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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Kuruı 

3 Ayhtı 450 
6 850 

12 .. 1500 
E<"nf'b. uıeaıl~ketler için 
l '2 ylığı 'nfl( ı 

Sayısı 5 Ku uş 

Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur. 

CUMA 
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HERGÜN ÇIKAR iKTİSADi. MALI. TİCARi VE ZİRAi 

7 Haziran 1940 

İDAREHANE 
Galata, Eıki Gfimrük Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAİRE 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehanemh:de görü,ülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No 1291 1 
........ --------..~~-

Umum Tüccarların ve müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Ekonomik Haberler 
~ '•cat birliklerinin muamelele
nde maruz kaldıkları mUsküllt 
İ~rıeat ve ilhalit birliklerinin 

'-••.. d . • d . '" pro,-ram aırc.ıo e ıcra· 

~ f••liyetlerinde bazı mitküll-
ltıadüf olunmaktadır. 

~'-~ti merkesi iz.m.irde. h~lu· 
,rı ıbracat birlikl~ranın ıtt_ı~al 
,•tuuna iircn hır mad~eyı la
~· buldaa ibrae etmek 11teyen 
~1 ibrautıının lzmirde hiçbir 
~ı olmadıtı, o malı ia lz. 
)tltdtki birlik aabunıa giren 
~ltrden hüaitütüa başk~ ~i~ 
~~•al merkezinden getırttıtı 
'-ide llmirdeki l.irlite dahil el· 
~ltıııınclan delayı ıtmrükler~e 
' 1ıı11~ ihaacına müsaade edıl· 
... Qıtlttedir. Bundan bir kaç fİİD 
h tl ibrac olunacak bir zeytin· 
~,,ı Partiainde görülen bu milt· 
~'- tiQıdi de ibrac olunacak ba 
f
1 

ltr İtin kendiaini göatermittir 
~dtden ıetirilip lstsnbuldan 

\ •c olunacak bu bademler i~n 
~i~C~tçıoın İzmir badem ihracat 
.,i~1ne kaydolunmaaı liı.ımgel· 

•dıiia olunmaktadır. 

'-rıs ayında lzmir limanından 
~ . yapılın ihracat 

' llıırden bildirilclitine ıöre 
\{" ayın.la İzmir limanından 
~4~ıı 916, A~manyaya ~2i, 
~lı trılr.aya 526, lngiltereye .. 84, 
~11•tiıtana 3 IO, Rumanyaya, 
~; Ç•ko-Slovakyaya 202, Fran 
'~ 143 Arjantine 138 bin lira 
\~k İzere 3,655,623 liralık 
'ıı."t yapılmıttır İhrac edilen 
'tı;ı "lln sikleti 25,760,000 kilo 
l 1l•ndadır. 

'
11 

•tne, yağmur dolayıaile, 
~ ilk rekoltesi üçte bir azdır. 
~ ~ ltııattakalarda tarlalar bili 
\~lındadır. Bilbusa son yat 
' tda yaimar ve doludan za· 
\ llı\ihimcedir. Alakadarlar, 
lit~' ltıiktarını teıpit etmekte· 
~ ,'- Ödemişin Kiraz nahiyesi· 
\ •tıdık büyüklü~ünde dolu 

OllliitUlr 
~ ~Gıtı, incir rekoltesi normal· 
~· p •kat bazı batlarda haata. 
~ltılır. Tedltirler almm~tt.ır 
y ıı blahıulü çok ltereketlıdır 

\ 1'bani zeylin sahaları alaka· 
't);'ca tespit edilmektedir. Bu 

1111ilder aşılanmak ve iyi 

lj l S T A N U L --
C4RET VE ZAHiRE BORSASI 

C E L E 
Ton 

fİATl.AR 
Aıatı Yukarı 

K. P, K. f' . 

6 22,S 
S-

152 20 
4 25 

' 10 

5 1,S - -
s 12,S - -
s 12.s - -
17 15 - -

382 20 395 -
34-
63 - 65 -
27 20 30 20 

S 
N 

625 fındık iti 

Ton 
6 

75 l•yn p•ynir 
10 Un 

~6 
30 

bakılmak şartile kiylüye, fazla 
gelirse kasabalar halkına datı

tılacaktır. 

ltalyaya kllring yollla yapılan 
ihracattan alacağımız 3,5 

mı lyınu buldu 
Türkiye·İtalya arasıoda yapı· 

lan son klirinr anlaıaıaaıodan 
aonra İtalyaya yaptıtımız ticari 
mübadelelerde klirinğ laesabla· 
rında lebimize olarak 3,5 mil- . 
yon liralık bir yekun birlikmif· 
tir. Bu yek&inun pnden rüne 
artması ve İtalyadan yapılacak 
itlaalat güçlüklerinin fazlalıııması 
yüı.ünden Ticaret V ek ileti ken· 
tenjanları dolmut olan bazı mal· 
ların İtalyaya rönderilmeaiai 
menetmittir. İtalyaya yapılaeak 
aatışlar 'imdiki lııalde yalnız yu· 
murta ile paçavraya oıünhaaır 
kalmııtır. ltalyaya ile mevcui 
anlatma hük6mlerine ıöre blo· 
kaj miktarı 1,5 milyon lirayı 

&flıi• takdirde iki taraf araaında 
teıekkül edecek muhtelif bir 
komiıyonun blolle edilen parayı 
tesfiye etmesi ıçap etmektedir. 

Hükumetimiz, ltalya bükume. 
tine müracaat ederek tesfiye 
itine baılanmaaını iatemittir. İta· 
lyan murahbaalarının bu iÜnler
de şet.rimize gelmesi beklenmek
tedir. 

Diier taraftan evvelce İtalyaya 
ıinderilmeai menedelen dört 
yüz ton arpanın eaki satış oldu· 
tu için tüccarların raptakları te
ıelıtbiialer üzerine bu tGccarların.rı 
mutazarrır olmamaaı için Veka
let D• malların ihracına müu· 
ade etmiştir. 

Sumak talebi 
İaim ve adresi aıatıda ya:ul ı 

firmal.r memleketimiz.den ıomak 
ithal etmek istiyor : 

1 AmericanOyewood Company, 
22 East -'O th Street, 

New York, N. Y. 
2 J. A. Barkey lmporting Compa03 

ine. 82 Beaver Street, 
New York, N. Y. 

Hortum tedariki 
Bir çok zaı.-ıaııdanberi haric

den hortum ielmiyor. Diter ta· 
raftan İstanbul Belediyesi hfai-
yeai ba,ta olmak üzere bir çok 
belediyeler itfaiyeleriuin borlu· 
ma ihtiyacı nrdır. BillaaHa lır.e· 

tea bortumun paaif müdafaada 
büyük yeri bulunmaktadır. Ti· 
caret Vekaleti baricden hortum 
tedarikine çalıttıtından iıtanbul 
İtfaiyesinin ihtiyacı miktarı Ye 
cinsleri de Mıntaka Tıcaret mü
dürlütü vu~ile~orulmuttur. 

lhtiklr komisyon11 kalay ve di
ğer bazı maddelerin fiyatlarını 

tes~it etti 
İhtikar kemiayenun her pa· 

ı.arteai ve perıembe rünleri top· 
!anmaktadır. Komiıyen dün de 
toplanarak mutad meaaisine de
vam etmit ve bazı etya fiyat-

ıo Fuuly• 
30 Arpa 

~ Gl~EN 
\ !~tı 81 1 Tiftik 

tO 1 

30 larının tcsbiti İfini bitirmittir. 
78 Bunlar yakmda bütün eınafa bil· 

dirile8ek ve etiketle aatıj yap· 
maları teblit elunacaktar. 17 

'>'ış PİATLAR 
1 l' ı . '"erpul 

' . Şı1ta,. , v· 
•llipek 

3 74 
4 76 
4 45 

Komiayon dün kalay fiyatları 
üaerinde de eualı tetkikat yap· 
mıtbr. Yeni kalay fiyab ve ta· 
cirlerin ne kadar kirla aalıf ya· 
pabile•kleri teabit edllmiftir, 

Müteahhitlerin Takvimi 

YARIN 8. 6. 940 ta Y APlLACAK İHALELER 

Diyarbakır Vilayet!: 
Giçmen e"tleri inı. (Ne 142') 

Ank Nümune Hast.: 
Toz ve k••mıı ~eker (No 1426) 

O.O. Yolları Afyon: 
Maden kimiirü nakli (No 14l9J 

Kemalpaıa Belediyesi : 

Balıkesir Orman Müd : 
Çıra (No 1438) • 

Kocaeli St1lb Hak : 
Üatiibaç akürııüllıörlu radyo elektrik 

rrotörii ., •· (No 1441) • 

Çübuk Belediyesi: 
Su teııiutı (No 1442) 

Elektrık te•.atı şc\ıake gurubu (No 14191 Hamiş : 1 ] Tırnak ıçine alınını, nıı· 
Elizıt Tümen SAK: meralar, işin hangi nyılı ırar.eted" neır· 

Saman (No 1429) olduı.roau gö.tcrir. 

Seyhan Orman Çevirge Müd. : c•ı Soı:ıunda y11dız ıaretı bulunan itle 
Çım oduaa (No 1432) • DJİİ•avedoy• •İttır. 

~----------·----,_,,.,........, ...... -----------------------------• 

VIUNA <ASALA 
İnşaat -Tamirat- Naha işleri - alzeme-Harita 

------------~--.---..,.,.,...,-~---
Edirne Nafıa MüdürlAiünden ; 

Viliyetimi:ıt köprülerinden bir çeklarında yapılaeak yapı 

middetle paz.arlıta çıkarılollflır. 1 
A - Keşif bedeli 1266 lira ı:K.I kuruıtur. 
B - Muvakkat teminat milcdarı 95 liradır. 
C - Fazla izahat Nafıa müdürlitünden alınır. 1 
İhale lU.6.940 pa:ı.artesi saat 10 da Nafıa •Üdürlügün de yapı· 

'acaktır. 

Samsun Beletl.iye Riyasetinden : 
Samaun Gıızi caddesinin Oamaniye caddesile lise araaındaki kıs· 

mının parke olarak yapılma11 kapalı zarf usulile ınüoakasaya _çıka· 
rılmııtır. 

Muhammen bedel: 11153 lira 92 kuru~hır . 

Muvakkat teminat: 836 lira 55 kur•ştur. 

İhale 2490 aayılı arttırma ve eksiltme kanunun tcvfil.011 ve 
ı4.6.940 pazartesi günü saat 15 le Samsun Belediyesi Daimi Encü
meni huzurunda yapılacaktır. 

Daha fazla malumat almak ve gerekli şartname ve kcşifname· 
leri görmek isteyenler Belediye b fmühendislitine vere Eoeümene 
müracaat etmelidirler. 

l!ksiltme lıtaabul Vakıflar ba,müılürlltinde komiayonda 22 
temmuz 940 pazartesi ırani saat 14 de yapılacaktır. 

Bu ribi işleri yapıaıt olan müte11hhitller her J'Ün ötleden soora 
fenni 'ıntname,münakasa' prtnameai ve mukaveleoameyi almak Üzere 
Vakıflar batmüdürlüğiinde itaşmimarlı~a •Üraceatlerj. · 

İstanbul Levazım Amirliil Satınalma K.omfıyonunclan : 
17 kalem elektrik malze111eai alınacaktır. Puarlıkla ekailtmeıi 

11.6.940 ıalı günü ıaat 14,30 da Tophanede levazım imirliti aab
nalma komisyonunda yapılacaktır. Ketif bedeli 182 lirt:t 25 kuruı, 

kati teminatı 27 lira 34 kuruştur. iıteklilerin belli aaatte kewlayeaa 
r•lmeleri 

DeYlct Limanları lıletme Umum Mi'icl6rlüfünden : 
220 lSO Tolt)uk elektro motörle akuple punte arası 1500, punte 

irtifaı 250, alacatı i' k•tru ara içinde takriben 780 milimetrelik 
yüksek kabiliyetli yeni bir terna tezgahı üniversal ayna ve bir kıt'a 
ölçli Amerikan mandarinile aeraber aatın alınaeaktır. Ellerinıle ltu 
evsafta laa:ıır malı buluaanların tekliflerini 1 \ .6.940 tarihine kaiar 
idare levazım ıuiteıiae vumeleri. 

alıaa işteri-, li'u_1__,,asi·-ye_v_a -y-a-zı,,_ha_n_e_,Lc-v-z-. ---
---- __,_..,._ ............. ~ ~ 1111 

Türk HaTa Kurumu latanbul Vilayet Şubesinden: 
Nümuneaine röre 4 milyon kitıd rozetin yaptırılması açık ek· 

ıiltmeye konmuştur. Muhammen bedel 6UO liradır. 17 haziran '40 
pazarteıi ıünü ıaat l 4 te münakaaaaı yapılacak ve fiat deter ıörü
lürse muvakkat ihalesi yapılacaktır. Ekailtmeye iştirak edeceklerin 
yüzde 7 buçuk teminat akçeıile ltirlikte mezkür rüo ve saatte ve 
şartnameyi ıirmek iıteyenlerio de her iÜn Ca~alotlundaki ıube 
merkez.iae müracaatleri. 

Kereste, Tahta ve saire . 
Kırklareli p. T. T· Müdürlüfünden : 

Demirlr,iy Rum kuleleri uamıudaki devlet ormanlarandan kesil· 
mek ve müretteb bulundukları mahallere teılim şartile idari ve fenni 
şartnamesindeki enafı havi muhtelif eb'adda 1686 aded meşe cin· 
ainden telgraf direti kapalı 7.arf uıulile ekıiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 9542 lira, muvakkat teminat 715 lıra 65 im· 
ruf olup eksiltmesi 21.6.940 cuma günü aaat 16 da Kırklareli P.T.T. 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

İıteklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu, 
Ticaret Odası veaikaıından başka müteahhidlik veıil.:ası Ye teklif 

İstanbul Belediyesinden : mektubunu muhtevi kapalı urflarııu o gün aaat 15 e kadar komiı· 
Beşiktaşla Barltaros Hayreddin türbesi etraf duv11rlorı inşaatı yona vereceklerdir. 

açık eksiltmeye koııulmuıtur. Keşif bedeli 3497 lira 40 kuruş ve ilk 1 Fenni ve idari tartnameler Kırklareli P.T.T. müdür11tüudea 
teminatı 2Ei2 lira 30 kuruştur. Keşif ve tartname zabıt ve muame· parası:ıt Terilir. 

lat müdürlüfıü kaleminde göriilecektir. İhale 24.6.94) paıarte5i günü 1 • Kırklareli Derekly nahiyesi Kuru dere devlet ormanların· 
saat 14 te dıtimf encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak• dan ~e:ilmek ve miiretteb bulundu darı mahallere teslim tartile ida· 
buz. veya mektuplıın ihale tarihinden 8 gün evvrl fen işleri müdür· ri ve feaoi ıartnamesindeki evsafı havi altı melre lulünde 700 aded 
tütüne müracaatla olacakları fenııi ehliyet ve 940 yılına ait ticaret ı meşe cinsinden telıraf direii açık eksiltme uıulile münakasaya ko· 
odası vesiLtalarile ihale ıünü muayyen saatte daimi encümende bu· nulmuıtur. 

lunmaları. j Muhammen bedeli 3600, muvakkat teminat 270 lira olup ek-

fzmir likin Müdürlülünden f siltmesi 21.6.940 cuma rünü saat 14 te Kırklareli P T.T. müdiriyet 
binasında yapılacaktır. 

Vilayet dahilinde kereııteai iskan dairesince ver'lmek ve sair İsteklilerin muvakkat teminat mektubu veya banka mektubu 
~ malzeme ve bütün işçili~i ınüteahlaidiııe ai~ ol~nk ü-ıer~ Urla koza· Ticaret Odaaı vesik ıı ve müteahbidlik veıikaıile o gün me:ıkur 
I sı merkezinde 100, Bergaınanın Kın1k nahıyeaı ruerkezmde 40, Kı· ıaatte Komisyonda bnlunmalara. 
nık nAhiyeıine merbut Dündarlı köyünde 40, Zeytindat nalaiyeai İdari ve fenMi şartnameler Kırklareli P.T.T. müdürUltünde pa-

l merkezinde 15, Sığancı köyünde 26 ve Dikili kazası merkezinde 30 rasız verilir. ! röçmen evinin inşası 2490 sayılı arttırın• ve eksiltme kanunu mu- 1 • • 

ı cibince 5.~.940 tarihinden itibaren 15 ıün müddetle ve kapalı zarf Nakh yal_.:_~Uk18!TI8 - Bo_ıallm.a 
•aulilc munakaaaya çıkarılmııtır. 1 İ A 5 

apbrı aca ev er . .,! u arrır 1 • r a111a yapı ac . . . 

1 
Y 1 k l 8 ı.· l k~ · t'ptir u ı .ı l ak 100 atanbul LcYazım mirli~i atınalma Komisyonundan : 

· b b · 599 lira .4j kuruştan muhammen ketif bedeli mecmuu Haydarpaşa cıhetınde 5110 ton kara naldıyatı yaptırılacaktır. 
;;;~8 ~· erı diğerlerinin ite heri 475 lira 78 kuruştan ceman 71842 pazarlıkla ekıiUmesi I0.6.940 paz.arteai rünü uat 14,30 da l'opba-

1. 7., ı;.a vel nede Lv. amirliti aatınalma l<omisyonuoda yapılacaktır. Tahmin be· 
ıra 0 ~urut ur. d ı· 8 1° 1 · · 167 ı· 70 k Ş · k 1 Bu in .. atıa umumu bir.len ihale edileceA-i rilti ayrı ayrı da ve· e ı 111 ıra, l:at t~mıoah ıra uruıtur. art•ameaı O· 

1 b·ı· A k k b. d n aerclı b'ır kaç mevkie talip miıyonunda görül6r. isteklilerin belli aaatte komisyona ıelmeleri. ri e l ır. nca rere umumuna ır e • -- _ ________ .;.._ ___ _ 

oıaoların yukarıda mevki. ve adetleri y•~1~1 inşa'*t rerıerh~de yapıta- ahntl\at, Benzin, ıakina yağları v. s. 
cak e\•lerin mecmuu üzeraaden her yer 19ın ayn ayrı teklıflerde bu- -
lunmaları şarttır Berıama Belediye Riyasetinden: 

ilı ale 2 t.6.940 rünü ıaat ıo da lzmir iakan müdürlüğ'önde mu- Elektrik santralı ihtiyacı için 1800 kile kuru buhar ailin.lir r•tı 
teşelddl komiayon tarafından yapılacaktır. 2000 kilo makine yağlama yatı ve 48 kilo ibtüpü açık ekıiltme sa· 

lıteklilerin yüıtde 7 ,5 dan muvakkat teminatları ile 2490 sayılı retile mühnyaa edilecektir. · 
kanun hükümlerine röre icap eden veaaik ihale rünün muayyen Alrnacak bu malların muhammen bcıılelleri ccman 2008 liradır· 
saatten evvel komisyon reiıliğine makltuz mukabilinde verileeektir. Şartnaweleriui göruıek iıteyenler Belediye k :ılemindea paraaız 
Posta ile gönderilmesi halinde vakua ıelebilecek tealıbür nazarı iti alırlar. 
ı.ara alınmayacaktır. Eluiltme 20.8 ,940 taribi•e raatlayao per,embe rlnü aaat O• 

işbu inıaata ait plan ve evrakı saireai her rün \zmir iıkin mü· lteşte Belediye dairesinde yapılacaktır. 
dürlütünde rörülebilir ------ Muvakkat teminat miktarı 150 lirad1r. Talibleria 24'0 aayıh 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer (T ıslsat ve Malz.) kanunun yukarıda yaz•ı. veaikaıarı hamilen mezkür ıtn ve aaatte 

•• _,,. - Belediye riyaıetioe müracaatları ilin olunur. 
lıtanbul Vakıflar Saımüdürlüiünden : 

Meydancılı ta Y eaipoıtane caddeıiode Valide lıanına yeni bir 
aaanaclr vaz'ı 7. 6, 9-40 tarihinden 22. 7. 940 laribiae kaiar a~ık ek· 
ailtmeye konmuıtur. 1 

Bedeli kitfi 4510 liradır. 
Te•ioata muvakate 338 lira 26 kınuıtur, 

l 

Darphane ve Damıa Matbaası Müdürlüfünden : 
65 ton almi iı.ok ve 70 ton Kriple wadeu kömürü •ilk eksilt

me ile ve 35& ton Karabik iı.abe koku kapalı zarf uaulile satıa 

ah nacaktır. 
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an 
Gmsi Şekli 

A) l\iUnakasalar 

(nşaat, Tamirat, 1taf ıa i lari, Malzeme, hari-!.'.:. 

Urla kaz.asında kiirgir göçmen evi İnf. : kapalı z. 59948 -
ıoo ad. 

Kınık Nabiyesintle ve Dündnrlıda kargir 
göçmen evi inş.: 151 ad. 

Köprü tamiri paz. 
Samsun Gazi cad. Osmaniye caddesile lise kapalı z. 

arasındaki kısmının parke olarak yap. 
Beşiktaş Barbaros Hayrettin türbeıi etraf aç. eks . 

duvarları inş. 

71842 7i 

1266 80 
'1153 92 

3497 40 

Elektrik- avagazı-Kaloriter(tesisat ve malzemesi) 

Meydancıkta Valide hanına bir asansör yap. aç. eks. 4518 -
Elektrik malzemc:sı: 17 kalem paz 182 25 
22() 380 voltluk elektro motirle akuple bir 

torna tezgahı üniversal ayna ve bir kıt'a 
~lçü Amerikan mandarinile beraber 

Matbaa işle ı i - Kırtasye-Yazıhaneleva ~· 

Kağıt rozet yaptırılması: 4000000 ad nç eks. 600 

Kereste, tahta ve saire 

Telgraf direği meşe cinıinden : 1685 a.&. 

n : 780 ad. 

akliyat Boşaltma Yükletme 

kap lı z. 
aç. ek11. 

Haydarpaşa cihetinde knra nakliyatı yap.: pu. 
500 t. 

ahrukat Benzin, Makine yağlan v. s. 

Yakacak ihtiyacı aç. elu. 

Kuru buhar silindir yağı : 1.8 t.-makine .. 
yağlama yağı: 2 t .-üstüpü: 48 k. 

Sömikok: 65 t. (tashih) 
Kriple maden kömürü: 70 t. (tashih) " 
M üteferrii 

9542 -
3600 -

1118 -

2008 -

1485 -
lll50 

Amonyak kompresiSrfl ve teferriiah: 1 od. kapalı z . 14000 -
Seyyar mutfak: 500 ad. (temd) " • 175000 -
Bel ipi: 18 t. 
Bileme wakineııi zımpara ta,ı: 300 ad 
Gemici el feneri: 900 ad. (temd.) 

Erzak, Zahire, Et, Seb7e v.s. -------- --· 
Koyun eti: 160 t. (şart. 416 kr) (lemd.) 
Taze fasulye: 20 t . (temd.) 
Taze kabak: 20 t. (temd.) 
Taze fasulye: 5S t 
Taze kabak: 85 t. 
Taze erik: 7. 5 t. 
Yi7ecek ve yakacak 
Ekmek pişirilmesi: 54750 k. 
Ekmek: 49 t. 
Ekmek: 8 t.-koyun eti: 3 t. -ıüt: 4 t.-yeturt: 

4 t.-tereyaj': 400 k.-pirinç: 1 t ··buli'ur: 
250 k. 11otan: 300 k. 

Erzak: 36 kaleoı 
Dathç ve ku:ı.u eti: 38 t. 
Limon: 156.420 ad 

B. M O 7 a y e d e 1 r 
Kilit zinciri: 2 ad. 
Prca makinesi: 1 ad.·çamur kaıa,hrma ma

kinesi: l ad. 
Şevrole marka otomobil 

Matbaa makinesi harflaıa ve teferrüatı 

paz. 
s~. e ks . 
paz. 

paz 

kapalı z. 

paz. 
aç. eks. 

n 

" 
n 

n 
kapalı z. 
aç. eks. 

a~. art. 
)) 

.. 

n 

1500 -
1350 -

83250 -
2800 -
2600 
6600 
3300 

k. o 50 
312S 40 

10 -
129 -
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sav . yedeler Listesi 

95 
~6 55 

262 30 

338 26 
27 34 

71!i 65 
a10 -

İzmir İıkin Müd. 

., 

Edirne Nafıa Müd. 
Urf• Belediyesi 

i-. Belec:liyesi 

İıt. Valuflar Ba,müd • 
Tophane Ln. SAK 
Devlet Llwuları İşlet. U Mütl. 

Türk Hnva Kurum• lst. Vil. Ş•b. 

Kırklareli P.T.T. Müd. 

n 

lb7 70 Topllane Lvz SAK 

115 15 
78 85 

1050 -
IOOOO -

112 50 
202 S9 

5410 -

41 -

1125 -
234 sa 

9-
9-

Adana Detum ve Çec11k Baltımevi 
Ba,tah. 

Bergama Belediyeıi 

Darphane ve Matbaası Müd. 
,, 

İz.mir ile lediyeıi 
İzwirde Bornova Aık SAK 
lobi.arlar Umum Müdürlüp 

" D O. Y eJları Haydarpa'a 

Ank. Lvz. SAK 
İıt. Komut. SAK Fındıklı 

" 
" 
" 8alıkcair Ask SAK 

Adana De§'um ve Çec11k BakımCYi 
Kayseri Tayyare Fabrika11 SAK 
Edirne C. Müdiei•m. 
Aksaray Memleket Hut. 

Nittle n 

Yükıek Muheniis Mektebi SAK 
'f opbane Lvz. SAK 

İat. Defterdarhta 
> 

İıt 5 ci İcra Tophane .Karaca Çık
maz Sok. .'t: 11 

İst. 3 dl İcra İst. Ank. Cad. .~ 80 

21·6-40 10 -

21-8 40 

10-6·40 
24.S-40 

10 -

10 -
15 -

24-6·40 1' -

22-7-40 
ı 1-6-40 

14 -
14 30 

1 ! ·6-40 ıı knd r 

17 6·40 14 -

21 6 ·46 16 
21-6 40 14 

10·6·40 14 38 

17·6 40 14 -

20-6-40 15 -

24·6 40 14 
2a.6-4fl 14 

21-6 4f> 
24·6-40 
2~ 6 40 
24 6-40 
25 6·40 

8-6 40 
14-6-40 
14·6 40 
21-1·46 
21·1·40 

8-6·46 
17·6-40 
12 6·40 
19·6·40 
18·6-40 

17·6·40 
24·6·40 
24-6-40 

i0·8 40 
20·6·40 

10-6-40 

10-6-40 

17 -
il 
14 -
15 -
10 30 

11 -
il -
l l 
11 
11 
11 
14 -
IJ 30 
15 -
l~ -

16 -
14 -

14 -
14 -.. -

16 31) 

-----~~-----~-,-~--~-~~~~~-------~~--~ 
~~~~~------~~~~~~~~~~~~-

Bunlardan Sömi kokun muhammen bedeli 1482 ve mavakkat 
teminatı 111,15 lira ve Kriplerin bedeli 1050 ve teminatı 78,75 lira 
ve Kokun bedeli 9450, teminata 708,75 lirndır. 

Sömi kokun eksiltmesi 24 6.940, kripleo n eksiltmesi 2i.6.940 
ye kokun eksiltmesi 26 6.940 günleri saat 14 de idaremizdeki ko· 
misyonda yapılacaktır. 

Bu eksiltmelere girmek istiyenler 2490 sayılı kanun mucibince 
ibrazına mecbur oldukları ve aik ile muvakkat teminatı eksiltme 
ıünlerinde muayyen ıaate kadar mezkur komisyon rsislitinc ver
meleri lazımdır. 

izabe kokuna ait teklif mektubu kapalı ve mihürlii bir sarEla 
cluıiltme saatinden bir saat evveline kadar verilmi' elacak •• mu
kabilinde makbuz alınacnktır. 

Şartnameler I0.6.940 tarihinden itibaren herrün idareden verilir. 

Müteferril< 
lzmir Belediyesinden : 

Yerinde monte edilmek şartiyle mezbaha idareıine bir adet 
amonyak kompressöri ve teferri5atııııo satın alınması, Mezbaha 
miidürlüjünden beılelsiz verilecek fenni ve mali f&rhıamHi muci· 
itince kapalı zarflı ekıiltmeye konulmu,tur. Muhammen bedeli 14000 
lira muvakkat teminatı 1050 liradır. İhalesi 21.6.940 cuma güoö saat 
17 dedir. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde ha:ıırlanmıt teklif 
mektupları ihale rünü azami saat 16 ya kadar encümeuıie riyasete 
Yerilir. 

BornGva Adceri Satınalma Komisyonundan : 
Nfimuneıi mucibince 580 aded seyyar mutfak ikinci defa kapalı 

zarfla ekıiltmeye konmuıtur. İhalesi 24.6.940 pazarteai i'ÜnÜ saat 
11 de yapılacaktır. Umum tahmin tutarı 17!J bin lira, ilk te mi11ah 
ıo bin Jiracf ar. Şartnameti llırıin Ankara, İstanbul levazım amirlik· 

leri ve İzmir BornevaJa aıkeri sahnalma komiıyonunda görllür · 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesi
ka, yiue bu kaııunun tarifatı daireıinde teklif ve teminat mektula· 
larmı ihale ıaatiııden bir ıaat evveline kadar makbuz mukabilinde 
İzmirde Bornovada aıkeri satıaalma kemisyonuna vermel~ri. 

D. D. Yolları ve Limanları Umum Müdürlüğünden : 
Muhammen 1350 lira olan 900 aded ıemici el feneri 25.6.140 

aalı güaü 18Dt 10,30 da Haydarpafada ıar bina11 dahilindeki komis· 
yon tarafından pazarlık usulile ıahn alıuacaktır. 

Bu ite rirmek iıtiyenlerin 202 lira 5v kurutluk kati teminat ve 
kanunun tayin eltili vesailde birlikte pazarlık rünü uatine kadar 
komisyona müracaatluı lazımdır. 

Bu işe ait ıartnamcler komiıyoodaa parasız olarak datıtılmak
tadır. 

• • • 
10.000 kile bel ipi ve 30'J adet bileme makinesi Kımpara taşı 

•lınncaktır : Bak İnlaisarlar U. Müd. ilinlarma. 

Erzak, Zahil!o, Et, Sebze-v .-s--. -------, -
Adana Doğum ve Çocuk Bakımevi Baıtabipliiinden : 
Müeueıemi:r.ia 940 Mali yılı yiyecek ve yakacllk ibti1acı talibine 

ihale edilmek üzere Açık eksiltmeye çıkarılmıştır. ihalesi 17 Haziran 
940 pazartesi ıilni saat ondörtte Sıbb!lt müdürlütünde yapılacakhr . 
Taliplerin daha Önceden teminatlarını vezneye yatırmalaıa ve ıeraiti 
ltrenmek istiyeıılerin de ber gün Doj'umevine batvurmaları lüzumu 
ilan oluaur. 

Eırefpafa Hastahanesi Baıtabipliğinden : 
İzmir Eşrefpaşa haıtahanesi 940 maH seııesi ihtiyacı için alana· 

eak olan 25000 kile birinci nevi ekmek 65oo kilo koyun eti 4000 k. 

7 Haziran ı940 

silt 4000 kilo yoğurt 1200 sadeynğı 2700 kilo pirinç 2500 kil• 
kama ve 1.!00 kilo sabun 4 6.940 tarihinden itibaren on b~f f 
müddetle açık elailtme2'e çıkarılmıştır . Taliplerin şartnameler• 
mek ve alınacak erzak vesairenin ev.safını anlamak özerc bet 6 baıtahane beyeti dairesine müracaatları. Ve ibai~ günü olan ZO· 6 
perıembe günü ıı:ıat 9 dan 12 ye kadar vilayet encümenine ~ 
caatları ve ihale ıününden bir güu evvel muvakkat teo:ıi0811 
hnıual hesaplar müdürlüğün~ yatırmaları ilan olunur. 

İzmir Levazım Amirliği Satmalm Komilyonundnrı.: 
Jzmir MST. MV. Foça ve Söğütçük mıııtekasındald birlı~ 

57V96 kilo kesilmiş sığır eti 31 Mart 940 torihindeıı pııza rlık 1 
cuma i'ÜnÜ saat 15 te Kışlada İzmir Levazım Amirliği sr.tııı• 
komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen tutarı 1 ' 419 lira 25 kuruştur. 

Teminat muvakkata akçası 856 lira 40 kuruştur. 

Şartnamesi ber gün koaıisyondn görülebilir 
İıııteklilerin Ticaret oda• ında kayıdh olduklarına dair "e.silı• 

termelc mecburiyetindedir. ~ 
Pazarlığa iştir k edecekler, 2490 sayılı kanunun ilci ve ~ 

l 
maddelerinde ve şartname.sinde yazılı Yesikalnrı ve temiıınt ııı" 
katalariyle birükte ihale ı atından evvel komisyona müraca1111

' 

1 Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan : 
40.000 lcilo sıtar eti kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
İhalesi 20 6.940 pertembe günü saat 1 ı J.e Çorluda kor ı• 

ma komisyonunda yapılacnlııbr. 

Beher kilosunun tahmin bedeli 40 kuruş olup ilk 
liradır. 

Evsaf ve şartnıımesini görmek istiyeııler her gün A•'-'" 
tanbul levazım nmirlij'i satınalma L:omisyenuna ve Çorlu ••

1 

komisyonuna müracaatla ıerebilirler. 
İıteklilerio kanunun iki ci ve üçünci maddelerindeki ı,el 

le birlikte belli gün ve saatten bir saat evvel teklif ı:nelı111 

komisyonu vermeleri lazımdır. 

• • • Çorlu askeri hastaneai senelik ihtiyacı için 50.000 ~ili 
yun eti kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

lbaleıi 20 6.940 perşembe günü i3at 15 te Çorluda kor ' 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Beher kilosuua tahmin edilen bedel 45 kuru' olup illı ft 
1687 lira 10 kuruştur. 

Evsaf ve şartnamesini görmek istiyenler ber i'Ün Ank~~# 
itul Lv. amirliği salınalma komisyonuna mi'iraceatla görebıh 

isteklilerin kaouaun ikinci ve üçüncü maddelerindeki bel ; 
birlikte belli gün H ıaatten bir saat evvel teklif mektupl•'' 
miıyena vermit bulunmaları. 

f • • 150.0• ıo kilo satır eti kapala zarf usuliyle ahnacalıtı',, 
lhaleıi 20.6 .940 perşembe günü saat 16 da Çerluda ııor 

ma komisyonunda yapılacaktır . 

Beher kilosuna tahmin edilen bedel 40 kur119 olup ilk ti 
4500 liradır. 

Evsaf ve ıartnamesini rörmek iıtiyeuler her rün 
tanbal Lv. imirliti saboalma komisyonuna ve Çorluda }ıot 

ma ~omiıyonuna müracaatla iÖrelailirler I 
lsteklilerin kanunun ikinci ve üçünci maddelerindeki b' 

le birlikte belli gün Ye saatten bir saat evel teklif ıııelılf 
komisyona vermit bulunmaları. 

İçel Vtllyet Makaamdıın: 

Sıra No. Nevi 
1 Gaz 
2 8enzin 
3 Taze faaulya 
4 Kabak 
5 Ta. bamya 
6 Domates 
7 Prasa 
8 Lalaana 
9 lıpanak 

10 Pathcan 
11 Piriuç 
12 K. faaulya 
13 Nohut 

Miktarı 

kilo 
4uo 
loo 
60 
5o 
25 

2oo 
5o 
5o 
5o 
loo 

1500 
400 

5o 
14 T:oe mercimek 5o 
15 Çorbahk > 

16 Un 4 yıldız 
17 irmik " 
18 Makarna 
19 Şehriye 
20 Keıme teker 
2t Toz teker 
22 Patates 

5 
5o 
2o 
loo 

5 
400 
2oo 
500 

23 Kuru aoğan 400 
24 Sabua 300 

25 Sade yağ 200 
26 Zeytin yağı 5o 
21 Kuru üzüın 3o 
28 :» vitne 3o 

Muhom. fiatı 

lira kr. Tutarı 

3o l2o 
32 5 3ı 5o 
15 7 5o 

2 loe 
e o 
o o 
o • 
o o 
8 o 
0 o 

3e 45e 
2e 8o 
lo 5 
lo 5 
lo 5 
15 7 5o 
22 5 4 5o 
26 26 
3o 1 
45 180 
4o 80 
lo 

7 
5000 

28 
120 
150 

5o 

4e 
75 
45 
lo 

22 5o 
J 

29 Çay zehebi 5 500 25 
30 Salça domates loo 25 25 
Jl Pirinç unu 3o 45 13 5o 
32 Niıe 5 3o l 5o 

' ' t 
o 

~ 

' ' , 
' ' I 

3J Kok kömüru O O O 
1
f 

34 Odun 30000 O 60 18000 ıt 
J4 Odun kömürü looo 2 2000 ı'/ 
36 İnek ıüti 2000 8 16000 ,, 
37 İnek yoturtu 3000 8 24000 

38 Koyun eti 1700 28 47600 J 
39 Ekmek 56eo 11 61600 . f1 

Silifke memleket hutnnesinin 940 mali yılına aat cJ11
1, 

tahmin bedeli, muvakkat teminat tatarları yukarıya ye.'-' 
lem yiyecek, içecek ihtiyaçları 20.6 940 perşembe gii11il 
ayrı ayrı ihale edilmek üzere İçel Vilayeti daimi enciiıJle 
eksiltmeye koaulmuıtur. , ı 

Taliplerin t•rtnameyi rirmek 6zere ıözü geçen d•'~ 
kalemine ve ihale giinü belli ıaatte meıkur encümene 
ları illa ol•nur. 



7 Haziran 1940 

Balıkesir Askeri Satınalma Komilyonundan: 
Kor birlikleri ihtiyacı 75no kilo teze erik alıuacnktır. 
Pazarlığı 8.6.940 cumartesi günü srıat l 1 de Kor Setınalma Ko· 

llliıyonunda yapılacaktır. 
Şartnameıini g<Jrmek isteyenler her gün komiıyonumuzda rö

rebilirler. 
Taliplerin ihale saatında komiıyooumuza möraoaat etmeleri ilin 

•lunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : i 

M0NAKASA GAZETESi 

YUksef< Mühendis Mektebi Satmalma l<omisyonundan: 
Mektebimi7.e kapalı zarf usulile "30000" k ilo datlıç ve kuzu 

eti alınacaktır. Beher kilosuı un bedeli "50" kuruş ve ilk tt'minutı 
" 1125" liradır E l siltaıesi 24 6.940 soot 16 da mektepte ynpı l ııcnktır. 

. (4674) 1- 4 

Cinsi Miktarı Mub. Bedeli % 7,5 temi natı Esksiltme 
Lira Lira Krş. ~ekl i saati 

Boğaz. komutanlağı kıtaatının 20 bin kilo taze fasulye ve 20 bio \ 
kilo taze kabatına verilen fiat pahalı görüldüğünden ihalesi 14.6.940 
günü saat l 1 e bırakılmıştır. Muhammen bedeli fasulye için 28ıJ0 l 
kabak için 2600 liradır. İlk teminatı 33Q liradır . İsteklilerin belli 1 ----- - ()() ~-
ıin ve aaatte Fındıklıda komutanlık sontıııalma komisyon a gel· ~I ipi . . ı o.3o O dg. 

Pu. 
ıaeleri . Bıleme makınes ı O a et 1500 11 2 50 Aç. eks. 15 

• • • Komutanlık Dirlikleri için 55 bin kilo taze fasulye ile 55 zımpara ta,ı . 
bin kilo taze 1'abak kapalı zarf uıuulile 21.6 940 a-ünü saat 11 de 1 - Şartname ve numuneleri mucibiııce yukarda cins ve mik-
ıatın alınacaktır. Muhammen bedeli fasulye için 66<JO, kabak için darı yazılı ilı.i kalem eşyn hizalarında yazılı usullerle satın ahna-

3300 liradır. İlk teminatı 742 lira 50 kurutlur. Şartname her güu ! caktır. . . . 
komisyonda görülebilir. Eksiltmeye girebilmek için teklif mektup· il - ~ı~para taşı muhammen bedeh muvakkat tewınatı eksılt-
larının belli günde aaat 10 o kadar Fındıklıda komutaıılık salınalma me saatlerı hızalarıuda yazılıdır. 
komiıyonuoa verilmeıi. ili - Ekıilt111e ve pazarlık 24. Vl.940 Pu, arlesi günü Kabalaş-

da Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Kom iıyonuuda yapıla-

lıtanbul Cumhuriyet Müddejumumiliğinden : caktır. 
i.tan~ul ceza ve tevkif evinin bir ıenelik ekmek ilatiyacı kapah iV - Şartname ve nümune ler .CSzü geçen Şubeden parasız. alı-

zarf uıulilc ekıiltmey• konulmutlur. . na bilir. . 
Mubammen hedel 25625 lira olup muvakkat teminatı 1921 lira V - isteklilerin tayin olunun srün ve ıaHtlerde ~~ 7,5 güvenm e 

90 kuu,tur. Ekıiltme 2 l.ti 940 cuma rünü 1&at 15 de Sirkeci Aşir- 1 paralarile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. (47 10) 4 
efendi sokak 13 numarada adliye levazım dairuinie yapılacaktır. • • ,.. 

l 1 d 1 - İdaremizin Ankara bira fabrikasında mevcut 256 bin adet 
Talipler tart:ıamesini tati gün erin en maada her gün çalıtaı a saat-
leri dahilinde mezkür dairede fÖrebiJirler. iU kapıÜIÜ pazarlıkla satılacaktır. 

İstekliler kanun( veıikaları havi kapalı zarflarının ek ı;iltme saıı- il - Mahaaımen bedeli beher bini 270 kuruştan 691,20 lira 
tinden ı.ir saat evveline kadar meı:kür dairede toplanacak komiıyon Yo 15 muvakkat teminatı I03,~ liradır. 
reisliğine makbuz mukabilinrle vermeleri taşrndan:ıinderilecek taah- ili - Pu.arlık IO.Vl.940 Pazartesi ıünü ıaat 14 de Kabataşta 
ltütlü mektupların post• ıecikn·eıinden dolayı mes'aliyet kaltul Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Satı9 Komiııyonunda yapılacaktır. 
edilıoiyeceti ve ilin üoretinin mütealahide ait oldutu ilin eluıınr . iV - Nümune sözü ıeçen Şubede rirülebileceği gibi mez-kür 

fabrika.lan ia paruız alınabilir. 

Kayıeri Tayyare Fabrİkaıı Satmalm ıı. Komisyonundan: 
Fabrika Muhafız takım eraboın bir ıenelik azami 54750 kilo 

ekmek pişirtilecektir. Tahmio bedeli de 547 lira 50 kuruştur. Açık 
eluiltmeai 12.6.940 çarşamba gün6 1aat 13,30 yapılacaktır. Taliplerin 
belli alin ve saatte Kayseri maliyesine yatıracakları 41 liralık mu -
vakkat teminat makbuılarile komisyona müracaatları ilan olunur. 
Şeraiti her gün komisyondan ötreoilir. 

Edirne C. Müddeiumumiliğinden : 

Edirne merkez ceza evinin 1940 ıeneıi Huiranıııdan Mayıs 

1941 ııonuua kadar 12 ayılk ihtiyacı olan 49000 kilo ekmetitı 
4.8. 1940 a-tinünden itibaren 15 ıün mdddetle açık eksili ıı..eye koııal

mu9tur. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte Y. 15 
miktarındaki teminat paralarile birlikte yukarıda adı reçen Kemis· 
ona relmeleri ilan olunur. (4254) 4- 4 

LiSA OKULU 

3 

1 - 948 malJ senesinde Diyarbakırdan kazalarmdaki ve Mar
din , Urfa, Siirt, Bitlis vilayetlerindeki ınbiaarlar idarelerine gönde
r ilecek bihimum nakliyatı en beş gün müddetle ve kapalı zarf uıu
lile eksiltmeye konulmuftur. 

il - Nakledilecek eşya miktarı tahminen bir milyen kilodur • 
Muhammen bedeli c20> bin, muvakkat teminatı 1500 liradır. 
111 - Muvakkat ihaleıi 12.Vl.940 tl\rihine mü1&dif çar,amha 

günü saat 14 de Diyarbakır İnhi1&rlar Başmüdürlütüode müteıekkil 
Ko ıisyon tarafından yapılacaktır. 

iV - Şartnamesi Ankara, İzmir, Siirt, Mardin, Urfa, Gaz.iaatep 
EI.:izı .. , Bitlis, Diyarbakır inhisarlar idarcleriode ve iıtaoDul Kabataş 
Levazım ve Mubayaat Şubesinde mevcuttur. 

1 - 940 mali senesinde Diyarbakırdan kaaalarındaki ve Mariia 
ile mülhakatındaki inhisarlar idarelerine gönderilecek tozların nak
liyatı on beş gün müddetle ve kapalı zarf uHlile eksiltmeye ke
uulmu,tur. 

il - Nokledilecek tuzların miktarı tahminen 800 hin lriledu. 
Muhammen bedeli on bin , muvakkat teminatı yedi yü• elli li

radı r. 

ili -- Muvakkat ibaleıi 12. Vl.940 taribioe müsadif Çar~a111ba 
güııi saat Oıı ikide Diyarbakır İnhisarlar Ba9müdürlüğünde teşekkül 
eden Komisyon tarafından yapılacaktır. 

iV - Şartnamesi Ankara, İzmir, Siirt, Mardin, Urfa, Gazian
tep Elazığ, Malatya, Bitlis ve Diyarbakır inhisarlar idarelerin.le v~ 

İstanbul Kabataş Levazım ve Mubayaat Şubeıinde mncuttur. 
(4495) 3- 4 

EN İY İ GIDA MAKARNADIR 

M i K 
MAKARNA FABRİKASI 

MAMULA TiNi TERCİH EDİNİZ 
-~ -

ADRES: Galttta, Karaköy, Tünel yanında Perçemli sek. X 21-23 ---
ıİ Ta~ra siparişlerıi derhal icra olunu~. 
·~~=--------~_;,~ -=~~ ....... 

er akşam: Harbiyede 
•• 

EL VU Bahçesinde 
Şimdiye kadar görülmemit 20 ld~ilik bir saz 

kadrosu ile 

Memleketin sevimli ıes kraliçesi 

HAMiYET YÜCESES 
İlaaleai 19.6.1940 çarşanba günü saat 15 le yapılacatıudan iste k 

lilerin o gün ve sutta yüzde yedi buçuk nisbetindeki muvaükat 
teminatlarile müddeiumumilik dairesinde toplanacak ko aıisyorıa 

müracaatları ve eksiltme tartlarını görmek isteyenlerin her gün içi ıı 
C. M6ddeiumumiliğioe müracaat eylem.,leri ilin olunur. 

" Fransızca, İngilizce Al
manca Lisan kursları BESTEKAR • VE 

TAMBURi ın ına ARKADAŞLARl 
1 Gümrük ve İnhisarlar Vekaletimlen• 

Vekalet ihtiyacı için 940 malt aeaeıi zarfında 800 damn
cana tahmin edilen Çene suyu pazıırlığa konmuıtur. Buna 
ait mu•akkat teminat. 75 liradır . İhale 12 6.940 çuıamba 
rünü ıaat 14 ele vekalet le•azım müdürlüfünde yapılacak
tır. lıteklilerin muvakkat teminatlarını vekalet vezneıine 
yatırarak lDelli rün ve aaatte Satınalma Komiıvonuna mil
raeaatları. 

I 

•S!ll•"""'31!mmlieiiilHE•Cot:iilm e 

İıtanbul Le•azım Amirllfi ~ Napolitano ve Ladövey 
Satınalma Kemilyonuıadan : (1 Terzi Akademilerinden 

156,420 adet L!mon alınacak-. M e z u n 
tır. Açık e)uiltıneaı 24 1 940 pa
zartesi ıilnü saat 14 de Topbanedel 
levazım Amirliti Satınalma Ko· 8) 
misyonunda yapılacaktır. Talı•io 
bedeli 3128 lira 40 kuru,, ilk te- W 
minatı 234 lira 63 kuruştur .Şart~ı 
Dameıi kemiıyonda .~örül~r. l.telı.:~) 
lilerin kanuni Yesıkalrrıle belh 
aaatte komi.yona gelmeleri . ,ı . . . r, 

T E R Z l 
M. N. KOVUNOGLU 

Diploma dereceıi : 

Altın Şeref Madalyası 

- o -

30 ton dntlıç ve kuzu etı ah· ·~ Beyoflu, Ttınel karşlllnda 
nacaktır : Bak Yüksek Mübendiı ~ Tünel P&1ajı ,,! 7 1 
Mektebi SAK. ilanlarıııa . •ıJ o..-. 1 

~E!E ~E!:2? =a~;: ~--~Sl 

goooooooıoıooooooooo 
o 

~ A~•k ~l~t;t~«~; ~"~"~• ~ 
O Su~ar~: kal~iy.umlu, kükürtlü, O g çelıklı, bepsıııın fevkinde Rad· ~ 
O yo - Aktiviteli olduğu için mut- O 8 lak ,.,ette tifalı olan g 
g ARMUTLU g 
8 KAPLICALARINA 8 
g GİDİNiZ g 
0
0 

MUDANYA POST ALAllUNIN g 
O ARMUTLUYA UÖRAYAN 0 
O SEFF.RLERI 8 
g lıtanbuldan Armutludan g 
O Hereket Hareket O 
O Saati Saati O o o 8 Pazartesi 9,20 O 
O 9,50 Salı O 
O Çarşamba 9,20 O 
g 16,80 Perşembe g 
o C•ma 9,20 O 

~ O 14,00 Cumartesi - 8 
ıı~ı=ıı~-rAiil g 8,30 Pazar 9,20 ve 19,20 O 

-~ 00000001010000000008 

ayd ıı 4 lira ' Haftada 3 ders, 

'..ıılllllll:;;:illn!ll!ll:!mill~~~ Pak ya k ı n da b U y ü k s Ur priz 1 er. T e 1 af on~ 80791 
Lftl tEM!fi 

- zam uıw 

ür iye z an asının 

1 . Haztr.an 1 9 4 O V A Z 1 Y E T 1 

AKTiF: :::::s:::: w --- AS 1 F: 

Kaea: Lira Lira ermaye: Lira 

Attın: Safi kiloğram 
Ba.kaet 
Uhkllk 

71.721.316 

Dahildeki Muhabirler : 

Tlrk liruı 

Har içteki Muhabirler : 

Altın ,.fi kileram: 6.917.102 

100.881.769.15 
11.432 535.50 

t .834.962.92 

455.147.77 

Altı•• tahvili kal>il s ... be8t daviüer 
Diger diviır.ler ve borçlu kl:rinı 

9.729.456,95 
60.396,29 

27.785.420.01 b.kiyel•i: 

Hazine Tahvilleri : 

l 
!htiy at akçeıi : 

114.149.267,57 Adi ve fevkalade 6 . 188.666, 15 
6.000.000,-Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar : 
455.147,77 

Deruhte edilen evrakı aaktliye 158.741.563,-
Kanunun 6-8 İnci maclielerine tevfi-
kan hazine tarafından vaL.i tediyat 18. 879.576,-
Deruhte edilen evrakı nakiiye ba- - -- -

kiyeıi 139.SQ.987,-
37.575.Z73,25 Kartılıtı tamamen alhn.elarak ili-

veten tedavile va:ıeiilen 17.0.)().000,-
fteeskont mukabili ili.eten tMa· 

Ura 
llı.te0.090, -

ı2. ısa.686, ıs 

Derıahte ..li. evrakı nakdiye kat',ıllfı_!.58.7"8.563.-::_ 

Kaa•B•B 8-8 iacl maddelerine tev-

vüle vazedilen 

Türk Lira.ıı Mevduatı : 

ı11.~.ooo, -=-J. l-13.888.987,

as 111.438,58 • 
fit.ua lau.İn• tarafından vaki Wiyet 18.879.576.- 139.868.987, 

Senedat Cüzdanı : 

Ticari "netler 244.337.061.12 244.~37.061 , 12 

E.ba m ve Tahvilat Cüzdanı : 

Altın S . kli 55 541.930 
Döviz Taahhüdatı : 
Altına tahvili kaltil döYizler 
Diter diYi:r.ler ve alaeaklı klirinı 
bakiye&.t 

A ) O....ıt.tı eiJlea enekı nakiiye- Muhtelif : 
nin karşJıfı Ealaam YC Tah'ri· .(8.041.644.38 
lM ~ti\ari kıy...tle) 

B) SeıMıt eeham ve tahvilat _ 8..:~9.6~~~ 56.301-.274,11 

Avamlar: 

"-iaeye kısa vadeli avanı 
Altan ye döviz iz.rine 
T al.vit&t aı.ine 

Htaeeclariu : 
Muhtelif: 

311.000.000,-
7.812, il 

7.&08.722,00 8.134.534, 18 

4.500.000,-

21.793.730,44 

7i.12-4. li7,9U l 13.8.1S.6Q6,48 

3.513.77 

32.511.018,33 32.514.Q2.18 - -
119.707.iU,71 

Yektın : 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibare11: İakonto haddi X 4 Albn üaertne X 3 

617.115.275,44 Yekin: 827.115.275,« 
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ABONNEMENTS 

Ville et Province 
3 mois Ptrı 450 

VENDREDI 

Quot:idien des AdJudicat:lons 

7 JUIN 1940 

ADMINISTRA TION 

6 850 
1- 1500 

l!.trl\ngl"r · 12 mois Ptrs 2700 

Galat~. Eski Gümr· k Cad. 

GAZETESi Le No Ptrs 5 
TeJephoııe: 4fM42 

Pour la Publicite ı'adresae"' 
a I' Admlniıtration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Po.tale No. 1261 

Tıableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Lieux d'adjudication et du 

d'adjudicat. eatimatif proviaoi~ Cnhier dea Cbargeı 
------------~·~~~~~---"-"---~·---- - ~--~~~----~--..-..----~--~~--=~----;.._,----------~----~ 

Objet de .'ndjudication Jours Heureı 

A djudications au Rabai~ 
Cer f1r l ctic rf F c re: ı ~ticrıf-Tr ıv. f tbHcs-f\ ateriel de Construction-Cartographie 

Com.tr. maiu>ns en maçoımerie pr. immigres Pli cnch 59948 - Oir · Etablissement lmmigres Jznıir 21-6·40 10 -
dans kaza Uıla: 100 p. 

Constr. maisons en mnçonnerie pr. .. 
dans Nıhiye Kınık et au villags de 
D!nearlt: 151 p. 

> 

Repar. diy. ponts Gre İl grc 

Constr. pave eft parqucts a Samsun Pli cach 
n murs autour dn Törbe Barb1ros Hay- Publiqııe 

rettin a B~iktaı 

71842 78 

1266 so 
11153 92 
3497 40 

95 -
816 55 
262 30 

l> n 

Dir. Trav. Pub. Edirne 
Municipalitc Samiun 
Cc m Perm. Municip. Istanbul 

21·6-40 10 -

10·6-40 Hl -
24·6·40 15 -
24-6·40 14 -

E leçtrıcite-Gaz-C hauffage Central (lnstallation et Materiel 

lnıtall. ascenseur a Valide Han a Publique 4)10 -
Meydancık 

Articleı electr. : 17 lots Gre iı gre 182 25 
Machine·outil i tours a moteur electr. nccoup· 

le de 2201380 volt, aveo access. 

338 26 Dir. Valtoufs lıtanbul 

27 34 Com. Ach lnt Tophane 
Dir · Gon. E.:rploit. Ports Etnt 

22-7·40 14 -

11-6 40 14 30 
Jusqu'au 11·8·40 

Travaux d'lmprimerie -Papeterie - Fourniture de Bureaux 

Falıtric. rosettes en papier: 4000000 p Publique 600 -

Beis de Construction, Planches, Charpente 
---------------:::- -- -= -----

Poteauıı: telegraph. en boiı de chbe: 1685 p. Plı cach 
> ,. ,. n n ,, 700 ,, PuDlique 

Transport-Chargemant • pech~~-

9542 
3600 -

Transport effetı milit. a H. paşa: 500 t. Gre a rre 1118 -

Com•ustible - Ccırbur ant-Huiles 

Oombustible Publique 
Huile pr. cylindre a vapeur siche: 1,8 t.· huile ,, 

pr. rraissage de m1ıchine: 2 t.·etoupe: 
248 k. 

Semi·coke: 65 t. (redif ) 
Cbarbc:ın de tene crible: 70 t. (rectif.) 

Divers 

Compre11cur d'amraoniac avec access.: l p. 
Cuisine ambulante: 500 p. (ai) 
Corde: 10 t. 
Pierre emeri de machine a ııiguiser: 300 p. 
Lanterne a main de matelot: 900 p. 

Pr.ovlsl ons 

n 
ll 

Pli caclı 

" 
Gıe a gre 
Publique 
Gre a rre 

Viande de meuton: 160 t (c. eh 416 P) (aj) Grc i gre 
Haricots frais: 20 t. (aj} 
Gourgeı: 20 t. (aj) 
Haricots frais: 55 t. 
Coıugeı: 55 t. 
Prunes: 75 t. 
Citron: 156420 p. 
Eau de source Çene: 800 dııme·jeanne 
Pain: 70656 k. (nj) 
Viande de boeuf: 7~ t. 
Provision pr. h6p Rer. Mersin: 64 lots 

n " n n 

" n > " 
Provision et combustible 
Cui11on paia: 54750 k. 
Pain: 49 t. 

Tarsus: 60 n 

Silifke: 39 
" 

Pli cach 

n 

Gre a gre 
Publique 
Grc a gre 

Pli cnch 
Publiq11c 

n 

• 
n 

" 
n 

Pain: 8 t.-viande tle 111outon: 3 t.-1.it: 4 t.•yog· 
bourt: _. t .·heurre: 400 k.-rir.: 1 t.-bıe con· 
casse: 250 le ·Oİinonı: 300 k . 

" 

Provisionı : 36 lots 
Viande de darlitch et d'agneaıı: 30 t. 
Frangeole: 15 t. 
Viande de moaton: 9 t. 
Beurre: 800 k. 
Sel: 400 k. 
Saven: 900 k. 
Ble concaue: 1 ,5 t. 
Rir.: 2,5 t. 
Farine de riz: 50 le. 
Macaıonis: 200 k. 
Peame de terre: 1,2 t. 
Pois·chiche: 200 k. 
Leatilleı: 301 k. 
Haricob ıec:ı: 480 k. 
Oembeau1:: secı: 28 k. 
Aaherıineı: 1 t. 

Pli cach 
Publique 

n 
:rı 

:ıı 

" 
n 

,, 
.. 

) 

n 
il 

" 
• .. 
) 

2008 -

1485 -
1050 -

14000 -
175000 -

1500 -
1~51 -

83'250 -
2800 -
2600 -
6600 -
3300 -

3128 40 

7418 81 
25342 50 

le k. O 50 
k. o 12,50 

" o 45 
n 1 05 
> e 01 
> o 36 
il o 06,50 
n O 27 
n O 27 
• o 29,50 
" o 08 . 
,, o 06,50 
n e 09 
.. o 19 
" • 45 
> o 05 

715 65 
270 -

Ligue Aviat. T. Suc. Vil. Istanbul 

Dir P.T.T. Kırklareli 

" n 

11-6-40 14 -

21-6.40 16 -
~J-6 40 14 ·-

167 70 Com. Ach. lnt. Tophane ı 0·6-40 14 Jtl 

111 15 
78 75 

1050 -
10000 -

112 50 
202 50 

5410 -

234 63 
75 -

556 42 
1900 69 

1125 -
140 62 
303 72 

63 -
2 10 

24 30 
7 31 

50 62 
J 10 
3 98 
7 20 
1 -
2-
5 27 
o 68 
3 75 

Medecin en Chef Creche Adana 
Municipalite Bergama 

Oir H6tel Monnaies 

n n 

17-6-40 14 -
20-6 ... 0 15 -

24·6-40 14 -
25·6·40 14 -

Municipnlite lzınir 21·6 40 17 -
Com. Ach. Mil. Bornova a lzmir 24·6-40 11 -
Com. Ach. Econom. Monop Knbatache 24 6 40 14 -

" ,, 24·6 40 ıs -
leı Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 25·6·40 10 3'J 

Com. Ach. lnt. Ankara 
Com. Ach. Comm. Mil, lst. Fındıklı 

" ,, 
n n 

" n 
Mil. Balıkesir 

> lnt. Tophane 
Minis Douan. et Monop. Ankara 
Procureur Gen. Balıkesir 

Com. Ach. Div. Çatalca 
Vilayet lçel 

,, 
,, 

Crechc Balıkesir 
C. A. Faltr· Aviation Kay!leri 
Preeareur Gen. Etlirnc 
Hipital Regional Aksaray 

> ,. Nitde 
Com. Ach. Ecole lnıen. Gümüşıuyu 
Vilayet Gaziantep 

" 
" 
n 

n 

n 
> 

" 
n 

n 

" 
" ,, 
• 

" > 

" 
" 
> 

n 

" ,, 
n 

n 

" 
n 

" , 

8 6 40 11 
14-6·40 11 
14-6-40 11 
21·6-40 1] 
216-40 ll 
8-6-40 1 ı 

24-6-40 14 -
12-6-40 14 ~ 
20-6-40 16 -
18·6-40 15 -
20·6-40 14 --
20·8·40 14 -

20.8-40 14 -
17-6·40 14 -
12-6-40 13 30 
19·6-40 15 -
18 6-40 15 -

J 7-6-40 
24·6-40 16 -
13-6·4U 
13 6-40 
13·6 40 
13·6·40 
13·6 40 
13-6-40 
13·6-40 - 1 

13·6-40 
13-6-40 
13-6-40 
13·6·40 
13-6-.. 0 
ıJ.,.40 

13-6--40 
13-6-40 

ı =- w -
Memento des Fournisseurs 

LF.S ADJUDICA TIONS QUI AURONT LlEU DEMAIN LE 8.1.,.0 

Vilayet Diyar~akır : 
Ceutr. malıou imrniırcs [No 1423] 

Cem. Ach. Diviıion Elazif ; 
Paill• [Ne 1429} 

HôpitaJ l\fod•le Ankara : 
.5Hre H pomdre et carre {No 1426) 

Municip. Çubuk : 
. dductlon d' eeu (No 1442) 

Ch .. ina de Fer Etat 
Afyon: 

Traa•port cbarlıton de terre [No 1429) 

Muaicip. Kemalpaşa: 

NOTES • L.. r.umeı- antre paı..
tb~ ... •onl t"eu:r de notre jouraal d ... 
laqael l' n "• • paru 

lutell. clectr. ıroııp• .~ .... (No 1429) 

(•) l.ee effeiree •aı•İe• d'une .-r 
ri•qae •e npportenl • de• Hat .. ,

adjudıcatıoa l la nıenc.b~e 

• • 

WkUZA YEDELE R 
Kocaeli Sulh Hukuk Hikimlifinden : 

No. 
J 
2 
3 
4 
5 

Aıılet 

J 
2 

10 
1 
3 
2 

• 

Ciaıi 

Sanıılık içinde elektrik metclrü 
Betenyere ait demir kapağı 
Muhtelif eb' atta tahta çerçeveli kum ele~i 
Demir Jer9eveli mücedıılet çakıl eleti 

Mulaam111•• 
kıymeti 
Fiatı U,. 

50009 ,.0 
ıl 
20 
1 

1 • 

7 

• 1 • 

ı 
IQ 

il 
1 12 

11 
14 
15 

· ıe 
' 17 l ll ., 
' ~ 

22 
23 
24 

zs 

t ~ 
1 28 

29 
30 
31 
lı 
la 
34 
35 
36 
37 

j :.a 
' J9 

40 
' 41 

1 
1 
1 
1 
l 
2 
ı 

7 
l 

17 

1 
1 
1 
1 
5 
2 

6 
1 
1 
3 
5 
4 
1 
l 
2 

11 
2 
3 

il 

• 32 
J6 
7 

Demir borudan mamul careıkal aebpaları 
Difli vinç el makinaları 
Seyyar demir ecatı 
Kaynak apert maa hortum ve teferruatı 
Demir ira 
Alafranıa iemircl ocatı 
Makkap makinaıı 
Elle malııruk makkap 
liri kilçlk biri biiytlk menıeae 
Mü.ta•el btlylk liika IAmbuı 
Çelik kalem büyük kıtada 
KGçftk elektrik motörü 
30 luk demir viııla 
259 kilo lenakanta hurda de•ir 
Altı adet etomobil makaaı parçeleri 
liir çift elektrik~i el.&iveni 
Conta lastiti 
İki kilo kaynak teli 
Ahfaptan mam61 toprak tecr6be kantarı 
Vinçlerde kullauılan köıebentten mamil on metre 
UUOnde bir a4et biğa ve buna ait ekli bir aıiet 
yunrlak en metre tôlunde çam direji 
5 20 kavulin binuı için alta adet 4emirden ~r,eve 
Bina 36 ya ait aürme demir kapu 
KG96k demir kapı 
60· lO üç adet demir çerçue 
Saatral bioaaı için imal edilmif demir kapular 
Demirden 111amtl teziib Hlııpası 
Demir maku 
Demir laur.ila makaaı 
Trauıfor motlre ait demir kapu 
Demir kasalı serçe•e ve demir kapu ve kaaalan 
Çift kanatlı 2,25-20 ebadında iki demir kapu 
115 kilo inıiliz bezir yajı 
15 kilo lstillteç 
4 tO kilo ufak fıçı itinde plak boya11 
Üç metrelik elektrik kablo boyuı 
32 teneke beair yağı 
36 otomobil çamlı elek!ri.lıı Hal.tarı 
Ham ~Hir 14• 

. 43 11 Poraelen anahtarı 

i
l ~ 10 Tek dilli muhtelif boyda makara 

- l •ir adet baremetre 
1 4' 1 liJektrHı lecrlbe makiueıi 
1 1 Akimllitörll radyo 

1 
41 11 ~ ı 2 kilo lıtiibeç 

128 

4 .. 
• • ıJO ... 
50 -25 

•• J 
25 
8 

• 
ı 
1 

• ıOI 

-ıoo 
30 
11 -21 
15 
5 

JO 
50 ,. 
51 
43 

ıoeo 
4 -ıe 
2 
1 

ıtl 

ı• 
11 

• 20i 
1 11 fıfl itinde Yıldız marka 
1 Ve ayni pnde aıılı ilanla 140 muhtelif parça e11a •e malze .. 

miaayede ile aatdacaktır. 
Terekesi Beyotlu 4 üncü ıulb lııukuk m•hkemeaiııce rumea tar 

fi7e e4ilmekte olaa İsmitte ikinci kitıt fJ&brikuı iataat mltealah ... 
Valait Akpakın mezkir fabrikadaki anbarların.&a meYc:at bulan .. 
7ukarda cinai ve eY1afile miktar veaaireai rollerilea e11a •• mal• 
semenin açık ar•tırılmuına 8.6.940 eumartHi giintl aat t l .a.. 10 • 
kadar devam olunacaktır. Mul.ammen luymetleriaia Y. 75 l bul ... 
tu takdirde ıatılac:atından aatın almak iıteyenleria alel•I deped
to te•diinıılea IOnra arttırılma11na mezkur ıün •e aatte lftirak ..... 
ltile•ekleri illa olunur. 

l.tifaa s.Jailti Ye Yazı itleri Direkt6r6: l..aU Girit 

Beal.iatı yer: Alun Baame.-i l.tub.a 


