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1 
Erzak, Zahire. Et ve Sebze 

ııtanbul Harici Aske .. 
C

. rı Kıtaaları hanları: 
ınsi M"k ı tarı Ek. tarihi saat M. Bedeli llk teminat Ek . 

Ton 
Şekli 

Açık 6-5 936 14 
,, c!S-936 15 )) 

Kuru ot 
Sandıkta ku 
lzüm ru 

60 
124 
70 
50 

)) 

Lira 
2250 
4774 
2800 
925 

Lira K. 
169 
359 
210 
70 

) ) 

» 

6-5-936 16 
5 .5 936 15 

Mercimek 7050 Kilo 1269 96 » 

Zeytinv. alYı SOOO » 700 

29-4-936 
28-4-936 
30 4 936 

ıs 

16 
15 5 3300 53 )) 

Yukarıda yazılı . 
11 1485 112 » 

emştur. Şa t yed 1 kalP.m r name her .. .. ayrı şartname ile açık eksiltmeye konul-

K
ve ın_akbuzlarile belli gg~·n ğorülebilir. İsteklilerin ilk teminat mektup 

r omısyo un ve saatlerde L-1 b d T S t l ,
1 

nuna müracaall u e urgaz a ümen a ına ma 
fJ arı. 

Selitniye A k ~ S s erı ' atınalma Komisyonu d . 
1 - r ·· . . n an. 

. umen bırlıklerinin 1 5-936 d . 
. htıyacı olan 8000 kilo laze bakl an ~6 Hazır an 936 tarihine kadar 

1
• oğan 30-4-936 Perşembe .. ~· 4200 kılo Semiz otu, 8000 kilo taze 
bisyo l ı gunu saat 15 te S I' · ıl · nu nra ından nçık eksiltm . e ımıye Satınalma Ko-

ıı; 2 - Bu sebzeler" b d e ımretıle alınacııcaktır. 
·~ liradır. ın e eli muhammeni 1142 lira olup teminat akçesi 

' 3 .- Muvakkat teminat akçesi eks'lt . 
~uhasebeciliği veznesine t l 

1 
me saatınden bir saat evvel Tümen 

4 - Bu eksiltmeye . ra ıkrı mdış olacaktır. 
r':l · ış ıra e ecek tal· ı · b . 1 aır resmi vesika ibra t l . ıp erın u ışle meşgıJ olduklarına 

5 
z e me erı meşruttur. 

- Şartname h .. K ergun o misyonda görülebilir. 

Galtatasaray 
e~ Miktarı kilo 

Liseııi Direkrtölüğünden : 
Beher kilosunun 
muhammen fiatı 

Kuruş 

26,50 

ıt 

4000 T oz şeker 
2000 K esme » 29,50 

Tutarı Lira 

1060 
590 

lık teminatı 
Lira 

123,75 

3 
Galatasara L· . . 1650 ~men bedel" Y • ısesının ihtiyacı için yukarıda cinsi ve miktarı ve muham-

3 ın1nü t ıl~e ılk teminatı yazılı ve toz ve kesme şeker 27-4-936 pazartesi 
te:;- saa ) de l t b M ciliğ-inde t s an ul Kültür Oirektörlü~ü binasında Liseler uhasebe-

- oplanan K · k 1 kl"I t · ·· k zere okul · d . omısyonda yapılaca tır. sle ı er şar nameyı gorme 
kanunda y ı tresıne ve eksiltmeye iştirak için de o günde 2490 sayılı 

azı ı vesaikle Komisyona gelmeleri. 

Kor. S A K . --
1 _ · · onıiıyonundan: 

kiyüz (l ~~~yad_aki kıtaat ve müessesatın senelik ihtiyacı olan onbirbin 
2 _ S l kılo sade yağ'ı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

crgün ad.e yağa ait şartname Kor Satınalma Komisyonundadır. Talipler 

3 
_ je~aı saatlerinde şartnmayi Komisyonda okuyabilirler. 

ş yüz ~ u. (~ 1200) kilo sade yağın muhammen tutarı (9520) dokuz bin 
4 _ ~~~ı lıra olup muvuakkat teminah 714 yediyüz on dört liradır. 

atınal Ksıltme 25 Nisan 936 Cumartesi günü saat 10 da (onda} Kor 
ma 0 • 5 N· 

9 
mısyonunda yapılacag-ından istekliler mektuplarını nihayet 

ısan 36 .... lacaktır. gunu saat 9 za kadar ( dokuza kadar ) Komisyona vermiş 

İstanbul H . --
1 
~ I •ricı Aık-eri Kıtaatı 
an arı: 

3192 liralık 570 lk O kilo zeytinyağı 
· pey 239 lira. 5220 liralık 14500 
tılo sabun i Ik e . 
iralık 

6200 
. P Y 382 lıra. 1860 

kılo toz şeker ilk pey 

140 liradır. A !ayların ihtiyacı ayn 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Hepsinin ihalesi 27 Niııan 936 Pazar· 

tesi günü saat 14,15 dedir. İstekli
lerin Vize satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

----·· ____ .... ___ _ 

Ankara Levazım Amirliği Sa
tınalma Komisyonundan: 

Konyadaki kıtaatın senelik ihtiya
cı olan 262 bin kilo yulafın 4 - 4 936 
da yapılan kapalı zarfla eksiltme
sinde talip zuhur etmediğinden bir 
ay zarfında pazarlığa konulmuştur. 
262000 kilo yulafın muhammen be· 
deli 16375 lira olup muvakkat temi
natı 1229 liradır. 

2 - 262 bin kilo yulafa ait şart
name lstanbul ve Ankara levazım 
amirlikleri satınalma komisyonları ile 

Konyada kolordu satınalma komisyon
lanndadır. 

3 - Pazarlık 4 - 5 - 936 gününe 
kadar talip çıkıncaya kadar devam 

edileceğinden isteklilerin mesai gün
lerinde Konya kolordu satınalma 
komisyonlarına müracaatları. 

1 - Tümen birliklerinin 1/5/936 
dan 16 haziran 936 tarihine k d 
'h. a ar 
ı tıyacı olan 8000 kilo taze bakla, 
4200 kilo semizotu, 8000 kilo t 
so~an 30 '4/936 perşembe o-·· .. aze · 6unu saat 
15 te Selimiye Satınalma Kom· 
t f d 

. k ısyonu 
ara ın an açı eksiltme suret' ı l 
caktır. 1 e a ına-

2 - Bu sebzelerin bedeli mu
ha~meni 1142 lira olup teminat ak
çesı 86 liradır. 

_3 - M~vakkat teminat akçesi 
eks.iltme saatınden bir saat evvel Tü
men Muhasebecili~i veznesine yatırıl
mış olacaktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecek 
talihlerin bu işle meşgul olduklarına 
dair resmi vesika ibraz etmeleri me -
ruttur. ş 

5 - Şartname hergün Komis
yonda görülebilir. 

inşaat- tamirat -tuğla ve kiremit 
İstanbul Evkaf Başdirektörlüğünden : 
1 - lstanbulda_ Hey~elia~ada yenide_n yapılacak cami inşaatı eksiltmeye 

çıkarılmıştır. Tahmın edılen ınşaat bedeh (17448) lira 39 kuruştur. 
2 - Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Projeler. 
C - Fenni şartname 
D - Mukavelename 
lstiyenler bu evrakı 90 kuruş bedel mukabilinde İstanbul E k f 0 . 

törlüğü Mimarlığından alabilirler. v a ırek-
3 - Eksiltme 24 Nisan 1936 Cuma günü saat onbeşte İstanbul Evkaf 

Direktörlüğü ihale komisyonunda yapılacaktır. 
4 - ~ksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - lstekliler in 1312 lira muvakkat tem' t . 
6 - Eks;llıneye gireceklerin mühendis ~~a a ve_rmesı lazımdır. 

zamanda asgari on beş bin liralık bir b. y mı.mar olması şarttır. Aynı 
ikmal ettiklerini kabulü kati raporlaril ınayı ~uretı mükemmelede inşa ve 
üç gün eveline kadar lstanbul b .. ed·· t:vsık ederek eksiltme gününden 

b 
aşmu urlul'r '" · 

i raz etmeye ve ayrıca eksilt . ou mımarına ve bu vesikaları 
meye gırmek · · · k 

7 - Teklif mektupları yuk d ıçın vesı a almaya mecburbur. 
line kadar ihale komisyonun arıkba yazıldığı gün ve saatten bir saat eve-

a ma uz mukabı' lı'nde k verece terdi r. 

İstanbul Kız Lisesi Sat l 
K 

. ına nıa 1 

omısyonundan: 
Lisemiz binasında \ 

482 1
. 

61 
k yaptırılacak 

ıra uruşluk tamirat 21 - 4 
936 Salı günü saat o d'" t 1 
b l L' 1 n or te stan· 

u ıse er Muhasebecil'IY" d Ok 1o ın e topla-
~an . ul Komisyonunca pazarlıkla 
ıhalesı yapılacaktır. Bu i e . . 
olanlar 36 I" 20 ş ısteklı 

ıra kuruş ilk t · 
!arını Lise Direktörl'" X- '" d emınat· 
l 

u6un en alacak-
arı yazı ile Liseler M h b . u ase e vez-
nesıne yatırmaları ekr. it .. .. b . . . ' v l me gununde 
. u gıbı ınşaaat işlerini yaptığına da-
ır .. lstanbul Bayınc'.ırlık Direktörlü
ğunden fenni eh 'iyet vesikası ibraz 
edeceklerdir. 

. 
l 
..... ~nkara P. T . T. Başmüdür
ugunden: 

l '24 ra 74 kuruş keşif bedelli 

Orman Çiftliği P. T. T. binası bahçe 
dıvarı pazarlık suretiyle yaptırıla

caktır. Muvakkat teminat 9 liradır. 

Eksiltme 30 Nisan 936 Perşembe 

günü saat 15 de Başmüdürlük ko-

misyonunda yapılacaktır. 
fsteklilerin pazarlıktan evvel bu 

pazarlığa girebileceklerine dair Nafıa 

müdürlüğünden ehliyet vesikası ala-

rak komisyonumuza müracaatları. 

lııtanbul Belediyeııinden: 

Keşif bedeli 654 lira 2 kuruş 
olan Beykoz Ağaçlama Fidanlığın
daki büyük havuzun tamiri açık 

eksiltmiye konulmuştur. Keşif evrakı 
ve şartnamesi Levazım Müdürlügün
de görülür. istekliler 2490 numaralı 

t 
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arttırma vesika ve eksiltme kanununda 
yazılı Bayındırlık Direktörlüğünden 

tisdikli fen ehliyet vesikası ve 50 
liralık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubile berrber 28-4-936 
Salı günü saat ı5 te Daimi Encü
mende bulunmalıdır. 

Naha Vekaleti Sular Umum 
Müdürlüğünden: 

ı5-5-936 tarihinde Cuma günü 
saat ıs de Ankarada Nafıa Vekaleti 
binasında Sular U. Müdürlüğü oda
sında su eksiltme Komisyonunda 
549983 lira 63 kuruş keşif bedelli 
Bursa ovası islahat ve inşaat işleri· 
nin geri kalan kısmı kapalı zarf usu· 
tiyle ekııilmeye konulmuştur. 

Mukavele projesi, şartname ve 
inşaat projeleriyle buna müteferri 
diğer evrak 27 lira 50 kuruş muka
bilinde Sular Umum MüdürlüA-ünden 
verilecektir. 

Muvakkat teminat 25749 lira 34 
kuruştur. 

İsteklilerin teklif !11ektuplarını 
ve 2-490 sayılı kanunda yazılı vesika· 
tarla beraber bu işin ke~if bedeli 
miktarında veya buna yalcın Nafıa 
işlerini yalnız başına veya şeriki ile 
birlikte teahhüt edip de muvaff a 
kiyetle bitirdi2'ine ve bu kabil işleri 

basarmış olduiuna dair, ek$iltaıc gü· 
nünden en az sekiz gün evvel mü
racaat edilmek suretiyle Nafıa Ve
kaletinden münhasıran bu ite mah· 
sus olmak üzere alınacak ehliyet 
vesikaları 15-5-936 Cuma günü saat 
14 e kadar Nafıa Vekaleti Sular 
Umum Müdürlüğüne vermeleri la
zımdır. 

Galatasaray Liıesi Direktör
lüğünden: 

Galatasaray lisesi binasında yapı
lacak bazı sıva tamiratı, cadana ve 
divar inşası keşif ve şartnamesi mu
cibince 20/4/936 Pazartesi günü saat 
14 te lstanLul Kültür direktörlüğü 
binasında Lis ler mulrnsebecili~inde 
toplanan komisyonda pazarlık sure
tile ihalesi yapılacaktır. Yapılacak 

işin muhammen bede i 870 lira ı 1 
kuruştur. ilk teminatı 60 liradan iba. 
rettir. istekliler keşif ve şartnameyi 
görmek üzere okul idaresine ve ek
siltmeye iştirak için de o günde 
pazarlık ş:ırtnamesinde yazılı vesaik· 
den maada en az 500 liralık bu işe 
bE>nzer iş yaptığınn dair lstanbul 
Nafıa direktörlilğünden alınacak ehli· 
yet vesikasile komisyona gelmeleri. 

Ankara Valiliğinden : 
Stadyom ve yarış alanında yapı· 

lacak amplıfikatör tesisab kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 15,000 liradan ibar
ettır. 

Eksiltme 21 mayıs 936 tarihi, 
perşembe günü saat on beşte Anka
ra Vilayet Daimi Encümeni odasın

da yaRılacalctır . 
Muvakkat teminat 1 ı25 liradır. 

Bu işe ait iartnameler bedelsiz 
olarak Vilay~t Nafii? Müdürlüğünden 
alınabilir. istekliler teklif mektub
larını eksiltme şartnamesinde ya
zılı vesaik ve teminat meklublarile 
birlikle yukarıda adı geçen günde 
saat 14 e kadar Vilayet Da:mi Encü· 
meni Reisliğine vermeleri lazımdır . 

Mensucat ve giyinecek eşya ve camaşır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

Ankara Belediye Reiılliin
den: 

1 - Su işleri için 50 çift lastik 
çizme ile 75 takım balıkçı muşam · 
bası açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - istekliler bu işe ait şartna-

meyi Su l~leri Direktörlüğ'ünde 
görebilirler. Muşambalar ve çizmeler 

hep birlikte bir istekliye verilece2'i 
gibi ayrı ayrı isteklilere de verile
bilir. 

3 - Bunların tasınlanmış tüm 
tutarı 822 lira 50 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 61 lira 68 kuruştur. 

4 - Eksiltme 23-4-936 günü 
saat ıs de itfaiye meydanında Su 
işleri Direktörlüğünde olacaktır. 

Makineler, motörler, sair teferruatı ve yağlan 
Adana Pamuk Üretme Çiftliği Direktörlüğünden : 

Asgari azami 

Benzin 800 Teneke ı200 Teneke 

Gaz 1300 ,. 1600 )) 

Mazot 4000 )) :ooo » 

Valvalin 50 » 80 .. 
Vakum 900 Kilo 1000 Kilo 

Gres z 400 )) 600 )) 

Pamuk üretme çif tli2'inin Şubat 937 sonuna kadar ihtiyacı olan ve yuka
rıda cins ve mikdarları yaz.lan yanıcı maddeler kapalı zarf usulile münaka
saya konulmuş ise de fiatlar muvafık görülmediğinden pazarlık suretile satın 
alınacaktır, İhale 22 4-936 gününe tesadüf eden Çarşamba günü saat 15 de 
Tohum islah istasyonunda yapılacaktır. tik teminat 1S34 lira 20 kuruştur. 
Muhammen bedeli 20456 liradır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak 
isteyenlerin tohum islah istasyonu dircl<törlüğüne müracaatları, ve isteklile· 
rin muayyen gün ve saatte Adana tohum islah istasyonunda bulunmaları. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 
Mıktan Cinsi Tahmin Bd. M. Teminat 

Lira K. Lira K 
50 Ton kalın benzin 17750 00 1331 25 

75 ıı ince lıenı.in 292 000 2193 75 

Eksiltme gün ve saati 

4 Mayıs 1936 Pazartesi 
saat 14 

)) " )) ,. )) 14,30 

Yukarıda yazılı iki kalem benzin yazılı gün ve saatlerde kapalı zar 
retiy\e alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler herıün ve eksiltın' 
müracaat edeceklerin yazılı muvakkat teminat makbuz veya mektup 
kanuni b.!lgeleri ve teklifi muhtevi mazrufları belli saatten bir saat 
Kasımpaşadaki kom:syon başk~nlı~ına vermeleri. ince benzinin şartıı 
146 kuruş mukabilinde alınabilir. 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı İıtanbul Satmalma 
Komiıyonundan : 

1 Gümrükler için alınacak yedi 
tane kollu yangın tulumbası 21-4-936 
Salı günü saat on beşte pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Tasınlanmış değeri 997 lira 
50 kuruştur. 

3 - isteklilerin 75 liralık ilk te
minat makbuzlarile Komisyona gel· 
meleri. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 

4,50 - 6 beygir kuvvetinde bir 
motopomp alınacaktır. istekliler şart
namesini belediye su işleri direktör

lüğünde görebilirler. Muhammen be · 
deli 8: O liradır. Muvakkat teminatı 

63 lira 75 kuruştur. Eksiltme 27 4-936 

da saat 15 de Belediye sll 

direktörlüğünde olacaktır. 

Kocaeli Valiliğinden: 

ldarei hususiye ve köyler 
için alınacak bir adet Eksk• 
makinesi kapalt zarf usulile 
meye konmuştur. ihalesi M 
5 inci Salı günü saat 15 de V. 
makamında yapılacaktır. Muhıı 

bedeli " ı 7000 ı>, muvakkat ted 
« 1275>> liradır. 

isteklilerin arttırma ve ek 
kanunundaki tarifat dairesinde 
nat mektuplar ı ile Ticaret odP 
yıt vesikalarını teklif mektupları 
koyarak ihale tarihine kadar V 
makamına ve şartnamesini g(ı; 
ve tafsilat almak isteyenlerin d 
gün Vilayet birlik kalemine ' 
caatlan. 

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 nakill~ri 

şebeke tesisatı ve bunların montaj
ları ve sair bilciimle teferruat ve 
mal zem•! kapalı zarf usuliledir. 

Bedeli muhammen 28500 liradır. 

3 Bu işe a:t evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnameleri. B - l\.fuka
vele projeleri C Fenni şartnameler. 
D- proje ve planlar. E - Keşifname
ler ve teferrüatı. 

4 - istekliler bu evrakı Havran 
Belediyesinde görecekleri gibi, be
deli mukabilinde fstanbulda, 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 15 te Havran Belediye bina· 
sında yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
taliplerin keşi{ bedellerinin yiizde 

1 7,5 nispetinde muvakkat teminat 
akç !Sİ yatırmaları veya 2490 numa
ralı kanunun tarifatı dairesinde bir 
banka mektubu getirmeleri ve şim· 
diye kadar bu gibi işleri yaptıklarını 
ve bu husustaki fenni kabiliyetlerini 
gösterir vesika ibraz eylemeleri ve 

bunlar bir şirketi temsil ediyoO 
musaddak vekaletname ve mu~f: 
bulundukları Ticaret Odası 

mahkemesinden son tarihli b:r 
göstermeleri şarttır. 

7 - Teklıf mektupları 
maddede yazılı saattan bir saat e 
Beled:ye dairesine teslim edilec 
Posta :le gönderilecek mektu 
nihayet mezkur saate kadar i 
ve dış zarfın mühıir mumile ka 
mış olması şarttır. 

R - Teklif mektuplarının 

numaralı kanunun ta:-ifatına ve 
kümleri uygun olarak hazırl• 
olması şarttır. 

Devlet Demiryoll:ırı ve 
manları İşletme Umum td 
sinden: 

Muhammen bedeli 194~0 
olan muhtelif ülcins ampuller 20 
Çarşamba günü saat 15,30 dn ~ 
zarf usulile Ankara idare binll 

satın alınacaktır. Bu işe gi 
isteyenlerin 145~,75 liralık mu\' 

teminat ile kanunun tayin 
vesikaları ve tekliflerini aynı 

saat 14,30a kaciar komisyon reİ~I 
vermeleri lazımdır. Şartnameler 
darpaşa Tesellüm ve sevk Mii0 

ı:tünde, Ankarada Malzeme dai 
de parasız olarak da~ıtılmaktad 

Maden kömürü ve mahrukat 
Devlet Demiryolları ve Liman 

ları İşletme Umum İdar~sindcn: 

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

Bu işe girmek istiyenlerin 
!ira.lık m~ı~akka~ teminat ile k~ft 
tayın cttı~ı vesıkaları ve teki•~ 
aynı gün saal 14,30 a kadnr 
yon reisliğine vermeleri lazırıldı 

Sartnameler 9,85 lira mukııb1 

• . 1 
Ankara ve Haydarpaşa vezneler 
alınabilir. 
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Saraciye ve teferruatı 
DEMİR ve AKSAMI 

Ankara Jandarma Genel Komu
tanlığı Satınalma Komisyonun
dan: 

1 - 1600 liralık saraç ipliği, 
235? liralık teyelti bezi ( Bakırköy 
fabnkası 701 tipi) 1000 liralık kolan
hk beyaz şerit 31 - 4- 936 Cuıııa 
günü aşağ'ıda yazılı saatlarde komis-
yonda sat l k 1 . . ın a ınaca tır. plığın 
paketine 65 k b . . 90 uruş, ezın metresıne 

ve k~l.anlığın metresine 25 kuruş 
de~er bıçılmiştir. 

2 - ş artnameler parasız komis-
yondan alınabtlir İlk te . t . l"k 
ıç 120 · mına ıp ı 

ın lira bez . . 176 1· 25 k k ıçın ıra 
uruş olan İçin 75 l" 

3 ıra. 

- Eksiltmeler · k · · ler ek 'it e gırme ıstıyen-
sı me a.. .. 

tl k .,. unu aşağıda yazılı sa-
a ere adar t . l . emınat arını komisyo· 
na vermış olmala 

rı. 

Arslan mark 
ek ·ıt . a saraç ipliğ'i açık 

sı mesı saat 11 b . . 
3 t 14 k , ez eksıltmesı 
l~a t d.' olanlık şerit pazarlığı saat 

e ır. -Ankarada J d 
komutanlığı • ~n rma genel 
Yonundan : • ına ma komis-

Bir takımına 625 k 
biçilen ıooo: 1100 t k ur~ş kı!met 
sıflarında on k.. .. a ım orneğ'ı va

{).5_936 Ç utulclü palaska takımı 
k . arşamba günü saat 15 de 
omısyonca kapalı zarf usulile satın 

al~nacaktır. Şartnamesi parasız Ko
~ısyondan alınabilir. isteklilerin 515 
lıra 63 kuruş teminat makbuz veya 
banka mektubu ve şartnamede yazılı 
belg~er içinde bulunacak. teklif mek 
t~plarmı eksiltme vaktinden en geç 
bıt saat evvel Komisyona vermiş 
olmaları. 

-
Karacabey Hara11 Müdür

lüğünden: 

Karacabey Harasında inşa edil
mekte olan Gurm laboratuarı için 
~.ınacak muhtelif eb'adda 15951 kilo 
koş~bend demiri açık eksiltmiye kon
muştur. Eksiltme günü 1 5-936 Cuma 
~at 15 dir. E.ksiltme yeri Karacabey 
karası Müdürlüğüdür. Muhammen 
kıymet 

1
olarak beher kilosuna on bir 

uruş e li sa +· h Te . n.ım ta min edilmiştir. 
r ·mınatı muvakkate olarak yüz elli 
ıra alınacakt 1 . ır. steklilerin teminat 

ve vesıkalaril b" ı·k H M e ır ı te eksiltme günü 

l
ara üdürlütüne müracaatleri ilan 

o unur. 

nası dahilinde 1 inci işletme komis· 
yonu tarahndan açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 25 liı'a 

20 kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin etti~i vesi
kalarla birlikte eksiltme günü saati
ne kadar komisyona müracaatlaaı la
zımdır. Bu işe ait şartnameler ko
misyondan parasız olarak dağılmak

tadır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme Komisyo
nundan: 

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

1 - Eksiltme 29/4/936 çarşamba 
günü saat 14,5 da Cağaloğ'lundaki 
sıhhat müdürlüğ-ündeki komisyonda 
yap•lacaktır. 

2 - Tahmini fiat bir etajer için 
975 kuruş ve bir karyola için 1150 
kuruş olup mecmu tc2231» lira 25 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat «167» 

lirad\r. 
4 - Şartnameler parasız olarak 

sıhhat müdürlüğünde mutemetlikde 
veri~mektedir. 

5 - Taliplerin cari seneye ait 
Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı 
kanunda yazılı belge ve muvakkat 
teminat makbuzu veya banka mek
tuplarını yukarıda yazılı ~ksiJtme 
saatinden bir saat evvel vererek ko
misyonda bulunmaları. 

Posta Telgraf Fahrtka.s1 Mü
dö.rlüiünden: 

Fabrika ihtiyacı için lüzumu olan 
567 lira 50 kuruş muhammen bedelli 
ve muhtelif kuturlu «600>> adcd çam 
ve «350» ac:k:d pınar tahtasile 4120 
lira muhammen bedelli muhtelif 
eb'adda «1000» kilo yuvarlık«31000ı> 
kilo lama demiri «1000)> kilo saç ve 
ve 4705 lira muhammen bedelli ve 
muhtelif eb'adda «700» kilo perçin 
çivisi «lOOO>ı kilo demir somun 
t<300ıı kilo çember «90001> kilo 
civata ve somun ve «15000>> kilo 
ağaç vidası ] 9.4-936 tarihinden iti
baren on beş gün müddetle ayrı 
ayrı açık eksiltmiye ı;.konulmuştur. . 

Eksıltmeleri 4-.... -936 Pazartesı 
Devlet demir yolları ve li günü saat on dörtten itiba.ren sır~-

nıd anları iıletme umum idaresin- sile Salkımsöğütteki Fabr.kada mu· 
en: K d teşekkil Mubayaat omisyonun a 
Miadında mukaveleyi akd ve im- yapılacaktır. Şartnameleri görmek 

za edeme · d h l k · · h ·· . mesın en dolayı ihalesi fes - ve faz la malumat a ma ıç.ın ergun 
edılen v h . t d. 

1 
e mu ammen bedeli 336 l ı ra Fabrika Müdüriyetine mliracaa e ı-

~-an 1200 kilo ::/8 >-. 45,6 köşe başlı lehi .ir. Tal"plerin muhammen bedel · 
cıva.ta mümkün olduğu kadar yerlisi lere göre yezde yedi buçuk nisbe-
t~~cıh edilir. 4 - 5 - 936 Pazartesi gü· tindt:ki teminallcırını eksiltme gunu 

--~nu~s~a·ı;-t __ 1_0,....,:d.:.a_:H..:,:ay;.:d::;a:;r:,p:,:a:;ş:ad:a~g::a:,:r_:b.:.,i _..:;.ö~ğ"l: eden evvel yatırmaları lazımdır. 

Evrakı Matbua ve Kırtasiye 
Yiiksek M""h d' Mektebi ,A. rthrma ve Eksiltme K 

0 
• u en 111 

• rnııyonundan: 
(30)Mkktep için resim kağıdı vesdire al.nacağ.ı dan tahmini {atı (8 lfı) lira 
B Utuş_ ve pey akçesi cı6 '.2 >> l iıa ve eksillmesi 4--5-936 saal 14 tedir. 

.~ baptakı şartnamesıni görmek için hergün ve eksiltme günü de l::elli 
gun ve sa11tte mektep dahilindeki Komisyona mür<:caatları ilan olunur. 

Nakliyat 
Ankara inhisarlar Başmüdürlüfünden : 

Tuzların adı Mlirettebab Beher tuzlanı• Muvakkat 
muhammen teminat 

be.deli 
Lira K. Lira K. 

Çankırı Taşıma 3.000.000 1050 78 50 
Keçeç 2.000.000 940 70 50 
Yerli 500.000 200 ıs oo 
Ali baba 400.000 160 12 00 
Boncuk 250.000 175 13 13 
Sarı Kaya 500.000 275 18 62 
Akça Koyunlu 1.000.000 550 41 24 
Çoğul 750.000 348 28 80 
Taytak 200.000 110 S 25 

Yukarıda isimleri yazılı tuzlalarda 936 senesi için tuz çıkarma ve taşın· 
ması 1-4·936 dan itibaren yirmi gün müddetle açık eksiltmeye konulm.uştur. 

Mikdarı yüz kilo muhammen bedeli hizalanoda ya.zıııdı,r. lndirme günü 
21-4-936 da saat 15 şeraiti anlamak ve indirmeye girişmek istiye.nlcrin An
kara inhisarlar Baş müdürlüğündeki komisyona veya mahalleri memurlarına 
müracaat etmeleri. 

~--

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari Alat 
İstanbul Sıhhi Müesseıeler 

Artltrma ve Eksiltme komisyo
nundan: 

Her muayene ve tedavi evi için 
147 şer kalem olmak üzere 21 mu
ayene ve tedavi evine alınacak 21 
takım ilaç ve maheme olbaptaki 
şartname veçhile ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye kon•lmuştur. 

1 - Eksiltme 29-4-936 Çarşamba 
günü saat 15 de Cağaloğlundaki 
Sıhhat müdürlüğündeki komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat beher takımı 
300 liradan 6300 liradır. 

3 Muvakkat teminat 472 lira 
50 kuruş tur. 

4 - Şartnameler parasız olarak 
sıhhat müdürlüğü mutemetliğinde 
verilmektedir. 

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

teminat makbuzu veya banka mek
tuplariyle teklif mektuplarını yukarda 
yazılı eksiltme saatinden brr saat 
evveline kadar makbuz mukabilinde 
komisyona vermeleri. 

Ankarada Jand.rma Genel 
Komutanlığl Satınalma Komiı
yonundan: 

Eldeki vasıflarına uy~ ve bir 
kilosuna elli beş kuruş değer biçilen 
12000 kilo vazelin 22-4-936 Çarşamba 
günü saat on beşte kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız komisyondan 
alınabilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 
eksiltme vaktından en az bir saat 
evvel 495 liralık teminatJ şartn~medc 
yazılı belgeler, teklif mektuplarını 
komutanlık kurağmda komisyona 
vermiş olmaları. ---- Müteferrik 

İzmir Liman işleri Umum 
Müdürlüğünden: 

idaremizce açık eksi\lme sure· 
t'yle 1000, bin metre mik'abı çıralı 
çam azmanı satın alınaC'aktır. Eksilt· 
me müddeti 1 Nisan 936 dan 30 
Nisan 936 tarihine kadardır. İhale 
30 Nisan 936 tarihine müsadif Per · 
şembe günü saat 16 d;t lzmir Liman 
l~leri İdaresinde müdilt ler encüme
nınde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecek olanlar mu
vakkat teminat olarak 1875 1. ·d . ırayı 
ı ~r: veznesıne nakten vermeğe veya 
mıllı bir bankadan bu miktarda temi . 
nat mektubu getirmeg e veyahut dev
letçe çıkarılmış olan tahvilattan bu 
mikdar vermeğe mecburdur. Şartna· 
meyi görmek ve fazla izahat almak 
i~t~yenle~in idaremi1 yazı işleri şel-
1 ığıne rnuracaatları. -Selimiye Askeri Sahnalma 
Komisyonundan: 

l - Tüm birlıkleri hayvanatı
nın çayırlanması için 500 dönüm ça· 
yırın otlakiyesi 4 · 5 - 936 Pazartesi 
günü saat 15 le Selirniye Askeri Sa
tınalma komisyonunca açık eksiltme 
su>. tile satın alınacaktır. 

2 - 500 dönüm çayırın tahmini 
fiatı 3000 liradır. Muvakkat temina~ 
tı da 225 liradır. 

3 - Muvakkat teminatlar eksilt
me saatinden laakal bir saat evvel 
Tüm muhasebeciliğ'i veznesine yatı
rılmış bulunacaktır. Bankalara yatı· 
rılmış teminat makbuzları muteberdir. 

4 - Çayırı olup ta bu eksiltmeye 
iştirak edecek talipler hemen komis
yona müracaatle çayırlarını göstere
ceklerdir. Çayırları görülmeden ek
siltmiye giremezler. 

5 - Şartname komisyonda ber
gün görülebilir. 

İııtanbu l Komutanlığı Satın
a}ma Kon iıyonundan: 

Ordu sıhhıye ihtiyacı için 105 
takım yazılı ve cam kapaklı katra
miıe Şişe pazarlıkla 21 Nisan 936 
Salı günü saat 15 de alınacaktır. 

Muhammen tutarı 920 liradır. İstek
lilerin son teminat olan 138 liralık 
makbuz veya mektuplarile beraber 
belli giin ve vakti muayyeninde 
Fındtklıdaki Komutanlık Satmalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

.. ... 
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Maliye Vekaletinden : 

1 - E.ksıltmeye konulan iş (An
karada Maliye Vekaleti Merkez Mu
hasebecili~inde yapılacak sabit dosya 
dolabı). 

Keşif bedeli (286) liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve 
evrak şunlardır : 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif cetveli 
D) Proje 

lstiyenler bu şartname ve evrakı 
görmek ve fazla malumat almak için 
Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdür· 
lüğüne müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 27 Nisan 1936 
Pazartesi günü saat on beşte Maliye 
Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme pazarlık usulile ya· 
pılacaktır. 

5 - Eksiltm"eye girebilmek için 
isteklilerin (22) lira muvakkat temi
nat vermesi lazımdır. Eksiltmeye gi
receklerden Ankara Nafıa Müdürlü
R"ünün ehliyet vesikası aranacaktır. 

Bu vesikayı hamil olmıyanların ihale 
tftrihinden en aşağı sekiz gün evvel 
mezkur müdürlü2'e ehliyet vesikası 

almak için müracaat etmeleri lazım

dır. Daha sonra yapılacak müracaat
lar üzerine vesika verilmiyecektir. 

Oeelet Demir yol ları ve li
manları iıletme umum idareıin
den : 

Miadında mukaveleyi akit ve im
za edememesinden dolayı ihalesi fes· 
hedilen ve muhammen bedeli 105 
lirn olan 70 kutu bobin işleri için 
lehim pastası Filedor, Flüksit veya 
bu ayar pastalardan 4 - 5 - 936 
zartesi günü saat 10 da Haydarpaşa 
da gar binası dahilindek 1 inci iştet
me komisyonu tarafından açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 7 lira 
90 kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin etti2'i vesikalarla 
birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. Bu 
işe ait şartnameler komisyondan pa
rasız olarak dağılmaktadır. 

Deniz Levazım 
Komisyonundan : 

Satma ima 

Marmara Üssübahri Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan : 

Deniz fabrikaları ve atölyelerine 
ve inşaata muktazi malzeme pazar-

lıkla satın alınacaktır. 936 Mayıs so 
nuna kadar her salı ve perşembe 

günleri saat 11 den 15 e kadar istek
lilerin lzmitte Tersane kapısında Sa
tınalma Komisyonuna müracaatları. 

- Fenne uygun olmıyan 
bir elektrik tesisatı 

Cereyan kaçırır 
VE 

Sarfiyatı 
-

çogaltır 
' 

ı.--

D 

~L~IKTRDIK 
D 

T~SDSATD 

Satılık Ma baa 
Cinsi 

Matbaa makinesi hu-
Muhammen bedeli 

4530 lira 
llk teminat 

340 lira 
lhale güniİ 

24:4:936 cuııı 
saat 15 de rufat ve sair eşya 

Evkaf matbaasındaki makine hurufat ve sair eşya açık artt.rmağa k0 

muştur. ihalesi yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlii~ü bill 
sındaki komisyonda yapılacaktır. isteklilerin eşyayı görmek üzere Pazartt 
Çarşamba ve Cuma günleri saat on ikiye kadar Şehzadebaşında Vefa cıı 

desindeki matbaaya ve şeraiti anlamak üzere levazım kalemine gelmeleri' 
ihale günü saat 15 e kadar teminat akçelerini vakıflar veznesine yatırmalar 

MCZAVEDELER 
............................... 1mı1111mıaıım=-:;;;;::::;n;;:C'.Jlllllml 

İıtanbul Gümrükleri Satıo Müdürlüğünden: 

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

4976-225 169.00 676,00 Yün örme mensucat 
4973-222 104 00 561,60 )1 >) 

4955-207 115,650 110,02 Tıbbi hülasa 
Yukarıda yazılı eşyl\ 24-4-936 G. saat 14 de Satış Direktörlüğünde 

satılacaktır. isteklilerin şartlarımız mucibince eşyayı almak için yüzde yed 
buçuk pey akçelerini yatırarak makbuz vesaire evrakile kanunen muayy~ 
saatte satışa gelmeleri ilan olunur. 

Kadıköy Vakıflar J>irektör
lüğünden: 

Şilede Avcıkoru vakıf ormanla
rının Darlık suyu kenarlarındaki 
şimşir çalılarından kutru 4 santimden 
yukarı olanlardan yapılmak üzere 
150 kental şimşir odunu açık arttır-
maya çıkarılmıştır. 

Beher kentalinin muhammen kıy
meti 100 kuruş olup muvakkat temi
natı 11 lira 25 kuruştur. ihalesi 23 -
4 - 936 Perşembe günü Kadıköy Va-
kıflar Müdürlü2'ünde yapılacağından 
isteklilerin şartnamesini görmek iizere 
her gün müracaatları. 

Selimiye Ask~ri Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Açık arttırma suretile 64 
adet saç benzin bidonu ve 1000 
adet kapaksız ya~ bidonu 27-4-936 
Pazartesi günü saat 15 de Selimiye 
Satınalma Komisyonu tarafından 
satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 82 lira 

MERAKLILARINA: 

olup teminat akçesi 7 liradır. 

3 - Teminat ·akçesi arttırın• 
saatinden bir saat evvel Tümeli 
Muhasebeci! i ğine,yatırılmalıdır. 

4 - Bidonlar hergün Komisyorı 
da görülebilir. 

latanbul Belediyesinden: 
Hepisine 100 lira değr biçilell 

Koskada Mimar Kemaleddin mahal 
lesinde Papaz zade medresesini!! 
bahçe ve temel duvarları taşlar! 
açık arttırmaya konulmuştur. Şart 
namesi Levazım Müdürlüğ"ünde 
görülür. İstekliler 750 kuruşlu~ 
muvakkat makbuz veya mektubil 
beraber 26-4-936 Pazartesi gün~ 
saat 15 de Daimi Encümendt: bil 
lunmalıdır. 

İstanbul Levazım Amirliı 
Satınalma Komisyonundan: 

iki numaralı dikimevinde birikrrıİ 
olan 30 ton kadar kösele kırpıntı5 
30 - 4 - 936 perşembe günü saıJ 
15 te açık arttırma ile Tophaned 
Satınalma komisyonunda satılacaktır 
Tahmin bedeli beher kilosu 5 kuruŞ 
tur. ilk teminatı 112 buçuk liradır· 
Şartnamesi Komisyonda, kırpıntıl 
dikioıevlerinde görülebilir. İsteklileri 
belli saatle komisyona gelmeleri. 

BiR DEFA VAPILIR 

iyisini yaptırmak menfaatiniz 
icabıdır 

1 !El U:: '11 ©H~ il.. ll.ll iNi IQJ ffe\ 

B KER 
İstanbul Harici Askeri Kıta

atı İlanları : 
Harbiye mektebinin kilerindeki 

172 şeker çuvalının pazarlıkla satıl· 
ması 22·4-936 Çarşamba günü !'laat 
11 dedir. Beher çuvalın muhamme11 

SAT i E 
en mükemmel tesisatı 

12 ay vade ile yapar 

SAT -1 E 
şubelerine müracaat kafidir. 

......................................................... 

ve eski 

mağazalarında 

yeni açılan 

fiati sekiz kuruştur. Mecmu tutar• 
13 lira 76 kuruştur. isteklilerin beil1 

günde teminatlariyle Harbiye okulıl 
satınalma komisyonuna gelmeleri. -Deniz Levazım SatınafıJJI 
Komisyonundan : 

Cinsi Mikdarı 

mobilya Salonlaını Zeytin 5000 

ziyaret ediniz. ı zey~~~:~::1 1:ıi:ssa~~a:~~~;~1 kt:ıı~ 
1 1 1 l b l 1 ması 21 Nisan 936 salı günü saat Teş ı;r cı; en . lİİtiiıı mo_ ; } 1\ n.r, 

15 de lzmit Tersane kapısındaki kO' 

1 
eııı,al,i= lıir nt•l.ısctte ve liaıln.r n· - ı misyonda yapılacaktır. lsteklileri11 
kıtlıl'l J,11lrnl etnH·:: ılerececleılir aynı gün ve .!laatte komisyonda haııt 

TEDIYATTA KOLAYLIK - bulunmaları. 
imtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : lsmail Girit 
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