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Piy ASA HABERLERİ 
~-la.r yen; kanunun 

tbikine başlandı 
~l~~tr hakkındaki yeni kanu · 

'
1
kine başlanmıştır. Şeh

,lil:~Ulunan bankalar, bu ka
lt 

111Xllerine uygun olarak 
ld . 

'- tn futa kredı açtıklara 
~titrden Avrupada olcluğu 
, tp Vaziyetlerini sormalcta-

lıtıu 
"• .n neşrinden sonra he-

't ~1Yetlerini bildirmeyen 
~ııı•,etere kredi muamelesi 
bit hcag.ından aliikalıların 
iııı lrıiiddet zarfında bu hu· 
"Zaları altında bankalara 

~ııe"lllele~i lazım geliyor. 
~ttıt"aıiyeti ni tetkik etme
'd" 1 

•Çan mali müesseseler 
takibat yapılacaktır. -~tltt~ bekleyen pirinçler 

tıı · 
~t l•ıı müsaadesi olmadığ"ı 
~t111~İiddetten beri gümrük 
h.,,1~n çıltaınayan pirinç 
-~lq ar Vardır. 

t ~~ tacirler alahdu ma
bcı Utacaat ederek pirirıç-

tulınax. 1 
llrı • 6a yüz tuttuk arını 

~'llt '.Çin esaalı bir tedbir 
i)et ""1ca etıaişlerdir. 
~ e Vekalete bildirilmiştir. 

tit, lllre göre hareket edi -

~ --~-t' ~t ~ ruhsatiyeleri 
~"' tili ruhsatiye harem., ".a:r:· 
~.,._ •retlerin Daimi en-

'-dan tetkikine bat· 

lanmıştır. Bu meselenin encümen 
tarafından halledilebilecek mahi· 
yette oldu~u anla:;;ılırsa tashihi 
yoluna gidilecek, aksi halde iş 

Mecli~e sevkedilecektir. 

Muamele vergisinde 
değişiklik 

Muamele vergisinin ladiline 
ait projenin ır.üzakeresi, Meclisin 
!lcinci taşrin toplantı devresine 
kalmıştır . Projenin memleket ik· 
tisadiyatma daha uygun bir şek· 

le konulması , lktısat Vekaleti tara
fından lüzümlu görülmüştür. 

lktıtısat V ek a I e t i icap e
den tadilatı yaptıktan son
r:ı projeyi Meclisin gelecek içti
mamına yetiştirecektir. Diğer ta
raftan muamele vergisinin güm
rülderde alınması hususunda Sa
nayı Birliğinin Vekalet yanında 

yaptıg-ı temaslar ve teşebbüsler 

iyi karşılan mışlır . 

İpek fabrikatörleri toplanıyor 
Dokuma kalitelerini düzeltmek 

yol unda bir çok fabrikatörleri 
dinliyerelc caaslı tedb:r ve for· 
müller araştıran ticaret odası, 

bir rapor ha2ırlamaktadır . Ônü
miizdeki perşembe günü, ipek 
fabrikatörlerinin de iştirakile son 
bir toplantı yapılacaktır. Bu top
lantıda bulunan formüller üzerin
de görüfülcce k v c oda mecli · 
sinin tuvibine arzedildikten son
ra nihai tetkiklerin neticesi veka
lete gönderilecektir. 

Türk demiri 
938 senesinde piyasaya 

çıkmış bulunacak 
Beş yılhk sanayi programının 

ikinci kısınma dahil demir sa.na
yiinin kurulması i9in icap eden 
ilk hazırlıklar tamamlanmıştır. Bü
yük demir sanayii tesisatı ağus
tos başarıdan itibaren 1\arabükte 
kurulmaya başlıyacaktır. 

Demir sanayiin le urulması va· 
zifesi de evvelce bildirdiğimiz gi
bi Somer banka verilmi.ş bulun
maktadır. Karabüktek i tesisat 
tam olarak iki buçuk senede ik.
mal edilecektir. Bunun için ilk 
Türk demirinin piyasaya çıkması 
938 senesinde kabil olabilecektir. 

Karabük demir ocakladnda ça · 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

16 Haziran 1936 

lışacak eleman.anların ystişmeai i
çin de önü•üzdeki ay muhtelif 
memleketlere mühendis ve usta 
kaHleleri ğönderilecektir. 

Ermenakta kurşun madeni 
bulundu 

Ermenak kazasımn Çukurbag
köyünün Kestal denilen yerinde 
kurşun madeni bulunmuştur. Kur
şunl.:ı.r damar halinde uzanmakta. · 
dır . Madende, kurşunun 2 3 nis · 
betinde olduğu ve madenin iş-

letilmesinin pek kolay olacağı 

anlaşılmıştır. Bir kap içinde ate· 
şe tutulan maden hemen erimek
te ve kurşun kolayca meydana 
çıkıtıalttadır. Şimdilik, madenin 
işletilmesine başlanılmış değildir. 

Karaağaç Müesseseleri Müdürlüğünden: 
Mevsimin başlaması haaebile so~uk hava mahzenlerimizin yumurta 

kısmı da hazırlanmıştır . Şeraiti sıhhiye itibarile benzeri ol mı yan yu · 
murta mahzenlerimize kabul olunacak yumurtalar mütehassıs bir şefin 
daimi nezareti altında bulunacaktır . Mallar kendi vasıtaauzla depola
rımıza getirileceg-i gibi istenildıği anda götürülüp yerlerine teslim et
mek masrafları tamamen müessesemize aiddir. Tarifemiz gayet ucuz
dur. Mesela: 

Yukarıda y<!zılı nakil masrafları da dahil olmak ve nisan iptıda
sından mart nihayetine kadar bir mevsime mahsus bulunmak Ü7ere 
yumurtanın büyük •andı~ıdan 250 ve küçük sandığından 125 kuruş 
ücret almmaktadır. Diğer eşya muhafaza Ücretleri de ayni ucuzlukta• 
dır . Ali.kadarlar depolarımızı her zaman ıelip görebilirler ve daha 
.:ı:iyade tafsilat almak isteyenlerin Soğuk Hava Mahzenlerimiz Şefl iği
ne (telefon 40607) miiracaatleri ilan olunur. 

İstanbul Tahakkuk Müdürlüğünden: 
Kahve ye gazınolarda bulunan bilardo, tavla, dama ve satranç 

gibi oyun aletlerinin 936 mali senesi resimlerinin ilan tarihinden iti
baren on beş gün zarfında kahve ve gazinonun bulunduğu kaza mal
sandığına yatırılması ve mukabilinde alınacak levhaların oyun alet• 
!erine yapıştırılması lazımdır. Bu müddetin hitamından ıonra levhasız 
görülecelc oyun aletlerinin iki kat resme tabi tutulacatı ilan olunur. 

a) M0NAKASALAR 
1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Liseler Satınalma Komisyonundan : 
Erzakın cinsi Miktarı Muham . ilk Elcsiltme Saat 

kilo bedeli teminat günü 
Tere yağı 2100 2100 157,50 17 6 936 14 

Kase yoğurdu 58( o ad. 
Süt 35000 4490 336.75 ,, 14.30 
Beyaz peynir 16100 4025 301.88 ,, 15 
Yuuıurta 295000 Ad. 3687.50 276.56 ,, 15.30 
Odun 2100 çelc:ı 5460 409.511 ,, 16 
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Yukarda cins, miktar tahmin bedellerile teminatları yazılı yatlı 

okulların yiyecek ve yakacaklarının yapılan kapalı zarf eksiltmelerin
de Odun, Süt ve kaae yottJrduna verilen fiatlar yüksek görüldüğün

den, diğerlerine istekli 'iıkmadıfından yanlarında gösterilen gün ve 
aaatlarda pazarhkla ihaleleri lstanbul Liseler muhasebeciliğinde topla
nan komi•yonda yapılacaktır. istekliler bu işe ait şartnameyi komis
yon sekreterlitiaden görüp Öğrenebilirler. ilk teminatları komisyon 
başkanhğından alacakları irsaliye ile pazarlık giin ve saatından evvel 
liseler Muhasebe veznesine yatırmaları ilin olunur. 

Deniz Levazım Sabnalma komisyonundan: 
Cinsi Mık tarı Tahmin Bd. Muvakkat Eksiltme gün ve 

temiaat saati 
Kilo Lira Lira Kr. 

Süt 10000 1000 75 ()() 30 Haziran 936 11 

Yoturt 10000 
3700 277 5G 30 Ha\iran 936 14 

Sat 20000 
Deni:t Talebe ve eratı için yukarda yazılı Üç kalem gıda maddesi 

hizalar1nda yasılı gün ve saatlede açık eksiltme auretiyle alınacaktır. 
Şartnameleri, her gin komisyondan parasız verilir. 
lsteklileria, yazılı muvakkat teminatlarını lstanbul Vilayeti mu

hasebeciliğine yatırarak mukabilinde alacakları makbuz veya banka 
teminat mektupları ile ve belli gin ve saatlerde bulunan komiayonu
muza mlracaatları. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Talimin edilen bedeli 862 lira 
olan 12500 kilo muhtelif yaı seb
ze 30 Haziran 936 tarihine rast• 
layan Salı günü saat 15 de aftk 
ekailtme suretiyle alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyoa
dan parasııı: verilir. 

isteklilerin 64 lira 65 karuıdan 
ibaret olan muvakkat teminatla· 
naı lıtanbul Viliyeti muhasebe
ciliğine yatırarak mukabilinde 
alacakları makbuz veya Baaka 
teminat mektubu ile ve bem gün 
Ye saatte Kaaımpaıada bulunan 
komiayonumuz.a müracaatları. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komiayont&dan: 

Çatalca Müstahkem Mevki Ko
autanlığı Eratuun senelik .ihti· 
yacı olan Elli Bin 50,000 kilo 
•ıtır etine verilmiş olan fiat ma· 
kamca pahalı görüldütünden 24 
Haziran 936 çarşamba günü saat 
16,30 kapalı zarfla alınacak-

tı:-. Muhammen tutan 11. 990 li
radır. ilk teminatı 899 lira 25 
kuruştur. Şartnamesi hergiin öt· 
leden evvel Komisyonumuzda gö
rülebilir. isteklilerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle 2490 
No.lu kanunun 2, 3cü maddele· 
rindeki veaaikle beraber ihaleden 
en az bir saat evveline kadar 
teklif mektuplarını Fındıklıdaki 

Komutanlık arttırma eksiltme ko
misyonuna vermeleri. 

Ankara Valiliğinden : 
Etimesut nahiyesi nümune dis

panserinin 1 Temmuz 936dan 311 
Mayıa 937ye kadar bir yıllık et, 
ekmek, kuru erzak ve kışlık ve 
yazlrk sebzeleri eksiıltmiye çıka· 
rılmıştır. lsteklilerın 4 7 936 cu· 
martesi günü saat 1 lde Sıhat mü
dürlüğü dairesinde satınalma ko
misyonu11a gelmeleri ve şartna
meyi görmek isteyenlerin de her 
gün Sıhat müdürlüğü kalemine 
müracaatları. 

Amasya C. Müddeiumumi· 
Jiğinden: 

Amasya Hapis evinin 1·6·936 
gününden 31-5·937 iÜnüae ka
dar beheri 480 çifti 960 gram 
itibarile 122640 kilo 2 iaci nevi 
ekmek bu günkü belediye rayici
ae göre 12264 lira bedeli mu· 
hammeni He 29·5-936 tarihinden 
itibarea tekrar 20 gün müddetle 
kapalı zarf usulile ekailtmeye 
konulmuştur. Taliplerin bedeli 
muhammenin yüzde yedi buçufu 
niıbetinde banka mektuplan lca· 
nunu mahsus11ndaki sarahat veç
hile teklifnameye eklenerek ihale 
günü olan 18-6-936 per~embe 
günü saat 14 de Amasya C. 
müddei umumilifinde müteşekkil 
komisyona vermeleri lazımdır. 
Saat 14 den sonra !azla malumat 
almak isteyenlerin Amasya hapis 
evi müdürlüğüne müraacaatları 
ilin olunur. --

İstanbul Harici Askeri 
Kdaatından: 

Nitde garni..conunda bulunan 
kıt'a hayvanlarının ihtiyacı olan 
422 ton kuru ot kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Tahmin 
edilen bedeli 16880 lira olup 
ilk teminatı 1266 liradır. Eksil· 
mesi 25 haziran 936 perşembe 
ginü saat 15,30 da Niğdede Tü· 
men Satınalma Komi•yonunda 
yapılacaktır. istekliler teklif mek
tuplarını ihaleden bir saat evvel 
makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanlığına vermi~ bulunmaları. 
Şartnamesi her gün Komisyonda 
görülebilir. Ve parasız alına bilir. 

• • • 
Kor ihtiyacı olan 15 ton sade 

yağı 27 6 936 ~ umartesi günü 
saat 1 lde kapalı ıı:arf usulü ile 
satın ahnacakhr. Muhammen be · 
deli 12000 liradır . ilk teminatı 
900 liradır. isteklilerin şartname
sini görmek i'izere h" gün ve 
ihale gününde ihale saatinden bir 
saat evvel teklif mektuplarile 
Balıkeairde lcolorJu sahnalma ko · 
misyonuna müracaatlari. 

2-İnşaat- Tamirat· Nafıa işleri. Malzeme· 
Sivas İnhisar Baş Direktörlüğünden: 

1 - Cedid Tuzlasında yaptmlacak iki aile evinin inşaatı 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 4444 lira 54 kuruştur. 
3 - Bu işe ait keşif, proje, fenni ve umumi şartnameleri• 

vele sureti meni zamanları dahilinde Sivaa inhisarlar Bat ftf 
ğiinde her gün görebilirler. 

4 - Açık eksiltme 22 Haziran 1936 Pazarteai günü saat tS' 
pılacaktır . Kati ihale Umum Müdürlüğün tasdikine hatlıdır. 

5 - Elcsiltmiye gireceklerin ikametgah sahibi ve ehliyeti 
yeyi haiz olmaları veya ehliyeti fenniyi haiz birini iş 
bulunmaları gerektir. 

6 - fsteklilerin ekailtm~ye girmezden evvel yüzde 7 ,5 Dİ~ 
ki 333 lira 34 kuruşluk muvakkat teminab inhisarlar vezneıııa' 
hrmaları ve tayin edilen gün ve 1aatta Sıvas inhisarlar Baş ,.. 
tiae de ekailtme komisyonuna müracaatleri ilin olun ar. 

• • • 
Piliç tuzlasında yapl!ırılacak tuz ambarının 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 1,909 lira 33 kuruştur. l 
3 - Bu işe ait ketif, proje, fenni ve umumi şartnameler' 

kavele sureti Sıvas inhisarlar baş müdürlütiinde her gün ~ 
4 - Açık eksiltme 22 haziran 936 pazartesi günü saat 15 

pılacaktir. Kat'i ihale umum müdürlüğün tasttkine bitlıdır. 
5 - Eksiltmeye ,rirecelderin ikametgah s•hibi ve ehliyeti 

yeyi haiz olmaları veya ehliyeti fenniyeyi haiz bırini iş bal'sad' 
lundurmalar1 gerektir . 

6 - isteklilerin eksiltmeye girmezden e\Jvel yüz.de 7 ,5 
deki 143 lira 19 kuruşluk muvakkat teminatı inhisarlar vezD 
tırmaları ve tayin edilen gün ve saatta Sıvas inhisarlar Baş ftf 
tine ekailtme koıniayonuaa müracaaiları ilin olunur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Evvelce pazarlık günü 29 6 936 olacatı ilin edilmiş olaD 

paşa deposu arkasındaki binanın hedmiae ve enkazınm kaldı 
ait pazarlık günü bu kerre detiştirilmiş olduğundan keyfiY' 
niden ilanına lüzüm görülmüştir. . 

1 - idaremizin Şemsipaşa deposu arkasında ebniye111izıll 
ile ç•kan enlcazclan ayrılacak malzemenin Toptaşı Deposun• ~f 
burada yeniden üç ambarın intaatı (3954) lira (18) kurut k~ 
liyle ve pazarlık auretiyle eksiltmeye konmuştur. 

2- Pazarlak 18 6 936 perşembe günü saat 15te lstanbuid• ~ 
taşta lnhiaarlar Levazım şubesi binaamdaki Alam ve Satılll 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat (296) lira (56) lr.uruştur. 
4 - Şartnameler in hisarlar inşaat Şubeainde görülebilir. 

3 -Mahrukat ·Benzin-Makine yağları ve sairi 
Deniz Levazım Sabnalma Komisyonundan: 

Cinai Ton Tah. bed. M. tem. Eksilt1118 

Benzollü Lira •arihi 
benzin 50 19500 1462,50 1 1 936 
Benzin 40 14200 1065 .6 

1 
1' 

Yukarda yazılı iki kalem benzin kapalı zarf sure\iy'Te 
936 tarihine rastlayan çarşamba rünü hizalarında yazılı sal 
lmacaktır. Şartnamelerini görmek isteyenler her gün ve ek•1 

yazılı uatten bırer saat evvel teminat ma~buz veya me1't 
teklif ve kanuni belıeleri muhtevi mazrufları Katımpaşacl:.,.ı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Benzollü benzin şartn• 

kuruş mukabilinde satılır . 
• * * latanbul yatılı okulların ihtiyacı için alınacak 

bedelli 2100 çeki odur.un pazarlıkla ihalesi hakkında: "Ers•U" 
sinde "lstanbul Liseler Satuıalma Komisyonu" ilanına 

Askeri Fabrikalar Umum ' 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
1750 Ton Lavamarin kömürü 

Tahmin edi!en bedeli 22750 
lira olan yukarda mıktan ve cin
si yazılı malzeme Askeri Fabri
kalar Umum Müdürlüğü Satına!-

ma Komisyonunca 9 
936 tarihinde Perşembe 1~ 

•bJO"' 
15te .kapalı zarf ile 1 

... 

cektir. Şartname parl 
komisyondan verilir· 
muvakkat teminat ~la~ 
25 kuruşu havi teklıf ı 
nı mezlcılr günde sa~t" 
Komisyona vermeler• 
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ilin de 2490 numaralı 
.. \te 3 maddelerindeki 
"C· ı_ • '- 1:11.ur gün ve saatte 

IJlÜracaatluı. 

• • * 

kanunun 
vesaikle 

komisyo-

70 J Ton Mazot 
~ l'ahrnin edılen bedeli (38500) 

• olan yukarıda mikdarı v~ 
b,11k1 Yazılı malzeme Askeri Fa
,11 alar Umum Müdürlüğü Satın· 
~a Komisyonunca 26 Haziran 
ıs tarihinde Cuma günü saat 

de kapalı zarf ile ihale edile
~tektir. Şartname (bir) lira (93) 
~:t.u~ mukabilinde K;misyondan 
Ilı tılır. Taliplerin muvakkat te-
'1ı•nat olan f2887) lira (50) kuru· 
~ havi teklif mektuplarını mez-
Gr ·• d -.· fun e saat 14e kadar Ko· 

ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkür gün ve saatta Komisyo
na müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satmalma 

komisyonundan: 
20 Ton Petrol 

Tahmin edilen bedeli 5,000 
lira olan yukarıda miktan ve cin· 
si yazılı malzeme Askeri Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyo
nunca 30 Hazıran 936 tarihinde 
salı günü saat 15 de kapalı zarf 
ile ihale edilecektir. Şartname pa· 
rasız ol•rak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 
375 lirayı havi teklif mektupları
m me.zkılr günde saat 14 e kadu 
komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün saatte komisyona 
müracaatları. 

'
1
•Yona vermeleri ve kendileri
~ 2490 numaralı kanunun 2 

k Nakliyat: _ _ _____ .__,.. __ 

~ Sıvas İnhisarlar Baş Direktörlüğünden: 
ll:ılanın Adı Nakledilecek Beher ton Tuzun yüzde 7,5 muvakkat 

Tuzun Miktarı geçen seneki ihale B. Temiııatı 
~ Ton Lira Kr. Lira Kr. 
~dlurn Tuzlasından 600 1 65 74 25 
'y il göl " 800 1 65 99 
1 flnice ,, 160 ı 65 17 55 
4han ?QO ı 15 
Çotkrı ve Ced,it ,, SOO 5 300 

Yekün 2560 
~ Yukarıda gösterilen altı Tuzladan Siva• inhiıııarlar baş müdüriyeti 
~;kez a~bar~~a nak~edi.lec~k ce~an 2560 ton tuzun nakliye ücreti 

naınesı dahılınde yırmı gun muddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ Açık eksiltme 25 Haziran 1936 perşembe gtinü saat 13 de yapı· 
!!aktır. 

) lier tuzladan getirilecek tuz çıkacak isteklisinc göre topdan veya 
rı •yrı ihale edilebilir. 

I isteklilerin hizalırında gösterilen % 7,5 muvakkat teminat akcele
ı' birlıkte Sivas inhisarlar baş müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin 
11tıur 
~~~--~~~----~--~~~~----~~~-----------
~ 5.. Müteferrik 
~\tlet Demiryolları ve limanları işletme umum i~aresinden: 

•il ~uhammen bedeli 15,000 lira olan muhtelif eb'adda 1260 metre 
S 0 listik bantlaril~ Ele va tör bantları 16 7 936 perşembe günü saat 
&~~ta kapalı zarf uıulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 
~tı •şe girmek istiyen1erin 1125 ltralık muvakkat teminat ile kanu
ııı.,rı tayın ettiği vesikaları Resmi Gazetenin 7 5 936 G. ve 3297 nu
~t r.alı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
l1~~ 1 ka ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komiayon Reis-

ıne vermeleri lazımdır. 
d~t Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay· 
~a Teı-ellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

~ M ÜZAY E DE LE R 
I .. Mültezimlik fşleri 

İstanbul av vergileri müdürlüğünden: 
•ltj

8
1- Bafra kazasında vaki Bafra gölleri ile Hafra gölünün denizle 

b,1 ~k ettiği noktaya kadar olan kısır.ında sayt olunacak bilumum 
31 ~ ların hasılatı saydiye rusumuna resmi miri balık avlamak hakkı 
3 •936 tarihinden başlamak ve 31 5-937 tarihinde hitam bulmak üzere 

'ine müddetle kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. 
:ı- Tahmin edilen bedel 12000 liradır. 

hd· b Talipler arttırmaya iştirak için tahmin olunan bedelin yüzde 
t~lrııiı Uçuğu olan 900 lira muvakkat tf"minat verilecektir. Muvakkat 
~~n·nat nakit veya nakit yerine banka mektubu istikrazı dahili Er
'lltt~ v~ bunların evsafındaki Devlet t~hvilleri ve bonoları ve hüku-
17. e tayin edilecek Milli Esham ve Tahvilat 2490 rıayılı kanunun 

1 tıc· 

1 
1 maddesi mucibince kabul olunacaktır. 

lı~t V ~ede! haddi layik göriilclüğü takdirde ihale keyfiyeti ma
s ekalctinden istizan olunacaktır. 

t~ti s7' Şartnamt-nin bir sureti Samsun Defterdarlığında ve bir su-
6 anbul Av Vergileri Müdiirlüğiinde de vardır. 

~lita- İsteklilerin bu tarihe kadar her gün Bafra malmüdiirlöğüne 
(!aatları ilan olunur. 

2-- Müteferrik : 
Ankara Valiliğinden: 

Stadyumda mevcud ltalaslarla oluklu saçlar açık arttırma suretiyle 

satılığa çıkarılmıştır. 

Tahmin edilen bedeli 2870 lira 80 kuruştur. 
ihale 25 6 936 perşembe günii .saat 15 de vilayet daimi encüme· 

ninde yapılacaktır. 
Artırmıya girmek için 215 lıra 32 kuru~uk muvakkat teminat itası 

mecburidir. 
isteklilerin ihale günü encümene gelmeleri. Şeraiti gö•mek isti· 

yenlerin husuıi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Kültür Bakalığından: 
Ankarada itfaiye meydanında yapılmakta olan orta okul arıııası 

üzerinde bulunan ve keşif bedeli 400 lira olan enkaz 19 6 936 tari -
hine müsadif cuma giinü saat onda Vekalet binasında pazarlıkla sa
tılacaktır. Muvakat teminat miktarı 30 liradır. Arttırmaya girmek 1s· 
tiyenlerin Bakanlık merkez artırma ve eksiltme komisyonuna müraca· 
•tları ilan olun ur. 

İcra İlanları 
Sultanahmed Üçüncü Sulh 

Hukuk hakimliğinden 
Hazinenin eski polis memuru 

2958 yaka sayılı Remziden ve 
kefili Sobacı Abdiden matlubu 
olan 27 lira 56 kuruşun hükmen 
tahsili hakkında 936 431 numara
lı dosya ile ikame olunan dava
nın cari muhakemesinde müddei-

alcyhlerin ikametgahları malum 
olmadığı anlaşıldığ-ından mahke· 
mece ilanen teblifat icrası sure
tile Muhakemenin 3 7 36 saat 
10,30 talikine karar verilmiş ol-
duğundan müddeialeyhlerin o gün 
ve saatte mahkemede bizzat ha· 
zır bulunması veya bir vekili res
mi göndermeleri ve aksi taktir
de mahkemenin gıyaben icra kı
lınacağ"ı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilanı keyfiyet olu-
nur. l24) 

SuJtanahmed Üçüncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinden. 
Mülga Seyrisefain idaresinin 

Misakı milli vapurunun köprlile
rinden çıkarılması kılavuz ücreloi 
hakkı olan 17 lira 44 kuruşun 
vapur sahibi Mehmet Vehbi ve 
suvarısı Mehmet Süleymandan 
hükmen tahsili hakkında hazine 
tarahndan ikame olunan dava 
üzerine cereyan eden muhakeme
de müddeaaleyhlerin yapılan a -
raştırmalara rağmen bulunamadık-

ları anlaşıldığından mahkemece 
ilanen tebliğat icrası sureti le mu-. 
hakemeye devam olunmasına ve 
muhakemenin 8 7 936 saat 10.30 
talikine karar verilmiş olduğun

dan mezkur rün ve saatte müd· 
deialeyhler gelmediği veya mu
saddak bir vekil göndermedikleri 
takdirde muhakemenin gıyaben 
görüleceğini tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 25) 
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SOMMAIRE: 

A) Adjudic:ationa au Rabais. 

Petrole 20 tonnes. Prix est. 
5000, caut. prov. 375 L. Adj. 
ıous pli cachetı··. Com. d' Acbat 
de la Dir. Generale des Fabriques 
Militaires, mudi, 30-6-936 a 15 h. 

.. 
- "T -

16 JUIN 1936 

1 - Comeıtible (Deoree alimentaire, Viaode, Legume. Lait ete. 
';! Construction, Reparation, Travaux Publics, Cartog-raphie ete 
3 - Combustible - Charbon - Carburant. I_ _ Di~ers ____ _ 

fcrentes dimensions, pour ı~lo:: 
elevateur, 12'50 metres. PrıX dj 
15000, caut. prov. 1125 L. ~ol 
sous pli cachetc. Ad~ inistratfel' 
Generale des Chemans de '6 
d'Etat a Ankara, jeudi, 16·7·9 t 
a 15 h. 30. Cahier de charge 111 

au Service de l'Economat 8 ,,_, 
kara, et au Bureau de Receptio' 
et Expcdition a Haydar pacha· 

A) Adjudications au Rabais 
-1-

Comest.ible (Denree alimen
taire, Viande, Legume, Lait 

ete. 

Lait 10,000 K. Priıt est. 1000, 
caut. prov. 75 L. 

Lait caille 10,000 K. 

Lait 20,000 K. 
Prix eat. pour les deux articles 

3700, caut. prov. 277,50 L. Ces 
fourniturea sont deıtineeı aux ele
vea et aoldats marina. Commiaion 
dea Achatı Maritimeı, 30 juin 936 
a 11 h. et a 14 h. 

ıel a Pilitch Touzlassi. Prix est . 
1909,33, caut. prO\'. 143,19 L. Di
rection Principale des Monopole.s 
de Sivas, lundi, 22·6-936 a 15 h. 
La donnation a charge definitive 
est ımbordonnee a la sanction de 
la Direction Generale des Mono· 
pole•. 

-3 

Combustible, Charbons, 

Carburant. 

Bandes en caoutchouc, de dif-

La Direction des ChemiM dt- Fer de l'F..tat comm~niq~e que ~~ 
une raiso n administrative on a fait des changements cı-apres auı ef 
teı dcs adjudications qui avaient ete dı>ja annoncees. Les heures d 
adjudicatıions restent lcs memes. 
Anciennes dates O bjets des adjudications 

des 
adjudicationı 

15-6-1936 Vieilles fontes 
16-6-1936 Aciers di vers pour outila 
17·6-1936 Bois divers en •apinı 
18-6-1936 Materiel en caoutchouc, boitea en 

ebonite, courroie de tranamiHİOn 

pour dynamos, pieces de recbanre 
pour montrea de contrôle 

22-6-1936 Huiles de lin, huile de terebentine 
vernis, siccatifs, peinture emaille 

24-6-1936 Miniums, peintures en poudre, 
graphites 

25-6-1936 Produits pbarmaceutiques 
26-6-1936 Dechet de cotob 
29-6-1936 

Nouvelles datef 

des 
adjudicatioP5 

30-6-1936 
29-6--1936 
24 6-1936 

1·7-1936 

7-7-1936 

10-7-1936 
6--7-1936 
8-7-1936 


