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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Aylıtı 450 
6 .. 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 
12 aylırı 2700 

Sayısı 5 Kuruş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur . 
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PAZARTESİ 

HERGÜN ÇIKAR iKTİSADi. MALl, TiCARi VE ZİRAi 

GAZETESİ 

18 Haziran 1940 

iDAREHANE 
Galata, Eski Gimrük Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAiRE 

iLAN ŞARTLARI 

İdarehanemizde görüıülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 
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Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
Milli korunma hakkında keor
dinasyon heyeti aşağıdaki ka-

rarları tasdik etti 

1 Ankaradan bildirildij'İne göre 
ICta Vekilleri Heyeti, koordinas· 
)on heyeti tarafından teklif edi· 
1tn aıatıdaki kararnameleri tas

\ likten veya milli keranma kR· 
nuounua 32 ve 35 inci maıldc· 

1 
lerine mabaleietten dolayı. ya· 
µılan adli tahkikatın berlaangi 
bir ıafhasında mütldeiumumilerle 
ıorgu hakimleri ve mahkemeler· 
ce sorulacak hususlar hakkında 
reımi ehli bibre sıfatile mütalea 

di~ t • t' " e mıt lf: beyan etmek. 
Karar sayısı : 28 . 4 - Üçüncü maddenin a ve b 

l - Maarif matbaası ış yerle· be ti · ..ı l 'f ti d k . } n erm•e yazı ı vazı e ve aa· 
ll e, milJi korunma anunuoun 1 "h' ti f t - k be k 

19 uncu maddesi bükümleri dai· a. ıye el r' ıyab mi u~a kal .• ~-
t• • _ k d mısyon arının u unau arı vı a· 
"'ınde günde uç saate a ar '- ı ·1 h f ~• • • yet veya "aza merkez erı e ma • 
lc.ıa meaaı yapılmaaına müsaa· d tt d u ur. 
e vcrilmittir. Vilayet merke•lerinde fiyat 
2 - Birinci maddede yazılı - k b k · 1 ·ı· t 1-1 mura a e omısyen arı, vı aye • 
at .. aa milll korunma kanunu· l • d h"l' d b l · h' 

11 ' • h-k- 1 erı a ı ın e u unan saır ıe ır 
tın 19 uncu madde11 u um eri k b l · · d t t d • • k ve asa a ar ıçın e op an ve 
ltresinde hafta tatıli anu· - •· d f' t t b"t' 

11 
' per...,..en e ıya es ı ıne ve a· 

llodan iatisna edilmiştir." lelumam fiyatları nezaret altın-
F· M- k b K . · 1-; ıyat ura e e omısyon da bulundurmağa, Ticaret Veka-
..! 

29 
letince mezun kılınabilirler. 

""arar sayısı : 5 F' - k b k · .... t V k"l t' ·11· k - ıyat mura a e omıs· 
ı ıcare e a e ı, mı ı orun· 

1-ıa ._ 31 · . dd yonları tarafından teıbit edilen •anununun ıncı ma e· . . . _ 
•İn'ı b' . · f k h-k- I · fıyatlar ııbu kararname ıle bu-n ırıncı ı rası u um erme • . . . 
aıın~ 'd ı- .. d-Jr.1 kumetçe verılen mezunıyete hı · 

-..enı en, uzum gor u5 - efya .• 
~t dd l · • i t f' t naen mılli korunma kanununun 

tna e erın azam sa ış ıya • 31 . . dd · · b' · · f k 
ı,, .ı•t t _ lib" t ıncı ma esıuın ırıncı ı • 
l. ıoına te.uı e m-5 e sa ıye • 'b' t b' d'l · f' •dir. rası mucı ınce es ıt e ı mış ı · 

2 B ·ı .1• t k yat hükmündedir. - ı umum vı aye mer ez· . • . 
ltr d b" ıf' t - k b k 6 - Tıcaret Vekaletı, umumi 

ın e ırer , ıya mura e e o- . k • - . • 
ı.ı· ) k 1 t A k mahıyette olmama uzere, mıllı . ııyonu uru muş ur. n ara, 
lıt b l ı· . f t - k korunma kanununun 31 inci 
b •• u ve zmır ıya mura e- maddesinin ikinci fıkrasına müs · 

t komisyonları valinin veya 
lt9kil edeceği zatın reialeii al- teniden, her nevi eşya ve mad· 
t tleler mevcutlarının bildirilmeıi· 
•nia olmak üzere Mıotaka Ti-
~ret Müdürü (Ankara Tiearet ni, lüzumlu rireceti ber nevi 
V ._ f d'l k b" malumatın verilmesini ve vesika-t•iletince tavzi e ı ece ır 
'-ltlbur), Mıntaka İktisad Mü~ü- lamam rönderilmesini alikadar-
tii. Belediye İktisad Müdürü iz. lardan istiyebilir. Fiyat müraka· 
'birde Baledivece tavzif edilecek be komiıyonları da ayni kanuni 
~ir memur), Ticaret ve Sanayi hükümlere müsteniden bulun· 
011a11 umumi katibi ile, birisi dukları vilayet veya kaza hudut· 
'-nayi erbabıadan olmak üzere, ları dahiline münhaaır ve 111Ün· 
taQir aıfatını haiz tabıslar ara· ferit mahiyette olmak üzere, va· 

•1ııtlan aeçilecek iki izadan mü· zifelerioin ifaaın..la lüzumlu fÖ· 
taltkeptir. Bu iki tacir iza. birer recekleri ltilumum malumatın 
lllıil birer de yedek olmak üzere verilmesini ve vesikalannJP ib· 
•e ıılh ay middetle fiyat müra· razını ve her nevi etya ve matl· 
1'tbc komisyenunu• difıer iz.ası deler stoklarının beyan edilme· 
tarafından seçilir. Sair vilayet sini alakadarlardan talep edebi· 
~rield ,kemisyonlar, bizaat va· lirler. 
liııia (butahtı veya ıay!.ubeli 1 - Fiyat müraka~e komis· 
!-liııdc tevkil edecej'i zatın) re· yenları Ticaret Vekaletine ~atlı 
1•liti altıntla olarak mıDtaka ti· olup bu Vekalet komiıyenlar Ü· 

C.ret müdürleri, mıntaka iktisad zerinde teftiş ve mürakabe hak· 
'-iidür veya amirleri, vilayet ıu· kını laaiztlir. Fiyat mürakabe 
~t iıairleri ticaret, iktiaatl veka· komiıyonları vazifelerinin ifaaın· 
letıeriııin sair memurları beledi· da Ticaret vekiletiain teabit e· 
h reisleri tiearel odası batki· deceği esaalara riayetle mükel
tipleri, ticaret, zahire bersuı leftirler." 
1'• .. iaer ve umumi kitipleri ve Tiearet Vekaleti Gümrük· 
hlnız ltir iz.ası tla tacirler ara· teki Malları Çekebilecek 
• 1ndan seçilmek ve asrarl üç, "Karar aayıaı: 3~ 
'-•11ıi yelli azadan mürekkep 1 - Gümrüklere relip çekil· 
•l11ıak üzere Ticaret Vekaleti meyen malları milli korunma 
'-rfından kurular. ltbalit veya kan•nunun 28 inci maddeıi hü
tt\'~i merkezi olmak rilti ticari kiimleri dairesinde alakadarlar 
~.tlbmiyeti dolay11ile liizum rö· nam ve besa~ına gümrüklerden 
·oqecek kaza merkezlerinde de çekmek için Ticaret Vekilliğine 
~•Jaıakamların reisliti altıntla sallhiyat verilmittir." 
Ollbak üzere yukarıdaki esaslar Bu kararnameler netri tarihin-
:~İresinde Ticaret vekaletince den mutelterdirler." 

11tr (fiyat mürakebe kemiıy•· 
"ll) tetkil edllecektir. 

3 - Fiyat mürakabe lıtemis· 
!~"1arıaıa vazife n salilaiyetle-
1 tnıılardır: 
•) Ticaret Vekiletince tayin 

tdilecek eşya ve madtlelerin 
ltıahallin, toptan veya peraken
ıie ıatıı fiyatlarını tes!.it etmek, 

.. ) Alelii••m malaalli fiyatları 
lltı.ret altıada nlundurmak, 

e) ltltu karuname dairesinde 
te.bit edil•it fiyatlara riayetsiz· 

Geçen haftanın ~iyasa vaziyeti 
Tutulan istatistiklere ve mil· 

tehaasısların tetkiklerine ıöre 
geçen haftanın pi7asa vaziyeti 
fiyletlir: 
BUGDAY 

Son hafta iıinde Anadolu ve 
Trakyadaa şehrimize gelen but· 
dayın miktarı 6873 tona balit 
olmuıtur. Bu kadar çok bufday 
geldiği iıin hemen 'bitin einaler 
üzerinde 15-20 para ara11ada bir 

Müteahhitlerin Takvimi 

YARIN il. 6. 940 ta YAPILACAK İHALELER 

Diyar!.akır Vilayeti: 
Göçmen evleri i nş. (No 1423) 

Ank. Nümune Hast.: 
Tın, patatu, •otan, •oda, makarna , şeb· 

ri) e , a n (No 1427) 

İıt. El.lttrik Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri : 

Pirinç, ayarlı kızıl döl:üıu (No 1450) 

Balıkesir İnhiearlar Baımüd. 
İnhiaarlar mamulatı nakli (Ne 1431) 

Adana Belediyeıi: 
Jl!ılı:melı: , ya' •ebz.e •ıR'ır eti ve mubtelif 

an.alı: (No 1432) 
ili~ ve tıblti malzeme (No 1432) 
!ıınıin (Ne 1432) 
Nal (No 1432) 
Maden kimüri ve odun (No 1433) 

D. D. Yolları: 
Damir ve ıalvani:z gnz Loruau (No 1432) 

Ank. Lvz. SAK: 
Sakız kabak (No 1432) 

Balıkesir Orman Müd : 
Çam odunu (No 1433) • 

Kayıeri Askeri SAK 
Tez şeker, çay ve lı: . ii ı:üın (No 1439) 

İıt. Belediyesi : 
Elektrilr: motörii (No 1440) • 

Dülı:lı:ii.n ankuı (No 1445) • 

Lülehurgaz Malaıü.d.: 
Ankar. traktör nlitı .tNo 1440) • 

Beşiktaş Sulh İcra Mem.: 
Koyun (No 1440) • 

Lüleburgaz Kepirtepe Kiy Eus· 
titüsü Müd.: 

Arteı.iyen daime iş i (No 1440) 

Trabzon Belediyesi: 
Elektrik ampulu (No 1440j 

Kütahya P.T.T. Mid.; 
Çam <lirek (No 1440) 

Tophane Lvz. SAK: 
flranda eşya Örtüsii (Ne 1442) 
Elektrik malı.emt> ıi (Nn 1443) 

Devlet Limanları işlet. 
Tornı tezgahı {Ne 1443) 

Beniz Lvz. SAK: 
Salaşpur (No 1444) 

Edremit Askeri SAK. : 
Yük aralııa11 (No 1445) 

Mild. : 

Hamiş : [ ] Tırnak içine alıamıt nu· 
maralnr, i~in hangi sayılı guetede neşr 
oldul!'unu gösterir. 

{*] Sonunda yıldız işareti hulnuan işler 
müuyedeye aittir. 

• 
MUNAKASALAR 

inşaat-Tamirat- Nah,a işleri - Malııeme-Harit& 
Eıkiıehir Ker Satıaal111a Kemisyonunflan : 

Eskişehir srarnizenuoda erltat yatakbaaeainin yüzde yirmi harici 
noksanlarının ikmali kapalı zarf •ıulile eksiltme7e konmuştur. 

Ekıiltmesi 27.6.940 pert••be riinü ıaat 16 da Eskifelair Koler· 
du satınalma komisyen11nda yapılacak~ır. Keıif ve şartnamesi komiı· 
yonda !"Örülür. Ketif ltedeli 24,853 lira 15 kuruı, munkkat temi
natı 1864 liradır. isteklilerin kanunda yazılı vesaik ve teminat mak· 
buzlarını havi teklif mektublarıaı belli pocle saat 15 ıe kadar ko
misyena vermiş olmaları. 

Antalyada Su 1ıleri 16 nen Şube Mühendisliğinden: 
Alanya kasabasına Dim çayından j'elirilecek ıulama kanalının 

21+161-27+842 kilemetreleri araaındaki ~I metrelik kanal kıs
mının hafri ve bu kısımdaki imalatı sıoaiye işi kapalı zarf usulile 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşio keıif üetleli li391 lira 89 kuruştur. 
• Eksiltme 28 haziran '40 cuma rünü saat 15 de Antalyada Su 
işleri li ncı Şube Mübendialiti biaasuıda yapılacaktır. 

Bu ite aia şartname, proje ve planlar Antalyada Şube Mühen
dislitinde, Alanyada Kıaım Miihendialilinde ve Ankarada Su İşleri 
Reislitinde meaai saatleri dalailiude ıörülebilir. 

Hu ise aid teminat miktarı 1229 lira 39 kuruştur. 

----------------------------- lirine miracaat ve evvelce yapmış oldukları itleri ıisterir vesika. 

1 

İıteklilerin eksiltme j'Ünündcn sekiz. ıün enel Şube Mühendis· 

düşüklük olmuflur. Yeni mali· 1 O 1 Ş T 1CARET1 M 1 Z ıar ibraz ecierek ltu işe j'irebileceklerine aair ehliyetname almaları 
sulün !tol Ye iyi olduğunu r•· ı-- -- lazımdır. 
ren köylüler büyük şehirlere ve Kliring ~eı~plarAı Ba~iyeleri İstek.l~~erin yukarcla yazılı miktarda teminat mektubu veya mak· 
piyasaya fazla mal göndermeğe ve Kredıli ıthalata Aıt Taah· buzunu, lıcaret Odasına kayclolauklarına dair vesika ile e1aliyetna. 
baılamıılardır işte bu •aziyct hütler meyi teklif mek ubile birlikte ihale saatinden bir aaat evveline ka-
her tarafta fiyatları düşürmü,tür, İ T k C h dar Antalyada' Su İ•leri J6 ncı Şube Mibendiıli-''inde meteşekkı"l 
T k h il · f" • d I ür iye üm urivet Merkez Ban· .. ı; 

opra ma su erı o ısı e mun· • Ek "it K · R · ı·ıı• t d" t 1 • l t t l kt d kasından nl111nn hesap hükisalnrınn sı ıne omısyonu eıı ı5ıoe ev ı e me erı veya posta i e gön· 
azam sa ış ar yapma 8 ır. ı göre 1-6-19-40 tarihindeki kliring dermeleri lazımdır. Postada vaki olacak teabbür kabul edilmez. 

ARPA hesapları ltalc.iyderi. 

İtalya ya aevkedilirken yeni bir Ol.TVEL: ı 
kararname ile ihraçları durdu · Türkiye Cümhuriyet Merkc;z Ban· 
rulmuf olan mül.im miktarda kasındaki kliring hesapları borçlu 
malın ilaraçlarına müsaade edil. bakiyeleri: 
meai piyasada çok iyi karşılan· Memleket : 
mııtır. Her tarafta• relen ha· - - - - - - -

Miktar T.L. 

berlere röre, arpa mahsull b. 
yıl fevkalade laereketli ve iyidir. 
PiRİNÇ 

'Fiyatlarda biç değitiklik yoktur. 
Tosya malları 28-28,5,Diyarbakır! 
malları 26, Orhanıazi malları 

32-33, Mersin malları 25 • 25,5 
kuruş üzerinden satılmaktadır. 

İstanbul deiirmenleriade fazla .. 
miktarda bulunan mallar diğer 

cins pirinçlerin .atıılarına enıel 
olmaktatlır. 

TiFTİK 
Geçen hafta da tiftik piyasa· 

sı gevşek idi. Bütün hafta için· 
de yalnız ltalyaya 208 balya kara· 

dan ihracat yapılmıtbr, Maama· 
fih Romanyanın mühim miktar· 
da piyasamızdan tiftik alacağı 
haber alınmıttır. Yeni mahsul 
tiftikler şehrimize muntazaman 
ıelmeğe batlamıttır. Şehrimiz
tle 22 bin balya stek mal nr· 
dır. Oğlaklar 155 • 160 ; Kara· 
biaar Kütahya, Eskitehir malları 
135 • 140; Ankara, Bolvadin, 
Polatlı malları 120 • 130 ; Bolu, 
Çerkef, Gerede malları 11 O • 
120; Kastamonu, Safranbolu 
malları 125 • 135; Konya dat 
malı Ilgın 120 • 131 Konya ova
lı malı Mardin 100 • 110; muh· 
telif deri malları 100 • 110 ku· 
ruıtur. Romarıyaya ihracat baş· 
laraa fiyatların artacaj'ı tahmin 
olunmaktadır. 

YAPAK 
Ziraat Bankasıaclan batkA yer• 

li fabrikalar da yapak mubaya· 
aaına başladıklarından yapak sa· 
tıtlannda bir canlılık vardır. Ye· 
ni yapak mabıulleri her taraftan 
gelmektedir •. istanbuldaki stek 
12 bin balyya tahmin olunmak· 
tadır. 

Almanya 
A hesaplarındaki 
borcumuz 14.241.500 
Almanya , 
B ltesaplarındnki 
alacağımız 3.078.100 11.163.400 

Belçika 6l9 .500 
Estonya __ 

Finlandiya 565. 300 
Hollanda 351. l 09 
ispanya 279.380 

İsveç 
D Hesaplaaındaki 
borcumuz 2.457.500 
A hesaplarındaki 
ala.eefımız 145.900 
lsviçre 
Letonya 
LtAlietan 
M.Cil.ristan 
Nerveç 

Reaanya: 
8erctwrıuz : 

2.311.600 
133.190 
23.000 

417.580 
755.908 
216.800 

38 Husuei hes. 329.400 
Eski heıs . 5.490 
Yeni hes. 2.029.300 2.364.100 
(37) hususi 17.000 
Muvakkat 26.200 
Eski turizm 
hesabı 30.400 73.400 
S.S.C.ı. 
YugoM.vya 
Y unerHıat.n 

CETVi.L: 2 

2.290.700 
81.8'0 

176.208 
564.100 

Muhtelif mcaltıketlerin Merke2 
Banlealaruula h*ilan klwing he
saplarındaki alaoeklarımız: 

Meı.n.eket MiktarT. L. 

Çekoslovakya 
A. he. alac, T.L. 72i.6i0 
B. he. hor. T.L. 13.196 715 618 
Eston7a 2.6oe 

ltnlya 
A.he. alac. T .L. 2.19Z.JOO 
B. he. bor. 1.102. 700 3.295.000 
Litvaora 48. 780 

Tiirkiy• Demir ve Çelik Fabrikaları M6e11esesi 
Müdürliiiünden : 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Mieaaesesi ıelair ıu tesisatı, 
depesu ve pompa binası vahidi fiat esaıile ve kapalı zarf uıulile 

eksiltmeye konmuştu. 
İşb11 inıaatın mubammen ketif bedeli 40,22"4,75 liradır. 
Eksiltme evrakı 2,50 lira mukabilinde Ankarada Sümer Bank 

Muamelat Şubesinden, İstaabula Sümer Bank Şubeıinden ve Kara· 
bükte Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Miiesseıesinden alınaltilir. 

Ekksiltme 24.6.940 pazartesi ıünü saat 15 te Karabük.le Türki· 
ye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinde yapılacaktır. 

İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış olduk· 
ları bu kabil itlere, bunların bedellerine haaıi bankalarla muame· 
lede bulunduklarına, Ticaret Odasıntla kayıdlı olduklarına dair ve
sikalarını koyacaklardır. 

İstekli kendisi yükıek mühendiı olmadıj'ı taktlirde, teklif evra• 
kı meyanına inıaatıu fenni cihetlerini deruhte ettitiDe tlair bir yük· 
sek mühendisin imzalı taahhüclnamesi bulunaHktır. 

İıtekli teklif evrakı meyanında fenni tetkilitının kimlerden iba. 
ret oldutunu da ayrıca iıaret ve taarib edeeektir. 

Muvakkat teminat miktarı : 3.025 liraliır. 
Teklif mektultlarını bavi zarflar kapalı olarak ihale günü aaat 

14 e kadar Karabükte Türkiye Demir ve Celik Fabrikaları M6esae· 
sesi Muamelat Şubesine makbuz mukaltilintle tealim edilecektir. Pos· 
ta ile ıöntlerilou tekliflerin nilaayet ihale saatinden ltir saat evveli· 
ne kadar relmiı ve zarfları• kanuni tekilde kapatılmış elmaaı la· 

1 

zımtlır. Peıtada vaki olabilecek gecikmelerden dolayı Müeaseıe 
mes'uliyet kabul edemez. 

Ba inşaatı Müessese taliblerden dileditine vermek veyabud mü· 
nı.kaaayı bükümsüz saymakta tamamen serltestir. 

Hakki.ri V alilifinden: 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye konan it: Hakkari merkezinde 

112490 lira 16 kuruıluk keıif bedelli Hükumet Konağıdır. 

leri 

Bu ite aid evrak şunlardır: 
A - Proje 
B - Hlllaaai keşif 
C - Elektrik tesisat keıfi 
D - Ölçme cetveli 
E - İhzarat ve imalat seridöpri bordrelar1 
F - Malaal liıteıi 

G - Dahili elektrik ve sıhhi tesisat umumi ve fenni şartname-

H - Hususi şartname, bayındırlık itleri genel ve yapı işleri 
fenni şartnameleri 

İ - Eksiltme tartoamesi 
J - Mukavele projesi 
Bu evrak ilanı yapılan ma~allerio Nafıa Mildürlüklerinde roru· 

ı 
lebilir. 

Eksiltme 26.6.!MI çarıamlıta ıünü aaat 14 te Hakkiri Befter• 
•arlığında müteıekkil Kemisyonda yapılacaktır. 



2 MINAKASA~ GAZETESi 

u gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Mulan. bed· Teminat 

--~~----~----~~-------------
Mfuıacaat yeri Günü Saat 

A) Münakasalar 

nşaat, Tamirat, Nafia iflerl,, Malzeme, Harita 

Yatak hane inş. kapalı z. 24853 15 
Hakkari Mrk. hükumet konağı inş. 
Kanal hafri ve imalatı sınaiye işi 
Türkiye demir ve çelik fabrikaları mües-

sesesi şehir su tesisatı deposu ve pom· 
pa binası (şart. 250 kr.) 

Köprü inş. 

kapalı z. 

" 

aç. elu. 
Asfalt-Dörtyol ağzından Kuuköprüye ka· paz. 

dar uzanan dıvar yolunun tevsian ve 
parke elarak inf. (temd.) 

112490 16 
16391 89 
40224 75 

6242 59 
22050 30 

Ank. garnizonu dahilinde yap· su tesisatı ,, 1213 48 
Şarköy-Golcük yolunun arasında yap. ta· kapalı z. 94488 19 

mirat ile imalatı sınaiye ve !tir ad.-kü· 
çük tip ekip binas' inf. (şart . 485 kr.) 
(temd.) 

E lektrik-Havagazı-Kalorifer(tesisat ve malzemesi) 

Civalı ampul IOUO lik: 10 ad.-2000 lik: aç. elu. 
10 ad. 

549 -

Mensucat, Elbise, Kundura,_çamaşır v.s. 

Döşemelik deri yeıil: 400000 de1~ ·kırmı· kapalı z. 33000 -
zı:: 200000 dea-; (şart · 165 lır.) 

Fotin: 1200 çift paı. 7320 -

f ehilyıı, ve ev büro eşyası Muşamba, Hah, v.s. 
Arkalıklı aıra: 32 aıl.·yemek masası: 6 ad. paz. 
Madeni dolabı: 8 ad. ,, 1280 -

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Yi7ecek ve yem nakli: 125 t. paz. 

M ah rukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Benzin: 15000 litre 
Benzin: 1150 teneke 
Benzin: 4500 litre 
Maat: 90 t. (temd.) 
Sömikok: 400 t. (temd.) 
Lavemarin kimürü: 250 t . (tashih) 

M Utef errik 

Yaka iıareti 
Üstüpü: 20 t. 

iirz.:ak, Zahire, Et, Sebze v.s . 

Sadeyaj": 15 t. 
Arpa ve yulaf: 36.5 t. 
Saman: 34 t . 

n : 23 t. 
Sadeyağ: 990 k. 
Fabrika unu: 200 t . 
Çayır otu 
Tez sabun: 1.5 t. 
Sakız kabak: 12.5 t. 
Çalı fasulye: 6 t. 
Koyun eti: 76650 k. 
Taze fasulye: 9.8 t. 
Kabak: 9.8 t. 
Sıtır eti: 180 t. 
Sacleyat: 30 t. 
K. ot: 1100 t. 

B. M ü 7 a y a d e l er 
Demir kaaa 

Yinlü Ye İpekli kumaı 

Muhtelif eıya: 397 kalem 
Meroıer 

Fert otomobili 
Ha1van: 8 bat 
Müıtamel piyano 
Ekmek kırıntıları ve yemek artıkları 

aç. eks . 

" 
" paz. 

" kapalı z. 

aç. ekı. 
kapalı z. 

paz. 
n 

n 

" 
" kapalı z. 

paz. 
aç. eks. 
aç. eka. 

n 
paz. 

" aç. ekı. 

kapalı z. 
,, 
n 

aç. art. 

n 

aç. art. 

" 
aç. art. 
paz. 

3750 -
5232 50 

litresi O 25 
10350 -
l080f) -
3400 -

1236 79 
7609 -

16500 -
2007 50 
1080 -
460 -
900 -

20090 -

330 -
i75 -
510 -

42157 50 
98Q -
681-

54QO -
37500 -
4!t5QO -

93 89 
587 50 
558 -

25-
200 -

1814 -
&174 51 
1229 39 
3825 -

468 19 
1653 77 

182 03 
5974 41 

41 18 

2475 -

1098 -

90-

211 25 
392 44 

84 37 
777 -
SIO -

92 78 
570 -

2475 -
150 5i 
81 -
34 50 
67 50 

1500 -
375 -

24 75 
66 -
39 -

3123 -
147 -
103 -

4850 -
28li -
3713 -

7 04 
44 -
41 25 

15 -

Eskişehir Kor SAK 27 6-40 16 -
Hakkarı Valiliti 26·6·4 ı 14 -
Antalya Su itleri 16 ci Şube Müh end. 28·6·40 15 -
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları 24-6-40 15 -

Müessesesi Karabük 

Kırklareli Nafıa Müd. 24-6-40 14 -
Adana Belediyesi 25-6·40 15 -

A11k. Lvz. Amir. SAK IO-t49 14 -
Tekird!'ğ Nafıa Müd. 28-6·40 15 -

~.D. Yolları Haydarpafa 27-6-40 1 o 30 

D.D.Y. Ank. ve Haydarpaşa Ve~neleri 25-6·40 1' -

M.M.V. Hava SAK 

Deniz Lvz . SAK Kasımpa'a 
Harita Gen. Direk. Ank. 

Edirne Ask. SAK 

10-6-40 10 -

l 1-6-40 10 -
17·6-40 15 -

l0-6·40 15 -

Başvekalet Evrak ve Lvz. Müd. Ank. 24·8·40 15 -
Hariciye Vekaleti Aok. 24·6-40 16 -
Gümrük ve İnhisarlar Vek. Ank. ~-6·4Q 15 -
Çanak. Beled. 5 7-40 15 -

" 
5-7-40 15 -

Mudnnya Belediyesi 14-6·40 14 -

ist. P.T.T. Möd. 24-6-40 15 -
Askeri Fabr. U. Müd. SAK Ank. 24-6 40 15 -

!ephane Lv:r:. SAK 12-i-40 14 -
Isparta Ask · SAK 26-6·40 16 30 

n 24·6 40 il 30 
,, 24-MO 15 30 
n 24·6·40 11 45 

Mitlyat Ask. SAK 'l7-i-40 10 -
Lalapaşa Askeri SAK 11-8·40 15 -
D.D. Y•lları Haydarpaşa 27-i-40 il -
E4lirne Aıkeri SAK 14-6-40 IO-

" 
14-6-40 11 

,, 25·6-40 IO -
,, 12-6·40 11 -

" 
12-6·40 10 -

" 
29-8·40 il 

n 1-7-40 il 

n 3-7-40 11 

lıt. 2 ci icra Fincancılar Y•suf- 11.17-MO 16 -
yan Han 

lat. 2 ci İcra Mahm•tpaşa Kefeli Han 14-6-40 il -
~'! 41 

p.8. Y elları 8 ci İtlet. İzmir 24-6-40 IO -
lzmir Belediyeıi 248.40 16 -
Seybaa Vilayeti 13-6-40 10 -
Babaeski Aak. SAK 13·6·40 
M.M.V. SAK 10-i-40 10 -
Si1aaal Bilıiler Okulu SAK Ank. 14-6-40 15 -

Ekıiltmeye gireceklerin 6874 lira 51 kuruş muvakkat teminat 1 yolunun tenian ve parke olarak inşası kapalı zarfla elaailtmeye ko· 
akçeai vermeıi ve bu ite mabıuı olmak Üzere eksiltmenin rapıla· ı nulmuş isede verilen fiatlar layık. had ıörülmeditindeo iş pazarlıkla 
catı ründen 1ekiz gün önce Hakkari Vilayet Ehliyet Veıika Ko- 1 yaptırılacaktır. 
miıyonundan alacatı ehliyet vesikasını ibraz edeceklerdir. Keşif beıleli 22050 lira 30 kuruıtur. 

Teklif mektupları yukarıda yaz.ılı saatten bir aaat öncesine ka- Muvakkat teminata 1653 lira 77 kuruştu. 
dar Kemisyona verilmiş olacaktır. Posta ile ıönderilecek mektup· Pazarlık haziranın 25 inci salı günü saat 15 te Belediye e•cÜ-
ların yukarıda yazılı saate kadar gelmiı olması ve dıı zllrfın mibür meninde yapılacaktır. 
mumile iyice kapatılmış olmaaı tarttır. Poıtadaki gecikmeler kabul .Parke yol inaaatı pazarlıtına gıreceklerio ihale tarihin.len •• 
etlilmez. az Öi ıün evYCl belediye fen işleri aıüdürlütüne müracaatla bu iti 

ltataral.ileceklerine dair elaliyet vesikası alaaları ıarttır. 
Kırklareli Nafıa Müdürlüğünden ; 1 Şa~tname, keıif, proje Ye diter evrakı fen itleri müdürlüj'ün-

Alpullu - Hayrabolu yolunun 0+969 ncu kilometresiudeki Kan· dedir. latiyenler 110 kurut uıükabilinde alabilirler. 
lıaxmak köprüsünün iiç orta a7ağı ile bu kısımdaki tabliyenin yeni· Taliltlerin pazarlık günü istenilen vesaikle ve teminatlariyle 
den inşaaaı iti açık ekıiltmeye konulmutlur. birlikte Belediye eacümenine müracaatları ilin olunur. 

Ketif bedeli 6242 lira 59 kuruıtur, Eleıklıf k H K 1 ·f (T 1 t M 
Muvakkat teminat 4i8 lira 19 kuruıtur. ' ~ ' avagazı, _a Orl er_. 8i Sa V8 &iz.) 
Buna ait evrakı fenniye ve keşfiye herıüo nafıa deireıinde 1). Jt. Yolları ve Limanları iıletme U. İdareainden: 

ıörüleltilir. Muhammen bedeli .549 lira elan 10 aclet 1000 lik ve 10 adet 
Ekıiltme 24 haziran 940 pazartesi aaat 14 de Nafıa Mütlürlüiü 2000 lik civalı ampul 27.6.i4(} perşembe iÜnü saat t0,30 ela Hay• 

binuanda komiayonda yapılacaktır. . . . _ I darpaşada ıar binuı dahilindeki ke>misyon tarafıudan açık . ekıiltme 
iateklilerin kanuni veaikalarile bera~r bu ış ıçın s run evvel , usulile satın alınacaktır. 

vilayete müracaat ederek alacakları veıikayı komiıyona ibraz etme· ; Bu işe l'İrmek isteyenlerin 41 lira 18 k.uruıluk muvakkat temİ· 
leri lazımdır. r k · • 

1 
nat ve anunun tayın ettiği veaaikle birlikte ekailtme (Ünü aaatine 

t katlar kemisyoaa müracaatları lazımdır. 
Adana Belecliye Reialiiin.len : 

Aafalt Dört7ol ajzından - Kuruköprüye kadar 
l Bu ite ait şartnameler komiıyoadan paraaız elarak datıblmak 

uıanan Divan j tatlır. 

10 Haziran UNO 

Ma~ucat- Elbise -Kundura - Çamaşır v. s. 
1 Kırmızı ve yeşil döşemelik deri alınacaktır. Bak : D. D. Y G1Jaı1 
ilanlarına. 

MUifya, liiro ve ev eiyası , Muşamba, Halı v.s. 
Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan 

32 adet arkalıklı ııra 
6 adet yemek masa11 

Yukarıda yazılı iki kalem eşya 11 haziran 940 tarihiue rutlı
yan salı günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

Harita Genel Direktörlüjünden : 
Harita genel direktörlüğft için 15fl X 50 X 50 eb'adında 8 taae 

çekmeli madeni dolap pazarlıkla satın alınacakbr. Reami ve evaafa 
komisyonda görülebilir. Mecmu tutarı tahminen 1280 lir.dır. İhalelİ 
17 haziran 940 pazartesi günü aaat 15 de yapdacaktır. 96 liralık 
muvakkat teminatlarını maliye vezneıine yatırdıklarına dair mak• 
bu:darile Cebecide harita satınalma komiayenuaa müracaatları. 

Mahrukat, l!enzin, Miıilliayagiarı v. s. 
Mudanya Belediyesinden : 

Kurut Lira K. 
250 ton Lavemarin kimürünün beher tonu 1360 ton 3400,00 

Kapalı zarf 
Belediye elektrik aantralı için yukarıda yazılı lavamarin kömii

rün satın alınacaktır. Şartnameler Mubaaebede GörülOr. ladirmefe 
İftirak etmek isteyenlerin l4.6.940 cuma pnü aaat 15 te teminatla• 
rile Beleıliye Encümeninde bulunmaları ilin olaaur. 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden : 
Vekalet makam otomobiliyle mot.oaikleti için 940 mali yılı içiD• 

de 4500 litre ltenzio açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 
Beher litre benzin için 25 kur11ş fiyat tahmin edilmif olup mr 

vakkat teminatı 84 lira 37 kurnşlur. 
Bu ite ait ıartname her gün Vekilet levazım müdOrUltinde 

görülebilir. 
İhale 26.6.940 çarşamba günü saat 15 de levazım müdlrlütünde 

kuralu aatınalma komisyonunda yapılacatındaa kanuni vasıflan hail 
isteklilerin teminatlarını Vekalet vezueaine yatırarak alacaklara 
makbuzlarla belli rün ve saatte kemiayonda bulanmaları ilin ola· 
nur. 

Baıvekalet Evrak ve Levazım Müdürlüğünden : 
Atık ekıiltmeye koıaulan it, 15 bin libe l.enzia, 
İlaale açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 
Tahmin edilen betleli 3750 liraılır. 

Ekailtme 24 haziran 940 pazartesi •iinü aaat 15 de Batvekilet 
evrak ve levazım müılürlütindeki eksiltme kemiayoauatla yapllr 
caktır. 

Muvakkat teminat akçeai 281 lira 25 ku"lfhar. E.kailtaaeye ai· 
recekler eluıiltmeden evvel muvakkat temiaat akçe.ini maliye ....... 
kez muhasebeciliği veznesine yartırarak alacakları makltu.z ile bir
likte komisyona müracaat edeceklerdir. 

Eksiltme şartnamesi, evrak ve levazım müdürlüjiinde ber güa 
prülebilir. 

Çanakkale Beled.iyeainclen : 
Çanakkale elektrik santralında tealim 400 ton ilmi kok klmü• 

rü kapalı zarf usulile ekailtmeye çıkarıla11t İM de talilt zuhur et
mediiinclea 5. 7. 940 tarihinde ihale edilmek here bir ay mlddetle 
pazarlıta alınmıttır. 

lelaer tonu 27 lira heaabile muhammen bedeli 10800 liradır. 
Muvakkat teminatı 6HO liradır. 

Pazarlık S. 7, 940 cuma ıünü saat la te Beletliye daireaiade 
müteşekkil eacümen lauzurunda 7apılacakbr. 

İıi:eklilere ltu İfe aid prtnameler Beletiiye mulauebeaintlea pa• 
ruız verilir. 

• • • Çanakkale Beledi7eai elektrik ve ıa makiaeleriaia •aelilr. i .... 
tiyacı olan 9()()g() kile mazut kapalı zarf uaulile ebiltmeye çıbnl
mıf iae de talib zuhur etmeditinden bir a7 mtldatle puarbta aba• 
mıttır. 

Maautun beher kiloau l l k11r•ş ~ aanti• beaabile m•laammeo 
bedeli 10350 lira, muvakkat teminab m liradır. 

Pazarlık suretile ekailtme 5.7.940 cama pal aaat 15 te leletli
yetle müteıekkil Encümen huzurund.a ,.pılacaktır. 

İateklilere bu işe aid tartnameler .leledi7e Mubuebeaiadea P9 
raaaz verilir. 

Müteferrik 
M.M. Vekaleti Satınalma K.emiayo1awıtlan: 

Hepsine 4200 lira fiyat talamin edilerek müteahlüt aam ve be
aabına ekailtmeye konulan 12000 adet caJll kapaklı ilif fİIUİ ek· 
ailtmesine istekli bulunmadıjınclan itb• ihtiyaç puarhlda ekailtme
ye kenulmuştur. lateklilerin pazarlık puü olu 14.6.940 cuma p 
nü saat 10 ela Ankarada M.M. V. Satıaalma Ko. da 325 liralık tr 
miaatları ile birlikte ha.zır bulunmaları. 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlilğü Merkez Satınalma 
· Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 7600 lira olan 21 ._ a.tabi ukerl fab
rikalar umum midiirlütü merkez satın alma bmlayonuaca 24.1.940 
pazarteai iÜni ıaat _ 15 de kapalı zarfla ihale etlile .. lr.tir. Şutaa•• 
paraaız olarak komiayondan verilir. Taliplerlll muvakkat temiaat 
olan 570 lirayı havi teklif mektuplarını me*r günde -.t 14 • 
kadar komiıyona vermeleri ve kendilerinin de Zil() aa,W baa•d 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komiayoacu olmathldanaa ve bll 
işle alakadar tüccar.lan olduklarına dair ticaret odaa ~ 
mezkur rüu ve aaatte komiayona müracaatları. 

İstanbul P. T. T. Müdiirlüiintlen: 
İdare müstahdemini için yaptırılmıt elaa elltiaelerio kuket •• 

yakalarına konulmak üzere 3492 adet müvezziler ~ia yaka ipreti 
5150 adet P.T. T. 943 adet hatbakıcı, 240 adet oda• yaka ipretl 
yaptmlmuı iti miteabbit nam ve heaabıaa açık ektiltme,. koaal• 
mu9tur. 

Ekailtme 24.&.940 pazarteıi saat 15 te B. Poıtalauae 1r..,...• 
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\ij~ hanının ikinci katında PTT. muhasebecilik oda11nda toplana· Bornova Zeitincilik İstasyonu Müdirliiğünden : !!l!,3 
"1°ıniıyonda yapılacaktır· İı.:mir Bernova şose11 üz.erinde nki zeytincilik iıtasyonu ltab- ~ ,\Jf r. ~ ~ ~· ~ 1 ' 'fi' • '. ... • . ; - -~. ~- --· ~Er..ai. -;."Gl' A~·· ~~M ;·. NlAR' L _ t~ - .. • U ~ .. r. ~ ~. .. , \ a!i. : A ~ ı • tıbammen bedel 1236 lira 79 kuru' muvakkat temiaat 92 lira çesinde meYcucl 200 adet kayıı ataçıoın hu yılki mahsulü kötürü 
11'11ftur. Taliplerin olbaptaki nümunelerini ve şartnamesini gör-

1 
olarak pa:r.arlıkla satılacaktır. 

•t muvakkat teminatını yatırmak üzere çalışma günlerinde Şeraiti anlamak istiyeoler iıta1yon müdüriyetine gelebilirler 

. . . . . . -.:. . -
iSLETME GENEl OIREKTORLUGUNDEN 

~rd 11ıüdürlük id~r! .kalem levazı~ k11mına eksi~tme gün ve ... Alıcıların aatıı rünü elan 10.6.940 pazartHİ günü saat 14 de 
e 940 ıenesı ıçın muteber tıcaret odaıı veııkası ve muvak· iıta1yenda topla•acak aatıt komiıyenuna müracaatları ilan olunur. .. Mu~ammen bedeli (33.900) lira olan qağıda ~ yazılı iki kalem 

doşemelık d~ri 25.6.1940 Sah günü 18at 15 de kapalı zarf uıulü ile 
Ankarad& idare binasıada satın alınacaktır. 

ltıninet makbuzile birlikte komiıyona müracaatları. \ 

k, Zahilie, Et, Sebze v. s. 
Edirne Askeri Satınalma Komisyonundan: 

. 125oo kilo sakız kıtbağı, 6 bin kilo çalı veya ayşekadın faıul
•~ılc ekıiltme ile ıa•ın alınaeaktır. Kabatıu tahmin edilen tu-
875 ve teminatı 66 liradır. Fasulyenin tahmin edilen tutarı 510 

ı leı..inatı 39 liradır. Eksiltuıeleri 14.6.40 cuma gBnü saat 10 ve 
~ Edirnetıle eski mütlriyet dairesinde 1ahnalma komiıyonunda 

ktır. Enaf ve şartları bergüu Komisyona gelmeleri. 

Midyat Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Midyatın bir senelik ihtiyacı olan 200 ton fabrika anu atağıda 

tekil ve zamanda ihaleıi icra edilecektir. Taliplerin 2-190 sa· 
~•Dunun ltu husuı için istedi~i ıeraitte ve ihale saatinden bir 
t•vel zarfları vermiş, bulunmaları ilin olunur. 

Mikdan Teminatı M. bedeli 
Kile tekli Lira Kr. Lira 

2().000 K . zarf 1500 00 20.000 
İhale tarihi saat 
2.7.940 10 

~la.nbul Levazım Amiliği Satınalma Komisyonundan : 
~ ton aadeyatı alınacaktır. Pazarlıkla eksil!meai 12.6.940 çar
. günü aaat 15 de Tophanede Levazım Amirliği Satınalma 

3 
~Gnund~ yapılacaktır. Tahmin bedeli 18,500 lira, kati teminatı 
lıradır. isteklilerin belli saatte kemiayona gelmeleri. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Mersi• Şubesinden : 
1935 mecleli miatamel Ford markalı bir adat kupa etomebili 

21.6.940 tarihinde saat 10 .la ltankamızda açık artırma suretile pe· 
•in para ile aatılacaktır. 

M•t.ayedeye ittirik edecekler pey akçesi elaralıı vezneaize 30 
lira yatıracaklardır. 

Sürilen pey lıııadtıli liyıkı bulchıtu takdirde keyfiyet merkez-
.ten teltrafla aorularak i~alesi yapılacaktır 

Otemeltil meaai aaatlerimiz dahilinde her :r.aman girebilirler. 

............. Ooooooooıoıoooooooog 
MADENIYAT HURDACISI 8 H A s T A L A R o 

1. L O D R 1 K g Artık ilaç ,i,elerini kırınız ve g 
DEMiR. SAÇ, SARI, TENEKE, KA- 0 Suları: kalsiyumlu, kükürtlü, O 

LAY, ÇiNKO, YUVARLAK DEMİR, 1g çelikli hepsinin fevkinde Rad- 0 
TEL. LEVHA u PARÇA SAÇLAlt ~O Ak' t" 't l' ld ıw.. • • t 0 ALIM SATIMI O yo - ıvı e ı e ~5~ ıçın mu - o 

G 1 Yük k K ı .ı 

8 
lak ıarette ııfalı olan O 

a ata ıe a .ıram, O 
Yenca Sekak ~: 9 O ARMUTLU C 

TELEFON : 49235 r1 O g 
• _. ........ c• ' ' • ' ' ' • ' 's•o KAPLICALARINA O 

rBERLITZ. lg§ G 1D1N1 z ggoo 
ARMUTLUYA U~RAYAN 

Bu işe girmek iıteyenlerio (2475) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veaikaları ve tekliflerini aynı gün aaat 14 e 
kadar Komisyon Reiılitine vermeleri liı.ımdır. 

Şartnameler (165) kuruf8 Ankara ve Haytılarpaşa veznelerinde 
ıatılmaktadır. (4779) 1-4 

400.800 Deı.'.I Dötemelik deri yeıil 
200.000 n n ., Kırmızı 

• • • 
Muhammen bedeli (3500) lira elan 10,000 kg. f1'el yağı (24 ha

ziran 1949) pazarteai ıünü 1&at (10,30) en buçukta Haydarpaıada 
Gar binası dahilindeki Komiıyen tarafından açık ekıiltme uıulile 
satın alınacaktır. 

_ ıu işe girmek isteyenlerin (282) lira (50) kuruıluk muvakkat 
tem~nat ve kanunu~ tayin e~tiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
aaatine kadar Kemısyooa muracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyon.lan parasız elarak clatıtılmak• 
tadır. (4321) 4-4 

1 
MUDANYA POST ALAalNIN 

LiSAN OKULU g SEFERLERi o 

1 
O lıtanbuldan Armutludan g 

D. D. ve Limanları İıletme Umum İdaresinden : 

1 294, ISTIKLİL CADDESİ O Hereket Hareket O 

1 - Nümune ve ıartoamesi mucibince 1000 kilo filitre kitıdı 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Pazarlık 12. Vl.940 çarıamh günü saat 14 de Kabatatda 
Levazım ve Multayaat Şul:teıindeki Alım Komisyenunda yapılacaktır 

lll - Şartname ve nümune ıizü geçen Şubeden parasız alına 

-ilir. 

6.~uhammen bedeli 330 lira elan 1500 kı. toz sabun g Saati Saati g 
940 pertembe günü saat on birde Haydarpatada ıar bi- O Pazartesi 9,20 O 

1 dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile BÜTÜN YAZ AÇIKTIR 8 9,50 Salı O 
lll alınacaktır. o Çarşamba 9,20 g 
8'A ite girmek latiyenlerin 24 lira 75 kurutluk muvakkat Fransızca. ingllizce. Al- O 16,90 Perşembe O 

iV - İsteklilerin tayin elunan gün ve aaatte teklif edecekleri fiat 
üz.erinden % 7,5 ıüvenme paralarile birlikte mezkur Komiıyona 

at ve kanunun tayin ettiği veıaikle birlikte ekıiltme manca Lisan kursları g Cama 9,20 g müracaatları. (4410) 4-4 

G •aatine kadar komisyona müracaatları lazımdır· H f d 3 . O 14,00 Cumartesi O a ata a dera, ayda 4 lıra .o 830 p 920 1920 o 
U ite ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dajı· , aı.ar , ve , 0 

~atlır. ~ - 8ooooooıoıoooooooooo 
• • 

,MUZAYEDELER 
Setlktat lcra Memurluiuntlaa : 

\ llir alacatın temini iıin Mehmet Gültekin Lileli Şai-: Haşmet 
~.55 ı No. lı ev.le haeiz altına alınan tll perde, tahta sandalye, 
'~ lrt ev eşyasının ayni ev ioünde 20.1.940 pertembe wnna aaat 
' 11 10 a kadar açık arttırma suretile paraya çevrilecektir. Mah
~~f)'aya konan kıymetin satış ıırasıntla yüz.le 75 ti bumatlıtı 
'~de H .1.940 cumarteıi günü aa.at 9 tıl~a I~ .a ka~a.r ayni yerde 

1 artbrması yapılacaktır. Verııler muıterıııae aıt elmak izere 
' ın yukarıda ya:ıılı pn ve aaatlertıle orada bulumlarulacak me-

• llt mlracaat etmeleri ilin olunur. 
~ • &ir alacafın temini istif ası itin haciz altına alır.al\ bir 
~ t Stnıer marka .likit makinesi 18.6.940 salı ıünü saat 
~de lıtanbul San41al Bedestenintle açık arttırma suretile 
~)a ç~vril•cektir· Vergi ve telliltye müıteriye ait olmak 
'1~ alıcıların ayni ıün ve saatte mahalesinde ltulunduru· 

" lnemuruna miracaatları ilin elunur. 

İstanbul 5 inci İcra Memurlüjündan: 
lı.Q. '1erbum olup aatılmuıua karar verilen mut.telif cinı e• etyaaı 
~ 940 tarihine müıatlif aalı ıünü ıaat 16 daa 17 ye kadar lley· 
\ı • ~arlaltaıı. Tirte •kak, Makedo•ya apartımanıntıla aatılHatın
'-a t.lapleriu mezkur pn ve saatte mahallin.le bulunacak icra m e 

"• müracaatları ilin elunur. 

lstanltul Belediyeıinden : 
~- l'alcıi• kıtlasının bir kısmının bedim ve tabasıül .edecek en· 
~ilan (tluvar taşlarile kule üz.erine konulacak kiremid haric ol
' ilıere) satışı açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 1929 
't 31 kunııı Ye ilk teMDinatı 144 lira 79 kuruıtur. Şartname Zabıt 
~ l(~•rnelit Mütılirlütü k~leminie _ıörülecektir. ihale 24.6.940 pa. 
''-ı f(lnü aaat 14 te 8aıml lncamende yapılacaktır. Talihlerin 
b~ll:linat aakbuz veya mektultlarile ihale pnü muayyen aaatte 

t Eneümende bulunmaları. 
~il •' • Be~ekte ftumelihisarı caddeıinde 48 • 50 eaki ve 70 yeni 
~t.' No.lı laane enkazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuı
' 'tahmin bedeli 1400 lira ve ilk teminatı 105 liradır. Şartname 
~ve muamelit miidürlüp kaleminde gerülür. İhale 24. 6. 940 
,. e.i ıünü saat 14 daimi encümende yapılacaktır · Taliplerin ilk 
~ •ııat nıakltnz veya mektublarile ihale pnü muayyen aaatte dai· 

•ııcii11ıende bulunmaları. 

..,lllaammen 
1•tı1 B. 
lira 

lstanbul Defterdarlıiından : 
Muvakkat 
teminatı 

Lira 
Galata kürkçl kapı mevkiinde yağkapa· 
nl fÜ•rik memurlarının muhafazasıotia 

70 6 kilit zineir • 
Alurkapıda edan depeıun•a mevcut 
miıta•el ltir pre1e aakineıi, ltir f&• 

\' 120 9 mur karııtıraa makineıi. 

' '-karı.la mnki Ye evsafları yazılı menkulit laizalarıntlaki mu
' "en bedelleri lzerintlen açık arttırma .ıuretile ayn ayrı aahla· 
,,'· Satı, bedelleri nakılen ve peıintlir. ihale 20.1.948 per .. mlte 
,. laat 14 de defterdarlık milll~emlak müdürlütilnie tGplanaeak 
'"1en4'a yapılacaktır. Tcilipleriu muvakkat teminatla maayyea 

•e ıutte k•miıyen.la hazır bulunmaları. 

Ce,npstible - Carburant-Huiles 

Mazout: 90 t. (ai) 
S emi·colce: 400 t. (aj) 
Charbon lavemarin: 250 t. 
Benzine: 15000 litres 

Benzine: 11SO bidons 
Benzine: 4500 litres 

2!V er 9 

Signea pr. colı 
Etoupe: 20 t. 

Pr.o.,isl ons 

Orge et avoine: 36,5 t . 
Paille: 34 t. 

:o 23 t. 
Beurre: 900 k.. 
aourgeı: 12,S t. 
Haricets (tchalı): 6 t. 

(rectif.) 

Viande de mouton: 76650 le.. 
Haric•ts fraiı: 9,8 t. 
Coarres: 9,8 t. 
Viande de boeuf: 180 t. 
Beurre: 30 t. 
Foin: 1100 t. 
Herbe de prairie 
Savon en poudre: 1,5 t. 
Beurre: 15 t. 
Farine de fabrique: 200 t. 
Avoine: 22630 k. 
Provision pr. h6p. Rcrional (aj) 
F oin: 3360 t. 

A~uleations a la surenchere 
Divers objeta de maison 

Decombres caserne Taxim (une partie) 
Decombres bitine 
Machine a coudre Singer 
Objets de maison 

Divers ohjcts: 397 lots 
Marbre 
A utomobile F ord 
Animaux: 8 t~tes 
Piano usage 
Mofceaux de pain et resteı de repas 
Decombres tracteurs: 4 t. 
Moutons: 40 t~tes 

Moteur electr. marque A.E.G. ete. 

Oec<ımbres boutique 
Auto Ford 
Compteun elcctr.: 20000 p. (aj) 
Bois de sapin: 2~8 quintaux 

., ., hitre: il m1-bois de ıapin: 171 m3 

> ,, ıapin: 298 a 1 

Gre a gre 103SO -
:o 10800 -

Pli cnch 3400 -
Publique 3750 -

)) 5232 50 

n la litre O 25 

Publique 
Pli cach 

Gre a gre 

" 
D 

,, 
Publique 

" Gre a gre 
» 
]) 

Pli cach 
> 
)) 

Gre a gre 
Publique 
Gre a gre 
Pli cach 
Publit1ue 

Pli cach 

Publique 

:o 
ll 

» 
:o 

Publique 

" 
Pubiique 
Gre a gre 
Publique 

ll 

Gre a gre 
Publique 
Gre ; gre 
Publique 

> 

1236 79 
7600 -

2007 50 
1080 -
460 -
900 -
87S -
510 -

42157 50 
980-
686 -

54000 -
37500 -
49500 -

330 -
16500 -
20000 -

le k. O 06 

93200 -

1929 31 
1400 -

93 89 
. 587 so 
sso -

25 -
200 -

le k. O 01,50 

14 -

imtiyaz Sahibi ve Y a:r.ı itleri Direktörü: iımail Girit 

Baaıldıtı yer: Akın Basıwevi l.tanbal 

777 -
810 -

281 25 

392 44 
84 37 

92 i 8 
570 -

150 56 
81 
34 50 
67 50 
6'-
39 -

3123 -
147 -
103 -

4050 -
2813 -
3713 -

375 -
24 75 

2 ~7S -
1500 -

102 -
• 

11910 -

144 70 
105 -

7 04 
44 -
41 2S 

15 -

1 os 
30 -

300 -
87 21 
64 -

114 -

Municipalite Çanakkale 5-7-40 ıs -
" 

> 5-7-40 15-
> Mudanya 14-6-40 15 -

Dir. Archives et E.ccmom. Presid. 24 6-40 15 -
Conseil Ankara 

Ministcrc Aff. Etrangcres Ankara '24-6·40 16 -
:o Douanes et Monopoles Anlt. 26-6-40 lS -

' 
Dir. P.T.T. latanbul 24.6-40 15 -
Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 24·6-40 15 -

Com, Ach. Milit. Isparta ·26-6-40 16 30 
,, .. 24·6-40 11 30 

" 
,, 24-6 40 15 30 

" 
:D 24·640· 11 45 

JI Mil. Edirne 14-6-40 10 -

" " 
14-6-40 11 -

" ,, 2S-6-40 10 -

" n 12·6·40 11 

" " 
12-6-40 10 

.. " 
29-6 40 11 

n " 1-7-40 11 
.D > 3-7-40 11 -
> Mil. Lalapaıa 11-6-40 15 -

lcr Expl . Clı . de fer Etat H. pıaşa 27-6-40 11 -
Com. Ach. lnt . Tophane 12·6 40 14 -

,, Mil. Midya.t 2-7-40 10 -
Vilayet Kütahya 2S·6-40 ıs -
Hôpital Regional Afyon 17-6-40 
Com. Ach. Mil. Kırklareli 27·6·40 15 -

Sme Bur. Exec. Beyotlu Tarlabaşı 
Appart • Makedonya 

11-6-46 17 -

Com. Perm. Municip. lstanbul 24-6-40 
n :ı. 24·6 40 

Bur. Exeo. Beşiktaş lst. Sandal Bedesten 18·6-40 
" " " 20, '22-6-40 

Laleli Şair Haımet sok. No 5S 
8me Expl. eh. de fer Etat lzmir 
Municipalite lzmir 
Vilayet Seyhan 
Com. Ach. Milit. Babaeski 
Com.Ach. Mio . Def. Nat. Ank. 
C . A. Ec. Scienceı Polit. Ankara 
Dir. Fisc Lüleburra.ı 
Ilur. Exec. lqiktaş Marcbe Animaux 

Fatih 

24-6-40 
24-6-40 
13·6·40 
13·6-40 
10-6-40 
14·6·40 
11-6-40 
11-6-40 

14 -
14 -
13 -
9-

10 -
16 -
10 -

10 -
15 -

ee • . Perm. MuDicip. Istaobul Quar- 11-6-40 10 -
tier Sarıtlemir, Hamam sok. No 7 
S.A.T. de Bieres et Boissonı Nat. 

Com. Perm. Mun. lstanltul 11-6-40 14 -
Banque Agric. Suc. iz.mir 21-6-40 10 -
Oir. Gen. E.xpl. Elec . Tram. et T. lst. 20-6-40 15 -
li>ir. Forct Balıkesir 11.6·40 15 -

" " 12·6 40 15 -
" • 11·6-40 15 -
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Quotidien des Adjudicatıons 

ADMINISTRATION AB0NNEMENTS 
Ville et Province 
3 moiı Ptrs 450 
6 850 

12 .. 1500 
Etranger : 12 mois Ptrıı 2700 

Le No. Ptrs 5 
UMAKASA GAZETESi 

Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 

__ ,.. .... ~------------
Telephone: 49442 

Pour la Publicite s'adre11er 
a l'Adminiıtration Journal Professionnef des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poıtale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications euvertes A ujo urd'hui 
Mode Prix 

d'adjudicat. eıtimatif 
Objet de 4' adjudication 
·~~~~~~~~~~~~--~--~--~ • Adjudicafions au Rabai!_ 

Cautiou. 
provuoire 

Lieux d'adjudicatiou ~t du 
Cahier dea Chargeı 

C er str t cticns"F eı;t ratiorıs-Trav. Fublics-~ateriel de Construction-Cartographie 

Constt. dortoir Pli cach 
.,, konak gouvernem. Hakkari 

Creusement cana! et trav. d'arls Pli cach 

24853 15 
112498 16 
16391 89 

1864 -
6874 51 
1229 39 

Com. Ach. Corps Armee Eskişehir • 
Vilayet Hakkari 
lngenieur de la ı 6eme Section aes 

Jourı Heureı 

27-6-40 1ü -
26·6·40 14 -
28-6-40 15 -

lnstall. eau de ville, constr. reservoir et bat. 
pompe de l'Etablissemcnt de fob. de Fer 
et Acier de Turquie (cah eh 250 P) 

40224 75 3025 -
Affaireı Hydrauliques d' Antalya 

Etaltlissement de Fab. de Fer et Acier 24-6-40 15 -

Constr. pont Publique 6242 59 
,, en parquets et avec agrandissement de Gre a grc 22050 30 

la route de Divanyolu a partir de Dört· 
yol juıqu'a Kuruköprü (aj) 

lnstl\ll• eau dans garnison Ankarn ,, 
Repar. avec trav. d'arts sıroute Şarköy-Göl· Pli cuch 

cük: et constr. petitc bit. pr. equipe 
(cab eh 485 P) (ai) 

1213 48 
94488 19 

468 19 
1653 77 

182 03 
5974 41 

E ı ectricite-Gaz-ChaLffage Central (lnstallation et Materiel 
Amp~ules a mercttre ee 1000: 10 p.-id. de Publique 549 - 41 t8 

2000: 10 P· 

t:ilbi l lement - Chaussures • T issus - Cuirs 
Peau vcrte pr. tapisserie: 400000 d.c.m.9·id. Pli cach 33000 - 2475 -

rouge: 200000 d c.m.2 (c. eh 165 P) 

de Tunııuie a Karabük 

Oir. Trav. Pub. Kırklareli 24-6-40 14 -
Municipalite Adana 25-6-40 15 -

Com. Ach. lnt. Ankara 10-6-40 14 -
Dir. Trav. Pub. Tekirdat 28-6-40 ıs -

ter Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 27-6-40 10 30 

Adm. Gen. Cb. de fer Etat Ankara 25-6·40 15 -
Caisses H. paşa 

Bottines: 1200 paires Gre a gre 7320 - 1098 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Oep. Aviat. 10·6-40 10 -

Ameublement po~r Habitation et Bureaux-Taeisserie ete. 

Bancs: 38 p· Gre a rrc 
Armoire metallique: 8 p » 1280 -

Tri!tısport-Chargement - Dechargmen~ 

Transport provisionı et fourrage: 125 t. Gre a gı e 

Com. Acb. lnt. Marit. Kasımpnşn 
96 - Dir. Gen. Cartographie Aııkara 

Com. Ach. Mil. Edirne 

(Lire la suite en 3me page) 

P-------------,--.--=--~-=-----------..-........ ---·~~- -------=-----,- ~·---..... 

@ 

1 

11-6-40 10 -
17-6-40 15 -

10·6-40 15 -

A VIS OFFICIELS 
De l'Administ r ati on , Gen erale deıf 

Chemi ns de Fer et d es Ports 
de l'Etat Turc 

200 tonnes de dechet de coton colorie ou blanc d'urıe 
valeur estimative de Ltqs. 70.90() seront achetees par voi~ 
d'adjudication sous pli cachete le Vendredi 21 Juin 1490 ' 
15,30 h, au local de l'Admlniıtration Generale a Ankara· 

Ceux qui deıirent y prendre part deivent remettre a l• 
Preıidence de la Commissien le jour de l'adjudication j u•· 
qu'a 14,30 h. leurs offreı . une garantie provisoire de Ltq• 
4. 750 et les certificats exires par la loi. , 

Les cahiers des charıes sont en vente au prix de Ptr•· 
350 aux Cai11es d'Ankara et de Haydar, acha. (4645) 3-4 

Memento des Fournisseurs 
LF.S ADJUDICA TIONS QUl AURONT LIEU DiMAIN LE 1 t .6.9-&0 

Vilayet Diyaritakır : 
Conatr. mai11na immiı~ [No 1423) 

Hôpital Modele Ankara -: 
Sel, peınme de terre, aoude, macaronis, 

vernıicelle1, farine {Nı 1427) 
~ir. Gen. Exploit. Elicb. Tramı. 
et 'fuauel lıtaobul : 

Com. Ach. loteo. Ankara : 
Courges [No 1433} 

Dir. Forets Bahkeıir : 
Jıo[ı de Hpin {No 1433]• 

Com. Ach. Milit. Kayseri : 
Sucre, thc et raiı in ae• [No 1439] 

Oir. loıtihıt Kepirtepe de Lır 
leburraz: 

Lait~n ıt pi eceıı en fonte [No 1.430) ı Trav. art~ıienı [No 1440] 
Dır. Pr. Meaop. Balıkeıır: Muoicıp. Traluon : 

Trınıport articlH rnonopoliıes [No 1431) Ampouleı clc&tr. (No 1440) 
Muoicip. Adana: Dir. P .T.T. Kutahya : 

Poteaaı: en Hpin {No 1440] Pain, leııume1, viance de boeuf et div, 
leı•me1 (No 14321 

Mecıcauuıata et articlea ıanitairu 
[No 1432] 

Benzine [No 1432] 
Fer l elaeval (No 1432] 
Cbarlaon Ce terre et boiı [No 1433] 

Cbemins de Fer Etat : 
Tuyauıı: l ı•r. en fer et ıılvaniscı 

[No 1432] 

Com. Ach. lnt. Tophane : 
Blche lraada {No 1442) 
Article1 electr. LNo 144SJ 

Dir. Gen. Exploit. Ports Etat: 
Machine-outil lt tour1 [N-> 1443) 

Com. Ach. lot. Maritime: 
Toile fine pour doualure 1444) 

Com. Ach. Milit Edremit : 
Voifure de charge (No 1445] 

---~-~-- ~.-...-~----------

GELiNCiK SICARAS.1 CIKTI 
En müşkülpesentleri de dahil oldufiu halde har sınlf tutun tiryakisini mem

nun etmek arzusunda bulunan 

iNHiSARLAR I DARESI 
bu kerre piyasaya arzettlll uçlu ve uçsuz GELiNCiK 

sııaraslle, içimi tath ve kokulu olmakla beraber mev

cut nevllerden daha ince bir sllara arayan tiryaki 

zUmreslnl tatmine çah,mı,ttr. 

Bu evsaf, bilhassa bayanlar tarafından aranlldılı için 

aynı zamanda onlar1n da sllarası olacaktır. 

Fiyatı 16 1
2 kuruş 

.. 
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