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' GAZ~TESI 
Telgr.: 1st. MÜNAKASA 

Telefon: 4.'i097 

PERŞEMBE 2 Temmuz 1936 

........... ........... ~..._.~~...-~ ................. ____ ..... ._... ........ , 
1 Ç 1 N D E K i L E R: ı 

Piyasa Haberleri ı 
Kanunlar, Karaanameler. Ticaret muahedeleri ı 

hanlar, emirler, teblitler f 
a) Münakasalar : • 

1 - Erzak, Zahire, Et ve S~bze. ! 
2 - ınşaat, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme, Herita. 1 
3 - Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Levazımı. 
4 Mensucat - Elbise - Kundura - Çamaşır v. ı 
5 Elektrik Tesisatı ve Malzemesi 
6 - Saraciye Demir aksamı ve saire t I 
6 - Makineler, Motörler, sair Teferruatı ' 
1 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları ve saire ' 
8 Müteferrik ı 

b) Müzayedeler. ı 
l Emlak ı 
2 - Mültezimlik işleri. ı 

,_ 3 Müteferıik. • 
......... .._ ...... _ ..... ..__~ .. -~ .............................................. ~ ...... 4 ...... , ,. .... ,~ ... . 

PiY ASA HABERLERİ 
Uic fi:ıtleri tesbit edildi 

:'G•tri mamulabnın maliyet 
~· tı, fiatlannın kontrol ve 
S..ati hakkındaki kanuna iı
~ ~il pamuklu iplik toptan 
~ ~tları İktisad Vekaletin

\. lı dıd ve tespit edilmişti. 
~- 11•uıta hazırlanan tarife 
~~f•likadarlara bildirilmiştir. 

e 4 kilo 530 gramlık ip· 
.. •ltetıe · ·· ı l.:_ il rıne gore yapı mış-

--' ~rGnden itibaren memle
~ll er tarafında mağazada 

aatı,, bu tarifede göıte
• il •t iizerine olacaktır. 

I ıa,.:_llllra 360, 6 numara 370 
~ "" '• 38o, 10 numara 390, 
~ -..:ar• 435, 14 numara 460, 
~ 11ı11 lra 500, 18 numara 530, 

11ı,:ar• 560, 22 numara 590, 
i..tll" fi lra 8'lO kuruttur. 
ı~ir. •tlar diiz vater iplikler 

1_ İçill !ıvr~klar yani ekstra
..., lçı il fıatlara 70 ve fili-
~~ ~de 80 kuruı kadar ila
~t :Pılabilecektir. Fakat 
~~; lleb fiatlardan dolayı 
""it lta~i llle~cut ve malüm 

telerı detitmiyecektir. 

ll.,eıu -
'-'e~•Ya kömür ihracatı ;!!• ita:' heyeti kararile Bre

t.a.:.."'-i ~· mukavelesi için mu
~li. 7 ~ . •y müddetle uz:a
~·•le ~~ınci tefrinde yeni 
~ ,.,, ~Çın ınünakua yapı· 
~li.. ~e •hveye karşılık ola-

-....._ll 
11 ltamGrü ihraç edil
•~iyet normal bir 

haldedir. Piyasada ihtizaca ki· 
fi mal vardır. 

Bu günlerde Brez:ilyaya daha 
60,00() ton maden kömürü gön
derilecektir. 

jop iplikleri resmı 

Ankara jop ipliklerinin be
her yüz kilosundan beş buçuk 
lira resme tabi olarak munzam 
reıim ile muamele vergisinin 
bu esas üzerinden hesab edil
mesi ve mütebaki t~simlerin 

1937 yılında da mafu olması 

kararlqb. 

Siper muşambalan serbest 
girecek 

Hükumel bir kararname ile 
454 tarife numaraaına giren ve 
çadır ile mutambaaı olarak 
kullanılan muşambaların ingil
tereden ıerbestçe ithaline mü· 
saade etmiştir. 

ithalat tacirlerine 
Ankara. - 2-12-1935 tarih ve 

3627 sayılı kararnamenin (A) 
fıkraaına istinaden Türk para
ıının l"ymetini koruma hakkın· 
daki 1 1 Hyıh kararnamenin 
muaddel ~inci maddesinin tat
bik edildiği memleketlerden 
birine yapılan ihracat mukabi· 
linde, mez:kür maddenin (8) fık
rası mucibince istenilen vesika• 
yı getirmeditinden dolayı tim-

diye kadar ithalat yapmayanla
rın aşağıdaki vesikaları tetkik 
edilmek üz:ere en geç 30-6-936 
aktamına kadar ikbaad Veki· 
letine göndermeleri lüzumu bil· 
dirilir. 

musaddak sureti . 
2- Takas tetkik heyetlerinin 

taktiri kıymet beyannamesinin 
muaaddak ıureti. 

3 - Satış faturalarının mu
saddak sureti. 

1- İhracat beyannamesinin 4- Konişmento ıureti. 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 
Kararname No. 4746 

Fenlindiya anlaşmasına bağlı serbest listeye ıehven 323 B di
ye geçirilen (Cellulose) un (C) olarak tashihi ve 377 c.2. pozis
yonlarından verilmiş olan altı ton ile 379 2 E pozisyonundan ve
rilen 20 tonun yarısının 378 F. pozisyonuna tahvili; İktısad Ve
killiğinin muvafakatına atfen Hariciye Vekilliğinin 3 6 936 taritıı 
ve 10217 288 sayılı tezkeresile yapılan teklifi üzerine İcra Vekil
leri Heyetince 4 6 936da onanmıtbr. 

46936 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

lstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
1 Temmuz 936 tarihinden itibaren İstanbul Tele-

fonlarının mevkii meriyete konan Tarifeleri 
Lira kuruş 
25 - Senevi 500 mükaleme asgari abonman bedeli 
12 50 Altı aylık 250 mükileme asgari abonman bedeli 
- 05 Her fazla mükaleme için. 

Hususi Merkezler 
12 - Santrala bağlı beher hat için senelik abonman 

5 
150-
- 05 

- 07,5 

40-

' 30 -

5-

15 -

2 -
3-
4 -
6-

15 -

ücreti 
Beher fazla iç poıta için 
Senevi 3000 mükaleme asğari abonman bedeli 
Beher fazla mükaleme için 
Huıuıi merkez:lere merbut beher harici poıta i
çin 5 liradan maada beher 50 metre için ıeneYİ 

5 lira abonman bedeli olarak alıDır. 

Umumi Merkezler: 
Beher mükileme için 

Tesisat Masrafları: 
Beyoğlu, lstanbul ve Kadıköy büyük santrallarına 
raptedilecek aboneler için tesisatı iptidaiye maı

rafı olarak. 
lıtanbul santralına raptedilecek huıuıi hanelerle 
diğer bütün tali santrallara raptedilecek abone
ler için tesisat masrafı. 

Bir bina dahilinde vazedilecek beher munzam 
poıta için. 
Bir bina haricinde vaz:erlilecek beher munz:am 
posta için, (50 metro tecavüz etmemek ..,tile) 

Nakil masrafları: 
Ay oda dahilinde 
Bir odadan yanındaki odaya 
Bir kat dahilinde bir mahalden diğer mahalle 
Bir kattan diğer kata 
Mahalli tevziat kutuıundan abonenin yeni nakil 
adresine kadar 100 metre meıafe için 
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latanbul Gibnrükleri Sabt itleri MtldBrlDğln,ren: 

Atubtı 
K. G. 
138 00 
100 00 
68 380 
59 110 

1561 o 

2U>'l 00 

346 00 

744 00 

4000 

156 00 
ıunoo 

' 8 00 

131 00 
180 00 
8000 

8.11 00 

210 00 

29o 00 

~00 
2538 00 

1(18 00 
iM 00 

5300 
10 00 

527 00 

6 - 7- 9a6 ihale pil 
Deteri Marka 

L K. aumaruı 
552 00 J.A.C. O 22 
460 00 J.A.C. O 2'l 

IO'l5 40 D. M. 
886 66 D. M. 184 89 

842 94 00 

367 85 bilA 

117 64 000 

104 16 7 

00 

bil& 

000 

00 

72 00 E. G. 484 406 
1 - 7 - 936 lbale fiail 

374 40 5 00 
1195 20 20 00 

120 00 

7860 
112 50 
273 00 
473 25 

840 00 

ı 

2 
1 
1 
5 

1 

00 

00 
00 
00 
00 

00 

9 7 - 936 ilıale rüal 
145 00 6 00 

9000 
263P 52 

245 80 
573 i3 

588 
5800 

5200 

1 
'Z1 

00 
00 

2 IO 
BilA Bili 

2 00 
1 ., 

3 00 

Et1anın cinai 

Yln meuucat. M. M. 201 G. K. 
ipekli :yin menaucat 
Dolu sinema filimi 
(Hlkümetten izin alm•k alana 
aittir). 
Paslı demir katık. (T eabiti u• 
mu mi) 
Pasb dikit makiaeai (T esbiti u
mumi). 
Mukavva kaph defter (T eabiti u· 
mumıı. 
Y apııtırılmlf koaturopilak tahta 
tubit umumi). 
Pamuk yatak irtlal. 

Vidala ayakkabı çizme 
Cilalı demir elektirik dGyG. Tes• 
biti umumi. 
Alb k&ele keten iskarpin t•· 
biti umumi. 
,, ,, resimli kartpoatal 
,, • laatik boru. 
,, ,, deri kayaf. 
• • zeytin yata silzıeci 

kıl torba. 
Yanık meuucat ve parçalan. 
(Tesbiti umumQ 

• " 
adi demir ditme 

lıalkau. 
3 Snikel ciWa toplu·~ 
Kırık aacle ataç •obilya 
(Teabiti umumi) 

• " kakmalı 
,, ,, cilih pirinç ~· 

lektirik eliyi, 

Ta.raıet ........ ...._ -·· 
T•bitl amu..ı kllıae ylD irme 
sade elbiae 
Ziraat makiaeainclen pulluk ve 
abamı teabit umumi. 

1141 S. Kan. mlclbince yukarıdals i 
lır.-inde yuıh ,a.lerde ve wt 14 

S. Kan. hakimleri daireüde açık 
.. ~ • Ue aablacakbr. 2- Olkeye ithal 
'."llel çakmaua ayni celaede yaban il· 
~-••ek prtile iateldiaine sablacak• 

l.t.kııteriD •Jlzde yedi buçuk pey 
aa.terlr makbuzla beraber, pefİD 

veya ticaret odan veaiblanm fistermeleri 
prttır. 4 Petin para ile mal almak iste
yenlerin 8fyaaUJ deteriai temamen ve vak· 
tinde pey olarak yabrmaları. 5- Pey mak· 
buzlan kanunen muanen samanda komi•· 
1ona ıa.terilmeUdir. 6- Her ,On pey ak· 
çesi alınır. Yalnız ihale ,Oalerinde aaat 
13,5 ta kadar pey akçesinin abama•• için 
muhuebeye müracaat edilmesi ilAa oluaur. .aı almak isteyenlerin erbabı tic!• 

oWaklanaa dair lnvaa tezkerelerini 

( Saate de la premıere pap) 

-6-

Sellerle - Harnacberie 
et Aceeuoirea 

Un plaaitoa, priz est. 650, caut. 
prov. 48,75 L. 

ce•. Prix ut. 2590, caut. prff. 
187. Com. d' Achat du Comaaa· 
danat Güeral d'latanbul ele la 
Surveillance Douaniere, mardi, 
14-7-936. Cab. de charre a la dite 
CoınmiHion. 

-8 ------
Combustible, Cbarbona, 

Carburant. 

Deuz lıaraachemeats, pris ut. 
125, caut. prov. 9,'S/ L. Com. 
d' Acba• de la Gendarmerie d'I•· 
tanbul a Guecl;k pacba, ieudi 9 ! 
7936 a 15 b. Boia de four 150,000 K. poar 

le four Militaare de Davoat Pı91Cba. 

7 

Maclaiaea, llotear1, Accea· 
IOİrel et Haile• pom; ... ~ 

Arme (tclaafte) poor •ot•• 
..na, tabricatioa urlaiH, 6 pie-

Prıs est. 1380, caut. prov. 103,50 
L. 

8oi8 de four 150,0QO K. pour 
le foar Mıli.taire de T.,,._e. Priz 
est. 4400, caut • ...-. 330. L Co111 • 
el' Acbat de l'Ecoaomat d'latan• 
bul, a T opbue lmuli, 6/7 936 a 
13 h. et • 14 h. 30 . 

r 
Benzine de seconcle qualit6 

25 toanes. Prix est. 8000, caut. 
prov. 600 L. 

Charbon lave marin 1000 ton· 
neı, pri:ıı: est. 12500, Caut. prov. 
937 ,50 ı... Adj. aouı pli cachete. 
Com. d' Aclaat du Commandanat 
General d'latanbul de la Sur"Yeil· 
lance Douaniere, jeudi 9 7 936 a 
15 h. et vendredi, 10 7 936 a 11 h. -Boi• de chaaffa•• 280, 000 K . 
pour les besoiu anDUels da four 
Militaire de 5elimiye. Priz est. 
2800, caut. prov. 40 L. Com. des 
Achats Militaires de Seliaiye, lua· 
di 6 1 936 a 15 h. -Cbarbon l»loc de Zonıoaldak, 
150 tonaea. Priz est. 4500, caut. 
prov. 337 ,50 L. Com. Permanente 
du Vilaye- d' Ankara, jeudi, 16 7 
936 a 15 b. 

BeDZiae pour moteur d'avion 
2300 Kilos. 

V acum Oil 250 K. Priz est. 
1065, caut. prov. 80 L. Com. Per
manente de la Municipalıte d'la· 
tanbul, .. rcredi, 15 7 936 a 15 h. 

Lea adjudıcations auivantea poar 
la fouraiture de combmtıble ci
baa organi.Ces par la Coami•
•İoD d' Aeb.t d• la Direction Ge
nerale des Fabriquea Milıtaıre• 

ont ete unuleea a la suite de 
aoclifications apporteea daas lea 
~biers de obarp: 

1750 ton-. charbon lave marin 
(97f9~, ~--C~Qrı• 
W8(2179»),20lt-... .... 
b:oa .-w;.tear (22-7-936 et 14850 
tonnea charboa lav marin 23-
7·936). 

-9-

Divera 

Couteau de cordoaaier 80 • 
Clou pour cordeanerie No 9 

kiloa 1200 et No 12 kilo• 800. 
Priz eat. 1000, caut. prov. 75 L. 
Cem. d' Acbat de la Gendarmerie 
d'lstanbul a Guedik paclıa, luncli 
6 7 936 • 15 b. -Riparatioa ca. chaa•cnan• 
ele cbauffap ceatral da bituaeat 
abritant l'Etat ._ajor G~n ral a 
Aalr.ara. Pn. eat. 2922,25, c t. 
prov. 219.17 L Adj. aa n~ -st 
pour le compte de l'eatrepreae~r. 
Com. d'Acbat da Ministere de la 
Def-.e Nationale, ••credi 8 7 
936 a 11 b. Cah. dtı clıarp .,a 
Service de Coaatructioa clu elit 
Mini stere. 

l la Sureachere 
t.. D•oı:tioa. cte. V nte da 
~ cl'latuJml a • en ve•
te. pat voie de aur-eacb e, pla
•leuıJ articlu se ttouvant dau 
sea eııb'tıpôJa. Voir lilte et coa· 
ditions dau IJ paıtie turqu• da 
jouraal, aoua rubrique •M.1u,.... 
deler.. 1 3 



A la suile de l' a
bondance dela ma-

•• 
UNA tiere notre jour

nal paralt aujour

d'lmi sur GAZETESi 

8 pases Jouroal Quotidien des Adjadicatioaı 

No. 86 JEUDI 

· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··s· ö ı·w·A ı· r ı ;· - ........... ·· ·· ·· · 
Loi9, D6creta·loi8, TNIM8 •• eo__._ 
A) Adjacllcatlou aa Ralııal.. 

1 - Colllutible {Dearee all....Wre, vı...le, Up.e, Lait ete. 
2 - Coutractioa, Rfparatioa, TraTaax Pahlia, Cartopaplale ete 
3 - Travm d'impriaerie. R.Ume - Papeterie 
4 - HabiDement • Unprle - CllawurM ete. 

1 

5 lutallatioM et llateriel Electriq ... 
8 Sellerie - Hanaeherle et Aecealoln• 
7 - Machinea, llotewn, Aeceuoira et Hail• pour machiae 
8 - Combaatible • ClamrlMMt - Carbaraat. 

1 
9-Di•en. 

• ·- -~L~~J!•!~·!!°!8 .! .'~ .~'!!~~: .................... . 
Lıis, Decrets lois, Traitis de Comıneree 
Deret Loı No. 4764 

Sar la propoaition fonualee par 
le TnkW du MiDiatSe d• Af. 
fair•• ltraapre..date a30j6/9S6 
.t ._. a..-0 102~1- • ,,,.... ~ 

t•lcoacale, .. c:::.dail cleil 
aı.tlne a •ıı:ha 40citioa ea we 

l)l'llllmlm• ... l -2 

_ ı - 1 Coubect:ia- R6paration 
Tra•HX Publica,Mat6riel de 

Comeatlble (Denne alimea- J Coutraction CartQgtaplüe 

taire, Viaadf, Upme, Lait ıu,.at1m1 •• poat de Kel-
etc. oıhlMı • trouvaat sar la r•ute 

Pala ele pr .. iire qUlite 440,000 
kiloı pour deteaua el• pnaom 
cl'lataDbbl. P&is eat. 49545, caut. 
prov. 3716 L. Acl). aoaı pli ca• 
cbet6. Le priaoft.t lon ele l'adJ. 
,,ecedente ayaat 6t6 l.P eleri, 
aae nouvelle • eat ~ pour 
1e indi 6-7_,.. ıs h. s.nc. 
d~mt • Miaiatere Pablic ..... bul-· .. bitiaat - la 
......... P..te a lataabal. 

ViaaMle .. ....., 235,700 kil.,. 
l»ıb: •t. 82495, cnt. prov. 6ı88 
L Mı. •o• plı caclaete. co.. 

A:c\at du co ........ t d'la-
....... ,...mıw, ..... 1117 
"'ı ıt h. ». CaL - ... .. 
.. ...... 250?. 

T...., Aclaaa. Prix e8t. 1'54, 
cauL PftW• 101,SS L. Com. ad 
boe ele la DirectioD clea Travaux 
Pubbca cl'ltcbel, lun4i 10(1936 a 
10 b. -

Aaplaaltap et pa•aa• cahlqae 
clau clffereata endroita ele la ville 
d' Aabra. Prix eat. 497000. cad. 
,rov. 23600 L Adj. 80U pli_.. • 
claete eo.. , ___ e de la 
lluaiclpalite 4' Aa~ v•.ndi, 
ıo(1 936 • es h. so. Cah. de ca..... 
p a la Dlreetioa ela Senice Te
cuiqae au prla de 12,42 L. -

.......... cin tliver ... putiu 

._ roat• B8nlr Y enielıelür et 
Bana-Buclinu, aur uae ehaclue 
rlob•l• de 3553 mMırea. Prix eat. 
60580,72, caut. prov. 4279 L. Aclj. 
aom pli caclaet,. Com. Penauen
te du Vilayet de Bursa, veadMi 
17 7 936 a ıs h. T oatefois, si )111-
qu a cette date le projet et !et 
cabıen de 'Cha,.... ne aeraı..t pa• 
retournea, aprea approbation, dea 
Mı•atere dea Travaux Publica, 
l'adJ. n'aura pu lleu Cala. de 
cbarre u priz de 152 P. a la 
Direction de• Travaux Publıca ele 
Bua -

R6panatioa foacla._t.le de 
9954 m de route, .. troavaıat _. 1 ~---...;..ı.......,.-.ı;,.;....oı-..ı 
tre ... kil. 6 600-21-979 ele, la 
,.... ... 81ıa·~'J;il'*. ~ 
20264,., caat. pnw. 1519• t 
Adf. aoua plı cacbete. Co.. p.,.. 
maaente de Vilayet ele 'FcbaMk• 
kU!, v..m.di 3~ 936 a Ula. 
Cab. de eharıe a I& D"arecfloa -. 
Travau Pablld IAakara, .,... 
taabul, d'lamir et .e TcbanakkaM. -

Comtracti• .......... et ................... 
toire •'En....,Ailld P"s eet. 
ıssobo, caat. prov. 90001.. A41s,. 
10U pli caclaete. Dirtcti,n .. 
TNvaux Publla tlu Vilayet~ t: ... •-• 

.arou•, veaclrMi 10 936 a 16 
b. Cab. de chlrp » Ja elite bi
recti• tlea T'avan Pahlic8, a 
priz ele 775 P. (C-lal• la ,.,. 
tle tarq• • s--J, nlt. .... 
... t.). -.P--. .............. .......... ~ ........ 
teaaat a l"M.ial.tratloa ~ 
.... et.. ...... ..NMpti 
bey a Ankara. Pri* e;t. s.162,05, 
cut. prov. 252,16 ~ Com. P.
maneate ela Vilafe*' 4"Aa• 
jeudi, 9/7 936 • ı~ .. ,_ 



aat- Tamirat -Nafıa işleri - Malzeme - Harita 

tanbul Belediyesi banlan 
~deli 998 lira 91 kuruı olan Floryada yapıla· 
metre şosa açık eksiltmeye konulmuştur· Şartna· 
azım müdürlüjibıde giSrülür. Eksiltmeye girmek 

2490 N. b kanund• yazılı vesika ve 75 lirabk 
at teminat makbuz Yeya mektubile beraber 4 
ı 936 Cumartesi güııli aaat l l de daimi enciimende 

!'lmllbdırlar. B (57) 

lçel Naha Direktiirllj&nden: 
l'araaa Adana yolu iizeriladeki 1354 lira bedeli ketifli 

klpriisO tamirat iti 26-6 936 tarihiaden itibaren açık ek-
e ~aulmuftur. 

llir'tiltme 1~7-9.18 tarihine teaadiif eden Pazartesi gün& 
ela Nafıa mildldtltlnde tetelddil eden kombyon huzu

Japalacakbr. 
"-Utmeye gireceklerin 101 lira 55 kurutluk teminab mal 

yatırmalara ve ya o miktar teminat mektubunu ve ti· 
ı Yeaibnnı komiayona ibraz etmete mecburdurlaf. 

azla maltmat almak iateyeıa isteklilerin Nafia müdilrlü
ebiltme rGnunde komiayona miiracaat etmeleri ilin o-

alt prtDame " 
• 1ualar4v: A) ......... _,,.., .. 

............. ti 
ea...ı .. -.. 

prtname, F) Tahlili fiat ve ke
tif hulAsa cetvelleri ve to•e ve 
kum ve tq grafik ve meHfe 
cetveli. latekliler llu fartname -
leri ve evrakı fenniyeyi 775 
kurut bedel mukabilinde Enu· 
rum Mfaa mtldilrlitünden ala• 
bilirler. 

3- Eır.Obae 10(7/B cuma 
si•• ... l .... ~ ...... 
~~~-~ 
tar. 

4 - Eluiltme kapalı zarf usu
lile olacaktır. 

5 Ebiltmiye girebihaelt 
i~n (9000) lira muvakkat temi· 
nat verllme8i ve budan bafk• 
Tlear•t odası vesikasını haiz 
olup ptermeleri lizımcbr. 

6- Teklif ....-p1an yaka
nda ipcil ••ddecle yazılı 
... tten bir ... t evveline kadar 
Ernrum villyeti naha mfldir
liithe ıetirilerek ebiltaae lco· 
aaiayonu reialitfae •akbuz. •u· 
kabili verilecektir. Poata ile 
ıönclerilecek mekWplann niha
yet 3 Gaeti maddede yuah .... 
te kadar plmiı olmaları •e 
cht.,,,. mtUaGr mumu ile iyi
ce kapatalaut oleıuı lizımdır. 
Postada wJma ıelecek ıecik · 
meler ~ eclllmez. 

7 - EJuiltmiye sirmek iati
yealer ehliyetname al.-k ifia 
V. Nafıa daireaiade mevcut ltu
lunu 24 4/ta6 ,OnG tallmatna
naeye Uitik bulıua•• beyana• 
melerdea birer ıuret alarak ı.u 
beyamaamenin ebihme ıltuna 
malaaİİlllumı 4ol4onp eksiltme 
...... D IAakal 8 ... evvel 
~ ............. i 74pı-

ı,..k - paels ım....-. ......... ~.-~ .. ~ 
ı.n ....... oı.• ruıbn•t bir 
Jatklaya ....... ı.,uaameyi 
r•pttrdip ,. ... V*'1etta• mi-

ra.caat edecektir. Abi takdir
de istedikleri vuaiki ala111ıya· 
caldarı ve ehliyetnamesi olma• 
yanlann eksiltmiye kabul e
dilmiyeceti ilin olunur. 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1- Şehir dahilinde muhte

lif yerlerde yapbralacak asfalt 
ve parke yol İllfUb On bet 
gün müddetle ve kapalı zarf 
ualiyle eluiltmeye komnut· 
tur. 

2- Muhammeu bedeli 497000 
liradır. 

3- MuYakkat temAab'236.10 
liradır. 

4- Şartname ve Keıifname
ai Belediye ftan itleri Direktör
litünden 12,42 lira bedel mu
kabilinde ahnacaktu. 

5- l.teldile,ia 10 Te111mm 
936 Cuma ginü •-t On bet 
buçukta Belediye Encümenine 
müracaatları ve u.tuHl dairesin
de tanzim edilecek aarflannı 
ihale •••b olan On beı buçuk
tan bir saat evvtd yani saat 
Oa dlSrt buçuta kadar Bele· 
diye Eaclmenine vermeleri. 

8 - lsteklilerirı ekalltmeye 
ıirebil ... eleri için fen ifleri Di· 
rektlrlltibıden bu ip aid e -
liyet velikası almıt olmalan il
amdır. 

-1 - Teldrd'at ı Wlyetinin 
Çorlu kazası merkeıinde, Mu
radb nahiyesi markezinde, Sa
nlar, Kırkkepenelki, Çerkeslr.I· 
Jii, B.Ibhoca k&yleriade yapı· 
lacak olan göçmen evleri için 
lüzumu olan 827446, aclecl ..Mar
silya tipi kiremid saba alına

caktır. 
2- Bir kiremidin muham · 

wııen bedeli en yakan istasyon· 
larda temlim şartile J'edi kunq
tur. Bu itibarla heyeti umumi
yenin muhammen beclelı 43921,D 
ve% 7,5 muvakkat te.-ılfaab 
3294,10 dır. 

3- Bu ite ald font ve ida· 
ri ıartname ile hanJi tarihler· 
de ne ka4ar kiremit teslim e
clileceji haldntlclaki eebel T e .. 
kirut i•kln dalreshıde drGle
bil$r. 

4- Bu itin miaakuaıı 10 
temm-.z 9.16 cuma afiatt ••t 
14 te Tekirdatında Valik..aa· 
tı eaclcİeaiaje kala fakla ...._. 
ıinde paurhk QSUlile y9ıla· 
cakbr. 

B.a, .. Vjlly.dea: 
ı - J:k•Utmiye ...... 

•a.ı- · Yenifehir -:-e B~· 
Bancbrma yollaruma bat k•ımla-. 
nad• ceaaan 3553 metre kuı 
mımıa ...Uı surette tamiri •• 
herine .-falt ..,.._. •ı-. . 
2~Mı.•M••~~~ ........ ~ı.. .... 

Sahife 3 

2 - Bu ite aid ıartnameler 
ve evrak şunlardır. 

A Eksiltme ıartnameıi 
8 - Mukavele projui 
C - Huıuıi fartname 
D - Silsilei. fiat ve ketif 

cetveli. 
E - Eksiltme ilinı. 
lstiyenler bu prtname ve 

evrakı 1"0 kurut bec!el muka
bilinde Buna Nafia MGdlrltı

tündea alabilirler. 
4 - Eksiltme 17-7-& tari· 

hinde cuma finG Hat 15 te 
Bnıa Vilayeti Daimi Eıaeüme
ni odumda yapalacaktar. An· 
cak busüne kadar Nafia Veld
letincleq proje ve kqif evrakı 
ve prtname tuclik edilip ıel
mediii takdirde ihale yapdmı
yacaktır. 

5 Eksiltme ka,.b zarf u 
aullle yapılacaktır. 

6 r Eksiltmiye ıirebilmek 
için i.lteklilerin 4279 lira mu· 
vakkat teminat vermesi ve 
bundan batka yukarıda yazıla 
evrakı imzalamuı ve qail.da 
ıuah vuikalarla beraber J-&
m& tarihinden aoma Nafia Ve-
klletinden alınmıt ehliyet ve
aikuıaı ve Milll9adil ve ya fea 
me~ebinden menn oldatuna 
dair retmi belgeyi veya ruhaataa• 
meyi ve bir mukavele ile liakal 
'1bmf bin liralık karma t-. fO"'. 
•• ve tesviyei türabiye •• i
malitt sınaiye ve otu bila 

-~~F 
( 1 .. 

.aı etmit olclatuna dair taah
hldün ifa eclilditi Viliyet Na
fia Miidürlütiinden alınmıt res
mi belıeleri. 

7 - Teklif mektubları yu
karıda dlrdGncG maddede ya
zalı saatten bir saat evveline 
kadar Vilayet Daimi Enciimeni 
Ret.lijine makbuz mukabilinde 
verileeekw. POllta ile ılnde
riJecek mektublann nihayet 
dlrdincG maddede yazıb •&ate 
kadaT ıeı.it olmuı ve elif 
zwh• •llllr ııı.Ue l;riee. ka
patalllllt obauı lbı•clır. Poa· 
ta ile olacak gecikm~er lEabul 
edilmu. -

Ankara V aUU;-.1~ : 



Sahife 4 MÜNAKASA GAZETESİ 
sı 

3-- Matbaa işleri, Kırtasiye, · Yazıhane Malzeme 
İstanbul Belediyesinden : 

100 top zamklı kiğıd 45 x 50 boyunda 
400 top battal kiğıd 18 kiloluk birinci hamur 

Belediye Matbaası için lazım olan yukarıda cinai, miktarları 

yazılı iki kalem kigıd açik ekıiltmiye konulmuftur. Hepsine 
2960 lira bedel tahmin olunmuttur. Şartnameıi Levazım Müdür
liiS"ünde görülür. lıtekli olanlar 2490 numaralı kanunun tayin et· 
tiği vesika ve 224 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek · 
tubile beraber 9 temmuz 936 pertembe günü ıaat 15 te Daimi 
Ençümende bulunmalıdırlar. 

* * * İnhisarlar idaresinin 13 7-936 ve 16-8 tarihli 2 defa 100 adet 
yazı makinesi münakasası hakkında alikaclar abonelerimizin dik
katlerini celbeylHiz. 

açık eksiltme ile satın alınacak ve eksiltmesi 9-7-9.16 
:günü saat 15 te Gedikpatada Jandarma Dikim evi bi 
komiıyonumuzda yapılacakbr. Her ikiıinin bir iıtekli:V
caiz olduğu gibi ayrı ayrı isteklilere de ihaleıi caiz olaD 

ve kotum takımının tasarlanan bedelleri ilk güvenmeleri 
yazılıdır. Evsaf ve tart kitıdını her pn komisyonda 
lirler. iıtekliler mal sandığı makbuzu veya muteber ba11ka 
tubu ve hüviyet cüzdanı ile belli gün ve saatte komisyo .. 
meleri. 
Malzemenin 

cinsi 

Fayton araba 
Kotum takımı 

Alınacak mal-
zeme adedi 

1 
2 

Tasarlanan 
bedel 
Lira 
6.50 
125 

4·-- Mensucat- Elbise - Kundura - Çamaşır ve 
6 - Makineler, Motörler. sair teferruat. 

y. S Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı istanbol 

Askeri fabrikalar umum môdürlüğü satmalma 
komisyonundan : 

450 metre kumaf 
Tahmin edilen bedeli 1300 lira olan 450 metre dab.ili elbiıelik 

kumat 17 7 936 cuma günü saat 14 de Salıpazannda Aıkeri Fab· 
rikalar Y ollamaaındaki Satınalma komisyonunda açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname- ve nümune her gün Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin 97,5 liralık ilk teminatlarını Beyoğlu Mal
müdürlüğüne ı:atırarak makbuzu ve 2490 No. lu kanunun iıtedi
ği veııaikle o gün ve saatte Komiıyonunda bulunmalan. 

Gümrük Muhafaza Genel 
Komutanlığı istanbul 

Satınalma Komisyonundan: 
1 Gümrük muhafaza eratı 

için 3228 çift Fotinin, 13 7 936 
pazartesi günü ıaat 11 de ve Mu 

hafaza memurları için 1186 çift 

ıiyah Fotinin de 13 7 936 pa· 

zartesi günü saat 15 de kapalı 
zarfla ekıiltmeleri yapılacak· 

tır. 

2- T aıınlanan tutarı erat 

iotini 14526 lira Muhafaza me

muru Fotini de 53.17 liradır. 

3- Şartname evsaf ve örnek
leri komiıyondadır. Görülebilir. 

4 istekliler ilk teminat o

larak erat Fotinleri için 1090 
ve Muhafaza memuru fotinleri 
için de 401 liralık vezne mak

buzu veya Banka mektuplannı 
kanuni vesikalariyle birlikte 
teklif mektuplarile muayyen 
vakittten bir saat evvel komis
yona vermeleri. 

5 ·• Elektrik Tesisatı ve Malzemesi : 
istanbul Belediyesinden: 

300 metro fil suplon yerli 4 M.M. 25 kurut. 
200 metro fil suplon yerli 1,5 M.M. 18 kurut. 
50 aded Maden piris atant ve fit ağaç 1aph 300 kuruf. 
50 ,, Buat pqel 18 M.M. 100 kurut 

100 ,, Klemau 6 M.M. Simens 10 kurut 
2000 ,, Kroşe 1,5 ve 4 M.M. Suplon için 0,50 santim 

20 paket vida 17 X 18 12 kurut 
1 kilo Bant izole Dotch birant 500 kurut 

3.1 aded Siıorta komple IO A. Simens 40 
1 ,, Piri• T opane mezbahası için yukarıdaki evsafta fif 

ile beraber 300 kuruf. 
65 metro fil suplon 1,5 M.M. 18 kurut 
60 aded kroıa 1,5 M.M. fil suplon için 0,50 1antim 
Karaağaç Müesseaatı için elektrik damga makinesine yapıl

ması lizım ıelen elektrik teaisab için yukarıda cinsi ve muham
men fiatleri yazılı olan 12 türlü malzeme açık eksiltmiye konul
muttÜr. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. istekli olan
lar 2490 numaralı artbrma, eksiltme kanununun tayin ettiği vesi· 
ka ve 26 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 
13 Temmuz 936 pazartesi günü saat 15te Daimi Encümende bu
lunmalıdır. 

• --6 Saraciye demir aksamı ve saire 
Gedikpata istanbul Jandarma Sabnalma komisyonundan: 

Mevcut ev1afına göre aşatıda yazılı fayton ve kotum takımı 

Satınalma Komisyonundan: 
1- İngiliz yapııı açık deniz Motörleri için 6 adet 

14 7 336 sah günü saat 14te açık ekıiltmeai yapdacakb r 
2- Taaın)anan tutarı 2490 liradır. 
3 Şartnamesi Komisyondadır. Görülebilir. 
4- istekliler 187 liralık ilk teminatlariyle Komiıyon• 

leri. 

7 - Mahrukat -Benzin-Makine yağlan ve saire 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbu 

Satınalma Komisyonundan: 

Gümrük Muhafaza Deniz vasıtaları için 25 ton ik~ 
zinin 9-7-936 pertembe günü saat 15te ve 1000 ton L• 
maden kömürünün 10-7·936 cuma i"Ünü saat l ide kapab 
eksiltmeleri yapılacaktır. 

2- T aıınlanan tutarı: ikinci benzinin 8000 Lavemarıll 
kömürünün 12500 liradır. 

3- Şartname ve evsaftan komiıyondadır, görülebilir 
4- İıtekliler ilk teminat olarak ikinci benzin için ffd1 

mir için 937 lira 50 kuruıluk vezne makbuzu veya 8aJ1"9-
tuplarını kanuni veaikalariyle birlikti! teklif mektuplariyl• 
yen vakitten bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

lstanbul Levazım imirliği 1 Selimiye Askeri 
Satınalma Komisyonundan: Komisyonund.O: 

Davutpafa askeri fırın için 

150 bin kilo fırın odunu 6 Tem· 
muz 936 pazartesi günü ıaat 
15te Tophanede Sabnalma Ko· 
mis yon unda açık ekıiltm~ ile 
alınacakbr. Tahmin bedeli 1380 

liradır. hk teminat 103 lira 50 
kuruttur. Şartnamesi Komiı
yonda görülebilir. isteklilerin 
kanuni veıikalarile belli saatte 
Komisyona ıelmeleri. 

• * * 
Topane A.keri Fırını için 

500 bin kilo fınn odunu 6 Tem

muz 936 pazarlesi pnü 1aat 

14,30 da Topanede Sabnalma 

Komisyonunda açık ekıiltme 
ile alınacaktır· Tahmin bedeli 
4400 liradır. iık teminatı\,1.10 
liradır. Şartnamesi Komisyon• 

da görülebilir. iıteklilerin belli 

1aatte kanuni vesikalarile be· 
raber Komiıyonda bulunmaları. 

1- Tüm Selimiye 
1-6-936clan 31-7-937 soll 
dar ihtiyacı olan 280,-~_. 
odunun 6-7·936 pasars-::i 
15te Selimire Askeri S
Komisyonu tarafındao 
siltme suretile ihalesi 
caktır. 

2 Bu odunun bed 
bammeni 2800 lira ol-' 
nat akçesi 210 liradll• 

3- Muvakkat teaa· 

sine yabnlacaktır. 
4- Bu eksiltmey• 

taliplerin bu itle m 
lanna dair resmi ve 
berinde ıetirmek ve 
meleri şarttır. 

5- Şartname bet 
miıyonda ıöriilebilir• -iatanbul Beledi)' 

l.tanbulun tayyare 
graflannı alacak 
kullanılmak üzere la 
lira deter konulaa 



M0NAKASA GAZETESi Saıfa 5 

-

tem
saat 
bu· 

a Valiliğinden : 

1~8.7-9.16 perfembe pnü 
de Ankara vilayeti bi· 
toplanan vilayet daimi 

eainde bedeli mubamme· 
ftGoo) lira olan Nafıa silin· 
..:'oe ait (l.'.:0) ton Zonrul· 

le kömürü açık eksilt· 
t konulmuftur. 

Muvakkat teminat (337 ,5) 
ibaret olup buna ait 

llaektubu veya idarei bu· 
)e •eznesine mahsus mak· 

•e ticaret odasının vesi-

'""1'üteferrik 

kası ile birlikte 16-7-M.16 rüaü 
encümene relmeleri. 

3- istekliler fartnamesini vi· 
layet nafıa direktörliltande rö
rebilirler. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdilrliiğii Sabnalma 

Komisyonundan: 

Evvelce 9 Temmuz 936 tari
hinde kapalı zarfla saba alına· 
catı ilin edilen 1750 ton Lave· 
marin kömürü, 21 Temmuz 
9.16 tarihinde kapalı zarfla sa· 
bn alınacatı ilin edilen 1255 ton 
Kriple kömürü, 22 Temmuz 9.16 
tarihinde kapalı zarfla sabn alı· 
nacatı ilin eclllen 2000 ton 
Jeneratör kömürü ve 23 Tem· 
muz 9.16 tarihinde kapalı zarf· 
la satın alınacağı ilin edilen 
14&0 ton lavemarin kömürleri 
t•rtnamelerinde tadilat dolaya
siyle hükümsüz bırakılmlfbr. 

latanbul Jandarma Satınalma komisyonundan: 

Nevi Tahmin bedeli ilk teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

lo Aded Kundura bıçatı 240 18 
Kilo 9 No. monta çivisi 480 38 
.. 12 N . ,, ,, 280 21 - -1000 75 

1- Yukarda mıktarı nev'i tahmin bedeli ve ilk teminab ya· 
8' kalem kundura malzemesi açık eksiltme ile satan alına-

k Eksiltme 6-7·936 pazartesi (Ünü saat 15 de Gedikpatada 
• a Dikim evi binasındaki lstanbul jandarma Satınalma 

a Jonunda yapılacaktır. 
- Malzemenin hepsi bir istekliye ihale olunacatı ribi kale· 

4 
llJrı ayn isteklilerede ihale olunabilir. 

~istekliler tartname ve nümuneleri berrün Komisyonda 
rler. 

..,'- Eksiltme ıünü teminat makbuzu ve u.ir Belgelerle ko
Olaa relmek lizımdır. 

1 

2- Kefif bedeli 29'l2 lira 25 
kurqtur. 

1 

3- Ketif ve tartnamqi be
deli karıılıtında V ekilet lnpat 

ı tubesinden alınır. 

4- ilk teminat 219 lira 17 ku· 
l'Uftur. 

5- ihalesi 8 temmuz 9.16 çar· 
tamba pnG saat 11 de yapıla
caktır. 

6- Eluiltmeye peçekler te· 
minat ve 2490 sayalı kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte eluiltme 
rGn ve saatinde Milli MGdafaa 
Vekileti Sabnalma komisyo
nunda bulunmalan. 

b) M 0 Z AY E D E L E R 

1-- Emlak 

Mercan 

Kumkapı 

Büyükada 

Üsküdar 

Oskudar 

Aksaray 

Panıalti 

Aksaray 

Kadıköy 

Aksaray 

Ak1&ray 

Galata: 

Üsküdar 

Aksaray 

Tophane 

İatanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Muhamen deteri 
Lira Kr. 

Biiyük yeni ban orta kat yeni 8 sayılı 
odanin tamami. 350 00 

: Şeyhf~rbad mahallesi Hayuzlubamam 
sakatı e•ki 49 yeni 53 sayılı evin tamamı 800 00 

: Nizam mahallesi Adliye sokatı eaki 24 
yeni 2 sayılı evin tamamı. 450 00 

: lcadiye mahallesi Hamam caddesi eski 
il yeni 5 sayılı evin 1~12 paya. 312 50 

. : ıcadiye mahallesi Tatcı sokatı uki 5 
yeni 9 saydı evin 2-3 payı. 625 00 

: Kitibkasım Çorbacıbafı sokatı eski 4 
yeni 18 sayıla arsanın tamamı. 128 00 

: Mahallesi Bayır sokatı eski 94 yeni 100 
sayılı eyin tamamı 150 00 

: Kitibkuım Sabdıkburnu sokatı eski 12 
yeni 10 sayılı arsanın 4-5 payı. 148 80 

: Caferata mahallesi Y averağa sokatı 
eaki 1 yeni 9 sayılı eyin 1-4 payı 500 00 

: Kitibkuım Sandıkburnu aokatı eski 14 
yeni 12 sayılı arsanın tamamı. 180 00 

: Kitibkaaım Orta sokak eski 6 yeni 20 sa· 
yılı arsanın tamamı, 84 00 

Bereketzade mahallesi Zürafa sokağı 
eski 2, 5, 7 yeni 5, 7 sayılı ev ve dü· 
kinın l ·2 payı. 460 80 

: fcadiye mahallesi Kayaserkis aokatı 
eski 14 yeni 22 sayılı -;vin tamamı. 375 00 

: Kitibkasım Demirmen sokatı eski 6 
}'eni 8 sayılı ananın tamam\. 75 00 

: Karabq mahallesi KHablariçi sokatı 
eski 33 ili 39 yeni 9-11 ili 15 sayılı 
dilkl•larıa •eclijiaia tamamile mllkG• 
DÜD ~120 payı. (Mlbadll tasfiye ve-
sikasile). 3600 00 

Kuımpqa : Sürürü mahallesi Mevlevihane ıokatı 
eski 52·52 mükerrer yeni 80-82 sa
yıh ev ve dükinın tamamı. 

Tophane : Beyazidağa mabalfesi Aksaray caddesi 
yeni 2 sayılı dikin arsası. 

Oskudar : lcadiye mahallesi Hamamcıbafı sokatı 
eski 3 yeni 5-7 sayılı arsanın tamamı. 

Huköy : Abclii,uelim M · Cezayirliotlu S. E. 40, 
Y. 62 sayılı evin tamamı. 

1252 00 

390 68 

0000 

Yukarıda yazılı mallar 1~7-936 cuma tünü saat 14 te petin pa· 
ra ve açık artırma ile sablacaktır. Satıı bedeline istikrazı dahili 
ve yüzde bet faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Taliblerin 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evnl ya• 
tırmalan. 

litanbul Milli Emlik 
Müdürlüğünden: 

Beyotlunda Tomtom mahal
lesinin Yeniçarıı caddesinde 
Galatasaray mektebi arkuında 
dart katta dokuz oda ve her 
katta birer mutfak ve haliaı 
bulunan eski 64 yeni 66 numa· 

2-- Mültezimlik işleri 

ralı kirıir eYin tamamı alb 
bin lira üzerinden bir ay için
de pazarlıkla satılacaktır. 1.
teklilerin ve feraitini afrenmek 
iatiyenlerin 30· 7·936 perıembe 
IÜnÜ saat OD iki buçuta kadar 
yGzde 7,5 nisbetiade pey ak
çelerile mflracaatleri. 

Orhangazi Malmiidürlüğiinden: 
Dört senelik saydiye rflsumu ve avlanmak hakkı arttırmıya 

konulan reçmit seneler iltizam bedeli bin lira olan ve bu ke
rede bin lira tahmin edilen imik ıalü ve IDÜftemilib dere· 
lere evvelce ilin olunan pnde ahcı çıkmadıtıadan arthrma 
mGddeti 6 emmuz 936 puarteai ıGnüne kadar uzatılmııtır. Ala
cı olanJana aQ() liralık muyak.kat teminatlarile O fÜD aat 16 da 
Maliye Dairesinde buluamcak olaa Komisyona müracaatleri. 



Sahife 6 

3 ·· Müteferrik;: 
Ankara Valiliğinden: 

l Ankaranın Kızılcahamam 

ilçesinde hududları şartnamede 
yazılı Liman ve Akça Derbent 
devlet ormanında 183-702 gay
ri mamul metre mikaba mua
dil 189 adet Devrik çam ağacı 
20 gün müddetle arttırmayı 
konulmuştur. 

2- Arttırma 17-7-936 cuma 
rünü saat 15te Ankara Orman 
Müdürlüğünde yapılacakbr. 

3- Beher gayri mamul met
re mikabı 300 !rnruştur. 

4- Muvakkat teminat 41 li
ra 33 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavele 

projesini görmek istiyenlerin 
bu müddet içinde her gün An· 
kara Orman Müdürlüğüne ve 
Kızılcahamam Orman idaresi
ne müracaat edebilirler. 

* * • 
1- An kar anın Kızılacaha-

mam İlçesinde hududları f&rt
namede ymh Taşlıtepe, Kanh
pınar, ve Karanlıkdere, Kiri'• 
T den. devlet orman kıtaların· 
dan 162-29'l gayri mamul met
re mi kaba muadil 237 adet Dev· 
vrek çam ağacı 20 gün müd
detle arttırmaya konulmuıtur. 

2- Arttırma 17-7-936 cuma 
günü aaat 15te Ankara Orman 
Müdürlütünde yapılacaktır. 

3- Beher gayri mamül met-
re mikabı 300 kuruştur. 
4- Muvakkat teminat 36 lira 

50 knruftur. 
5 Şartname ve mukavele 

projesini görmek istiyenlerin 
bu müddet içinde her gün An
kara Orman Müdürlüğüne ve 
Kızılcahamam orman idaresine 
müracaat edebilirler. 

• * • 
l- Ankaranın Kızılcahamam 

ilçesinde hududları şartnamede 
ı yazılı Kürt mezarı, Kapı kıran, 
Sazak, Tepepınar, ve Derbent, 
Tekke deresi, Kirazlı devlet 
ormanlarında 152·307 gayri 
mamul metre mikaba muadil 
218 adet Devrik çam ağacı 20 
gün müddetle arttırmaya ko
nulmuştur. 

2- Arttırma 17·7·936 cuma 
günü saat 15te Ankara Orman 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Borsa • Piyasa 
1-7-1936 

Para Horsası 
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l Türk nllını fı!iö,- !170, -
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3- Beher gayri mamul met• 
re mikabı 300 kuruştur. 

4- Muvakkat teminat 34 
lira 27 kuruştur. 

5 Şartname ve mukavele 
projesini görmek iatiyenlerin 
bu müddet içinde her gün An
kara Orman Müdürlüğüne ve 
Kızılcahamam Orman idaresi• 
ne müracaat edebilirler. 

• • • 
1 - Ankara Kızılcahamam 

ilçesinde hududları şartnamede 
yaı:ıh Sain. Karahandahı, Bur-
ten deresi, Kök kaya, Düz çam, 
Süleyman tepe, ve Karhk Ye· 
mişen; Kök dere devlet orman
larında 294-442 metre mikaba 
muadil 202 adet devrik çam 
ağacı 20 gün müddetle acık 
artırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 17-7-936 cuma 
ıcünü saat 15 de Ankara Or
man Müdürlüğünde yapılacak
tır. 

3 - Beher gayri mamul 
metre mikabı 300 kuru,tur. 

4 - Muvakkat teminat 66 
lira 25 kuruştur. 

5 - Şartname ve mukavele 
projesinini görmek istiyeı?lerin 

bu m3ddet içinde her gün An
kara Orman Müdürlügüne ve 
Kızılcahalllam Orman idaresine 
müracaat edebilirler. 

* * * 1 - Ankaranın Kızılcahamam 

ilçesinde hududları ,artnamede 
yazılı Eldelek ormanının Kara-
pınar, Hasankaya ile Kavaközü 
köyü civarındaki Bektaşdağı 

Devlet o:;manlarında 75- 196 
metre mikaba muadil 81 adet 
Devrik çam ağacı 20 gün müd
detle arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 17 · 7·936 cuma 
günü saat 15 de Ankara Or
man Müdürlüğünde yapılacak· 

tır. 

3 - Beher gayri mamul 
metre mikabı 300 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 16 
lira 92 kuruştur. 

5 - Şartnamede ve mukave· 
le projesini görmek istiycnlerin 
bu müddet içinde her gün An· 
kara Orman Müdürlüıüne ve 
Kızılcahamam Orman idaresine 
müracaat edebilirler. 

Çekler 
A<;ılış Kapanış 

Londra 128,W (j2fı, 

Nrv York ll. WlitJ O, 7Uiii 
J'aris 12,•JG 12,0ü 
Mılano IO, 153i 11),1:375 
Brukqı-1 4,7':!'2..') 4,7.t~!j 

Atıııa ı->~.7!1 l'~.w 

Çı nrvrr 2,4422 2, i4il.ı 
Sof ya G:3, tr~2 ():!, lf:ı8'2 

1\ ınstı:rı la ın t, 1743 l,li1ti 
Praı,: l!l, 11.Hfi 1!•.1ü45 
Vı)aııa 4, l!IB7 4, ti;J2 
M:\ılrid 5.~175 5,1;()75 
Jkrlırı 1,!IRIO ı ,!•lifi:1 
\'ar•ova 4, 1!137 4, 1 \11i:l 
Buclaprşt 4,i3i.l25 4,2632 
Biikreş 107,\185 ll)7/ı2lk' 

Belı;r.ıd :ifı,U!"ı25 :ı~.sn:s 
Yokolı:ıın11 2.ı~~oo 2,tiMIO 
Moskova 24,!l'.!H 24,!•342 

Sto kholın :~.o8ti2 3,0fıH 5 

DENİZ 

Galata, Merkez Rıhtım Han, Tel. 44870-7-8-9 
•O-

Beklenen vapurlar 
ALBANO Perfembe 2 7 Saat 

10 da Trieste, Pire, İzmir, 
Selanikden. 

A VENTINO Cumartesi 4 7 Saat 
8 de Genes, Naples Pireden. 

ISEO Cumartesi 4 7 Batum, 
Trabzon, Samsun, Varna, 
Burgazdan. 

CELIO Salı 7 7 Saat 17 de Tri
eıte, Veniae, Brindizi, Pire· 
den. 

ABBAZIA Çarşamba 8 7 Saat 
10 da Trieste, Pire, Selanik, 
Cavalladan. 

CAMPIDOGLIO Perşembe 9 7 
Saat 7 de Danube, Koostanza, 
Varna, Burgazdan. 

ASSIRIA Perşembe Saat 7 de 
Danube, Konstantza Varna, 
Burgazdan. 

QUIRlNALE Salı 14 7 Saat 17 
de Tricste, Venise, Brindizi, 
Pireden. 

BOLSENA Perşembe 16 7 Saat 
10 da Trieste, Venisc, Brin
dizi, Pire, İzmir, Selanikden. 

MERANO Cumartesi 18 7 Saat 
10 da Genes, Naples, Pire, 
Rhodesdan. 

ALBANO Cumartesi 18 7 Saat 
7 de Batum, Trabzon, Sam
sun, Varna, Bourgazdan. 

CELIO Sah 21 7 Saat 17 de 
Trieste, Venize, Brindizi Pire
den. 

CALDEA Çarşamba 22 5 Saat 
10 da Trieste, Venize Brin· 
dizi Selanik, Kavalladan. 

A VENTINO Perşembe 23 7 Saat 
7 de Danube, Kos•antza, Var
na, Bourgazdan. 

FENICIA Perşembe Saat 7 de 
Danube, K.onstantza, Varna, 
Bourgazdan. 

QUIRINALE Salı 28 7 Saat 17 
de Trieste, Venize, Brindizi, 
Pireden. 

ISEO Perşemb~ 30 7 Saat 17 de 
Trieste, Venize, Brindizi, İz
mir, Selanik. 

Neşe hayatm kaynağıdır 

fİLİPS RADYOLARI 
Yuvanızı şenlendirir 

-. I~ 
Hareket edecek vapur 

"'~ ALBANO Perş. 2 'f eıJI ~6' 
saat 17, Burgaz, Varıı1aı11,;
tence, Odesa, Batulll• rr 
zon, Samsun, V arna. Bfell'' 

QUİRlNALE Cuma 3 • d•' 
muz, saat 9, Pire, 13rıll 
Venedik, Trieste 'feıı' 

A VENTİNO Cu:nart. 4v,r1''° 
muz, saat 17, Bura-aı, ji' 
Köstence Sulina, Gal•tt~,r 
rail. Sulina, Köstenceı 

na, Burgaz ~·' 
ISEO Cumart. 4 Temıııuıİ ııı 

l7, Selanik, Midilli, ~eıı( 
Pire, Patras, Brindizi 
dilr, Trieste 111ıı 

ABBORIA Çarş. 8 1eJ11 ~0ı 
saat 17, B_urgaz, VarPİ'bt' 
tence, Sulına, Galas~ 

'fratelli SP(I~ 
Çinili Rıhtım han 93-97 ~e.I' 

Rıhtım Telefon: 44! ~o ' 
Amsterdam - Kompanı 

11 
Neerlandez dö NavigasY0 ~ 
vapör Anvers, Rottcrda~~ 1' 
msterdam ve Hamburg iÇI 

kında hareket. ./ 

Nippon Yusen K~ 
- ~,s 

JAPON VAPUR KUMPJ\ p r 
Yakohama, Kobe, SinS'S• ~ 

Colombo, Süveyiş, port· ı•' 
1"(11•" Beyrut ve lstanbul ı 

arasında doğru seferler: 
0
t 

Pire, Marsilya, LiverP0 

Glaskov. 
(doğru ve aktarmasıı} d 

DAKAR MARU 18 Teıııınuı•10 ı 
DURBAN MARU 19 Ağ~,,1 
DELAGOA MARU 19 r:-ı 

13sı 
ıtalyan Seyahat Ku~ 

Dünya seyahat teşkilatı 
Götürü seyahat •I 

Otellerde oda tutul111'." 
Deniz yolu biletler• 

Hava yolu " 
Demiryolları " 11 

. Bagajl~rın ~jgor1~:,.,ıı' Italyan deoıır yo , 
yüzde 50 tenzila~nde Q 

Galata Rıhtım üıer•!J.1_91 r 
nili Rıhtım hanınd• cO 
da FRA TELLi 5pEft ..,a'' 
nezdinde C. 1. T. ye 
caat olunur. 


