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Yeni vergi zamları yanndan iti-
baren tatbik olunuyor 

d Kazanç \'e Nakliye vergilerile 
11.nıga resmine yapılan zamlar 

Yeni mali yılın ilk günü olan 
Yarın sabahtan itibaren tatbik 
~uııacektır. Bu hususta Maliye 
. ckaletinden dün Defterdarlığa 
1cabeden malumat ve talimat 
RÖnderilmiştir. 
Şimendifer, vapur, tramvay 

ve emsali nakil vasıtaları nokli-
Ye vergilerine zamlar muhtelif 
b_ıiktcırlardadır. Nakliye vergile
;1 ! şimendifer ve vııpurlu·da 

ınci mevkide yüzde 10 dun 
Yüzde 15 e 2 nci nıevkilerde 
YÜtde 7,5 dan yüzde lO a, 3 ncü 
lnevkilerde yüzde 5 den yüzde 
6 ya teıyid olunmuştur. Bu nis· 
b.eller dahilinde tramvay biletle · 
tı başına iıabet eden zam pek 
cÜt'i ve kesirli olduğundan yal
llı:ı uzun mıntakalerda 1 nci 

~:~~s~il~~r~~;:;!~;ıil::ış~:r~ ;~ 
•uretle yaran sabahtan ıtibaren 

~· rıci mevkilerin 7,5 kurıışluk 
k ılet ücretleri IO para zamla 7 
uruş 30 para olarak yolcular

dan tahsil olunacaktır. Tramva· 
Yırı diter bütün ikinci mevki' 
11l.un kısa, birinci mevki kısa 
llıesafc ücretlerinde değişiklik 
Yoktur. 
b bamga resmine yarından iti· 
areıı tatbik edilecek zam da 

YÜtde 10 ile 50 arosmdadır. Bu 
l.ctınlar nisbi resaıe tabi olan 
t\'rıı k ile ticnri senedler ve :.İ· 
~or.ta evrakında yüzde 20 nis
~hndedir. Yalnız istida \'e ra-
ror gibi halk işlerine 16 kuruş· 
uk pul kullanılacaktır. 

Türkiye - lsviçro ticaret anlaş-
ması imzalandı 

Aı1karadan bildirildiğine göre 
liirki} e • İsviçre ticaret ve te
diye anlatmaaı, düıı Hariciye 
Vt<kaletinde. Umumi Katip Bü
~ülı.. Elçi Numan Menewencictğlu 
ılc laviçre Elçisi Eksdans Lsrdy 
tarif ından im7a edilmişıir. 

Gümrükte bekleyen kahvelere 
2 kuruş daha ardıye ücreti bindi 

40
Gümrüklerde beklemekte olan 

bin çuval stok kahvenin- çı· 
~&lulaıosına başlanmıştır. Bun · 
~rdan 1(1 çuvallık blr parti Mer-
•ı~ıe gönderilmişlir. Kahvdc:r 
~rükte 2 ~-~ın bir za · 

ıSTANBUL 
licaret ve Zahire 

Borsası 

- 30 5.940 -
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---~ J A$aQı Yulcuı 
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30 • 
15 • 
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Z. GiDEN 

Ylirıyağı 25 Ton 
Q DIŞ FIATLAR 

11lcıy Liverpul 3 79 
t ı Sikaı:o 5 09 

~' Vinıpek 4 63 
l\,~ı.r : Londra 1 48 

•D T. : 7 76 

mandanberi beklemekte olduğun
d~n maliyetine kilo ıl:t 2 kuruş· 

luk bir fark binmiştir. Bu para 
ardiye Ücretidir. Buna göre yeni 
kahveler eski nıallara . nazaran 
22 kuruş fA7lasile satılacaktır. 

Amerikadan demir geldi 
Ameriluıdaıı iki vapurla gel

mesi beklenmekte elan 2500 
ton demirin yarısı dü11 Arueri · 
ka bandıralı Eluminisler va· 
puriyle limaııımıza geldi. Bu 
partide 1 ! 17 ton çubuk ve boru 
halinde ve 59,5 ton da levha 
halinde demir vardır. 

Bu demirler de yine vek5let 
tarafından tevıi edilecektir. Tile· 
carlar vekaletin müsaadesi olnıa· 
dan satış yapamıJ"llcaklardır 

Her tarafta fazla ihtiyaç oldu· 
ğundan vekalet en mübrem 
ihtiyaçlara müsaade edecektir. 
Mrntaka ticaret müdürlüğü bu 
hususta alakadarlara tebliğ at yap
mıştır. 

Benzinin beher kilosuna beş ku-
. rus zam vapıldİ 
Bu hususfaki Ticaret Vekale

tinin tebliği: 
Yeni iıtihlıik vergileri dolayı· 

sile beuziu fiyatlarına yapılan 
:ı.amların heub,ında buı yanlış· 

lıklııra düşüldüğü aıılaşıldığın
dan vuiyetin ıışağıda yazılı ol. 
duru veçhile tevzihine lüzum 
görülmüştür. 

Mevcut İ..ıenziulerin beher ki· 
losuna yalnız beş kuruş istihlak 
vergisi zam edilmi~tir. Bunun 
bir litre fiyatına isabet eden 
wiktarı üç kuruş altmış beş san· 
tio.ıden ibaret bulunmaktadır. 

liiııaenaleyh, ~ 1 nisandan beri 
cari olan benzin fiyatlarına, İs
tihlak resmi tediyesinden dolayı 
yapıl bilecek zam litre başına 

üç kuruş altmış beş santimi ve 
mecmuu yirmi beş kilo olan 
bir çift teneke içiıı yüz yirwi 
bet kuruşu geçmez. 

Biluwuw vılayetler bu yolda 
tenvir ve maluwattar edilıuiş· 
leıdir. 

BilOınum ihraç maddeleleri kont
troı edilecek 

Bazı memleketlerde ıııalıalli 
"zabıta torafiııdırn keşfedilen meç· 
hul ellerin ticaret eşyası ve IJOS· 

ta paketlerine infilak edici mad· 
deler koymakta oldukları görül-
müş olduğundan hükumetimiz 
de bundan böyle ihraç olıınHcak 
maddelerle postadan geçen pa
ketlerin bila istisııa ve büyük 
bir dikkatle kontrol edilmesini 
düıı alakadar makamlara bildir· 
miŞtir . 

Dünden itibaren ihraç· olun· 
ınak üzere hazırlanmış olan 
maddelerin muayyene ve tah
mil ve tahliyesinde fevk alide 
kontrol koııulduğtı gibi postada 
da tertibat ıtlınooıştır. 

ihracat işleri 
İhracat piyasasmda durgunluk 

devam etmektedir. Yalım: İtal
yaya trenle tiftik ve arpa gön
derilmiştir. Arpalarımiza İtalya
dan yeni talepler gelmiş ise de 
benüı: istenilen miktar için kati 
cevap verilmemiştir. Son gün
ı~rde limanımıza mal yükliye· 
cek ecnebi vapuru da gelmedi. 
(tinden satıtlar büsbütün gevıe· 
mittir. 

Müteahhitlerin Takvimi 
YARIN l. ü. !HO ta Y APJLAC' AK İHAJ..EI ER 

Maraş Ask SAK: 
Un (No 1421) 

Siverek Belediyesi· 
Horita tanı.iını (No 1422) 

Tarsus C. Müddeiııın. 

S1vns Tümen SAK 
• K. fuulye (N,, 1432) 

r. üsabakaya resmen beykeltraşlık saliibiyetini haiz bulunanlar 
iştirak edebilirler. Bu salahiyeti hai7. olmı.dıkları lıalde müsabakaya 
iştirak edenler derece kazananlar dahi hiçbir hak iddia edemezler. 

Abide mal dli Zonguld1tlt şehrinin imar planını hazırlayan ŞC· 
hirci ile abidei yapacak heykeltraş tarafından müştereken teshil O· 

lunacaktır. 

' Ekmek (f'!o 1425) 
Aıık lnhisnrlnr Bıışmüd 

Adana İnlıisarlar Başmüd 
lnlı:ı.ar n. ma ııli\tı ıınkli (1\ 14•2) 

Mersin C Müddeium. 
Elemek (No t-109). 

Abidenin ifade etmesi istenen husuıat hakkında fazla malumat 
almak için İst ınbulda Güzel Santral Ahademisi müdür muavinliğine 
müracrıat edilmesi \'e oradn lüzumlu dokümanların alınması icnp e· 
der 

1 
! 
1 
l 
1 
! 
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•Sodo buz ve gnn hsyılığı lN, 4'.l::ı 

Biga C. Müddeiuın.: 
Ekmflk (No 1426) 

Gireson C. Müddeium.: 
Ekmek (No ,1428) 

Gaziantep Trahom Mücadele 
Hast: 

Ant kyn İlbnylığı: 
T nş ihzıırı (Nt 141 ) 

Hıomı~ l J Tırnak İ('ıne •lınrnış nu• 

n ııra or, i in hangi u) ılı ga•et"d ncşr-

cfduğtmu göst.,rir. 

[•I Sonunda yı 1d -ı snret' bulunan i~le 

Bu abide için ayrılan tahsisat azami 100.000 lira olup iuşaya 
ayrılacak miktar Üsabakn neticelendikten &O ra abideler jürisinin 
karariyle tesbit olunacaktır. 

Maketler en az 1150. mikyasında olacak ve alçiya dökülmüş bu· 
lunacaktır. 

1 Rn•k •• moh•okot /No 142') 

1 _ __:__K_A_..::1 A~ LA r:_ 
Proje ve maketler Güzel Santral Akademisinde müteşekkil abi

deler jürisi tarafından tetkik olunarak birinciye 500, ikinciye 300 
• lira mükafat verilecektir. 

ı1' _!ı şaat - ı amirai- aiıa işleri - Maf ıem e·Harita 
------ __ _...._ --- 'O'" ---...-

ı '~ilaçlar , l<linik ve lspe,1çiyari a1at. Hastahane L vz. 
.... ~ -- ..... .-..- ~ 

Routgen filaıi ve ilaç alınacaktır: Bak erzak sütununda İzmir 
Memleket Hast. ilanına. 

ı 

Y ozgad Nafıa Müdür liiğünden : 
1 1 - Eksiltmeye Jsonulnn iş: Yozgad Hükumet konaj!ınııı 131805 Elekhıik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) l lira 81 kuruşluk bakiye inşaatıdır. 

2 - Bu işe nid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi • 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri genel şartııaaıeııi 
D - Yapı işleri fenni şartııaınesi 
E - Hususi ıarloame 
F - Keşif cetveli, tahlili fiat, metraj 
J - Proje 

l istekliler Yozgad Nafıasında bn evrak ve şartnameleri görebi-
İ lirler 
1, 3 - Eksiltme 17.6.1940 pa78rlesi günü saat 15 te Nafı:1 Mü-

..___ ------ ......... _________ _ 
.M M. V. Hava Satanalma Komisyonundan: 

Bir hnngarm kalorifer, su, telefon, elektrik ve tazyikli hava te
sisatının yaptırılmasına lüzum hasil olmuştur Bu tesisatlarla nlaka· 
dal- isteklilerin ruufassel teklifleı ini havi zarflnrını en geç 17.6.940 
p azartesi gününe kadar Aııkarada M. M. V. Hava Müsteşarlığı Şb. 
6 Müdürlüğüne vermeleri, 

Üniversite A. E. p. Komisyonundan: 

İş 
Muham. keşfi Teminatı Eksiltme 

Lira Kr Lira gün ve saati 
l2315 50 9-'!6 17.6 »40 

Eksiltme 
şekli 

Biriııci ş'rürji a:.ansör-

1 
dürlüğüııde toplnarncak h unıisyou hu.ıurundu kopalı zarf usul;! } a- ,. ,.rı' 1 - saat 15 Kapalı 7.ıuf 

ı 
pılılcnktır. Bırinci şirürji Jezenfek· 1428 76 108 17.6.940 

4 - Ek1Ji1lmeye girebilmek için istek lileriıı 7840 lirn muvakkat siyon tesisatı sa t 15,30 Açık eks 
teminat vermesi ve bundan başka aşagıdaki vesaiki haiz bulunması ' Af:ansör i..,iııe girecelder en 7. 8 bin dezenfeksiyon işıne gire· 
lazımdır kl d ce er e en az bin liralık bıı işlere benzer iş yaptıklarına dair ih!l-

A - En ° uz 25000 lırnlık yapı İnıJaatı yapmı~ bulunması. leden s · iz gün evvel lı.tanbul viliiyelindeıı vesika almaları ve 194 J 
B - İnşaatın mes'uliyeti fenııiyesiııi tekabül etmiş bir mühendis I Ticaret Odosı kağıtlarını getirmeleri. 

taahhüdnamesi ıbraz etmesi. T kl f ı_ b c i meKlu unun ih le günü saııt 14 de kadar rektörlüğe ve-
C - İhale tarihiııdeıı tl crün evvel müracaııtle Vi15uelten eksilt-

• J ri iıniş olwnsı liizımdır 
meye girebilecel.ı.lerine dair veı;ikcı almaları şarttır. İki işe ait şartname, keşif, muka\1ele projesi her güıı rektör· 

5 - Teklif mektubla• 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat t-. t ·· -ı" . . u t e goru ur. 
evveline kadar Nafıa daıresine gctırılerek Komisyon Reisliğine mnk- . ---~-------------
b~z wukabı.lin~~ verilecektir. Posta ile gönderıle~ek ·mektulilnrın 1 ~~:ısucat - Elbıse_- i{un~·a_-1an~~.2.:.!.: 
nıhayet J uııcu waddede _yazılı saatle, kadar gelmış olması ve dış 8 )00 metre yerli kaput bezi alınacaktır: Bak erznk. sütununda 
zarfın wiıhiır muwile ıyice kapatılmış olması şarttır. l'ostad olan İzmir Memleket Hast . ilanına. 
a-~cikmeler kabul edılmez. -----·--------

~afbaa işleri, kırt~si~ ve Jazıhane L~z. 
• Tel irdağ Nafıa Müdurlügündcn : 

Ek:.iltmeye kouulnn iş: 'lekirdağ Malkara yolunun 11 + iOO J/. + 
50U kilome releri arasında 8100 metrelik kısıw şose e.sa~lı tamiratı. 

f Keııf bedeli: 507U4 lira 50 kuruştur. 
1 Eksiltme 19.6 940 tarihine raslıyau çarş wba günü saat 15 le 
i Tekirdug Nafıa Müdürlüğünde eksiltwc komısyonu od11ımıda kapıılı 

zarf usuliıe yapılac ktır. 
Eksıltwe şartıııımesi ve buna müfeferri diğer evrak 2~5 kuruş 

bedel mukabilinde Nı.fıa Müdürlüğü11de.1 alıııabilir. 

Evrak tnbettirilecektir: Bıık erzRlt sütununda İzmir Memleket 
H st ilanına. ---- - - _,._ - --..;-- --
Nakliyat - Yükleme - Boşaltma ---- -~ - ~ 

Samsun Sahil Sıhhiye Merkez Tabibliğinden : 
Merkez.imiz \•es iti nakliyesi 24 mayıs 940 t nrihindtm itibaren 

15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur 
10 haziran 940 par.ıntesi giinü sabahleyin.saat 10 da snlıil sılı

lıiye rnerke:z.i daire.sinde ihalesi yapılucnktır. Mukavele ıııüddetı H40 
senesi haziran iptidasından 19tl senesi mayıs sonuna kad r bir 
seuedir. Talip olaııl r şerv.İti oğreıımek 

0

Üzere dairemiıe müracaat 
ve ~o 7,5 pey akçasını getirmeleri ilan olunur. 

... 

l::hs.ltweye gırmek içlıı taliblerin en aşağı 20 bııı linılık bu gibi 
şose işleri yapmış olmaları ve 37hÖ lıra 23 kuruşluk muvakkat te· 
miııat .. ermesi ve ihale gün ünden eo az 8 guıı evvel Tekirdağ vali· 

! ligine ıuüracaallıı ibraz edeceği diğer vesıka'" ve referanslara göre 

..ı ehliyet ~ eıikıssı alwııları ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikası Dev!et Demir yolları 4 ncü İ~letme Müdürlüğünden : 
! göstermeleri şarttır. • f İhalı: r.:ıüddeli 10 gün n7.atılan Divrik deposıınn mali sene iç

0 

in-
i , lsleldilerin 24UO sayılı kanunun tıırifatı dairesinde haı.ırlıyacak· \ de gelecek olan tahnıineıı 4 bin ton kömürün boşaltma ve yükleme 
ları teklif mektuble.rını yukarıda ynzılı sııntten bır s rdt evveline ka işi ile makinelerin bırnkac kları pisliklerin temizlenmesi ve buna 

ı dar komisyon reisliğine wukbuz mukabilinde veraıclcri rn~ımdır. mukabil pislıkler içinden çıkacak kok kömürler müteohhidinc ait 
1 Poı.tada olan gecikmeler kabul edilmez. 1 olmak üzere beher ton llömürün muhammen bedeli 9 ve yükleme 

\ İzmir Belediyesinden: il bedeli ı.ı lrnruş olmok ÜTere bir sene müddetle yeniden açık ek-

i 
· silimeğe k?nulmuştur 

37\l sayılı sokakta lııkıliib okulundan •itibaren 3750 metre mu- 1 Eksıltme 5.6.950 çarşamba günü saat 15 te Kayseride 4 işletme 
rabbaıııdaki kısımda yeniden beton döşeme yaptırılması, fen işleri ı komisyonunca yapılacal<tır 

1 müdürhLündeki keşif ve ~artııaruesi veçlıile kapalı zarflı eksiltme- ! · l ·· "' isteklilerin ılk teıniııaı-olarak ll6 lira vermeleri ve lrnnunıııı ta-
, ye koııulmuştur. Keşif bedeJi 14 bin lira wuvakkat teminatı 1050 yin ettiii vesikalarla birlikte ayni gün ve saatte 1 işletme kooıi-

lira olup ihale5İ 14.6.940 cunın günü saat 17 dedir. 2490 sayılı ka. syonunn mürnca t etmeleri lazımdır 
nunun tarifatı dahilinde hazırlanoıış teklif aıekluplurı ilıııle gunu ... Bu işe ait muknvefe ve şartname projeleri Oivrik depo şefli· 

'. azami suat 16 ya kadar encümen riyasetine verilir. d I ğinden ve 4 işletme müdürlüğün en parasız olarak dağıtılmaktadır. 

( Zonguldak Valiliğinden : \ -
J Zonguldakta Lir 5bide yaptırılocakh1' Abidede Atatürkün ve D· Demiryollnrı ve Limanları İşletm~ U Müdürlüğünden : 
I İsmet lııönünün at Ü.1.erinde ve askeri kıyafette heykelleri buluna· Derince liınnnının 11 ameliyeden ibaret olen ve 32907 lira 90 
caktır. kuruş muhammen bedelli ve 226404 ton muhammen maniplasyon 

Abide projesi Eylül 940 2'nyesine kadar milli bir müsabakaya tonajlı tahmil ve tahliye işi bir sene müddetle ve kapalı zarf usu· 
ı konulmuştur. Müsabakaya iştirak edenlerin proje ve maketlerini 30 llle münaka!\aya konmuştur~ Her aıneliyenin beher tonu kaçar ku

Eylül pazartesi günü akşamına kadar ,akademi idaresine tevdi eyle- ruşa yapılabilecegi şartnameye merbut fiat listeainde gösterilmittir. 
mit bulunmaları lazımdır. ı MünakHa ~1.6. 940 tarihine rutlayan cuma günü uat l 1 de 

l 

• 



.. 
2 M0NAKASA GAZETESi 31 Mayıs 1940 / 

----------.. --~ --- ____ _..__.. olunan sa ve üzayedeler Listesi lstanbul Belediyesinden : 
Şekli Muhm. bed. Teminat 

Al!\t Unakasalar 
:cw ... 

inşaat, Tamirat, Nafta işleri, Malzeme, Harita 

Beton döşeme yap.: 3750 mıJ 
Tekirda~·Malkara yolunun araeında şose 

tamiri: 8100 m. (şart. 255 kr ) 
Zonguldaktıı yap. abide müsabakası 

kapalı z 

" 

14000 -
50704 50 

l1aç1!,~_!5.linik ve is~ç!l_~ri alat, Hastahane Lvz. 
ilaç kapalı z. 10000 -
Rontgen filmi aç. eks. l,i>OO -

Elektrih-Havc;gazı-Kalorifer (tesisat ve malzemesi) 

Bir hangarın kalorifer, su, telefon elektrik 
ve tazyikli hava tesisatı 

Birinci şirürji asansörleri tesisata kapalı z. 12615 50 
Asansör yap. 

Mensucat, E ibis~, .K~ndura, Çamaşır v.s. 
Kundura ordu tipi. 1925 çift paz. 
Kundura B tipi: '2077 çift ,, / 
Yerli kaput be:zi: ~000 m . aç. eks. 3120 -

tv atbaa işleri - Kırtasye-Vazıhanelevazımı ---
Evrnkı matbua aç. eks. 

Kereste, tahta ve saire 

' Çıralı çam kereste: 74.046.700 m;ı p ıı: . 

Nakliyat Boşaltma Yükletme 

Kömür nakli: 4000 t. 
Eşya tahmil ve tahliyesi: 15000 t. 
Maniplasyon tonajlı tahmil ve lahlire işi 

226404 t . 
12.6.940 da eksiltmeıi yap. ilan edilen ka

palı bir binek otonıobili kiralonmosmn 
nit eksiltme görülen lüzüm üzerine te
hir edildi 

• 
oç. eks. 
kopalı z. 

,, 

c.hrukat Benzin, Makine yağları v. s. 

Söınikok: 270 t. 
Benzin: 1200 teneke 
Otomobıl benzini: 100 t. (şart. 130 kr.) 
Mazot: 90 t. (temd.) 
Kriple kömür: 1011-150 t. 
Meşe odunu: IO t. 
Motorin: 120 t. 

M Utaferrik 

kapalı z. 
sç eks. 
paz. 

k palı z. 
aç. eks. 

r, 
kapalı z. 

Hava çeliği torna kalemleri imaline malı · aç elts. 
sus: 250 k. 

Çimento künk 400 m m lik: 520 nd. 
Yağ tasfiye cihazı (temd.) 
Birinci şirürji dizenfeksiyon tesiaııtı 

Bekçi kontrol saatı maa teferruat kadran 
lı ve lıadranı·fosforlu 6 an·ahtarlı: 22 ad. 

ErzaJt, Zahire, Et, Sebze v.s. 

Ekmek: 54,9 t. 
Koyun eti: .i0.6 t. 
Süt: 27 t. 
Y oiurt: 23.4 t. 
Buz: 3000 kalıp 
Toz şeker: 5220 k. 
Sadeyağ: 3240 k . 
Makama: 4230 k 
Pirinç: t . 
Çay: 126 k. 
Sabun: 3400 k. 

' Ekmek pişirilmesi: 54750 k. 
Koyun eti: 6 t. 
Biçilmiş taze ot: 7 ,i t 
Çayır otu 
K. ot: 528 t. 

B. 1 U 7 _a y ~ 2 e 1 er 
Kuru çam kabu~u~ 2698 kental 
Sinema makinesi 

Beyazıtta dükkan enkazı 
Yeni cami nvlusunde dükkan enkazı 
Beyazıtta dükkan eııkazı 
Oaküdarda bina enkazı 

,, 
Müstamel ·au motörü 
Çam, vitrin, D.K. V. buz vitrini v.s. 

Otomobil hurda aletleri 

Matbaa makinesi 

Radyo makinesi 

,, 
ııç eks· 

,, 

kapalı z.· 

" aç. eks. 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
n 

paz. 
.aç elrs. 

. 
kapalı z , 

aç. art. 

n 

paz. 

" 
" 
" 
" 
" aç. art. 

" 

" 

" 

600-

m 3 -15 -

5250 
32907 9 1 

• 
78.30 
4230 .. 

260UO -
10330 '-
t. 25 -

500 -
1268'1 -

1500 

1248 
1100 -
1428 76 
1166 -

5764 5ü 
13158 -
3037 50 
3159 -
1500 -
193l 40 
3969 -

951 75 
2925 -
617 40 

1105 -

19800 -

1780 

68 
17 5U 
78 -

300 
60 
15 

- , 

1050 
3785 23 

946 -

499 82 

66 -
393 75 

2;t68 09 

317 25 
3900 -
777-
2 1 25 

37 50 
95l 30 

112 50 

187 20 
165 -
108 -
87 45 

-"" -

41 -

57 25 

1485 -

80 94 

5 10 
1 32 
5 85 

22 50 
4 50 
1 13 

Müracaat yeri 

İzmir Belediyeıi 
Tekirdağ Nafıa Müd. 

Zonguldak Valiliği 

İzmir Memleket Hait. 

" 

M M. V. Hava SAK 

İst. ' Üniversitesi A.E.P. Komisyonu 
Ank. Halk Sineması ittisalinde 

Tophane Lvz. SAK 
• 

" 
İzmir Memleket Hast. 

İzwir Memleket Hut. Batlsb. 

İzmir İnhisarlar Başmüd. 

D.D Y otları 4 cü İşlet. Kayseri 
Ank. Lvz. SAK 
D.D. Yolları Haydarpaşa 

D.D. Yolları U. Müd Ank. 

lzmir Memleket Hcst. 
lzmir Belediy~si 
M.M Y. Hava SAK 
ÇanakkPle Belediyesi 
Tokat Valiliği 
Çamaltı Tuzlası Müd. 
izmir Belediyesi 

D D. Yolları Haydarpafa 

" Ank. Belediyesi 
Üniversite A.E P. Komisyonun. 
[).D. Yolları Haydarpaşa 

İzmir Memleket Hast. • 

" 
" • 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Kayseri Tayyare Fabrik1111 SAK 

İst. Komut. SAK Fındıklı 
Edirne Piyade J. Okulu Alayı 
İğnecedeki Aak. SAK 
Söke Aık. SAK 

Günü Saatı 

14·6-40 17 - , 
196·40 15 -

30·9-40 a kadar 

10·6-40 l l -
10-6-40 9 _ .. 

17-6-40 

17·6·40 15 

31-5-40 l(ı -

31-5·40 10 -
13-6--10 9 -

13 6·40 9 -

31 5-40 15 -

5 6-40 
7.540 

21-6 411 

10·6·40 
14-6 40 
4 6·41l 
4·6-10 

12·6 40 
5·6·40 
14·640 

18 fi 40 

17·6-40 
4·6 40 

11·6·40 
18°6-40 

10·6·40 
10640 
10·6·40 
I0·6-40 
10·6·40 
10·6·40 
13.6-40 
13 6-40 
13-6 40 
13·&·40. 
13-6-40 
12-6·40 
31 5-40 
10·6-4U 
!-6 40 

20-6-40 

\5 -
15 -
l I 

il -
16 -
11 -
15 -
15 -
14 -
17 -

11 

ıo 45 
10 30 
15 -
10 45 

il 
il 
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-
9-

13 30 
10 -
10 -
14 
9-

ı 1 
ı ı 

ı ı 

Tahmin Teminat 
bedeli 

• d• 
68 00 5 10 Bayazıttn Caıncıeli mah Hayazıt meydanıP 

196 eski 3 yeni kapı No.lu dükkan eok•~ 
17 50 1 32 Eminönünde Çelebioğlu A1aeddin mah. Ye~' 

cami avlusunda 20 1 en yeni kapı No 11 

dükkan enkazı ~ 
78 00 5 85 Bayazılta Camcml-i malı. Cumhuriyet cad 1 

eski .86 yeni kapı No. lu bina enka1.1 . 
300 00 22 50 Üsküdarda Rumi Melımetpaşa mah. Hakiısı~; 

yeti Milliye ve Şemsipaşa aolrnklarmda et 

-4 ve yeoi 4, 2 3 kapı No lu binalar eııkııı• 
60 00 4 50 Üsküdcırda Hacebesna botun mnb. Paşaliıı>11111 

cadd. 26 26 eski mükerrer ve 3 5 yeni k5P' 
No lu bina enkazı 

15 00 1 13 B:ıyazıt Nll'hiye 
0

Müdürlüğü ve Belediye Şobt~ 
si binasında bulunan mfütamel su oıotörıl 

Tahmin bedelleri ile teminat mikdarları yukarıda yazılı 5 parÇ• 
enkaz ile bir su nıotörü pa-ıarlık suretile satılacaktır. Şartı>~' 
meler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalemiuıte görülecektıt• 
İhale 3.6 940 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 111 

pılacaktır Taliplerin teminat makbuz veya mektublarile ihale 
günü muayyen saatle Daimi Encümende bulunmaları. 

tt' 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 4230 lira muvakkıt ıt'' 
minatı 317 lira 25 kuruştur. Taliplerin teminatı iş bankasına yııt dl 
rak makbudariyle ihale tarihi olan 14.6.940 cuma günü saat 16 

encümene müracaatları , 

Çanakkale Belediyesipden: 
Çanakkale Belediyesi elektrik ve su makinelerinde tesliııı do: 

san biu kilo mazut eksiltmiye çıkarılmış- ise de talih zuhur etoıe 
giııdeıı 011 guıı wüddetle teaıdid edilmiştir. "'e' 

Mazotun beher kilosu 11 kuruş 50 santim hesabile nıuhııtll 

bedeli lll35U lira, muvakkat teminatı 777 liradır. it' 
KapaJı zarf usul ile ekıiltwe 4.ö.940 salı günü sa ıt 15 t • IJt 

diye Encüwen i huzurunda yapılacaktır. ~ır 
İateklilere bu işe aid şartnameler parasız olarak Belediye 

h111ebecili{Ci~ıde verilir. ..19" 
Teklif mektublarının ihaleden bir saat ev1.·eline kadar EncU ~ 

ne makbuz mukabilinde verilmesi, posta ile ırönderilecel. te 
mektublarrnın mezkur saate kadııır }eli~tirılmiş olması şarttır. ~ 

Eksıltweye iştirak edebilmesi için isteklilerin kaııunı evsafı lı' 
bulunmaları ilan olunur. 

Çamaltı Tuzla11 Müdürlüğünden· ~ 
Tu:.s.lamız ihtiyacı için lüzum olan on ton meşe köınürii sf 

eksiltmeye koumuftur. 
t. Muhammen Öedeli 50:J lirıı lJluvakkat teminata 37,5 liradır. t 
l ıte · lileriu ıbale a-ünü olaıı 5.6 940 çarşamba saat 14 te ~ 
durıyctiwizde wüteşe.b.kıl koauı;yondı& h zır bulunwalorı. . ... 

270 lon sömikok alıııucaktır: Bak eu.ak sütünunda lzwir fdtı( 
wleket Haat. ilauıııa. ---------- -__________ ....--/"_ 

Muıeferrık 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınahılll 
Kombyonundan ııtf 

· Tahmin edilen bedeli 744U lira olan muhtelif ebatt• b'r 
kalem ve ccman 3:h v lldet ıspit ile 2000 adet başlık askeri fs ~ 
kalar umum uıudürlüfıü merkez satıualma . komisyoııunca 13. 6· ~ı 
pertembe iÜnÜ sa.al I:> de kapalı zartla ibate edilecektir. Şarlll~ 1t 
paraaı.z olarak komiıyondao verilir. Taliplerin muvakkat teo>'i>ıl' 
olan 5"8 lirayı bni t~klif mektublarını we7.kur günde saat 14 -
kadar komisyona vermel~ri Ye kendilerinin de 24UO numalıırı 1'•"" 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarııı•.1ıı bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesıkaJI 
mezkur ırüo ve ıaattc komiıyooa müracaatları. 

D. D· Y otları ve Limanları İfletme U. idaresinden: ·-'. 
Muhammen bedeli 150U lira olao her nevi torna kalemleri 

1 ıt 
line, mabsus muhtelif ebatta 4 kalemden ibııret 2.50 kg. bava çe d' 
18.6' ! 940 salı ırüııü sattt ( 11) on birde Haydıırpaşada Gar bin11•

1 
11, 

' bılindeki Kowiıyon tarafından açık eksiltme uıullle satın alıoacıılı 11 
! liu işe girmek isteyenleriu l 12 lira 5U kurufluk muvak~at.,, 
. minat ve kanunun tayin ettiii vesaikle birlikle ekııillme güuU 

Balıkesir Orman Müd. J0.6-40 15 -
İzmir 3 cü İcra İzınirde 'Yol Bedeı- l.3-6-40 IO -

tine kadar Komiıyona müracaatları lazımdır r 
Bu iie ait şartnameler komııyondau parasız olarak ciağıtılıJJ

tadır. teni .~! 4 
ist. Belediyesi 

n 
,, 
,, 

3·6-40 14 - i 
3·6-40 14 _ • • • Muhammen bedeli l &6ö lira olan 22 adet maa tefer'61 
3-6 40 14 -, ' · kadranlı ve kadra111 folılforlu 6 auabtarla bekçi kontrol saati !S. ~J 
3-6·40 14 _ sah iÜnÜ saat l0.45 de Haydarpaşada Gar binnsı dabilindekı 
3 ·6 40 14 _ misyon tarafından açık eksiltme uıulile satın alınacaktır. 1( 

" 3·6·40 14 _ Bu işe girmek isteyenlerin 87 lira 45 kuruşluk muvakk•
1 

( 

lıt. 2 c'i icr~ Beyoğlu İstiklal Cad. 5·,J 1·6·40 16 _ minat ve kanunun tayin eltiğı vesaikle birlılde eksiltme ırüniİ 1 

.\! 14 I tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. toı'~ 
İıt. 4 cü icra Galatada Kemeraltmda 6.8-6-40 J2 _ 1 Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağılı 

Zürafa Sok •• \! 30 1 tadır. 
İıt. 3 cil icra İst. Ank. Cad. 31.5 ve 5·6-40 rn 30 1 

.\~ 50 ı Ankara Belediyesinden ~' 
Üıküdar İcra Mem. Çeııgelköy İıke)e 4-6-10 14 16 Su İşleri terfi Dairesi için alıııncnk olrıı yağ tasfiye cibııı' 
Civarında / istekli çıkmadığından bir ay 2arf111da pazarlı iti alınacaktır . 

......, '" t8'- ==== - ae • ----~· - _ Muhammen kıymeti 1100 Jiradır. 

Haydarpaşcıda gar binası dahilinde birinci işletme komisyonu tara· I . . • . ~ . . Teminat 165 liradır. ' • r0il 
fından yapılacaktır Talı'bler'ın 2468 1. g k kk . men bedelı 26 000 lıra lcatı t.emanah 3900 lıradır. Pazarlığı 4.6.940 Şartnamesini aörmek isteyenleriıı her gün Encümen Kııle ,t 

· ... ıra uruş muva at temı- l - - d M M 1 6 
' ~ ıı tla nynı gün. seAat 10 a kudar komisyon kalemine teklif mektub- ı 511 1 gunu saat l l e Ankarada . · · V. Hava Satınalma Komis- ve isteklılerin de 4.U.940 salı günü saat 1 ,3 1 da Belediye 

!Arını vermeler• lazımdır. Bu işe nid şartnameler Ankorada 2 :nci ronunda yapılacaktıt. Şartnamesı 130 kuruş!\ komisyondan alınır. menine müracaatlnrı. 
işletme ınfidürlüğünden, İzmirde 8 inci müdürlüğünden Haydarpa· lsteldilc::rin muayyen güiı ve saatte kaü teminat ve kaııuui vesikala- • • • • t1 ~ 
şada Liman batmüfettişliğindeo parasız olarak alınır., ' rile koıııiıyonda bulunmaları. 520 adet 400 m m lik çimento küuk alınacaktır: Bek p.V 

-~!!!"uka_~ ~Benzin. ~ akina yağları v. s. ' lzmir Belediyesinden '. linlarıııa. ... • * 

IOO M. M Vek~leti ~a~a Satmaln:ıa Komlıyonundan MeLhaha idaresiaıin ıeuelik ihtiyacı olan 1200 teıoeke benzin ( Birinci 'irörji dezeufeksiyoıa tesisstı. Bak : Üniversite A· ~ f 
ton otomobıl benzmı pazarlıkla satın alınacaktır. Mubam• ) 1abn alınma11, yazı işleri n~üdürliliündeki ıartnam•~•İ veçbile açık İ koaıisyonu ilanına. ' 

• 



31 Mayıı 1940 

~k. Zahirıe, Et, Sebze v. s. 
Yüksek Zirant Enstitüsü Rektörlüğünden : 

(Dünkü nüshadan devam) 

Erzak listesi : 
Miktarı Mvk. te. Şekli 

lira saati 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Trabzon Belediyesinden : 
Belediye tanzifat hayvaoları için 7320 kilo nrpn ile 7320 kilo 

samanın mubayaası musaddak şartnamesine tevfikan 17 gü;müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Ekıiltme 7 haz.ir~n 9.:10 cuma günü saat 15 de icr.a olunacaktır. 
Teminata muvakknta 49 lira 5 kuruştur Talipler ııyni gün saat 15 
de encümene müracatlıırı iliin olunur. 

BORSA 
ÇEKLER 

30 - 5 . 1940 
Lopdra 5.24 
Nevyorlı 165.-
PJtrİs 2.9679 
Milano 8.3837Ş 
(en evre 29.2725 

3 

00000000101000000000 o o 
8H STALAR8 
o • o 
O Artık ilaç fişelerini kırınız ve O 

t Cinsi kg. 
~tnek 135000-140000 
~0Yun eti 40000 - 4jooo 
lltu eti 4000- 5000 

~de yağ Urfa 1-ııci 10000- 12000 
<.tw: 

Tutarı 

lira 
14700 

24750 
2250 
l62oo 
3250 

1097,5 k. z. 2 
2o1o k. z. 2,30 

> > 

tzmir Memleket Hast:~si Baotabipliğinden : 1 
Ha.tanenin aşatıda yazılı ihtiyaçları 26 5.910 dan itibaren bir 

kısmı on beş diğer kaamı on sekiz gün müddetle cl•siltmcğe çıka · 
rılmıştır. Bunlardan : 

~.tınıı 0.9975 
Sofytt 2.015 

1otlrid 14.455 
B · 11:1• • te 30.3n5 

g Suları: kalsiyumlu, kükürtlü, g 
O çelikli, hepsinin fevkinde ltad- O g yo - Aktiviteli olduğu için mut- 8 
O lak ıuette şifalı olan O 
o o 
g ARMUTLU 8 

lt'~n yağ ekstra 4000- 5000 
~ Ylın tatlı iyi cins 2000- 3000 
'tar peyniri Edirne looo- 1200 
(yatlı iyi tcinı) 

keyaz. peynir Edirne 2000- 2500 
'r' (yağlı iyi cins) 
? lıtnurta tue 55000- 65000 
trcyağı ekstra kah- looo_!.. 1500 
"altı için 

SGt yağlı 
\' 
~ ogurt yafllı 

Booo- loooo 
8ooo- loooo 

200- 300 ~ 'Yrrıak 
lıru üzüm çekirdek· looo- 1500 

~•it razaki 
/'u kayısı çekirdek. looo - 1500 

ır t••ı "8dayifi 400- 500 
1'' 'r'tl kadoyifi 400 - 500 
p Uflca 400- 500 

500 

1458,75 

lo5o 845,63 
7800 l> 

• t 125 

1300 )l 

2250 542,25 

> 

)) 

)) 

> 

> 

l> 

)) 

3 
> 

3,15 

> 

3,30 

> 
» 

2000 
2500 

480 
450 

ıı l> )) 

157,50 açık ek. 3,45 

1650 
125 
150 

> 
28,12 

)ı 

loo :ıı 

9o 286,27 

> 

l> 

4 
> 

l> 

4,15 

ı 

:tlı.nıez. 
tçcl 

Sirke 
&ira 

4000 5000 2500 > 

)l 

.» 
)) 

)) 

ll 

l> ! 
tooo- 1500 210 

l' ınayası 

't.Ot feker 
tııne şeker 

25 kutu 17 
12000 - 15000 5700 
5000 - 5000 2231 

ll 

600,75 
lJ 

> 

k . 7 . 

» 
• 

l> 

J) 

4,30 

Glreson c:• Müdd~iumumiliğinden : 
. Merkeı: ceıa evinin 1 Haziran 9-4!J tarih.inden 31 Mayıs 941 ta
tıbiııc kadu bir senelik ekmek ihtiyacı \7 Mayıs 94ll dan itibaren 
~t lıapalı zarf usulü ile 15 gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
~ Beher adedi 960 gram besabile muhammen bedeli 54,l8 lira 40 , 
~ llruş olup ilk teminat yüzde yedi buçuk beaabile 4l17 lirtl 9'l buçuk 
lıtuıtur, 

1. İıteklilerin Şeraiti anlnmak ve şartnameyi bedelsiz olarak alma· 
,ıl 9 tı ı.ınınında cua evi müdürlüğüne ve ihale giinü olan t Haziran 

~ günü saat ili aa c. müddeiumuruiliğinde toplaııacak olen ko
b11Yona mÜrftcantlara ve telı lif mektuplara ile depozito para veya 
1t'~lta teminat mektuplarını ihale gününde aaat 9 da tevdi eyleme-

çı~ tı ilan olunur. 

Samsun C. Müddeiumumiliğinden : 
i . Srnnsun merkez çeza evinde bulunan mahkum ve mf'fkuflar 
i~ı~ halis butday unun~an yapılacak üçüncü nevi bir senelik ekmek 
~lıYaci yüzbin • kilodan ibaret olup 1 6 9-10 tarihinden itibıtren onbt'Ş 

~ tilcı nıüddetle ve kapalı zarf uıulile aşağıdaki 'artlar mucibince m'ü
ıı,k 

ıısaya konulmuştur. 

( 

ıt 
v 

Teklif edilen fiat muvafık görüldüğü takdirde 14.6.940 cuma 
:nııil saat 15 de Samıun C. Müddeiumumiliği makamıoa toplanacak 
0~iıyon marifetiyle ihalesi yapılacaktır. 

'Yüzde yedi buçuk niıbetinde 693 lira 75 kuruşluk teminatı mu-
~'kkate alınacaktır. • 

Şartname parasız olarak .ceza evi madürlüğünden verilecektir. 
d Teklif me1dupları ibale günü olan 14.6.940 cuma ıünü saat 14 
t kadar kabul edilecektir. 

l(flYseri Tayyare Fabrikası Satıaalma Komisyonundan : 
t~ Fabrika Mubafıu takım eratuıın bir ıenelik azami 54750 kilo 

1 
lllek pitirtilecektir. Tıthmin bedelide 547 lira 50 kuru,tur. Açık 

~il ·ı lıt 11 lnıeııi l2.6.940 çarşamba günü ıaat 13,3ll yapılacaktır. Taliplerin 
~ ili gün ve saatte Kay1eri maliyesine yatıracaklara 41 liralık mu
~kkat teminat makbuzlarile komiıyooa müracaatları ilan olunur. 

taiti her gün komiıyondao ötrenilir. 

Isparta Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Cinı· Kilosu İhale Sa. M~. iık Şekli 

1) 54900 kilô 5764 lira 50 kuruşluk 1 nci nevi ekmek 
30600 kilo 13158 liralık koyun eti 

270 ton 7830 liralık sömi kok 
10000 liralık ilaç 

Kapalı zarf usulü ile l0.6.940 pazartesi günü saat l 1 de 
2) 27000 kilo 3037 lira 50 kuruşluk süt 

Açık 

3) 

23400 kilo 3159 lirıılık yoğurt 
30"0 kalıp 1500 liralık buz 

ekıiltme ile 
5220 kilo 
3240 kilo 
4230 kile 
9000 kilo 

126 kilo 
3400 kilo 

1500 lirehk röntgen filmi • 
I0.6.9ıO pazarteıi günü 9 ile 11 orasında 

1931 lira -tO kuruşluk toz şeker 
3969 liralık ıade yağı 
95 l lira 75 kuruşluk makarna 

2925 liralık pirinç 
617 lira 40 kuruşluk çay 

1 IOj liralık sabun 
600 I:rolık evrakı matbua 

8000 metre 3120 liralık yerli kaput bezi 
13.6.940 perşembe 9 la I~ arasında açık eksiltme ile ihale olu. 

nacaktır. Eksiltme ve iholeler lzmir vilayeti daimi f'ncüıneni doire 
sinde yapılRcalıtır. Taliplerin şartnameyi öğrenm'°"ek üzere her gün 
hastaneye ve eksıltmeğe iştırak edeceklerin hu,su i muhosebeye yüz
de 7 buçuk bes•ıbiyle touvakkat teminat akçelerini yahrnrok ala
caklara makbuz veyu banka mektublar! ile muayyen gün ve saatler 
de eucümeııe müracaatlart. 

Kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe iştirak f'deceklerin zarflarını 
2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanu11uu tnrifatı dahilinde lıazırla
malı.rı ve ınuıtyyen sentte teslim etnıiş olrunlorı ilfuı olunur. 

lstanbul V nkıHar Direktörlüğünden : • 
Cinsi Miluları Muhammen İlk 

kilo bedeli ·. teminat 
Krş. Sal?· Lira 

İ nci nevi ekmek 80.0!lO W 2-l 615 Kopalı zarf 
Beyaz lıaraınırn eti JG.000 53 - 1431 '» ,, 

Süt 40.000 11 - 330 Açık @lcsilt. 
Yoğurt 30.ı O.ı IG - 360 p ~ 

Gureba hastanesine H40 senesi için lüzumu olaıı yukardn. cins
leri yazılı yiyecekler hizıılıuıııda göste:rilen şekillerde ayrı ayrı ek· 
siltmeye konulmuştur. İlııtlesi 14.6.940 cııma gilnü ser.t on beşte 
istıuıhul V&kıflar Bnşı.;üdürlüğü bitıa.mda toplanan lıoruisyouı.la 
yapılara.lı.tır. 

Şarlanıeler her gün levanw kaleminde görhlebilir. 
Kapalı zarfla yapılıtcnlder için 24911 sayılı l<ııınrnun torifi 'l1••ç

hile haı.ırlıyacaldarı zarfları ihale saalinden bir saat epveline ka
dar uıakbuz mukabilinde komisyon riyıtseline vermesi Şarttır. 

Posta ile gönderilecek zarflar dn yiııe ihale saatiulıen bir saat 
evveline kadar gelmiş bulunması lazımdır Postadr olacak gecikme· 
ler kabul edilmez 

Liseler Alını Satım Komisyonu Retsliğinden: 
Ci~si Beher kilo tahwin Miktarı Eksiltmenin yapıl.ıcnğı gün 

fiyatı kilo ve saat 
kr. s . 

Ekmek 10 25 
Sabun 38 
Zeytin yağı 611 . 

Sadeyağ' 135 
Toz şeker 36 50 
Kesme oeker 40 
Dağlıç eti 58 
Karaman eti 55 
Kuzu eti 45 
Sığır eti • 35 

520000 
14550 
17750 
51001 
86500 
23000 
80500 
70000 
29500 

4.6.40 salı günü saat 15 de 

" .. 15, I:> 

" . 
" 

" 

" 

,, 

'. 
" 

" 

15,30 
15,45 

16 da 

ı•' 
ti 

Beyaz peynir 45 
Tarihi Tutara Tem. Ka,ar peynir 75 

{) L. K · L. K. Eren köy ve Çamlıca lisesiııin 

2385'1 
·22100 
11850 " .. 16, 15 

" " 
~ttıiı.li Pirinç 7700 'l7.6.040 11 2475 187 50 ıon paz. 38 kalem yaş sebLe um. tut. 6685 lira J O kr. ,. 
p '-ıala S. yağı 3000 17.6.940 15 33tı(l 447 50 ,, J Miktarı 621 O l.ilo 
Atlhi}e Un 36003 l4.6.!)-10 15 5040 378 " 1ı n 81900 udd :: 
~ııtalya Saman 78250 5 6.9-tO Hl 1173 75 88 5 ,, 151UO demet ,, 

14,~0 

Bükre~ 0.625 
Belgrad 3.97 
Yokohama 38.915 
Stokholm 31.005 

ESHAM VE T AHVıLA T 
Sıvas -Erzurum 5 19.55 
1938 % 5 ikramiyeli 19.-
A. O. yolu 1 ve il hisse 34.25 ----
ıc E y 

LOKANTA VE BiRAHANESi 
M. R.ALKANiOARE~NDE 
Nefis kuzu döneri ve leziz 
yem~kler mutedil fintlarla 

Yeni Adrıı.s: Galata, H vycr Hıın ar· 
lı:a~md:ı, Yemifçi Ho~nn Sokak No. 11 

TELEFON : 49374 

g KAPLICALARINA 8 o o 
O. GiDiNİZ o o o 
0 MADANYA POSTALAlllNlN 0 
0 ARMUTLUYA UÔRAYAN 0 g SEFERLERi g 

iO lstanbuldan Armatlu•an O 

1 
g Hereket Hareket g 
O Saati • Saati O 

rg Pazartesi 9,20 g 
•O 9,50 Sala o 

l g Çarşamba 9,20 8 
O 16,00 Perşembe o 

ı g Cuma 9,20 O 
O 14,00 Cumartesi - g 
o o . 
00000000101000000000 1
0 8,30 Pazar 9,20 ve 19,20 O _____ ...; 

1 Keşif, şartname ve· planı mucibince İdaremiı.in Erzincanda 
yaptıract.ğ"ı ahşap idure Liuuı ve teferruı&tı i~i kapalı zarf uıulile 

eksiltweye koıunu~tur. 
li - Keı;if bedeli 17783, 16 lira muvakkat teminatı 1333,73 li

radır. 

111 - Eksiltme 12. Vl. 940 çarşamba-günü ıaat 15 de Erzincan 
Müstak.il Müdürl,1ğünde yapılacaktır. 

iV - Şarlnaaıeler ber ırün İıtaubulda Kabntaşda Levazııu ve 
Mubayaat Şubesi veznesinden, Ankara, İzmir Başmüdürlüklerinden 
ve Erzincan Müdürlüğünden .,89" kuruşa alınabilir. 

V - Müııaka aya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kaııu-

1 

ui vesaıkle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat 
mektuplarını ve şartuawesinin (F) Fıkrasında yazılı veıikalarını iha
le günü eksiltme saatinden bir saat evveline yani (saat 14 de kadar) 
Erzıııc rn Müstakıl rdüdürlüi'üne makbuz mukabilinde vermeleri. la-
zımdır. {4342) 2-4 

• • * 
1 - İdaremizin ·Feriköy bira fabrikasıuda lıaziran 940 tıarihioden 

mayıs 9.ıI aonuoa kadar bir ıeııe zarfında birikecek asiari 1200 a
znwi 18 IJ ton k yoawış arpa küspesi açık arttırmaya konu.uışlur. 

il - filubammeıı bedeli beher tonu ı,5 liradır. 
Hl - ~üll.u mekler için kıymetl.a bır gıda olan küspelerin arttır· 

ınası J. VI. ~40 çar.şawba günü aaat l6 da Kabatatda. Levt1zım ve 
hiubayırnt Şubesıudeki Alıw Komisyonunda yapılacakhr. 

l V - l\ıümuue her gün sözü a-eçeu fabrikada görülebilir. 
V - İstekiıleriu arttırma için tayin oluoau iÜn ve sııalte % 15 

miktarıııdakİ temıuat paralarıle ·bırlikte mezkür Komisyona müro-
caatlım. \4208) 4-4 

~eyhan Natıa Müdürlüğünden : • 
l - Seyhan Vilayeti dahilinde Ceyhan kazasında inşa ed.lmek

te olan Ceyhan kÖJ->rüsü sağ 1abil tahkimatı keşif tutarı olao 
"21480" lira .,58" kuru,la kapalı zarf usulile eksiltmeye • konul• 
muştur. 

2 - Eksiltme 7. 6. 940 tarihiue müıadif cuma günü saat on 
beşte Seyhan Nafıa dairesinde yapılacaktır, 

3 - lsteyc:oler bu i-we ıtid keşifname ve sair evrakaııı görmek 
için Seyhan Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler • 

4 - İsteklılerin "lö36" lira muvakkat teminat vermesi ve eh
liyet vesikaları alabilmeleri içio evvelce yaptıkl.-rı inşaata ınuk ..... abil 
aldıkları evrakı müsbitelerini dilekçelerine batlamak suretile ikinci 
maddede yazılı g.ünden sekiz gün evvel Vilayete müracaat etmeleri 
laı.ımdır. Posta ıle gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühürle iyice 
kapatılmış olacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4174) 3-4 

!fVl[t'·'bf MiRYOL.[ARI VE LİMAN.LAR·ı -
-~-:-~~15LETME GENEL DİREKTÖRLÜGÜNDEN . ~.'-'alı Un 6000) ,, ,, 15 7800 590 " "1. Kab&taş !isesi ıutü 14 350() ,, 14,45 

tıdir Uıı 41000 ,, ., il . 5125 48.t 40 ,, j Komisyonumuza bıığlı Gıılıılosarr.y, Ha.1darpa~a, Çnmlıcn, Kı •. -1 
~ \'llkarıda adları yazılı garnizonları ihtiyacıları olan 6 L:uleın enak dilli, ~.ııb:ıtaş ve Eren köy l"sl'lerinin arnyıs 1941 sonuna kadar ıh- 1 ~·uhaw:ı ~·~bedeli (1248~ li~tı _olan 520 ad_et 400 m rn lık çiçııen 

1( 
( 

t~~tt, Tüm koaıutaı.lıtı binasındaki Satınalma komiıyonu hırc&fındao tiyaçları olnn yukarıda yazalı sütun 24.5.940 ve diğer yiyeceklerin to kunlı. ( 17.6.1940) pezartcu gunu saat ( 10.4;>) onu fnrk beşte Hay· 
ıııthn.ıeye konulmuş. ve her .garnizon~ıı ~iz~laranda ~ünü, sauti, te- 21..t. 9tı ı gününde kapalı urf usulile yapılan eksiltmesinde bir kıs- dnrpaşada gar binası dahilindeki Komisyon tarafmdnn pu.ıtrlılda 
lıd::••, tahmin bedelı ve eksıltme şekıllerı cmı ve mıktarları yazı- mınıt i~t-!'cli çıkmadığından ve bir kısmına dn teklif olunan f·yatlnr sa!m alınacaktır. 

yiilt~~k görül<lü~üot!"n 2490 sı·~·ılı kanunun 40 mcı maddesine göre Bu işe girmek isteyenlerin ( 187) lira (20) kuruş1uk kat'i temi
bir flY znrfınna panırlığa bırakılnrak hizt'l)ıırında gö~terilen gün ve ııat ve kanunun tayin ettiği vesoikle birlikte pazarlık günü saatine t. Şarluaaıe ve evaafları komiıyonumuzda mev<'ut olup istekliler 

tafından her zaman okunabilir. • 

11 • 'E.kıiltmelere ittbak edecek olaıılarıo teminatlarını Tilmen vez· 
~ taırıe yatırmaları, teklif mektuplarım ihaleden bir ıaat Önce ka· 
llı~ııun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıla veaikRlariyle birlikte ko-

11.YOnumuza müracaatlara ilan olunur. 

. . 
Seyhan Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 

~ Seyhan Ceza ve Tevkif evindeki mevkuf Ye mahkum
~ın hır senelik ekmek ihtiyacı için 150000 kilo ekmeğin 
d ·S.940 ~ününde evvelce ilin edilmif ise de yevmi mezkur
) &. talip çıkmamı§ olduğundan 26.5.940 gününden itibaren 
t~tllden 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 10.6.940 
11-ı l'\fı saat 11 de ihale yapılmak üzere münakasaya konul · 
d &.ıına. ve keyfiyetin ilanına komisyonca karar verilmif ol
~1%lndan evvelki ıerait dairesinde talip olanların teklif 
lıl~ktuplarını ihale •aatından bir saat evvel komflyon reis
t, 1tt~ tevdi etmeleri ve fazla malumat almak isteyenlerin l' ve Tevkif evi müdürlüaüne müraca!'tları ilan olunur . 

• 

natlt>rde pa7arlık ~urt:tile ~k~iltme.t1i !'Rpılaca!<tır. kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 
(Deva.mı 4 üncü ~ayfo.dn.) Bu i~e ait tartnameler Koınisyon~ao parasız olarak dağıtılmak-

13. 6 940 perşembe günü saat 16 da Ankarnda Nafıa Veka 
Jeti binbllı içinde malzeme 'Vlüdürlü~ü ol'lasında toplanan mBlzeme 
eksiltme Komiıyoııuııda 1400 lira muhammen bedelli ~00 çift lıis · 
tik çizmenin açık ekıiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır 

Ekıiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak malzeme Mü 
dürlüğüodeo alrnubilir. 

Muvakkat tf'minat 105 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminıtt ve şartnamesinde yazılı vesaik 

ile birlikte aynı gün saat 16 da mezkür Komisyonda hazar bulunma-
ları lazımdır. (2526) (4387) 2-4 

tadır. (4532) 1-4 
• * * 

Bir sene zarf1nda Eskişehir depomuz namına gelecek olan tak
riben 30000 ton maden kömürünün vagonlardan yere indirilmesi 
ve nynı miktar kömürün yerden makine veya vagonlara yükletilme
si. işi kapah zatf uıulile 12.6 940 tarihine müsadif çarşamba günü 
sut 15 de H.paşada Gar binası dahilinde l nci İşletme Komisyonu 
tnrafıııdan ihale edilecektir. 

Muhammen bedel: 
Bir ton kömürün vagonlardan yere indirilmesi JO ve bir ton 

kömürün yerden lllakina veya vagonlara yükletilmesi 15 kuruştur. 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği veıaik ve 562.5 
l,ira muvakkat leminatlarile birlikte ihale günü teklif mektupların 

saat 14 e kadar Komisyona vermeleri lazımdır. 
Bu işe aid mukavele ve şartname projeleri Komiıyon ve Eıki· 

şehir depoları tarafıodan parasız olarak ver~lir. (4106) 3-4 
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VENDREDI 

-Quot:idien des Adjudications 

ADMINISTRA TION 

\.; lntn, Eski Gümrük Cad· 

:ilo 52 

Tf.lephone: 4944.! 

. P our la Publicile s' adresse.., 
a l' Admini tration Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Joun Heurcs 
P~C;utio;:-- -Li~xd'';d}tdicatfon et du --~--~-- --~-~-----• 

Objet de· ı'adjudicntion 
Mode 

d'adjudicat. eıtimatif provi~oire , Cahier deı Cbargeı 
--~-,.,.~----~~~~.,_~~~-~~ ~--~~~~~..&-~~·-------~-------------~~----~~----~~--~--A djudications au Rabais 
~ ....,_ =---

C c r f t r L ci ı nı s Fer c n tf vns.1 ı c: v. F t• blics·fV aterlel de Construction-Cartographie - ~ --
Conı.lr paH! en beton: 3750 m~ Pli cnclı 14000 - 1050 - Municipalite lzmir 
Rcpar. chaussC-e s route T-ekirdıığ-Malknr::ı: ,, 50704 50 3785 23 Dir• Trav. Pub. Tt·kirdağ-

8 00 m. (cnh eh 255 PJ 
Concours pr. l'eıection d'ut monument n 

Zonguldak 
• Vilayet Zonguldak 

14.r.10 :7 
19-6·,40 15 

Jusqu'au 30-9 40 

. 
Chimiques et Pharmaceullques-lnstruments Sanitaires-Fourniture pour Hopitaux . ~ --Produits 

Medicoments Pli cach 100~0 -
Fılms Roentgen Publique 1500 -

Hôpital Region:ıl lzmir 

" " 

ı fl.6 4) 11 -
lr.-6-40 Q -

E lectı icite-G az-Chauffage Central (lnstallaHon et Materiel - -- ._. - .. 
lnstnll. cnlorifere, eau, telephone, electr. et 

pre:;sion d'nir d'un hangar 
lnsl. aseenceurs de la 1 re clinique de dıiı urgie Pli cııch 

.. 
12615 50 

Habillement • Chaussures - Tissus - Cuirs 
Chaus ures type armee: 1925 pı.ires Gre n gre 

,. ,, B: 2077 paiıes ,. 
Toile cnpote: 8000 m. Publhııue 3120 -

Trcıvaux d'lmprimerie -Papeterie - Fourniture de 

lmprimes Publique 600 

Bois .de C~struction, Planche~, ~harpente 

Bois de conltr. en sapin resineux: 74,046, 700 Q\3 Gre iı gre le m8 45 -

Tr~nsport-Chargement - Dechargment 

Trnn port chnrbon: 4000 t. Publique 
Chnrgem. et dechargem. effets. 150 O t. Pli cach 
Trnv. chargem. et dcchargem.: 216~04 t. " 
L'adjudicalion qui devait nvoir licu le 12-6·40 -

pr. location d'un auto ferme a ete njournee 

Combustiblc - Carburant-Huiles 

5250 -
32907 90 

Bonzine: 1200 bidons Publique 4230 
» pr. nulomobile: 100 t. (c eh 110 Pı Gre iı gre 26000 

Semi·coke~ 270 t. 
Mazout: 90 t. (nf) 
Charbon cribl~: 100-150 t. 
Bois de ebene: 10 t. 
Motorine: 120 t. 

O iv rs 

Pli cach 7810 
» 10350 -

Publique in t 25 -

" 500 - .. 
Pli cach 12684 -

Acier pr. fabric. burins tour: ~50 k. Publique 1500 -
1248 
1428 76 

Tuyau en ciment de 400 m m: 520 p. Gre a gre 
nstnll. do dcsinfection a in premiere clinique Publique 

de cbirurgie 
Monlrc de cont ôle de gardien avec access. 

tels que cadrnn iı phosphore et a 6 cicf . 
22 p. 

.ıı 1166 -.. 
Appareil pr. purifier l'huile" Gıe iı gıe l ICO -

Provisi ons 

Pain 1 re qunl.: 80 t. 
Vinnde knramnn: 316 t. 
Lait: 40 t. 

Pli caclı 

" 
Publique 

Y oghourt: 30 t. ,. 
Vinnde de daghlitch: 80.5 t. ·id. de kııromnn: Gre iı gıc 

70 t.-id d'agnenu: 29,5 t.·id. de boeuf: • 
23850 k. ; 

F romage bhınc: 22, 7 t. ·id. kacher: 11850 k. (nj) 
Legumes: S8 lots (aj) 
Lnıt: 3,5 t. (aj) 
Pain (pr. unc nnnee) 
Viıınde de mouton: 12· 3 t. 
Psin: 22-23 t. ' 
Lait: 12-13 t. 
Yoglıourl: 11-12 t. 
Riz: 2-2,5 t. 
Sucre en poudre: 2,5·3 t. 
Hnricots secs: 1·1,5 t. 
Mncnronis: 900 1000 t. 

Vermicelle: 700.800 k. 
Soude: 800-900 k. 
Farine de riz: 150 200 k. 
Legumes et fruils 
Herbe frniche: 75 t. 

" de prairic 

" J) 

il 

Pli cnch 

" 
Publique 

" 
" 
it , 

" 

" 
" 
" 
" 
" 

le k O 'ilJ,25 

" o 53 
ll o 11 

" o 16. 

6685 lO 
le k. O 14 

5850 ~ 
2ı15 -
13 n 
1800 -
875 -

1125 -
337 -
300 -

240 -
7'2 -
60 -

ıl503 -

Foin: 528 t. Pli cacb 19800 -

... 

946 
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Com. Ach. Min. Def. Nat. Dcp. Aviat 17·6· 10 

Com. Aclı. Universite lst:ınbul 
A côtc du Cine Halk a Ankara 

Com. Ach lnt Tophane 

" 

17-6 40 15 

Hôpitııl Regional lzmir 

Bureaux 

31-5 40 10 -
31-5 40 10 -
13 6-40 9 -

Hôpital R~gional lzmir 13·6·40 9 -

499 82 Dir. Pr. Monopoles lzmir 31-5-40 15 

66 -
393 75 

2468 09 

317 25 
3900 

777 -
281 25 

37 50 
951 30 

112 50 
187 20 
108 -

87 45 

165 -

615 -
1431 -
330 -
360 -

693 75 
438 75 
181 15 
97 50 

135 -
65 65 
84 40 
25 35 
22 50 

18 -
5 40 
4 50 

112 50 
57 25 

1485 -

4me Exploil Cb. de fer Etot Knyseri 
Com. Ach lnt. Ankara 
1 er Expl. Ch. de fer Etat H. paşa 

• Dir. Gen. Ch de fer f.tat Ankauı 

' 
5-6·40 15 -
7-6·40 ıs 

21·6·40 1 ı 

Municipnlite lzmir 14-6 40 16 
Gom.Aclı Min. Def. Nat. Ank. Dep. Av. 4-6-40 11 
Hôpitnl Regional lzmir 10-6·40 11 
Municipnlite Çanakkale 4·6 4ll 15 
Vilayet Toknt 12-6-40 15 
Diı. Snline Çamııltı 5·6-40 14 -
Municipalite lzmir • 14 6-40 17 -

ler Expl Ch: de fer Etat H. pıışa 

" 
]) 

Com. Ach. Universite lstanbul 

ler Expl. Ch •de fer Etat H. p~a 

Municipslite Ankara 

Dir. Vakoufs lstanbul I 

" " 
JI JI 

> 
" 

Com. Ach. Lyct!es lstanbul 

" " 
" " 
" 'lf 

Procureur Ge'l. Saınsıııı 

Vilayet Manisa 

" " 
" .. 
" " ,, " 
" " 
" " 
il " 

" " ,, " 
" " 
" " Ecole de Rcgiment d'lnfanlerie de 

Gendarmerie d1 Edirne 
Com. Ach . Milit. iğnece 

,, " Söke 

18-6-40 1 l -
17640 10 45 
17-b-40 15 -

18-6-40. 10 45 

4·6 40 10 ~o 

14·6·40 
14-6-40 
14-6·40 
14-6 40 
4-6-..JO 

4·6 40 
4·6 40 
4-6-40 

14-6-40 
ı 3.r,.40 
13-6-40 
13-6-40 
13-6·40 
13-6-40 
13-6 40 

15 -
15 
15 -
15 -
16 -

-
16 15 
14 30 
14 45 
ıs -
11 30 
ıo 30 
ıo 30 
10 30 
lO 30 
10 3(} 

13·6·40 10 30 
13·6 40 10 30 
13·6·40 ı o 30 
13 6·40 
13-6-40 
13·640 
] 0-6-40 

10 30 
10 30 
ıo 30 
10 -

2-6-401 14 -
20·6-40 9 -

• 
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Memento des Fournisseurs 
- - ~ 

LES ADJUDICATlONS QUI AURONT LIE.U DE.MAiN Lf. 1.6. 

Com. Ach. Mil it. Maraş: l Com. Ach. Div. Mil Si., ali· 
Farine (No 14211 ! Haric:ols secı. [Ncı 14 ı2] 
Muııicipalite Siverek : : Dir. Pr. Moııop. Aduna : 

1 Dre.uement corte [No 1422) ! Traraport nrticleıı r on poliııcs [N' 
Procureur Gen. Tanıııs: i Procureur Gen. Mersin: 

Pai~ [No 1425) 1 Pein (No 1409] 
Dır. Pr. Monopoles Ankara : i v·ı t A t L • 

1 

ı aye n aKya . 
Droit de ventes de gine:" .. t de li•ono- F d ('' 141'31 

[N 425] ournıture e pıerres 1>10 de, go%euse& o 1 

Procureur Gen. Biga : - -NO fES L N . tıe P' 
• eıı urnc:roıı en 

Pnin {No 1426] tbl:aes •"nt c:eox de n ılre jouro• 
Procııreur Gen Giresm loquel r .. vuı 8 paro "" 

Pain (No 1428) • f • • d'une 
( ) Le• a foıres ııuıvıttı 

f-:!ôpital Lulte ;frachomes Ga riıqua 118 rappor1ent a de• ..-ınt•' 
zıantep : d' d ı b. 

P 1 'bl [N 14291 a ıu ıc:atıon a a eurenc ere. / 
rovıttunıı el com ıu41ı e o ~ 

• • • 

MUZA YE EL 
İstanbul Def terdnrhğından: 

Muhammen 
aatış bede!,! 
Lira K. Pa. 

Beşiktaş Hayrettin iskelesinde ye· 
niden yapılmış olttn kırtasiye 

deposunda rııevcut 35 adet top· 

3 Beher adedi 8 

rak ltüpesi 
Yine meLkur kırtasiye deposunda 25 

mevcut iki adet hurda kasa. 
Yine mezkur kırtasiye deposunda 05 

mevcut elektrik tesisatına ait gay· 
rikabili istimal malzemenin sa· 
tışı (bilvezin h~rda olarak) 

" 

" 

Defterdarlık biııasıııda mevcut 467 · IO 50 Beher A. 
adet ateş tuğlaııl 

Av vergileri müdürlüğünde bulu- 33 
nan mefruşata müteallik 12 ka-
lem efya 

Ayaaofya adliye emanet dairesi 4 l 65 
iltisalindeki evrak mahzeninde 
mevcut muhtelifülcins hurda eşya 

ıo 

4 

Yukarıda yazılı eşya hiularındaki muhammen () IJ> 

rinden açık arttırma suretile ayrı ayrı satılııcaktır. Arttırro~ l ı~J 
tarihine wüsadif pazıırtcııi güL ü ıaat 14 de Milli Emlak Mudii; JJ 

de müteşekkil kom syonda yapılacaktır. Satış bedelleri nal< e ,.1 
peşiııdir. isteklilerin uvakkat teminatın muııyyen gfin ve 
komisyona mürAcııatları. ..1~ • * • Boğaz içinde Yeniköyde Güzelce Ali paşa ınohallesiııin !'~"~ 
sokağındR 85-87 numaralı yıkık sahillerinin arkasında m vcı.ı; ı•' 
lOO lira muhammen bedel üzerinden pazarlıkla sahlac ktır 6

10
, 

3 6 940 pa:t.arlesi günü saat 11 de milli emlii.k ınüdürlüğün!e ~ıı~ 
nacak olan komisyoııda yapılacaktır. ~uvnkkııt teminat 7:>0 iill ~ 
tur. Satış bedeli uakdeıı ve peşindir. lsteldilerin muayyerr g 
saatte komisyona müracatları. 

İzmir 3 ncü İcra Memurluğundan : 
1
/ 

Bir borcun temini istifası için wahcuı. halen 1780 Ura. '-~,6' 
m'ıhammeneli bir adet sinema nıakiueııi muhammen kıymetııı 31'4 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde 1 H11ziran 940 tnrihine 111 el~ 
cumartesi günü suı.ıt 10 da İzmirde Yol bedesteni 4 numarad~ lı' 
filimci Hüsnü Tutüncünün filim uıağaznsınua aksi takdırde ' 
rrn 940 paz.ırtesi günü en çok arttır ıııo aynı gün ve saatte 1ıııl 
arttırma suretiyle satılllcağmdau ülıcıların mkhallinde hoı.ır 11~ı# 
maları daha fazla malumat almak isteyenlerin 939-859 dos.Y11 

raaiyle memuriyetimiıe müracaatları lüzu11rn ilan olunur• 

lstanbul 2 nci İcra Memurluğundan : ıı/' 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesine ~ti i i 

bir adet D. K. V. markalı buz vitrini iki ııdet camlı banko ı1' l 
Avrupa terazi ve bir adet kristal caaılı vitrin 6.6.1940 tarihİj~j 
sadif perşembe günü saat 16 dan 18 e kadar Beyoğlunda 

11
/ 

ca.ldesinde Sahne sokağ111dn 14 numaralı dükkanda açık 81 ,, 

:suretile aatılacaktır. Muhammen kıymetinin % 15 ini bııl~i I 
takdirde ikinci arttırma 11.6.940 tarihine müsadıf sala günü af ııl 
atte icra edileceğinden talip olanların yevmi mel.kurda ll1ııb• 
hazır bulunacak memura müracaat eylemeleri ilan olun~ 
- İmtiyaz Sahibi ve Y uı işleri Direktörü: İsmail Girit 

Batıldıtı yer: Akın BHımevi İıtanbul 


