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- CUMA 

Alrnanyaya gönderilecek 
1 _ . mallarımıza tenzilat 
urkıyeden Ahn 

taze ıebze v t anyaya ihraç edt!ecek olan yumurta, tütün, 
tenzilatlı bir ;ar~:e hve kuru meyva için Şark Demiryollannda 

Bu mesele hakkın~zırl~n~aktadır 
da Tutatng ıehrinde m8:. tı111dıye kadar Viyana, Sofya ve Almanya

Aynt it ş!lndi B uzakereler olmuıtur. 
30 Nisana kada _ uclapeıtede görüıülmektedir. Bu konuımalar 

Ko r surecektir. 
M nuınıala,.a Sark D . 

• Antomari M 
1 

emıryolları namıına tıtirak etmek üzere 
Yugoslav Maca:cç ~ant gitmittir. Bu tôplanuda Bulgar, Yunan, 
mak~adır'. Müz~ker:ı::d~va~· ve Alman murt.bbasları da bulun
Demıryolları Almanyay id ır ~nlaıma temin olunursa Şark 
için yüzde 30 tütün t a g ecek Yutnurta ve kuru meyyalarımız 
yapacaktır. ' ' aze aıeyva Ye ıebze icin yüzde 40 tenzilat 
~ 

,M tJ NAKASALAR
Erzak, Zahire. Et ve Sebze 

Galtatasaray L · D 
Miktarı kilo ilesi irekrtölüğünden : 

Beher kilosunun 

4ooo Toz şeker 
2000 K esrne » 

muhammen fiatı 
Kuruş 
26,50 
29,SO 

Tutarı Lira 

1060 
590 

İlk teminatı 
Lira 

123,75 

Galatasaray Li . . . 1650 
ınen bedeli ve ilksesın~n ıhtiyacı için yukarıda cinsi ve miktarı ve muham
günü saat 15 de I teınınatı yazılı ve toz ve kesme şeker 27-4-936 pazartesi 
cilikinde t l stanbul Kültür Direktörlü~ü binasında Liseler Muhasebe· 
.. op anan K . l kl . .. k uzere okul id . omısyonda yapılacaktır. st e iler şartnameyı gorme 
kanunda yaz resıne ve eksilt meye iştirak için de o g ünde 2490 sayılı 

ı 1 Vesaikle Komisyona gelmeleri . 

S İs tanbul Levazım A i ı1 ~ . açık eksiltme ile alınacaktır . Muham· 
a~nalma Komiıyonund:ı~ gı men tutarı 537 lira 60 kuruştur. tık 

450 ~ak yada bulunan kıtaat icin teminatı 41 liradır . Cumartesi giln-
nisan ~;6 buğdayı~ kırdırılması 27 fer inden maada her glin öğleden evel 
da T pazartesı gilnU saat 14 30 komisyonumuzda şartnamesi görüle-
nund opbanede Satınalıııa Komia~o- bilir. İsteklilerin teminat makbuz 
bedel~ p:~~rllı~_ı yapılacaktır. Tahmin veya mektuplarile beraber belli gün 
teıninatı 

720 
lı.ra 50 kuruştur. Son ve vakti muayyerıinde Fındıklıda 

nanıe~i K .hra 22 kuruştur. Sart- Komutanlık arttırma. komisyonuna 
teklilerin o~ıııs!·onda görülebilir. !s- gelmeleri. 
Konıiı;yoı ellı saatte vesikalarile 

ıa gelnıeleri. 

İstanbul K 
alma K . oınutanhğı Satın-

onıııyonund . 
İstanbul Komuta an . . . . 

için 13440 kilo nlı~ı bırlıklerı 
931; . . t.~ıe bakla 4 mayıs 

paıartesı gııııfi saat 15 30 da 
' 

İstanbul Komutanlığı Satı
nalma Komisyonundan : 

lstanbul Komutanlığına bağlı Gü
müşsuyu hastanesinin senelik ihtiyacı 
oları 25,000 kilo yoğurt açık eksilt
me suretile 8 Mayıs 936 Cuma günü 
saat on dörtte alınacaktır. Muham-

==="--===~~= 

men tutarı 3250 liradır . llk teminatı 
244 li radır. Şartnamesi Cumartesi 
günlerinden maada hergün öğleden 
evvel komisyonumuzda görülebilir. 
lsteklilerin teminat makbuz veya 
mektuplarile beraber belli gün ve 
vakti muayyeninde Fındıklıdaki Ko
mutanlık Arttı rma, Eksiltme Koınis · 

yonuna gelmeleri. 

• * * 
GÜml.lşsuyu hastanesinin bir sene

lik ihtiyacı olan 1000 aded piliç ve 
3000 tavuk açık eksiltme suretile 
8 Mayıs 936 Cull'..ta giinü saat 14,30 
da alınacaktır. Muhammen tutarları 
tavuğun 1500 lira ve pilicin 250 
liradır. ilk teminatları tavuğun 113 

lira ve pilicin 19 liradır . Şartname· 

leri Cumartesi günleril'\den maada 
hergün öğleden evvel Komisyonu· 

Kor. S . A. Komisyonundan: 

muzda görülebilir. İsteklilerin teminat 
makbuz veya mektuplarile berab 
b ll. .. er 
e ı gun ve vakti muayyeninde 

Fındıklıdaki Komutanlık Arttırın 
· ı a, 

Eksı tme Komisyonuna gelmeleri. 

* * * 
Gümüşsuyu hastanesinin bir se

nelik ihtiyacı olan 30,000 kilo süt 
açık e~siltme ile 8 Mayıs 936 Cuma 
günü saat on beşte alınacaktır. Mu
hammen tutarı 3000 liradır. ilk te
minatı 226 li radır. Şartnamesi Cu-
martesi günlerinden nıaada hergUn 
öğleden evvel komisyonumuzda gö
rülebilir. lstekliıerin teıninat makbuz 
veya mektuplarile beraber belli günde 
ve vakti muayyeninde Fındıklıdaki 

Arttırma, Eksiltme Komisyonuna 
gelmeleri. 

1 - Konyadaki kıtaat ve müessesahn senelik ihtiyacı olan onbirbin 
ikiyüz (11200) kilo sade yağ"ı kapalı zarf usulile e ksiltmeye konulmuştur. 

2 - Sade yağa ait şartname Kor Satınalma Komisyonundadır. Talipler 
hergün mesai saatlerinde şartnmayi Komisyonda okuyabilirler. 

3 _ işbu (1 1200) kilo sade yağ"ın muhammen tutarı (9520) dokuz bin 
beş yüz y ir mi lira o lup muvuakkat temin~tı 7~4 .. yediyüz on dört liradı r. 

4 - Eksiltme 25 Nisan 936 Cumartesı . gun~ saat 10 da (onda) Kor 
'Satınalma Komisyonunda yapılacağından ıstekl ı ler mektu.plarını n ihayet 

25 Nisan 936 günü saat 9 za kadar ( dokuza kadar ) Komısyona vermiş 
olacaktır. 

insaat- tamirat- tuğla ve kiremit -Harita 
' Gelibolu iskan Memurlulun

dan: 
Gelibolu göçmen evleri in

şaata Mayısın birinci günü baı
hyacaktır. Bu inşaat ameliyesi· 
ni toptan veya grup halinde 
taahhüt etmek isteyenlerin he
men Gelibolu iskan dairesine 
müracaatları ilan olunur. -

Keşan İnhisar idaresinden: 

İdare evi anbarında yapıla
cak kerecetin meycut 307 20 li
ralık keşifnamesi mucibince yap
dırıla.cağından 9 - 4 _ 936 .. . 

.. d 2 gu nun en 9 - 4 - 936 g " .. unune 
kadar 20 gün müddetle açık ek-
siltmeye konulmuıtur. yapmayı 
~steyenlerin Keıan İnhisarlar 
ıdarelinde müteıekkil komsiyo
!la müracaatlan ilan olunur. 
ihale 29 - 4 - 936 gününe gelen 
Çarıanba günü saat 16 da Ke
ıan İnhisarlar idaresinde yapıla
caktir. -

Cumhuriyet Halk Partisi 
Samsun İl Yöne tim Kurulu Baı
kanh2mdan: 

Sam•ıında yapılacak Halkevi 

bina1t avan projeılnin hazırlan
ması diplomalı mimar ve mühen
disler arasında müsabakaya kon
muıtur. 

d 
Md üddet 30 Mayıa 936 ya ka

ar ır. 

Birinciye 1000 ikinciye 500 
lira mükafat verilecektir. Şart
amenve vaziyet planı Samıun 
Ankara Httlke'Yileri Baıkanlık
larından temin edilebilir. 

Hayvan sağlığı küçük sıhhi· 
ye memurlar mektebi direktör· 
lüğünden: 

24- Nisan· 936 tarihine rasla· · 
yan Cuma günü öğleden sonra 
ıaat onbeıte İstanbulda Fındık· 
hda yüksek mektepler muhase
beciliğin_deki eksiltme komisyo
nundan (537) lira (69) kurut ke
tif bedelli Selimiyede hayvan 
sağlığı küçük sihhiye memurlar 
mektebinin k ski yüksek baytar 
mektebi) tamirc.tı açık ekıiltme
ye konulmuştur . Mukavele, ek 
ıiltme, Nafia itleri umumi ve 
hususi Ye fenni ıartnameleri 
proje keıif hülasasile buna mü
teferrt diğer evrak mektep di
rektörlüğünde görülebilir. Mu-

ahmin edi 
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Vakkat teminat (41) liradır. İs
teklilerin en az beşyüz liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair 
idarelerinden almış olduğu ve
sikalara istinaden İstanbul Nafia 
müdürlüğüne ekıiltme günün
den en ıon sekiz gün evvel mü
racaat ile alacakları fenni ehli
yet veıikalarile beraber muay
yen olan gün ve aaatta komis
yona gelmeleri. 

Karacabey Merinos Yetiş
tirme Çiftliği Müdürlüğünden: 

1 - Karacabey Merinos Ye· 
tiştirme Çiftliğinde yapılacak 
sun'ni tohumlama laboratuarı 
ve kalörifer tesisatı açık eksilt
miye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2131 lira 
75 kuruştur 

3 - Bu işe ait mali ve fenni 
şartnamelerle proje ve resim 
Merinos Çiftliği Müdürlüğün
den veya İstanbul Baytar Mü
dürlüğünden alınacaktır. 

4 - İhale 30 Nisan 936 tari
hine müsadif Perşembe günü 
saat on beşte İstanbul Baytar 
Müdürlüğünde teıekkül edecek 
Merinos Çiftliği Komisyonunca 
yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat 160 
lira olduğu ilan olunur. 

Sümer Bank Genel Direk
törlüğünden : 

1 - Konya F.reğlisinde inşa edi
lecek bez fabrikası buhar kuvvet 
santralı inşaatı vahidi fiat esasile ek
siltmeye çıkarılmıştır. Tahmin edilen 
inşaat bedeli 136611 lira 10 kuruştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme evrakı 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B Mukavele proiesi 
C Fenni şartname, ölçü usulü 
O Vahidi fiat ve keşif hüla

sası 

E - Projeler 
İsteyenler bu evrakı 6,90 lira 

bedel mukabilinde Sümer Bank An
kara Şllbesinden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 25 Nisan 1936 Cu
martesi günü saat 11 de Ankarada 
Ziraat Bankası binasında Sümer Bank 
merkezindeki komisyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 

olacaktır. 

5 - İsteklilerin 8081 lira muvak
kat teminat vermesi lazımdır. Bundan 
başka eksiltmeye girecekler ilan edi
len bu bina cesametinde bir fabrika 
binası inşaatını muvaffakiyetle yap
tıklarını tevsik ederek eksiltme gü
nünden üç gün evvele kadar Ban
kaya müracaatle bir ehliyet vesikası 
alacaklar ve bunu teklif mektupları
na leffedeceklerdir. 

6 - Teklif mektupları yukarıda 

yazıldı~ı gün ve saatten bir saat 
evveline kadar Sümer Bank Umum 
Müdürlüğ-üne makbuz mukabilinde 
verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş bulunmaları 

şarttır. 
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Karacabey Merinos Yitiştir· 
me Çiftliği Müdürlüğünden : 

1 - Karacabey Harasında 
müteıekkil Merinos Yetiştirme 
Çiftliğinin "5863,, be§ bin sekiz 
yüz altmış üç lira " 16,, on altı 
kuruş bedeli keıifli pansiyon bi
nasının kalorifer inşa ve tesisatı 
açık eksiltmiye konmuştur. 

2 Eksiltme 29 Nisan 936 
Çarşanba günü saat on beşte 
İstanbulda Baytar Müdürlüğün~ 
de teşekkül edecek Merinos 
Çiftliği Komiıyonunca yapıla

cakllr. 
3 - Bu işe ait evrak ve şart-

nameler şunlardtr: 
A - Mali şartname 
B - Fenni şartname 
C - Nafia şeraiti umumiyeıi 
O - Proje 
lstiyenler bu evrakı bedelsiz 

olarak Karacabey Merinos Çift
liği müdürlüğünden veya İstan
bul Baytar Müdürlüğünden ala
caklardır. 

4 - Ekıtltmlye girebilmek 
için isteklilerin 440 lira muvak
kat teminat vermesi. 

5 - isteklilerin şeraiti kanu
niyeyi haiz olması ve 2490 nu
maralı kanunun tarifatı dahilin
de ekııiltmiye iştirak eylemesi 
ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satın
alma Komisyonundan: 

Topkapı Maltepesindeki 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. hk teminatı 600 liradır. 
Keşif ve şartnamesi her gün öğ"leden 
evvel komisyonumuzda görülebilir, 
Bu işi yapmağ"a istekli olanlar evvela 
komutanlık inşaat şubesinden bu 
tarzdaki işleri yapmış ye yapmağ"a 
muktedir olduklarına dair alacakları 
vesikalarla birlikte t.eklif mektup
laı ını belli gün ve vakti muayyeninde 
en az bir saat evveline kadar Fın

dıklıdaki komutanlık satınalmn ko
nı isyonuna vermeleri. 

Çankırı Nafıa Baı Mühen
disliğinden: 

1- Çankırı ilinin Çerkeş ilçesin
df> yapılacak kfLgir ilk okul im~aatı 
on beş gün milddetle açık eksiltmeye 
konnlıııuştur. 

2 - Keşif bedeli 4925 lira 92 
kuruştur. 

3 - istekliler bu inşaata ait 
keşif ve resimlerle buna müteallik 
evrakı hcrgiin Nafıa Miidiirliiğünde 

görebilirler. 
4 - İhale 28 Nisan 936 Salı 

günü saat 15 de llbaylık Encüme
ninde yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 

~70 liradır. 

6 - isteklilerin 370 lira muvak
kat teminat makbuzları i!P Nafıa 

Müdürlüğünden vaktında alacaklım 

ehliyet vesikaları ile ihale gııniiniin 

muayyen vaktından evvel Eııciimen
de hazır bulunmaları lazımdır. 

Makineler, motörler, sair teferruatı ve yağlar 
Tokat Valiliğinden : 

Tokat Jandarma Koınutanlı/~wa alınmaları muktezi aşağıda çizelgeler 
evsafı uıııumiyeleri yazılı ve 3063 lira 40 kuruş kıymeti ınuhaınmeneli 1· 
modeli telefon santral ve konuşma makinelcrile ınalzeınei saireyi açık 
si itme suretilo satmak istiyenlerin 17 - 4 - 936 tarihinden itibarPn ( 20). 
içinde muvakkat temloat akçelerile Tokat Encümenine müracaatları -ve 1 

leuin 7 - 5 - 936 gü nflne rastlıyan Cuma gilnü saat 14 de vapılacağı 

olunur. 

Lira Kuruş 
550 oo 
475 00 
440 00 

38 00 

45 00 
63 00 
42 90 
21 60 
42 oo 

157 50 
23 00 

29 75 
13 00 

945 00 
16 00 
11 3 
21 75 

210 o 

36 o 
57 40 

1 60 
10 50 
6 o 
7 50 

3263 53 

Adet 
1 
il 

14 

Kilo 
o 
o 
o 
o 

1 o 
450 o 
39 çift o 
24 o 
40 o 

150 takım O 
230 o 

85 gram 
1 ıo gram O 
135 kıangal o 

o 80 
o 7 
o 15 

140ü o 

400 o 
o 205 
2 o 

30 o 
4 o 

50 o 

936 modeli simens marka ellilik snıı 

936 modeli Simens ınarka onluluk sıııı 
936 modeli Siınens marka masa telt'f1 

936 modeli Simens tstokholrn rıı:ı 

eriksiyon masa telefonu 
936 modeli Simens marka seyyar tele 
Avrupa kalın cinsten tütya çubuğıı 
Simens santral fiş kordonu 
Simens mikrofon dört devreli 
Kaplan marka. kuru pil 
A-D. marka Lanklanşe pil takımı 
Simens vo tarto kömür levhası ' ~ 
çük ve büyük ıı 

Bilye gırapit ufak. 
Toz gırapit 

Çift kalvanizli 3 milimctrC'l ik t el 
lnce bağ toli 
1. milimetrelik Jistik kaplı tel 
Yarım milimetrelik ince mumlu tel. 
Deve boynu ile yedi santimlik c 
yerli fincan 
Yalnız yerli ca.ın fincan 
100 derecelik kalıp halinde nişadır. 
Çift maşa ikili komifatör 
Piliz cam kavanoz 
Simens marka kemik mikrofon ağııl 
Seda levhası 

Yekun 

Karacabey Merison Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden : 

1 Karacabey llarasında müteşekkil Merinos Yetiştirme Çiftliği l\HIJ 
lüğünce aşağıda ziraat ve çayır işlerinde kullanılmak üzere uHıı. 
ve al!t ayrı ayrı açık eksiltmiye konmuştur. 

2 llan müfredatı bunlardır : 
A On adet çayır makinesi ihtiyat teferrüa.t ve l.ehor c;a.yır makİ11 

için on sekiz adet kılavuz ve otuz altı adet bıçak ve bir adet ı-o 
plo bıçak ve ayrıca bu on adet çayır ınakinesilc beraber iki 11 

bileme makinesi, beher adedi <<170)) yiiz yetmiş lira ınuhammeıı 
üzerinden yekün «1700» bin yedi yiiz lira muhammen kıymetiııdt 

B - Bir adet küçük tohumları ekmeğe mahsus hayvanla cerredi lir 
açık hassas bir surette kabili ayar mibzer makinesi «:~5Uıı ii~ 

elli lira muhammen kıymette. 
C - Bir adet distiller kırk beş iHl. elli beygir kuvvet sarfı·de;, trnkll 

cerredilnıek üzero büyük distiller makinesi <<f>5ü» be~ yiiz elli 
muhammen kıymette. 

O - On takım tohum kapatma tırmığı beheri dört yapraklı lıPhPr t!1~1 

elli lira muhammen fiat üzerinden yekün «500• beş y ii z lira 
bammen kıymette. 

D - Bir adet yem hazırlama makinesi «Farinaxıı «1000» bin Jir:ı ı 
harnmen kıymette. J 

E Sekiz adet çayır otunu toplama tırmığı, beher otıız dişli beher il 

<<lOO>ı yüz lira muhammen fiattan «bOO• sekiz yiiz lira muhıııt1 

kıymette. 

F - Iki adet seyyar mutfak arabası beher adedi «500ıı beş yüz lir" 
hammen fiattan yekun «1000» bin lira ınuhanımeıı kıymette. f 

3 İhale günleri ve ihale yeri aeağıda yazılıdır. lhale Istanbul f3.tl. 
Miidürlüğü binası ~ahilin~e .a~ağıda gösterilen. giin ve sa~tıcrd~ 
şekkül edecek Merıuos Çıftlığı Satınalma Kouıısyonunca ıcr:ı 
Mktir. 1 

A - !bale 8 mayıs 936 tarihine mnsadif cuma giinü saat onda ·~' 
bin yedi yüz lira muhammen kıymetli on adet çayır makineııı 
ibt iyat teferrüatile. 

b. d .,501 
B 8 mayıs 936 tarihine musadif cuma giinü saat on ır e 1

"' 

yüz elli lira muhammen kıymetli mibzer. 
O 8 mayıs 936 tarihiue rnusadif cuma günti saat on dörtte ô50' 

yüz elli lira muhammen kıymetli distiller. 
"550' Ç 8 mayıs 936 tarihine musadif cuma günü saat on beşte ' rıı• 

yüz elli lira muhammen kıymetli on takım tohum kapatın"' tır 
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- 8 mayıs 93ö tarihine musadif cuma günü sa::ıt on altıda "1000)) bin 

lira muhammen kıymetli yem hazırlama makinesi. 

r 

- 9 mayıs 936 tarihine musadif cumartesi günü saat dokuz buçukta 
yekunu •800» sekiz yüz lira muhammen kıymetli 8 adet çayır otu 
toplama tırmığı. 
q n '> • .. .. at on birde ((1000ı) · nıayıs .,.)6 tarihine musadif c11marteaı gunu sa 

4 
hin lira muhammen kıymetli iki adet seyyar mutfak arabası . . 
flftn muhteviyatı olan işbu alımlara ait muvakkat teminat mıktan 
bunlardır: 

A - Çayır makineleri için « 128)> yüz yirmi sekiz lira.dır. 
B - Mibzer için «27ıı yirmi yedi liradır. 
C - Diatiller için «4~ıı kırk iki liradır . ç 

- Tohum kapatma tırmığı için «38>ı otuz sekiz liradır. 
D - Yem hazırlama. makinesi için ((75, yetmiş beş liradır. 
E - Çayır otu tırmığı için l•60ıı altnıış liradır. 
F - Sey~ar mutfak ara.baları için «75)) yetmiş beş liradır. 
5 

- Bu ~şlere ait mali, fenni şartnameler İstanbul Baytar ve Karacabey 

6 
Merınos Çiftli~i Müdtirlüklerindedir. 
l~teklilerin 2490 nuınaralı arttırma, eksiltme kanunu tarifatı dahi

lınde eksiltmiye i~tirakleri il!n olunur. 

lıtanbul Beledlye11inden : 
Temizlik işleri iç" D" 1 .. 

rile mücehh ın ııe moto-
kl' k ez 6 tane hususi çöp 

n_~t ı!e amyonu kapalı zarfla ek- ı 
sı mıye konulmuştur Bu k 
1 h . · amyon-
a~ın epsıne 57GGO lira bedel tah-
mın olunmuştur. Şartnameyi 29 k -
ruş ınuka.bilinde istiyenler Le u 
M"d va.zım 

u U~lüğtinden alabilirler. Eksiltme 
5 Haııran 93ô cuma gü .. 
Daimi E . nu saat 16 da 

. ncümende yapılacaktır ls-
t~k lıler kanunun ta in . : 
aıkalarl:ı. 4133 liral ky ettığı ve-

. ı muvakkat te-
ımnat makbuz veya mektubile be-
raber teklif mektuplarını havi zarf-

larını yukarıda yazılı günde saat on 
heşe kadar Daimi Encümene ver-

melidirler. -İzmit Üssübahri Satınalma 
Komisyonundan : 

Yangın için bir adet motörpomp 
ve hortum ve buna müteferri mal
zeme 25 nisan 936 cumartesi günü 
saat on birde açık pazarlıkla ihale 
edilecektir. Bu motör vo malzemenin 
İstanbul itfaiyesinin şart ve evsafına 
uygun olması şarttır . Fazla tafsil§.t 
için lzmitte Tersanekap1sındaki Ko

misyonumuza müracaaUeri. 

Motör isteniyor 
İstanbul Po11ta T. T. Baımüdürlüğünden: 
1 - Deniz post k'l 

k s 1 a na ·ı vasıtalarında olan 2 numaralı motörbotun bazı 
r 1 mı arı ~~zarlıkla tamir ve telvin ettirilecektir. Muhammen bedeli 265 
ıra. mu va at teminatı 19 lira 88 kuruştur. 

1 ! - -~u _ın~törun tamirde kalacağı miiddetçe yerine 15 gün mecburt 
~e eş gun ıhtıyart olmak üzere altı yedi mil sUr'atinde bir motör eksiltme 

9 ı e tutulacaktır. Gilndelik muhammen bedeli 8 muvakkat teminatı 12 lira.dır. 
3 - Motöri.ln tamir pazarlığı 4-5 936 Pazartesi günü saat 15 te kira

lanacak ınotoriin eksiltmesi ise ayni günde saat 15,30 da Galata.sarayda 

I~ 

Posta T T Baıı. .. d .. 1"11-· A l kt · · "mu ur llıı;il lım Satım Komisyonunda yapı ac:ı. ı r . 
4 - Kiralanacak ınotörtin posta hizmetine el verişli olduf!una da.ir 

t~lipler İstanbul Posta Müdüriyetinden bir vesika alacaklar ve teminatlarını 
pazarlık ve eksiltme Kaatiııden evvel yatırmış olacaklardır. Şartname 
hergtin Ba<tınüd" l"k K .,. ur tı aleminrie görülebilir. 

Benzin isteniyor 
İzmit Üaaübahri Satınalma Komisyonundan : 

- Y~ııgın için bir adet Motörporop ve Ilor tum ve buna ın~ıte!erri _malzeı:ıe 
2o Nısan UaG cumartesi giinü saat 11 do açık pazarlıkla ılıalo edılecektır. 
Bu Motör ve malzerneniıt lstanbul itfaiyesinin ş:ırt ve evsafına uygun ol
ınası ~arttır . Fazla. tafsililt için fımitte Tersane kapısındaki komisyonumuza 
mUracaatları. 

Miktarı Cinsi Tahmin Bd. M. Teminat Eksiltme gün ve saati 

L . K Lira K . • 0 T ıra • 
~- on l<:ı.lın benzin l77n0 00 1331 254Mayıs1936Pazartesis:ı.at 14 
1
;) y,, lnce benzin 29250 00 2193 75 " " " ,, ,, 14,30 

y ~karıda Yazılı iki kalem benzi o yazılı gün ve saatlerde kapalı zarf 
s~ıretıy~e alınacaktır. Şartnamesini görmek istiyenler hergüıı ve eksiltme 
ıçı~ müracaat edeceklerin yazılı muvakkat teminıı.t ınakb .• ı veya mektup
l:ı.nyle kanuni belKeleri ve teklifi muhtevi mazrufları belli saatten bir saat 
evvel . Kasımp:ı.şadaki komisyon başkanlığına vermeleri. lnce benzinin şart
ııaınesı 146 kuruş rnuka.bilinde ıı.hnabili r. 

Mensucat ve giyinecek eşya ve camaş ır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahn 
Alma Komisyonundan : 

Deniz Levazım 
Komi11yonundan : 

Satın alma 

Tahmin edilen bedeli "9800 lira 
" 

ı - Her bir metresine biçilen 
ederi 75 kuruş olan 40.000 : 50.000 
metre yerli malı çadır bezi kapalı 

zarfla alınacaktır. 

, olan «7000> metre huranda bezi 25 -

2 _ Şartnaı:ıe.sini 187 ,5 . kt~ruşa 
almak ve örneğını görmek ıstıyen
lerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 _ Eksiltmesine gireceklerin 
kanunun 2 ve 3 üncil maddelerinde 
yazılı vesikalarla. 2812,50 liral.ık 
teminatlarını tek lif ıııek tupları ıle 
beraber ihale günü olan 5 5·936 Sah 

ünü saat 15 ten en az bir saat evel 
g 1 . 
M. M. Y. Sa. Al. Ko. na verme en. 

- Nisan - 936 tarihene rnstlya.n cumar
tesi günü saat 1 O da ııazarhkla satın 
ahnaecık tır . 

Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. lsteklileriıı, «';' 35> liradan 
ibaret olan muvakkat teminatlarını 
İstanbul vilfi.yeti muhasebecili~ine 
yatırarak mukabilinde alacaklan 
makbuz veya banka mektuhu ile ve 
belli giin ve saatte Kas1mpaşada 

bulunan komisyonumuza müracaatları. 

Saraciye ve teferruatı 
DEMİR ve AKSAMI 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa-
hn Alma Komisyonundan : 

300 tane direk tik demir potre~- . 

364 tane taka.ılık korniyer demın. 
Yukarıda yazılı iki kalem muha-

İnhiaarlar Umum Müdürlü
ğünden : 

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

Eksiltme 25-IV-936 tarihine rast-bere malzemesi alınmak için açık 
eksiltmeye konmuştur. Hep~inin be- tayan Cumartesi günü saat 11 d e 
deli 4955 liradır. Şartnamesı parasız Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
olarak komisyonumuzdan alınacaktır. Şubesindeki Alım Komisyonunda 

İhalesi: S-5·936 Cuına güııü saat 

Onb·ırdedir. İlk teminatı: 371 lira 62 yapılacaktır. 

90 isteklilerin şartnameleri almak 
kuruıı.tur. Eksiltmeye girecekler 2_4 d 

" l üzere her gün ve eksiltme için e 
Sayılı kanunun 2, :~ cü maddes1y e d 

'h l tayin olunan gün ve saatte yüz e 
ilgili olanlar belgeleriyle birlikte ı a e l 127 50 ı· 

ı 7 ,S güvenme parası o an , ıra 
gün ve vak tında M. M. V • satına ma ile bir likte müracaatlerii lan olunur. 

'!"!!k~om:1s~·f;~n~u~~a_ı;;~:~·1ı~1e~;·:.-M~a~-t~b~u~a~v-:-e:-J· Kırtasiye 

Türk Hava Kurumu Satınal
nıa Komisyonundan : 

ra ir11aliye mektubu ba11tır ıla
caktır. 27 - 4- 936 Pazarteıi ıaat 
ı 5 de açık eksiltme ile müna
kasa11ı yaılacağıadan istekli 
olanlar ıartnamesini hergün 
Piyango Uirektörlüğü Muhase
besinde görebilir. 

Örnekleri veçhile yüzer adet 
m ahıulatı arziye ve aza kayıt 
defteri Onbeıer bin adet tahak
kukat ve teıhilat cetveli ve pa-
_::::;..:.:_:__--------~~~~~~~-

E'ektrik tesisatı ve matzemesi 
Edirne inhisarlar Baı Mü

dürlüğünden : 

idaremize ait pulak mektebi 
nam anbarımızda ilaveten mev
cut keıif evvel ile yapılan ıart
name mucibince yapılacak elek-
trik te11isabnın 175 lira muha.m
men bedeli üzerinden 15 gün 
müddetle açık ekailtmeye ko-
nulmuotur. ihale günü 27-4-936 
Pazar ertesi ıaat 16ya kadardır. 

isteklilerin yüzde 7 ,5 teminat ile 
birlikte koml11yona müracaatları 
ilan olunur. 

1 

İstanbul Telefon Direktörlü
ğünden : 

Muhammen bedeli Cif. 4950 
lira olan 1000 adet müsbet, 1162 
adet menfi akü plağı ve tefer
rüatile 60 adet muhtelif eb'adda 
cam kah açık eksiltmeye kon-
mu,tur. ihalesi 9-6-936 Salı günü 
aaat 15 te htanbul, Tahtakale 
Telefon Direktörlüğünde yapı
laca ktır . Şartnamesi parasız ola
rak mezkur Direktörlük Levazım 
dairesinden alınabilir. Muvak
kat teminat 372 liradır. Talihle
rin yukarıda yazılı günde saat 

1 

14 e kadar teminat akçelerini 
yatırmış olmaları lazımdır. 

Müteferrik 
Ankara Vilayetinden : 

1 - Vilayet. çiftçilerine dağıtıl
mak üzere satın alınacak 32 da.ne 
ik~ ~emirli pulluk ve 35 dane üç de 
rnırlı sandıklı ekici pulluğun 7 - 5 
~;iti Perşembe giinii saat. ıs de açık 

l 
tanbul Zira.at Müdürlüğünde görü

lelıilir. 

4 - Isteklilerin pullukların yüz-

eksiltmesi yapılacaktır. 
::! - Pull,1kların tutarı 

lir:ı.dır. 

\ 
de 7 ,5 tutarı olan Banka mektubu 
veya Hususi Muhasebe Direktörliiğü l veznesine yatırılmı~ ruakbuz ve 

1 

teklif mektuplarile birlikte eksiltme 
3b50 günü saat 14 de Vil~yet Daimi 

3 - Şartnamesi Ankara ve Is- 1 Encümen ine gelmeleri. 

k limanınn vardığın 
l!!f.S....4.ıııı.......~_:_-A-~~~-=--~~~...J......Al...ı.u.ı.a.t.__....._...a.ı.. ...... ,__..ı.,__;1.-~~~~..ı....~_._~.._--~~--O-m_ı_s~y_o_n_U....ı..~~a.&ıl.l.lıllD e 'len edeli 1300 lira n\an-450 ln aL-
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Edirne Vilayet Da imi Encü m eninden : 

Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Teminatı 

Yerli lach•ert kumaş 2::!0 M. 320 K. 704 Lira 53 L , 
,. Gri ,. 300 38 114,, 8 

Toz şeker 500 Kilo 27 135 ,. 11 
Gazi Yatı mektebinin yukarıdıı yazılı ihtiyacı pazarlıkla alınacağından 

isteklileri o 30·4-936 Per~erııbe gil nii saat 15 te hizalarında yazılı teminat 
m:ı.kbuzlarile birl'ikte Vilayet Daimi encümenine gelmeleri. 

Edirne Orta Okullar Satınınalma Komiıyonundan: 

Cinıi Az Çok Fiatı tık teminatı Tarihi Şekli 
Odun 400 800 1,25 188 L. 8-5-936 Açık 

Edirne Orta Okulların Mayıs 936 sonuna kadar eksiltme ile alınması 
ilan edilen giincle yine talip çıkmadı~ından 2490 numaralı kanun mucibince 
ve bir ay müddetle pazarlıkla alınması iyin taliplerin 8·5·936 Cuma giinii 
saat 14 te Kültiir DirektörlilğUnde toplanacak 'Komisyona müracaatları 

ilan olunur. 

Posda Telgraf Fabrikuı Mü
dürlüğünden : 

Fabrika ihtiyacı için lüzumu 
olan 567 lira 50 kuruı muham
men bedelli ve muhtelif kuturlu 
"600,, aded çam Te "350,, aded 
pınar tahtasile 4120 lira muham
men bedelli muhtelif eb'adda 
"1000,, kiloyu•arlak ,,31000,, ki
lo lama demiri " 1000,, kilo saç 
ve 4705 lira muhammen beaelll 
ve muhtelif ~b'adda "700,, kilo 
perçin çiviıi " 1000,, kilo demir 
ıomunu " 300 ,, kilo çember 
"9000,, kilo civata ve ıomun ve 
" 15000,, kila ağaç vidası 19·4-
936 tarihinden itibaren on bet 
gün ' müddetle açık ekılltmiye 
konulmuıtur. 

Ekıiltmeleri 4-5-936 Pazartesi 
günü ıaat ön dörtten itibaren 
ıırasile Salkımsoğütteki fabri
kada müteıekkil Mubayaat 
Komiıyonunda yapılacaktır. 
Sartnameleri görmek ve fazla 
malumat almak için hergün 
Fabrika Müdüriyetine müracaat 
edilebilir. Taliplerin muham
men bedellere göre yüzde yedi 
buçuk nisbetindeki teminatla
rını eksiltme gunu öğleden 

e••el yatırmaları lazımdır. 

İnhiıarlar U. Müdürlüğünden: 
1696, 13 lira muhammen bedelli 

7 kalem demir malzeme açık eksilt-
me suretile satın al ınacaktı r. 

Eksiltme 25 - 1 V - 936 tarihine 
raatlayan Cumartesi günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şu· 
besindeki Alım Komisyonunda yapı
lacaktır. 

isteklilerin şartnameyi almak üzere 
hergün ve eksiltme için de tayin olu-

nan gün ve saatte 0/ 0 7 ,S giivenme 
parası olan 127,50 lira ile birlikte 
müracaatları ilan olunur. 

Deniz Levazım SatJnalma 
Komisyonundan : 

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 

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

r Ga;;ın Mabi
1

1ya ı 
MERAKLILAR INA: 1 

1 ~~V©~ lL lLDINJ(Q)~ 

BAK ER 
ve eski 

mağazalarında 

yeni açılan 

mobilya Salonlarını 
ziyaret ediniz. 

Te~lıir eılilcn Liiti'ın mobil) :ıl:ır, 

1 
eım:ıL\i= Lir neL.uette ,.e fi:ıtlar re

k:ıbet J,aLul t"t ıııe= tlereceıl~ılir. 

TEDİYATTA KOLAYLIK -

Maden kömürü ve mahrukat 
Edjrne Jandarma okulundan: 

Okulunun Eylül 1936 sonuna 
kadar (65000) kilo mefe odun 
açık eksiltme ile satın alınacak
tır. İsteklilerin 1-5-936 Cuma 
günü saat 10 da Malmüdürlüğü 
odaımda toplanacak Komisyona 
teminatlarla gelmeleri. 

Kom isyonundan : 

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

görmek istiyen istekliler Bakanlık 

Gereç Direktörlüğ-üne, Pazarlık günü 
olan 4 Mayıs Pazartesi günü saat 
14 de muvakkat depozito akçesi olan 
75 lirayı merkez veznesine yatırıl

dı~ına dair makbuz ile birlikte ko
Kültür Bakanlığı Eksiltme 1 misyona müracaatları. 

MCJZAVEDELER 
---.................. __ ........ _ .. .am:ı.-• 

İmar Müdürlüğünden : 

Kimden istimlak Muha m men bt 
edildiği Mahallesi Sokağı A da P a rsel ı 

Sadet Ak Şemıettin Benddereıi 33 5 
Fatma İnkılap Tahta konak 66 2 
Hüıeyin uıta Ôkıüzce Kavaklı 209 1 
Melek ve Mustafa İstiklal Teke 236 10 
Seride ve müıterekleri Öksüzce Y eniıar 242 9 
Abdullah Hacı Murat Köprü başı 422 IO 
Hüıeyin Sakarya ,, 527 34 

Yukarda kaydı çıkarılan evlerin enkazları 30·4-936 perıe' 
günü saat on beıte bilmüzayede satılacağından taliplerin ff 
Müdürlüğündeki komisyona müracaatları . 

Şehtdliklertlmar Cemiyetin
den : 

Edirnekapı Şehidliiinin bu 
ıeneki ot mahsulü açık arttır
mıya konmuıtur. 80 Nisan 936 
Perıembe günü saat 16 da ihale
si yapılacaktır. İsteklilerin mez
kur gün ve ıaatte Şehidlikte 
bulunmaları. 

İstanbul Belediyeıindt n: 

Hepsine 1 '20 lira kıyme ~ tahmin 

olunan Üslı.üdorda Validei \tik et 

avlusunda bulunan muhtelif ııl. 
keresteler satılmak üzere ııçık • 
maya konulmıı~tur. ŞartnAı'lesi L' 
zım Müdürlüğıinde göriılüt. A(. 

mıya girmek i! \iyenler 9 liralık 

vakkat teminat makbuz -,eya 
tubile beraber ·n-4-936 Çarş• 

günü saat 15 tı Daimi incüıııef 
bulunmalıdır. 

--- Fenne uygun olmıyan 
bir elektrik tesisatı 

Cereyan kaçırır 
VE 

Sarfiyatı çoğaltır 
- --~.--

D 

lELlEIKTRD IK 

BiR DEFA VAPILIR 

iyisini yaptırmak menfaatiniz 
icabıdır 

SAT i E 
en mükemmel tesisatı 

12 ay vade ile yapar 

SAT • 
1 E 

şubele ri ne m ü ra c aat kafidir. 
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