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rn T ·· ccarların ve· müteahhitlerin mesleki Organıdır 

~nunlar, l{ararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
TütUn Ve Tütün inhisarı Nizamnamesi hakkında 

Kararname No : 2 12537 
Madde 50 - Tali günlerinde Ma.lde 57 - Satıcılığı terket-

•a.tış yapan gezici satıcıların satış mek isteyenler, fevkalade lıcıller 
lttkeıelerini yanlarında bulundu· müıtesna olmak üzere, bunu 15 
~P bulundurm dıkları ve sattık- 1nn önce yazı ile İnhisarlar İda
''1 lllaınuliitı idar ce kendilerine resine bildirmeğe mecburdur. 
i<lıttrilen depolardan alıp alma· Bu takdirde tezkere harcı iade 
dı!darı, almamışlarsa lıaı gi satı · edilmez. Ancak inhisar madde
;•lrırdan ne mikdar satış ücreti !erinden utıcı elinde iyi bir hal· 
~.e tedarik ettikleri, inhisara tl- de kalan memulAtı tarife fiatı 
1

1 
lnaddeleri tarife fiatından faz- iizerinden nvele kendisine ve· 

~Ya satıp satmadıkları İnhis~r· ril•n labf ücreti mikdarı indi-
r idaresinin vazifeli memurları rildikten soura kıymeti muka

tarlfıudan murakabe ve tetkila bilinde idareye geri verebilir. 
•dilir. Satıcıha-ı terk edenl•r nakliye 
d Madde 51 _ Bat alıcıların i- icreti de almıı olan köy satıcı· 
.•re ambarından aldıkları tütün, larmdan i1e bozulmamış bir hal-

11i•ra vesai inhisar maddelerini •• idare depoıuna iade edeoej'i 
~ıırıyyen olan 1 balardan aayri mamulAtın satış ücr tinden bat· 
Qıab•Uerde aatıp satmadıkları, .ka .ona ~id nakliye mikd~rı da 
htıılarını Üzerlerine aldıkları rerı verılee k malta .. delınden 
~0Yler balkının tütün vesair İn· 1 ten:r.il edilir. 
biıe.ra tabi maddeler ihtiyaçları- Madde 58 - Satıcılardan ölen 
~· ttınin edip etmedikleri, elle- olursa tezkeredeki ıatış hakkı 
tırıdt satıf tc:r.kcre ve defterleri, mirascılarına intikal etmez. ve 
~~Polarında bulunan inhiıara ta- tez:kere hükümsüz kalır.. . 
, 

1 lbaddelerin nevi ve mikdarı Ôlen Atıcıdan kalan ınhııara 
•darenin va:r.ifelı memurları tara· ı t.lbi maddeler iyi bir halde iıe 11

nd11.n her zaman tetkik, mua- 57 nci maddede ya:r.ıldıtı üz.re 
l'tnc ve tdtit adilir. Gerek bat tarife fıatı ÜHrinden satış ilcr•
~•lıcıl.,a baalı olan ve . gerek 1 ti ve •t•r vaua nakliyeıi tenail 

ıılara bağlı olmayıp doğrudan edildikten ıonra kıymeti muka-
clotrııya inhisarlar mbarından bilinde idarec• geri alınır. 
~iin e sigara alan kay satıcı. Madd• 59 - Tatil a-ünleri laa
~1 •e •atıcılık yapan ubtar· rlf olmak 6:ıere makbul bir 1ct· 

. n ı.dinde ve dükkanlarında bep v• ma:ıer t olmaksızın 48 
'te.beden murakabeler yapılır·, saat dükklularını kapalı bulun · 
b ~adde 52 - Biltün aatıcılar, duran satıcıl ra ilk defasında 
b~1ll•dukları mevkiio, sahanın ve ya:ın ile ihtar yapılır. Tekerrürü 
ı._01~•nin ihliy eına göre İnhisar· hali•de İnhisar İdar ıi satış tez· 
• t idaresince satılmasına ruhsat k•r ıini iptal edebilir. 
it' .ltarar verilmif olan madde- Madde 60 - Dt.ikk.nlardaki 
, tın lllaballi ihtiyaç ve sürümü· al yalnız inhisara tabi adde-

t D"' - k b .or satılması mum an olan lerden ib ret olan 8 tacılar ka-
tı tr n vi ve cinsten d ima mü- nunl tatil iÜnlerind dukkinlıı
~~ip ve & tııa klfi mikdarı dök- rını açık bulu durarak ve baş
ı laruıda ve depolnrınd bu- ka maddeleri beraber inhis r 
"ııd 

rnıağa mecburdur. mıımull.lı satıcıları ayrı bir bö· 
ı, ~ dde 53 - Satıcıl r kendi- ilik a~arak s lıt yapacaklnrı gi· 
..._t•ıae Verilen ı tıır tezkerelerini bi ged i ıatıcılar da tatil nle
.. ~b~faza etmekle ve idarenin rinde t zk relerinde gösterilen 
~lhı~ctli memurları tarafmdnn sabad olmak tiıı. r satış yapa· 
tıtı lldıkçc gostermekle mükellef· ~ bilirl•r. 
'at tr. Goatermiyenl r tezkeresiz 
~ '<ıı ınuameleıine tAbi tutulur· t, 

l..ttle.dd 54 - Satıcılar dfikkan
~llı;da bulunan inbısar tiiLi 
ttll d~Ieri satmaktan hiç bir su
ltı e •ı:utin edemiyece leri gibi 
•lt 4lerilcri de biç bir kayıt ve 
:- alanı z.lar. 

'-t 
1 

dd• 55 H r satıca inbi
".ıı~ llbi nıaddeleri satacağı ma· 
~o~~ h~Uu tarafından kolaylıkla 
ile i •bılecek münasip bir yeri· 

nb· • tı h- ••arlar ldareıioden alacı&· 
~t ır levhayı asacıaktır. 

ltıı :dde 56 - Satıcılara veri
'-tı etkercler şahsa mahsus vo 
lı.1' tez.keresinde aöıterilon ma
A.ııc ·~ lllevki için muteberdir. 
tıı } l!Jali yılı içinde dükkanı· 

"eıı.· • 
lı.11 611hrnıek zaruretinde bu-

•nla 1 ••)'ıl .. r o duğu takdirde (20) 
il, İ 1 ia~rııektcki gibi bir dilekçe 
'de ~ 11 rl r idaresinden mu sa
dedt ııteyeceklerdir. 42 nci mad· 
sııı_ Y•ı.ılı eıaslar dairesinde ya
dGk~k t tkik neticesinde yeni 
())~ d 11111 açılma ında mahzur 
~Ü a 

1l 1 takdirde değittirmesine 
'-ade ·ı· tlf t Verı ır ve keyfiyet sa-

.J, Ctker · · "Üi? tsının arkasına kayde· 
• 

KISIM: 111 
Tütün eksperleri 

l\fadde 61 - Türkiye Cümhu· 
riy ti dahilinde tütön eksperliği 
yapmak için bu Nizamnaw• hü · 
k mleri dair sicde ehliyetname 
almıt buluuwak şarttır. Ehliyet
nameıi olmıyaalar tütün alım sa
hm muay n lerini ve tüt nle
rin nsıf, d ter ve nevilerin in 
tayini itlerini ve tüt a işletme 
eksperli;iui yapamazlar· Tfttün 
i lerinde •hli bibr ve hakem 
olamazlar. 

Madde 62 - Eksper olmak 
için : 

A) Tdrk olmak, 
B) Medeni haklarını kullan· 

mata ehil bulanmak ve imme 
hizmetlerini ifadan menedilmit 
olmamak ve 79 uncu maddede 
yazılı auçlardan birile mahküm 
bulunmamak, 

C) Ea a:a orta mekteb tahsili 
görmüş olmıık, 

Ç) 64 üncü maddede yaz.ılı ol· 
dutu veçhile stajları yapmak, 

D) 71 inci maddede yaz.ılı eh· 
liyetnameyi almış bulunmak ıar· 
tır. 

(Devamı var) 

™ 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i ---
YARIN 18. t . 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Milli Müdafaa Vekaleti; 
· Knşe [No 1246] 
Kum torb .. ı [No 1300] 

ist. Güıur. Bnşmüdürlütii : 
Pamuklu menaucnt, ııliıminiam bar4ak 
[No 1237] "' 

bparta Ask. SAK.; 
K. fasulye, nohat. arpa (No 1258) 

Türk liova Kuruma Geyve Şuh: 
Deri ve barenk (No 1219) • 

lstanb.I Belediye1i· 
Mnbahadn parke kaldırım inşuı 
[No 1290] 
leyotlu Şi~bane cİYarı•da parke kaldı· 
mu inşası (No l'.l90] 
Zeytin yağı, eadey•t ve 7:eytin [No 1291] 
Kuru en.ak (No 1291) 
Motörlü veeaitin tamiri için malzeme 
(No 1291] 
İ faiye nııaiti içın boya (Nil 1291] 
Tophne Belediye garıjı tamiri iç n mal
aeme [No 1291) 
itfaiye gnpları için malı.eme [No 1291) 
İıkarpin, clbiu, palto (No 1191 I 

• Bqnkilet Dev. Meteoroloji İ~lari U, 
Müd. 

Fcrro •iliıyum (No 1290) 
İstanbul Defterdarlığı: 

Tonoı. bina uknı [Ne 1291] • 
Ev ankaz:ı [No 1291] • 

Aalcara P. T. T. U. Müdüdütü : 
Fıacan [No 129'.l] 

T. H. K. Muden.va Şubeeı: 
Deri ve banak [No 1298) • 
lıunbul Jandar11111 SAK.: 

Sadeyağ ve aabun [No 1299] 
T. H. K. B•ndırma ŞubHi: 

Deri ve barsak [No 1199] • 
Toprak Mabıalleri Ofüi U. Müd. 

Hububat hangarı ınşuı [No 1299) 

. . 

. E.ldşebir Kor SAK.• 
Top cephane ıemeri [No 1301 J 

t~mir Memleket HHtone1i: 
Elbise, çemaşır y. 11. [No lSOIJ 
Samıun İnlaisarlar Başmüd . ı 

Mobilya [No 1300] 
T. H. K. Menin Şubeıi: 

Defi ve bareak [No 1301) • 
İıtanbnl Beden Ter'biyeıi: 

Teniı Kortu yap [No 1302] 
Dev. Orman işletme Karabük Revir 
Amirliği: 

Çattı toaoruAu [No 1292] • 
Askeri Fabrilı:olar U. Müd : 

Petrol [No 1293] 
Smr kılı (No 1293) 
Kösele çikolata rengi [No 1193) 
01.alit ve proıyat lc.ltıtiı [No 1299] 
Boş yat tenelcui [No 1299] • 

İı.ıair Levazım SAK.: 
Balgur ve uytin yaR-ı (No 119.3] 
Muhabere malzemui [No 1295) 

Güa. Muh. Genel Komat, lıt, SAK.: 
Kundura [No 1294] 
Tcıphane Lnu.ım SAK.: 

Kuru Fasulye [No 1296] 
Kamyon •opel. marka [No 1299] 
Hortum (No 1299] 

lstanbul Komutanlığ-ı SAK.• 
Galvanizli demir tel (N? 1297] 
Arpa, ttıhriye, le. mercimek ve aabuıı 
[No 1297] 
Elektrik te.si111tı tamiri (No 1298] 
Topkapı Sarayı Müıeıi 

Su t~.alHtı [No 1302] 

Hamit : ( ) Tırnak i~iu alı•mıf nıa -
1 maralar. işin hangi uyılı ırar.etede ne~r 
oldıaQ-unn ıöıterir. 

[•J Sananda yıldız iıareti bulanan i~lcr 
nıür.ayedey• aittir. 

KASALA 
in 

elediyeıinden : 
Davaı kaaabaıı iç c suyuna yeniden ilbe edilecek Kömürlil 

adı.dalıi menb ıuyu isale hattının bir k11mına çelik boru vnıı. ve 
ferşiyatı i i 10.1.940 taribintlen itibaren bir ay m ddetle ve kapnl1 

z rf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 
Bu işin keşif betleli 10045 lira 23 kuruttur. 
İstekliler eksiltme çartn mesini, mukavele projesini, genel ve 

fenni ıartnameyi, keşif cetveli, fiat, metraj cetvellerile projeyi Da • 
vas Belediyesinde görebilirl r • 

Eksiltme 10.2.940 euma günfi scat 12 de Davas Bel diye En· 
cümeninde yapılacaktır. 

Eksiltmiye rirebilmek için isteklilerin 753 lira 39 kurut mu• 
vnkkat teminat vermesi ve bundan başka taliblerdeıı kanunda fÖI· 

terilen şartlar ve bu it• b nur İf yaptıklarına dair vesik lar aran· 
makla beraber 939 yılı Ticaret odası vesikası da istenecektir. 

Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline Jca
dar Davas Belediye Reiıliiine ietirilerek makbu:ı. nıukabilindo teı· 
lim edilecektir. 

· Posta ile gönderilecek zarflar tayin edilen ıaatte kadar rel
miş olması ve urfların mühür mumile iyice kapatılmıt bula.anması 
tartlır. 

Postada olan recikmeler kabul edilmez.. 
İş ü1.erioe ibale olunan müteahhid tarihi ihaleden itibaren yedi 

ay için de iti bitirmek mecburiyetindedir. 

Balıkeıir Nafıa Miidürlüiünden : 
599 lira 33 kuruı keıif bedelli Balya hükumet konatı ikmll in· 

9aatına talip çıkmadığından eksiltme 15 ıU.a müddetle uzatılmıtbr. 
Keşif evrakı Nafıa Mildürlüiünde l'ÖrÜl•bilir. 
Muvakkat teminatı 45 liradır . . 
İsteklilerin nafıa müdürlütlnden alacakları ehliyet veıikası ve 

muvakkat t minatlarını yatırdıklarına dair alacakları makltu• ile ltir· 
likte ihale tarihi olan 24.1.940 tarihine teaadif eden pertemb• g6ai1 
saat 15 de nafıa ıoüdürlüğ6nde mlteıekkil komiıyona möracaatları:ilan 
olnnur. 

Isparta Belediye Riyasetinden: 
Talibi zuhur etmedij'İneen 3. t.940 pertemb• gönl ilialHi ya. 

pılamıyan 3976 lira 12 kuruı bedeli k_eıifli ~a.ki belediy• • biaaaı~ı~ 
şehir otel ra:ıino ve lokantını halin• ıfratı lfl meıkür tarıhten ıh· 
bazen bir ay müddetle paz.arlıta konmuıtar. Uh:umlu malumatı 
almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin 3.29.40 günü aaat 11 ye 
kadar Belediyeye müracaatlara illa olunur • 

Urla Ta.haffuzh nesind n: 
Tabaffüzbane dahilindeki tamir ettirilec•lıı 2S toal•k au hunu: 

Muhammen fiatı 889 lira 84 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 66 lira 68 kuruştur. 
A~ık eksiltme 26. 1.940 euma gbi saat 11 de tabdfbahaed 

ı yapılacaktır. 

i İstekliler 9artanmeyi ve k•tifaameyi görmek içiu b r gün 
ı tahaff6zbaneye müracaatı rı. 
1 -

i
l Baıveki.let Beden Ter biyesi Genel Direktörl ğü İstanbul 

Bölıeaı Baıkanlığandan : 
r Bölıemi:r. Taksim bahçesi yeni gaz.inoıu karşısında ni:aami te· 

kilde iiç aded tenis kortu yaptırılacaktır. 
1 

Yapılacısk it pazarlık usulile eksiltmiye konulmuıtur. 
Mubammen keşif bedeli 1620 liradır. 
Proje .,.. ketif buli.ıuı hakkıud.t izahat Takıimde Ayyıldız Pa. 

laı apartımanı 3 numarada Böla-e merkez.inde verilecektir. 
Asık ekıiltıne 18. l.940 tarihinde uat 15 de B6lr• •rkn.iade 

yapılaeaktır. 
Muvakkat teminat 121 liradır. 
İıteklilerin bu iıe benHr it yaptıklarıaa dair ellerinde mevcut 

1 
veaikalarile birlikte bildirilen fiin ve aaatte Bölge Merkez.inde mev· 
cud Komis7oua mlra~aatl•ri . 

Gaziantep Belediyesinden : 
Ekıiltmeye kon•laıa it: Abide park merdive k•leıi ve istinat 

dınrınıu nokıan kalan kıaıaının inıası olup keıif bedeli 1918 lira 
26 kuruıtur. 

Eksiltme 22. 1.940 paı.artesi ıaat 14 ae Belediye aa:oııunda 
yapılacaktır. 

Ekıiltmeye rirebilmek için 143 Hra 87 kurut muvakkat temiaat 
verilmesi 'H bY gibi iaıaat itleri.de bulundutuna dair vesika gös· 
teril eıi lizımdır. 

B11 iıe ait 9artaame n ketif evrakı beleııliye Fea müdürlüj'üne 
müracaatları rirülei»ilir. 

Edirne Aık ri S tın lma Komisyonund n : 
Aşatıda yn:ıılı malzeme v ioşaat pazarlıkla ksiltm ye kon. 

muştur. lhalHi hizalarında yaz.ılı g n ve saatlerde Edirn de Mütirİ· 
yet dairesindeki Satı alma komisyonunda y pılacaktır. Taliplerin 
kanuni vesilı larile Komiıyona gelmeleri. 

Cinsi Tutarı Teminatı İhale giini Saatı 

iki tavla iı:ıiMı 
10 kalem muhabere 

malzemesi 

Lira 
704 ,46 
65.l75 

Lira 
1058 
1047 

25 1.94 li 
7 o 1'1 

İst bul K. mutanhfı Satın l a Ko isyoıtu d n : 
Münakas g6uü talibi çıkıoıyan Metris top~u atış okultındaki 

t mir pnz.orlıkla yaptırıl caktır. Miinakausına 25.1.940 per e be 
nii saat on dörtte buılanacak ve ayni günde ihalesi yapılaca ·tır 
İsteklilerin beHi gün ve saatte Fıodıklıda Komutanlık satmolma 
koıııiıııyonuna Sfelcıel ri · 

lıpart Evıniyet Amirliğinden : 
Bu sene i~iu 2500 liralık kısmı inta edilec k olan ; 5195 lira 

82 kuruş bedel keıifli, Is;>arl.ı Ewniyet Merkez karakel binası ın· 
~atınm demir fintlarıııda vaki olan son tereffii üzerine, kcşifnaınede 
tadilit 7apıldıtından ıeraitin deQ-i~meııine mebni, yeniden I0.1.940 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye koculması ve 

•ihalenin 25. l .~lW 1ü11ü saat 14 de emniyet dairesiude toplanacak 
komiıyoa marifetile yapılacaiı iliin olunur. 

Bahkeıir Aıkeri Satın Alma Komisyonundan : 
Kolordu tarafından Kotu meydanında atkerf bir pavyon inıa 

edilecektir. 

B11 pavyon•n çatı ve p ncerelerini• imalleri bir müteahhide 
ihale edilecektir. 

Talip alanların 17 ikin•iki11u11 Çarşamba ıiinü saat onda Ko· 
lord• ıabn alma komisyonuna l'elmeleri ilan olunur. 

T opkapı Sarayı Müzesi 
Muvakkat temiaat 

Lira K. 
168 Ol 

Müdürlüiünden : 
Keıif bedeli 
Lira K. 
2240 •• 

Topkapı Sarayı ve <Türk ve İslam eserleri» müz lerinia dahili 
tukoı auy11 teaiıah 1aptırılac ldır. Bu it açık eksiltme ile 18.1.940 
perı•mbe l'lnl aaat 14 te Yükıek Mektebler Muhnsebcciliiinde 
ibal• edilHctiaden talilıtleria yeni ketif ve ıartnameleri aalamak ve 
ma~all•• cf• ıörmek Üz.ere Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlü Üne 
miiraeaatleri · 

Gaziantep Nafıa Müdörlüğünden 
ikıiltmHi onbeı ıln müddetle uzatılan İslAbiy•de yaptırılacak 

Meteoroleji biuaaı in~alına talip çıkmadıj"ından arttırma ve ek11iftmc 
kanununun 43 Gnı6 maddeıi mucibince bir ay müddetle pazarlıta 



2 

gün ilan olunan Münakasa ve M""zayedele~i te • 
1 

Cinsi Şekli Mubm. bed. T emlaat 

A) MUnakasalar 
(~taat, Tamirat, Nafıa ı,ıeri, Malzeme, l:taFite 

İslahiyede meteoroloji binası İnf. (temd.) paz. 
Abide parkı merdiven k~lesi ve iılinat 1918 21 

dıvarı inı. 
Metris topçu atı' okulu tamiri paz. 
Arifiye ·Adapa:r.arı hattının bir noktasından kapalı z. 102000 -

başlamak ve Hendek Düzce, Bolu, Ge-
rededen geçmek ve ismetpata iııtuyo· 
nundn nihayet bulmak üzere yap. de-
miryol etüt işi (şart. 560 kr.) 

.ilaçlar, Klinik v~pençiyarl alAt, Hastahane Lvz. 

Vazelin: 700 k.·naftalin: 200 k, paz. 

E ı ek trik-H ava gazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 
Zonguldak Vil. bükümet binasının kalori· kapalı z. 12500 -

fer tamiri 
Elektrik motörlü aıantrifüj tulumba: 2 ad. 
Elektrik tesisatı malzemesi " pas. 

Mensucat, ~ibis!,_ Kundu~, Q~~Ş.!!_'!.:!:_ 

1950 -
800 -

Spor yün fanilası: 1500 ad, ~ç. eks. Beb. 3 15 
Yün battaniye: 450 ad. (tashih) paz. Beh. 8 -
Bez: 9633 m. 385::! -
Renkli cild bezi: 3000 m, aç eks. 15v0 -
Elbise dikUrilmesi: 17 tak.-kapui: 6 ad. (tcnıd.) -
Elbise yap : 34 t· aç. ekı. 986 -
Yazlık elbiselik kumaı: 13 00 m. paz. 

Haki fayak kumaş: 480 m. " 1920 -

Malbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

143 87 

6850 -

146 25 

354 50 
540 -
288 90 
112 50 

75 95 
1658 -

288-

----=- --~ ~---------------
Memur ıicil evrakı bashrılmnıı: 1500 ad. paz. 325 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

inhisarlar mamulatı nakli aç. ekı. 
/ 

ahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Türk antrasit lıömürü: 35 t. (temd.) 
Benzin: 40000 litre 

Fırıo oduuu: 500 t. 
Benzin 
İnceyat: 400 k.-yağ: 10 k. 

il Uteferrik 

paz. 
kapalı z. 

" paz. 

" 

Santrifüj tulumba Kayattaki ıu kuyaıu içia pu. 
Patinaj zinciri: 110·130 çift 
Temizlik malzemesi: 12 kalem 
Baakül 500 kg.: 6 ad. 
Baıkül 300 kg.: 4 ad.-250 kg.: 1 ad.·500 

ka-.: 1 ad. 
Soba büyük: 80 ad.•orta: 50 ad.·küçük: 76 

ad. horu: 3000 ad.-alafranga dirsek: 420 
ad.·alaturka dirsek: 420 ad.-tabla: 2 10 
ad.-maşa: 210 ad.-kürek: 210 ad. 

Kalay: 200 k.-pamuk: 50 k.-nişadir; 100 k.
naftalin: 203 k.·hortum: 20 m. 

Bakraç: 790 ad,-küçük kazan: 2?:/ ad.-bü· 
yük kazan: 716 ad .• af kabı: 17733 ad.
çaydanlık: 1500 ad. 

" 
" aç. ekı. 

pH. 

" 

" 

Eğer ta ımı: 213 ad. n 

Lokomotif kazan ve kazan borularını kal· kapalı z. 
dırmağa muhsus bantlar 

Bakır kapaklı bakraç: 2000 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Makarna: 2 t. 
To:ı: 'eker: 4 t. 
Patatea: 4 t. 
Soğan: 4 t. 
Mercimek: 4 t. 
Makarna: 8 t. 
Toz şeker: 8 t. 
Patates: 8 t. 
Soğ'an: 8 t. 
Mercimek: 8 t. 
Arpa: 4 t.-kepek: 4 t. (temd.) 
Nobud: 30 t.·mercimek: J5 t. zeytinyağı: 

5 t.·sabun: 10 t. ç ü:ı.üm: 10 t . 

K. fasulye: 31240 k. (temd) 
Arpa: 500 t (temd.) 

B. M U 'l' a t. ! .. d e 1 e r 

Dokuma makinesi Kapel marka: 3 ad. Ör
me makineıi Diyaman marka: l ad -di
kiş makinesi Singer marka: 1 ad. 

Muhtelif ciııı fıdanlar 
Araba ve beygir 
Tereyat: 10 teneke 

Et kamyonu 
Me,e odunu: 16029 kent 1 

pa:ıı;. 

aç. elu. 

" 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

pa.ı. 

aı. elu. 
pH. 

aç. art. 

,, 

" 
" 
,, 
" Galvanizli demir lamarına, çiy kahve, çinko 

galvanizli aaç Jevha tuvalet katıdı sunl 
ipek menıucat vaketa deri 

n 

1250 -
5000 -

1770 -
Beb. 15 -

276 -
1165 -

37547 -

14910 -
4000 -

10240 -

~gog 40 
22500 -

70-

325 -

360-

~37 ~o 

265 ~o 
750-

87 38 

2816 -

2235 -
300-

768 -

89-
88 50 
24 -
12 -
30-

150 -
177 -
42 -
30 -
75 -

374 88 
1687 50 

5 25 
96 18 

Mü.ra.aat yvJ 

Gaziantep Nafıa Müdirlüği 
Guiantep Bt:lodiyesi 

İstanbul Komutanlıj'ı SAK Fındıklı 
Nafıa Vekaleti 

Liileburgaz Aıkerl SAK 

Zonguldak DefterderlıAı 

Devlet D. Y. Haydarpaıa 
Lüleburl'az Aıkert SAK 

M.M.V. SAK. 

" Adana Askeri SAK 
~!aarif Matbaası Müdürlütü 
Gaziantep Belediyeai 
Caıiantep Liıcsi 
İatanbul H .. va Aktarma Ambarı Di· 

rek . Yeşilköy 
Tophane Levazım SAK 

Ankara Valiliti 

Çanakkale inlıiaarlar Baım&d. 

Selçuk Kı~ Enıtitösü Müd. 
Türkiye Büyük Millet Mecliıi İdare 

Heyeti 
Lüleburıaz Ask. SAK 

" 
" 

Ankara Belediyoıi 
Milli Müdafaa VekAleti SAK 
Ankara Valiliti 
lnhiaarlar Umum Müdürl6ğl 

,, 

İıtanbul Komut. SAK Fındıkla 

Lüleburıaz Aıkcrt .lAK 

Afyoa Kor SAK 

İzmir Lenzım SAK 
Devlet D.Y. Haydarpafa 

Tophane Lvz. SAK 

İsparta Aıkerl SAK 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
,, 

" 
" Konya Memleket Ha.staneai 

İstanbul Komut. SAK Fındıklı 

Bolu Alay SAK 
Afyon Kor SAK 

8·2-40 11 -
22-1-40 14 -

25-1-40 14 -
15 2·40 15 -

17-1-((} 11 -

2-2·40 16 --

5·2·40 15 -
17-1-40 il -

30-1-40 11 -
18-J-40 11 -
27-1-40 10 -

1·2-40 15 -
18·1·40 14 -
M·l-40 14 -
19-1-40 11 30 

!5· l-40 15 30 

29-1 ·40 15 -

261-40 - -

25-1·40 14 -
2-2-40 15 

31-1-40 11 
17-1-40 11 
17·1·40 11 

20. 1-40 10 30 
18-1·40 11 -
29-1-40 15 -
24-1·40 10 -
24·1·40 10 30 

18-1-40 15 -

17-1·40 11 -

19·1..W 10 -

24-1-40 15 -
16·2·40 15 -

lO·l-40 14 ·-

31-1·40 11 -
31-1-40 11 
31-1·40 11 
31-1-40 11 
il-1-40 11 
!9-1-40 15 -
29. -40 15 -
29·1-40 15 -
29-1-40 15 -
29 1·40 15 -
18-1·40 15 -
27-1·40 il 30 

24-1-40 11 -
24-1·40 15 -

İat. Defterdarlıj"ı Mahmutpafa Abude· 19-1-40 14 -
fendi ban 55 sayılı odada 

fstanbul Vakıflar Direk. 
Fatih icruıı Tapçular Atpazarı 
İst. 3 cG İcra Beyotlu Balıkpaı:ar 

Dudu odalar Sok. No 14 
Gaziantep Bcled. 
Çanakkale Orman Müd. 
İzmir Gümrükleri Batmüd. 

24 31-1-40 
26 1·40 
32·40 

18-1-40 
!4-1 ·40 
31-1-40 

il -
10 -
ıo -
14 -
14 -
10 -

·----------------------------.-.----------·-----------------------~~----------------------------------
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konmuttur. İhalesi 8 2.940 per9embe güaü aaat 11 de Nafıa .&ai• 
resinde mlteşekkil komisyoııca yapılacıakbr. 

Bw işe ait ke~if, tarlname ve sair evrak laerrün Nafıa müdür· 
lütlnde g-6rülebilir. 

Antalya Belediye Riyasetinden : 
Eksiltmeye kouulan iş : Antalya içme au iaalesi laaddi k tif be· 

deli 345160 lira 5~ kuru,tur. 
Eksiltme 26.2 940 tarihine raslıyan pazartesi a-ünü saat 15 ele 

Antı•lya Belediyesi Daimi Encümeni Riyoset Odasında ve Enc~ıncl1 

huzurunda kapalı zarf usulıle yapılacaktır. 
İstekliler : Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık 

işleri genel şıırtuamesi, fenni şartname ve projeleri 17 lira 26 kurut 
mukabilinde Antalya Belediye Riyaı.etiuden ve Ankara lediyesiır 
den alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «17566,, lira a::42a ku· 
ruşluk muvakkat teminat vermesi, laakal ~ 200,00lh liralık içme &~ 

i'lerini taabhüd edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil su işleriıı1 

batarmakta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekaletinden alı· 
nacak fenni ehliyet ve müteahhidlik vesikası ibrar; etmesi. 

İstihkak raporları verildikçe bedeli Anlı:arada Bel diyeler Bası· 
kaıından nlınacnktır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı saatten bir 111ııt 
evveline kndnr Belediye Riyasetine makbuz mukabiliDde verlJJe 
)eri lazımdar. 

Poılada olan gecikmeler kabul edilmez. 

Edirne Askeri Satınalma Komisyon dan: 
At ğıda ya:.ıılı mevad hizalarında yazılı \ekillerde ve rtın "e 

aaatlerde satın alınacaktır. 1 alipleriu kanuni vesaik ve temiuatlarile 
pazarlık için ayni saatte kapalı z rflar için ibale aaatiaden bir sııot 
evveline kadar teklif mektuplarını Ediruede Müşiriyet dairesinde s•· 
bil lına komisyonuna ver&11eleri 

Cinsi lbale şelo.ii Miktarı Tutarı Teminatı ihalesi ve saat• 

Toz teker 
Zeytiıı yarf 
K. fuulye 
Pavyon tamiri 
Hel.ı iıışası 

ton 
K. zarf ~O 8,280 

> 15 8,700 
)) 67 1~,7.30 

Açık ekailtmc 
9,024,02 

621 5.2.940 
t>53 7.2.940 
sıH • 7.2.5'40 

677 2.2.940 

il 
14,30 
li 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme U İdueıinden: 

Muhammen bedeli 1950 lira olan iki adet elektrik motörJü aaıı· 
trifuj tulumbii 5.:t. aHIJ Pa:ıarteı;i iunü aaat 15 011 bette Ha_y darpat•' 
da gar bıoası dahiunde.Ki komisyon tarafından kapalı zarf uıulile 
aalınahnacaklır. 

Bu iıe gırwek istiyenlerin 146 lira 25 kuruşluk muvakkat telJJİ. 
nat, kaııunuu tayia ettıi"i vesıkalar!a tekJıf1erıni muhtevi zarfları1'1 

ayni iÜu nal 14 on dorde kcdar komısyon Reilılitıoe vermeleri ıı· 
sundır. 

Bu iıe ait ıartbameler komiıyondan parasız olarak datıtılmalı• 
tadır. 

• • • 
Hikümet binasmın kalorifer tamiri işi : Bak Zoaauldak Defter 

darlıtı illnlıırıııa. 
• * * 

Muhabere malzemesi alınacaktır : Bak i•ı· sütununda Edirııe 
Aık. SAK. ili.aıoa. 

Gazi ntep Lisesinden : 
Muhammen lDedch Sd6 lira teminntı yüzde 7,5 tan 75 lira ,s 

t 
karuı 

Par sız yatılı tal be için yaptırılacak 34 takım elbiıe on b•I 
~Ün müddet e açık eksıltm\.:ye konulmuıtur. , 

İbalesi 24. ı .~40 tarihine müsadif çarşamba a-ünü aaat 14 te G1 

• ziantep deflerdarhıı muı asebe müdürlutü odasında yapılacaktır. 
Talıplerin c;uayyeu gün ve sa·atte toplanacak olan münak•P 

komiıyonuna uümune ve 9artnawe•ini a-örmek üzere Lise direkt61 

lüfüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

İlk 
teminat 
82,50 

54,00 

İstanbul B 1 diyesind n : 
Tahmin 
bedeli 
1100,00 Belec!iye besnp işleri müdürlüiüne batlı d~ 

ire ve şubeler için lüzumu olan 11 aded f1 

ve 40 ııded memur masasının yaptırılması·/. 
no,oo itfaiye müdüriyeti için h.izums olan 450 ad 

yatak yüzü ile 450 aded yastık yü;ıi ""' 
muuesi veçbile,, 

İlk teminat miktarları ile tahmin bedelleri yukarıda yazılı işi': 
ayrı ı;yrı eksil meye konulmuştur. Şar.tııawolcri Zabıt ve Mua-1~1'1 
Miidüdiırlüğü kaleminde göruloceklir. ihale 31. Ui40 çarşamba $11"

1 aaat 14 le Uaimi eucüweude yapılacaktır. TaHpleriu lıızalarıııda f 
1 zıh ilk teminat makbu:.r. veya. mct{luplurı ve 940 yılı Ticaret 0Ô1
1 

vesikasını ve yalııı~ masalıar için atölye sahipleri olduklarına c!'; 
alacakları vesikayı hamilen ibale ı-ünü muııyyen saatte Daia;ıİ 1 

eümende buluoınaları. 

İstanbul Haya Aktarma Ambarı Direktörlüfilnden: 
1 

Havs. birlikleri eratı içiıı 13,00U metre y :ı:lık ıslıiıelik kumaf .,,tı 
alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 19.1.940 cuma günü aaat l l,30 da yet• 
köy Hava Aktarma Ambarı aatınalma komisyonuuda yapılacaktı'' 

İste.,;hlerin şartname ve nümuneyi gorme.ıe. üzere her iiin, ~( 
zarlıta gireceklerin mezkur gün ve saatle 1658 lira muvakkat 
minatlarile komiıyoDa müracaatları. 

İıtanbul Levazım Amirliği Satınalma KomiıyonundaıJ ~ 
480 metre baki şayak k.umat alınacaktar. Pazarlıkla ekıiltO' 1 

25.1.940 perşembe a-ünü ıaat 15.30 da Tophanede levaaım iıı:ıiflıl 
aahnalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1920 lira lı" 
teminatı 288 lıradır. İılekJilerin belli ıaatte koq-ıisyona ıelmelerİ· 
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u,amhı, H h v.s. _ ... _ . .- -

Masa almacaktır : lJak mensucat •Ütununda İst. Belediyesi ili 
il•··· 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme U. Mac!ürlüıthıden 1 
Muhammen bedeli 4000 lira olan Loko etif kazan ve kazan 

borularını kaldırmata mahsus b otlar 16.2 940 cuma gün~ saat 15 de 
Haydarpaşada gar binnsı dahilindeki komisyoıı tnrnfındı.ln k palı zarf 
usulile satın nlınacal.tır. Nakliyat - Yükleme - Boşaltma Bu İfC girmek isteyenlerin 300 liralık muvakkat temin t kanu· Muham bed. %7 5 m. 
nun tayin ettiği veilikalarlcı tekliflcnini muhtevi zarflarını ay~ı gün Cinsi Miktarı lira kr • li:n kr. şc lstanbul Belediyeıinden : 

)' Karaaf ç mezbahasında kesilen hayvan etlerinin 31 Ma · 
l.

11 940 tarihine kadar mezbahadnn kasap düL:kanlnrm nak 
l f • k 

saat 14 de kadar komisyon reıslitfoe vermeleri lbımdır. ı · -- ---- ----- ---- -----
Bu işe ait tnrtnameler kemi•yondan parasız olarak dağıtılmak. Baskül 500 ki'. 6 adet 1165 - 87 88 açık e • · 10 

tadır. :ıı 300 > 4 :ıı pazarlık 10.JO 
t it ap lı zarf usul6 ile arttırmaya çıkarıl ıttıı·· Aylık k · 
ş• ınuh m en 5000 liradır. İlk teminat iktarı 1500 lir&dır· 
t ~t?amesi zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülEl· 
: hr. İhale 1.2.940 perşembe giinü sa t 15 te daimi encü· 
rtı •ııde yapılacaktır· Taliplerin ilk teminat m kbuz veya 
t tk~ubu ve 940 yılına ait ticaret odası şartnamede yazılı 
l~•~ıt ınalik oldukl rıne. air Emniyet 6 ıncı ıube müdiirlü
~9 ıle Deniz ticaret müdürlüğünden alacaklnrı vesikaları ile 
lh 

1
0 numaralı kanu!la göre hazırlayacakları kapalı z rflarını 
~saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri 

• • • 250 ll 1 > .» > 

Baskül alınacaktır: Bak İnhisarlar U. Mid. ilinlarına. " 5@0 .» 1 :ıı .1 .> 

r-rzal< .., ' ir-e C'~ ~ ... J.. ... ,.. y S 1 - Şart... eleri mucibince yukarıda miktar ve evsafı yam.ıh baa-
C. • :;."' • L- 4 1 ' L .:.._:_ külden 6 adedi derhal teslim edilmek ıartile .. izalarında gCSsterilen 

İstanb11l h •. omutanhğı Satınalma Komisyon ndan : , .. llerle satın alınacakbr. 
Komisyonumuzıia mevcut evsaf ve ıeraiti11e a-ire Kemutanlılı il - adet baakllin muhammen bedeli. mtavakkat teminılb 

birliklerinin senelik kuru sebze ihtiyacı için otaz bin kilo aob.t biz&1ıada yaululır. 
on beş bin kilo mercimek, bet bin kile uytinyatı, en Dİ• kilo sa: lll - Eksiltme Ye pazarlık 24. 1.9.W çarşamba ıünl biularında 

~uk t, enzin, ,,akina yağları v. s. 

ban, on bin kilo çekirdcksh· izüm pazarlıkla satın alınacaktır Mi· glsterilea uatlerde Knlaataıda Levasım ve Mubayaat Şube•indeki 
nakasasına 27.1.940 cumarteıi r!in6. saat on bir buçukta ı.atlanacak Alım Komiıyonuncıla yapılacaktır. 
ve ayni ginde ihalelilİ yapılacaktır. Isteklileri11 helli rtn ve saatte iV - Şartnameler her ıün ıözü •eçen Şubecılea parası• alıoa-

~ --- Fuıdıklıda Komutanlık satınalma komi•yoaana relmeleri. itilir. 
V - İsteklilerin pazarlık iıin tayia edilen gl• .-. Ratlerıie 

• Kırklareli Belediye Reisliiindcn: 
Cinsi Mıkdarı Muhnnımen B. Muvakkat T. 

>ti kilo kuruş 
•deni makine Sokoni 2500 Beher kilo 

htı Vakum 43 81 
kt İhale tarihi 25-1-40 tarihine müsadif per§embe iÜDÜ saat 15 de yu· 
t. ~•da i;in nevi ve cinsi yaı.ılı makina ya~ı 11-1 940 tarihinden 25-1-40 
lt~~İne kadar 15 ır\in müddetle münakanya çıkarılmııtır. AlmaA-a is
le/' olanlar belli gün ve snııtte yüzde 7,5 muvakkat teminatlarile Be-

•ye encümenine Laı vurmaları ilan olunur. 

Bolu Al y Satınalma K.omisyonundaa: 
31,240 kilo kuru fıı•ulyeye istekli çıkmadıtından 10 p• temılit 

edilmiştir. Muliammen bedeli 4998 lira 40 kurut ilk teminatı 374 
lira 88 kuuttur. Şartname Ye evsafı komi•yooda glrilür. Atık ek· 
•İltmesi 24. 1.940 Çarıamba J:inl ıaat 11 de Boluda Alay Satınalma 
komi•yonunda yapılacaktır. isteklilerin meı:kir rün ye saatte ka· 
ouni vesaik ve teminat makbu~larile komiıyona mtlracaatları. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Zonguldak Defterda1thgmdan 
Lüleburıaz Askeri Satınalma Komisyonundan: Zoagaldak vilayet hükumet binaııaı• (lı500) lira ketif beıielli 

500 
kalörifer tamirat İfİ kapalı ıı.arfla toptan ve ı<Stürl eksiltmeye 

~ toa fırın için kurta kayın odunu kapalı :aarfla ekıiltmeye ~ıkarılmıştır. 
t 011ul11nıttur. Tahmin bedeli 12,500 lira ilk teminatı 937 lira 50 ku-~tlu E 

1 1 
_ _ Eksiltme 2.2.940 euma a-üaw ••at 16 da villıyet .leftercılarlık 

, '- r. ksi tme•i 31 •. \140 Çarşamba 1ıuuu ıaat ı 1 de Lüleburgaxda odaıında toplanacak Komi•yon tarafı _ı ı kt 
"•~er· 1 k · d l k naan yapı aca ır . 
k • 1 &atına ma omısyonuo a yapı aca tır. Şartname1i her gün Ek•iltme fartııame1i ile bu•a it f · d't k "ll t 
•11Jıs d .. -1. T kl"f k l b 1 . f m e errı ı er ••ra •• ye 

lizı yon a goru ur. e a me tup arı e lı saatten bir saat evve- defterdarlağında ve nafıa mldiirlüği d ·· ··ı bT 
• kadar komiıyona Yerilmesi. l M••t hı.· .h l . ~t 1.• ~ e roru. ı ır. 

1 
- • ea uı ı a eya wll eaııtıp ıte başlamaaclaD e•vel preje 

- talimataamesi ile umumi ve fenni tarlaameleriadeki kayda •yj'un 

Selçuk Kız Enstitüsü Müdürlüğünden : ıurette ve bütün maaarafı kendiıi•e ait el•ak tartile nafıa veklleti 
Enstitümüz ihtiyacına sarfedilmek bere 9.1.940 tarihinde açık l kalörifer mutahaul8larıodan birine avan projeyi t•••im •e aafıa 

~iltıakasa ıuretile mubay a olunacak 35 tou - Türk Antrasit kömü· vekaletine t~scıl~~ e~tirwete m~eburdur. - . . . 
~~ lalıp zuhur etmediiinden Arttırma, Eksiltme kanununu olbap· 2- ~u ış ıçıu ıhale bedeluule• ba11ka mutealalaıde \ur para verıl-

ı lıüku 1 . IU - d b - k t d"t d'J . t· meyeoektır • p nı crıne ııazarau gun a ı& muna aıa em ı e ı mıt ır. . . . . 
a~arlıkla alıuwası için 25.1. 40 taribi11• müsadif perıembe rünii . Ekııltmeye rırmek ııteyeıı talıplerin resmi bir bi•a•ı• kallSrifer 
~t 14 te Y\.lksck Mektepler Mulıasobeıinde müteıekkil kewiıyona teaısatını ~u~uuuz. yapmış. ~lcl11.klarına .lair nsika ile tiearet ed .. ın-

liraeaatlau Hin olunur. dan bu yıl ıçıncle alıumıt .ı;ıeıl tıearet veıilı&11nı muvakkat temi•at· 
~ larile birlikte teklif mektuplarına batlayarak J•karula yaaılı llaale 
~· r r 1 k gününde ve ı.nua7yea ilaale 1aatindea b.r ... t enel mald .... •tak.a-
ç, kk -- biliuae ekıiltme Ko•isy•ııu reislı~iae .-.rmeleri ilaa el•nur 

~a. ale Müstahkem Mevki Satmalma Komısyonundaa: (448). 1-4 
it OU adet ieınıci feneri ıle l~ kalem 111uıiki iletleri 25-1-40 per-
lı(tı:ıbe 2'Unü ve aynı ıunde 9 kalem muıiki aletinın tamiri acele pazar- Orman Fakültesi Ahın Satlm Komisyonu Başkanhgmdan: 
~,: Sıı.tıa r.ılınacaktır. Taliplcrın mezkur tarihte Çanakk.alede m~btaa· Cin•i Miktarı Mub. fi. M. batarı 

lllcvk:i ıuıtınalma komı11yonuna relmelcri. - - ---- - ~--- --- --- ----- --
Elbise 91 takım 27 Li. 2457 Li. 

lstanbul Belediyesinden : 
'-ı Belediye tomizlık işleri ıçia yavtırılacak lO ad t (Opel Blitz) 
•,'tka kamyon şaselerı üzerine mevLu karoıeril ri arkaya dotru 45 
~.cc meyil ettirmefee mahsus manivela ve di lıler va51tasile mute· 
~, ık tertıbat yapılması açık ekııiltmeye ııkarılmıtlır. Hu tertibatın 
~~~ti umıımiyesınin keşif bedelı 275U liradır. Uk teminat 2u6 lira 
4, l)U~uftur. ıhııle Jl.l.~40 tarıhine müsadıf çar~nwba guuu s at 14 
ııt ••nıi Eucumeudc yapılacaktır. l.iu tertibttla aıt eksıltwe ve feu_ 
~ krtnameleri ve resmi Fen Iılerı Müdurlu~uııden 14 kurut wuka
u,'~de alınacnkbr. Talıplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
-•~tıbnteden 8 gün evvel fen i .. leri mudürlüğünde mur1tcıı.atla ala
~,1 lrı fenni ehliyet ve Qj~ veya 94U yılına ait Tiedret Oaası vesi· 
ı_t ltı ile ihale günü muayyen saatte L>aimı E.ncüıoendc buluomıı· 

l, 

İst nbul Komut n ığı Satınnima Kemiıyonundan : 
~, l\.onıutanlıı;a bnA"lı birhkler ihtiyacı için mikt rları yazılı soba 
\t~llllalıemelerı paz.arlık1a ı tm ahuacaktır, Seksen büyik soba, elli 
fr,

11 
&ob~. yetmit altı '.küçü ioba, üç biu boru, dort yiiz yirmi ala· 

)C)t aa dırsek, dört yüz yirmi alaturka dirsek, iki JÜ:& OD tabla, iki 
ı.,t, on lll&fa, iki yu-ı ou 1 .. ureıin pazarlıkla münakasuıaa 18.1.94(1 
lııı_ •ı.ıbe günü saat on h• le bnşlanııcak ve ayni günde ihalesi ya· 
·~~llktır. lsteklılerin belli fÜn u saatte Fındıldıda Komı.ıtanlık 

'1nıa komisyoııua gelmeleri. 

2İ'lnıir Levazım Amirliği Satınalma Konıisyonundan: 15 d lJ. adet ej'er takımı J.ıazurlıkla 24.1.940 çaışaıuba g'"1UÜ saat 
; l:ıı.111ir lt:vazam amırlıji satıualma komisyonunda alıııacaktır. 

-~'-le ~haıio bedeli 14,9llı Jira ilk teminatı 2235 liradır. Şart· 
d, lr. 11 her'"' ıün Komiliyonda görülür. İst~klileria ticaret odaaın. 
~le'1~f 1~1 oldukla11na dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 
•i11cl• 1 tran 24~0 aayılı kanunun 2 ve 3 maddelerinıie ve tnrloame· 
~,, Yaı.ılı ve.ikaları ve teminata kati'iylerilı birlikte ihale aaatin-

••veı Kowi•1ona miracaatları. 

7 
Afyon Kor Satmalma Komisyonundan : 

17,l~O adet bnkra~, 227 adet küçük kano, 716 adet bilylk kazan, 
'< •det •t kabı. 1,500 adet çaydanlık. 

IQ ela \lkarıcla yazılı malzemeler pazarlıkla 19. t.940 euma glnti •aat 
~'-'. Afyonda Kor aatınnlma komisyonunda alıaacaktır. Hep•inin 
''-'~~ bedeli 37,547 lira ilk teminatı 2816 liradır. Nftmune n tart· 

11 her ıtın komisyonda görülür. i•teklilerin komiıyeaa relmeleri. 

ı.t, b 
. ~ ul LeTazım Amirlifi Satınalma Komisyonundan : • 
li ~. ı adet bakır kapaklı bakraç alınaeakbr. Pazarlıkla ekıiltme
~- 1:94~ salı günü saat 14 de Tophanede lnuım imirliti satın
ltı~lt ;nıuyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 10.240 lira ilk te-

68 liradır. 

Munkkat teminatı : 185 liradır. 

Tatbikat ayakkabı 
İskarpin 

59 çift 
91 ,, 

850 Ku. 
625 ,, 

501 Li. 50 Ku. 
568 ,, 75 ,, 

- - --- ----
1070 ,, 25 " 

Muvakkat temiaatı ; 81 liradır. 

Büyukdere B:ıbçe öyde bulunan Orman Fakültesi talebeııi 
için yukarıd mikdorl.ırı yazılı elbise ve ayakkabıları (2) şartname 
ile eksil meye çıkıırılmı.ııl rdır. 

2 - Eksoiltme Maliye Vekaleti Beyoğlu Liseler Mubascbeeilii'i 
daireıoiude 26. l. 1 ~40 Cuma i"Ünü saat ( 13) de toplanacak olan Fa
külte Alım Satım Komiıyonu huıuruuda yapılacaktır. 

3 - Eksıltmeye girbilmek ıçin 7ukarıda her iki kısmın alUarında yazılı 
muvakkat temin t kur'lılıklaruıın mezkur muhaaiplik veznesine ya· 
tırıldıklarına dair mukbuz ibr ı etmek ve yeni yıl Ticaret Oda11 
kayd ve11ikuı ile .!45.U sayılı kauuudı:ı yazılı ev.afları haiz olaak 
ebemdır. 

4 - Şartnameleri ve kumq uüaıunelerini ıörmek ve 7apıla

eak elbi•e ve ayakkabılarının tarzı imal ve evuflarıDı öiren• 
wek İ•teyeuler tatıl gunleri hariç her gün Büyiikdere Bahçek.öy 
Ormarı ı·akiiltesi idare Müdürlüaüne müracaatları. (252) 2-4 

Muhammen bedellerileJwuvakkat temfoaUarı aşııtıda yazılı 8 
kalem elbise vo palto kuma4 ve harçları 29.1.940 Pazartesi p•i 
saat 15,30 da kapalı ı:arf usulü ile Ankua'da İdare '-i•uıada taba 
alınacaktır. 

Bu iıc iİrmek isteyenlerin lıizalarıntla yazılı m•vaklır.at te•İaat 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini ay•ı a-i• Hat 
14,lO a kııdar Komiıyon Reiıli~ine vermeleri lallımdır. 

Şartnameler paru12 olarak Aokara'da Malaeme Daireaia.len, 
Hayciarpsşa'da TesellOm Ye Sevk Şeflitindco dafıtılacaktır. 

Metre 

15000 
9000 
5000 
TIOO 
7000 

34000 
2.3000 
14000 

Ueivert aerj 
)1 ta yak 

Siyah n 

Gri ,, 
Siyah kutor 
Caket ve palto alları 
Yelek Ye kol astarı (Kualin) 
Elbise ve palto telaıı 

(318) l-• 

) 
) 

' 

Muhammen 
bedeli 

L. K. 

) 1.57"° 00 
) 
) 
) 
) 7000 00 

Muvakkat 
temiaat 
L. K. 

14044 00 

'• 1,5 rlvenme paralarile birlikte meıı:lnir Kemi•yona ıel•eleri. 
(482) 1-4 

••• 
Ketif bed. 

lira kr. 

0 
0 1 ,5 tem. Eksilt•• 
lira kr · tekli Kati 

Likör Fabrik&11 dam tamiri 3737 50 
Haydarpaıa bira imalithane•İ 2465 67 

269 33 paurlık 14 
184 25 aıık .ıu. 15 

iıkele talık.imi ve •• depo•u 
ioıaatı iti. 

1 - Şartname ve ketifuameleri mucibince 
bullaeten yazılı her iki it hizalarında göıterilen 
caktır · 

yukaracla •abiyeti 
usullerle yaptırıla-

lI - Ketif beclelleri, muvakkat temiaatları, ek•ilt•e saatleri, 
lai•alarında ya:ıılıdır. 

111 - Eksiltme ~6. 1.940 euma ~iinii Kabataıta Levası• .-. lılu
lıtayaat Şubesindeki Alım Komi•yonunda yapılacaktır. 

iV - Likör Fab. dam tamirine aid tarha•eler el_, ve diJer 
İt• aicl ıarlaameler Ce ,.6" lr.uruı mukabilinde Le·nıu• Ş•beai vn· 
aeaiaclea alınabilir. 

V - İıtelllilerin ek•iltme ve paurlık İfİ• 
saatlercle 0 , 7,5 16n•me paralariyle lı:tirlikte 

ıelmeleri. 

• • • 

tayia eıılil.. pn n 
111Hlui~ Komi•ro•a 

(188) 3-4 

Ci .. i Miktarı Puarlılı po Saatı 

Muhtelif bmlaval lnaaımı 114 kalen ~.1.940 14 
Mtalatelif piriuı Ye bakır le.Hıma 14 > • ıı 15 
Mulıtelif Diııel ak1am levazımı al > ,. :ıı 16 

> Hırdavat > 47 ıı 30.1.940 14 
Demir le•aumı 18 > » > 15 
DekeYil :ıı 27 > .> :ıı 15.30 
Boru • g .» > > 16 

1 - Şartaaae reıim. evsaf ve mifredat liae•i mucibiaee yukarı· 
da ~ias ve miktarı yaz.ılı (7) kalem malzeme pazarlıkla satın alına· 
ealr.tır. 

il - narlık hiı.alarıuda yazılı gün ve saatlerde Kabatafda 
Levıı.zım ve ubay t Şubesinde i Alım Komisyonunda yapılaca tır. 

lll - Şar n" ıne ve .a red t i el r i her gı.in söz ıeçen .;u
bedeıı p r~sız alıaa ilir. 

IV - İ.teklıi rrn pazarlık lÇlll t )ID eaık v~ 
g 0 7,5 ıwve1ı1me pararile bırlikte mu ür K misyona g ... ..u ı. 

(32~) 2-4 

• • • 
1 - Şartnamesi mucibince 1 adet planya tu,-llaı4pnarlıkla u 

tın alınacaktır.. • 
Il - Muhammen bedeli 886 lira muvakkat teminatı 68,45 liradır. 
ili - Pazarlık HJ. 1.940 cucı& günü &aal 10 da Kalu.ta,aa Leva· 

zım ve Mubayaat Şubesiodehi Alım Komisyonuncıla yapılacaktı 
iV - Şartnamesi her gün sö.ıü ıeçeo Şui.eden parasız alına· 

bilir. 
V İs-eklilerin pnzarlık için tayin edilen pn ve aaatte } 0 7 ,5 

ıivenme paralarile mea!:ür Komisyona gelmeleri. (430) 2-4 

• • • 
Cinsi Miktarı Ek.iltme ıekli saati 

Elbiıe ve k asket 146 tııkım 

Fotin 145 çift 
P1ı1lto 13 ııdet ) 
Elbısl! ve kasket 6 takım ) 
Kaput 6 adet ) Pazarlık 14-16 
Ayakkabı 6 ~ift ) 
Elbiıe ve kuket 5 takım ) 
Fotin i pft ) 
EllııiH ve lı.uket 34 takım ) 
Kaput 17 adet ) 
F ot in J4 çift ) 

1 - lclaremis •lıtahdemi•i i~in yukarıdı eını ve mikdarı ya· 
adı melbaaut paurlıkla •atın alınacaktır. 

ll - Pas.arlık aı.ı.~o ıartamba rinü u.at 14 de baılamak. ve 
16 ela 9itiril•ek auretiyle Kabataıda Levazım Ye Mubayaat Şube· 
•iadeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - .Jartnameler her ıün •Özü reç•n Şubedea param• alına· 
bile.eti ıibi aümtaneler de ı~rlilebilir. 

iV - İıteklilerin paaarlık için tayin oluoaa po ve R&tte X7,5 
rlname paralariyle birlikte mezkur omisyooa relmeleri. 

(282) 2-4 
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Constructions-Reparatlons-Trav. Publics-Mat~riel de Con trucflon-Cartogr phie 

Constr. bat. aeteorologie a Islihiye (aj.) Gre a srre 
,, tour echelle et mur ıoutainement au 1918 26 143 87 

pare Abide 
Rep. ecole artillerie de tir a Metris Gre a gre 
Trav. etudes constr. voie ferree en commen- Pli cach 102000 - 6850 -

çant d'un point de in ligne Arifiye-Ada· 
pazar et en passant par Hendek, Düzce, Bo-
lu et Gerede jusqu'a la Station d'lımet· 
paşa (cııh eh 560 P) 

Electricite·Gaz-Chauffage Central (lnstallaUon et tAaterieı _ ........ .......-; ....-...-

Rcp. chauffage central bat. Autorites Vil. Plı cach 12500 -
Zonguldak 

Dir. T ravau:ıı Pub. Gaziantep 
Municipalite Gaziantep 

Com. Ach. C!omm. Mil. Iıt. Fındıl:.lı 
Ministere Travııux Publicıı 

Defterdarat Zonguldak 

8-2-40 11 -
22-1-40 14 -

25-1-40 14 -
15-2-40 15 -

2-2-40 16 -

Pompe centrifuge a moteur electr.: 2 p. ., 1950 - 146 25 ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Flanelle en inine pr. sport: 1500 p. 
Couverture en laine: 4.50 p. (rectifie) 
Toile: 9633 m. 

Publique 
Gre a gre 

,, coloree pr. reliurc: 3000 m. Publique 
Confection d'habits: 17 compl.·cııpotes: 6 p. (aj) -

,, > 34 > Publique 
Etoffe pr. habits d'ete: 13U00 m. Gre a &'re 

la p. 3 15 
> 8 -
3852 -
1501 -

982 -

Serge haki: 480 m. ,, 1920 -

354 50 
540 -
288 90 
112 50 

75 95 
1658 -
288 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 30·1-40 
" , 18·1-40 

Com. Ach. Mil. Adana 27-1-40 
Dir, lmprimerie Maarif 1-2-40 
Municipnlite Gaziantep 18· 1·40 
.Lycee ,, 24-1-40 
Dir. Hangar Aviat. lstanbul a Yeşilköy 19-1·40 
Com. Ach. lnt. Tophane 25-1-40 

11 -
11 -
10 -
ıs -
14 -
14 -
11 -
15 30 

Travaux d'lmprimerie - Papeterie - Fourniture de Bureaux 
--~~~~~-=-~~~~~~..:-~~~~--·--~~~-------

Jmpression de bulletin mııtricule: 1500 p. Gre i. grc 325 - Vilayet Ankara 29-1-40 15 -

Transport-Chargement - Dechargme.!!!_ 

Transport articleı monopolises Publique 

Combustible - Carburant-Huiles 

Huile pr. machine Soconi Vacoum: 2,5 t· 
Antracite turc: 35 t. (aj) 
Benzine: 40000 litres 

Gre a gri 
Pli cach 

le k. o 43 

Boiı de four: 500 t. > 1250 -

Divers 

Po~le rrand: 80 p.-id. moyen: 50 p .• id. pe· 
tit: 76 p.-luynu: 3000 p.-coude ala fran
que: 420 p.-id. a la turque: 420 p.- pla
teau: 210 p.-pincette: 210 p.-pelle: 2l0p. 

Seau ~ anse: 790 p.-chaudron petit: 227 p. • 
id. gr nd: 716 p.·assiette: 17733 p.-thei· 
ere: 1500 p. 

Harnais: 213 p. 
Pompc centrifugc pr. le puits de Kayaş 
Chntne de patinagc: 110·130 paires 
Matericl pr. service de voierie: 12 lots 
Baıcule de 500 k.: 6 p. 

Gre iı g-re 

• 

" 
" 

, 
37547 

14910 -
1770 -

> la paire 15 -

" Publique 
276 -

1165 -
Basculc de 300 k..: 4 p -id. de 250 k •: 

id. de 500 le.: l P· 

1 p. Gre a &"re 

Bandes pr. elever les chıı.udieres de locomo
tives et les tubes de chaudıcres 

Seau a an e el a couveı ele en cuivre: 2000 p. 

Provisi ons 

Pain: 124-149 t. 
Beurre 
Beurre: 10 t. 
Macaroniı: 2 t • 
Sucre: 3 t. 
Pommcı de terre: 3 t. 
Üİinons: 3 t. 
Lentilles: 3 t. 
Macaroniı: 8 t. 
Sucre: 8 t. 
Pommeı de terre: 8 t. 
Üİinonı: 8 t. 
Lentılleıı: 10 t. 
Macaroniı: 8 t. 
Sucrc: 12 t. 

Pli cacb 4000 -

Gre &&'re 10240 -

Pli cnch 14900 -
Gre a gre 12699 20 

" Publique 
,, 
> 

" > 

" 
" 
" 
" , 

" 

le it. O 26 

" ~ 28 
" o 06 
" o 05 
" o 12 
" o 22 
" o 28 
• o 06 

" o 03 
" o 10 

" 
0,21 50 

" o 27 
Ri:z:, pois·chiche, viande, lentillcı, oignonı ete. 

(rectif .) 
Ür&"e: 4 t.·ıon: 4 t. (aj) 
Poiı·chiche: SO t.-lentilles: 15 t. huile d'oli· 

vcs: 5 t.·savon: 10 t.-raisin: 10 t. 
Haricota ıecı: 31240 it. (oi) 
Ürge: 500 t. {nj) 
Macaronis: 2 t.·sucre: 4 t.·pommeı de terre: 

4 t·-oignons: 4 t.-lcnlilleıı: 4 t. 
Macaronis: 8 t,•sucre: 8 t.·poU'n:; .:s de terre: 

8 t.-oignons: 8 t.·lentilles: 8 t. 
Fabrication ble concasse: 200 t. 

Gre a &'Ye 

Publique 
Cre a grti 
Publique 

Gr6 a gre 

4998 40 
22500 ·-

6800 -

325 - O;rection Pr. Monopoles Çanakkale 

81 -

360 -

937 50 

2816 -

2235 -
265 50 
750 -

87 38 

,00 -

768 -

Municipalite Kırklareli 
Dir. lnstitut Jeunes Filles Selçuk 
Conseil Adminiııtratif de la Grande 

Aısemblee Nationale de Turquie 
Com. Ach. Mil. Lüloburıa.ı 

Com. Acb. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

" 
Corps Armee Afyon 

,, lnt. lzmir 
Medicipıılite Ankara 
Com· Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Vilayet Ankara 
Com. Acb. Econ. Monop. Kabatacbo 

" > 

lre Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Com. Ach. lnt. Tophane 

2C-1-40 -

25-1-40 15 -

25·1-40 14 -
2-2-4U 15 -

31-1-40 11 -

18-1-40 15 -

19-1-40 10 -

24-1-40 
26-1-40 
18-1-40 
29-1-40 
24-1-40 
24-1-40 

16·l·40 

15 -
10 30 
ıı -
15 -
10 -
ıo so 

15 

30-1--tO 14 

1117 50 
952 44 

Com Ach Gendr. Iıt. Tnxim, Aya:zpaşa 29-1-40 15 -

30 -
63 -
13 -
11 25 
27 -

132 -
168 -
l6 -
18 -
75 -

129 -
243 -

374 88 
1687 50 

510 -

Com. Perm. Mun. lıt. 

Com • Ach. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 
Com. Acb. Milit. Isparta 

> 

" 
" 
" 
" ,, 
> 

, 

" 
" ,, 

" ,, 
" ,, 
" ,, 
" 
" > 

> 

> 
Mil. Amasya 

Hôpital Regional Konya 
Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fındıklı 

, 

" 
" 

" 

" 

Regiment Bolu 
Corps Armee Af yon 
Mılit. Isparta 

> 

lnt. Tophane 

29-1-40 
24-1-40 
20-1-40 
20·1·4f> 
20-1-40 
20-1-40 
20-1-40 
20-1-40 
20-1·40 
19-1-40 
19-1-40 
19-1-40 
22-1-40 
2!-1-40 

7-2-40 

l4 -
14 -
11 
11 
11 
11 
11 
10 50 
10 50 
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

18-1-40 15 -
27-1-40 11 30 

24-1·40 11 
24-1-40 15 -
31·1-40 11 -

29·1-40 15 -

24·1-40 15 -

Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDlCATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 18.1.940 

Mtni•tiıre Def. Nationala: 
Cacbet (No 12~6) 
Sac pr. aable (No 1~) 
Dır. Pr. Douane• lstanbnl: 

Tiss;ııı en coton, verre en aluminium ete, 
(No 1287) 4' 

Com. Ach. Mil . Isparta ı 
Haricotı aec•, poiı-chiche, orge 
(No ı288) 

Liiu• Aviatton T. Snc. Geyve; 
Peaox et bo,>aux (No 1289) • 

Municlpolıte lıtanbol: 

Conıtr. pave en parquetı a l' abattoir 
(No U90) 
Conıtr. pave en parquet• a Beyotlu, 
prC. Ş'~ane (No 1290) 
Huile d'olivu, beurre et olivc• (No 1291) 
Proviıionı No 1291 
Materiel rcpar. moyenı a motaor (No 1291) 
Painteou pr. moyena Hpeor•·pompıerı 
(No 1291) 
Materıel pr. repar. s:ar•i• Municip. iı 
Tophane (No 1291) 
Maıeriel pr . .llroupeı Hpeurı•pompiara 
(No 1291) 
E•carpinı, habits et paletots (No 1291) 

Oir. Gen. Aff. Meteoroıogıquu Ank.: 
Farro-ci icıuıu (No 1290) 

OCitardarat lıtanbuh 
Decombr .. bitine en beton anne 
(No 1291) • 
D&combre1 mai11on1 (No 1291) • 

Dir. Gen P.T.T. Ankara: 
bolateur (No 1292) 

Chef Ravıra Expl. For~tı Etat Kara
bulc: 

Tronc de npin (No 1299) • 

Oir, Gen. Fab. Milit. Ankara: 
Petrole (No 1293) 
Crins (No 1293) 
Cuire couleur chocolııt (No 1293) 
Papier oaaıl,e et pr uıate (No 1299) 

lntendance Mılıt. lı.mir: 

B1e concaue et huilı d'olivaa (No 1293) 
Articln de correırpondance (No 1298) 

Command. Gen. Surv. Doı:ıan, l•tın.: 
Chauısure1 (No 1294) 

lnteadance Militaire Tophane: 
Haricote uc• (No 1296) 
Camion marque «Opel. (No 1299) 
Trompe (No 1299) 

Command. Mılit. lıtanbuh 
Fil de fer gıılvan·•e (No 1297) 
Orge monde. lent llu rougaa et eavon 
(No 1297) 
Rep. iıı•tall. elcctriqua (No J 298) 

Com. Ach. Gendarmerie lıtanbı;ıl : 
Baune at nvon (No 1299) 

Dir. Gen. Offıce Ccrealeıı Anltaraı 
Conatr. hangar pr. ccrcalaa (No 1299) 

Com. Ach, Corpı Armee E•lı::ı~ehir ı 
Selle pr. munit onı artillerie (No 1301) 

Dir. Pr. Monopolu Saıaıun • 
Meublu (No 1300) 

Llgue Sportive l•tarıbulr 
C<ınıtr, p ace tenniı (t,o 1302) 
Dir. Muıee Palaiı Topkapu: 
lnstallation eau (No JS02) 

l\OTES ı Leı Numeroı antre parııı· 

thesoı ıont ceux da notra journal dııı' 
leqnel l'ni• a paru. 

(•) Le1 affaire1 ıuiviaa d'ı:ıne .,ıh
riıqne ıe rapportent A daa venta1 pır 
adjudıcatloa 1 la ıuranchere. 

(3 üncü sayfadan devam) 

Afyon Kor S tın ima Komisyonundan : 
500 ton arpaya istekli çıkmadığından 24. 1 .940 prfamba ıil"j 

saat 15 de pa:z rlıkla ıatın alınacaktır. Tahmin bedeli 22,500 lira il~ 
temin h 1687 lira 50 kuruıtur. Evsaf ve 4artnameai her pn "' 
isteklilerinde me:ı.kur ıü• ve atte Afyonda Kor S tı alma KoıJJİ 
yonuna ıelmeleri. 

* * * 
Tox teker, zeytia yağı Yit k. fasulye alına aktır: Bak fnı•' 

ıütununa Edirn Ask. ilanına. 

BORSA 
ÇEKLER 

16 - 1 1939 

Londra 5.21 
Novyork 130.19 
Pariı 2.9283 
Milin o 6.6575 
Cenevre 29. 105 
Amıterdao 69.235 
Brü ıel 21.8225 
Atioa 0.96.> 
Sofya 1.5925 

drid lS.36 
Budape te 23.5525 
Bükreı 0.965 
Belrad 3.065 
Yok.obama 0.915 
Stokholm 30.8275 

ESHAM VE TAHVıLAT 

Sıvaı·Erzurum 111 19.23 
Türk Borcu 1. Petin 19.25 

• • il. pcfİn 19,35 
1938 °1o 5 ikramiyeli 19,50 

TAKAS PRİMLERİ 

Takasın nev'i Jıhallt 

Entarşanjabl S-
7005 aayılı ka· 
rarnamenın 4 • 
üncü maddui 5' 
ln2iltare 70 
a.ı,ika 70 
Hollanda 66 
Jıveç 3 
Franıa 56 
lav içre 70 

ihracat 

Pe~in Alıvre 

45 44 
40 3 
67 66 
6S 62 
50 48 
45 44 
40 S9 

100 
100 
70 
6S 
ıoo 
94 

100 

TEMAŞA ALEMi 

Mubliı Sababaddin'in 

BealelediK"i 

- BAY AN !UALÜ'nın 
İLKBAHAR.REVÜSÜ. 

Bilyük wuve.ffakıyetle do\'• 
ediyor. Mutlaka görünüz. 8'1 

tekir tamburi 
SALAHADDiN PINAR'ao 

İftirakile S a Heyeti 
Viyana, Budapeşte ve Bükt' 
ten a-elen bircok artiıUerdfl' 

müteıekkil 

BALE HEYETi 
Saz, caa, varyete 36 artiıt 

s hnede 
Her pa.ıar 3 ten 6 ya kaıl• 

ÇAYLI MATİNE 
Tel: 43776 

HALK QpEf{t 
Bu aktıı.m .. at9 
Pazar matine 16 

ŞİRİN TEYZ~ 
ZOZO Dal111•11 

Yakında: senenin eo gGS' 
operetin 

(Kediye Peynir?) 


