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DiKKAT! 
Müesseselerin, Ticarethanelerin. 

ankaların hergün elinde bulunan Müna
asa Gazetesi en seri ve en müessir ilan 
asıtasıdır. Renkli ilanlar da kabul ederiz. 

finlarınızı gazetemize veriniz. Kazanınız 1 

CNAKASALAR 
inşaat ve tamirat 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 
( Kapalı zarf uaulile Eksiltme ilam ) 

Konya Ereğlisimde inşa edilecek bez fabrikası buhar kuvvet 
santralı inşaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Tahmin edilen inşaat bedeli 136,611 lira 10 kuruştur. 
Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesit 
C - Fenni şartname, ölçü usulü, 
D - Vahidi fiat ve keşif hulasası, 

E - Proieler. 

lstiyenler bu evrakı 6,90 lira bedel mukabilinde Sümer Bank 
Ankara Şubesinden satın alabilirler. 

- Eksiltme 10 nisan 1936 cuma günü saat on altıda Ankara 
Ziraat Bankası binasında Sümer Bank merkezindeki Komis
yonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
S - isteklilerin 8081 lira muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
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Bundan başka eksiltmeye girecekler ilan edilen bu bina ce
sametinde bir fabrika binası inşaatını muvaffakıyetle yaptık
larını tevsik ederek eksiltme gününden üç gün evvele kadar 
ban~aya müracaatla bir ehliyet vesikası alacaklar ve bunu 
teklıf mektuplanna leffedeceklerdir. 
Tekli~ mektupları yukerıda yazıldı2'ı gün ve saatten bir saat 
evvelıne kadar Sümer Bank Umumi Müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde verilecektir. 
P~sta ile gönderilecek mektupların nihayet ihale saatinden 
hır saat evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde ka
patılmış bulunması lazımdır. 

Ankara Valiliğinden : 
V ? n~san 936 tarihinde perşembe günü saat on beşte Ankara 
d ıl~yeti Daimi Encümen odasında 522,955 lira 73 kuruş keşif be
ellı stadyoro ve hipodrum sahasında yapılacak bina, sulama tesi-
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satı, antrenman yerleri, manialı koşu pisti ve sair müteferrik inşaat 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Şartname, plan ve projeler mukavele projesi ve buna mütefer
rih diğ'er evrak 26 lira mukabilinde Ankara Vilayeti Nafıa daire
sinde verilecektir. Muvakkat teminat 24,668 lira 23 kuruştur. is
teklilerin teklif mektupları Nafıa Müdürlüğünden alacakları fenni 
ehliyet vesikası ve Ticaret Odası vesikasını 2 Nisan 936 tarihinde 
Perşemhe günü saat 14 e kadar Ankara Vilayeti Daimi Encümen 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 749 lira 98 kuruş olan aygır deposunun tamiri 

açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım 
müdurlüğünde görülür. Arttırmıya girmek istiyenler 2490 numaralı 
arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ile Bayındırlık Direk· 
törlüğünden tasdikli fen ehliyet vesikası ve 57 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 13 · 4 · 936 Pazartesi günü 
saat 15 te Daimi Eencümende bulunmalıdır. 

Gemlik C. H. P. İlçe Yönkurul Başkanlığından: 
1 - Yapılacak iş ; Gemlikte Atatürk heykeli yanında 5770 

lıra 80 kuruş keşifli C. H. Parti konağıdır. 
2 - Şartname, keşifname, plan ve resimler, Bursa il ve 

Gemlik lıçe Parti Başkanlı~ından ve Galatada Minerva hanında 
32 sayıda mimar Bsy Abdullah Ziyaya müracaatle gürülübilir. 

3 - iş; açık eksiltme iledir. Ve eksiltme nisanın 16 ıncı Per· 
şembe günü 15 te Gemlik Urayında yapılıcaktır. 

4 - Muvakkat teminat akçesi 432 lira 81 kuruştur. 
S - istekliler o gün teminat akçesinden başka hususi şartna

mede kendilerinden istenilen fenni ve mali ehliyetnameleri göster· 
mek mecburiyetindedirler. 

6 - Yapıya lazım kum, kireç, taş ve tuğla Partice temin o· 
lunmuştur. 

Çanakkale İskan Müdürlüğünden : 
936 senesinde yapılacak göçmen evleri için Gelibolu ilçesinde 

üç milyon, Çanakkale, Eceabat, Ezine ve Bayramiç ilçelerinde 
bir milyon yedi yüz bin kiremitin yapılmasına ihtiyaç"folduğundan 
21 mart 936 gününden 5 nisan 936 gününe kadar 15 gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. 

Talib olanlar kapalı zarf usulile yüzde yedi buçuk teminat 
akçesi ve banka mektublarile fazla tafsilat almak arzu edenler 
Çanakkale İskan Komisyonu Riyasetine müracaat eylemeleri lüzu
mu ilan olunur. 

Kütahya Vilayetinden : 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulan 31571 lira 38 kuruş 

bedeli keşifli Kütahya istasyon bulvarı araba yolunun parke inşa· 
atının ihalesi olan 24-3·936 tarihinde zuhur eden talip tarafından 
yapılan tenzilat layık had görülmediğinden arttırma, eksiltme,. 
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ihalat kanununun 40 ıncı maddesi mucibince pazarlıkla ihalesine 
karar verilmişıir. 

1 - Pazarlıkla ihale Kütahyada hususi muhasebe binasında 
toplanan daimi encümen tarafından yapılacaktır. 

2 - Pazarlıkla 7-4-936 Salı günü saat on beşte yapılacaktır. 
3 - Teminatı muvakkate 2367 lira 35 kuruştur. 
4 - Evrakı keşfiye ve teferruatını isteyenler 158 kuruş bedel 

mukabilinde Daimi Encümen kaleminden veyahut Nafıa Müdür
lüğünden alabilirler. 

5 _ İsteklilerin ihtisas sahibi olmaları veya Nafıa Direktör
lüğünce ibraz ettikleri vesaiki muvafık görülen bir mühendis veya 
fen memnrunun bu işin mesuliyeti fenniyesini deruhte ettiğ'İne 
dair noterden musaddak bir taahhütnameyi ve Ticaret Odasından 
mali kifayetine ait vesaiki ihaleden en az sekiz gün evvel Nafıa 

Direktörlüğünden alacağı ehliyet vesikasını hamil bulunmaları 
şarttır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu ilanları : 
Maltepe Askeri Lisesinde bir arteziyen kuyusu açılması müna

kasası lO / Nisan / 936 Cuma günü saat 15 de kapalı zarfla yapı
lacaktır. Muhammen keşif bedeli EOOO liradır. lık teminatı 600 
liradır. Keşif şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonumuzda 
görülebilir. Bu işi yapmağa istekli olanların evvela komutanlık 

inşaat şubesinden bu tarzdaki işleri yapmış ve yapmağa muktedir 
olduklarına dair alacakları vesikalarla birlikte teklif mektuplarını 

belli gün ve saatta vakti muayyeninden en az bir saat evve
line kadar Fındıklıdaki Komutanlık arttırma ve eksiltme komis
yonuna vermeleri. 

Nafıa Bakanlığı Sular U. Müdürlüğünden: 
Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlanı : 

1 Eksiltmeye konulan iş : <t Ankarada Çubuk barajında yeniden 
yapılacak methal inşaatı. ıı 
Keşif bedeli: 

Tahmin edilen bedel t<l2,215» lira «84ıı kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 

C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 

D - Fenni şartname, 

E Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 

F 

3-

4 

5-

6-

7-

Proje, 

İsteyenler bu şartname ve evrakı 61 kuruş bedel mukabilin· 
de Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

Eksiltme 6 • 4 • 936 tarihinde Pazartesi günü saat 15 te Nafıa 
Vekaleti binasında Sular Umum Müdürlüğü odasında Su Ek
siltme Komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 916.19 lira muvakkat te
minat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

Diplomalı mimar veya mühendis olmak veya Yapı Umum 
Müdürlüğünden ehliyet vesikası almak şarttır. 

Bu iş için alınması lüzumu yukarıda yazılmış olan fenni eh
liyet vesikası için eksiltme gününden en az 8 gün evvel 
Nafıa Vekaletine müracaat edilmesi lazımdır. Bu müddet 
geçtikten sonra vaki olacak müracaatlar nazarı itibare alın-
mıyacaktır. 

Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Nafıa Vekaleti Sular Umum Müdür
lüğü dairesine getirilecek Eksiltme Komisyonu Reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. 

Evrakı Matbua ve Kırlasiy~ Me 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda 
Fen tatbikat okulu için 45 kalem istihkam ders malzemesi 27 İ~ 

Mart - 936 Cuma günü saat 15 de Tophanede Satınalma koıı B 
yonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli cem'an ye~ marn 
1202 liradır. ilk teminatı 90 lira 15 kuruştur. Şartnamesi kod kap 
yonda görülebilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. günü 

....-- • Kom 
İstanbul Belediyesi ilanları : Eksi 
Muhtelif renkli kağıtlarla Sultanahmet - Rami hattı için 13 1 mad 

cilt otobüs biletleri bastırılması pazarlığa konulmuştur. Bir cilt i saati 
3 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi ve nümunesi Levat nun 
Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 29 buçuk li 
lık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 28 - 3 · q 1 
Cumartesi günü saat 11 de Levazım Müdürlüğünde bulunmalıdır 700 

Liseler Satınalma Komisyonundan : 
men 
kur 

Komisyonumuza bağlı okullar için lüzumu olan 1761 lira bina 
kuruş kıymetinde (153) kalem ders levazımı 9 - 4 - 936 Perşeııı ile 
gününde saat 14 de eksiltmesi yapılmak üzere açık eksiltme 
konmuştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direklörlüğünde Liseler MuhasebeL na 
liğinde toplanan Kültür komisyonunda yapılacaktır . ilk teminat (lS. olaı 
liradır. Eksiltmeye girebilmek için şartnamesinde yazılı oldul 
üzere bu gibi işleri yapan firmaların 2490 sayılı arttırma ve eksilt~ 
kanununun 2, 3 üncü maddelerine uygun belgelerle Ticaret Odası.il 
yeni sene vesikasını Komisyona göstermeleri ve eksiltmeye : 
teminatların Kültür Direktörlüğünden alınacak yazı ile Liseler M 
hasebeciliği veznesine yatırılması ve şartnameyi görmek üzere C 

İstanbul Kültür Direktörlüğü Muamelat kısmına müracaatları il 
olunur. ya 

Devlet Demir 
lda resinden : 

Yolları ve Limanları Umum İşletrrı na 
ye 
v 

Muhammen bedeli 22630 lira olan kağıt ve kartonlar g .4.9j 6 . 
Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf usulilc Ankarada idar 
binasında satın alınacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin 1697,25 liralık muvakkat temini 
ile kanunun tayin dtiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün sat ce 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnamelt b< 
Ankara Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Se~· re 
Müdürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze 
İstanbul Leva:ıım Amirliğinden: 
lstanbul ve Trakyada bulunan kıt'at için 4470 ton 600 kil 

bu~dayın kırdırılması 6 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 15,30 da Is 
tanbulda Tophanede Satınalma Komisyonunda kapalı zarfla eksili 

k 

N 

mesi yapılacaktır, ~ 
Hepsinin tahmin bedeli 39.548 lira 42 kuruştur. İlk teminıı1 tl 

2966 lira 13 kuruştur. Şartnamesi 198 kuruş mukabilinde komi~ ! 

yondan alınır. 
İstanbul ve Trakya için ayrı ayrı fi at verilecektir. lsteklileri 4 

kanunda yazılı vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale sa3 

tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

İstanbul Levazım amirliğinden : 
Harbiye okulu için 4000 kilo taze bakla, on bin adet enginli' 

bin demd dereotu 10 - Nisan - 936 Cuma günü saat 14,40 d 
Tophanede Satınalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır 
Hepsinin tahmin bedeli 835 liradır. Muvakkat teminatı 62 lira 6, 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin belli s' 
atte komisyona gelmeleri. 
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lensucat ' ' k 1 Buna ait şartnameler-parasız olarak Ankarada Malzeme Daire-
V8 gıyınece eşya ve çamaş1r sinde ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdiirlüğünden alınabilir. 

AY AK KABI VE TEFERRUA Ti 
İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları: 
Bir metresine biçilen eder 245 kuruş olan ve yerli fabrikalar 

ımulatından dokuz ila on üç bin metre kışlık elbiselik kumaş 
palı zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 10 nisan 936 Cuma 

ü saat 15 tedir. Şartnamesi 160 kuruşa M. M. V. Satınalma 
;>misyonundan alınır. llk inanç parası 2388 lira 75 kuruştur. 
'siltmeye girecekler kanuni ilk inanç parası kanunun 2 ve 3 üncü 
ddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını ihale 

atinden bir saat evvel Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyo
na vermeleri. 

Devlet Demir Yolları İşletme İdaresinden : 
)0 M. kırmızı ve yeşil şali « işaret bayrağı imali için » muham
en bedeli 343 lira 64 kuruş ve muvakkat teminatı 25 lira 80 
~uş olup 6-4-936 pazartesi günü saat 10 da Haydnrpaşada Gar 
inası dahilinde 1 inci işletme komisyonu tarafından açık eksiltme 
e satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarmda yazılı 
auvakkat teminat ile kanunun tayin elliği vesikaları ve kanunun 4 üncü 
addcsi mucibince beyanname vermeleri lazımdır. Bu işe ait şart· 
ame Haydapaşada 1 inci işletme komisyonu tarafından parasız 
larak verilmektedir. ---İstanbul Belediyesi ilanları: 

1500 metre patiska bir metresinin muhammen bedeli 55 kuruş 
500 ıı Kefenlik » » » )) 32 ıı 
750 )1 şilte yüzü ıı ıı >> ıı 80 ıı 
250 » dimi » » » » 90 » 
500 ıı aşçı bezi ıı ıı » Yı 30 ıı 

Haseki hastahanesi için lazım olan ve yukarda cinsi ve miktarı 
yazılı beş türlü bez açık eksiltmeye konulmuştur. Nümune ve şart
pameleri levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isti
renler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika 

e 150 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubiyle beraber 
·4-936 pazartesi günii saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

Tarsus İlçebaybğından: 
Tarsus ilçesi, köy bekçileri ıçın, boz renkte yerli şayaktan, 

ceket, tam kilot pantalon, kasket, tozluk, mat belkayışından ve üç 
boyda olmak üzere 130 takım elbise 25 Mart 936 gününden itiba
ren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Talip olanların yüzde 7,5 hesabile 88 lira temin.ıt akçelerile 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

akineler, motörler, sair teferruat ve yağlan 
İstanbul Belediyesi İlanları : 
Düşkünler evi için lazım olan 4700 litre benzin açık eksiltme

ye konulmuştur. Bu benzinlere 1128 lira bedel tahmin olunmuştur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek is
t~yenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı ve
sık~ ve 84 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mek
tubıle berkber 27 - 3 - 936 Cuma günü saat 15 de daimi encümen
de bulunmalıdır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum ida
resinden: 

93 Muhammen bedeli 18500 lira olan muhtelif alat ve edevat 5 · 5-
b· 

6 Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
ınasında salın alınacaktır. 

k Bu işe girmek istiyenlerin 1387,50 liralık muvakkat teminat ile 
k u~unun tayin etti~i vesikaları, tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 

a ar Komisyon Reisli~ine vermeleri lazımdır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1000 Metre kalın çivili kayış ı 

936 
S 1 saat 15 1600 ı> ince » » 7 · lV · a ı 

450 Metre muhtelif eb'adda yassı kayış 1 7 - IV _ 936 Salı saat 14 
250 ıı yuvarlak kayış 

Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarları 
yazılı kayışlar pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek istiyenlerin hi
zalarında yazılı gün ve saatlerde yüzde 7,5 güvenme paralarile 
birlikte Kabataşda Levazım ve Mubayaa Şubesindeki Alım Komis
yonuna gelmeleri. 

Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Devlet Demiryolları İşletme Umum idaresinden: 

Muhammen bedeli 18846 lira olan vagon tenviratı için akkümü
latör plakları ve komple bataryalar 6 - 5 - 936 Çarşamba günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 1413,45 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde ve Ankarada Mal
zeme Dairesinde pırasız olarak dağıtılmaktadır. 

Posta T. T. Is tan bul Telefonu Direktörlüğünden : 
Muhammen bedeli C. l. F. 85364 lira olan muhtelif cins ve 

eb'adda 46 kalem kurşunlu telefon kabloırn, 2 kalem deniz kablosu 
ve 5 kalem deniz kablo ek kutusu kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. İhalesi 31 - 3 - 936 ~ah günü saat 15 te İstanbul Tahtakale 
Telefon Direktörlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi 200 kuruş mu
kabilinde mezkOr Direktörlük Levazım dairesinden alınabilir. Mu
vakkat teminat 5519 liradır. Zarflar yukarıda yazılı günde saat 14 
e kadar Mübayaa Komisyonuna makbuz mukabili verilmiş olmalıdır. 

Nevşehir Şarbaylığından: 

Şehrimizin Bayındırlık Bakanlı~ından musaddak elektrik projesi 
mucibince yapılacak olan tesisat, eksiltme şartnamesinde yapılan 
tadilattan dolayı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Be
deli keşfi 40401 kırk bin dört yüz bir lira olup muvakkat teminat 
miktarı 3030 üç bin otuz liradır. Santral binası inşaatı ve ağaç 
direkler Belediyeye aittir. İsteklilerin eksiltme kanunu mucibince 
lazım gelen bilumum vesaik ve evrakı hamilen 17 nisan 936 cuma 
günü saat 15 te Nevşehir Belediye Encümeninde yapılacak olan 
eksiltmeye iştirak etmeleri ve muaddel eksiltme şartnamesile pre· 
jeleri İstanbul Taksimde İstikliil apartımanında elektrik mühendisi 
Bay Hasan Haletten alabilecekleri ilan olunur. 

Posta T. T. binalar ve levazım Müdürlüğünden: 
Anbar ihtiyacı 60,000 tane 2 No. lı demirsiz porselen fincan 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8 Nisan 936 tari
hinde ve saat 1~ de Ankarada Posta T. T. Umum Müdürlüğünde 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Fincanların muhammen değ-eri l•7200)ı liradır. 

Talipler 540 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesine tes
lim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka te
minat mektuplarını ve şartnamede yazılı belgelerle teklif mektubu· 
nu ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkilr tarihe 
tesadüf eden çarşamba günü saat on dörde kadar sözü geçen Ko
misyon Reisliğine vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlü~ü ile fstanbulda Leva
zım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 
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Müteferrik 
lıtanbul Levazım amirliğinden: 
Tophanede iki No.lı Dikme evinde mevcut 20000 kilo kadar 

kösele kırpıntısı 30 - Mart - 936 Pazartesi günü saat 15 de Top· 
hanede Satınalma komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Hepsinin 
tahmin bedeli 1000 liradır. 

Son teminatı 150 liradır. Kösele kırpıntıları Dikiınevinde gö
rülebilir. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Şartname mucibince 100 metre mik'abı sandıklık tahta pazar

lıkla satın alınacaktır. Vermek isteyenlerin 2-4-936 Perşembe günü 
saat 11 de 0Jo 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşta Levazım 
ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları. 

lnhiıarlar Umum Müdürlüğünden : 
Şartname ve nümunesi mucibince 2000 adet t\lz küfesi pazar

lıkla satın alınaca,ktır. Vermek istiyenlerin 6-4-936 Pazartesi günü 
saat 15 de yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte Kabataş Leva· 
zım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonuna müracaatları 

ilan olunur. 

Ankara Jardarma genel komutanhğı satmalma komis
yonundan: 

Bir tanesine yüz on beş kuruş de~er biçilen iki binden üç bine 
kadar bel kayışı 8 - 4 - 936 Çarşamba günü saat 15 de açık eksilt
me ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan parasız verilir. Bel kayışının ilk 
teminatı 258 lira-75 kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin teminatlarını eksiltme saa
tinden evvel komişyona vermiş olmaları. 

Eczayı tıbbiye ve alatı ispençarjye 
Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum İdaresinden: 
100 kutu << 4 litrelik kutular içinde>) ve 5000 kutu « 1 litrelik 

kutular içindeıı haşarat öldürücü mayi muhammen bedeli 3645 lira 
ve muvakkat teminatı 273 lira 40 kuruş olup 6 - 4 - 936 pazartesi 
günü saat 10 da Haydarpaşada Gar binası dahilinde 1 inci işletme 
komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe 
girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve kanuunun 4 üncü maddesi mucibince 
beyanname vermeleri lazımdır. Bu işe ait şartname Haydarpaşada 
1 inci işletme komisyonu tarafından parasız olarak verilmektedir. 

İstanbul Belediyesinden : 
Düşkünler evine lazım olan tıbbi ecza ve alat açık eksiltmeye 

konulmuştur. Bu eczaların hepsine 1039 lira 62 kuruş bedel tah
min olunmuştur. 32 kalemden ibaret olan ecza ve alatın listesi ve 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek 
istiyenler 2490 numaralı artırma ve eksiltme kanununda yazılı ve
sika ve 78 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
raber 6 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 15 te daimi encümende bu
lunmalıdır. 

MCZAVEDELER 
....................................................... 1111!111 ...... 

İstanbul ikinci İcra Memurluğundan : 
Paraya çevrilmesine karar verilen Üsküdarda uncular sokak 54 

numardlı Bay Abdullahın hamamında mahcuz hamam eşyaları 2 - 4 -
936 tarihinde saat 13 den itibaren birinci açık artırması yapılaca

ğından sözü geçen hamamda hazır bulunacak memuruna müracaat 
edilmesi ilan olunur. 

... 
~'~~u~~~ 

-Okuyuculanmıza ! _....., ABON 

İstediğiniz llAn veya münakasa ve muz• 3 a 
yede ı,ıe .. ıni, buna alt neş .. ıyatl, gUnlerinl 6 
larlhlerinl bizden sorabllirslnlz. Münakast Se 
Gazetesi en kestirme yol ile cevap verit 

Gazetemize abone yazılınız! 

Karacabey Harası Müdürlüğünden : 

Haranın kendi ihtiyacından fazla muhtelifülcins «on dört biıı 
kilo çeltik tohumu açık arttırMa usulile satışa çıkarılmışbr. Sat __ 
günü 16 Nisan 936 Perşembe günü :saat on beştir. ~Muvakkat tc Sa 
minat olarak «yüz on» lira alınacaktır. Muhammen kıymet olar 
kilosuna on kuruk takdir edilmiştir. 

İsteklilerin eksiltme günü teminat ve vesikalariyle birlikte H• 
rada bulunmaları ilan olunur. Bü 

3a 
lıtanbul Milli Emlak Müdürlüğlnden: 
Kağ-ıthanede Dereboyundaki seyir mahalli kahve 

parası peşin verilmek şartile Mayısın birinci gününden Teşrinie\'la" 
vrlin son gününe kadar bir mevsim için yüz elli lira kira üzerill n 
den açık arttırma usulile kiraya verilecektir. isteklilerin ve şeraiti 
ni anlamak istiyenlerin 30 - 3 - 936 Pazartesi tünü saat on dörtt 
yüzde 7 ,5 pey akçelerile müracaatleri. 

lstanbul 3 üncü icra memurluğundan : 

Emniyet Sandığma 

600 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paray• Kt 
çevrilmesine karar verilen ve tamamına 1562 lira kıymet takdir Be 
edilen Üsküdarda Arakiyeci Hacı Mehmet mahallesinde Nuhına 
kuyusu cad. eski 81 mük. yeni 107 numaralarla murakkam m• Nis 
bahçe bir bap hane tamamı açık arttırmaya vazedilmiştir. üna 

ünü 
Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıy· T 

meti muhammenenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli:nni 
bir banknnın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müte·akk 
rakim vergi, tan2ifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir·air 
Arttırma şarlnamesi 11 - 4 - 936 tarihine müsadif Cumartesi günii:n 
Dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 27 • T 
4 - 936 tarihine müsadif Pazartesi günü dairemizde saat 14 ten:. H 
16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti mu· T 
hammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksiıüra 
takdirde son arttırmanın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on 
beş gün daha temdit edilerek 12 - 5 - 936 tarihine müsadif salı 

günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma 8 
neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. ecil 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesine tev· eşif 
fikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla di· aat 
ğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve hu· l 
susile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tarihinden itiba· ınıu 
ren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildir• efe 
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmı· 
yanlar salış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakinı ne 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye rusumu ve ratıı 
Vakıf icaresi ile 20 senelik Vakıf icaresi tavizi bedeli müzayede· 
den tenzil olunur. Daha fazla malOmat almak istiyenlerin 34 - 903 da~ 
numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıy- 1~' 
met raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. ~ 1 

İmtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : fsmail Girit 

Basıldığı yer : lstanbul - Nümune Matbaası 
ıaa 


