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an unlar, Kararnameler ve Ticaret uah edeleri 
''Nope·• li tabir edilen ylln-ipliklerile dokunmuş kuma lar hakkında 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinin tamimi No. 487812914 
Üzerlerinde yer yer düğüm murcuk veya ponponlarm ku-

li
tklinde kabanklar husule ge. maş dokundulttan sonra işlenmiş 
r'l ıniş ve bundan dol yı ,No veyn yııpıştırılmış olmayıp esa-

~e li İsmi verilmiş olan yün sen ipliklerinde mevcud bulun
'P~ıklerile- dokunmuş 1 umaşlarm muş olmaları hasebile bnnlarn 
~U>:lerinde ipliklerindeki bu ka- 1 aplike denemez. llinaenaleyh 
rıldıklardım ötürü tomurcuk bu türlü kumaşların, bv emrin 

~tya ponıpon şeklinde çıkıntılar Resmi Gazetede intişarından iti
aaıl olmakta ve bunlar oplikn- baren tarifenin 109 uncu numa

?'0n ınanzarnsı arzetmekte bu· rast ile ilgilendirilmeyerek ma-
111ndukl randan bu nevi kumaş- hiyetlerine g5re taalluk ettikle-

r l()S uncu tnrife numarasın ri tarifenin IO'l, 106 ve l07 nci 
lıı b'k edilmektedir. ı numıırnlarma tatbiki gerektir. 

lialbuld kuma~ıo yüzünde ha· Tamimen tebliğ olunur. 
•ıl olan bu kabarıklıklar ile to- 1 20.3.1940 

Httlk ve yapağı balyalarının ambalajları hakkında Tlceret 
Vekaletinin Tamimi 

l n's n 19~0 tarihinde mer'i 

i·~ tnevkiiııe girecek olem, tif-
1~ ve yap 1!• ihracatınm murn-
ıı.ahe • d • · 1 • sıne ııır nızamname erın 

t
lt.lbh lajlarn aid maddelerinde 
lffL 

• 
1

11: ve yapağı balyalarının te-
llıı:t •• d . 1 "ki t• • ıçın e ı ma ın sı e ıne 
~lilehnmmil, yaması'l ve yırtık 

•.c lacağı hükümleri mevcut 

o o 

tur. Hali hazır vaziyeti nazarı 

itibara olanarak, meı.kur hüküm
lere göre balyal rın haiz olma
sı laum gelen şartlardan temiz
lik ve yaması:dık kayıtlarının, 

iş'arı ahire kadar aranmaması

na, aynı nizamnanenin 34 ve 
42 nci maddeleri hükümlerine 
tevfikan karOT verilmiştir. 

aberler 
~ .r ınrıcat bırlıklerl toplantıları Cam fıatlarının tahavvülü 
~1~İr0deki ihracatçılar birlik- \ _ Ca~ fiatlarında görülen tahav
~l<:rının umumi heyet toplantı- vul ol.akadar makaml~rı~ de na
l 1

• on beş gün zarfında yapı- zarı dıkkatmı celbetmışhr. Mem
b-~ıtktır. Bu suretle ihracatçılar leketin g e n i ş mikyasta İmarıı 
•rli lerin e as nizamnamede muhtaç olması ve bilbassa zelze

tı C\'cud y~ni hükümlere göre le ve seyliib felaket mıntakala
~ltil edilmiş olaenk ve b• bir- rındaki inşaat dşlayısile esasen 
1 

ler esas nizamnnmelerinde o- ehemmiyetli bir maide olan ca
jıt . ~(·re tedilat yapılaeaktır • mıo d ha fo%la ehemmiyet kes· 
~ırdeki ceviz, badem, çam fis- betmesi re s w 1 makamları bu 
~kı ibrflcıtçıları da İzmir kuru mevzu üzerinde daha fazla has
~UeYva ihracatçalar birliğine da· sasiyete scvketmiştir. 
~i 1?lnıak istemiş ve bunun için Y apılaıı tahkikata göre, iç pi
r/ •kler umumi k·tipliğine mü- yasadaki garib bir rekabet ha

i-~ll~ etmişlerdir. Kuru meyn r~~e~i. ~e hari•i piyas~~a~m da 
~ ~tçılar birliği, şimdiye ka· bmbırmı tutmamn.sı yuzunden 
t\ t, Yalnız üzüm ve incir ihra- 1 cam fiatları halen lstanbul pi ya· 
~ lıyle ıştigal etmekte idi. İdare sıoda barptcıı sonraki büyük le
~!~tı yaptığı toplantıda badem, reffüe naı:a~au düşü.1dür. u sü
~ t, çam fıstığı ihracatçılarını kut, cam fıatlarıııa lstanbul wa· 
ltı.~ birli e alw ğı muvafık gör- liyet fiatile ayni seviyeye kadar 
t \lnur, İdımı h yetinin bu ka- 1 getirmiştir. Adi pencere camı o
~tı .ıeriııde ruuzakerede öulu- ı lan 40 parmak sııııdığı bu gün
U r İcap eden k rarı almak kü piyasa f tile l 1,5 • 12 liraya 
b·)t~e kuru ıueyvu ihracatçılar mal olurken ayni fiato iç piya-
1 tlı ı uı:numi hcyeli ynkmda sadn bulwnk mümkün olmak-
0P1ıı.ııaca tır. tadır. Fnl.nt yüksek ol u Yuna-

-·----- nistan piyns ısınd n sonra Ru-
B O ['l $ A manya piyas uıınd u da l ni ha· 

rel.et görül.föğimden bu v.:z.ij e 
ti .. deva e ıni1 ·ce0 1 lJLklen
mektedir. 

() 
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5.24 
146.15 

2 967.j 
7.4325 

2 ı.2i25 
77.5615 
22.18 

0.97 
1.7825 

13.61 
26.7075 

0.625 
3.47 

~l&'t 'd 

"~ s~lüı nıa 34.305 
ol 31.005 

~ı. fiA 1 VE TAi Vı T 
s,:'ni 20.~5 

il • I:' 
l'Gtk orı.urum 5 ] .54 

,, Borcu 1 Pe~in 19.78 
~'rk " il n 19.70 
't, 1' eı Bankaı;ı pc;iu 112.25 

' 8. A. (ııau a) 0.825 

Eulgaristenda ç~nı s:Etmak 
tekli fi 

Bulgaristaııdao bir firmn nla
kaanr mık mlanı ınüracnat ede
re ( Türki.}eye geni~ wi tya~ta 
cam satabileceğini bildirmiştir. 
Bu m6racaat tetkik elunmak
tadır. 

lttıellt ve ihracat m~lları 
Rumanya bandıralı Cavama 

vapurilc kanevlçe, teker çuvalı, 
çay gelmiştir. Mulatelif memle
ketlere de arpa, palamut huli· 
sası, susam, balık, bnhk yağı, 
zeytin balmuwu, ketentob•mu, 
palamut, afyon, keten, kirli ya
pağı, İtalyaya da bol miktarda 
torik ve lon balı~ı ibrac edil
mittir. 

M ü t e a h h i t 1 er i n T a k v i m i 
YARIN IO. 4. 940 ta YAPILACAK İHALELER - ' 

İşi anlamak istiyenler şartname ve keşifnamelerini Ko~an Mem
leket Hastahanesi Tababetinde görebilirler. 

Erzurum Lv:z. SAK 
Şevrol e kamyonları i~in malzeme ( '" 

Tapbııne Lvz, SAK: · 
Onk tamirı (No 1380) 
:K11psül fİVİ v.•. (No 1380) 
Fırın komürii (No 1380) • 

1 

Kuşadası Belediyesi : 
319) Diilı:lıin in • (No 1.368) 

Toprak Ofisi Bor Ajanslığı: 

lst. P. T. T. Mftd . 

iuıday nıakli (No 1368) 

İst Belediyesi: 
Müıef ınş ve tamırııl (No 137 ) 

Jand rma Gen. Komut. Ank.: 
Fort otomobil (. o 1380) • ,ıılvan ı.li tel ve f.ucnn (Nv 1370) 
1.t. paket poslası bi~Hı tar.ur· (No 1367) M. M. Vekuleti SAK: 
Muveui çantası ve hurç (No l~?S) Muhabere m11h:emesı (No 1370) 
Kentir kıtık (No 1378) Hu•usi çelik (No 1374) 
İst. Defterdarlığı: Aftterl:lc hez (No 1382) 

TuQ'la (No 1380) • Sedyelik bez ~No 13'3) 
lıtanbul Komut. SAK : Ahır tıımıri (No .383) 

Forcl otomobili yedek pıırçalar (No 1380) Edime Ask. SAK: 
Sıjır etı (No 1370) Tevhit •eRlerı (No 1380) 
Balıkesir Askeri SAK : ~•xına l:ılıfı v " · (No 1382) 

Tuğla ve lmeç (Ne 1380) 

Karacabey Merinos Yetiştirme 

Çiftli~i: 
Mabtelıf deriler (No 138 ) • 

İsparta Aok. SAK: 
Kaz.an ve karavana (No 1370) 

Deııi:ı Lvz. SAK : 
E biHlik lmmaı (No 1380) 

İst. Maarif Müd.: 
Ket.an, karavana siir.gcıt kepçe ~ ••. 

(No 1381) 

Askeri Fa.brik. U. Müd SAK: 

İsteklilerin şeı·aiti makarrare daireıinde yevmi muayyende mira
caatları ilan olunur. 

Turgutlu Belediye Riyasetinden : 
• Turgutluda Cumhuriyet .meydanında anıd kaidesi üzerine ikinci 

bir l<aide ile mermerden bir Atatürk büstünün y pılması ve yerine 
konması 2.4.940 s h gününden itib ren 15 gün müddetle münaka-

f 
saya konulmuştur bedeli keşif 951,87 liradır. Teminat kçıuı 71,39 
liradır. Knidenin dört tarafı mermer l.aplama ve içi de rli bet611Cur. 
Buııa ait keşif ve şartunmesi belediyede gBrülebilir. 

Gerek ikinci kaidenin ve gerekse büstün bedeli keyif olan 951 
lira 87 kuruş 9t) molt senesi bütçesinden tnsviye edileceğinden bu 
şekil ve şerait tahtında talip olanların ihale günü olnn 16.4.940 ta
rilıine musadif Sala günü saat 3 de Turgutlu belediyesine müraca
atları il5.n elunuı'. 

Balıkesir Doğum ve Çocuk Bakımevi Mü ya 
. Komisyonundan : 

Açık ekııiltweye konulmuş iş doğumevi bahçe duvarının inf sı. 
İhalesi doğum evinde komiıyon tarafından 15.4.940 tarihine le· 

aadüf edeo pazartesi gli.nü ıınııt 14 de yapıl caktır. 
Keşif bedeli 8128 lira 78 kuruıtur. 

Orman Koruma Gen. Kowut 
Ank. SAK: 

Teıgi.h, çclık, HÇ ı.ımpara taıı (No 1381 
Vemik lak v.s. (No 1381) ı 
Kükürt {No 1S78) 

lıteklilerin teminatlarını yatırdıklarını gösteren makbudarile 
birlikte ihale günü komisyonumuzda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Çamaıır (No 1370) 

Adana Orman Müd. : 
Çam odanu (No 1370) • 

Belediye Sular İdareıi: 
Evrak ve defter bııstırılmuı (No 1'173) 

Uzunköprü Malmüd.: 
Lokomobil (No 1373) • 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi: 
Kotra (No 1374) 

İçel Nafıa Müd.: 
Yol tamiri {No 1375) 

Konya Maarif Müd.: 
Bew. (No 1375) 

D . D. Yolları lzmir : 
Demir çamber pıılt1mut v 11. (No 1377) • 

Maliye Vekaleti: 

İnhisnrlar U. Müd.: 
Rar.istrı.n• (No 1381) 

. Bakalit kapak (No 1378) 

fıt. Elektrik Tramvay 
İfletmeleri : 

ve Tiinel 

Yafrlı anterüptör •İnyul 
(No 1359) 

lamı.Hı v •· 

Harla Gen. Direk.: 
Çadır (No 1378) 

Ç-~• .. l<" -ı c: '\ K ..,; ...... ••wtı ....... • • 

Yulaf (No 1382) 
. Pamuk (No 1382) 

Kömür (No 1382) 

Niğde Askeri SAK : 
K. fa•ul.)e (No 1383) 

Feriköy Maliye Şubesi: 
Tufı'la (No 1383) • lııklı s nyal teaıs;ıtı (No 1359) 

İzmir l\1uhasebei Hususiye l\1üd.: Heruş : [ ) Tırnak içine alınını; nu• 
meralar, i~in hangi sayılı gaz.atede nefr· Evrakı maıbua (Nv 1361) 

Gilmr. M•h. Gen. Kom. İst 
Dizel motörü (Nı;ı 1367) 

. . 
· olduğunu goaterir, 

SAK, c•ı Sonunda yıldız iıareti bulunan ;1Jar 
1 müıayedaya alttir. 

SALAR 
inşaat - ·amiral- afıa işhwi - Malzeme-Harita ..,.,._.,_, --=----.---ır -

Tekirdaj Nafıa Müdürl\ilünden: 
Eksiltmeye konulan iş : Marmara Ereğ'lisi limanının Trakya as· 

falt yolu ile birleşen Ereğli-Seymen iltisak yolunun o+o O- li+694 
l kilometreler arasand takriben l 3'394 metı etil, kısmmın tesviyei Ui
j rabiye, imalah ııııaiye ve blok.ıjlı makadam şose ve bir adet kiçük 
! tip ekip binasının inıası keşif bedeli 222,523 lira 9 l kuruştur. 
f Ekı.iltmc 29.4.940 tarihinde pazartesi iÜnÜ saat 15 te Tekirdafı 
Naiıa müdiırhıgunde ek.sıltru~ komisyonu odasında kapah zarf usu· 
liyle yapılacaktır. 

l Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 11 lira be· 
del mukabilinde nafıa müdürlüğ'ünden alınabilir. 

1 Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 12376 lira 20 kuruşluk 
n.ıuvakkat teminat vermesi ve ibo.le gününden en az 8 gün evvel, 
Tekirdağ Valiliğine müracaatla alacakları (Ehliyet vesikası) ile be· 
r•ber 940 yılına ait Tiearet Odası vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

isteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
ş.ırthr. 

Postada olacak J'eçikmeler kabul edilmez. 

ııaçiar-:Kii~iik-V8 ispanciYari afaf HaSiaöBTvi. 
10 toa filit alma~aktır· Bak: iahisarlar u. Mütl. ilanların 

t
i Elektrik, Ha va gazı, Kalorifer (Tesisat ve alz. ~ 

Ankara Valilifinden : 
Şehir Stadyem ve Hipodromu dahilindeki drenaj hocalarının t Ha va Müsteşarlıfından : 

yiikseltilmesi ile ahşap birer kapak ilave edilmesi işi pazarlıkla ek· ı' Hava ihtiyacı için &§ağıda cins ve miktarı yazılı melzeme ıatın 

' 

ıiltmeye konulmuştur alıoaeakhr. 
K 'f b d l' 757 li 98 ı. kk 56 l oı: İsteklilerin verecekleri malzeme vasıflarını, son fiatlarını ve les-eşı e e ı ra ~uruş ve muya at te'!linatı ira ""' I 

kuruıtur, Eksiltme 11.4.940 tıırahiue rastlayan perşembe günü saat I lim müddetlerinin Müsteşarlıt bildirmeleri: 
15.30 du vilayet daimi euc.ilmeninde yapılacaktır. i 35 aded Biri voltun onclalarını göateren taksiw tlı 3 voltluk 

isteklilerin ınuvahluıt teminat mektup veya baııka makituz.la· diğeri 30 v.>ltluk iki h ssasiyetli daimi ceryan voltmetresi. 
rile ve Ticaret odası vesikalorrnı ve bu iş içiu Nafıa Müdürlüğünden 1 25 adet Asid kesafeti ölçmek için bome veya hidrometre 
alacııkl rı fenni elıliyct veıikcuıını hamilen encümen riyasetine müra· l 30 » 6 volt 101) · 120 amper saatlik kurıuolu akümülliU5r ba-

l centları. Ve ba işe nit keşif ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürlü· l hır~O~ Kilo 66 bomelik saf acil sulfuriquc. 
tündeıı gönbilecdderi · 50 :ıı Kıristal halde petas kostik . 

:;-* • Kefif bedeli 23607 lira 72 kuru!ilan ibaret bulunan Anka- §O kutu İz le b ııd 
ra İ .t:-ıı ul } olunun 18 f- S'lO - 27 + 800 üncü kilometreleri ara• 40 Kilo Şa.tterton. 
sındah. · ısr••lll esaslı surett<• tamir işi 25.4 194 l perşembe güuü sn- 80 aded 11 O voltluk 21,) ~ 15,5 X 7,5 santimetre eb'adında 
nt l!'i t, vilayet daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı ' pertrix vey ayni eb, d ve voltajda muadili anot bat ryası. 
zarf usu iyle eksiltmeğe koı ulmu-rtur. Bu malzemenin hep ini birden vercmiyenler vercbileoekleri 

·ı t' in ati mu\ aklrntcsi 1770 lira 58 kuruştur. lıteidilerin tehlif miktarlar için tel· lif yapabihrler. 
mektupl ırı tewinat mektup Vl'ya makbuzu füınret odası vesikası ve 
vilayet ın:ıkaromdon istida ile müracaat edil< rek bu iş için olacakları 
ehliyet .. csikaluiyle birlikte sözü geçen günde snat 14e kndcır encü
men resilitine vermeleri. 

1'uııa ait keşif ve ıartname her pn nafıa müdürlütünde göril
lebilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınnlma Komisyonundan : 
Münakasa günü talibi çıkmayan komisyonumuzda mevcud keşif 

ve şartnamesine göre Harb Akademisi manzuıacsindeki binalard 
yeııiden kapalı 1.nrf uıulile ele •• trik tesisatı yaptırılacahtır. Münakn
sasına 23 4.940 salı günü saat on birde başlanacaktır. Zarflar ko
misyona mezkür saatten bir saat evvelrne kadar verilmit olacaktır. 

Kozaa Memleket Hastahanesinden : J Muhammen bedeli on il.i bin yüz yirmi altı lira elli dört kı.ıruıtur. 
Koza Memleket Hastahanesinin 948 dokuzyüz kırk sekiz lira İlk teminat parası doku1. yüz dokuz lira elli kuruştur. İşbu tesisata 

6i altm1ş bet lıuru-ıluk bedeli keşifli "!'amiratı 2.4 ·940 gilnünden 1 talip olanlar bu gibi işleri yaptığımı dair vesika ibraz etmekle ber -
itibaren açık eksiltmeye konulmuıtur. ber kendisi elektrik müheııdiıi olmndı;ı takdirde bu işin mes'uliyeti 

Eksiltme ibııleıi 17.4.940 çarşamba günü aaat 17 de Kozan fenntyesioi bir elektrik mühendisinin derubde etmesi meeburiclır. 

memleket lautabaaeıi tababet odasında komisyon huzurunda yapıla· 1 Me sucaf- Elhise -Kundura - Çama~ır v s 
caktır. \ _ n _ I • · 

Kkıiltmeye istekli olanlar l.edeli keşfin yüzde yedi buçuğu elııa I Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalm 
Ti lira 15 koruş me1'akkat teminat akçalarını veya banka mektup• Komisyonundan: 
larnn beraber getireaeklerdir. Beher takımına 125 kurut bedel tahmin edilen 4000 takım ça• 

İıteldileriu veya ynptırılocakları tahıalarm beton, aıva, nacariye ve maşır den gömlek ile beher çiftine 26 l;uruş bedel talıımin edilen 
tlotrama itlerine ait vukufiyetlerini bildirir veaaikle ıiıteretekler· 5000 çift tire çorap Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
tlir. 1 •tıoalma komiıyonuoca l:iS.4.lfUO eumarteıi paü ıaat 11 de pazar· 
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1 nşaat, Tamirat, afıa 

Turgutluda Cümhuriy t meydananda anıd 

kaidesi üzeri e ikinci bir kaide ile mer
merden bir Atatürk biistünlin yap. ve 
yerine konması 

951 87 

Hangar ve depo inş. kapalı z. 1960 53 

Doğumevi bahçe duvarının inş. 
Memur evi inş. (temd.) 

aç. eks. 

" Hükumet konatı t amiri paz. 
Şose ve ekip binaları inş. (şad. l 1 L ) kapalı z. 
P. T. T. binası tamiri aç. eks. 
Kasap dükkanları ee hesine tel kafes işi paz. 

(te md.) 
Tavla çatısı tamiri af. eks. 

8128 78 
.11821 27 

1219 71 
222523 91 

9583 60 
725 62 

4899 92 
• 

l ı çlar, Klinik ve isp nçiyari atat, Hastahane Lvz. --· 
Filit: lO t. paz. 

Elektrik-Havagazı-Kalorifer. (tesisat ve malzemesi) 

Harp Akademisinde elektrik tesisatı kapalı z. 1212 54 
Daimi ceryan voltmetresi: 35 ad -hidromet· 

re: 25 ad.-akümüliitör bataryası: 30 ad.-
izolaband: 50 kutu·şattertea: 40 k.-anot 
bataryası :80 ad.·potas kostik ve asit ailfirik 

Mensucat, Elbis!! .~,!1Eur~Çamaşır v.s. 

Filitre bezi: 600 ad. aç. eks. 
Erke!: talebe iş elbisesi: 1403 tak.-kız ta· paz. 

lebe işi elbise ıi: 600 tak. 

3710 -
8750 -

• 

Battaniye (3.800 kg.): 500 ad.-(2.400 kg.) n 54500 - . 
500 ad. (temd.) 

Gri kışlık kumaş: 1500.18 O m. kapalı z. m. 5 50 

Vlobilya, JbUro ve ev eşyası Muşamba, Halı, v.s. 

Mefrupt ve per,de yap. aç. eks. 2827 39 

atbaa işleri - Kırtasye-Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua tabı paz.. 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Efya nakli: 1600 t. pa:ı.. 

Akçe koyunlu tuzla11nda tuz çıkarma ve an· 
bara nakil iti: a nede: 1000 t. 

aç. oks. 

Ali baba tuzlasından tu:ı çıkarma ve an· n 
bara n kil işi: sened 500 t. 

Çojul tuzlasandan tuz çıkarma ve anbara n 
nakil i i: senede 750 t. 

Keçeç tuzlasından tuz çıkarma ve aııbara 
" nakil isi: senede 2700 t. 

Sarı kaya tuzlasından tuz çıkarma ve a • 
" bara nakil işi: senede 6 ıo t. 

Yerli tuzlasından tuz çıkarma ve anbara n 
nakil iti senede: 500 t. 

Çankırı t zlasından anbara tuz nakli: se· .. 
nede 3500 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine yağlan v. s. 

Sömikok: 60 t. 
K rabük kok kömürü: 600 t. 

Müteferrik 

Kum: 77 m1 

Yerli süper ~imentos : 57 t. 
Kırma taş çakıl: 77 m1 

Kazma, kürek ve balta kılıfı yap. 
Pamuk: l t. 
Çift hayvan (öküz) 
Santrifüj tulumba: \ ad. 
İnc:e kannop: 500 k. 
Alpata çatalı: 2000 ad.-kaşık: 2000 ad. 
llektrolit tutya: 100 t. 
Motlrlü tulumba: 2 ad. 
Deniz motörü et nakliyatı: S ad. (şart. 

291 kr·) · 
Kamyen: 2 ad.-kamyonet: 14 ad.·et nakli· 

yatı için (prt. 138 kr .) 
Terazi Rcverval: 50 ad. 

, Et, Sebze v.s. 

Arpa: 120 t. 
" : 120 t. 
" : 80 t. 
" : 126 

Has ekm k: 4.4 t. 
Koyun ve kuzu eti: J .4 t. 
Saieyağ: 20 t. 
K. fas iye: 9 t. 
Butday verilerek bulg•r yap.: 300 t. 
Arpa: iO t. 

El. U 7 a y e d e 1 er .....;;_;;;;... _______________ __ 
Çam odunu: 178 m1 

Çam atacı: 215 m3 

aç. eks. 
kapalı z. 

paz. 

n 

n 

aç. eks. 

· aç. eks 
paz. 

" 
" 
" 
kapalı z. 

,, 

az. 

paz. 

" 
n 

n 
aç eki. 

" paz. 
,, 
" 
" 

aç. art. 

" 
Salamura zeytin tanesi: 125 t. 
i.cz.anede menat bilumum ilaçlar ve came• -

kanlar v.s. 
Kamyonet 

Otomobil .,\'! 956 (temd.) n 

Dikit makinesi Sioger marka: 1 n 

Manyatola telefon: 2 ad. terazi, karyola, ya• ,, 
:zılaane v.s. 

00 -

250 -

1665 90 

48 -

312 50 

1120 -

1506 -
15600 -

423 50 
1026 -
385 -

420 -

2975 -

1400 -
23000 -

9 00-
58092 -

55089 -

Bela. 1 !e 

7200 -
7200 -
4808 -
72 
462 -
560 -

26600 -
1 00 -
9180 -
2025 -

m1 4 60 

71 39 

i476 50 

887-
91 48 

12378 20 
719 -

367 50 

909 50 

278 25 
1312 -

7950 -

743 -

212 -

49 95 

18 75 

49 84 

1S4 94 

36 44 

4-

112 51) 
1170 

31 11 
76 95 
2888 

223 -

110 -
1725 -
1485 -
4154 60 

4000 -

il 50 

IOIO -
IOIO -
728 -

1080 -
34 G5 
42 -

i 
135-
688 50 
l03 75 

09 
75 -

Turıutlu Belediy si 

Nazıllı Pamuk Deneme 'H lslah U· 
retme Çiftliği 

Balıkesir Dotum ve Çocuk Bakımeti 
Kütahya Vilayeti 
Afyon Vilayeti 
Tekirdağ Nafıa Müd. 
Kütahya P.T.T. Möd. 
Adana Belediyesi 

Kayseri Askeri SAK 

inhisarlar Umum Müiürl 

İstanbul Komut. SAK Fındaldı 
M.M. V. Hava Müstep.rhta Ank. 

İnhisarlar Umum Mfidtırltiğü. 
İst. Maarif Müd. 

n 

Emniyet U. Müd. Ank. 

Afyonkarahisar Beled. 

Devlet Hava Yolları U. Möd. 

Tophane Lvz. SAK 
Ank. İnhisarlar Batmöcl. 

" 

" 
.. 

" 

n 

" 

Ziraat Vekaleti Auk. 
Aok. Lvz. SAK 

İst. K mut SAK fındıklı 

" 
" M.M.V. SAK. 

Manisa ValiJiği 
Afyon Vilayeti 
laltisarl r Umu Mödlrll~i 

n 
İat. Maarif Müd. 
Ask. Fabr. U. Mid. SAK Ank. 
Deni:a Lvz. SAK Kn.11111pata 

lst. Belediyesi 

n 

M.M.V. SAK 

Edirne Aık. SAK 
,, 
n 

n 

Manisa Valiliti 

n 
Tekirdağ Tiimeo SAK 
Afyen Kor SAK 
Tophane Lvz. SAK 

,, 

Balıkesir Orman Müd. 
İçel Orman Çevirıe Müd. 
Ziraa\ Bankaıı rYıudanya Ajanıhtı 
Maraş İera Mem 

16 4.40 15 -

10-5·40 15 30 

15-4·40 14 -
ICS-4-40 
1 ay zarfında 

29-4.40 15 -
15-4-40 15 -

1 ay zarhnda 

19·4·40 15 -

15·4-40 10 -

23-4-40 l 1 -

244-40 15 45 
16-4-40 15 -

14·4-40 15 -

24.4.40 15 -

19-440 14 -

12·4-40 11 -

10-4-40 16 -
29-4-40 15 -

19.4.40 15 -

29-4..W 15 -

28·4·40 15 -

~-4-40 15 -

29-4-40 15 -
24·4-41 15 -

22~...- 14 -
224-40 11 -
22.4.40 10 -
12·4·40 a kadar 
11·4·40 1 ı -

her ıün 
29-4-40 
15-4-40 
13-4-40 
15-4-40 
29-4-40 
24-4·40 

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

~4-4-'6 15 -

10-4·.tO 10 -

11-4-'0 
19-4-40 
18-4-40 
18-4-40 
11-4-40 
11-1-40 
19·4-40 

1-5-49 
11-4-40 
12-4-40 

24-4-40 
24 4-40 
18-4-40 
24-4·40 

10 -
15 -
10 -
15 -
1 l 
11 -
Jl -
15 -
15 15 
15 30 

15-
15 -
10 -
9-

İıt. Beled. Kabataşta İ11hi1arlar Kar· 11-4-41 15 -
flllnda X! 209 

ist. Beled. Tophane raraJ .'f 12 lı-4-40 15 -
Befiktaf İcra Mem. Sandal Bedeste11 29-4-40 
İıt. 4 üoeü İcra Galata, Melamet 13, 15-4-40 12 -

Ali Pap Han, Tiktak Nakliyat 
Şirketi 

• 

jlir 
lakla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan. v~tıir· 
Çorap ve çamaşırlar ikisi birlikte veya ayrı, ayrı, ihale edıle gı 
Buna göre taliplerin çamaşırlar için 375 lira ve çoraplar içinde e 3 
lira 50 kuruş muvakkat teminatla ve 2490 sayılı kanuaun 2 "la 
maddelerindeki veıaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ~ar 
kadar tüccardan olduklarım~ dair ticaret odası vesikasiyle ıneı 
gfin ve saatte komisyona müracaatları. 

• • • 
tJ' 600 adet filtre bezi alınacaktır. Bak: inh·sarlar U· 

il&nlarına. -~ - -- ___,.. 

obilya, Büro ve ev eşyası, uşa'E_l!a, Hah ~ 
Afyonkarahisar Belediyesinden : frll' 

Afyon şehirine yeni yaptırılmış olan belediye binasının IJJt ,51 
şatından 2827 lira 39 kuruş bedeli keşifli perdelerin yaptır• a:ı 
atık usulle eksiltmeye konulmuştur. IC" 

İhalesi 19.4,940 cuma günü saat 14 de encümeni belediyece 
ra edilecektir • 

Muvakkat teminat 212 liradır. keti! 
Eksiltme şartnamesi, mukavele örneği, hususi şartnameı 

ve nümuneler belediye mühendisliğinde görülebilir. bfO' 
İıtekli olanlar şimdiye kadar yaptığı mefruşat işlerine aid ı•· 

servislerini ve muvakkat teminatlarını hamil olarak belli gün ~e 
atte dairei belediyede hazır bulunmaları ilan olunur. __..,/ 

atbaa işleri, kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünden : rl•~ 

idaremizin ihtiyacı olan muhtelif kalem evrakı matbua paıs 
suretiyle tab ettirilecektir. d•' 

Paz:arlık 12.4.940 cuma günü saat 11 de bava yolları Olef 
nında kain umum müdürlük binasında yapılacaktır. d et~' 

Nümuneler her gün görülebildiği gibi pazarlığa iştirak e e jJV 
lerin muayyea gün ve saatte mezkur binada hazır buluııoıaları 
olunur. ....,_/ 

ahrukat, Benzin. ıak~_ıagları v. s. 
Ziraat Vekaletinden : 

60 to" 
Vekalet ihtiyacı için Vekalet binasında teslim şartile 

yerli sömikok kömilr- açık eksiltme ile satın alınacaktır. lı~Jt 
fül ton sömikokun muhammen bedeli 1500 lira ve ınu\1• 

teminat 112 lira 50 kuruştur. 
5 

de 
Eksiltme 29.4.940 taril.ine müsadif pazartesi günü sııat 1 

Vekalet satınalma komiıyonunda yapılacaktır. ,ııı' 
Kömürün fenni evmfı şartnamede sarahaten yazılıdır, Şartıı 

levuım müdürlüiünden parasız olarak verilir. 

Ankara Levazım Amirli~l Satınalma Komisyonu?datı~.9,o 
600ton Karabük kok köıniirüııüo lnpalı zarClu e~ iltmesı 24. 11ıı• ~ • yoıı filail saat 15 de Ankara Lv. Amirliği satınalma koınıs . 01• 

ia yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,600 lira ilk teminatı 1170 )ır• ~,. 
Şartnameıi kemiıyonda görillGr. İçinde ticaret odası vesikası "~,bili 
ouni vesaik de bulunan teklif mektubları saat 14 de kadar 
elunur. ,___./ 

Uteferrik 
lstanbul Belediyeılnden : 0.r 

24.4.940 ~arıamba günil saat 15 te İstanbul Belediyesind~ iitt' 
mi eacümen odasında mezbaha et nakliyatı işinde kullaoıhP8 aoO" 
re lüaumu olan 58092 lira keşif bedelli 3 aded deniz mot6r bll' 

kapalı urf usulile eksiltmesi yapılııcnkhr. Mukavele, eksiltıııe, fer~ 
suli ve fenni şartnameleri, proje, keşif ~ulasasile buna aıute ~r 
diAer evrak 291 kurut mukabilinde Fen işleri Müdürlüiünd~n te~I~ 
leeektir. Muvakkat teminatı 4154 lira 60 kuruştur. fstekliletll1 ~
mektublarmı ; bu işe beuer iş yaptıklarına dair vosikalarıP8 ilf" 
den eksiltme tarihinden 8 (Ün evvel Fen İileri Mfidürlütün.e ~-~İ' 
caatle alınmış ehliyet ve 940 yılma id Ticaret Odası ve~ılı; g8r 
teminat makbuz, mektub veya 2490 numaralı kanunun teDl10 ·f <' 
terilmeıini kabul ettiği diğer evrak ve vesaik ve imzalı kctŞ~ ,; 

ıartnamelerile 24.4.940 çarşam a rünü aaat 14 e kadar daiıı>ı 
cimene vermeleri lazımdır. fİıı4' 

• • * 24.4.940 çarıamba ginü saat 15 te İıtanbul Beledif' 1ıııf~ 
daimi encümen odasında mezbaha et nakliyatı işinde kul~a:' ,dJ 
üzere lüzumu lan mecmuu 55 bin lira muhammen kıymetlı , f.f 
kamyon ile 14 aded kamyonetin kapah zarf usulile cksiltı:Pesıııııı~•· 
lacaktır. Mukavele, eksiltme ve fenni tarbıameleri 138 kuruŞ jıslıı 
ltilinde Fen İtleri Miclürlütünden verilecektir. Muvakkat te~ ed'-
4 itin liradır. İsteklilerin teklif mektublnrını ; bu işlerle iştif8,~j ~ 
bir müesıesenio sahib veya mümessili olduklarıaı veya bu gı·d 'fi 
lerle mütevergil bulunduklarını miiıbit vesaik ve 940 yılııı11 81 ıııı'" 
caret Odaaı vesikalarile teminat makbuz, mcktub veya 249ıJ :~ 
rab kaa•n11n teminat gösterilmesini kabul ettiği diter eV'rtık, Iı'µ' 
ve im•alı fartnamelerile 14,4.940 çarşam a pnü saat 14 • 
claiml aciimene vermeleri. 

• 1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonund00i,eı<' 

Be erine tabmio edilen fiydı: 820 kuruo olan 50 adecl ıt;, r"a 
terazi pazarlıkla satın alınaeaktır. Puarlığı: 10.4.940 çarşaın. 

1
ol 

saat 10 dadır. Kati teminatı: 61,5 lira olup şartnamesi koıı>~: b 
ıörüllr. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko· 
lnnm ları. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : t fe'~ 
GcUcüll deai• fabrikaları ve Dz. harp okulu için oıeV'CU ur•.~ 

ve huıHİ prtnamesi mucibince, tahmin edilen bedeli 990~,4.~ 
kat'I teminatı 148i lira olan 2 adet motirlü tulumbanın b.Jıı~'' 
tari ine raatlı7an pazartesi ~nü saat l 1 de Kasımpa~ada i 

1
,p11" 

deai:ı; levazam satınalma kemısyonunda pazarlıkla eksıaıe5 
1 

"~~ ~ 
Mevcat şartnamesi er ıun iş saati dahilinde meıJı.ur 

yendan bedelsiz alınaltilir. : .. tediı' (I' 
İsteklileria belli gin ve saatte 14'~ aeyılı kanunuıı ... 

ıaikle ltirlıkte adı ıeçen kemiıyena müracaatları. 

d 
. (, 

M. M. Vekaleti Satınnlma Komi6yonun an · kiirelı ~ 
Miktarı ıekiz bi kiüur par~a olan köseleden kazına, • e~ 

k k ·· len1
" ~~· balta kılıfı yaptırılacaktır. Bu kılıflarda kullanılma ose üOJıı 

tesbit edilmek üzere taliplerin ellerindeki köseleden birer 
0 

llıal 
diit) 
l~t 

''k 
75 k 
•'1c 
~tı 
n, 

lııty 
~ 
ıa 
to11 

lltı 

ııı,d 

'das 



9 Niıan 1940 
~ 
... 
~il 12.4.940 günü akşamına kadar Ankarada M. M. Vokileti sahn 

ıxıa komisyonuna getirmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez. Satınalma 
Komisyonundan : 

1alzemanin cins Muham. Muvakkat İhale tarihi 
ve miktarı bedeli 'teminatı 

Lira Lira Kr. 
~ ton 19 ~'! Iu çinke 7000 525 12.4.940 aaat 15 te 

149 
kaleın muh. koynak teli 4960 372 n " 15,30 da 
kalem muhtelif ege 12000 900 ,, ,, 16 da 
Cins ve miktarlariyle muhammen bedelleri yukarda yazılı mal

~Qıc tnüteahlıitleri nam ve hesabına hizalarında gösterilen gün ve 
~''tlerde Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma 
0~1lıisyonuaca pazarlıkla ihale edileceklerdir. Şartnameleri parasız 

. tak komisyondan verilir. Taliplerin hizalarandaki muvakkat le· 
111

.'
0 atla 2490 aaydı kanuoua 2 ve 3 maıldcleriodeki veaaikle ko

~~•Yoncu olmadıklarrna ve bu itle alakadar tüccardan olduklarına 
ıt ticaret odası vesikaıiyle mezkur gün ve saatte komisyona müra· 

c'-lları. 

• \ Tahmin edilen bedeli 850 lira olan 17 kalem su tesisatı 
~ııl:ıcı:nesi müteahhit naro ve hesabına nskeri fabrikalar umum mü· 
lltlüğij merkez satın alma komisyonunca 20.5.940 pazartesi günü 

:ııııt 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız ola
'l~k komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 63 lira 
~kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa
'-ı t komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduk· 

11 tııa dair ticaret odası vesikasile mezkur gün ve saatte komisyo· 
ıı tnüracaatları. 

lııt •••"Tahmin ediien bedeli 23.000 li~a ola? 100 ton Ele"kt~ol!.t 
tiıYa muteahbit nam ve hesabına askerı fabrıkalar umum mudurlu
IS llıcrkez sntınalma ko~isyon~nca 15.4.1940 pazartesi günü sa.at 
) da pazarlıkla ihale edılecektır. Şartname parasız olarak komıs-
1101ıdan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1725 lira ve 2490 
eııııll:ıatalı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
~dıklarına ve bu işle alakadar tüccardan· olduklarına dair ticaret 

11 Vesikasile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Ankara Belediyesinden : 

~~ Mecra inşaatında kullanılmak üzere muhtelif ebatta 590 aded 
•lınması işi 15 güa müddetle açık eksiltmete kenulmuştur. 
rıtuhammen bedeli 1455 liradır 
l'•nıinat 109, 13 liradır. 

~t . Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün encümen kalemine 
ili 11tcldileri11 de 23.4 940 salı günü saat 10,30 da belediye eııcümc

lıt ---uracaatları. 

lıt • • • Su işleri terfi idaresi için alınaeak yağ tııafiye aibazı on 
1 ~iin müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ubaınmen bedeli 1100 liradır. 
l'cıninat 82,5 liradır. 

·~ .Şartnamesiııi görmek istiyenleriıı ber gün encümen kalemine 
~i 1•tcklilerin de 23.4.94 l salı günü 1aat 10,30 da belodiye encüme· 

llt M 

tnuracaaUarı. 

1•tnnbul Levazım Amirliği ~atuıalma Komisyonundan : 
cıı 3 bin çift mahmuz alınacaktır. pazarlıkla eksiltmesi 12.4.940 
~ ~ ~ . l'ğ" t 1 k • )o &unü saat 15 de Tophanede levazım amır ı ı sa ına ma omıı-

lıt ~lltıda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1320 lira, kat'i teminatı 198 
ııı~ıt Nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin l:.elli saatte ko· 

0tıa gelmeleri. 
• . "' 

Miktarı Tutarı 
Adcd 
48 ,000 

Cinıi Lira 
İlk teminatı 
Lira Kr. 

Aleminyum orkekli ditlli büyük 
kapsül 9,600 720 

77,ooo 6 x 12 Perçin çivisi 2,310 172 25 
184,ooo Büyük perçin pulu 644 48 30 

l 85,000 Köprülü, memeli çengelli toka 3,400 255 
.~40,000 2 santim dilli toka. 24,800 1860 

~ l'Ytıkarıda yazılı 5 kalem malzeze 12.4.940 cuma günü saat 14 
'-tı 0 Phanede İst. Lv. amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla 
ti., ~~lınacaktır. Tahmin bedel ve te~inatları yukarıda gösterilmiş· 
'•ı.ı· Uınuneleri komisyonda görülür. isteklilerin kanuni vesikaJarile 

l&yona gelmeleri. 
• • • 

Miktarı 
/\ded Cinsi 

Tahmin İlk 
bedeli teminatı 

Lira Kr. Lira Kr. 
Beyaz küçük kopça 1069 49 80 21 
Siyah büyük kopça l008 75 60 

. )' 710 Mukavva 159 75 12 
I~ d ckarıda yazıla 3 kalem malzeme l l.4.940 pertembe jiinü saat 
.._~t Tophanede Lv. amirliğı satınalma komisyonu_nda pazarlıkla 
'ıt alınacaktır. Nümuneleri komiıyonda görülür. lıteklilerin belli 

c koı:ııisyona kelmeleri. 

ı . . . 
""~ nce kınnap ve ıantriflij tulumba alınacaktır. Bak: İnhi

t U. Müd. ilanlarına. 

1 
ştanbul P:T.T. Müdürlüğünden: 

~ 'ddarc ihtiyacı için 50 çift burç, 50 adet büyük, 50 adet orta, 
~·~ et küçük boy olmak üzere 150 adet müvezzi çantası alınması 

~kı_iltıneye konulmuştur. 
~•iıı ~•ılta:ıe 20.4.940 cumartesi saat IO, 30 da B. poıtabane binası 
~'ıtı~ı katta P.T.T. Müdürlüğü odasında toplanacak Alım Satım 
~~Yonunda yapılacaktır. Beher çift burcun muhammen bedeli 60, 
~y boy çantanın beheri 10, orta boy çantanın beheri 8, küçük 
~it 1~tıtarıın beheri 6 lira, hepsinin 4200 lira. Muvakkat teminat 

1•radır. 
t~tııı •lcklilerin olbaptaki mühürlü nümunelerini ve ıartnameıini 
~t~~~k Ve muvakkat teıninatını yatırmak üzere çalııma günlerinde 
'tiıı~t ınüdürlük idari kalem levazım kısmına eksiltme gün ve 
~c 941> acn .. i için mutebe• Tica.et Odaa• veoikaa., muvak. 

laıınat ı:ııakbuzile birlikte Komisyona müracaatları. t2673) 2-4 

İ1aıtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktöfü : lımail Girit 
Baııldıta yer: Akın Buımevi İltanbul 

inhisarlar Umum 
Cinai Miktarı Ekıiltwe şekli 

Filit 10 ton Pazarlık 
İnce kınnap 500 kg. » 

Seatı 

10 da 
il de 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı (2) kalem w lzeme pazar· 
lıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 15.IV.940 pezarteıi günü biz.alarmda yuılı s ·at
lerde Kabataıda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komis· 
yonunda yapılacaktır. 

Ill - Kınnap nümunesi sözü geçen Şubeden parasız. alınabilir. 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve aaatlerde 

teklif edece deri fiyat üzerinden ~ • 7,5 güvenme paralarile ltirlikte 
mezkür Komisyona müracaatları. (2806) 1-4 

* * "' 

3 

Müdürlüğünden 
. 

1 - Cibali fabrikaaında bir sene zarfında ,,450 ili 506" çaval 
kadar çıkaeağı tahmin edilen ince tez talaş pazarlıkla satılacaktır. 

il - Pazarlık 17. iV 940 çarşamba günü saat 1& da Kabataş. 
da Levazım ve Mqhayaat Şubesi Satıı Komisyenunda yapılacaktır. 

111 - Nümune her gün sör.ü geçen fabrikada görülebilir, 
iV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % ili 

teminat paralarile birlikte yukarıda adı reçen Komisyona miraca-
atları. (2566) a-4 . . "' 

1 - Şartnamesi mucibince 615 kilo amonyak pazarlıkla 
alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 184,50 lira muvakkat teminatı 
radır. 

satııı 

Cinsi 

111 - Pazarlık 17.lV.941 çarşamba günü saat lS te Kabat&Jta 
Levazım vn Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılaoaktır. 

Miktarı Mubam. Bedeli % 7,5 Temi. Eksiltmenin lV - Şartnamesi söı.ü geçen Şubeden parasız alıÔabilir. 
Lira Lira Kro ,ekli rünü 18. v - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan ıün ve saatte % 

1 -- --- ---- -------- --------· --- ----- 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müraaaatlan. 
Santrifuj 1 adet sif 2975 223 Af ık E. 29.4.4Q 14 (2755) 2-4 
h~mba ••• 

Filitre 800 > 3710 278 25 ., 24.4.40 15,45 ' 1 - Şartuameleri ve mathu nimoneleri mucibiaee (IUO) Kr. 
bezi • mulatelif eins matbaa mürekkebi kapalı zarf usulile ekıiltmeye ken· 

1- Şartnameleri ve filitre bezi nümunesi mucibince yukarda· muotur. 
cinı ve miktarı yazılı 2 kalem malz~me açık eksiltme uıulile ıatın il - Muhammen bedeli (18.400) lira muvakkat teminatı (lllO) 
alınacaktır. liradır. • 

il - Muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saat- l 111 - Eköltme 15. iV. 940 pazartesi JÜ•Ü saat IS de latanbulda , 
leri hizalarında yazılıdır. 

lll - Eksiltme hizalarında yazılı günlerde Kabatafta Levazım, 
ve Mubayaat Şubeıindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

• Kabataş.la Levazım ve Mubayaat Şut.esindeki Alım Kemisyoaunda 
l yapılacaktır. 

iV - Şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alınabileceti 
gibi filitre bez nü mu nesi de görülebilir. 

iV - Şartnameler her gün sözü ıeçen Şubeden ve Ankara Baş
müdiirlüginılen parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 
% 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 

(2805) 1-4 

V - Münakasaya rirecckler mibirlü teklif mektuplarını kaauni 
ve saikle ~ ~ 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek
t ... ltunu ilativa edecek kapalı zarflarını ihale ıünü eksiltme saatinieo 
ltir saat evveline kadar mezkir Kamisyen Eaşkanlığın:.. makbuz mu-
kabilinie vermeleri lazımdır. (2180) 4-4 • • * 

• • • 
- Şartname ve nümuneıi mucibince 100,000 adet bakalit ka

pak mütealıbidi nam ve heaabına pazarlıkla satın alınacaktır. 
1 - Nümunesi mucibince 100 adet reziıtanı açık eksiltme usu· 

Jile sGtın alınacaktır. 
il - Pazarlık 10.IV.940 çarşatnba günü ıaat l4,30 da Kaba

taşda Levazım ve Mubaynat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

111 - Şartnamesi sözü geçen Şubeden parasız alınabileceği gi 
bi nümune de görülebilir. 

il - Muhammen bedeli 365 lira muvakkat teminatı 27,37 liradır· 
111 - Eksiltme IO. iV. 940 çarşamba günü saat 16,30 da Kaba. 

taşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

iV - Nümune her iÜn sözü geçen Şubede görülebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 11 

0 7,5 
güveııme paralarile birlikte mezkür Komisyona müracaatları. 

(2592) 4-4 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte %1,~ 

1 
gGvenme paralarile birlikte mezkür Komiıyona müracaatları. 

(2728) 4-4 

(Suite de la 4 me page) 

Ameublement pour Habitation et Buraaux-Tepiaaerie ete. 

Confection rideaux Publique 2827 39 21% - Municipalite Afyon 19·4·40 14 -

Travaux d'lmprimerie - Papaterie - Fourniture de Bureaux 

Iaıprimes Gre iı gre 

Transport-Chargement - Dechargment 

Transport fourrage: 1300 t. 
Extraetion des salincs d' Akçe Koyunlu, Ali 

Baba, Çoğul, Keçeç, Sarıkaya, Yerli el 
Çankırı de 9550 t. de sel par an et trans· 
port aux depôts 

Grc iı ırc 
Publique 

Combustibla - Carburant-Huiles 

13000 

Benzine· 1,5 t.·huile pr. m11chinc: 1750 k.· Gre iı grc 5000 -
graisse: 400 p.·petrole: S75 k. 

Coke: 100 t. 
Scmi-coke: 60 t. 

Publique 3.WO -
> 1500 

Coke de Karabük: 600 t. Pli cach 15600 -

O iv ers 

Sable: 77 m8 

Ciment Super indigine: 57 t. 
Pierrcs mocllons: 77 m8 

F abrication cituiı pr. pioches, pelles et hiches 
Coton: J t. 
Animaux de labour (boeufs) 
Zinc electrolite: 100 t. 

Grıi a gre 

n 
> 

Publique 

Grc a gre 
Pompe a moteur: 2 p. n 

Moteur maritime pr. transport viande : 3 p. Pli cach 
(cah eh P 291) 

Camions pr• transport viand~: 2 p.·caıaion· • 
ncttes: 14 P• (cah eh P 138) 

Fourchettes Alpaga: 2000 p.·cuiller: 2090 p. Gre a gre 
Balnnce Reberval: 50 p. 
Pompe: 1 P· 
Ficelle mincc: 500 k. 

Provisi ons 

Orge: 120 t. 
» 120 > 

)) 80 , 

" 
120 t. 

Pain extra: 4,4 t. 
Viande de mouton et d'agneau: 1,4 t. 
Beurre: 20 t. 
Haıicots secs: 9 t. 

Adjudications a la surenchere 

.,, 
Publique 
Gre a rrc 

Gre a rre 

n 

> 

" Publique 
,, 

Grc a gre 
> 

6re a gre 
Publique 

Automobile f ord 
Briques: 30000 p · 
Armoire frig-orifique , meulin i eaf • et articleı > 

d'ipieerie 

423 50 
1026 
385 -

420 -

23000 -
9900 -

58092 -

55ot0 -

1400 -
lap. 8 20 

2975 -

72üe -
7200 -
4Soe -
7200 -

462 -
560 -

26600 -
1800 -

50 -

1950 -

750 -

240 -
112 50 

1170 -

31 77 
76 95 
28 88 

33 85 

1725 -
1485 -
4154 60 

40QO -

110 -
61 50 

223 

1080 -
1080 -
720 -

10iO -
34 65 
42 -

3990 
135 -

3 75 

Dir. Ccn. Voi ' Aerienncı Etnt Ankarn 12· .. ·'40 11 -

Com. Ach. Milit. Edirne 
Dir. Pr. Monopoles Anlcara 

12-4 40 il -
29.4.40 15 -

eom. Ach. Minis. Def. Nat. Ankara 12-4-40 l 1 -

Command. Surv. Douan. Mersin 
Ministcre Agriculturc Ankara 
Com. Acb. lnt. Ankara 

20-4-40 10 -
29-4-40 15 -
24-4-40 15 ,_ 

CQm. Acb. Comm. Mil. lıt. Fındıklı 22·4--tO 
22-4·48 
22·4-40 

14 -
11 -
ıe -" n 

" n 
Com. Ach. Min. Dof. Nat. Ankara Jusqtı'au 12-4-40 

18-4·40 15 -Vilayet Manisa 
,, Afyon 

Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. 
Com. Ach. lnt. Marit. Kasımpaşa 
Com. Pcrm. Municip. Istanbul 

n n 

Tous les jours 
Anlı:. 15-4-40 16 -

29-4·40 11 
24-4-40 15 

2'4·4-40 15 

Dir lnstruction Pub. lstanbol • 13-4-40 11 
CGm. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 10-4-40 10 -

14 Com. Acb. Econom. Monop. Kabatache 29-4-40 

• .. 

Com. Ach. Milit. Edirne 

" ,. 
n n 

" n 
Vilayet Manisa 

" n 
Com. Ach. Div. Tekirdat 
Cem. Ach. Corpı Armee Afyon 

15-5-40 11 -

19-4-40 
19-4-40 
1~4-40 

18-4·40 
11-4-40 
11-4-40 11 
19-4-40 

10 -
15 -
10 -
15 
11 

11 
1-5·40 15 -

Dir. P.T.T. l!!tanbul ıe-4-40 1' -
~efterdar. lst. Eyup, Şahbaz !ok. No 19/1 11-4-40 H> -
2aıe Bur. Excc. lst. Kurtuluı, Tram· 12,17-4-40 16 3 

vay c:ıd No 2U) 
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ABONNEMEN'f.S 
Ville et Province 
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6 " 850 

12 " 1 coo 
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MA'RDI 

Quotidi n des AdJudic tlons 

1 
ADMINISTRA TION 

Galata. F enneneciler Cad· 

Kenoçr • lan, 2mt 

f elephone: 49·h2 

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

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
-----Mode 

Objet de i'adjudication 
Pr~-Caution. Lieux d'ndjudicatioıı et du 

Joura Heures d'adjudicat. estimatif provisoire Cahier des Cbarg~ 

Adjudications au Rabai~ 

Constructions~Reparetions-Tra . ublics- teriel de Construction-Cartographie _ 

Constr. et mise en pince d'un buste d' Ata· 
tiırk en mnrbre a la pince Cümhuriyct 
İs Turgutlu 

951 81 

€onstr. hangar et depôt Pli cach 19606 53 
,, rnur jardin mnison nccouchemc t Publique 8128 78 
,, maiııon pr. employes ıı 11821 27 

Repar. onnlt i'OUvememental Gre a gre 1219 71 
Constr. chanssce et bat d'equipes (c eh 11 L) Pli cach 222523 91 
Repar. b1tt. P. T. T. Publique 9583 60 
lnstall. cagc en fil de fer aux boucherics du Gre a gre 725 62 

halle (nj) 

71 39 

1470 50 

887 -
91 48 

12376 20 
719 -

Municipalite Turgutlu 16-4-40 15 -

Ferme Eıısai et Elevat. Coton a Nazilli 10-5-40 15 30 
Creche Balıkesir 15-4-40 14 -
Vilayet Kütahya 16-4-40 

., Afyon Dans 1 mois 
Dir. Trav. Pub. Tekirdağ 29-4-40 15 -
l>ir. P T.T. Kütahya 15-4-40 15 -
Municipalite Adana Dnnıı 1 moiı; 

cpar. toit etable Publique '4899 92 367 50 Com. Ach. Milit. Kayseri 19-4·40 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceu!i_9!-l_es-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Flit: 1t t. Grc a gre Com. Ach. Econ. Monop. Kabntache 15-4-40 10 -

Electricite-<? sı-Chauffc:ge Central (lnstBllationet Materiel 

lnıtall. electr. auıc bat. de 1' Acnd. de Guerre Pli cach 
Voltmetre de cournnt permanent: 2 p.·hyd· 

romctre: 25 p.-batterie d'accumulateur: 30 
p.-bande is lca: ')(\ p.-chntterton: 40 le. -

bntterie anote: 80 p. ncide sulfurique ete. 

12126 54 

Habillement - Chaus ures - Ti su - Cuir s 

Toile pr. fıltrc: 600 p. Publique 
Habits de trnvnıl pr ecolit'rs: 1400 compl - Gre n gre 

id. pr. ecolıeres: 600 complets 
Gouverture en laine (3.800 k).: 500 p.-id de 

(2-400 k.): 500 p. {aj) 
E.toffe grise d'hiver: 1500-180fJ m. 

" 
Pli cach 

3710 -
8750 -

54500 -

le m. 5 50 

909 50 C~m. Aeh. Comm. Mil. lst. Fındıklı 23-4·4~ 11 -
- - C.A. Min. Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. Ank.-

278 25 
1312 -

7950 -

743 -

Com. Ach. Eeon. Monop. Kabat:ıche 24-4-40 15 45 
Dir. lnıtructien Pub. lstanbul 16-4-40 15 -

,, " 
15·4-40 15 -

Dir. Gen. Slrete Ankara 24-4-40 15 -

Memento des Fournisseurs 
- ... 4gı 
LE.S ADJUDICATIONS QUI AURONT LlEU DEMAIN LE IO·' 

Com. Ach, lnt. Er:r.urm : 
Materiel pr. cnınıon Ch vrolet [No 137~) 

Com. Aclı. lnt. Tophnne : 
Rcp. foyer [No 1:180] 
Capsule11 clouı .. ıc. [No 1~0] 

Dir. PTT lst.: 
Rcp. bat poste pııqııet [No 1367) 
Saca pr. fa ete ur [N<> 1373] 
D&chets de chonvrc {No 1378] 

Com. Ach. Comnı Mil İst.: 
Picce• de rce.h r ıu pr. 11uto Ford 

[No 1380] 
Vinnde do bocuf (No 1370) 

Com. Ach. Milit. Balıkesir : 
Briquu et chaux (No l'JSO] 

Com. Ach. Milit. Edirne: 
Selle [No 1380] 
Etui pr. pel'e et ploche (No 1382) 

Com. Ach. lnt. M rit. : 
Eto!fa pr. coatumcıı (No 1380] 

Dir· lnstruc. Pub. lst,; 

.. ril·: 
Dir. Ecole Commerce ın9 

Guttcr [No 1374] 
Dir. Trav. Pub lçel : 

Rcp. route [No l.ı ı5 J I; t': 
Dir. Gen. Fnbr. Milit. An ~, 

Mnchine outıl lı tour acıer. pıerre e 
verni ete. [No l q l j 

Soufre [No 1378) 
Dir. Gen. Monopoles : 

RU..~ stance (No iS8l] 'fl 1 

Couvercle• en baccnlitlıe [N l 

Dir. Gen. Exploit. Eteatr. fr• 
et Tunnel lstnnbul : , 1 ı 

lı:ıt .. rrupteur graiıuıeu:r la P• pr 
[No 1359) 
Ministbre Fioances : 

1 
lna ııl ıııgnııl pr. ıl u ination. ~No l:ııl' f 

Dir. Comptab. P rticuhere 
lmprimeıı [No 1361) ı,t.: 

Com. Ach. Surv. Douarı· 
Oiv. uetenııiles dt cuis'nllf"n cuivro (Nu1381] Moteur Diesel [No 1 %7] 

Municipalitc Jstnnbul : 
Div. cınıtr. et rcp. (No 1370] 

Com. Acb. Comwad. Gen. 
Gendarmerie Ank. : 

lsolnteur et fıl galunlse (No 1370) 
Com. Ach. Minisl. Def. Net 

Muııicip!ilite Kuşadası : 
Coa.tr. bovtiquu INo 1S68) aor: 

Office Cereales Agence 
Trıı.nsport blc [No 1368) 

Dir Culture Konya : 
Toile (No 1375] 

Artialea de corrupondnnce (No 1370] Dir. Gen. Cartogrııpbie : 
Acior [No 1374) 3 8 ,td 
Toile pr. brnncard (No 1383] Tentu [No 1 7 ] ı. Ço 

Com. Ach. Corp Armce aep. ecurie [No 1383] 
Toile p. douhlııre (No 1382) Coton (No 1382) 

Com. Acb Milit. Isparta : Chorbon [No 138~] 
Gllmelles ..t chııudron (No 1370] f' '.ı 

t.IOTES • Les Numcroıı e tre d• 
Com. Ach. Command. Gen. ıhcseıı ııtınt ceux de notre fourıı" 
Prot. Foret : lequel l'avia o pııru . ,J" 

Leages (No 1370] (•) Le• ııffaires eulviea d'uPeı•' 
Administration Eaux Munic. lst. ! riııqr.a ııo npportant • deıı "'

11 

lınprime• {No 1373) adjudicatioa ti in ıııırenchcre. 
(lire la suite en 3 me page) 

•< '-'~.. • • , • • ' .,. " .·.,_ •• ,-r ~'-'il.'~~ 
· .. ,. . ;. ' .·. , :\ ·:\... • -· #.'· . '";-.._ .... -ı·J.:'f'~~~.~·.Jıl: 

Tek Kolu, Talih Dağıtmakta Tek Olduğunu MiLLi PiYANGONUN Bu Son Keşidesinde de Her Zamanl<i Gibi lsbat Etti 

4 üyük ikramiye Birden Verdi 
o 2- 16260 No. biletle Kadıköy Altıyolağzında 

1 - 33069 No. biletle Bayan F tma Gülen'e ~ 68 No. evde Bay Lütfi Karaman' a 

150.000 Lira 
Kazandıran TEK KOLLU CEMAL, Sayın miişterisinin arzu ve emirlerini 

yerine getirmek ve verdiği sözü tutmak için onun adres ve 
hüviyetini gizli tutuyor. 

50.000 Lira 
Kazandırdı 

3 - 32889 No. biletle Şişlide Operatör Raif 
Sokağında Güven Apartmanı Kapsıcı 

Bay Necip'e 

o.ooo Lira 
4 - 465HO No. biletle Mercanda Sultr." odalnr 

11 No da Kunduraci kalfası B .... y Mrhmet 
ve arkadaşına 

2. 00 Lir 

12,0 o lira kazanan Bay Mehmet ve arkadaıı Kaz·an d 1rd1. 20.000 lira knznnlm Bay Necip paralarını 
paralarını Tek Kollu Cemalden alıyorlar Tek Kollu Cemalden alıyor· 

..... ..-.... e • --........w a:r• • .._....,..._~._ ......-~-• .- www ~.,_,. ---~--·---ı 

AZIZ VATANDAŞLAR HAS 1 Herkeı TEK KOLLU CEMA~eOn~de~ 1k~§~y~r\ •. - ı 
A s o L A L 1 1 TEK KOLLU CEMAL 1 

Vatan izmetln e bir kolunu gaip edip tek kelu ile çalışan Kendi kendisini met etmez, Fakat herkes tarafından her yerde met edilir· 1 
bu temiz vataadaşın gişesi 1 EK KOLLU CEMAL 1 

T k K 11 1 G. . 1 Büyük ikramiye kazanan biletleri yalnız kendi glş ninden sntıldığı takdirde te§hir 1 
e o u ema ışesı 1 1 ve ilan eder. 

. . . . . . ~ " TEK KOLLU CEMAL - Büyük ikramiyeler çıkan müfterileri te hir arzu etme~· 
_ __S~in gışenızdir. Daima tercUı edınıa ... Dıu a stun t~~nuz ::__ ... ,___ • -·-w-~-~~_!1!,ir!er.~'!.i !amame~~~negetlrir,tamamen mahre tut~ 

ADRESE DIKKA T: İstanbul, Eminönü-Tramvay Caddesi No. 27 TEK KOLLU CEMAL GiŞESi Sahibi Harp Malulü Emekli Subaylardatı 
C E M A L G O V E N HiÇ BiR YERDE ŞUBESi YOKTUR. 
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