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l<anunlar, Kararnameler, Ticaret muahedeleri 
3
535 numaralı kanuna müsteniden İcra Vekil 
leri Heyetince muamele vergisinden istisna
sına karar verilen sanayi hakkında Maliye 

Vekaletinin tamimi. 
Muamele vergiai U. Tebliti 

Seri No. 71 

70 seri ı:ıumaralı ve 24.8.1938 tarihli umumi tebliğe ek.tir: 
tk) 2430 numaralı kanunun 2 inci oıaddesine 3335 numaralı kanunla 
1 enen "S,, fıkrasile verilen salihiyete n:ıbteniden muharrik kuvveti 
oeı b . . - d 
Ilı" eygırı ve gun e çalıştırdıfı işçi sayıaı onu geçmeyen sınat 
11 lıe~seselerden nevileri bağlı listede yazılı olanların mezkOr kanu1tun 
İs~!'1 

tarihi olan 16.7.1938 tarihinden itibnren muamele veagiııindea 
11 ••nası hukkında icra Vekilleri Heyetince ittihaz buyrul1n 2 9466 
t ıı._aralı ve 24 9 1938 tarihli kararname ile merbutu listenin suretleri 
•Pten gönderilmiştir. 

11 listenin tetk ikından anlafılaeağı üzere evvelce 70 ıeri numaralı 
• tııullli tebliğ ife maktu verıriye tabi tutulmuı tebli~ edilmi" olaa 
•ııai " 1 d b 6 .. 

Q •uessese er en uıları, hükOmetçe vergiden muaf tutulmuıtur. 
lıtılar aşağıda gösterilmiştir. 

kk Madeni eıya sanayıindcn: Musluk dökmecileri, biçak, dutere ve 
1 Yapan müeaııeseler. 

d Tahta sanayiinden: Araba taaircileri (yalnız tamir dolayısile) lcun· 
lıra k 1 b -k · -a ı ı ve o çcsı yapan muesseseler. 

, Müteferrik sanayiinden: Ağızlık, teabih ve tarak imal eden mfies· 
•sefer. 

Cıb Kararaameye bağlı listede münderiç sanayi nevileri açık oldu~u 
lıt etle bunlar hal:.kmda ayrıca izahat veı ilmesine lüzum görülmemi~
~.;. Yalnız (her nevi maden döken müesseseler - yalnız döküm dola-
4. ~le - dökülen parçayı işlemek suretile mıııoıulat vücudıa gefocnler 

tıçtir. Kaydı hakkında hir az izahat verilmesi İcab eder. 
}' '.70 seri numaralı umumi tebliğin 4 üncfı fıkrasında toplu imalat 
1 'Ptnadıkları cihetle muamele vergisi mevzuundan hııriç oldukları crös-triJ . 6 

~ ~ en &anayı arasında (makine dökmecileri, tornacılar ve tesviyeciler) 
~ 'edilmiş, icra Vekilleri Heyeti kararına bağlı listede iııe her nevi 
l\ı~dcn döken mfteııscselcr yalnız döküm dolayısile vergiden muaf tu· 
) '-luşlardır. Muafiyet listesinde zikredilen müessueler, toplu imalat 

111•Ptıkları cihelle vergi mevzuuu girenlerden hükOmct çe muaf tutul-
'aı iltizam edilmiı olanlardır. 

c•~ 8iaaenalyeh esasen toplu İmalat yapmayan makine dökmecil•ri aı· 
''t' ~e soğuk demirciler, tornacılar ve tesviyeciler vergi mevzuunun 
~ •c:ındedir. Toplu imalat yapan maden döküm mliesseaeleri (ezcümle 
dc:

3
luk dölcmecileri) de bu defa icra Vekilleri Heye•i lcararile vergi· 

~- tnuaf tutulmuf oluyor. Ancak muafiyet münhasıran döküm işi ya· 
~:1•ra aiddir. Dökülmüş madenleri işleyerek bunlardan mamu1at vu
dt e retirenler, ezcümle musluk dölcmecileri tarafından dökülen ma· 
•-.::erden musluk. kilo alcaaaı, kapı tokmağı, hurufat ve benzerlerim 
~ti edenler vergiye tabidirler. Bu imalita aid .iöküm işleri de aynı 
~111 tsaeae tarafından yapıldıfı takdirde, ıenelilc satış kıymetinin tayi-

de dök6nıe taaHOk eden hum hariç. tutulmak icabeder. 
be rt!uafiyet Iİltesinde yazılı ıanayi erbabından muharrik kuvveti beş 
t~~ti ve günlük işçi sayısı onu geçaıiycnler namına şimdiye k:ıclar 
~tie~ rnnktuan gerek beyanname esaııına göra tarhedilmiş olan vergi· 
\a ~. terkini ve itirazlı olup da ko111isyonlara aevkedilenler hakkında 
~t~11•ro~ıara ver~inin. te~lcini icabedeceğiııe dair ~mütemmim lay'.ha 
tedd lal~sı ve tahsıl edılmış olanlamı da alelüııul muessese sahiplerıne 

edılmesi temenni olunur. 

'-..__ (26 10'38 tarih ve 40H No. lı Resmi Gıızete) 

~~~~~1111!'11111~--------·-----..-
~ M .. NAKA 

~'a·t 
<t .. Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita ......... -

~-it İatanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
~1' · 938 çarşamba güni saal 14 de İstanbııldll ek•ilt ne ko misyo· 
)~:d•ıında 1962,78 lira ketif bedelli Heybeliadll Verem Sanator· 
ltıt. ll 2 No paYyon çalı tecridi ifi pazarlıkla eksiltmeye konulmuş· 

t\t~llltavele, ekailtme, bayındırlık itleri genel, hususi ve fenni 
~'itll~ı.ıeteri, proje, ketif huliıasile buna müteferri tliğcr evrak 

~•1nde ılSrülecektir. 
l t"'•aklcat teminat 148 liradır : 

'\r' 1tlıı:li!erin en az IOOO liralık bu işe beıızer iş yaptığına dair 
~4,' erinden almıı olduQ'u YHikalarla ve 938 yılına aid Ticaret 

•ı V'eaikalarile srelmeleri. 

S. İzmir Nafıa Müdürlüğünden: 
• l\l"l 
ı~c 1 tayyare meydanını menfez sularmdan korumak için ya· 

Ankara İnhisarlar Başmüdürlilğüuden : 
Akça koyunlu tuzlasında 272 lira 90 kuruıtan ibaret 

keşif varakasına göre idare binasının tamiri. 
Akça koyunlu tuzlasında 628 lira 65 kuruşluk keşif 

varakasına göre tuz anbarının tamiri. 
Her iki işin şartnameleri veçhile ayrı ayrı yapılacak 

açık eksiltme ile talibine ihalesi icra edileceğinden istek
lilerin ilk teminat paralarile birlikte 16.11.938 tarihinde 
saat 16 da başmüdlirlilğümüzde toplanacak komisyona 
müracaatları. 

İlk teminat para'lı bir numaralı iş için 20 lira 48 ku· 
ruş iki numaralı iş için 47 lira 18 kuruştur. 

Balıkeaır Aakeri Satınalma Komisyonundan 
Kor merltez hastaneainde yapılan iataata 20. I0.3 i gününde 

talip çıkmadığından 2490 aayıh kanunun 40 rncı maddesine göre 
ihaleai 1.1 J.3i sah günü saat 11 kor Satınalma komiııyenuuda ya
pılacaktır. 

Muvakkat teminatı 316 lira 70 kuruttur. Taliplerin tem inatla
rile birlikte kanunun 2 ınci ve 3cü maddelerin.le yazılı belgelerle 
Balıkesir askeri satınalma komisyonuna müracaatları ilıin olunur. 

İzmir Belediyesinden: 
Eşrefpaşa damlacık derHinde yapılmış ol an kanalizasyonun 

ıulardan korunmaaı için orada mevcud çukurlarrn doldurularak 
imlau i'i bat mühendislikten tedarik edilecek keşif ve şartname· 
ııi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedP.li bin liradır. 
lhale.i 15.11.938 salı günü saat 16 dadır. İştirak edecekler 75 lira
lık teminat makltuım ile encümene gelirler. 

• • • Eirefpaşa Damlacık dereıinde yaphrılmış olan iıtinad du
varlannın daha bir miktar yükseltilmesi ışı bat mühendialikten 
tedarik edilecek ketif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştnr. Ketif bedeli 1150 liradır. İhalesi 15.11.938 sah giinü 
saat 16 dadır. l,tirak edecekler 16 lira 25 kuruşluk teminat mak
buzu ile encümene gelirler. 

İzmir Vakıflar Mödürlüiün.len: 
Kemera1tında mazbut Kemeraltı camii vakfından 6 No. lu 

dükkanın ke'fi mucibince tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Bu tamiratın ke4if bedeli 827 lira 26 kuru,tur. 
Muvakkat teminat 62 liradır. 
İhaleıi 3. 11.938 Perşembe iÜnil aaat 10 da Vakıflar daire1ind e 

müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
Ehliyeti fenniyeyi haiz olaıa ve en az üç bin liralık iş yapmış 

bulunan taliplerin Vakıflar dairesinde müracaatları ilin olunur. 

Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden 
Manyas Hamamlı mcvkiiode yaptırılacak koruma havuıu ik· 

mali inşaatı yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığmdan on gün 
müddetle eksiltmesi uzatılmıttır. 

İtin ~edeli keşfi 714 liradır. 
Bu işe aid evrak 
Proje 

Fiat bordrosu mesaha cetvel, hüliea ketfiye cetnli. 
Nafıa yapı işleri fenni ve umumi şartna mui olup isti yenler 

bu evrakı her l'Ün Balıkesir Nafıa müdürlüğünde görebilirler. 
Ekııiltmc 5.11 .38 cumartesi günü saat 10 da Manyas kayma· 

kamlık makamında toplanacak komisyon huzurunda yapılacakhr. 
istekliler bu işe aid 54 liralık muvakkat temia.tı mal sandı· 

ğına yatırdıklarına dair makbuz veya bu miktarda ıayanıkabul 

banka mektubu ile ihaleden en az 8 gün evvel vilayete müra· 
caatla bu i' için alacakları ehliyet vesikasile birlikte ekailtme 
komisyonuna müracaatları ilAn olunur. 

Edirne Meriç Su işleri Şube Mühendisliğinden: 
Eksiltmeye konan iş: Uzunköprü ka:ıaaına batlı Eskiköy civa· 

rında ve Meriç nehri üzerinde bulunan Nafıa köprüsü menbaında 
yupılacak mahmuz ve batlanh intaatı keşif bedeli 8762, 86 lira· 
dır. 

Eksiltme 16. l J.938 tarihine müsadif Çartamba günü aaat 14 te 
Edirne - istanbal yolu üzerinde bulunan Meriç su itleri şube mü
hendialiği binaaında toplanacak su eksiltme komisyonunca açık 
ekailtme uıulü ile yapılacaktır. 

fatekliler eksiltme şartnamesi, mukavele prOJCSl, Bayındırlık 
işleri genel tartnamesi fenni şartname ve projeleri bili bedel 
Meriç au işleri şube mühendisliğinden ahnabilir. 

Eksiltmeye l:'irebilmek için isteklilerin 657,!2 liralık muvakkat 
teminai vermesi ve eksiltmenin yapılacağı g-ünden en aı. sekiz 
gün evvel ellerinde bulunun bütün vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu ite mahsus olmak üzere 

"ı~d:lt Pere inıaaı 5209 lira 10 kurut ketif tutarile ve 15 gün 
~--, ~~le açık ekailtmeye konulduğundan iateklllerin 2490 sayılı 
~~~i liküınlcrine sröre hazırhyacakları teminatlarile birlikte 12 
'll~i te§rin 938 cumartesi günü .saat 11 de Nafıa Müdürlüj'ündeki 

1>'••• bat Yurra aları. 1 

vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde veaiko. tı&lebinde bulunmayanlar eksiltmeye İftirak edemez-

1 ler. 

Ankara Valili tinden: 
Kesif bedeli 900 liradan ibaret bulunan Hipodromdan Riyase

tieumbur tribünü yanlarının camekanla kapatılmaıı iti 14. 1 1.938 
pazartesi günü aaat 15 de vilayet daimi encümeninde ihalesi ya
pılmak üzere pazarlıta konulmuttur. 

Muvakkat teminat 72 lira 50 kuruttur. İatekiilerin ticaret oda-
•• veaikası tem~nat mektup veya makbuzuyle Nafıa 
ınüdilrHiğünden alac!lk\a•ı ehliyet vesikuiyle birlikte adı 
geçen gün ve saatte cncGmene relmeleri. 

Buna ait şartname ye ketif evrakı bergün Nafıa müdilrliltünde 
a-örülebilir. 

Trabzon Vilayeti Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlliiüoden: 

Eksiltmeye konulan it: Trabzonda Nümune haataneai ikinci lu· 
11m intaah ile elektrik, kalorifer, ~ıbbf ve diğer teıiaattır. 

Bu itin muhammen bedeli 737,044 lira 88 kuruttur. 
A Ekıiltmc şartnamesi, 

B- Mukavele projHi, 
C- Bayındırhk itleri genel tartnameai, 
D- Yapı i,tcri umumi fenni tartnamcsi, 
E- Vahidi fiat listesi ve husuai tartname llhikası keşif. 
F- Projeler. 
lstiyenler bu şartname •e evrakı 36 lira 86 kurut bedel mu• 

kabilinde nafıa vekileti yapı itleri umum müdirlütü ile lıtanbul, 
Trabzon nafıa mildfirlüklerinden alabilirler. 

Eksiltme 15.11.938 tarihinde aalı rünü aaat 15 te Trabıon Sıh
hat müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
Eluiltmeye girebilmek için iıteklilerin 33232 lira muvakkat 

teminat mektubu veya makbuzu ve bundan batka atatıdaki ve
siknlannı kapalı zarf usulü veçhile koymaaı lazımdır. 

A- Evvelce alınmış daimi ve muvakkat vesikalar ilıa kılın
mış oldutundan nafıa vekiletinin 12.8 938 tarih ve 27/ l 1650 aayı
lı tamimleri mucibince Trabzon vilayetinden alınacak ehliyet ve· 
sikaaı. 

B- 1938 seneaine aid Ticaret edaaı Yeaikaaı 
Ehliyet vesikaları talebinde bulunanlar 15.11.938 tarihinden en 

u sekiz gün evvel istida ile Trabzon viliyetioe müracaat edecek· 
ler vu bu zaman zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar ekailt· 
meye iiremiyeceklerdir. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir aaat evveline ka
dar Sıhhat mildürlüğü daireıine getirilerek ekailtme komiayonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poata ile ıönderile· 

cek ınektubların nihayet yukarıda yazılı saate kadar a-elmit ol· 
mllları ve dış zarfların mühür mumile iyice kapatılmıt olması 

lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

* •• 
Çamaltı tuılasında yap. e!ektrik santral binası ve müste-

milatırıın inşaatı. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına . 

------ _Q_ 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzem 

Ankara Belediyesindt:n: 

At pazarı su deposuna konacak e1ektrik motorlu pompa 
ve bunu ihtıva edecek baraka 15 gün müddetle açık eksilt· 
meye konmuştur. 

Muhammen bedeli 1050 liradır. 

Muvakkat teminat 7875 kuruştur. 
ŞartnaınP. ve sairesini görmek isteyenlerin her gün yazı 

işleri kalemine ve isteıdilerin de 11.11.938 cuma günü saat 
I0,30 da belediye encümenine müracaatları. 

Zoniuldak Amele Birliğinden : 
Ekailtmeye konulan İf: Zonguldakta amele birliti baatane bi

nasınıo "hasta, yemek çamafır,, aaansörleri tesisatıdır. Ketif bede· 
li 6000 lira raddeaindedir. 

ihale : Açık ekailtme suretiyle yapılacaktır. 
Eksiltme 15.11.938 salı günü saat 16 da Zonguldakta Amele 

Birli&"i binaıında Birlik faal heyeti tarafından yapılacaktır. 
Muvakkat teminat: 450 liradır. 
Bu babdaki tartnamc ve mukavelename ve tarifaameleri gör. 

mek ve daha fazla izahat almak istiyenlerin Zonguldakta Amele 
Birliğine müracaatlari lazımdır. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

1630 lira muhammen br.delli olup nafıa dairesi atelyesi 
için satın alınacak olan torna tezgahı ile elektro motör, diı 
naıno ve sair aletlere istekli çıkmad~ğından eksiltme müd
deti on gün uzatılmıştır. 

lsteklilerin 2190 ayılı yasa hükümlerine göre hazırla
yncaklnrı teminatlaril(! birlikte 10.11.938 perşflmhe günü sa· 
at · ıı de lli daimi encümeniue baş vurmaları. 
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ADMINISTRA 1 ıor. 
Ville et Province •• 

3 MOIS Ptr . 450 

6 .. " 850 
12 ~ .. 1500 UNAKASA 

Yogbourtcbou Han 
ler Etage, N. 3-4 

IGalata, Perchembe Baıar 

T~Mphoııe: 49442 
Etranger: ll ınoiı Ptra. 2700 
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Adresse T elegraphique : 
latnnbul - M0NAKASA 

Tableau Synoptique des A judications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mod Prix 

d'adjudicnt estimatif 

A) ..ı\djudications au Rabais 

CautioD. 
provisoircı 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier deı Cbarj?eı Jours Heure 

_Ç!>~;ıtruction-Rcparetion-Trav. Publ ics-Materiel de Construction-Cartographle 

Reparation bat. ndministration a la saline 
Akç.akoyunlu 

Rcparation depôt de sel a la aline Akça ko
yunlu. 

Construction 2 eme partıcı inıtnllation electri
que, chauffage central et sanitairc a la bat. 
hôpital Modele Trabzon {cah. cb. L. 36,86) 

Achevement construction bnssin a Manyas 
(aj.) 

Travaux con1>truction ergots ete. au pont 4'Na
fıı., iı Edirne 

Achevement construction ecole sericilture iı 
Diyarbakır. 

Reparntion toit et tcrrasse de la batisııe de 
la pepiniere et construction chambrcs pour 
subalternes et toiture hangar. 

Publique 

,, 

Pli cach 

Publique 

" 

272 90 

628 65 

737044 88 

715 -

8762 86 

9622 05 

3893 26 

Electriclte-Gaz-ChDuffage Central (in telletlon et Materiel) 

lnstallation chauffage central et electrique a Pli cach 
in batiue bôpital Modele Trabzon (Voir 
Construction) 

Etabli a toura, electro-moteur dyn mo et au • 
treıı instruments (aj.) 

Combustible-Carburant-Huilest 

Bcnı:ine, buile mobiloil C.B.B.A. : 600 le.-
Petrole i•une : 300 k. 

Bois: 40-50 t. (ai ) 
Houille en bloc: 91560 lr.:. 
Charbon de terre de Zonguldak : 80 t. (aj.) 

Divers 

T6les : 50 t. 
Zinc amalgamc : 10 t. 

Provislons 

Lait : 3,5 t. 
Viande de mouton : 3,5 t. 
Pain: 65 t. 

Gre a rre 

Publique 
n 

Pli cacb 
Publique 

C.re a gre 

3544 -

700 -
2746 80 

la t. 35 -

12500 -
5000 -

525 -
1645 -
6662 50 

20 48 

47 18 

33232 -

54 -

657 22 

721 65 

291 99 

531 60 

53 -
206 10 
210 -

937 50 
375 -

39 38 
123 38 
499 69 

Oir. Principale Monopoleıı Ankara 16·11-38 16 -

" 16-11-38 16 -

Coaı. Ac.b. Oir. Hyg. et Assiı. 15-11-38 15 -
Soc. Trabzon Dir. Trav. Pub. lıt. 

Dir. Trav. Pub. Balıkesir 5-11·38 10 --

lngen. Hydraulique de Meriç a 16·11-38 14 
Edirne 

Dir. Trav. Publ. Diyarbakır 2·11-38 11 

Dir. Pepiniere Vigncı a Tekirdağ' 7-11·38 16 -

Com. Ach. Dir. Hyr. et Assist. Soc. 15-11 38 15 -
Trabzon 

Vilayet h:mir 

Com. Ach. lntend. lıt. Tophane 

Dir. Culture Edirne 
Com. Acb. Brigade Edırne 
Dir. Culture Eairne 

Coaı. Ach. D. G. Fabr. Milit. Ank. 
Dir. Economat PTT. Ankara 

M~d. Hôp. Malad Cont. Iı:mir 

.. 
Com. Ach. lntend. lzmir 
Dir. Culture Edirne 

10·11-38 11 -

1·11-38 

8-11-38 
7-11-38 
8·11-38 

16-12-38 
16-12-38 

18-11-38 
18-11-38 

2-11-38 
8-11-38 

14 30 

ıo -
15 -

15 -
15 -

11 -
11 -
15 -

Fromage blanc, oignons, lcntillca, farine, su· 
ere, viande de mouton et de boeuf (aj.) 

Macaronis : 37 t. 

" 
: 12 t. 

Raisinı secı: 10 t. 
,, : 4 t. 

Pli cach. 

" .. 
,, 

le k. O 23,5 
" o 24,25 
• o 21,5 
.. o 22,5 

652 -
218 -
161 -
66 75 

Com. Ach. Milit. Tekirdağ' 

.. .. 

.. 

15 11-38 
15-11-38 
15-11-38 
15·11·38 

11 -
11 -
16 -
16 -

B) Adjudications a la surenchere 
Poteaux e~ sapin : 43 p. Publique 161 41 

lzmir Devlet Demir Yollarandan: 
Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı İp· 

likler 11.11.938 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da açık ek· 
siltme suretiyle Alsaocııktaki idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe· girmek istiyenlerin 135 liralık muvakkat teminat vermele· 
ri ve kanunun tayin ettiği vesiltnlarla ve kanunun dördüncü mad
desi mucibince işe girmeğe manii kanuni bir halleri bulunmadığı · 
na dair beyanname ile ayni gün saat 16 kadar komisyon reisliğine 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyonda parasız dağıtılmaktadır. 

Cinsi 
Çuval tamir ipliği 
Çuvaldız ipliği 

Miktarı 

Kilo 
1000 
1000 

Erzak, Zahire, Et ve S bze: 

Muhammen bedeli 
Beher kilo 
Kuruş 

105-110 
65- 70 

lzmir Emrazı Sariye Hutanesi Başhekimliğinden: 
Hastanenin 938 mali yılından 7 nylılt ihtiyacı olan aşağıda cins, 

mihtar, tahmini fiat ve muvakkat teminatları yuılı iki kalem erzak 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri hastanede ba11 hekimlikte her 
gün görülebilir. Eksiltme 18.11.38 cuma günü saat 11 de Tepecikte 
emrazı sariye hastanesinde topla an komisyon huıurunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat olarak para veya par mahiyetinde evrak komisyon
ca nlınmıyacağından iateklıler ihale glinllnden evvel teminatlarını iz• 
mir mal andığına yatıracaklardır. 

Cansi Muvakkat teminat 

Süt 
Koyun eti 

kuruş 

3938 
12338 

Miktarı 

lı:ilo 

3500 
3500 

Tutarı 

kuruş 

52500 
164500 

24 21 lngenieur For~ts Meraın 10-11-38 - -

Lüleburgaz Tümen Satınalma Koınısyonundan : 

Miktarı .M. bedeli İlk teminat Eksiltmenin 
Cinsi Ton Lira Lira K. Şekli 

Kuru ot 21 O 5775 433 15 Kapalı Z. 
Sığır eti 15 4051 303 75 açık 

ihalesi 4.11.938 günü saat 10, 15.30 da yapılacaklir. 
Hayrebolu suvari alayının senelik ihtiyacı olaıı iki kalem 

erzaka ihale günü talip çıkmamıştır. Yeniden eksiltmeye ko· 
nulaıuştur ayrı nyrı ihale edileceklerdir. 

Şartnam.•Jeri her giin komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminatlarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddesinde 
yazılı vesikalnrile birlikte ilıale günü ihale saatından hir saat 
evveline kadar teklif mektublarmı Lüleburgaz Tüm. ~ntınal
ma komisyonuna vermeleri. 

Vize T6men Satınalma Komisyonundan : 
Vize Tümen bağlı birliklerin ihtiyacı için alanaeak bulgura ta

talip çıkmamıttır. ikinci defa açık ekeiltme ile 7.11.938 tarihinde 
almocaktır. isteklilerin belli aaatte komisyona gelmeleri. 
Miktar Mu. B. Mu. Te. Saat 
17000 2220 166.50 15 Vize 
30000 3900 192.50 15,30 Pınarhisar 
17000 2220 166.50 15 Bnbaeıki 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 
Kor birlikleri için 5000 kilo kuru soğan açık eksiltme ile alı

nacaktır. ihale11i 7.11.38 pazartesi günu saat 15 de Çorluda kor 
sa. al. ko. da yapılacaktır. İlk teminatı 33 lira 75 kuruştur. 

Avis Officiels ..... • •tı -
De la Direction Generale des Chemins 

de Fer de l'Etat 
ıeo' 

dl 1• d 79 articles de materiel en caoutchouc une et e 
estimative de Ltqs 48.445 pour produits indigenes ttf pi' 
Ltqs 22.220 pour produits etrangcrs, seront ac~e16 ıJi: ~ 
voie d'adjudication sous pli cachete le VendreÖ• . 

0 
(jt' 

cembrc 1938 iı 15,30 h. au local de l'Admioistratıo 
; 

ttre nerale a Ankara. 
Ccux qui desirent y prendre part doivent r~~~c1ti,. 

la Presidenc~ de la Commission le jour de l'adJU .1 e dt 
ju!qu'iı 14,30 h. leurs offres, une garantie provi501~fj6.~ 
Ltqs 3.633.38 pour les rroduits indigenes et de Ltq~ 1~8 p'' 
pour les produits etra11gers et les certificats e1'ıg 
l 1 . ~t 
a oı. ·teı11e. 

Les cahicrs dcs charges sont distribues grRtu~s et • 
a Ankara par le Service dei Approvisionnenıeıı 
Haydarpacha par le Bureau de de Reception. ,.......A 

{8007) 1 

• • • ff 
ti' ot r 

Dcs pctits materiels de voie en 9 articles ı.JteS P' 
leur estimative de 204776. IQ Ltqs. seront ach~ eı11bt' 
voie d'adjudication sous pli cachete le jeudi t 5 d~~0et'lt 
1938 a 15 h. 30 au Jocal de l' Administration e . 
· A k e' a n ara. ettt , 

Ceux qui desirent y prendre part doivent r~~·cttti0 
la Presidence de la Commission le jour de l'adJ~ \,e ~· 
jusqu'a 14 h. 30 leurs offres, une garaııtie proV~50 

11488,80 Ltqs. et les certificats exiges par la 1°•· ri~ dl 
Les cahiers des charges sont en ventc au I' 

1024 Ptra. aux Caisses d'Ankara et de Haydarpaş•·,) 
(79o0) 

~~~~~~~~.A 
~ Memento des Fournisseıı 15 

Mardi 1 • I 1-938 

Pclle et pioche (Min. Trav. Pub.) No 821 
Mnchine pour laver le linge (lnt. Tophane) No 822 
Articles en porcelaine (Ch. de Fer Etat) No 821 g22 
Constr. dispensaire de tabaca (Dir. Gen. Monopoles) No 

,. hangar (Corps Ar111ee Balikesir) No 846 
Coque pour moteur (Dir. Gen. Monopoles) No 846 
Articles d'ameublement (Dir. Gen Monopoles) No 851 
Pain (Fabr. Millit. lst.) No 850 ! 
Constr. ecurie et vespuierıne (Miniıt. Def. Nat.) No 85 
Rep . bat. imprimerie (Dir. Gen. Musees lst.) No 851 

,, route a Cadeboatan (Mu11. lst.) No 851 
Bois de ebene (Ch. de Fer Etat) No 853 5~ 
Oiv. bois (Mun. lııt.) No 853 l') r'" 
Avoine, orge, uvon, farine ete. (Com. Ach. Milit. Polat 

1 

Armoire et table (Minist. 1-Jyg. et Assist. Soc.) No 853 
Rep. ı route Acibadem-Küçükç.amlıca (Mun. Ist.) No 853 

• bat. imptimerie (Min. Trav. Pub.) No 853 
Savon (lntend. Maritime) No 853 
Pelle et pioche (Mun. Ankara) No 853 
Mulets (Corps Armee Af yon) No 855 g,S 
lnstal. cbauffage central (Union Ouvracre Zonguldak) ('llo 
Foin et nvoine (Dir. Veteriaaire Eslı::işehir) No 857 
Armoires (Dir. Culture Konya) No 858 
Semi-coke (Dir. Douane h:mir) No 864 
Aıphalte froid (Vtl. Manisa) No 860 ,.,1 

""'"' Costumes (Dir. Daruşşafaka) No 860 ,, 
Rep. bit. pcnitencier Bali kesir ( C ir. Trav. Pub. Balike8ir) 
Oiv. constr. (Min. Def. Nat.) No 861 
Transport postaux (D.P.T.T. lsl.) No 862 
Uts (Dir. Fcole Technique) No 863 
Rep. ascenseur pour doısier (Min. Trav. Pub.) No 864 

A. TEVFİK Ter;~~ 
Galata, Sigorta Han Tel. 41634 ~ 

~ 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 
E 

Bu gün ii..: n olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Lisetsi 

Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a asalar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harıta 

aç. ek11. 

" 

272 90 
628 65 

Akçakoyunlu tuzlasında yap. idare binası tamiri 
Akçakoyunlu tuzlasında yap. tuz ambara ., 
Trabzonda Nümune hut. ikinci kısım inş. ile kapalı z.737044 88 

elektrik, kalorifer, sıhhi ve diğer tesisat 
(şart. 36,86 L) 

Fidanlık binasının dam ve tarasıısının tamirile 
hangar örtüsü ve müstahdemin odaları İnf. 

Manyas Hamamla mevkiinde yap. koruma ha· 
vuzu ikmali inş. (temd) 

•Nafıa,, köprüsü menbaında yap. mahmuz ve 
bağlantı in~. 

Diyarbakır ipek böcekcilik okulu ikmali inş. 

aç. eks. 

aç. ks. 

Elektrlk · Havagazı - Kalorifer (tesisat ve malzmesl) 

Trabzon Nümune hast. yap. elektrik ve kalori
fer tesis. (Bak: inşaat sütun.) 

Torna tezgaha ile elektro-nıotör, dinamo ve 
sair alat (temd) 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.!. 

Odun: 40-50 t. (temd) 
Zonguldak maden kömürü: 80 t. (temd) 
Blok maden kömürü: 91560 k. 
Benzin · C.B.B.A. mobiloil yatı: 600 k. - urı 

gaz: 300 k. 

MOteferrlk 

kapalı :ı.. 

aç. eks. 

" paz. 

3893 26 

714 -

8762 86 

9622 05 

700 -
t. 35 
2746 80 
3544 

Bohçalık saç: 50 t. 
Amıılgame çinko: 10 t. 

kapalı z. 12500 
aç. eks. 5000 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Süt: 3,5 t. 
Koyun eti: 3,5 t. 
Ekmek: 65 t. 
ö. peyr.ır, kuru sotan, mercimek, un, şeker, 

koyun ve sığır eti (temd) 

Makarna. 37 t. 

• 12 " 
Kuru üzüm: 10 t. 

" " 4 " 

b Müzayedeler 

Çam direk.ı 43 ad. 

• * • 

525 -
1645 -

paz . 6662 50 

kapalı :z.. k. o 23,50 

" " o 24,25 

" " o 21,50 

" ,, o 22,25 

aç. art. 161 41 

Trahzondı.ı nümune hıı..,t. ) ap. kal o ifer ve elektrik te::ıİ· 

satı. Bak: İn~aat ~ütununda Trabıon \il· Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müd. ilunınn, 

Kereste, tahta ve saire 

•• * 
325 adet muhtelif boydB enjek.e çam direk alınacaktır. 

Bak: müteferik sütununda ht Telefon Müd. iluııına. 

N ahrukat Benzin- akile yagiarı v.s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Nakliye okulu için 30 ton kribl kömürü 3.11.938 perşembe 

günü saat 14, 15 te Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma 
komi yonunda pazarlıkla alınat·aktır. İhnle günü teslim ~artile nlı· 
nacak alan krible kömürü için isteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

• * • Lvz. amirliğine bağla müessesat için 165 ton kok kömürü 
2.11.938 çarşamba günü saat 13,45 te Tophanede levazım amirli
ği atınalma ltornisyonda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 3547 buçuk lira teminatı 523 lira 12 kuruştur. İstekli
lerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona ~elmeleri. 

Edirne Tuğay Satınalm Komisyonu Buşk nhğından: 

Miktarı M. bedeli İlk teminat 
Kıtası Cinsi kilo lira kr. lira kr. 
Süloğlu A Blokmaden köm. 91560 2746 80 206 10 
İhalesi 7.11.938 günü saat 10 da açık eksiltme usulile yapılac ktır 

Süloğlu alayının senelik ihtiyacı olan 91560 kilo blok maden 
kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnamesini görmek isteyenler Edirnede Tuğ'ay satınalma ko· 
misyonuna müracaatlr.ra. 

İsteklilerin b~lli gün ve saatında teminat paralarile birlikte 
komiıyonumuza gelmeleri ilitn olunur. 

Edirne Kültür Direktörlüğünden: 

Azı Çoğu Muham. B. yüzde 7,5 ilk teminat 

Cinsi ton ton lira lira 
Zonguldak kömürü 70 80 35 210 

20 48 
47 18 

33232 -

291 99 

54 -

657 22 

721 65 

53 -
210 -
206 10 
531 60 

937 50 
375 -

39 38 
123 38 
499 69 

652 
218 -
161 

66 75 

24 21 

Ankara inhisarlar Başmild. 16-11-38 16 -
" " 16-11-38 16 

Trabzon Vil. Sıh. ve lçt. Muav. M. 15-11-38 15 -

Tekirdağ Amerikan Aıma Fidan· 7-11-38 16 -
lığa Müd. 

Balıkesir Nafıa Müd. 5-l l-38 10 -

Edirne Meriç Su itleri Şube Müh. 16-11-38 14 -

Diyarbakır Nafıa Müd. 2-11-38 11 -

Trab:r.on Vıl. Sıh. ve lçt. Mun. M. 15-11-38 15 -

lzmir Vilayeti 

Edirne Kültür Dir. 

" . " " 
" 

Tuğayı 

Tophane Lvz. SAK 

Ask. Fabriknlnr U. Müd. Ank. 
PTT Lvz. Müd. Ank. 

10· 11-38 11 -

8· 11·38 
8-11-38 15 -
7-11-38 10 -
1-11-38 14 30 

16-12-38 15 
16-12-38 15 

İzmir Emrazı Sariye Hast. Başhck. 18-11-38 11 

" " " 
18-11-38 11 

lzmir Lvz. SAK 2-11-38 15 
Edirne Kültür Oir. 8-11-38 

Tekirdağ Ask. SAK 15-11-38 11 

" 
,. 15-11-38 11 

" " 
15-11-38 16 -

" " 15-11·38 16 -

Mersin Orman Mühendis. 10-11-38 

İhalesi 8.11.938 sah günü saat 15 te açık kırdırma usulile yapıla
caktır. 

Edirne Erkek Öğretmen mayıs 939 nihayetine kadar ihtiyacı 
olan Yonguld k kömürünün ıniktarı yukarıda yazılıdır. 24.10 938 
tarihinden 8.11.938 tarihine kadar açık kırdırmaya konulan kö· 
müre talip olanların şartnameyi görmek ve tafsilat almak üzere 
Erkek öğretmen okuluna müracaatları ve kırdırma günü olan 
8.11.938 salı günü saat 15 te kırdırmaya iştirak etmek üzere te
minat m kbuzu ile dairemizde toplanacak olan komisyona müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

üteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli yerli olduğu takdirde 4 .445 lira ve ecnebı ol· 
duğu takdirde de 22.220 lira olan 79 kalem lastik mnlzeme ve lastik 
borular 16-12-938 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An
karnda idare bina.sınd'l aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli malzeme için 3.633,38 lira ve ec
nebı malzeme için 1.666.50 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tcklıflerini aynı gün saat 14,30 ıı kadar komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankaradıı Malı:eme dairesinden, Hay· 
darpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

• * • Muhammen bedeli 204776, 10 1 ra olan 9 kalem küçük yol 
malzemesi 15-12-938 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankaradn İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1 i488,80 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün eaat 14,30 ıı. 
kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1201 kuruşıı Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-

tılmaktadır. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

idare ihtiyacı için satın alınacak olan 10 ton amalgame çinko 
a~ık eksiltmeye konulmuştur. 

Mnhammen bedeli 5000 lira, mu\.'akkat teminat 375 liradır. 
Eksiltme 16. 12.938 tarihine musadif cuma günü saat 15 de An· 

kara' da P. T. T. umumi Md. lüğü binasındaki sabnalma komisyo· 

nunda y pılacaktır. 
isteklilerin, muvakkat teminat veya banka mektubu ile kanuni 

vesaiki hamilen mazkür gün ve saatte o komisyona müracnatlnrı. 
Şartnameler, Ankara"da P. T. T. levazım ve istanbul'dn Kına

cıyan hanındu P. T. T. levazım ayniyat şubesi Md. liklerinden 

parasız verilir. 

31 Birinciteşrin 193 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Cinsi Mubam bedeli ilk tem. ihale tarihi saat Miktarı 

lira lira 
325 aded Muhtelif boyda en· 3625 272 12. 12.38 p. tesi 

14 

jekde çam direk 
1
1 

500 kilo Saf kıılay 1050 79 12.12.38 " 
1 

Cins, miktar, muhammen ve ilk teminat bedelleri yukarıda yaz• 
1 

iki parti malzeme açık eksiltme suretile satın alınacaktır. Şartnaaıcl~r 
her gün levazım dairemizde görülebılir. lstc\dilerin hizalarında yazı 1 

tarih ve saatte teminat ve sair evrakile müdüriyette müteşekkil alılJl 
satım komisyonuna müracııatleri. ----
Askeri Fabrikalar Umum Mudürlüğü Merkez Satınalmn Ko.d•

0 

Tabmin edilen bedeli 12.500 lira olan 50 ton bobçalık saç Ar 
keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalmıı komis~onu:: 
ca 16.12.938 cuma günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edılece 
tir. Şartnııme parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan 937 lira 50 kuruşu havi teklif mektuplar~• 
mezkur ründe saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken ;· 
}erinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaik e 
mezkôr gün ve saatte komisyona müracaatlan. 

istanbul Belediyesinden: 
Yollar tamiratında kullanılmak üzere lüzumu olan ve hep•iıı;. 

9000 lira bedel tahmin edilen 3 tane kamyon kapalı z rfla y~ıı .. 
938 . guıııı 

den eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme t4. I 1. pa:r:arteın 
01 

saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnamesi levaı• 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 sayılı kanunda ya:ııh .;e
.ııika ve 675 liralık ılk teminat makbuz veya mektubile berabder 

' ÜP e teklif mektuplannı havi kapalı zarflarını yukarda yawı g • 
saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeli.tirler. Bu saatten soıı 
ra verilecek zarflıır kabul olunmaz. 

Eksiltmeye konulau iş: 

l - Bergamada Bakırç y ovası ve nehir islahah ameliyatı keşif 
bedeli (l ,564,i63) lira ( 6) kuruştur. . _ _ 

8
,at 

2 - Eksiltme 14.11.998 tarihine rastlayan pazartesa gunu e 
15 te Nafta Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltı:ll 
Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. ı tc 
. . k l . . b ndır ı 3 - istekliler eksiltme şartnamesı mu ave e pro1esı ayı r il 
işleri genel şartnamesi fenni şartname ve projeleri (50) ır 
mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. • 

4 - Eksiltmeye gircbılmek i;in isteklilerin (60,69 ) liralık _u1;eıı 
vakkat temin t vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gun ıs 
en az sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütün veııikalarb• 
birlikte bir istida ile vekalete müracaat ederek bu işe 11111 ,. 
sus olmak ü:ıere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz et~ıt 
lcri şarttır. Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyao 
eksiltmeye iştirak edemezler. 11 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatteı• 
bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürtüğüne mal<b~ef 
mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecik111: 
kabul edılmez. (7634) -' / 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
1- idare ihtiyacı için, 19 kalemde demir kablo irtibat kut~:~ 

izole mayii, tevzi kutusu, kurşun kapla tel, köprü raptiye: dı:ye 
kanca ayağı, lastikli tel ve sair malzeme kapalı zarfla eksıltcıJ 
konulmuştur. 41 ıl 

2- Muhammen bedeli (18807.75) lira, muı.•akkatteminat~(I bi• 
lira olup eksiltmesi 2 12'38 cuma günü saat 15 te Müdürlul< 
nasındaki Satın alma Komisyonunda yapılacııktır · l<tıı• 

3- Talipler muvakkat teminat makbuz veya Banka ıne e 
bu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 1

4 

kadar Komisyona vereceklerdir. 
4- Şartnameleri her gün Levazım 

·nr· Amirliğimizde görülebı....-4 
(7602) 2 

,e 
Muhammen bedeli 1706 1 2 lira ola.~ ~5) kalem abdes~harı;,,. 

hamam malzemesi 3.U.938 perşembe gunu saıtt 10,30 da a-laY ile 
paşada gar binası içindeki Komisyon tarafından açık eksiltıııe 
atın alınac ktır. z1 I• 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun ta) in ettiği vesaik ve ' .. ,,. 
ra 99 kuruşluk muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme gürıll 
ntine kadar Komisyona müracaatları lazımdır. . ı'O' 

Bu işe ail şartnameler Haydarpaşada gu binası içindek1 _...J 
misyon tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (7507) 4 

a a e inden: 
rJ fı' 

7 teşrini.ani 938 pazartesi günü saat 11 de Ankarad• ıı~#e' 
Vekaleti binuında mnlzem Müdürlüğü odasında toplanan 111 5ıiıl" 
me eksiltme Komisyonunca vagon içinde ve Haydarpaşada te ç•~ 
edildiği takdirde ceman 4700 lira muhammen bedelli çıralı a~ 
ağacından ıoe metre mikap l<erestenin ebadının ve tesli111 ''\ı
detlerinin değiştirilmesi dolayısile yeniden nçık eksiltmesi yBP 
caktır. ıfo' 

istekliler Anadolu hatta üzerinde olmak üz,.re teslim istıt t•§ 
nunu değiştircbih rler. Ve bu istıısyonda yine vagon iç.inde 1.,-· 
lim şartile verecekleri fintlnrın ne suretle heaap edileceği şıır 
mesinde yazılıdır. 

Muvakkat teminat .i52,50 liradır. •te11 

Ek 'lt t ' t f t Ankarada Nafıa Ve"' sı me şar namesı ve e errua a 
Malzeme Müdürlüğünden parasız olarak alınabilir. i1'"' 

lstel-lilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı v-eslıı'-· 
larlirla biktc aynı gün 11aat 11 de Komisyonda hazır bolutııl 4 
sı lazımdır. (7724) , .... 



~ a·. 
ttıncite.şrin 1938 

Takvimi 

Salı 1-11 ·938 
' k" r Urek v.s. (Naha Vek.) X 821 
ı,11 Yıkama makincıi (Tophane Lvz) .\"• 822 
, b Yemek takımları (DDY) .\'! 821 

11 ~kıırıevi inş. (lnhis. U. Müd.) .\': 822 
t •ıış. (Balikesir Ask. SAK) .;\! 846 

1 ckııcsi {inhis. U. Müd.) l\! 848 
tf)'a • 85 il t sı " ,, " .ı'i: 1 

te hs Aslı:. Fabr.) .:\~ 850 
ela inş. (MMV) .J\! 851 
binası tamiri (İst. Müzeler SAK) X 851 

Q
0•lan iskele yolunun tamiri (İat. Bclcd.) .\~ 851 

l llı•nı (DDY) .:\! 852 
,'dron v.e. Ost. Beled.) .\! 853 
~Pa, sabun, un, patates v.s. (Polatlı Ask SAK) .:\l: 853 

, labı ve masa (Sıh. ve lçt. Munv. Müd.) .~!853 
tııı Küçükçamlıca yolunun tamiri ((st. Beled.) J\! 853 
D ınatbansı tamiri (Nafıa Vek.) .:\! ~53 

eniz Lvz.) ~· 853 

1~e kürek (Ank. Beled.) JY? 853 
~ fyon Kor) .ı\! 855 
d;; amele birliğ'i haııt. kalorifer tesis. (Zonguldak Amele Bir.) 

\ 

0 
loınrug-u (Devlet Orman işit. Karabük Revir Amir.) .\~ 856 
(~(Eskişehir Veter. Dir.) .:Y• 857 

ı 0 nya Kültür Dir.) .J\~ 858 
ttııel dep. yap. badnna, boya v.s. (Harta Geael Dir.) .X 864 
(lımir ithalat Gümr. Müd.) .;\'! 864 

••tdt (Manısa Val.) .~( 860 
t .. 
ı, •çın elbise (Darüşşafaka Dir .) .\: 860 

1 Cezaevi t .. miri (Balıkesir Nafıa Müd.) .\; 859 
ı ~ ltıııhallcrde yap. tamirat ve inş. (MMV) .\! 861 
dtkliyatı (lst. PTT Müd .) X 862 
,
1

'l. ~Tophane Lvz.) \' 863 
(1 cknik Okulu Müd.) .\: 853 

•••nsörü tamiri (Nafıa Vek.) .\! 864 

Miktarı Beheri Tutarı 
Adet M3 Lira Lira 

'~bt -
~k ~81 5500 36.600 45 1647 
t~ oy,, 

ıı dip 

Muvak. Eksilt· 
teminatı menin 
Lira Kr. Saatı 

123 52 15 40 

,~tahtası 
~boy,, 5500 13.457.50 100 1345 ıoo 87 15 50 
• btası 750 9.360 100 936 70 20 16 
t~ Şartnamelerine ekli listelerde ebad ve miktarı ya· 
~~Y.ukarıda 3 grupta gösterilen fıçı tahtası ayrı ayrı 
sıltme usuliyle satın alınacaktır. 

~ Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hi· 
da gösterilmiştir. 

~ Eksiltme 7.Xl.938 tarihine rastlıyan pazartesi gü
~ôilarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
ant Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

~'ş Şartname ve listeler parasız olarak her gün sözü 
v Ubeden alınabilir. 
d'- isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve sa· 
t~~ Yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 

Çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7794) 3 - 4 
1 • * 
t Şartname ve projesi mucibince Adanada yapbrı-
9 u~ anbarı ve baş müdürlük aparhmanı inşaatı 
~1~8 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazar· 
ıle eksiltmeye konmuştur. 

~t l<eşif bedeli 22917 lira 15 kuruş ve muva!tkat 
1 1718. 79 liradır. 

1 Eksiltme l 1.Xl.938 tarihine rastlayan cuma günü· 
~1
4 de Kabataşta Levıızım ve Mubayaat Şubesin
ırn Komisyonunda yapılacaktır. 

q Şartname ve projeler l 15 kuruş mukabilinde ln
~~ Umum Müdilrlüğü Levazım ve Mubayaat Şube· 

iloa ve Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 
~ .Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ıq •ıkini ihale gününden üç güİı evYeline kadar İn
\ t llmum üdürlüğü inşaat Şubesine ibraz ederek 
l fe~ni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
~d isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
~ e 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı ge-
0tnisyonn gelmeleri ilan olunur. (7904) 2 - 4 

l'i 
'lfit llciteırin 938 cumartesi günü saat 10 da Ankarada Vekalet 
~l'ı llıal:ıeme müdürlük odasında toplanan malzeme eksiltme 
ı ~Unda 1 .395.000 lira muhammen bedelli 270.000 demir 
\1c'le küçük yol m !zem sinin pazarlık suretile eksiltmeei 
\ıı tır. 
~ lttıc şartnamesi ve teferruatı 50 lira bedel mukabilinde 
•,~•lı.crne müdürlüğünde alınabilir. 
~1• 1kat teminat 55600 liradır. 
~ 1 

C!tin şnrtnamesıode yazılı vesaik ile birlikte aynı gün sa· 
llıe:ıkür komisyon reisliğinde hazır bulunması lazımdır. 

(4543) (7935) 2-4 

MÜNAKASA GAZETESi Say!. 3 

• 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- İdaremizin Çamalh Tuzlasında şartname ve proje· 
si mucibince yaptırılacak elektrik santral binası ve müş
temilatmın inşaatı kapalı zarf usuliylo eksiltmeye konmuş· 
tur. 

il- Keşif bedeli 29071 lira 97 kuruş ve muvakkat te· 
minah 2180 lira 40 kuruştur. 

Ill- Eksiltme 15.Xl.938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım· 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve projeler 1.46 lira bedel mukabilinde 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat Şube· 
siyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V ~ Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin diplomalı 
mühendis veya mimar olmaları, olmadıkları takdirde aynı 
evsafı haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna kadar daimi 
o!arak iş başında bulunduracaklarını noterlikten musad
dak bir taahhüt kaadı ile temin etaıeleri ve bundan baş· 
ka asgari 20.000 liralık bu gibi inşaat yapmış oldukları
nı gösterir fenni evrak ve vesakini ihale gününden 8 gün 
evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şu
besine ibraz ederek ayrıca eksiltmeye iştirak Yesikası al
maları lazımdır. 

VI- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile Vinci 
maddede yazılı İnşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye iş· 
tirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu ve· 
ya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda 
adı g~çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz muka
bilinde verılmesi lazımdır. (7988) 1-4 

••• 

Muham. bedeli Mu vak. 
beheri tutarı teminatı Eksitlme 

Cinsi Miktarı L. K. L. K. L. K. sa atı 

Elektrik motörü 14 ad. 40 560 - 42 - 15 30 
Firezeli el trak· 1 

" 
750 - 56 25 16 

törü 
1- İdaremizin İzmir tütün fabrikası s!gara paket ma· 

kinaları için 14 adet elektrik motörü ile Maltepe Ensti
tüsü için l adet firezeli el traktörii şartnameleri muci· 
hince ve ayrı ayrı pazarlık usulile satın alınacaktır. 

11- Muhammeu bedellerile muvakkat teminatları hi· 
zalarında gösterilmiştir. 

lll- Eksiltme 5.Xll.938 tarihine rastlıyan pa2artesi günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnamaler parasız olarak her gün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tek
lif ve kataloklannı eksiltme gününden üç gün evveline 
kadar inhisarlar Umum Müdürlüğü tütün fabrikalar Şube· 
sine vermeleri Jibımdır. 

Vl-- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
lerde yüzde 7 .5 g~venme paralarile birlikte yukanda adı 
geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7701) 2 - 4 

* * * 
1- İdaremizin Uzunköprü Tütün bakımevi dahilinde 

şartname ve planı mucibince yaptırılacak belalarla kö
mürlük işi pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

11- Keşif bedeli 791,45 lira ve muvakkat teminatı 
59.36 liradır. 

m- Pazarlık 2.Xl.938 tarihine rastlayan çarşamba gü· 

• 
* • 

nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubeıio· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartname ve planlar 4 kuruş bedel mukabilinde 
inhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Edirne Başmü· 
dürlüğünden ve mahalli inhisar İdaresinden alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge· 
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (753 l) 4-4 

Cinsi 

• • • 
Muhammen B. 

beheri tutarı 

Miktarı L. L. 

% 7.5 
teminatı Eksiltmenin 

L. K. şekli saatı 

Tahta ışleme 4 kalem 1175 88 l 3 aç. ek. 15 
tezgahları 

Dingil ve te- 16 adet 8 128 9 60 pazarlık 16 
kerleği 32 " 

l - Şartnamesi mucibince satın alınacak 4 kalemde 
tahta işleme tezgahları ve tefarruatı ile taahhüdüaü ifa 
etmeyen müteahhit hesabına şartnamesi mucibince alına
cak dekovil arabalarının müstamel 16 adet dingil ve 32 
tekerleği hizalarında yazılı usullerle eksiltmeye kon· 
muştur. 

ll - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hi
zalarında gösterilmiştir. 

lll - Eksiltme 14 Xl.938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün ıözil geçen 
Şuaeden alınabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatlerde % 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilin olunur. (7989) 2-4 

• • * 

Muhammen B. % 7,5 
beheri tutarı teminatı Eksiltmenin 

İşin nevı Miktarı K. S. L. K. Lira Krş. saah 

Babaeski barut 3142.27 
deposu ve bekçi 2162.08 
evi ioıaatı 5304.35 397 83 14 
Mühür kurşunu 1500 kl. 27.50 412.50 30 94 14,30 

1 - İdaremizin Edirne Baş Müdürlüğüne bağlı Babaes· 
kide yaptırılacak Barut deposu ve bekçi evi inşaatı 24.X.938 
tarihinde ve satın alınacak 1500 kilo mühür kurşunu 
22.X.938 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ayrı ayrı 
pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

ll Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat temi· 
nah hizalarında gösterilm~tir. 

lll- Eksiltme 14 XI-938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşda Levazım ve 
Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - İnşaata aid şartname ve projeler 27 kuruş be
del mukabilinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü Levazım ve 
Mubayaat Şubesile Edirne Başmüdürlüğünden ve mahalli 
inhisar idaresinden alınabileceği gibi mühür kurşunu nu· 
muneleri de yukarıda adı geçen şubede görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve c!aat .. 
}erde % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (7964) 2-4 

J~~~~~~~~ 

Muhammen bedeli Muvakkat 1 İllnnbul Bolod;yesô 

Cinsi 

Kıyım baçağı 

Bakalit 2 M2 20mfm 
" 2 it 25b ti 

il 2 ,, 30 " 
il 2 il 35 " 
,, 2 " 40 " 

Kuşe kaadı 

Beheri 
Miktarı Lira K. 

2500 ad. 4 79 

380 kilo 5 50 
10 met.2 

120 ad. 11 

Tutarı teminatı Eksiltmenin 
Lira Lira K. şekli sa atı 

11975 sif 898 - kapalı zarf 15 

2090 an. tes. 156 76 açık ekı. 15 30 

1320 sif 99 " " 
16 

1 - Şartnameleri resim ve numun leri mucibince sabo alınacak 2500 adet kıyım 
bıçağı, 380 kile bakalit ve 120 adet bobin kuşe kaadı hizalarında yazılı usullerle ek· 
siltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir. 
111- Eksiltme 17.Xl.938 tarihine rastlayan perşembe günü hizalarında yazılı saatler· 

de Kabataşta Levazım ve Mubayaat ŞubesindekiAhm Komisyonunda yapılacakbr. 
lV- Şartnameler her gün parasız olaı:ak sözü g çen şubeden alınacağı gibi kıyım 

bıçağının resmi bakalit ve kuşe kaadı numuneleri de görülebilir. 
V - Açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin tayin edilen gün ve saatlertıle Ko

misyona gelmeleri. Kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin de mühürlü tek
lif mektubunu kanuni vesaiki ile yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya bank temi
nat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme günii en geç saat 14,30 a 
kadar yukarda adı geçen Ahm Komiayonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri 
ilin olunu. (7949) 2 - 4 

1 ş~;;l,'ı;, .1 1'1~;~at•osu Bu akt•m 

saat 21 ,30 da 

!,/;;;/: ı 11 KOMEDi KISM 

Kan Kardeşleri 
Komedi 4 perde 
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