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Ekonomik Haberler 
" Ktğıt ihtiyacımız 
uG 

'r11t 
11

1 
trenle şehrimize gelen 

._11,
0~.avyanın katıt fabrikaları 

~11t11 
• Uınumi katibi doktor 

'•rd 
8
f 1fler ile mühendis Kren· 

1t4~ıt ıneınleketim ize her nevi 
)'Gıı Veraıek ve mukabilinde 
tld11~e Yapağı almak niyetinde 
&

11 
arını söylemiılerdir. 

ııt,11 zevattan başka dünkü eks· 
l. e şehrimize bir çok ticaret 
~etle. d & rı e gelmiştir. 
~ 11li111~Yanda Fransanm en bü
bt d •tık fabrikası .ahibi Nen· 

F'ab . vardır. 
bu 1• rı.lr.atör Türkiyeye otomo· 
t•Ya lıtılr.leri ve her türlü lastik 
)'ac

111 
ıa~dereceklerini ve ihti· 

I~~ Y~:ı~e ellisini kartıhyaLi
~lar~rını söylemiştir. Alaka
ıı..~k a bu hususta temaslar ya· 

& tır. 
ı,-.."ııdan bir müddet evvel İta

"' 'd ' ~1 
en manifatura ve demir 

~li.ı r darı da dün şehrimize dan-
"fler · · 

'-Pıle ır. ltalyan fabrikalariyle 
--itt· 11 teınaslar iyi neticelen
'ııı.~'· Yeni Türk-ltalyan ticaret 
.. ~lll•sı ın •. t . . 
"''ıtıl ._ er ıye e 1rırer garmez 

'"et' . "lld ıınıze her çefit mal 
trecekl d' lij er ır 

rk - ltatyan ticaret enla$ması 
1~ mUzakıreteri 

lirki · · 
~lltki i-• ıle italya arasında bu 
tııı ıcaret mübadelelerini ~a
~ltı~lksadil~ toplaııaıı muhtelif 
'• hi/0tı mesaisini ikmal etmit 

Protokol imza edılmiştir, 

~f Afyon ihracatı 
~111:011 fiyatları dünya piyasa· 
'-ıl4u • IDübinı miktarda yüksel· 
•- r. Et· d 
~~ ltı ın e külliyetli miktarda 
"'fır e\fc\ld olan afyon inhisarı 
~d l&ttan İatifade ederek ta· 
~~ıı,•tıııı? mühim bir kısmını 
~t l~ felırınek için büyük par· 
~lah:~• elDJiştir. Geçen sene 
f'tt illi ıl~eo beher morfin de
)'~ııı. 25 kuruşdan aldığı a. 
h "'ııı b, l Paralarını tevzi etme· 

~ •nıışıır. 

lt.ı Verı;;-p;nayırı 
IA..: Ytd 
d:-"I d • Verone'de 10 mart 

(1 ;"•-.ı lltı 19 mart 19~0 n kadar 
~t ~ etı:nck üzere 44 üncü Zi

\tt~ Scygir Panayırı açıla-
~~\' 
~ VAN MAHSULLERi 

ııy, b - o -
. Orıalarında bazı hayvan 

~ ltıalıaulleri fiatları 
Ürı b 'i U M U R T A 

Orsaıı: 

s. 2. 1940 
S A B 

65 den 60-65 ~5-60 
ynkarı 

Tütün tacirleri de birlik kurmak 
istiyor 

Türkiyeden tütün satın almak 
üzere şehrimize gelen ve An· 
karadan avdetinden ıoııra da 
temaslarına devam eden İngiliz 
heyeti tütün mübnyaasını yerli 
tüccarlar vnsıtasile yapmakta
dır. Müzakereler hala muhtelif 
ticari firmalarla devam etmek
tedir 

Hükumetin ihracat mallarımı7. 
için birlikler vücude getirdiğı 

şu sırada tütün satış ve ihracı· 

uın dn, bundan böyle, bir elden 
yapılmasıuı temin için maruf 
tütün tüccarları da bir araya J'C· 
lerek "Türkiye Tütüncüler Bir· 
li(in namı altında bir teşekkül 

vücude getirmek üzere vilayete 
müracaat etmek üzere faaliyete 
geçmişlerdir. Esasen bir sene 
kadar evvel böyle bir müracaat 
yapılmış, fakat henüz biç netice 
ahnmamıfb. Tütün tüccarları bu 
teşebbüaün bir an evvel netice· 
leumesi için faaliyete gececek
lerılir. 

Kendir tohumu talebi 
İıirn ve adresi aşaA-ıda ya:ıılı 

firma menleketimizdeıı kendir 
tohumu ithal etmek arzusunda
dır. İbraeatcılarımıxııı kendisine 
nümune ve fiat göndermelerini 
istiyor : 
Cooperative Agricole 

Generale de Produ ts 
Francopanova 15 

_ _ Beograd 

Fransız Takas Ofisi 
Şimdiye kadar Paris Ticaret 

Oılasına bağlı olan Takas Ofisi 
1. 1.940 tarihinden itibaren Ma· 
llye Vekaletine bağlanmıştır. 

Keçi kılı stoku azaldı 

Son 2amanlarda keçi kılı ih 
racatı günden güne arttığından 

memleketimizde bu senekı stok 
miktarı ancak 40 50 ton kadar 
kalmıı denebilir 

Devlet ihtiyacı için teahlıüdat
ta buluııan müteahhitler keçi kı
lı tedarikinde çok müşkülat çek· 
mektedirler. Harpten evvel ki
losu 40 knruşıı satılan keçi kıl

larını şimdi İtnlyanlaı 90·95 ku· 
ruşa kadar almaktadırlar. 

Yeni kırkım mevsimine daha 
beş ay vardır. Müteahhitler, mem· 
leket ihtiyacım nazarı dikkate 
alarak keçi kıllarına lisans ve
rilmemesi, batta ihracının men'. 
inin çok yerinde bir tedbir ola· 
cağını söylüyorlar. 

Taze, Dondurulmuş ve Kon~erve 
Etler Gümrük Resminden Muaf 

1.2.1940 tarihli Resmi Gazete ~ c o 
~ 50-SS 45-50 de intişar eden bir kararname-

~ !<ıh~ gr. gr. gr gr. gr. 
~t~ 1. ~ltıta~e _ 8 112 8 7 114 6 112 ye göre Frnnaa'da, ecnebi mem-
ı,, 1•1,11 l?ıtaıe) ı leketlerden ithal edileeek taze, 

~ llt •-.h 1 9 8 112 8 7 1/4 6 112 dondurulmuş ve konserve etler 

4ı ~ ::ı~ 9 8 112 8 7 114 6 112 20 haziran 1940 tarihine kadar 
'llh 8 M U M U Gümrük Resminden muaf tutul · 

~ ~ 7 °rsası : mu~tur 
~ '-d'a'-~ • 2. 1940 P'ranlc. 

'-ıı. '1 2200 - 2250 
2550 2575 
2550 2575 

•t : lOQ 2950- 3000 
lld , lcilo 19in Manilya 

.,, : ııtreporu 

-,~) 2• 2. 1940 Şilin 
t'°'ll. lr& 

~ ' ., 
11ıııılt11bat aatı~ı 145; 

1 1
'tl'-, S •, ., itibarf 150/-

• O ıcı 
il • 1 o 800 gramlık İngiliz 

9111ii iizarlntdlr. 

Takas Limited Şirketin 7.2.1940 
tarihindeki vaziyeti 

-o 
Taku novıleri 

Entarşanjabl 

lngiliı. 
Fransız 

lıveç 
İ1Viçre 
Holan 
Btlçika 

Baltıyeler !, 

189 694101110 
662 182/10f09 
264 .440/16/20 

17.865/07/04 
55.159/16/02 
7.980/19/01 

22.828103101 

l{anunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
Muamele Vergisi Kanununun bazı hükümlerini değiştiren 3766 No. 

kanunun tatbik sureti hakkında Maliye Vekaletinin Tamimi 

Yeni kanun bu nevi detirmen· 
!erin muamele vergilerinin de 
maktuan tab kkuk ettirilmesine 
cevaz vermektedir. A n ·ak bu 
cevaz, değirmen aabiplerinin 
maktuiyeti talep etmelerine bağ· 
lı oldutundan talebi olmıyanlar 
hakkında maktuiyct usulü tnt 
bik ohınmıyo.caktır. 

Bu madde hükmünden istifodc 
edecek değirmenler, vnlssiz ve 
elekli, diğer bir tabirle elek ter· 
tibatı bulunan taş de}irmenleri
dir. Bunların ayın z manda, mu· 
harrik kuvetleri on beygiri de 
geçmemesi şarttır. Muharrik kuv
vetin su, yel. motör olması, hai
zi tesir değildir. 

İşte bu 'artları haiz bulunan 
değirmenler talep ettikleri tak· 
dirde muamele veriilerinin se. 
nelık olarak waktuan t~hakkuk 
ettirilip tahsiline aalilıiyet veril
mektedir. 

!\!aktu verginin ne ıuretle tarh 
ve tahsil olunacatı, yeni kanı.ı· 
nuıı dördiiucıti maddeıinde muı· 

f assalan ve açık olarak izah e· 
dilmiş oldutundan burada ayrı· 

ca izahat verılmesine lü:dim gö· 
rülmemittir. Bu değirmenlerin 
maktu verrilerine aid tarlı ve 
tahsil muameleleri, 69 seri nu
maralı tamimııı altı illi onuncu 
maddelerile 70 seri numaralı ta· 
mimde verilmi'l olan izahat dai 
resinde cereyan edecektir. Yal
nız bu suretle maktu \•ergiye 
tabi tutulmu' olan değirmenle

rin vergileri hakkıııda, 3535 sa· 
yılı kanun bükwüııe nazaran ba
zı fı kr.ılar vardır ki, onlar da 
aşağıda gösterilmiştı r : 

1 - Sözü geçen değirmenlerin 
maktuiyete batlıınmaJarı bunu 
yazı ile varidat dairesinden ta
lep etmelerine bağlıdır. Bu ta
lep her seneniı\ takvim yıla ba
şına kadar1 yapılır . Bu •Uretle 
talepte bulunan değirmenlerin 

takvim yılını takip eden mali 
yıldan itibaren vergileri maktuao 
tarh ve tahsil olunur. Bu talep 
takvim yılından sonra yapılmış 

ise yspıldığı takvim yılını tı;kip 

eden mali yıldan itibaren tatbik 
edilir Mesela : 31 kanunuevvel 
1941 so ııuna ltadıır vaki talepler 
1942 mali yılından ve 1 kanu· 
nusaııi Hl42 tarihinden 3 ka
nunue vvel 1942 tarihine kadar 
vaki t lepleT de 1943 mali yı

lındaıı itibaren tatbik olunur. 
il Maktu vergiyi t lep et· 

mit olanlar, iki yıl maktuiyet 
usulüı e tabi olmadan e\ v\'el bu 
taleplerinden vaz ~eçemezler. 

Maktuiyet usulile verigiye tabi 
buluı an bir değirmen, bu uıml

den " nz geçmek istediği takdir· 
de iki sene bu usulde vergi ver
miş ol nak ve talebini de biriıı

cikanun ayı sonuna Radar yo.zı 

ile vuridat dairesine bildirmiı bu
lunmak şartile, talebi takip eden 
mali yıldan itibaren beyımname 

uıulile vergiye tabi tutulur· Böy
le bir talep vukuuoda, bu değir 
mene ertesi mali yıl için m ktu 
vergi tarlıolunmaz. Değirmen 

sahibinin .muamele ve iptidai 
maddeler alım ve sarf defterle· 
rini taıdik ettirerek mali yıl ba
tından itibaren kayda ba1lama11 

~ ve aylık beyannamelerini ver· 

1 mesi icabeder Bu suretle mak
tl'iyetten vaz geçen detirmenler, 
tekrar, maktuiyet usalüoe dön
mek istedikleri takdirde iki se· 
ne, beyanname uıalile vergiye 
t ... bi olmadan evvel talepleri ter 
viç olunmaz.. 

111 · Maktu vergiye tibi tutul
muş ola n değirmenlerden mali 
sene içinde işini bırakanların 

vergisi işi bırakma keyfiyetiııin 
yıızı ile· varidat dairesine bildi
rildigi tarihe kadar t bıil oluna
rak o tarihten sene ıomına ka· 
dar olan kısmı terkin olunur 

iV Butdayı Koruma Karıılı· 
fı K o.nununuu birinci muaddel 
maddesine ı~re elek tertibatını 

havi detirmenlerin, Laıtdayı ko· 
nı a vergisine tabi balundı.ık· 

ları m1ılümdur. Bu meyanda ye· 
ni kaaunua d~rdiimıii waddeıile 
maktu muamele vergisine tlbi 
tutulmalarına cevaz verilmiş olan 
valHİZ n elekli detir•enler de 
muamele verı-i.ile beraber buA"· 
dayı koruma verıisine de t&bi 
bulunmaktadırlar. Yr.ni knnua, 
ba nevi değirmenlerden, m11a
mde vergisinde maktuiyeti ta· 
leb etmiş olanların ltutdayı ko· 
ruma vergisinde de maktuiyeti 
kabul etmiş sayılacağını tası ih 
etmektedir. 

Buğdayı Koruma Vergisi Ka
nununun bazı hftkimlerini de
ğiştiren 3767 sayılı kanuu ile 
bu değirmenlerin buğdayı koru· 
ma vergilerinin de maktuan tarh 
ve tahsiline cevaıı: verılmit ol
du~undan, muamele vergisinde 
maktuiycti isteyen deiirmenle
rin bugdayı koruma vergilerinin 
de, mezkQr kanuı daki hüküm· 
ler dairesinde maktuan tarh ve 

1 tahsil edilmesi ve maktuiyelten 

1 vaz geçildiği takdirde, buğdayı 

1 koruma vergisinde de maktui-
yetin kaldırılması lazım jCJir. 

Yeni kanunun dördüncü mad
de i mucibince m lı.tuiyete ba
glanacak olan detirmeıılerin 

defter tutmalarına ve aylık be· 
yanname vermelerine bittabi li
zum yoktur. 

() - Yeni kanun, makt11 \'er• 
giye bağlaumasına ceYaz verilen 
detirmeıılere, kao•nun ilk tat
bik senesindeki vaziyetleri an· 
laşılmak üzere varidat dairele
rince teblij"at yapılacaiı hakkın· 
da ikincı m•vakkat waddeıiode 

bir büküm vazetmektedir. Bu 
hikme göre varidat daireleri 
mıntakaları dahilinde bulunan, 
muharrik kuvveti 011 beygire 
kadar elekli valuiıı de(irmenle
re, maktuiyeti isteyip iıtemedik
lerini bildirmelerini bir defaya 
mabsua ol ak üzere yn.ı ile 
tebliğ edeceklerdir. Bu tebliğ 

terihinden itibaren bir ay içinde 
malduiyeti iıtemediğini yaaı ile 
bildirmemiş olan de~irmealerin 
muamele ve b11gdayı koruma 
vergileri 1940 mali yılından iti
baren maktuaa tahr ve talasil 
olunacaktır. Aynı büklm bu 
detirmenleriu bnj"dayı koruma 
vergileriuin aktuan alınmaaı

'na cevaz veren 3767 aayılı ka
nunun muvakkat maddesinde de 
mevcuttur. 

(De•amı var) 

M ü t e a h h i t l er i n T a k v i m i --..--,.,.,.. 
YARIN 27. 2. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

M. M. Vekaleti : 
Karbeaat de biımut (No 1299) 
lılç (No 1325) 
Kareaori yap (No 1.339) 

İsparta Aıkeri SAK: 
Sadayat, kuru fasulye , nohut, arpa, pi· 

riuç vı (No 1321) 
Nohut, pirınç ve ı.eyt"r, yatı (No 1321) 

Tokat Kor SAK : 
Un (No 1322) 

Edirne Askeri SAK : 
Arpa (No 1324) 
Tavla İD,. (No 1133) 

Çubuk Belediyeai: 
Motopomp (No 1325) 

D. D. Y ollnrı : 
Dem"rdeu lıilct dolabı (Ne 1325) 

Kitabya Hava SAK: 
El:.mek (No 132.S) 

labiaarlar U Müd. : 
Tuz küfesi (No 1326) 
Liiıt ık ronde a (No 1326) 
Muhtelif ecı.a (No 1326) 

Trabzon Belediyesi : 
Ani be1a ioş. (No 1334) 

• • 

ıur 

İst Kom•tulıfı : 
Maltepe atış olı:u lu .relları için malı:eme 

(No 1335) 
Kuru fuul)e (No 13-40) 
Benzin (No 1335) 

İst. Belediyesi : 
Üıküdar itfaiye binHı babçe dıvannın 

temel kıım nın tahkimi iş i (No 1335) 

T opb~oe Lvz. SAK : 
Kantarma (No 1336) 
Şilte li lı: beı: (No 1337) 
Nöbetçı muıambası (No 1337) 

Malatya Viliyeti : 
Şose tamiri (No 1336) 

Aakara Belediyesi : 
Knnı yecılik ot (No 1S37) 

Deniz Lvz. SAK : 
Torna tezgahı (No 1339) 

G!mr. M•h. Gea. Kem. İıt. SAK 
Kaput (No 1339) 

Hamiş : ( ] Tırnak içme alınmıt nu• 
ara or, iw ın hanı;i sayılı gaı.eteııle ue,r· 

oldu§"nnu göıtenr. 

C-J Sonunda yı ldız. ifareti bulauaa itler 
muı.ayedeye aıtt r. 

SALAR 
lzeme-Harita 

p. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
21.2.940 çarfamba saat 15,30 da pazarlığının B. Posta

hane binası birinci katta Müdürlük odasında toplanacak ko· 
misyonda yapılacağı ilan edilmiş olan B. Postahane bahçe
sindeki benzin tankları üstüne yaptı rılacak demir sundurma 
inıası iti için toplanan Komisyona herhangi bir talip müra
caat etmediğinden pazarlığın 6 3.940 çarf!lmba sant 15 30 da 
yapılması kararlaıtırılmıştır. 

Keıif bedeli 383 lira 82 kuruş. muvakkat temina t 29 li· 
radır isteklilerin olbaptaki keşif ve şartnamesinı görmek ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde 
mezkur Müdürlük İdari Kalem Levazım kısmına, pazarlık 
rün ve saatinde de buna benzer iş yaptıklarına dair pazar· 
lık gününden en az 8 gün evvel idarelerinden alacakları ve· 
sikalara istinaden İstanbul Viliiyetinden alınmış ehliyet ve· 
sikası ve muvakkat teminat makbuzlle birlikte Komisyona 
mürucaatları· · 

• • • • 21.2.940 Çarşamba saat 14,30 da B. Postahane binası birinci 
katta müdürlük odasında toplanacak alım satım komisyonuoda açık 

1 eksiltmesi yapılacağı ilin edilmiş, B Çekmece P. T. T. Merkez bi
nnsı tawiri işi için toplanan komisyona herhangi bir talip müracaat 
etmeditinden eksiltme 6.3.940 çarşamba saat 15,30 da yapılmak ü
zere 10 ıün müddetle uzatılmıştır. Keşif bedeli 1350 lira 27 kuruş 
muvakkat teminat 1 ıl liradır Taliplerin olbaptaki keşif ve şartna· 
melerini J'Örmek ve muvakkai teminatlarını yatırmak üzere ç lışma 
günlerinde mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına, eksiltme 
gin ve saatinde de en az bir taabhüdde 1000 l.ralık bu işe benzer 
iş yaptıtma dair idarelerinden almıı oldutu vesikalara istinaden 
İstanbul vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden S gün evveJ 
alınwıf ehliyet ve 940 yılına aid ticaret odası vesikası ve muvakkat 
teminat makbuzile komisyona müracaatları. 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa.tmalma Komisyonundan 
Keşif bedelı 8866 lira 77 l'rnruş olan üç depo açık ekıiltme ile 

yaptırılacaktır. Eksiltme 13.J. 1940 çar'iamba günü saat 10 dadır İlk 
teminatı 665 lira 25 kurut olup şartııaınesi 45 kuruta komisyondan 
alınır. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. A · Koda bulun· 
maları. 

1 Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanb.ıl Levazım 
Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

236 lira muhammen bedelle Sarayburnu tüfekçi atölye· 
sine su tesisatı ve 49 lira 70 kuruı muhammen bedelle Ye· 
nikapı Kazlıçeşme muhafaza kulübelerinin tamiri pazarlıkla 
yapılacaktır 

Bu i§ler tarihi ilandc.ın itibaren bir h afta içinde Galatada 
, Mumhane cnddeıinde İbra.hin Rifo t hanında ikinci kattaki 

Komisyonda pazarlığı yapılacaktır . Arzu edenler her gün 
Komisyona ~elerk keıif nümı.ınesini görüp izahat alabilirler. 

İstanbul p. T. T. Müdürlüğfinden : 
14.2.940 çartamba aaat 14,30 da B. Postane binası birinci kat

ta Müdürlük odasında toplanacak Alım Satım Komis.ronunda açık 
eksiltmesioin yapılacağı ilin edilmiş olan Beyotlu P. T. T. Merkez. 
binası tamiratı· eksiltmesi için muayyen saatte toplanan Komisyona 
herhangi bir talih müracaat etmediğiııden eksiltme 4 3.940 pazartesi 
saat 14,30 da yapılmak üz.ere on gün müddetle u7.ahlmıttır. 

Ke,if bedeli 8171 lira 2 kuruı muvakkat teminat 613 liradır. 
Taliblerin mukavele, ekıiltme, bayındırlık itleri a-enel, buıaıi 
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B nanMün 
Cinsi Şekli Muhm. bed. 

A) l\1Unakasalar 
inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Büyük Çekmece P.T.T. Mrk. binuı tamiri 
(temd.) 

B. Postahane bahçeıindeki bea:zin tankları paz. 
üstüne demir sundurma inş. (temd.) 

Beyoğlu P.T.T. Mrk. binası tamiri (temd.) 
fst. Belediyesi hududu dahilindeki 11 kaza aç. ekı. 

ile kartal Ç talca kanlarında yap. si· 
per sığınak ve siper hendekleri ioş. 

1350 'l:1 

383 82 

6172 02 
3729 -

Taksim belediye gazino111na yap. apl ikler paz. 1990 -
Sarayburnu tüfekçi atölyesine su tesisatı " 236 -
Yenikapı Kazlaçeşme muhafaza killübesi tamiri " 49 70 
Depo inş: 3 ad. (şart. 45 K.) aç. ekı. 8866 77 

ilaçlar, Klınik ve ispençiyari alfit, Hastahane Lvz. 

İliiç ve sıhhi malzemesi: 126 kalem kapalı •· 5069 81 

Ele ktrik-Havcgazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Yağla enterrüptörlerin uzaktan tahrik mık- aç. ekı. 5520 -
natısı: 12 ad.-kabili ihraç iştirak kolu: 
4 ad -ko~ple kumanda katiaıı: 12 ad.-
ıinytıl lambası globu: 30 ad. 

ensucat, lbise, Kundura, Çamaşır v.s. -- --
Elbiselik yerli lacıvert kumaş: 370 m. (temd.) - m. 4 65 
Amerikan bezi: 23000 m. paa. 6325 -
Şoför ve hademe elbisesi: 38 tak .. işçi tulu· aç eks . 1076 -

mu: 40 ad. 

Mobilya, bUro ve ev eşyası Muşamba, Hah, v.s. 

Sabit raflar yop. aç. ekı . 8140 80 
Sabit oyna paz. I060 -
Tabure ve maı : 50 taL.. aç el<1, Beh 7 -

Teminat 

102 -

29 -

613 -
279 68 

149 25 

665 25 

380 24 

414 -

130 -
474 38 
80 70 

6t 1 45 
159 -

üzayedeler List • 
1 

Mür aat yeri Günü Saatı 

jst P.T.T. MtldOrlltü 6-3·40 15 30 

" 
6-3-40 15 30 

" 
4.3.40 14 30 

ist. Belediyesi 11-3-40 14 -

,, 26 2-40 14 -
Gümrilk Muh. Gen. Komut. lst. SAK. 1 hafta xıırfında 

" 
,, 

M.M V. SAK 13-3·40 10 -

lst Sıhhi Müe11eıeler SAK 133-40 15 -

lıt. Elek. Tramvay Tünel İşlet. U. Müd. 10 4·40 15 -

Haydarpaşa Lisesi SAK 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
Devlet Hava yolları U. Müd. 

M.M.V. SAK 

" Çorum Vil. Daimi Encümeni 

5_3.40 15 _. 
27·2-40 1 t -
15.3.40 11 

13-3-40 11 -
13 3 40 11 -
5.3.40 15 -

r atbaa işleri - t uJ!~)'e-Yazıhaneleva_z_ı_m_ı __ =----

Tel raptiye, makas mürekkep vs: 53 kalem kapalı x. 910 39 
Muhtelif kiiğıd: 63 kalem " 2497 68 
Muhtelif kurşun kalem: 8 kalem " 498 53 
Muhtelif karbon kağıdı : 7 kalem " 643 95 
Defatir ve evrakı matbua: 64 kalem (temd.} 4000 -

f\I ahrukat, Benzin, 1\: akine yağlan v. s. 

Mazot: 150 t. 
Zonguldak Madem kömürü 7J~O t. 

Müteferrik 

Dizel molörlü yol silindiri (temd.) 
Cift öküzu: 154 ba 
Çelik saçtan toprak küreği: 10000 ad. 
Hidrolik karopreıi: ; ad. 
Semer kıh: 4 t. 
Çadır tamiri: 80 adet 
Kntır: 13 bnş 
Sancak yap.: 3 ad. 
Teraı.i: 15 nd. 20 kiloluk-100 ad. 10 kilo· 

luk: 15 ad. 5 kiloluk ve 20 adet 3 ki
loluk 

Cerrabpaşa hastanesi mutfatıoda yap. ha
vagazı ocatı 

Muhaııebe evrak mabzeminde demir dolab· 
lar yap. 

Kurşun: 2 t. 

E zak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Patates: 15 t. 
Yu1.,f 300 t. (Kaynarcaya teslim) 

" : .iOO t. (Hayraboluya teslim tnrtile) 
Arp veya yul f: 170 t . 
Sığır eti: 130 t. 
Arpa: 50 t. 
Sabun: 22.5 t. (temd.) 
Arpa: 6v0 t. (temd ) 
Sıtır eti: 400 t. (temd.) 
P&tateı: 5 t. 

Bina ankazı 
Kadın elbisesi ve sair fııntazi eıya 
Karışık odun: 390 kental 
Bronz karyola, ceviz gardrop büfe v.s. 

paz. 23670 -

Stl. 21000 -
kapalı z. Beh 75 -
aç. elu. 4l25 -

1700 -
pas. 

" 

pas. 
aç. ekı. 

,, 

" 
,, 

aç. e"•· 
paz. 

,, 
,, 

kapalı a. 
aç. ekı. 
kapalı z. 

,, 

" 

·a~. art. 

2800 -
250 -

1705 -

1950 -

713 -

k. o 36 

k. o 08 75 
24000 -
2.(000 -
H'625 -
32500 -

7075 -
39000 -

k. o 30 

700 -

aç. art. kentali O 88 
,, 

Mefruşata müteallik müstamel eşya: 12 ka· pu. 
lem (temd.) 

44 50 

Çam tomruğu: 735 ad. aç. art. 

K6koar tomruğu: 514 ad, 
Minare anknzı 
Kurban derileri. 1500 ad. 
Sinema makinesi R.C.A. Fotofon markalı 

" ,, 

" 1300 -

ve fenni şartnnmeleri, keşif bulıiaaıile buna müteferri diter evrakı 1 
görmek ve muvakkat temioatlarıoı yatırmak üzere çalı9ma ıünlerin
de mezkur Müdürlük ıdııri Kalem Levazım kıamına eluiltme gün ve 
saatinde de en az bir tua ıhüdde 5000 liralık bu ite benzer ,it yap
tığına daır idarelerinden almış olduğu veaıkalnra istinaden lıtanbul 
Vilayetine würacaatle eksiltme tarihinden 8 ıün evvel alınmış ehli 
yet ve ~.ıO yılına aid licaret Odası vesikası ve muvakkat teminat 
makbın.ile Kowısyona müracaallari. 

68 28 
187 33 
37 39 
48 30 

300 -

1775 25 

962 50 
309 38 
127 50 
210 -
38-

127 90 

1"6 25 

M-

99 -
1800 -
1800 -
796 87 

2431 50 

590 -
2925 -
9000 -

52 50 

25 74 

4-

iıt. Elek. Tamvay Tünel ltlet. U. Mild. 12·3·40 15 -

" 
l2-3-41J 15 -

,, 12 3 40 15 -

" 
12·3·40 15 -

İzmir MuhHebei Hususiye Müd. 1.3 40 10 -

Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 4-3 40 14 30 
Ank. Elektrik ve Havagau T.A.Ş. 2Q 2 4 a kadar 

Nafıa Vekaleti Malzeme Mild. 
Kırklareli İskan Müd. 
D. D. Yolları Haydarpaf& 

" Aık. Fabr. U. Miid. SAK Ank. 

11 ·4-40 15 -
12·3 40 15 -
7·3-40 10 30 

11-3·40 10 30 
2-3 40 11 -

Ank. Lvz. SAK 27-2-40 14 -

" Tophane Lvz SAK 
P. T. T. Lv:a. U. Müd. Ank. ve İst. 

28·2·40 15 -
12.3.40 16 -

lıt. Belediyeıi 

" 
lıt. P.T.T. Mftd. 

Edirne Aık. SAK 
LQleburıaz Aıkeri SAK 

" Tophane Lvz. SAK 
Balıkeıir Aık. SAK 
Ankara Orman Çiftliği 
Edirne Aık. SAK 

" ,, 

12-3-40 14 -

12-3 40 14 -

13·3-40 15 -

11-3-40 15 -
28-2-40 15 -
28-2-40 15 -
29-2-40 14 -
12 3 40 15 -
'/:7-2 40 15 -
25.3.40 15 -
25.340 il -
Z.5-3 40 15 -
27-2-40 14 30 

lıt. Belediyesi 12 3-40 14 -
Üıküdar Kız Enstitüıü Satıt Komisyonu 26·2-40 itib. 
Halıç Orman Bölge Şefliti 11-3·40 15 -
İıt. 3 cü İcra Mem. Aksaray Sofu. 26.28-2-40 16 -

lar Cad. No 14 
iıt. Defterdarlı!ı 7.3-40 14 - · 

Devlet Orman lılet . Karabük Revir 11-3-40 l l 
Amirliii . ,, 

Edirne Valuflar Müd. 
Cihanbeyli T. Han Kurumu 
lzmir İcra Mem. Muzayede 

SaloDa 

l l-3-40 14 
6·3·40 15 -

29-2·40 14 -
28·2 ve ı.3.40 15 -

İıtanbul Belediyesinden ; 
İıtanbul Belediyesi hududu dahilindeki t 1 kaza ile Kartnl Ça

talca kazalarında yaptırılacak ıiper sıtınak ve ıiper hendekler inta
ab açık ekıilmeye konulmuştur. Ketif bedeli 3729 lira ilk teminat 
279 lira 68 kuruştur. Keşif ve tartname zabıt ve muamelat müdür
lüğü kaleminde ıörüleceklir. İhale 1 l.3.940 pazartesi günü ıaat 14 
de daimi encüıııende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 

26 Şubat ı94ô ,,,,,,,,.,,,, 

veya mektupları ve ihaleden 8 gün evvel fen işleri müdürlilğiiııe 
müracaatla elncakları fenni ehliyet ve 94J yılına nid ticaret od3;ı 
vesikalarile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunııı•' 
ları. 
---~~~~~~- ________,,, 
il çlar. Klinik ve ispençiyari atat, Hastane Lvz. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 1 .\11 

141 muayene ve tedavi evinin 126 kalem ilaç ve sıbb 
malzemesi l apah zarfla eksiltmeye konulmuştur ıf 

Eksiltme 1.3 3.940 çarıamba günü saat 15 te Cağalo~ltı111 
da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kuru 
Komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiat 5069 lira 81 kuruı•ur. 
Muvakkat temrnat 380 lira 24 kuruıtur. 6• 

1 
İstekliler şartname ve listesini her gün Komiıyonda I 

rcbilirler. ~ 
İstekliler 1940 yılı Ticaret Odası veıikasile 2490 ıat• 1 

kanunda yazılı vesikalar ve bu ite yeter muvakkat terrıl11ı1 
makbuz veya banka mektubile birlikte belii saatten bir -~~ 
evvel teklifi havi zarflarını makbuz mukabili l<omisY0 

vermeleri· 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : . 19 
Tahmin edilen bedeli 6325 lira olan 23.000 metre aroert1' ,r 

bezinin 27 şubat 940 tarihine rastlıyan aalı günü ıaat 11 de 1'
11 

lıklr. ekıiltmesi yapılacaktır. ~ı' 
ilk teminat 474 lire 38 kuruş olup şartnamesi komiıyonclıııı 

gün parasız alınabilir . r' 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle ·birlikte bellı 

ve saatte Kasımpafadıı bulunan komiıyona müracaatı rı. 

Haydarpa~a Lisesi Satmalma Kurumundan: ıJc., 
Lisemiz yatılı talebesi için alınacak 370 metre elblS~ ıı 

yerli lacivert kumaıın eksiltmesi 5.3.940 salı günü sant 1 
icra edilmek üzere 1 O gün temdit edilmi§tir· ,,ı 

Beher metresi 465 kurut hesabile 370 metre kuı11 
1720 lira 50 kuru§ fiat tahmin edilmiştir· il 

~lk teminat 130 liradır. ııı' •i 
isteklilerin yeni sene Ticaret Odası vesikası ve te~~ l.Q 

makbuzlnrile birlikte mezkur gün ve saatte Beyoğlu lst t" ~
cadde&i 349 numaralı Li&eler Muhasebeciliği binasındıı 
lanan Komisyona gelmeleri· _./ 1 -obilya, Büro ve ev eşyası, v .s. - Çorlu Vilayetinden: 

İlk mektepler talebeleri için mu ktazi yedi lira mubamaıe1' 
delli iki tabure, bir masa, bir takım olmak itibarile elli talı•~ 
yazım martın beşinci salı günü 1&at 14 de ihale edilmek n:ıe ~ 
gün müddetle açık eksillmeye konulduğundan nümunelerini ~e , 
namesini görmek isteyen taliplerin daimi encümen kale111iıı' 
rac:aatları ilan olunnr. 

M. M Vekületi Satınalma Komisyonundan: 
Keşif bedeli \060 lira ol n nlay kışlaları banyo ve heııt' f 

aabit ayna pazarlıkla yaptırılacaktır. Paxarlağı 13.:i 94ü çar§aoıb~ ~ıı. 
nü aaat l l dedır. Knt'i teminatı 159 lira olup tartnamesi kolJJ f 
da i'Örülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. aabnalı:Da ı,:o 
yonunda bulunmaları. d 

• * • Keşi bedeli 8140 lira 80 kuruş olan alay kıılalarıP111 il 
lamın yapılacak sabit raflar açık eksiltmeye konmutlur. E1'11 J 
13.3.940 çarşamba günü saat 11 dedir. İlk teminatı 611 lit'
şartnameıi 45 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin muaffe 
kitte M. M. V. sııhnalına komisyonunda bulunmaları. 

lzmir Muhaaebei Husmiye Müdürlüğünden : 
idaremize muktazi 64 kalem defotir ve evrakı matbu• 

kasaıı 15 güıı müddetle temdid edilmiştir. 
Muhammen bedeli 4000 liradır. 
Muvakkat teminatı 300 liradır. !1f 
ihale günü l-mart-940 tarihine müaadif perşembe günüd 
Taliplerin nümune ve ş rtııamesi görmek üzere her gil11 

sebei hususiye idaresine ve pey sürmek istiyeıılerin de iballl 
saat 10 da vilayet daımi encümene müracaatları. 

••• 
Muhtelif kırtasiye malzemesi alınacaktır. Bak : 

Tramvay ve Tünel ~şl tweleri l.J. Müd. ilanlarma. 

Kereste, Tahta ve saire 
~ 

323.653 m1 kereste satın alınacaktır. Bak ; inhisarlar 
ilanlarına. 

~ahrük-at-,-B-e_n_z-;n~,~,~-.a-k-in_a_y_a_g~la_r_v-.ı-·_s __ __ 
--..- d ,,: 

Ankara Elektrik ve Havagazı T. A. Şirketin e 1,rı 
Mevcud kömürü ıstoklarıwızcı ilaveten mart ve niı n il~ 16 

fında behemehal teslim edilmek şartile 7.500 ton 0/10 ve 1 



~bat 19ıt0 
s 

3 

'•ı.ıcr 
l'~~e yıkanmış Zonguldak Maden K6murü satın alınacaktır. 

ltriıı· ıbferin şartnam"yi Şirl<et Müdürlüğiinden almaları ve teltlif
lırıı~' en geç 29 şubat 1940 tarihine kadar Müdiriyele vermeleri la-

Bu İfe aid şartnameler koınisyondnn par• s ız olarak dağılma le- iiiiiiiiiijijiijji 
tadır. ı 

K_ 
üte~f-e_r_r-ik~~~~~~~~~---

• • • Muhammen bedeli 4125 lira olan Çelik saçtan 10 bin 
aded toprak küreği 7.3 lO per§embe gi.ınü snat 10,30 da ' 
Haydarpartadu. gar ilİnası dahilindeki komisyon tar fından 

1 açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

~ka.ra Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
.\11k aded çadır tamir ettirilecektir. Pazarlafı 27.2.940 saat 14 de 

Ma lv. amirli~i srtmalma komisyonunda yapılacaktır. 

1 - idaremiz içiu muhtelif eb'atta 323,653 l\P kereste pazar• 
ıahD alınacaktır Bu iıe girmek isteyenlerin 309 lira 38 kuruıluk muvak- lıtd 

kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilt • 11- Pazarlık 29.11.940 perşembe günü saat 16 da Kabataştaki 
Levuzı m ve Mübayaat Şubesi Alım Komisyonunda yapılacakbr. 

s.ııkı ~La~ınen bedeli 250 lira kat'i teminatı 38 liradır. Şartnamesi 
! a tuaıen ambarında görülir. 
4: 8Mubafız alayı ihtiyacı için 13 baş katır satın alınacaktır• 

1~1 ol Yaşları arasında 1 ,35 yükseklik 1,55 göğüs çevreli hayvan· 
~ha ııp da satmak istiyenleriu her gün Sarıklşla karflSıoclaki kor 

rı hastahanesine müracaatları 

me günü saatine kadar komisyona müracaatleri lazımdır· 
Bu işe id ıartnı:ımeler komis ondan parasız olarak da

ğıtılmaktadır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü 6 Merkez Satınalma 
Komısyonundan 

Tahmin edilen bedeli 2800 lira olan. 4 ton semer kılı askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınnlma komisyonunca 2.3.1940 

P.T.T. Levazım Müdürlü~ünden: cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla ihale edileoektir. Şartname pa-
ı\dct rasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
1 Tarh aiası Adet Tartı ıiası 5 2IO lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veıaikle 
ı 20 kiloluk 100 10 kiloluk 1 
1
5 

5 2 3 
komisyoncu olmadıklarmıı ve bu işle alakadar tüccardan olduklaruıa 

ır.. d1tre ibt• . . " k d "k 
1 

°.1 ·aı " 1 j dair ticaret odası vesilcasiyle mezkur gün ve saatte komiıyona müra· 
-..ıı 150 ıyacı ıçın yu arı a mı tar arı ı e tarh ıı arı yazı ı ce· tl 

M h •det terazi açık eksiltmeğe çıkarılmı,tır. caa arı. 
'ltıtıc ~ anıtnen bedel 1705 munkkat teminat 127.9{) lira olup ek
~rtu~\1.2 . .i.940 aalı günü saat 16 da Aukara P.T.T. Umum mü• 

lıt kı?asındaki Sahnalma Komisyonunda yapılacaktır. 
~hile ~ lıler muvakkat teminat makbuz veya b.tnka teminat mek• 
tcııı, ~nuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve saatte o komı6• 

Ş'-luracaat edeceklerdir. 
l. •rtrı 1 • 
~ıııd atne er Ankarada P.T.T. levazım lstanbalda Kınacıyan 
tlk ' P.T. T. levaımıı ayniyat oube müdiirliklerinclea parallZ O• 

"trilccektir, 

Soı Bolu Alay Satmalma Komisyonundan : 
~tı,1 .: alayı tarafından 12 bat makineli tüfenk 1 baş mekkari 

!~l' lan alınacakh. 
f'ı! kkl<.~Ş. katırlarının muhammen fiatları 110 - 180 lira 
il ı\rı » Jı .11 100 • 160 l> arasında 

1 
'''la . S.t rı peşin olarak verilecektir. 

t •nal h 'ııaıQı ına er gün 1abah saat 9 dan akıam 17 ye kadar alay 
lali\ k?nıisyoounda icra edilecektir. 

•lıı,/ ıne.~ın aş atı da gösterilon evsaf ve şeraite uygun bayvanları -
Uracautları ilin olunur. 

tı1 ı_. Satın alınacak hayvanların eVlaf ve ıeraiti. 
a.,.•ııc1· 1 tiifenk KOŞ. kahrlarmm boyu : gö~üs çev 

t.1.cıkka 1,32 1,52 daha yukarı 
'f a1ı rt katırlarının 1 ,30 l ,5U .» » 
[)oıı~rı 3, 5, 8 dahilinde 
li-y rl koyu olacaktır, 

Yanlurr yeni belleme, kolan batlıkları ile ıatın alınauktır. 

ld!\r İstanbul P.T.T. Müdürlüfünden: 
lhtttee bendiye ihtiyacı için 2 bin kilo kurıun alımı açık 
l 15 ie konulmuıtur· Eksiltme 13·3 40 çarıanıba iunu 

~ tn Oda e B. postahane binası birinci katta P.T.T. müdür-
111 ~~.... •ında toplanacak alım salım komisyonunda yapıla· 
1 ıs h 

~ erk 
lfra ilosunun muhammen bedeli 36 kuruı hepsinin 
lıttk\~uvakkat teminat 54 liradır· 

tllı k crın olbaptaki eksiltme ve fenni ıartnamelerıni 
l\l~rı11t~ nıuvakkat teminatını yatırmak üzere çalıınm 

~' '1ltl'tle e ~mezkur müdürlük idari kalem levazım kısmına 
~ G •en 

8
Run. Ve saatinde de muvakkat teminat makbuzu 

ti ta.c\'tl ıçırı ınuteber ticaret odası vesikaıile komisyona 
~ e.rı. 

tlltıb -
a •dc~l levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

~lııbl g~ •ancak yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28.2.940 
~11da Un(l ııaat 15 de Tophanede Lv. amirliği 1atınalma komiıı

''•tı:?ıla~aktır. Nümuneıi komisyonda görülür. İsteklilerin 
•11tısyona gelmeleri. 

~.a.940 t . . Nafıa Vekaletinden: 
tli b· trıbınde cumartesi rünü saat 11 de Anknrada Nafıa 

t •na8 • • 
~ ' 'it.Ut 1 ıçınde malzeme müdürlütü odasında toplanan mal-

'11b1.11 
8 
7e Komisyonunda 21000 İngiliz lirası muhammen bedel· 

01ıııı,n \ 5t~alinı şartile kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacağı 
ıı~t'ıiil&u ctd~t dizel motörlü yol silindirinin, şartnamesinde yn-
1~ "ttıar. ~ke~ıltınesi 11.4 940 perşembe günü saat 15 e talik 
~t tb\id~ aıltaıe şartnaoıesi ve teferrüatı 550 kuruş bedelle 
ııa\t Urlij~ d f ı.._ akit t 6"D en a anabilir. 

, h btU '~il~~inat eksiltme g6nündeki kur üxerinden Türk psra
'4\t'ııı> ed l 11 olarak 2490 ıayılı kanunun 16 ııcı maddesine 

tijİlcr· ı •tek verilecektir. 
l'a~ Ilı t kl'f il ~ıı, ,,. . e ı mektuplarını muvakkat teminat ve şartname· 
'0ııa Ilı ek lr.alarlıı birlikte ayni gün saat 14 e kadar mezkQr 

11 buı. ınukııbilinde vermeleri lizımdır. 
ıs 

'li lık 
ttıtı• 

' ırıat 
146 25 

İstanbul Belediyesinden : 

Cerrabpafa haatanHi mutfafında yaptırılacak ha-
53 47 vaga:u ooatı 

~ttiJ b Mubaaebe evrak mahzeninde yaptırılacak demir 
~·~ tdeU • d~laplar. 
ijtlQ tkaiJt erıle ılk teminat miktarları yukarıda yazılı İfler ayrı 

t. d ~(( kaletrı~ye konulmuttur Şartnameler zabıt ve muamelat 
' 1ıı:kttıl tııc~ıude görülecektir. İhale 12. 3. 940 salı günü saat 
'c•attl\ı.bları ıne~de yapılacaktır. Talihlerin ilk teminat makbuz 
~ ..... t •1 ca~fe •haleden 8 ıfin evvel fen işleri müdürlüğüne 
' ıl, ihale a~ı fenni ehliyet ve 9'10 yılına ait Ticaret Odası 

ilinti muayyen saatle daimi encumende bulunma· 
. t>,lt\ 
~lııb lr \' oU -
~. g%'tııtıcn barı ve Limanları İıletmesi U. İdaresinden : 
d,~.1 L l>ilta..& c~eli 1700 lira olan bir adet Hidrolik karopresi 
~ 'l • lC&ı - -

ıı i 0ıtıi1y00 iUnu saat 10,30 Haydarpaşada gar binası da-\ ~c'~ tir-.ıek ~·~afından açık ekıiltme usulile 1aho alınacaktır. 
lt._d 11 nı.ıntın ıatı!enlerin 127 lira 50 kurutluk munkkat te

lt koıııi tayın ettiği ve1aikle birlikte ekıiltme jÜnÜ sa-
1Yona -ınuracaaUarı lizımdır. 

Kırklareli İskan Müdürlüğnnden: 
Beher adedi tahmin edilen 75 lira Merke1. ve Demirköy kazası için 

154 baş çift öküzü mubayaası kapalı zarf usulile munakasaya kon· 
muştur. İhalesi 12 mart 940 salı günü saat 15 de Vilayet İskan Dai· 
resinde teıekkül edecek olun komisyon müvacebesinde yapılacaktır. 

Hayvanların evsaf ve şeraili ve teslim ıclır.li mahalli iskan Mü. 
&Ulr ve memurluklarıuda görülebilir. Muvakkat temiuat 962 lira 50 
kuruftur. 

İsteklilerin kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı VHaikle bir
likte ilk teminat ve teklif mektuplarını eksiltme ııautioden bir' saat 
evveline kadar komisyona vermeleri ilin olunur. 

~--~-----------~~~~~--~--------~----------
Erzak, Zahil!e, Et, Sabze v. s. __ .._._:.,._,._,._....;.,._ ______ ~------

Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Puarlıkla be7 ton patates. alınacaktır. İhalesi 27 Şubrı.t salı j'U 

nü 1aat 4,30 da yapılacaktır. lsterlilerin Edirnede mütiriyet daireıin • 
dıtki aatınalma komisyonuna gelmeleri, 

,. * • Şerait ve evsafı dahilinde 15 bin kilo patates satın 
alınacaktır. Açık eksiltme ile ihale$i 11.3,40 pazartesi saat 
15 de yapılacaktır. Bir kilosunun muhammen fiatı 8 kuru§ 
75 santimdir. ilk teminatı 99 liradır. Şartnamesi her gün ko. 
misyonda görülebilir Isteklileriııin teminat makbuz veya mek
tublarile Edirnede mütiriyet dairesindeki askeri satın ima 
komisyonuna aıelmeleri· 

Balıkesir Askeri Satınalma Komisyonundan : 
130 ton aığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konm•ıtur. İhaleıi 

12.3.940 salı günü s at 15 de Balıkcıir de K•r Satınalma Kowisyo
ııunda yapılaeaktır. Tahmin fiatı d2,50!J lira ilk teminatı 2431 lira 
50 kuruştur. isteklilerin ihale jÜnüııden bir saat evYeliue kadar 
muv kkat teminatlarını havi teklif mektuplarıaı komiı7ona makbaz 
mukabiliıule vermeleri. Po11tada vaki ı-ecikmeler kabul edilmez. 

Edirne Jandarma Okal Alayı Satınalma Komisyonu 
Baıkanlıiından : 

Edirne Jandarma Okul ulayı erlerinin ihtiyaeı için 45 bin kilo 
sığır eti ile bin kilo koyun etinin 4.3.U4U tarihinde kapalı ve açık 
eksiltmesi yapılacaktır. İstekHlerin weıkiır ıünde teminat makbuz
ları veya bnnkıı mektupları ile birlikte Vılayet muhasebe müdürlö· 
tü odasındıı toplanacak komisyona müracaatları ilan olunur. 
Cinsı T. Fiat Kilo Muvakkat teminat Eksilt. günü Eksiltme tekli 
S. eti 30 45000 I012, lı2 4.3.940 Kapalı zarfla 
K. eti 40 lUUO 30,00 4.3.fW) Açık eksıltme 

İıtaubul Leva.zam Amirli~i Satınalma Komisyonundan : 
170 ton ıırpa veya yul f alınacıa.lıdır. Pazarlıkla eksiltmesi 

29.2.94U perşembe günu saat 14 de Tophaaede Lv . .M.mirlifı Sa· 
tıualma Komiıyoııundıı yapılacaktır. Tahmin bedeli I0.625 lira ilk 
teminatı 796 lira 87 kuruştur. Şartname ve uümuneleri komisyon
da ıörüliir, 

Ankara Orman Çifliğioden : 
Müesseı;emiz hayvanatı için 50 ton arpa alınacaktır. İbaleı 

27.2.940 salı günü saat 15 de açık eksıltme ile yapılacaktır. Talip 
lerin şartnameyi ıörmek uzere müdiiriyetimize müracaatlara ilan 
olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalmu Komisyonundan 
Komutanlıfa bağlı birlikler ihtiyacı için komisyonumuzda mev

cut eu f ve şeraitine göre yırmı bin kutu çorbalık mercimek koınp· 
rimes·ı ın kapalı ~arf usulile münakasa1ına 12 . .i.g40 ulı ıtnü saat 
on birde batlanacaktır. Beher kutunun muhammen bedeli yirmi altı 

(Devamı 4 ncü aayfada) 

TL as Limited Şirketi tarafındın muhtelif mımlıkıtlerı tatbik 
Takas Primleri 

181811939 •• rb ıner'f elan 

lı1ıaİiı -l~cat lıballt • ihracat• -

Takas Nevileri o/o 100 Peşın Al;;;; o/o o/o 100 Peıia Alıvre •ıo 
~-~~----- ------

lnter anjab e 
(2/7005 sayılı kuar
naın•nin 4 c11 mad. 
deaiııe abi memle-
ketler) 72/73 70171 

70171 
68169 100 
68169 HıO 

İnı \iz St/i2 47 .41'48 46,2/46,8 100 
19180 17118 60 

Belçilıı 71172 48 3 49 46, 9/47 ,6 100 
69170 67/6'& 70 

69/70 43,SS/44,! 42.25/-42,9 100 
67;68 65/66 65 
50/51 -48149 100 
50151 48/-49 100 

l"rauıa 88 51/52 so 100 
51151 50 100 

lniçre 

56 45 44 

79 <19 39 

70 47 4&ı 

" 41 49 

53 :SO 48 

~ 42 41 

70 40 19 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

NOT: Hnır fial için ilıricııtın filen yapılınış oldı ğlınu teVlik •den vHaikin 
ibruı şarttır 

ibracat primleri o/o 100 kıymet iıtriadeıa h11ap adilmiıtir. 

ili - Eb'at listesi her gün adı geçen şubeden alınabilir. 
f V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte ıözii 

geçeu Komisyona gelmeleri (1488) t-a 
• • * 

Mub. bed. 0 
07,5 tem. Eksiltmenİll 

Cinsi Mikdarı lira kr. lira kr. şekli saati 

Lito işleri için vernik orta 50 kilo : 332 50 24 9t açık eka. 14 
Ti,eo :& :ıı l> ince 200 ı. 
Pirinç Vona 80 m m lik 12 adet 396 29 70 J> > 16 

1 . İdaremizin yukarıda yazılı 3 kalem eıya açık eksiltme 
uıulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ekıiltme ıa· 

atleri hizalarında yazılıdır. 
ili - Eıillme 11. 111: 940 sah günü ~abatqda Levazım ve Mu

bayaat Şubesi Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Şartnameler her gün sözü geçen Şubeden parasız alına

bilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayio edilen gün ve saatte u 0 7,5 

güvenme paralariyle birlikte mezkur Komisyona ıelmeleri. 
(1389) 2-4 

• * * 
1 - idııremiz için 60 ton kok kömürü açık eksiltme ile satın 

alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 1110 lira. muvakkat teminatı 83,25 li
radır. 

111 - Eksiltme 8. 111. 940 cuma günü saat 14 de Kabatafdaki 
Leva:r.ım ve Mubayaat Şubesi Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü i'eçen Şubeden parasız alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan i'Ün ve natte mez· 
kur Komisyona gelmeleri (1388) 2 4 

'stanbul Elektr.ık Tr.amvay ve Tünel ı,ıetmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

1 - Muhıımwen bedeli ve muvakkat teminat miktarları aşaiıda 
yazılı 4 liste muhteviyatı muhtelif kırtasiye malzemesi kapalı zarf 
uaalile eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eluiltme 12.3.940 11&h günü, 1aat 15 de Metro ban bina· 
ıının 5 inci katıuda toplanacak olan arttırma ve ekıiltme K•miıyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Bu işe aid şartnameler İdarenin Leva:ı.ım Müdürlüğüaden 
pc.Lrıısız tedarik edilebilir. 

4 Teklif mektuplarınıo tartnamedeki tarifat daireıinde ha-
zırlannralı aaat 14 de kadar 4 ünoü kattaki Komiayon katipliğine İm· 
:r.a mukabilinde verilmiş bulunması lazımdır. 
Li.tc No. Kalem Malzemenin Muhammen Muvakkat 

2 
3 
4 

53 

63 
8 
7 

Cinıi 

Tel raptiye, makas, 
mürekkep ve saire 

Muhtelif katıt 
n kurşun kalem 
., karbon kağıdı 

Bedeli 
Lira 

910 39 

2497 6S 
498 53 
643 95 

Teminat 
Lira 

68 28 

187 33 
37 39 
48 30 

(1474) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

Miktarı 

asrarı azami 

1769 : 2427 
1~28 : 1849 
1024 : 1472 
1024 : 1472 
819 : 1277 
614 : 883 

3072 : 4316 
2457 : 3532 

144 : ~19 

1092 : 1344 

Azami mik. göre 
muh.bed. 

Cinsi 

sade yatı 
makarıııa 

kuru nohut 
şeker 

kuru üzüm 
kuru ıotan 
patates 
kuru fasulye 
beyaz. peynir 
sabun 

lira kr. 

3058 02 
443 76 
206 08 
397 44 
255 40 

44 15 
345 28 
812 36 

83 22 
456 96 

6I02 67 

Azami mik. göre 
ilk teminatı 

lira kr. 

229 36 
3J 29 
15 46 
29 81 
19 16 
3 32 

25 90 
60 93 
6 25 

34 2S 
457 76 

1 - Cins, miktar ve muhammen bedelleri ile ilk leıninatlarile 
yazılı on kaleo.ı erzakın kapalı zarf ekıiltme11 Takaim - Ayazpaşada 
Jandarma Mlntaka Komutanlığı binası içindeki Kc;uaisyo•umuula 4 
111art 940 pazartesi (Ünü uat on betle 7apılacıaktır. 

2 - Hepsinin bir istekliye veyahut bir veya ltir kaç kaleminin 
ayrı ayrı isteklilere ibaleai caiz olan mezkur er•akıu tart kitıdı Ko· 
miıyondıı. ber güo görülebilir, veya parasız. ahaaltilir. 

3 İıteklilerin talip olacakları kalewlere aid ılk teıniuat mak-
buzu veya banka kefalet mektubu ve şart kagıdın&la yazılı .air bel· 
geleri de bavi tek.lif zarflarmı eksiltme saatinden bir aaat evveline 
kadar Komisyonumuzda bulundurmaları (1287} 3 4 

lstanbul Elektrlk, Tr.amvay ve Tünel lşletmelerıi 
Umum MUdUr.IUgUnden: 

ı - Muhammen bedeli 5520 lira tutan 12 adet yaj'lı enterrüp· 
tlSrlerin uzaktan tebrik mıknatısı, 4 adet kabili ihraç iştirak kolu, 
12 adet komple kumanda katıa111 ve 30 adet ıinyal lambaıı globu 
açık eluiltmeye konmuıtur . 

2 - Munkkat teminat 414 liradır. 
3 - Eksiltme 10.4.940 Çarşamba günü, 1aat 15 de Metro Han 

biaaıının 5 inci katında toplanacak olau arttırma ve eksiltme Ko
miıyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid fartnameler İdareuin Levazı• MiclirlBğünıien 
parasız tedarik edilebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni veıikaları ve muvakkat teminaUarı ile 
ilin edilen pa n saatte Komiı7onda ba:ıır bulunmaları. (1453) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de t'adjudication 
Mode -Prlx - Caution. 

d'adjudicat. eıtimatif provisoire 

Adjudications au Rabai~ 

Lieux d'adjudication et du 
Cahier dea Chargea Jours Heur s 

Constructions-Repar tions-Trav. Publics- ateriel de Construction-Cartographie 

Rep. b!t· P.T.T. a Büyük Ç kmece (aj) 
Gonstr. hangar (ai) 
Rep. bat. P.T.T. iı Beyoğlu (aj) 

Grc a gre 

Conıtr. tranchecs et Jocam.: pr. s'abriter des Publique 
gazs asphyxiants dııns 11 kuas se trou-
vant dans la circonscription de la muni-
cipalite d'Ist. et dans kaza de Kartııl et 
Çatalca 

1350 27 
383 82 

8172 02 
372~ -

102 -
29 -

613 -
279 68 

Dir. P.T.T. lstanhul 

n ,, 
,, " 

Com. Perm. Municip. lıtanbul 

6-3-40 15 ) 
6-3-40 15 3 ) 
4-3-40 14 

11-3-40 14 

Constr. nu c:ısino de la Municipıılite a Taxim Gre a gre 1990 - 149 25 ,, ,, 26-2-40 14 -
Install. eau a l'atelicr Tüfekçi a Sarnyburnu ,, 236 - C . A. Comm. Gen. Surv. Douan. Ist. Dans une semaine 
Rep. baraque surveıllance a Gazlıçeşme, Yenikapı ,, 49 70 ,, ,, ,, ,, 
Constr. depôt: 3 p (cah. eh P 45) Publique 8866 77 665 25 Com. Ach. Min . Def. Nat. Ank:ıra 13-3-40 10 -

Produits Chin iques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Medicnment et art cles sanitaıres: l 6 loh Pli cach 5069 81 380 24 Oir. Hyg. et Assist. Sociale Cağaloğlu 13-3 40 15 _ 

E lectricite-C: az-C hauftag Central (lnstallation et Materiel - -
Commande magnetique iı. dis nnce des inter- Publique 

rupteurı a l'huile: 12 p.- levier de com-
mande detachable: 4 p - coupe de com-
mnnde compl t: 12 p -globe pr. lampe de 
iİgnalısation: 30 p. 

5520 -

Habi llement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Etoffe indig~ne pr. costumes 370 m. {aj) 
Toıle amerıca ıne: 23000 m. 
Hnbits pr. chnuffeurs et ngents subalterne : 

38 compl -touloum pr. ouvriers: 40 p 

Gri a gre 
Publique 

lem. 4 65 
6325 -
1076 -

414 - Dir. Gen. E:ıpl. Elec. Tr. et T. lıt. 

130 -
474 38 

80 70 

Com. Ach. Lycee Haydarpaşa 
Com. Ach. lnt. Marit. Knsımpaşa 
Dir. Gen Voies Aeriennes Etat 

Ameublement pour Habitation et Bureaux-Ta.pisserie ete. --- -------------~--~----~~~~~~~------=---------
Constr. ' tagere fixes Publique 8140 80 
Glace fixe Gre a gre 1060 -
Tabouret et table: 50 complets Publique la p. 7 -

611 45 
159 -

Com. Ach. Mın · Def N ı t. Ankara 

" " . Vilayet Çorum 

10.4.40 15 -

5.3.40 15 
27-2-40 11 
15-3-40 11 

13-3-40 11 -
13-3-40 11 -

5·3-40 15 -

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fournlture de Bureaux 

En ere, ciaeaux, eclıases en fıl de fer ete. 
53 lots 

Div. pnpiera: 63 lots 
Div. crayons: 8 lots 
Papier carbon: 7 lota 
Regi trcs et imprimes: 64 lots (ai) 

Pli cach 

" 
" 
" 

910 39 

2497 68 
498 53 
643 95 

4000 -

Combustible - Carburant-Huiles 

Mawut: 150 t. 
Ch:ır :)n de terre de Zonguldak: 7500 t. 

Cylindr pr. route a meteur Diesel (aj) 
Boeufs de labour: 154 t~tes 

Pelles en t6le d'acier: 10000 p. 
Carreau presse h ydraulique: l p • 
Crin pr. selle: 4 t. 
Repar, tenteıı: 80 p . .. 
Muletı: 13 tites 
Confection drııpeau: 3 p • 
Balancc • 20 it.: 15 p.-id · de 10 k..: 100 p. 

id. de 5 k. . : 15 p .-id. de 3 k.: 20 p. 
lnıtall. foyer ıaz a air a la CQİ&ine de l'h6p. 

Cerrahpa,a 
F5lbrication armoire en fer dnnı la cave d'ar· 

chives de la Comptabilite 
Plomb: 2 t. 

rovisl on 

Pommo de terre: 15 t. 
Avoine: 300 t. (livrable a Kaynarca) 

n 300 ,, ,, Hayrabolu 
Orıre ou avoine : 70 t. 
V ıande de boeuf: 130 t . 
Orge: 50 
Savon: 22,5 t (aj) 
Orge: 60U t . 
Viande de boeuf: 400 t. 
Pomme de terre: ~ t, 

Adjudications a la surenchere 
DecombrCJ; baliases 

Gre a gre 23670 ·-

Stl. 21000 -
Pli cnch la tetc 75 -
Publıquc 4125-

" 1700 -
Gre a rre 2800 -

" 

Gre a rre 
Publique 

n 

,, 

250 -

1705 -

1950 -

713 -

le k . O 36 

Pubiique le k . O 08, 75 
Gre a rre 24000 -

,, 
,, 

Pli cııch 
Publique 
Pli cach 

" • 

Publiqoe 

24000 
10625 -

32)00 -

7075 -
39 00 -

le k. O 30 

700 -

68 28 Dir. Gen. Eıı:pl. Electr. Tr. et T. lıt. 12-3-40 15 -

187 33 " " 
12.3.40 15 

37 39 
" " 12-3·40 15 

48 30 
" " ll 3-40 15 

300 - Oir. Comptabilite Particuliere lımir 1-3-40 10 -

1775 25 Cem. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Anlc. 4·3 40 14 30 

962 50 
309 38 
127 50 

210 -
38 -

127 90 

146 25 

53 47 

54 -

99 -
1800 -
1800 -

796 87 
2431 50 

590 -
2925 -
90GO -

S.A.T. d'Electr. et Caz d'Anlc. Juıqu'au 29-2.40 

Miniı, Trav. Pub. Dep Mat6riaux 11-4-40 
Dir. Etnblissemenll lmmigres Kırklareli 12-3-40 

15 -
15 -
ı o 30 
IO 30 

ıt -
14 -

lre Expl. Cb. de fer Etat H. paşa 7-3-40 
, > 1 l-3-40 

Com. Aoh. Dlr. Gen. Fabr. Mil. Ank.. 2-3-40 
> lnt. Ankara 27-2·40 . .. 

Com. Adı. lnt. Tophane 
Oir. Ecoaom. PTT Ankara et lıt. 

Com. Perm. Municip. Ist~nbul 

" • 

Dir. P.T.T. latanbul 

Com, Acb. Mılit. Edirne 
> ,, Lüleburıraz 

" ,, " 
Com. Ach. lnt Tophane 

> Milit. Bahkeıir 
Orman Çiftlik Ankara 
Com. Acb. Milit. Edirne 

" " ,, 
" 

" ,, 

28-2-40 15 -
12-3-40 16 -

12-3-40 14 -

12-3-40 14 -

13 3.40 15 -

11-3 40 
28-2·'40 15 
28-2-40 15 
29-2-40 
12-3-40 
27-2 40 
26·3-4U 
25·3-40 
25-3 -40 
27-2-40 

15 

14 -
15 -
li 
15 -

11 -
15 -
14 30 

52 50 Com. Perm. Municip. lıtanbul 12-3-40 14 -

Memento des 

LES ADJUDlCATIO NS QUI AURONT UEU DEMAIN 

C A h M, D f N Com. Aeh. Comm. Milit. fıl om. c ıni&t. e . at. : Jı 
Materiel pr. lee route• de l'cco • " 

Carbonata de bbmouthe (No 1299) de Maltepe [No 1335] 
Medicament• [No 1325) Benine [No 1335) 
Fabrication de earro111erie [No 1339] Haricotı mec• (No 1340] 

Com. Ach. Milıt. Isparta : Municipalite İstanbul : 
Po11 •chıche, rir. et hu e d'ol vee [No 1321] Trav re forcement de• fondanıt1111 

Beurre, harieot aeca, poia-ı:hiche , orge, m_ur de ıou tııinement du jnrd n O 
riı. ete. (No 1333) bnt ıaH deıı • peurı·pempıer• 1 

• c!ar [No 1335] 
C~m. Ach. Corps Armee Tokat: Com. Ach. lnt. Mil Topb•ıı' 

farına [1322) 1 L' (N 1336] 
Com. Ach. Milit. Edirne : r

1

~
0

ı u • t [N 1337] 
oı e pr. ma e eı • 

Org• [No 1324] lmpermeablH pr ae tina!IH 
Conıtr eııb • (No 1333] Vilayet Malatya: 

Municipalite Çubuk : Rcpar. chausııce [No 1336) 
Motopompe [No 1325) Municipaliti Ankara : 

Chemin& de fer Etat : Foin (No 1317) 
1 Armoıre en fer pr bı llet• [No 1325] Com. Ach. lntend. Maritillll 

Com. Ach. Regiwent d' Avia- Machine-outıl n toura (N• 1339). 
tion Kütahya: Com. Aeh. Surv. Douan· !fi 

Pain [Nıı 1325) Capotea [No 1339] 

Dir. Gen. Monop ! NOTES. Leı Numero• entre r 
Couffe1 pr . .. ı [1326) thesea sont ceu:ı: de notre jourP• 
Rondtıll cı an ca<>utchouc [No 1326] 
Dive rıt produit" pharm ceutiques [No 1326] 

Municipalite Trabzon : 
Conatr. W, C. moderne [No 1334] 

lequel l'av • a parn . 
(• ) Lem affam11 euivlH d'une,, 

riııqa• .. rapportent a dea "'"1 

edjııd icat io• i in •urenchere. 

(3 üncü sayfadan devam) 
61 

kuruttur. İlk teminatı üç yüz doksan lirad1r isteklilerin meı~ 
atte bir saat evveline kadar Fındıklıda Komutanlık uhnalaı• • 
yonuna teklif mektuplarını verıneleri. __,il 1 

• • t 

MUZAY .L:.DELr=~~ 
Türk Hav~ Kurumu Düzce Şubesinden: t1I : 

Bo ıeneki kurban derileri muntazam temizlettirilmit -1• t 

tmlmıştır. Sıtır derileri salamura halinde kilo hesabı ile 1'0~ ~i 
keçi derileri kurutulmuş olarak tane hesabı ile 7.2.940 güoO~ ~ 
baren 21 gün müddetle müzayedeye konulmuf ve 28 şubat 
ıambn günü saat 14 de ihalo edilecetinden alıcıların 11 '° 7,5 r' 
çaları ile kurumumu:ıda müracaatlara. 

Edirne Orman Çevirge Müdürlüğünden : 
Muhammen 

bedeli teıO 
Mikdarı Cinıi Ye nevi Lira Kr. Lir' 
46255 Kilo Meşe odunu 647 57 48 
8430 Meşe kömürü 316 IJ 23 
7500 : M. kömür to:ıu 75 00 ' 
716 ,. Meşe palamut 25 06 1 

1040 ,, Mete parmak 104 00 1 
1190 ,, Kayın ellik 119 00 8 

28 ,, Süğüt ağacı 2 80 ~ 
1 

Orman idaraaince kaçak ol rnk yakalanan yukarıda ~ııtl 
ı dar ve muhammen bedelleri yazılı 7 kalem orman emvah I 

tarihinden itiba ren 15 gün müddetle açık arttırmaya ko11 : 

Taliplerin teminatlarile birlıkte l Mart 940 tarıbine ııı 
ma günü saat 15 te orman idııresinde müteıekkil 1&tıt k 0

"' 

na müracaatları. 

Tarsus icra Dairesinden: 
Menkul mallara ait ar~tırma ilanı dJ 

Alacaklı Tarsusda tuhafiyeci Sıtkı Tanrı Över Borçlu a~ıı 
den bıyak Ahmet oğlu Zekeriya Özkulak 

Satılan menkul maim 

adet Cinıi 
l 8 yatında kır renkte beyğir 
l 7 kestane renkte beytir ~ 
1 dört tekerlekli at arabası ıf 
Cinıi ve eV1afı ve kaymeti yukarıda yazılı menkul "'' 

tarihinden itibaren açık artırma ile sahil çıkarılmııtır. t g 
Birinci ihale iÜnÜ olan 7.3 940 perıembe günii ••• 11 

dar Tarsuı icrasında alenen satılacaktır. Muhammen becl~ 
nin yüzde yetmit beşini bulmadığı takdirde ikinci ibal• , 
14 3 940 pertembe günü ıaat 9 - 10 kadar Tarsus icra 11•'~,ıl 
kaça iiderse gitsin sahlacatı ve iştirak edenlerinde ılJ•l' 
me:ıkur mahalde ba::ıır bulunmaları ilan olunur. 

Edirne Vakıflar Müdürlüfünden : t 

İbrahim paşa camii minaresi mahallindE: kaimen -:,,~ 
ihalesi 6 .3.940 Çartamba iÜnÜ saat on beşte icra kahı> Jı 
on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. i•1' 
kıflar müdürlüiüne müracaatları . 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü: iıııı•il 
Baııldıiıı yer: Akın Buımevi İıtanbul 
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