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ABONr: ~RTLARI : 
KURUŞ 

~ ôVwğı 450 
6 ,, öSO 
Seneliği 1500 
Sayısı 7,5 kuruş 

Resaıi makbuz mukabili 
olınayan tcQiyat makbul 

lı· dcğildır. 
anlar için ldarehanemize 

müracaat. 

GAZ~TESİ 
Pazardan başka her gün çıkar 

Ber tilrlil ilin ne,rolunur 

~-- ~==============~-=== Sayı : 3~- SALI 
:::- - - =-========'===:...=-=-~-=-=-
~~~ 
ı İÇİNDEKİLER 
1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze. 

3 _ lnşa~t - Tamirat - Tuğla ve Kiremit - Harita. 

4 _ ~akı.neler, motör~r, sair teferruatı ve yağları. 
5 emır ve aksamı . 

- Elektrik. 
6 - Evrak 7 11 . 

1 matbua, kırtasiye, kitap. ~ aç. 
~ B Mü tef erı ik 
( 9 i . ~ cra ilanları. ) 

--------~""--'"""--~~~~ 

oıcuvucuLAH][MIZll. 
Muhı · 'b h ·· 

2 - "140,000,, kilo sığır etinin 
bedeli "49840" lira olup 0/o 7,5 te
minat akçesi ''3,738,, liradır. 

3 - Muvakkat teminat akçesi
nin münakasa saatinden bir saat 
ezvel '.\3. Tüm muhasebesi vezne
sine veya her kangi bir Malsandı
ğına yatırılarak kapalı zarflarin saat 
on dörde kadar Komısyona verU

miş olması lazımdır. 
4. - Miinakasaya iştirak eden

lerin bu işle meşgul olduklarına 
dair resmi vesaik ibraz etmeleri 
şaritır. Aksi takdirde Münakasaya 
giremiyeceklerdir. 

... 

IDAREHANL: 
• 1 

"POLIGLOT,, 
Terceme BUrosu 

Hillur sokak 17 • Galata 
Tünel yanında. 

i LAN ŞARTLAR! 
İDAREHANEDE 
GOROŞOL.OR 

Telgr : İet. MONAKASA 

TKLl!f'ON : 43097 

za Nisan 1936 

5 - Şartname herıün Komis
yonda görülebilir. 

İstanbul Harici .... akert 
Kltaatmdan 

Tekirdağınin 15,000 ve Malka
ramn 10.000 kilo sabununuıı pa
zarlığı 5 Mayıs 936 Sah günü :<>aat 

15 ve 16 ya bırakılmiştır. Şartna
mesi muhammen bedel, ilk temi
natı eskisi gibidir. isteklilerin ka
nunda yazılı belgelerle birlikte 
Tekirdağında Askeri Satınalma Ko
misyonuna müracaatleri. 

l k 
erem okuvucularımua yarından ıtı aren er gun o nıa .. J ' 

t b 
. u:ıre gazetemizin bir sahi"'esini 1-'ransızca basacağımızı 

e şır etm hl '.! ' .I ' 

. ........................ ._. ........................................................... ,._, ............. ~4 

B e . e keşbi şeref eyleriı. 

k 
u sahifede ıürkçe kısımda çıkan bütün ilanat ve mü-

na aıaları ·" l b' -n mu, assa ır hulasası bulunacaktır. 

Vazih maliimat almak istiyenler türkçe metinede müra
caat edebilirler 

1'\. NOS LElCTEUH.S 
Nous sommeı. heureux d' 

crerons, a partir de de . annoncer a nos ledeurs que r.ous consa-
t 1 maın une . t 
ous es detail toutes 1 page en, françaıs, resuman avec 

t 'd es annonces des d" d' t· t es dans no re e ifion turque. a JU ıca ıons con enu 

Pour plıJS amples rensei n , 
terer au texte t d , . • g ements, nos lecteurs sont pries de se re-

urc esıgne s.ous le meme numero ou rubrique. 

--:::~--.-------~~:.::.=::=---
i~~~~ ~U L E:3ELEDiYESiNDEN 

I na vergılerının adalar kazası müstesna olmak üzere 

shınbul ve mülhakalında haziran, eylül. birincikAnun ve mart aylarında 
olar ak dört t k ·u d d a sı e ve sayfiye mahalli olduğundan Adalar kazasın a a 
temmuz ve ik' . t . . -

ıncı e~rın aylarında olmak üzere iki taksitte ve arazı ver 
gilerinın de b"t" l - . ·k~ -

u un stanbul ve mülhakatında temmuz ve bırıncı anun ay 
larında olm k - b w 1 8 uzere iki taksitte alınması umumi meclişte karara ag •n-
mııtır. ilan olunur. 

!... - Erzak, Zahire, Et ve Sezze ; 
Seltmtyı Askart Satanalma 

Komisyonundan 

H 
1 

1
- Haydarpaşa hastanesinin 1 

az ran 926 dan 31 Mayıs 937 so-
nuna kada b' . 
ol " 1 ır senelık ihtıyacı 
S ~~ . 50,000" kilo koyun etinin 

c ırnıye Askerı Satınalma Koıni-
1Yonunca k 1 k apa ı zarf usulfle müna-
s:::s~5 20/5/936 çarşamba günü 

2 
_ ,~ c Yapılacaktır. 

bcd I' " 5o.ooo,, kilo koyun etinin 
. c 1 24820" liradır O/o 7 5 te-

mınat akç . . ' 
3 _ csı 1761,50 liradır . 

. Muvakat teminat akçesi-
nın !münakasa saatinden bir saat 
cvvc 33 T" . · um muhasebesı vezne· 
sıne veya h h . . it er angı bır Malsandı-

na yalırılarak kapalı zarfların saat 

on dörde kadar Komisyona veril· 
miş olmast lazımdır· 

4 _ Münakasaya iştirak edenle-
rin bu işle meşgul olduklarına dair 
resmi vesika ibraz etmeleri şarttır. 
Aksi takdirde münakasaya giremi· 
yeceklerdir. 

5 - Şartname hergün Komis-
yonda görülebilir. .. 

* * 
ı - Tüm birliklerile Haydar

paşa hastanesinin l haziran 936 
dan 31/5/937 sonuna kadar bir se
nelik ihtiyacı olan 140,000 kilo sı
ğır etinin Selimiye Askeri Satınal
ma Ko!!?isyonunca kapalı zarf usu
lile münakasası 22/5/936 cuma gü
nü saat 15 te yapılacaktır. 

2 - inşaat- tamirat -tuğla - ve kiremit - Harita ; 

Bolvadin Belediye Reisli
ğinden 

Bolvadin ilçesinin hali hazır ha
ritasının alınması eksiltmeye ko
nulmuştur, 

1 - lmar dahiline girtcek saha· 
nın miktan takriben ıki yüz hek-

tardır. 
2 - Beher hektarı muhammen 

olarak (25) lira üzerinden (5000) 
lira bedelı keşıflidir. 

3 - Haritanın alınma şeraiti 
Bayındırlık Bakanlı~ınca hazırlanan 
şartnameye uygun olacaktır. 

4 _ Eksıltme ve ihale kapalı 

zarf usuli iledir. 
5 - İhaleden (15) gün sonra 

müteahhit faaliyete başlıyacaktır. 
Haritanın ihaleden itıbaren asga.ri 
bir, azami bir buçuk senede ik
mali şarttır. 

6 - Eksiltme 20 Nisan 1936 
tarihınden itibaren 20 gün müd
detledır. 9 Mayis 936 cumartesi 
günü saat 10 da Bolvadin Belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye gırebilmek için 
9 mayıs 1936 cumartesi günü saat 
ona kadar muvakkat teminat ola
rak (375) lıra veya banka mektu
bunu ve ehliyetnamcsıni Bolvadin 
şarbaylığma tevdi etmeleri şarttır. 

8 - Haritanın tanzim ve ikmali 
az~mi_ bi~ buçuk sene olarak tensip 
edılmış ıse de talipler arasında 
daha kısa bir zamanda ıkmalini 
teahhüt edecek olan müteahhit 
tercih olunur. 

Ankara Valiliiinden ~ 

Keşif bedeli 802 lira 93 kuruş· 
tan ibaret bulunan hususi idare}'e 
ait bina helalarının tamir ve inşası 
açık eksiltmeye konulmuştur. ihale 
l.1 • 5 - 936 tarihinde saat 15 de 

vilayet daimi encümeninde yapı

lacaktır. 
Eksiltmeye girmek istiyenler 60 

lira 25 kuruşluk muvakkat temi
nat itasına mecburdur. 

Şartnameyi ırörmek istiyenlerin 
hususi muhasebe müdürlüğünde 

görebilecekleri ilan olunur. 

Baymdır Belediyesinden: 
Kapalı zarf usulile 11·4-936 ta

rihinde ihale olunacağı ilan o !un 1n 
Bayındınn halihazır ve müstakbel 
harita ve planları münakasası ne
ticelenmediğinden aynı şeraitle 

kapalc zarf üsulile '20-4-936 dan 
itibaren 12-5-936 salı günü saat 
16 ya kadar devam etrnek üzere 
yeniden münakasaya çıkanlm:ştır. 
İsteklilerin Bayındır Belediyesine 
baş vurmaları. 

~

Karacabey l\ler inos Y t: tiş-

tirme Çihliği Müdürlü

ğünden: 

1- Karacabey Harasında müte
şekkil Merinos Yetiştirme Çıftli
ğinin °5863., beş bin sekiz yüz 
altmış üç lira "16., on altı kuruş 
bedeli keşifli pansiyon binasının 

kaloriftr inşa ve tesisatı açık tk· 
siltmiye konmuştur· 

2 - Eksiltme 29 Nisan 936 
Çarşamba günü saac on beşte Is· 
tanbulda Baytar Müdürlüğünde te· 
şekkül edecek Merinos Çiftliği Ko
misyonunca yapılacaktır. 

3 _ Bu işe aid evrak ve şart-

nameler şunlardır: 
A - Mali şartname 
B - Fenni şartname 
c _ Nafia şeraiti umumiye:-i 

D - Proje 

mne K:omısyonu Tahmi 

( 
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lstiyenler bu evrakı bedelsiz 
olarak Karacabey Merinos Çiftliği 
Müdürlüğündeu veya İstanbul Bay
tar Müdürlüğünden alacaklardır. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 440 lird muvakkat temi
nat vermesi. 

5 - isteklilerin şeraiti kanuni
yeyi haiz olması ve 2490 numa • 
ralı kanunun tarif atı dahilinde ek
siltmiye iştirak eylemesi ilan olu
nur. 

Samsun Halkevi Proje 

Müıabakası 

Cumhuriyet Balk Partisi 

Samına İl Yönetim Kurulu 

Başkaobğıodao : 

Samsunda yapılacak Halkevi bi
nası avan projesinin hazulanması 

diplomalı mimar ve mühendisler 
arasında müsabakaya konmuştur. 

Müddet 30 Mayıs 936 ya ka
dardır. 

Birinciye 1000 İkinciye 500 lira 
mükafat verilecektir. Şartname ve 
Vaz'iyet planı Samsun, Ankara, 
lstanbulda Halkevleri Başkanlıkla
rından temin edilebilir. 

3 Makineler, motôrler, sair teferruatı ve yağ ları ; 
K.aracebey :Uerinos 
Yetiştirme Çiftliği 
Miidürlüğundeo: 

1 - Karacabey Harasında müte
şekki l Merinos Yetistirme Çıftliği 

Müdü rlüg-ünde aşağıda ziraat ve 
çayir işlerinden kullanı lmak üzere 
makine ve alit ayrı ayrı açık ek
siltm ı ye konmuştur. 

2 - ilan müfredatı bunlardır : 
A - On aded çayır makinesi ih· 
tlyat teferrüat ve beher çayır ma
kines i için on sekiz aded kılavuz 

ve o uz altı eıded bıçak ve bir 
aded kumple biçak ve ayrıca bu 
on a ded çayır makinesile beraber 
iki aded bileme makinesi, beher 
adedi (170) yüz yetmiş lira mu
hammen fiat üzerinden yekOn 
(1700) bin yedi yüz !ıra muham
men kıymetınde. 

B - Bir aded küçük tohumları 
ekme ğe mahsus hayvanla cerredi
lir ve çok hassas bir surette ka· 
bili ayar mibzer makinesı " 350 ,, 
üç yüz elli lıra muhammen kıy· 

mette. 
C - Bir aded distiller kırk beş 

ila elli bı.:y rir Kuvvet rsarfeden 
traktörle cerredilmek üzere büyük 
disliller makinesi (550) beş yüz 
elli lı ra muhammen 11.ıymette. 

ç - on takım tohum kapatma 
tırmığı beheri dört yapraklı beher 
takımı elli lira muhammen fiat 
üzeqnden yekün (550) beş yüz 
lira muhammen kıymette. 

D - B!r aded yem hazırlama 

mayınesi " Farinax., ( 1000) bin lira 
muhımmen kıymette . 

E - Sekiz aded çayır otunu 
top Jma tırmığı, beher otuz dişli 

beh ·r adedi (100) yüz !ıra muham
men fiattan (800) sekiz yüz lira 
mtJ hammen kıymette . 

F - Iki aded seyyar mutfak 
arabası b eher adedi (500) beş yüz 
lira muhammen fıatıan yekfi n (1000) 
bin lira muhammen kıymette . 

3 - Ihale günleri VP. ihale yeri 
aşağıda yazılıdır. ihale lstanbul 
Baytar Müdürlüğü binası dahilinde 
aş ığıda gösterilen gün ve saatler
de teşekkül edecek Merinos Çift
liğı Satınlma Somisyonunca ıcra e
dıa cektir. 

1\ - İhale 8 mayıs 936 tarihine 
m ıı sadif cuma günü saat onda 
1700 bin yedi yüz lira mnhammen 
kıymetli on adt d çayır makinesi 
ve: ihliyat lc:ferrüa tile. 

B - 8 mayıs 936 tarihıne mtı
sadif cuma günü saat on bırde 350 
üç yüz elli lira muhammen kıymetli 
mibzer. 

C - 8 mayıs 936 tarihine mu
sadif cuma günü saat on dörtte 
550 lira muhammen kıymetli dis. 
tiller. 

Ç - 8 mayıs 936 tarihine mu
sadif cuma günü saat on beşte 
550 lira muhammen kıyme '. li on 
takım tohum kapatma tırmığı. 

D - 8 mayı'> 936 tarıhine mu
sadif cuma günü saat on altıda 

1000 lira bin lira muh~mmen kıy

metli yem hazırlama mak inesi. 
E - 9 mayıs 936 tarı h ine musedif 
cumartesi ifÜnÜ saat dokuz buçukta 
yekunu 800 li ra muhamm en kıymdli 
8 aded çayır olu toplama tırmığı. 

F - 9 Mayis 936 tarihine mü· 
sadıf cumartesi günü saat on birde 
bin lira muhammen kıymetli iki a
ded seyyar mutfak arabası. 

4 - ilan muhteviyatı olan işbu 

alımlara aid muvakkat teminai. mi
ktarı bunlardır : 

A - Çayır makineleri için 128 
yüz yirmi sekiz liradır. 

B. - Mibzer için 27 yirmi yedi 
liradır. 

C. - Distiller içın 42 kırk iki 
liradır. 

Ç - Tohum kapatma tırmığı 

için 38 otuz sekiz liradır. 

D - Yem hazırlama makinesi 
için 75 yetmiş beş liradır. 

E - Çayır olu tırmığı !Çin 60 
altmış liradır. 

F - Seyyar mutfak arabaları 

için 75 yetmiş beş liradır. 

5 Bu i~lere aid mail, fenn i şart
nameler lstanbul Baytar ve Kara
cabey Merinos Çiftl iği Müdürlük· 
lerindedir 

6 - isteklilerin 2490 numaralı 
arttırma, eksiltme kanunu tarifah 
dahilinde kesiltmiye iştirakleri ilan 
o unur. 

Karacabey Merinos 
Yetiştirme Cittliği 
Müdürlüğünden 

Karacabey Harasında mütesekkil 
Merinos Yetiştirme Çı ftliği Müdür
lüğünce 310 lira üç yüz on lira 
bedeli kıymetli bir aded "Silö e
dilmiş mısır saplarını, otları ve hu
bubat saplarını" doğramağa mah
sus yem hazırlama makinesi açik 
eksilt rniye konmuştur, 

2- lahle lstanbul Baytar Müdür-

lüğünde 9 mayıs 936 cnmarteı 
günü saat on dörttür. 

3 - Muvakkat teminat miktan 
30 otuz liradır. 

4 - İsteklilerin 2490 numaralı 
kanun tarifah dahilinde eksiltmiye 
iştirakleri ilin olunnr. 

İst, Posta 'f. T. 
Bvşmüdürlüğünden 

1 - Deniz poıta nakil vaaita
larında olan 2 numaralı motör
botun bazı kııımları pazarlıkla ta -
mir ve telvia ettirilecektir. Muha
mmen bedeli 265 lira muvakkat 
teminatı 19 lira 88 kuruştur. 

2 - Bu motörun tamirde kala· 
cağı müddetçe yerine 15 gün 
mecburi ve beş gün ihtiyari ol
mak üzere altı yedi mil şüt'atinde 

ibir motl>r ekıiltme ile tutula: 
tır. Gündelik muhammen b• 
8 muvakkat teminatı 12 liradJ 

3 - Motörün tamir pas • 
4-5-936 pazarteai rünü aaet ıs 1) 

kiralanacak motörüo ektilt G 
iae ayni ründe uat lS,30 t• * 
)ataaarayda Poıta T.T. Bit 
dürlüğü Alım Sahm Kooslff 
nunda yapılacakhr. 

4 - Kiralanacak mot 
poata hizmetine el.-erişli /:. 
ğ'una dair bılibler lıtaobul I' 
Müdüriyetinden bir Ye.ika al•~ 
lar ve teminatlar1nı pazarlık ve 
ıiltme saatinden 'evvel yatarmıf 
caklardır. Şartaname hergüo 
müdürlük Kaleminde görülebl 

4 -- Saraciye ve teferruatı, Demir ve Aksamı ; r 

Posta Telgr1tf Fabrıkası 
Miidtirlüğünden ; 

Fabrika ihtiyacı içio lüzumu 
olan 567 lira 50 kuruş muhıtm
men bedelli ve muhtelif kuturlu 
(600) aded çam ve (350) aded 
pınar tahtasile 4120 lira muham
men bedelli muhtelif eb'adda 
(1000) kilo yuvarlak (31000) kilo 
lama demiri (1000) kiloııaç ve 4705 
lira muhammen bedelli ve muh· 
telif eb'adda (700) kilo perçin çi
visi (1000) kilo demir ıomun 

(300) kilo çember (9000) kilo ci
vata ve somun ve (15000) kilo 
ağ'aç vidaai 19-4-936 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle 
ayn ayrı açık ekıiltmıye konul
muştur. 

Eksiltmeleri 4·5 -936 pazartesi 
güoi saat on dortten itibaren ıi· 
raıile Salkımıöğütteki Fabrikada 
mütefekkil Mubayaat Komisyon· 
nuoda yapılaeaktir. Şartnameleri 
giSrmek ve fazla malumat almak 
için hergün Fabrike Müdiriyeline 

müracaat edilebilir. Tali~! 
muhammen bedf!llere göre yr 
yedi buçuk' niıbetindeki teoıi'; 
lerını ek!iltme gönü öğ'ledeo 

vel yatırmaları lb.ımdır. 

M. M. VekiHeti 
S. A. Koıııisyonondaıı 

300 tane direklik demir P 
rel 

364 tane takazlık kornier 
miri 

Yukarıda yazılı iki kalem -
habere malzemesi alınmak içİll 
çık eksiltmeye konmuştur. f-fe 
nin bedeli 4955 liradır. Şartnatıl 

parasız olarak komisyonumuı 

alınacaktır. 

İhalesi : 8-5-936 cuma ~ 
saat onbirdedir. llk teminatı : ~ 
lira 62 kuruştur. Eksiltmeye gı 
cekler 2490 sayıh kanunun 2,3 
maddesiyle ılgili olanlar belg~ 
riyle birlikte ihale gün ve vaktırı'ı 
M. M. V. satınalma komisyotı11 

gelsinler. 

.......................................... , ................. ~ ..... I' . ....... ~ ............. ~·~· . 
8 - Elektrik 

Havran Urayındao 
1 - Havran kasabasının elektrik 

tesisatı Nafia Vekaletince mu
saddak proje ve şartnemesi 
mucibince eksiltmiye konmu
ştur. 

2 - Lokomobil elektrik müvellidi 
tevzi tablosu, irtibat nakilleri 
şebeke tesisatı ve bunların 

montajları ve sair bilcümle te
ferrüat ve malzeme kapalı 

zarf usuliledir. 
Bedeli muhammen 28500 li
radır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnameleri. 
B - Mukavele projeleri. 
C ·Fenni şartnemeler. 
D - Proje ve planlar. 
E • Kefişnameler ve teferrü
atı. 

4 -- istekliler bu evrakı Havran 
Belediyesinde görecekleri gi
bi, bedeli mukabilinde lstan
bulda, Taksimde lstıklaI a
partımanmda elektrik mühen· 

disi Hasan Haletten a1abiil',ı 
5 - Eksiltme 10 Nisan 936 1

1 hinden itibaren 41 gün ° 
eksiltme 20 mayis 936 ç' 
şamba günü saat 15 te 
vran Belediye binasında f 
pılacak1ır. K 

6 - Eksiltmiye girebilmek ~ 
taliblerin keşif bedeller J 
% 7,5 nisbetinde muva~ 
teminat akçesi yatırı11 ~ 

veya 2490 numaralı kaıtıJ, 
tarifatı dairesinde bir b'/ 
mektubu getirmeleri ve ·I. 
diye kadar bu gibi 1 'ti 
yaptıklarını ve bu hns~S ti 
fenni kabiyetlerini gos , 
vesika ibraz eylemel~rl eJ 
bunlar bir şirketi temsıl ııt 
yorlarsa, musaddak ve" 1; 
name ve mukayyed bıJ e 
dukları Ticaret Odası ;,,, 
mahkemesinden son t rt" 

bir vesika göstermeleri şs . 
7 - Teklif mektubları bd 

maddede yazılı saatten . e 
saat evvel Belediye daır 
teslim edilecektir. post:~ 
gönderilecek mektublarl 
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hayet mezkur saate 
gelmiş ve dış zarfın 
muınile k 
şarttır . apatılmış 

kadar 
mühür 
olması 

8 - Teklif mektublanrun 2490 
numaralı kanunurı tarifatına 

ve hükümlerine uygun olarak 
hazırlanmış olması şarttır. 

--- Evraki matbua, Kırtasiye, Kitap : 

SaBayıııdırhk Fen Ok l -
tınaln K u u törliiğü binaaı içinde Ltıeler mu· 

la uı·unıundan : haııebecili~iııde toplanan komiı -
Okul kütüphan . • • yonumuzda yapılacakhr. iık:temi · 
calc: 83S ı· eın Jçın ıatıaalı nat 62 lira 65 kuruştur. lıteklile· 
d ıra 27 k . 

elli ecnebi k" uruş tahmın rio eksiltmeden bir srün evveline 
t•rtoa- . ıtap ve mecmua· 

-eııne .. kadar şartnameyi görmek ve ilk 
unaa gihıü "b l • srore 24/4/936 

LI ı a eı1 ya 1 k - teminatlarını yabrabilmek üzere 
~~ekailtnı.. k pı ına uzere 

... ye onnı 1· Arnavutköy Sarraf burnundaki 
iıteldi "•k • uştu. abu gün· 

h kaıu.ınr llladığından 2490 sa· okula başvurmaları ve ekıiltmeye 
un 43 - teminat makbuzları ve 2490 sa · ucibince Uncü maddeıi 

L-·ı tenıdit d'ld' . yılı arttırma eksiltme kanununun 
amıı tıne 415193 e ı ığınden 
ıaat 14 te İsta 6 pazartesi günü 2, 3 üncü maddelerinde yazılı bel· 

nhul Kültür Direk- j'elerle gelmeleri. 

~ - ilaçlar Kı · 'k 
~---..!.:.:..'._ı' ını ve ispdnciyari Alat: 
Çankırı vn.. -

Ve ı· ti ayl~ t i Rı lılmt ve Ankara Sıhhat Müclürlüklerile ç ınaı )1 
J)i • k , · lUtveınet Çankırı Memleket haataoesine 

1 _ ç1 
e ._toı•lüğiinden: müracaat etmelidirler. 

• • IDllllfl Dl l k 
teaııuıı 82 k 

1 
enı e et hasta- 3 - Eksiltme Maymn ikinci 

•uh a e11tden "b C 10 d Ç •nınıen bed l' ı aret ve umartesi güıııü saat a an -
lan ilaç ve Tıb~· 1 ıı_ss lira bulu· kırı Vilayeti Daimi Edcümenincle 
'36 tarihinden 

1
• ~aızenıeai 17-4- yapılacaktır. 

•Üddetl ıtıbaren ıs -e açık k . gua 4 - Taliplerin bedeli muham-
•uftur. e sıloıeye konul- mene nazaran yüzde 7,5 ve lS 

2 - fatelikler b hesabile teminat ve depoz:ito ak · 
ırtoaoıeyi • u huıuıtaki çaları ile birlikte mezkür aün ve ve ılaç r t . . o 
larkalaruu .. 11 eaını ve saatte Encümende hazır bulun· 

gorınek üz.ere iıt b l 
~ - - - _ _ _ an u maları ilan olunur. 

lı·· ~ ...... ~ ~ ......... 
_:·- ... uteferrik - - - - - - - - - - - - - ---- -

Ankara Elektrik T .. ._ 
An . ur.._ 

onım Şırket· d 
ıo tu: 

atın alınacak A .... 
gaç Direk 

- Direklerin cin . 
- Kuru Çam • 11 

ve evıafı 
U agacı 

zunluk • 8 
• ınet d olın1yacakt ro an aşağı 

B ır. 
- •f tarufını11 k 

tinıetred utru : 14 ıan· 
hr en •Ş•ğı olınıyacak· 

R'Öı:nülecek k 
tru : IS _ ıanua ku· 

- B d k 22 ••ntinıetre 
I • •ız 9•tlakıız 

olııııyacakt ve iğri _ ., ır. 

' C.Yaafa 
Yukarıda 

•echile 150 d Yazıldığı 
""'d • ed di k 
&• a yazılı Şa ti re aşa-

:. •abn ahnaca•-r ar dahilinde 
Yı - Mab 11· 1ebr. 
~ a ı~den A k 

nuoa lcad n ara iıtaıyo-
ID•arafları art na,..Jun veıair 
lzere Aok ıa ana ait olmak 

ara • l'aııon i,. · d ııtuyonunda 
rlb e te l' C.lchr. 1 un oluna-

- Direkle · 
rı11 · k teıliın 

1 
fır et tarafından 

bede)j f 
8 ındığı ikinci K"Ün 

derhal t ~~ura nıukabilinde 
- Müddeti et •ye olunacaktır. 

den itib eılinı ihale tarihin-
aren ~ 

Zarfıııd •zanu 011 gün 
Y • l'uku b ı - ulcıırıda u acakhr. 
illa fartl C\'ıafı ve ıatın al• 
direk · . arı Yazılı 150 aded 

ıç111 b h 
birlikte nı e erinin fiatile 
bild' ec1nuunu11 fiahnı 

ıren ve d' 
ve ••bnah ıreklerin evsaf 

ın Şartlarının ka-

bul edildiği hakkında yapı

lacak teklifin nisan 1936 a · 
yının 30 uncu gününe kadar 
Şirket Mlldürlüğüııe hitaben 
gönderilmesi lazımdır. 

lstaobul İikao direktörlü· 
ğüoden 

Gelibolu, Çtnakkale iskelelerin· 
de veya lıtandulda vapurda tes· 
lim edilmek üzere mevcut şart• 
namettine tevfikan göçı:nenler için 
araba satın ahnacakbr. Vermek 
isteyenlerin şartnamesini görmek 
üzere Sirkecide Mithat paşa ha -
nında İsklo MüdürlQğüoe gelme -
leri. 

Deniz Levazım S .ıtıoalmu 

Komisyonundan : 

Marmara Üssübabri komutanlığı 
Satınalma komisyo:ıuadan: 

Deniz Fabrikaları ve Atölyeleri
ne ve ioşaata muktazl malzeme 
puarlıkla aatm alınacaktır. 936 
May;;a ıonuna kadar her Salı ve 
Perşembe günleri aaat 11 dea 15 e 
kadar fateklileria izmitte Tersane 
kapısında Sahnalma Komisyonuna 
müracaatları. ..... . ...... , .. .. .. . . .. 

KiRALiK 
Müstakil küçük evler 

ooc--

Kadiköyünde Kuş Dilinde. Tahta 
Köprüde, Dere floyuııda , Şefik Bey 
Sokai:{ında, bahçe içinde, her birı 
iki oda, bir mutbak, bir hela ve 
bir de tavan arası vardır. Havası 
g üzel ve açıklık mahalde o lan bu 
evler, aylığı, terkos su nı ile birl ı kte 

~ 
12 liradır. Arzu edenler ~ynı ad reste 
36 nunıaıada Bay lbrahımc mılra
taat edebilirler. 

9 - icra ilanları 

İstanbul Asliye 4 il.neti 
Hukuk mahkemesinden 
atanbul Hazine muhakemat 

müdüriyeti vekili tarafından Ta· 
kaimde Valde çeşmesinde 23 No. 
lu evde oturan Mehmet Sait a
leyhine 35·499 numara ile ,açı· 
lan Karaköyde acanta binası it
tiaalindeki kulubenin kirasindan 
227 buçuk lira tahliyeye kadar 
işleyecek kiranın tahsili dava-
sının yapılan muhakemesinde 
aubut delili olmak üzere da-
vaci vekili bir kıt'a müzayede 
kaimeıi ibraz e\miş ve bunun 
altındaki ve müddaaleye ait 
olduğu iddia edilen Mehmet 
Sait imzası hakkında nıidarı tat
bik evrakı olmıtdığıttı davası ve
kili beyan eylediğinden davacının 
Müddeaaleyhe bir yemin teklifi 
lüzumuna karar verilmiş ve dava
cı vekili dahi müddeaa{eyhe ye· 
mio davetiyesiniu tf"bliğine ve 
gelmediği takdirde yeminden İm· 
tioa etmiş addedilerek davaya 
sabit nazariyle bakılacağına ve 
bunlardan bahisle de muameleli 
gıyap kararının tebliğine ve mu
hakemenin 18/5/936 Puarteai gü
nü saat 14 de talikına karar ve
rildiğinden be rmucibi karar yu· 
karda adı ve adreıi yazılı müd· 
deaaleyh yazılı günde mahkemeye 
gelerek yemin etmediği vıe ilan 
gününden itibaren gıyap 1<ararına 
itiraz eylemed ği ve bir vekil 
göndermediği takdirde vakı

alan kabu~ etmiş ve yeminden 
imtina e1lemiş addiyle davaya 
•ahit nazariyle bakdarak J'I abın· 
da da hükküm verileceği ilin 
i(an olunur. ___ ...... - -

lstanhul A~vlie li(•uııcn 
Hukuk lUalıkeınnl'iindeu : 
lıtanbu( maliye muhakemat di

rektörlüğünüa Vaogeloğlu; Kosti 
aleyhine açtığı ver&1et davası ar• 
zubali mumai1eyhio yazılı adreste 
bulunmamasından dol.ııyı hilale· 
bliğ iade edilmiş ve tayin edilen 
müddet te geçmiş olması hasebiyle 
gün tayin ve ilan ~olunmuş mu· 
maileyh tayın olunan günde 
dahi mahhemeye gelmemiş oldu
ğundan hakkında gıyap kar 
· t'h · 1 -ı- an ıt ı azıy e ı aoına karar ve .1 . 

rı auş 
ve duruşma 22·5·936 Saat 13130 a 
bırakılmışdır. Mumailayh K . 

k - _ d oıtı 
mez ur gua o Mahkemeye 1-

d' - ' ge 
me _ıgı ve _ya tarafından bir vekil 
dahı Gon lermediği takdirde 
hakkındaki duruşmanl . b 0 gıya ında 
cereyan e:deceği ve bir daha nıah -
kemeye alınmayicagc • b 
cereyan edeceği ve b!ıy~~:~ 
mahkemeye alınmıy•cağı t bl"-
Mıkamına kaim olnı k e ıg 
·1- l a üzere 
ı an o unur. 

İ~tanbul '"'lı'y.n 1) . . . H r\...., .-- ~c-~ıncı 
uknk Jlaltkeıuesh1<l(ln ; 

Hazinei maliyenin Galatada 
Havyar hanında 45 No d 

· a otu-ran t- d uccar an Garigoryrdi ·1 
k fT B 1 1 e e ı ı oğaziçinde yeni köyde 
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aya Nikola maballeaiııde 173 )'4 

da oturan Mehmet Nail aleyh. • 
2900 lira alacak davasından ~:~ 
layı mebligı mezkiiırun her "ki 
ıinden tahıiline dair mahkeO:e
den almış olduğu ilimin • 

•uretı 
muaaddakaları ikametaahl .. d .1 • • arına 
gon erı mış iıede kendileri bulu-
namadığından bili tebliğ i d 

d 'l · b • e e ı mış ve ermucibi talep ·ı1A . . an en 
tebhgat ıcraaına lüzum göruloıi 
olduğundan ttbliğ makına kai~ 
olmak üzere ilam sureti mahke
me kori.doruna yapıştırıldıj'ı gibi 
gazete ıle de ilin olunur. 

~ 

İstanbul Beşinci İ<•ra 
ıınırluğmulan : 

lf e-

Yeminli üç ehlivukuf tarafin
dan temamına 9272 lira kıymet 
takdir edilen Beyoğlu Hüıeyin 
ağa mahallesi Pire Mehmet Katır 
sokağında eski 17 yeni 11·8-6 nu
maralarla murakkanı bir bap 
apartman ve altındaki garajın 

dörtte uç hisseıi açık arttırmaya 
vaı.edilmiş bulunduğundan 29·5-
936 tarihine müıka if Cuma 
günü saat 14 den 16 ya kadar 
dairede birinci arhrması icra edi
hcektir. 

Artırma bedeli taktir edilea 
kıymetin ° o 7S iui bulduğu tak
birde müşterisi üzerine bırakıla

caktır . Akıi halde en son arttıra
nm ta.ıhhüdü baki kalmak şartiyle 
arttırma lS gün daha temdit edi . 
lerek 15·6-936 tarihine müıadif 
Pazartesi günü saat 1 ı den 16 ya 
kadar keza dairede yapılacak o
lup işbu ikioci arthrmada arttır· 
ma bedeli muhammen kıymetin 

% 75 ini bulduğu takdirde müş
terisi üzerine bırakılacak ve akıi 
takdirde yaoi arttırma bedeli ta', _ 
dir edilen kıymetin % 75 ini bul
madığı takdirde (2280) nunıaralı 
kanunun ahkamına tevfikan satış 
geri bırakılacaklır Satı, . • · peşın 
para ile yapıhr . Arttırmaya işti· 
rak etmek istiyenlerio kıymeti 
muhammenenio % 7 ,5 u niııbetin
de pey akçeıini veya milli bir 
bankanın teminat mektuzanu ha· 
mil bulunmaları lazu11dır. 
Hakları tapu sicili ile sabit ol· 

mayan ipotekli alacaklılarla diğer 
•likadarlarııı ve irtitak hakkı sa
hi p\erının bu haklarını ve husu
siyle faiz maarafa dair iddialarını 
evrakı müsbiteleriyle birlikte ilin 
tıırihinden itibaren 20 gün zar
fında dairemize bildirmeleri la
zımdar. ,., ksi takdirde hakları ta · 
pu ıicilliğiyle sabit olmayanlar sa
tiş bedelinin paylaşmaaudan ha
riç bırakıla.rlar. 

Mezkur üç hisseye isabet ede· 
cek mikdarının ıxıüter:ıkim vergi, 
tenviriye, ve tanzifiyeoden müte
vellit belediye rüıumu ve vakıf 

ieareai borçluya ait olup bedeli 
müzayededen tefrik olunur. 20 
senelik evkaf tavizi müşteriye 
aittir. 

Daha fazla malumat almak is
tiyeolerin 8 5936 tarihinden iti
baren herk~si n görebilmesi için 
dairede açık bulundurulacak ar-
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brma ıartaameaiyle 934-3994 dos
yaya müracaatle m.eıkur do.,.ada 
mevcut bulunan •eaaiki r5rme
leri lbım olup artırmaya ittirak 
edecek mü.terilerin itbu gayri 
DU!akule alt bulunan "111al6matı 

ltrenmit addolunacakları ilin o· 
lunv. 

m. 

Müzayede 
İstanbul Levazım Amirliği 
Satına.ima Komisyoııunda.n : 

Bir numa,ah Dikimevinde mev
cut 328 adet dikit ve ıara~ maki
aeaile 64 adet Hraç tahtaıı 4 
MaJı• 936 Paııarteıi günü saat ıs 
te açık artırma ile Tophanede 
ST. AL. Ko. ca satılacaktır. Tah· 
min bedeli 2733 buçuk liradır. 

b" teminatı 205 lira bir kuruıtur. 
Makineler Defterdarda Dikime
Yinde ve ıartnamesi Komisyonda 
rarülebilir. iateklilerin belli 1aatte 
Komi•yona gelmeleri. 

inhisarlar U. l\liidiirlüğün-
clen ; 

Kla•yeleri Franaızca ya:u yaz-

mata mabıua n muıtamel S 
adet yazi makiaeai pazarhkla aa· 
tılaeakbr. 

lıteklileria makineleri görmek 
üzere hergün Cibal i f abrikaunda 
ve pazarhk içia de '/o 7,5 güven
me parasiyle t>irlikte 4.5 936 Pa
zarteıi günü ıaat 10 da Kabataşta 
levazım ve mübayaat şubesindeki 
alam, ıatım komiıyoauaa müraa· 
catları. 

--
Askeri .H'abrikalar Umuııı 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan 
Zeytinburnu Silah tamirhanesi 

ile Bakırköy Barut Fabrikası a
razi•i dahilindeki otlar 12 Mayıa 
936 Salı günü aaat 14 de e1ki 
Saiipazarında Aıkeri Fabrikalar 
Satınalma Komiıyonunda açık art· 
brma ile .atılacaktır. Şartname11 

her gün Komiayonda otlar maba· 
ilinde görülebilir. Muhammen be
deli (500) liradır. lık temioah 
7,5 liradır. lıteklilerin ilk teminatı 
Beyoğlu MalmG.dürlüğüne yatıra· 

rak o gün ve 1aatte Komisyonda 
bulunmaları . 

istanbul Gümrükleri Satı~ İ şl eri MfHlül'lüğüıulen: 
M. K. N. Ağırlığı Değeri Etyanıo cinııi 

K G. L. K. 
5072-277 19,00 14,82 Fanila kolluğu ağızhğı. 
5224·460 2,395 143,70 ipek örme şarpa. 
5223-409 31,000 177,50 Müı. Yün erkek elbiıeıai. 
Yukarıda yazılı eşyanın 29·4·936 G . saat 14 te Sataş salonunda 

ihalelel'İ yapılacaktır. isteklilerin şartlarımuı: mücibiace yüzde yedi 
ltuçuk pey akçlerini yatırarak makbuz vesair evrakile kanunen muay
yen olan G. de 1atış 1alonuna gelmeleri i lao olunur. 

C KARILERIMiZE PEK MÜHİM BiR KOL~ YLIK : , 

c ' c Vergi iılerinizin halli için mutahassıs bir müşavir ' 
c arkadaır.mızı daima emirlerinize amada bulundur- ' 

: maktayı~. : 

l"lüdern ve Sti l 

Güzel Mo~ilya 
MERAKLILARINA : 

BEV OGLUND lI. 

BAKER 
ve eski 

HAYDEN 
mağazalarında 

veni açııtm 

mobilya Salonlanm 
zivc\rct ec1iniz. 

Teşhir edilen bütlın mobilyalar 

elma sız bir nefasette ve fi aflar 

rekabet kabul etmez derece

dedir. 

.. _ TEDiYATTA KO LAYLI K' -

satılık Depo 
Galatada Karaoğlan soka

ğında 10 X 10-=100 metre mu· 
rabbaıada ve 30 metre tram
vaya yakan kirgir bina kira
lık veya ıatdıkur . Bu bina 
depo veya fabrika için elve· 
rişlidir. 

İdaremizde (M. 20) müracaat 
~~~ 

C. BECHSTEİN 
GROT~IAN • STEINWEG 

IBACH 
MESHUQ PiYANO fABQIKAlA ~IN AGENTASI 

MÜKEMMEL YENİ ve KULANllMIŞ 
UCUZ PİYANOLAR 

AVRUPA P4SAJİ,178eyoglu İSTA-=l 

Kii<;ii.k ilaıılar n~ para ile 
kahnl Nlilir. 

İmtiyaz ııahibi ve Yazı lşleli Direktö rü : İsmail Girit 

liaaıldıgı yer : E . Daküı, Galata, Perçemli Sokak, No. 3. 

- · f.ınne uygun olmıyan 
hir elektrik tesiSI 

Cereyan kaçırır 
VE 

Sarfiyatı çotaltır 

ELEK'fRiK 
TESiSATI 

BiR DEFıA YAPILI 

iyisini gaptl1:mak menfaatiniz 

icabıdır 

SATIE 
en mükemmel tesisatı 

12 AV VADE iLE YAPAfl 

SAT • 1 E 
şubelerine müracaat kafidir. 

" Müna~asa Gazetesi" DirektörlüDüne • 
BiLLUR SOKAK No. 17 
GALATA-iSTANBUL 

ti Gazetenize ........... .. . ayhk abone olmak i• 
Abone bedeli olan .. .... ···············-- kuzuş buğüa po~ta hl~ 
gönderilmiıtır. Çdcan sayılHı afağidakl adresime muntw' 
r6nderini:ı, 

lımi 
(Okunaklı) 

Adru .................... . 

.. .. ......, 

Bayanlar! 
Eviııize çamaşır çividi alll'ken ınarkaEnna dikkat~ 

ALAME1i FARiKASI 

"Fil~ BAŞ 
Resminden ibaret olan , 

:r ü r k Çamaş ı r Ç i v i d' 
Çam aşularınıza katıyen ''leke,, ve "Dalga,, yapmaı~ 
bir renk verir. Diğer çivitıerden çok iyidir :er yerde tercı 

HAKtKf TÖ.RK 

VE 

yerli malım iftiharla araymız 


