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l - Toham ha:ı.arlamak, 
2 ·Tarlaları ha:ıı.ırlamak, 
3 • Fiıle yetittirmek, 
4 • Fide dikmek, 
5 • Ziraat devresine tesadüf •· 

deu haıtalıklar. 
8-Toplama, 
1. Kur tma 
g - Paıtal y~pma ve denkleme. 

. Stajiyer yanında çalı~tıtı eki
cıden bir sene zarfında tütün zi· 
~•nti hakkında yukarıda nnn 

•Uan yaz.ıh bili'ileri ötrendi
•e .lair en yakın mahalli İııhi 
••rlar İdareıinden tasdikli bir 
"••ilca alacaktır. 
b il· Alım, tütiln muhaaebeıi (ve 
•raaan) ıtajları ; 

. Nanız.ctler iki Hne oıtibayaa 
1•lcriude. tütün muhı21ebes'ııde 
•t . . 
1 

1 l ıarürler . (inhisarlar eksper· 
•ri h'1 stajın bir senesini sİia· 

ra fabrikalarında laarmanc:ılık 
•l•jıudn geçirirler.) 
lr. s. stajd Öfreailnıesi rere· 
•ıı itler : 
1 • Tltln elupertlzi, 
2 • Bedel ve kıymet tayini, 

l ~ • i4J7 sayılı kanun hiUı:ftm· 
•rı, 

4 • Tttln m bayaa hesapları, 
5 ·Tülin ••liyct hesapları, 
6 • Tütiin i'leme maşrafı, 
Alını ıtajı sonunda namz:edin 

Ç-1ııtıtı tieareth n nin eksperi 
~~ lbÜdfirl staj yaptığma dair 
hır ·~•ika verir. Bu vesika ma-
0rıı lnltisarlar İdaresince tasdik 

uııur. 

111 • İtleme stajı : 
Stajiyerler alım ıtajmdan son· 

t• lüttln işleme evlerinde bir 
... e itl t • ·· - b at,· enıe ı &Jı gorur ve u 
i l lhi.ldetince ataiıda yuıh 
~•lit. •ekillerini fiilen çalışıp 
•r•nırlc:r. 

l) Alı.tarmacılık 
~) lanıir karı iş' ve tonıa, 

d ) Demet ve Samsun k6rı 
tnldc:tQe 
• l ' ltl J skeoderiye kirı sıra pas· 

5 
'V• denkleme. 

b, )b R11nıeli kirı basma, demet, 
:

1 ~ğh ve 11ra pastal, 
ı,rJ, lnıdat açmak, imalathane· 
)
011 

• aranacak fenni 4artlar ıa· 
iıııı ~d.•reıi, imalathane idaresi, 
tr,İ" t laeıapları ve imalat kon· 

ltn~lit ~. . staj J&lıtılaa dekonun 
tttın'PÜlltör, ekıper ve müdi
~, :~ llez.areti altında ı<Srülör 
f

11111 
ıtaaıında bu 6ç kişi tara. 

tiıı •n Verilecek bir vesika lı.e
ji1:,,-~'-•llt inhisarlarında sta
t'"•ikrı~ bu 'ubc:dok i ehliyeti 

iV • o unur. 
• Bakını ıtaJ'ı • 
~t.·· . 

Ilı• Jıyerler iıtif aktarma fer-
.. tıta ' ' 

kı1 1'1ı '1°•, tttün tedavisi, tütün 
tit .., et Ye nevi takdiri, ekıper· 
littl e Parti yapmalı işleri ile 

tılb b k •ittan a ınıında kullanılan 
tde..,,t• nıenıene ıibi alAt ve 
ip, il 111 ~ureti iıtimallerini çul, 
~IQıa ... ·~••ıçe ıibi ambalij leva-

.. ııt• l 
dtPcıl ı11ıa ve hesaplarını ve 
L. •rıu fe t d . Qıletn-. . n~ tartlarına aır 
~retil 111 •tlerı bilfiil çalıtmak 
da d t ~irenirler. Stajın sonun-

tpo ınüd 
tlill Gr(i ve ekıperleri-
~ "erecekl · 

t 
ile •laJ· e~ıd müşterek vesi-

'•hit nıu det ve keyfiyeti 
•ika rn"•h tc:ıvilr. edilir ve bu ve· 
Q a alli İ b. l . 
' llıdi1- 0 ııar ar ldaresin-

~ olunur, 

KISI~: iV 
Sigara imal ve harice ihracı 

için f brika çmak 
1 • Fabrika açıl ası 
Mad.:le 82 - Tacir ehliyet ve 

sıfatını haiz olanlar işbu fasal
daki maddelere riayet etmek 
tartile münhasıran dış memle
ketlere satmak üzere sigara i
mali için fabrika açabilirler. 

Madde 83 - Sigara fabri1<as ı 

açmak istiyenlerin fnbrikanın 

kurulacağı 'ehir hakkında Güm
rük ve İnhisarlar V kaletinin 
muvafakatini oılkıktan ıonrn bir 
dil c."kçe ile açma izini iıtemeleri 
fUrttır. 

Bu dilekçeye iç~r nfüiba ola-
rak bağlanmaSJ lbım gel~n e
vrıak : 

A) Fabrikanın yerini binası· 
nı ve müşte nilltını ır~steren 

plinlar, (bina ve müştemilatın 
fabrika sahibin aid olup olmadı· 
ğı ve eakiden mevcutsa binanm 
en ıon ne it için kullanılmış 
bulun.lutu taarih edilecektir.) 

B) Makinaların ve te.si1atıa 

mevkilerini göıterir montaj plln· 
lar, 

C) Kullanılacak muhtelif ma-
kine, tesisat v i letme demir· 
hatlarının adetlerini ve: vasıfla
rını gasterir bir cetvel, 

Ç) Sigara ve tütün imalinde 
tatbik olunacak usullerin trı.fsi

latlı iuhnamesi, 
D) Fabrikanın imal kabiliyeti 

ve imali mutasavver neviler hak· 
kında malumat, 

E) Fabrikanın mutasavver iş· 

çi ve memur kadroları ve ihra· 
cut yapacağı memleketler • 

Madde 84 - nbrikanın aşa-
ğıda göıterilen şartları haiz ol· 
ma&ı Ui7.ıµıdır : 

A) Bina veya bina gruplarmın 
müstakil bulunması, b şka bir 
fabrika veya atel, e veya her 
hangi bir mesken ile irtibatı 
olmaması, civarında tütünün ne· 
fasetine tesir edecek koku neş· 

reden fabrika vesaire bulunma· 
maaı. 

B) Fabrikanın sokata veya 
caddeye: açılır birden ziyade ka· 
pısı bulunabilir. Ancak bunlar
dan yalnız bir tanesinin kulla
nılması ve diğerlerinin f abrikn 
kontrol memuranun mühürlen· 
miş bulunmaaı, (ururet halinde 
ikinci bir kapının kullanılması 

için inhisarlar idaresinin müsa
adesi alınmak ta'tttır.) 

C) Fabrikanın aıağıda yaz.ılı 
mahalleri ihtiva etıuesi lizım· 
dır: 

1 • Yaprak tütün depesu, (f • 
brika haricinde yaprak tütfin 
koyacak deposu bulunmodıA-ı 
takdirde) 

2 • Tefrik ve harmaıı mahcılli, 
3 - Kıyım mahalli ve kıyılmış 

tütün deposu, 
4 • Siğara imallt .e paketle· 

mc:· mahalli, 
5 - Mamulatı dezenfekte etmek 

için filaıi~aayon mahalli, 
7 - Fabrika kapısı yanında 

kontrol memuru için bir oda, 
8 - İşçi ve memur yemek o• 

daları, itçi soyunma yerleri, işçi 
ve memur helaları, (bu kısım 
yukarıda sayılan yerlerden du
var ve kapılarla ayrılmış bulu
nacaktır.) 

9 • Muhtelif büro, ambar ve
saire. 

(Devamı var) 

E o omil Haberler 
MiLLET MECLiSi 

Milli Korunma Kanununu kabul etti ---- -·--
Kanunun derpiş ettiği işler için HükOmıt 25 milyon 

lirayı kadar bir urnıııyayi istimıl edecektir. 
• 

Kanunun biikümlerine tevfikan ' bu mlc:aseaeleri memlekette ıtok 
İcra Vekilleri Heyetince ittihaz yapmağa •ecbu edebilecektir. 
edilecek kararı hazırlamak üze Aacak bu mleueael•r, ltftkdme· 
re Vekiller rasından bir koor- tin mürakabesiae tlbi olacaktır. 
dioaayon heyeti teşkil edilecek- Dahili ilttiyaçtan fasla elan İ· 

tir İcra Vekilleri heyetine veril- mııl ve istihsal mad.leleriaia ilt· 
mekte olan salahiyetlerin başlı. rııcı içl'u Jllpılacak ıatıtlarıa te· 
c ları şunlardır: kil ve tartları, ltlkumetçe, imil 

İstihsali arttırmak bakımındtın, ve mistalıııillerin ltalr. H men· 
anayi. ve maadin miie.sseseleri faatlerine zarar Yermiyeeek s•· 

h "klımetçe kontrol edilebilecek rette ta01im elunaeaktır. Hlka
ve bunlara hükumetçe program met, c1altildc: ateklar yapılmaıını 
verilebilecektir. Gerek bunların •eaedebilecek, memleket malt · 
ve gerek diğer iş yerlerinin İŞ· sullerini satın alabilecek, ltaric· 
çi ve ihti ı cleoınnlarını dn hü- ten de mal mübayaa eılebilecelı.
kiimet temin edecektir. Bu mnk- tir. İhracatın tahdit Teya meno
utla vatandaşlara ücretli iş mü· lunmaaından dolayı •e111lelı.et 
kellefiyeti tahmil ol•nabilecektir. mahsullerinden biri•in fiyatı dl
Biltüa buralardaki memurlar mfi· tene, bftkumet ba mabıulü de
teha11ıılar ve müıtahdemlc:r. ka- ğer paha1ile ıatıa alaealr. ••ya 
bule şayan bir maxeretleri ol· bunu• terhiai mukabilia4e •tls
madan ve haber vermeden itle- tabıillere para ikraaı temi• ey· 
ri terkedemiyoceklerdir. Fakat l liyecektir Hlkümetia te41tirle
çnlışmıya mc:ebur tntulanlara siy· rinde o dolayı bir malın ılahili 
1 rine mukabil emsaline göre ve ltarici satış fiyatları araııaıla 
normal ücret verilecektir. ! ı. klr haııl olursa, a lı.umet, 

Hükumet, sanayi ve maadin bu f ı.la kirdan Ziraat ••ka
m e11cseleri•in mamullerini ve sında bir fon tesiı edebilecektir. 
istihaaliitinı, normal maliyetine F kat harici piyasaca fazla karı 
yüzde muayyen bir kiir ili.vesile ilnhasıran ılyine medyun •· 
satın al bilcce tir. Bu mali rın la lar, lıtundan yine mü12basıran 
hükumete teslimi mecburi la- kendileri iıtifad.e edeceklerdir. 
caktır. Hükumet de nakit vo Bar haft zarfında fllmrükt n 
b m mndde bakımlarından kre· çekilmiyen mallar, alakalı! rın 

di temin edecektir. na ve hf!.'abıoa bükümetçe gam· 
Maddelerin veya yardımcı rlikta çılı.arılaiailc:cektir. Transit 

malzemenin bir elde toplaoar k mallar bun.lan miisteanaılır. 
halk ve mılli mudafaa ihtiyacının lhtiklrı kUfl tıdblrlu 
tazyika düfürülmeıine mcyd n Bu kaau••• mevkii tatbikta 
vermem k için hükumet, deger bulundutu m6d.let içi.de, tehir, 
f ıyatile bunları alıp ihtiyacı o· kaaal!,a, iskele, liman ve istaa
lan müesseselere: kAriiz verebile· yonlartla iayri •••kallerin lıd
cektir. ra bedelleri, ita kaa•nan tatbi-

Hükuıiıet, etruk veya olta· kına tekaddiim eden ıenenin 
mam kalmış iş yerlerini tayin e· 
dilecek bir taviz mukabilinde 
işler hale getirebilecektir. 

Sahiplerine: kati }Qzumu ol•ı· 
yan ma ine, elit, edevat, tcsi· 
ıat ve her uevi iıtihsal vaıılala
rını, sabiplerİ•İn İflerini sekle· 
ye uğratmamak ~artile ve ihti
yacı olan müesaeıelere vermek 
Üzere, dcier paltasile ıatıa ala
bilecektir. 

Hü kumetin istihsal bakımın· 

dan emirlerini yerine ıetirm ·
yen s nayi ve maadia micssc:ıe
leri, 1ı1 lı iplerine münasip tazmi
nat verilec·ek, hükumetçe itleti· 
lebilecektir. Bütün it yerlerin.le 
ihtiyaca göre jÜııliik it saatleri 
her fÜn için iiç saate kadar art
tırılabilecektir. Yine icabında, it 
kanununun 50 nci maddesinde
ki kadınlara ve küçüklere ait 
fıükümleri tatbik edilmiyecektir. 
Fakat işçinin haftada bir gün 
tatil hl'lkkı mahfuz kalacaktır. 

ithal vı ihraç muılaleri 
Hükumet, lıariçten rc:lecek 

maddelerin miktar, cinı ve nevi-
• lerini tayin veya menedebilecek, 

bütün maddelerin istihlak mik
tarlarını da tahdit eyliyebilecek
tir. Tensip ettiği ticaret müesse
selerini veya ticaret birliklerini, 
ithalitta bulunmak üzere kredi, 
döviz ve akreditif ile techta ve 

muayyen olan kira be!lellerin· 
den fazla olmıyaeaktır . .la hlk· 
mün tatbik edilHeti yerler, hl· 
kumetç• ilaa olunacaktır. 

Hükümet aer aevi macldelerin 
azami fiaUarını teabit edebilecek, 
faturaların •uayye.n bir mlddet 
i~i· m•hafa:ı.a ecilmesi meeb•
riyetia i koyabilHektir. Yla ka
ruttaa fazla alıt veriılerde mit· 
terinin talebi Gı:erine aatıcı fa-
tura vcrmete •ecltur elacaktır. 

Sunl fiyat yikseltil•eıi, mal· 
)arın saklanma•ı, m•vazaa s•re· 
tile devri, :ıı.incirleme Atıflar, 

fiyat ltirlii"i ıibi müıtehlik ale7-
hiae olan ıayri •etr• ticari 
muameleler yasaktır. 

Hükumet, iter tirli JııHuıl ••
kil vasıtalarıann aeyr6Hferini 
tan:t.im, tahdit e.lebilueti ıi~i, 
bu vasıtaların ıaalsemeleriai ve 
aıutad leretleriai vererek, de•· 
letçe lbu• ıörillHek yerler•• 
ve bizmetlerıle çalı9•alarını 

mecburi yapabilecek, banları ıle
ğer pahasile satın da alaltile· 
ccktir. 

Ziraatte ~alıf8bilir iter vatan· 
daş,kendi ziraat iti yizlıtl kal
mamak tarlile, ikametılltınclaa 
en çok 15 kilometre mesafe da
hilinde buluaan ziraat itletınele
rinde münasip ücretle çalııtırıla
bilecekür. Bu bi1kilm kadınlar 

kakkıa.la keacli lı.i>y, :lr.a .. ~a ve 
,.t.irleri lanılatlarıoa mlnhasır· 
ılır. Zeri yatın ani hakkıada da 
laükO••lİ• verHefi emirler mu· 
ta elaealı.tır. Ekilea her clCJrt 
lıaektar arui için bir ıift öküz, 
•illi miılafaa •!kellefiyetinden 
istisaa olanac:alı.tır. 

l'u kanun•• .lerpit eltiti it· 
lere ll:ıım olaa tediyeler ıtın 

bukumet ••riae 2b milyoa lira· 
ya katlar ~ir ıermaye le•İn •· 
laaaeakhr. 

Ka•un•• ilativa ececeti c•sa· 
lara ıeliace, hikümlerini clin· 
lemiyealer için 25 liradan 5 bin 
liraya kadar nalııill cu~a, 7 fÜD· 
tlea 1 aya kaılar lıtapia cuaaı, 2 
Haeılaa 5 aeaeye kadar muvak· 
kat ıilrıü• •• malların •uucle· 
resi eaaaları lı.eaulm•ıt•r ve: bu 
ceular tecil eluamıyacaktır. 

Ba kaaun •n hükü•lari 4ai· 
reaiacle ittilııu eclilecek ka'rar 
ve •ua•eleler bakkınıla lı.azai 
••reilerdea tebiri icra ve ted
biri ilıtiyatl kararları verilemi
yHektir. 

Çlkolıtalu pıhılılıştı 

Meni• •'ll•aHbetile makar
aa, çilı.elata, teker ve tekerle
•• ve taban fabrikaları faali
yetlerini arttır111ıtlardır. Aneak 
tikelata fabrikaları 'ikolata fiat· 
larıaı da arttırmıılardır. Bu fark 
yfbde 30 niı••tin.ledir. una 
scbeb olarak lr.alı.ae a-etirtilmek
teki mişlı.üllt ileri sGrillmekte
dir. Halbuki ytbcle 40 dan ylz.
de 60 a kadar fuıdık konulan 

• • 

çılı.olataların da kilosu 160 ku· 
r.ıa satmak adeti ilatikar de· 
meldir. 

Et fiyıtıırı gittlkçı yOksıliyor 

Kıt ve tark viliyetlerindeki 
:ıı.elzele tlelayısile tehrimiu az 
laayvan relditinden fi1atlarıla 

yikMlme temayüUi t"lrildi. Son 
gftnlerde bu azlık istiali.!:i kar· 
şılamıyaeak dereceyi bulda ve 
buna Kurbaa Bayra•l sebeltile 
hayvan satıtla rı ela artınca et 
fiatlarındaki ylkseklik faıtlalatb· 

Geçen ay hayvan boraaaıada 

canlı et fiatları beya:r. karaman 
16-18, kızıl karaman 20·2Z, da
ğlıç 19·25, kıvırcık 14·24, kara
yaka 24 iken son ıiiolerıle be
yaz karamaa 24-28, kı:ıı.ıl kara· 
maa 22-26, dathç 21-32 kıvır

cık 16 24 5, karayaka 16-24,5 
kuruıu b11lmuttur. Bu farkların 
Kurban Bayramını miiteakib sa• 
tılmıyao koyunların mezbahaya 
sevki üzerine azalaca;ı tahmin 
edilmekte iH de, Karacleniaden 
deniz yolile mal ıelmediti tak
tlirdc: bir miktar dalııa yikıel
mesi de aoklenmektedir. 

fındık, yumurta, UzDm palamut 
ihracatının murıkıbosi 

Fınciık, yumurta ve çekirdek
siz kuru üzüm ile palamut ih· 
racatının mürakaheıine dair e
lan niz.amnamelerin bazı mad
delerini değistiren nizamname· 
ler 15 rün sonra tatiaik eılile

ceklc:rdir. 

MU "AKA R 
inşa t-lamirıt-Nafıa işler_i_-___ _ 

Balıkesir Defterdarlığından : 

1 
Keıif lıtedeli 2001 lira olan Kepsüt n biyesi kük6met konağının 

tamiratı l5.J.l40 tarihinden 31 1.940 tarihine kadar açık eksiltmeye 

lı.onıılmufhlr. 
ı İhale ı.ı.940 pertembe gtınü saat 15 de Defterdarlık müteıek. 

kil elı.ıiltme komisyonunda yapılacaktır. 
j •• it• ait ketif evrak ve tartnameler Milli Emlik dairesinde 
ıörileltilir. 

l Mavalr.kat teaiaat 150 liradır. 
Talip elaaları• ihale ı&nündeo 8 ıln evvel viliyete müracaat

la iıtibaal edecekleri elaliyet vesikaları ile teminat makbuzlarını 
ke•iıyena ibra& ederek ckıiltmeye ittirak eylemeleri lüzumu illo 
olun ar. 

Urla Belediye Reiılifinden: 

• Ketif bedeli Muvakkat teminat 
Y apıluak i• Lira K. Lira Kr. 

Feaal aubalııa 8369 21 628 
Yalı.arıtla yazılı elılut• veçlaile Urlanın Kamaalı mevkiiaıle mü. 

, H.lıleılen inta ettirilecek fenni mezbaha, 2490 sayılı kanunun 41 
inci macıleai 15.1.,40 taribindea, 3tt. 1.940 tarihine: kadar •• beş ırün 

1 mid.letle açık ekıilt•eye lı.on•lm•ttur. 
1 Ekıiltae, 30.1.HO tarihine misatlif Hlı pnü ıaat 14 de Urla 
ltelecliyeıiatle eaclmeai daimi h•aurile yapılacaktır. 

1 Bu baptaki prtaame, keşifaa•• ve proje 150 kur•~ mukabi· 
' liacle beletliye mubuelıteaiaden alınaltilir. 
l isteklileri• ... ri~i işlerde muvaffakıyetle çalı9tıklarını natık 

ebliyetaaae ibraz: etmeleri Jbımdır. 

! Zonıwldak VilAyell Daimi Encümeninden : 

1 

431 lira lletif bedelli Eretli Kayab84ı ok•lunun tamiri iıi 5.1.940 
tarilaiaıılea itibaren ll .... miiddetle açık eksiltmeye konulmuttur. 

1 ihale 24.1.940 taribiae masadif çarşamba ginü aaat 11 de Vili· 
yet Daimi lnclmeninde yapılacaktır. 

ı Bu it• ait .-rtname, ketif ve sair evrakı ber gün Daimi Encii· 
meade ılrilebilir. 

Y. 7,5 lte1abile muvakkat teminat i2 lira 35 kuruştur. 
İıtc:klilerin ihale ıüalnden 8 gön evvel Vilayet makamına mii

raeaatları, bu ite ait alacakları ehliyet ve bu yıla mahıuı Ticaret 
1 oduı veıika11 ve teminatını yatırdığına dair makbuı.la muayyen ıün 
~ H aaatte Daimi Enc:üuıeade baaır bulunmaları illn olunur. 



2 

B gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listes·i 
~------------·~- ------~------------~~--------~--~----------~--------------~-------

Cimi hm· bed. '1 mlnat MüTaeaat yeri ... ü Saatı 

l) M nakasalar 

lnt••t, Tamirat, Naha işleri, 
Kepıüt nahiyesi hükümet konatı tamiri 
Bartın hastahanesi tamiri 
Kayabatı okulu tamiri 
Adi kaldırım tamiri 
Söke kazası balı hazır haritası tanzimi 

aç. elu. 

n 

" paz. 
aç. eks. 

• ar ita 

2000 --
500 35 
431 -
912 19 

fü)OO -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat,_ Hastahane Lvz. 

Klor razı: 30 tüp (temd.) 535 69 

E leklrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzem~si) 
Elektrik motörü: 3 ad. pu. 2325 -

ensucat, Elbis~,_Kundura, Çamaşır v.s. 
Yatak lulıflık bez: 10000 m. pa:ı.. 4500 -
Yemeni: 10000 çift (şart. 30 kr) ,, 26000 -
Elbise: 310 tak. kapalı z. Beh. 32 -
Elbiıe: 32 kat aç. ek. ,, 23 -

150 -
37 50 
3! 35 

450 -

40 18 

174 38 

675 
3900 -
744 -
55 20 

Balıhsir Defterdarlıtı 

Zonguldak Vilayeti 

" 
Zonıuldak Belediyesi 
Söke Belediye1i 

Ankara Belediyesi 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

M.M.V. Hava SAK 

" Yüksek Mühendis Mektebi SAK 
Kayseri Kültür Direktörlüğü 

1-2·40 15 -
24-1-40 tO -
24-1-40 1 t -

12·2·40 15 -

f&. t -40 IO 30 

27-l-40 10 -

26-1-40 IO -
26·1-40 11 

5-:?-40 
30-1-40 

14 30 
14 

atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane levazımı 
------:.~----__,;;.----- .. ..- .. ..._... -- -----·------
Enak ve defter tabı aç. eks. 1000 - 75 - Zonguldak Viliyeti 24.1·40 11 -

Kereste, tahta ve saire 

Çıralı kereste: 58 m3 

Nakliyat - Boşaltma - Yükletme 

Et nakli 
İabiıarlar mamulatı nakli 

paz. 

kapalı z. 
,, 

Mahrukat, Benzin, Makine yağ1art v. s. 

Karabük kok kömürü: 244 t. (temd.) 
Oclun: 800 t. 

Müteferrik 

Taş: 400 m3 
l lastiti: 3 ad.-dış lastiği: 3 ad. 
Dizel motörü parçaları 
Tevhit ıemeri ve teferruatı 
Çift atlı ask. tip naklıye arabası: 160-180 ad. 
Atli ıoda çamaıır için: 25 t . 
Poıta vagonu: 9 ad. (sart. 686 kr.) 
Demir tele mahsus palanga ipi: 100 ad.

bakır tele mahsus palanga ipi: 500 ad. 

~rzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 
-------~~~--~~ 

Buelye: 1.8 t.-taze bakla: 1.8 t.·iıpanak: 

3 t .. pırasa: 3.6 t.-lahana: 600 k.·pata
teı: 3.6 t. 

Lahana: 1. 1 t.·pıraaa: 5.5 t.-karnabahar: 
3.3 t.·kereviz: 3.3 t.·taze bakla: 4.4 t.
bezelya; 2.i t . enginar 1. 1 t . 

Ot: 540~0 k. (temd.) 
Un: 130 t.-sıfıtr eti: 150 t. (temd.) 
Sıfıır eli: 92 t. 
Bulrur: 52 t. 
K. faıulye: 40 t. 
Y.laf: 14 t 
Sıiır eti: 170 t. 
Arpa: 600 t. (temd. 

_!. M U 7 a y e d e 1 e r 
Ç am •dunu: 6780 k.-meşe kömürü: 2.4 t. 

(teaıd.) 

Me4e odunu: 8340 kental·meşe kömürü: 
600 kental 

kapalı 311. 

aç. ekı. 
paz. 
aç. elu. 
paz. 

" aç. eks. 
kapalı z . 
aç. eks . 

aç. eks, 

" 

aç. eks. 
kapalı z. 

n 

n 

aç · eka. 
kapalı z. 

aç. art. 

95000 -
6200 -

20000 -

1744 -
577 74 

1488 60 
5000 -

24300 -
1875 -

162162 -
950 -

1008 -

2210 -

2701 -

20240 -
5200 -
7200 -
480-

27 00 -
39000 -

• • • 500 lira 35 kuruş ketif bedelli Bartın hastahane:>inin tamir 
iti 5. Ut40 tarihinden itibaren 19 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nalmuştur. 

ihale 24.1.940 tarihine müsadif çarşamba günil saat 10 da Vi
layet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Bu •te ait şartname, keşif ve sair evrakı her gün Daimi Encü-
mende ıorülcbilır. • 

(. 7,5 hesabile muvakkat teminat 37 lira 50 kuruıtur. 
lıteklilerin ihale gününden 8 gün evvel vilayet makamma mü

racaatla bu i~e ait alacakları ehliyet ve bu yıla mahıus Ticaret oda
ıı veaikaıı ve teminatını yatırdığına dair mekbuzla muayyen gün 
ve uatte Daimt Encümende ha:ıır olmaları ilin olunur. 

Ankara Valiliğinden : 
Ketif bedeli 781 lira l2 kuruştan ibaret bulunan vilayet bina. 

ıınuı merdiven altına yaptırılacak malzeme anbarı 1.2."40 pertem 
be rüni vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere açık. 
eksiltmeye çıkarılmı11tır. Taliplerin uafıa mudürlüfıünden alacaklurı 
ehliyet vesikaaı ve 56 lira muvakkat tewinatiyle bırlikte ihale günü 
daimi encümene ve keşif ve şartnameyi görmek istiyenlerin de her 
gin encümen kalemine müracaatları ilin olunur. 

Söke Belediyesinden : 
Söke kazasının haliha:zır tahminen 200 hektar meskun ve 100 

hektar r•yrin meskun kısmm takeoınetrik hart 111 ile imar sahasını 

tetkil eden ve imar planlarının tenzimi itlerine ait umumi talimat
namenin altıncı maddesi mucibince yapılmnaı gerekli avan projenin 
haı.ırJanması ve Nafıa Vekaletine tasdik işi ll.l.940 tarihinden iti· 
baren 31 rün müddetle açık eksiltmeye konulmuttur. 

Elniltaıe 12.2.940 pazartesi züoü saat 15 de Sökede Belediye 
encOmeııi huzurunda yapılacaktır. 

6000 -
465 -

1500 -

131 
86 66 

l3l 65 

182'2 50 
140 63 

9358 10 
71 25 

76 -

166 

202 58 

1518 -
390 -
540 -
63-

2040 -
2925 -

95 76 

• 

Çanak. Mst. Mvk. SAK 

Ankara Belediycıi . .. 
iz mir inhisarlar Başmüd. 

Marmara Üssübahri Komutanlığı 
Kars Müstahkem Mevki SAK 

Zonguldak Viliyeti 
Ankara Belediyesi 

n 
Edirne Ask. SAK 
Eskitehir Kor SAK 
D .D. Yolları Haydarpaşa 
P. T. T. U. Müd. Ank. ve iıt. 
İst. P.T.T. Müdürlüiü 

Barnov a Aık. SAK 

" 

Ankara Belediyeıi 
Vize Ask. SAK 
Amasya Aık. SAK 

" 
" Zonıuldak Vilayeti 

Kars Aık. SAK 
Edirne Aık. SAK 

Kayseri Orman Bölge Şefliği 

Balıkesir Ormu Çevir~e Müd. 

29-1-40 - -

6-2-40 11 
2-2 40 15 

24-1-40 15 -
12-2-40 l5 -

24-1-40 l ı -
26 1-40 10 30 
2-2-40 10 30 
ı.2 40 14 30 

27-1-40 il -
5-~-40 11 -
6 3-40 16 -
7-2·40 14 -

5-2-40 11 -

5 2.40 10 -

26-1·40 lO 30 
25-1-40 16 -
7-2-40 il -
7-2-40 14 -
1-240 15 -

24·1-40 10 -
12 2·40 15 -
5-2·40 IO -

26-ı-40 15 -

5·2·40 15 -

Halihazır hartası alma işinin muhammen bedeli 6000 liradır. 
Eksiltmeye rireceklerin yukarıda bahıi geçen talimatnamenin 

betinci maddeııinin yazılı ehliyeti olmaları şarttır. 
Bu işe ait proje, kefif, şartname ve mukavele suretleri Ankara 

ıln belediyeler imar heyeti fen işleri tefligine İstanbul ve İzmirde 
bele~iye fen heyetlerinde, Aydında Nafıa Müdürlüğünde ıörülebilir. 

isteklilerin 450 liralık muvakkat teminat makbuzları ile uzak 
yerlerden iftİrak edeeeklerin teklıf mektuplarını ihaleden bir saat 
evvel göndermit bulunmaları tarttır. Postada vukubulacak gecikme 
ler kabul edilmez. 

Zonsuldak Belediyeıinden : 
912 lira 19 kuruı keşif bedelli Adliye caddesiede yaptırılacak 

adi kaldırım işi bir ay içinde pazarlıkla yaptırılacaiından istekli
lerin bu müddet içinde belediyeye müracaatları ilin olunur 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarı alat, Hastane Lvz. 
Ankara Belediyesinden: 

Su itleri için alınacak olan JO tüp klor gazına istekli çıkma· 
muına binaen eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 535 lira 69 kuruıtur. 
Mavakkat teminat 40 lira 18 kuruttur. 
Şartnameıi görmek iıtiyenlerin her gün encümen kalemine ve 

isteklilerin de 2ö. l .94U cuma güdü 1aat 10,30 da belediye encüme
nine müracaatları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 

Satınalma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 2325 lira olan 3 adet elektrik motörü 

20 lkiucikinun 1 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlütö Merkez Satınalma Ko .. 
ounca 27. 1 940 cnmartesi gü Ü saat 10 da paı:arlıkl ihale edileıf1 
Şartname parasız olar k komisyondan verilir. Taliplerin •u"• 
teminat olan 174 lira 38 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 fi 
maddelerintleki vesaikle ko isyoncu olmadıklnrına ve bu işi• 
kadar tüccardan olduklarıoa dair ticaret odası vesilcnsı ile ıııt 
gün ve SPatle komisyona müracaatları. 

t - Eliise - l(undura - Çamaşır v. 2.: 
Askeri Fabrik l r Umu Mü ürlüğü Merkez Satınal 

Komisyon undan 

340 takım i4 elbisesi (boy 1.90 beden 0.50) 
330 > '» ( > t.80 ,. 0.48) 
330 > • ( l> 1.60 l> 0.46) 

Yukarıda yazılı "ç kalem ve ceman 1000 takım iş elbise' 
l<eri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma KomisY 
pazarlıkla satın alın caktır. Taliplerin nümuneyi görmek üıer' 
gün öğlede sonra ve pa:ıarhğa iştirak için 24. 1.940 çarpı:11b• 
ıaat 15 te mezkür Komisyona müracaatleri. 

Kayseri Kültür Direktörlüğünden : 

eher takımın Miktarı İlk terııi 11 

Lira Kr. fiatı takım Lira ~r 
---- ------ ---- ----/ 
736 23 32 55 tJ 

Lise talebesi ıçın satın alınacak olan yukarıda yazılı ~ 
elbis~ 15.1.940 tarihinden itibaren açık eksiltmeye konulm~f~ 

ihale 30. 1 .940 sah ıünü saat l4 te Kültür DirektörlüğU 11 

pılacaktır. 

Talipler ilk teminat makbuzları ve Ticaret Odası ve•İ~ 
birlikte sözü geçen giin ve ıaatta komisyona müracaatları· 

Polis Mektebi Müdürlüğünden: 

Cinıi Miktarı Muham. fi. İlk teminat 
Sade yağ 3000 kilo 125 281 25 
Bağlı folin 150 çift 500 56 25 

Eksiltme 27.1°40 da saat 10 ve 11 de yapılacaktı! 
Mektebimizin 93f) mali yJlı için ihtiyacı olan Y~ 

cinı ve miktarile muhnmmen ve ilk teminatları ve ~ 
sa günü ya:11b sade yai ve fotinin eksiltmeıi 27-1-941 hinde icra edilmek üzere 10 gün temdit edilmitlir· 

1 

rin hal senesi Ticaret vesikaları ve teminat makb 
Beyoğlunda lsianbul Liseler Muhasebesi binasındaki 
yona gelmeleri. 

Bunlara aid ıartnameleri görmek isteyenlerin pal 
tebine müracaatleri ilin olunur· 

Samsun Belediye Riyasetinden : 

Belediye park ve bahçevan bekçileri için 
dairesinde 6 takım elbiıe yaptırılacaktır. 

ihale 29.1.940 pazartesi 1ıünü saat 15 de daimi 1 

huzurunda açık ekıiltme iledir· 
Muhammen bedeli 160 liradır. 
Muvakkat teminat : 12 liradır. 
İhale : 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfik•11 

caktır. 
Daha fazla malumat almak isteyenler beledi 

men kalemine müracaat etmelidirler. 

Kastamonu Bölge Sanat Okuln Dlrektörlüğünd• 

Okulumuz talebeleri için alınacak olan af;ıtıda yazılı 
giyim etyaaı açık eksiltmeye konulmuştul'. Taliplerin ~ 
malzeme nümunelerini görmek üzere her gün Okul Dir•~ 
ve eksiltmey gir ceklerin de ilk teminatlarını ve kapull~ 
tirdiği vesika ile birlikte eksiltme günü ol n 2.2.940 ctl 
ıaat 14 de Kastamoııu Kültür Dire törlüğünde toplanac•~ 
misyona mürac atleri. 

Tehmin % 7,5 
Ciasi Miktarı fi atı Teminatı 

Kr. Lira Kr. 
Hari~t elbise 11 takım 2262 ıs 61 
Dahili elbise 170 takım 525 66 97 
Palto 46 adet 1250 43 12 
Ka:r.ak 51 adet 250 9 60 
Kasket 30 adet 110 2 47 
Frenk gömleA"i 170 adet 150 l9 12 
Yüı: havlusu 240 adet 50 9 
Mendil 340 adet 15 3 82 
Don ıömlek 100 takım 120 9 
İıkarphı 6() çift 540 24 30 
Poıtal 51 çift 425 16 27 
Tire çorap 210 çift 25 3 97 

Yükıek Mühendis Mektebi Satınalma KomilY'ıı 
Talebe için kapah zarf usulile 310 takım elbt 

lacaktır. Muhammen bedeli 32 ve ilk teminatı I 
Eksiltmeıi 5-2 940 Mektepte yapılacak ve zarflar 
dar kabul edilecektir. 

M. M. VekaJeti Hava Satınalma Komisyof1 

lO bin metre yatak kılıflık bez pazarlıkla satırı 

Muhammen bedeli 4500 lira olup kat'i teminat miktB'', 
Pazarlıl}ı :.6. t.940 cuma günü 1aat 10 da hava 11atınal-' 
nunda yapılacaktır. İdari şartname ve evsafı her ıl11 

ra komisyondan alınabilir. İsteklilerin ınuayyen güıt '' 
teminat ve kanuni belgeleriye komisyonda buluntJS•I' 

• • * IO bin çift yemeni pazarlıkla salın alınacaktır. ~ ~ 
deli 26000 liradır. Kati teıninatı 3900 liradır. Pa%'' 

1 
cuma günü saat 11 de Ankarada M.M. V. Hava 51tıı' 
yoaunda yapılacaktır. Evsaf ve şart namesi 30 kurut' 
misyondan alınır. İsteklilerin belli gün ve saatte 1'•tf 
kanuni veıikalarile komisyona gelmeleri. 

~ 



Matba i~leri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Zonguldak vilayeti hususi muhasebesi için 1000 liralık evrak 
ve defterin teb ve buraya teslimi işi 24. 1. 940 çarşa ba g-nü saat 
11 de ihale edilmek üzere 5. l.94J tarihinden itibaren 19 gün müd· 
detle açık eksiltmeye çıkaralinıştır. 

Tab edilecek matbuanın nümune ve şartnamesi encümen ka. 
leminc!e görülebilir. Tal p olacakların 75 lira muvakkat teminatla. 
rını yatırdıklarına dair makbuzla bizzat veya kanuni vekillerin 
muayyen gün ve saatte Da.mi Encümende hnzır bulunm&l rı ilin 
olunur. 

ahta ve saıre 

Çanakkale Msl· ıevki Satı alma Komisyonundan: 
Çana kale Mst. !\lvk. Satınalma Komisyonunca 58 metre mi 

kabı çıralı kereste pazarlıkla satın alın caktır. İhalesi 29.1.940 pa 
zartesi ırünü yapılocaktır. 

Nakliyat - Yük eme -- İzmir İnhisarlar Ba§mudürlü~ünden : 
İdaremizce bir sene zarfında İz.mirden satın alınacak kuru Ü· 

züınlerin idare anbarlarından rıhtıma şimendifc.rlele getirilecek hur
daların istasyondan idare ambarlarına ve anbardan Ta,iskelcye ve 
rıhtıma kadar yapılacak nakliye işleri 2.2.940 günü saat 15 te ihale 
edilmek ü:r.ere kapalı zarf uı;ulile eksiltmeye koııulmuthır. 

Muhammen nakliye ücreti 62\lO muvakkat eeminatı 465 liradır. 
İsteklileıin 24~ll sayılı ~anun hüküıuleriııe göre ha:r.ırlıyncakları 

tek.lif mcktuplarrnı muvakkat teminat nakit makbu~ veya bnnka 
tewinat mc tuplarHe 2.2.9;il) günü uat 14 e kadar baımüdirlüğü
nıü~deki komisyoııa vermeleri ilin oluııur. 

Ankara Belediyesinden : 
Aakara mezbabanc5inde kesilen •e ke&ilmit olarak ğelen hay

vanatıu et ve aakatat nakliyat işiııin tarifesine göre yapılması 1 
a:ıart g O tarihinden itibaren üç ıtme müddetle kapalı zarf usulile 
arttırmaia konulmuştur. 

l'fıubamwen beduli 95,0 O liradır. 
Muvakkat teminat tiUUO lir dır. 
Şartnewe ve tarıfesiDi 4,75 lira wuknbilindc her j'Üıı encümen 

kaleminde te<laıik olunabilir. 
lbaleı;İ 6.~.~4U aalı günü saat 1 de yapılacaııudan isteklilerin 

uıul& dairesınde te .. lif .... ı::ktuj.11 .. r.ıu z.ıkredıleu ıründe saat lU a 
kadar encümeue vermeleri üin olunur. 

D O. Y. ve Limanları İılet•~ U. i4iareıiatlen: 
Ton bafına 59 kurut naldiyeıi ııie tlalail elmak lıı:ere ıılekw· 

zuncu işletmenin her hangi lıtir istaayenunda ve v«ıe• içiaııie teıli•i 
şartile beher tonu '5,5 lira muhammen bedelle 50) ton ııoraal sunf 
portlant çimeutosu kupalı znrf usalile satın alı:aacıı dır. Münakasa 
3.2.940 cumartesi günü saat 11 de Sirkecide . İ .,lct•a binuıuda 
A E. komisyonu tnrafmdan yapılacaktır. İstcldileria ayni iiD ıaat 
10 a kndar 581,25 lira muvakkat te•iaat, teklif H uir kan••t 
vesikalarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını kemisyona .-er•eleri 
lazımdır. Şartn meler paraıı~ elarak Kemiıyondan verilmekte.lir. 

• • • Muhammen bedeli 940 lira 54 kuuı ola• 2542 atled kö•lri 
küfcıi 6 2.1940 nlı ırünü uat 10,30 on !.uçukta Haydarpafa Gar 
binası dahilindeki :..omiiyon t rafından taahhldünü ifa edemiyen 
müteahhid naın ve hesabına a~ık ekıiltıne uıulile 1atın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin 7() lira 54 kuruıluk ınuvakkat temi
aat ve kanuaun tayia ettiti veıaikle birlikte ekıilt•• ,.a.ı ıaatlıae 
kadar komiıyona müracaatleri lbımdır. 

Bu işe aid fartnameler kemisyoaian paraaıı; elarak ııiatıtıl•ak· 
tadır. 

iıtanbul p. T. T. Müdürl6füaden: 
ldare ihtiyacı için 100 adet demir lele mahıuı ,alanıa 

ıpi, 500 adet bakır tele mahsus palanıa ipi alım açık ekıilt· 
meye konulmuıtur. Eksiltme 7.2.140 tarihine rl\slayan çar 
ıamba saat 14 ele B. postahane binası biriaci katta P: T. T · 
Müdürlüiü odasında toplanacak alım satım komlayonuntla 
yapılacaktır· Muhammen bedeli ntUTakkat teminat 71 Ura 
25 kuruıtur. · 

Taliplerin tenni ve eksiltme ıartnamelerini ıörmek T• 
muv, kkat teminatlarını yatırmıt.k üzere çalııma rünlerlnde 
mezkur müdürlük idari kalem leTazım kıamına, ekıilt•e 
sün Te saatinde ele 939 ıeneıi için muteber ticaret odası Te· 
sikaaı Te •uTakkat teminat makbuztle ltirlikte komiıyona 
müracaatları· 

Samsun Vilayetinden : 
Nafıa dairesi için 25 adet mabruti n 3 adet Mllaeaııiiı fathrı 

satın alınacaktır. 
Muhammen ltedelleri 1410 lira, muvakkat temiaata 106 liratlır. 
ihale ikinci kanunun 29 uncu puarteıi rü.nü uat 15 ııie Vi· 

liyet Daimi Eaclmeninde a9ık ekıiltme uHlile yapılaeaktır. 
Eksiltme buıuıi ve fcnaf tarlnaıae ile m•ka.-ele prejeıi Ye 

mübendiı çadırı resmi ve ıadır be.ai n6mua .. i Vil&yet eaclme• 
kalemindedir. Talip olaalar her fÜu a-örebilirler. 

Talip olaalarıa muvakkat teminatı makbuJılarile birlikte uri 
aeae isinde ticaret odasıncla kayıtlı ltulund•klarıaa dair .-.. ika ib· 

nzı ' ' akın ya ları v. s. raz etuıeieri ıarttır. - - ---- ı İhale 249U au•aralı kaa•1a bük'imleriae ılreclir. 
Marmara Üssübahri K. Satınalma Komisyonundan : 

22 Sonki.nun 194 O pazartesi aünü kapalı zarfla eksilt- l 
meıi yapılacak olan 244 ton lJ arabük kok kömuri.ı. bayra· 1 
... tesaout ettigınden eksıltmenin 24.1.940 çarıamba rünü 
saat 15 de yapılacaaı ilan olunur. 

Kars Askeri Satınalme d n: 

800 ton odun ve ı 70 ton sıi'ır eti satın al nacaktır. Oduıaun 
tahmm bedeli ıJ,000 lira ilk te inatı 1 Ut> lirad1r. Sıi"ır etinin tah· 
aıin bed lı .. 1, ... uv lira ıl · tewinatı 2040 liradır. lhalesi 12.2 ~40 
puartcu güniı ııa t ıa de odun l dası ır etinın kapalı zarf usulile 
Karıda mustah em mevki satınalma komısyonunda yapılacaktır. 
Şartname ve evsafları Kolordunun tekmıl garnizonunda görülür. 
lıtttklilerin teklif mektupl mu ihale saatlerinden bir sa t evveline 
kadar komis1 oııa clmcleri. 

Er.ki§ehır Kor Satımı.ima Komisyonun nn : 
160: lbO a et çıft tlı aıı crı tip naklıye arabası puurl ıkla YilP· 

hrılaca tbr. ihalesi ~7 •. !:J-tU cuaı r.esı gur.ü sant 1 de Es ~ışthirde 
Kor S ı.ı lm.. omıs1 onundu ya1 ııla~ .. ı~ ır . ""'ıuuin oeddı 24,3.Jô 
lira iht temm .ı ıbl:::! lırn JU n. .. ruşt"r 

Devıet Dcınıryol arı ve Ii etn.e Umum l resinden: 
Muh mmen bedeli 1875 lira olan 26 bin kılo ça.maıır 

için adi aoda 5 2. 40 pazartesi giınü s at 11 de Haydarpa. 
ıada ı r bin sı dahilindeki komisyon taraf ınd n açık eksilt· 
ille u&ulile s tın alınacak ır· ' 

Bu iıe girmek isteyenlerin 140 lira 63 kuruşluk muvak
kat teminat ve kanunnn tayin etti i vesnikle ırlikte eksilt· 
ille Q'unü saatioe kadar misyona m1.1raca.atl rı lazımdır· 

Bu işe aid ş rtnnmeler komisyondan para ız olarak da· 
iıtılmaktadır· 

P, T. T. Umum Müdürlüiünden: 
İdare ihtiyacı için 9 adet posta vagonu kapalı :r.arfla ekıiltme

Ye çıkarılmıştır. 
Muhammen bedel 162162 muvakkat teminat 9358, 10 lira olup 

eksiltmesi 6 mart 940 çıırıamba günü saat 16 da Ankarada P. T. T. 
Uınuuı müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler munkkat teminat makbuz veya ban ·n teminat mek. 
tubile kauunl vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gön 
saat 15 o kadar mezkür komisyona vereceklerdir. 

Şaranameler Ankarada P. T. T. Levazım İıtanbulda P. T. T. 
levazım ayniyat subesi müdürlüklerinncıı 686 kuruş mukabiJinde 
"erilecektir. 

Edirne Aıkeri Satınalmn Komisyonu dan: 
Azami 5 bin liralık tevhit semeri ve teferrü tı mübayaa 

edilecektir· Yapılacak tevhit &emerlerinin nümunesi ve ıart
ne.nıesi komiıyondadır. Bu nümune yalhız ıekil ve eb'adını 
IÖıtermek içindir· isteklilerin 1.2.940 perfembe günü saat 
14,30 da yapılmıı nümunelerlle ve yahut yap caldarı mal: 
Zeme ile komisyona gelerek pazarlığını yapmak üzere kat1 

leınin tlarile birlikte Edirnede Müıirlyet dairesinde satına\· 
ına komiıyonuna gelmeleri· 

Selimlye Askeri Satınalma K.omilyonundan : 
Askeri hizmetlerini J'ÖrebilHek kabiliyet ve ev.afta elmak Üııe· 

re binek araba katumu ve makkirt ba7~aaatı pasarlıkla 1&b• alı 

nacaktır. 
Alınacak bayva•ların cvaaf ve t•raitini ı~rm•k iıte7ealeria 

laer J'Ün komiayona müracaatları. 
istenilen evsafta hayvanı olup ııia satmak ille7enlerin 25.ll 

kanun 940 tarihinden şubat 940 nihayetine kadar puarteıi, ıartamlıta 
cama j'Ünleri 1aat 9 dan itilıııarcn Selimiyedeki Ti••• utı•alma 
komisyenun haj•vanları ile birlikte a-elmeleri. 

• 

Edirne Vilayeti Daimi Encümenhaden: 
Vilayet yolları üzerinde bulunan 5 Ye 5 metretl.en fazla 

açıklıkt ki köprülerin hatlarına konulacak 523 lira 30 kurut 
keıif b..: elli le balar yerlerine takılmak ıartile ve açık ek· 
ııltme sure ile yaptırılacaktır. 

lstekliltırin ket lfname ve f artnamesini ıörmek T• açık 
eksiltmeye iş frak etmek iizere yüzde 7 ,5 teminat makbuz
lurife 24.1-940 çarıumba irÜna saat 15 de vilayet daimi cm
cü.nenine müraca<ıtları· 

D. o. Y.2 ci İşletme Araırma ve Eksilt .ıe .(.onıisyo;:ıunddn 
'1 efen istasyonu civarında kilometre 347 deki ocaktan çıkarıla

cak 14 bin mı.ı. balast için 25.1.940 tarihinde yapılacatı illn eııiilen 
eksiltmeden, ırörülen lü:a:um ÜHriae timdilik ıarfı•aaar eııiilmittir. 

Ankara Belediyesinden : 
Su işleri için alınacak olan üç adet iç •e iç adet tlıt limkler 

pazarlıkla alınacaktır. 
Muharumeo bedeli 577 lira 74 kuruıtur. 
Tcıninatı 86 lira G6 kuru~tur . 
Şartnameıini görmek iıtiyenlerin her rün endimen k•lemin• ... 

lsteldilerin de 26.1.SMO euma ıünü aaat 10,3Q ııia lteletliye eneüme· 
nine müracaatları. 

• • • Su itleri polar cliael motirl için alınaeak elaa yetlelıı. par9a
ları on bet .-na müddetle asıla eksiltmeye kon11l••ıt11r. 

Muhammen bedeli 1488 lira 60 kur•ıtar. 
• Muvakkat teminat 131 lira 65 karuıtur. 

Şartoame ve listesini görmek iıtiyenlerin her .-•• encfi••• 
kılemiı e ve isteklilerin de 2.2.940 euma rint aaat 10,JO da beleii· 
ye encümenine müracaatları. 

Zonıuldak Vilayeti Daimi Encftmeaiaclen: 
Barlın - Kokakıu yolunun (7x000- 13xOOO) lnei kilemetrelHi 

arasına naklolunaeak 1744 lira keşif bedelli n 400 metro raikAp 
tat 5.1.940 tarihinden itibarer. U) ıiln mltlııietle aıılı: ekailt••J• 
konulnıuttur. 

B• tat yolun 3 X 000 inei kilometr .. i•deki De•İrei kl7I ein. 
rinda Kılıs (kayran) tatocağından çıkarılacak, iyi einı elacaktır. 

İhalesi 24. l 940 çar4awba gioü 1aat 11 de Daimi EHÜ•eade 
yapılacaktır. 

Bu it• ait keşif, şartname •• ıair evrak Daimi EHi men kale· 
minie her gün görülebilir. 

İsteklileri• bu yıla ait Tiearet Odaıı nıika1ile 131 lira t•tH 
teminatını yatırdıtına dair makbuzla muayye11 sin •• ıaatte Daiml 
Encümende hazır bulunmaları illa olunur. 

3 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 
10. l.941 tarihiadc kapalı zarfla eksiltmesi yapılac olan De· 

•İrköy n Bal.aeski alaylarına ait llO ton 1 • 1.940 da l.e k. zarfla 
eksiltmesi yapılacak olaa Vize ve Pınarhis r alaylarına i 150 ton 
sığır etine talip çıkmadığındaa 25.1.940 tarihinde saat 10 dan 16 ya 
kadar açık eksiltme suretiyle yapılmasına karar verilditi ilin olunur. 

Erzalc. Zıhi~e, Et, Sebze v~ 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 

600 ten arpaya talip çıkmadıj'ından tekrar münakasaya kenmuf
t•r. Tahmin bedeli 39,000 lir ilk teminatı 2925 liradır. İlaalcsi 5.2.9-40 
pazartesi iÜnÜ 1aat 10 da Edirnede Sanayi kışlasında satıaalma 
kemiıyenuncia yapılacaktır. İıteklilerin belli saatte koaiıyoH rel
meleri. 

Ankara Belediyesinden : 
Temizlik ve 11blaat işleri hayvanatı için alınacak elan 54,028 kilo 

lr.-.r11 yemlik ota iıtckli çıkmadıtııadan ekıiltmcıi e• ıün uı:atılmıt-
tır. 

M•laammen bedeli 2701 liradır. 
Muvakkat teminat 202,58 liradır. 
Şartnamesi ıörmek istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 

isteklilerin de 26. l .Y40 cuma günü ıaat 10,30 da belediye cne:imcni· 
ae müracaatları . 

(Devamı 4 üncü ıayf ada) 

BORSA 
ÇEKLER 

11 • 1 1939 

Leaılra 5.21 
NM7erk 130.19 
Puiı 2.9377 
Mllae 1.6575 
C•nre 29.2022 
A1111lertlan fi.OSU 
... kaıel 21.8627 
Ati.. 0.965 
s.ı,.. 1.5925 
lllJ.U 13.l6 
•upette 23.5525 
aaan, o.965 
a.lraci 3.065 
Y ekolılama lmJ0.1152 
ltekb•lm 30.82751 

ESHAMIVECT AHVıLA T 
Sını·Erınaruml ili ~19.23 

tEr,.ani 19.85 

TEMAŞA ALEMi 

- .. Gece ıaat 20,30 da 

HAYAT BlR RÜYADIR 
lstiklal5 Caddesi Komedi 

k ı aı, m ı n dfn 
Bu akşamlıaat120,30 de 

BİR KAVUK DEVRİLDİ 

Beıtelediti. 

~ BAYAN MUALLA'nıa_ 

~;.;a-~~BAHA!.REVÜSO~~ 
Büyük (muvaffakıyetle,; ııievam 

ediyor ... Mutlaka j'Öriaüz .• Beıt 

tekir tamburi 

ittirakileJ.Sa:r. Heyeti 

Viyana, Budapqte" ve,:lılükret· 

ten l'•len itircok artiatlerdea 

müte .. kkil 

&jA LjE,: ,H,:E. Y ~EjT İ 

Saı:,Sca•,11.varyete l36_artiıt6 

sahnede 

Her pazar 3 _ tea. 6 ya kadar 

iÇA YLI MA !İNE 
Tel: 43776 

1 

HALK OPEU.T 

1 
Bu akı 

., Puar matınc 16 dı 

1 

,... ZOZO D lmasla 

' KEDİYE PEYNiR 

Cinai Miktarı Saati .. 

Metil alkol 1750 ki'· 15,30 
16 Aıitl ailfürü 12500 :. 

- Şartnameleri mucibince yukarıdı ya:r.ılı 2 kalem 
zarlıkla satın alınacaktır . 

il - Panrhk 28.1.940 cumaCpnülKabata,da,DLevazıw ve Mu
lta7a~t Şubeıindoki Alım Komiıyonuuda yapılacaktır. 

111 - Şartnameler her ıün ıözü j'eçen Şubeden para1ız alı•abi 
l•••ti ıibi Aait Sülfürü tüpleri de idare tarafından verilecektir. 

iV - İaieklilerin pa:r.arlık. için tayin edilen gün ve aaatlerde 
o/, 7,5 fdveDme paralarile birlikte mukür Komiayona i'elmeleri. 

(2Si) 3-4 

• • • 
Muham. bed. X7,5 tem. Eksiltme 

Ci•ıi Miktarı lira kr. lira kr. ıekli aaati 

Lıkll 500 kg. 6 adet 1165 - 87 38 açık ckı. 
> 300 > 4 :. pazarlık 
> lSO> l> ;, > 

;, 5to:t 1~ > > 
1 - Şarhtameleri mucibince yukarıda miktar.ve evsafı yazılı 

kültlen 6 atledi derbnl teslim edilmek şartile hizalarında göıterilea 
•ıallerle aatıa alınacaktır . 

il _ 1 atlet baılr.llün muhammen bedeli, munkkat temi11ah 

lai•aııada yuılıclır. 
lll - Ekailtme ve paı:arlık 24. 1.940 çarşamba ıünO lııizalarında 

rlaterilea saatlerde Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubeıindekİ 
Alı• Ke•iıyenuncla yapılacaktır. 

iV - Şartnameler ber ~ün sö:r.ü geçen Şubeden paraıız alına
bilir. 

V - İıteklilerin pa:r.arlık için tayin edilen gün ve saatlerde 
1/ 0 7,5 rthenme paralarile birlikte mezkür Komisyona gelmeleri. 

(462) 3-4 
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Tableau Synoptique des Adjudicatlons Ouvertea Aujourd'hui 

Objet de t' adjudication 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 

Adjudications au Rabai~ 

Ca~on. 
proviaoire 

Ueax i' adj;dieation et du 
Cabier clea Cbarreı 

Constructions-Reparations-Trav. Publics-Materiel de on tructien-Cartographie 

Dresaement carte etat actuel de la ville de Söke Publique 6000 - 450 Muaieipalite Sölte 
Rep. konak Nahiye Kepstl.t ,, 2000 - 150 - Defterdarat Balıkesir 

,, h~p. Bartın ,, 500 35 37 50 Vilay•t Zonruldıık 
> ccole Kayaba11 ,, 431 - 32 35 ,, > 

> pave Gre a rre 912 19 Municipalite Zonguldak 

Joun Hew·eS 

12-2·40 
1-2-40 

24-1-40 
24-1--40 

ıs -
15 -
ıo 

11 

Produits Chimiques et Pharmaceutiquea-lnatrumenta anit!!_rea-Fournitura pour Hopitaux 

Gue chlôre: 30 tubes (aj) 535 69 40 18 Municipalite Ankara 26- l-40 ] O 30 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallaUon et Materiel 

Moteur electrique: S p. Gre a rre 2325 -

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 
Toile pr. housse de lit: 10000 m. Gre a gre 4500 -
Chaussures: 10000 paires (c .. h eh O P) ,, 26000 -
Habib: 310 compl. Pli cach le cost. 32 -

,, 32 " Publique ,, 23 -

Travaux d' lmpr i merie - Papete_!:i& - Fourniture de 

lmpresıion reg-istres et imprimes Publique 1000 -

oia de Construction, Panches, .,Çharpente 

Boi de conıtr. reıineux: 58 m3 Gre a gre 

Tranaport-Chargement - Dechargment 

T ranıport articleı monopoliıes Pli cach 
, de viande 

" 
Combustible - Carburant-Huiles 

Cokc de Karabük: 244 t. (aj) 
Bois: 800 t. 

Soude pr. linıe: 25 t. 
W ag'on·poıte: 9 p. (cah eh 686 P) 
Corde en fil de fer pr. palan: 100 p.·id. 

fil de cuivre pr. palan: 500 p. 
Piiccs de moteur Dieıel 
Pierrcı: 400 m3 
Cb mbre a air: 3 p.-pneux: l p. 
Scllcş avec acccess. 
Voiture d transport a deux chcvau:a: type 

mılit.: 160-180 p. 

r vi 1 ons 

Pli cach 

Publique 
Pli cadı 

en Publique 

" > 
Cre i. gre 

., 
" 

Farine: 800 t. Pli cacb 
Avoine: 500 t. Gre a rre 
Orıe: 500 t. Pli caoh 

> 900 n > 

Pain 2me quıılite: 77 t. ,, 
Pctits·poiı: 18 t.-!he fraiche: 18 t.·epin rdı: Publique 

3 t.-poirreaux: 3,6 t.-choux: 6 O k..-pom· 
mc de terre: 3,6 t. 

Choux: 1,1 t.•poirreaux: 5,5 t · -choux ·fleur: 
3,3 t .·ocleri: 3,8 t..f!ve fraiche: 4,4 t. 
pctits·pois: 2,2 t.-artichaub: 1,1 t. 

Avoine: 14 t. 
Foin• 17 t. (al) 
Avoine: 500 t. 
Org-e: 500 t. 
Viande de boeuf: 170 t. 
Orge: 600 t. (aj) 

> 900 " 
Beurre: 37 ,S t. 

" 10 t. 
Viande de boeuf: 400 t. (aj) 
Riz casse: 56 t. 
Foin: 54020 k. (ai) 
Farine: 13U t .-viande de boeuf: 150 t. (ııj) 
Viande de boeuf: 92 t . 
Blc concaue: 52 t. 
Haricotı ıecı: 40 t. 

Adjudications a ~a surenchere 

" 

,, 
Grc a i''e 

n 

" Pli cach 

Pli cacb 

" 
" 

Grc a gre 

Publique 
Pli cnch , 

,, 

Crayon, blouses •n laine, cadenas, machine Publique 
radio, boucleı en fer et caoutchouc, 
baut-parleure ete. 

6200 -
95000 -

20000 -

1875 -
162162 -

950 -

1488 60 
1744 -

577 74 
5000 -

24300 -

149€00 -
35750 -
354-00 -
60750 -

1008 -

2210 -

480 -
6275 -

35750 -
35400 -
27200 -
39000 -
60750 -
46875 -
10000 -

le k. O 30 
4760 -
2701 -

20240 -
5200 -
7200 -

174 38 Com. Ach. Oir. Gon. Fab Mil. Ank. 

675 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. 

3900 - > " 

744 - C. A. tcole lnrenieur Gümüşsuyu 
55 20 Dir. Culture Kayseri 

Bureaux 

75 - Vilayet Zong'uldıık 

465 -
«5000 -

Com. Aeh. Place Forte Çanakkale 

Dlr. Pr. Monopoleı l.ımir 
Municipalite Ankara 

Commandem. Baıe Navale Marmara 
1500 - Com. Ach. Pi ce Fort Kan 

140 63 
9358 10 

71 25 

131 65 
131 -
86 G6 

1822 50 

87,0 58 
5362 -
5175 -
42 7 50 

577 50 
76 -

166 -

63 -
487 lJ 

5362 -
5175 -
2040 -
2925 -
•287 50 
3516 -
750 -

9000 -
357 -
20l 58 

1518 -
390 -
640 -

lre l!.xpl. Cb. de fer Etat H. paşa 
Oir. Gen. PTT Ank. et ht. 
Dir. P.T.T. Istanbul 

Municipalit6 Ankara 
Vilayet Zonguldak 
Municipalıte Ankara 
Com. Ach. Mil. Edirne 

" 
Corps Armee !skiıehir 

Oom. Ach. Milit. Amaay 
> Oiv. Tek:irdat 
> " > Oiv. Kırklareli 

Procureur General Bursa 
Com. Ach. Milit. Bornova 

" " 

Vilayet Zonguldalc. 
Com. Ach. Milit. Samıun 

> Div. Tek.irdaf 
> > 

" 
Mil. Kau 

" 
> Edirne 

> ,, 
" 

,, 

" 
" " Com. Ach. Econ. Monop. 

Municipalite Ankara 
Com. Ach. Mil. Viae 

.. ,, Amaaya 
,, 
" ,, 

Dir. Venteı Douaneı Iat. 

Kabatache 

27-1-40 10 -

26-1·40 
26-1-41 

5-2·40 
30-1-40 

10 -
11 -
14 30 
14 -

24-1-40 11 -

29-1·40 - -

2-2·40 15 -
6·2·40 11 -

24-1-40 ıs -
12-2-•IO 15 -

5-l·4G 11 -
6 J-40 16 -
7-2-40 14 -

2 2.40 10 30 
1 1-1-40 11 -
26-1 -40 10 3 
1-2-40 14 30 

27-1-40 11 -

12-2-40 1.S 30 
29-1-40 ıo -
19-1-40 10 -

9-2·40 ıs -
10 2-40 16 -
5-2-40 1 ı -

5-2-40 10 -. 
24-1-40 10 -

Danı 1 moiı 
10-2-40 10 -
10-2-40 19 -
12-2-40 
5-2-40 . 10 -
9 2-40 15 -
5-2·40 16 -
5-2-•0 15 -
5-2-4t 11 -
5-2-40 li 30 

26-1-40 10 30 
25-1-40 10.16 
7-2-4 11 -
7-2-40 14 -
7-2 40 15 -

24·1·40 13 -

(3 üncü aayf adan devam) 

Zonguldak Vilayeti Daimi Enctlmeninden: 
VilAyet damızlık aygırları için nu uneıine uyruo 1-tOOO 1"a' 

ytalaf 5.1 .940 t rihinden itibaren 19 rün müddetle ·~ık ekıiltD1•1' 
konulmuıtur. . 

Muhammen fiyatı .f80 lira olup • 0 7,5 bu bile munkkat teJllr 
aah iıe 63 liradır. 

ih lesi 24.1.940 tarihine müıadif çarıambıı ,anı saat 10 ıı. o•r 
mi Encilmende yapılacaktır. 

Yulaf numunesi ve ıartnamesi her gön Daimi Encftaeo kıl' 
minde ıörül•bilir. 

isteklilerin muvakkat teminalarını yatırdıklarına dair ak~ıı' 
ve bu yıla ait Tic ret odası vesikalarile uayyen ün e saatte D• 

i Encümende bulunmaları ilin olunur. 

T kirdaf A•kert S tımılm Komiıyonundan: 

500 ton yulaf ve 500 ton arpa toptan Yeya perak•11~ 
ıuretil pazarlıkla ıatm alınacaktır. Yul fan tutarı 35, 750 ~ 
teminatı 5362 lira. arpanın tut rı 35 400 lir teminatı 51 ı· 
liradır· Teslim yeri tümen tarafından gösterilecektir. Şııj 
nameıl her gün Koml&yonda görülür- Pazarhfı 10·2-940 Ç 

ıamba aünü aat 10 Tekirdağında Askeri Satı alma l(otrl 
yonunda yapılacaktır. 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan : 
170,000 kilo kuru otun kap lı zarf usulü ile eksiltnıd 

konulmuı is de istekli çıkmamııtır. 
Tutarı 6275 lira olup ilk teminat 487 lira 13 kuruıt 

Bir ay içinde paz rlıkla satın alınacaktır. Şartnameıinde d 
iitlklik yoktur. isteklilerin veılka va temlnatlariyle birli 
her gün Askeri Satınalma Komisyonun ••lmeleri. 

• • * 
3 ton sadeyaAı alınacaktır. B k: Mensucat ıütunu11 

Pollı Mektebi Müd. il nına. 
* • • 

170 t. sı~ır oti alınacaktır. Bak: m lırukat ıiltununda J(ı 
Aık. SAK ilanına . 

• • 

z YED. R 
O vlet Denizyolları lıletme U. ldar ıinden: 

Adraaao koyunda karaya döşen Sadıkzade vapuru açık arttı 

ıı.ıretile .atışa ııkarılmıibr. 

Muhammen bedeli 3730 lira olup muvakkat te iaatı 279 1 
75 kuruıtur. 

Arttırma 9 ı:ıubat 1 40 tarihine müaadif uma rünl aat t5 
Umum Mildörl k )\lım S hm Komisyonund y pıl caktır. 

İıteklilerio t:ırtnameyi görmek içi lı r gün Malzeme MQd4 
tüne ve Arttırma için d yazılı gün ve saatte Komiıyena ıelaıel 

Balıkesir Orman Çevlrııe Müdürlüğünden : 
Muhammen nhit fi 

Cinai: Kental Kuruf 
Mete odun 8340 12 

,, kömürll 600 48 
Balıkesir vilayetinin Edremit k zası dalıilinıle Ardıçlıkaya o 

aıud n 8340 kensal miktarından odun, 600 kental kömfirü ı 

ftkarılmıitır. 
Satıt :i.2.1940 pazartesi ıllnft aaat 15 de Balıkeair ormaa ' 

ıinde artıma ile yapılacaktır. 
Bebu konta! odunan muhammen fiyatı 12, k.,mGrln 46 lıtı 

tur. 
Şartname ve mukaveleaame projeleri Balıkeıir orman mtclii 

tinden alınır. 
Muv lıkat teminat 95 lira 7 kuruştur. 

Satıı umumidir. 

Dursunbey Devlet Orman İıletmeai Revir Amlrllğind 
Dursunbey Devlet Orm n İslctmeıi istasyon depo• 

71 no· lı istifle mevcut 171 adet muadili 172 metreıı> 
çam tomruj'u açık artırmn n. satılığa çıkarılmııtır. 

Tomrukların yrıc ba.ı kesme payları mevcut oluP 
cım kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıfhr. 

Tomruklara ait satıı ıartnamesi Balıkeılr Orm n Ç• 
Müd.ürlü.tünden ve Dursunbey Revir Amlrlifinden ıat 
bilir· 

Tomrukların bebek ıayrımamul metre mikabınu• 
hammen b deli 13 ltradır· 

Tomrukların muhamm n bedeli üzerinden yüade 7, 
vnkk t teminatı 168 lira 50 kuruıtur. 

İstekliler muv kkat teminatlarını hamilen 25.1 .9.40 
ıembe ıünü ıaat 15 te Durıunbey Revir Amirlilln• 
caatleri ilan olunur. 

İmtlvaz Sahf bi ve Yazı tıleri Direktörü: İımail Gfri 
Ba ıldıiıı yer: Akın Baıımevi lıtanbul 


