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İDAREHANE 
Galata, fuki Gümrük Cad. 

No. 52 
HUSUSi DAİRE 

iLAN ŞARTLARI 

İdarehnnemizde görüıülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1291 

mum Tüccar~arın ve rnüteahhitl rln mesleki Organıdır 

E <onomik Haberler 
~icaret anlaşması olnıayan me~1--iki bin çuval kahve daha geldi 
eketıerıe takas usulile alış veriş Gümrüğe bu kerre bir tüccar 

yapılacak namına iki bin çuval kahve da-

lhracat yaphğ,mız memleket· ha gelmiştir. Bu kahveler de 
ltrlt ticaret ve tediye anlaşma· ay ba§ındaıı ıoııra piyasaya sah 
lllı:ı vardır. Keudilerile ticaret şa çıkarılacalttır. 

~he tediye anlaşması olmıyan ve Pazarlıksız satış devam edecek 
racatımı1.a döviz. veraıiyen 

tltıtınleketlerle tnkas esnsır.u müs· 
c 'd ~ 111 eıı nlış veriş.} npılması lıak-
111da bu kerrc hükumetimiz. ta

'rıf d ~ 111 an hazırlanan talimatname 
1ııtaka Ticaret Müdürlüğüne 

~t l'akas Lioıitet Şirketine teb 

ı't edil!lJiştir. Bu memle' eller 
•p . 
ltı aııya, lran, Danimıulrn ve Al· 
llnyadır. 

g ~1ıııtuke Ticaret Müdürlüğü 
t ~l kararı alakadar ihracatçılara 
QI d' . 
)' ırıniştir. ihracı wemııu olını· 

ı:: Veyu lisı.ınsa tıiLi olan eşya 
: aa esaslarına muvafık olmak 
1•rr 1 
, 1Y e hu uıewlel:etlere de ih-
aç edilebileceğinden Almanya

!:1da yeniden ihracat başlaya· 
.ıı:tır, 
k 

il ~ezc:lik bu yeni kararname 
~~ Yllltarıda is·ni geçen meın
ı... etlerden mal ithal edilmesi 
"IQ 
kll:ıkün olacaktır. 

~ &rcırııameye göre mal ithal 
ı_~ :hraç edecek tüccarlar birer 
d ~bııaooe yaparak Ticaret Mü
lı~tlüğü ve tııkas limited şirke· 
''ke l?:ı\iracaııt edeceklerdir. E.v
dikt hıkas şirketinde tetkik edil
'il ~ıı sonra Ant araya gtinde· 
r ltııyerek dotrudan doğruya 
~ lillırüklere bildirilecek ve tüc 
,:; Mcrkı;:z. Bankasına parasını 
lt/t<lıktan sonra mal nıübı!de· 

ındc bulunabilecektir. 

Bir kaç gündeuberi pazarlık· 

ıız satiş kanununun ıneriyetten 

kaldırıla~ağana dair çıkarılan 

şayialar r~swen tekzip edilmiş
tir. Satılan eşya ~e maddelerden 
kıymeti yüz. lrnruşton fazla olıın· 
farına fatura verilo1esi ve bütün 
perakende satışlardo ınnllorm 
Ülcrinde etiket bulundurulması 

hakluııdalıi lıükünılerin de tatbi 
kine hnşlıındığı, belediyelerce 
alakodıırlara teblit edilmiştir. 
Tic12ret Vekaleti teşkilatı ile be
lec.iiyeııin bu işte müşterek ha-
reketleri karorlııştırılmıştır. Ta
kip ve teftiş işlerini belediye 
müfettişleri yapacaktır. Fatura 
vermiyeıılerle eti tel koymıyan-

lar nıiJJi iktısadı koruma kanu
nu hükümlerine göre şiddetle 
cezalandırılacı;klardır. Belediye 
bilh sım uıeyva ve sebze satışla· 
rını murakabeye bıtşlııyucaktır. 

iki günlük ihracatımız 
Bir haç günden beri durgun gi~ 

den ilıracotım ız tekrnr düzel· 
ıııiye boşlumıştır. İki gün içinde 
450 bin liralık mal ıhraç tdil· 
miştir. 

• Macaristana 180 ton susam, 
lııgiltereye GO bin liralık fındık, 
kitre, JO bin lirı.lık haı» tilki 
derisi, İtalyoya torik, Amerika· 
ya tuzlu kuru deri gönderilmiş· 
tir. 

Halicin temizlenmesi işi 

Hurda Kauçuk ihracatı 
~ııGüınrük ve iohis.ırJar vekaleti 
da~dn kauçllkların ihracı hakkın· 
~ 

1 
vekiller heyeti 1.nrarınııı ve sahillerinin temiz ve munta

ı,:~ıl tatbik edilecegini alakadar- tazaın bir hale sokulması için 
'o~&. bildirmiştir. Anca~ yurda 20 ~2 roilyoıı lira sarfı Jazımgel
L L tılacnk 75 kilo kauçuğa mu· 
'llQı) k diği tesbit olunmuştur. Bu para· 

H ılicin taoıamile tewi;.tlenmesi 

~ L ırpıntı, döküntiJ ve: hur-
d, Q&lınde bulunan lrnuçuldar- nın belediye bütçesinden temin 
lt~1 Yalnız. yüz kilos._ ihraç ed:. olunması imkan bnriciııde oldu 

ı tcektir. ğundan belediye bu hususta hü-

Deınir bu~a1mayacak kümetin yardııııını istemiştir. 
e Diğer taraftan Münakale Ve-

~t ~ kerre alman lıo.berlere gö · kaleti Halicin en tehlikeli lr.ıııw· 
ı, lllt:rikoyu sipariş cdılıniş 0 · larıııııı tewizlemuesi için faali· 
cjtı detnırlcrden 25lı>J tonluk ikin· yete gcçwişlir. 
l~i Parti de yola -çıkarılmıştır. 
llıik A.ıııerikaıı vapıurile gelen Arpa fiy;ıtiarı artıyor 
r_1 lnrdau iki misli fazladır. Arpa satışları son günlerde 
~t 11~( Cebel_ütturıktan Akdeni- çok hanrelli olmuştur. Hüku· 
)tt1!rırerken lngiliz koıntr•l he- met t:ınhhüdüııde bulunan tüc· 
~lltd bu dewirlerin r)irede va- carların ulliyetli uıikd rdn mü· 
~ıı "11 ÇJknrılarok liwan111 ser- bnyaatto bulunmahırı fiyatlarda 
~tai '?~ntakasında kontrol edil- bır degişiklik husule getirmiş 
ltcıı tıı ararlaştırmıutır. Bu kon· ve arpalar 4.30 paradan 5 ku
b11' çok fazla ihtiyacımız olan ru~a yükselmişlir. 
hç deınirlerin meı:ıaleketimi.te Pirinç fiyatlarındaki düşüklük 
llıı feelnıesiııe sebeb olacag-ıııdau d ı· 

ııt ı_ devam etmekte ir. ki güıı zıır· 
ll &lla ticaret müdürlüğü der-
'1' t f ındn cinslerine göre 20 par:ı 
~'İtı tş~~büslere triımişd demir- kadar bir düşüklük kııydedil-
\<ıtıt ıreye çı arılwa ap ve uıiştir. 
ttJ tol edilmeden limaıııwıza -· --
,:~•İni lemin etmiştir. Bu Şeker fiyatı artmayacak 
t~11 e bu rnallor da bir kaç . l bnziranduıı itibaren bazı ver 
I~. t kadar limaııımıza gelecek· j gılcre yapılacak zamlar arasııı· 

bi J da şeker istihlak resmi 7 kuruş 
'ğ~r taraftan Belçika Al· arttırılacaktır. Bu münasebetle 
'ti 11galine uğramadan ev- şeker fiyatlarnıııı yeniden 7 ku 
~Oradan memleketimiz ıçın ruş yükseleceği hakkında piya-
·~~ 10n demir yükleyerek ha- sada bazı şayialar çıkmıştır. 
~IQ:t tdeu bir Holandu vapuru Halbuki söylcııdiğinc göre şeker 
~: 1 trııza gelmiştir. lıyatları, istihlak resuıiııe yeni 

~ti •uretle harp başlıyalıdan yapılacak bu zam Jolayısilı; yük-
tG~ı Çekilen demir sıkıntısı son ,selmeyecek ve istihlak resmi 
~ dttde gelen 400ıı tondan fa~- .farkı bundan evvel yapılmış o·. 

trıı· ~~\ ırle ortadan k,.lkmış ola· lan 10 kuruş zamdun ahnacak-
ır, • t 

ır. 

•• 

Müteahhitlerin Takvirni 
27. 5. 940 ta YAPILACAK-İHALELER-

ve• Nafıa Vekaleti: 1 Sümerb:ınk Birleşik Yün 
Telgraf makinesi (Nn 1386) 1 ve İplik Fabr. 
• Kütahya C. Müddeiuın. Boş varil (No 1425) • 

E~·rek: (No 1412) Siirt Belediyesi: 
fst. Elektrik Tramvay ve Tünel ı Su tesisatı için •ondoj işi (No 1426) 

İşletmeleri: 1 Ank. Valiligi: 
Gabari çuhuk (No 1413) 1 Kereste ve çıvı (No 1418) 
o. D. y alları: Kereste (No 1429) 

Vııntillitör zııı:paro ve ınaklcap tezgahı Badana ynp. (No to;l2Q) 
(No 1413) 1 Paıı:f korun~a mıı zcmdsi (No 1429) 

Sicim ve kaltf•t ipi (No 1414) Ankarn inhisarlar B şmüd 
Yeraltı kab1oa11 fNo 1415) Beış şışe (No 1429) 
Maklrnp ve freze (No 1418) Auk. Lv7 .. SAK : 
Kömür nakli (No 1418) 
Me~e·dilme ve kalos (No 1 !2tl) 
Kob!o ferşi (No 1416) 

İnhisarlnr Umuın Müd.: 
Pirin<; vana (No !415) 
Sinelc kiiıı.lı \No 1427} 
ReJııZ yold•ıl• kii!l"ıd (No 1423) 

De1.·let DeniLyolhrı U. Mfül.: 

Ko)ıın eti (No 14l9) 

Ank Defterdarlığı: 
Hurda "ŞY• (Nn 1429) • 

Deniz Lvz SAK. 
Brandn bni (N 1418) 

İnlıisarlar İ:ıt. Saşınüd. 
İnlıiıorİaı mamul!itı nakli (No 1418) 

İst. Mınhkıı Liman Reisl. M~voa (No 1416) 

J d G K ıı'ı t A k SAK. Motör melr.cmeti (N• 1418) an r en o u . 11 • • • 

r 1 f · · · · ı t mnl:r.e lat. P. T T Miid.: e e .ıo tt:a a:ıtı tnmırı v~ ıv e me -
mı-si alınması (No 1'116) 

İı:mir Bt lediyeııi: • 
Kanalizasyon inş. (No 1418) 

Tokat Belediyesi: 
Liiğım inş (Nu 1418) 

Kadıköy Vakıflar Müd.: 
Hurda dıııııir (No 1418) • 

Pazarcık C Müddeium.: 
El..nıek (No 141<l} 

Samsur. Vilayeti: 
Ka d•rır:ı ferŞİ.)Btı {N > 14:!0) 

Gaı.oil (No 1417) 

Koııya Memleket Hast.: 
M_!Jhtelıf en.ak ve g 1. yo~ı (No 1411) 

Isparta Ask. SAK: 
K. ot (No 1419) 

'fophane Lvz. SAK: 
Scb:ı.e (No 1426) 

Çıvi, ttıl dnıng~ kıır~nnu tahtn ve ku· 
şııkl k (No 1428) 

Y~nrnnı çizme ve k.!ndura (No 1428) 
Kontrplak (No 1423) 

İst. Askeri Fabr. Müd.: 
Akhisar Belediyesi· 

LıııJİI kömurü (No 14:ll} 
Motor•n eiı r.dır yoğa dize v.• 

• Yeri ı linterıı ı•amu{ru (No 1426) 
l\.ukün (No 14:.! } 

No 1421 M. M. V. SAK: 
Cad. in~. (No 1421) 

Adi döşeme işi U'>lo 1421) 

İzmir Ziraat l\ı üd.: 

Beı zin (No 1426] 

Ödemiş C. Müddeiuw.: 
Ekmek (No 14'.l~) 

Beııun ve petrcıl (No 1421) 
İspartn Vilayeti: llami~ : [ ] Tıınak ıtın• alınma~ nu· 

ı cralıır, ';in bank H.plı ga:ı.etede ""fr• 
Köp~ü tamıri (No 1424) 

v!duğunu gösterir. 
Kırıkk le Ndhiyeı;i: [•J Soııunda yıld ~ ışarcıtı bulana• ııln 

Knna 11.nsyon iııa (No 1425) C!İİı.ıı.•ad.,v•_ aittır. 
-~----.~----------~~~~·~ İhtikarın önüne geçmek ıçın fi. takibatın kanuni yolları da teıı-

yat mürakabc komisyonları ku- bit olunacaktır. 
rularak piyasa daimi kontrol 

altında bulundurulacak 
Bundan böyle ihtikarı luti su 

rette önlemek için bütün vila· 
yetlerde fiyat murak~be kowi
ııyoııları kurulm&sı lıaklunıiaki 
kararr.ame Vekiller Heyetinden 
çıkoııştır. Bu hususta dün şehri·" 
mizdeki alalrndarlaıe da malü-
mat gelmiş ve derhal hazır! lda· 
ra başlırnmı~tır Kararoıt uıenin 
tamauıı bugünlerde tebliğ edile· 
cektir. 

K ıuarnanıe ile şehrimizde ilı· 
tikar ILOmisyonu ismile valinin 
reisliğ ııde toplantılıır yapmakt• 
olan l omisyon fiyat murcıkebe 
k"mİ:ı) oou ııttwıııı alacaktır İh. 
tikar lrnmisyonuııuıı bugüııkil 
kadro u muhıtfa:ın edilece\;, yal· 
n ız bir srrnuyici ile bir tüccar 
yeni k, droda yer alacaktır: 

---
Altın fi atı 

Spekülasyon yapanların taki· 
biPe başlandıktan sona a altın 

ıalıcıları azalmış olduğundan al
tın fiah iki güııdeııberi düşmek
tedir. Evvelki gün 23.GO kuruş 
ksdar inmiştir. 

lzmirdeki Hu;d~irler ltalyaya 
gönderilmedi 

Türkiye ile İtalya arasında ya· 
pılan ticaret anlaşması mucibiıı-
ce İtalyadan klering hesabile 
memleketimize uııuniıl deoıir ve 
ınensucat eşyası getirilecek, bu. 
na mukabil wemleketimizden 
hurda demir ve gayri mamül 
mııdde ilıraç edileccktrir. Halbu· 
iri klering yolile yapılması la· 
zımgeleıı bu ihracat, bazı sııtı· 

et İtalyan firnıalarıum klering 
usul üııü latlJike temayül göster· 
memeleri >Je serbest dövizle i' 
yapmayı tercih etıcelni ihra
cat muamelelerini sekteye uğ 
ratm •ılJr· . . 

Bu yüzden lzmirden ltalyaya 
ihraç edilecek olan 1200 ton 
hurda demir de yüz üstü kal· 
mışlır. Bundan böyle Akdeııi:t 
seft:rlerini yapwıyacakları söy-
lenilen İtalyaıı vaburları, bu ker· 
re tekrar muntazam seferlerine 
ba~lamışlardır. -TAKAS PRİMLERi 

Yeııi teşk'latın piyasadaki fi· 
yatları kontrol etmek ü1.ere ge 
niş bir mennır l:ndro.su olacak, 
bunlar vasıtasile bütün piran 
göz ı.lıında bulundurulacaktır. 
Herhangi bir ilıtikar hadisesi fi 
yat murnl<abe komisyonu delli
lerile lesbil edilince derhal müd
deiumııu1iliğe verilecektir. Ko 
misyon bütün maddeler Ü:terin· 
de meşzul ve bilhassa mevsim 
dolayısile havayicl z .ruriyc mad· 
deleri i!e yakıı:deıı alakadar o· Takasın nev'i lıhaliit ihracat 
lacaktır. 

Diğer taraftun komisyon bu· 
günlerde mühim bir toplantı ya· 
pacak ve bu toplantıya cumhu· 
riyet müddeiumumisi Hikwet 
Onat !le bütün kaza lıaymakam

Entnşıınjabl 
ıngiltere 
Belç"ka 
Hollanda 
ıaveç 

f'ranaa 
JIYİÇre 

56 
56 
51 
51 
Si 
56 
51 

Hour AlivrP. 

45 • 4-1 
40 39 
40 39 
40 39 
47 46 
40 39 
40 39 

ların sıkı kontroller yapması hu· lb,.cat priın~/o 100 kıymet Ür.erinden 
aunda kararlar verileceti gibi j he11lt edilmiıtir, 

1 

• 

f\1UNı .KASALAR 
İnşaat -Tamirat- Nafia isleri - Malzeme·Harita 

~._...;:.-.~---..-~~ ~ ---
Ereğli Kömürleri İıletmesi Genel Direktörlüğünden : 
Zouguldak'ta Asma mevkiiode yapılacak olan bir adet 600 ki· 

şilik amele yurdu binası ioıaatı, kapalı zarf u~uliyle ehıiltmeye 
'konmuştur. 

İşin vahidi fıyat esasına göre ilk ketif tutarı 125758,72 lira o· 
, lup muvakknt teminatı 9431,90 liradır. 
! Eksiltme 7 haziran 9-10 cuma günü saat 15 de Zonguldak'ta 

1 
Ereğli Kömürlc:ri İşletm~si genel direktörlüğü binasında yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin, münakasa gününden bir 
j güo evel, İşletme inşaat müdürlütüne müracaatla bir ehliyet vesi
! kaııı. Plnıaları icabeder. 

1
1 lslekliler bu işe ait ve apğıda gösterilruit bulunan evrakı, 

1 Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletme•! ioşaııt müdürlüğünde, An· 
j kara'da Etibank inşaat müdürlüğünde, lstanbul'da Etibank lıtaobul 
1 bürosunda görüp mahallinde tetkik ve tedarik edebilirler. 
J Bahsi geçen evrak şunlardır: 

A) Eksiltme ıartnameai 
B) Mukavele projesi 
C) Birinci keşif cetveli 
D) Vahidi fiyat listesi 
E) ~ısusi f eııni şartname 
F) Etibank yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi 

izınlr Belediyesindan : 

Dr. Behçet Uz caddesinde 1200, Necati B. caddesinde 750 ve 
1 l.:>93 sayılı sokakta 670 metre wurabbaı beton yol yaptırılması, fen 
işleri müdürlügündeki keşif ve şartnamesi mucibince kapalı zarfla 
ek9iltnıeye konulmuştur. Keşif bedeli 10740 lira 60 kuruı ve mu

I vakkat teminatı 806 liradır. İhalesi 7.6 940 cuma günü saat 17 de· 
dir. 2..t9\) sayılı l.caounuıı tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif mek· 
hıpları ihale günü azami ıaat on altıya kadar encümen riyuetine 

1 verilir. 

1 Van Nafıa Müdürlüfünden : 
Vanda yapılacak beş ıınıflı ilk okulun üçüncü kısım inşaat mik· 

torı 18 bin liradır. 
Bu işe ait 'artnameler ve evraklar şunlardır : 
Eksiltme ıartnameıi, 
Mukavele projesi, 

Bayındırlık genel şartnamesi, 
inşaata ail fenni ve hususi 'aıtname, 
Metraj, keşif bulasası, silııilei fial cetveli. 
İsliyeııler bu şarhıameleri ve evrakı Ücretsiz olarak nafıa mü• 

dürlüğünde görebilirler 

1 Eksiltme 22.5.940 dan itibaren 15 gün müddetle 5 haziran 940 
' çarşamba günü saat 10 da vilayet makamında teşekkül edecek ko· 

misyon huzurunda yapılacaktır. 
Münakasa kapalı zarf uıulile yapılacaktır. 
Eksiltmeye glrebilmek için ideklilerin 1350 lir~ muvakkat te· 

mimıt yatırwaaı, bundan başka eksiltmenin yapılacatı günden ıekiz 
gün evvel Van vilayeti ebliyet vesikası komisyonuna müracaatla a· 
lacsğı ebliyat veıikasıııı ibraz edecekleri. 

Telclif mektupları yukarıda yaz.ılı saatten bir saat evveline lra· 
dar hususi muhuebe hesabıı1a ziraıtt bankasına yatırılan 1.l50 lira· 
Jık muvakkat teminat makbuzunu vilıiyet makamında eksiltme ko· 
misyonu riya~etiııe vereceklerdir. 

Posta ile gönderilecek mektubların nihayet yukarıda yazılı saa· 
te kıidar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatıl· 
mış olması lbımdır. Postada ofacak gecikmeler kabul edilmez. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat Hastahane tvz~ - - -
M.M. Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Kapalı zr.rfla eluıiltıneye konularak 17.5.940 tarihinde ihale edi. 
leceği ilan olunan beher metresine 15 kuruş fiat lıthıniıı edilen 
500,000 ın. gaz. idrofile eksiltme günü istekli bulunmadıtıadan iıbu ih
tiyaç 17.G 940 paz.ertesi giinü pazarlıkla satın alınacatından istekli
lerin muhammen bedeli olan 15 kuruş üzerinden 10,ı 00 liralık kail 
te.ninatlarile birlikte punrlık gün ve saatinde Ankarada M M. V. 
Satınalma Komisyonunda bulunmaları. 

Mensucat -Elbise • Kundura - Çamaşır v. s. 
D· DeD;iryolları ve Limanları İıletm~ U Müdürlüfünden : 

Muhnmınen bedeli 3700 lira olan 100 çift kııa konçlu ve 300 
çift uzun konçlu lastik çizme 14.6.940 cuına günü Hat 10,30•da ' 
Haydnrpaşadu gar bir.ası dahilindeki komisyon tarafından açık ek
siltme usulile satın alınacaktır. 

• Bu işe girmek istiyenlerin 277 lira 50 kurutluk muvakkat te· 
ıninat ve kanunun tayin ettiği vesai.kle birlikte eksiltme ıüoü ıaa· 
tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

BÜ ite ait şartnameler komisyondan paraaız olarak datıtılmak• 
tadır. 
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•• un yedeler Listesi -r- ~ 
lstanbul Belediyesinden : 

ŞeklJ Muhm. bed· Teminat Müracaat yeri Günü • Saa tı I ) Tahmin 
bedeli 

Temi· 
nah ----~ - -- -• r -...----- --------~-~..,,....~~-------_..,,.-

A) A'lUnal<asalar 
i_şler_i, Malzem 2arita 

Beton yel yap. kapalı z. 107 40 60 

haçlar, li~_ik v.e_ispençi):a.!.i aUU, Hastahane Lvz. 
• Gıız id7ofil: 5UOOOO m. (teaıd) 
Sinek ve emsali haşaratı öldürücü 

~paz. -- m"."~15-=.-

moyi: n 604 50 

150 k. 
Mensucat, ~_!!>ise, ~!!!.d~a, Ça_!!IQşır _v.:2:. 
Klla konçlu lastik çiı:me: 100 çift-uzun kon· aç. eks. 3700 -

çlu lastik çizme: 300 çift 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Ank. 'ebir dahili 11 kliyatı: 20000 ton kapalı z. snoao -
(şart. 250 kr.) 

\f.lahrukat Benzin, Makine ya 

Benzin: 1200 k. (temd) 

MUtefarrik 

Raıola makinesi : 16 ad. 

------~--~----~-
paz. 

paz. 

Saç levha: 35 t. (tashih) ,, 
yol siliudiri Dizel motörlü ve 12 şer ten- luıpnlı z. Steri. 2 IOOO -

luk: 15 ad. (şart. 550 kr) 
Yem çuvalı: 20000 ad .·un çuvalı: 20000 ad. paz. 
Pirinç: 750 k.·ayarlı kızll doküm: 2 5 t. " 
Civata: 10000 nd.-tirfon: 10000 ad. (temd) 
Külçe kurtun: 400 k.-has kalay: 56 k -au· _ paz. 

limon: 230 k. 
Müstamel motör: 1 ad. 
Külçe kurtun: 25 t. (temd) 
PrH makineai: 3 ad. (müteahhit nam ve 

hesabına) 

kapalı z. 
aı;. eks. 

Beyaz diki9 ipliti: 204 k. 306 gr. paz. 
Perçin çivisi: 600000 ad. n 

Muhtelif civata ve ıomıın larla çarık ve ka· ,, 
pak zinairlerinden ibaret malzeme: 14 
kalem 

Çelik: 13 kalem 
Ferro ıilisyom: 45 t. ,, 
Galvanizli teneke 0.3 m , ııı kalınlıtında: 15 t. ,, 
Vim: 400 kutu 

rıtak, Zahire, Et, Sebze v.s 
-----~----·---Y e,il ot: 996 t. 
Sıtır eti: 37 t. 

.. 

paz. 

" 

936 -

9125 -
1635 -

5922 50 

14285 -
5850 -
7500 -

120 
• 

Sadeyat: 115 t. (şart . 748 kr.) 
Ya1 ıelne. 16 5 t. 

kapalı z. 14&500 -

K. ıo~an: 2 t. 
Pirinç: 3.2 t. 
Patates: 11 t. 
Mercimek: 3. 7 t 
Zeytin taneai: 2864 k. 
Zeytin yatı: 680 
K. biber: 135 k. 
Salça: 400 k. 
Nohut: 3.6 t. 
K. üzüm: 720 k. 
Peynir: 1280 k. 
Ekmek: 90 t. 
Tereyağ: 16300 k . 

B. M U "1' a y e d e 1 er 
Muhtelif wücev her 
Yelkenli ahıap gemi .:!O tonluk 
Ceviz kütüğü: 8 ad. ( 4 t.) 
Ankaz v.s. 
Dinamo ve motör 
Binıı anka71 

,, 

" Su motörü 
Su kapsülil: 256000 ad. 
Maıa ve ıandalye a., mazot tenekesi: 5000 ad. 
Kili aı ·minder-yaahlt·dolap·ayna-ıiıkemle 

masa v.a. 
At: 2 baı·yilk arabHı: 1 ad. 

aç. eks. 825 -

,, 

" 
" ,, 
,, 

" .. 
n 

" 
" ,, 

kapah z . 

.. 

aç art. 

.. 
" 
" ,, 

paz. 
,, 
n 

,, 
" aç. art. 

n 

" 
,, 

90 -
800 -
825 -
444 -
601 -
902 40 

67 50 
66-

324 -
64 48 

384 -

17963 -

156-
60 -

1000 -
450 -
250 -
21 -
15 -

691 20 

leh. o 11 

.. 

806 -

10000 -
41 -

277 59 

3750 -

626~ -

100 -
325-
ı~o 40 

684 38 
IZ2 €2 

405 -
444 19 

1071 38 
438 75 
565 50 
18-

' 

8725 -
61 88 

6 75~ 
5 60 

61 88 
33 30 
45 il 
21 93 
5 06 
4 85 

24 30 
4 84 

28 80 
6Bl 87 

1347 22 

33 75 
18 75 
1 58 
1 13 

103 68 

İzmir Belediyesi 

M.M V. SAK 
Ank. Lvz. SAK 

D.D. Yolları Haydarpaşa 

Ank. Lvı:. SAK. 

İıtenbul Komut. SAK Fmdıklı 

M.M.V. SAK 
İst. Komut SAK P'ındlklı 
Nafıa Vekaleti Malzeme Müd. 

7-6·40 17 -

17·6 40 
25-5-40 11 

14-6-40 10 30 

10-6-40 15 -

25-5-40 11 311 

27-5-40 11 -
25-5-40 12 -
9.7 40 15 -

Çorlu Kor SAK • 25·5 40 lO - . 
İst. Elek. Tramvay Tünel İtlet. U. Müd. 11-6·40 15 :_ 

.. 5-640 il -
Maarif Matbaası Müd. 25-5-40 10 -

İst. Mıntıka Liman Reisliği 27·5 40 il -
Darphane ve Damga Mutbauı Müd. 10-6-40 14-
Tophane L:z. SAK .3().5.40 ı.ı -

r. 27-5 40 16 -

" 
27-5-40 1 t 

Askeri Fabr. U. Müd SAK Auk. 28-5 40 il-

r. 28-5 40 il 30 
,, 28-5-40 15 -

~-5·40 14 30 

Ank. Lv:r . SAK 25-5 40 11 -

Lüleburiaz Ask. SAK 27-5-40 . 10 -

Vize Aık. SAK 
Ank. Lvz. SAK 
Hatay Seyyar Jandarma Piyade 

yı SAK 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Üsküdar C. Mtıddeium. 

Tophane Lvz. SAK 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Mersin Gümrük Müd. 

• 

D O Y qlları 8 ci İşletme i~mir 
Kayseri Belediyesi 
Aktehir ,, 
iat. Bdodiye1i 

n 

" ,, 
İnhisarlar Umum Müdürlütft 
Ask. Fabrikalar Tekaüt Sandıtı 
Çankırı Beled. 

27-5-40 
14-6-40 

Ala· 5°640 . 
5-6 40 
5·6-40 
5·640 
5.e.40 
5-6~0 
5-6 40 
5-6-40 
5-6-40 
5·6·40 
5 8-40 
5-6 40 

10·6 40 
10-6-40 

11, 12·6 40 
10-6-40 
IV-6-40 
29·5 40 
3 6-40 
27.5 .40 
27-5-40 
P-5-40 
27 5-40 
10·6-48 
6-6·40 

Bursa 1 ci İcra Bursa Kou Hanında: 
31·5-40 

3-1 !-6-40 

14 -
15 -
15 -

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 
15 -
13 -
15 -
ıs -
13 -

10 -
15 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

15 -
10 -

" 
2 . ,, Hayvan Pa:r:arı 3·10-6-4U 9 -

... 

' .1 

1 
1 
f 
! 

450 00 

250 00 

21 00 

15 00 

33 75 

18 75 

1 58 

1 13 

Rumelibis rıııda Bebek caddesinde 17 müker• 
rer esl:i ve 21 23 yeni numaralı bina e11kli 
:ıının 88 tışı 

Bebekte R.uaıelihis;ırı caddesinde 20 eski 24 
yeni ııumnralı binanın yol istikametinde kıı· 
lan kıswıııın enlı: zı sah'ilı 

B y1tzıttn Caıcıcıali mnh ile iuin Cuwhurıyet 
caddesinde 40-40 1 eski ve 40 p:ni numat • 

. lı bina eiıknzııım satışı 
Beycmtta Nahiye Müdürlüğü ve Belediye Şu 

besi binasında bulunan müatııu el su motö-
1 • rünfın satışı. 
1 

Tahmin bedelleri ile teminat mit.darları yukarıda yazılı 3 parça 
enk11z. ve bir su ı:notörü S) rı ayrı ve pazarlı le suretile s11tılacalttır·, 
Şartnameler Zabıt ve ~:uamelat f\4üdürlüğii kaleminde görüle· 

. 
1 

cektir. İhale 27.5 940 pazıırtesi günü saat 14 de Daimi Encü
mende yapılaca' .... tır Taliplerin teminat makbuz veya rnektub.

j l larile ihale güııü muayyen snatla ·Daimi Eııcümeııde buluıı
maları. 

' -- .. -w - ~ -=-=-="- ~ 
kinesi 27.5.940 pazartesi günü saat 11 de Aulrnrad~ M. M V S~~ 
tınalma Komisyonunda pazarlıkla satııı alıııacakhr. 1 teklilerin 62~ 
liralık kati teminatlarile birlikte pazarlık gün ve s atinde weık0' 
komiıyonR gelmeleri. 

Askeri fabriknlar Umum Müdürlüğü Merkez Satanalmn 
Komisyonundan : 

Tahmiu edilen bedeli 7500 lira olan 15 ton 0,3 mm. kalınlık111• 
da galvanizli teneke askeri fabrikahır. umum müdürlüğü merkez. sıı• 
tınnlma komiıyonunca 28 mayıs 'UO sah günü şant .l4,30 da pazar: 
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ver~ 

i lir. Ttıliplerin muvakkat temınlılt olan 562 lira 50 kuruş ve 249
1
, 

j numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu 0 t 
: madıklarıııa ve bu işle alakada!' tüccardan ..-lduklarına dair ticııre 

odul veıikuile wezkur gün ve saatte komisyona müracaatl rı 
• • • Tahmin edilen bedeli 5850 lira olan 4:> ton Ferro silisyuıt' 

! müteahhit uam ve hesabına askeri fabrikalar uroum müdürlüğü ıııef ' 

f kez aahnrlma komiıyonunca 28.5.1940 sah günü saat 15 de paıs~ 
ı lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarok komisyondan -ver• 
l Hr. Taliplerin muvakkat teıninat olan 438 Jirn 75 kuruş ve 249

1
• 

: numaıalı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veııailde komisyoncu O 
1 

ı wadıklarına ve bu işle alakadar tüccardnu olduklarına dair ticare 
j oda11 vesikaıiyle mezkur gün ve~aatte komisyona müracaall rı. 

İ İstanbul Levazım Amirliği Satmalmıı Komisyonundan: 
1 3 adet pres makinesi mütcabhit nam ve hesabına alınacak!•' 
1 Açık ek~iltmesi 30.5.940 per.şembe günü slltlt 14 de Tophanedt 
, Levazım Amirliği Setnıı:.lmo komisyonuuda yapılacaktır. Tahmıo be' 
1 deli 1635 lira ilk teminatı 122 lira 62 kuruştur. Nüınuııesi Toph 

nede 2 Ne.lı dikim evinde görülebilir. 

• • • 204 kilo 3 il'aoı beyaz dikiş iplifi alıuııcakhr, pazarlılı1' 'tt 
.eksiltmesi 27.5.940 pazartesi iÜnü saat 16 da T phaııede Levaıııtl 
Amirliği Satınaluıa komisyonunda yapılacaktır. Nüwunesi komisyoP' 
da görülür. İateklilerin belli saatte k•wısyona gelmeleri. 

* •. 6 10,00U adet perçin çivisi 2,5Xl2 alınneal tır. Pazarhkla el>' 
•~iltmeıi 27.5.940 pazartesi günü ıaat 11 de Tophanede Lcvıız•~ 
Amirlifıi Satınalmn komisyonunda yııpılncaktır. Kati temiaatı 4 
lirodır. Nümunesi komisyonda görülür. 

. Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünd~n: 
5 ihalesi yapılamadığmd n asgari ~ 0 97 saf yerli mnb 2 

ton külçe kurıunu yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Eksiltme 10 6.940 tarihine müsadif pazartesi fll.mÜ sıı•1 

14 de idaremi~deki Komisyond yapılacaktır. 4 
Muhammen bedel 9125 lira ve müvakkat teminatı 79 

lira 3~ kuruıtur· Bu eksiltmeye girmek isteyenler 2490 11
1
11' 

vıh kanun mucibince ibrazına mecbur oldukları ves ik i e 
muvakkat teminata ve l kliflerini havi kap la ve mühürlil 
zarfı ayna günde snat 13 e kadar mezkur komisyon Rcili11 

ğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
Şartnameler her gün idareden verilir. 

İstaQbul Mmtaka Liman Teisliatoden: 

~~--------~~~~~ ---~~~~~ ....... ~~~~~~~~--~~·----~~~~ 

Açık eksiltme ile alınacak bir adet müstamel motörtJ~ 
görülen lüzum üzerine eksiltme inin 27 mayıs 940 pazartef 
günü ıaat 11 de ynpılacoağı ilan olunur. 

Nakliyat - YUklımı - B~,altma 
--~ .. &al7...-w---.~ 

Ankara. l..evazım A.mtrliii Sabrıalma Konıisyonundan : 
20,l}SO ton Ankara. :ıehir dalı.ili nakliyatı kapalı zarfla oksı'ltmeai 

10.6.940 günü saat 15 de Ankara L\• Amirliği Satınnlma Komiaye· 
nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 50,000 liradlr. İlk teıniııatı 
3750 liradır. Şattnamesi 250 kuruşa komisyondan alınır. İçinde ka
nuni ve bu işle meıg-ul olduiuna dair vesikalarda buluııan teklif 
mektubları saat 14 de kadar kabul oluuur 

ı yona müracaat etmeleri lazımıiır. Eksiltme ıartnaıneleri 
elan parasız alınaltilir. 
~~~~---- __.,.,----~----~~ 

komisyon· 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satanalma 

ahrukat, B~_!!zin. l~lakı~ ... ağlan v. s. Komisyonundan : ~ 
Tahmin edilen bedeli 142$5 lira olan 13 kalem çelık Askt

11 
Mangal kömürü. odun ve gaz alınacaktır. Bak: Erzak ı fabrikalar umuw müdürlükü merkez sntınnlmo komisyonunca 28.5.91 

sütununda Gaziantep Trahom Mücadele Hast. ili.nana. 9 ılı günü saat 11.30 dtt pazarlıkla ihnle edilecektir Şartrıs e 
.Üte fer r i k - • - parıuız olarak kombyondan verilir. f aliplcrin muvakkat teminat (f 

l.ın H.171 lira 38 kuruş \'• 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mnddele" 
Nafıa Vekaletinden : tii rinde ki vesailıle komisyoncu olmadıklnrıııe •\ e bu İjle alakadar 

9. 1. 1940 talı ginii saat 15 de Ankarada Naf111 Vekaleti hi- cardan olduklarına dair licaret odası vesile .siyle mcıki'ır gün ,e 
Devlet Demiryolları 7 nci İıletmu Müdürlüğünden : ' nası içinde malzeme müd~rlüiü odasında toplanan malze?1e ekıilt- sa&tte koınisyona müracaatları. 

Bir senede Afyon deposuna ıelecek olan takriben 16 bin ton me ko:nisyonunda 21000 Jngiliz lirası mubamoıen bedelli latanbulda el' 

maden kömürü ile U ak deposuna gelecek olan takriben 10 b'o ton Sif teılim şartile 15 aded Dizel motörlü 12 şer tonluk yol silindiri- , * * • Tahıııiıı edilen bedeli 5922 li~n :>O l~uruş ~lan u:ıuhtelif il' 
maden kömürünün vagonlardan yere tahliye ve yerden vai:'onlara, nin kapalı zarf usulile ekailtmesi yapılacaktır. ı vata ve somunlarla çarık ve kapak zıncırlennden lbaret olmak 1 
lokomotiflere tahmil itleri bir ıene mü detle ayrı olaıak üıı:ere açık Ekıiltme şartnamesi ve teferruatı 550 kuruı bedelle malzeme zere 14 kalem malzeme askeri fabriknlnr umum müdürlüğu merlte 
eksiltmeye konulmuıtur. ' müdürlütünden alıııabilir. utmııl•na komiıyoııunca 28 Mayıs 1940 salı günü s at 11 de paı~" 

Afyon depoıuna ait. olan eksil~me 8.6.4~ cumartesi gün.Ü ~aa-~ Muvıtkkat t~minat eksiltıne günündeki kur üzerinden Türk, pa· lıkl~ ih~le edilecektir. Şıır_tnııme parası7 ol.artık komisyondan veril~ 
10 da, Uşak depoıuna ~ıt olan eksıltm_e .de ~.6.40. cuınartesı gunu 1 r sına tahvil edilmi' olarak 2490 sayılı k.eııunun 16 Cl maddesine Talıplerın muvakkat lemınat olan. 444. lıra ~e 19 kur~ş ve Z4ol 
ı at 11 de Afyon ana ıstasyonda 7 ncı ıtletme bıııasında teşekkül f ıöre bes!IJ' edilerek verilecektir. numaralı kanunun 2 ve 3 ınaddelerındekı vesıııltle komısyoncu 1 
edecek ollln komiıyonda yapılacaktır. . l İsteklilerin teklıf wektuplarını muvakkat teminat ve ıartname- l madıklaı·ına ve bu işle alıikadar tüccar lan olduklarına dair tice'' 

Muhammen bedel Afyon deposunun 2880, Uşak deposunun dıt ~ ıinde yazılı veaaik ile birlikte aynı gün sast 14 de mezkür komis· oda!l vesıkasiyle mezkur gün ve sııatte k_omisiono müracaatlar•• 
1800 liradlr. M.u~ak.kat teminatı iıe Afyon deposunun 216, Utak ~ yona makbuz mukabilinde vermeleri JiLımdır. il • * "' fi 
ıiepoıuo.un ~35 lıradır. " . J • 750 kg. pirinç, 2500 kg. ayarla kızıl döküm ve ıoO ~ 

Talıplerın muayyen ıun ve uatten ovvol muvakkat temınatla- 1 M. M. Vekaleti Satınalmil Komi~yonundiln adet Urfon ile 10000 adet civata, almacaktar. Bak: lıt. Ele 
rını yatırarak. vezneden makbuz almalan ve tam vaktinıie komiı· ~ ..:. Seherine tahmin edilen fiatı 12610 lira olan 16 aded ragola ma· ! tr\jcı Tramvay ve Tünel İılet. U. Müd. ilanlarına. 

1 1 
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Antakya Hastanesi Baıhekimlijinden: 
Hastanenin erzak vesaire ihtiyac ı münakasaya konulmuşlur 

İzmir Belediyesinden : l Münakasa 28.5.940 salı rünü saat 15 te hastane de müteşekkil lto 
[)•rülacezenio , senelik ihtiyacı olan 800 kilo dana eti satın alıu· I misye.n marifetile icra kılıııacaktır. 
1
• Yazı i'\eri müdürlüğünde ki şartnawes· veçhile açık e l siltme~e } lstektiler ınüıı ll<nsa gününden e vvel hastane i d,.resi ı e müra· 

111ıı:ıuştur. Muhammen bedeli-24U lira muvakkat temiııntı 18 li- caatla tafsilat l[llol m ve ih le i"Ünü mubıtmmen bedeli yüz.de yedi 
\~.' 'f aliplerin temiıınt ı iş bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale l buçuk teminat akçasile birlikte komisyona müracnatl nrı ilfin olunur. 

1 
olan 7.6 94 l "cuma gtinü sant 16 da encüıneue müracaatları 

"\ Darülacezenin, senelik ih tiyacı olnn 12 bin kilo ikinci ne- ı 
t ~~lllck satın alınması, yazı işleri müdürlüğündeki sartnamesi 
ç ıle açıl• elu:lmeye koııı !muştur. Muhamm en bedeli 99 l lird. 
•kkat teminatı 74 lira 2,1 kuruştur. ! ttliplt·rin teminatı iş ban-

10" Yatırarak oJakbu:dariy(e ı hale tarihi olan 7.6.94 ) cuwa günü , 
•fi dn encümene müraca tları . • 
• • Darülace :ı.e nin, sr nelik ihtiyacı 011111 listesi mucibince 23 
ltı U.ubtelif erza k satın alınması ya7t işleri müdürlütündeki 

2 •tt•esi veçhile açık eksilt.ıneğe konulmuştur. Muhammen bedeli 
I ta 5 ) kuruş muvakkat tc~inatı 106 liradır. Taliplerin tewi-

1 ış bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi olısn 7.6.940 
~, 2Uııü saat 16 da encümene müracaatlara. 

l'lcya Seyyar Jandarma Alayı Satınalma Komisyonundan: 
Atağıda cins ve miktarile muhammen bedel ve teminat mik· 
rı ve ihale tekilleri yazılı erzak Hataydaki seyyar jnııd arma 
~e alayı ihtiyacı için ayrı ayrı münaka111ya konulmuştur. 
~hale 3 6.940 pa:ıarlesi günü saat 15 le Antakya kışlasında sey· 
l ndarrna alayı sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
~lrleleri görmek için her giin nlny levazım müdürlüğüne ve iba· 
1
ttirak için yevmi ıneı.kürde ihaleden bir ıaat evvel vesRikle 

'J iltte satın alma komisyona mür caotlorı ilan olunur. 
'ha.tak miktarı muhammen muvakkat ilıale şekli 
~ın Teminat . '•i Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
tk 861100 77 40 580 Kapalı zarfla 

25597 5119 40 .i83 96 
" 204 2150 4 ) 161 28 açık eksiltrue 

lıJ238 H21 69 8 
" 6825 I092 81 90 ,, 

1365 519 38 93 
" 

Glreson C . Müddeiumutniliğinden : 
.Merkez Ct'Za evinin 1 6 40 mRli senui iptidasından 941 m yıs 

sonuna kadar bir senelik ekmek ibtiya cıum 17.5.40 ta rihinde11 ili· 
baren kapalı 7arf usulile ve 15 gün müddetle oıünokaı;ayo konul· 
muş olduğundan isteklilerin şeraiti nnlamok üzere ceza C\• ! mıidür· 
lüğüne ve ihale gülıü olan 1 6 40 cuma rtesi g tinü 11 :.ınt IO dcı C. 
Müddeiuwumıliği dairesinde toplımacnk olrııı lıomis} o na g c. lmeleri 
ilan olunur. 

· Samsun AGkcri Satınalma KQmhyonundan : 
Garnizon h:ıyvanatı için 267,900 kilo çayır olu kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Tutarı 6697 lira 50 kuruş olup ilk temi· 
nah 5()3 lira 32 kuruştur. İhalesi 28.5.940 salı saat 10 da Askeri 
Satıoalma Komisyonunda yapıl acaktır. Şartnamesini görmek ve nl· ı 
mak istey~~nlf'rİn her gün eksiltme} e iştirak edeceklerin bc!Ji edi
len günde vesike ve tewİııRtlariyle birlikte müracaatları ve zarfları
nı ihale ııaotındaıı bir sr.al evvel komisyon reisliğine vermelerı . 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komlsyonundnn 
115 ton sadeya§'ının kap3h zarfla eksiltmesi 14.6.940 sant 15 

de Ankara Lv Amirliği Sntınalma Ko. da yapılacaktır. Muhammen 
bedeli 149500 liralık ilk teminat 8725 liradır. Şartnamesi 748 1 uruş 
mukaltiliode Ko dan alıuabillr İçinde k anuni Ticaret Odasıuııı bu 
işle meşıul olup bu miktar taalıhüd yaptıtııın d ir vesika bulunan 
kanuna uygun teklif wektublarını saat 14 de kadnr kabul olunur. 

Gaziantep Trahom Mücadele Hastanesinden : 
Gaziantep trahom mücadele haıtaueıiniıı 194') m ıı li yılı umumi 

ihtiyacından aşağıia cinii, miktara ve muhammen bedeli yazılı 21 
kalem erzak ve mahrukat 15.5 940 gönünden itibaren eksiltmeye 
kor.ulmuştur. . 1 

3 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 
37 ton sığır eti pazarlıkla satın alınacaktar. Pazarlıtı 27.5.l»O 

pazartesi günü saat 1 ı den 17 ye krıdardır. Vermeğe talih olanların 
mnkür gün ve saatte teminatlarile birlikte Vizede askeri aatınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

• • * 37 ton sıtır eti paurlıkla satın alınacaktır. Paaarlıtı 27.5. 
940 pazartesi günü sııat 14 den 17 ye kadardır. Vermeğe talih o · 
la. ! arın mezkur gün v.e saatte tewinatlarile birlikte Vizede askeri 
aıttını im a komisyonuna gelmeleri. 

1 - ldürem izin Anl1ara bira fabrikasıoda mevcut 256 bin adet 
su kapsülü pazarlıkla satılacaktır. 

il - Mahamweu beddi beher hini 270 kuruştan 691 ,20 lira 
% 15 muvakkat teminatı 103,tiIB liradır. 

111 - Pazarlık l O. V 1.9-10 Pazartesi ıünü ıaat 14 de Kabataş ta 
Levazım ve ıvluoayaa~ Şubesindeki Satıı Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nüarnne sözü ieçen Ş"1>ede görülebileceti &ibi me:ı.kür 
fabrikad. ıı da parasız alınabilir. 

V - · İsteklilerin pazarlık için tayiıı olunan gün ve saatte % 15 
miktarmd{lki teıoiııııt paralarile birlikte yukarıda adı geçen Kemis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (4254) 1-4 

• • * 
l - 40J0ü ' adet sinek kiıiıdı açık ekailtme usulile aatıu alma· 

caktır. 

il - :viuhamwen bedeH 4li,80 lira muvakkat teminatı 31,41 
liradır, 

fil - llsiltııie 27. V. 940 paz.artesi a-ünü saat 14,30 da Kalııa
t şda Levazım ve Mubayaal Şubesinde i .M.um Komiıyoouoda yapı-
lacaktır. . 

iV - İateklileriıı ekiıltme için tayin oluoao ııüo ve saatte %7,5 
güveııme paral~rile birlikte uıezkür Komisyona müracaatları. 

(4256) 4-4 
• * • 

136,500 8 1Sl 61 42 
1719 606 45 23 

10914 1092 81 90 

n 
Buna tıit şartname 11 ezkür hastane sekreterliğ inden parnsn; tc- 1 

min edliebilir. ı ~I - Fcni"öydeıı:ı Bira fabri ttamız ,,Eski Bomonti" lmü11temila· 
Eksiltme 1 haziran 940 cumartesi günii ı11at 9 da Gaziantep , tından '450 m~ ... dck.i_kar&ir.Jıaraj kiraya verilecektir. . , 

O Üsküdar C .Müddeiumur1'iliğindcn: I 

Suburcu Trahom aıücadele dispanseri binasında açık eksiltme ile ! •lif:- İbu lesiz3ı. V. ~40.,cumqgünü ıaat 14
6
.,de ..... Kabatllfda Le • 

yapılacaktır. f vazıw ve Mubayaııt.,Şubesindeki Alım Koİniıyonunda yapılacaklar. 
Tnlipler, taahhüd etmek istedikleri erzak veya rnahrukatın mu· ! ili - Fazla tafsilat alaıak ve binayı görmek isteyenlerin ihale iU• 5küdar Ceza evi mevkuf ve mııbkül\llı.rınııı 10 6.940 hırilıiu

•i 1·6,941 tarihine kadar doksan biıı' kilo talıruiıı edilen b'riuci 
llndan ekmek ihtiyacı kapalı zarf usulile ekı;iltmeye çıkıtrıl· 

1 
t. 

ham men bedelinin yiizde 1 ,5 ııiıbetiude wuvakkBl teminat u uk.bu nünden evvel mezkur Fabrika Müdürlütüne müracaat etmeleri iliu 
zunu koruisyoııa ibraz. etmek şortile eksiltmeye girebilirler. olunur. (4052) 4-4 

.. 1.lıaıc 10.6.940 pazartesi gÜaü saat 15 te Üsküdar C. Müddei11-
"''lıt· ı ı:naknmmde yupılacaktır 
Ş.tltıouıe Üsküdıır C.:zaevi M!.idüdüğünden parasıl vnilir. ! 
16liblerin o gün .saat 14 e kadar teklif . ınektublıırını ya biaat 

- Ü ' Posta ile tııalılıüdlü ol ı ralc sküdar C. ~ lüddei umuıniliğiııe ! 
Qıtlcr " d 1 • ı · d iL ı veya gon erme erı a1..1w ır. , 
t lualcye iştirak edeceklerin 691 lira 87 kuru~tan ibaret mu vak· 1 

t~irıat malrbuzlarile sirkülerini tel.lif mektublarıua batleroaları 1 

~ 1 

Cinsi 
Francqla ekmek 
Erkek koyuıı eti 
Sııde ydğ 
Pirinç 
Bulgur 
Patates 

Mıktar Fiyat Muh. bed. 
kilo kuruş lira kuruş 
7201 il 792 
41 00 33 1435 

4511 :05 472 50 
900 25 ıi5 

ı ooo 10 ı o ı 

50U tO 50 
500 10 50 
40t> . ö 24 
400 7 28 

To1VfET DEMiRY9LtA~_t-vtJiMAtttlat ' 
__ : -_: 15Lf TMf...GENEL OIREK:TORLUG'UNDEfi· -;"! 
. . . ~ . ~ .. - - _... -

Muhammen bedeli 1889,90 lira olan 86')0 KG. dökme ve l"O 
adet büyük teneke içinde petrol açık eksiltme us Jl.ile an tın alına

ccktır. Eksiltaıe Sirkecide 9. işletme binasında A. E . Ko:nisyonu 
' . -• tarafındclıı 3.6.940 pazartesi saat 11 de yapılacaktır. isteklilerin 141,7:> 

Lüleburgaz Askeri Satmalmn Komisyonundan : 
~75 185 130 185 250 71 Ton olmnk üzere cemall 996 ton }etil 
,~rlılda 27.5.940 pazartesi ifınü Hat 10 ~a Lüleburgeıda As· 

lıııaloon komisyonunda satın alınacaktır. 

1 

Kuru aofr .. n 
İnce tuz 
Mercimek 
Nohut 
Fasulye 
Tomates salçası 
Kes:ne ıeker 
Çay 

400 8 3l 
400 IO 40 
200 30 60 

· J lira môvakkat teminatla ayılı gün ve Halle Komisyona miiracaatlar
lazıaıdır. Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir. 

1 (4137) 4-4 

~ 
T cııe sebı.e 
T a ze meyve 
Sabun 

350 43 150 50 
10 400 40 

1000 ıo ıoo 
500 10 5 ) 
400 40 16) lQtıbut Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan 

?11 altı b"o üç yüz otuz kito tereyağı .alınacaktır Kap&!• zarfla 
t l11ıcsi l0.6.910 pazartesi giinü saat I.') de Tophanede lstımbul 
'(ıı:ı ~ . 1 '- 1' h . b 

GJlz 
Meşe odunu .kırılmış 
Manıral kömürü 
Kuru üıü111 hoşaflık 

400 25 ıou 

80000 1 3 1040 
.ıooo 3 120 

· Aruirliti satıııalwn komıayoırnnda yapı acaıdır a mııı e· 
On Yedi b n dokuz yüı altmış üç lira, ilk teaıinatı biıı ü.ç yül:. 
>'tdı lira 22 kuruştur Şartnamesi komisyonda g2rülür istekli-

ti ka.ııuui vesi lrnLuile teklif mektuplerıııı ihale saatinden bir saat 
kolllisyona vermeleri 

--~ gE~:EiA-·ı!l!Cf!IW'lfi.3'P.!IJ~ E0Nlil!'A11B'i;t'ıiAR D•R•EmSaılmMlll!Iİ Z•E:ael 

24. 5. rn40 a.24 DiKKAT 
164.65 

2.967:> 
8.4 175 

36.86ti3 
ü.9975 
1.9925 

14.455 
29.9425 
v.6ı5 

3.91 
38.ll850 
31.005 

VE TAHViLAT 

19.48 
19.58 
19.-
19. - -

Galatada. Fermeneciler 
Caddesinde, Kenber hn· 
nında kain idarehanemizi 
bu kerre aıağıdaki adre&e 
nakletmit olduğumuzu bil· 
umum abone ve resmi de· 
vairin malumu olmak üze· 
re ıliin ederiz. 

Galata, Eski GilmriJk cad. 
Nö. 52 (Huıusi Daire) 
Telefon : 49442 

Cinsi 
Yoş seltze 
Kuru soğaıı 
Piri nç 
Pıttatl!S 

Mercimek 
Zetin t.rncsi 
Zeyli ı y ıığı 
Kırmızı biber 
Salç~ 

Nohut 
Kurıı üziaı 

Peynir 

150 14 21 

1 Posta Kutusu : 12 61 
~~3r:ar;:~~f!E..if(t'!'§lı~P,P-~&;""i 1 • 

1 istanbul tlektrl~ T~amvay ve Tünel şletme'er; 
'lanbul Elektrik Tramvay ve Tünel işletmeleri . Umum f~üdürlüğünden : 

Umum Miidliı~lüglinden : 22.5 .~HO Çnr1amha ~tÜnÜ eluiltnıesi yapılacağı ilan edilen 10.000 
l., 750 kgr. pirinç ve 2·WO kgr ayarlı kızıl döküm pazarlığa ndt>d tirfo:ı ve 10.000 • ded civataya talip zuhur etmediğinden ek· 
~ 11Şlur. siltmesi ayni şerait le 5.6.940 Çarşamba günü saat 11 de Metro ban 
3 Muvakkat teminat maktuaıı lO ı lirndır. binasının 5 inci katında toplanacak olGn Arttırma Eksiltme Komis· 
· Pazarlık 11.6.940 Salı fiiuü, saat 15 de Metro itan bioa- yooıında tekrar yapılacaktır. • 

i A.tttırma E!ısiltme Komisyenundn yapılacaktır. Muvakkat teminat : 325 Liradır. 
-.; Bu işe alt şartnameler İdarenin Levazım Müdürlitğüııden Bu işe ait şartnameler İdarenin Levazım 
s.~ tı:darik edilebilir. ııı. tedarik edilebilir. 
t~· isteklilerin kanuni veıjkal~rı ve muvakkat teminatları ile fsteldilerin kanuni veaaikleri ve muvakkat teminatları 

ilen gilo ve ıaatte Koıaiıyond:ı hazır bulunmaları. (4358) • edilen gO.n ve saatte koınfoyonda hazır bulunmaları. (4331) 
k 

... "' "' ' 
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Quot:idien des AdJudicatlons -
ADMINISTRATION ABONNEMENTS 

Ville et Province 
3 mola Ptrı 450 
6 850 

12 ,. 1500 
Etranger : 12 mofs Ptn 2700 

Le No. Ptrs 5 

c~~~&-NAKASA GAZETES r.rılatn, Esld Gümrük Cad. 

• o s:c. 

Teleplıone: 49442 

P our la Publiclte ı'adre11er 
a l' Adminiıtration Journal Professi~nnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poatalc No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui -Objet de .' adjudicatto'n 
-M;de Priır: c7utro;.- - ~~ffi;;""'d'~dk;tiÔn ~t d7--~-------

d' adjudicat. eatimatif proviıoire Cabier deı Cbargeı Jours Heurcs 
~----~--------~--,,.......,-------~~---~~- ---------- --~~~------~---A dj u dicatio ns au Rabai!_ 

C c;~ str ucti c ns-f' e ı: c r < tions-T r·av. f ublics-~.o:ateriel de Construction-Cartographie 

Constr. route en beton Pli cach 10740 60 806 - Municipalite lzmir 7-6·40 17 -

Produits Chimique;., et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux 

Gaz hydrophile: 500000 m. (aj) Gre a gre le m. o 15 
Liquide insecticide: 650 k. » 604 50 

t;\abiliement - Chaussures - 'fissu!!_:_ Cuirs 

Bottcs en caoutchouc a talons couıts: t 00 pai· Publique 
res·id. a talom longs: 300 paires 

Transport-Chargement - Oechargment 

3700 -

Transport dans ville Ankara: 20000 t. (c. eh P250) Pli cnc>h 50 ıüO -

QomJıustible - Carburar!t-l!ui.ies 
Benzine: 1200 k. (aj) Gre a grc 

Ç!ivers 

Sa~ pr. fourrage: 20 100 p ·sac pr. farine: 20~01) p. 
Ma~bine RagoJa: 16 p. 
Tôle en plaque: 35 t. (rectif ) 

Gre a gre 
,, 
]) 

Cylindre de route a moteur Diesd et de 12 t : 

15 p. (cah eh 550 P) 
Pli each L Strl 21000 -

Plemlt en lingot: 400 k. ctain: 56 k.·antimoine: 
230 k. 

Laiton: 750 k.-pieces en fonte: 2,5 t. 
ioulonı: 10000 p.·tire-fond: 10000 p. (aj) 
Metnr usage: 1 p. (nj) 
Plomb en lingot: 25 t, (aj) 
Machine presse: 3 p. (au nom et pr compte 

du fournisseur) 
Fil a coudre blanc: 204 k. 306 gr. 
Clous rives: 60000Ô p. 
Divers bo11lens, ecrous et chalnes de roues et 

couvercles: 14 lots ' 
Acier: 13 lets 
Ferro-cilicium: 45 t. 
Fer blanc galvanise de O ,3 m m: 15 t. 
Vim: 400 boltes ' 

Prcwlsi ons 
Pain: 90 t. 
Beurre: 16300 k. 
Pain: 86 t. 
Viande de boeuf: 25591 k. 
Beurre: 2048 İt. 
Ble concasse: 10238 le • 
Haricots becss: 6825 le. 
lucre: 1'S65 le. 
Th': 136,5 le. 
Savon: 1919 k. 
Pain (pr. une annee) 
Proviıions ete. pr. hôpital 
Orge: 300 t. 
Beurre: 8,5 t. 
Pain: 7,2 t. 
Viande de mouton: 4, 1 t. 
Beurre: 450 k. 
Riz: 900 le. 
Ble concasse: 1 t. 
Yeıbourt: 6 t. 
Lait: 2 t. 
Pemme de terre: 500 k. 
Oignons: 500 k. 
Sel fin: 400 k. 
Lentilles: 400 k. • 
Pois·chicbe: 400 k. 
Hariceh: 400 k. 
Sauee tie tomates: 200 k. 
Sucre earre: 350 k. 
The: 10 k. 
Lerumeı: 1 t. 
F ruits frais: 506 k. 
Savon: 400 k. 
Raiıin ıec: 150 k. 
Her be fraicbe: 996 t. 
Viande de boeufı 37 t. 
Beurre: JlS t. (cah eh 748 P) 
Legumes: 16,5 t. 

Oirnonı: 2 t. 
Riz: 3,'2 t. 

I 

Gre a gre 

, 

Pli cach 
Publique 

Gre a gre 

" ,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

Pli cach 
.» 

.. 
,, 

Publique 
> 

,, 
> 

,, 
• 

Pli cach 

Pli cach 
,, 

Publique 
,, 
,, 
,, 
,, 
> 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
" ,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

Gre a gre 
> 

Pli cacb 
Publique 

ll 

> 

936 -

91'25 -
1615 -

5922 50 

14285 -

5850 -
7500 -
. 120 -

17963 -
7740 -
5119 40 
2150 40 
921 

1092 
519 
819 
606 -

18000 -
10200 -

792 -
1435 -
472 50 
225 -
100 -
280 -
280 -
50 -

. 50 -
24 -
28 -
32 -
40 -
60 -

150 50 

40 -
100 -
50 -

160 -
21 -

149500 

8'.?5 -

90 
800 

10000 - Com. Ach. Min. Def. Nat, Ankara 
41 - > lnt. Ankara 

277 50 1 ~r Expl. Ch. 1lc fer E.tat H. paşa 

62f.4 -

140 40 

100 -
325 -

684 38 
122 62 

405 
444 19 

1071 38 
438 75 
562 50 
18 -

691 87 

Com. Ach . lnt. ~nkara 

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

Com. Adı Coı ps Armce Çorlu 
Com. Ach . Min. Def. Nııt. Ankara 
Com. Ach. Comm. Mil, lst. Fındıklı 

Minis. Trav. Pub. Dep. Materiaux 

Dir. lmprimerie Maarif 

Dir. Gen. Expl. f..lec. Tram. et T. lst. 
,, 

Prckcture Port lstanbul 
9ir. Hôte! Monnaies 
Com. Ach. lnt. Tophane 

" ., 
,, 
D 

C. A Diı. Gen. Fabr. Mil. Ankanr 

> 

,, n 

" 
Com. Aeh. lnt. Ankara 

Procureur Gen. Üsküdar 
Com. Ach . lnt Tophane 

17-6 40 
25-5 40 1 ı 

14-6-40 10 ~o 

10·6-40 15 -

25-5-40 11 30 

25-5-40 10 -
27-5-40 11 -
25-5 40 ı2 -

9.7.40 ıs 

25.5.40 to 

ıı-6-40 1s ·-
S-6 40 ı 1 -

27.5.41) 11 -

10-6-40 14 -
30-5-40 14 

~7-5-40 16 
27-5-40 11 
28-5-40 11 

28-540 1 ı 30 
?8-5-40 l 5 -
28-5-40 1 o 30 
25-5-40 ll -

1347 21 
580 -
383 96 
161 28 

C. A. Regiment Gendr. Ambu~. Hatay 

10-6-40 ıs -
l0-6·40 15 -

3-U-40 15 -
3-6-40 15 -
3-6-40 15 -
3 -6-40 15 -
3 -6 40 15 -
3 6-4U 15 -
3-6-40 15 -
3 ·6-40 15 -
ı-6-40 ıo -

69 08 
sı 9a 
38 93 
61 42 
45 23 

1350 -
765 -

67 50 
21 -

- - · 

8725 -
61 88 

6 75 

,, 
.. .. 

ll 

> 
" 

> 

> 

> ,, 
Procureur Gen. Giresun 
Hôpital Antakya 
Com. Ach. Mil. Edirne 

" ,, 
Hôp. Lutte Trachome Gaziantep 

" ,, 
" 

n 

> 

" ,, ,, 
Com. Aeh. Corps Armee Afyon 

» ll 

Hôp. Lutte T rachome Gaziantep 
,, ,, 
n " ,, ,, 
" ,, ,, ,, 
" ,, 
» » 

" " . 
" " 
" n 
" ,, 
,, ,, 

Com. Ach. Mil. Lüleburgaz 
., ,, Vize 
,, lnt. Ankara 

G. A. Regim. lnfant. Gendr. Aanbuf. 
de Hatay 

,, 
" 

" ,, 

28·5-40 15 -
17-6-40 11 -
17-6-40 16 -
1-6-40 9 -
1·6-40 9 -
1-6-40 9 
1-6 40 9 -
1-6-40 9 -
6-6-40 15 -
6-6-40 15 

. l-6·40 9 
1-6-40 9 
1-6·40 9 
1-6-40 9 
1-6-40 9 -
1-6·40 9 -
1-6-40 9 -
1-6·40 9 
1-6-40 9 -
1-6-40 9 -
t-6-40 9 -
1-640 9 -
1-6·40 9 -

27.5.40 10 -
21-5.40 ıo -
14 6-·10 15 
5 6-40 15 

S-6-40 15 
5-6-40 15 -

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

Attention a Notre 
Nouvelle Adre se 
Nous avons l'avantnge d'informer nos Aboıınes ~t nos 

Fournisseurs que nous venons de tlansfCrer nos buresu1' İl 
l'adresse suivante : 

Eski Gümrük Caddesi No 52 Galata, (İstanbul) 
Telephone; 49442 - Boite Postale: 1261 

Memento des Fournisseurs 
LF.S ADjUDICA1 IONS ouı AURONT LIEU LE. 27.5.940 .. 

Minislr. Trav. Publ : 
MachinH tClegraphique11 [No 1386) 

i 

Procureur Gen. Kütahya : 
l'ain [No 1412) 

Dir. Gen. Exploit. Elcctr. Trams 
et Tuuııel lıtaııbul: 

Barree gııbarit [N• 1413] 

Clıemius de Fer Etat: 
Ventilateıır machine-outil foııet ııe 

(Nu 1413] 
Ficelleıı et ı:lırde [No 1414] 
Cı'ible ıouterraia (No 1415) 

ete. 

Muııicip. Siird : 
Trııv. ııı<ındage pour İn9l al. oou (NıJ l 

Com. Ach. lnt. Tophsne: 
L~gumcıı [No 1426] 
C ou, fı l de fer, ploınb pour ıc• 1 

plıı.nche [No 1428] 
Contre-plsqne (No 1428] 

Com. Ach. Dir. Gen. fabr· 
Mil. Auk. : 

Ct.to ı inııigeoe Liote tı (No 1426) 

1 

Mnout (No 1426) 
Soufre [No 1428) 

Com. Ach. Miuist. Def Nel·' Tranıport chıırbon (l'lo 1418) 
fl'BİHUH et mochine outıl a 
[No 1418] 

tour 1 Beozın"e [No 1426] , _ 

. Procureur Gen. Ôdt!miş : 
Potıaux et madrier en boia de 
[No 1428) 
PoH ~able [No 1416] 

Dir. Gen. Monopoles : 
Vanne en laiton [~o 14151 
Papier tue-mouche {No 1427) 

blanc dore [No 1423) 

eapın 

Oir. Gen. Voies Marit. Etat: 
Mohoneı (No 1-116] 

Com. Ach. Comm. Gen. Gend 
Ankara: 

Materiel pr. rcp. teleph. [No 1419) 
Municipalite İzmir : 

Conıtr. canalisalİ•n (No 1418) 

Municip. Tokat : 
Trav. canalıaati~n [No 1418] 

Dir. Vakati Kadıköy : 
Per camelote [No 1118) • 

Puin {No 1428] 

Vilayet Aıık!lra : 
Boiıı de cor.ıtr. et clöus [No 141 ] 

D » [No 1'129) 
Badıgeonnoge [No 1429) 
Artıcleı pour dHense passive LNo'14 

Dir. Pr Monopoles An kar•' 
Bonteill eıı vido~ [No 1429] 

Com. Acb. lnten. Ankara : 
Viande de mouton (No 1429] 

Com. Ach. lııt. Maritime: 
Toile Brando [No 1418] 

Dir. Pr. Mouop. lstanbul : 
Trnnwportı ıırticlcıı mopoliılı [No 141 

' Prefecture Port lstanbui : 
, Materiel pour moteur (No 1418] 

· Dir. P. T. T. lstanbul: 
Gazo.ı [No 1417) Municipalite Akhisar : 

Cbarbon lizoite [No 1421] 
Motorine, huile pour cylindre et 

[No 1421] 

Hopital Regiooal Konya : l 
Oiuel Divernı provıııiona et petroltı [No 141 

1 Com. Aclı. Milit. Isparta : 
Cooatr. route {No 1421] 
Pavage ordinaiıe [N~ 1421] 

Dir. Agriculture lzmir : 
Ben:ır.ine et petrole [No 1421) 

Vilayet Isparta : 

Foin [No 1419] 
Procureur Gen. Panrcik : 

Pain [No 1419) 

Vilayet Samsun : 
Pavage [No 1420] 

Repar. pont (No 1424) ~· 
- Nabiye Kırıkkale : NOTES • Lu Nıımeroeentre p•j;ııı 

tb~au 50111 ceuı de notre fouroal 
Conıtr canali1ation [No 1425] l•quel l'avıo a paru. ~· 

Fab. Reunies de Laine et Fil 1 (•) Le1 afCıureıı su vieı d'une '' ' 
de Sumerbank : 1 uıq\ıe •• rappoıtent 6 dea vente• p 

Barilı vidH (No 1425] • ı •Jjudıcation i la ııorencb~re. 

-----------------~-----~-------~--~~~~---__./ . " 

Ankara Defterdarlığmdan : , 
Halı, baskül. ceket. pantalon ve snir 225 kalemden ıb' 

ret ~uhtelif cins e~yalar pazarhkla sahffl konulmuıtur· 1, 
ihale 27.5-940 tarihinde saat 14 de dl!fterdarlıkta toP 

nacak komisyonda yapılacaktır. l 
İsteklilerin adı geçen gün ve saatle 7 liralık muvaklı' 

teminat makbuzu ile birlikte komisyona müracaatları. 
ıı: 

* * Cinıi 
Miktarı 
Kilo 

Muhammen 
bedeli M. Teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 
Kiraz ve vişne mahsulü 49000 3710 278 25 I~ 

Yukarıda evsafı yazılı Amerikan Asuınlıırı fidanlığında daıJJ1~ 
olarak yeiiştirilen kiraz ve vitnc ağaçlarının malısulüııün bP.r Ol 

bi şartname toplama, nakliye ve fıaınmalıye ına .. rafları müteobb' 
ait olmak üzere açık artırma suretiyle sotı~a l·onulruuştur. 

İhale 31.5,940 tarihinde saat 14 de defterdarlıkta toplnııaP 
misy~nda yapılacaktır. ~· 

isteklileri o adı geçen gün ve saatte hiLastuda yazılı muvıılı _J 

teminat makbuzu ile komisyona gel•ucleri \•e izahat almak istir 
lerin her gün defterdarlık milli emlak müdürlüğüne müracaatla'' 

. • * • v 
256000 adet su kapsülü satılacaktır. Bak: İnhisarlar 

ı Müd· ilanlarma. _/ 
-imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: İsmail Girit 

Buıldıtı yer: Alua Batımevi İatanbul 


