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iktisat Vekaletinden 
lesviki · sanayi kanunundan istifade eden sınai 

müessese sahiplerine 
Teşviki . ı d . t· fad · sanayı J(ar,urıu muafiyet/erir; en ıs ı-
e eden s " .. I k t . ınaı muesseselerin 4 nusha o ara 

anzım ed t I . 9 istid ece< en '35 senesi iş cetvellerini bir 
d aya raP_ten azami Nisan 936 nihayetine ka-
ar mahallin en büyük Mülk· amirine verme-

leri lüzumu ilan olunur. ıye 

MONAKASALAR -

1. - Erzak, Zahire. Et ve Sebze. 
isi. tanbul Harici Askeri Kıta- ' ·1k • 

atı lanları: 1 peyi 124 lira, 955 liralık 19100 
kilo saman ilk peyi 72 lira, Alpullu 
için 1475 liralık 295l)0 kilo arpa 
ilk peyi 110 liradır. H~psi açık 
eksiltmedir. Ve ihalesi 11 Mayıs 
136 Pazartesi gunu saat 15 de 
yapılacaktır. isteklilerin Vize satın· 
alma komisyonuna gelmeleri. 

Kırklarelinde 40 to b l 

kapalı z~~fl·a· ihalesi 11 -nS - 9;~uprua~ 
zartesi g l . unu yapı acaktır. F.ks" lt 
g-ırrnek ist 1 - . ı meye 
1 f . eyen er ıhale g·· .. t k 

ı rnektuliyle kan • b unu e -
ona kada k . unı elgelerini saat 

• r ornısyon · · 
Vl' snat b' reısıne vermeli 

on ırde k · 
malıdır B 

1 
omısyonda bulun-

k . u gunın l h . d 
·ilo fiatı .. a mın e ilt>n bir 

on uç kur t 1 
natı 390 lirad uş ur. lk temi-

1. d ır. Şartn . K e ın e T·· amesı ırklar-

d 
uınen satına! k . 

a her~ün .. .. ına ·omısyonun-
gorulebilir. 

* * * Tümen h" l'k . 
5600 k'l ır 1 lerı ihtiyacı ıçm 

1 o sab 13 açık k . 
1 

un ·5-936 saat 15 te 
e sı tıne il 1 k hamm b e a ınaca tır. Mu-
en edeli 2240 l" . 16:) l' d ıra ılk teminatı 
ıra ır. lst kl" l · · görmek .. e ı erın şartnameyı 

. uzcre her .. k ·ı 
•şlırak · .· gun ve e sı tmeye 

ı~ın belli .. ·ık 
teminat k gun ve saatte ı 
ve kan ma buzu veya mektuplariyle 

d unun 2 3 .. .. dd 1 . 
ekı ve "k 

1 
' uncu ma e erın 

sı a ariyl L··1 b satırıalma ko . e u e urgnz Tümen 
mısyonunda bulunmaiarı. 

* * * Pınarhisar "h. 
liralık lS-tO k' 1 lıyacı olan 2413 
102 lira D ı!o sade yağ ilk peyi 
ılk peyi 31~mır~öy için 70 ton arp:ı 
lan sııman ilk lıra,_ 2400 liralık 80 
al~yı için 

165 
pe.yı 180 lira, Vize 

O lıralık 33 ton arpa 

* * * 
Kırklarelinde 250 ton sığır eti· 

nin kapalı zarfla ihalesi 11 - 5 - 936· 
Pazartesi günü yapılacaktır. Eksiltme 
ye girmek isteyenler ihale günü tek· 
lif mektubu ile kanuni belgelerini 
saat dokuza kadar komisyon reisine 
vermeli ve saat onda komisyonda 
bulunmalıdır. Sığır etinin tahmin edi
len bir kilo fiatı 26 kuruştur. ilk te· 
minatı 4500 liradır. Şartnamesi Kırk
lareli Tümen satınalma Komisyonun
da hiirgü n görülebilir. 

* * * 
Kırklarelinde 50 ton sade yağı

nın kapalı zarfla ihalesi 11-5-936 Pazar
tesi günü yapılacaktır. Eksiltmeye 
girmek isteyenlerin ihale günü tek-
lif mektubu ile kanuni belgelerini 
saat 14 e kadar Komisyon reisine 
vermeleri ve saat 15 te Komisyon
da bulunmalıdır. Sade yağın tahmin 
edilen b ir kilo fiatı 85 kuruştur. İlk 

teminatı 3188 liradır. Şartnamesi 

l(ırklareli Tümen Salınalma Komis
yonunda hergün görülebi lr. 

Lüleburgaz İlçe Bayhğından: 
936 yılı için Lüleburgaz kasaba· 

sında yapılacak 80 tek şehir göç
men yapısı için beher eve 4546 ve 
ve 546 hesabile 363680 kiremide 
ihtiyaç vardır. Bu kiremitler yapı 

yerlerinde teslim şartile pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığa 4 Mayıs 
936 tarihli Pazarlesi günü saat 15 
de Lüleburgaz lıçe Baylığında top· 
lanacak olan Salınalma Komisyonu 
tarafından yapılacaktır. İsteklilerin 
pey vurmaları için belli gün ve sa
ate kadar 218 liral k ilk teminat ak
çesi yatırmış olmaları gerektir. 
Fenni ve eksiltme şartnameleri her 

gün İlçe İskan Bıirosur.a başvurma-

larile görmeleri ilan olunur. · 

Kadıköy Vakıflar Direktör
lüğü ilanları: 

1 - lstanbulda, Kadıköyünde ls
kele caddesinde Asya gazinosu na
mile maruf köhne binnnm hedmile 
proiesine göre inşası eksiltmiye çı
karılmıştır. Tahmin olunan inşaat 

bedeli «6600ıı liradır. 
·2 - Bu işe ait eksiltme evrakı 

şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Prc•jeler 
C - Fenni şartname 
D - Mukavelename. 
3 - İstiycnler bu evrakı <• 33 >ı 

kuruş mukabilinde Kadıköy Evkaf 
Direklörlüğ-ü Mimarlığından alabi
lirler. 

4 Eksiltme 18 Mayıs 936 Pa-
zartesi günü saat 15 te Vakıflar Di
rektörlüğü İhale Komisyonunda ya
pılacaktır. 

5 - Eksiltme kapalı zarf usu
liledir. 

6 - İsteklilerin << 495 • lira mu
vakkat teminat vermesi lazımdır. 

7. - Eksiltmiye girenlerin mü-
hendıs veya mimar olması tt . şar ır. 

Aynı zamanda asgari <• 5000 » lira-

~ık bir binayı sureti mükernmelede 
ınşa ve ikmal ettikleri kabulü k t'· .

1 
a ı 

raporı e tevsik ederek ek . it .. .. .. .. sı me gu-
nun~en uç gun evveline kadar Ka . 
dıkoy Vakıflar Müdürlu·· gu·· M· 

ımarına 

bu vesikaları ibraz ile Ayrıca ek ·ıt-. . sı 

mb ıyde glırmek için vesika almağa mec
ur ur ar. 

8 - Teklif mektupları yukarıda 
yazılı gün ve saatten b" t . ır saa evve-
lıne kadar Kadıköy Vakıflar Direk-
törlüğü İhale Komisyonuna makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubla
rın nhiayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zar(ın ka-

nuni şekilde kapatılmış bulunması 
lazımdır. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma, Eksiltme Komisyo
nundan: 

İstanhul Sıhhi miizesinde yapıla
cak U\12 li rn 7 k unış keşif bedelli 
tamirat işinin lifıO liralık kısmı pa
zarlıkla eksiltmiye konıı lınuştur. 

Eksiltme 2\:l nisan !136 çarşamba 
günü saat 14,30 da Cağaloğlunda 

Sıhha.t lllüdürliiğii hinaşındaki Ko
misyonda yapılaraktır, 

Muvakkat garanti: 48 lira 75 

kuruştur. 

Bu işe ait ke~if, ~artnarne ve di
ğer evrak ";3,, kuruş mukabilinde 
Komisyondan alınalıilir. 

Paıarlığ:ı. gireceklerin en az 500 
liralık buna ben·LPr ya.pı işi yaptığı

na dair İstanbul Mafrn. Miidiirlüğiin

den tasdikli ehliyet vesika.sile mu
vakkat garanti veya banka ınektub
larile belli saatte Komisyona g-elmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satı
nalma Komisyonundan : 

ÇerkPS köyünde keşif cetveline 
nazaran yaptırılacak olan paviyon 
ihalesi 14 mayıs 931i perşembe giinü 
saat l 5 te kapalı zarfla yapılacaktır. 

Muhammen l-eşif bedeli 36.611 
lira .:ıu kuruştur. tik teminatı 2746 
liradır. Şartnamesi 25ü kuruş mu

kabilinde verildi~i 17İbi cumartesi 
günlerinden m:ı.all:ı. hergiin öğleden 
evvel Konıisyoııurnuzda görülebilir. 
lsteklilerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile ve 2490 numaralı ka
nunun 2, ;ı iiııcii maddelerindeki 
vesaikle beraber ihaleden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektup
larını Fındıklıdaki Komutanlık Sa
tınalma Komisyonuna vermeleri. 

Sümer Bank Umum Müdür
lüğünden: 

1 - İstanbul Beykoz deri ve 
k undunı fabrik:ıkı silindir dairesi, 
revir inşaatı ite deri ambarı tamiratı 
vahidi fiat esıı.sile eksiltmiye çıka

rılmıştır. İnşaatın nıııhamınen hedeli 
30.956 lira liO kuruştur. 

2 _ Bu işe aid eksiltme evrakı 

şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname zeyli, 

D - Ülçü usulleri, 
E - Vahidi fiat ve keşif hülisası. 
F ·- Projeler termin planı, 
Talip olanlar bu evrakı 155 !m-
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ruş bedel mukabilinde Sümerbank 
Ankara ve lstaııbul şubeleri vezne
lerinden satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 11 Mayıs 936 Pa
zartesi giinii saat 15 de İstanbulda 
Galatada Bankalar caddesinde Sümer 
bank şubesinde icra edilecektir. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile 
olacaktır. 

5 - Taliplerin 2321 lira 70 ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermeleri 
lazımdır. Eksiltmeye girecekler ilan 
edilen hirıa ceıaınetinde 30.000 lira
lık bir tek bina yaptıklarına dair 

vesaiki eksiltme gününden beş g-ün 
eHeline kadar Ankarada Sümer 
bank umumi müdürlüğüne ibraz ve
ya posta ile gönderecekler ve ala

cakları ehliyet vesikasını teklif mek· 

tuplarına r:ı.ptedeceklerdir. 

tj - Teklif mektupları yukarıda 

yazılı güıı ve saatten bir saat ev 
veline kadar Sümer Bank lsfanbul 
şubesi ıııüdiirlüğ11ne makbuz muka
bilinde tevdi edilmiş bulunmalıdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların 

ihale saatinden bir saat evveline 
kadar gelmiş ve zarfların kanuni 
~ekilde kapatılmış bulunması şarttır. 

İstanbul Levazım Amirliii 
Salınalma Komisyonundan: 

İstanbul levazım yollama müdür

lüğü emrinde bulunan sayat romor· 
körüniin ikinci keşfi mucibince ta
mira.tı 1 t - 5 - ~36 Pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede satınalma ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Bedeli keşfi b742 lira 
67 kuruştur. İsteklilerin kan unt ve
sikalarile ihale saatinden bir saat 
evvel tek liflerini komisyona verme
leri. 

Bayındır Belediyesinden: 

Kap:ı lı zarf usulile l 1 - 4 - 936 
tarihindr ihale olunacağı i!§.n olunan 
Bayındırın halıhazır ve müstakbel 
harita ve plan lerı miinakaııası neti 
celenınediltinden ayni şeraitle kapalı 
zarf usulile 20 - 4 - D36 dan itibaren 
12 · 5 - o:rn salı giinü saat 16 ya ka
dar devanı etmek üzere yenidrn mii· 
nakasaya çıkarılmıştır. lstekliler!n 
Bayındır Belediyesine başvurmaları. 

Lüleburgaz hçebaylığından : 
936 yılı için Ayvalıköyünde 20 

Hamitabatköyünde 2 Çeşmekolu 
köyünde 2, Oklağlıköyünde ), 
Turgutbey köyünde 3, Eski taşhda 
2,Hamzabey köyünde 2, Ceylanköy
de 2 çift ki ceman yekCm 39 çift 

göçmen yapısı yapılacağından bun
lara muktezi 374 - 400 yerli kiremit 
fenni ve eksiltme şartnamelerine 

göre 4 Mayıs 936 Pazartesi gunu 
Burgaz İlçe Baylığında saat 14 de 
toplanacak iskan satınalma komisyo· 
nu tarafından pazarlıkla satın alına

caktır. İsteklilerin belli gün ve saatte 
225 lira teminat akçesini malsandı~ı
na yatırıp pey vurmaları için komis
yona gelmeleri lüzumu ilan olunur. 
Bu kircm~ller yapı yapılacak köy
lerde teslım şartile satın alınacaktır. 

Lüleburgaz İlçe Baylığından: 
936 yılı içinde Lüleburgaz kasa

basında yapılacak 80 tek göçmen 

MÜNAKASA GAZETESİ 21_!;r 
evi ile istasyonda yapılacak 30 çift 
göçmen evi için 1156680 kerpice 
lüzum vardır. Bu kerpiçleri yapı 

yerlerinde teslim şartile satılmağa 

talip olanların 3 - Mayıs - 936 da Pa 
zar günü saat 14 te Lüleburgaz ilçe 
Baylığında toplanacak Satınalma 

komisyonunda yapılacak pazarlığına 

iştirak etmeleri ve belli gün ve saate 
kadar ilk teminat olan 217 lirayı 

mal sandığına yatırmalan lüzumu ilan 
olunur. 

Lüleburgaz İlçe Bsylığından: 
936 yılı içinde Ayvalı, Haınita

bat, Çeşmekolu, Hoklalı, Turgutbey, 
Hamzabey, Ceylanköy, Kusmullı, ve 
Müsellim, köylerinde yapılacak 79 
çift göçmen yapısı için lüzumu olan 
434-500 kerpiç yapı yerlerinde tes
lim şartile pazarlıkla satın alınaca

ğından isteklinin ilk teminat akçesi 
olan 87 lirayı mal sandığına yatır

dıklarını gösterir vesaikle 3 Mayıs 

936 Pazar günü saat 14 de Lülebur
gaz ilçe Baylığında toplanacak olan 
komisyonda hazır bulunmaları ilan 

olunur. 

Lüleburgaz İlçe Baylığından: 
936 yılı içinde İmralı, Akçeköy, 

Karamusul, Evrem sekiz, Çen
gelli, Davutlu, Çiftlikköy, Kü
çükkarıştıran, Büyükkarıştıran, Ka
yabeyli köylerile Seyitler istasyo
nunda yapılacak 51 çift göçmen ya
pısı için lüzumu olan 280 - SOO ker
pjç yapı yerlerinde teslim şartlarile pa
zarlıkla sotın alınacağ-ından isteklilerin 
ilk teminal akçesiolan 53 lirayı malsan
dığına yatırdıklarını gösterjr bilge 
ile 3 Mayıs 936 Pazar günü saat 
15 te Lüleburgaz lıçe Baylığında 
toplanacak olan komisyonda hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Lüleburgaz hçe Bayhğindan: 
936 yılı iç:n Emirali köyünde 8, 

Ahça köyünde 4, Karamusul köyün· 
de 3, Evren sekiz köyünde 3, Çen
gellide 3, Davutluda 3, Çiftlik kö
yünde 4, Küçük karıştıranda 3, Bü
yük karıştıranda 6, ki ceman 37 
köy göçmen evi yapılacaktır. Beher 
çift eve 9600 hesabile bu yapılar için 
355200 kiremide lüzum vardır bu 
kirnmitler yapı yerlerinde teslim ı 

şartile pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlı~ı 4 Mayıs 936 da Pazartesi 
günü saat 14 de Lüleburgaz İlçe 
Baylığında toplanacak olan satınalma 
komisyonu tarafından yapılacaktır. 
İsteklilerin pey vurmaları için belli 
gün ve saate kadar 214 liralık ilk 
teminat akçesi yatırmış olmaları ge
rekli r, fenni ve eksiltme şartnameleri 
için istekliler hergün ilçe iskan büro
suna baş vurabilirler. 

Beyşehir Belediyesiaden : 

ı - Beyşehir kasabasına akı 

tılacak olan ve horularile bir kısım 
hafriyatı hazırlanan ~·eşme auyuna 
ait uıemba, ıneıısap depoları \"e 
horu ferşiyatıla sair inşaatı son 
defa de~iştirllen ~artııaıııe ve proje~i 
mucibince fi35H lira 77 kurıış 
muhammen bedelle 21-5-~:>ö günün

den itibaren 20 gün müddetle 

eksiltmeye konulmuştur. 

2 - l 1 ·5-!J3ü ıncı giinfi 
16 da ihalesi yapılacaktır. 

saat 1 diğer evrak 27 lira 50 kuruş ı1' 
bilinde Sular Umum Müdürlü~ii 

3 - İstekliler Ticaret Odasında 
kayıtlı olduklarıııa ve bu ı!İbi işler

d& bulunduklarına dair ıııutebE:r 

rlıliyet vesikası gösterecek:erdir. 
4 - Pı!lje, ~artname ve karar 

biik iimleri ıı i anlamak isteyPnler 
Beyşehir Belediye Reisliğiııe wiira-
caatları. 

Nafıa Vekaleti Sular Umum 
Müdürlüğünden: 

15-5-936 tarihinde Cuma günü 
saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti 
binasında Sular U. Müdürlüğü oda
sında su eksiltme Komisyonunda 
549983 lira 63 kuruş keşif bedelli 
Bursa ovası islahat ve inşaat işleri

nin geri kalan kısmı kapalı zarf usu-

liyle ek-ıi itmeye konulmuştur. 

Mukavele projesi, şartname ve 
inşaat projeleriyle buna müteferri 

verilecektir. r 
Muvakkat teminat 25749 lir' 1 

kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektuP 

ve 2-190 sayılı kanunda yazılı \'(! ~ 
tarla beraber bu işin keşif bt 2 

miktarında veya buna yakın ~ 
işlerini yalnız başına veya şerik 
birlikte teabhüt edip de ırıu1 

kiyetle bitirdiğine ve bu kabil 

basarmış olduğuna dair, eksiltoıt 

nünden en az sekiz gün evvel 

racaat edilmek suretiyle Nafı3 

kaletinden münhasıran bu işe 

sus olmak üzere alınacak eh 
vesikaları 15-5-936 Cuma günİİ 

14 e kadar Nafıa Vekaleti Sı 
Umum 

zımdır. 

Müdürlüğüne vermelefl 

3 - Makineler, motörler, sair teferruatı ve ya~ 
İnhisarlar U.Müdürlüğünden: 
Şartnamesi mucibince 945 lira 

muhammen bedelli 27 aded elektrik 
motörü pazarlıkla satın alınacakdır. 

Vermek isteyenlerin şartnameleri 
almak üzere her gün ve pazarlık 

için de 2 - VI - 936 Salı günü saat 
15 de yüzde 7,5 güvenme paralarile 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şu
besindeki alım komisyonuna müra

caa1 ları. 

İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünden: 

l - Cıhalı mrrkez deposu için 
~artnamP ve projeleri mucibince 
800(1 lira mıılıamınen bedelli iki adet 
yiik aı:ansörii kapalı zarf usuliyle 
eksilt ıııeye konu lnıuştur . 

2 - ::;artn:uııe ve projeleri 40 

kuruş mııkahilinde Kahataşda leva-
• 

zıııı ve ıııiihayaat şubesinden 11
1 

caktır. 

3 - Eksiltme :~-YI-9H6 tari 
rastlıy ıı.n Çarşamha giinii saat ı' 
Kabataşta levazım ve nıiibar:ı:ıt 
besindeki alım komisyonunda y:ıl 
caktır. 

4 - isteklilerin eksiltme gu~ 
den eıı az on gün evvel fiatsıı 

lif ve katalo~larını Tlitiin fabri~ 
şubemize vermeleri lazı:ndır. 

5 - Taliplerin 

dairesinde yilzde 7 ,5 muvakkat 
veıııne parası olan ı;oo liralık il 

lıuz veya teminat mektubu ile 
likte kapalı zarfları eksiltme 

tayin olunan giin ve :;aatten Lıir • 

evveline kadar makbuz mukalıil1 

komisyon reisine vermeleri ilan olO 

4 - Mensucat ve giyinecek _!şya ve cama~ 
AVAKKABI VE TEFERRUATI 

İstanbul Harki Askeri Kıta
atından: 

Bir metresine biçilen ederi 22 

kuruş olan 45U hin ila 550 bin met

re çamaşırlık hezle bir metresine hi
<;ilerı ederi 245 k ıı ruş olan l l:5 ila 
20 bin ıııetre kı~lık elbiselik kumaş 

kapalı zarfla ek~iltıııiye koııulıııul}

t ıı r. <,'aın:ışı rl ııı şartnamesi 605, elhi · 

seliğ"in ~artrıanesi ~45 kuruştur. < 'n.

nıaşırl ıjtın ilk teırıin:ıtı 7300 ve elbi

sPlik kıııııa~lll ilk teminatı 3675 a
raılır. <,':ırııa1;11rlık hezin ihalf'Eli 4 Ma

yıs 03(i Pazarteı:;i g-ünii saat 11 de, 

elbiselik kumaşın ihalesi ayni gün 

<;:rnt 15 tcdir. Eksiltıniye girecekler 

kanuni teıııinatlarile kanunun 2 ve 

:ı üıwil maddelerinde yazılı brlgı>lerle 

birlikte teklif ıııektuularıııı ihale sa

atinden hir t-ı:ıa.t Pvvf'l Ankarada M. 
M. V. Satın alma Komisyonuna getir

ıııelrri. 

Milli Müdafaa Vekaleti S1 

Alma Komisyonundan : 
1 - Her hir metresine Jıi 

ederi 76 kuruş olan 40.000: 50· 
metre yerli malı çadır bezi ı-' 
zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini l 87 ,5 
almak ve ürne(?:ini görmek i:ı 1 

krin her gün komisyona gelrııe11 :ı - Eksiltmesine girece~ 
kanunun 2 \'e ;~ iiııcii 111addeıe'

1 

yazılı vcsikalarl:ı. 2812,50 ıit 
teıııiımtlarıııı teklif mektuplıır' 
hernlıcr ihale günü olan 5-fı-!l:ııi 
giinil saat 15 ten en az bir sıt!l 1 

M. M. \'. Sa. Al. Ko. na 'Ç'crvır 

Ankara Jandarma c;e 
Komutanlığı Satımalma 1'0 

yonundan: . ~ 
20 )lisan 936 Pazartes~ 

ihale ı!dilecel{i ilan edilıı11~ ~ 
(900u) Battaniye kapalı ıarf r f. 
ınesi 21 Mayıs 9:16 PerşeııılıC 
saat ( t 1) e talik edilmiştir· 
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Q -- Elektrik tesisatı ve malzemesi · 
ID 

Dlevletl Demtryolları ıve Li· 
an arı •l t · · d Y e nıe Umum 1dare· 

aın en: 

Muhammen '--..!1. . • 
olan ın h . ooudı !l.'~50 lıra 
Ç u lelıfülcins aırrpuHer 20-5-936 
arşaınba - .. 

zarf usu\ile&'U;u "Saat .15,30 da kapalı 
sat nk.ıu ~dare binasında 

ın alln .. - k . ·"""'a tır 1Jilu · · k ısteyenl . · tşe gırme 

teminat er;~ l4SS,75 liTalık muvakkat 
Vesilcala e kanunun tayin ettiği 

" ve telcı1'fl · · ııaat 14 3~ 1 erım aynı gün 
' kadaT kom'ıs · ı· · verınel . 1~_ yon reıs ıgıne 
crı ,,.z1 mciıy. Ş 

darpaşa T es .. · artnameler Hay-
.. ellum ve sevk M"d" l·· ğ\jnde A L u ur u· 

d ' nqrada M 1 . . 
c parasız: ~ a 7.eme daıresın· 

-
0 

l'llk dağıtılmaktadır. ---Devlet De-:-
ınanlan İıle:ryolları v~ Li
ıinden: e Umum idare· 

Muhammen b d . 
rnuhteı·ı··ıc· e e&ı 194~0 lira olan 

ı u ıns attı t 
Şarnba g- - pn ler 20-5-936 Çar· 

unu saat 
.tarf usulile A k . 15,30 da kapalı 
•atın alı kn <l!'ada 1dare binasında 

naca ttr B . . 
Yenlerin 

1458 
• ıı ışe gırmek iste· 

teoıinat .
1 

,?S liralık muvakkat 
ı e k 

Vesikaları anunun tayin ettiği 
saat 14,3Q ve tekliflerini aynı gün 
). · a kada K · ığıne verınel . r omısyon Reis-
- erı lazımdır. Şartname. 

ler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünde, Ankarada Malzeme 
Dairesinde parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. 

İstanbul Harici Askeri kıtaa
tından: 

Süloğlundaki alayın elektrik te· 
sisatı kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. Bu tesisatın keşif bedeli 
1999 lira 50 kuruştur. Muvakkat te· 
minat akçesi 15 füadır. lhalesi 7 
Mayıs 936 perşembe günü saat 16 da 
Çorlu Kor. Satmalma komisyonunda 
yapılacaktar. Bu işe ait keşif ve şart
nameyi görmek isteyenler her gün 
ve ihaleye iştirak edeceklerin de 
belli gün ve saatte Çorluda Kor 
Satınalma komisyonuna müracaatleri. 

İnhisarlar 
lüğünden: 

-
Umum Müdür-

Şartnamasi nıucihince 945 lira 
ınuhawmeo l~elli 27 adOO. elektrik 

' motörü par..arlııkla f\atın alınacaktır. 

Yermek isteyen lPrin ı;.artnaıneleri 
almak üzere hergün ve pazarlık 

için de 2-H-936 Salı g-i.inii saat 
15 de yiizde 7,5 güvenme paralarll~ 
birlikte Kalıataş Levazım ve 
Mühayaat şubesindeki Alım Koıııis· 
yon ıı na ııı ti raeaa.tları. 

~Maden kömürü ve ma~at 
' lstanbul Harici ~ -
Cıtaatından: Aıkerı K Kültür Bakanlığı Eksiltme 

Knklarelinde lMO omisyonundan 
apalı zarfla ihale . 11 ton odunun , K 1 

:esi .. .. sı ·5·936 Pazar- ü tür Bakanh~ı Eksiltme Komis· 
gunu yapılacaktır. Ek ·lt yonu d 10 rır k · sı meye n a 00 lira muhammen bedelli 

• me ısteyenler ihale .. .. 50 00 
nektubu ile k • gunu teklif . ' O kilo gürgen odunu açık ek· 

anun1 belgele . . sıltmes·ı y 1 k Ş .. 
lh beşe kadar K . rını saat .. apı aca tır. artnamesını 
~ermeli ve . t omısyon Reisine gormek istiyen istekliler Bakanlık 
!l saa on altıda K . Ge o· ı a bulunma! d omısyon- 1 

reç ırektörlüğüne, Pazarlık günü 
ı ır. Odunun t h l 

dilen bir k·ı f' a min ° an 4 Mayıs Pazartesi günü saat 
Jk 

1 o ıatı 82 . 
eminatı 1107 . santımdir. 14 de muvakkat depozito akçesi olan 

· K lıradır ş 

r 
1esı ırklarel inde T·· · artna· 75 lirayı merkez veznesine yatırıl-

1 <omisyonunda h u.rn. en Satınalma d ~ d . kb e ı,.ına aır ma uz ile birlikte ko· 
=~--~~--rg:._un görülebili r. misyona müracaatları. 

-~~~~~~~~~~ 

Sünıerbank K ~ 
Nakliyat 

mik F abrik utahya Kera· 
asından • 

Tavşanlı k • 
•· azasının G .. 
ıvarındak i L. . urağaç köyü 

d ınyıt M d . 
ın an, 16 k'I a enı ocakla-

1 ı ornetre f 
an ı istasy nıesa edeki Tav-

. onuna M 
937 zarfı d ayıs - 936 • Şubat 
2000 ton nk'~ ~.a~lolunacak takriben 
ıalı zar{ 0

1 .mururı nakliye işi ka· 
usu ıle .. k 

ııuştur. murıa BS'lya konul· 

1 - Araba ve ka 'b' k 1Yata mukt . myon gı ı na -
•ndan tc . azı vesait müteahhit lara-

2 ının olunacaktır. 
Şart nam 

atı hakk d e ve mukavele em-
. ın a fab 'k dılmelidi rı amıza n·Üracaat r. 
3 - M .. 

.. d unakasa . uz e 7 5 n· b · ya gırecek talipler 
' ıs et· 

ıektubunu 'h 
1 

ındc banka teminat 
ı a ed 

ıı za tevdi t en evvel fabrika· 
4 ihale ~melidirler. 

·.. ' . 5. 936 p t . .. 
u saat on b d azar esı gu· 

~ ılacaktır. eş e fabrikamızda ya-

Ankara inhisarlar Başmüdür
lüğünden : 

Ankara inhisarlar Başmüdürlüğü 
namına şimendiferle gelecek olan 
tütün ve içki sandıklarile ispirto bi· 

donlarının istasyondan gazhaneye ve 

gazhaneden ve istasyon civarındaki 

eski depodan Başmüdürlük salış de-

posuna ve boş sandıklarla bidonların 

islasyona taşınması açık eksiltmeye 

çıkarılmıştır. 

Bir yıllık taşıma bedeli ( 3500) 

lira tahmin edilmiştir. Bu taşıma işi 

bin dokuz yüz otıız yedi senesi Ma

yısının otuz birinci giinüne kadar 

devam edecektir. Açık eksiltme 11 

mayıs 936 pazartesi günü saat (15) te 

Başmüdürlükte yapılacaktır. 

İsteklilerin şartları anlamak üzere 
Başmüdürlüğe gelmeleri. 

7 -- Müteferrik 
Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden : 

Cinsi Fi atı Miktarı BeMli llk teminatı Eksiltme giinü 
L. K. L. K. ve saatı 

Çatal 4eO 17 dlizüne 81 tiO 11·5·!l3li pazartesi O'iinü 
b 

Kaşık 480 17 81 60 
saat 15,5 te 

" Bıçak 600 17 
" 

112 20 
Çay kaşığı 28fı 25 

" 
71 2:) 

Sehpa cam 230 10 " 23 00 
Tabak düz :ı30 ~5 

" 
82 fıO 

Tabak çukur B30 50 
" 

165 00 67 B3 
Reçel tabağı 1 :&O liO " 

72 00 

Ç'ly fincanı 
Maa tabak 230 60 

" 
138 00 

Bardak 105 50 
" 

52 50 

Sürahi 60 :10 Tane 18 

b97 ti5 
Galatasaray lisesi ihtiyacı için . yukarıda cinsi ve ıııiktarı ve ınuhamrnen 

fiatı ve ilk teminatı ve eksiltmeye konacak g(in ve saatı yazılı bulunan e _ 
yanın şartnamesine göre eksiltmesi İstanbul Kiiltiir Direktörlüğii binasındşa 
Liseler Muhaseheciliğinde toplanan Galatasaray Lisesi Satınalıııa komisyo
nunda yapılacaktır. 

istekliler şartnameyi görmek iizere Okul idaresine ve eksiltmeye girmek 
için de şartnamede yazılı vesaikle birlikte komisyona gelmeleri. 

Gedikpaıada lstanbul Jandarma Satmalma komiıyonundan : 

.Jandarma birlikleri için mevcut nünıunelnine uygun olarak Avrupa 
veya aynı örnek ve evsafta yerli yapışından aşağıda riııs ve miktarları ile 
ta63.rlanan be<leli ve ilk güvenmeleri yazılı üç kalem teçhizat açık eksiltme 

ile sa.tın alınacaktır. 
Eksiltmesi 30 4-!-!21i perşembe günii saat (on beşt.,) Gedik paşada Jan· 

darına dikim evindeki Komisyonumuzda yapılacaktır. 
Alınacak (3) kalem techizatın hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu 

gilıi her cin Minin ayrı ayrı isteklilere de ihalesi caizdir. 
lstekliler her gün Komisyonumuza gelerek numuneleri ve şart kağıdını 

görebilirler. isteyecekleri mallara aid ilk güvenme Malsandığı makbuıu veya. 
uıuteter banka kefalet mektubu ve (2490) sayılı kanuııda yaıılı diğer bel
geleri de beraherlerinde olduğu halde belli giln ve saatta Komisyonumuza 

gelmeleri. 
Tahmin bedeli ilk gii vonme Beherinin fiatı Mikda.n 

Aded 
!N 

Cinsi 
Lt. K. Lt. K. Li. K. 

658 4H 35 

120 O!l 00 
720 5.ı 00 

149ö 1 J ~ 3fl 

7 
o 25 
1 50 

480 
480 

Avcı borusu 
Kiiçük düdiik 
Ceb feneri 

... --'--__. 

Karacabey Merinoı Y etittir
me Çiftliği Müdürlüğünden: 

ı Karacabey Ilarasıııda mü· 
teşekk il Merinos Yetişti rıne çiftliği 
Müdürliiğlince "17~0,, lira bin yedi 
yüz yirmi lira tahmin bedelli karyola, 
perde, korrıcş ve sair mefruşat alın· 
ması açık c!.\siltıuiye koııınııştur. 

2 - İhale lstanbul llayt:ı.r Mii
diirlilğ'ü hinasıııda. 7 mayıs 93ıi tari· 
hine musadif perşembe giinii saat on 
beşte teşekkiil edecek Merinos <:iftliği 

Satıııalına Komhsyon 11nca yapıla • 
caktır. 

:ı - Bu i~e ait fenıı l ve mali 
şartnameler istanl)ul B t ıı.,1 ay ar u iidiir· 
liiğiinded ir. 

4 - .Muvakkat teminat ı 29 lira· 
dır. Yiiz yirmi dokuz liradır. 

3 - 24HO numaralı kanunun t:ı· 
rifatı dahilinde isteklilerin <>ksı'lt . . . . . mıye 
ı~tıraklerı ıl:lrı olunur. 

-
Manisa VilayeU Daimi Encü

meninden: 

.1 - Yilftyet yolları i<:in aÇık 
eksıltnıe suretilc sn.t111 alınacak 50 
aded ıııahruk i <:adır <'ksilt nıesiııe is-. . .. 
ıştıra.k eden hulunaıııaclı~ın·ian müd-
deti Mayısın ikinci Cumartesi günü 

saat on buçuğa kadar müddetle uza-, 
tılınıştır. J 

r· 2 - ~artnamesi parasız olarak 
\ ılllyot Nafıa Müdiirliiği.lnden alına
bilir. 

i3 Beher <:adırııı muhammen 
bedeli 50 liradır. 

4 - Muvakkat teminat lö7 lira 
50 kuruştur. 

5 - İhale illıı.yısın ikinci Cu
martesi ~ünü \'ilayet Da.imi Encü
IIlPııi önünde yapılacaktır. 

İstanbul Üniversitesi Arttır
ma Eksiltme ve pazarlık komls· 
yonundan: 

1 - Bedeli keşfi 35696,25 lira 
olan hayvanat ve nebatat Enstitüle· 
rine yapılacak mobilyalar kapalı zarf 
usuliyle eksillmiye konulmuştur. iha
le 14/.' /936 perşembe saat 15 de 
R<'ktörlükte yapılacaktır. Bu işe ait 
şartname vesaire 178 kuruşa rektör
lükten alınır. 

'l - Eksiltmeye girebilmek için 
2678 liralık ilk teminatı yatırmaları 

ve 5000 liralık mobelya işi yapmış ve 
bizzat fabrika sahibi olduklarına dair 
lstanbul Bayındırlık DirektÖrlü~ün
den kii~ıt almaları lazımdır. istekli-



Sayfa 4 

lerin o gün saat 14 de tekliflerini 
Rektörlüğe vermiş olmalıdırlar. 

İnhisar1ar U. Müdürlüğünden: 
Şartname ve nürnunesi mucibince 

20000 adet tt:neke sigara kutusu pa
zarlıkla satın alınacaktır. Vermek is· 
tiyenlerin 4 - 5 - 936 Pazartesi günü 
saal 14 de 7,5 °/11 güvenme parasile 
birlikte Kabataşta Levazım ve Mi.i.
bayaat Şubesindeki Alım Komisyo
nuna müracaatları . 

Karacabey Merinos Yetiştir
me Çiftliği Mudürlüğünden : 

1 - Karacabey Harasında müte· 
şekki! Merinos Yetiştirme Çiftliği 

Müdürlüğünce «2238» iki bin iki yüz 
otuz sekiz lira ke.şif bedelli sandalya, 
masa ve saire gibi ahşab mobilya 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - ihale Baytar Müdürlüğü bi· 
nasında 6 Mayıs 936 tarihine müsa· 
dif Çarşamba günü saat l 1 de teşek
kül edecek Merinos Çiftliği Satınal
ma Komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait fenni, mali şart· 
nameler İstanbul baytar ve Çiftlik 
Müdürlüg ündedir. 

4 - Muvakkat teminat olarak 
cı168» yüz altmış sekiz liradır. 

5 - 2490 numaralı krnunun ta· 
rifatı dahilinde isteklilerin eksiltme 
ye iştirakleri ilan olunur. 

İst. Posta T. T Başmüdür
lüğünden : 

Telsiz istasyonlarımız için alına· 
cak 89 kalem muhtelif malzeme açık 
eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 8-5-
936 tarihine musadif cuma günü saat 
15 le Galatasarayda lstanbul Posta 
Telgraf Başmüdürlüğü Alım, Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. Muham
men bedeli 698 lira 99 kuruş, mu
vakkat teminat 52 lira 42 kuruştur. 
İsteklilerin şartnamesini görmek ve 
muvakkat teminatlarını eksiltme gü
nünden evvel yatırmak üzere hergün 
Başmüdürlük Yazı işleri kalemine 
müracaatleri. 

MERAKLILARINA: 

~ ~" © ~ lb. lUJ li\JJ IQ) ~ 

BAK ER 
ve eski 

HAYD~N 
mağazalarında 

yeni açılan 

mobilya salon lannı 
ziyaret ediniz. 

'l't,Jıir ,j·j ( l 'l l 
, l' ı en ıiitün ıno lı y:ı. ar, , 

cın~al~i::: bir nefasette ve fiatlar re-

kabet• 1nLul etme::: clerececlecl j r. 

TEDiYATTA KOLAYLIK - ı 

MÜNAKASA GAZETESi 

lstanbul Deniz Ticareti Mü
dürlüğünden : 

Bir aded i:~a.ret şauıantlırasının inı
ali a~ık eksiltıueye konulmuştur 

Tahmin hecleli 1011 lira 72 kuru~ ve 
teminatı ıııuvnkkate 75 lira 88 kuru*· 
tur. 

Yevmi i lıalc ı:l · 5-!)i~6 cuıııartl'si 

saat on bi rrl ir. Taliplerin şartrınrııe 

ve r<'smi giirırıı·k üzere [dare Şııhesiıw 
ve bu işle i~tigal ettiklerine dair vc
sn.ik ve teminat ıııt>ktup veya ıııak
buzlaril<' yE'vnıi ınezkürda Galat:ıda 

Hıhtını iiıcriıırk Deniz TicarPti l\fii
di.irli.iğiindc müteşekkil Komisyona 
ıniirac:ıat IE'rı il:hı olu nıır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa
tınalma Komisyonundan: 

Ordu sıhhi ihtiyacı için ilaçsız 

olarak ecza sandıkları satınalınacak· 
lır. Sandıkların içinde bulunacak 
maddelere ail listeleri almak ve fazla 
malOmat edinmek istiyenlerin Anka
ra Milli Müdafaa Vekaleti sıhhat iş
leri dairesine, lstanbulda Komutanlık 
sıhhi fiat tahmin komisyonu reisliği

ne başvurmaları lazımdır. 

Bu iş için olan hususi vasıflarile 
birlikte fiatı da gösterir tekliflerin 
ve nümunelerin Mayıs 1936 sonuna 
kadar Milli Müdafaa Vekaleti Sıhhat 
işleri dairesine gönderilmesi. 

Selimiye Askeri Sabnalma 
Komisyonundan: 

1 - Tüm birlıkleri hayvanatı· 
mn çayırlanması için 500 dönüm ça· 
yırın otlakiyesi 4 · 5 - 936 Pazartesi 
günii saat 15 te Selimiye Askeri Sa
tınalma komisyonunca açık eksiltme 
suretile satın alınacaktır. 

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

3 - Muvakkat teminatlar eksilt
me saatinden laakal bir saat evvel 
Tüm muhasebeciliği veznesine yatı

rılmış bulunacaktır. Bankalara yatı
rılmış teminat makbuzları muteberdir. 

4 - Çayırı olup ta bu eksiltmeye 
iştirak edecek talipler hemen komis
yona müracaatle çayırlarını göstere· 
ceklerdir. Çayırları görülmeden ek· 
,,:!tmiye giremezler. 

5 - Şartname komisyonda her· 
gün görülebilir. 

Deelet Demir yolları ve li
manları işletme umum idaresin· 
den: 

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

Bu işe girmek istiyenlerin 7 lira 
90 kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve kanunun tayin ettiği vesikalarla 
birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lazımdır. Bu 
işe ait şartnameler komisyondan pa
rasız olarak dag-ılmaktadır. 

MCJZA "EDELER 
............................................................ 

İstanbul 
M. K. N. 

Gümrükleri Satış İşini Müdürlüğünden: 
Ağırlığı Değ-eri Eşyanın cinsi 
K. G. L. K. 

5072-277 19,00 14,82 Fanila kolıuğu ağızlığı. 
5224-460 2,395 143,70 İpek örme şarpa. 
5223-409 31,000 177,50 Müs. Yün erkek elbisesi. 

Yukarıda yazılı eşyanın 29-4·936 G. saat 14 te Satış salonunda 1 

leri yapılacaktır. İsteklilerin şartlarımız mucibince yüzde yedi buçıık 
akçelerini yatırarak mı.kbuz vesair evrakile kanunen muayyen olan ( 
satış salonuna gelmeleri ilan olunur. 

Konya San'at Okulu Direk
törlüğünden: 

::'3.ıı'at Okultında mevcut 'falıan 

halı 'l, seccade, yazıhane, soba, yazı 
tahtası, koltuk, sandalye, kanepe, 
rııasa, dolap, resim masa ve tahta

ları, Şase sinema makinesi ve tcf<>r· 

matı, rlektrik ınotörli, VantilA.tür, 

l{ı',jist aııs, mermer tahlo, k üç ii k 

buhar ırıotörii, ağaç ~önyc, cetvel, 

paspa11, şerit, paspas, ~erit d<'Slere, 
silrahi, lıardak, tabak, çatal, ka.~ık, 

bıçak, karavana, peqı;el tnkınıı, 

planya, rende, ı;ıgaço, ruak kap kolu, 
tutkal ta\'ası, takını dolalıı, gaz 
rııotörii, dinamo vesairr. 

Yukamla İRimlni yazılı t·~ya 

okul içerisinde ve koıııisyoıı iiniiııdc 

açık arttırrıı:ı suretile ve peşin para 
ile satılacağıll'!an isteklilerin ~fayı· 

sın dünliincii pazartesi günü öğletlen 
sonra saat 13 te okula gelmeleri 
ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğün
den: 

Klavyeleri Fransızca yazı yazmağa 
mahsus ve mustamel 5 adet yazı 

makinesi pazarlıkla satılacaktır. 

İsteklilerin makineleri görmek 

üzere hergün Cibali fabrikasında 

ve pazarlık için de 7,5 "/11 güvenme 
parasiyle birlikte 4 - 5 - 936 Pazartesi 
günü saat 10 da Kabataşta levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım, satım 
korniııyonuna müracaatları. 

Taksim Tahsil Baş Memur
luğundan: 

Bir vergi borcundan dolayı tahtı 

hac~.e alınan ve aleni satış ile satıl

ması kararlaştırılan 8 adet muhtelif 
marka binek otomobili ve kamyonet 
tahsili emval kanununun hükümlerine 
göre 30 - 4 - 936 Taksim Cumhuri
yet meydanı Milli garajda satılacak
tır İsteklilerin bu günü saat 13 <le 
hazır bulunmaları. 

Edirne Vilayet Daimi En
cümeninden : 

Yıldırımda ldarei hususiyeye ait 
250 lira muhammen bedelli mekteb 
binası mallığına olmak üzere açık art
tırma suretile satılığa çıkarılmıştır. 

İsteklilerin 4 - 5 · 936 Pazartesi günü 
saat 15 te 19 liralık teminat makbuz
larile birlikte Vilayet Daimi Encü
menine gelmeleri. 

Konya Sanat Okul D1 

törlüğünden : 

~aıiat Okulunda ıııe\·cut 

hıtlı:;ı, se<'c:ıdc>, yazıhane. solıllı 

tahtası, koltuk, sarıda iye, 

rııasa, dolap, resim rıı:ı.ııa ve ı. 

rı, ı;ı:.uw sinerııa makinesi ve 

ruatı, nlPk tri k ırıotörü, 

rl'jistaıı11, rnermer tablo, 

har motörli, ağ'ac gönye, l 

paı;pa~, şerit, paspas, şerit dt'" 

sürahi, bardak, talıak, ı;atal. ~ 
lııçak, karavana, pergel ı, 

planya, rt'ııc!P, gosaı;ı, ıııak k:qı 

tutkal t:n·ası, takım dolabı, :!!1 

türii, din:ı.ıııo n' saire. 

Yukarda isimleri yazılı l'~y:t 

i~l'riı-;iııd~' Ye koıııisyon önünde 

arttırıııa :sııretile \•e pe~in ı•' 

satılacağından isteklilerin M' 
dördlineil Paz:ırtr>si giinii 

soııra ı-mat ı;ı I<' okula ""cJı ,.., 
il:lıı olııııur. 

Askeri 
Müdürlüğü 

yonundan: 

Fabrikalar V~ 
Satmalma t{O 

Zeytinburnu 3ilah taınir 

ile Bakırkiiy Barut Fabrikası 11 

dahilindeki otlar l 2 Mayıs 9;1 

giinii saat 14 de eski Satıp:ıı 

Askari Fabrikalar Satııı::ı.lına f\ 

} oııu ııd<.ı açık arttırma. ile satı 
tır. :-;lartııaınesi hergUıı Konıi~ 
otlar rııalrnlliııdc görülebilir. )1 

men bedeli (500) liradır. tık t 

7,3 liradır İsteklilerin ilk tt' 

Beyoğlu )f:ılırıiidiirliiğüne y:ıl 
.. ı· . d 1 o gıııı vp saatte ~omısyoıı :ı 

malan. 

lstanbul Levazım A~ 
Satmalma Komisyonundll~ 

Bir numaralı Dikimevinde 

c Jt 328 adet dıkiş ve saraç 

nesile 64 adet saraç tahtası 4 

Q36 Pa:ıartesi günü saat 15 1~ 
l'l.rttırma ile Tophanede S 
Ko. ca satılacaktır. Tahmill 

1 
2733 buçuk liradır. İlk teırıitl~ 
lira bir kwuştur. Makineler 

darda D kimevinde ve şıır11'1 
K · 1 •• "I b'l' ı·ste~ omısyonııa goru e ı ır. ıe 

belli saattf.' Komisyona g..:.:/' 
imtiyaz sahibi ve Yazı İşleri Direktörü : İsmail Girit 61 
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