
e,ONt ŞARTLARI : 
KURUŞ 

3 ""Lı~ı •so e 
S[rıt " 850 

ELiet 1500 

Sayısı 7 5 k • uruş 

Reanıı ıntlcb 
olnıayan t ~ı mukabili 

edıyat makbul 
değildir 

~ 

•• 

GAZETESİ 
Pazardan başka her gün çıkar 

Ser tGrlü llln netrolanar 

iDAREHANE: : 

"POLIGLOT 
" Terceme Bürosu 

Billur sokak ı:ı - Galata 
Tünel yanında. 

İLAN ŞARTLA.Al l 
1 DARE.HANEDE 
GOROŞÜLÜR 

Telgr· : iıt. M0NAKA8A 

n ;LtPON: 43097 

Sayı: as ------ =--=='--=----__:.;;:'-===== 'T 

4 Mayıs t936-PAZARTESi 
--==::==-c:-::================-~=:::.;============-======~====================:"":'""'.~-=-....:....::=======:::±:=====--

--~ 
Div . ~--IN--D~E---K~IL----E""""R ...._..: ............... ~....--.~l ' 

~Sö Haberleri 

1 
a) MOnakasalar : 

- Erzak, Zahire, Et ve Sebze. ) 
2 

- ln~aat - Tamirat - Nafıa işleri-malzeme-Harita. \ 
3 

- Makıneler, motörler, sair teferruatı ve yağları. 
4 

- Elektrik tesisatı ve Malzemesi 
5 - Matbaa İfleri - Kırtasiye-Yazıhane levazımı. 
6 - Mensucat, Elbise, Kundura Çamaşır ve saire. 
7 

- Mahrukat. 
8 - Nakliyat. ~ 

Müteferrik l 9 

b) MQzayadeler : ( 
···~ ............ -~~~..._,,..,_,.,,.~ ...... ,., 

Pi y AS·A-·HA-BERLE·R·ı·-·-·-·-· 
Giiıuı•u"kl l eı•t e · 1 Giinırükl d ıs ahat 

er eki . l 
Ilı Ye seıi itletn ~ ~ritt lbunta-
•n pr . eaı l"i h 

• • 0 Je vekalet e • 11 aıırla-
·~lır. Proje dürıdç ~~dik edil
ıd tı:ıe" kiiııe kon erı ıtıbırett tat-

• ır. tnuş bul 
p . Uı:ınıık· 

roıe tnucibince G l 
•nb~l ithalat .. a ~ta ve (,_ 
•nfıneıt gutnruklerind k' . l o ve kont • e ı 
ır eştirtniş · •DJan ıervialeri 
Ütntüğü :e lıtanbul ithalat 
l' e b·dd ~ltb ı uıe verillbiştir 

" u at hi • · •rr'lfutıu 'ht· ç bır IDelbur ta-
" 1 IY'a t--
1 eııi tali- e•uıetnektedir. 

ıı:ı o o .... tı:ıa11ı 'l M 

ışı çok h e ı e tuccula-
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Uıııriiğii _ t~, latan bul ithalat 
tııret e:udur muavini Cemal 

tcektir. 

Yerli llalJ ar Sergisi 
l.tanbulda her ıene Sanayi Bir

liği tarafından tertip edilmekte 
olan Yerli Mallar aergisi bu yıl
dan itibaren 25 haziranda açılıp 
15 temmuza kadar ıürecektir. 

Devlet Demiryolları İdaresi 
Yumurta nakliye tarifesini 

indirdi 
Devlet Demiryolları idaresi ye

ni tenzilitlı tarifesi yapmaşt1r. Bu 
tarife 15 Mayiıtan itibaren meri 
olacak ve 300 kilometreye kadar 
ton kilometre başına 5; 300 den 
400 kilometreye kadar yine ton 
başına 4; 4-500 kilometreye ka
dar da ton başına 3 kuruş nakli· 
ye ücreti ahnacakbr. 

)!\flÜNAKASA • • 
- Erzak, Zahire, Et ve Sebze ; 

' pliıııiy~ 
Ko ı~~ker.i 8atınahna 

ı _ ınısyounndan : 
lıııirı~~darpaşa haataneainin 

onllna k 6 dan 31 mayıs 937 
•cı ol adar hır senelik ibti

•11 "50 

~
İnin S . . .000,, kllo koyun 

ehnuye A ı_ ~ l • l<o . ı-.eıı Satına • 
•ı.ıHıe ıııısyonunca kapalı zarf 
•Ilı~• ~Gnakaaaaı 20·5-936 çar· 

aun(i • t taktır . •a 15 te yapıla-

2 - "500 . . 00" k'I 
tıın bedeli '24 20'! o koyun eti-

lirad•r. o,0 7,5 

teminat akçeai t761,50 liradır. 
• 3 - Muvakat teminat akçcai
nhı münakasa aaatinden bir ıaat 
evvel 33 Tüm muhasebesi vezne
ıine veya herhangi bir Mataandı· 
ğına yatıralarak kapalı nrfların 
aaat 14 de kadar Komisyona ve· 
rilmiş olması lazımdır. 

4 - Münakasaya iştirak eden
lerin bu işle meşgul olduklarına 
dair resmi vesika ibraz etmeleri 
şarttır. Aksi takdirde münakasa
ya giremiyecekle• dlr. 

6- Şartname hergün Komiı • ı 
yooda görülebilir. 

1- Tüm birUklerile Haydar- • 
paşa hutaneıinin 1 ha:ıiran 936 
dan 31·5·937 ıonuna kadar bir H· 

nelik ihtiyacı olan 140,000 kilo ıı
ğtr etinin Selimiye Aıkeri Satı· 
nalma Komiıyonunca kapalı zarf 
uaulile münaka1aaı 22·5-936 cuma 
günü aaat 15 te yapılacaktır. 

2- 140,000 kilo sığır etinin be
deli 49840 lira olup % 7,5 temi
nat akçesi 3.738 liradır, 

3- Muvakkat teminat akçesi
nin münakasa saatinden bir saat 
evvel 33. Tüm muhaaebeai nz· 
nesine veya her hangi bir Malaan
dığıaa yatırılarak kapala 21rfların 
aaat oa dörde bdar Komiıyona 
verilmiş olmaıı lazımdır. 

4- Müaaka1aya iştirak eden
lerin bu itle meıgıil olduklarına 
dair reımi vesaik ibraz. etmeleri 
şartbr. Akıl takdirde münakaıa• 
ya giremiyeceklerdir. 

5- Şartname hergiin Komia• 
yonda görülebilir· 

İstanbul Harici .Askeri 

Kıtaatından : 

Ankaradaki askeri mektepler 
talebeai ile Cebeci Haatahaneai 
için 185.000 kilo koyusa eti kapah 
zarfla müoakaaaaı 20-5-936 Çar• 
şamba günü saat 15 te Ankara 
Levazam amiırliğı Satınalma lio
miıyonunda yapılacaktır. Müna
ka1aya kolunan 185000 kilo ko· 
yun etinin tutarı 68450 lira olup 
teminatı m uvakkatesi 4972 lira 
50 kuruştur. Şartnameai 343 ku· 
ruş mukabilind2 isteklilere komy· 
ıyoncmuzdan verilir. Miinakaaaya 
ittirak edeceklerin be ili gün ve 
saatten en a:ı bir saat evvel ilk 
teminat makbuz veye banka rnek
tuplarile teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını komiıyonumuza 
vererek saat 15 te komisyonda 
bulun malan. 

Ankara gunizonandald kıt' t 
- a 

ve muf:ssPsat aratı için 350000 ki-
lo Şığır eti kapalı zufla münaka
saya konmuştur. Münakasa Anka· 
ra Levazım amirliği Satinalma 
k . 
~ın~ıyonunda 21-5·936 Perşembe 

guııu ıaat 15 te yapılacaktır Mu
hammen tutan 84000 lira olup ilk 

teminatı 5450 liradır. Şartnameai 

420 kuruışa komiıyondan istekli
lere verilir. Ekıilt meye iştirak 
edeceklerin ilk teminat makbuz. 
veya banka mektuplarını havi ka
pab zarflar1 kanuni şekilde tan
zim ederek ıaat 14 te komiıyo

numuza vererek zarfları açma fa 
atinde komisyonumuzda hazır bu. 
lunmaları. 

İstanbul Komutanlığı 

Satınalma Komisyonundan 

İstanbul Komutanlığına bağlı 

Gümüşsuyu hastane1inin ıenelik 

ihtiyacı olan 35,000 kilo yoğurt 

açık ekıiltme ıuretiyle 8 mayiı 

936 cuma günü ııaat on dörtte ,. • 
lınacakhr. Muhammen tutan 31250 
liradır.İlk teminatı~244 liradır. Şart

namesi cumarlelİ günlerinden ma· 
ada her ı üa öğleden eYY'el Komi.
yonu muzda görülebilir.isteklilerin 
teminat makbuz veya mektublarile 
beraber belli gün ve Yakti muay· 
yeninde Fındıklıdaki Komutanbk 
Arttırma ekıiltme Komiıyonuoa 
gelmeleri. 

Gümüşsuyu hHt aneaiain bi" 
ıenelik ihtiyacı olan 1000 aded 
piliç ve 3000 tavuk ekailtme 
ıuretile 8 mayıs 936 cuma ~ünü 
saat 14,30 da ahaacaktır . Muham
men tutarları tavğun 1500 lira 
ve piliciu 250 liradır. l1k temin

atları tavuğun 113 lira ve pilicin 
19 liradır. Şartnameleri cumartesi 
günlerinden maada hergün öğle· 
den evvel Komisyonumuzda gôrü
lebılir . lşteklilerin teminat mak
buz veya mektub~arile beraber 
belli gün ve vakti muayyeninde 
Fındıklıdaki Komutanlık Arttır
ma, Ekıiltme Komiıyonunu gel
maleri. 

Gümüşsuyu haataneıinio bir se
nelik ihtiyacı olan 30,000 kilo süt 
açık eksiltme ile 8 mayıs 936 
cuma günü saat on beşte ahaa
caktır. Muhammen tutarı 3000 
iradır. ilk tcmiaatı 226 liradır . 
Şartnamesi cumarte1i günlerinden 
maada bergün Öğleden evvel , ' O· 

miıyooumuı:da görülebilir. İRtek\i
lerin teminat makbuz veya 1n ı: ktu• 

blarile beraber belli günC:e ve 
vakti muayyeninde Fındıkl ı · aki 
Arttırma. Ekıiltmeı Komisyonuna 
gelmeleri. 
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2 - inşaat - tamirat - tuğla - ve kiremit - Harita ; 
İstanbnl Belediyesinden : 

K.-şif bedeli 8718 lira 73 kuru• 
o1ao Beyoğ'lu belediye şubesi bi
naunın tamiri kapalı zarfla ek· 
ıiltmeye konulmuştur. Şartname 

ve keşif evrakın1 levazım müdir
lüğüııdea 5 kuruş mukabilinde 
iatiyt!nler al1tbilirler. Eksiltme 13 
- 5 - 936 çarşıtmba günü saat 
16 da daimi encümende yapıla

caktır. lıtekliler kanunun tayin 
ettiği veaikalarla belediye fen 
heye tinden tasdikli fen ehliyet 
veıikaaiyle 653 lira 90 kuruşluk 

muvakkat teminat makhdz veya 
mektubiyle teklif mektuplarını 

havi zarflarını yukarfa yazıh saat 
15 e kadar daimi encümene ver· 
melidir.! 

Kaclikti,v Vakıflar 
Dfrektörl ügün<len 

l ·- lstanbulda, Kadiköyünde 
lıhı:fe caddesiode Asya kazinost 
nan ile maruf köhne bioaoın bad
mi le projesine göre ioşaşı eksilt
mİyd çıkarılmıştır. Tahmin olu
nan inşaat bedeli "6600" Hradır. 

2 - Bu işe aid eksiltme evralı ı 
şunlardır: 

/.\ - Eksiltme şartnamesi 
B - Projeler 
C - Fenni şartname 
D - Mukavelename· 
3 - lı~iyeoler bu evnkı "33" 

kuruş mrkabilinde Kadıköy Ev
kaf Direktörlüğü Mim;arbğındaD 

ala bilirler. 
4 - Ekıiltme 18 mayı11 934 

paz rtesi günü saat 15 te. Kadıköy 
Vakıflar Direktörlüğü ihale Ko
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Ekailtme kapalı zarf usu· 
lil~dir. 

6 - isteklilerin (495) lira mu
vakkat teminat vermesi lizimdır 

7 - Eksiltmiye girenlerin mü
hendis veya mimar olması şarttir. 
Ayni zemanda asgari (5000) lira· 
lik bir binayi sureti mükemme
ledn inşa ve ikmal ettikleri ka
buıü kat'i raporil-e tevsik ederek 
eks ıltme gününden üç gün evve
line kadar Kadiköy Vakıflar Mü
dürlüğü Mimarına bu vesikaları 

i br•ız İli! ayrıca eksiltmiye girmek 
içın vesika almağa mecburdurlar. 

8 - Teklif mektublan yukarıda 
yaııh gün ve saatten bil:" saat ev
vel ıne kadar Kadıköy Vakıflar 

Direktörlüğü İhale Komisyonuna 

makbuz mukabilinde verilecektir· 
Posta ile gönderilecek mektub· 

ların nihayet ihale ı.aatioden bir 
ıaat evveline kadar gelmiş ve 
zarfın kanuni 'ekilde kapatılmış 

bulunmaaı lazımdır. 

i~tanbnl Belediyesinben : ' 
Keşif hedeli 6200 lira olan Be

yoğlu kaymakamhğı binasında 

yapılacak kalorifer tesisatı kapalı 
zarfla ekailtmeye konulmuştur. 

Ekailtme 14 May•• 936 perşembe 

günü saat 17 da daimi encümen· 
de yapılacakt1r. İstiyenler şartna
meyi levazım müdürlUg!nden 3 
kuruş mukabilinde alınır. istekliler 
kananun tayin ettiği veıikalarla 
belediye fen heyetinden bir ehli
yeti fenniye vesikası ile 670 lira• 
lık muvakkat teminat makbuz 
veya mektubunu havi kapalı zar
flarını yukarda yazıla günde saat 
15 de kadar daimi encümene ver· 
melidir. 

İstanbul Belecliyesimlen : 

Keşif bedeli 9141 lıra 47 kurus 
lan Çenberlitaşta eski Maarif 
binasının tamiri kapalı zarfla ek· 
ailtmeye konulmuştur. Eksiltme 
15-5-936 cuma günü saat 16 da 
Daimi Encümeade yapılacaktır. 
Keşif evrakı ve şartnamesi Leva
zım Müdürlüğünde görülür. Şart· 
nameyi isteyenler 5 kuruş muka· 
bilinde Levazım Müdüdüğünden 
alabilirler. Eksiltmeye girmek is
teyP.nler kanunun tayin ettiği ve
sikalarla Belediye Fen Heyetin· 
den alacakları fen ehliyet veıika
sile beraber 685 lira 61 kuruşlu~ 
muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektu· 
plarını havi zarflarını yukarda 
yazılı günde saat 15 e kadar 
Daimi Encümene vermelidir. 

Ankara Valiğimlen ~ 
Keşif bedeli 802 lira 93 kuru•· 

tan ibaret bulunan hususi idare
ye ait bina belalarun tamir ve in 
şaaı açık ekıiltmeye konulmuştur. 
İhale 11-5-936 tarihinde saat 15 
de vilayet daimi eocümeuinde ya
pılacaktır. 

Ekıiltmeye girm~k istiyenler 
60 lira 25 kuruşluk muvakkat 
teminat itasına mecburdur. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin 
hu5uıi muhasebe müdürlüğünde 
görebilecekleri ilin olunur. 

3 - Makineler, motôrler, sair teferruatı ve yağları ; 
DNıiz Levazım Satınahmı 1 

Komisyouuııdan : 

İzmit Üssülbahn Salıcalma Ko
mı ~yonundan: 

Yangın için bir adet Motopomp, 
Hortum ve buna müteferri malze· 

me 5 Mayıs 936 Sali günü 1aat 
15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Bu Motör ve levazımatın İstanbul 
İtf aiyeıinio şart ve evaaflarına 
uygan :>iması şarttir. Fazla taf~i
lat için İz mitte T er1ane kapııın • 
daki Komisyonumuza müracaatlari. 

·-·-·-·-·-·-·-·- ---·- -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---·---·-·-· · 4 --- Elektrık 
Ba 1·tın fü•fodiye 

Rei~liğirnleıı ; 
Bartın elektrik inşaat ve t«>11İsa -

tı kapalı zarf uaulile :ve bir ay 
müddetle eksiltmeye konulmuş
tur. 

l - İnşaat ve tesisatın umumi 

keılf be~eli 35419 liradır. 

2 - Muvakkat teminat 2656 
lira 42 kuruştur. 

3 - Bu işe aid proje, fenni şart· 
name ve evrak : 

A. - 9 adet proje va plan 
B. - Keşifname 

C. - Fenni şartname ve mal-
zeme liıtesi 

D. - Ağaç direk he1abatı 
E. - Ekailme şartnamesi 
F. - Mukavelename projesi. 
4 - Eksiltme 8 Mayıs 936 Cu· 

ma günü aaat 15 de Bartın Bele
diye Encümeninde yapılacaktır. 

5 - Ekııiltmeye girebilmek için 
8 Mayıs 936 cuma günü saat 14 
e kadar 2490 1ayılı artırma ve 
eksiltme kanunu ile muayyen ve· 
saiki Bartın Belediye Başkanlığı· 
na tevdi etmeleri şarttır. 

6 - İıtekliler 3üncü madde
nın (A) fıkrasında yazılı ~roje ve 
planlardan başka evrakı lstaobul 
ve Ankara Belediyelerind~ gö· 
rebilirler. 

7 - Proje, plan ve evrakı sai· 
resini görmek isteyenler Bartın 
Belediye.ine ve Beyoilu Taksim, 
istiklal Apartmanında elektrik 
mühendisi Hasan Halete müracaat 
etmelidirler. 

8 - 3 üncü maddenin B,C,D, 
E,F, fıkralarında yazılı evrakı is• 
teyenlere posta muarifi gönderil
diği takdirde adreslerine paraaız 

gönderilir. 

Ilavran Urayından, 

1- Havraa kasabasının elek
trik tesiuta Nafia Vekaletince 
musaddak proje ve şartnamesi 
mucibince eksiltmiye konmuştur. 

2- Lokomobil elektrik müvel"' 
Jid, tevzi tablosu, irtibat nakille
ri şebeke tesisatı ve bunların 

mootajlan ve sair bilcümle tefer-

1 ,tf "il rüat ve malzeme kıpa ı z 
• leq 

idedir. O 
Bedeli muhammen 2850 .... d~ ~ 
3- Bu işe aid evrak şoJI ~t 

A - Eksiltm e şartnamele~·f ~ 
Mukavele projeleri. C .. r 1 

Şllrtıııameler. D - Proje .,et'- , 
lar. E - Keşifoameler ve te 
b. ,) ., 

4- istekliler bu evrakı P 

Belediyeainde görece~letİ ~ }l 
bedeli mu~abilinde Jst•0_, U 
T ııkıimde l.tiklil apartıd~ 

elektrik mübeadiıi Hasan -.ı 

ten alabilirler. 3'Ba 
5- Ekıiltme 10 Niun 9 'Jl ~ 

ribinden itibaren 41 gün ol _ 
ailtme 20 mayıı 936 çarşaıo~ 
nü saat 15 te Havran Beled•f9 ~ 

ı naaıoda yapılacaktır. ~ 
6- Ekailtmiye girebilıoe 

talibJerin keşif bedellerioİtl 1ı1 
, , .... 

nisbetlnde muvakkat temııJ ıı' 
çeıi yatırmaları veya 2490 

ır".lat· ralı kanunun tarifata da~ .. 
bir banka mektubu getirııı .. 
şimdiye kadar bu gibi işleri~ 
tıklaranı ve bu husustaki ?4 
kebiliyetlerini göıterir vesi"' Jİ 
eylemeleri ve bunlar bir ~&a• 
temsil ediyorlarsa, musadd il' 
kaletname ve caukayzed rG 
dukları Ticaret Odası 'fft;f' rı 
kemeainden 11on tarihli fes 
veaika göstermeleri şarttır· 1 3 

7- Teklif mektubları ıı: .-ı ., ... 
maddede yazılı saatten b• l\ıl 
evvel B~lediye d~iresio: ~ 1 
edilecektır. Poıta ıle goOrl~e 

cek mektubların nihayet. ~ 
1&ate kadar gelmiş ve dıf J 1 
mühür mumile kapablmış h 
şarttır. 

8 - Teklif mektublarıo•",, 
k 'f tı numaralı aounun tarı • ( 

bükiimleri uygun olarak b' 
mış olmaaı şarttır. 

,../ ... _._ .. ____ .. ~----~·-·-.. -·-··---.. ~---~·-· ·-·~ .. --------·~·~·~··~·~·-.. ..__.... 

5 - Evraki matbua, Kırtasiye, Kitap : 
İı;;tatistik Genel Dircktörlu

ğii Ji~kşiltme Komis· 
yon undan. 

1- 1936 Seoesi mart ayından 

itibaren 1937 senesi şubat sonuna 
kadar bir aenelik harici ticaret 
aylık istatiltiklerinin bir senelik 
baskııı kapalı z.arf usulüyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

2- 376 Forma kadar tahmin 
olunan bu i.tatiıtikln icin 11280 
lira bedel tahmin olunmuştur. 

3 - Eksiltme 3 haziran 936 
çarşamba günü aaat 14,30 da 
Umum müdürlük binasında topla· 
nacak olan komiıyonda açılacak

tır. 

4.- Bu mecmualar Ankara'da 
basılacakdır. Eksiltmeye iştirak 

edecekler % 7 buçuk muvakkat te
minat veaikalariyle eksiltmenin a-

çılmaaından b!r 1aat evv~ı i 
mektuplarını komisyon rtf S 
ve,.meleri lazımdır. 

I.ıi!-!e]er Satınalıu» 
' Komi~voııundaJJ · . / 

Komisyonumuza bağlı 
0 

1 
için lazım olan 153 kaleoJ { hı 
Jetinin 9 ve 20 niaan 936 b 
rinde yapılan eksiltmeleri"~ı bJ 
li çıkmadığıQdan işbu ,ıııı l. 
936 cuma günü saat 14 te ı 
lıkla aatın alınacaktır. /ı 
bedeli 1761 lira 73 kurdf , t 
teminat 133 lir adar. P•z•'1 ~ 1 

tür Direktörlüğü bio••~ 
Liseler Muhasebeciliğinde J'' 
Komisyonda yapılacak:;> t 
işe aid şartnameyi gör ,O l 
yenler Kültür DirekUJrla 

4
" 111 

Okullar Zat işleri Böliiı" 
vurmaları ilan olunur. ,/ l 

• ........ ~ . ..................... ~·~· .... ~ ............ ~ ..... 49 ..... ~ ...... ~.-· 
,. 

6 - Mensucat ve giyinecek eşya ve camaşır: 

İstanbul Vakıflar Direktörliiğüıulen : ; 

Takım Tahmin bedeli ihale günü TeıoiJJ•t ~· 
fit• Lira K. ...., 

Cinıi 
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lcl•ct elbise ıi 33 11 SO 8-5·936 l · 38 OO ,r_ .. _ h c t 
- aau af aza ıs 8 3S uma ••• 

leı:nQru elbiı eıi 15 te 

,.;uka~ıd• Yazılı 33 takım odacı elbiıeıile ıs takım muhafaza me • 
tttı il elbıseıiain nümu neleri ve evsafına göre iıtekli çıkmadığından 
'•k:;ıaı oıı güa uzatılmıştır. ihalesi yakarıda yazılı saatte . lata~bul 

'it ar Başı:nüdürlüğü İhıle Komiıyoııunda yapılacakhr. Isteklıler 11 
rne • t d " b'l' l r .,u llaıne.ini hergün Levazım idaresia e gore 1 ır e • 

-- Mahrukat : 
M:udaııv· u b •• ı. raylığımlan : itibaren hergün Uraya aşvura 
UrayıQ ı . bilecekleri ve ihalenin yapılacağı 

ton kö~~~\rık santralı için 20 mayiı 936 çarşamba günil sa· 
il nıakiae ıır:, 20 ton ocluıı, 3 at 15 te nümune ve teminatlarile 
n\an Ya5ı satırı alınacaktır Encümende baı.ır bulunmaları 

veraıek . t' . 
• •ııl•tna-<: .. ıı ıyen\erin şeraı· ilin olunur. 
_ _ •çın 1 Mayiı 936 dan __ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ak~·azı A k " 
<ıbı·ik . ıoı ~ eeı Kere!'ite 

ası ~I U(l " ı ·· -.. d 
1 .. lll' ugun eo ; 

- Akyazı Ak 
· aıı 936 . ' eri Kereste fa· 
tıda y 1•eı:ıeı tnalisi içinde a • 

aıı 1 y 1 tonırtllt er erden yaptıraca-
4 taay11 9;; ke~cste nakliyatını 
"rtai a.• tarıbinden itibliren ... n tn~d 

fla ekıilt . u det;(~ ve kapalı 
2- 4 b ı:n.1Ye koymuştur. 

'"nünde azıran 936 perşembe 
•aat o d'· Maı· 0 ortte Adapaza-

ıye dairt: · d 
ıi yapıl k 1111 e ayrı ayrı iha-
3 •ca hr. 

- Kürdkırığ . 
•ktalım d ' ormanındakı 

ıı •n Tok • ki fabrik urcun cıvarın • 
11" a şubeaine t -

.c; lbetre tnikab t Y•p ıracagı 
ıte nakli oı:ııruk ve ke· 
·•-• Yatının b h l~bına 330 k e er metre 
kdir edilı:n. uruş Ücreti nakliye 

b "Sı ış, tnuvakk 
" 2 lira 72 k at temina-
4- Tok Ul'uştQr. 

urcun b . 
Zllhık köyü . fu esıı:ıden Ku-
•tab ı Cl\'arıbdaki f b 'k ar ar1118 a rı a 

Yaptıracağı 6112 me-

Müteferrik : 
lstanb1ı1 l 
Satıııaı ... e,'azını Amirlig~ i 

ma K · 
O oınısyouundan : 

rdu ibti 
-.ı•h- Yacı için 2600 çift 

.... q:ı 6 M 
lilı:ıii •yıı 936 Çarşamb1ı1 
s. saat ıs 

tınaırn k ,30 da Tophanede 
la al- a 0 tniayonunda pazarhk-
L -ac•kt 
o.er çifti ~O ır. Tahmin bedeli be-

lre mikab tomruk ve kereste na 
kliyatınıo beher metre mikibına 
220 kuruş ücreti nakliye takdir 
edilmiş ve muvakkat teminatı 

1008 lira 48 kuruttur. 
5 Kuzuluk köyü civarındaki 

ambarlarından Adapazari iıtuyo -
nuna yaptıracağı SOOO metre. mi
kib tomruk ve kereste nakliyatı
nın b~her metre mikabına 225 ku
ruş ücreti nakliye takdir edilmif• 
muvakka~ teminatı 843 lira 75 ku· 

rustur. 
istekUler yukaridıa. yazılı muvak-

kat teminatlarını Maliye vezoele~ 
riue yatırıp alacakları makbuzla· 
rını veya banka mekt~bların_ı ve 
bu işi ba11arabileçekltmne daır. Ti
caret odalarından alınmış ve~ıka. 

1 b V·ı kapalı zarf tarını ıha le 
arını a • 

M M d ıaat on ürte Komısyona gunun e .,. k 
vermeleri ve şartnamesini .ı~rm~ 
. . l · fabrika Müdırıyetıle 
11tıyen erıa 
Adapaı:arı Yollama 'Memurluğuna 

1 l • 
ı müracaat erı. 

çelikler 16 Haziran 936 saat 15,30 

d k l rf uıulile Ankarada a apa ı za . 
"d b" sıoda satın alınacak· ı are ına 

br. 
Bu işe girmek iıteyen!erin 

1119 60 liralık muvakkat tem.ıaat· 

ı :l tekliflerini ve kanunun 
arı ı e 

aynı gün 1aat 14,lO a kadar Ko. 
miıyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartnameler paraaı:ı olarak 

Ankarada Malı.eme Dairesinde 
Ye Haydarpaşada tcaellüın ve 
ıevk Müdürlüğünden dağıtılmak· 
tadır. 

-·-·-·~---~•ft> ......... ..._. ............. .--.---·~· -·-·~·-·~·-· ......... · · ......... ··.,._·-·-·~·-·-·~·· ............................ .._~--~-----

b) MÜZAYEDE 1 

İnhisarlar U. lUüdürlü
ğfmden: 

Klavyeleri franıu:ca yazı yaz
mağa mahsus ve müstamel 5 adet 
yazı makinesi pazarlıkla ıatıla

caktır. 
isteklilerin makineleri görmek 

üzere her gün Cibalı fabrikasında 
ve pazarlık için de % 7 ,S gÜY~n-

me parasiyle birlikte 4 - 5 - 936 
pazarte1i günü ıaat 10 da Kaba
taşta levazim ve mübayaat şube
ıindeki alım, satım komisyonuna 
mfiracaatları. 

............ am ......... ııımıı ... ._.,. ......... .._._ 

(Su ite de la pı emiere page) 
Aciers de d ifferentes forme et 

dimensıon. Prix esl. 14928 Ltqs. 
CauL prov, 1119,60 Ltqs. Adj. 
sous pli cachete. Cah. de charge 
a la disposition des soumission· 
naires a Ankara et a Haydar· 

pacha. 
Administration Generale des 

Chemins de Fer d e l'Eta t a An· 
kara. 16 Juin 1 q36, 15 h. 30. 

Differentı rivets 102.490 k' Prix 
est. 17,423,30 Ltqs. Caut. prov. 
1306,75 Ltq ' . Cahier de charge a 
la disposition a Ankara et a Hay
dar pacha. 

Administration Generale des 

Bayiler 

Chemins de Fer d'Etat a Ar.kara. 
ter Juin 1936, 15 h. 3o. 

8) A~iu~ications 

a la Suren(here 

5 machioes a ec. ire usagees, a 
clavier français . Visıbles a la fa
briqu.e de Djibali . Vente de gre a 
gre. C aut. 7,5 %. 

Commiss ion d'achat et vente de 
l'F.conomat de la Dir. Generale 
des Monopoles a Kabatache, 4·5 ·36 
a ıo h. 

Şampiyonu 

1\1.IALÜL CEIW:AL GİŞESİ 
Adres : İstanbul Bahkpazarı başı No. 2.-

Her keşidede müşterilerini zengin etmekle nam veren Gişe

dir. Bu defa da 200.000 Lira mütekaid Bay İhsana vermekle 

bayiler ara11nda şampiyonluğu kazanmıştır. Yeni tertip bilet

lerinizi gişemden alınız . Bir gün zengin oln:ıanız r.auhakkak

tır. 

b 195 li kuruştur. Son temina· 
l'adıt ş M 

b:ıttı.ıeıi k : artname ve nu-

tayin ettiği veıikaları aynı gün 

t 14 30 a kadar Komiıyon 1 ıaa • 

DlKKA T : (Eminönünde EskE;nazinin Servet Gişesi) 

(l:lay Venturanın Kader Gişesi), (Abuva

hn Ze.rıgio Gişeleri) ile münasebetim 
yoktur. 

lsteklilerin °~1sronda srörülebilir. 
ftlı:neı . elh ıaatte komi11yona 

erı. 

Asker k --
talchk k onağı için 3000 kilo ya· 
-...\ ıs 

3
;ru ot 4 Mayıs 936 günü 

lb• k ' . da Tophanede Satınal-
Otaıay d 

lllcaktar. i onun_ a _Pazarlıkla al~-
Jle al hale guııu teslim §arti-
1 •nacak ol O . • ki' eriQ b 1 . an t ıçın 11tc ı-
b:ıeler· e h saatte komi11yona gel-

ı. 

hevıet n . . 
· eınırvollari ve Lı-

llıanı · · ' 
al'ı l~l<>tıne U. ida-

~ resi fül en 
olan uhanıblen bedeli 14928 lira 

ııııuhtelif cina ve eb'adda 

Reisliğina vermeleri lazımdır. 

Şartnameler par auz olarak 
Ankarada Malzeme Dairesinden 
ve Haydarpaşad a tesellüm ve 

1 evk müdürlGğünden datıblmak· 
tadır. 

Muhammen bedeli 17423,30 lira 
olan 102,490 kilo muhtelif demir 
perçin çivisi 1 Haziran 936 Pa
zartesi günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usuliyle Ankarada idare bi· 
o asında 1atın alınacaktır· 

Bu işe girmek iıteyenleri~ 
1306 75 liı·alik muvakkat temı

natl~rı ite tektifierioi ve kanu~ 
nun tayin ettiği vesikaları 

Hassas müşterilerime arzederim. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

: KARILERİMiZE P!K MÜHİM BİR KOLAYLIK: ! 
C Vergi işlerinizin halli için mutahassıs bir müşavir ) 
c arkadaşımızı daima emirlerinize amada bulundur- , , , 
, maktayız. ) 

İmtiyaz sahibi ve Yaı:ılşle.li Direktörü : İsmail Girit 

BaaıJdığı .. yer : E . Daküs, Galata, Perçemli Sokak, No 3 
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-ı-

~- ... 51 ..... c::-L:2° uqs. caat. PIO!· 

V..... • ._, 1410ll w.;. .... u. caat. prow. 
3738 Ltqa. 

Cea deux artideı, destma a 
asfUN' les beloias MDuels de 
l'bl&pital •t ela praiaona ele Hay
cl* ~. 4u ler ~ 936 au 31 
119'i 1951 ... t adjupa IOUS pli _....,le ......... le ..-emdi 
20-S-36, et le leCOlld. le venclredi, 
21-S.016 ' 15 h. 

C...;nin d'aııtbat militairu 
• 5'1imW. 

VWııJılıt ~ 11~.- Is. 
Pf'll' lea ~ ·mıutaiiu Cl'Aabfa 
et de l'h6pital ele Dj6bedji. Prix 
~ ~ Ltqs. C•ut. prov. 
..,-r~ Ltqı. Mı. soaı pli ca
c:MW CalL ele cbarp au priz de 
~ Ptn. 

CoMm•,,joe cfadaat de l'f.cono.. 
.. t •• Ankara. Mercredi, 20-5..936 
ıs h. 

v ..... tle .... , 551 ..... k. pour 
leı soldatl dU pnUson d'Aabra. 

eltı M• Ltqa. c.aut. IRV· 
5'5(l l rlq~ Adj. IOU ~ caebct6. 
Cah. de ... aa J!rix · de GO 
Ltcp. o-: d1Adlat de l'E· -..Olllat , L Jeudl, 21-s-36, 

b. 

cauL n.-c..Jlll .. 
caut. prov. 1 r-., ... .-•• 1:.: 

subvenir aux bemina uma• da 
J'b6pital de Guaucbe s. QW. 
Commiılion d'acbat da C.Ca p .. 
danat d..,_bul. A F"HMllkH. 8 .m 
1936. 

... ..................... 
val w ~ local dn ~t 
de Beyotlu. Prix eaL ~ ı:.tcp. 
Caut. prov. 610 Ltqt. Mi. 10U1 

pi caalaelı6. CU. ele c1aarp • 
priz de 3 Ptn. Docum•ts ,.,.. , 
certificat d'aptitude tecim. 'cWum 
pu le ~ t,cb de la !dı.ici.
palit6. Conaeil permanent Clıa la 
viHe d'tatanbul. Jeudi, 14-5-836. 

' 16 b. 

ll'9tara8- m .. l'ıMdı• 
llWltln de l'lutrucöoa ~ 

s ...... .. ell. A Tcbemlaerlitacbe. Pm 11L 

LES DIMANCHES 

.. ~ ... , ... w.c. .. -..u 
appartemt l ra 1 

, ....... 

ıt•• a'Aatn Mı • ~" u.. Catlt ...... 60,26 .... c-.. 
··-~- .. .. d'A1ılıı6rL le t~t-996 • 11 • 
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