 
mektupların nihayet 3 ne.. dd d 
yazılı t k d u ma e e 
d · saa e a ar gelmiş olması ve 

k ış zarfın mühür mum ·1 .. 
apalılmı 1 ~ u ı e ıyıca 

olacak g:c-k ma~ı lakzımdır. Postada 
ı mc er abu! edilmez. -Nafıa Bak 1 .. an 1gından: 

21 Nisan 1936 
l 5 d A Salı günü s~at 

M 1 
e nkarada Nafıa Bakanlığı 

a zeme Eks'lt K . 1 me omısyonu oda-
sında (590) }' 
2"00 ıra muhammen bedeli 

J. adet komple telegraf fincanı-
nın açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı Bakanlık 
Malzeme dairı;sinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (44) lira (25) 

kuruştur. 

İsteklilerin 2 l Nisan 1936 Salı 
günü saat 15 de Komisyonda bulun· 

malan lazımdır. 

-
Devlet Demtryolları ve Li

manları İ~letme Umum ldare

sinden: 
Muhammen bedeli 194)0 lira 

olan muhtelifülcins ampuller 20·5-936 
Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankara ldare binasında 

satın alınacaktır. Bu işe girmek 
isteyenlerin 1453,75 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30a kanar komisyon reisligine 
vermeleri lazımdır. Şartnameler Hay
darpaşa Tesellüm ve sevk Müdürlü
ğünde, Ankarada Malzeme dairesin· 
de parasız olarak da~ıtılmaktadır. 

Devlet Demiryolları ve Li
manları İoletme Umum İdare
sinden: 

Muhammen bedeli 194~0 lira olan 
muhtelifülcins ampuller 20-5-936 Çar· 
şamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. Bu işe girmek iste
yenlerin 1458,75 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği 

vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
s.a~t 14,30 a kadar Komisyon Reis
lı~ıne vermeleri lazımdır Şartname. 
ler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünde, Ankarada Malzeme 
Dairesinde parasız olarak dağıtılmak · 
tadır. 

-
İstanbul Harici Askeri Kıta· 

atı hanları: 
12,000 fincan ve 12,000 mesnet 

pazarlıkla satın alınacaktır. RPher 
1 

fincanın mesnet te beraber llitııı a •.. 
men değeri 32 kuruştur. Muvakkat 
teminat 288 liradır. ihalesi 20 Nisan 
936 Pazartesi günü saat 16,30 da 

Çorluda Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Şartname ve evsafını 

1 

görmek istiy~nler hcrgün İstan
bul Levazım Amirliğile Çorlu Satın
alma Ko. na müracaat edtbilirler. 
ihaleye iştirak edeceklerin de mu· 
vakkat teminatlarile birlikte yuka
rıda belli gün ve saatte Çorluda 
Kor. Satınalma Komisyonuna mü

racaatları. 

Vazı Makineleri 
~~ Sa. Al. Komi~yonundan: . 

s· . Kolordu ihtiyacı için ( ldeal) yahut ( Remıngton) ve yahut L. C. 
ımıt marka bir adet yazı makinesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

R 
2
. - işbu yazı makinelerinin muhammen bedeli ideal markanın 165, 

e~ıngton 180 L. C Simit marka 130 liradır . 
L C ~ ~uvakkat teminatları: ideal için 13 lira Remingfon için 14 lira 

· 
4 

Sımıt marka için 10 liradır. 
- Bu makinelere ait şartname Salınalma Komisyonundadır. İstekliler 

şartnameyi K . .. . . 1 
5 

..._ . 0mısyonda gorebılır er. 

1
. . Eksıltme 1-5-936 Cuma günü saat 10 da (onda) yapılacaktır. lstek-
ılerın mezkur günde bulunmaları. 

Saraciye ve teferruatı 
DEMİR ve AKSAMI 

lstanbul Sıhhi M.'.iesseseler 
Arttırma ye Eksiltme Komis
yonündan: 

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

konmuştur. 

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 112231 >> lira 25 

kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat <ı 167 » 

liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak 

sıhhat müdürliigünde mutemetlikte 

verilmektedir. 
5 - Taliplerin cari seneye ait 

Ticaret Odası vesikasile ?.490 sayılı 

kanunda yazılı belge ve muvakkat 
teminat makbuzu veya banka mektup
larını yukarıda yazılı eksiltme saa· 

tinden bir saat evvel vererek komis
yonda bulunmaları. -

Ankara Jandarma Genel Komu· 
tanlığı Satmalma Komisyonun
dan: 

1 - 1600 liralık saraç ipliği, 
2350 liralık teyelti bezi ( Bakırköy 
fabrikası 701 tipi) 1000 liralık kolan· 
lık beyaz şerit 31 · 4- 936 Cuma 
günü aşağıda yazılı saatlarde komis
yonda satın alınacaktır. İpliğ;n 
paketine 65 kuruş, bezin metresine 
90 ve kolanlığın metresine 25 kuruş 
değer biçilmiştir. 

2 - Şartnameler parasız komis· 
yondan alınabılir. ilk teminat iplik 
için 120 lira bez için 176 lira 25 
kuruş kolan için 75 lira. 

3 - Eksiltmelere girmek istiyen
ıer eksiltme günü aşağıda yazılı sa· 
atlere kadar teminatlarını komisyo
na vermiş olmaları. 

Arslan marka saraç ipliği açık 
eksiltmesi saat 11, bez eksiltmesi 
saat 14, kolanlık şeri.t pazarlığı saat 
15 tedir, 

Maden kömürü ve mahrukat 
Devlet Demiryolları ve Liman

ları İşletme Umum İdaresinden: 
Muhammen bedeli 197000 lira olan 

(20,000) ton yerli maden kömürii 

29-4-936 Çarşamba günü saat 15,30 
kapalı zarf usulile Ankarada idare 
binasında salın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 11100 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiii 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 Bakanlı~ı Eksiltme Komis
yonunda 1000 lira. muhammen bedelli 
50,000 kilo gürR"en odunu açık ek
siltmesi yapılacaktır. Şartnamesini 

görmek istiyen istekliler Bakanlık 
Gereç Direktörlü~üne, Pazarlık günü 

1 olan 4 Mayıs Pazartesi günü saat 
14 de muvakkat depozito akçesi olan 
7'J lirayı merkez veznesine yatırıl· 
dığına dair makbuz ile birlikte ko

misyona müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Li· 
manl.-ırı 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 750 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reislig-ine vermeleri lazımdır. 

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

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari Alat 
İstanbul S hh~ M 1 1 iiesseııeler 

Arttırma ve Eksiltme komisyo
nundan: 

Her muayene ve tedavi evi için 
147 şer kalem olmak Ü.zere 21 mu-

ayene ve tedavi evine alınacak 21 

takım ilaç ve malzeme olbaptaki 
ş_artname veçhile ve kapalı zarf u~u
lıyle eksiltmeye kon•lmuşt ur. 

5 - Taliplerin cari seneye ait 
Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı 
kanunda yazılı belge ve muvakkat 

1 

teminat makbuzu veya banka mek· 
tuplariyle teklif mektuplarını yukarda 

1 

yazılı eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde 
~yona vermeleri. 

Kiralık veya ı 
satılık Depo 

.. ~ - Eksiltme 29-4-936 Çarşamba 
gunu saa.~ .. ıs de Cağaloğlundaki 
Sıhhat mudurlü~ündeki komis onda 
yapılacaktır. y Galatada Karaoğlan ıoka-

2 - Tahmini fiat beher takımı ğında ıo x 10 = 100 metre mu-
3oo liradan 6300 liradır. rabbamda ve 30 metre tram-

3 - Muvakkat teminat 472 lira vaya yakın kargir bina kırahk 
50 kuruştur. 

4 Ş 1 veya satılıktır. Bu bina depo - artnameler parasız olarak d 
sıhhat müdürlüğü mutemetliğinde veya fabrika için elveritli ir. 

veri J mektedir. 1 ;...1•d•a•r•e•m•ir.:z::d
9
e .. (M._ .• 2.o.) 111m-ii.ra•c-a.:ı;_ 
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Nakliyat 
İnhisarlar lstanbul Baımü

dürlüğünden : 

1936 senesi haziranının birinden 
937 senesi Mayısının nihayetine ka
dar Kasımpaşa ve Sirkeci tuz ambar
larına 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 «dökme ise çu
vallanarak» mavna vesair merakibi 
bahriyeye tahmil ücreti nakliyesi 
6 Nisan 936 gününden itibaren ıc20» 

srün 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
lerinden başka hergün çalışma saat
lerinde şartnameyi görebilirler. Ek
siltmiye girebilmek için muhammen 
nakliyesinin yüzde yedi buçuğu nis
betınde teminat akçesini önceden 
Başmüdürlük kasasına yatırmaları 

gerektir. 

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 Ersrani Madende 
Eti Bank Gulemen bürosunda yapıl
mak üzere talik edildiği ilan n'ımur. 

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 

Komiayonundan: 
Cinsi Tahmin Teminatı Saatı 

bedeli 
22 adet marangoz tezgahı 1012 79 14 
Resim ka~ıdı vesaire. 1730 140 15,30 

Mektep ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı mevat açık eksiltme 
sureti le allnacaktır. Eksiltme günü 22-4-936 da hizalarında gösterilen saat · 
lerdedir. isteklilerin eksiltmeye girmek için belli gün ve saatte şartname
leri görmek için de hergün Komisyona müracaatları ilan olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Mektep için resim kağıdı vesaire alınaca~ından tahmini fiatı (818) lira 
(30) kuruş ve pey akçesi 11:6211 lira ve eksiltmesi 4--5-936 saat 14 tedir: 
Bu baptaki şartnamesini görmek için hergün ve eksiltme günü de bellı 
gün ve saıttte mektep dahilindeki Komisyona müracaatları ilan olunur. 

~~~~~~~~"!"9"'----~~------------------~--------. ..... --........ 
Müteferrik 

İnhisarlar Umum Müdürlü

iünden: 

Şartnamesi mucibince 70 X 102 
eb'adında ve 8 X 6 dokumalı 100 
bin çuval pazarlıkla satın alınacaktır. 
istekliler şartnameyi görmek için 
hergün ve pazarlık için de. yüz?e 
7 ,5 mvvakkat güvenme parasıle bır-
Jikte 21-4-936 tarihine raslıyan Salı 
günü saat 15 te Kalataşta Alım, 
Satım Komisyonuna müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Li
manları İıletme Umum İdare
sinden: 

Aşağıda cins ve miktan yazılı 
bir grup ahşap eşya 20-4-936 Pa 
zartesi günü saat 10 da Haydarpaşa 
gar binası dahilindeki 1 inci işletme 
komisyonu tarafından açık Eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 135 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etti~i vesikalarla birlikte ek
siltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır . 

Bu işe ait şartnameler komisyon
dan parasız olarak dağ-ıtılmaktadır. 

1 - 1 adet telefon etajeri, 1 
adet yazı makinesi masası, 6 adet 
sigara masaııı, 2 adet küçük ve bü
yük büfe, 1 adet etajerli kütüphane, 

1 adet dosya dolabı, 10 adet maro
ken koltuk, 5 adet maroken kanape, 
22 adet maroken sandalye, 1 adet 
şef yazıhanesi, 1 adet etajerli me
mur masası, 2 adet saksı sehpası 

muhammen bedeli 1796 liradır. 

İstanbul Komutanlığından : 

lstanbul komutanla2'ı birlikleri 
ihtıyacı için mikdarı tekarrür edecek 
fiat üzerinden tesbit edilmek üzere 
500 liralık haki rentke el işlerinde 
kullanılacak makara pazarlıkla 20 
Nisan 936 Pazartesi günü saat 15,45 
de alınacaktır. Kat'i teminat 75 li
radır. Şartnamesi komisyonumuzda 
görülebilir. isteklilerin teminat mak
buz veya mektuplarile beraber belli 
gün ve vakti muayyeninde Fındıklı
daki komutanlık satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. 

-
İzmir Liman itleri Umum 

Müdürlüğünden: 

idaremizce açık eksiltme sure · 
tiyle 1000, bin metre mik'abı çıralı 

çam azmanı satın alınacaktır. Eksilt
me müddeti 1 Nisan 936 dan 30 
Nisan 936 tarihine kadardır. ihale 
30 Nisan 936 tarihine müsadif Per· 
şembe günü saat 16 da lzmir Liman 

İşleri idaresinde müdürler encüme· 
ninde yapılacaktır. 

birlikte fi at • da gösterir 

işleri dairesine gönderilmesi. 

• 
" 

Eksiltmeye girecek olanlar mu
vakkat teminat olarak 1875 lirayı 

idare veznesine nakten vermeğe veya 
milli bir bankadan bu miktarda temi · 
nat mektubu getirmeğe veyahut dev
letçe çıkarılmış olan tahvilittan bu 
mikdar vermeğe mecburdur. Şartna· • 
meyi görmek ve fazla izahat almak 
istiyenlerin idaremiz yazı işleri şef

liğine müracıtatları. 

As. Fb. U. Md. Satinalı111 • 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa
tınalma Komisyonundan : 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız 

olarak ecza sandıkları satınalınacak· 

tır. Sandıkların içinde bulunacak 
maddelere ait listeleri almak ve fazla 
malumat edinmek istiyenlerin Anka· 
ra Milli Müdafaa Vekaleti sıhhat iş
leri dairesine, lstanbulda Komutanlık 
sıhhi fiat tahmin komisyonu reisliği

ne başvurmaları lazımdır. 
Bu iş için olan hususi vasıflarile 

Komisyonundan: 

100 lıa 200 ton mutahhar P' 
muk: 

Tehmin edilen bedeli 90.000 1 
ra olan malzeme Askeri Fabrikalşr 
Umum Mmdürlüğü satınalma koıniS' 
yonunca 28 Mayıs 936 tarihinde per 
şembe günü saat 15 de kapalı ııı~ 
ile ihale edilecektir. Şartname do 
lira 50 kuruş mukabilinde komisyoır 
dan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat ol'1' 
5750 lirayı havi teklif mektuplarıll 
mezkur günde saat 14 e kadar k0 

misyona vermeleri ve kendileriııiO 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
maddelerindeki vesaikle mezkur gii 

MCZAVEDELER 
........................................................ 

İstanbul Cümrükleri ıatıf itleri Müdürlüğünden : 

M. K. N Ağırlığı Değeri Eşyanın cinsi 
1420 K. G. L. K. 

103.00 139.05 Pamuklu lastikli mensucat 
Yukarıda yazılı eşya 20-4-936 G. saat 14 de satış salonunda ihalelet 

yapılacaktır. isteklilerin şartlarımız mucibince eşyayi almak için yüzde yed 
buçuk pey akçelerini yatırarak makbuz vesairelerile kanunen muayyen saatt' 
Satış Müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlü-
ğünden : 

1000 kilo ıskarta çul 
2500 » ıı kanaviçe 
2500 :» )) ip 
Yukarıda cins ve miktarları ya

zılı eşya pazarlıkla satılacaktır. is
tekliler bunları görmek üzere her 
gün Üsküdar Depolar Grubu Müdür· 
lüğüne ve pazarlık için de 20 - iV -
936 Pazartesi günü saat 11 de yüz
de 15 teminat paralarile birlikte Ka · 
bataşta Levazım ve mübayaat Şubesi 
Müdürlüğündeki Alım Satım Komis
yonuna müracaat edebilirler. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satına ima Komisyonundan: 

lstanbul levazım yollama direk
törlüğünde mevcut 4200 kilo hurda 
demir ve saç 20 Nisan 936 Pazartesi 

günü saat 15,30 da Tophanede t' 
tınalma komisyonunda pazarlıkla satı' 
lacaktır. Tahmin bedeli beher kitosıl 
20 paradır. Son teminatı 315 kur\lf 
tur. isteklilerin belli saatta komi 
yona gelmeleri. 

Kadıköy Vakıflar Direktô 
lüğünden: 

Şilede Avcıkoru vakıf orman11 

rının Darlık suyu kenarlarında~ 
şimşir çalılarından kutru 4 santimde 
yukarı olanlardan yapılmak 
150 kental şimşir odunu açık 
maya çıkarılmıştır. 

Beher kentaliein muhammen k•, 
meti 100 kuruş olup muvakkat te(t11 

natı 11 lira 25 kuruştur. ihalesi ZJ 
4 · 936 Perşembe günü Kadıköy V 
kıflar Müdürlü2'ünde yapılacağınd' 
isteklilerin şartnamesini görmek üze 
hergün müracaatları. 

- Nü li1lil lUI lfl1 ~ M ©ı tlb>©ıc§l~ o 

Kitap, mecmua, klişeli, renkli işler 
basmak için hususi surette, fennin enson 

icadı olan Tipo makinesini getlrmı,ur. 

Çok klişeli ve renkli, temiz işleriniz 
için bu kuvvetli makineden 

istifade ediniz. 
Her nevi matbaa i'leri yapar. Seri- Ucuz-Temlt 
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