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1 -E İÇİNDEKİLER 
2 _ inrzak. Zahire. Et ve Sebze. 

2 - inşaat- tamirat- tuğla ve kiremit -Harita : 
3 _ M~~~t - Tamirat - Tuğla ve kiremit - Harita. 
4 - Men';eler. motörter. sair teferruatı ve yağları. 

Ayak~cat ve giyinecek eşya ve çamaşır. 
5 - Sarac·abı ve teferruatı. 
6 - _Nakliyı~~ ve teferruatı, demir ve teferruatı. 
7 - icra ilanıarı 
8 - Elektrik tes· 
9 - Mütef ısatı ve maizemesi. 
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IVl CJ NA KASA LA R 

1 - Erzak, Zahire, Et ve Sebze 
Galtasaray Liııesind . 

K·ı en. 
ı o Beher kilosunun narh 

Tutarı İlk teminat 
Fi atı 

15000 Ek k K. S. 
Lira Lira 

me 11 50 
Galatasaray Lisesinin M 

936 
1725 130 

11arh fial h ayıs sonuna k d 'h · 1 "k ·1 tk k 1 ve mu ammen tutarı v ''k a ar ı tıyacı o an ve mı tarı e 
Di~klö af!k .. Pb.zarlıkla eksiltmeyee ko~ l teminatı y~ıkarıda yazılı bulunan 
29·4936r uÇ~u ınbasın<la Liseler Muhasuebmu~1l_u~. E.ksıllmesi stanbul Kültür 

arşam a ·· .. ecı ı~ınd t K · d 1 t ki'! gunu saat 15 de yapıl kt e oplanan omısyon a 
s e ı er şartname . .. aca ır. 

ıçin de o ünd yı gormek üzere Okul İd . 
g e pazarlık şartnam · d aresıne ve eksiltmeye iştirak 

esın e yazılı v . ki K esaı e omisyona gelmeleri. -
S İıtanbul Levazım Amiri""'· 
attınalm~ Koıniıyonvndan: ıgı 

darelerı lst" b 11 • . ..ıı u ,evazıın Aınir-
ı~ıne lıağlı miies:seseler için «24000» 
ılo taze bakla "·)t'"'OO 

• ' "' ı., adet · tıar, "2~00 1 • " engı· 
. .... ( " kılo sorııizotu "15000 
ıto heıl'iye ·-ooo , " 

«3;lfiOn.. '. ;) .. demet dereotu, 
adet ıııarul « ııooo 

nıaydaıınz, " '1~00( ' . » deınet 
« 17000 d ' J,, ::ıdet ye~il salata •• r.rııı•t ı ' ' 
~3!' l' . azc soğ':ın 27 :t\i, 

' aı::ırtesı giinii sa . .ban 
rophaııc>de ~atııı 1 ·.at 1 n,3() da 

" a rııa J · 
kapalı zarfla. ek ··1 :onıısyoııunda 
f:ı sı tıııesı ' 1 
ıepsiııin talıı . ı sapı acaktır. 

ııın ııt'dl'L' 698,... 
kuruştur. İlk t . 1 

.... ı lira 50 
kııru~tur ~ t•ınıııatı '17 L lira 5G 

· •,:ı.rtııarııcsi K · 
~<irıılebilı'r I . · onıısyonda 

· :StPk]ıf' . k kahrı·ı l 1 rın anunl vesi-
' .e lf'r:ı lıer t 1 . 

ıh:ılP "n"t" 1 
1 •lıf nıektul,Jlarıııı " •• ııu ı•rı ı · 

nıisyn11 :ı. v ıır :saat evı.·pl Ko-
PrıııelPri. 

t 

İstanbul H-:-:-
1• l arıcı Askeri Kıtaatı an arı: 

3192 liralık 57 . 
lk pey 239 lir 00. kılo zeytinyağı 

kilo sabun 'lk a. 5220 liralık 14500 

~
iralık 6200 ı . pey 382 lira. 1860 

40 liradır. ~I~ toz şeker ilk pey 
yrı açık k ,.31 Yların ihtiyacı ayrı 

e sı tme 

~
1epsinin ihalesi , ye konulmuştur. 

. .. _ · '27 Nisan 936 Pazar 
esı gunu saat 14 15 . . . 
erin v· , dedır. lsteklı-

ıze satınalma k . 
rrefmel · omısyonuna 
ıı. erı. 

Ankara Levazım Amirliği Sa
bnalma K omiııyonundan : 

Konyadaki kıtaatın senelik ihtiya
cı olan 262 bin kilo yulafın 4 - 4 936 
da yapılan kapalı zarfla eksiltme
sinde talip zuhur etmediğinden bir 
ay zarfında pazarlığa konulmuştur. 

262000 kilo yulafın muhammen be
deli 16375 lira olup muvakkat temi
natı 1229 liradır. 

2 - 262 bin kilo yulafa ait şart
name İstanbul ve Ankara levazım 
amirlikleri satınalma komisyonları ile 
Konyada kolordu satınalma komisyon
larındad ır. 

3 - Pazarlık 4 - 5 - 936 gününe 
kadar talip çıkıncaya kadar devam 
edileceğ-inden isteklilerin mesai gün
lerinde Konya kolordu satınalma 
komisyonları na müracaatları. 

Istanbul Komutanlığından: 
İstanbul Komutanlığı birlikleri 

ihtiyacı olan ı•4600ııkilo zeytinya~ı 

açık eksiltme ile 4 Mayıs 936 Pazar
tesi günü saat 15 de alınacaktır. 
Muhammen tutarı « 2760 » liradır. 
İlk teminatı 207 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonu
muzda görülebilir. İsteklilerin teminat 
veya makbuzlarile beraber belli gün 
ve vakti muayyeninde Fındıklıdaki 
komutanlık arttırma eksiltme komis· 
yonuna gelmeleri. 

enn 

Kocaeli Daimi Encümenin
den: 

İzmit - Derbent Kfülzrlere iltisak 
yolunda iki hin yedi yüz lira keşif 

bedelli biri Üç metrelik menfez di
ğeri dokuz metrelik köprü inşası 

açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 7 Mayıs 9:16 Perşembe 

gti nü saat on bc·şte Vila.yet EncU· 
meninde icra edilecektir. 

Keşif, Proje, plan ve saire evrak 
elli kuruş mukabilirıde Nafıa .Miidür
liiğünden verilecek tir. 

Muvakkat teruin::ıt iki yi1z üç 
liradır. İstekliler ekııiltmeye girmek 

için bu işleri yapını~ olduğuna dair 

vesaiki sekiz giin evvel Nafıa Mü
dürliiğiine göstererek ehliyet vesikası 
almaları Hlzıındır. 

Konya 1lbayhğından : 

1 _ Konyaya 10 kilometre me
safede Sille ve 20 kilometre mesa
fede Altınapa mevkilerinde yapıla-

cak baraj yerlerinde 37, 47, 62 mi
limetre kutrunda icabına göre dört 
metrodan 30 metroya kadar sondaj 
yapılacaktır. 

2 - Karamanda tazyikli su bul
mak için iki mevkide azami yüz elli 
metre sondaj yapılacaktır. Muvaffe
kiyet husulünde sondaj ameliyesi 
Konya ovasının muhtelif yerlerinde 
tekrar edilecektir. 

3 - Bu sondajları yapmak ve 
daha fazla malamat almak isteyenle
rin 30 Nisan 936 tarihine müsadif 

Perşembe günü saat on beşe kadar 
Konya Vilayetine müracaatları ilan 
olunur. 

-
Ankara ilbaylığından 

1 - M~zik Öğretmen okulu bi
nasına tamırat yapılacaktır K 'f 
bedeli 645 lira 40 kuruştur.· T e~~
natı 48 lira 50 kuruştur. 

2 - Fenni şartnamesini ve k ·ı 
ra .. eşı 

o:~ru~~ ~~~mı·~k istiyenler hergün 

b·ı~ 1 ıre lor uğüne müracaat ede
ı ır er. 

Vesikalarını komisyona 'b 
ı raz et-

meğe mecburdurlar. 

. 3 - İhalesi açık eksiltme st:re
tıle 27 - 4 - 936 Pazartesi günü saat 
15 de mektepler muhasebeciliğinde 
yapılacaktır. 

4 Saat 14 e kadar teminatı mek
tepler muhasebeciliği veznesine ya· 
tınlmış bulunacaklır. 

Belediyeler Bankasından : 

1 - Ankarada Cumhuriyet Cad
desinde Hukuk Mektebi Önündeki ar
sa üzerine yaptırılacak Belediyeler 
Bankası hır.asının götürü olarak ve 
(anahtar teslimi) sureti le inşası kapalı 
zarf usulile ve yirmi gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Binanın muhammen kıymeti 
357257 liradır. 

3 - Eksiltme, Ankarada Beledi
yeler Bankası Genel direktörlük bi. 
nasında 29 Nisan 936 Çarşamba gü
nü saat 14 de Banka İdare Meclisi 
huzurunda yapılacaktır. 

4 - istekliler bu işe ait eksiltme 
şartnamesini, mukavele projesini, fen
ni, umumi ve hususi ve malzeme şart
namelerile sair cedvel ve evrakı (50) 
lira bedel mukabilinde Ankarada Be
lediyeler Bankasından ve lstanbulda 
Galatada Bahtiyar hanında 22 Nu
marada mukim bina proje mimarı 

Seyfi Arkan'dan alabilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin : 

A) - Türk vatandaşı olması 
B) - En aşağı iki yüz bin lira

lık bir binayı muvaff akiyetle başar
dığına dair salahiyetli makamlardan 
alınmış musaddak bir vesikayı haiz 
bulunması. 

. C) Musaddak ehliyeti fenniye ve
sıkasını hamil bulunması 

D) 357257 üç yüz ~ili yedi bin 
iki .. ıı· yuz e ı yedi lira muhammen be· 
deli olan bu işi halen yapabilecek 
mali bir iktidarda olduğuna dair Ban
kalardan bir vesika almış bulunması. 

E) Maktuan 18, l 00 on sekizbin 
yüz liralık muvakkat teminat vermesi. 

G) İsteklilerin beşinci maddede 
yazılı vesikaları eksiltme gününden 
bir gün evveline kadar Bankaya ib
raz ederek kabul ve tasdik ettirdik
ten sonra teklif zarfları içerisine koy
maları. 

6 - İsteklilerin teklif mektupla
rını eksiltme güuü azami saat 12 ye 
kadar, ihale şartnamesinde yazılı şart
lar dairesinde ve makbuz mukabilin
de, Bankaya tevdi etmiş bulunmaları 
şarttır. 

Samsun Valiliğinden : 

Terme kazasında yaptırılacak 

mektep binası inşaatına ait ilan. 
1 - Keşif bedeli ( 17662 ) lira 

(21) kuruştur. 
2 - Muvakkat teminat ( 1325 ) 

liradır. 

3 - İhale 27-4-936 tarihine rast
layan Pazartesi günü saat on beş 

Komısyonu Tahmin edilen bedeli 1300 lira olan 450 ınet.A 
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buçukta vilayet daimi encümeninde 
kapalı zarf usulile ve toptan götürü 

olarak yapılacaktır. 
4 - Bu işe ait evrak şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi 
B Mukavele projesi 
C - Fenni şartname 
D Keşif hulasa cetveli 
E Proje 
F Nafıa işleri şeraiti umumi: 

ye si 

G - inşaat izahnamesi. 
isteyenler evrakı Samsun Nafıa 

dairesinde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 

Ticaret Odasında kayıdh olduğuna 
ve fenni ehliyeti haiz bulundu~una 
dair vilayet Nafıa müdürlüğünden 
alınmış vesika ibrazı şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler bu ev
rakı görmüş addolıınurlar. 

7 - Vesikalarla teminat ilk zarfa 

konacak ve teklif mektupları pullu 
-0lduğu halde o zarfın içerisinde 
ikinci bir kapalı zarfta olacaktır. 

8 - Zarflar ihale saatinden bir 
saat evvel imza mukabilinde Encü
men reisliğine teslim edilmiş buluna
caktır. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet üçüncü maddedr: 
ya2ılı saate kadar gelmiş olması Vf'c 

dış zarfın mühür mumu ile iyice ka
panmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

9 - ihale (2490) sayılı arttırma, 
eksiltme ve ihale kanununa göredir. 

10 - Keşif hulaıJaları, fenni şart

name, eksiltme şartnamesi ve muka

vele suretleri lstanbul, İzmir, An
kara Nafıa müdürlüklerine gönde

rilmiştir. 

Karakösede Abide Komis
yonu Ba~kanhğmdan : 

1 - Karaköse kasabası cumurluk 
alanında dikilecek Atatürk heykeli 

projesi müsabakaya konmuştur. 
2 - Heykelin yapılacağı yer, 

A~rı ili Merkezi olması rlolayisile 
bazı özgülükleri öğrenmek ve bura
ca yapılan kaide projesini görmek 
üzere Ankara, İstanbul, İzmir, Kara
köse Bayındırlık Direktörlüklerine 

baş vurulmalıdır. 
3 - Heykel projeleri iç Bakan

lık lmar Direktörlüğüne verilecektir. 
Direktörlük bu projeleri tetkik 

ve içlerinden birini seçecektir Söz
leşme, seçilen proje sahibi ile yapı

lacaktır. 
4 - Proje sahipleri kaideyi esas 

süjelere göre değiştirebilirler. Yal
nız kaidenin de tafsilatlı bir projesi 
eklemek ve platformdan büyük ol

mamak gerektir. 
5 - imar Direktörlüğünce yapı

lacak seçim sonunda lmar D irektör

lüğünün münasip göreceg-i miktar 
üzerinden birinciye mükafat verile

cektir. 
6 - işbu projenin 1 Mayıs 936 

tarihine kadar İmar Direktörlüğüne 
verilmesi lazımdır. 

Erenköy Kız Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

Lise binasında t<.999n lira u 12» 
kuruş keşif içindeki tamirat 27-4-936 
pazartesi günü saat on dörtle lstan-

MÜNAKASA GAZETESi 

bul Kültür Direktörlüğü binasında 

Liseler muhasebeciliğinde toplanan 
mekteb komisyonunca paLBrlıkla 

ihalesi icra edilecektir 
Keşif ve şartname mektebden gö

rülüp ö~renilir. İlk teminat «7)>ı lira 
dır. Mektebden alınacak yazile temi
nat pazarlıktan evvel Liseler muha
sebeciliği veznesine yatırılacaktır. 

Bu işe girecekler eksiltme gününden 
en son (•Binı gün evvel en az beş 
yüz liralık bu gibi inşaat işlerini 

yaptığına dair İstanbul Bayındırlık 

Direktörlüğür.den alacakları fenni 

ehliyet vesikaıarile beraber inşaat 

müteahhitliğ-ine dair Ticaret Odası 

vesikası veya ruhsat, unvan 
tezkeresini Komisyona gÖ'!termeleri 
ilan olunur. 

İstanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 654 lira 2 kuruş 

olan Beykoz Ağaçlama Fidanlığın 
daki büyük havuzun tamiri açık 

eksiltmiye konulmuştur. Keşif evrakı 
ve şartnamesi Levazım Müdürlügün 
de görülür. istekliler 2490 numaralı 

arttırma vesika ve eksiltme kanununda 
yazılı Bayındırlık Direktörlüğünden 

tasdikli fen ehliyet vesikası ve 50 

liralık muvakkat teminat makbuz 

veya mektubile berrber 28-4-936 

Salı günü saat 15 te Daimi Encü
mende bulunmalıdır. 

İstanbul Vakıflar Direktör
lüğünden : 

1 - Aksarayda Pertevniyal Li

sesinde yapılacak tamirat açık eksilt
meye konulmuştur. Tamirat bedeli 
(1067) lira (60) kuruştur. 

Eksiltme şartnamesi : 
Fenni şartname 
Mukavelename 
Keşif cetveli 
2 - istekliler bu evrakı bila be

del lstanbul Evkaf Direktörlüğü mi-
marlığından alabilirler. 

3 - Eksiltme 27 Nisan 936 Pa

zarlcııı günü saat 15 de İstanbul Ev

kaf Direktörlüğü ihale komisyonun

da yapılacaktır . 

4 - isteklilerin 82 liralık mu
vakkat teminat vermesi lazımdır. 

5 Eksiltmeye gireceklerin mü-
hendis veya mimar olması şarttır. 

Karaköse İlbaylığından : 
19 ' 97 lira 27 kuruş bedeli keşif

li Patnrıs hükumet konağının inşaatı 

12 Mayıs 1936 gününden itibaren 19 

gün müddeti~ ve kapalı zarf usulile 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 

ihale 1 Mayis 1936 Cuma günü 

saat 15 de Ağrı vilayeti defterdar

lığında müteşekkil heyet huzurunda 
icra kılınacaktır. Talipler ihaleden 

bir saat evvel teminat makbuz ve 

mektuplarını komisyona verecekler

dir. Teminatı muvakkate 1470 liradır. 

1935, 1936 senesinde yapılacak in

şaatın 12 bin lirası 935 senesi tah

sisatından tesviye edilecektir. iş hak

kında tafsilat almak istiyenler her 

gün Ağrı defterdarlığına müracaatleri. 

1 3 - Makineler, motörler,sair teferruatı ve yj 
Ankara Vilayetinden: 

1 - Vilayet çifcilı·rine dağ~ 
tılmak üzere satın alınacak 32 
tane iki demirli pulluk ve 3j 
dane üç demidi sanchkh ekici 
pulluğu 7 - 5 936 Perıembe günü 
saat 15 de açık eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - Pullukların tutarı 3850 
liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara ve 
lstanbul Ziraat Direktörlüğün
de görülebilir. 

4 - İsteklileri pullukların 
yüzde 7,5 tutarı olan Banka 
mektubu veya husuıi muhasebe 
direktörlüğü veznesine yatırıl
mıı makbuz ve teklif mektup
larile birlikte eksiltme günü sa
at 14 de Vilayet Daimi Encü
menine gelmeleri. 

Karacabey Harası Müdürlü
ğünden: 

Hara ihtiyacı için yirmi yedi 

Ankara Belediyesi Reisli· 
ğinden: 

4,nO 6 beygir kuvvetinde bir 
motopomp alınacaktır. istekliler şart-

namesini Belediye Su İşler i Direk

törlüğünde görebilirler. Muhammen 
bedeli 850 İiradır. Muvakkat temi
natı 63 lira 75 kuruştur. Eksiltme 

27-4-936 saat 15 le Belediye Su 
işleri Direktörlüğünde olacaktır. 

bin litre motorin, dört bill 
yüz litre, benzin, üç bifl 
Vakum yağı, altı bin iki 
litre Gazyağı ile üç yiiı 
Giresyağı açık eksiltme ııt 
satın alınacaktır. Istanbul 11 

mi motorinin litresine alt1 

çuk kuruş, benzinin litrel 
yirmi altı kuruı, vakum yaf 
litresine yirmi üç kurut. 
yağının litresine on doku' 
ruş, gireı y~ ğınm kilosuna 
bet kuruı muhammen kı1 
takdir edilmiştir. Bunlerın t 
ıi için dört yüz lira mu"' 
teminat alınacaktır. 

Eksiltme yeri latanbul & 
tar Müdürlüğüdür. EksiltP1t 
nü 28 Nisan 936 Salı günii 
on beştir. Şartnamesini gôr~ 
istiyenlerin Haraya ve Ist•11 

Baytar Müdürlüğüne müra'' 
ları -·e isteklilerin teminat 
vesaikalarile birlikte ekslllf 
günü lstanbul Baytar Mücl~ 
ğünde bulunmaları ilan olLI~ 

Ankara Belediye Reisliğirıdt 
4,50 - 6 beygir kuvvetindt 

motopomp alınacaktır. istekliler 

namesini beled:ye su işleri dire~ 
lüğünde görebilirler. Muhamme11 

deli 8~ 0 liradır . Muvakkat te!JI 

63 lira 75 kuruştur. Eksiltme 27 4 
da saat 15 de Belediye su if 

direktörlüğünde olacaktır. 

4 Mensucat ve giyinecek eşya ve camaşı 
-

AYAKKABI VE TEFERRUATI 

Kor. S. A. Komisyonundan : 

1 - Koııya merkez Hastan cı,i için a~ağ'ıda cins 
h::ı.uımen tutarlarilo ıııuv:ı.kka tcıııiııatl::ı.rı yazılı eşya. 

nulıııuştur. 

2 - Şartnamesi l\or. l)atın alına koınisyoıııındadır. 

komisyonda görebilirler. 
3 - l~ksiltme :30·4 · ~36 Pt>rşrmbe giinıi sa:ıt ı t de 

ınezkfır giinde korııbyond:ı hııluııııı::ı.l:uı. 

)Juhanııııeıı tutarı 

Cinsi Miktarı Lira 1\. 
Ya t:ı.k çarşafı ,. .. nrvresi ııılik 
2, ~O ~.::!O santim arzında patiska 
Kışlık pijama. 

Y:ı.1.lık " 

~B~ ~ı. 

:.. O tak 1111 

~o 
" 

3_1 
70 
();) 

1 l 

Galataaarab Lisesi Direktörlüğünden: 

00 
00 
00 

1l3 

T:ı.lıpler şartıııı 

yapılacak i::ıtck1 1 

ıııu \'aff:ı.k 'l'. 1111 

Lira. ıc 

29 00 

5 25 
5 00 

:39 •>"1 -· 
22 ~" 

Cinsi Fiatı )fiktarı lll'cltli llk t eııı irı:ıt 

L K. L. K. 
Patiska. liO ı OuO ııırtrc li~U 4ü 50 

Haıııarıı lı:ı.vlusu ı..ıo 1 (l() t:ı illi 140 10 j() 

II:ı.nııLııı prşt cm alı G:l 100 
" 

n:; 4 8i :.o 
Yckfln 8~fi fil b7 ro 

Galatasaray Lisrsi ihti} aı·ı iı;iıı yukarıda cinsi, ıııiktarı, ııııılı'~ 
fi:ı.tı ilk teminatı ve Pksilt ı ııİ\ ı• konacak .,.iiıı ve saati qızılı tıLI 

• h J • ı 

eşyanın şartnaıııc1:1ine ~öre "ks it ıll't>İ lst:ınbul Kııltıir Dircktörlii~ii tııı 
da LiRr.le>r Mıılı:ıı;clı<'Ciliğiııılt• toplaııaıı Galatasaray t'atıııalırı:ı. Koıııi~) 
da yapılacaktır. 

lstı•klill'r ş:ı.rtnaırıeyi ~iirıııf'k ıızne Okul lılnn•:-iııe \'O cksiltıııİ)'l' gı 
i:;in de şartııaıııuc yazılı nsaikh· l·•rlildc Koıııbyuna ırelrııt'\eri. 
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Vakıflar Direktörlüğünden: 
Ciıısi 

O,lacı cHıisesi 
Ornıan muhafaza 
rrıcırnıru ollıisesi 

Takım tahmin 
bC'rloli 

Lira K. 
33 13 50 
15 8 35 

llıale günü 

~7-4-936 

Teminat akçesi 
Lira K. 

38.00 Pazartesi 
saat ı 5 de 

Yukarıda "'azı! (''") · · ~ k h f u ~ lb" . J 1 ,,,, takım odacı elbısesıle 1 o ta · ııu mu a aza memur 
e ISPSt :ı"ık k .1 .. ı t )' e sı tnıeye konmuştur. lhalesi yukarıda yazılı gun ve saatta 
s anhul Yak fi B . 
Ş t 

' 1 ar aşınüdiirlüğü binasındaki Komısyonda yapılacaktır. 
•ar narııe ve n·ı l . . . .. . . t ı . t·ı il 

1 
.. ı ınune erı hergün Levazım Kalemıııde görulebılır. ste" ı er 

ıa o gımu saat lı . on eşe 1-.adar teminat akçelerilo birlikte gelınelerı . 

Milli Müd f v A k 1 .... d Al a aa ekaleti Satın Keşan Kayma am ıgın an: 
ma Komisyonundan : 

•·d 
1
. - Ht•r bir rnetrE>sine "" erı r k l:ıiçilen 

~ n ·11ruş olan 40 000. 50 
t ııır·tre yerli malı · . · .000 

zarfla 1 ~adır bezı kapalı 
a ınacaktır 

2 - R .. 
•• artnaırıeı;ıni 18~5 k 

al ıııak ve .. 4 , u ruşa 
orne~ini o-ö k . 

lerin her gün . h rıııo ıstiyen-
0 - Ek · ı konıısyona gelıneleri. 

t11 ... 81 tnıesine · . 
kanunnıı 2 ve ., . . gıreceklerın 

~ yazılı vesik l· " ılııcıı maıldelerinde 
:ı. '' rl:ı 28 t 2 ' · teminatlarını tek('f , ,)Q lıralık 

h 
1 ınektu 1 ·ı eralJpr ihale ü .. p arı ı e 

.. .. g nu ola.ıı 5 5·936 S 1 
g11ıı11 Ra.at 1 fı ten , t. • a ı 
M. M V S:. en az ıır saat evel 

· · "'a. Al. Ko. na vermeleri. -lıtanbul Leva ~ 
Satına.ima Ko . zıın Amirliği 

mısyonundan. 
f Harbiye okulu . . . 

Fildikoı fanila 
28 

ıçıı~ 2100 aded 
günü saat 14 30 Nısan 936 Salı 

~ Satınalnıa. Ko . ' da Tophanede 
mısyonunda 1 alı11acaktır M f pazar ıkla 

a . a· -r:. u ıaııınıen bedeli beher 
ae 1 ou kuruııtur s . 

173 ı· w ~ • on tew ınatı 
. ıra .20 ~urul}tur. Şartname ve 

nürnıınesı Komisyonda ö " I . 
tııteklilı>riıı 1 11. g ru olııl r. 

ıe ı satıl le Ko· . 
gel 1111>Jeri . .ııısyoua 

Keşan köy korucuları için şart
nameye göre 59 takım elbiıe ile 
ayni miktar palaska kayışı ve cepa
ne kütüğü yaptırılacaktır. İsteklilerin 
pey akçelerile veya teminat mektup
larile ihale günü olan 28 Nisan 936 
Salı günü saat 14 te Keşan Muhase
bei Hususiye Köy bürosunda bulun-

mal arı. 
Şartnameyi görmek istiyenlerin 

Edirne Vilayeti ve Keşan köycülük 
bürosuna müracaatları. 

Deniz Levazım 
Komisyonundan : 

Satın alma 

Tahmin edilen bedeli "9800" lira 
o\an «7000> metre hnranda bezi 25 -
- Nis:ın - 936 tariben e rastlyan cumar
tesi giinii saat 10 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. Isteklileri n, « ';3f» liradan 
ibaret ol:ı.n muvakkat teminatlarını 
İstanbul vila.yeti muhasebecilijtine 
yatırarak mukabilinde alacakları 

makbuz veya banka mektubu ile ve 
belli giiıı ve saatte Kasıuıpaşada 

~~5~-~S;--a==r=a~c~i"'""y=e=~V~b:~:u
11

:·~~~:oı::~r-m~-'~ ...... m=~=rae=;=;ı=ar=ı. 
K DEMİR ve AKSAMI 

aracabey Harası Müdür}""" d 
Kar:ı.r.abe ugun en : 

. Y Harasında inşa ed'I 
ınubtclıf eb'adda , :-n~ 

1 
. 1 ınekte olan Gurm labor:ı.tua.rı için alınacak 

l•'k ·ı ·>;;,) kılo ke~eb d d · · , sı tme güııti 1 nıa 
9

. , .. en emm açık eksilt:ııiye konmuştur. 
b yıs .16 cuma ü ti 

1 
rac.ı ey narası Mtidfir'ü~ü .. g n sn.at on beştir. Eksiltme yeri Ka-
on lıir kuruş elli t.' 0 dur. Muhammen kıym et olarak beher kilosuna 

11 . 1. san ıın tahmin d'I · · e ı ıra alınacakt t . o ı mıştır. Teminatı muvakkate olarak yiiz 
gilnli Hara Müd!l ır~ .. steklılerin teminat ve veaikalarilo birlikte eksiltme 

r ıığuırn ıııiıracaatleri ila.n olunu r. 

Milli Müd f . -- - -
tın Alına K a .aa Vekaleti Sa- şartname veçhile açık eksiltmeye 

oınısyon d :~oo un an : konmuştur. 
tane direklik . 

3114 tane tak 
1 

dernır potrel. 1 - Eksiltme 29/4/936 çarşamba 
Yukarıd aı ık korniyer demi ri . günü saat 14,5 da Cağ-alo~lundaki 

here ıııalze~ Y~zıh iki kalem nıuha- sıhhat müdürlüğündeki komisyonda 
ehilt esı alınmak i~iıı a"ık yapılacaktır. 

ınc\ e kon ~ 
<ll!li ıtn-: 

1
. muştur. Hepsinin be- 2 - Tahmini fiat bir etajer için 

"vJD ıradır ş t . olarak k . · :ı.r ııauıesı parasız 975 kuruş ve bir karyola için 1150 

ıh ·o.ıııısyonıınıuzdarı alınacaktır. k ı 2231 1. 25 alesı . 8·
5 

flg, C uruş o up mecmu << » ıra 
Olllıird a· , 1 • . ti uma güııU saat kuruştur. 
kuruşt~ırır.E .1 ~. teminatı: 371 lira 62 3 - Muvakkat teminat d67» 
sayılı ka. ksıltıneye girl'Cek ler 2490 liradır. nunun 2 ., .. dd . 1 ilgıli cılanlar belgel' '., ıc"lı.m~ e~ıyle 
giin v erıy o ırlıkte ıha e 
k · e V:ı.ktıııda. .M. M V satıoalına 
oınısyoııu · · 

na gc•ltıinler. 

İıtanhul S -h 
Arttırın 1 hat Müesseseler 
nundan ~ ve Ekıiltme Komisyo-

Her muaye 
5 etajer ve 

5 
ne ve tedavi evi için 

105 et · karyola olmak üzere 
aıer ve 105 karyola olbaptaki 

4 - Şartnameler parasız olarak 
sıhhat müdürlü~ünde mutemellikde 
verilmektedir. 

5 - Taliplerin cari seneye ait 
Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı 
kanunda yazılı belge ve muvakkat 
teminat makbuzu veya banka mek-

tuplarını yukarıda yazıh eksiltme 
saatinden bir saat evvel vererek ko
misyonda bulunmaları. 

6 - Nakliyat: 
Artvin İnhisarlar Müstakil 

Müdürlüğünden : 

Hopadaki inhisarlar ambar
larımızdan Kars , Sarıkamıf, 
Kağızman, Arpaçay, Iğdır, Cıl. 
dır, Gole. Ardahan, · Tuzluca, 
Posof, Ogdem İnhisar idarelerine 
tahmini mikdarları ceman 332000 
kilo ve muhammen bedeli 16500 
lira tutan bilumum mevaddı in· 
hisariye ile bu idarelerden mik
darları gayri muayyen meYaddı 
inhisariyenin Hopaya kadar nak
liyatı 16 - 4 - 936 dan itibaren 15 
gün müddetle açık eksiltmeye 

konulmuştur. 
1 - Teminatı muvakkate 1237 

lira 50 kuruştur. 
2 - Muvakkat ihale 30-4-936 

ıaat 14 de Artvin inhisarında 
müteşekkil komisyonda yapıla-
caktır. 

3 - İstekliler şartnameyi be-
delsiz olarak Artvin lnhisarın· 
daki komisyona görebilirler. 

--
P . T. T, Baımüdürlüğünden: 
Ankara - Kızılcahamam arasında 

biri Mayıs 936 iptidasından Eylul 
936 sonuna kadar haftada iki seferli 
beş aylık otomobil postası di~eri 
Mayıs 936 iptidasından Eylğl 936 
sonuna kadar haftada dört seferli 
ot omobil ve 1 inci teşrin iptidasın
dan Nisan 937 sonuna kadar haftada 
iki teferli beygir ve Mayıs 937 
iptidasından mukavele sonuna kadar 
on beş aylık otomobil ve beygir ile 
posta nakliyatı Ankara Posta ve Tel
graf Başmüdürlüğ'ünce 21-4-936 ta
rihinden itibaren açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Birinci şeklin muvakkat te-
minatı yirmi sekiz lira on iki buçuk 
kuruş ve ikinci şeklinde yüz on iki 

buçuk liradır. 
3 - Her iki şekle göre kat'i te

minatla beraber üç yüz liralık idari 
kefalet dahi alınacaktır. 

4 - iki şekilden birisi eksiltme 
sonunda t ekarrür bedellere göre 
tercih olunacaktır. 

5 - ihale ğünü Mayıs 936 be
şinci salı günü saat on beştir. 

6 - istekliler bu baptaki şartna 
meleri Başmd. lük tahrirat kaleminde 
her gün görebilirler. 

-
Ankara inhisarlar Başmüd.. _ 

ı - ..,_ d ur ugun en: 

Ankara inhisarlar Başmüdürlüğü 
namına şimendiferle gelecek l 
t"t" . k o an 
u un ve ıç i sandıklarile ispirto bi-
donlarının istasyondan gazh aneye ve 
gaz.haneden ve istasyon civarındaki 
eskı depodan Başmüd" 1 .. k ur u satış de-
posuna ve boş sandıklarla b"d 1 . ı on arın 
•stasyona taşınması açık eksiltme e 
çıkarılmıştır . Y 

. Bir yı.llık taşıma bedeli ( 3500 ) 
!ıra tahmın edilmiştir B t .. 
b" d · u aşıma ışı 
ın okuz yüz otuz yedi senesi Ma-

yısının otuz birinci g·· ·· k d d unune a ar 
evam edecektir. Açık eksiltme 11 

mayıs .. 9:6 ~azartesi günü saat (15) te 
Baş?1udurlukte yapılacaktır. 

ls~.eklilerin şartları anlamak üzere 
Başmudürlüğe gelme!erj. 

Sayfa 3 

7 - icra ilanları: 
SULTANAHMET ÜÇÜNCÜ 

SULH HUKUK MAHKEME
SİNDEN : 

Hazinenin 1747 yaka sayılı 
eski polis Refik ve kefili M. 
Kemal aleyhine ikame eyiediği 
alacak davasından dolayı cari 
muhakemede müddei vekili ta
rafından isbatı müddea için ve
sika ibraz edilmekle mahkeme
ce ittihaz olunan muameleli gi· 
yap kararının ilanen tebliğene 
karar verilmiş ve mahkeme gü
nü 22 - 5 - 936 Perşembe günü 
saat 11 e tayin edilmiş olduğun
dan usulen itiraz eylemeleri ve 
akıi takdirde mahkemeye kabül 
olunmayacakları ve mübrez ve
sika müdderecatını kabul et
miş sayılacakları tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 

.. SUL TANAHMET ÜÇÜN-
CU SULH HUKUK MAHKE~ 
MESINDEN : 

Hazinenin Mehmet Kızı Ali
ye aleyhie kira bedelinden 
ikame eylediği 1252 kurut da· 
va üzerine ceryan eden muha
kemede mumaileyhanın ikamet
ğahının meçhul olduğundan gı
yaban ceryan eden muhakeme 
de müddei vekili tarafından 
mukavelename ibraz ediJmiı 
ve muameleli gıyap kararı ve
rilmiı olduğundan muhakeme 
günü olarak tayin edilen 7 - 5 
936 Perşembe günü itiraz etme
diği ve gelmediği takdirde mu
kavele münderecatını kabul et
miş sayılacağı ve muhakemeye 
kabul olunamayacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

B - Elektrik 

İstanbul Harici Askeri kıtaa
tmdan: 

Süloğlundaki alayın elektrik te· 
sisatı kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. Bu tesisatın keşif bedeli 
1999 lira 50 kuruştur. Muvakkat te
minat akçesi 15 liradır. ihalesi 7 
Mayıs 936 perşembe günü saat 16 da 
Çorlu Kor. Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 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. 

İstanbul harici aakeri kıtaatı 
ilanları : 

Keşif bedeli 1983 lira 90 kuruş 

olan Tekirdağı sahil kışlalarının elek
trik tesisatı 2490 sayılı kanunun 46 
ıncı maddesinin B fıkrası mucibince 
pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşifname

si her gün Tekirda~ında Satınalma 

Komisyonunda görülebilir. Pazarlı~ı 
27 N san 936 Pazartesi günü saat 
15 dedir, Teminatı 297 liradır. Pazar-

lığa girecekler bu işe ehil oldukla
rına dair kanunun tarifatı dairesinde 
vesaik göstermeye mecburdurlar. 

en edeli 1300 U..a nlan 450 lh·~--
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- Müteferrik · 
lıtanbul Deniz Ticareti Mü

dürlüğünden : 

Bir arled işaret şamandırasının im

ali açık eksiltmeye konulmuştur 
Tahmin bedeli 1011 füa 72 kuruş ve 
teminatı muva~kate 75 lira 88 knruı;ı· 
tur. 

Yevmi ihale 9-5-9:16 cumartesi 
saat on birdir. Taliplerin şartname 
ve resmi görmek üzere İdare Şubesine 
ve bu işle iştigal ettiklerine dair ve
saik ve teminat mektup veya mak· 
buzlarile yevmi mczkttrda Galatada 
Rıhtım üzerinde Deniz Ticareti l\Ili
dürlüğtindc müteşekkil Komisyona 
müracaatları ilftn olunur. 

M. M. Vekaleti S. A. Ko
misyonu ilanları : 

1 - Her bir metresine biçilen 
ederi 960 kuruş olan 200 tane soba 
müteahhit nam ve hesabına açık ek
siltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak 
ve örneğini görmek istiyenleriıı her 
gün kom is yona gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin ka
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya
zılı belgelerle birlikte kanuni 294 
liralık muvakkat teminatlan ile ihale 
günli olan 2-5-936 cumartesi günü 
saat 15 de M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
gelmeleri. 

* * * 273 Kilometre galvanizli demir tel 
2250 Tane nıücerrit fincan 
2250 ,, düz fincan demiri 

Yukarda cins ve miktarı yazılı 

üç kalem muhabere malzemesi 
satın alınmak için açık eksiltme
ye konmuştıır. Hcpisin tutarı: 

3278 lira 40 kuruştur. Evsaf ve 
şartnamesi parasız Komisyonu
m uzdan verilecektir. İhalesi: 11 -5 -
936 Pazartesi günü s::ıat on birde
dir. İlk teminatı: 245 lira 88 kuruş
tur. Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yıli kanunun 2. 3 üncü maddeleriyle 
ilgili olanlar belgelerile birlikte ih::ıle 
gün ve vaktında M. 1\1. V. Satın 

alma komisyonuna gelsinler. 

İzmir Liman lıleri Umum 

Müdürlüğünden: 

İdaremizce açık eksiTtme sure· 
tiyle 1000, bin metre mik'abı çıralı 
çam azmanı satın alına<'aktır. Eksilt
me müddeti 1 Nisan 936 dan 30 
Nisan 936 tarihine kadardır. ihale 

30 Nisan 936 tarihine müsadif Per 
şembe günü saat 16 dıı lzmir Liman 
işleri İdaresinde müdürler encüme 
ninde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecek olanlar mu
vakkat teminat olarak 1875 lirayı 
idare veznesine nakten vermeğe veya 
milli bir bankadan bu ıniktarda lemi · 
nat mektubu getirme~ e veyahut dev· 
letçe çıkarılmış olan tahvilattan bu 
mikdar vermeğe mecburdur. Şartna
meyi görmek ve fazla izahat almak 
istiyenlerin idaremi1 yazı işleri şef

liğine mürac&atları. 

Maliye Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan işe (An
karada Maliye Vekalti Merkez Mu
hasebeciliğinde yapılacak sabit dosya 
dolabı). 

Keşif bedeli (286) liradır. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve 

evrak şunlardır : 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif cetveli 
D) Proje 

lstiyenler bu şartname ve evrakı 
görmek ve fazla mah'.lmat almak için 
Maliye Vekaleti Milli Emlak Müdür · 
lüğüne müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 27 Nisan 1936 
Pazartesi günü saat on beşte Maliye 
Vekaleti Milli Emlak Müdürlüğünde 
yapı 1 aca k tır. 

4 Eksiltme pazarlık usulile ya· 
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
isteklilerin (22) lira muvakkat temi
nat vermesi lazımdır. Eksiltmeye gi· 
receklerden Ankara Nafıa Müdürlü
ğünün ehliyet vesikası aranacaktır. 

Bu vesikayı hamil olmıyanların ihale 
tıtrihinden en a.şağı sekiz gün evvel 
mezkur müdürlüğ'e ehliyet vesikası 

almak için müracaat etmeleri lazım

dır. Daha sonra yapılacak müracaat
lar üzerine vesika verilmiyecektir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Şartname ve nilmunesi mucibince 

20000 adet teneke sigara kutnsu 

pazarlıkla satın alınacaktır. Vermek 

istiyenlerin 4 - 5 - 936 PazartE>si gü

nü saat 14 de yüzde 7 ,5 güven mc 
paralarile birlikte Kaha.taşta Leva
zım ve mUlıayaat ŞuhNıiııdeki Alını 

EomiRyonuna miiraatları. 

NAZARI DiKKATE 

Bazı mahalli gazeteler merkezi Viyanada bulunan Föniks 
de Viyen sigorta şirketi hakkında bir takım havadisler ver
mektedirler. Mezkur şirketin ünvanile "LÔ FENIKS ESPAN
YOL,, dan ibaret olan şirketimizin unvanı arasında ktsmen 
mevcut iaim müşabehetinden dolayı, bir güna iltibasa mahal 
vermemek üzere merkezi P ARİSDE 59 Rue de I' ARCADE 
da bulunan şirketimizin mezkur Fönikı dö Viyen ıirketile 
bir giina alakaıı bulunmadığını saygıdeğer müıterilerimize 
bildirmekle ıerefleniriz. 

LÔ FENİKS ESPANYOL 

Hayat Sigorta Şirketi Türkiye Müdüriyeti 

İstanbul Cermanya Han, Telefon 20385 

~OZA~DELE 
Askeri 

Müdürlüğü 
yonundan: 

Fabrikalar Umum 1 

Satınalma Komis-

maden ycıııi~likl<'r, şekı>rlik vı 1 

siler, çini soba !ar. ıli varı lar, Şt"ı.lıı11 

Iar. tii ı pPrıhı rn fıl,•ler, \' t•rı iı :ı 
cındaıı oymalı yaldızlı aynalı ~on• 

aynalı ııınıforn j:ı.nrlinycr, ce\·iı :ıF 

cıııdaıı bahü, sprna,·cr, sedefli t:ı~ 
reler, elektrik M'İzeler, aynalı 

!atılar, rwırki tiri işlc>ıııni~ tıı \'~ 

Zeyt i ıı lıurnu Silah tanı i rhaııt·si 
ile Hakırkiiy Harut l•'abrikası arazisi 
dahilindeki otlar 12 Mayıs ~!illi Salı 

günü saat 14 de eski S:ı.lıpazarında 
Ask~ri Fabrikalar Satrnalına Komis
yonunda. açık arttırma ile s::ıtılacak
tır. Şartnamesi hergiirı Korııisyo11da 

otlar mahallinde görtileb;lir. Mulı::ını · 

men bedeli (500) liradır. ilk teıııiııat 
7 ,5 liradır. isteklilerin ilk teminatı 

Beyoğlu Malmüdürliiğüne yatırarak 

o gün ve saatte Komisyonda buluıı
maları. 

' masası. tond handalyı•!er, bil1 

apHtıııınnııı ıııtış::ıınhaları ve( 

liizuııılu f'~yalar Gayet giizel ~ıı 

gramofonu :~2 plfı.klarilc pey siirı 

inden yiizıle :25 teminat alınır. S. 
peşindir. 

Konya Sanat Okul Direk
törlüğünden : 

Sanat Okulunda ınevcu t Tahaıı 

halısı, seccade, yazıhane, solı:ı, yaıı 

tahtası, koltuk, sandalye, kanape, 
masa, dolap, resim mıı.ııa ve tabtala .. 
rı, şase sinema makinesi ve teft•r
ruatı, elektrik mottirü, vantillltör, 
rejistans, mermer tablo, küçük bu
har motörü, ağac gönye, cetvel 
paspas, şerit, paspas, şerit destne, 
sürahi, bardak, tabak, çatal, kat}ık, 

bıçak, karavana, pergel takımı, 

plil.nya, rende, sıgaço, ıııakkap kolu, 
tutkal tavası, takım dolabı, gaz mo
törü, dinamo ve saire. 

Yukarda isimleri yazılı eşya okul 
içerisinde ve komisyon önünde açık 
arttırma suretile ve peşin para ile 
satılacağından isteklilerin Mayısın 

dörclüncU Pazartesi günü öğleden 

sonra saat 13 to okula gelmeleri 
il!n olunur. 

Açık Arttırma Fevkalade 
Müzayede İle Satıo 

Nisanın 2G ncı Pezar günü saat 
lO da Beyoğlu Bek!r sokağında 2H 
numaralı Ilüdaverdi apartımanının 

2 numaralı dairesinde mevcut 
mobilya, tablo vesairenin açık art
tırma. surotilc satılacağı ilan olunur. 
Mahon ap;acından ipek kumaşlı salon 
t'lkımı, dört adet hakiki Viyaııa 

malı 'yalak oda takımları, salona 
ait eşyalar, Avrupa mamulatı s:ılon 

masası ve geridoııları, hiiff', drcsuar, 
kadın yazıhanesi, Aırınikan Hayvot 
salon takımı, baml'ııı a~açından ıırfis ' 
salon t:Lkımı, hihlolar, heykeller, 
vazolar imzalı tuhlolar, portmanto, 
duvar ımatleri, gfiınliş yaldızlı beyaz 

............ ._ ...................... .... 
............................... 11!! 

'Kiralık veya ı 
satılık Depo 
Galatada Karaoğlan soka

ğında IO X 1 O= IOO metre mu
rabbaında ve 30 metre tram
vaya yakın kargir bina kırahk 

Selimiye Ask.ri Satmalıt' 
Komisyonundan: 

1 - Açık arttırma suretile ,,n 
adet saç benzin bidonu ve 1ll' 
adet kapaksız yağ bidonu 27-4-9· 
Pıu:artesi günü saat 15 de SeliıııİI 
Satınalma Komisyonu tarafıııd' 
satılacaktır. 

2 Muhammen bedeli 82 ti 
olup teminat akçesi 7 liradır. 

3 Teminat akçesi arttırf11' 
saatinden bir saat eovvel TüıJlr 
Muhasebeciliftine yatırılmalıdır. 

4 - Bidonlar hergi\n Komis)'O 
da görülebilir. 

İstanbul Belediyesinden: 

Hepisine 100 lira değr biçil' 
Koskada Mimar Kemaleddin mıı~ 
lesinde Papaz zade medresesi11 

bahçe ve temel duvarları taşlaf 
açık arttırmaya konulmuştur. Ş•~ 
namesi Levaı;ım MüdürlüğÜfl .ı 

görülür. İstekliler 750 kuruşlv 
·ı 

muvakkat makbuz veya mektub1 

beraber 26-4-936 Pazartesi gii11 

saat 15 de Daimi Encümendt: b 
lunmalıdır. 

Ankara Belediye ReiıUğill' 
den: 

1 - Y enişebirde 1316 ıncı adıı0 
Beyazıt saylavı Halit çocukları At 
ve lşı~a ait 1 sayılı parselde ( ıl1 
M 2 ada fazlası açık arttırma 
satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 400 !it' 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 30 

radır. 
4 - Şatnarrıesini görmek if

1 

yenler her gün muhasebeye geteb 
lirler. 

5 İhale 27 - 4 - 936 Par.artt 

günü saat on beşte arttırma ve e 
siltme komisyonunda yapılacakı;, 

] 

veya satılıktır. Bu bina depo 
veya fabrika için elverişlidir. 
İdaremizde (M. 20) müraca.:!;... I ın:::::::=:::=::::=:;:::::::;:::::::;:::::::::::=:::=~~"" 
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