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au gün iian olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi -
---~Cinai Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

a) Münakasillar ------------ -----

~aat, Ta'1"irat, Nafia işleri, Malzeme Harita - - ' 
Şe111sipaşa i,lome evi ve bürolarında yap transit aç. eks. 

~~halli, demir c:tmekan, banko ve sıhhi. tesisatı 
ışı (şart. 12 kr 1 

Gaziemirde ynp. hanrar inş. : 5 ad. kapalı z. 
Okul Lin.1sı inş. (tcmd) 
Belediye binası inş. pu. 

aç. eks. 
ilaçlar, Klinik \'e İspençiyari alat, Hastane Lev. -

Ecza: 89 kalem (teaıd) 

Mobilya v b" - _ ' e uro eşyaıı, Muşamba-Hah v.s. 

Kütüphane· 2 ' d 
' a · - ceviz masa: 6 nd. açık eks. 

l'Iakliyat - Boşaltma · Yükletme 

Kömür tah i 
•ı ve tahliye işi (temd) 

Mahrukat B . . 
--.!.~zın, Makıne yagları v. s . 

Sö "k -mı ok kemu- -. 20 B . ru. 6 t. 
en:ı:ın, vakum 

Maden ıc- ... .' gres ve valvalin (temd) 
omuru: 20 t - d . 10 t 

Odun: 130 t. . .neşe o unu· 

Linyit köıaürü: 90 t. 
Kok kömürü: 20 t 

gürgen: 75 t . · - meşe kömürü: 1,5 t. • odun 
· meşe odunu: 25 çeki 

_Müteferrik 

Tartı aleti· lOS 
• çoııt (temd) 

_E~k, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sadcyat: 13650 ~-
K " 70 t . (şart. 350 kr) 

oyun .. ti• 10 t 
S1x.

1
, .- • • • sı~ır veya keçi ~ti: 55 t . 

~ etı: 40 t. (t d) 
Erzak O . em 

•manıye Memleket hast. için: 46 kal, (temd) 
ı:ı_" Ko:ı:nn ,, 42 ,, " 
ı.:."mek 1 · . " " 

ıncı nevi: 10 t . 

~ailıç eti: 17uo k 
Kuzu eti: 500 it . 
Sadeya2': 800 k . 
Zeytinyat: 300 .k 
S.1bun: 250 k . 
Tuzsuz. t · 

ereyak: 75 k 
Çalı fasul b · 

Ye, •rbunya fasulye, Bursa pırıncı, bul· 
gur, maltar · k · nı:, ~ehriye beyaz peynır, aşar pey· 
ıur, ıeytin ' k - .. k b • un, şeker, patateı, so~an. . u:ıum, 

• •mya · •- ı• le ka ' sır-.e, tuz, soda, yumurta, ımon , . 
yısı, yap k ·• . k nohut. ra , salça, irmik, çay, yeşı. mercıme , 

Arpa yeml'k 
S b 

1 
• arpa kırmuı saman, kuru ot 

e ze: 16 k ' p aleın 
atatea• g 8 

' ' t. • kuru sofan: 2,2 t. 

~) Müzayedeler ---
Ceviz. kütütü 

aç. ekı. 

" 
n 

,. 

paı. 

kapalı z. 

" 
" paz. 

" ., 
aç. elı:s. 

., 
,. 
n 

" 
n 

" 
" 

" .. 
" 

aç. art. 

MÜNAKASALA 

4827 40 

20065 - • 
7005 55 
4934 

1580 75 

1875 -

'4995 50 

1950 

5325 -

15015 
itil. l -
20500 -
ıı:wo 

1wo 

1175 -
352 50 

1300 -
240 -
124 -
120 -

54.l 50 

362 • 
1054 94 

371 -

140 63 

375 

146 

55 51) 

399 37 

1126 -
'4750 -
1537 50 
840 

90 

88 13 
26 44 
97 50 
18 -
9 30 
9-

153 :,5 

13 60 
40 93 

4 17 

İnhisarlar U. Müd. 25-7-38 10 -

lımir Lvz. SAK 27-7-38 13 

C. H. P. Seyhan llyön. Başlı:. hergün 
Alaca Belediyesi 13-7-38 15 

Çorum Vilayeti 15-7-38 11 -

Çorum Ortaokul. Dir. 25-7-38 14 -

D. D. yolları lzmir 16-7-38 10 -

lzmir ili Küllür Dir. 1-8-38 8 -
Çoruın Vilayeti 15-7-38 11 

,. Ortaokul. Dir. 25-7-38 14 
Kütahya Topçu Taburu SAK 22-7-38 10 
Kütahya Belediyesi 13· 7-38 11 
Hayv•n Sağlıfı Sıhhiye Me· 21-7-38 10 

murlar Mektebi Miid . 

Tophane Lvı.:. SAK 

Milis Ask. SAK 
Tophane Lvz.. SAK 

" 

18-7-38 

1-8-38 
29-7-38 
28-7-38 

Çanakkale Mst. Mvk. SAK 14-7-38 
Seyhan Vilayeti 20-7-38 

" 
20-7-38 

Hayvan Sağ'lığı Küçük Sıh . 21-7-38 
Memur. ve Nalbant Mek. M. 

" 
21-7-38 

,, 21-7-38 

" 
21-7-38 

,, 21-7-38 

.. 21-7-38 

" 
21-7-38 

n 21-"/38 

11 30 

15 
12 
11 30 
11 -
10 -
11 -
ıo --

10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -

,, 21-7·38 10 
n 21-7-38 10 -

Kütııhya Topçu Taburu SAK 18-7-38 10 

D.D.Y. hmir 21-7-38 10 -

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

~at· Tamirat-Nafıa işleri ve Malienıfsi- llarifa Çorum Vilftyeti Daimi Eııcüınenin<lcn: 

15.6.938 taı ihindeıı itibaren 20 gün müddetle açık elc
siltnıede bulunan vilfLyet ha-;tane t::czahanesine muktazi 89 
kslenı 1580 lira 75 kuruş ınu:rnınme ı lıedelli mualect":ve 
talip çıkmadığından 15 temmuz 938 cuma günü aat 11 de 
ilıalcsi yapılmak üzere açık ek iltını> müddeti on giin uza
tılmıştır. Talip ohnların vilayet daimi encümeıı kalemine 
müracaatları ilan olunur. 

C. H. P. Seyhan İlyönkurul Ba:?kanlı~ından; 

S.?. Aclrınanın .. A.~~apı mahalle~ind~ yeni~en yapılacağı ve 
k 938 ~alı gunu ıhale olunacağı ılan edılen 7005 lira 55 
<l r .... keşif bedelli mektep binası iıı~aatına istekli çrkmadığın· 
aıı 6 temmuz 938 tarihinden itibaren bir ay müddetle ve 

pazİrlıkl~ ih.alesine karar verilmiştir. . .. 
g.. teklılerın evrakı görmek ve pazarlığa gırmek ıçın her-

un parti başkanlığına müracaat eylemeleri ilan olunur. 

• • • 

Şemıipaşa işleme evi ve Bürolarında yı.•. demir. ca-lnekan B r 
llt • anko ve sıhhi tesisat i.:i: Bak İnhiaarlar U. Müd. ilao-
rına. .,. 

• G . • • 
ilanlaz.ıeınirde yap. 5 adet hangar inşaatı: Bak Harici aak. kıtaatı 

arına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 
Yozgat Daimi Encümeninden 

Memleket hastanesi ihtiyacından beher metresi 16 ku· 

ruş muhammen bedelli 28 incaz on top tülbente beher 

metresi 24 kuruş muhammen bedeli on top kıymetli as· 
tar 20 gün müddetle eksiltmeğe vazedilmiştir. 

Eksiltme 16.7.938 cumartesi saat 10 da yapılacaktır • 
Taliplerin yüzde 15 teminat akçelerile bu günde Vi· 

layet daimi encümenine müracaatlara ilan olunur. 

e:::::=:: _z:: 

,. 
Müteahhitlerin Nazarı Dikkatine 

İzmir Belediyeıinden: 
8·12- 15.7.938 tarihli encümen rünlerinde açık ve kapalı 

zarflll artırma ve eksiltme ıuretile ihalelerinin saat 16 da ya
pılacağı ilan ellilmiş bilumum işlerin yaz münuebetile me
sai saatlerinin detişmesi üzerine ihaleleri aynı günler ıaat 

13 te yapılacaktır. 

İnanlı Anır Deposu ve lnekanesi Direktörlüğünden: 
Mües1esemiz ayıır deposuna alınacak 100 ili 130 bin kilo 

etun eksiltmesinin 15.7.93S cuma günü saat 14 de yapılacağı 
ilan ellilmişti. Mesai ıaatleri değişmiş eldutundan açık ek• 
ıiltmenin aynı taı ihte va uat 12 de yapılacağı al ikadarana 
malüm olmak üzere ilan olunur. 

\. ~ 

* • • Memleket hastanesi ihtiyacmdan beher metresi 60 
kuruş muhammen bedelli ve 100 santimlik 130 metre ai

le basası ve beher metresi 26 kuruş muhammen bedelli 

1660 metre Kayseri anahtarlı kabut ve beher adedi 50 
kuruş muhammen bedelli tek tel on urupluk Bursa hav

lusunun 6.6.38 gününde yapılan pazarlık sonunda vuru· 

lan p y haddi layık görülmediğinden 20 gün müddetle 

tekrar pazarhğa vazedil•iştir. 

Eksiltme 16.7.38 cumartesi saat 10 da Vilayet daimi 

encümeninde yapılacaklar. 

Taliplerin yüıde 15 teminah kat'iyeleriyle müracaatla· 

n ilan oluntır. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 
Mutia Vilayetinden: 

Hususi muhuebenin 1197 lira 85 kuruşluk ıılefter cetvel ve 
evrakı matbuaaı 15-7 93~ günü saat 11 de ihale olunlllak üıere 
eksiltmededir. 

bteklilerin kanuni teminatı hamilen Muğla Daimi Encümenice 
ye fazla muhimat almak ihtiyenlerin huaus! Muhaaebe müdürlü

ğüııe müracaat etmeleri ilin olunur. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Devlet Demiryolları 8 İrıci l~letıne l\1tidürlnğiiııden: 
5 temmuz 938 tarihinde ihnlcsinde talip zuhur etme· 

diğiıı<leıı eksiltmesi 10 gün daha uzatılarak 16 •temmuz 
938 cuınarte~i giiııü -:aat lO a bırakılan Ortaklar i.-ta
Si) Onunda küıııiir tahmil, tahliye işi için isteklileıin ilk ilan 
~eraiti claıre.::mc!e muktezi \'esikalarla muayyen gün ve sa
atte Al.:nıwak 8 inı.:i işletme komi yonuııa lıa~ vurmaları lJ.
ıırnrlır. ı\1uhaınmen hede! 1875 lira ve muvakkat teminat 
140 !ıra 63 kuruştur. 

Şartrıaıneleri komi ~yondan parasıı alınır. 

Mahrukat Benzin-Makine yaR·iart v.2:_ 

İzmir İli Kültür Direktörlüğünden: 

İzmir ve miilhakatı ille okulları için 260 ton ~örni kok 
kömürü 10.7 938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık
cksiltmcye konulınustur. 

ı.8.938 tarihine rastlıyaıı pazarte-:i günü ihalesi yapıla-

caktır. 
~lıılıaınınl'n hedeli 4995 lira 50 kuruştur. İlk teminatı. 

375 liradır. Bu iş~ ait şartname lıergün sabah saat 8 den' 
14 e kadar dairemiz ımı lıa-e!ıesindcn görülehifir. İstekliler 

ihale tarihi olan 1 .8.938 pazarte~i giinü saat 8 cien 14 de 
karlar yukarıda yazıla teminat ile birlikte vilayete müracaat
ları. 

• •• 
30 t. maden küıniirii ilı• 36 ton odun alıııacaktır. Bak: 

Erzak sutununda Balıkesir Uoğnm ve çocuk. Bakım evi ila· 
nına. 

Müteferrik 

• • • 
105 adet tartı aleti ahnac·ıktır. Bak: İ::st. 

SAK ilfinlanua. 
Lvz. amirli~i 



Sayfa 2 

t:rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Okulları Satınalma Komiayonundan : 

Erzalun adı Miktarı Tutarı Muvak. T. 

Ekmek 

Koyun eti 
Sıtır eti 
Dana eti 
Kuzu eti 

293000 kilo 

56000 " 
14900 " 
8100 ,, 

13700 " 
1750 " 

lira kr. 
29300 

25200 
4470 
2835 
5480 

612 50 

lira kr. 
2197 50 

2894 81 

Koyun böbrek yatı 
ihalesi 29.7,938 rünü 

Koyun kara ciğeri 
aaat 10 ve 10.30 da yapılacaktır. 

,, İflı:embesi 
Sığır ,, 
Koyun beyni 
Paça 

6400 adet 1600 
2100 ., 210 
210 " 73 50 

1415 212 25 
l0150 " 203 

ihalesi 29.7.938 iÜnü aaat l 1.30 da yapılacaktır 
Piri aç 
Yumurta 
Zeytinyağ 

27600 kilo 5520 
285000 adet 4987 

10105 kilo 6063 

172 41 

414 
374 06 
454 73 

İhalesi 29.7.938 günü 
Sadeyatı 

aaat 12, 12,30 ve 
28822 " 

13 de yapılacaktır 

28822 2161 65 
Kaşar peyniri 5200 " 

8761 ,, 
3640 
4380 50 601 54 Beyaz peynir 

İhalesi 
Zeytin tanesi 
Süt 

30. 7 .938 rtlnü ıaat ıo ve 
3100 kilo 

il de 
2135 
4125 
4740 

yapılacaktır 

160 13 
27500 •• 

Yoğurt 23700 ,, 
Kaymak 400 . " 800 724 88 

ihalesi 30. 7.938 2ünü saat J 1.30 ve 12 de yapılacaktır 
Kuru soğan 32l ()() kilo 
İnce tuz 8240 

" Paltırma 540 ,, 
Salça 3330 

" Kuru faaulye 13500 
" Patates 35100 ,, 

lblamur 30 
" Çay 280 
" Nohut 4820 
" Barbunya 

Bulgur 
Sirke 
Vanilya 
Kuru IBrımaak 
Kara biber 
Kırmızı biber 
Kara mercimek 
Kırmızı merc:imk 
Kimyon 
Kakao 
Konsern (ıebze; kiloluk) 
Turşu (karışık) 

Kuru bamya 

7600 " 
3645 ,, 

3870 " 
.tlO paket 
472 kilo 

55 " 
49 " 

1990 ,, 
1700 ,, 

25 • 
68 ,, 

4450 kutu 
460 kilo 

641 ,, 

1605 
576 80 
378 
832 50 

1620 
2457 

60 
980 
578 40 
Q88 
437 40 
580 50 

41 
94 40 
66 
14 70 

298 50 
255 

15 
102 

1335 
438 

705 lO 
Börülce 660 " 99 
Kuru bezelye 
Şeftali konserve.si 
Soda 
Zencefil 
Tarçin 
Kahve 
Salep 
Limon tuzu 

1100 ,, 330 
1200 kutu 720 
8600 kilo 160 

1 ,, 24 
12 " 36 
27 " 40 50 
28 • 84 
31 " 34 10 

İhaleai• l .!5.938 saat 10 da yapılacaktır. 
3328.1 9319 24 
15016 • 4105 12 

Toz şeker 
Keame teker 

İhaleıi l.S.938 saat 11,30 da yapılacaktır. 
Sabun 15650 ,, 7042 50 

İhalui J.8.9JS saat 12 de yapılacaktır 
Taban 1185 " 379 20 
Pekmez: 1400 ,, 280 
Taban helvası 2650 ,. 1060 

ihalesi 1.8.938 aaat 12,30 da yapılacaktır. 
Yassı kadayif 1450 ,, 362 50 
Tel • 1600 ,, 480 
Ekmek ,, 

ihalesi 1.8.938 aaat 
Tavuk 
Hindi 

İhalesi 1.8.93i saat 
Elma 
Zerdali 
Armut 
Taze üzüm 
Portakal 
Şeftali 

Taze kayıaı 

Ayva 
Çilek 
Kiraz 
Viıoe 

Taze erik 
Kavun 
Karpuz 

İhaleıi 2.8.938 saat 
Hıyar 

Dolmalık biber 
Sivri biber 
Salamura yaprak 
Taze yaprak 
Havuç 
İspanak 
Semiz otu 
Domates 
Taze ıojan 
Maydanos 
Patlıcan 

Nane 

3705 çift 926 25 
13 te yapılacaktır. 

3900 adet 2145 
2210 ,, 3315 

13.30 da yapılacaktır. 
8150 kilo 2445 
2500 • 300 
5450 ,, 1 .. 62 50 

11500 " 2875 
34700 adet 1735 

2350 kilo 470 
1800 " 540 

7600 ,, 
1300 " 
1700 ,, 
3360 ,, 

3711 " 
16800 " 
16800 ,, 

10 da yapılacaktır. 
9900 adet 
5100 kilo 
840 ,, 

1380 " 
835 ,, 

5600 " 
26400 " 
3080 ,, 

22550 ,, 
2950 ,, 

15980 demet 
24500 kilo 

3300 demet 

912 
585 
425 
840 
-482 43 
1344 
1344 

49.5 
765 
126 
345 
208 75 
448 

3168 
369 60 

2706 
293 
319 60 

3675 
66 

1251.44 

1059 33 

528 19 

128 94 

132 66 

409 50 

1174 49 

MÜNAKASA GAZETESi 

Dere otu 
Çalı faaulyaaı 
Ayşe kadın fuulya 
Dolmalık kabak 
Limon 
Taze bamya 
Kereyiz 
Lahana 
Praaa 
Bal kabaiı 
Bakla 
Y efil 1alata 
Marul 
Pancar 
Karnı bahar 
Yer elmHı 
Taze bezelya 
Eniİnar 
Taı:e aarmıaak 

Kumızı turp 

7950 • 159 
2850 kilo 427 50 

13800 " 2346 
17700 • 2124 
54000 adet 1620 

3300 kilo 495 
7050 ,, 1057 50 

12450 " 93J 75 
19900 " 1492 50 
4100 " 287 
7700 ,, 770 
9400 lldet 470 
6500 ,, 325 
680 kilo 68 

4100 • 717 50 
2660 " 212 80 

400 " 80 
6300 adet 819 
300 demet 15 

2900 " 72 50 
İhaleıi 2.8.938 saat 11 de yapılacaktır 

İyi ıu 
Buz 

İhale 2.8.938 uat 
Çam f11tığı 
Kuı ilzümü 
Fındık içi 
Kuru kayııı 
Ceviz içi 
Badem içi 
Kuru üzüm 

" erik 

" incir 
Bal 
Reçel 
Buğday 

Tereyağı 

33100 teneke 4965 
300 kilo 22 50 

12 de yapılacaktır. 
308 kilo 369 60 
260 " 65 
285 " 228 

2100 " 1050 
790 ,, 395 
110 " 132 

4680 ,, 1404 
2300 • 575 
850 n 170 
200 • 200 

1200 " 480 
940 ,, 188 

1850 ,, 2590 

2060 93 

374 06 

• 

394 25 

194 25 
İhalesi 2.8.938 a-ünü ıaat 12.30 da yapılacaktır 

Uskumru bahtı 2~45 ,, 1179 75 
Kefal ,. 1700 ,, 1190 
Torik ,, 1400 ,, 350 
Mercaa ,, 300 ,, 240 
Kılıç ,, 900 ,, 720 412 78 
Palamut ,, 3420 ,, 684 
Kalkan ,, 1400 ,. 840 
Levrek ,, 300 ,. 300 

İhalesi 2.g.938 günü saat 13 ve 13.30 da yapılacaktır 
Un (ekstra ekatra) 17600 kilo 2288 
Makarna 6050 ,, l 815 
Arpa şehriye 640 ,, 192 
Tel şehriye 590 ,, 177 
İrmik 17-40 ,, 435 
Kuıku 730 ,, 219 450 26 
Pirinç unu 1350 ,, 405 
Niıasta 1000 ,, 300 
Hararot 120 ,, 60 
Tarhana 450 ,, 112 50 

İhalesi 3.8.938 a-ünü ıaat· 10 ela yapılacoktır. 
Meşe odunu 16)000 kilo 4125 
Gürged ,, 90000 ,, 20!5 
Çua 1750 ,. 175 
Meşe kömürü 15200 ,, 912 542 80 

ihales 3.8.938 günü saat 11 de yapılacaktır. 
Kok kömürü 2490 ton 64740 
Kıriple kömürü 297 ,, 5940 5301 

İhalesi 3.8.938 günü ıeat 11,30 da yapılacaktır. 
Gaz yatı 50 teneke 156 25 
Makine yağı (A. F ) 15 ,, 150 

,, ,, (8. B.) 5 ,, 50 205 14 
Benzin 720 ,, 2376 

İhalesi 3·8-H38 güı:ıü aaat 12 dedir. 
Yukarıda adları yazılı yiyecek ve yakacak ihtiyac miktarı ek

ıiltme şartnamesine gire komisyonumuza bağlı okullar namına 
parti parti kapalı zarf ve açık eksiltme suretiyle münakasaya ko
nulmuş ve her partinin teminat miktarı ile ihale tarih ve saatleri 
karfılarına yazılmıştır. 

Muhammen bedeli beş bin liradan aşağı olan partiler açık ek
ailtme auretile !hale edilecektir. 

Talipler partiyi teşkil eden erzakın her birine ayrı, ayrı fiat 
teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyeıi üzerinden yapılacak tenzi
latı teklifler kabul edilmiyecektir. 

HH madde için teklif edilecek fiat behemehal muhammen 
bedelden .ışağı olacaktır. 

Ekailtme Ankarada İsmet paşa Kız. En,titüsünde toplanacak 
komiayon huzurunda belli gün ve saatlerde yapılacaktır· 

lınıir Beledivd::ıinden: 
J 

Karşıyaka şubesi temizlik lıayvanların111 yıllık ihtiyacı için 

satın alınaeak 13 hin kilo kalın kepek lwher kilo"u iiç ku-
• ruştan 390 lira muhammen bedt"lle ve ha~kiltiplikteki şnrt· 

namesi vcçhilc açık ebi!tmeyc korıulmuştur. lhale:::i 22.7.~m . 
cuma günü ::ıaat 13 teJir İştirak etmek isteyenler 29 lıra 2.S 
kuruşluk muvakkı t teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile iö_yleneıı gün ve saatt ... encümene gelirler. 

* • * Karşıyaka ~uhe;;i temizlik hayvanlarının yıllık ihti
yacı için satın alınacak 13 bin kilo saman helı~r kilo u 1 
kuru~ 25santimden 162 lira 50 kuru~ mııhammcrı bedelle ve 
başkatiplikteki şartnamesi veçhilc açık eksiltmeye koııulmu~
tur. İhale- i 22.7.938 cuma günü ::ıaat ı:3 tedir. iştirak etmek 
isteyenler 12 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile söylenen gün ve saatte en
cümene gelirler. 

• * • Karşıyaka şube:ıi temizlik hayvanlarının yıllık ihti
yacı için satm alınacak 13 hin kilo arpa beher kilm:u ıl ku· 
ru~tan 520 lira muhammen hedelle ve başkatiplikteki ~art· 

namesi veçhile açık eksiltmeye koııulmu:;;tur. İhalesi 22.7.38 

10 Tem:::uz J 938 

cuma günü saat J3 dedir lstirak etmek ist~yenlcr 39 liralık 
muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubile 
sUylenen gün ve saatte encümene gelirler. 

Balıkeıir Doğum n Çocuk Bakım Evi ve Köy Ebe Mektebi 
Müdürlüğünden : 

Muhammen Dotum Köy ebe 
bedeli Fiah evi mektebi 

Lira Kr. Kr. Kilo Kilo Ciıısi 
1390 10 5500 8400 Ekmek 
2700 45 3000 3000 Koyun eti 
781 110 350 360 Sade yağ 
930 30 1300 1800 Pirinç 
350 '10 3500 Süt, yoturt 
484 10 2500 2340 Taze sebze 
860 1 50000 36000 Odun 
900 1 60000 30000 Maden ki. 
175, 50 27 350 300 Şeker 

li 

o 
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n 
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K 
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Dotum ve Çocuk Bakımevi ile Köy Ebe me~tebinin 1938 mali 
yılı ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı ile muhammen bedeli 
yauh erzak ve tayinat maddeleri 20-7-938 tarihine rasthyan çar· 
şamba iÜoÜ aaat 10 da doğum evinde mahsuı Komisyon huzuri· 
le açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

b 
k 
8 

İsteklilerin ihale gününden evvel kanuni şeraitini tamamlamak 
üzere tloğum eviae müracaat etmeleri ilan olunur. 

lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komiayonundan: 
Miktarı Cinsi Tahmin edilen tutarı tem. muv. akçeıi 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

24596 Un 2228 54 2,2 15 
60060 Un 6906 90 518 02 
21164 Un 2433 86 182 54 

65065 Un 7482 48 561 19 

23166 Un 2i64 09 199 81 

86515 Uo 9949 23 746 20 
Münakasanın şekli ihale tarih rün ve aaatı Saat 
Açık ekıiltme 21 temmuz 93~ perıembe iÜnÜ 9 
Kapalı zarf " 10 
Açık ekıiltme ,, 11 
Kapalı zarf ,, 12 
Açık ekıiltme ,, 12,30 
Kapalı zarf " 13 

v 

il 

sı 

y 
sı 

m 

n 
d Müstahkem mevki hariç kıt.atının yukarıda çins ve miktarı 

yaZJh altı kalem un ihtiyacı altı kıt'a şarname ile üçü kap•• 
lı zarf uıulile üçü de açık ekailtmc usulile münakasaya koıı· 8 

muttur. 
İhaleleri hizarlarıntla yazılı larih gün ve saatluda kışlada l'" 
mir Levazım Amirliği Satır.alma Komisyonunda yapılacaktır• V 

Şartoameleri her gün Komisyonda görülebilir. t 
n 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: f' 
Osmaniye Memleket hastanesinin 1.6.938 rünlemecinden 9.~ b 

senesi mayJSının son•ına kadar senelik ihtiyucı olan 46 kalem Y1 

yecek vcaairenin açık ek ~iltme günü çıkmadıgından 931 yılı telll ni 
muz 20 inci çarşamba günü aaat J J pazarlıkla satın alınacakhr· d 

• Kc.zan Memleket hastanesinin 1.6.938 mayısının ıonuna k• 
* * . . k k 'ltrtı• dar senelik ihtiyacı olan 42 kalem erzak veııaırenın açı e ıı nı 

gününde istekli çıkruadıjından 938 yılı temmuıunun 20 inci çır 
şamha günü saat l l de pazarlıkla satın alınacaktır. 

Çanakkale Mst. Mvk. Sahnlllma Komisyonundan: A 
f r ı• Çanakkale müstahkem mevki kıtaahnın kapalı zar usu ıy 

münakasada bulunan 40 bin kilo sıtır eti ihtiyacına talip çılr f 
madı;ından pazarlıkla satın alınacakhr. l' ki 

İhalesi 14 temmuz 938 perşembe günü saat l t de Çanakk• 
müıtahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen mecmu tutarı 11200 liradır. 
Teminatı muvakkate akçesi 840 liradır. 

lzmir Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 
Müıtahkem mevki hariç kıtaatının 58750 kilo ayaktan ı•~1 

eti veyahut koyun eti veya burulmuş keçi eti kapalı zarf usul• 

eksiitmeye konmuştur. 
İhalesi 25 Temmuz 938 pazartesi günü saat 12 de kışlada 

vazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacakhr. 
Tahmin edilen mecmu tutarı 17875 liradır. 
Teminatı muvakkate akçesi 1340 lira 63 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komiıyonda ııörülebilir. 

hparta Ceza Evi Müdürlüğünde!l 
Ü 

lı?arta eski ve yeni ceza evlerinde bulunan mahküın ve "'J 
kuflar için halis Buğday ikinci nevi Fabrika unundan yapıl11 it 
bir senelik Ekmek ihtiyacının 100000 kilodan ibaret olmasın e 
15.6.38 gününden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf uııJ e 
at•tıdaki ,artlar mucibince ihalesi 30.6.38 perşembe giinü 
15 de Isparta C. Müddiumumiliği makamnıda yapılmak 
keyfiyet bundan evvel gazete ve belediye vesaiti ile ilin 
ınişti ihale günü olan 30.6.3~ rünü saat 15 de komisyon ma 
tile yapılan tetkikat ve verilen kararda talihlerin teklif e 
fiatlar haddi layıkımla görülmeditinden tekrar ilin 
karar verilmiş olmakla. 

İkinci ihale günü olarak 15 Temmuz 938 Cuma gunu 
edilmiftir. Teklif mektuplarının ihale günü olan 15.i.38 
günü ıaat 15 tle komisyon riyasetine verilmesi. 

İhalenin o gün saat 16 da icra edileceği. 
Yüzde 7,50 nisbetinde 750 liralık teminatı muvakkata ' 

cağı. 

Şartnamenin cezaevi müdürlüğünden iıtiyenlere veril 
ilan olunur. 

(Devamı 4 ncü aahifede) 
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b) M 0 Z A Y E D E L E R ·--- __,__ _____ _ 
Balıke .. ir Orman Başm~hendisliğinden: 

Balık.esir vilayetinin Gönen kazasının Alacaoluk köyü civarın
da vaki Çıkrık devlet ormanından 1 numaradan 174 numaraya 
kadar numaralanmıt 382 mehemilrip gayri mamule muadil diki
li kayın atacı yirmi gün müddetle açık artırmaya ç1ku1lm1ştır. 

Artırma 25-7-938 tarih pazartesi günü saat 15 de Balıkesir 
orman başmühendisliği binasında yapılacaktır. 

Beller metre mikibının muhammen fiatı 210 kuruş yüzde 7,5 
muvakkat teminat 60 lira 17 k~uştur. 

Kocaeli Viliyetinden 
Vilayet nafıasına aicl dokuzar tonluk iki praga, on bir tonluk 

Fiat marka silindir makinesile üç ton ııkletindt: taş kırıcı maki 
ne hurda olarak satılığa çıkarılmıştır. İhale temmuzun on 11eki
ziaci pazartesi günü saat 15 de açık artırma suretile Vilayet ma-
kamında yapılacaktır. Bu silindirlerİJl kilosuna sekiz kuruş fiat 
t_akdir edilmiftir. lstekli)erin o gün zikredilen saate kadar 192 
lıralık muvakkat teminat ve Ticaret Odası lcayıd vesikası ile 
Koca~li Viliyetine şartnamesile silindirleri görmek iııtiyenlerin 
de Vıliyet Nafıa Müdürlüğüne müracaatları. 

Devlet Demiryolları 8 inci işletme Müdürlüğünden: 
b ~arayköy ve Nazilli iıtasyonlarında istimlik hududu dahilinde 
k~ ~nan ve muhammen bedellerile miktarı aşağıda yazılı ceviz 

8 ~tu~I~r: 21 temmuz 938 perşembe günü saat 10 da Alsancak 
ıncı 1~ etme binasıntla açık arttırma usulile s~tılacaktır. 

Bu 1t• 0 irm k · t• 1 · 41 
6 • ıs ıyen erın 7 kuruşluk muvakkat teminat 

ver~be~eri ~e kanunun tayin e,tiiği vesikalardördüncü maddesi 
mucı ınce ışe . ,,, .. 

ııırme"-'e manıı kanuni bulunmadıtına dair beyan-
name ve teklifi ı -_ er e aynı gun saat 10 a kadar komisyon reisliğine 
muracaatları lizımdır B · · 
81 

d .ırr t 1 k · u ışe aıt şartnameler komisyonda para-
z ~ısı ı ma tadır. 

istasyon Ceviz kütüğü miktarı Muhammen 

Sarayköy 
Nazilli 

adet bedel 
11 3300 
8 2250 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
si ı- İ.daremizin Üsküdar depolar gurubuna bağlı Şem· 
y:ara ışleme evi ve bürolarında şartnamesi mucibince 
sı:hı~ atca~ oları transit mahalli demir camekan, banko ve 

ı esısat · · 2 - K . ışı açık eksiltmeye konmuştur. 
. eşıf bedeli 4827 lira 40 kuruş ve muvakkat te-

rnın.tı 362 liradır 

.. 
3

- Eksiltme 2·5.7 938 tarihine rasthymı pazartesi ~ü
bu saat 10 d K 
dek· Al a abataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 

ı ım Ko . 
4- Ş t mısyonurıda yapılacaktır. 

ar nameler 12 k • b ı· d h · sözü ıeçen b uruş bedel muka i m e ergiın 
5 1 şu eden alınabılir 

- steklil · k · . . . 
ve y .. d erın anunen kendılerınden aranılan vesaık 

uz e 7•5 güve ·1 b. ı·k k 'it · · ayin d.l nme paraları e ır ı te e sı me ıçın e ı en g .. 
a gel l . . un ve saatta yukarıda adı geçen Komisyo· 

me erı ılan olunur. (4334) 1 4 

* * * 1- İda · 
f ethiy d :.emızin Muğla Müstakil Müdürlügüne bağlı 
hince e e 1 Barut deposunda şartname ve projesi muci
hİu . Yaptırılacak t amirat .Je duvar, iskele ve bekçi evi
den ınşaatı 15.6.9J8 tarihinde ihale edilmediğinden yeni-

2 pa~arl~k usulile eksiltmeye konmuştur. 
nıinatı 2~şıf. bedeli 267 4 lira 66 kuruş ve muvakkat te-

3 O lıradır. ı 
aat 16E~siltme 18.7.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

Alını K ~ Kabataştd Levazım ve Mubayaat Şubesinde 
onıısy d k 4 - Ş onun a yapılaca tır. 

lnhis l artnanıe ve projeler 14 kuruş bedel mukabilinde 
il M~~d:r Levazım ve Mubayaat Şuhesile Muğla Müsta-

u urı ··-.. w • • 

5 - İ u~unden ve Fethiye Me uurlugundan alınabılır. 
a y .. dsteklılerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat-

uz e 7 5 ·· k d d en l<.o . ' guvenrne paralarile birlikte yu arı a a ı ge-
nıısyona gelmeleri ilan olunur. (4008) 3 4 

, _ i • •• 
e . darernizin Sivas Başmüdürlük binasında Şartname 

projesi nı ·b· l k k l .f . .7_9~ . ucı ınce yaphrı aca a orı er tesısatı ışı 

ıulı'l tarıhinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık 
e ek ·1 

2- I<. 8~ trneye konmuştur. 
inat eşıf bedeli 6000 lira 50 kuruş ve muvakkat te-
3-ı 45~ liradır. 
at 

1 
Ekııltrne 18.7.938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

ilin ~ d~ Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
4 _ 0rnısyonunda yapılacaktır. 
b· Şartname ve projeler 30 kuruş bedel mukabilinde 
Ürıl~-~r!ar Levazım ve Mubayaat Şubesile Sivas Başmü 
s~'lnden alınabilir. 

e .. steklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat 
e Yuzdc 7 ,5 l'ÜYenme paralar ile birlikte yukarıda adı 

Çen l<.onıisyona gelmeleri ilan olunur. (4074) 3 - 4 
1 • • •• 

t k idaremizin Paşabahçe Fabrikasında ıoşa edilecek 
ılıf amba · · t · ·b· 80 000 d ğla rı ıçın şar namesı mucı ınce . a et 

11
_ açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

iyi Mubam111en bedeli beher bin adedi 16 lira besa· 

11~1 280 _lira muvakkat teminatı 96 liradır. 
at Ekııltme 20.7 938 tarihiae rastlıyaa çar.şamba giinü 
lam 

1~ da_ Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
iV 0mısyonunda yapılacaktır. 

"._ed Şartnameler parasız olarak herrün sözü geçen 
V en alınal.ilir 

~ y-: ~stcklilerin kan~nen kendilerinden aranılan vesaik 
Çc uzKe 7:5 a-üvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

n ornısyona gelmeleri ilan olunur. (4182) 2-4 

MUNAKASA GAZETESi 

• • • 
1- Üsküdar Depolar gurubuna bağlı Şernsipaşa Tütün 

Bakımevi için şartnamesi mucibince yeniden alınacak 2 
tonluk maateferruatı 1 adet yük asansörü kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 
il- Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminatı 

450 liradır. 

lll - Eksiltme 3.8.938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü 
saat 11 de Kabataşta Levazım ve ~lubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV - Şartnameler 30 kuruş mukabilinde sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

V- Asansör Wertbeim, Stigler Scbindler. A. T. G. 
Mühleisen Gottscholç, Mihhlis, Beck, Henkel, Maylauer, 
Hans hann Klockne veya İndustrie Electromachine "Po 
lonya,, Louis Neubarer Ohemnitz,, marka olacaktır. 

Vl - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif 
mektub ve kataloklarını tetkik edilmek üzere münakasa 
gününden en geç bir hafta evveline kadar İnhisarlar 
Umum MüdürHiiü Tütün Fabrikalar Şubesi Müdürlüğüne 
vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muntazammın vesika 
almaları lazımdır. 

Vll- Mühürlü teklif mektubunu kanuni ve aik ile 6 cı 

maddede yazılı eksiltmeye iştirak vesikasını ve yüzde 7,5 
güvenme parası veya mektubunu ihtiva edecek olan ka
palı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yu· 
karıda adı geçen Kemisyon Başkanlığına makbuz muka· 
bilinde verilmiş olması lazımdır. (3ô76J 3 - 4 

"' . . 
1- Ahırkapı bakımevinde mevcut 676 kilo iskarta ip 

pazarlıkla satılacaktır. 

il- Pazarlık 12.7.938 tarihine rastlıyan salı gllnü saat 
10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Satış Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

ili- Satılacak mallar mahallinde hergün görülebilir. 
iV- isteklilerin pazarlak için tayin edilen gün ve sa

atte yüzde 15 teminat paralarile birlikte yukarıda adı 
geçen Komişyona müracaatları ilan olunur. (3961) 4 - 4 

1 • 
Harici AskePİ Kıtaat ilanları 1 

izmir 5 66/43 kıtaatı için )Ga:ıiemirde yaptırılacak 20065 lira 
82 kuruş bedeli keşifli beş adet hanrar inşası kapalı zarfla mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 27.7.938 çarşamba günü ıaat 13 de 
kışlada İzmir Levazım amirliği Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. İlk teminatı 1054 lira 94 kuruştur. Şartname, keşifname 
ve resimleri her gün Komisyonda görülebilir. İstekliler Ticaret 
Odasında kayıtlı olduklarına dair vesik:ı göstermek mecburiyetin
dedirler. Eksiltmeye ittirak edecekler 2490 Hyılı kanunun 2 Te 
3 üncü maddelerinde ve şartnamede yazılı vesilialarla teminat ve 
teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel komis-
yona vermiş bülunacaklardır. (89) (4329) 1 4 

• • • 
Beher kilosuna tahmin etlilen fiatı 27 kuruş olan 600 ton 87 

oktanlık tayyare benzini kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
Eksiltme 18 temmuz 938 pazartesi ranü saat l l de Ankarada 

M M.V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 9350 
lira olup şartnamesi 810 kuruşa M.M.V. Sahnalma Komisyonun
dan almır. 

Eksiltmeye girecekler kanunt teminat 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektub
larını eksiltme saatıntlan behem~hal bir saat evveline karlar An
karada M.M.V. Satınalma Komisyonuna ve,.meleri. (4080) 3-4 

• • • 
Eskişehir tayyare alayında yaptırılacak komutanlık binası ka· 

palı zarfla eksiltmeye honulmuştur. Keşif bedeli 66450 lira 05 
kuruştur. 

Keşif proje ve şartnameler 3:i3 kuruşa M. M. V. Satınalma 

Komisyonuıı.-fan alınır. ilk teminatı 4571 lira 51 kuruştur. Eksilt
me 22 temmuz 938 cuma günü saat 12 de Ankarada M. M. V. 
satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler ka
nuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle müteahhitlik vesikaları ile birlikte teklif mektup- 1 
(arını eksiltme saatından behemehal bir saat evveline kadar An- I 
karada M.M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. (66) {4177) 2 - 4

1 • • • 
Kütahya tayyare alayında yaptırılacak komutanlık binası in

şaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 22.7.938 
cuma günü saat 11 de M. M. V. Satınalma Komisyonunda yapı· 
lacaktır. İlk teminatı 4571 lira 61 kuruştur. K-:şif ve projelerile 
tartnameıi 333 kuruşa komisyondan alınır. Bu inşaatın keşif be· 
deli 66432 lira 5 (lteş) kuruştur. Eksitlmeye girecekler kanuni te· 
m~nat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı ' 
belgelerle müteahhitlik vesikaları ile birlikte teklif mektuplarını 
eksiltme saatinden behemehal bir saat evveline kadar Ankarada 
M. M. V. Satınalma Komisyonuna vermeleri.(69) (4179) 2 4 

• •• 
Edremit ve Ayvalık Garnizonlarının ihtiyacı olan 74500 kilo 

keçi, sığır, koyun, kuzu eti kapalı zarfla alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 18625 liradır. Şartnamesini görmek i•te

yenler her ıün komisyona müracaat edebilirler. Eksiltme 25.7.938 
pazartesi günü saat 15 dedir. ittirak etmek isteytmlerin 1396 lira 
90 kuruş teminat mektuplarile birlikte teklif mektuplarını muay
yen saattan bir saat evvel Edremit Tüm Satınalma Komisyonuna 
vermit olmaları (4180) 2-4 

• • • 
Pınarhisar garniı.onuna ait ISOOO kilo sade yağı kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuşsa da teklif edilen fiatlar Vekaletçe pahalı 
görüldütünden yeniden açık ekıiltmeye konulmu9tur. Muhammen 
bedeli 17100 lira ilk teminatı 1281 liradır. Ekıiltmesi 29 temmuz 
938 cuma günü saat l l de yapılacaktır. İtaya talip olacakların ta
yin kılınan rün Ye Hatta Vizede askeri satınalma komisyonuna 
müracaatları. • (70) (4181) 2-4 

Sahife 3 

1 

ıı llıiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii~--~' 
Dört çeşit 105~adet tarh iletinin pazarlığında verilen fiat 

pahalı görüldüğüntien tekrar pazarlığı 18 Temmuz 93's pazartesi 
rünü saat 11,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli :l325 lira ilk 
teminatı 399 lira 37 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona 
gelmeleri. (67) (4326) 1-2 

* • • 
İstanbul Levazım amirliğine bağlı müe111esat hayvanatı için 

838 ton kuru ot 21 1Temmuz/938 Perşembe güııü saat l l ,30 da 
Tophanede Levazım Amirliği Satınalma komisyonunda knpah 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedelı 21)112 lira 
ilk tem~nah 1508 lira 40 kuru,tur. Şartnamesi komisyonda görü· 
lebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(44) (4172) 2-4 

"' .. 
İstanbul Levazım Yollama Md. için 120 ton lnvamarin kömü~ 

rü 21171938 Perşembe f!ÜnÜ saat 10,30 da Tophanede Levazım A
mirliği Satınalma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli beher tonu on üç lira 25 kuruş ilk teminatı l IR 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona g~lmeleri. 

(45) (4173) 2-4 

• • • 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 1500 kilo tıbbi alçı 20 Temmuı 938 

Çarşamba günü saat 10,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sa
tınalma Komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin be
deli 600 lira, ilk teminatı 45 liradır. Şartnamesi komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte ko· 
misyona gelmeleri. (47) (4175) 2- 4 . . "' 

Ordu Sıhhi ihtiyarı için 250 kilo baryomin 20iTemmuz 938 
Çarşamba günü saat l l de Tophanede Levazım Amirliği Satınal
ma Komisyonunca açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
600 lira ilk teminatı 45 liradır. Şartnamesi komisyonda 2irülebi· 
lira. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber lıtelli saatte komis-
yona gelmeleri. (48) (4176) 2-4 

• • • 
Maslakta Pravantoryorn binasında mevcut elektrik tesisatı ta· 

dil ve islah edileceğind~n pazarlıkla eksiltmesi 13 Temmuz 938 
çarşamba günü saat 11 de Tophanede Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 955 lira 20 kuruş
tur. hk t~minatı 72 liradır. Keşif ve şıırtnamesi komisyonda gö
rülebilir. isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatta iKo· 
misyona gelmeleri. (56) (4261) 2-3 

YoliMüteahhitlerinin 
dikkat nazarına 

Beş senelik program mucibince 12.7.938 tarihinde iha· 
le edileceği ilan olunan lstanbul ve Beyoğlu ''cihetindeki 
yolların iki senede inşası ve tediyenin mali senelere tak· 
simi dolayısile üç senede vukubulacağı zannedildiği bazı 
talihlerin müracaatından anlaşılmıştır. Halbuki ihale bede· 
li üç sene deiil inşaat müddetince iki senede ödenmiş 
olacaktır. Keyfiyet tavzihan ilan olunur. (8) (4337) 

* • * 
25.6.938 tarihli R esmi Gazete ile intişu eden 10.6.938 

tarihli 3434 numaralı kanunla Belediye hudutları içindeki 
kulüp, kahvehane ve gazinolarla umuma mahsus kır bah· 
çt:lerinde ve panayır yerlerinde bulunan her bir bilardo· 
nun aenelik resmi olan beş lira ve tavlalarırı, dama, sat
ranç tahtalarının ve domino tombala takımlarının her 
birinin keza senelik resmi olan üç lira belediyelere inti· 
kal etmi~tir. Kanunun ikinci maddesi bu resimlerin ala· 
kadarları tarafından mali senenin ilk a ı olan haziran 
ıonuna kadar ödenmesi ve oyun aletlerine de damga vur· 
durulup levha koydurulmasını mecburi kılmıştır. 

Kanun 26 haziran tarihli gazete ile neşredildiğine ve 
resim tediyesi ve damga muamelesi için kanun bir ay 
mühlet vermiş olduğuna göre kanunun neşrinden itibaren 
bir ay zarfında yani 26 temmuza kadar alakadarlarıo 
mensup oldukları Belediye tahsil şubelerine bir beyanna
me ile usulü dairesinde müracaatla resim tediye etmeleri. 
Damga ve lavha muamelelerini yaptırma.ları daha evvel 
bu senenin resmini Maliyeye vermiş olanların beyaıına
melerine bu ciheti işaret etmekle beraber ellerindeki 
makbuzlarını da Belediye Şubelerine kaydettirmeleri aksi 
halde kanunun tasrih ettiği nakdi cezalara maruz kala-
cakları ehemmiyetle ilan olunur. (B) ( 4338) 

ı...tiyaz aalıilti Ye yaza itleri 
Dinktiiri: l--.i.ı Girit 

Baaıhlıiı j'er: ARTUN Baaımni 
(~lahı Billiir .okak No. )il 




