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Dördüncü Sene No· 1278 

ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruş 

3 Aylığı 450 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecr ebi m~ nlcketler i ç iıı 

12 aylığı 27) ı 

Sayısı 5 Ku r u;. 

Resmi makbuz mukabili olma· 

yan tediyat makbul değildir. 

Umum Tüccarları 

Kanunlar, kararna 
ve ticaret muahed 

el r 
leri 

3692 numaralı kanunun maddi ha
talara taallük eden 23-26 net 
IT111ddeleri hükümlerinin tatbik 
suretine dair Maliye Vek§letinin Ka 
zanç vergisi hakkında Umumi Teb-

liği 

Seri No. 206 

larak tayin edilmiş olduğundnn 
hizmet erbabı ve bunlar gibi te· 
diye sırasmda vergileri kesilen 
mükelleflerin vergilerinde vaki 
hataların düzeltilmesinde hangi 
müruru zaman müddetinin na· 
zara ahnac ğı sorulmaktadır. Bu 
kabil hnllerde vergiuııı tevkif ve 
mnlsandığma teslimi vnz.ife ve 

8 8.939 tarih ve 195 seri nu· mes'uliyeti inhidam edenlere ve· 
ltıarah kaz.aııç umumi tebliğine ya istihkakı tediye edenl~re te· 
tkUr : veccüh etmekle beraber hakiki 

3692 numaralı ve 6.7.939 ta- mükellef biz.zat müstahdemin ve· 
tibli kanunun, maddi hatalarm ya istihkak sahibinin kendisi ol· 
talahı suretine taalluk eden 23· duğundan müruru zaman müd· 
26 ncı maddeleri hükümlerinin detlerinin tayin'ııde hnkiki mÜ· 
tatbikında bazı tereddütler hasıl kellefin yani mustahdemin yeye 
olduQ"u cereyan eden muhabere· istihkak snhibinin şahsı naurı 
lcrden anlaşıldığından bu husus· dikkate alınması icabeder. 
la aşağıda izahat verilmiştir. 4 - 3692 numaralı kanunun 

1 - 3692 numaralı kanunun mer'iyeti tarihinden evvel ya 
23 üncü maddesinin birinci fıkra· mükelleflerin müracaatı üzerine 
•ında ( ..•.• misil ve yüzde zam· veya teftiş ve kontrol esn sında 
larının yanlış heşap edilmesi) tesbit edılıp de o z manki usu· 
•urctinde beyan edilen maddi le ğöre ( 114, 151, 154 seri numa· 
batanın, hiç yapılmaması lazım ralı umumi tebligler hukümleri
i•len hallerde zam yapılması ve· ne göre) düzeltilmesi hususu ve· 

e- Ya ceza zammına tabi olan hal· kaletçe veya salahiyetli idari 
lcrde hiç zam yapılmaması şek· mercilerce k bul ve tublı~ edil
lindeki hataları da tazammun e miş olan maddi hataların mez
dip etmedia'inde tereddüt edil- kur kanunun mer'ıyeli tarihine 
l!:ıektedir. kadar düzeltilmemiş olması ve 

Kanunun mezkur fıkrasında yeni kanunda da düzeltilmesine 
IJ:ıisil veya yüzde zamlarının ek· cezaz verilen mnddi hatalar nra· 
•ik yapılmıtsa tamamlanmasına, sında bulunmaması halinde ev· 
faz.la hesaplanmışsa farkının ter- velce verilip icra edilmemiş olan 
lr.inine cevaz verilmekte olduğu · düzeltme emirlerinin icra edılip 
ııa göre ceza zammının tama· edilmiyeceği de bazı mahall~r· 
tı:ıen füzuli olarak yapılınıt ve den sorulmaktadır. 

~ Ya ilavesi li.:ı.ım ielen bu zam· 3692 numaralı kanun bir usül 
v tı:ıın tamamen ihmal edilmiş ol- kanunu olduğu için mer'iyetin· 
~ l!:ıaaı iibi külli mahiyetteki ha· den evvel vaki olup dn mer'i· 
~ laların ıslahı da kanunun ruh ve yet tarihine kadar her hargi bir 

l!:ıakaadına uygun olur. surette tetkika ve muameleye 
Bu itibarla kanunun 26 ncı tabi tutulmamış olan maddi ha

tı:ıaddesinde yazılı tahakkuk mÜ· taların bu kanunun koyduğu ka· 
turu zamanı müddeti zarfmda yıl ve ş rtlar dairesinde düzel
'Ve 23-25 inci maddelerde yazılı tilmesi icabederse de kanunun 
bükümler dairesinde bu gibi ha· mer'ıyeli tarihinden evvel düzel
laların da idareten ıslah edilme· tilmesi vekaletçe veya salahiyet· 
•i iktiz.a eder. tar idari mercilerce takarrür et· 

2 - Aynı kanunun 26 ncı tirdilerek tebliğ edilmiş olan ha· 
tı:ıaddesinde yazılı tahakkuk mü· taların, kanunun mer'iyet tarihi
ruru zamanın hesabında hataya ne kadar tashihine aid muamele 
ıttıla tarihi ile düzeltme muame· ve formalitelerin yapılamamış ol· 
lesinin yapılacağı tarihten han · ması, bunların yeni kanuna gö· 
iisinin esas tutulacağı tereddüdü re tekrar tetkika tabi tutulma· 
ttıucip olmaktadır. ııını icabettirmeı; . 

Hazine aleyhine olan hatalı Binaenaleyh yeni kanundan 
larhiyahn düzeltilmesi neticesin· evvel salahiyetli mercilerce dü
de hasıl olacak vergi farkının zeltmeye dair verilmiş olan e
•ncak ihbarname ile mükellefe mirlerin 114, 151 ve L 54 seri nu
tehliti ıuretile ıttılaına vaz'ı maralı umumi tebliğler hüküm
halinde tahakkuk müruru zama· leri dairesinde icra ve intacı ik· 
Ilı kesilmiş olacatına göre mü· tiza eder. 
ltellef aleyhine vaki olan hata· • 5 - Mükelleflerce 3692 numn· 
'•rda da bu batanın idarenin ıt· r ralı kanunun mer'iyetinden ev
lılaın~ vaz'ı tarihinin esas tutul· ı vel vukubulan müraca~tlnr üze· 
l!:ıaaı ıcabeder. rine muhabere "e tetkıkatn baş 

Bu esasa göre mükellef aley· lanıldığı halde l.ırnunun mer'iye· 
hine vaki olan balalar hakkında tinden sonra bu tetkıkat kmal 
111Qkellefin müracaat arzuhalinin ve hatanın vukuu tesbit edildiği 
VerildiiJ veyahut teftiş ve kont- ve bu hatanın evvelki usule ısÖ· 
tollarda hatanm raporla tesbit re tashihine imkan mevcud ol
olundu~u tarihlerde kanunun 26 maıınn rağmen yeni kanuna na· 
llcı maddesinde zikredilen tabak· zaran idarece ıslahına cevaz ve
lt•k müruru zamanı dolmamış· rilmediği hallerde yapılacak mua· 
aa 23-25 inci maddeleri hüküm· melenın bazı m hallerde tered
lerine tevfıkan batanın düzeltil- düdü mucib olduğu anlaşılınak -
ttıeıi lazım gelir. tadır. 

3 - Bazı vergi kanunlarında Kanunun meriyetinden evvel 
~l~ \kazanç vergisi gibi) tahak~rnk müracaat etmiş olan mükellef

IJ:ıÜruru zamanı, vergi hakiki ve- lerden bir kısmının bu kanun 
)'a hükmi pbıslara taalluk etti- çıkmadan evvel müracaatları tet
iine iÖre üç veya dört ıene o- kik ve intaç edilmiş ve tarhiyat 
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inşaat -Tamirat- afıa isleri - Malzeme-Harita 
~~~------,_,:•~-t-------------~·~ 

Ankara Belrdiyesinden : 
Otobüs idarui binasınm Cebeyi asfaltı üzerine tesadüf eden kıs· 

mında yaptırılacak dıvar parmttklık ve sair_ inşaat on beş gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur, 

Muhammen bedeli 4918 liradır. 
Muvakkat teminat 371 lira 10 kuruştur. 
Şartname ve keşıf cetvelini görmek istiyenlerin her gün encü

men kalemine ve isteklilerin de 9. t.940 salı günü saat 10.30 beledi· 
ye encümenine mürncaatlım. 

Yenişehir Belediyesinden : 
Y cnişehir Belediyesince yapılması takarrür eden parkın planı 

21 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme Yen'şehir Belediye Encüm ni huzurunda yapıluctıktır. 
Eksiltmenin son günu 3.1.940 çarşamba gününe tes:ıdüf ettiğin 

den t.:ılib olan mimarın o güne kadar Belediyemize mürucoatleri 
ilan olunur. 

-ilaçlar, ı linik ve lspençi)1ari atat, Hastane Lvz. 
~ -

Cam alat, ecza ve alatı fenniye alınacaktır- Bak: İnhisar· 
lar u. Müd. ilanlarına 

E:.lektrık, tiavagazı, Kaıôriier (! esisat ve alzl 
Elazığ Nafıa Müdürlüğünden : 

2d337 lira 72 kuruş bedelı keşifli Eliiz.ığdn SU yataklı memle
ket hastanesi elektrik tesisatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konul
muştur. 

Bu io?e aid şartname ve evrak şunlardır: 
Bayındırlık genel şurtnamesı, 
Fenni şartname 

. Eksiltme şartnamesi, 
Hulasai keşif, 
Mukavelename 
İstekliler bu şartname ve evrakı vilayet nafıa müdürlüğüne ve 

nafıa vekaleti yapı ve imar reisliği tesisat bürosunda görebilirler. 
Eksiltme 12. 1.9.tO cuma gunü saat 15 de Elazıj' nafıa müdürlü. 

ğünde müteşekkil arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltmiye girebilmek için iı;teklılerin 212ô lira muvakkat temi 

nat vermeleri bundan başka aşaitıdaki vesikaları iÖstermeleri la· 
zımdır. 

Vesika: A - l5JOU lira kıymetınde elektrik işleri yaptığına 

dair 
B - Elazığ vıliiyetinden alınmış ehliyet vesikası 

D - İnşaat müddetinde iş başında diplomalı bir mübendis ve· 
ya feıı memuru bulunduracağına dair taahbüdname. 

feklif meklupl rı yukarıda yazılı saatten bir saat evveline ka· 
dar Komisyon reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar yukarıda yuılı saatte ielmiş 

bulunmalıdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmeı. 

istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 
Hayd.ırpaşn lıcıstahanesinin elektrik tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır 

Münakı s ısına 29.12.939 Çuma günü saat 9,30 da başlanacak ve 
aynı günde ihalesi yapılacaktır. Keşfi komisyonumuzda mevcuttur. 
Görülebilırler. İsteklilerin belli aün ve saatte Frndık lıda Komutan
lık Satı alma Komisyonuna gelmeleri. 

hataları da o zamanki usüle gö· ı ların idareten dahi düzeltime· 
re düz ltilmi~ olmasına rağmen mesi, mükelleften kanuu hilafı· 
diğer bir kısmının, mücerret tel· on vergi alınması gibi haksız 
ki atın yeni kanun zumanına bir netice tevlit eder. 
kadar intaç edilememesi gibi mü· Binaeneleyh yeni kanunun 
kellefo utfedlemiyece!: olan bir mer'iyetinden evvel müracaat 
teehhür dolnyısile tnshih edilme• etmiş olan mükelleflerin, müra· 
mesı, aynı usulün cari olduğu caat mevzularını letkil eden 
devre zarfında mükellefler hak· maddi hutalarm, 114, 151 ve 
kında farklı muamele tatbikini 1 5 4 seri numaralı umumi 
intaç edeceğinden ve esasen ye· tebliğler hükümleri dairesinde 
ni kanunda, evvelki usülden tetkikile ozamanki usul daire 
farklı olarak bir kısmı maddi sinde imkan mevcutsa ıslah edil
hataların idareten ısl hına cevaz mesi vç bu müracaatlar üzerine 
verilmemesine mukabil bunların yapılmış olan tetkikatın yeni 
kanun yolile düzetileb lınesi için kanunun mer'iyeti zamanına ka· 
34 üncü mndde ile mükelleflere dar uzanmış olmasının nazarı 

itiraz hakkı tanınmış bulun· itbara alınmaması lazım gelir. 
duğundan daha evvel böyle bir 1 Yukarıki izahat dairesinde mua· 
itiraz hakkını haiz olmıyan mele yapılması tamimen tebliğ 
mükelleflerin vergilerindeki hata· olunur, 

1 

Mensucat - Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
Kayseri Askeri Sntınalma Komisyonundan : 

}()()(){) metre yataklık bezin 13.12.939 çarıamba gunu 
eksiltmesine talip çıkmadığından on gün temditle 25.12.939 
pazartesi günü saat 17 de pazarlıkla alınacaktır· 

Muhammen bedeli 3500 lira olup ilk teminata 262 lira· 
dır· 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatından komiıyonda bulunma-

ları. 

Ankara Emniyet Müdürlüğünden : 

Müdüriyetimiz memurları için 165 takım sivil elbise yapbrıla· 

caktır. 

Beher takımını tahmın edilen fiyatı 25 liradır. 
Muvakkat teminat 310 liradır. 
Eksiltme 8.1.940 pazartesi günü saat 15 te. 
Elbiselik kumaş ve levazım numunelerile şartnameııi müdüriyet 

hesap muamelat memurluğundan göriilebilir. 
İstekliltrin kanuni belgelcrile birlikte gösterilen gün ve saatte 

Emniyet Umum ı~üdürlüiünde toplanacak komisyona gelmeleri. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundun: 
Mektebimiz okurları için 310 çift iskarpin yaptırılacaktır. Mu

hammen bedeli 7 ve ilk teminatı 163 liradır. 
Eksiltmesi 8.1.940 pazartesi günü saat 14,30 da ıaektob biua· 

ııında yapılacağı ilan olunur. 

• •• 
5000 çift hastane terliği alınacaktır· Bak: müteferrik sü

t ununda Kayseri Ask. Satınalma ilanına. 

obilya, Büro ve ev eşyası, uşambı, Hah v.s. - - .. - --
Toprak Mahsulleri Ofisi Kayıeri Ajansından : 

Depomuzda mevcut buğdayların tren yolile Sevkiyatın· 
da depoda çuvallama, trene kadar nakil ve tahmil itleri Bir 
sene müddetle 12.12.939 tarihinden 12.J.940 tarihıne kadar 
açık eksiltmeye konulmuş olup son gün olan 22. J .940 tari
hinde .. ıu vakkat ihalesi yapılacağından feraiti öfrenmek 
üzere her gün saat 9 dan 16 ya kadar Halkevi gösterit ko· 
lu binasındaki dairemize müracaatları ilan olunur. 

* • • Ajansımızın Kasaba dahilinde depo ettiği ve edeceii 
buğdayların an bardan istasyona nakli ve V ~ona tahmil iti 
açık eksiltme surctile ve bir sene müddetle münakasaya 
konulmuftUr· isteklilerin şeraiti anlamak üezeri ihale günü 
olan 15°1-1940 pazartesi günü saat .ona kadar Şarkııla 
merkez Aians memurluğuna müracaatları· 

---!""--~ 

ahrukat, Benzın, ~k~na yağl~~~· 

Kayseri Askeri Satmalma Komisyonu Riyasetinden: 
12537,5 kilo gaz yağı açık eksiltme suretile alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 26jı lira 88 kuruştur. İlk tewiıu&tı 197 lira 

47 kuruıtur. 
İhalesi 3. l.940 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Eksiltmeye girecekler belli gün ve saatında acomisyonda bulun· 

maları. 

Edirne Askeri Satınalm Komisyonundan : 
Şerait ve evıafı dahilinde 14 bin liralık benzin miktarının yüz

de ikişeri vakum ve valvalin ve yüzde altısı greı olmak ,artile sa· 
tın alınacaktır. Pazarlıkla ibalasi 25.12.39 pazartesi günü 1&at 16 da 
yapıhcaktır. Teminatı 2100 liradır. Şartnamesi her iÜn komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin teminat makbuz veya mektublarile kanunda 
yazılı vesikalorile beraber belli gün ve saatte Edirnede Müşiriyet 
dairesindeki Satınnlmu Komisyonuna gelmeleri. 

.** 
130 ton odun alıncaktır . Bak : İstanbul Jandırma S. A. K. ilıin· 

larına. 

Kayseri Askeri Satınalma Komisyonu Riyasetinden: 
Aşağıda cinsi, miktarl rıle muhammen bedeli ve ilk teminatla

rı yazılı ko um semeri, terlik ve şaph yular başlığı, zincir yular 
sapı hizalarında gösterilen gun ve sııatlarda ihaleleri Kayıeri Aıkerf 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve nümuneleri Kayseri, Yozgat, Adana Askeri Sa
tınalma Komisyonlarında görülebilir. 

İııtekliler kanunun 2 ve 3 maddeleriııde yazılı vesaik ile belli 
iÜD ve ıaatlarda komiıyona müracaat etmeleri. Kapalı urf1 



2 Mnaabıa Gazetui 

gün il~n olu ··nakasave ·· zayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

A) ~1 Una kasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Dıvar parmaklık v.s. inş. 
Nişantaşı, Teşvikiye Şakayıkaralığı Sok. 

kaldırım inşası 

Çubuklu gaz depolarında ihata duvarı in . 
Bahçıvan odnsı ve bala inş. 
Park planı yap. 

aç. eks. 

,, 
" .. 

49:18 -
1303 -

5214 17 
2454 79 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. - --
Çam nlat: 2460 ad. 
Ecza: I07 kalem 
Afatı fenniye: 92 kalem 

aç. eks. 

" .. 
" n 111 ad. pu. 

Polmü vantilatör dö prof Hederer cihazı aç. ek&. 
hastaneler ve Eyüp dispanseri için: 7 ad. 

Tibbi ecza Cerrahpaşa Hast. Tıp Fakültesi 
seririyatları için: 8 kalem · " 

2518 76 
494 85 

2623 65 
5890 -
1421 -

1055 50 

Eczayı Tıbbiye Haseki baı;ıt. için: 122 kalem ,, 4059 80 

Elekrtik-Havagazı·Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Elazığda 80 yataklı memleket hastanesi e- kapalı z. 28337 72 

lektrik tesisatı 
Haydarpaşa hast. elektrik tesi&atı paı.. 

Ci!~~~·~ Mensucat, Elbise, Kundura, 
------ 1 

Paltoluk kumaş: 1070 m. 
Elbiselik kumaş: 2600 m. 
İskarpin: 310 çift 
Hastane terliği: 5000 çift 
Yataklık bez: 10000 m. (temd.) 
i, elbisesi, (ceket palto): 100 ad. • postal: 

105 ad.-kasket: 115 ad.-amele elbisesi: 
15 ad. 

Elbise yap.: 165 tak. 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Kapalı z.. 
,, 

Knpalı :r.. 
paz. 

aç. eks. 

Buğday tahmil ve tabliyesi 
Buğday nnldi 

Mahrukat, Benzin, 

aç. eks. 

akine yağlan v. s. 

Gaz yağı: 12537,5 k. 
Benzin, vakum, \•alvalin ve gres 
Odun: 250 t . 

,, : 1050 t. 

il Utef arrik 

Şaplı kayıt yular başlıgı: 1000 ad. 
Zincir yular sapı: 300 ad. 
Ağır makineli tüfenkkoşum semeri: 157 ad. 
Nakliye arabası çift atlı: 179 ad. 
Kamyon tamiri 
Baskül 500 k : IO ad.-300 k.: 40 ad. 
Buhar kazan: 1 ad. 
Kamyon: 1 ad. 
Jelatin yazlık: 500 k.-jelatin kışlık: 750 k. 
Eminönü·Karııköy Şişhane Kaaımpaşa ve 

Yenitehir ara ında otobüs işletme im
tiyazı 

Kum Kndiköy yolları için: 250 m3 
Tulumbalar için ağızlık, deve boynu v.s 
Kamyon 2 tonluk Karaağaç müessuatı için 
A~aç ve fidan Ayaz.paaşa-Dolmababçe yolu-

na dikilmek için · 
Demir borular ve teferrüatı bahçeler 

M\id. için 
Köprülere konulacak işaret levhaları 
Madeni kutu: 30000 ad. 
Talim ve terbiye ders malzemesi (nhfap) 
Büyük kazan: 57 ad.-küçük kazan: 104 

ad.·karavana: 1000 ad ··kevgir: 100 ad. 
kepçe: 100 atl.-ıüzgeç: 100 ad.-ıaplı 
t&1: 100 ad.-ya~ tavası: 150 ad. 

Gnl"Vanizli bidon: 400U ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyağ: 19.2 t. 
Kırık pirinç: 106 t. 
M karna: 40 t . (temd.) 
Yataklık ol: 12 t 
Arpa: 150 t . 

> 150 t. 
:1 100 t. 
> 150 t. 

Salça: 5 t. 
Zeytinyağı: 2 t. 
Arpa 
Yulaf: 500-700 t. (temd.) 
Sığır eti: 50 t. 

B. M U 7 a y e d e 1 e r 
--------------------~ 

aç.. eks. 
pa:ı: . 

n 

" 

aç. eks. 
,, 

kapalı z. 

n 

paz. 
kapalı z. 
aç. eka. 
p z. 

,, 

aç. eks. 

,, 
" 

,, 

,, 
pu. 

paz. 

kapalı z. 
paz. 

,, 
paz. 
kapalı z.. 

> 

ll 

> 

paı.. 

.» 
> 

> 

> I 

Ç m odunu: 6760 k.·meşe k<imfirü: 2.4 t. aç. art. 
Toprak kırma makinesi-Pres makinesi-tu- paz. 

lumba maı.ot motörü v.ı;ı. 
Krom cevheri: 6000 t. 
Terzi dikiş makinesi 

kapalı z. 
aç. art. 

Liatik ayakkabı, makara v .s. tuhafiye eıyuı > 

Motör ve 5 t. mOıtamel kereste ' 

m. 5 -
m. 4 85 

çıftı 7 -
8250 -
3500 -
1415 -

beh 25 -

2632 88 
14000 -
4500 -

18900 -

900-
66-

7065 -
14320 -

10000 -
4400 -
3150 -

625 -
2056 40 
26 o -
2150 -

2462 35 

1323 40 
15000 -

1560 -
18986 35 

19200 -
9010 -
8800 -

10500 -
10500 -
6750 -
9750 -
1200 -
2000 -
5000 -

40250 -
15000 -

221 40 

18000 -
30-

371 10 Aok. Beled. 
97 73 lıt. Beled. 

9-t-40 10 30 
8-1-40 14 -

391 07 
184 11 

188 21 
37 31 

H.'6 75 
441 81 
106 58 

79 17 

304 49 

2126 -

.ıoı 25 
945 75 
163-
618 75 
262 
106 12 

310 

197 47 
2100 -
675 -

2.835 -

72 45 

529 88 
1074 -

750 -
330 -
236 25 

46 88 
164 23 
195-
151 25 

184 68 

99 26 
2250 -
234 -

1526 -

1440 -
675 -
560 -

858 -
858-
507 -
732 -
180 -
180 -
750 -

3019 -
1125 -

1350 -

,, 
,, 

Yeni,ebir Beled. 

inhisarlar U. Müd, 

" 
, , 

lıt. Beled. 

,, 

,, 

Elazığ Nafıa Müd. 

İst. Komut. SAK Fındıklı 

8 1-40 14 -
8·1-40 14 -
3-1-40 

4-1-40 15 ı 
4 1-40 15 30 
4-1-40 16 -
4-1-40 16 3) 
8 1-40 14 

8-1-40 14 

8-1-40 14 -

12-1-40 15 -

29-12-39 9 30 

lst. Sıhhi Müesseseler SAK 6-1 ·40 ll -
11 30 
14 30 
16 -
17 -
15 -

,, " 6-1 -40 
Yftkıek Muh.Mektebi SAK. Gümu,auyu 8-1-40 
Kayseri Ask. SAK- 26·12-39 

25 12 39 
9-1-40 

. " 
inhisarlar U. Müd. 

Ank. Emniyet Müd. 8-1-40 15 -

Toprak Mahsulleri Ofisi Kayseri Ajansı 12-1-40 a kadar 
Toprak Mahı;ıulleri Ofisi Şarkışla Ajansı 15-1-40 lO -

Kayıeri Ask. SAK. 
Edirne Ask. SAK 

" 
n 

Kayseri Aık. SAK 

" ,, 
,, 

M.M.V. SAK 

. " 
inhisarlar U. Müd. 

n 

n 
lıt. Beled. 

.. 
" 
" 
" 
,, 

" M.M.V. SAK 
Edirne Tümen SAK 
lzmit Tümen SAK 

3-1·40 
25·12-39 

4-1-40 
4.1.40 

26-12 39 
26-12-39 
27-12-39 
29-12-39 
25·12 39 

6-2-40 
8·1-40 
5 1-40 
9-1 40 

15 -
16 -
9-

10 -

14 -
14 -
16 -
16 -
11 -
il -
14 -
16 -
15 -

29-12-39 a kadar 

8·1-40 14 -
8-1-40 14 -
8-1-40 14 -
s.1.40 14 -

8-1-40 14 -

8-1-40 14 -
I0-1-40 15 -

28-12-39 11 -
25 12·39 15 

TUrkiye Demir ve Çelik Fabrikuı acele mfiracaat 
Müe11csi Müd. Karabükte 

Kayseri Ask. SAK 
İnhisarlar U. Müd. 
Ank. Lvz. SAK. 
ist. Komut. SAK. Fındıldi 
Edirne Ask. SAK. 

" 
" ,, 
n 
., 

" Eskişehir Kor SAK. 
Edirne Ask. SAK. 

Kayseri Orman Bölge Şefliti 
Sümer Bank U. Müdd. 

25-12-39 16 -
5-1-40 15 -

25-12·39 15 -
29·12 39 IO 30 

8-1·40 14 30 
8-1-40 15 -
8-1-40 15 30 
8·1-40 16 -

2.8-12-39 10 -
28-12-39 11 -
25-12-39 IO 30 
27-12·39 11 39 

4-1-40 15 -

29-12·39 15 -
15-1 40 a kadar 

Bun Defterdarlıtı 8-1-40 15 -
lst. 4 cü İcra Fincancılar Arslan Fre.s· 28,4-1-40 11 -

ko Han 
lst.2ci iflu Sultan Hamam Haçopolo H.25-12-39 10 -
Üıkildar icra Mem. Paıababçe Şiıe 28-12-39 14 -

Cam fabaikaıı 

23 Birincikinun 19~ 

İ'ı 
teklif mektuplarını ihale saatmdan bir saat evvel komisyona \'ttO' 

bulunmaları lazımdır. 

Cinsi 
Şaplı kayış yular 

Miktarı Muh. b. İlk tem. • 
58

,r 
adet lira lira kr. ihale gün ve 14 

başlığı 1000 900 72 45 26.12.939 salı 

Zincir yular sapı 300 66 
açık eksiltoıe ı• 

26 12.939 salı 

Hastane terliği 
açık ehsiltıne ı6 

5000 çift 8250 618 75 26.12.939 salı 

Ağır makineleri tüf enk 
koşum semeri 

157 7065 529 88 
kapalı zarf ı6 

27.12.939 çarşaııı· 

Çift atlı nakliye arabası 179 14320 1074 
kapalı zarf ı6 
29.12.939 cuına 

kapalı zarf 

M.M.V. Hava Müsteşarlı~ından: ,ı 
Bir adet Panel kamyonu dosyasında mevcut listesinde ya;~ 

malzeme ile tamir ettirilecektir. Pazarlığı 25.12 939 pazartei gu~, 
saat 1 1 de Hava satıııalma komiıyonunda yapılacaktır. İsteklilttl 
muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1 • O' 

Hepsine tahmin edilen fiyatı IO bin lira olan 40 adet 300 k• 1 
luk ve 10 adet 500 kiloluk baskül kapalı zarf usulı le münakas•Y~ 
k onulmuştur. İlıalesi 6 2.940 pazartesi saat on birdedir. İlk teıııiıı• 
750 liradır. 'O' 

Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak M. M. V. Satınalına ~ r 
misyonundan alınabilir· İsteklilerin kanunun emrettiği belgelerle. i~ 
le saatinden bir saat evveline kadar M. M. V. Satınalma Koaıı• 
nuna gelmeleri. dJ 

• * • Hepsine tahmin edilen fiatı 15 bin lira olan 30 bin 8 
\• 

madeni kutu I0.1.940 çarpmba günü saat 15 te Anknrad~ M.~~~ 
satınalma komisyonunda pazarlıkla satı:ı alınacağından ıırteklı. de 
2250 liralık kat'i teminatlnrile birlikte pazarlık gün ve saatııı 
komisyonunda bulunmaları. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Tümen birliklerinin ihtiyacı için talim ve terbiye ders ın~J~ 

mesi yaptırılacaktır. Bunlar ahşab olacaktır. Nümuııeleri koıııiS!.., 
nunda mevcuddur. Tahmin edilen fiatı 1560 lira, teminatı 234 lı t 

dır. Pazarlığı 28.12.939 günü saat 11 d~dir. İsteklilerin belli giiP :. 
saatte Edirnede Sanayi kışlasında satınalma komisyonuna gelll' 
leri. 

İzmit Tümen Satmalma Komisyonundan : 
Aşağıda cins ve miktarı ya~ılı bakır kaplar müteahhid naııı ~e 

bcıabıoa pazarlıkla alınacaktır. ilk pazarlığı 25. 12.939 günü saat 1 
te yapılacaktır. Şartnamesi her gün İzmitle Tümen Satıoııl~, 

• • oo 
komisyonunda a-örülür. isteklilerin belli gün ve saatte komısY 

gelmeleri, 
Cinsi 

Büyük kazan 
Küçük kazan 
Karavana 
Kevgir 
Kepçe 
Süzgeç 
Saplı tas 
Yağ tavaı;ıı 

Miktarı 

aded 
57 

104 
1000 

100 
100 
100 
ıoo 

150 

Kilosu 
beheri 

39 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5' 

Fiatı Tutarı 

Lira Kr. Lira Kr. 
l 45 3233 35 
ı 45 4524 
1 45 7250 
1 45 725 
1 45 725 
1 45 725 
1 45 725 

45 1089 

Lira 

18986.35 1526 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müesaeseıi 
Müdürlüğünden: ~ 

Benzol-Kreozot koymağa elveritli müstamel ve müce 
det 4000 aded her nevi galvanizli bidon satın alınacaktır· , 

Müessesemiz sahasında teslim ıartile satıcıların Ke.t~ 
bükte Müessese Müdürlüğüne acele müracaatleri ve verı11 
ğe talib oldukları miktarları bildirmeleri ilan olunur. 

• • • 
Buhar kaz m ve kamyon alınacaktır. Bak: inhisarlar V 

Müd. ilanlarına. 
------------~~~--------·--~~---------~------~ Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Kayseri Askeri Satınalma Komisyonu Riyasetinden: 
Tahmin edilen bedeli 19200 lira olan 19200 kilo sa~~ 

yağını 25·12.93~ pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfl ektıl 
mesi yapılacaktır. . 

İlk teminatı 1440 lira olup §artnamesi Ankara ve İst~11 • 
bul levazım amirlikleri ve Kayseri askeri satınalma komisyoıı 
larmda görülebilir. O 

isteklilerin ilk teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. üıı' 
maddelerinde yazılı vesnikle teklif mektuplarını ihale sae.tı11, 
dan laakal bir saat evveline kadar komisyon baıkanhğ1t 
vermiş bulunmaları lazımdır. Postada vukubulan gecikıtl 
ler kabul edilemez· 

Orman Koruma Genel Komutanlığı Satınalma 
Komisyonundan : 

ı.j~ 
Orman koruma genel K. taliıngah ihtiyacı için 240 bin " , 

ekmetin kapalı zarfla ihalesinde teklif edilen fiyat komisyonca 1'~ 
hah aörülmüı olduğuudan 2490 s. kanunun 40 cı maddesi mucib',. 
ce pazarlıta çevrilerek birinci pazarlığı 25.12.39 p zartesi aünii S I 

at 14 de An:.<arada Yenişehirde komutanlık binasuıdaki satınolı9 
komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 22800 lira olup muvakkat teminatı 1710 
radır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin şartnamesinde yazılı vesikalarla ve teminatlarile bl 

}ikte muayyen a-ün ve saatte komisyona gelmeleri. 
* • • ;.J 

106 ton kırık pirinç alınacaktır. Bale: İnhisarlar u. rJil 
ilanlarına· 

••• 
t 

Muhtelif erzak alınacaktır. Bak: İıt. Jandarma Satııı~ 
ma Komisyonu ilanlarına· 
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M ü t e a h h i t l er i n Takvimi 
~~----~----------~ Pazartesi 25.12.939 

ne ocakları tamiri (Edirne Ask. SAK.) No 1276 
(Marat Aık. SAK.) No 1276 
lin (izmir Ziraat Müd.) No 1265 
ıJı.eair-Badırma yolunda menfez inş. (Balıkesir Vil.) No 1267 
~en 11fat istasyonu ikmali inş. • ~ n ) No 1267 
lkesiı doğum evi ve köy mektebi kalorifer tesisatı ( ,, ) No 1267 

. 
Mhakau Ga-..i 3 

••• Mubam. be. %7,5 tem. Eksiltme · 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli .. ati 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları atağıda yazıla iki gu- ___ ___ _ -----
rup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere biularmda Muhtelif cins tahta I0,078 M3 
yazıla gün ve saatlarda Haydurpaşada Gar binası dahilindeki Komis- Yanğın söndürme le-
yon tarafmdan açık eksiltme usulile sahn alınacaktır. vazımı 7 kalem 1058 41 79 38 açık ek. 15 

Bu işe girmek İsteyenlerin her gurup hizasında yazılı muvakkat 6 328 00 24 60 
teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü sa· "1 Şa" t " t ht b' "t 1. t . 'b' k" d " . 

15
•
30 

t
. k d K . .. 

1 1
• d - r name ve a a e a ıs esı mucı mce yu arı a cını ve 

a me a ar omısyona muracaat arı azım ır. . . . . . • . ruıktarı yazılı a4 .t kalem eşya açık eksıltme usulde satın ahaaeaktır. 

430 76 32 30 açık ek. 14,30 

ils dış lastiği (İzmir Beled.) No 1267 

6 İt tırmık, kürek çapası ve sapı v. s. (lzmir Orman 
Müd.) No 1267 

Bu ışe aıt şartnameler Komısyondan parasız oıarak datıtıl· 1 il M h b d il · kk t t • ti k "it kt d - u ammen e e era, muva a emına arı, e ıı me ıa-
Çevİr e I ma 8 ır . . atleri hizalarında yazılıdır. 

g 1 - 29 kalem Remmgto11 marka yazı makıne parçalara, mu· 111 Ek ' it 26 Xlı 939 1 - - K bat • .Ja ı - M 
1 b b d 1

. 
66 1

. 
2 

. - sı me . . sa ı gunu a aırua Levazım ve u• 

~lltı (İskenderun Ask. SAK.) No 1267 
( ,, ) No 1267 

• k. fasulye, ve saman (Isparta Ask. SAK.) No 1267 

ammen e e ı l ıra 1 kuruş muvakkat temmah 49 lira 58 ku- b t b · d k' Al K • d ı kt . . .. .. ayaa şu esıo e ı ım omısyonun a yapı aca ar. 
ruş olup açık eksıltınesı 26.12.939 salı gunu saat ( 10,30) on buçukta iV Ş t b' 1 ı· t 1 · h - - - ş bed 

1 kt 
- ar name ve e a ıs e erı er ıun IOZB reçen u en 

yapı ace ır. 1 b'I' . . parasız a ına ı ır. 

2 - 55 kalem Royal marka yaza malunesı parçaları muhammen V İ t kl'I · k 'it · · t · d'l - tl d 
ır eti (Bornova Ask. SAK.) No 1267 

rt pazarı meydananın parke haline 
· No 1269 

bedeli 451 lira 48 kuruf, muvakkat teminatı 33 lira 86 kurut olup -::- 5 e 1 erın e .sı ~e _ıçm ayı~ e 1 en. P 0 ve aaa e.r e 
ifrrıtı işi (Mersin Beled.) k k .1 . • ,

6 12 939 I _ • (ll) b' d 
1 

k 0 7,5 guvenme paralarıle bırlakte mezkur Komııyooa ıelmelerı. 
açı e sı tmesı - . . sa ı gunu saat on ır e yapı aca tır. (I0\87) 4-4 

t. ankazı (İat. Beled.) No 1270 
lot ve yağ (Babaeski Beled) No 1271 
ktrik motörü (Ask. Fabr.) No 1271 
İı tomruj"u ( > ) No 127i 
Utüm (Bolu Alayı) No 1271 
ll)u matbua tabı (Adana Beled.) No 1272 
İ sınıf elbisesi, Beykoz postalı ve iskarpin, çorap mendil v.s. 
(Konya Bölae Sanat Okulu) No 1272 

O' \lı_. İat. yolu arasında imla işi (Ank. Vil.) No 1273 
ot (Edirne Ask. SAK.) No 1273 
~it semeri iskeleti (Tophane Lvz.) No 1273 
~P aabunu (Ask. Fabr.) No 1264 
llbük koku Uandr. Gen. Komut.) No 1264 

~· c;_lll ağacı (İçel Orman Çe~irge Müd.) No 1266 
ı li.stiiİ ve ala hortumu tist. Beled ) No 1266 

ll ~~, lahana \Ank. Lvx.) N_o 1266 
lln anbarı tamiri lDüzce lnhis. Başı:nüd.) No 1266 
lttıdda inkilap müze ve kütüphanesi tamiri tİst. Belcd.) No 1266 

Sondaj aletleri lİst. Elektr. Tram. Tünel İşlet· U. Müd.) No 1269 
Yon Hopel, Fordnaya Şevrole markıı (Salıhli Beled) No 1274 

tiye (Edirne Ask. SAK) No 1273 
lErzurum Kor SAK) No 1275 
lik (Tophane Lvz.) No 127.:> 
t.rııa, şehriye, k. üzüm_, bulgur, zeytin yağı ve zeyiin (Orr.-an 

l\oruma Gen· Komut. lst.J No 1275 
9"1ltpaşa Ask. fırrnı elektrik tesisata (Tophane Lvz.) No 1276 
t.ıtbpa~a hastanesi11de soğuk .su tesisatı bağlanması, havagazı te-
•ıaatı ba~lanması ve ampul (lst. Üniversitesi) No 1276 
l aem:ratörü (M.M.V. Deniz Mrk. SAK.) No 1276 
(Konya Aak. SAK) No 1276 
1llbpaşa hastaııeıi havaıazı ve su tesiaab için toprak hafriyatı 
Uıt. Univeraiteai) No 1276 
llit \O. L). Yolları) No 1236 
~tt müıabakası (Türk Ziraat Mühendisleri Biirli~i Ank.) No 1250 
·ı, ve imar planı tanzimi (Konya Eregli Beled.) No 1254 
\ınıet Konafıı iıış. (Gaziantep Pazarcık Kazaaı Malmüd.) No 1255 

,ır eti \Çorlu Kor) No 1259 
ç \Çorum Ask. SAK) No 1259 

~tci ııarı meydanının asfaltlanması (D.D.Y. Sirkeci) No 1259 
lltparla Tümeni) No 1260 
il faımlye \İat. Komut.) No 1260 
der ve yaatılı;. kılıfı, ekmek torbası (Gümr. Muh. Gen. Komut. 
ı.t.J No 1261 
traf mal:ı.emeai (Nafıa Vek. Mal:r.eme Müd.) No 1262 
çorabı \Tophane Lvz.) No 126~ 
~ ~Edirne Ask. SAK.) No 1263 
tyafı, sabun, makarna (Edirne Aak. SAK.) No 1263 
bt. manevra aandıgı (M.M. V.) No 1263 
~ırı tu:ılaıı topoiraf harıtaaı (Ank. İnhis. Başmüd.) No 1263 
.kırı tuı.lasına gelen suyun membaının sel tahrıbatından izalesi 
'ti (Ank. lnh. liatmüd.) No 1263 

inş. ve sınai imalat (Ank. Valiliii) No 1263 
' · yatak bezi ve pötikare dokuma bezi (D. Denizyolları İtlet
"1e U. M'üd.) No 12ti3 
' (D.D.Y. Haydarpaşa) No 1263 
' (Karaköıe Ask. SAK) No 1264 
lltı eti (İzmir Lvz.) No 1264 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

f eknik Ok~lu Satmalma Komisyonu Başkanhğmdan : 
:ı~ \' ıldızda bulunan okulumuz talebesi için (200) ve müstahde

için de (53).takım ki cem'an (253) takım elbise ihalesi yapılmak 
• ' 29.12.Y39 tarihine raatlayan Cuma pnü saat 15 de Gümüş

tıda Yüksek Mühendis Mektebi muhasebesinde toplanacak olan 
iıyonumuz buz.urunda kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon 
llr. 
tlbiaelerin muhammen bedeli (5060) lira ve ilk teminat (379) 
l50) kuruştur. İstekliler şartname ve nümuncleri görwek ve ilk 
itıab yabrmak üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar oku
ltta ve eksiltme aünü de Yüksek Mühendis Mektebine aelme· 
2490 sayılı Arttırma Eksiltme kanununu11 tarifalı ve şartname 

lhince tanzim edilecek teklif mektuplarının eksiltmeden bir sa. 
'~veline kadar Komisyonumuza makbuz mukabilinde verilmiş 
'1Qıaıı lb.ımdır. Poatada vaki olacak gecikme mazeret olarak 

111 edilmez. (10315) 3-4 

~k 
1 

"'ubammen bedeli ü500 lira olan üç kalem vagon krikosu 2.2.1940 
günü aaat 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada ıdare bina

il •atın alınacaktır. 
~u ite girmek isteyenlerin (412,50) liralık muvakkat teminat ile 

, ~rıun tayin ettiti vasikalara ve tekliflerini ayna gün saat 14,30 
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Ş•rtnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden 

>dt.rpa,ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 
(104 2) 3-4 

(10182) 4-4 ••• 

Muh. bed. % 7,5 tem. Eksiltmenin 
Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. günü şekli saati 

--- ----- - - - - ---- --------
Cam alat 2460 adet 2518 76 188 21 4.1.940 açık 15 
Ecza 107 

" 
494 85 37 31 

" " 
15,30 

Alatı fenniye 92 ,, :.623 65 196 73 ,, ,, J6 

' , ,, 111 kalem 5890 - 441 81 ,, pazar. 16,30 
Kırık pirinç 106 ton 9010 - 675 - 5.1.940 ,, 15 
Kamyon 1 adet 3150 - 236 25 

" " 
16 

1 - Şartname ve evsaf mı gösterir müfredat listeleri mucibince 
muhtelif tarihlerde eksiltmeye konup da talip zuhur etmeyen mal
zeme hizalarındaki usullerle sahn alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri muvakkat teminatlat'ı, eksiltme ve 
pazarlık günü ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

lll - Eksiltme ve pazarlık Kabataşda Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılaeakhr. 

iV - Listeleı· ve şartnameler her gün ıozü aeçen Şubeden pa· 
rasız alınabilir. 

V - Alatı fenniye listelerinde gösterilen katalot numaraları 
sadece aletin tip ve evsafını göstermekte olup şartname makamıo. 

dadır. Başka markalarda verilebilir. Bu hususta Kabataşda Şarap ve 
Kimya Laboratuvara Şubesine müracaatla daha fazla izahat alınabi· 
lir. Bu iş için pazarlık gününden evvel fenni teklif mektubları mez· 
kur Laboratuvar Şubesine verilmelidir. 

Vl - İsteklilerin paz.arhk için tayin edilen gün ve saatlerde 
} 0 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona 
gelmeleri. ( 10636) 1- 4 

* • • 
1 - Şartnamesi mucibince idaremizin Paıabahçe müskirat fab· 

rikası için bir adet buhar kazanı açık eksiltme uıulile satın alına
caktır . 

il - Muhammen bedeli 4400 lira muvakkat teminata 330 li
radır. 

111 - Eksiltme 8.1.940 pazartesi günü saat 14 de Kabataşda 
Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak-

br. 
lV - Şartnameler her gün sözü g-eçen Şubeden parasız alma-

bilir. 
V - İsteklil«:rin eksiltme için tayin 

7 ,5 güvenme paralarile birlikte mezkur 
olunur. 

olunan ıün ve saatte } 0 

Komisyona gelmeleri ilin 
(10656) 1-4 

------=-~ ......... w .. - ... w_...--..--.-.--
İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü : İımail Girit 

Basıldığı yeri : Akın Baumevl, lıtanhul 

Mh. kilo Mub. bed. n• 
0 15 Eksiltmenin 

Miktarı fi atı tutarı teminatı şekli 

Cinsi kilo lturuş lira kr. lira kr. 
---- - - - ,--- - - -- - - - - ----

Jskarta kanaviçe 4512 22 992 64 148 90 pazarlık 

n çul 1084 16 173 44 26 
" 

" 
kınnap 4940 15 741 00 111 15 n 

Yamalık kanaviçe 5000 30 1500 00 2'l5 açık art. 
Iskarta 

" 
5000 22 1100 00 165 n 

Yamalık çul 2000 25 500 00 15 pazarlık 

Iskarta çul 4000 16 640 00 96 
" Yamalık çuval 1000 30 300 00 45 
" lskarta > 5000 22 1100 00 165 açık art. 

hık.arta ip 4000 20 800 00 120 pazarhk 
lıkarta kmnap 3500 15 525 00 78 7; 

" Marka Bezi 200 25 50 00 7 50 n 
Y amahk kanaviçe 544 30 163 20 24 48 

" lskarta kanaviçe 1455 22 320 IO 48 
" Iskarta çul 400 16 64 00 9 60 n 

Iskarta çuval 190 22 41 80 6 27 
" lıkarta ip 31 20 6 20 1 " Iskarta kınnap 1896 15 284 40 42 66 n 

I - Numuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarı yazıla İı· 
karta sargılar hizalarında gösterilen uaullerle ayrı, ayrı satılacaktır. 

il - Muhammen bedelleri 0 
0 15 muvakkat teminatları hizala

rında yazılıdır. 

lll - Artlırmı.. 2.1.940 salı günü aaat 14 de batlıyacak ve ayoı 
günde bitmek üzere Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeıiadeki 
Alım Satış Komisyonu11da yapılacaktır. 

iV - Nüruuueler her gün sözü geçen Şubede ve mallarda Şem· 
ıipaf8, Ahırkapı depolarında görülebilir. 

V - İsteklilerin arttırma için tayin olunan gün ve .. atte °to 15 
miktarındaki güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilin olunur. (l0418) 2-4 

• • • 
1 - Şartname ve keşfi mucibince İdaremizin Cibali Fabrikası 

ttisalindeki binanın hedmi ile bahçe dıvarı inşası 550 lira muham
men bedelle pazarhkla eksiltmeye ve yıkılacak bina enkaza da 350 
lira muhammen bedelle pazarlıkla arttırmaya konmuştur. 

il - Pa:ı:arhk 30.Xll.939 cumarteıi günü saat 10 da Kabataşda 
Levazam ve Mubayat Şubesindeki Alam Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Keşifname ve şartnameler her gün sözü geçen Şubeden 

parasız alinabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve .. atte 0 

0 7.5 
güvenme paralariyle birlikte mez.kür Komisyona gelmeleri ilin o· 
lunur. (10391) 3-4 

1

1 

lstanbul Jandarma Satınalma 

1
. ŞEHiR TIY A TROSU 

Jl!U • Tepebaş• oram Komisyonundan: 

TEMAŞA ALEMİ 

~W kısmı Erzakın Miktarı ,, .... 
Gece saat 20,30 da 

YELPAZE 
istiklal Caddesi Komedi 

kısmında 
Bu akşam saat 20,30 de 

İKİZLER 

HALK OPERETi 

1 
Bu akfam saat 9 da 
Pazar matine 16' da 
ZOZO ile 

(GİT KAL) 
operetinin gala 

gecesi· Ayrıca: Atilla revüsü 
ZOZO - TOTO tarafından 

BORSA 
ÇEKLER 

22 - 12 1939 
Londra 5.21 
Nevyork 130.36 
Par is 2.9222 
Milano G.70 
Cenevre :.9. l47ii 
Amsterdnn 69.007;:ı 
Brüksel 21.595 
Atina 0.965 
Sofya 1.5925 
Madrid 13.5325 
Buda peşte 23.6825 
Bükreş 0.965 
Belgrad 3.1575 
Y okohama 31.045 
Stokholm 30.8275 

ESHAMIVE TAHVıLAT 
Ergani 19.70 

asgari 
kilo 
---
3000 
1000 
1800 

124000 
3000 
3000 
7000 

22000 
4-000 
4000 
5000 
7000 

8000 
3000 

3000 
2{)00 
2000 

l 10000 

azami 
kilo 
---
3600 
1200 
2200 

149000 
3300 
3300 
7800 

25000 
4800 
4800 
5800 
7800 

10000 
3600 

3800 
2500 
2510 

130000 

Erzalun 
cinsi 

Sade yağı 
Zeytin yatı 
Sabun 
Ekmek 
Zeytin tanesi 
Beyaz peynir 
K.ru fasulya 
Sığır eti 
Kuru nohut 
Mercimek 
Pirinç 
Bulrur 

Patateı 

Kuru aotan 

Makarna 

Kuru üzilm 
Toz teker 

Odun 

Tahmin bed. İlk teminata 
lira kr. lira kr. 
- --- -----
4320 324 

660 49 50 
660 49 50 

14527 50 1089 57 
859 64 43 

1089 81 68 
1560 ili 
8750 656 25 
576 43 20 
840 63 

1856 139 20 
1014 76 05 

600 45 ) 

126 9 45) 

726 54 45 

8.36 62 70 

500 37 50) 
631 25 47 35) 

1131 25 84 85 
1664 124 80 

Eksiltmenin Eksiltmenin ,. 
nev ı tarihi günü saati 

------ ---- ---- --
açık eksiltme 8.1.940 pazarteıl 10 

" " 
8.1.940 pazartesi 11 

,, 
" 

8 . t.940 pazartesi 14 
kapalı zarf 8.1.940 pazartesi 16 
açık eksiltme 9.1.940 sah 10 

n ,, 9.1.940 salı 11 
n " 

9.1.940 salı 14 
kapalı zarf 9.1.940 salı 16 
açık eksiltme ıo.ı.940 çarşamba 10 

n " 
10.1.940 çarfamha il 

n ,, ıo. ı.940 çarşamba 14 

n " 
10.1.940 çarşamba 16 

" 
,, 11.1.940 perşemhe 10 

" n 11.1.940 perşembe il 

" " 
11. 1.940 per19mbe 14 

" " 
11. t .940 pertcm be 16 

1 - Yukarda cinai ve miktarları ile tahmin bedelleri ve ilk teminatları yazılı on aekiı kalem er· 
zak kapah zarf ve açık ekıiltmelerle satın alınacak ve kapah zarf veya açık eksiltmeleri hizalarında 

iÖsterilen gün ve saatlerde Taksim ·Aya:ı:pa,ada Jandarma mıntaka komutanlağı binaaındaki komisyon•· 
muzda yapılacaktır. · 

2 - Şart kitıtlara her gün komisyonda l'Örülebilir. Veya parasız alınabilir. 
3 - İsteklilerin talip olacakları erzaka ait İstanbul Levazım Amirliği veznesine yatıracakları ilk te

minat makbuzu veya banka kefalet mektubu ve şart kağıdında yazıla sair belaelerle beraber açık ek· 
ıiltme muayyen saatlerinde komisyona gelmeleri ve kapalı zarf ekıiltmeleri için zarflarını ekıiltme aa· 
atinien bir ıaat evveline kadar komisyonda bulundurmaları. (10597) 1-4 
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ADMINISTRATION 

Galata, Ferm eneciler Cad0 

. Kenber ! lan 2 e Etngc: 

No 8-9 11·12 

Telephone: 49442 

Pour la Publicite s' adresser 
a l' Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui ------
Objet de t'adjudicatlo:- - -Mode 

d'adjudicat. 

A]Adjudications au Rabais -
Prix 

eıtimatif 

c;;..tion. 
provisoire 

u;-d';dj;dication e tdu 
Cabier des Charges 

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Constr. mur, parapet ete. Publique 
Const. pave rue Şnkayıkaralığ-ı a Teşvildye 

" Nişnntaş 

4948 -
1303 -

371 10 
q7 73 

Municip. Ank. 
Com. Perm. Mun. lst. 

Jours Heure-; 

9-1-40 10 30 
8-1-40 14 -

Constr. mur aux dcpôts de petrole a Çubuklu " 5214 17 :i91 07 " ,. 8-1-40 14 -
Const. chnmbre pr. jardinier et W .C. " 2454 79 184 11 Com. Perm. Mun. lst· 8-1-40 14 -
Const. escalier en beton armc 655 08 50 - Dir. Telephones Anlc. 5-1-40 15 -
Dressement plan de pr.rc Publique Municip. Yenişehir 8-1 ·40 

_P_r_o_d_u_i_ts_C_h_im_iq..:.u_e_s_e_t_P_h_a_r_m_a_c_e_u_ti.._q~ues-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Articles en verre: 2460 p. Pnblique 2518 76 188 21 C. A. Econ. Monop. Knbntache 4-140 15 -
15 30 
16 -
16 30 
14 -

Produits pharmnceut.: 107 lots " 494 85 37 31 > :» 4·1-40 
lnstruments techniques: 92 p. " 2623 65 196 75 " " 4-1-40 

,, » 11 l lots Gre iı gre 5890 - 441 81 > > 4-1-40 
Appareil de pomu ventilnteur do prof. Hede Publique 1421 - 106 58 Com. Perm. Mun. lst. 8-1-40 

rer pr. les hôp. et le dispcns:ıirc d'Eyüp: 7 p. 
Produits pharmaceut. pr. Ics cliniques de l'hôp. ,, 1055 50 79 17 .. n 8-1-40 14 -

Cerrahpaşn et de la foculte de medecine: 8 lots 
Produits pharmaceut. pr. l'hôp Haseki: 122 lots " 4059 80 304 49 J) 

" 
8-1-40 14 -

Electricite-Gaz-Chauffage Central (f nstallaUon et Materiel) 

lnstall. electr. de l'hôp. de 80 lits a Elazıg Pli cnch 28337 72 2126 - Dir. Trav. Pub. Elazıg 12·1·40 15 -
,, ,, hôp. Haydarpaşa Gre a gre 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Toile pr. paletots: 1070 m. 
Etoffe pr. costumes: 2600 m. 
Pantoufles pr. hopital: 5000 paires 
Toile pr. lit: 10000 rn. (aj) 
Escarpins: 310 paires 

Pli cach 
,, 

" Publique 

Costumes (jaquettes, paletot): 100 p.-chaus- Publique 
sures: 105 p.-casquettes: 115 p.-costumes 
pr. ouvriera: 15 p. 

lem. 5 -
le m. 4 65 

8250 -
3500 -

la p. 7 -
1415 -

401 25 
945 75 
618 75 
262 -
163 -
106 12 

Com. Adı. Comm. Mil. lst. Fındıklı 29-12-39 9 30 

Dir. Hyg. Assist Soc. ist. iı Cagaloğlu 

" " Com. Ach. Mil. Kayseri 

" ,, 
C. A. Ecole lngen. Gümüşsuyu 
Com. Ach. Econ. Monop. Kabatache 

6-1-40 11 -
6-1-40 11 30 

26-12-39 
25-12-39 

8-1-40 
9·1-40 

lli -

17 -
14 30 
15 -

Cc.ıstumes: 165 compl. la p. 25 - 310 - Dir. SOrete Ank. 8·1-40 15 -

Transport-Chargement - Dechargment - Fourniture de Bureaux 
~--------

Chargement et declargement de ble Office Cereoles Agence Kayseri jusqu'au 12-1-40 
Transport de ble Gre a gre ,, ,, ,, Şarkışlar 15-1-40 10 -

Combustible - C rburant-Huiles 

Pclrole: 12537,5 k. 
Benzine, vncoum, vnlvaline et grnisse 
Bois: 250 t. 

" 1050 ,, 

Divers 

Bride en cuir: 1000 p. 
Bridei en chaine: 300 p. 
Selle; 157 p. 
Voitures de transport a double chevaux: 

179 p. 
Cbaudiere pr. vapeur: 1 p. 
Camion: 1 p. 
Gelntine d'ete: 500 k.·id. d'hiver: 750 k. 

Cre iı gre 

n 
,, 
,, 

Gre a gre 
,, 

Pli cach 
,, 

Publique 
,, 

Gre iı gri: 
Rep. cnmion ,, 
Bascule de 500 le.: 10 p.·id. de 300 k.: 40 p. Pli cach 
Camion de 2 t. pr. !es etnbliss. de Karanğaç 
Concession d'exploitntion d'autobus entre Emi· 

n 

nönü·Karaköy-Şişane, Kasım paşa et Yenişehir 
Sable pr. les routes de. Kadıköy: 250 m3 Publique 
Bouche, corniere ete pr. pompes a incendie ,, 
Planb d'arbres ,, 

" 
Tuyaux avcc acccss. pr. la Oir. dcs jardins 
Plaqueı de signaux pr. etre posees aux ponts 
Boıtes metalliques: 3000ll p. Gre a gre 

Articles en boiı de sport 
Cbaudron gr.: 57 p.-id petit: 104 p.•gamelle: Gre 

1000 p.-passoire: 200 p - gr. cuiller: 100 
p.-gobelet: 100 p.·poele a frire: 150 P• 

Bidons g-alvanises: 4000 p. 

Provisi ons 

a gre 

Viande de boeuf: 22·25 t. 
Poiı-cbiche ıec: 4-4,8 t. 
Lentilles: 4-4,8 t. 

Pli cach 
Publique 

Riz: 5-5,8 t. 
Ble concasse: 7-7,8 t. 
Pomme de terre: 8·10 t.-oirnonıı: 3-3,6 t. 
Macaronis: 13·3,8 t. 
Raiıin ıec: 2-2,5 t. 
Sucre: 2-2,5 t. 

' " ,, 
,, 
" 
" 
n 

" 

2632 88 
14000 -
4500 -

18900 -

900 -
66 -

7065 -
14320 -

4400 -
3150 -

10000 -
2600 -

625 -
2056 40 
2150 -
2462 35 
1323 40 

15000 -
1560 -

18986 35 

8750 -
576 -
840 -

1856 -
1014 -

726 -
83ü -
500 -
631 25 

197 47 
2100 -

675 -
2835 -

72 45 

529 88 
1074 -

330 -
236 25 

750 -
195 -

46 88 
154 23 
161 25 
184 68 
99 26 

2250 -
234 -

1526 -

'656 25 
43 20 
63 -

139 20 
76 05 
54 45 
62 70 
37 50 
47 35 

Com. Ach. Milit. Kayseri 
Com. Ach. Mil. Edirne 

" 
" 

" » 

Com. Acb. Milit. Kayseri 

" ,, 
" " 
" " 

C. A. Econ. Monop. Kabatache 

" n 

" ,, 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlc, 

" " Com. Perm. Municip. Ist. 
Com. Perm. Mun. Ist. 

" n 
n n 
il > 

> > 

J) » 
Com. Acb. Mio. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. Mil. Edirne 

> Div. lzmit 

3·1-40 
25-12·B9 

4-1-40 
4-1·40 

15 -
16 -
9-

10 -

26-12-39 14 .-
26-12-39 14 -
27-12-39 16 -
29-12·39 16 -

8-1-40 14 -
5-1-40 ti) -

9-1-40 15 -
25-12-39 11 -

6-2·40 11 -
8-1-40 14 -

Jusqu'au 29· 12-39 

8-1·40 14 -
8-1-40 14 -
8-1-40 14 -
8-1·40 14 -
8·1-'40 14 -

10-1-40 15 -
28 12-39 11 -
25-12-39 15 -

Dir. Fabr. Fer et Acierde Turquie a'adresser d 'urgence 

Com. Ach. Gendr. Jst. Taxim 
/) 

" > 

" > 

> 

,, 
" 

» 

" 

" > 

)) 

" ,, 

9-1-40 16 -
10-1-40 10 -
10-1-40 11 -
10-1-40 14 -
10-1-40 16 -
11-1-40 10 -
11-1-40 11 -
Jl-1-40 14 -
11-1-40 14 -

(3 üncü sayfadan devam) 

Sığır eti (Safranbolu Ask. SAK) No 1264 
Eskişehirde iki zımba binası ve parmaklık inşası (Eskişehir ı, 

No 1264 
Eçya nakli (En.urum Ask. SAK) No 1264 
Dosya ve kırtasiye dolabı (ist. Üniversitesi SAK.) No 1277 
Odun (Vize Ask. SAK.) No 1277 
Yulaf, sadeycğ, arpa ve k. ot (Vize Ask.) No 1277 
Sığır eti, k. fasulye ve ekmek (Orman Kor. Gen. Komut. 

No 1277 
Demir boru (İnhisarlar U. Müd.) Na 1277 

Memento des Fournisseurs 

Lundi 25.12.939 

Rep. foyer hôpital (Com. Ach. Milit Edirne) No 1276 
Farine (Com. Ach Mil. Maraş) No li77 
Benzine (Dir. Agric. İzmir) No 1265 
Coııstr. dalots ı;ur route Balıkesir Bandirma (Vil. 
Achev. constr. a la station selection Gönen ..ı 
lnstal. chauffage central a in creche Balıkesir > > 
Chambre a air et pneux (Municip. İzmir) No 1267 
Rateau, marteau, piocbe, ete. (Dir. Forets İzmir) No 1267 
Bois et farine (Com. Acb. Mil. İskenderun) No 1267 
Farine et haricots secs et paille (Com. Acb. Mil. lıparta) No 
Viande de boeuf ,, > .ıı Bornova) No A 
Transformation en pare de la pince Yogurt Pazarı (Muoicip. !\! 

No 1269 
• Decowbres bat. (Municip. İst) No 1270 
Mazout et huile pour machine (Municip. Babaeski) No 1271 
Moteur elcctrique (Fabr. Milit.) No 1271 
Tronc de noyer (Fabr Milit.) No 1271 
Raisins secs (Com. Acb. Milit. Bolu) No 1271 
lmprimes (Municip. Adana) No 1272 
Costumes, cbaussures, chaussettes,mouchoirs ete. (Dir. Ecolc ~~e 

Konya) No 1272 
Trav. remblai sur route Ank. İst. (Vil. Ank ·) No 1273 
Foin (Div. Edirne) No 1273 
Squelettes de selle (lnt. Tophane) No 1273 
Camion (Municip. Salihli) No 1274 
Orge monde (Com. Ach' Milit. Edirne) No 1273 
Fariııe > » » Er:ıerum) No 1275 
Macaronis, orge moade, bles coııcasses, huiles d'olives el 

(Commaııd. Gen. Prot. Forets) Na l275 
lnstal, elcctr. au four Davutpaşa (lnt. Tophane) No 1276 
Rep. iııstal. et ampoules electriques (Com. Ach. Univeuite 

No 1276 
Gcnerateur Diesel (lnt. Maritime Minist. Def. Nat.) No 1276 
Carbure (Ch. de fer Etc.t) No 1236 
Dressement plan restauration et carte geographique (Mun. 1' 

No 1254 
Constr. konak gouvernemental (Mun. Gaziantep) No 1255 
Viaııde de boeuf (Corps Armee Çorlu) No 1259 
Riz (Com, Ach. Milit. Çorum} No 1259 
Savon noir (Fabr. MiJit) No 1264 
• Bois de sapin (D.ir. Forets İçel) No 1266 
Trompe (Municip. lst.) No 1266 
Rep. depôt de tabacs (Dir. l\lonop. Duzce) No 1266 
Rep. bibliotheque du musee revolution a Beyazıd (MunicİP 

No 1266 
• Appareils de soııdage (Dir. Exploit. Elect. Trams et Tun ne I 

1~69 

Trav. asplıaltnge iı la plac.e gare Sirkeci (Ch fer Etat) No ızJ 
Farine (Com. Aclı. Milit. Isparta) No 1260 
Haricots secs (Command. İst.) No 1260 
Sacs pour ~ain, tnie d'oreillers ete. (Com. Ach. Comm. Geıı· 

Douan. lst) No 1261 
Articles photogrnphiques (Minis. Trav. Pub) No 126:? 
Chauuettes en laine (lnt. Tophane) No 1262 
Bois (Com. Ach. Milit. Edirne) No 1263 
Beurre savon et macaroniı (Com. Ach. Milit. Edirne) No ı2aJ 
Caisseı pour manoeuvre (Minist. Def Nat.) No 1263 
Dres. carte topograpbie iı la saline Çankırı (Dir. Monop• 

No 1263 
Const. a la saline Çankırı (Dir. Monop. Ank.) No 1263 
Armoires pour dossier (Com. Ach. Univ rsite İst.) No 1271 
Bois (Com · Ach. Milit. Vi:ıe) No 1~77 ' 
Constr.-chnussee et trav. d'arts (Vil. Ank.) No 1263 
Toile (Dir. Gen Exploit. Voie Marit.) No 1263 
Toile fine (Chemiııs de fer Etat) No 1263 
Orge (Com. Ach. Milit. Karaköse) No 1264 
Viande de mouton (lııt. İzm•r) No 1264 

> de boeuf (Com. Adı. Mitil. Snfrnnbolu) No 1264 
Constr. bat. a Eskişehir (lnt. Eskigehir) No 1~64 
Transport effets (Com. Ach. Milit. Erzurum) No 1264 
Tuyaux eıı fer (Dir. Gen, Monop.) No 1277 


