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a) M J NA<A ~ A 

&) MOnakasaıar 

~ T~irat. Nafia işleri, Malzeme. Harita 

Gerede P t' H I'- . b' . A. ar ı ve • .. evı ına1t 1nı. 

nkara yüksek ziraat enıtitüleri talebe çalışma bi
na111nın dahili alcsamının ilcmali ve dahili elelc.trilc 
teıiıatının harici şehelceye bağlanması ve etraf 

M duvar Vp trotuvarluının inş. (şart. 205 kr ı 
;'•~yada Dt-rme re2i.ilatör inşaatile kanalın reıü· 
atoriinden iti bar en 5,5 km. kısmen tevsifi (şut. 
18,05 L) 

~·a~d aletleri için baraka. yapılması: 65 ad. 
İb~nıyet müd. binası tamiri 

rıce '"' ··1t c;~ ... ~mru • " 
oçınen evleri için 630 ad. kapı, 30 ad. pencere 

N ve 170 ad. kapı işçilikleri 
lit~fıa all3barında mevcut olan yol mabemeainin tamiri 
ş·ı . aygırlık aşım durafı İnf. 
•rınce ilkokul binası tamiri 

17033 63 
kapalı z. 4C615 76 

" 

aç. eks. 

pa:ı:. 

aç. eks. 

paz. 
aç. eks. 

" 

361000 -

4875 -

700 65 
797 60 

1000 -
994 -~8 

(tashih) 

~lektrik-Havagazı-Kalorifer (teıi sat ve malzemt:sİ) 
A.1tkara Yük.ek ziraat enstitüleri talebe çahşaıa bi
nuını• dahili elektrik tesisatıaın aarici şebekeye 

.4. ba~l~n111ası (Bak.: inşaat sütün.) 
•plıfılı:atör, hoparlör, mikrofon ve binalann lizım 
olan ınahıeme ve tesisatın yap1l1Rası 

Cebecideki ıarnizonu d&hiliade g-österilccelc yerlere 
Vaı Ve montajı edilmek üzere 220 voltluk alter· 
•dif cereyanlı Ye 20-30 voltla çalışır onluk !tir 

A tane otomatik tele fon aantralı 
"'111 pu I 

Sandıkla kasa basının elektrik tesisatı, santral mak İ· 
ne ve techizatı, lokomobil montajı, demir direk 
tablo v.s. teferraatı . 

~ucat, Elbise, Kundura, Çamaşır V·S. 

1'erlik: 5725 çift 

~tasiye-Yazıhane Le•azımı 
Ciiııa .. k 

ru tarife repert.ıarının butırıl•uı: 625 forma 

kapalı z. 

,, 800 -

aç. eks. 950 -

pa:ı. 975 -
kapalı ı. 24946 10 

kapalı z. çifti 1 75 

aç. ek•. 1700 -

~a, •e büro eşyaaı, Muıamba-Halı v.s. 
Berb ı_ 

er -.oltu2'u: 10 ad. - ıusa: 10 ad. 

~~ukat, Benzin, Makine yaglar1 v, s. 

l<ardif ::::i: 400. t. 

1\1 Üleferrik --....:..: ____ _ 
Ş•ft hayvanatı röçmenler için (temd) 

Çarıiın arazözü: 1 ad. 
•dır: 25 d 

tı • . 
~rabası: 100 ad. • kazma: 300 ad. - urraa: 100 

ad. • kazma sapı: 500 ad. - k6rek sapı: 500 ad. 
Çekiç sapı: 300 ad. • varyoıı:: 100 ad . • keser sa· 
Pı: ıoo a•. 

Le"h s;- a yap. : 15 ad. 
tez b lJ e ıçakları (Mors Den:il): 16 ad. 

2sçuş elbiıeıi cilası: 2000 tüp 

d3·38 de satın almacag-ı ilin edilen 200 adet bi· 
ftid onun ilinı hülcümıüzdür 
l S 

3
on: 180 ad. 250 litrelik ve 100 ad. 150 litrelik 

' ·-'~ de satan alınacafı ilan edilen iç ve dış oto
O trıobıi lastikleri ilanı hükümsüır:diir 

' tobbaobil iç ve dıı laat ı lderi (muhtelif marka ve 
• 'atta) 

Etz ak z h. E ~ b ;'~t, .. e ze v. s..:_ __ . 
ilavl ı_ 

'" pirinç: 30 t. - çorbalık pirinç: 12 t. 

t1c ,, " 19 " s "•k: 17 t. 
abQn· . 8 l' () . "- t. 

.t teker: 20 t. 

• 11 " ,, 

b) Müzayedeler 
Üs1tud -
Ala ar adliye binası enkazı 
l.4e t "e eczayı tıbbiye, motör v.s. eşya: 70 le.al. 
ç 4• odun: 6432 kent•• 
'"'•~acı ,, 

o .... " 
8u~da11 eınvalı (temd) 
Ciiib 'Y "• arpa 

(' ... H._ ., it 
' öknar otılullU 

aç. eks. 

pu. 

kapalı z . 
aç. elı:ı. 

• 

paz. 
aç. ekı. 

kapalı z. 

1035 -

10400 -

6780 -
1675 -
1237 5fı 

13 19 
4000 -
1520 

6500 --

kapalı z. 12000 

lı:apah z.6300-2280 

" aç. eke. 
kapah z. 

" 

aç. art. 

" 
" 
" 
" 

pu. 
aç. art. 
kapalı z. 

4066-2134 

5500 -

1920 -
440 22 

1278 -
3046 18 

181'· 0 -

365 fi3 

60 -

751 41 

127 -

77 63 

780 -

508 50 

300 -
114 

487 05 

900 -

644 -
465 -
141 
672 -
412 50 

38 60 
136 15 
47 61 

Gerede C H. P. Başkan. 
Nafıa Vekaleti 

,, 

8 4-38 
28-3-38 

14·4-38 

14 -
15 -

15 

Başve!t. D. Met. işleri U. M. 28·3-38 14 -
KonyA Defterdar. 30-3-38 14 -
Edirne Nafıa Müd. 17-3 38 15 -
Uzunköprü İskin Memur. 15-3-38 14 -

Kayseri Nafıa Müd. 
Bunyan Kaymakam. 
Kuşadası Şirince Beled. 

Nafıa Vekileti 

16-3-38 
21·3-38 
17-S-38 

28·3·38 

Tarsus Beled. Ank. 28·3-38 

Harita Genel Dır . 29-3-38 

14 -
16 
16 -

15 -

15 -

15 -

A•lt. Mrk . Hıfz. Mües SAK 16-3·38 11 
Sandıklı Beled. 25-4-38 15 

M. M. V. SAK 28-3-38 11 -

Gümrük ve fnhiı . Vek . 28-1-38 14 -

M. M. V. SAK 4.4.38 10 

MMV Deniz Mrk. SAK 23-3-38 14 .. 

Dinar Kazası Hülc. T abibl. 
Tarsus Bt-led. 

10 rün zarfında 
28 3-38 15 -

İzmir Viliyetl 28·3-38 l 1 

• 28·3-38 11 -

Kayaerı Nafıa Müd. 
M. M. V . SAK 

,, 
" 

,, 
" 

M. M. V. SAK 

16-3-38 
30-3-38 
29-3-38 

28-3-38 

28-3-38 

lstanbul Koıaut. SAK 1·4-38 
" 1·4-38 

Yüks. Müh. Mele SAK 30-3·38 
Mar•ara Üıs. Kom . SAK 25-3-38 
Ankara Lvz. SAK 29·3·38 

İat. Defterdarlığı 

" 
Kütabya Orman Mühend. 

" 
" 

Edirne Oraan Baımöh . 
THK Cihae.beyli Şubeıi 
Kayseri Beled. 

lıt. Orman Başmühead . 

21-3-38 
21-3 -38 
24·3·38 
24-3-38 
24-3-38 
17-3-33 
16-3-38 
21-3-38 
5·4·38 

11 -
10 -
10 -

10 -

11 

16 1 
15 30 
14 -
15 -
15 -

14 -· 
14 -
15 -
15 
15 

14 
14 

15 -

İnşaat - Tat11İ rat-Naha işle ri ve .V\alzemesi- Harit ı 
• wcıw 

Gerede C .H.P. Başkanlığından: 

Gerede İlçesinde yapılacak Parti ve Halkevi binası 
inşaatı 8.3.938 tarihinden itibaren otuz gün müddetle 
münakasaya vazolunmuştur. 

Keşif bedeli 17.033 lira 63 kuruştur. 
Buna aid fenni şartname, eksiltme şartnamesi, hususi 

şartname, plan Gerede C.H.P. Başkanlığında görülebilir. 
Eksilt~e 8 nisan 9.)8 cuma günü saat 14 te Gerede

de CHP llçeyÖ'.l kurulu huzurile yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 1278 liradır. Teminat nakden veya 

kanunen makbul olan esham, tahvilat veya banka mektu
bu olabilir . 

Müteabhid bu gibi inşaat işlerini yapıp başardıiı hak· 
kında muteber vesika ile 938 yılında Ticaret odasında 
kayıdh olduğuna dair vesikayı teklif mektubile birlikte 
vermek mecburiyetindedir. 

Taleb)er ihale saatinden bir saat evvel 2490 numaralı 
kanun ahkarnıoa göre hazuladıkları teklif mektublarını 
Komisyona tevdi edeceklerdir. 

Postada vaki gecikmeier muteber sayılmıyacaktır. 

Başvekalet Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden: 

Umum Müdürlüğümüz ihtiyacı için 65 adet rasad alet
leri barakası açık eksiltme suretile yaptırılacaktır. 

İhale 28.3.938 pazartesi günü saat 14 de Ankarada 
Yenişehir, Kızdırmak sokak No 30 da Devlet Meteoro
loji İşleri Umum Müdürlüğünde toplanacak olan Satınal
ma Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 4875 lira olup ilk teminatı 365 lira 
63 kuruştur. 

Mr.vakkat teminat banka mektubundan gayri nakid 
veya nakid yerine kaim olan tahvilat olduğu taktirde 
bunlar komisyonca alınmıyacağından bunların münakasa
dan evvel merkez muhasebeciliğine yatırılarak alınacak 
makbuzun Komisyona ibrazı. 

Şartnamesi bedelsiz olarak Devlet Meteoroloji işleri 
Umum Müdürlüğü Levazım Müdürlüğünd~n temin edilebi· 
lir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenen belgelerile birlikte mezkür 
gün ve saatta Komisyona ba~vurmaları. 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmiye konulan iş: Aokarada Yüksek Ziraat Ens· 
titüleri talebe çalışma binasının dahili aksamının ikmali, . 
ve dahili elektrik tesisdtınm harici şebekeye ba ğlanması 
ve etraf duvar ve trotuvarlarmın inşaatı işidir. 

Keşif bedeli: 40,615 lira 76 lrnruştur. 
Eksiltme 28.3,938 pazartesi günü saat 15 te 

vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu oduında 
zarf usulile yapılacaktır. 

Nafıa 
kapalı 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 205 ku
ru' bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden 
alınabilir. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 3046 lira 18 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri Te Nafıa vekaletin
den 1938 senesinde alınmış 50 bin liralık yapı müteahhit
liği vesikası göstermesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mekhıblarını ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine mak 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olacak 
cikmeler kabul edilmez. ge-

• • • Eksiltmiye konulan iş: Malaiyada Derme Regüla
tör inşaatile kanalın Regülatöründen itibaren 5,5 kilo· 
metrelik kısmm tevsif, keşif bede li 361,000 liradır. 

Eksiltme 14.4.938 tarihine ra shyan perşembe günü saat 
15 te Nafıa vekaleti Sular umurn müdürlüğü su .eksiltme 
ko~isyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

istekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele proj esi, Ba-
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ymdırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve pro· 
jeleri 18 lira 5 kuruş mukabilinde Sular umum Müdürlü· 
ğünden alabilirler. Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 
18190 liralık muvakkat teminat vermesi 100 bin liralık 
Nafıa su işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiği •e 
bu kabil Nafrn işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna 
dair Nafıa •ekiletinden alınmış müteahbidlik veaikası ib
raz etmesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar sular umum mü· 
dürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Poı· 

tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Edirne Nafıa Müdürlüğ:inden: 

700 lira 65 kuruş ketif bedeli İbrice gümrük binası· 
mn tamirat işleri pazarlığa ·kalmıştır. Pazarlık 17.3.938 
tarihiuen müsadif perşembe günü saat on beşte Nafıa o
dasındaki komisyonunda yapılacaktır. Evvelki şerait daire· 
sindeki taliplerin mezkur günde saat 15 te komisyona 
müracaatları ilin elunur. 

Kutadaaı Şirince Belediyeainden: 

Yeniaaır ~a:ıeteainin 4.3.938 ve Anadolu gaır:etesinin 10.3.938 
tarihli nüshalarında neşredilen belediyemizce yaptırılacak Şirince 
İlk okulu binaaındaki tamiratın keşif bedeli yanlışlıkla 794 lira 
48 kurut gösterilmiştir. İtbu bedelin 994 lira 48 kurut oldutu 
t.ahihen ilin olunur. 

Uzunköprü İskan Memurluğuadan: 

Göçmen evleri için 630 aded kapı ve 30 aded tehir 
evi yan penceresi ve 170 adet te köy evleri kapu üstü 
peocere1erinin keşif bedeli ceman 797 lira 60 kuruş olan 
isçilikleri şartnamesine göre açık eksiltmiye konulmuıtur. 

Eksiltme 15.3·938 salı günü saat 14 de Uzunköprü İs
kin dairesinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacak· 
tır. 

Tali pi erin yüzde 7 ,5 muvakkat teminatlarını yatırdık

larına dair makbuzlariyle muayyen gün ve saatte ispatı 

vücüt etmeleri. 
Buya aid keşif ve şartname ile kapu ve pencere de· 

taylarını görmek iateyenler Edirne ve Uzunköprü İskan 
daireleri Fen bürolarına müracaat edebilirler. 

Kayseri Nafıa Müdürlüğünden: 

Nafıa ambarında meYcut olan yol malzemesinin tamir i•i pa· 
zarhkla ekailtmeye konulmuttur. Şartnamui Nafıa Dairesindedir. 
ihalesi 16·3-938 çarpmba rünü ııaat 14 de Nafıa Müdürlütünde 
yapılacatından talip olanların Komisyonumuza müracaatları ilin 
olunur. 

Konya Oefterdarlığmdan: 

Emniyet miidiirİii~ü tarafından işğal edilmekte olan hii· 
kıimetin ı•ephe cihitindeki kı ımlarında tadilat ve tamırat ya· 
pılmak iizern :~o.:~.938 çar~aınba günü aaat 14 te ihale edi
leceğiııdı'n fenni ve idari şartnameyi görmek i::.teycn taliple· 
rin o giin konıi ... yona müracaatları. 

Bünyan Kaymakamlığından: 

Açık t>ksıltmeye konulan iş Bünyanın Akkışla nahiye 
merkezınde yapılan iki aygıı lık aşım durağıdır. 

Keşif lıe<leli 1000 liradır. 

lhalr ı l .:~.938 güniı Bünyada kaymakamlıkta saat 16 da 
olac1ık Lır. 

Plan ve keşifnameyi görmP.k isteyrıılf':rin Büuyan lcayrrıa· 
lrnm lığına rııiiracaatları lazımdır. 

Fazla izahat almak i:;teyenler vilayet vetP.rincr müdürlii-
(!üne müracaat ederler. 

Taliplerin muayyen gün ve aatta dipozitolarilc Rünyan 
Kaymakamlığına müracaatları il~n olunur. 

• * • 
'" Namnam .. köprü.ünde yapılacak ilave n göz ve aedde in· 

taatı. Bak: Nafıa Vekaleti ilanlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem. _,," __ ~_,._._,_...._....__._._ @~~.... ,,_ 
Tarsus Belediyesinden: 

Belediyemizce, merkeze takriben 1000 metre uzakta 
dört hoparlöre kuvvetli sada verebilecek bir amplifikatör 
ve hoparlörlerile mikrofon ve bunlara lazım olan malze
me ve tesisatın yapılması kapalı zarf usulile münakasaya 
çıkarılmıştır. Muhammen bedeli 800 lira olup muYakkat 
teminat akçesi 60 liradır. İhalesi 28.3.938 pazartesi günü 
saat 15 te Belediye Encümeninde yapılacağından istek· 
lilerin şartnamesini Belediyemizden aramalara ilin olunur. 

Sandıklı Belediyesinden: 

Nafıa vekaletinden şarta muallak olarak musaddak ve 
elektriıc mühendisi bay Hasan Halet tarafından şartları 
tam mlanan proje mucibince Sandıkla kasabasmın elektrik 
tesisatının keşif bedeli 5070 lira ol.ın santral bina inşaası 
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ve 4032 liralık ağaç direği belediye tarafından yaptırılmak 
üzere mütebaki 24946, 10 lira keıif bedelli profede mev
cud santralın makine ve teçhizata, lokomobil montajı 

santral elektrik teçhizatı, santral elektrik kıımı montajı 
çıkış tertibatı, tebeke ve nakliye demir direk tablo ve 
sair teferruatını muhtevi teıisatı münakasaya konulmuı
tur. 

İstekliler fenni ıartname ye projeleri teferruatını be· 
lediyede görebilirler bedeli mukabilinde İstanbulda Bey· 
oğlu şark apartımanmda e]ektrik mübeadisi bay Hasan 
Halet lşıkpınardan alabilirler. 

İhale 2490 aayılı kanuna tevfikan 25 nisan 938 pazar· 
tesi günü saat 16 da Sandıklı encümeninde kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. Muvalrkat teminatı 1871 liradır. 

İsteklilerden aranılacak vesika bu güne kadar liakal 
20 Pin lira kıymetinde Türkiyede bir şehrin elektrik te
sisatını mu~affakiyetle bitirdiiine dair kabul raporu ve 
şartnamede sayılanlardır. 

Teklif mektubları 25 nisan 938 inci pazartasi günti 
saat 15 şe kadar muvakkat teıninatlariyle ve kanunun ta· 
yin ettiği ve ıartnamede tasrih edilen vesikalariyle bir· 
likte sıra numarasiyle makbuı mukabilinde belediye 
encümen reisliğine verilecektir. Mektublarıo aaat 16 ya 

kadar yetişmek üzere iadeli teabbüdlü mektup teklinde 
gönderilmesi caizidr. Postada vaki olacak gecikmeler ka· 
bul edilmiyecektir. İstenilen vesikaları noksan olanların 
teklifleri de reddedilecektir. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi SatınaJma 
Komisyonu Reisliğinden : 

Muhammen bed~li 975 lira olan ampulJeri 16.3.938 çar
şamba günü saat l) de pazarlık suretile alınacaktır. 

Taliplerin mezkur günde müessesede bulunmaları. 

Harita Genel DirekUSrlütünden : 

Harta Genel DirektörlütünQn Cebecideki garnizonu dahilin
de ıöaterilecek yerlere vaz ve montaj edilmek Dzere 220 "oltluk 
alternatif cereyanla ve 20-30 Yoltla çalıtır on adet telefoa maki· 
:ncaini havi onluk bir tam otomatik santral açık ekailtme auretile 
aabn alınacaktır. 

Muhammen bedeli 950 lira ve muvakkat teminatı 72 liradır. 
Ekailtme 29.3.938 Hlı fiinü aaat 15 te Cebecide Harta genel 

Oirektörlütü binHında Sahnalma Ko,.nayonunda yapılacaktır. 
i.teldileria fenni ,artnameaini ıörmek üzere hergün Ye ek· 

ailtmeye ittirak için 4e yukarıda yazılı ıün ve saatte Komiayo· 
na müracaatları. 

Muvakkat teminat olarak yalnıı banka mektub•1 veya maliye 
undık makbuau kabul olunur. 

• • • 
Ank. yiiksek ziraat EnstitiUeri talebe çalışma bina

sının dahili elektrik tesisatının harici şebekeye bağlan· 
masa. Bak: inşaat sütununda Nafıa Vekaleti ilanm.a 

Mensucat· Elbise· Kundura-Çamaşır v ~ 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komiıyonundan: 

Bir çiftine tahmin edilen liatı 175 kuru~ olan S725 çift 
terlik kapalı zarf usulile alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak verilir. Talib olanlar hergün 
komisyona müracaat edebilirler. 

İlk teminutı 751 lira 41 kuru~lur. 
İhalesi 28.3.938 pazartesi günü saat 11 dedir. 
Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile birlıkte teklif 
mektublarını ihale saatından en az bir saat evvel MM V sa
tına ima komisyouna vermeleri lazımdır. 

L1 2!2!555 

. Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
Gilmrük Ye lnhiHrlar Veklletin-ıen: 

25 forma tl'bmio edilen rümrük tarife repertuvarının veka· 
letten nrilecek nGmuneye uyıun olmak ve en çok 25.5.938 gG· 
Dün4e tealim edilmek 9artile Ankarada bHtırılraaıı açık ekailt
meye konmuttur. 

l9in tahmin edilen bedeli 1700 lira olup muvakkat teminatı 
127 lira 50 kuruıtur. /.çık eksiltme 28.3.938 gGn4nde Hat 14 de 
Aakarada Gilmrük n inhinrlar Vekaleti Ahm Satım Komiayo· 
nunda yapılacatından iateklilerin teminat paralarını vekalet Tez· 

n eaine yatırarak alacakları makbuzlarla belli gün ve Hatte Ko
miıyona müracaatları. 

Mobilya, Ev ve BOro eşyası, Muşamba, Hah v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sahnalma Komisyonundan : 
Hepaine keıfedilen fi at 1035 lira olan 1 O adet berber koltu

tu ile 10 adet mHa açık ekailtme auretile alınacaktır. 
Şartname Ye reıimleri paruız verilir. 
Ekailtmeıi 4 nİHn 938 pazartesi ıünü saat 10 da MMV Sa· 

bnaima Komiayonunda yapılacaktır. 
Munkkat te•inah n lira 63 kuru.tur. 
Talip olaDlarıa mezkur Kon:iıyoaa müracaatları ilin olunur. 

1.( Mart 1938 _,.. 

Mahrukat Benzin-Makine ya~lan v. 

M. M. V. Deniz 1\1<-rkez Satınalma Komi yonundan: 

Tahmin edilen bedeli J O 1-00 lira olan 100 ton kardıf 
kömürünün pazarlıkla münakasası 2::\.~~.9.~8 tarihine ınfü,aılif 
çarşamba günü saat 14 de ve.kalet binasmda rnüte-aekkil ko· 
misyomımuıda icra edilecektir. 

Şartnamesini gormek ic;;te) enlerim hergün 'r münaku n· 
ya girmek istiyenlerin de mezklir ~ün ve "'aalte 780 liralık 
tf!minat mektuhu ve kanuni Lelgc!P.rile birlikte komi yonu· 
muza müracaatları. 

.ez -· 

Müteferrik 

Dinar Kazası Hiikumet Tahiblığınden: 

İhalesi 3.3.938 günii olan Dinar ıöçınenleri 1çrn ınu-
bayaa P.dilecf"k çift hayvanatına taJip çıkmadı~ınrlan hu nıiid· 
det on giin clalrn uzatılmıştır. 

Tar il" Hdediyeı-incien: 

Bnlediyemiz itfaiye ine kapalı zarf u ıılile bir yangın ara 
ZÖ1;Ü alınacaktır. Muhammen bedeli 6780 lira olup muvak
kat teminat akç~"i 508 lira ?>O kuruştur. İhale i 28.~.938 
pazartesi günü saat J S tP. Beledi ve nncümeninde vapılaı•ağın
dan t-.:teklilerin şartnamesirıi helediyemizclP.n aramaları ilan 
olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

15.3.938 Hh rünü aaat 15 te ekailtmeai yapılacatı ilin edilen 
12000 liralık iç n dıt otomobil lbtiti tartname1ıinde yapılan ili· 
Ye yüzünden evvelce yapılan ilanlar hükümsüz addedilerek yeni· 
den ekailtmeye konulmuştur. Evvelce şartname alanlarm Komis· 
yona müracaatları. 

• • * Hepsine tahmin edilun fiyatı 12 bin liran olanve dun· 
lop, gudyar, fayreston, mişlen, koatinental markalaların· 
dan elmak üzere muhtelif ebadda iç ve dış otomobil las· 
tiği kapalı zarf usuliy)e satın alınacakbr. 

l~ksiltmesi 28 mart 938 pazartesi günü sa t t 1 de 
MMV sabnalma komisyonda yapılacaktır. 

Teminatı 900 liradır. Şartnamesi parasız olarak l\1MV 
ıatınalma komisyondan alınır. 

Eksiltmeye girecekler kanuai teminat ve 2400 sayılı 
kanunun 2, ve 3 üncü maddesinde yazıla belgelerle bir· 
likte teklif mektublarını idari şartnamenin 4 üncü mad· 
desinin F fıkrasında yazılı şekilde hazırlıyarak ihale san· 
tından en az bir saat evvel MMV satmalma komisyonuna 

•ermeleri· 

• • • 2.000 Hip uçuş elbiaeai cilası açık ekailtmeye konmuştur· 
Tahmin edilen bedeli 1520 lira olup ilk teminat parası t 14 

liradır. 

lhalHi 2lt.3.938 uh rllnü saat 10 datlır. 
Ekailtmeye gireceklerin 2490 aayıh kanunun 2, 3 üncii mad· 

delerin4e iatenilen belgelerile ihale gün ve aaatında MMV Sa· 
tınalma Komiayonunda hazır bulunn\ıaları. 

• • • 1 i adet Mora derill Fireze bıçakları açık eksiltmeye kon· 
mu,tur. 

Tahmin edilen bedeli 4000 lira olup ilk teminat parası 300 
liradır. 

ihalesi 30-3·938 çarşamba günü saat IO dadır. 
Eksiltmeye fİrecekleri• 2490 .ayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belıelerile ihale rün ye aaahnda MMV Satın· 
alma Komiayonunda hazır bulunmaları. 

* * * 25.3.938 cııına günii saat 11 ıle kaprlı zarfla atırı 
alınacağı ilan edilen 200 adet bidon artnaıne ine yapıları 
ilave dolayisilc evvelce yapılan ilanlar hülcüm üz adedilere~ 
yeniden eksiltmP.ye konulmuştur. Alakadarların komisyoıı8 

müra<'aatları. 

* * * 180 adet 250 ve 100 adf't 150 litrelik bidon kapıılı 
zarfla ek iltrn~) e 1.:omılnıuştıır. 

Hepsine tahnıiıı f'dilen fiyat h5()0 liradır. 

Ek~iltrn~ 28.3.938 puzaıte::>İ gliııü c;;aat 10 da ~1~1\ .::&· 

tınalına komi~yonunda )Hpıla4•aktır. 
file tt:minat 1.87,5 liradır. Şartnamo parasız olarak kr· 

mi~yondan alıııır. 
Eksiltmeye girec~kler kanuni teminat ve 2490 ayılı ı,.:a· 

nunun 2 ve ~~ üncü maddelerinde }azılı bdgelerile bırlıktr 
teklif mektublnrıuı ihale saatmdan behemrlrnl bir aat e'· 
vel MMV satınalma komisyonuna vermeleri. 

Kayaeri Nafıa Müdürlüğünden : 

Vil&yet dahifüadeki büyük köprülerden kaçar tonluk veaaitİP 
geçebileceğini müşir 13 lira 19 kuruştan 1 :l adet inha pazarlı" 
aOretile yaptırılacaktır. 

Ketif nrakı ve reaim Nafıa Müdürlüğünde bedelsiz olar•" 
ıörülebilir. Talihlerin 16 3·938 günü saat 14 de Nafia MüdürHi• 
tlinde toplanan Komiayona müracaatları ilin olunur. 



ıa d . 
İzrnir ili Daimi Encümeninden 

aıreai "ht' araba 1 ıyacı için aatın alınacak 300 kurna, 25 küskü 
ı, 100 •ı, 100 urgan, 500 kazma sapı, 500 kürek sapı, 300 çe· 

15 .,. v•ryoz' 100 keser aapı 1237 lira 50 kuruş muhammen 
.. urı tn"dd 9() sa l u etle açık ekailtmeye kouuldukundan istekli· 

hirlik[1 ~aıa kükümlerine göre hazırlıyacakları. teminat· 
~lliııc : Mart 938 pazarteai ırüoü saat 11 de ili daimi 
, •tvurınaları. 

, • N•fı" d . 
ıc 25 aıreıince olbaptılki şartnamesine tevfikan satın 
açık ,.~•.dır. 167.) lira muhammen bedelle on beş gün müd
ijllllc~· sıltrneye konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı ya-

938 p •ne fÖre hazırlıyacakları teminatlariyle birlikte 28 
· a.:ı:artesi 2'Ünü saat 11 de daimi encümenine başvur-

İstanb 
la ul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

tılıuı K. 
er:!tı ib/mutanl~ğ~ emrinde bulunan . ~ıt'at . vG ~ües· 
tlari! ıyaçları ıçm satın alın.ırnk pınnçlerın cıns ve 
ilıaıe f'. muhammen tutarları ilk teminatları ihale gün-

~eklı münakasa şekilleri aşağıda gö8terilmiştir. 
ı Muhammen İlk 
ilavlık Miktarı tutarı teminatı 
ırbalık 30000 6.300 644 
l:\vJıic 12000 2280 
tlıaJık 19000 4066 463 
lf!si 1 ı ıooo 2134 
aktır . .4.9~H giirıü sut 16-15,30 <la kapalı zarf usulile )'d.· 

attrıaı . 
1 lf!k~i:le~ı ~ergün öğleden evvel komisyonda görille· 
~49() ~rın ılk teminat makbuz veya mektuplarile ~e-

aıarı ilı~a~ılı kaı·ı·u~.u~ 2 ve 3 _üncü maddele~ınde yazılı 
r• kal ~ ıhale ~unu ıhale saatınden en az bır saat r,v
a '~ aı·. teklif mektuplarını Fındıkltda Komutanlık ı:;a-

onıtı.;y l . onuna verme erı. 

ı\llk lta. L . 
eva:um Amirliği Satınıtlın<l Komiııyonundan : 

l\~;ıta 
'ks·ı gıtrniıon müeıısesel~ri için 20 ton to:ı: şekerin kapah ' 

~\ııı;ı, 1
1 tıncsj 29.:l.938 saat 15 te Ankarada Levazım Amirli

~~al)ırna Komisyonunda yapılacaktır. 
.~ııı,8~en bedeli 5:)00 lira ilk tP.minatı 412 lira 50 kuruştur. 
1 llı~k~ l<orniııyonda ~öriiliir. Kanuni vesikalarda bulunan 

MÜNAKAS"'- GAZETESi .... 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 11 

1- İdaremizce Çamalb Tuzlasında yaptırılacak elek
trik santralının şartname.:;i değiştirilerek Dizel esasına 
müstenid olarak yeniden tanzim olunan şartname ve tablo 
şmeası mucibince tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. 

il- Bu tesisatın montajı da 
hammen bedeli sif İzmir 65000 
4500 liradır. 

dahil olmak üzere mu
lira muvakkat teminatı 

fil- Eksiltme 3Llll.938 tarihine rastltyan perşembe 
günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır.! 

iV- Muaddel şartname ve projeler 3.25 lira bedel 
mukabilinde inhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şube
siyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V- Münakasaya, Hornsby, Roolston, Sulzer, Deutz, 
M.N.A., Atlas, Benz, Guldcer, Krupp, Deutsche Werke 
firmaları girebilir. Bundan gayrı girmek isteyen firmalar 
fenni şartnamede yazılı t katta bir Dizel tesisatı yapmış 
olduklarına dair idarenin isteyeceği evrakı resmiyeyi İn· 
hisarlar Tuz Fen Şubesine ibraz eylemeleri şarttır. Aksi 
halde münakasaya iştirak edemezler. 

V( - Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalar şart
nameye uygun olmak üzere ihzar olunmuş fiatsız son tek
liflerini "yedek aksam fiatlarile beraber,, ve projelerini 
tetkik edilmek üzere eksiltme gününden 15 gün evveline 
kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi Mü
dürlüğüne vermeleri ve münakasaya iştirak edebilmek 
için de münakasa gününden azami 2 gün evveline kadar 
verilen tekliflerin kabulünü mutazammm mezkur şubeden 
vesika almaları lazımdır. 

Vil- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaiki ve~V inci 
maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasiyle güvenme 
parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü 
en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen Alım Komis· 
yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmahdır. 

• * • 

(B) (712) 6-6 

l - · İdaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne bağlı Ak· 
çakalede şartname ve projesi mucibince yaptırılacak İda
re binası inş~alı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuş-
tur. 

Il Ke~if bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat 

_ .... _ . 
' j 

Sayfa J 

PiYASA HABERLERİ 

3258 numaralı kanun mucibince beyannameye tabi 
tutulanlarm 938 mali yıh ruhsat tezkeresi harçları 

hakkında Maliye Vekaleti tamimi 
No: 158 17.2.938 
3258 numaralı kanunla beyannameli mükellefler meyanına it

hal edilmiş olan (ithalat ve ihracat ticaretle iştii'al edenler, tica
ret ve zahire borsası bulunan yerlerde bu boualarda alınıp 1atı
lan mallar üzerine komisyonculuk yapanlar) ın 1937 mali yılı bi
dayetinde evvelki mükellefiyet şekillerine göre almış oldukları 
ruhıat tezkereleri harçlarının 938 kiounuıani ayından ıonra be
yannemelilerin tabi olduğu barca iblaı} edilmek ist,.nilditi vaki 
olan müracaatlardan ve gazetelerdeki neşriyattan anlafılmakta
dır. 

2395 numarah Kazanç Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde 
ruhsat tezkereler nin ne zaman ahnacakları tayin ve bir mali se
ne için muteber bulundukları tasrih edilmiş ve muhtelif mükel
lefiyet 9ekillerine göre ruhsat tezkereleri harçlarının mıkdarı da 
82 inci maddeıinde beyan olunmu,tur. 

Ruhsat tezkerelerinin muteber olduğu mali yıl zarfmda mü· 
kellefler tarafından 82 inci maddede yazılı harç nisbetlerinin te• 
beddülunu ve daha büyük niıbete tabi harç iıtif asını icap etti• 
recelıı: felıı:ilde iştigal nevileri değistirilmedikçe mütemmim tezke
re barcı alınmasına zikredilen kanun hükümleri müaaid değildir. 

3258 numaralı kanunun muvakkat birinci maddeıinde (itbu 
kanun ile yeniden beyanname usul6ne tabi tutulanların 938 ma· 
li yılı kazanç vergisi bu kl?nundAn evvelki hükümlere göre tar· 
bolunur. Bu mükellefler 938 takvim yılı başından itibaren 2395 
aayılı kanon mucibince beyanname itaaild mükellef olanlar hak· 
kanda mevzu uıul ve mecburiyetlere tibi olurlar) denilmektedir. 

Maddede, 3258 uumaralı kanun mucibince yeniden beyaona· 
me uıulüne tabi tutulanların 938 mali yıh kazanç vergilerinin 
evvelki hükümlere göre tarhedileceği aarahaten beyan edilmi• 
olduğundan bu mükelleflerin 937 mali yılında aldıkla11 ruhıat 
tezkerelerinin 25 liralık tezkere ile tebdili ve harç far\unıa iıti· 

faıı şöyle dunun 938 mali yelı mükellefiyet şekillerinin değişmiş 
sayılmasına dahi imkan olmıyacağından 938 mali yılında da ken
dilerinden gayri safi iradh mükelleflerin tabi oldukları tezkere 
harçlarından fazla harç alınmasına ve beyannameliler gibi 25 li
ralık ruhsat tezkeresi verilmesine imkan yoptur. 

3258 numaralı kanunun muvakkat birinci maddesindeki kayıd, 
bu mükelleflerin 1939 mali yılında beyannameleri üa:erinden v•r· 
giye tibi tutulabilmelerini teınin için 1938 takvim yılı ba~ından 

itibaren kanunen tutmağa mecbur oldukların defterleri tasdik 
ettirmelerine ve muameterioi bu defterle geçirmelerine msttuftur. 

ııblarının s:ıat l & e kadar Komisyona verilmesi. 
1 teminatı 795.5 l liradır. 

Binaenaleyh mevzubahis mükellefler, ancak 1939 mali yılı ib· 
tidasında:!lı itibaren beyannanıt"lilerin tabi olduğu 21 lirahk ruhsat 
tezkeresi almak mecburiyetınde olduklarından, 937 mali yılı için 
evvelki hükümlere göre aldıkları ruhsat tez1<eresi harçlarının ik
mali cihetine sridilmemesi. ve ikmalen alınmış olan harç farkla
rmın da dc:rhal red ve iadesi lazımgelir. 

Komutanlığı Satın<llma Komisyonundan: 

Tahmin fiatı İlk teminatı 
'bııl\ kuruş lira 
~kait 2s.ooo 32 672 

f)'tıııt.!~e giin: 25 mart 938 cuma saaıt 15 tedir. 
. ~, h tık deniz Erlerinin senelik ihtiyaçlarandan yukarıda 
1 ıır·· :ı:ı ı b • Ek · t 'IClat , •a un kapalı zarf usulıyle satın ahoacaktır. sı t -
b- Crıle - . 

~ 111ııs 1 ... d n gun ve saatte lzmitte Tersane kapısında komis· 
lı· "lly ı b '•e . •pı acaktır. 
l'ııı.ı•" •ıt Şartname komiıyondan bedelsiz ahnabilir. İıtekli- 1 

'•ıı ''-n .. k d 'lk t · t bir}· gun ve saatten bir saat evveline a ar ı emı· 
1 

k()ll\. •kte kanunun istediği vesikalarını havi teklif mektup· 
••yo b n aşkanlığına vermeleri. 

yii~ 
ek M .. ı . . . 

\ı"'k u ıendb Mektebı ~atınalma KomI:->yonundan: 
. 1(lh' 1 1'knıe~n 937 senesi nonuna kadar ihtiyacı o]an 17 bin 

~"' heh at,;ık eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 141 
'tıplıi ;~~)er kilosunun muhammt•n beddi 11 kuruştur. Ek
~l\lıııuı· .ak.938 tarihine ra:'lthyan çarşamlıa giinii :->aal 1 l 
·.ı~ a hr 
·~ktlltıaınrsin·ı· .. k . l . h .. k ·ıt 

t•r· fforme 1steyen Pfm eı:ann ve e sı nıeye 
l 111 b . t'> • ,,., 

dahilı elJı gtin ve .::aatle Giimü~suyunda mektep hi-
nd,•ki k · ı ·ı.. l · omısyona müıacaat an ı an o unur. 

Köprüsünde Yapılacak İlave 

!i:lf Göz ve Sedde İnşaatı 

~ 11
1€:\ Vekaletinden: 

ı, \iğ'\, .. 
q~ ~l,11 N Vılayetinde Muğla-Köyceğiz yolu üzerinde yapıl-
~li 1l\••lt •nınaın köprüsüne ilavesi istenilen daha iki göz ile 
~' (~5o(l01) ~llPah zarf ıııuliyle münakaya çıkarılmıştır. Keş f 
~ ~ı . lıradı 'I' N lt•ıltlll r. . - . - .. 
'~11 ~fı, Ve 31-3-1938 tarihıne m••adıf Per~mbe gunu ıaat 
~,tı1ı ()da ekiletin:le Şose ve Kôprftler Reiıliti Eksiltme Ko· 
t ~· ••nd ıı, >t•iltın • yapılacaktır. 

1 i.., ~llltabn·e Şartnamesi ve buna müteferri diger evrak (125) 
~'t ~lt•ılt •nde Şose ye Köprüler Reiıliğinden alınabilir. 
1~~"~tttı~ı~~Ye girmek iıteyenlerin ( 1875) liralık muvakkat te· 
-~ ~\tı llın rı Ye bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekale-
-~~~~~l~r~:! müteahhitlik ·:eaikasiyle Ticaret oduı veaikaın 
l-~ 1•1~.,· a:ııındır. 

~ 1 \ ııı 2490 
~li 11 ~ltlif •ayılı kanunun tarifab dairesinde hazırlıya· 

1 tıı 11~ ~•da.-:t•rfl•r.uu ikin~i ~~ddede yazılı vak~t.ten bit aaat 
l~:ti ot l<onuıyon Reıslığıne makbuz mukabılınde verme· 

Up Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
(ti38) (1336) 1-4 

lll - Eksiltme 2 l.lU.938 tarihine rastlıyan pazartesi 
günii saat 16 da Kabataşla Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki A]ını Komisyonunda yapılacaktır. Kapah zarflar 
münakasa günil en geç saat 15 e kadar adı geçen Alım 
Komisyonu Başkanlığına m&kbuz mukabilinde verilmiş 

olmalıdır. 
iV- Ş.trtname ve projeler 53 kuruş bedel mukabi

linde İnhisarlar Levazım ve Mubayaat Şubesile Gaziantep 
Başmüdürlüğünden ve Akçaka~e Memurluğundan alıliabilir. 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fenni evrak 
ve vesaikini İnhisarlar İnşaat Şubesine İbraz ederek ay

rıca vesika almaları lazımdır. 
Vl- Mühürlü teklif mektubunu, kanuni vesaik ile 

v nci maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve mu
vakkat üvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek 
olan ka!alı zarflarını yukarıda yazıldığı veçh~le münaka · 

·· ·· geç saat 15 e kadar Alım Komısyonu Baş-sa gunu en . . A 

k ı - kbuz mulcabilinde verılmış olması lazımdır. 
an ıgına ma · ( t 206) 3_ 4 

• . "' 
157, 150 kilo Sudrııuhrik 
579,200 ,., 

579,200 " 
573,200 " 

3833, " 
313 adet 

Reçine 
Neft yağı 
Amonyak 
filit "en müessir cins,, 
filit tulumbası "Büyük,. 

27 ,, Pülvarizatör 
60000 ,. Sinek kağıdı 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 8 kalem malze-
me şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

11- Pazarlık 25.lll 938 tarihine r .... stlıyan cuma günü 
saat 16 da Kabata,ta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

ili- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
lV - İstekliler p~zarlık için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. (1300) 2-4 

"Münakasa Gazetesi,, sizin için Anka
rada, Rumelide ve lstanbulda çıkan 50 den 
fazla resmi ve gayrı resmi gazeteleri okur 
ve tetkik eder. 

lmtiy•z sahibi .. yazı işini 
Dattlctörü · l•'""'i1 Girit 

c ,_1 .. 1ıı, Bilhir ııokaıık N:n. 10 

Baaddıiı 7er: ARTUN Ba.....,.,.i 

l 

19J9 mali yılı a-elmeden evvel işini terketmiş olan bukabil 
mükellefler namına 938 takvim yılı başından terk hrihine kadar 
kanunun 55 inci maddesi mucibince verecekleri beyannameler 
ü:ıerinden vergi tarhedilmesi ve 74 üncü maddeıinin F fıkrası 
mucibince tabaili iktiza eder ise de ruhsat tezkereleri harçlarının 
da vergı gibi vakti gelmeden evvel tahsiline dair kanunda bir 
kayıd mevcud olmadığından bu vaziyetlerde dahi tezkere harç· 
larının 1939 mali yılındap evvel ikmalen tahakkuk ve tahıili cai:ı 
detildir. 

Ona göre icabının yapılmaıı ve keyfiyetin merkez Ye mülhak 
kazalar malmemurlarına da tebliği rica olunur. 

Türkiyede bloke Danimarka alacaklarının t"sfiyesine 
mütedair protokol 

Türkiyede bloke Danimarka alacaklılarının tasfiyesini kolay
laşbrmak üzere Türkiye Cümhuriyeti hükumeti ile Danimarka 
Kırallıtı hükumeti aşağıdaki husu .. atı kararlaştırmışlardır: 

İtbu protokolun imzası tarihinden mukaddem Türkiyeye it
hal edilmiş olan Danimarka menşeli emtea bedelleri Türk liraıı 
olarak Danimarka milli bankası namına Cümhuriyet merkez ban· 
kası nezdindeki hususi bir hesaba yatırılacaktır . 

Bu suretle husuai hesaba yatırılan mebaliğ işbu protokol ab
klrr ına göre t~diyat yapılıncıya kadar Oanimarkadaki hak .a
hibleri lehine bloke olarak lıtalacaktır. 

Mezkur Danimarka alacakhrının tadiyesini teminen Dani
marka milli bankau Cumhuriyet Merkez bankası namın<1 bili 
faiz ve Danimarka kuronu olarak bir "B" hesabı açacaktır. 

Komisyoncuların Kazanç 
vergileri hakkında bir tamim 

Maliye Vekileline yapılan ba· 
zı mibacaatlar üzerine, Vekalet 
vilayetlere bir tamim yapmıtbr. 
Bu tamimde. idhalat ve ihracat 
işleri yapanlarla zahire boraası 
bulunan yerlerde boruye dahi 
mevaddın komisyonculuğunu 

yapanların 939 meali yıhndan 
itibaren beyanname üzerinden 
kazanç vergisi yermekle mfikel
lef tutulacakları, ruhsat te:ıke· 
relerinin de o zamandan itiba
ren beyannameye tabi mükel
lefler gibi harca tabi tutulacağı 
ve bu 'ekilde fazla alınan pa· 
ralarıo iadeai biLdirilmiştir. Ma
liye Şubeleri, böyle faıla aldık
ları ruhsatiye farklarını iadeye 
başlanı ışlardır. 

939 mali yılandan enel tica• 
reti terk eden tüccara, 9-l8 tak· 
vim yılı başından itibaren be· 
yanname üzerinden vergitarh· 

1 edileceği, falot, ruhsat tezke
releri harcı farkının bunlardan 
dahi tahsil cdilemiyeceği de bu 
tamimle bildirmektP.dir. 

İş Dairesinde 

iş claireai merkez ve mınta· 
ka teşkilatında ba:ı.ı değ'itik· 

likler yapıldı . Bu arada ekono· 
mik işler şubesi uovanile mÜ•· 
takil bir şube tesiı olundu. İş 
yasalarının iktisadi tesirleri, iş 
piyasası, ücret. iş ve İfçi bul· 
maı meseleleri, ekonomalar ve 
sair şekillerde İfyilere verilen 
iııtihlak maddelerine müteallik 
işlerle badema bu yeni şube 
meşgul olacaktır. 

İçtimai yardım ve iıtatiıtik 
şubesile beynelmilel ve ecnebi 
yasalar şubeıi doğrudan doğru
ya daire reisliğine bağlandı. 
Bundan bıtşka Bursa merkez 
olmak üzere bir 15 iuci mınta· 
ka teşkil edildi. 
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Tableau Synoptique des i\djudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

catimatif 
Cautioa. 

Provisoire 
~~~~---~~~~~------~-----~--------·----

A) Adjudications au labais 

Lieu d'adjudication ~t du 
Cahier des Claargea 

Jours Heure 

Constnıction-Reparation- Trav Pl1blics-Materiel de Construction-Cartographic 

Acbevement construction partie.s exterieures du bi· 
timent de travail de l'lnatitut arrieol, raecorde· 

1 

aıent de l'installation electrique interieur• au re
Seau extericur construction mur trottoire eto. 

1 

(cab. eh . P . 205). 

1 

Coıuıtr. d'un rPrulateur Derme et apandissement 
du canaJ sur une longueur de 5,5 kırı . (cah . eh . 
L. 18,05). 

Conatruction Maiıon du Peuple a Guerede 

Conatruction ruerites pour instrumeotı d'obser-
vatoıre : 65 p . 

l Ma&n·d'oeuvre pour conııtr. des portes et fenetres 
aux maisons des immtgres 

i
l Conalr. station de vaccination 

Rep. &U ba\. ecole Primaire a Cbirindje 
,. bit. survail. douaniere .i. lbridji 
,, dea m.teriel ae trouvant au depôt des Trav. 
Publics 

Reparatioa au bitiırıent de !\Uret~ 

Pli cach 

" 

Publique 

,, 

" 
• 

Gre a rre 
,, 

40615 76 3046 16 

361000 - 18190 

17033 63 1278 -

4875 - 365 63 

1000 - - -
994 48(reetif.) - - ·· 
700 bS - -

Electricite·Gaz-Cbauff age Ccntra~stallation et Materiel) 

Haut•parleur, amplificateur et micropbone ainsi qu Pli cach 800 -
l'installation et accessoires 

Rac:cordeaent de l'inıtallatioa elactrique interne 
au reıeau exterieur (voir Conatruetion). 

lnstallation electrique H bourr Sandakh locomobi
le centrale, tableau de diıtributioa , poteaux me
talliques ete. 

lnstallation centrale telephonique fonotionnant a 
courant alternatif et de 220 wolt 

Aıapoules 

Habillement - Ch1tussures Iissus- Cuır~. 

Pantoufles: 5725 paires 

T ravaux d' lmprimerie- P apeterie 

ImpreHİOD repctrtoire du tarif douanier : 25 fora:ııats 

• 

.. 24946 10 

Publique 950 -

Grc a i"'e 975 ·-

Pli cacb 

Publlque 1700 -

Ameublemen!_pour Habitation et Bureaux-TapiHerie ete. 

Fauteuils pour coiffeur : 10 pıeces - Tables : 10 Publiquo 1035 -
pi ece• 

Combustible - Carburant- Huiles 

Carciff: 400 t. 

Diven 

Arroseuıe pour incendir: 1 p . 
Tentea : 25 p. 
Plochea : 300 p .· Charrettes : 100 p .- Manche de 

pioche : 500 p.- Id. de pelles : 500 p.· Id. de 
marteaux : 100 p.- ld. de scies : 100 p . 

CouteilUX pour maehine frAiseu~e (Mors Derili); 16 p. 
Vernis pour co11tu111e11 d'aviateı.lr : 2000 tubes 
L'adjudicaticn du 15-3-38 concernant l'achat dea 

chambres a air et pneu a ete remise 
Cha•bre a air et pn•u (diveraes marquea) 
L' adjudicAtion du 25-3-38 co•cernant l'achat de 

200 bidons a ete remise 
Bidons: 180 p . de 250 litres et 100 p de 150 litres 
Animaux pour labour necessaire poor immigres (aj .) 
Placard11 pour ponts : 10 p . 

Provi sions 

Riz pour pilav : 30 t .· Id . pour 11oupe: 12 t. 

,. .. " : 19 t .- " ,, " : 1 t " 
Sucre en poudre : 20 t . 

1 Savon : 28 t . 
Pain: J7t. 

B) Adjudications a la surencbere 
Bois de saoin: 6432 queat. 

,. ,. chefte 
,, .. . 

Decombres du Pal aıı1 du juııtice a Scutııri 
Produits pharmaceutiqueıı, moteunı ete.: 70 lota 
Bois de ıupin et frene 

• des forMıı Edirne (ai) 
Bl~a et org-e 

Gre a g-re 

Pli ca.ch 
Publique 
Publique 

Publique 

" 

Pli caeh 
,, 

Pli cach 

Gre a ~e 

10400 -

6780 -
1675 -
1237 50 

4000 -
1520 -

12000 -

6500 -

13 19 

Pli cach 6300 et 2280 
,, 

" 
Publique 

" 

Publique 

.. 
" .. 
,, 

Pli cach 

4066 et 2134 
5500 -

1120 -
440 22 

Gre a g-re 

60 

72 -

751 41 

127 -

77 63 

780 -

508 50 

308 
11-l -

900 -

487 05 

644 -
465 -
412 50 
672 -
141 -

38 60 
136 15 
47 61 

1408 46 

Min. Trav. Pub. Dep. Constt. 

Min. Trav. Pub. Oir. Hydraulique 

Presid. de la Maiı«ın du Peuple .i. 
Guerede 

Dir. G en. Af. Meteoroloriq•ea ele 
l'Etat Anlc. 

28-3-38 

14-4-38 

8·-l-38 

28-3-38 

Oir. Etabliı. l•mirres Ouı:ounkeupru 15-3-38 

Kaynıakaıaat Bunian 
Mun. Chiriadie Koucbada 
Dir. Trav. Pub. Edirne 

,, Kai11eri 

Deftertlarat Koni• 

Municipalite T arao11s 

Min. Trav. Pub. 

21-3-38 
17-3-38 
17-3-38 
16-3-38 

39-3-38 

28-3-38 

28-3-38 

MYn. Sanclılı:h Taxim Chark Apt. l•· 25-4-38 
reaieur Haıan Halet 

Dir. Gen . Cartog. Ankara 29-3 38 

Com. Ach . lnstitut Hyg-ienique Anlı:. 16-3-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlı:. 28-3 38 

Min. Dotsanea et Monopoles Ank . 28-3-38 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 4-4-38 

Co•. Ach. lntond. Maritime Min. 
Def. Nat. 

Munieip. Taraoue 
Vilayet lzmir 

.. " 

Co•. Ach . Min. Def. Nat. Ankara 
,, 
• 

.. 
,, 

• 

23-3-38 

28-3-38 
28-3-38 
28-3-38 

30-3-38 
29-3-38 

28-3-38 

28-3-38 

15 -

15 -

14 -

14 

14 

16 
16 -
15 
14 -

15 -

ıs 

15 

15 -

11 -

11 -

14 -

10-

14 -

15 
11 
11 

10 -
10 

11 

10 -· 
Oir. F.tabl. lmıaiırres Dinar 
Dir. Trav. Pub. Kat11eri 

Dana 10 jourı 
16-3-38 14 -

Com•. Ach . Co•mand. lst. Fiaclikli 

• 
Coa. Ach. lntendance Aakara 
Com. Ach. Command. Naval Marmara 
Com. Acb. Ec. lor. Gumuc:lıaouyou 

Dirr Forets K ıtahi.a 

.. 
,. 

Dir . Bien~ Nationaux lst. 
,. 

Dir . Principale F orets lst. 
Chef Inr. for. Edirne 

1-4-38 
1-4-38 

2'·3-38 
25-3-38 
30-3-38 

24-3·38 
l4-3-38 
21-3-38 
21·3-38 
21-3-38 
5-4-38 

17-3-38 
Ligue Aviation TurqueSuc. Ojibanboyli 16-3-38 

16 -
15 30 
15 
15 
14 

15 
15 
15 
14 
14 
15 

14 

Salı 15.3.938 

Çamatır yıkama makinHi (MMV) -'~ 594 
Jandmrma komutaahk binau İnf. (Ank. Val.) .\~ s'tJı 
Sam•• (Ank. Lvs.) .!\'; 623 
Elektrik malıı:emeıi (DDY) ,,! 623 ~dl 
Haei Muharrem köprüsünün İnf. (Ay·nhk V akf · r.' fi' 
Jzmir Kız liHıi k•rağı banyo dairesinin •ıcak •u 1' 

aie. (İzmir Liıe n Ortaok. SAK) .'\! 624 
• Muhtelif cins micnherat (İıt. Defter.) .Y! 625 
• Şamp.aya (Ank. G4mr. Müd.) ·'~ 625 \i ~ 
Galvanize saç ile yassa •e yunrlak demir (DDY) · l' 
KGçük Yozsrat poltahanesile istasyonu arasında P0' 

(Ank. PTT Dir.) .'\; 628 
Branda bezi (Çanmk. Mit. Mvk.) .'\! 630 '4') 
Hakikt amerikan malı Balsa plesenk ağacı (TH1' 

.'\! 630 
Gaçmen evleri İnf. (Uzunköprü İsk.in Dir.) .\! 631 ıiı· 
• Burl'H Küçükçekmece ıölü bahk avlamak hakki 

.'Y! saa 
Halde yap. pazar yeri iaş. (Afyon Beled.) .\! 63' ıe' 
Utku anıt alanı etrafında yap. dıvar iuf. (Afyon sı 
• Gilbre (Harita Gen. Dir.) .'\ ~ 635 

· ttır 
"' Önlerinde yddıı: i'areti olanlar münyedeye 11 ~ 
H · "N · · ·ı · h · · · ııt"111 amış : o.,, ışaretı ı anı avı gaıı:etemızın ' 

--------.Q-::::::=t!"fl:::S:o"p<::;.:::=Q......ı..--~~ 

Mardi 1 5-3-938 

Lesıiveuıe et accessoires (Min. Def. Nat.) N. 594 .ı~ 
Conatr. bitisae pour ırendarmeri,, (Vil. Ankara) N- 6 .. 
Paille (lnte•d. Anltıua) N. 623 

Articlea el~ctriqHs (Cb. de Fer Etat) N. 623 "' 
Construction pont .. Hadji Muharem (Oir. Vakoufs Af, 
Rep. salle de bain (Di r . Lycee et Ecole Secondaire9 

• Oivers bijoux (Dafterdarat lst.) N. 625 ~tı 
Tôles g-alvani11eea et acier rond et plat (Ch . de fer 
Transport postaux (Dir. P. T.T. Ankara) N . 628 
Toile (Com. Ach. Place Forte Tehanalclcale) N. 63Ü 0ı 
Boiı de palissandre balsamique (Ligue Aviation 'fıır'i 

N. 630 . O 
Constr. maisoa1 pour immirres (Di r. E.tabl. lm•İfre• 

N. 631 6r;.1 
• Conceaaion de la pecbe (Dir. Biens Nat. lst.) N· 
Coastr. marche au halle (Municip. Afion) N . 634 Mo~ 

,. mur aux alentours du monumont Outltu ( 
"' F11ımier (Dir. Gen. Cartor.) N. 635 

• Lea aateriaqucı indiquent une V'ente 

N. 8.- L .. Nos indiqueı ea rerard 
journal da ne lequel 1' avia a paru . 

d• f 
par vo ı• / 

. le' des artıc 

, 

Tercüme Bürostl 
Her lisandan ve her türlü tercüme iŞ:~~ 

hassa münakasa ve müzayedelere müte.ı 
melerin tercümesi derühte edilir . 

HAFTALll< 6 
AKAR ve EMLAK G~.~~ 

İstanbul İrad ve Emlak Sahibleri Birhl1" d 

~I' 
Arzu edenlere meccanen numune O 1 

~, 

Adres: Galata, Perşembe Pazar, Yoğurtcıl 
Telefoa: 49442 
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