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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kurut 
Aylıfı 4SO 

• 850 

• 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 Aylığı 2700 
-----------~--_;_ ______ ·~--~ 

SA YlSl 5 KURUŞ ....___ _________________________ _ 
Giinü geçen nnshalar 

20 kuru~tur 

~--------------~ 
Unıum Tüccarların ..,, -

1\41Urakabenin 
illan ası 

t .1 .Devlet otoritui bir taraftan ih· 
•ıca - 1 ıi rı on emeye çalışırl.::en, halkıa 
' bıı yolda faaliyet göstermesi la

tınıdır. Anca!.::, halkın ne yapaca· 
tını l»ılın · 8 alı: -eaı Şarttır . u anc mu-
rılcalle r· 1 - 'l ·ı it ıyat arının otretı muı e 
•lti!dir. 

Yaıao: LÜTFi ARiF KENBER 

* * • 
,,,(irakcbeden maksat iktisadi 
~o kaidelere aykırı alış verişleri 

ntroı " .. 1 k . B . ııı 11 e on eme tır. u ışte 
~İıı V~ffalt olmak için bir satışın 

cırleın ·1 . d' . f bat e suretı e reçır ığı sa -
arı b·1 k tibi . ı oıe ister. Halkın bu 

ol 1§lerde hiç bir türlü fikri 
a·1 ~8'1•bilir. Halk: ancak kenai· 

nııı .h . , 
•lilt 1 hyacı elan şeylerle 
c111, '~ar ve büdçe veya kazan· 
Yoka ror: alış verişi düşünebilir. 
liy ' hır malın maliyetini, nak· 

t Ve d' ed ığer masraflarını hesap 
Cctk . 

tu d vazıyette bulunamazlar. 
lay~ kan _dolayı halka hiç bir ko
ka~ rosterilmedikçe onun hü
ltıek et faaliyetine iştirak ettir· 
n~r ten ınüsbet ve faydalı bir 
ltıa •ce beklemenin ae dog-ru ola· 

bt:ı•catı • pek tabiidir. Halktan 
halk enen elbirliti yardımı ancak 

IQ bil • • • d ı_ ta b f11ını artır ıdan son· 
habeeklenebilir. ihtikar yapanları 
ki~ r vermek veya bir malın ha· 

•ton h 

te1~.t nıurakebe komisyonunun 
tı11 1>

1 

cltifi fiyattan fazlaya sa· 
her aatılınadığını anlıımalc için 

bilıne~evzuun hakiki fiyatlarını 
li 1 le olur. 

~~ltıia ;uki binlerce maddenin a· 
detild.1Y•tını hatırda tutmak kabil 
•İnj d ·~· Şu halde fiyat mesele· 
huıu ;•ına halkın rözü önünd~ 
ıaru~t~rnıak için tedbir alm~k 
lllaJı 1 vardır. Herkes aldıtı bir 
illi n devlet namına tesbit edil-

§ olan - • f" b"I" Vey azamı ıyatıoı ı ır1e 

bir a kendisine babalı rörünen 
b illa! iç'ı h b . • . 1 ..ı İle k n şup esını ıza e eae• 

EKONOMfK HABERLER 

Almanya ile Ticaret 
anlaşması 

Bir kaç fündenlaeri şehrimizde 
bulunun Ticaret Vekaleti Müste· 
şan Halit Nazmi Kişmirin riyase· 

ti altında evvel~i sabah saat 11 de 
Mıntaka Ticaret müdürlüğünde bir 
toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıda İç Ticaret Umum 
Müdürü Celal German, Dış Ti· 
caıet daireıi reisi Cahil Zaman
ıil, Ticaret Vekaleti teftiş heyet· 
teri reisi Hakkı Kamil de hazır 
hulunmuşlardır. 

Toplanlıdıtn sonra kendisile fÖ· 
rüşen gazeticeler Halit Nazmi 
Kişmil aşağıdaki izahatı vermiş· 

tir: 
<- lstanbulciaki bazı razetele

rimiz ve bilhassa sabahleyin çı· 
kan razetelerden biri lstanbulda 
Almanlarla yapılacak bir anlaşma 
için ihzari mahiyette toplantılar 

yapıldıfını defatle tekrarlamıştır. 
Böyle bir şey mevzuubahis de
lildir. lstanbula reliıim tama· 
meo hususi mahiyettedir. Bu se· 
yahatimden istifade ederek Ti
caret Vekaletini alik11dar eden 
bazı meselelerle ae meuul olmak· 
tayım, Bafilnkü toplantımız da 
Vekaleti alakadar etlen işler üze
rine olmuştur. 

Almanlarla yapılacak müzake· 
reler için Almanyanın resmi mü
messillerinden halen Türkiyeye 
ki~se ıelmiş defildir. 

Almanya ile yapacafımız tica· 
ret müzakerelerine eylfılün orta· 
larına dofru Ankarada ltaşlayaca· 
ğız.• 

Diter taraf tan feçen günkü 
nüshamızda da haber vertlifimiz 
üzere şehrimize ~eleıı 7 · tlişilik 

Alman heyeti tamamen fabrika 
mümessillerinden mürekkeptir. Bu 
heyeti• hiç bir resmi sıfatı yok· 
tur. Bunlar evvelce imza ealilen 
ve tatbilu rociken 3,5 milyenluk 
ve 10 milyonluk anlaşma esasları 

CUMARTESi 

HER GON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARi YE ZiRAi 

t 

GAZETESi 
ve Müteahhitlerin 

Ağustos - Pazartesi 

Adapazarı Ask. SAK.: 
Saman 1854 

Afyonkarahiaar Belediyesi: 
lliiç ve ııhhi malzeme li64 

Ank. Jandarma .SAK 
Kıl !.olan J843 

Ank.- Emniyet Müd,: 
Çizme J858 

Ank. Valiliğ'i: 
Lüküsıürün dikme ve tutturma işi 1858 
Erzak et ve aebıe 185~ 

Ank. Lvz. ~AK.: 
Dosya sandıtı 1869 ·-• 

Arda hu Ask. SAK~ _ 
Pırinç 1852 _ 

Ask. Fabrikalar U. Müd.: ...:ı 
Meşe kömürü 1862 
Tutkal 1862 
Kurşun 1863 
Ta, tl.üıeltme elmuı 1865 

Bakırköy Malmüd.: 
Boş benzin tenekeai 1855 • 

liilecik Nafıa Müd.: 
Hendek hafri, şose tamiri ve imalatı aı

naiye inş. llı47 

Belayır Ask. SAK 
Satl.eyatı 1868 
Meşe odunu 1869 

Bursa Belediyesi: 
E lbiae 1863 
harita tanzimi iıi 1866 

Büyükçekmece Ask. SAK: 
Odun 1858 

Çanak. Ask. SAK 
Saaıan 1854 

Deniz Lvz. SAK.: 
Siyah ve beyaz kemik dütm• 1869 

D. Bayazıt Ask. SAK.: 
Sadeyeğı 1869 

U. D. Yolları: 
Amyrnllı bakır rondela 1841 
Renkli cam 1851 
Balast 1854 
Tele fon siperi saika 1854 
Taş 1855 
Katranlı ve katransıı kenevir 

1855 
Kaynamış bezir 1856 
Yat ve peynir 1866 
Et v. •· J866 
Elazı~ Ask. SAK.: 

Koyun eti 1854 

Eskişehir Ask. SAK: 

balatları 

Kok kimürü nakli 1862 
Mangal ve ,rürgen oılıınu 1868 
KereJte ve kontrplak J 868 
Okul binaları tamiri 1868 
Kalorifer tesiıatı tamiri 1868 
Bina aakulnı 1868 • 

lst. Komut. SAK 
K. Joiaıı 1868 
Koyun eti 1869 

lst. Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeri: 

Çakıl ve lcuın 1867 

lst. Nafıa Müd.: 
lnönü Kız Lisesi tamiri 1855 

lst. Bölge Sanat Okulu 
Ekmek 1855 

lst. Gümrük Başmüd. 
İpekli ve yünlü meaaucat tül Y. ı. 1865° 
Bigodi, mukavva kutu, ot~abil kata

lotu el eri v. a . 1868 • 

İzmir Belediyesi: 
Dülckıio ankazları 1865 • 

lzmit Ask. SAK.: 
Sadeyaiı 1856 

Kayseri Tayyare Fabrıkası 
Salton 1866 

Kırklareli Ask. SAK 
.Muhtelif ııakliyıt yap . 1842 

Konya Nafıa Müd.: 

SAK 

Şoıe tqları nakıl ve ihracı 1867 

Kızılçullu Köy Enstitüsü Eğıtmen 
Kursu SAK 

Erıak ve mahrukat 1854 
Maliye Vekaleti 

Elbise delaltı. masa kütüphane etajer 
v. s. 1857 

Mersin Deniz Harb Okulu ve 
Lisesi SAK 

Okul binasında yap . tamirat ve 
1868 

M. M. V. SAK 
Matbaa malzenıesi 1858 
Saka arabuı H!58 
Ambalajlık bez 1864 

Munakalat Vekileti : 
Benzin 1866 

Nafıa. Vekaleti 

tadilat 

Yükıek ziraat enıtitülerinde yap. baıı· 
yo tadilitı, dolap banko v. a. 1856 

P. T. T. U. Müd.: 
Demir tel 1867 

lrliirce en emiD ve en yakın bir 
~İç ~cııtiih laulabilirse; o zaman 
.ıeai Oteddüt etmeden kendi ub
İfay:e . terettüp cclen vazifeyi 

A tıtabeder. 
"'ks· h 

Sadeyatı 1851 
!!!!!!l!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Gümrük Muhafaza Genel Kom ut 

Deve boynu demirli izolatör 1867 
Zaman muşıriıi ve talık teli 1859 
Font boru 1859 

ııa 1 
•ide her vatandaşın ya· C&fı 

1-tııı:ı ı.ey : Adam ıend~, neme 
Ve t k'dıyerek böyl11 bir teşebbüs 
ba)k a 1Pten vaz reçebilir. Bir de 
kar.. tn hanri bir ihtikar vakası 
L ylSın<f b 
11:01, a za ıt tutulması, kara· 
l'eı~· afiliyeye giciip relmesi gibi 
llıecLı ~uaınelerle meşrul olmak 

uurıy t' 
Ve d 1 e 1 karşısında kalması 
~•lrxı 0 'Yııı ile işinden rücünden 
İti h ·~ bir çeklarımızı böyle bir 
lir 

1 
r Veemekten uzak tutabi-

. İhtikara .. 1 
ı9 be n on enmesinde halktan 

"•berl"ıı.-
•aatl 1

6• beklenirken onun 
efen erce ve hatta günlerce işin· 
b Ve -
tr h 1 ruonnden elmaması için 

Sonra \:e. _bir çare bulmalıdır. 
•ldut ktılcar davalarını mümk:ün 
hu iş~ adar süratle bitirmek için 
lir erlerle ve münhasıran ihti-

•uçlul 
"1ahk arı ile meşgul olacak 
ltıeııı::eler kurulmalıdır. Cürmü 
ti bi.. ltlahkeıneleri ribi her han
'İlirQıe(j~~kayı •zimi 48 saatte 
>'tlun, . ır. O zaman her şey 

b 
lialkarırelcr. 

er • olaylılc olmak üzere 
Ctrıa 1 

Orıd ına ı •atan mafazalara 
• 

8 •atıl tııtı _ an eşya veya madde· 
•zaıni f' teılbl f. ıyatlarmı gösteren 

~. bıı ıyat cetvelleri aıtırmalı 
Cetveldeki fiyattın fazla· 

ya mal almamaya itina etmekle 
beraber icabederse mürakelH 8ü· 
rosunu haberdar etmelidir. Dük· 
kan ve maf azalarda asılacak bu 
cetveller sık sık kontrol edilir ve 
cetvellerin talikinde bile veya 
açık rö:dülük yapmak isteyenler 
ceza ıörecelderinden emin 9ulu· 
nurlarsa ibtikira sapmayacalda· 
rına şüphe yoktur. Hatta halka 
kolaylık olmak için fiyat cetvel· 
leri ta9edilerek !tunlar her arzu 
edene verilmek üzere tanınmış 

büyük mağazalara bırakılır. 

Bu tarz hem cetvel veren ma· 
tuanın fazla fiyat istemesine, 
hem de ayni cins mal satanların 

yine kendi gibi bir müessese ta· 
rafından verilen cetvellerle kont· 
rel edilebileceti kanaati ile ihti
karın önlenmesine medar olur. 

Fiyatlar her cins mal için ayni 
olduğuna röre burada rekabet 
mevzuu laahıa detildir. Ancak 
malın kalitesi bakımından fiyat 
fark edilebilir. 

Netice itibarile tunu ilave e· 
delim ki; kontrol işi ne kadar cid· 

di tutulur ve ne nisbette de
vamlı olarak takip edilirse alı· 
nacak semere şüphesiz ki daima 
istenildifinden ala olur. Müra-1 k•benin manuı da budur. 

SAK 
Deniz erat fetini 185' 

Hadımköy Y assıvaran 
Saman 1869 
Kuru ot 1869 

İst. Universitesi SAK 
Odun 1857 

lst. Belediyesi: 
Canavar düdütü 1853 

Ask. SAK 

Çidene kalu taban ve kelatacı 1851 
Taksim <::umburiyet ebideıinin izola ve 

tatbiri i~i 1855 
Unkapauı mecari lasfiyebauaaiude yap. 

Dakraç, truper muhafaza tertibatı 

1855 
Kayık ve mııvna kiralanması 1855 
Kömür nakli 1858 
Gür~en odunu ve manial kömürü 1858 
Kösele vidala ılue ve nıeşia 1851 
Kumlu bahçe çakıl 1855 
Zeytinyatı ve aabuo 1858 
PiriH, k.fasulya k. üzüm aalça v. ı.18.58 
Pirinç unu, niıuta şehriye va makarna 

185S 

dahilinde tüccarlarımızla 

etmektedirler. 
temas 

Basra yolu ile dün kösele 
geldi 

Memleketimizde külliyetli 
m ilctarda ithalat eşyası rel· 
mek üzeredir ve bunlardan 
bir kısmı da halen Basraya gel
mit ltulunmaktadır. Bıanlırıo arı· 

Samsun Vilayeti. 
Enıiz köpri.iai.i., tamiri 18'7 

Safranbolu Jandarma Okulu: 
Salça airke 11bua, aaman ve le. ot 1851 

Sivas Belediyesi: 
Çaın direk 1858 

Siirt Ask. SAK: 
Sa ieyatı 1866 

Tgphane Lv. SAK 
Koyun eti 1855 
Tutıııturma odunu l 156 
Fırın odunu 1857 
Meıe kömürü 1&>9 

Toplcapı Maltepesi Ask. SAK. 
Kadana ve yerli hayvanat İfiin ip yular 

başlıAı ve Hpı 1855 
Er kundurası 1865 
SadeyaAı 1866 

Yükaek Mühendis Mektebi SAK 
Ahşap eıya 1854 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
SAK 

Yerli lacıvert eerj ı.umaı 1854 

sında bam ·deri, kösele, makine 
akaamı vardır. 

Bundan başka yine bu yolla 
lngilterctden çok miktar· 
da kösele dün şehrimize gelmiş· 
tir. 

Öğrendiğimize göre Portsaitte 
de bir kısım ithalat eşyamız bek· 
lemektedir. Bu arada 43,500 çu· 
valhk bir parti kahve clı vardır. 

1' At-ıtet 1941 . 
~----------------

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemizde görfişülür 

Telefon: 49442 

Posta kotu.sn No. 1261 

(il -· 

meslekf Organıdır 
. 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Çoruh Nafıa fl.üdUrlUiDnden: 

Onbeş bin lira bedeli keşifli Hopa-Kars yolunun 65 inci kilometre, 
sindeki heyelanin tevkifin için inşa edilecek istinat dıvarlarile tabri· 
batın tamiri işi yirmi bir gün müdetle ve kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye çıkarılmııtır. 

Eksiltme 1 eylul 941 pazartesi günü saat 15 ta Çoruh Nafıa 
müdürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

İstekliler evrakı fenniyeyi Çoruh nafia müdürlüğünde okuyabilirler. 
istekliler bu gibi inşaatı yapmış oldu2'unu gösterir vesikayı batlı· 

yarak ihale günüden laakal üç gün evvel bir istida ile vilayete müra· 
caatla ehliyet vesikaları almaları muktazidir. 

İstekliler bin yüz yirmi beş liralık muvakkat teminat makbuza ve· 
ya banka mektubu cari seneye ait ticaret odası makbuzu ve ehliyet 
vesikasiyle teklif mektuplarını ihale günü olan 1 eylill '41 pazartesi 
günü saat 14 de eksiltme komisyonu riyasetine teslim edecektir. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

. -
M. M. V. Satınalma Komisyonundan 

Etlcişehir'de bir okul kalorifer santralın•• 80 santimetre irtifaa 
kadar yeraltı suları yükselmektedir. lir tecrit sıvası ile tecrit yaptı
rılacaktır. Tecrit yaptırılacak saha 350 metre murabbaıdır. Bu iti 
yapabilecek müteahhitlerin teklif mektuplarını vekalet inşaat dairesine 
vermeleri, ilan olunur. 

Ankara jandarma Gn. K. Satm Alma Komlsyonunllan 

457 lira lı:eşif betielli Ankara jandarma soaay ekulu kalorifer 
dairesinin tamiri pa:ı:arlığı 21.8.941 perşembe günü saat 15 te Ankara 

j. Sa. Al. Ko. nunda yapılacaktır. Fenni şsrtname hergila komisyonu· 
muzda görülür. lsteldilerin 68 lira 55 kuru~luk kati teminat mektubu 
veya makbuzu ile pazarlık umanı komisyona gelmeleri. 

Nafıa Veklletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya P'akülte· 

sinde yaptırılacak merdiven duvarı, tretuvar, ve hafriyatı işiciir. 
Keşif bedeli: 6503.84 liradır. 

Eksiltme 4.9.941 perşem9e ıünü saat 15 te Nafıa Vekaleti Yapı 
ve imar işleri Komisyonu oda!ında açık eksiltme usuliyle yapılacak· 
tır. 

Eksiltme evrakı ve buna müteferri evrak Yapı Ye imar 1ıteri 
Reisliğinde ıörülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 487 lira 79 kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermeleri lazımdır. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyarl alat, Hastahane Lvz. 

lstanbul Lv. AmlrllAI Satmalma Koml•yonunll an : 

Beher kilosuna 3850 kuruş tahmin edilen 10 kiJo Esanı dö maot 
alınacaktır. Müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla eksiltmesi 20.8.941 
Çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede Lv Amirlifi satın alma 
kemisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı 57 lira 75 kuru~tur. Talip· 
lerin belli vakitte komisyona ıelmeleri. 

l•tanbul Umanı Sahll Sıhhiye Merkezi 
Satlnalma koml•yonundan 

Merkezimiz ihtiyacı için {10) ton çubuk veyahut toz kilcürt satıu 
almaeaktır. Toz kükürlü:ı beher kilosunun tahmin beaeli 30 kuruıtan 
olmak üzere umum mun tutarı (3!>00) liradır. 

Bu işe ait şartnameler merkezimiz levazımından parası& alınır. 
Eksiltme 22 Ağuıtos 19-11 cuma günü saat 14,5 da Galatada 

Karamustafapaşa aokag'ında mezkür merkez aatmalma komiıiyonunda 
yapılacaktır. 

Eksiltme açık olacaktır. 
Muvakkat teminat parası 225 liradır. 
Eksiltmeye gireceklerin 1941 ıeneıi Ticaret Odası vesikalarını 

föstermeleri şarttır. 

• • • 
10 ten vaıelin alınacaktır. Balı:: Iıt. Jandarma SAK ilinlarına. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

M. M. Veklletl Hava Satın•lma Komlayenundan: 
Muayyen gilnde talibi çılı:mıyan 54 kalen1 elektrik malzemesi tekrar 

pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 5092 lira olup lcati 
teminatı 763 lira 80 kuruştur. Puarlıfı 1.9.941 pazartesi filnü aaat 
10 da Ankara'da Hava satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şart· 
namesi komiıyonda i'Örülebilir. lıteklileria nıuayyea rüıı ve Hatte 
komisyonda buluamaları. 
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Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi İstanbul Belediyesinden: 

Clul Şekli Maham. bed, 

A) MDn•k•aalar 

l• .. •t. T•mlrM, N•fıa ı,ıerı. ll•l••me, Harita 

Atlt kaltlmm .,. parke İDi· 
Konya erkek erta ekula t.iauı tamiri 
Pertahf paraakliklı aeyyar ltetra inı.: 12 ad. 
Göçmen nleri iDf: 238 ati. 

aç. eki. 
kapalı z. 
aç. ekı. 
kapalı .z. 

lltl•r, Kllnlk ve le~en9lrarl •llt Haa tah• ne Lvz. 
Tıblti ecza: 153 kaleıa 
V uelia yerli maıaalatı: lt t. 

aç. ekı. 
kapalı z. 

10000 -
~4960 -

429 -
134207 98 

14590 -

•l•ktrlk H•va9aaı-Kalerlfer (Tealaab ve Malzemeal) 
Manyetelu telefen H santraJlan kapalı ıı:. 1S9St -

Elektrik ispit INthfı: 1'021 a.ıet {ıart. 
134 kr.) 

Muhtelif ampuller: 23 kalem 
Muhtelif pamuk ve ipek izele ltaltır ltoltin telleri: 

40 kalem 
ilektrik •Öt~rtl: '2 KW. ve 380/220 veltuk 
Elektrik möt6rü 40 KW. ve 318/228 nltluk 

lf faah 

pu. 

kapalı z. 
kapalı z. 

paz. 
.. 

llenaucat. Elltl••· Kundura Çama91r. v. •· 
Krepon kayıılık kösele: 500 le. paz. 
21.1.41 tle alınacatı ilin etlilen 270 t.-,.nçelik 

k&ele n 250 t.-1arı sabanla Uselenin a• 
hn..,ıntlaa aarfınazar edildi 

A.yakkal>ı kadın için: 22 çift erkek için: aç. ekı. 
280 çift 

Haki reakte keten ka•at 43'00 m. (tut. ~ it.) paz. 
Elt,be maa kaıketı 209 ad. 
Y ulılt elltiaelik ltez tek en: 125000 m (aart. paz. 

431 it.) 
A•erlku beal: llHO •· • 

M• ..... ...,. kırta••r• - YHıh•n• Leva•llltl 
Defter .,. cetveller yap. 
P. T. T. tlerriıinio tabi her ay 3.561 Dlıba 

Ker .... , T.-wt• •• aalr• 
Cnis temraıu: 1..._lSIO m 3 (fart. 215 k.) 

Malda.at. ae .. ltma, Ylkletllle 

ır .. ta nakli 
... leı nakli 

l Mahrukat. ae1tat11, Maki•• r•llare 

Otlan: 14-tO t. 
Pmn ..tana: 50 t. 
lor J•lıı 58 t. 
Odn 

Mlteterrlk 

Beya levaaı•ı v. ı. 
Neftı 350 it. 
Kırmıın ••del vernitiı 350 it. 
ip aaph )'lllar baıhtı: SOOO ati. 
lalaıt: 5000 m3 

ll ı ıoooe a3 
laz kalıbı: 100 ati. 
Keten bertum: 150 m. 
Grafit -,ota: 1100 ıd. (ıart. 197 kr.) 

••il, Zahire, llt, Seltae, v. •· 
Kırmıa •ercim ek: l 5 t. 
K. ot: 600 t. 
y oturt ralatuaray ve Haydarpqa liHıi için: 24 

t.·Hbze: 38 kalem (temd.) 
Arpaı 3.5 t.·yulaf: 2 t. 
Sıtu eti: 442 t. (temd.) 
Patateı: 232 t. 

paz. 

pas. 

aç. ekı. 
a9. eb. 

y, •• 

par:. 
paı:. 

pas. ,. .. 
aç. eka. ,. .. 
paı:. 

kapalı •· 
ll 

aç. eks. 

,. .. 
pas. 

ll 

ll 

> 

Patlıcan: 44 t.·tlematea: 31.3 t.·ane kadın faıulye: 
• 
• « t.-l:Nam1e: 11 t.-aivri iti iter: 3.3 t. (temd.) 

Patat .. : 199.5 L 

KoJ1Ul etiı lt t. 
Patbeanı 22 t. 
DoaatN: 14 t. 
Biber: 14 t. 
s .. ,.: 4 t. 
Ar,. fualre: 24 t. 

(1 Mllaayedeler 
Muhtelif malse•e: . 53 kalem 
Dlilln ve ev ankulan 
Dlkkla ve ev ukan 
Dtkkla ankaaı 

• 
kapalı•· 
paz. 
• 
• , 
• 

-, ... 
a9. art. 

2'658 -

24545 -
13055 -

1400 -
1756 -

k. 4 50 

73108 -
2090. 

m O 79 

22000 -

469 -
3060 -

57000 -

6344 46 

21600 -
1120 -

25000 -
240Q8 -

'7H SO 
420 -
175 -

Beh. 4 -
9500 -

14000-
170G -

m. 3-
59400 -

.. it. e 22 

36000 -

405 -
90240 -
30160 -
13455 -

23940 -
k. o 53 
2400 -
840 -
240 -
640-

3600 -

S87 11 

2209 60 
678 -

Teminat Müracaat yeri 

750 - lat. Belecliyeıi 
1872 - Konya Naha Müd. 

- - Pendik lıtasyon Veterinerlifi 
10065 61 Diyarbakır lakin Mu.ı. 

250 78 Nifde Villyeti 
1087 50 lıt. Jan.ıarma SAK 

11'6 25 D. 6. Yelları Ank. ve Haydarpa4a 
Sevlc Şefliti 

3991 59 Ask. Fab. U. Müc .. SAK Anlc. 

18'40 88 D.D.Y. Ank. ve H.paıa Sevk Şefliti 
979 13 O. D. Yolları Ank. ve H.paıa Sevk 

Şefli ti 
211 - D. D. Yolları Haydarpaıa 
262 59 > 

'37 Se Tepbane Lvıı:. SAK 

lıt. GGariUderi Baımüd. 

'810 - Aık. Fah. U. Mild. SAK Ank. 
• 150 - P. T. T. U. Müd. Ank. ve lıt. 

11250 - M. M. V. SAK 

165• - fl)eniz Lvı:. SAK Kuımplıa 

35 18 11t. Belediyesi 
225 - P. T. T. U. Mlld. Anlc. ve lst. 

1558 - Aık. Fab. U. Mod. SAK Ank. 

- - Hatay P. T. T. Müd. 
475 83 lıt. Beletliyesi 

3240 - Trabzon Aak. SAK 
168 - Tophane Lvz. SAK 

3750 - Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 
3600 - Trabzon Aak. SAK 

284 66 lat. Belediyeai 
31 50 .. 

Ul 2S D. D. Y olluı Haydupaıa 
lSOO - lzmit Akçakocada .A.k. SAK. 
712 50 D. 9. Yolları 6 ci lıletme Adana 

1050 - > 

127 50 lst. Belediyesi 
56 - Çanak. Belediyesi 

5918 - Ask. Falıtr. U. Matl. SAK Ank. 

495 - Çanak. Aık. SAK 
2700 - Trabzon Ask. SAK. 

lıt. Liseler SAK 

30 38 lıt. Belediyesi 
6112 - D. Beyuit Aak. SAK 
4524 - lıt. Kemutanhtı SAK Fındıklı 
2018 26 ll 

3591 - , 
391 50 , .. 
360 - Çerhı Aak. SAK 
120 - .. 
36 - ~ 

96 - • 
540 - > 

88 ıs 1aaiıarlar U. Mı.ı. 
- - İıt. Belediyeıi 

165 72 lıt. lelediy11i 
50 85 • 

Gtlnü Saat 

2-!>·41 
1-9-41 
1-9-41 

'.l5-8·41 

26·8·41 
1·9-41 

2·10·41 

26·1·41 

1-18·41 
2-10-41 

29-8·41 
29·8·41 

14 -
15 -

10 -ı 

16 -
15 -

15 31 

15 --

15 -
15 -

11 05 
11 10 

19-8-41 14 -

29-1-41 10 -

26-8-41 14 -
1-9-41 16 -

20-8-41 10 -

18-8-41 15 -

19-8-41 14 -
2-9-41 16 -

26-8-41 15 30 

:tt-8-41 9 -
2-9-41 14 -

20-8·41 
18·8·41 
26·8·41 
'.l5-l-41 

10 -
14 30 
16 -
19 -

29-8-41 14 -
1'-8-41 14 -
27-8·41 10 45 
1·9-41 16 -
1-9-41 16 -
1-9-41 16 -
2-9·41 14 -

28-8-44 15 -
26·8-41 14 30 

22-8·41 14 30 
18-8-41 10 -
18-1-41 11 -

19-8-41 14 -
21-8-41 16 -
19-8-41 11 -
20-8·41 10 -

Tahm. bed. fık. Tem 

100 50 

111 59 

124 59 

25 45 

42 80 

7 54 Kadıköyünde Osmanafa mahallesinin 
çeıme soka~ında 43 numaralı dükkan 
:ı:ınıa Hhfı. 

8 29 KadıköyQnde Os•anağa mahallesinin ,-

' 34 

2 il 

3 21 

Çeıme sokafında 47-45-43 numaralı • 
ankazının satııı 

Unkapanında Haraççı Kara Mehmet ıııa 

sinin Kitipçelebi sokağında 6·8-I0-10 1 
maralı ve altında 3 dükkanı bulunnn el' 

"tının satışı 

Eminöoünde Hobyar mahallesinin Yeni 
sokağında 56 kapı numaralı dükkan aıı 

nın satııı. 

Emiııönünde Hobyar mahallesinin Haseki e 
mamı aelcafında 9 numaralı dükkan 
nın satııı 

152 40 11 43 Beyoflunda Bedreddin mahallesinin 
zado lskender sokatında 5·7 numaralı .,, 
tında dilkkinı bulunan ev ankazının satıfl 

405 00 30 3i Büyük.dere Meyva ıslah istasyonundaki b• 
nat için alınacak. 3500 kile arpa ve 2()()0 
l• yulaf 

420 00 31 50 Köprülerin tamirat işlerinde kullanılmak 
re alınacak 350 kilo neft 

469 00 35 11 Vilayete batlı •illaakat dispanıerleri 
yaptırılacak defter ve cetveUer. 

Tahmin bedelleri ile toıainat mikdarları yukarda yazılı 

ayn ayn pazarlıta konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mıı 
lit Müdürlüğil kaleminde ıörüle•ilir. lhale 19.8.941 Salı 
saat 14 ae Daimi E.ncümende yapılacaktır. Taliplerin teminat 
IDu:ı: veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi Ene 
do bulunmaları li.zımtlır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
M. M. v. Hava Satınalma Komisyonundan ı 

50.000 metro çamaşırlık bez alınacaktır. Pazarlıkla eksil 
atustos 941 çarşamba ıünü saat il Anlcarada M. M. V. ~· 
tanalma komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin lıtedeli 15,950 lif' 
teminatı 2392 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli vakitte ko 

relmeleri. 
• * • 2000 adet battaniye alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1' 

pazartesi gilnü saııt 11 de Ankarada M. M. V. hava satın• 
miıyonundan yapılacaktır. Tahmin bedeli 20.000 lira kati t 

3000 liradır. Taliplerin belli vakitte koınisyona ielıneleri. 

lstanbul Ma~rif MUllUrlUIUnden: 
Murif Vekillifi köy enstitüleri erkek talebesi için 

uıulile 13458 metre kumaş alınacaktır. Kumaşın muhammen 
44068 lira 50 kuruı ve muvakkat teminatı 3305 lira 14 k·f 
istekliler bu kumaf& aid şartname ve nümuneyi lıtanbul Maat' t 

dürlüğünde görebilirler. Eksiltmenin 3.9.941 çarşamba rllnii 
te lıtanbul Maarif Miidürlüğ'il binasında yapılaHiı ve kapalı 
rın en reç ıaat 14 de alınacağı ilin olunur. 

M. M. Veklletl Satmalma Komlaronundart 1 

Müteahhit namı hesabına 3000 metre tentelik bez: satın 
caktır. Bu •ezin beher metresine tahmin elunan fiyat 250 kıatff 
qtvakkat teminatı 56l lira 50 kuruş l ur. İhalesi 22.8.941 culll' 
saat 15 te yapılacaktır. Talip olanların komisyona mlıracaatl,tl' 

• * • 
302 çift ayaltkaltı alınacaktır. &ak: lst. Gümrükleri aa, .. ı• 

lanna. 

Mobilya, Bü(O va ıv eııısı, MuJım~a. Haııv. s. 
GUmrUk lnhlsarlar Vekllettnd•n: 

Gümrilk ve inhisarlar Vakaloti binası için 106 metro uzuııl 
125 aantim 2eniılitinGe birinci lııparta malı, yol halısı, açık • 
suretiyle alınacaktır. 

' lıin muhammen bedali, 2385 lira olup ilk teoıinatı 178 lir' 
kuruştur. 

Ektiltmeye ait husu'i ve fenni şartnameler, her gfin v•"il' 
vazim müdürlüğünde rörülelıtilir. 

Eksiltme, 2. 9. 941 tarihine rasthyan salı günil ııaat oo e 
vekalet binasında ltoplanan ıatın alma komisyonunda yapıl•_. '" 

isteklilerin belli saatten evel teminatlarını vekalet ve:ı:oetiıt' 
tırarak alacakları makbuz ve kanunun tayin ett i2i lıtelrelerlt 

ber vaktinde komisyonda hazır bulunmaları. 

19·8-41 11 30 lat~aa işleri, Kırtaıiya va yazıhane Lvz. 
1-9-41 16 -

19-8-41 11 -
19-8-41 11 -
19·8-41 11 -
19-8-41 11 -
19-8-41 11 -

19-8-41 9 30 
19-8-41 14 -
2·9·U 14 -
2.,.41 14 -

M. M. Veklletl Satmalma Komlaronunt1•111 
l'uarlılda on bin adet tilfek ıicil tlefteri yaptınlacaktır. 

edilen fiyatı (2~00) ilci bia iki yil:ı: liradır. NümuPeai Jto•İ• 
•evcut olup teminat 330 liradır. Pa~rlıfı 22 atust•• 941. 
rilnil saat onbeıtedir. Talip olanların ltelli filn ve ıaatte k• 
m6racaatlan. 

Ankar• Vallllllnden: 
Ketif bedeli 729 lira 50 kuruştan ibaret bulnnao nafıa cl•İ 

mevcut nilmune veçhile 32 kalem evrakın taltı işi 1.9.941 
iÜnÜ saat 16 da daimi encümende ihalesi yapılmak üzere açılı 
•eye konulmuıtur. 

Teminatı muvakkatesi 54 lira 72 kuruıtur. lsteklilerio ~ 
mektup veya makbuzu ve ticaret odası vesikasiyle birlikt• ' 
çen rt\n ve ıaatte daimi eacilmene felmeleri. 

Bo ite ait keıif ve şartname ile nümunel~rini her ıiln ,.J' 
dlrltltlndı ıörelrilirler. 



Oteb" Ankara Beledlye•lnden : 
Us ateel · · • •ıı k yesı ıçın alınacak 20 metre mikabı çam ve 1 O m 3 

a. crestc 15 -
"'ulıaı:n gun müddetle açık eksiltmeye kenulmu,ur. 
l'enıj ilen bedeli 1800 liradır 
Şart nat 135 liradır. • 

naınes· · 
eıı kale .•nı rörmek ve ltedelsi.ı almak istiyenlerin her gün ea· 
iye da~ın~ ve isteklilerin de 29.8.941 cuma günü taat 10,30 sa 

ıresınde müteşekkil daimi encümene müracaatları. 

at .. YOklıme-Boşaltma 

26.5 .. " Çatalca P. T. T. Şef illinden : 
•:ır,ı t "b• 

~deı· arı ınde 15 2ün müddetle münakasaya çıkarılan lbO 
k \'e 

1 
'.11~hammenli 300 lira kefaletli her rün mütekabilen nakil 

.... yll& ıı~ış reliş 300 kiloyu geçmemek şartile İstanbul-Arnavut· 
eıı ın~'"•ran arası araba pesta sürücıillüğüne talip :r:uhur etmedi· 
tllılt Unakasa müddeti 10 rün uzatılmıştır. 
leriıı ~~ l9:8.941 sah ıünü saat 16 da Çatalcada yapılaca~ından 

2 lıra pey akçesile Çatalca şef1i2'inı müracaatları. 

avş Konya l0ıhisarlar aa,mUdUrlUiUnden : 
lccct;';~uzlasından Sarayönü inhisarlar memurlu~u anbarıoa nak· 
'bine OO ton tuzun Yavşandan çuvallama ve nakil şartnamesi 

1' ıı~110c •çık eksiltmeye kenulmuştur. 
akçe . tııuhilınoıen nakliye ücreti 62500 lira olup muvakkat temi· 
ltı.ıc 3~24375 lıradır. •ıııis a2'ustos 9.U cuma günü saat 15 de başmüdürlüfümüzde· 
ktır.Yonua umum müciürlüğün kabulüne talikan muvakkaten ya-

•kı· 
'Yat Şart · A k b ··d- ı··~ .. d trayö _ namesı başmüdürlütümüzle n ara aşmu ur u5 un e 

ltbir nu ıneınurluğu ile Yavşan tuzlası müdürlütilnde her zaman l it. 

'ltklilttin t . . 
Oııa _ ayın edılen gün ve saatte başmüdürlüfümüzdeki ko-

IZluracaatları ilan olunur. 

a~ruka~ BeAzin, r.takina ya~an 
11, •• 
oOO lllköy Aakerl Satlnalma Komlsyenuntlan: 

it li d ton odun alınacaktır. Pazarlık.la eksiltmesi :t7.8.941 gunu 
b• İn b: H.ıtdıınk.öyde askeri satın alma komisyonunda. ypıl~caktır: 
ıit' lte ko!?lı 40,000 lira ille; teminatı 3 00 liradır. Talıplerın bellı 

11Y0 na felmeleri. 

tlediye . latanbul Beletliy••inden . . . .. 
6375 lllaıre ve şubeleri için alınacak 18.l:>SO kılo keşılmış rur

k:il O kıto kesilmiş meşe, ısooo kilo kesilm«;,miş rürren ve 
ıır. ~ ltcsılıncınış ıneşe odunu kapalı zarf usuli eksiltmeye konul· 

lır, ~cınunun tahmin bedelı 6518 hra 60 kuruş ve ilk teminatı 
c c.- kuruştur. Şartname labıt ve Muamelat Mlldürlüfü kale· 

,Orüreb·1 1 5 d n . . -ele ı ır. hale 2.Y.~Hl salı fünü aaat 1 e .,aımı euc11-

>"ı1;11•Pıl~caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
.,,ea:. aıt Tıcaret Odası vesikaları ve kanunun ibrazı lazım relen 

tı ~-~~ İle 2490 numrah kanunun tarifatı çevresinde hazırhya· 
~11.lıf L d D . . E .. e "t llleduplarını ihale iünü saat 14 de ka ar aımı ncu· 
rınel · ~ 

crı lazımdu. 

tıb .. ı 
SO Ooo levazım Amlrllll Satınalma Komisyonundan 
ttcsj ~ilo fırın odunu aluıacaktır. Pazarlıkta eksiltmesi li.8.941 
İsy0n lUııü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
lirad ltn~a Yapılacaktır. Tahm.n bedeli 1120 lira kat'i teminatı 

ır. 'h1k1Herin belli saatte kemisyona ielmeleri. 

tltdi . Ankara Belediyealnden : 
ÇtkınYe •htiyacı için alınacak olan 1992 kilo valvalin ya~ına iı
tıhalll 'dı2ından eksiltmesi 10 rün uzatılmıştır. 
'tnina7en bedeli 1195 lira 20 kuruıtur. 
•rtııaın ~9 . lira 64 kuruştur. 
katen/9101 2Örmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her rün encü· 
ıı d,İr:rı~ ve isteklilerin de 19.8.941 salı günü saat 10,30 da be

••nde müteşekkil daimi eneüınene müracaatları. 

11 iıleri . . Ankara Beledlyealnden : 
llıilinı ıhtıyacında kullanılmak üzere döktürülecek olan (50, 80, ., 
eksilt ttrelilc 543 adet font boru ek parçaları 15 rün müddetle 
ıth,rıı:eye konulmuştur. 
eı:ııinat ~~bedeli 4912 lira 93 kuruştur. 
l•t JQ8 l' rı•ttıe • ıra 47 kuruştur. 
katerzı· 91 2Örınek ve bedelsiz almak istiyeolerin her rün encil· 
İye d '~e ve iıteldilerin de 29.8.941 cuma günü saat 10.30 da 

ltrea· d .. 
ın e ınüteşekkil daimi encümene müracaatları. 

'hınirı a latanbul •elellly••lntllen: 
........... · llk T 

1 2263 -- --~ 
i• ~00 169,13 
1
.1 227 ,.-iJ 3,oo 

il 170,48 

Pasif koruma 
c;elik mitfer 
Karaataç müessesatı sıfır ktıim pavyonu 
vinçlerilc i,kembe nakliye arabaları ve su ma· 

kiaesinin tamiri 
65, 12 Kipröler tamiratı için alınacak kereste, men· 

•hlllİQ b d teıe, kilit. 
t't C eli 'l 'l'- ' d 1 • 1 ıı 'çık ı. . 1 e ı ıı. temıoat miktarları yukarı a yaz.ı ı ış er ay· 

11d ~ e~ılt 
i Urlutn k ın.eye konulmuştur. Şartnameleri :ıabıt ve muame• 

11 
cııculllen;leınınde görülebilir. İhale 2.9.941 salı ırilnü aaat 14 de 
l>ları ve 

9 
e Yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 

,, 41 yılı • ' . L } ' } "h 1 - -ı,. ttte d . na aıt ticaret odası vesııı.a arı e ı a • ıunu mu· "'t at illi Ü ''taç . ene mende ltulunmaları. 
ll•tç, \' ınueııeıatı et nakliye kamyonları için alıoaoak 75 

• •lit, edevat kapalı nrf qaqlilt tk•ilt•eye ko,uıl· 

M0NAKASA GADTl5t 

muştur. Tahmin bedeli 5932 lira 70 kuruş ve ilk teminatı 444 lira '6 
kuruıtur. Şartname Zabit ve Muamelat MfidürlOğü kaleminde iÖrfi· 
lebilir. ihale 2.9.941 Salı rünü saat 15 de Daimi Encümende yapıla
caktır. Taliplerin ilk t~minat makbuz veya mektupları, 941 yılına ait 
T iearet Odası vesika ' arı ve kanunen ibrazı lizımgelen diger vesaik 
ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihale rünü saat 14 e kadar Daimi l!.ncilmene vermeleri 
lazımdır. 

D. D. Yelları işletmesi U. MUdUrlUIUnden: 
Muhammen bedeli (1560) lira olan 1000 kilo aarı balmumu 2.9.41 

salı günü saat ( l5, 45) on kırk beşte Haydarpıışııdı rar binası 
dahilindeki komisyon tarafından Pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıt iyenlerin (234) liralık kat'i ve kanunun tayin 
ettit! vesaikle ltirlikte Pazarlık günü saatine kadar komisyon müraca
atları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyendan parasız elarak datıtılınaktadır • 

l•tanbul Beledlye•lnden 
Haseki, Cerrahpasa ve Zührevi hastalıklar hutaneleriylc Zeynep 

Kamil Dofumevinde 942 ıenesi Mayıs sonuna kadar vefat edecek fa
kir bastılar& ait cenazelerin defni işi temdiden açık eksilzmeye konulmuş 
tur. 
Talamin bedeli 2042 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 153 lira 19 kuruş· 
tur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüfü kaleminde görülebilir. 
İhale 25.8.941 pazartesi fÜnÜ saat 14 de Daimi Encümende yapıla· 
calctır. Taliplerin ilk temioat maklııuz veya mektupları ve 941 yılına 
ait 1 icart. t Odası veaikalariyle ihale güaü muayyen saatte Daimi 
Encümende bulunmaları. 

Deniz Levazım Sabn11lma Komlsyonuntlan ı 
100,000 adet siyah ltüyük kemik düfme 3000,00 
i00,000 • beyaz küçük kemik düğme '4480,00 

20,000 • siyah küçük kemik. düğme 114,00 
2,000 • büyük yaldızlı düğ ne 240,00 
2,000 > küçük yaldızlı tiüjıne 24,00 

7858,80 
Yukarıda cins ve miktar ve tahmin lteclelleri yu.ılı 5 kalem tlüt

ınenin 18 aA-nstoı 941 pazartesi rünü ıünü saat 14 de pazarlıkla ek· 
.siltmeai yapılacaktır. 

Kati teminatı 117i lira 12 kuruş olup şartnamesi her gün k.emis· 
yondan alınabilir. 

isteklilerin belli rün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyenda 
hazır ltuluomaları. 

Merzifen Askeri Satmalma Komisyonundan 
Aşafıdaki bakır kaplar kapalı zarfla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli ile teminatları cins ve adetleri hizalarında ya· 

zılıdır. 
İhalesi 1 eylül 941 rünü saat 17 de komisyenumuzda yapılacaktır. 
Şartname ve nümuneleri ko. da rörülür. 
lsteldilerin ihaleden bir saat evvel kanuna uygun teklif mektupla· 

rını komisyena vermeleri. 

Miktarı Beher adedııu .. \Juh. lıııed. İlk teminat 
Cinsi adet asıarI kilesu lira kr. lira kr. 
Büyük kazın 10 32 800 06 60 00 
Küçük ku..an 50 19 2375 00 187 13 

Kapalı bakraç 500 4 5000 00 375 00 

Karavana lOvO 3 7500 00 56l 50 

---- ----
15675 00 1184 63 

Ankara Beledyealnllen: 
Su İ§leri idaresi için alınacak dört nevi kuturda (1500) kilo 

kurşun boru 15 gün müddetle açık eksiltmefe konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1200 liradır. 
Teminatı (90) liradır. 
Şartnamesini rirmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her fÜn 

encümen kalemine ve isteklilerin de 29.8.941 cuma rünü saat 10.30 
da belediye dairesinee müte3ekkil daimi encümene müracaatları. 

lstanbul Levazım Amirllll Sstmalma Komisyonundan: 
2500 adet düz ve 500 adet destereli reıola kesim biçafı alınacak· 

tır. Kapalı zarfla ek9iltmesi 2. 9 941 aalı fÜnü saat 15 de 'fGphane· 
de lıt. Lv. Amitlifi utın alma kemisyonunda ynpılacaldır. 

Tahmin bedeli 19500 lira, ilk teminatı 1462 lira 50 kuruştur. 
Nümuneleri ko~isyonda ~örülür.. Taliplerio kanU1ıi vesikalariyle 

tekırf mektuplarını ıhale nalından bır saat evvel komisyl)na verm~leri. 

Ankara Beledlyeslnden: 
Su işleri ihtiyacı için alınacak olan (3000) kile kalafat lcur3unu 

l.!> gün müddet açık eksiltmefe konulmuştur. 
Muhammen bedeli (1860) liradır. 
Teminat (139) lira (50) kuruştur. 

• 

Şartnamesini rörmek. ve . be.delsiz almak istiyenlerin her g-iln 
euoümen kalemine ve ısteklılerıo de 2~. 8 941 cuma gilnü saat 
10.30 da belediye dairesinde mütetekkil daimi encümene müracaat• 

ları· 

Erzak,, Zahire, Et, ... SablW~ .s. 
Çorlu Askeri Satmalma Komisyonundan 

Aşafıda yazılı sebzeler paurlılda satın alınacaktır. Taliplerin 
19.8.941 salı rilnü aaat 11 de Çorluda askeri satın alma komisyonu· 
na gelmeleri. 

Cinsi 
Patlıcan 

Domates 
Biber 
Bamya 

An• f11\llJ• 

Miktan 
kilo 

2l000 
14000 
4000 
4000 

24000 

Tutarı 

lira 
2400 
840 
240 
640 

3600 

Teminatı 
lira 
360 
120 
36 
96 

540 

, 
D. Beyazıt Asker' Sabnalma koml•yenllan: 

44.2 bin kilo sığır etine talip çıkmadıtından pazarhkla alınaaktır. 
~kah~ın .. bedeli 90240 lira ve mnvakkat temimat 6112 liradır. Pazar· 

gunu 21.8.941 saat 16 dadır. 
lstrklil•rin -elli (Ün ve saatte teminat makbuzlariyle Ko. na mllra· 
caatları. 

Azami Aıgari 
Ankara Beletllyealntlen : 

120 100 sade yağı (Urfa) 
70 6G Zeytin yafı (Ayvalık) 
80 70 Kuru fasulye (yeni Hne mıbsulil) 

400 359 Pirinç (Yabanabat en iyisi } 

40 35 Pirinç unu (çapa marka ve torba içinde) 
150 100 Kuru üzün (çekirdeksiz fzoair malı) 

20 15 Salça (Boru malı) 
600 350 Keame feker (santlık içlodo) 
200 180 Makarna (İrmik) 

350 300 Sabun (Hacı Şakir kuru) 
100 8() Soda (beyaz renkte) 

Belediye hastanesi için yukarıda yanlı 11 kalem erzak pazarlık-
la alınacaktır. 

Muhammen bedelleri 1107 liradır. 
Teminat 83 lira 3 karuştur. 
Şartnamesiai ırörmek ve bedelsiz almak iıtiyenlerin her rGn 

encümen kalemine ve isteklilerin de 19.8.941 aalı günü aaat 10 30 
da belediye dairesinde müteşekkil daimi encümene mürrcaatl~rı . 

l•tanbul Komu .. nhlı Satınalma Komisyonundan: 

Eksiltme günü isteklisi çlkmıyan aşatıda cins ve miktarları ya:ıılı 
2 kalem yiyecek maddesi 19.8.941 sah günü saat 16 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. Şartnameıi her gün komisyonca rörülebilir 

İsteldilerin belli gün ve saatte Fındıklıda sahnalma kemi
0

syenuna 
gelmeleri. 

Cinsi 
Miktarı 

kilo 
Muhammen bedel 

lira kuruş 
Kati teminat 

lira kuruı 

-------------------------------
Süt 
Yo~urt 

12000 
3900 

2040 
2400 

(DEVAMI DôRD0NC0 SAYFADA) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden; 
1 - Gümrük kolcuları için leherinin muhammen betieli 10 lira

dan 22 si kadın 280 ni erkek olınak üzere 302 çift aya\ckaltı açık 
eksiltme ile mübayaa edilecektir. 

2 - lbale 29.i.941 cuma saat onda Başml1dürlük binasıntla yapı· 
lacalctır. 

3 - Fenni şart name ve nümune Levazım ııervisindedir. 
4 - isteklilerin yukarıda yazılı fÜn ve saatte yüzde 7,5 pey~e

rini yatırmış olarak Başmüdürlük Satınalma Komisyonuna •llraoaat· 
ları. (7128) 

l,-------, inhisarlar U. MUdUrlUğDnden : 
~----------------------------.... 1 - 29.7.9-11 Salı ıünü satılın111 mukarrer olan 53 kalem malzeme 

satışı gününde müracaat eden olmadıtıgdan lt.8.941 Salı rllnll 
nat 9.50 ae Kal»ataşta Levazım Sutesi Ahıa Komiıyenuoda 
tekrar yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 587. 71 lira olup teminatı 88.15 liralllır. 

3 - Nümuneler adı geçen Şubeden her fÜD ötleden sonra ıörİile· 
bilir. 

4 - Pazarlığa ıirecekler ~o 15 a-üvenme paralarıyla birlikte mezkQr 
Komisyona relmeleri. (7Q69) 

* • • 
1. - Büyük boydan <20• çift ve yarım boydan c50• çift l&stik 

çizme açık eksiltme usulile ıatın alınacaktır. 

2. - Muhammen bedeli .545 ,. lira olup 0'e 7,5 muvakkat teminata 
140.88.1 liradır. 

3. - Eksiltme 26.8,941 salı ıünü sut 10,30 da Kabataıta Leva· 
zım Şubemı:z:deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. ('~43) 3-4 

• * • 
1. - Şartnamesi mucibince 500.000 ltr. ambalaj otu kapalı zarf 

usıılile sabo alınacaktır. 100.000 kilodan aşafı elmamak üzere ltir 
kısmı i~in dahi fiyat teklif edilebilir. 

11. - Eksiltme 28.8.941 cuma günü ıaat 10.40 Qa Kabatqta Le· 
vazım Şubeıi Alım Komisyonuoda yapılacaktır. 

lll. - 500.000 kg. ambalaj otunun muhammen ltedeli 35.000 lira 
olup muvakkat teminatı 2.625 liradır. 

IV. - Şartnameler 175 kuruş mukabilinde sözü ıeçen Şubedea 
ve Ankara ile İzmir Başmüdürlüklerinden temin edilebilir. 

V. - Eksiltmeye ıirecekler mühürlü teklif mektuplarını ve ayrıca 
teklif edecekleri miktar üzerinden teminat akçesi maki.uzu veya un· 
ka mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı zarfların ihale ıaatintieo 
bir saat evveline kadar adı reçen Komisyon Riyasetine maldtus mu-
bilinde verilmesi lüzumu bildirilir. (6963) 3-4 

lstabul jandarma Satınafma Kımisyonundan: 
Tesbit edilmiı olan formül ve bu fermille ıröre ihzar elunan atı· 

muneye uygun yerli mamulatı on bin kilo vazelinin kapalı zarf ek
siltmesi 1 Eylal 941 pazarteıi l'İlnil saat OD eeıte Taltaim-Ayaıpa4a· 
daki Komisyonumurda yapılacaktır. Muhammen bedel • 14500, lira ve 
ilk teminat cl0S7• lira c50> kuruıtur. Şart kafıdı ve nGmune her 
iiln Komisyonda rorülebilir. isteklilerin ilk teminat mal sandıtı mak· 
buzu veya banka kefalet mektubunu da havi teklif zarflarını eksilt 
saatinden bir saat evveline kadar K•misyonumuz4ia bulandarmaları~e 

(71~) 1-4 
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3 molı Ptra. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etranger : 12 moiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptra S MUNAKASA GAZETE 1 
Galata, Eski Gümriik Ca0· 

No. 52 

T616phone: 

Poar la Pablicit6 a'adre11er 

l l' Admiaiıtratloo 
Journal Professlonnal des Fournisseurs at des Entrapranaurs da l'Etat Boite Postale No. 1261 .,..,.. ________ _ 

Tableau Synopti11ue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudloatlon 
Mode 

d' adjudicat. 
Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 

estimatif provisoire Cabier des Cbar2es Jours Heures 
I 

Adjudicatlens au Rallais 

Cenatructlens-R6peratlen-Trav. Publlcs·Mat6rlel de Constructlen·Carteır•11hle 
Cooatr. pnes ord et en parquets Publique 10000 - 750 - Com. Perm. Municip. lstanbul 2-9-41 14 -
Repar. batiase eoole seeond. Konya Pli cach. 24960 - 1872 - Dir. lnstr. Pub. Konya 1-9-41 15 -
Cenıtr. caiea pertativeı: 12 p. > 420 - - - Veterinaire Station Pendik 1-9-41 
Censtr. maisenı pr immiıres: 230 p. Pli cach. 134207 90 10065 61 Dir. Etahlissement immiırres Diyarbakır 25·8·41 10 -

Prellulta Chlmlquea et Pharmaceutlquea-lnatruments Sanltalre&·Fournlture pour Hettitaux 
Protioits pharmaceutiqueı: 153 lots Publique 250 78 Vilayet Nig-de 26-8-41 16 -

1-9·41 15 -Vueline indirin•: 10 t. Pli cach. 14500 - 1087 50 Com. Ach. Genaarmerie lst. 

•16ctrlclt6·Gaz·Chaff•I• Central (lnatalletion et Mat6rlel 
T elephene i marneto &Yec oentrale Pli caoh. 15959 -

Chapiteau el• moyeu electr. 160~0 p. (cah. eh. 134 P.) Gre i rre 
Diveraoı ampeules 23 lots Pli cach. 

Fil en ouivre isele ele ceton et ıeie en ltobin Pli cacb. 
40 lota 

M•teur 6lectrique ele 32 KW. et 380)220 volt Gt-6 i gr6 
Meteur electrique de 40 k.w. et 3i0/220 volt et • 

triphase 

Haltlllement • Chauaaurea • Tlssus • Culr• 

26650 -
24545 -

13055 -

1406 -
1750 -

Cuir pr oeurroie orepon: soe k. Gre i ıre le k 4 50 
L'aaiuaication ela 21.8.41 ' oonoeroant l'achat ele 270 

t • .le ouir pr re1Semelaıe et 258 t. ouir jaune 
l&VOnHUX a ete anulee 

Cbau11urea pr. dımeı: 22 paireı iti. pr. bemmeı: 
--780-paireı 

Et.lfe en lin haki: 43000 m. (Cah. eh. 366 P.) 
Habitı avec casquetteı: 200 p. 
Toile americeine: 80000 m. 
Toile pr. habits d'hiver: 125000 m. (Cah. eh. 

'38 P.) 

Publit1ue 

Gri a gre 73100 -
2000 -

Gre l rre 22000 -
• le m. O 70 

1196 25 Adm. Gen. Ch. Fer Etat Aok. 2-10·41 15 30 
Bur. Exp. H.paıa 

3997 58 Com. Aeb. Oir. Gen. Falt. Mil. Ank. 26-1-41 15 -
1840 88 Aclm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 1-10-41 15 -

Bur. Exp. H.paşa 
972 13 > 2-10·41 ıs -

210 - 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. paıa 29-8-41 11 95 
262 50 • 29·1·41 11 10 

337 50 Cem. Aoh. lntend. Mllit. Tophane 19-8-41 14 -
• 

- - Dir. Pr. Douanes lst. 29·8·41 10 -

9810 - Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Aok. 26-8-41 14 -
150 - Dir. Gea. P.T. T. Anlc. et lst. 1-9-41 16 -

1650 - <!:om. Ach. loteud. Marit. Kasımpaşa 18-8-41 15 -
11250 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 20-8-41 10 -

Traveaax d'lmprlmerle • Papeterle • Fournlture de Bureaux 
lmprHsion reriatrea et tableaux Gr6 . i rre • 469 -
lmpre11ion re•ue meosuelle P.T.T. 3500 exemplaires - 3000 -

• 

35 18 Com. Perm. Municip. l~t. 
225 - Dir. Gen. P.T.T. Ank. et lst. 

19-8-·U 14 -
2-9-41 16 -

Bola de Conatru.ctlo-n. Planches, Charpante 

Trono de neyer: 1000-1500 1113 (Cah. oh. 285 P.) Gre a i"e 57000 -

Transport • Charıement • D6cherıement 
Tranıport poltaux 
Tranıport. debriı . 

Combuatllıle • Carburant • Hull•• 
loiı: 2000 t. 
Benzine: 4:>000 litroı 

Boiı: 14'0 t. 
Beiı a' orme coope: 182550 k. • ltoiı de ch~n• 0011· 

p•: '3750 k. • boiı d'orme ooıa ooupe : 25 t. 
beiı de ehin• non coupe: 25 t. 

loiı pr four: 59 t. 
Boiı 
Huile Bor: 50 t. 

Dlvera 
Boutonı en pierreıı 300000 p.· pıpier ~'emialage : 

50 k. 
Gal110 pr do11iorı: 6 p. 
V erniı roure: 350 k. 
Articles ae peinture ete. 
Naphte: 350 k. 
Pota ıraffite: 1100 p. (cah. eh. 197 P.) 
Calibre pr. rlaoe: 100 p. 
Trompe en lln: 150 m. 
Tatiire cie bride en corde: SOOO p. 
Ballut: 5000 m3 

• 10000 a3 
Provlalona 

Olponı: 72 t. 

Publique 
• 6344 40 

Gre l rre 4t>OOO -
Pli cath. 13140 -

• 21600 -
Pli eaoh. 6518 60 

. 
Gre i gre 1120 -

• 24000 -
• 25000 -

Gre l i"e 

> 

• 875 -
Publ4qoe 3795 50 
Gre a rr6 420 -
GN l ırre 39400 -
Publiqae 1700 -
Gl'e l i'e lem 3 -
Pli cach. la p. 4 -

,. 9500 -

• 14000 -

Gre a rre 6480 -

8550 - Com. Aoh. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 26-8-41 15 30 

Dir. P. T. T. Hatay 22-8-41 9-
475 83 Com. Perm. Municipalite lstanbul 2-9-41 14 -

3000 - Com. Ach. Milit. Hadıaköy 27-8-41 14 -
985 50 Oir. Geo. P. T. T. Ank. 28·8·41 15 -

3240 - Com. Ach. Milit. Trabzon 20-8-41 10 -
488 90 Com. Perm. Muaicip. lstanbul 2-9·41 15 -

161 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 18-8-41 14 30 
3600 - Com. Aoh. Milit. Trabzon 25-8-41 10 -
37SO - Com. AQh. Dlr Gen. Fab. Mil. Ank • 26-8-41 15 -

• -- Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 19-8-41 16 -

Cem. Ach. Milit. Samsun lS-8-41 15 -
131 25 tere Exploit. Ch. Fer E.tat H.pafa 27-8-41 10 45 
284 66 Gom. Perm. Municip. lıtanbul 29-8-41 14 -
31 50 • 19·8-41 14 -

5910 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Aok. 26-8-41 14 36 
127 56 Cem. Perm. Municip. lstanbul 2-9-41 14 -
S6 - Municipalite Çanak. 28-8-41 15 -

1500 - Com. Ac:h. Milit. Akçakoca d'lzmit 1·9-41 16 -
712 50 6ime Exploit. Cb. Fer Etat Adan• 1-,·41 16 -

1650 - • 1-9·41 16 -

972- Com. Ach. Milit. Samsun 21-8·41 15 -
Viande ae boe•f: 9838 t. 
Ria: 60 t. (aj.) 

Qre a rr' 3443300 - ~34098 - Cem. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 1'·8·41 15 -

Risı 60 t. 
F oia: 7000 t. (aJ.) 
iliz: 894'0 k. 
Haricotı ıecs: 73.8 t. 
ile oooouıe: 89460 k. 
leurre: 10 t. 
Lait: 20 t. 
Beurre: 115 t. (aj.) 
Savoo: 57 t. 
Haricoll vertaı 120 t. 
Beurto: 6.5 t. (aj.) 
Orr•ı 3.~ t··avoiao; 2 t, 

> 27000 -
Pli oach. 25500 -

> 455000 -
> 38022 50 
> 22140 -

• 20126 -, 16000 -
.. 3400 -

Gre l i"lı 182500 -

• 45560 -
Pil caoh. le k. o 17 50 
Gr6 i rre le k. 1 85 

' 405 -

4140 - .. 19-8-41 10 -
1912 50 Cem. Ach. Milit. Karaköae 3-9-41 17 -
3412 50 Com. Ach. Milit. Gelibolu 25-8-41 11 -
2851 55 Com Ach. Milit. Eskişehir 1·9-41 16 -
1660 50 • 1·9-41 16 -
1509 64 .. 1·9-41 17 -
2400 - Gom. Ach. Milit. Bolayır 18-8-41 16 -
253 50 Com. Ach. Div. Manisa 8-9-41 17 -

10375 - Com. Ach. Milit. D. Bayazit 18·8-41 16 -
3417 - l' 19-8-41 15 -
7515 - Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 2·9·41 15 -
902 - Com. Ach. Ecole lnıenieur Gümuısuyu 1-9·41 11 30 
30 31 Com. Porm. Municip. lstanbul 1!11-8·41 11 -

-----) 

(0Ç0NC0 SAYFADAN OE.VAM) 

Tal.min 8. 
latanbul Belediyeslnden : 

lık T. 

1576,90 118,27 

708,60 53, 15 

1175,60 140,67 

1530,00 114,75 

ı· Haseki, Cerrahpaıa, leyo~lu ve . 
talıklar haatahanelerile ZeyrıePj 
evinin yıllık ihtiyacı için alto• 
lo reçel. 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoflu ve ıs 
talıklar hastahanelerile Zeyrıeı> f 
evinin yıllık ihtikaoı için alın•' 
lo beyaz peynir. 

Haseki, Cerrahpaşa ve Beyoılu tı 
için almanak 410 le. kaşar pe~ 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoflu ve ~~ 
hklar hastanelerile ZeynepkiıJl1 

nin yıllık ihtiyacı için alınac•~ 
kuru üzüm. ı 

3277.23 245.10 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve . 
talıklar hastabanelerile Zeyne1k~ 
evinin yıllık ihtiyacı için ahoıC 
çekirdek!'İz kuru kaysı. ., 

Haseki, Cerrahpaşa, lieyoflu ve 'iJ' 

~· talıklar hastahanelerile Zeynep 
evinin yıllık ihtiyacı için alıı:ı•'' 

. . l h . . ,,ıı 
pırınç uau, te şe rıye ve oıŞ 

1190,34 S9,28 

500,00 37,SO 

Haseki, Cerrah paşa, Beyoğlu ZC I 
lıklar hastabanelerile Zeynepk• 
evinin yıllık ihtiyacı içio alın•'' 
det yumurta. 

Bahçeler Müdürlütü için alın•c•~, 
büyük ve 50 adet küçük su kO~ 

Karaağaç müesseıesatı için alıcı•' 
vazı.nı vesairi. 

1451,00 109,35 Belediye matbaasında basılacak e~ 
leri içın alınacak 150 top 2 ci b 

Tahmin bcdellerile ilk teminat miktarları yukarıda 'f'(Y 

n ayrı açık eksiltmeye i.:onulmuştur. 
Şar•nameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde 

ihale 29.8.1941 cuma ıünü saat 14 de Daimi Encümende
1 tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları va 940' 

Ticaret Odası vesikalarile ihale g-Unü muayyen saatte 
mende bulunmaları lazımdır. 

Suruç Askeri Satlnelm• komlayonund1 

Aşağıda ya:ulı mevaddın kapalı zarfla ekıiltmeleri ı.9 
tesi günü hizalarında yazılı ıaatlenle Suruç'ta askeri '' 
misyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ib•le 
den bir saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şarttı• 
misyonda ıörülür. 

Cinsi Miktarı 

Sadeyafı 22,«IOO 

Kuru ot 
Ociun 

kilo 
230.000 

1,476,000 

Tutarı 

31,900 
lira 

16,100 
47,232 

Teminatı 

2392,50 
lira 

1207,50 
3542,40 

Gelibolu Askeri Satlnalma Kemlayen"~ 
7000 ton kuru ot alınacaktır. kapalı zarfla ek•iltıneJ1 

zartesi rünil saat 11 tle Geliboluda askeri satına ima ~ S 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 455,000 lira ille: teminanatı 
kuruştur. Taliplerin kanuni vesilcalarile teklif mektuplııt•0 

tinden 1 saat evvel komisyona vermeleri, evsaf ve şart 
kara, lıtanbul Lv. amirlikleri satınalma komisyonlarınd• 
bilir. 

Ankara Lv. lmlrllll Satınalma K•mieyort~ 
Açık eksiltme ile 100 ton Kaplanlı suyu satın alın•0' 
65 liralık beher damacanın muhammen fiyatı 110 ~ 

teminatı 127 lira olup ihaleıi 29, 8, 941 cuma gQnü s•'
1 

Taliplerin Ko. na müracaatları. Şartnameleri her gün 1'' 
lebilir. 

Topkapı Maltepeslndekl satmamla komi•~' 
100 ton toz şeker pazarlıkla satın alınacaktır. 
Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde askeri 

komisyonunda iÖrülebilir. 
ihalesi 21.8.941 Perşembe gilnO saat 15 de yapılac•stı 
Talip olanların kati teminatlarile müracaatları. 

MU ZA Y E O ELE~ 
.ıol-

53 kalem malzeme satılacaktır. Bak: lohisarbr U. "' 

lmtiyu Sahibi ve Yan işleri Direktörü: lSMAIL (j 

Buıldıfı J•rı ••11uaak••• Matb••••• 1 

Tı 
1 


