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9 Nisan 193 & 

Yunanistana kuzu ihraç edilecek 
Türkofislen : 

Yunan hükumetinin Türkiyeden Yunaniıtana kuzu ithalini 
mhk~ttiği haber alınmış ve Türkofis Başkanlığı derhal keyfiyeti 
~a ık ederek Atina Ticaret Ateşemizi Yunan hükumeti nezdin

e ~ap eden teşebbüsatta bulunmaya memur etmiştir. 
. dUr.a Ticaret Ataşemizin son Türk • Yunan anlaşmasına is
tına ekn Yaptığı şifl\hi ve tahriri teşebbüsler neticesinde Yunanis-
tana uzu 'th ı B b ı 1- k' d d 1 a i memnuiyeti kaldırılmıştır. u iti ar a, ur ıye-
v en g~ ~c.ek kuzuların Yunanistana ithalinde bir mani kalmadı-
gınm ılgıhlere bı'ldi ·ı . i . d . 

rı mesın rıca e enm. 

ihracat Tacirlerine 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

f.k 25 .ik3 • 936 tarihli Heyeti Vekile kararnamesi ahkamına tev-
ı an tısat V k~ l . d 1 bliv t .. t · d h e a etın en Odamıza vaki o an te ga a mus e-
nı en ususah atiye ilan ol 

1 1 .. k unur. 
k - l ur iyeden herhangi bir ecnebi memlekete ihraç oluna

ca ma lar fçin mutlaka menşe şahadetnamed alinmalıdır. 2 
- Kararname tarihinden itibaren sevki müteakip hiç bir 

suretle menşe şehadetnameleri verilmtyecektir. 

. 
3 

- Evvelce menşe şehadetnamesi alınmaksızın ihraç edil
mıı mallar için bir defaya rnahsus olmak üzere menşe şehadet
namesi verilebilecektir. 

(Fazla izahat için Oda Muamelat şubesine müracaat edilmesi. ) 

Kazanç Vergileri Komisyonu 
Ankara, 8 (Tele fonla) - Maliye vekaleti kazanç ve muame

le vergilerinin tahakkuk ve tarhında yakılacek değişiklikleri 
tesbit etmek üzere yeni bir komisyon teııkil -etti. Komisyon, mü· 
tehassıs Picardm bu husustaki raporunu da tetkik edecektir. 

MONAKASALAR 
Erzak Zahire. Et ve Sebze 

' Kor S. A. komisyonundan : 

1 - Konyadaki kıtaat ihtiyacı olan aşağ-ıda cins ve miktarile muh~m
men tutarı ve muvakkat yazılı üç kalem sebze• pazarlıkla mubayaa edıle
cek ve mukaveleye bağlanacaktır. 

. 2 - ?artnamesi Kor Satınalma Komisyonundadır. İstekliler şartna
meyı Komısyonda görebilirler. 

3 - Pazarlık 7 Nisan 936 Salı günü saat 15 de yapılacaktır. Talip-! . k 
erın ~c~ iir gün ve saatte Komisyonda bulunmaları. . . 

Cınsı Miktarı Muhammen tutarı . Muvakat temınat mıktarı 
Bakla 
lsbanak 
Pırasa 

Kilo Lira. Ku. Lira Ku. 
7000 437 50 33 00 
5000 212 50 16 00 
3000 112 50 8 50 

762 50 57 50 

İstanbul Levazim Amirliği 
Satınalma komisyonundan : 

. . İdareleri lstanbul Levazım amir· 
lığıne bal';.l .. 

g 
1 muesseseler için "24000ı> 

kilo taze bakla, (126500ıı aded engi-
nar, cı22000ıı kilo semizotu, 15000ı> 

kilo bezelye, 1•5000 11 demet dereotu, 
1<33500•> aded marul, «9000ıı demet 

maydanoz, 23,000 adet yeşil salata, 

(<17000ıı demet taze soğan 27 Nisan 

936 Pazartesi gunu saat 15,30 da 
Tophanede Satınalma Komisyonunda 

insaat- tamirat- tuğla ve kiremit 
' Belediye Bankasından: G) - isteklilerin beşinci maddede 

yazılı vesikaları eksiltme gününden 
1 - Ankarada Cumhuriyet cad- bir gün evveline kadar Bankaya 

desinde Hukuk Mektebi önündeki ibraz ederek kabul ve tasdik ettir-
arsa üzerinde yaptırılacak Belediye· dikten sonra teklif zarfları içerisine 
ler Bankası bina~ınm götürü olarak koymaları, 
ve ( anahtar teslimi ) suretile inşası, 6 - Jsteklilerin teklif mektubla-
kapalı zarf usulü ile ve 20 gün müd- rını eksiltme günü azami saat 12 ye 
detle eksiltmeye konulmuştur. kadar, ihale şartnamesinde yazıh 

2 - Binanın muhammen kıymeti şartlar dairesinde ve makbuz muka-
357,257 üçyüz elli yedi bin ikiyüz bilinde bsnkaya tevdi etmiş bulun-
elli yedi liradır· mcıları şarttır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Beledi 
yeler Bankası Genel Direktörlük bi
nasında 29 Nisan 1936 Çarşamba 
günü saat 14 te Banka İdare Meclisi 
huzurunda yapılacaktır. 

4 _ isteklilerin bu işe ait eksilt
me sartnamesini, mukavele projesini 
fenni umumi ve hususi ve malzeme 
şartnamclerile sair cedvel ve evrakı 
(50) lira bedel mukabilinde Ankara· 
da Belediyeler banka3ından ve lstan· 
bulda Galatada Bahtiyar hanında 22 
numarada mukim bina proje Mimarı 
Seyfi Arkandan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için, 
isteklilerin : 

A) _ Türk vatandaşı o~ma~ı, 
B) _ En aşağı ikiyüz bın lıralık 

bir binayi muvaffakiyetle başardığına 
dair salahiyetli makam la rdan alınmış 
musaddak bir vesikayı haiz bulun· 

ması, . 
C) _ Musaddak ehliyeti fennıye 

vesikasını hamil bulunması' 
D)- 357.257 üçyüz elli yedi bin 

ikiyüz elli yedi lira muhammen be
deli olan bu işi halen yapabilecek 
mali bir iktidarda olduğuna dair 
Bankalardan bir vesika almış bulun· 
ması, 

E) - Maktuan 18.100 on sekiz 
bin yiiz liralık muvakkat teminat 
vermesi, 

-Eskişehir İlbaylığından: 
İsteklilerin kanuna uygun şekilde 

müracaat etmediklerinden dolayı 
16143,11 lira tutarlı Eskişehir - Çifte
ler yolunun 38+000-52+ 750 kilo
metreleri arası esaslı tamiratı 24-4-
936 Cuma günü saat 14 te pazarlık 
sureti le satılacaktır. Muvakkat temi
nat 1210 lira 74 kuruştur. Şartna· 
me: keşif, grafik ve diğ'er ekleri 
olan evrak her zaman Nafıa Müdür
lüğünde görülebilir. 

İsteklilerin Nafıa Müdürlüğünce 
ibraz eylediği vesaiki uygun görülen 
bir mühendis veya fen memurunun 
işin mes'uliyeti fenniyesini deruhde 
ettiğine dair noterden musaddak bir 
taahhüdnameyi, Ticarat Odasından 
mali kifayetine aid bir vesikayı, 
ihaleden en az sekiz gün evvel 
Bayındırlık Direktörlüğünden ala
cağı ehliyet vesikasını göstermeleri 
şarttır. 

Gümrük 
Komutanlığı 
yonundan: 

Muhafaza Genel 
Satınalma Komis-

1-Keşif bedeli 1716 lira 90 kuruş 
olan Galata gümrüğü levazım servisi 
tarasaları inşaatı 25-4-936 Cumartesi 
günü saat 10 da açık eksiltme ile 
yapılacaktır. 

------------~~~------,_;:_.:.,_ ______________ ~~--
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır . 
Hepsinin tahmin bedeli 6287 lira 50 
kuruştur. ilk teminatı 471 lira 56 
kuruştur. Şartnamesi Komisyonda 
görülebilir· isteklilerin kanuni vesi· 
kalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel Ko
misyona vermeleri. -İstanbul Harici Askeri Kıt'atı 
hanları: 

Alpullu alayı için 1475 liralık 
arpa ilk peyi 111 lira Demirköy 
için 4200 liralık arpa ilk pey 315 
lira, Vize için 1650 liralık arpa ilk 
pey 124 lira Demirköy için 2400 
liralık Saman ilk pey 180 lira dördü 
de açık eksiltme olarak ihaleleri 13 

Nisan 936 Pazartesi günü saat 16 da 
yapılacaktır. isteklilerin Vize Satın
alma Komisyonuna gelmeleri. -İstanbul Harici Askeri Kıt'atı 
İlanları: 

Tekirdağ için 15000, Malkara 
için 10000 kilo sabun 20 Nisan 936 
Pazartesi günü saat 15, 16,30 da 
Tekirdağında Salınalma Komisyonun
da kapalı z~rfla eksiltmesi yapıla
caktır. Tekirdağ için tahmin bedeli 
37 kuruş 25 santim Malkara için 38 
kuruştur. ilk teminatı T ekirdağının 
416 lira Malkaramn 285 liradır. is
tekliler kanunda yazılı vesikalarile 

1 beraber teklif mektuplarını ihal~ 

saatinden bir saat evvel Tekirdağın
daki Komisyona vermeleri. 



-Gut ....... Emtltlatl Dl............ : 
,.._ flılmacla eternit taairab 
~· Ketif bedeli 700 linıdsr. 

T..mata 50 lindır. 
ıc..ı " feanl prtnemuini pr

- " fala ..ıtmat almak isti· 
~ Mrtla Obl Direktörltlllne 
tel ıaıd edebilirler. 

llaale.ı IÇlk eksiltme IUNtile 13-
4-936 Pauteıli ıenı uat ıs te 
llıldıepler lhhMebecilitinde JllPI• ...... 

-............. U. MGcltırlQIDden: 
ı - ........... idaresinin lzmir-

• ç...ıtı tuzl.mda yapbncalı 
2621S.60 lira ketif bedelli anbar b
,.ı. zarf maliyle eksiltmeye konul· ....... 

2 - Eüiltme 20-4-936 Pazartesi 
pi ... 1 t de Kabatqta inhisarlar 
..._nclaki komisyonda yapalacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1948.17 
liiacbr. 

4 - t.knıer ihaleden en u iç 
si• evvel inhisarlar iapat pbeline 
plerek diplomab mimar ve mtlben· 
dl. olduklarını ve evvelce demir ça
bb iDfUl JaplDll bolunduklannı mu· 
bnle ve kabul raporu .uretleriyle 
W>at ettikten ve fenni ehliyet veai· 
kası aldıktan 10nra 135 kuru mu· 
kabilinde kefil evrakını istiyebilirler. 

S - Bu vesaiki havi kapalı zarf 
ı... ihale sini tam saat lOa kadar 
komisyon reilliline makbuz muka· 
Wlinde verilmelidir. -

....,. ...... ve lı1llUll w: fenal pıt· 
-eteri proie kqif hcU111ile ~na 
mlteferri •ter evrak .. ktep direk· t&rll....... prllebilir. Mavakbt 
teminat (41) liradır. l.teldilerin enu 
betyflz liralık bu ite benzer İf yap
bfma dair idarelerinden almt oldu· 
tu veaikalara i8tinaden latanbul Na· 
fla mtldtlrltltGae eksiltme ftlatladen 
en 10n nkiz ftln evvel mGracut ile 
alacaldan fenni ehliyet vaikalarile 
beraber muayyen olan ,.. ve Saatte 
komisyona relmeleri. -Elhiz Villyetlnden : 

t - 20 Nisan 936 Pazartesi ,a
nll nat ıs de Elizizde Deftmlarhkta 
tepltltGI edecek eksiltme komi8yo
nunda 20.000 lirabk bedeli k91ifli 
Sivrice b6k4met konatının kapalı 
zarf uulile ebiltmeai yapı.cakt1r. 

2 - Mlnakua mlddeti 1 Nl.aa 
936 dan itibaren yirmi ,aadlr. 

3 - Eksiltmeye firecelderin qa· 
tadaki prtlan haiz olmuı prttır. 

A - E.biltmeye firecelderin be· 
deli ketfinin ylzde yedi buÇ91U olan 
(1500) lirabk teminat mektubu veya· 
but bu parayı .-.. •.ttındıflna 
,abrdarana dair makbuzu eksiltme 
zarfında bulunduracaktır • 

B - Mateabbiclin bu ri~i itleri 
yapbfına ve b.fardatıaa dair elinde 
Nafıa .adGrlllderinden bıldikli eb
liyetnameli bulunacaktır. 

C - l,in fenni bammı deruhte 
edecek olan fen memurunun fen mek· 
tebi mezunu oı.. dahi bcıkGmete ait 
en apfl 10,000 liralak yapı illfa 
itinde bulandutu ve bu İfİ bapnh· 
tanda dair elinde yine Nafaa mlcltlr
lqlnden tMclikli ehliyetDame8i ola· 
caktır. 

O - Fazla tafsilat al.-k iatiyen· 
ler Elbls Nafıa MtldlrlltGne mlıa· 
cut ederek diledili takdirde iki lira 
bedel mukabillnde evrakı ketfiye ve 
prtname ve projeyi alabilir. 

L - Mllteabbit 936 mali 1ene1i 
Haziranı batma kadar on iki bin li· 
ralık iti JAPDUf olmua ve bedelini 
........ fartbr. -

8a71ndar Şarbayblmdan : 
T.hminen 400 bebtarlık kuaba· 

mızan harta ve plinlannın tanzim 
ve tersimi iti 20 • 3 • 936 dan b.t
lamak here 20 ftln mGddetle kapalı 
zarf U8Uliyle eksiltmeye çıkanlmıfbr. 
l.tekliler prtnamelerle ambvele ör
neklerini iki liraya belediyemizden 
arayabilirler. 

ibate ,006 11 • 4 • ~ saat 11 de 
enclmen huzurunda yapalacakbr. la
teklilerin prbaylıta bat vurmaları. -

Anbra V allliltnden : 
Keıif bedeli 785 lira 90 kul'Uflan 

ibaret bulunan ıebir babçeainin blfe 
tamiri açık ebiltmeye konulmıqtur. 

ihale 16 • 4 • 936 PerfUlbe ftlnl 
Alt ıs de ViJiyet daimi enclmenin
de yapılacakbr. 

Eksiltmeye firmelt istiyenler eh· 
llyeti fenniye vesikaları ile S8 lin 
9S kurufhak muvakkat teminat malt· 
bus veya banka ..Utubu vermeye 
mecburdur. 

Sartnameaini ,ara.ek iltiyenleria 
f!!tıklr ıırtnameyi her glln hususi 
1 iltJ ... dlrekt6rlltllnden rörebile· .................. 

Mensuçat ve giyinecek eşya ve camaşır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

Gedtkpa,ada Jandarma Sabaalma Ko~nı 
Mahfuz evuf ki1ıtJanna ve örneklerine .,,_ ...eada miktarlmn 

oa iki kalem kundara malzemeli kapalı zarf -lile ebiltıneye ......... 
Ebiltmeai 16 Nisan 936 Perıembe r&nl saat 011 bette GedikpefNla 
darma Dikim evi binumdaki komiayonamuda yapıı.c.ltbr. ftba maıızm• 
llepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduta ribi bir yep birkaç kll-inia 
ayn isteklilere ihalesi de caizdir. Her kalemin ilk flvenme ve tMılrlaıllli 
bedelleri hizalannda yuılm1tbr. Şart kifidı KOllİ8J'Olldaa ....... U 
bruı mukabilinde almabillr. isteklilerin ekliltme tini ihale ...tiadea 
kal bir saat evvel isteyecekleri kalemlere ait mal uaditl makbuza 
muteber banka kefalet mektubuou ve 2490 AJlh ~ ve pıt kltMlı 
1uah belreleri de havi mektuplarını komisyoaumma ftl'IDİf bahnmalan. 

Malzemenin cimi Mıktan Tuarlanan bedeli ilk ...,,,_. 
Lin Kr. Lira 

Kundura k&ıeleli 
Kundura vaketuı 
Kundun kaplilii 
Sustalı lt 

Balık afi keten iplili 
Çirit 

78000 kilo 
S32SO • 

1775000 .det 
284000 çift 

soo kilo 

117000 00 677S 
101175 00 YS88 

621 2S 46 
497 00 71 

7/SO 00 206 
350 • 122 50 9 

Salmama 75 • '° 00 • 
Çam .Wzı 
Nalça 
Kabara~ 

ıso • 
'70000 
10000 

45 00 3 
1574 91 118 
2500 00 187 

18 numara balur çıvi -Kundura kalıba alt kısmı demiri 600 çift 840 ()() 
.. 
63 

Kor S A komlayoaaadaa : 
1 - KOllJMMI lı:or tecldwat _. 

barana te.lim tartile kor butanesi 
için 200 Terlik açık ebiltmeJe ko
nulmuftur. 

2 - ltbu 200 terlifin muhammen 
tutarı (2SO) lira olup muvalı:kat t•mi· 
nab 19 llradat-; 

3 - Nannme ve eftafinı praei 
isteyenler Konyada kor satınalma 
komiayonuna her giln lapartada 6 
Tımen abnalma komiayonuna meaai 
saatlerinde mllracaatta bulunabilirler. 

4- Eksiltme 25-4936 Cumarteai 
ftlnG saat 10 da lı:or Atı..... ko 
mi11onunda ve l.partada TGmen •· 
bnalma komisyonunda yapılacaflndan 
isteklilerin teminat mektubu veya 
malcbuzlarile mezk4r rGn ve saatte 
komisyona relmeleri. 

-
MtlU Mldafaa V ek&letl Sa· 

tıaalma Komlayoaunclaa: 
1 - Bir metresine biçilen eder 

245 kUJ'Uf olan ve 1erli fabrikalar 
mamullbnda dokuz ili on iç bm 
metre kqlak elbi8elik lı:umat kapalı 
zarfla eksiltmeye koaulmUfbar. 

2 ihalesi 10 Niaan 1936 Cuma 
rtınn saat ıs dedir. 

3 - Şartnamesi 160 kuruta M 

Ankara lnlıilarlar bat mil· 
dirlllOnden : 

1 - Eksiltmeye kon il: Se-
kili tuzluında kefil •" • 11111ci· 
bince yeniden yapılaa llvari kcıfm 
ve teferruab iapab. 

Kefil bedeli : 3267 bra dO kurut· 
tur. 

2 - Bu ife ait prtnameler ve 
evrak plardır. 

A - Eksiltme prtnamesi 
B - Mukavele projeai • 
C-Fenni~ 

E - Proje. 
lstiyenler bu prtname ve evra

kı lnhiNrlar An"kıra bq miidllrlOtG 

mir• ......... ,, trt .,. ..... 
1560 ...,. 20 aantim baki ·elbi_. 
lı:umat açık ebiltme ile MbD 
cakbr • 

2 - ihaleli 13 "'- 936 
zarteai ,aaa uat 13 tedir. 

3 - He.,.me bitilen eder 42 
lira S4 kuruftar. 

4 - ilk teminat 31 Bra 95 
nqtur. 

s - ş.rm-ı plllW 

Ko. da alınır. 

6 - Elaıllt..,e pec.kler 
teminatlarile kanunu1t 2 ve 3 
maddelerinde 1-..ı w,.ı..ıe 
tikte ibate hin ve •lbDda M. 
V. Sa. Al. Ko. da balvM11l"'l. 



Müteferrik 
İstanbul Levaz1m Amirliği 

Satmalma Komisyonundan: 
Fen Tatbikat okulu için 29 aded 

güvercin seyahat sepeti 14 Nisan 
936 Salı günü saat 15 te Tophane· 
de Satınalma Komisyonunda pazar· 
!ıkla alınacaktır. Hepisinin tahmin 
bedeli 200 liradır. Son teminatı 30 
liradır . Şartname ve nümunesi Ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli sııatte Komisyona gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüiünden: 

lO) ila 200 ton Mutahhar Pamuk 
. Tahmin edilen bedeli (< 90,000 » 
lıra olan y k d 'k . . u arı a mı tarı ve cınsı 
yazılı malzeme Ask • F b . k l 
Umum .. .. .. .. en a rı a ar 

Mudurluğu Satınalma Komis· 
yonunca 28 Mayıs 936 tarihinde 
Perşembe .. ·· 

. gunu saat on beşte kapalı 
zarf la ıhale ed'ılec kt' Ş e ır. artname 
«4 •ı lira (<SOı) kuruş mukabilinde 
Komisyondan verilir Tal· l . k . ıp erın mu-
vha kat teminat olan ((S7SOıı lirayı 

avi teklif m kt l 
d e up arını mezkur gün· 

e saat on d"' d k or e adar Komisyona 
vermeler· k d' . 

ı ve en ılerınin de 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 .. .. .. 
maddelerindeki vesaiki kuçun:u 

e mez ur gun 
ve saatte Komisyona m·· 

uracaatleri. -İstanbul Komutanı ... S l K 1g1 atın· a ma omisyonundan : 
Komutanlik birlikleri h l . . 'k ayvana ı 

'.~ın .mı tarı takarrür edecek fiat 
uzerınden tesbit edilmek üzere 1779 
lira 78 kuruşluk şaplı köseleden ya· 
pllmış ~ular başlığı 13 Nisan 936 
Pazarlesı günü saat 14 30 d 
l ki ' a pazar-
ı a alınacaktır. isteklilerin 267 r 

k t'' t . k ıra 
a. ı e~ı.nat ma buz veya mektup-

larıle bırlıkte belli gün ve vakti mu 
ayyeninde Fındıklıdaki Komutanlık 
Satınalma komisyonuna gelmeleri -

lstanbul Komutanlığı Satın-
alma Komisyonundan : 

lstanbul komutanlığı birlikleri 
hayvanatı için 1200 d'' ·· onum çayır 

alınacaktır. Çayırı olanların 13 Nisan 
936 Pazartesi günü saat 14,45 de 
~ndıklıdaki Komutanlık satınalma 

omisyonuna O'elmel . 
o erı. 

Denizyolla::;-i;İetmesinden : 
idaremiz kö . 

l l k 
.. mur nakliyatında kul· 

anı ma uzere 1 
· b ' pazar ık suretile yet· 

mış eşer tonluk 4 adet . 
1 yem mavna 

yaptın acaktır. Taliplerin şart . . 
.. k nameyı 

gorme için, 10 . 4 . 936 t 'h· 
k arı ıne 

adar. hergün Levazım şefliğine gel
melerı. 

-Devlet Demiryolları ve Li· 
~anları İşletme Umum İdare
•ınden: 

Mfluhammen bedellerile miktar ve 
vası arı a x- d 

. . şa.s 1 a yazılı (3) grup mal· 
zeme ıçın l 
d açı an eksiltmeye iştirak 

e en olmadığından 2 inci açık eksilt
me 13. iV - 36 P 
10 d H azartesi günü saat 

h· ı da k" ayd.arpaşada gar binası da-
ı ın e ı 1 .. l 

ıncı ış etme komisyonun
da yapılacaktır. 

Bu işe girm k · 
1 e ısleyenlerin !::iza· 
arında yazılı muvakkat t . t 

emına ver-
meleri ve kanunun tayin ettiği vesi . 

kalarla eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. Bu 
işe ait şartnameler komisyondan pa· 
rasız olarak dağılmaktadır. 

1 - 20 M3 muhtelif eb'atta çam 
tahta muhammen bedeli 540 lira ve 
muvakkat teminat 40,5 liradır. 

2 - 11000 Kg. dekistirin mu· 
hammen bedeli 2750 lira ve muvak· 
kat teminatı 206 lira 25 kuruştur. 

3 - 2000 adet çimento karo mu· 
hammen bedeli 200 lira ve muvakkat 
teminatı 15 liradır. 

Devlet Demiryolları ve Li
manları lıletme Umum İdare
sinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve 
vasıflan yazılı (S) gurup malzeme 
hizalarında yazılı tarihlerde Haydar· 
paşada gar binası dahilinde 1 inci 
İşletmt Komisyonu tarafından açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe 
girmek isteyenlerin malzeme hiza· 
larında yazılı muvakkat teminat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği 

vesikalarla kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince işe girmeğe manii kanuni 
bulunmadığına dair beyanname ver· 
meleri lazımdır . 

Bu işe ait şartnameler Haydar 
paşada 1 inci işletme Komişyonu 
tarafından parasız olarak verilmek
tedir. 

1 - 31000 kg. müsavi köşe de
miri ( muhtelif eb'atta ) muhammen 
bedeli 2573 lira ve muvakkat teminatı 
192 lira 97 kuruş olup 13-4-936 Pa
zartesi günü saat 10 da. 

2 - SOO kg. naftalin muhammen 
bedeli 95 lira ve muvakkat teminatı 
7 lira IS kuruş olup 13-4-36 Pazar· 
tesi günü saat 10 da. 

3 - 17000 kg. madeni katran 
muhammen bedeli 680 lira ve muvak· 
kat teminatı 51 lira olup 13 4-36 Pa· 
zartesi günü saat 10 da. 

4 - 2S kg. bakır lama, 230 M. 
bükülür bakır boru 25 ve 35 m 'm 
200 M. bükülür çelik boru muhaın· 
men bedeli 1745 lira ve muvakkat 
teminatı 130 lira 90 kuruş olup 
13-4-36 Pazartesi günü saat 10 da. 

5 - 5200 kg. yüksek tazyik için 
kurşun boru, 3000 kg. adi kurşun 

boru muhammen bedeli 1946 lira ve 
muvakkat teminatı 145 lira 95 kuruş 
olup 13-4-36 Pazartesi günü saat 
10 da. 

Ankara jandarma genel ko
mlltanlığı satmalma komisyo
nundan : 

Eldeki örnek ve vasıflarına uy· 
gun ( 2450) portatif çadır 11 4-936 
Cumartesi günü saat (10) da kapalı 
zarf eksiltmesile satınalınacaktır. Bir 
tanesine ( 616) kuruş değer biçilen 
çadır şartnamesi parasız komisyon· 
dan alınacaktır. 

Eksiltmeye g'rmck istiyenlerin 

(1131) lira (90) kuruş ilk teminat;arı 
ve şartnamede yazılı diğer belgeler 
içinde bulundurulacak teklif zarfları 
en geç eksiltme vaktınden bir saat 
evvel komisyona vermiş olmaları. 

İnhisarlar U. müdürlüğünden: 
idaremiz. ihtiyacı için şartnamesi 

Sayfa 3 

Makineler, motörler, sair teferruat ve yağ,an 
İstanbul Harici Aııkeri Klt' ah 

İlanları: 
3000 kilo mazot alınacaktır. Ek

siltme günü olan 2-4-936 tarihinde 
istekli çıkmadığından ihalesi 10 gün 
uzatılarak 13-4-936 Pazartesi günü 
saat 16 da yapılacaktır. Mecmuunun 
tutarı 270 liradır. ilk teminatı n 
liradır. Beher kilosunun muham
men bedeli 9 kuruştur. Evsaf ve 
şeraitini görmek isteyenler hergün 
münakasaya iştirak edeceklerin ve~ 
saik ve teminatlarile birlikte bellı 
gün ve saatte Çorluda Kor Satınalma 
Komisyonuna müracaatları. 

Adapazarı tohum islah istas · 
yonu ahın satım komisyonundan: 

Tahminen üç bin lira kıymetinde 
bir harman makinesi satın alınması 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. Şartname Adapazarı Tohum 
lslah istasyonu Müdürlüğünden para· 
sız alınabilir. İhale 21 Nisan 936 
Salı saat 15 de Adapazarı belediye 
salonunda yapılacaktır. Teklif mek· 
tupları 225 lira teminat akçesinin 
yatmldığ'ına dair makbuz veya banka 
m~ktubu ile birlikte bir saat evveline 
kadar verilmiş bulunacaktır. 

Konya İlbayhğından: 
Konya Vilayeti bir komple 

dai aleti alacaktır. 
Son· 

Sondöz Elmas ve Perküsyon ile 
işliyebilecek ve herhangi bir istika
mette delik delebilecek ve her türlü 
toprak ve kayada işliyebilecek dokuz 
santimetro kutrunda bir boruyu yüz 
elli metro derinliğine indirebilecek 
kabiliyette olmaları. 

Sondözlerin sıkleti azami iki ton 

olacaktır, Sondözlerin nümune çıka· 
cak aletlerle mücehhez olması gerek· 

tir. isteklilerin teklif mektublarını 
Nisanın otuzuncu Perşembe gününe 

kadar Konya Vilayetine yollamalar 

ve fenni mütemmim malumat için 

Konya Vilayetine müracaat etmeleri. 

Kor S . A. Komisyonun'tlan: 

1 - Konyada bulunan Gedikli 
E.rbaş mektebi ihtiyacı için 50 metre 
uzunlukta 85 yassı genişliğinde 
itfaiye hortumu ve yine 50 metre 
uzunluğ-unda 6S yassı genişliğ-inde 
itfaiye hortumu 2 adet 85 lik rekor 
iki adet 65 lik rekor bir adet lanse 
rekor açık eksiltmeya konulmuştur. 

2 - Mezkür malzemenin muham· 
men tutarı 146 lira 50 kuruş olup 
muvakkat teminatı 11 liradır. 

3 - Eksiltme 13 Nisan 936 
Pazertesi günü saat 10 da yapıla· 
cağından isteklilerin mezkOr günde 
Komisyonda bulunmaları. 

-~~~~~~~ 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Nafıa Bakanlığından : 
21 Nisan 1936 salı günü saat 15 

de Ankarada Nafıa Bakanlığ'ı mal· 
zeme eksiltme komisyonu odasında 
( 590) lira muhammen bedelli 2200 
adet komple telgraf fincanının açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartname ve teferruatı Bak~nlık 
malzeme dairesinden verileceklır. 

Muvakkat teminat (44) lira ( 25) 
kuruştur. . 

isteklilerin 21 Nısan 1936 Salı 
günü saat lS de komisyonda bulun-
maları lazımdır. 

Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli _1400 lira 50 
kuruş olan aşağıda cins ve mikdarı 
yazılı bir gurup Sinyal malzemesi 
20-4-936 Pazartesi günü saat 10 da 
Haydarpaşada gar binası dahilinde
ki 1 inci işletme Komisyonu tarafın· 

dan açık eksiltme ile satın alınacak
tır. Bu işe girmek isteyenlerin 106 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin etti~i vesikalarla eksiltme gü· 

nü saatine kadar komisyona müraca· 
atleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyon

da parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 - 1 çift müteharrik sinyal lev· 
hasına merbut kontak tertibatını havi 
Baryer aleti komple ı tane bariyer 
tahrik aletlerine merbut elektrik ter· 
tibatlı müteharrik sinyal levhası, fe
ner, lamba ve teferruatı ile birlikte 
«komple» 2 çift yol seyrüsefer işa· 
reli lambaları yeşil ve kırmızı renk
lerde 220 voltluk armatör aksamile 
birlikte komple. 4 tane yol seyrüse· 
fer işaret lambaları rezistansı 200 
metre 220 volt için izole 4 X 1 1/2 
kablo 4 tane kablo kofresi. 

--- ~~-----~~!!!!!!!!'------------~----~= 
mucibince muhtelif cins kapsüllerle 
yağ"lı ve keçe tapalar pazarlıkla sa· 
tınalınacaktır. Vermek istiyenlerin 
şartname ve listeleri almak üzere 
hergün, pazarlık için de 21 • 4 - 936 
Salı günü saat 15 de yüzde 7,5 gü· 
venme paralarile birlikte Kabataşda 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
alım komisyonuna müracaatleri. 

Ankara M~z Hıfzıssıhha 
Müessesesi Satınalma Komis· 
yonu Reisliğinden: 

Müessese kütüphanesi için mev
cut resim ve şartnamesine tevfikan 
pazarlıkla dört adet dosya dolabı 

yaptırılacaktır. Tahmin ·bedeli 857 
liradır. f alip olanlar muvakat temi· 

nat akçesi olan 64 lira 27 kuruş 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü veznesine teslim ederek 
9·4-936 tarihinde saat onda mezkur 
müessesede teşekkül edecek komis· 
yona gelmeleri ve resim ile şartna· 
meyi görmek istiyenlnrin müessese 
Başkitabetine müracaatları ilan 
olunur. 

İstanbul Harici Askeri Kıt'atı 
ilanı: 

Tümen için dört ton bağ teli sa· 

tın alınacağından talih olanların 13 

Nisan 936 günü Kırklarelinde Tü· 

men Satınalma Komisyonuna müraca· 

at edilmesi. 



Sayfa 4 MÜNAKASA GAZETESi 

Vazı Makinası 
İstonbul Belediyesinden: 

Küçük Remington 25 santim bir danesinin muhammen bedeli 75 lira 
» ideal 25 » » >ı 70 ı> 
» Torpedo 25 >) » » 65 ıı 

Tahsil Şubeleri için yukarıda cınsı ve muhammen bedelleri yazılı yazı 
makinalarının her hangi birinden ralmak hakkında muhtar olmak üzere 33 
tane küçük yazı makinası açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Leva· 
zım Müdürlüğünde görülür. lstekli olanlar 2490 numaralı arttırma ve eksilt· 
me kanununda yazılı vesika ve 185 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 15 - 4 - 936 Çarşamba günü saat on beşte Daimi Encü

mende bulunmalıdır. 

Baçlar. Klinik ve 
Ankarada Jandarma Genel ı 

komütanhğı Sahnalma komis
yonundan: 

Eldeki vasıflarına uygun ve bir 

kilosuna elli beş kuruş değ-er biçilen 
( 1'2000) kilo vazelin 22-4-936 Çar 

şamba 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 teminat, şartnamede 

yazılı belgeler, teklif mektuplarını 

komutanlık kurağ"ında komisyona ver
miş olmaları. 

Karacabey Merinos Yetiştir
me Çiftliği Müdürliiğünden : 

1 - A - Merinos Yetiştirme çift
liği sun 'i tohumlama laboratuarları 

için 1690 lira 35 kuruş muhammen 

ispençiyari Alat 
bedelli mikroskop ve mikrofotoğraf 
makine ve teferrüatı. 

B - Ve gene tohumlama Iabo
ratuarları için 3024 lira 80 kuruş 

alat ve edevat ile eczayı tıbbıye, 

açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme g-ünü 24 Nisan 936 
tarihine müsadif Cuma günü saat on 
beştedir. 

3 - Eksiltme lstanbulda Baytar 
Müdürlüğünde teşekkül edecek Me. 
rinos Çiftliği Satınalma Komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - istekliler mikroskop ve mik
rofotoğraf için 128 liralık ve alat, 
eczayı tıbbiye için de 227 liralık 

muvakkat teminat verdiklerine dair 

Malsandığ"ı makbuzu ibraz etmeleri. 

5 - isteklilerin bu işlere ait mali 
fenni şartnameleri İstanbul Baytar 
Müdürlüğünden veyahut [Karacabey 
Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlü 
ğünden istemeleri ilan olunur. 

MCZAVEDELER 
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İstanbul Gümrükleri Satış İtleri Direktörlüğünden: 

M. K. N. AGIRLIGl DE.GERi EŞYANIN CiNSi 
K. G. L. K. 

3990/58 19 00 285 00 Sinema _filmi; 
3982 153 00 137 70 Lastik ayakkabı ökçesi. 
3985 433 00 649 50 Çelik gramofon zembereğ'i 

Yukarıda yazılı eşyanın 13 - 4 936 G. saat 14 te satış salonundu satı
lacağından isteklilerin şartlarımız mucibince eşyayı almak. için yüzde yedi 
buçuk pey akçeler:ni yatırarak makbuz ve sair evrakile kanunen muayyen 

11aatte direktörlüğümüze gelmeleri ilan olunur. 

İstanbul Gümrükleri Satış İşleri Direktörlüğünden : 
M. K. N. Ağırlığı Değeri Eşyanın cınsı 

K. G. L. K. 
4140 125 00 168 75 Pirinç fermejüp. 
Yukarıda yazılı eşyanın 13 - 4 - 936 G. saat 14 de satış salonunda ihale

leri yapılacaktır. İsteklilerin şartlarımız mucibince yüzde yedi buçuk pey 
akçelerinl yatırıp makbuzlar ile birlikte kanunen muayyen saatte satış salo

nuna gelmeleri ilan olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği 
,Şatınalma Komisyonundan : 

Bir ve iki No. lu clikimevlerinde 
mevcut 66 ton yünlü kırpıntı ve 75 
ton pamuklu kırpıntı 10 Nişan 936 
Cuma günü saat 15,30 da fstanbulda 
Tophanede Levazım Amirliği Satın 
alma komisyonunda kapalı zarfla art
tırması yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
bedeli '25770 liradır. Muvakkat temi
natı 1932 lira 75 kuruştur Yünlü ve 
pamuklu kırpıntılar beraher ihale edi
leceği gibi ayrı ayrı <la. ihale edile-
ceğinden her biri için ayrı fiat veri
lecektir. Şartnamesi 129 kuruşa Ko 
misyonumuzdan alınır. Kırpıntılar di-

kimevlerinde görülebilir. İsteklilerin._ 
teminatlarile teklif mektuplarını iha
le saatinden bir saat evvel Komis· 
yona vermeleri. 

1stanbnl gümrükleri saiış i~
leri direktörlüğünden : 

Gümrüğümüzde 1549 S. KAN. 
Muvakkat maddesi mucibince 2490 
S. Kan. ki usullere göre satılacak 
eşya vardır. 

Müfredat listeleri Direktörlükt
dir. Görmek isteyenler hcrgün sabah
tan öğleye kadar müracaat edebilir
ler. Bu eşyanın ihalesi Mayısın 30 
uncu günü saat 10 da yapılacaktır 

- N lUı m Y n ®l M ©l t lb©ı ©ı~ o ...-. 

Kitap, mecmua, klişeli, renkli işler 
basmak için hususi surette, fennin en son 

icadı olan Tipo makinesini getirmiştir. 

Çok klişeli ve renkli, temiz işleriniz 
için bu kuvvetli makineden 

istifade ediniz. 
Her nevi matbaa işleri yapar. Seri - Ucuz- Temiz 
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BAKER 
ve eski 

mağazalarında 
yeni açıian 

Mobilya Salonlarını 
ziyaret ediniz. 

Teşl1;1· edilen l>iitlin mobil} :ılar, I 
eııu:ıl,i::- lıir ncfa,ctte vt• fiatlar rc-

labet J,~~~İ;~~;~ ·~c~~;~~;~r. -
Peyler hergün alınır. Yalnız iha

le günü saat 9,5 a kadar pey ak
çesi almak için müracaatler kabul 
olunur. Muvakkat teminal miktarı 

209 liradır. 

Askeri Fabrikalar Müdürlü
ğü Satınalma Komisyonundan: 

40 ton yonga satışı 

Tahmini bedeli 300 lira olan yu
karıda miktarı yazılı yonga 21 Nisan 
936 tarihinde Salı günü saat 14 te 
pazarlıkla yapılacaktır. 

isteklilerin muvakkat teminat olan 
22 lira 50 kuruş ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı vesaikle sözü geçen gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

İstanbul Dördüncü jcra Me
murluğundan: 

Vakıf Paralar İdaresine 
birinci derecede ipotekli olup tama· 
mına yeminli üç ehli vukuf tarafın
dan beş bin beşyüz lira kıymet 
takdir olunan Galatacla Beyazıd ma· 
hallesinde Muınhanekarısı sokağında 
yeni '.:, numaralı maa oda bir kagir 
dükkan tawamı açık arttırmaya kon
muş olup şartnamesinin 2-5-936 tari· 

hinden ıtibaren dairemizde herkes 
t::rafından görülebileceği gibi 12-5-
936 tarihine müsadif Salı günü saat 

14 den 16 ya kadar dairemizde açı~ 
arttırma ile satılacaktir. Arttırın' 

bedeli muhammen kıymetinin yü:ıdt 

yetmiş beşini bulmadığı takdirde eıı 

son arttıranın taahhüdü baki kalma~ 

üzere 27-5·936 tarihine müsadil 

Çarşambs günü saat 14 den 16 ya 
kadar dairemizde yapılacak olall 

ikinci arttırmasında gayrimenkul 

gene muhammen kıymetinin yüzde 

75 ini buldug-u takdirde en sofi 

arttırana ihale edilecek ve bulmadı~ 

takdirde 2280 No. lu kanun ahka· 

mına tevfikan satış geri bırakılacak· 

hr. Taliplerin muhammen kıymetin• 

yüzde yedi buçuğu nisbetind~ pe 

akçesini veya milli bir bankanın te 
minat mektubunu hamil bulunmaJıır1 

Jiizımdır. Müterakim vergiler ile v•· 
kıf icaresi ve taviz bedeli ve bele 
cliyeye ait tenvirat ve tanzifat rfü;ıl 
mu satış bedelinden tenzil oluna· 
caktır. 

2004 numaralı İcra ve Iflas kanıı· 

nunun (126) ncı maddesinın dördiil1' 

cü fıkrasına tevfikan bu gayrimenkıl 

üzerinde ipotekli alacaklılar ile di' 
~er alakadaranın ve irtifak hakk1 

sahiplerinin bu haklarını ve bususilt 

faiz ve masarife dair olan iddiaların• 
ilan tarihinden itibaren (20) yirıtl 

gün içinde evrakı müsbıtelerile bil 

dirmeleri, aksi halde hakları tapıJ 
sicillerile sabit olmadıkça satış bede' 

linin paylaşmasından hariç kalacıı~ 
ları c;hetle alakadaranın işbu mııd 
denin mezkür fıkrasına göre hareke 
etmeleri ve daha fazla malümat alrrııı 
ittiyenlerin 4 - 34 - 4872 dosya nuoı$ 
rasile müracaatları ilan olunur. 

H. MENDELINO 
Galata, Karaköy, TOnel civarınd• 

r djık Mayer Mağazası Ustu 

Sesli Han, No. 1-2 

En zengin çe~ 
En~ kumaşıg! 
KUSURSUZ BİÇKi - UYGUN FIATLA~ 
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