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Saygıdeğer abonelerimizden gördüğümüz rağbet üzerine, bu günden itibaren gazetemizin 

hacmini büyütiiyoruz . .Aynı zamanda civar vilayetlerimizin resmi münakasa ilanlannı da ilave 

için feşkilatJmızı ikmal eylediğimizden, gazetemizin mündericatını bir kat daha zenginleştirmiş 
bulunuyoruz. Sayın okuyuculanmız, münakasa ve müzayede işlerine dair her ma/DmafJ bütün 
talsilatiyle Münakasa Gazetesinde bulacak/ardlT. Buna dair sorulacak süallara 

heman cevap verilecektir. 

Gerek şahsan abone kaydolan ve gerekse arkadaşlannı abone kaydolmağa teşvik eden ve 

g~zetemizi~ intişannı sevinçle karsı/ayan çok yüksek ruhlu. kadirşinas abonelerimize en de-ı 
nn ve kalbı teşekk .. , . b b·ı· . urıenmizi sunmağı bir orç ı ınz. 
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MlJNAKASALAR 

Erzak, Zahire. Et ve Sebze 
Edirne Vlllyet Encü 1 d 

C
. . men n en: 
ınsı K" 

Peynir ılo Fiatı Teminatı 
Kesme makarna ~ 30 7 Lira 
Birinci Ekmek 4500 20 1 )) 
Koyun Eti 

800 
12 41 )) 

Sığır E.ti 300 30 18 ,, 
Zeytin Y a~ı 200 20 ~ ,, 
Gazi yat kt b" • k 30 ,. a k k . 1 me e ının yu arda adları ve mikdarı yazılı erzakı yeniden 

1~
1 t \~ıltmeye konulmuştur. isteklilerin 13 • 4 - 936 Pazartesi günü saat 
~ ızalarında yazılı teminat makbuzlarile birlikte Vilayet daimi encü

menıne gelmeleri : 

~d~me Kültür DirektörlüX.."\nd--: 
Cınsı M'kt . •"' en. Saat Şekli 1 arı kılo Fiatı ilk temintı Tarihi 

z kuruş L" 
eytiOnyağ 1481 65 l~;a 9-4-936 14 açık 
. rta Okullar ı- · · 2 4 936 t ·-hınde~ ya ı _a uzumu olan mıktarı yazılı zeytınya~ının · · arı 

9·4-936 ~· an mbunakasasına talip çıkmamış oldu~nndan münakasasının 
olanlann ı::11~m e günü saat 14 e kadar uzatıldı~• ve verme~e istekli 

1 saatte Komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Karacabey H - -
tünden : araıı Midürlü-

Hara ihtiyacı ıçin "k· _ 
bi k" . ı ı yuz on üç 

n ılo yulaf• yüz on üç bin kilo 

arpa, elli üç bin kilo mısır ve on dört 

bin kilo bakla kapalı zarf usulile 
eksiltmey k . . e onmuştur. Bu ışlerın 
hepsi için ·1c· b" . . ı ı ın lıra muvakkat te· 
mınat alınacaktır. Yulafın kilosuna 

altı buçuk kurus, mısırın kilosuna 
beş buçuk kuruş, arpanın kilosuna 
altı ku b . ruş, aklanın kılosuna beş bu· 
çuk kuruş muhammen kıymet takdir 
edilmiır Ek · ı ır. sı tme Karacabey Harası 
merkez binaaı içinde yapılacaktır. 
Eksiltme rünü 17 Nisan 936 Cuma 

ıtınn aut on beştir. lateklilerin o 
tini teminat ve vcaikalarile birlikte 
Harada bulunmaları. 

lıtanbul Levazım Amtrllii 
Satınalma Komiıyonnndan : 

Harbiye okulu için 4000 kilo taze 
bakla, on bin adet enginar' bin, demet 
dereotu 10 · Nisan · 936 Cuma günü 
saat 14,30 da Tophanede Satınalma 
komisyonunda açık eksiltme ile alı
nacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 835 
liradır. Muvakkat teminatı 62 lira 
62 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. lstekltlerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

Edirne Vilayet Daimi Encü· 
meninden: 

Toz şeker 500 kilo 27 kuruş fi. 
atlı ve 135 lira tutarı, 11 lira temi
natlı. 

Gazi yatı mektebinin açık eksilt
meye konulan yukanda adı yazılı ih
tiyacına istekli çıkmadıtmdan temdit 

.. 

Qdilmiştir. Taliplerin 9 · 4 • 936 Per· 
şembe günü saat 15 de hizasında 
yazılı teminat makbuzile birlikte Vi· 
!ayet Daimi Encümenine gelmeleri. 

Edirne lakin° s·atın alma Ko
misyonundan : 

Göçmenler !çin pazarlıkla öküz 

satın alınacağından taliplerin şartna 

meyi görmek üzere her gün lakin 
Müdüriyetine, ve pazarlık için de 
13 Nisan 936 gününe tesadüf eden 

Pazartesi günü saat 14 buçukta iskan 

Müdüriyetinde müteşekkil komisyona 
müracaatları lüzumu ilin olunur. 

inşaat tamirat tuğla ve kiremit 
Nafıa Bakanhfl Şoıe ve Köp- lnhlıaılar Umum 

rüler Relılillnden : tünden : 
Müdürlü-

Balıkesir Viliyetinde Bürhaniye · 
Ayvalık yolu üzerinde ( 26600 ) lira 
keşif bedelli Karıncadere köprüsü 
inşaatının kapah zarf usulile eksiltmesi 
24 - 4 - 936 Cumıt günü saat 16 da 
Nafıa Vekaleti Şose ve Köprüler 
Reisliti Eksiltme Komisyonu odasın
da yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi 
ve buna müteferri diğer evrak 133 
kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler 
Reislitinden alınabilir. 

Muvakkat teminat •1995 >) liradır. 
isteklilerin yapmış oldukları işlere 
ait vesikaları eksiltmeden en az se
kiz gün evvel göstererek Nafıa V _ 
k_iletinden ehliyet vesikası almala:ı 
lazımdır. Teklif mektuplannın 24_ 4_ 
936 Cuma günü saat 15 e kadar 
Ankarada Şose ve Köprüler Reisli
ğine verilmesi li:..ımdır. -lıtanbul Harici Aıkeri Kıt'a-
ları lıinlan: 

Gebzede yapılacak kışlanın ka· 
palı zarfla eksiltmesi 24 Nisan 936 
Cuma günü saat 15 te l2mitte Tüm 
binasındaki Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Kapalı zarflar ayni 
günde saat 14 te makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına verilecektir. 
Tutarı 30,000 liradır. Muvakkat 
teminatı 2,250 liradır. istekliler 
hergün ıartname ve projelerini 
Komisyonda rörebilirler. 

1 - inhisarlar idaresinin lzmir
de Çamaltı tuzlasında yaptıracağı 
26215.60 lira keşif bedelli anbar ka
palı zarf usulile eksiltmeye kcnulmuş· 
tur. 

2 - Eksiltme 20 - 4 - 936 Paza.ı
tesi günü saat 11 de Kabataşta in
hisarlar binasındaki komisyonda ya
pılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1948.17 
liradır. 

4 - istekliler ihaleden en az üç 
gün evvel inhisarlar inşaat şubesine 
gelerek diplomalı mimar ve mühen
dis olduklarını ve evvelce demir ça
tılı inşaat yapmış bulunduklannı mu
kavele ve kabul raporu suretleriyle 
isbat ettikten ve fenri ehliyet vesi· 
kası aldıktan sonra 135 kuruş muka
bilinde keşif evrakını istiyebilirler. 

5 - Bu vesaiki havi kapalı zarf
lar ihale ğünü tam saat 10 a kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabi
linde verilmelidir. ·-Kocaeli vtllyetlnden : 

Adapazarı kazasında yeniden iDfa 
edilecek 22,800 lira keşif bedelli ilk 
okul yapısı Nisanın 16 ncı Perşembe 

1 günü saat on beşte ihale edilmek 
üzere papalı zarf usulile münakasaya 
çıkarılmııtır. Şartname, keşif evrakile 
buna mütefeni diter evrak ylz flnni 
kurUf mukabilinde !zmit r W.. Mi-

• 
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4'1'llflnden verilecektir. Muvakkat 
•inat 1710 liradır. isteklilerin tek
rd mektuplarını Ticaret Odası kayit 
vqibaa ve teminat mektubile birlikte 
ihale tarihine kadar Kocaeli vilayeti
ne ftl'meleri ve liakal yirmi bin 
liralık bu gibi bir yapı inşaatını ta
ahhGt ve ikmal eyleditine dair vesi
kalarını da ihaleden en az sekiz gün 
evvel Kocaeli Nafıa Müdürlüğüne 
Tize ettirerek teklif zarfına koymaları. 

ltırtehlr C. H P · llyönkurul 
Batbnhlından: 

Bedeli keşfi « 16,000 • lira olan 
Kırfebir ATATORK caddesi yakını · 
ua yapılacak olan HALKEVI binası 
iapab 19 - 3 - 936 tarihinden 7 Nisan 
936 tarihine kadar yirmi gün müddetle ' 
kapalı zarf uaulile münakasaya kon
•Ufiur. Münakasaya 7 - 4 - 9.36 tari
hine müsadif Salı günü saat 15 te 
Kartebir C. H. Partisi binasında ya· 
palacaktır. 

Talihlerin tekliflerini cari seneye 
mahsus Ticaret Odası ve fenni ehli
Jet vesikalan ve yüzde 7,5 nisbe
tlnden « 1,200 1t liralık muvakkat te· 
WP.inabn Halk Partisi emrine banka
ların birine yatırıldığına dair makbuz 
vf:Ja banka mektubile birlikte ayni 
sinde saat 15 ten evvel C. H. Par 
tiai Bqkanhtına vermeleri lazımdır. 

Talihler bu husustaki şartname 
ve evrakı keşfiyeyi ve projeyi C. H. 
Partisi lıyonkurulundan alabilirler. 

Tafsilat almak istiycnler de Kır
şehir C. H. Partisi Başkanlıtına mü
racaat edebilirler. 

Bursa Y •ntıehir Malmüdür
IOfClnclen: 

1 - Evvelki ilanların kanuna 

uygun bir şekilde yapılmamasından 

dola1ı 26-3-936 tarihinde ihalesi 
yapıfmıyan 15062 lira 64 lturuş 

ke11if bedelli Yenişehir hükılmet ko
natının ikmal inşaatı yeniden kat>alı 
zarfla eksilmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 13-4-9.36 Pazartesi 
günü saat 14 de Yenişehirde Maliye 
dairesinde yapılacaktır. 

3 - Zarflar saat 14 de kadar 
Komisyona verilmiş olmalıdır 

4 - ilk teminat 1129 lira 70 
kuruştur. 

5 - Proje ve şartnameleri Yeni· 
şehir Malmüdürlüfünden ve Bursa 
Nafıa Başmühendislitinde-n alınır. 

Nafıa V ekiletinden : 
Taahhüdünü ifa edemeyen müte

ahhit nam ve hesabına Aydın hattı 
üzerinde Bürhaniye istasiyonu civa
rındaki Feslek deresi yatağından pa
zarlıkla temin edileceği ilin edilen 
66932 metre mikap balast hakkındaki 
ilin hükümsüz addedilerek : 

1 - MezkQr balastın vekalet de· 
miryollar inşaat dairesindeki müna 
kua komisyonu odasında 7 - 4 - 936 
tarihinde Salı günü saat on beşde 
açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Mukave.le projesi, eksiltme 
şartnamesi ve Nafıa işleri şeraiti umu
miyesinden mürekkep bir takım ev
rakı 84 kuruş mukabilinde demiryol
lar inşaat dairesinden verilmektedir. 

3 - Muvakkat teminat 2511 lira 
83 kuruştur. 

4 - isteklilerin ekailtme şartna
mesinde yazılı vesikaları ve 2490 
numaralı kanunda gösterilen difer 
evrakı yanlarına alarak o gün aynı 
saatte mezkGr komisyonda bulunma· 
tarı lazımdır. 

Müteferrik 
Ankara Levazım Amirliii Satınalma Komlıyonun.n: 

Cinsi Adet Muhammen bedeli ilk teminat 
Lira ku. Lira ku. 

Futpol forması 22 26 40 
• Pantalonu 100 t\O 00 
:ıı çorabı 44 52 SO 
1t kundurQı 44 206 00 

Yün • Süveter 22 93 50 
Çuha • 11 110 00 
Antreman elbisesi 12 60 00 
Güreş mayosu 12 54 00 

• fotini 12 54 00 
Jimnastik fotini 50 1 12 50 
Dizlik 44 26 40 
Atlet fanilası 100 35 00 
Jimnaatik pantalonu heyaz 50 112 50 

ve uzun nümunesi gibi 1006 10 75 46 
Kırıkkale Askeri San'at mektepleri ihtiyacı olan yukarıda ya21lı on üç 

kalem spor elbisesi komisyonda mahfuz ve mühürlü nümunelerine göre 
21 Nisan 936 Salı günü saat 14 - 17 ye kadar açık eksiltme suretile satın 
alınacaktır. isteklilerin 75 lira 46 kuruştan ibaret ilk teminatlarınr Kırık
kale Askeri Fabrikalar Muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve saatte 
Komisy9na gelmeleri. 

Gedllıpaıada fıtanbul Jandarma Satinalma Komlayonundan: 
Mevcut örnetine göre Jandarma kıtaatı ihtiyacı için aşatıda cins ve 

miktan yazab dört kalem semer açık eksiltme ile satın alınacaktır. Semerler 
yerli fabrikalar işinden olacak ve Demirkapıda Jardarma eşya ve Levazım 
anbarına teslim olacaktır. 

Elcsiltme 21 - 4 • 9~ Salı pnü saat 15 te Gedikpaşada Dikim evi bi· 
n~daki Satınalma Komiayo9un~ yapılacaktır. 

NGmwıeleri evsaf ve teraiti~l istekliler hergün komisyona gelerek rö· 
rebilirler. 

.fiteİdiler ıartnamenin dördnncn maddesindeki vewki ~amil ol•rak lelli 
...... ~opaiayona gelmeleri. 

ilk t~minat Tahmin olunan Maa teferruat Alınacak Cinsi 
bedel bir semerin miktar 

bedeli adet 
Lira K. Lira 

:1> 
Lira 

5 48 73 73 

36 00 480 80 

.36 ()() 480 00 80 

36 00 480 00 so 
fi3 43 1513 00 

Muhammen bedelleriyle mikdar 
ve vasıfları aşa2'ıda yazılı ( 6 ) grup 
malzeme hizalarında yazılı günlerde 
Haydarpaşada gar binası dahilinde 
1 inci işletme komisyonu tarafından 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizaların
da yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin etti2'i vesikaları ve kanu
nun 4 üncü maddesi mucibince be
yanname vermeleri lazımdcr. 

Bu işe ait şartnameler Haydar· 
paşada 1 inci işletme komisyonu ta
rafından parasız olarak verilmektedir. 

1 - 616 adet muhtelif eb'atta 
vagon camı, 330 adet muhtelif eb' -
atta adi bina camı, 410 adet muhte
lif eb'atta dubl bina camı, 45 adet 
muhtelif eb'atta dubl yeşil cam mu
hammen bedeli 2730 lira 85 kuruş 
ve muvakkat teminatı 204 lira 80 
kuruş olup 6 - 4 - 936 pazartesi gn
nü saat 1 O da. 

2 - 700 M. kırmızı ve yeşil 
şali « işaret bayrafı 1t imali için, 
muhammen bedeli 343 lira 64 kuruş 

ve muvakkat teminatı 25 lira [O ku
ruş olup 6 - 4 · 936 pazartesi günü 
saat 10 da. 

3 - 100 metre pirinç çubuk yu· 
varlak, 100 m. 4 köşe pirinç çubuk 
muhammen bedeli 661 lira ve mu
vakkat teminatı 49 lira 60 kuruş 
olup 6 - 4 - 936 pazartesi günü saat 
10 da. 

4 - 100 kutu • 4 litrelik kutular 
içinde » ve 5000 kutu • 1 litrelik 
kutular içinde» haşarat öld,iirücü 
mayi muhammen bedeli 3645 lira ve 
muvakkat teminatı 273 lira 40 kUJ'Uf 
olup 6 - 4 - 936 pazartesi günü saat 
10 da. 

5 - 15 adet yol açıklık gabarisi 
tesviye ruhu muhammen bedeli 409 
lira 20 kuruş ve muvakka\ teminatı 

30 lira 70 kuruş olup 6 - 4 - 936 pa
zartesi (iinü saat ~O da. 

6 - 30 kg-. düz freze başlı \ır

naldı cıvata, 3000 kg. (\emir perçin 
çivisi muhammen bedeli 577 l'ra 95 
kuruş ve muvakkat teminatı 43 lira 
40 kuruş olup 6 • 4 - 936 pazartesi 
günü saat 10 da. 

lzmir Liman lılerl Umum 
MGdGrlilfClnden : 

idaremizce açık eksiltme suretiyle 
1000 bin metro mık'abı çıralı çam 
azmana aabQ alınacaktır. Eksiltme 
müddeti 1 Nisan 936 dan 30 Nisan 
936 tarihine kadardır. ihale 30 Nisan 
936 tarihine mOsadif Per19mbe pnü 
saat 16 da lzmir Liman işleri idare· 

K. 
()() 1 

00 6 

()() 6 

semeri 
00 6 Maa teferruat 

sinde Müdürler Encümeninde y 
lacaktır. Eksiltmeye girerecek ol 
lar muvakkat teminat olarak 1 
lirayı idare veznesine nakden ver 
ğe veya milli bir l:ankadan hu nı 

tarda: teminat mektubu getirm 
veyahut Devletçe çıkanlmış o 
tahvilittan bu miktar vermete m 
burdur. Şartnameyi görmek ve fa 
izahat almak istiyenlerin idare 
yazı işleri ştfli2'ine müracaatları. 

Karacabey Harası Müdür 
filnden: 

Hasat zamanı kullanılmak üz 
Hara ihtiyacı için nümunesi veçh' 
dört bin kilo orak ipile on bir b 
kilo balya teli açık eksiltme usul 
satın alınacaktır. 

Ek,.iJtme günü 
Cuma günü saat on beştir. Eksilt 
yeri Karacabey Harası merkez bi 
sıclır. Hara teslimi orak ipinin ki 
sana kırk yedi kuruş, baly. 
kilosuna on dört kuruş muhamm 
kıymet takdir edilmiftir. Orak ipi i 
yüz elli lira, balya trli ıçin yüz o 
lira muvakkat teminat alınacak 
Şartnameyi istiyenlere Haradan 
rasız verilir. isteklilerin kanuni v 
kalarile eltsiltme günü Harada b 
lunmaları ilin olunur. 

Poıta Telaraf Fabrtka11 
dGrlilfünden : 

Telgraf fabrikasında kasa im 
için tnzumu olan 744 lira 40 k 
muhammen bedelli ve 6646 kUo 
ve lama demiri on bet gün müddeti 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Nisanın on sekizin 
Cuma günü saaf on dörtte Sal~ı 
ıötütte Telgraf fabrikasında icra o 
nacaktır. Taliplerin tartnameyi -
mek ve evsafını anlamak için her 
ve eksiltmiye iştirak edeceklerin 
eksiltme günü öğleden evvel yüz 
yedi buçuk teminatı muYakkate?eri 
yatırmak şartile fabrikada müteşek 
Komisyona müracaat eylemeleri il 
olunur. -

inhisarlar Umum 
tünden: 

2583 adet ~ayi levhası 13 -1 
936 Pazarteai saat 14, 22 kalem k' 
yabane ileti 13. iV 936 Pazart 
saat 15, 11 adet yirmiıer metre u 
lufunda hortum 13 - iV - 936 P 
teıi ıaat 16. 

Şartname ve nOmuneleri Muci 
ce yukarıda cins ve milttan y 
malzeme pazarlıkla aatuıalınac-''""·1• 
Vermek istiyenlerin hizalarında 
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günve saatlerde yüzde 7,5 güvenme 
paraları ile b:r:ikte Kabataşta Levazım 
ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki 
Alım Satım komisyonuna müracaat
leri ilan olunur. 

Manisa İlbaylığından: 
1 - Manisa Vilayeti yol işlerinde 

kullanılmak üzere Bakırköy fabrika
sının cı701 • numaralı bezinden mamul 
«50)) mahruti çadır açık eksiltme su
retile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Vilayet Nafıa 
Müdürlü~ünden parasız alınabil ir. 

3 - Beher çadırın muhammen 
bedeli «SOıı liradır. 

4 - Muvakkat teminat «187» lira 
«50n kuruştur. 

5 - ihale Nisanın 18 inci Cu-
martesi o-ünü t b' V . . <> saa on ırde Manisa 

ı layetı Daimi encüm . .. .. d 
1 k 

enı onun e ya· 
pı aca tır. · 

. -
inhisarlar U Mu""du·· ı~ ğ- d r u un e:a: 

lda remiz ihtiyacı için şartnamesi 
mucibince 383100 bobin ve 60011 
top sigara ka~ıdı pazarlıkla satın 

alınacaktır. Pazarlık 20 - iV · 936 
tarihine rastlayan Pazartesi günü sa
at 14 de Kabataş Levazım ve Muba
yaat şubesindeki Alım Komisyonun
da yapılacaktır. Bu pazarlığa, evvel
ce idaremize muvafık sigara kağıdı 

vermiş olanlarla ihale gününden ev
vel getirecekleri nümuneleri bilmua
yene matlOba muvafık çıkacak yeni 
talipler girebilecektir. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatta yiizde 7, 5 
teminat paralarile birlikte Komisyo
na müracaatları. 

İnhiıarlar U.Müdürlüğünden: 

idaremiz ihtiyacı için şartnamesi 

mucibince muhtelif cins kapsüllerle 

yağlı ve keçe tapalar pazarlıkla 

satın alınacaktır. Vermek isteyen

lerin şartname ve listeleri almak 

üzere hergün pazarlık için de 21-IV-

936 Salı günü saat 15 te yüzde 7,5 

güvenme paralarile birlikte Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat şubesin

deki Alım Komisyona müracaatları. 

. Nakliyat 
Ankara inhisarlar Başmüdü 1·· ..... d 
Tuzlanın adı M" tt b r ugun en: 

ure e atı Beher tuzlanın 

Çan kırı Taşıma 
Keçeç 
Yerli 
Ali Baba 
Boncuk 
San kaya 
Ak koyunlu 
Çoğul 

Taytak 
Yukarıda 

3.000.000 
2.000.000 

500.000 
400.000 
250.000 
500.000 

1.000.000 
750.000 
200.000 

muhammen bedeli 
Lira K. 
1050 

940 
200 
160 
175 
275 
550 
348 
110 

Maden kömürü ve mahrukat 
Edirne Orta Okullar Satın Alma Komisyonundan : 

Muvakkat 

Cinsi Az Çok Fi. lık teminat Tarih Saat Şekli 
Odu~ (çeki) 400 800 1,25 188 lira 9 - 4 - 936 14 Açık 

t r Ed~ne Orta Okulların Mayıs 936 sonuna kadar ihtiyacı olan oduna 

kalıp çtı mladığı~dan eksiltmesi 9. 4 _ 936 Per~embe günü saat 14 e bıra-
ı mı~ ır. steklıler· 2490 · ı · 1 b. 

l•
kt K·· I .. . ın sayılı kanunda yazılı belge ve temınat arıy e ır-

1 e u tur Dırektö 1 - ·· d - l - r Uğun e toplanacak komisyona muraeat arı. -- ---------

Mensucat ve giyinecek eşya ve çamaşır 
AYAKKABI VE TEFERRUATI 

Edirne Vilayet Daimi Encümeninden : 

Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Teminatı 

Yerli lacivert kumaş 220 Metre 320 kuruş 704 lira 53 lira 
)l Gri • 300 • 33 11 114 » 8 11 

. Gazi yatı mektebinin açık eksiltmeye konulan yukarıda adları yazılı ih 
tıyacına istekli çıkmadı~ından temdit edilmiştir. Taliplerin 9 - 4 - 936 Per
şenıbe günü saat 15 te hizalarında yazılı teminat makbuzlarile birlikte Vi
layet Daimi Encümenine gelmeleri. 

Hayda~aoa Lisesi Satınalma 
komisyonundan : 

1 - Haydarpaşa Lisesi ve Mual
lim kısmı talebesi için az 460, çok 

.500 çift iskarpiu taahh ··d·· ·· 

mamış olan müteahhid nam ve hesa
bına açık eksiltme suretile ve şartna 
mesi mucibince satın alınacaktır. 

, u unu yapa-
2 - Tahmin fiatı 3000 lira ve 

ilk teminatı 225 liradır. 

3 - Eksiltme 8-4·936 Çarşamba 
günü saat 14 te lstanbul Kültür Di
rektörlüğü binasında toplanacak olan 
Komisyonda yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyen
lerin Okul Direktörlüğüne müracaat 
etmeleri ve isteklilerin belli günden 
evvel Okul Direktörlüğünden alacak
lara irsaliye ile teminatlarını Liseler 
Muhasebeciliğine yatırmaları lazımdır. -Ankara Belediye reisliğinden: 

1 - İtfaiye memur ve müstahdi-

ilaçlar. Klinik ve 

mını ıçın (70) çift çizme yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ( 1075) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat 80 lira 
65 kuruştur. 

4 - ihale 15- 4 - 936 Çarşamba 
günü saat saat onda Belediye Levazım 

Direktörlüğü odasında yapılacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyen

ler hergün ltfaiye Direktörlüğüne 
müracaat edebilirler. 

ispençiyari Alat 
Ankarada Jandarma Genel 

Komutanlığı Satmalma Komiı· 
yonundan: 

1 
Komutanlık kurağında komisyona 
vermiş olmaları : 

1 . 
1 inhisarlar U Müdürlüğünden: 

Eldeki vasıflarına uygun bir kilo
:mna elli beş kurus de~er biçilen 

12000 kilo vazelin 22 - 4 - 935 Çar
şamba günü saat on beşte kapalı 
zarf usulile satın alınacaktı r. 

Şartnamesi parasız komisyondan 
alınabilir. 

450 kilo Göz taşı 

r 
2 Ton Arap sabunu 
2 ıı Soda . 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı 

malzeme şartnamesi mucibince pazar
lıkle satın alınacaktır. Vermek isti
yenlerin yüzde 7,5 güvenme parala-

Eksiltmeye girmek istiyenlerin 

eksiltme vaktinden en az bir saat 

evvel 49.5 liralık teminat. şartnamede 

yazılı belgeler, teklif mektuplarını 

rile birlikte 9 · lV · 936 Perşembe 
günü saat 15 de Kabataşta levazım 
ve mübayaat şubesindeki alım ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

Makineler, motörler, sair teferruat ve yağlan 
Tavşanlı Bel~dtye Reisliğinden: 

Belediyemizce 15 beygir kuvve

tinde bir tane yangın söndürme mo 

topompu 20 Nisan 936 Pazartesi gü

nü saat 15 te Tavşanlı Belediyesinde 

ihale edilmek üzere 2490 numaralı 

kanunun umumi hükümleri dairesinde 

açık eksiltmeye konulmuştur. 

Motopompun keşif bedeli 2560 
lira, muvakkat teminab 192 liradır. 

Fenni ve hususi şartnameleri isti

yenlere parasız olarak gönderilir. 

Fazla tafsilat için isteklilerin Tazşanlı 
Belediye Reisliğine baş vurmaları 

ilan olunur. 

-
İnhisarlar umum müdürlüğün. 

den 
1 _ Cibali merkez deposu için 

şartname ve projeleri mucibince 8000 

lira muhammen bedelli iki adet yük 

asansörü kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Şartname ve projeleri 40 ku

ruş mukabilinde Kabataşda levazım 
ve mübayaat şubesinden alınacaktır. 

3 - Eksiltme 3- Vl • 936 tarihine 

rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

4 lsteklile-rin eksiltme günün 

den en az on gün evvel fiatsız tek-

lif ve kataloglarını Tütün fabrikalar 

şubemize vermeleri lazımdır. 

5 - Taliplerin kanunun tarifatı 

dairesinde yüzde 7,5 muvakkat gü

venme parası olan 600 liralık mak
buz veya teminat mektubu ile birlik

te kapalı zarfları eksiltme için tayin 

olunan gün ve saatten bir saat evve

line kadar makbuz mukabilinde ko

misyon reisine vermeleri ilan olunur. 

M. M. V · DZ. Merkez satın 
alma komisyonundan 

1 - Tahmin edilen bedeli 7250 
lira olan 8 adet benzin motoru ile 

muhammen bedeli 6:00 lira olan 2 

adet dizel motoru kapalı zarfla mü· 

nakasaya konmuştur. 

2 - Benzin motorlarının müna

kasası 15 Nisan 936 Çarşamba günü 

saat 14 de, dizel motorlarının da 

saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin bergün, münakasasına iştirak 

edeceklerin de mezkfir gün ve saat 

lerde benzin motorleri için 543 Ura 

75 kuruş, dizel motorları için de 487 
lira 50 kuruşluk teminatları ve kanu · 

ni belgeler ile Ankarada M. M. V. 

binasındaki komisyona müracaatları 

4 - Zarfların münakasa saatin· 

den evvel o komisyona tevdileri la

zımdır. 

MCZAVEDELER 
.......... Iİİııııiİİılllliıliiiiiııİlllİlıııılıııiııiiıiıiıİiııiılllİıİııİİllll ..... Iİllİııı ......... 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden 
140 lira kıymetinde 64 kalem 

muhtelıf eşya, Mecidiye köyünde 

likör fabrikasında 
120 Lira kıymetinde 9 ka}em 

muhtelif eşya, Cibali tütün fabrıka
sında. 
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21 Kilo pirinçten mamul yaka 
işaretleri Kaba taşta Levazım . ve mü
bayaat şubesi anbarlarında. 

Yukarıda mıktan yazılı eşya lis
teleri mucibince 15 - lV - 936 tarihi
ne rastlayan Çarşamba günü saat 
10 da pazarlıkla satılacaktır. 

isteklilerin eşyayı görmek üzere 
her gün bulundukları yerlere ve pa
zarlık için de tayin olunan günde 
yü:ı:de 15 muvakkat güvenme para
lariyle birlikte Kabataşta levazım ve 
mübayaat şube!lindekı alım ~atım 

komisyonuna müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Li
manları İıletme Umüm İdare
sinden: 

İdare arazisi dahilinde bulunan 
ve halen Haydarpaşa merkez amba
rında mevcut olup nizami müddet
lerini dolduran 308 kalem muhtelif 
eşya 9-4-936 Perşembe günü saat 

onda Haydarpaşada gar binası dahi- ı 
!indeki Birinci işletme Komisyonu 
tarafından açık arttırma ile satıla

caktır. 

Muhammen bedeli 126 lira 50 
kuruştur. 

isteklilerin 9 lira 50 kuruş mu
vakkat teminatla kanunun tayin 
ettiği vesikalarla Komisyona müra
caatleri lazımdır. 

Bu işe aid şartname Haydar
paşada Birinci İşletme komisyonu 
tarafından parasız olarak verilmek
tedir. 

İnhisarlar Umum Müdürlü
ğünden: 

410 kalem muhammen kıymetleri 
müfredat defterinde yazılı işe yara
mıyan demirbaş eşya. 

842 kalem cinsi müfredat defte
rinde yazılı işe yaramıyan muhtelif 
eşya. 

Yukarda miktar ve izahatı yazılı 
eşya toptan veya perakende suretile 
9 - lV - 936 tarihine raslayan Per
şembe günü saat 10 da pazarlıkla 
satılacaktır. isteklilerin eşyayı gör
mek üzere her gün ve pazarlık için 
de tayin olunan gün ve saatte yüzde 

15 teminat paralarile birlikte Kaba
taşta Levazım Mubayaat Şubesi Mü· 
dürlü~ündeki Alım Satım Kominyo
nuna müracaatleri ilan olunur. 

1 - Yenipazar mahallesinde Ara
balı sokakta Ali Riza tarafından 

üzerine ev yapılan Belediye malı 127 
M' yer açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli ( 63,50) 
liradır. 

3 _ Muvakkat teminatı (4,73) 
liradır. 

. 4 - Şartnamesini görmek istii
yenler hergün muhasebeye gelebi
lirler. 

5 - İhale 20 - 4 - 936 Pazartesi 
günü saat on beşde artırma ve ek. 
siltme komisyonunda yapılacaktır. 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları İ§letme Umum İdaresinden: 

Tahminen 16 ton hurda akkümü
mülatör plakası 9 - 4 - 936 Perşembe 
günü saat 10 ıia Haydarpaşada gar 
binası dahilinde 1 inci işletme komis
yonu tarafından açık arttırma ile sa
tılacaktır. 

Muhammen ton bedeli 42 liradır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 50 lira 40 
kuruş muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etti~i vesikaları ve kanunun 
4 üncü m~ddesi mucibince işe gir
meye manii kanuni bulunmadığına 

dair beyanname vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname Haydarpaşada 

1 inci işletme komisyonu tarafından 
parasız olarak verilmektedir. 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Samanpazarı caddesinin 12 

harita numaralı dükkan Mayıs 937 
sonuna kadar açık arttırma ile kira
ya verilecektir. 

2 - Muhammen 1 senelik kira 
bedeli ( 400) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 30~liradır. 

4 - Şartnamesini görmek ve da
ha ziyade izahat almak istiyenler her 
gün muhasebeye gelebilirler. 

5 - ihale 8 - 4 - 936 Çarşamba 
günü saat 15 de arttırma ve eksilt
me komisyonuqda yapılacaktır, 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden: 

Teminat Tahmini Baş Cins 
Lira K. Fi atı 

Lira K. 
12 00 153 34 Kasaplık koyun 
1 85 24 50 7 )) keçi 

13 85 177 50 41 YekO.n ... 

Pendikte Bakteriyolojihanesi baytarı hayvanatJndan yukarıda miktarı 

gösterilen koyun ve keçiler 15 Nisan 936 Çarşamba günü şaat 14 de 

Kartal Belediyesinde açık arttırma ile satılacaktır. Hayvanları görmek için 

hergün müessese Müdürlüğüne ve arttırmaya girmek isteyenlerin muavyen 

olan gün ve saatta teminatlarını Kartal Malsandığına yatırılarak Kartal 

Belediyesinde müteşekkil satış komisyonuna gelmeleri. 

Okuyuculanmıza ! 
istediğiniz ilan veya mUnakasa ve mUzayede 
işlerini, buna ait neşriyat., günlerini, tarihleri
ni bizden sorabilirsiniz. Münakasa Gazetesi 

en kestirme yol ile cevap verir. 

Gazetemize abone vazılınız ! ................................................................. .: 

DiKKAT!~~~ 
Bütün Müesseselerin, Ticarethanelerin, Ban
kaların hergün elinde bulunan Münakasa Ga· 
zetesi en seri ve en müessir ilan vasıtasıdır. 

Renkli ilanlar da kabul ederiz. 

llanrannrzı gazetemize veriniz. 
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Elektrik tesisatı ve malzemesi 
Posta T. T . İstanbul Telefon 

İdare Heyetinden : 
Muhammen bedeli 4000 lira olan 

40 kilometre dahili telefon tesisatına 
mahsus çift bükülmüş kapalı tel açık 
eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 13 -
4 - 936 Pazartesi günü saat 15 de 
Tahtakalede Telefon Direktörlüğünde 
yapılacaktır. İlk teminat 300 liradır. 
Fenni şartnameler hergün parasız 

olarak Direktörlük Levazım Daire
slnden alınabilir. Taliplerin yukarıda 
yazılı günde saat on dörde kadar 
teminat akçelerile beraber müraca
atleri. 

Yozğat Belediye Reisliğinden: 
Y oz~at şehrinde elektrik inşa ve 

tesisatı eksiltmeye konulmuştur. 
1 - inşaat ve tesisat keşif be· 

deli ( 39,373) lira ( 64) kuruştur. 
A - Bu işe ait şartname ve 

evrak 
B - Ağaç direk hesapları ve 

malzeme listesi 

C - Fenni şartnameler 16 sayfa 
D - Beş adet plan, istiyenler b 

şartname ve evrakı Y ozğat beledı 
yesinden parasız olarak görebilirler 

2 - Eksiltme ve ihale kapııl 
zarf usuliyledir. İnşaat ve tesisat 93t 
senesi EylO.lünün otuzuncu günü ta 
mamea ikmal edilerek teslim edilmi' 
ve faaliyete başlamış olacaktır. 

3 - Eksiltme 936 senesi Nisarı1 

20 inci Pazartesi saat 15 de Y ozg-al 
belediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içi~ 
20- 4 - 936 Pazartesi günü saat 15 t 

kadar muvakkat teminat olarak (2954) 
lira veya banka mektubile (2490) nıı· 
maralı arttırma ve eksiltme kanurı~ 

ile muayyen vesaiki Y oz~at belediye 
bakanlı~ına tevdi etmeleri şarttır. 

5 - Şartnamede tesisat ve inşa' 
at 936 senesi eylül nihayetine biti' 
rilmesi tensip edilmiş ise de talipler 
arasında en kısa bir zamanda ikmali 
ni teahhüt edecek olan şayanı tef 
cihtir. 

Beyoğlu üçüncü sulh hakimliğinden 

Mahkemenin 936/49 sayılı dosyasile avukat Münim tarafından Galata· 
saray Merkez pastahanesinin yanındaki apartmanda No. 4 oturan ve haterı 
ikametgahı meçhul bulunan Vehbi:ve Anastasya aleyhine açılan kiradan 96 
lira alacak davası;ıdan dolayı duruşmada mahkemeye verilen mukaveledeki 
imzalarını inkarları halinde istiktaplarının icrası için gelmeleri ve gelmedik• 
leri takdirde müstenkif addolunacaklarına dair muameleli gıyap kararınırı 

yirmi gün fasıla ile ilanen tebligat icrasına karar verilmiş ve muhakemesi 
7 · 5 · 936 saat ona bırakılmış olduğundan. itirazla tayin olunan günde 
mahkemeye gelmedikleri takdirde vakiaları kabul etmiş sayılacagından gı· 

yap kararının tebliği makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 

lstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan: 
Emniyet Sandığına 

280 lira muakabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çevrilme· 
sine karar verilen ve tamamına 1200 lira kıymet takdir edilen Kasımpaşa· 
da Bedrettin mahallesinde Aynı Alibaba sokağ"ında eski 23 yeni '22 
numaralarla murakkam bahçeli bir ahşap hane tamamı açık arttırmay~ 
vazedilmiştir. 

Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşterilerin kıymeti mu· 
hammenenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanırı 
teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifatı 
tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20 - 4 939 
tarih~ne müsadif Przartesi günü Dairede mahalli mahsusuna talik edilecek· 
tir. Birinci arttırması 5-5-936 tarihiue müsadif Salı günü dairemizde saat 
14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti 
muhammenenin yüzde 75 ini bulduğu takdirde üste bırakılır. Aksi 
takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttır· 

ma on beş gün daha temdit edilerek 20 - 5 - 936 tarihine müsadif Çar
şamba günü saat 14 ten 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci artırma neti· 
cesinde en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı İcra ve lf· 
as kanununuııu. 126 inci maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklarla diğ"er alakadarnaın ve irtifak hakkı sahiplerinirı 
bu haklarını ve husnsile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilan tari· 
hinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbitelerile Dairemize bildirmele· 
azımdır. 

Aksi takdirde hakları tapu sicilleriie sabit olmıyanlar satış bedelinirr 
paylaşmasından hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyede~ 
baret olan Belediye rusumu ve Vakıf icrası ile 20 senelik vakıf icaresı 
avizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak isti· 
yenlerin 34 - 103 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve 
takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur. · .. 
~~~~~,.-~~~~~~~~~~~~~~~---,,--~~~~~~---_...., 

imtiyaz sahibi ve Yazı işleri Direktörü : fsmail Girit 
Basıldığı yer : İstanbul Ankara Caddesi No. 95 - Nümune Matbaası 


