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ko 
ihracat Maddelerimizin 

Tütün piyilsası gün geçtikçe 
~i'l ın bir hale gelmekte.dir 

01
1 günlerde Macaritilan ve ltal

Yııya tütün sevkiyah artmaktadır 
tıı, Deri - italyadan kuzu derisi 
~l~~.leri çoğalmakta~ır. Son hnf
~· ıçıııde en ziyade ltalyaya sev-

Haberler 
mafib bu mektuplarda, Ameri
kan fabrikaları, Türkiyeden vaki 
olacak siparişleri de kaltul ede
ceklerini ilave etmektedirle r· 
Şubat l'e mart ortalarına dot· 

ru, Amerikadaıı yapılan ilk de· 
mir siparişleri piyasada teslim 
edilecektir 

Bundan başka, Belç.kadan da 
demir ithal et ek için teşebbüs· 
lere girişilmiştir. 

'Yat yapılmıştır Derilerımize kıtr· 
~ ber taraftan talepler vardır. 
b·U~laruı nraımıda Macaristan dn 

1
' 1nci derecede mevki işgal et

~ektedir. Hnlbu i deri ihracatı T,Urk - Filistin ticaret maahed~gi 
~1 an a tabidir. Son günlerde Kanunuevvel başında okdedi 

il.cari tana deri ihracatı için len Türk - Filistin ticaret anla'l· 
~Üsaade verilmemektedir. ması üzerine iki memleket ara· 
b Alakadarların izahlarına göre sanda ılk mübadele karar altımı 
• 11 sene kuzu ve o~lak derisi alınmış bulunmaktadır. 
1. 6 
Çın elde stok kalmıyacnktır. Anlaşmalar Türkiyeden but· 
l Kuru weyvalar - Son gün· day ve Filistinden ziraat maki· 
~rde kuru meyva, en ziyade neleri sevki hakkındadır. 
k llcaristan ve Romanyaya sev-
~ttdilo.ıiştir . Lima11ımıza a-elen Mail ve iktisadi anıeşmanın 

acar vapurları, ekseriyetle Tu· akisleri 
~a Üı:erinden ihracat mallarımızı Bu haftanın en büyük hadısefi, 
d Şı~aktadırlar. Macaristıına gön- lngillere, Frnnsu ve Türkiye anı· 
f erılen uru weyvalar arasında 

1 

sındn imzalanan ınuli ve iktisadi 
••tık da bulunmaktadır. nnlaşmalardır. Bu anlaşmalar pi-

İ l<.uru üzüm ve incire gelince, yasada büyük bir alaka uyandır· 
tıııir ticaret odası tarafından m•ştır. Her şeyden ev\·el tütün 
lle~red len malümata göre, bu piyasası daha emin ve canlı bir 

b~;e üı:üm v~ incir. piyasası iyi h~le girmi.ştir. Şimdiye_ k~dar. 1~
. • devre geçırmiştır. Son hafta gıltcre pıyasasında tutunlerımız 
~~10de, İngiltere hükümeti l en- pek az miktarda snrfedilmekteydi, 
Qı ~esabına külliyetli miktarda haltuki umumi harp senelerind 
~Uıu almıştır Fındık ihracatı evvel, lngiltereye daha fazla tü· 

'<>n bir hafta içinde yine bir az tün sntıyordu. Umumi harp ene· 
~tlııııştır. İhracat daha ziyade lcrinde, lnıriltere türkiye tütünle-
tflnsaya ve İngiltereye yapıl· rini nlamadığı için, Viriinya tülün· 

:rı.ktadır. Bunlardan başka Ro- lerini kullanmağa başlaın ştı İrıgi
b ıtııya, Yugoslavya vardır ki liz piyasası bu tütünlere alıştıktan 
, 11nlar ikinci derecede alıcılar sonra tekrar umumi harpten ev-
ıt~sıııa geliyorlar. velki, türk tütünlerine bır türlü 

ı:ı 0kuıua ham maddeleri - nvdet edememişti. 
lt'llıuk ihracatı durgundur. Esa- Şimdi İngiliz piyasası, bu itiyn
tı tı Paınuklu dolruma fabrikala· dını değiştirmek için, tiirk tütünü 
ltı l>ıtıuuk ihracatının doğru ol- satın almaktadır. Türk tühınleri 
tl:dı~ına kanidirler, maamafih lngiltere piyasasında emin bir is-
4') ekı heıaplara göre, ihraç e· tıhlfık sahası bulduktan sonra tü-
' tc: k ~ e derecede pamuğumuz da tün ticaretimiz için yeni bir ımlıa 
''dır · nçılncaktır. 

\if~0kuına ham maddelerinden • Bu haftanın mühim hadiselerin· 
bit~k Ve yapağıya gelince, s?n den biri de, muhtelif ithalat ve 
tilt aç gün içinde en ziyade in· ihı acal şubelerinde teşkılat yapıl· 
~, Creye sevkiyat yapılmıştır. So- mnsıdır. Ticaret Vekili Nazmi Top· 
~.~tlerio de piyasayla olan ali- çuoğlu bayram tatilinden istifade 

llrı kesilmemittir. ederek şehrimize galmiş ve bu 

. 1thıııat maddelerinin vaziyeti 
l~ltbal:ı.ta arttırmak için, banka· 
tıj4~1l llkreditif muamelesini ge· 
ka ttıııeleridirler. O. .• manlı b•n· 
ltı~i'ı· tarafından açılan 70 bin 
kati ıı lırnlık akreditif ihtiyaca 
~a.lı. ielınemiştir. Bu miktarın 
•dua :ıiyade, artırılacağı ümid 
~e~tedir. 

içt11 bıfıttura ith lalını arttırmak 
lt:ri llnkaların mnnifatura tacir· 

ile •va . . d' l'otd ns vermesı ıcap e ı· 

~a1,~· ~on günlerde Ticaret V • 
[) 

1 
• u ciheti temin etmiştir. 

ernırc l' d 

müddet zarfında Vekillet erkanı 

ile birlikte, l~tanbul pi ynsasındn 
yeni teşekkül eden şirket ve bir
lilderlc meigul olmuştur. 
Şimdiye kadar 200 bin lira ser

maye ile bir demir limited şirketi 
kurulmuştur. Bu şirket, dışımdan 
demir ithal edecektir. Şirkete de
mir kullnnnn fabrikalarla demir it· 
haliıtçılnrı dahil olmuştur. ikinci 
bir şirket de petrol limited şirke· 
tidir. Beledıyenin de hıssedar ol· 
duğu bu şirket, Sovyetlerin idare 
ettiği Neft Sendi katın tesisatını 

satın almaktadır. 

Çay ithal eden tacirler arn ın

Kanunlar. Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 
---~ ----~-------------------------

Tütün Ve Tütün inhisarı Nizamnamesi hakkında 
Kararname -No : 2 12537 

İnh'sarn tabi olmayan diğer luumnk ve mesai saatinden l çey-
1 ilk maddeleri dahilde ve ham rek saat sonra çıkmak, sigara kti 

t ~tün :i tütün ihraca! tacirler e ğıdı bulunan yerleri kilit altında 
mnkiııe ve tesisatı ise d h 1 mühürlü bulundurmak ve annh· 
İnhis rlar İdaresinin mez.uniyetı t rların birini kendisinde birini 
dahilinde hu içle meşgul olanlar fabrika müdürtinde bulundurmak 
satm kta veya memleket h rici- (bu mühürler yangın gibi müc
ne çı :armakta muhtardır. Fahri· bir sebep dolayısile bekçiler ta· 
ka derunund i makine ve tesi- rafandan açılabilir. Ancah bu 
satı ile stok ..n llnr s tılıncnya takdirde l ontrol memuruna der
kadar masrafı fabrikacıya il c.l lı l haber verilmesi şarttır.) Her 
mık üzere İnhisarlar İdaresi ta- lıangi bir şekilde sigara kağıdı 
r fınd ıo muh foza olunur Fnb- k ıçırılmasının önüne geçilmesi 
rika ister haki <İ ister hükmü itin lazım gelen bilumum ted
tahıı;lar taraf ınd n açılmı-l olsun birleri olmak. 
bunl rın ifl!s veya şirketin feshi Madde 117 - F rikanın ka
veyn müddetinin sona · ermesi palı bulunduğu zamanlarda ve 
ha.liııde de bu maddenin hüküm- geceleri bekçileri kontrol etmek 
!eri tatbik olunur. üzere iuhisarlnr idaresince bir 

r 1adde 11 l - Fubrilrncı Güm- baş b e k ç i bulundurulacaktır. 
rük ve İnhisarlar Vekaletinin Bu bekçinin ücreti inhisarlar i· 
müsaadesini almak şartile fahri daresince ödenir. 
kasını ahara devredebileceği gi.bi 8 · j Madde 11 - inhisarlar dare· 
ölümü halinde kanuni ve t icari si icap ettikçe müfettiş gönd 
ehliyet ve salahiyeti haiz miras rerek fabrikada imal olunan 
vıları tarafıııdan.da keza müsaade 

sigara kiitıtlarınııı ambar mev 
almak şartile işlettirilebilir. Her dl k ti t ft' tt' cu arını 1 ayı arını e ış e ı 
iki şıkda da devir alaıılar 86 ıncı 

rebilir. 
maddede gösterilen nisbetler da-
iresinde teminat vermekle mü· Madde 1 l9 - Fabrikacı sigara 

k ~g· ıdını memleket dahilimle İn
kellefdirler. 

hisarlar idaresinden batka hiç 
KISIM: V bir yere satamoz,dağıtnmnz veya 

Dahilde sigara kağıdı nümune olarak hediye edemez. 
yaptırmak islmrta ve kırıntılar İnhisarlar 

Madde 113 İulıis rlar İdare· İdaresi nezareti altında uıulfi 
si lüzum ıörürse tanz.iın edece- dairesinde yok edilir. Aksi tak
ği şartnamelere göre sigara ka ı- dirde bu ıibi fiillerde bulunan 
dını dahilde bu işte ihtisası olan fabrikaı:ı hakkında luıçakcılıtın 
bir müesseseye yaptırabilir. men'i ya takibi hakkındaki HH8 

Madde 114 - İnhisarlar İdare· nu aralı kanun ve ı;eyilleri lııi
si ihtiyHı için yapılacak kağıt- kümleri tatbik olunur. 
ların İnhisarlar İdaresince tesbit Mddde 120 _ Yabaucı mem· 
edilmiş bulunan fenni şartname- lekctlere ıiiara kiijıdı ihracı 
ler ve nümunelere ve eb'ada yapıldığı takdirde fabrikacı si· 
uygun olarak iınuli şı..rttır. 

pariş aldıtı memleketin ve sipa· 
Madde 115 - Fabrıkadn sigıı· 

rit verenin ismini vo ne miktar 
ra kiicıdı imalini, muhafazasını, 

için bağlnndıtını ve bunların 
naklini ,.. ihracını daimi suret-

ne kadar middet itinde n kaç 
te teftiı ve mur kabe etmek Ü· 
zere İnhisarlar Umum Müdürlü- partide teslim edeeetini inhisarlar 

idarerine bil.iirmeje ve kiiıtlar 
ğü tarafından bir kontrol memu-

ihraç ve mab lline teslim edil
ru tayin olunur. Gaybubetinde 

d i k ç e bunlara a i d vesikaları 
yerine aynı surette bir vekil me· 

ıöstermeğe mecburdur. Bu macl· 
uıur edilir. Kontrol memurunun 

.ledeki mecburiyete riayet etmi· 
ücreti inhisarlar idarosine aittir. 

Madde 116 _ Kcntrol m mu- yenler imal ettikleri ıigara kl-
runun nzifesi ıunlardır. gıdı kaçağa sarfedilmiı adclelu· 

A) Fabrikada İibu aizamna- ııarak haklarında 1918 numaralı 
medc yazılı hükümlerin iyi tat- kanaın ile zeyillerinin hükü•l~ri 

tatbik olunur. 
bikını temin ve murakabe etmek. 

B) ~igara kağıtlarının ıünlük , f\ldde 121 - 3437 sayılı knnu· 
imalat mikdurının ve ı eviain ann 3, 42, 59, 75, 114, ve 117 

untnzam l:.ııyıtlarını tutmak, inci madicleri mucibinee llaınr· 
fabrikasyen ıskartalarını ka} ıt lanmıt ve Devl t Şurasınca gö· 
ve yok etmek, stok ambıirına rülmüt elnn bu niı:amuam bii
gireıı ve çı' 811 k"ğıtlnrı munta· kümleri Resmi Gnetede basıl
z.am • yıllarını tutmak ve inhi· dı ı günün ertesin.ien itibaren 
s:ırlar id res nden ver lecek her yürüme e başlar. 
tiıirlfi resmi emirlerin hüsnü tat- Madde 122 - Bu nizamname 
bikn ı temio etm~k. hükfü~lerini İcra Vekilleri Heye · 

f C) I abrikacı mesai saatinden 
' yarım saat evvel iş başında bu-

ti yürütür. 
(Bitti) 

htıld i ınce, evvelce c 
b 1 ı .b. . GyUk i . gı ı, pıyasauın en 
~'lli htıyacı da demir ve mn· 
ı_(:İrl eş!11~ıın ibarettir. İlhalAt 
~, . erı, in iltdrcı ve Fransadnu 

r ____ .__ __ __,.._. ________________________________ ___ 
dn bir limited şirket kurulmuştur 

Bundan bnfka çuval ithalat tacir· 1 
leri de bir ııraya gelerek yine ay· 

bu şır etler, G !atada Ômer A· 
bid h nmda dairelere yerleşecek

lerdir. 

Yeni tip tohumluk buğdnyların 
mahsulü 

ır"' r ıı.ı, 6 e ıraı e muvaffak ola-
ışlırd o· Ctika ır · ı er tnrcıftan A-

'°''ıtıe~· scrbes döviz.le demir 
A 51

• kabul etmiştir. 
~'tıel rıka.dan, buradaki tic ret· 
~ttila:~: gelen mektuplarda, A· 
lniilt d ınir fabrikalarının, 
lıtlı)d re ve Fransa hesabına ça· 

arı bildirilmektedir. aa· 

ni şekilde bir fİrket kur:ıcaklardır. 
İhracat işlerine gelınce, tiftik ih

racatçıları da bir bırlik kurmuf· 
lardır. Yumurtacılar birlı~i iki gün 
evvel kurulmuştur. 

Bu şirketlerden b:ışkn otuz ,şir

ket daha teşekkül edecektir ki 
bunların bir kısmı ithalat, diğer 

bir kısmı da ihracat işlerile mcş· 

gul olacaklardır. Otuıu müteeavib 

Ziraat bankası Adın 'da p11muk 
mübayaa ediyor 

Ziraat Bıı'lknsı çiftçileri koru· 
mak için Adana piyasasındaa 

yüksek fiyatlarln pamuk müba· 
yaesına başlamıştır. Banka 50-60 
kuraıtan 80.0 O kilo kadar pa· 
m•k ıatıo almıthr. 

Yeşilköy Tohum İılah iıtasyo· 
nunda yetiştirilen yeni tip to· 
hun luk buflclnylar viln yetin 
muhtelif yerlerine ekilmiştir. Bu 
tohumlnrın vaktind o vvel neı· 
vünema ulmaktn ve bire otuıı 
mahsul vermekte ol.luğu anlaşıl-
mıştır. Bilhassa kara kılçık, 
mcota ve akkou teamiye edi
len cinsi rindcn yapılan ekmek 
gayet lezzetlidir. 

M ü t e a h h i t 1 er i n Ta k v i m i 
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M. M. Vekaleti SAK 
Serum (No 1266) 
f aç (No 1266) 
Yatak kıl f ık beı. (No 1306) 
Yemeni (No 1306) 

lstanbul Elektrik, Tramvl\y ve Tüne! 
İ;let<nıı!erı: 

Dt> aıöı- ve kaınnın n i na ı ve m ha ine 
vaı.ı (No 12 7J 
Yernltı ve denıı. nltı kabloları (No 1294) 

Nafia Vekaleti : 
işletme bina rı ınş. (No 1282) 
Diınir.>ol inş. ve rny ferşiyııtı lNo 1297) 
Bando mızıka pnv.)onu tamıri (No 1296) 

Pinarh ııar Beledi.) esi : 
Harita tanzimi (No 1287) 

Bor ova Aıkerı SA~. ' 
Sabun (No 1293) 

Hayvan Sağlık Memurları ve Nalbant 
Mektebi : 

Ekmek (No 1294) 

lnh'sarlar U. Mudür'ü~ ı 
Likör fabrikası ta niri (N:ı 1295) 
Su deposu ino. (No 1295) 
Metil alkol (No 1297) 
Asit ııü furü (No lı97) 

Galatasaray Lııeııi SAK.) 
Hurda demir (No 1295) • 

1ııpnrto Askeri SAK. : 
Un (No 1295) 

Edirne Aakeri SAK. • 
Arpa ve kuru aotan (No 1295) 
!nkır k&zan (No 129ts) 

Nal (No 1298) 
Yulaf (No 1298) 
Odun (No 1298) 

l11onbul Gümrük eri Bıışmüdür Ü~Ü: 
Pamuklu ve ipekli menncat, liistık hal
ka, pouelen fincan ve tabak ve ıı ire 
(No 1296) • 

Büyükdere Orman Fakülte" : 
E bın lNo 12!16) 
Tatbıkat ayakkabı ve iskarpin (No 1296) 
Karabuk kolcu (No 1298) 

Bilerik Nafıa Müdurlü~üı 
l oZÜ) ük-Çukurhiınr yolunda şose inşuı 

(No 1296) 
Gaziantep Defterdarlıf:'ı ı 

İngiliz. ve Alman motörii, irmık mıkine· 
ai v ı. (No 1308) • 

lstanbul Defterdnrlığı ı 
Trikotaj ve dıki; m ıl ine eri, ütii v.11 
(No 1308) • 

• • 

Devlet Dt>ıni•y•I arı ı 

Çelık elektrr d (No 1297) 
Doııva ıç n bez.lı znrf (No 1297) 

Selimiye Askeri SA.._ : 
Me c ve r en odunu (~:ı 
Haydarpa n sEel hu 
tes' satı (No 1 u ) 

A~kara Levaum ~AK . : 

8) 
l- a 

Karııb k kok komürü (No 12 
Yan~ın ıu u bası arabah (No 1307) 

lstanbul Be ed ye• ı 
Kuımpa;a ve Balat hallı: hamamları ta• 
11 satı (No lq98) 
Bına ankıı ar, {No 12%) • 

Belğr d Dev et Orman işletmesi Revir 
Amirliğ • 

M .. ~,. kerestesi (No 1298) • 
Ankara B leci yesı : 

Defter v s. tabı (No 1299) 
Sa trıfüj tQJumbn ıu kuyusu için 
(No 1..ı03) 

iç ve dış !istik (No 1306) 
Ot (No 1306) 
Kl'lr <raı.ı (No 1.306) 
Ufnk çam (No 1307) 

fu'!lir E raı.ı Sariye Hastanesi · 
Koyun eti (No l.300) 

lzmir Beledı)esi : 
Kanalizaııyon yap. (No 1301) 
Kaı:ıyon (N:ı 1301) 

Üsküdar -Kadıköy Halle Tramvayları 
T. A. Ş.: 

Evrak tabı (No 1301) 
lsıanbul Ask. Fab SAK. : 

Battaniye ve kilim (No 1302) 
F.dır:ıe Maarıf Müdürlüğü: 

E bise (No 1302) 
Urla Tahaffuzhanesi ı 

Su havuzu İ:lşaaı (No 1302) 
Kayseri Orman Bölge Şef iği : 

Çam odunu me e kön üru (No 1306) • 
B:1lu Orman Oku'u Direktörlüğü : 

Harici iskarp"n ve p ata\ (No tSOS) 
Sebı.e ve meyva v. a. (No 1'108) 

Dev et Lıman•arı işletene Umum Mü
dur üğıi ı 

Z fı (No 1296) 

B 1lu Or an Çevırge Müdürlüğü . 
MuhtelH kereste {No ISOR) • 

Hamiş : ( ] Tırnak içın" alınmıt nu• 
moralar, işin hangi SB) ılı ıraz.etede ne~r· 

olduğunu gösterir. 
[ •] Sonurda yıldız işueti bu1unan iıler 

müu yedeyu aittır. 

IV1UNAKASALAR 
inşaat -Tamirat- afıa işle~w alzeme-Harita 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Edremit yolunun 43+000 kilometrede yapılacak 3 metre· 
lik kemerli menfez açtk eksiltmeye konmu§tur. 

Keıif bedeli 1561 lira 8 kuruş ve muvakkat teminatı 118 
liradır • 

Bu lee ait evrak Nafıa Müdürlüğünde görülebilir· 
İsteklilerin ihale tarihi olan 5.2.940 pazartesi günü saat 

16.30 da ehliyet vesikası ve teminat mektuplarile müracaat
leri ilan olunur. 

* *"' Bandırma - Ediracik yolunun bozuk kısımları için taş 
ihzarı açık eksiltmeye konmuştur 

Ketif bedeli 7414 lira 20 kuru§tur. 
Muvakkat teminat 557 liradır· 
Bu işe ait evrak Nafıa Dairesinde gorulebılır· 
İsteklilerin ihale hrihi olan 5 2.940 tarihine ra tlayan 

pazartesi günü sa'lt 15 te ehliyet v sikası ve muv.ıkkat te
minatlarile birlikte Encümene müracaatları ilan olunur. 

*• • Balıkesir- Bandırma yolunun 59-t-000 da 2X5 metrelik 
kargir ayaklı köpsünün betonarme tabliyesi eksiltmeye kon· 

muıtur 
Keşif bedeli 1300 lira muvakkat teminatı da 97 lira 50 

kuruıtur· 
Bu işe ait dosya Nafıa Dairesinde görülebilir· 
isteklilerin ihale tarihi olan 5.2 940 tarihine rastlayan 

palartesi günü saat onbeşte ehliyet vesikası ve muvakkat 
teminatlariyle Encümene müracaatları ilan olunur· 

• * * Balıkesir • Edremit yolunun 33+900 üncü kilometre· 
de ayakları kargir köprünün betonarmeye tahvili açık ek· 
siltmeye konmuıtur. 

Keşif bedeli 1337 lira 74 k ru§ ve muvakkat teminatı 
101 liradır· 
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Tamirat, Nafia 

Ba dırma· dincik yolunun arasınd taş ihzarı aç. eks. 
Balıkesir-Bandırma yolunun arasında kir· 

ıir ayaklı köprünun betonarme tabliyesi 
Balıkesir-Edremit yolunun arasında ayak

ları kiirğır köprünün betonarmeye tab· 
vili 

.. 
,, 

lteııi. 

7414 20 
1300 -

1337 74 

Oı metrelik kemerli menfez iuş. ,, 1561 08 

ilaçlar, Klinik ve ispen~iyari alftt, Hastahane Lvz. 

İli~ Ye levazımı tıbbiye Vil. Memleket hast. paz. 1233 10 
için (tem:i ) 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Elazıtda 80 yataklı memleket bast. elekt- paz. 28337 72 
rik tesisatı (temd.) 

Garnizon civarındaki askeri binalarda elelıt- aç. eks. 
trik tesisatı 

Tarsus kasabası elektrik ihtiyacı için 3 saf· 
halı 50 peryotlu 220 380 vey 110 190 İ· 
la 50-100 kilovat takatinde bir mütena-
vib cereyan elektrik makinesi 

Fin an 2 No lı: 50000 ad, (temd ) 

2189 25 

12500 -

557 -
,7 50 

HH 

118 -

92 50 

164 20 

137 50 

··zayedeler 

lık sir Vtlayeti 

" 

" 

Kocaeli Vilayeti 

Elazığ Nafıa Müdürlüğü 

Kayseri Aıker1 SAK 

Tars s Belediyesi 

P.T. T. Lvz. Mfid. Ank . .-. İat. 

istesi 
Ctln 

. 

atı 

5 2-40 15 -
5-2-40 15 -

5.2.40 

5-2-40 16 30 

5-2-40 15 

13-1-40 itib. 1 y 

5-2-40 15 -

29-1-40 16 

atbaa işleri - Kırt~ -Ya~~!!!_ Leva_z_ım_ı ------
Satıt defteri paz 
Teksir makinesi: 1 ad.-teksir kağıdı: 20 top 

mumlu kagıd: 6 kuiu·boya: IO kutu 

Kereste, tahta ve ,. .::ire 

Kerest ve çivi: 9 kalem 
Meşe makas traversi: 814 ad. 

Nakliy t - Boşaltma - Yükletme 

Yaprak tütünleri nakli: 250 t 
Etya, enak v.11. nakli: 17Cı00 ton 
Yaprak tfitünlerin nakli 
1940 yılı mart ayının 1 ci günü den 1941 

yılı subat ıon gününe kadar İzmir li· 
manına gelecek mazut veya kömürle 
işleyen vapurların yükleme, boş ltma 
ve aktarma işleri 

1940 7ı!ı mart ayının 1 ci gününden 941 
yılı subat ayının son gününe kadar iz. 
mir limanına gelecek Devlet deoizyol
ları işletm sine aid vapurları yükleme 
aktarma v boşaltma işleri 

1940 yılı m rt 1 ci gününden 1941 subat 
son gününe kadar İzmir limanına ge· 
lecek kömür vapur ve motörlerinin bo
taltılması ile vapurlara ihrakiye veril· 
mesi veya ayni vapur ambar ve boa· 
kerile iki vapur arasında kömür akt r-

a itleri 

MUt ferrik 

paz. 
kapalı z. 

aç. ekı. 
kııpnh z. 
aç. ks 
kapalı z. 

n 

,, 

Salur tencere: 4 nd .-kenarlı bakır tepsi: 3 paz. 
ad. bakır su güğümü 6 ad.-Beyzl bakır 
tabak: 5 ad.-aş kabı büyük: 144 ad.-
çorba tabağı bakır: 36 ad.-küçük aı 
kabı 36 d. 

Tamir m lzemesi deniz atölyesi için: 119 aç. eks. 
kal m 

Mıcır r füj inş • için: 25 m3 
Çakıl: 57 m3-kum: 32 m3 
Kireç baymağı: 30 t. 
Kemik, veya bakalit düğme: 500000 ad. 
Hortum rekorlarile beraber beheri 10 m.: 

16 ad. 
6·2·40 da lınacağı ilan edilen 2546 aclct 

kömür küfesi simdilik alınmasıod n sar· 
rınazar edildi 

Rakamlı itaret çivisi: 730000 ad. 
Lokomotif kaz.an ve kazan borularını kal

dırmata m bıus bantlar 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Sadeyağ: 10 t. 
Pilivlık pirinç: 125 t. 

B. ü 7 a y e d e 1 e r 
.----....... ........ ---------

D ri ve bar1ak 

paz. 
,, 

... 
,, 

kapalı z. 
,, 

paz. 
,, 

aç· art. 

260-

304 25 
2043 80 

140000 -

20000 -

ı:ıooo -

4l50 -

137 50 
297 96 

7500 -

10950 -
4000 -

32500 -

Bu tıe ait vrak Nafıa Dairesinde aör"lehlllr. 
isteklilerin ihale tarihi olan 5-2 940 paza.rt ıi 1rünü hll

yet vesikası ve muvakk, l teminntl rlle birllkt müracaat· 
ları il n olunur. 

ne lvz. 
Kocaeli Vilayetinden : 

İstekli ~ılımadığandan dolayı 2.1. 40 t rihiude ibalHi yapılmak 
üz.ere arttırma müddeti uzatılmıı olan Villyet memlek t hutaııesine 
aicl 1233 lira 10 kuruş muhammen lı17motli ilit n len:zımı tıbbı· 
yeye bu defa da talip çıkmadıfeındaa t•batın 5 iu•i pazartesi rlnü 
uat 15 te paxarlık ıuretile ibal91ine karar nrilmiftir. 

19 50 

22 82 
153 29 

325 -
423 -
325 -

8250 -

1500 -

1125 -

3~1 -

10 3! 
ıı 35 

582 -

821 2J 
300 -

Balıkeıir Askeri SAK 
ist. Belediyesi 

27-t-40 ıo -
25-1-40 14 -

lst. Bolediye.i 25-1-40 14 -
D.D.Y. Ank. Haydarpaşa Sevk Şefliği 2-2-40 15 -

Eskiş lıir ve izmir İdare Mağazaları 

Balıkesir İnfıisarla1 &şmüd 
Edirne Ask. SAK 
Çanakkale İubisarlıır Bııtmüd. 
Devlet Limanları İı;let. U. M. İzmir 

Şubesi Mtid. 

,, 

,, 
" 

Balıke1ir Aıkeri SAK 

26-1-40 a kadar 
7-2·40 16 -

26-1-40 
9240 11 -

9 2-40 15 -

9-2...0 17 -

27-1·40 11 -

Glanillı M11~. Gen. Komut. İst. SAK 8-ı 40 15 -

i.t. BelecliyHİ 
.. 

T eplııaae Levasım 5AK 

.. 
,, 

D.D. Yollara Haydarpaf& 

25-1-40 
25-1-40 
31-1-40 
2-2-40 

29-1-40 

14 -
14 -
14 30 
14 30 
15 -

D.D.Y. Ank. Haydarpaıa Sevk Şeflij"i 4.3 40 15 30 
DHlet D.Y. Haydarpafa 16·2·40 15 -

İst .. b•I K•••tanlıtı SAK Fındıklı 
2487 50 Tophane Ln. SAK 

27-1-40 12 -
2-2-40 14 -

T.H.K. Kay1eri Şu.,esi her rün 15 

isteklilerin o ıün zikredilen saata kadar 92,5 liralık teminatla 
Vill1et makamına şartname ve il~ ç ve edevat listesini i'Örmek İs· 
t yenlerin de Villyet Memleket Hastahanesine müracaatları. 

El zığ Nafıa Mildürlüğünden : 
!8337 lira 7ı kur t bedeli tifli ElAzığda 80 yataklı memleket 

butanesi el ktrik tesisatı kapalı zarf usulile iki d fa eksiltmeye çı. 
karılmı iıe d birincisinde fiatların dun buhrnmaıından ve ikinci 
ilin a da talip aubur tmemesindeu dolayı eksiltme ve arttırma kn· 
n•nun n 4 ıncı addesine tevfikan bu işin evvelki şerait d ire
ıinde 13.1.940 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla yapılaca. 
it ilb olunur. 

2 lklnc~aun 1940 
L LLZ ~ 

INŞAA T MALZEMESİ 

IST ANBUL PİY SASI TOPTAN FiY ATLARI 

Alçı yerli 50 kg.lık torbaıı 

,, '' 
,, alman 

1 
Asfalt yerli 

., ecnebi 
Çimento natürel 

,, 
Çini 
,, 

süper 

(mozaikten) 
(çimentodan) 

Fayans ecnebi 

40 " 
50 ,, 

kilosu 

" tonu 

" 
tanesi 

., 
,, ,, (aksamı) ,, 

Kireç (su) tonu 
,, (toz) ,, 
,, (taş) kilosu 

Kiremit (Bakırköy) tanesi 
,, (Eskişehir) ,, 
,. (Kütahya) ,, 
,, (Büyükdere) ,, 

Kiink (çimento) santimi 
,, (toprak) numarası 

,. (dökme boru) kilosu 
,, (ecnebi) ,. 

Mermer (yerli işlenmiş) metre murabbaı 
Tuğla (Büyükdere prese) bini 

,, (Feri öyddiksiz) ,, 
,, (Kağıthane delikli) ,, 
,, ( ,, deliksiz) ., 
,, (ateş, yerli) tanesi 
,, ( ,, ecnebi) ,, 
,, (Fransız prese) ,, 

Kereste (döşemelik köknar) metre mikabı 
,, (çıralı, lumbalı) ,, ,, 
,, (tnvanlık köknar kordonlu) ,, ,, 
,, (kaplamalık çıralıı ,. ,, 
., (sıvadibi köknar) ,, ,, 
,, (pervazlık köknar) ,. ,, 

,, 
" 

180 
80 

800 
650 

o 75 

3 
8 

1400 

2) 
3900 
4200 
4500 
4500 
4500 
4500 

30f) 

100 

1500 
1800 

4 

ıooo 
700 

1-
s 5 

3 50 
10 .... 
25,,.. 
28 ,,.. 

800,,.. 
3000 
1000 
1350 
1500 

J3 fiO 
30 
22 

4800 
5200 
5200 
5200 
5500 
5200 

Tarsus Belediye Riyasetinden: 
Tar.sus kas basının elektrik ihtiyacı için 3 s fhalı 50 perfoı: 

U0.380 veya 110 130 50 ila 100 kilovat amper t<1ketinde bir IJJ6~ 
navib cereyan elektrik makinesi satın alınacaktır. Ellerinde böyle ,1 
makiun bulunan snhcılarıo makinenin evsaf ve fiat teklifile 'fs 
Belediye Riyasetine müracaat etmeleri. 

Kayseri Askeri Satın ima Komisyonundan : 
Garnizon cıvarındaki askeri binalard l il89 lira 25 kuruı d• 

linde. elektrik tesisatı a~k eksiltme suretile yaptırıla:aldır. • . ~ 
ilk teminatı 164 lıra 20 kuruş olup şartonmesı ve proJ sı 

gftn komisyonda görillebilır • 
İhalesi şubat 940 pazartesi günü saat 15 yapılacaktır. 
İstekliler ilk teminat ile birlikte belli gün ve saatında 

yona müraoaatları · 

P, T. T. Levazım Müdürlüjünden: 1 
Müteahhidi nam ve hesabına açık eksiltmeye k?nulup talibi~ 

mayan 50,000 adet 2 No.h Fincanın ilıalesi 29 lkineiklnuo 1 il 
pazartesi günü saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum mtdl' 
binasındaki Satınalma Komiıyonunda yapılmak thtere mlnak••"' 
ıün uzahlmııtır. 

Muhammen bedeli 12500 Muvakkat teminat 937,5 liradır. 

İıteklıler muvakkat teminat makbuz. veya banka mektub11 

kaaunl vesikalarını hamilen mezkôr gün ve saatte o koıni•f 
müracaat ede1.:eklerdir. 

Şartnameler Anlrnrada P. T. T. Levnzım ıstanbulda Kııı•' 
Hananda P. T. T. Ayniyat şube -d·· ı-kı · d ol• mu ur u enn en parasız 

verilecektir. 

işleri, kırtasiye e yazıhane lvz . 
Balıkesir Askeri Satınalma Komfsyonund n : 

Muhtelif cins ıatıı malzemesi ve satıt defterleri satın alı"' 
tır. 

Pazarlığı 27. l. 40 eumarte i günü saat 10 dn Kor 
komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin mezkur aaatte komisyona ıelmel ri ilin 

-----~_,._--~~--_,,,-

l< ere s t e, Tahta ve saire 

D O. y. ve Limanları lşletm U idar si .len: 
Muhammen bedeli 2043,80 lira olan 814 ad t met• mak•\ 

yersi 2.2 1940 (:Uma günü saat 15 de k palı zarf uıuli ile A" 
da İcl re binasında satın alınocaktır. ,ı 

Bu işe girmek iıteyenlcriıı 153,29 liralık muvakkat teoJi"ıı 
kanunun tayin ettiti vesik ları ve teki flerini ayui fiin •••' 
kadar Komisyon Re'slitine vcrm leri lazımdır. ,/ 

1 k • o•' Şartname er parasız olar Ankarada Mnlz.eme daır I -
Haydarprçada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Eskişehir ve ~ 
İdare matazalnrından dağıtılacaktır. 

~~ -·--------~----..-.--------~----------Naltliyat - Yükleme - Boşaltma -- ..... ....._,. 

Balıkesir İnhisular B ımüdürlüğönden : i 
Kabili tezyit ve tenkis olmak prtı ile ve kamy nlıırla S•~ 

inhisarları bakımclerine taşınacak Ağonyadırn 200 biD -ve yePı-
5'.> bin k lo idare mali yaı nlı tütünlerin n kli işi mevcut ş•' ,~ 
si mucibince 28.12.~3Q taribiDden itibaren bir &y müddeti• 
meye konulınuştur. Muvakkat teminnt 323 liradır. (/ 

Taliplerin 26.1 940 tarihiae müsadif cuma gü:ıüaı& kad•' 
kal iohi rlarına r caatları. 
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Edirne Askert Satınalma K.omisyonuadan: 
Şehit iataayonundan ambara, n•ltardaa birliklere c:cm'a• 17 bia 

tealuk aakliyat iti etya, erzak Yeaaire kapalı aarfla ekıiltmeye ko
ıauıtur. ihalcıi 7.~.940 çarıamba 1ıaü saat 16 ela yapılacaktır. İlk 
t~miaatı 423 liradır. Şartoameıi komiayoada görllir. İsteklilerin 
ılııale aaalıadan bir ıaat H'Yeliue kadar teklif mektuplarını Edirne 
Mltiriyet daircaiaıle ıatıaalma lr.omiayoa••a vermeleri. 

DeYlet Limanları İıletme Umu• Müd6rl6fü İzmir 
Şubesi Müdirliiiundon : 

1940 yılı mart ayıaıa birinai J'Ünindea UMl yılı t•b~t ayının 
••n fÜnine kadar f8rtnamede İatİlna edilenlerden maada l•mİr Li
-••ıaa ıcleeek Devlet Deniayolları İtletmHİne aid vapurlardaki 
lsanıulenin ıartnamcılelı:i eaa.slar dahilinde yükleme,botaltma aktarma 
itleri kaplı zarf uıulilc ekıilt•eye lr.onulmuııtur. 

İt ıckilleri tartaame"dedir. Bu t•killere i'Öre muhammen bedel 
~,000 lira muvakkat 1500 liradır. 

Şartnameler Devlet Limanları iıletmc \J. M. İzmir Şube.si 
MGtlürliijüaden bili .. cdel alınır. . 

Elı:ıiltme 9 şubat cuma ıünü ıaat 15 tc Devlet Limanları lş
lıtınesi İzmir Şubcaiode yapılacaktır. Teldıf mektupları havı :zarflar 
kapalı olarak mezkur rün .aat 14 de verilmit bulunacaktır 

lıteklilerin kanuai nıikaları Ye teminatile hirlikte eksiltme sa
atinde ha:aır bulunmaları li:ıımdır. 

Posta ile gönderilen tekliflerin nilaayet eksiltme günü saat 14 te 
r•lıniı Te zarfların kanuni tekilde kapatılmış olmaaı li:umdır Pos
tada vaki olabilecek recikmelerden dolayı idare mes'uliyet kabul 
•ta:ıe11.. 

• • • 1940 yılı art ayının birinci gününden 1941 yılı şubat ayının 
•en ı\iniine kadar 11artnamede isti111a edilenlerden maada lzmir li 
lllanına i'elecek knmür vapur Te motörlerinin boşalblma.sı ile va
P\lrlara ılırakiye verilmesi ve ayni vapur ambar ve bonkerlerile iki 
"•pur araıınd yapılacak kömür aktarma işleri kapalı zarf usulile 
•kıiltmiye konulmuştur. 

İş ıekilleri şartaamedcdir. Bu şekillere göre muhammen bedel 
15000 bin lira m11nkkat teminat 1125 liradır. 

Şartnameler Devlet Limanları İtletme Umum Müdürlüğü İzmir 
Ş"beıinden bili bedel alınır. 

Eksiltme 9 tubat cuma günü saat 17 de Devlet Limanları İtlct
ırıeai izmir Şubesinde yapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarflar 
kapalı olarak mezkür ıün saat 16 da verilmiş bulunacaktır. 

lıteklileriıı kanuni vesikaları ve teminatlarile birlikte eksiltme 
l&atiade ba:r.ır bulunmaları lazımdır. 

Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme giinii Hat 16 
da ielmif ve zarfların k nuoi tekilde kapatılmış olması liiz.ıındır. 
Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mes'uliyet lca
bul etmez. 

• • • 1940 yılı mart ayıaın birinci rününden 1941 ,.ıı şubıı~ ayı
•ın 1ı1on fiinüne kadar ıarnamede iatiana edilenlerde maada lzmir 
Liuıanıoa srelecek ma:ı.ut yeya köm6rle itleyen vapurların yükleme, 
~•taltma ve t<lı:tarma ıtlcri kapalı zarf 111ulile ekıiltmeye konulmut· 
tın. 

l, tekilleri ıartnamededir. Bu ıekillere röre muhammen bedel 
140,000 lira, muvakkat teminat 8250 liradır. 

Şartnameler Devlet Limanları U. M. i:ımir Şubesi MüdürlüğÜn· 
den 350 kurut muk bilinde alınabilir. . 

Ekailtme 9 tubat cuma giinB saat 1 l de Devlet Limanları iş
letmesi iz.mir Şubesinde yapılaeaktır. Teklif mektuplarını havi zarf
lar kapalı olarak me:Ekur i'6n saat tO da YCrilı:ait bulunacaktır. 

İ.teklilerin kanuni vesikaları ve teminatlcrile birlikte eksiltme 
it.atinde ba:ıır •ulonmaları liumdır. 

Poıta ile ıönderilen teklifleri• nihayet ckıiltme rünü aaat 10 da 
l•lmi~ Te :aarfların kanuni şekilde kapatılmıt olmaaı llzımdır. 

Poıtada vaki olabilecek ıecikmelerden dolayı İdare meı'uliyct 
ırabal et111ez. 

Paz rlığı 2.7 1.940 cumartesi rünii ıaat 11 de Kor Satın
alma Komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin mezkur günde Satınalma Komisyon•na •el
meleri ilan olunur. 

Adet 
4 
3 
6 
6 

Bakır tencere 
Kenarlı bakır tepsi 
Bakır su aıüğümü 
Beyzi bakır tabak 

Adet 
144 Aı kabı büyük 
36 Çorba tabağı lıtakır 
36 Küçük aı kabı 

lstanbu LeYa~ım .Amirliği Satınalma Kombyonundan : 
500,000 nded kemik veya bakalit dtltme alınacaktır. Pazarlıkla 

ekıiltmeri 2 '>,940 cuma günü saat 14,3r> da Tophanede Levazım 
lmirliği satın ima :omiayonuoda yapılacaktır. Niwuneleri Komiayon
da rörülür. İste!dilcrin teminatlarile belli saatte Komisyena rclme
leri, 

Devlet Demlryolları İtletme U. Müdtirlüiünden: 
Muhammen bedeli 940 lira 54 kuraı olup 8.2.1140 salı pnü aa

al 10,30 da Haydarpafada Gar binaıındaki Komiıyon tarafından 
taahhüdünü ifa edemiyen müteahlıid nam ve hesabına açık ekıiltme 
usulile satın nlrnacatı ilan edilen 2542 aded kömür küfHine aid ilin 
görülen lüzuma binaen feshedilmiıtir. 

Bu it için yeniden eksiltme ilanı edılecektir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Beheri 10 metreden 16 adet rekorlarile beraber hortum alına

caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 29. 1. 940 paurtcai günü saat 15 de 
Tophanede levar.ım amirliği sntınalma komiıyonunda yapılacaktır. 
NGmuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin teminntlarile belli aa
atte komisyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları v Limanları İtletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 4 bin lira olan lokomotif kazan ve 

kazan b"rularım k ldırınağn mahsus !--antlar 16°2°940 cuma 
günü saat 15 te Haydarpa§ada Gar binası dahilindeki ko· 
misyon tarafından k.ıpalı zarf usulile sn.tın alın ca.ktır. 

Bu i§e girmek isteyenlerin 300 liralık muvakkat teminat 
kanunun tayin ettıği vesikalarla teklıflerıni muhteYi znrfla· 

rını ayni ün sa.ıt 14 e kadar komisyon reisliiino vermeleri 
lazımdır. 

Bu i§e ait şartnameler komisyondan p rasız olarak da· 
ğıtılmaktadır· 

• • • Muhaınwen bedeli 10950 lira 730000 adet rakamlı işaret 
çivisi 4.3.940 punrtesi güııü snat 15.30 da kapnlı zarf usulü ile Anı 
karoda İdnre binasıodn satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 821,2;) liralık munkkat teminat ile 
kan•nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı ıio saat 14 30 
a kadar komisyon Reisli ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireaiııden, 
Haydarpafada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
30 ton kireç kaymağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 31.1.940 

çar~ıımba güııü saat 14,30 da Tophanede Levazım imfrliti ııatınal· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 1 ahmin bedeli 7500 lira, ilk temi· 
nalı 562 lira 50 kuruştur. İsteklileriıı belli saatte komiayena ıelme· 
leri. 

Erzak, Zahine, Et, Sebze v~ 
Adana Askeri Satınalma Komis'fenunti.an : 

Cinai Miktarı Muhammen be.leli İlk teminatı 

Çanakkale inhisarlar Başmüdürlüğünden: Pırasa 
Yenice imzası ile Hamdi bey nahiyesinde inhiso.rlar id ı- L h 

Kilo Lira Lira Kr. 
90ono 4050 303 75 
675 o :ur> 253 15 .a • n3 

l'eıniz t trnfından mubayaa edilecek 939 yıl· m hsulünden /ı dan'l g ır:ıizoııu ı,ın yulrnrıdn cins ve rnıkd rrnrile muh muıen 
ke.bili tez.ıyül ve tcnaku!: 250 bin kilo ynprnk l - tünlerin, bele ileri \·e ılk te1Din ,•lnrı gö::ıterıleıı ıki Juoeuı ı;euı.e uyrı ayrı 
l.alya halinde olduğu halde k..ımyonlar;ı Engece ve Bnlıkc::ir mukaveleye baAlaıunlc üzere .:ıçı' t"ksıltmeye konulmuş ur. Ekı;iltwe· 
)'olu ile B ndırmadaki inhisarlar bakım evlerine nakli işi si 2 2.940 cuma gü 1ü saat 10 da Adana Askeri satınalma ko.d11 
lttünakaıaya konmuıtur. 

1 
yapılacaktır. İsteklilerin teminat makbuzlarile birlillte mezkur ıaatte 

Münakasa middeti 28.12.39 perıembe günü sabahı baş- ı ko.da bulunmaları lizımdır. 
lllJıp 26.1.940 cuma ıünü akıamına kadar 30 •ündür. 

Taliplerin bu baptaki ıartnameyi okumak ve izahat al· 
ltıa.k üzere 325 liralık mu..-akkat teminat akçasını hamilen 
Çanakkale inhisarlar idaresindeki münakasa komisyonuna 
blGracaatla münakasa kaimesine pey sürmeleri ilAn olunur· 

----~-...·----~-----------~------------~------~~~~------!_!t tef irr~ 
Devlet Limanları İılctme Umum Müdürlüiünden: 

Atelyelerimi• ilıtiyuı içia muktui 28 t•n :r.ift milteahhidi nam 
"• heaabıoa açık elı:ıiltmeye konulmutlur. 

Mulaam•en bedeli 1232 lira Ye muvakkat temi.atı 92 lira 40 
lcıııruıtur. 

ihalesi 26.1.940 tarilaine raatlayan eııma ıünü saat 15 te Galata 
tı"tınuudaki umum müdürlük binasında toplanacak olan ıatınalmıa 
l&•nıiııonunda yapılaealı:tır. 

Şartnamesi her ıün aÖ:EÜ ıeçen komiıyonda ıörülebilir. 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan : 

15,000 kilo pirinç nçık eksiltmeye konulmuı .. 10 rln uzatılmı·
ıa da istekli çıkmamıştır. Bir ay içinde puarlıkla aatın ahaaeaktır. 

Taları 4051) lira olup ilk teminatı 303 lira 75 kuru,tur · Şartnamesin
de değişiklik yoktur. İsteklilerin vesika ve teminatlariyle birlikle 
aakeri satınnlmn komisyo:ıana gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalmn Komisyonundan : 

Komisyonumuzda mevcut evsaf Te ıeraitine aıöre Komu· 
tanlık birlikleri ihtiyacı için on bin kilo sadeyafı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Münakasasına 27.1.940 cumarteıi günü saat 
on ikide baılanacak ve ayni günde ihalesi yapılacaktır. İs 

l teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık Satınal· 
! ma komisyonuna gelmeleri· • 

İtıtanbul Levazım Amirliği Sntınalma Komisyonundan : 
Cülalri:ik Mu haf aza Genel Kmnutan1ığı İstanbul Levazım 

Amirliği Satınalma Komisyonundan : 
Ocnı'• Atı:l · · · 119 k 1 t · 1 · · 8.2.940 per- Yüz yirmi beş ton pilavlık pirİilÇ almacaktır. Pazarlıkla eksilt-

.. u yesı ıç.ıa a em amır nuı zeınesının d ı' b 1 l 
•e11ı}, - - t 15 .ı k k ·ıt · l kt I mc.si 2 2. 94 cuma günü s at 14 de Tophane e stc.ıu u eva:ı:ım e ıunu aaa ae açı e sı mesı yapı aca ır. • . . . . T h · b d ı· 

T ı t t 4350 1. ·ık t • t .ı 327 1. d E amırlığı satınalma komısyonunda yapılacaktır. a nm c ı otu7. asar anmı' u arı ıra ve ı emına ı ua ıra ır. v- _ . . • . .. _ . 
lt.fh ı·1 t · ı. • d d Aı b'I' ı iki bin b~ş yuz lıra, il t teminatı ıkı bıo dort yuz otu~ ycdı buçuk 

• e11 ~om11yon a ır. ıına ı ır . " _ . . • 
İ \ 1.1·1 ' '- f •L ( ·ık t • t kt bl liradır, Ş3rtnlllllC Ve nÜmııneıi kO[QISfOlldll JlOrUlUr. lsteklılcrın ka-• e~ ı ırm &anun veaı .. a arı ve ı emına me u arı veya . . • • . 

"•••e lll kb ı ·1 r .. l t M h dd · ı·b b' R•f t h 2 oaınl vesıkalarıle b Ilı saatte komısyona ıelmelerı. . a u:r. arı e ua a um ane ca e11 ra ım ı a an 

lıtti kattaki komilyona gelmolcri· 1 ---------------~:.-=-~~ ............. -""""'.'.~~~~~:""'.':-

Balılcesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Aiaiıda cinsleri ve miktarı yazılı bakır takımı pazarlıkla 
•1.tın alınacaktır. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lvleri Direktörü: İsmail Girit 
Basıldığı yer: Akın BaıımeYi İstanbul 
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Ticaret ve Zahire 
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FİATLAR 

C l N S 1 

11...-., )"lllll•ıak 
• ••rt 

Arpa 1ımllk ÇtıYa . 
,, Ana4e\ döL:. 

l•teı1 lm.ılu 
Mucimek L:ırmııı 

y•şil 
Çndar 
Darı be7a1. 
Ket•• tobqau 
larb•nya 
l(unemi 
lakla 

Kr, Pa. 
5 .sı 
5 ll 

S 3S 
s 25 
7-
6 33 
s 10 
4 33 

14 20 

o 10 
4 30 

GELEN 
Tiftik 
••t4la1 u. 
1. pı7n.ir 
J::•n4lir tohumu 
Arpa 
Faawlyı 
Yapak 
Badem 
Bu\gUJ' 
Çavdar 

G t DEN 

Kr. Pa• 

' 2 
6-
5 32 

lS -

i9 Ton 
690 • 
58 1 

• 

857 • 
3!\ • 
71 • 

31.C • 
30 • 
78 • 

Ti.MAŞA ALEMi 

ŞEHıR TIY A TR OSU 

T epebaıı Dr a• 
kıamı 

Geee saat 20,JO da 
O KADIN 

lıtilr.liJ Caddeli Kometli 
kısmında 

Bu akşam saat 20,JI .le 

AMCALAR EGLENlYOR 
Şehir Tiyatrosunun bütl• lta
sılatını felaketzedelere tahıiı 

etliti büyik müsamerHİ 5 t•· 
bat pazarteıi ctkpmı ilk defa 

olarak: 
PEMBE SOKAK 46 NO. 

Yazan : M. FERİDUN 

1 
HALK OPER!li 

Bu aktam ıaat 1 lla 
Paaar matine il dı 

ZOZO Dalmasla 

KEDİYE PEYNiR 

Tiftik 44 Teıı 

Fııaolya 10 • 
S•sam .C5 • 
Yııpak so • 

DİŞ FİATLAR 
Bwğ-day Lıverpul 

Şıkaio 
ll • Vınıpek 

Mmr Londrıı 

Keten T. 

BORSA 
ÇEKLER 

24 - 1 1939 
Lorıdra 5.21 
Nevyerk 130.19 
Par is 2.9282 
Miline 6.6575 
C..evrc 29.0317 
A•dordan 69,S 144 
....... , 21.8225 
Ati.. 0.96a 
....,. 1.5925 
MaUiti LS.36 
htlap•fte 23.3525 
•ıueı 0.965 
a.lrad 3.065 
Y ekol.ama 30.915 
lt•klaolm l0.8275 

ESHAM VE TAHV.ıl.AT 

StTaı-Erzurum l 
,, 

" 
v 

Erıani 

1938 '/0 5 ikramiyeli 

19.0i 
19.15 
Ut.85 
19,67 

Muhli, Sabahaddin'in 
Bestelediği 

BAY AN MUALL.4.'nın 
İLKBAHAR REV0S0 

Büyük muvaffakıyetle devam 

edi} or. Mutlak gör-nüz. Best 

tekir tamburi 
SALAHADDıN PINAR'ın 

i'tirakile Su Heyeti 

Viyana, Budapeşte ve ükreş

ten gden bircok artistlerden 

müteşekkil 

BALE HEYETİ 
Saz, caz, varyete 36 artist 

sahnede 

Her pazar 3 ten 6 ya kadar 

ÇA YLl MATİNE 
Tel: 43776 

TAKAS PRİMLERİ 

Takaaıa ne•'i ithal it İhracat 
Haz.ır Alı ne --

Entersanjabl Si 45 44 
laiİltere 70 .co S9 
s.ı9ih 70 67 76 
Hollaoda 66 41 40 
lıınç 63 so 48 
Fraoea 56 41 .cı 
İııviçre 70 40 39 

İhrııcat primleri o/o 100 kı7met Üzerinden 
henb edilmiştir, 

Cinai Miktarı Muham. bed. ~ 7,5 tem. Eksiltme 
Lira Lira şekli saatı 

---- ------ ----- -------
Kırık pirinç 
Galvaniz bidon 
Pirinç mücellit 

bu ruf atı 

58 ton 
50n Adet 

6 Takım 

4710 
15000 
2~ 

357 Pazatlık 15,30 
1125 " 

16 
17 Açık. ek. 16,30 

1 - 6 takım piriııç mücellit hurufatı müteahhidi namına ve di
ter iki kalem mel:ı.eme fRrtname ve reı;imi mucibince hiularında 

röıterilen uıullerle ekıiltmeye konmuıtur. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eluiltme Ye 

puarlık saatleri laizalarında yazılıdır. 
· ili - Pazarlık 5.11.940 pa:ı.artesi giinti Kabataıda Levuım n 

Mu•ayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
iV - Hurufata ait listeler ve şartname, resimler hergün sözö 

ıeıen Şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin paurlık için tayin edilen 

yüzde 7,5 rivenme paralarile birlikte mez.kur 
leri ilin oluaur. (511) 

gün ve aaatlercle 
Komisyona ıelmc-

2-4 

Muhammen bedeli 1560 lira olan 1000 kilo transformatör yatı 
3009 kilo Tirbin yatı 6.2.940 Salı günü ant l1 I) on birde Haydar 
patada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından aıık akıiltme 
U1aılile satın alınacaktır. 

!u İfe rirmck isteyenlerin ı 17 liralık mavakkat temiuat YC 

kanunan tayin ettiti nsaiklc birlikte ekıiltm• günü saatine kadar 
Komisyoaa müracaatları lazımdır. 

Bu it• ait tartnameler Koıniıyondan paraaıı olarak tlatıtılmak 
ta,ır. (IH) 2-4 
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Pour la Publicite s'adresser 
a l'Administration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Mode Prix 
d'adjudicat. estimatif Objet de t'adjudication 

Adjudications au Rabai~ 

Cauti;;;:
provi oire 

Lieux d'adj~dicatioo et du-
Cehier de Charges Jours Heur 9 

Constructions-Reparatlons-Tr v. Publics-Materiel de Construction-Cartographie 

Fourniture picrres ur route Bandırmn Edincik Publique 
Constr. tablier eu beton arme du pont en » 

colonnes de maçonnerie sis sur route 
Balıkesir-Bnnd ırma 

Constr. tablier en beton nrme du pont en 
en colonnes de maconuerie sis sur route 
Balikesir Edremit 

Constr. dalots a trois arcs 

n 

n 

7414 20 
1300 -

1337 74 

1561 08 

557 -
97 50 

101 -

118 -

Vilayet Balıkesir 

n " 

,, ,, 

" n 

5-2-40 
5-2-40 

ıs 

15 -

5-2-40 -

5-2-40 16 30 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstrum~ Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Medicaments et articles snnit. pr. l'hôp. Re· Gre iı grc l 233 10 92 50 Vilayet Kocaeli 5·2-40 15 -
gional du Vilayet (aj) 

Electricite-Gaz-C hauffage Central (lnstalla~ et ateriel 

lnstallation electrique de l'hôp. Regional de Gre a gre 28337 7?. 
80 lits iı Elazıg (nj) 

Installation electrique nux batisses militaircs Pu_blique 2189 25 
situees aux envırons de 1-ı garnıson mi· 
litnire de Kayseri 

Macbine electrique de courant alternatif de 3 
pbases, de SU periodes et de ~ıu 380 ou 
de 110 190 iı 50-lUO kilowatt d'amperes 

lsolateur No 2 : 50000 p. (aı) '2500 -

Tra vaux d'lmprimerie - Fdpeterie - Fo~iture 

Registres de ventes Gre iı gre 
Duplicateur: 1 p.-papier pr. duplicatcur: 20 

rıımes-papier cire: 6 boites·peinture: lO boites 
n 

oi de Construction, Panches, Charpente -
Bois de constr. et clous: 9 lots 
Traverses en bois de ebene pr. changement 

de voie: 814 p. 

Gri· iı grf. 
Pli caclı 

Transport-Chargement - Dechargment 
Transport tabacs en feuille: 250 t. 
Transport cffets, provisions ete. : 17000 t. 

Publique 
Pli cach 

ıransport tabacs en feuilles Publique 
Trav. de chargement, de dechar ement et de Pli cach 

transbordement des batenux de mazout ou 
charbon devant venir nu port d'lzmir du 
1 er Mars 1940 jusqu'iı. fin F evrier 194 t 

Trav. de dechargement et de transbcrdement 
des charges de bateaux devant venir au 
port d'lzmir du 1 er Mars 1940 jusqu'a 
fin Fevrier 1941, chıırges destinees a l'Ex-
ploit. des Voies Marit. de l'Etat 

Trnv. de dechargement des bateaux et mo· 
teurs de chnrbon devant venir au port 
d'lzmir du 1 er Mars 1940 jusqu'iı fin 
F evrier 1941 et de transbordemcnt de 
eharbon d'un bateau sur l'autre 

ive rs 

l> 

Materiel de rcp.pr. l'atelier de Marit.: 119 lots Publique 
G:haudron en cuivre: 4 p.-disque en cuivre: Gre a gre 

3 p.-carafe a eau en cuivre 6: p.·as· 
siette gr.: 144 p.-id. pour oupe: 36 P· 
assietle petite: 36 p. 

Poussicrc de charbon pr. constr.: 25 m3 > 

Cailloux: 57 m3-sable: 32 m3 > 

Cblôrure de chaux: 30 t. 
Boutons en os ou bacnlithe: 300000 p. 
Trompe de 10 m. nvec rnccords: 16 p. 
L'adjudication qui devait avoir lieu le 6.2.40 

pr. l'nchat de 2542 couffes pr. charbon 
a ete annulce 

Clous numerotes pr. signaux: 730000 p. 

Bandes pr. elever les chnudieres et tubes 
de locomotives 

rovisi on 

cıurr•: 10 t. 
Riz pr. pilav: 125 t. 

Adj dications a la su~nchere 
Peaux el boyaux 

,, 
, 

Pli cach 

" 

Grc a gre 

n 

Publique 

304 25 
2043 80 

140000 

20000 -

15000 -

4350 -

137 50 
297 96 

7500 -

10950 -

4000 -

32500 -

Direction Trnvaux Publics d 'Elazıg 1 moıs a partir du 
13-1-40 

l 64 20 Com. Ach. Militaiıe Knyseri 5-2-40 13 - -

Municip:ılite Tarsus 

937 50 Oir. Econom. PTT Ankara et lstanbul 29·1-40 16 -

de Bureaux 

Com. Ach. Militnire Balıkesir 
19 50 Com. Perm. Municip. lstanbul 

22 82 
153 ı: 9 

Com. Perm. Municip. lstanbul 
Adın. Gen. Ch de fer Etat Ank. 

Bur. Expcd. H. paşa et Magasins 
d'Eskişehir et lzmir 

27-1 40 10 
25-1-40 14 

25·1-40 14 
2-2-40 15 

325 
423 

Dir. Princ. Monopoles Balıkesir 
Com. Ach Milit. Edirne 

jusqu'au 26-1-40 
7-2-40 16 

325 -
8250 -

1500 -

1125 -

327 -

10 32 
2'.l 35 

562 

821 25 

300 -

2407 50 

Direclion Pr. Monopoles Çanakkale 
,, Gen. Exploit. Ports Etat 
Succursnle lzmir 

n 

" 

C. A. Comm. Cen. Surv Douan. Ist. 
Conı. Ach. Milit. Balıkesir 

Com. Perm. Municip. lstanbul 

n n 
Com. Ach. lnt. Tophane 

" 
n 

lre Expl. Ch. de fer Etnt H. paşa 

Administr. Gen. Ch. de fer Etat 
Ankara Bur. E.xpf.d. H. pıışa 

ler Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

Com. Ach. Comm. Mil. lst. Fmdıklı 
Com. Ach. Int. Tophane 

Ligue Aviat. Turque Suc. Kayseri 

26 1-40 
9-2-4 l 11 -

9-2-40 15 -

9-2-40 17 -

8-2-40 15 -
27-1-40 11 -

25-1-40 
25-1-40 
31-1-40 

2-2-40 
29· 1-40 

14 -
14 -
14 30 
14 30 
15 

4-3-40 15 30 

16-2 40 15 -

27-1-40 12 
2-2-40 14 

Tous les jours 

Memento des Fournisseurs 

LES ADJUDICATIONS QUI AURONT LIEU DEMAIN 26.t.940 

Com. Adı. Ministere Deferuıe Naro-
oale ı 

Serum (No 1266) 
Medicaments (No 1266] 
Toıle pour hotısııe de lit (N.> 1306] 
Chaa11ure11 (No 1306) 

Dir. Gen. Exp oit. E eetr. TrD'l111 et 
Tunnel lslanbu ı 

Com. Ach. Militaire Selimiye : 
Bois de ch~ne et d'orme [No 1298] 
lnstııl. depôt frigorifıque hôp. Mılit•ire 
J.l•ydarpaş• (No 1298] 

Com. Ach lnt ndıınce Ankııra : 
Vıke de Kaıabük [No 1298] 
p, mpe a i cendie it vo ture [No 1307) 

l\tun cıpııl ıc lıtanbul : 
Fabr. et m se en p ace du dcgarr.,ur 
de ııa chaud ere (No 1267] 

et lnstal. ba n• pablics Kaı mp•şa et Ba1•1 

[No 1298] 

C"b es sous mnrln et ııouterrn'n 
[No 2 4] 

!\' nistrre Travaux Pub ic.s 
Constr b • ı ues Exp it • [No 12821 
Conııtr vo'e ferri,e et pose ra s 

[No 12 71 
Re

0 

ar. pav on hande us'que 
(No 1 96] 

Municıpa ite Pinıırhisar : 
Dresııemıont carte (No 1287] 

Com. Acb. \'\i ı re Bor ovıı: · 
Sevan [No 129 ] 

Dir. Ecu e Vctc ınaire : 
Pain [l\o 1 4] 

Dir. Gc cra e M . polcıı : 
Rcpıır. fııbr que q e rs [No 1295] 
Conııtr. n!aerv ir lı au (No 1295) 
Alcool meth,>lıı [No 1297] 
Acide sulfursqa ( a 12 ı] 

Com, Acb. L)CC G.ı atııs ay ı 
Fer eamel te [No 1295) 

Com. Aeh. Mı • lspnrta : 
Farına (No 1295] 

Com Aeh Mı! taire Edırne ı 

Orge et oıgnonıı (No 1295] 
Chaudron en eu vıe (No 1298] 
Fer i'ı eheval (No 1298] 
Boie (No 12 3] 

Dırection Pr. Dounnes lstnnbu : 
Tissus en coton et 11oıe, tasııeıı et ıısı et· 
tes en porcelaıne ete. [No 1296] • 

facu te Forestıere lı Buyükdcıc : 
Habıt• No (129o) 
Chııussures et escnrpınıı [No 12961 
Coke de Knrnbük (No 1~98) 

Dırectıoıı Trav. Pub. Hilecık ı 
Con.tr. ehaussee entre Bo2:Üjiık-Çukur• 

hısar (No 1 .. 96) 
Chemıns de fer <le l'Etnt: 

E eetrode en ııcier [No 1297] 
Eoveloppe entoi ee pour dossıer• 
[No 12971 

• • z y 

Dccomb e• batisse [No 1298] • 
Chef Revire Exploit Fo ctaEtat Belgrat :, 

Bo s de con•truction en eh~ne [No 12981 
Municipa ıtc Anka ıı . 

lmpressıon cgisl es ete (No 1299] 
Pompe centr Iuge pour pı itıı [f\o 1303) 
Che bre a aır et pneox (No 1306] 
Fon [No 1 06) 
Gaze eh ôre [No 1307] 

Uôpıtııl Me adıes C ntııg. lı.mir : 
Va de de m<.outon {No 1300] 

Mun c.p ı \e 11. ır • 
Co struct on c al sat o (No 1301) 
Cıımion [No 301] 

S .A.T. des Tramı Üııküdıı.r· adıkÖ) 1 

lrnp i es (No 1301) 
Com. Ach fab iq 11 Mılitaırl"~ l4ta b 

Couverture en inine et tapiıı [No ı::>02) 
Diuıctıon Cu ture Ed rnc • 

Hnbıts (No 130'.2] 
Laı.aret Ur D : 

Coı •iT reservoır iı eııu [No 1302] 
Prepose Foretıı Kayseri : 1 

1 

Bois,desap n charbonde ebene (NoısObl 
Dırectıon Ec.o e Foreııtıere Bolu : 

E•eıırpıns et ehnusııureıı [No 1308) 
Ugumes et fruıt• ete. (No 1308] 

D r. Gen. Exp oit Porte Etat : 
Poix [No 1296) 

Dlrection f ôrela Bo u : • 
Uıverıı bois de conatruction (No 1308) 

Defıerdarat Gazıııntep : 
Moteur Ang ııı• et Al amaad, machi ef 

potır ~e nonlc, ble ete [No 1308] • 
Dlherdıırııt latanbul : 

Tricoteuse, mııeh ne ii coudre, mach111' 

iı repıısser ete. [No 1308) • 

NOTES ı Les Numcros er.he par•11; 
thcses aont ceux de notre journal d•" 
lequel l'ııvıs ıı pııru. 

(*) Le• affıııres auıvle• d'une •'1~ 
risqae ee rapportent ' deıı venle• P' 
adjudicatıon a lıı ınırenchere. 

D L 
Samsun Orman Çevirge Müdürlüğünden : 

Samsun Vilayetinin merkez kazasına bağlı sinekli Devlet orııı!~ 
ıodan 997 kental karşık odun 16.1.940 tarihinden itibaren J.2.r 
tarihinde ihalesi icra kalınmak üzere 15 gün müddetle a9ık artırııı' 
ya ç.ıkarılmıştır. d' 

ilk ihalesi 1 2.940 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 
Samsun orman çevirge müdürlüğü binasında müteşekkil komis1"

1 

huı.uruoda yapılacaktır. ııf 
Karışık odunun beher kentalinin mubamm n b deli on kıJf 

tur. 

0 7,5 hesabile muvakkat teminat 7 lira 48 kuru§tur. ., 
İstekliler bu husustaki şartname ve mukavelename formüllefl 

her gün orman çevirge müdürlüğü kaleminde göreb ' lirler. 
Alıcıların belli gün ve saatte S msun orman mesul muhase~ 

ği marifetiyle T. C. Zırant Bankasından alac ıdarı muvakk t te 
nata ait makbuzla komisyonda hazır bulunmaları ilAn olunur. 

Samsun Vilayetinden : 
Arttırmaya konulan iş : b 
Vilayete ait 35 modeli çalışır va'l'iyette eski şevrole ototJJ0 

1 
12 ~ubat 1940 tnrihi11e rastlayan pazartesi günü saat 15 de açılı 
tırmn suretiyle s tılacaktır. ~ 

Satış 24ı10 sayılı kanun hükümlerine tevfikan Vilayet D'
1 

Encümeninde yapılacaktır ·-' 
Muhammen bedelı 6 O, muvakkat teminatı 75 liradır. Tetıı11 

İş bankasına yatırılarak makbuz ibraz edilecektir. . . l 
Talip olanlar şartnameyi Encümen k leminde ve olomobılı 

rajd rörebilirler. 

T. H. K. K yseri Şubesi Ba§kanlığından: 
Kurban b yramı m.ü~asebetiyle hBlkııı kurban, de~i. barsalı l~ 

verime leri kurum teşkılatı tarafından makbuz mukabılmde t P 
caktır. ,.-' 

To lanaı kurbsn d ri, b:ırsakl r her gün sa t 15 de açık 
ma usuliyle satılacaktır. .,ı•• 

Anbar ittihaz edilen mahal iki kapulu cami civarıodaki gerı• 
tir. 


