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ABONE ŞARTLARI 
Türkiye için Koru~ 

Aylığı 4'50 
850 

• l500 
E.cnchi mPmlek,.tler ıçın 

12 Aylığı 2700 

SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü geçM nusbalar 
20 kuruıtur 

~---------------~ 

umum Tüccarların 

ithalat, ihracat 
yolları kapah mı 

kalacak? 
Umunıt bir mahiyet olnn Avro• 

pa hudl elerl fü: tnı·nfı deniz. 
le ihatalı bulunan memleke
tlnılzlu lthuJat ve ihracatını 
milşk.Ulleştlrmlş olmukle be
raber, pek yakında nakliyat 
ve eevldyat çaf'elerlnln temin 
edlleeeğlnl kuvv~tle Umlt ede· 
biliriz. 

YnaD. L0ffol ARiF KENBER 

* • • 

ITHALA T piyasalarında tecirici 
bir şek.ilde Hyat yiıkaelmesi 
ıöı.e çarpıyor. Sebebini ao-

pıı. şu cevabı alıraıııız: Ne 
rarıa 
~ıP> mal yok, bundan son-

ya eloıeıi dahı ~iıpheli ! ibra• 
ra g iyuasınoa genıt ve manalı 
cat p rounluk goruraunuz. Aht 
b. dU • 
ır . kal111amış zannedeı sınız. 

verı:. bır 'iok maadeierin fi· 
Hat bile kati olarak öğ-l rını 
yat • iniz. Çuoku, •atışlar 
renellleıt tıvatlar düşmeye 

tıur, # 

darOl~ bazı maddelerin anc0&k 
_.auır, anı nomınal olarak tı
ia111en, Y ögrt:nebıh aıuu. liu
yat1-110:ebebuıı ıbracat yolla
nuD O- anı11ı§ oln.ası ve dış 

~ap 
rınıP satılmış ve satılmak 

-•ara ı 
pıya•~ aza.lığı yapılmış o an 
üı ere P alıcı tarahnaaı~ te~eı
malla'111 i edılmeı.ıcur. Fıl-ianUll • . 
lüıaadeD pa ile outun kara A.,ru 
,hakik•. oıları ~ımdılik kapa· 
v., deoız ~renle, ne ae Bulia· 
lıdır• Ne Remaoya kara •ula· 
rutaD 'le pur1a uakuy;ll: çok va 
rıoo.•: fedalıı.iıhklarla bıle Kya-
büY" Varna, liuraaz ve öa· 
pılaJllaJ· uarıoın emniyeti çok 
teDCC: 'f

0
t r Bu itibarla ihracat 

1 ıt 1 • 
1arlı 111 

• 111aı canın yongasıC4ır 
rl•'1 

• ı · tücc• _ uoerck hem a ışverış~ 

EKONOMiK HABERLER 

Balık KonserYeleri 
Münakalat Vekaletinin Su mah

sulleri ve avcılığı MQdürlüğüne 

gelen malQmata iÖre, bir Alman 
fırması, lslanbulda bir balık kon

serve fabrıltası açmnk için leşeb· 
büst> gırışmıştır. 

Fırmıı bunun ıçın lstanbulda 
lazım g-elcn tetkıklerı yapmış ve 
bu işe bır mılyon lira tah~ıs et· 
meğ'o karar vermiştır. 

lstanbulaa, muayyen mevsim
lerde, balık akını esnasında Bo· 
ğ"azıçı v~ Marmaraya muazzam 
balık 8Ütulerınin hucumu Karşı

~11.da balıkçıların ağiarıua duşen 

bıılıklann milhim bır kısmuıı tek

rar denıze aökınelcrı, bu fıkri 

i ham etmiştir. 
O~rendığimıze göre, senede 

yalnız htanbulda :.!O bın ton to
rık çıkmaktaoır. liunuıı pek az 
bır kısmı ıııtıh ak olunmaıı;ta ve 
dıter bır kı~ruı da yabancı müş· 
lerıler lııtafından satın alınarak 
sevıtedilmekledır. 

Bahscıllığımız fırmanın kuraca
iı b&uk k.uııst.rve labrıkası sen•· 
de lOW-J.:tliU luu araaana. lo
ıık ışııyecel ve yılda !>U bın ku

tu k.ous av yapacıuı.lır. !\..uuaer-
ı auı dJ 

getırecektır. 1' abrııuı ıkıncıteırın· 
de baıık ~llhn alWüi'& başlı.yaca11: 
ve iıaalıyetını hazırana kauar uc-
v.;un ettıreu:k ı&cııeue .LUU guu 
ça.ışacıaıı.tır. 1-abrıır.:ımm sc:ıbz.e ve 
t:l 11.VllliCf\'t>IU JÇID de lto~KU&l ya· 

pıoak olu wevı;ıwıerue uu ruad· 

d~ler uzerıııde ue çalışuca~ı anla· 
şılwakla<Jıı. 

Fuulye pi~asası durgun 
Vekalt:llu • fasuıya f ı y aılımnı 

teııbıı etmcsı uzeııne cvveice 

yiııuelt fıyal1arlil wal tuplawış u

ıau bı.:r.ı luccadar muşl\.ul vazı• 

)'eı.le kı.ıını~ aı ve Veı.a.eun tcı· 
diye caiıf duranuşlar, hem de . · dUr _.......___ 
lerını ıarıııı anüle etmek za· . ..,.o 
aoı•J kalmışlardır. liu yiız· 

tıooe rure alaraakı satışlar our· 
Pıy•• den Acaba bu vazıyet ne 

mu9tur•k dar ıurup 2idcc:ektir "/ 
vakite.,ıi: cevabını vermek ko

Bu 111 ııoalllakla beraber, her 
la7 ° biik.ümetimizin çok has
balde randığı ticaret ışlerınin 
ıa• d~~en bır mucıdet için bııe 
bu Y~1aıdık gostcrmesıne ce
olsa :eruıeyecegı pek tabıiaır. 
vas aleyh ithalat ve ıbracatın 
Bio•eJI anı••• içın her halde ted
·~t:: .ıaııacak ve aurgunluğun 
bı~ e ııeçiıecektır. Ueuız yol· 
öoiaD 

10 hatta kara sularında 
~J~0 emnıyctın katıyetinı lt.mıo 

pbul ebek bıle, bunaan 
::or••• u;m bunu mah:z.uriu gor· 

enıek kabıl cu:gılaır. ~uhalııe 
;d..ıat ve ihracat ıçin lrak hat-

tından, kısmen <ie han trenle
rinden iıı;tif ade müwküudiir. 
Balkanlardakı l:Sulgar ve Yunan 

trenlerfoden istifade edebilmek ıçin 

-daha üç dört ay beklemek iup 
:rna~decektir. Tuna yolunun açıl· 
la• maşı uıuo bir Zilmana tevakkuf 
zı eder. Merke2i Avrupa ve Garb 

ır 

menı ~ketlerine ancak Balkan· 
-tan sevkiyat Qlabılir. Şımal 

~'\OöO 'leri içın her oürliı 
J. 5· ilmış bitnıittir· Le· 

tq 
4 ~ , aert:k Amerika 

~ıik ancak Bagdat -
~-~l~ kalnııştır. l:>u yoluu 

dahi kati olarak aerbeat kal

maal ancak baıı şartlara tabi 

tutulmaııı ile miıınkun 01abılir. 
~uvcyş yolu şımaıllk açık sa
yılıcai.. ~u haıoe <>evletçe ah
nacak teabirler aaha ziyade 
lıak. hukuu ctı ite yapılacak nak· 
liyat anl&~masıııa tabıuır. lhra· 
cut ıçm 1:atılmış \'e satılmak 

iizere §ehrıwız pıyu<&lanna ~ e• 
tirılmış oloukça buyuk ıı.tok1a· 
unuz varuu. Aı.bar ve o.epo ar 
aoludur. lı.mir, ıersın, :>ümlıiun 

lımaıılarıncıa bt;kleyen bır çok 
malları d" nazarı ıtıbare alınak 
vapurla ıev kıy at başıayırıcayil 

kaaar iurncat mallarının ııepo 

ve araıye karaları yuzunc.en hıı; 

şüphuız kı mabyet ııyatları 

yukselccek ve bundan alakah 
tuccar belkı de zaı ar gorecek· 
tir. lhrac:at salışlarınaa aaıma 
malın h.tımbul leshmı şartı mcv· 

cut olması gerçı tuccar ıçın bir 
faydadır, amma vapur gelince· 
ye kadar beklemek ve ardiye
sini öaemek oıdukça kulfetli 
bir iştir. Hele beklenen vapur
lar gelemezse o Zilman •a\llmak 
suretıle bajlanmış ruahiinıı akı

beti kritık bır mahiyet almış 

olur. Forswajör her vakıt fors

majöroür awma, mallar elde 

kaldıktan ve fıyatları gittikçe 

yükselecek kadar masr11h üate
ledikten sonra netice ne olursa 

olsun tüccar bu işin içincıen hiç 
bir suretle zararaız çıkamu. 
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iDAREHANE Y• MATBAA 

Galata, Esiri Glmrttk Cadden, 

No. S2 Hasusl Daire 

iLAN ŞARTLAm 
idarehane~· :ı:cl e i&rlşlllr 

GAZETESİ 
Teletonı 49442 

Potta katua No. 1261 

lil----------------~ 

Ankara Vakıflar Müd. 
Tıyatro bınıuı İnJ. l 77Y 

A keri Fabrikıı.lar U. Müd.: 
Parafın tutkal kurşun üıtübeci, mesina 

sarısı, yesil toz boya v. ı. 1810 
Kriple kömürü 1810 
Nişııdır. 1810 

Bayramıç Ask. SAK.: 
Sıfrır eti 1821 

Bılecik Nafıa Müd.: 
Şose tıımiri 180S 
Bolayır Ask. SAK.: 

Sıfrır eti 1819 

Balıkesir Ask. SAK.: 
Sıtır eli 18JO 
ÇiçekdaR"ı Malmüd.: 

Dekovil rııyı, h&\era ve vııgonet 

Çorum Vılayeti 
1816 • 

Çadır 1814 

Deniz Lv . .SAK 
Batarye 9.udüj'ii, talıla, cep feneri 

tum v. •· 1823 
Kalııy, nişadır, kilit, zincir, •ı irat 

lum 1823 

Ü. Hava Yolları U. Mud.: 

hor-

hor· 

Afyon tayyare meydanı piıt ın 1 O 
Devlet D. Yollan: 

KaDavice 1805 
Emoıyet U. Mud.: 

Getr 1808 

Erzw um S.ı11.. -..Ak. 
En.urum tehır dalıllınde 

yat 1808 

ukışehır Ask. SAK: 
Sitır eti 1812 

uebze Aık. SAK: 
Sut 1811 

uelıbolu Ask. SAK.. : 
ı\. . ot 180!1 

lçe1 P. T. T. Mud.: 
Çaın lcılefon dire~i 1810 

yap. nakli-

lı>t. Sıhhi Muesses-ekr SAK. 
Mülıtelif cnak 180.:ı 

ht, Giımr uıderı Bııımud.: 
Hurda eşya 1820 • 

lst. Belediyesi: 
Bina aul:aıları 181 O • 

Okul biualıırı \amiri 1821 
Çıdene tahtası 1821 

Çatal, kaşık, bayrak. liıtilc kaynak mal
zemesi 1821 

Kolc kömürü nıudi 1810 
Mü.tamel çuval ve nal demiri 1821 • 
Köpr!i inş 1816 

lzmir fncır ve Üzüm Tarım 
ht Kooperatiflerı Bıı lıii: 

R'1X>peratlf d" su İD,. 1 S2.! 
Aobar hıı. 11.!0 

lst. Komut. SAK.: 
Yoturt 1821 

İzmir Belediyeıi: 
Yol inı 1811 
Moloz D&lı:lı 1812 
Demir kapı İnş. 1812 
Be n ;yol İnş. 1812 

• 

Sa-

Tina:ttepe mah. 668 ıuyılı •ek. letvıyc 1 
ve betonla dö,ettirılmesi l&. 3 

lzmir Lvz. SAK: 
K. ot 1810 

Karacabey Beled.: 
feDnİ ruezbııha ioı. 1807 

Kırklarelı Muhtarlığı: 
Ahıap köprü ve .)ol i~. lb\ı8 

Marmara Üısu Hahri Komut. 
S K· 

Seeze 1810 

M. M. V. SAK.: 
iş elbi•elılc kumaı 1821 

Nafıa Vekileti: 
Kömür nakli lil!I 

Orman Konma GeneJ Komut.: 
Tıebi ecza ve aıhhi malzeme llHO 

Sivas C. Milddeium, 
E1'mık 1806 

Tophane Lvz. SAK.: 
Tavlı tel 182.3 
Levamerin kömiirü nakli 1823 

Topkapı Maitepesincle Ask. SAK: 
Sı~ır eti 182 l 

meslekt Organıdır 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işlerl-Milzema-,Hatlta 

------------ C3 $ t q 

Nafıa Veklıetlnden: 

Siirt vilayeti dahilindeki kurtalan -Siirt- Haydar köprilaü yellanu• 
makadan şose intaatı ile kirıir kuru dero ve Hayclar k6prtlleria.lıl· 
inşaatı 330.oaı> lira ketif bedeli üzerinden kapalı zarf uaule 
ektiltmeye çıkarılmııtır. 

Ekailtme 18.7.941 tarihine müsadlf Cama fÜnÜ aaat IS ele Nafıa 
Vekileti şoıe ve köprüler reisliti ekaıJtme ve arbrma kom1110-
nunda yapılacaktır. 

Eksiltme fa&rtnameıi ve !tuna miiteferrl dftw enak Nafal V.. 
kile ti ıose ..e köprüler reiıliflad• l'Ör iiJelaileoetf •iW lt Jlra _. 
kat.ilinde ıoae ve köprüler rcıaiij'lnden ab-bUeHktlr. 

E.luiltmeye a-irebilmek içiD utekıiJeria e.luiltme ~ .. 
a:ı üç lfÜD enel ltir utıcta ile Nafıa Vekiletiae mlwt ..... 
bu fİbi itleri yapabilecekleriae clair ebliyet H•llmlatı ••=+ft 
lazımdır. 

isteklilerin ticaret edaaı nsikuı ile 189.)0 liralık -.Yaklrat 
teminatlarını havi olarak 2490 sayıb kanuaaa tanfab .......... 
huırlayaealdarı kapalı zarftan yakanda yuab IM"9a lııir 
saat eneliue kadar komisyon reisli;i.e ••khu -kıW•• •u
meleri muktui olup potta ile l'Önderil4iti takcfircle ,..ta.la elaoak 
ıecikmeler ve mühüraüz zarflar kaltal etllhaez 

Ankara aeledlrealn••n : 
Ankara: Silo önündeki hizınot yoluoa yaptarılaoak adak b,aı• 

işi on beş ıfio muddetle ve kapah zarf usalıle ekiatme1• n.tll"fbt. 
Muhammen bedeli 26397 lira 40 karaıtıar. 
TcnUn&t 1979 lira 80 kurqtl4r. 

lbalesı 15.7.941 a&lı fiioil ıaat 11 de yapılacatıaw ..,t .... 
ve ketif cetvefüe krokiıini rörmek ve 132 karut makaWlinde aa..k 
isteyenlerin her filo eaclaaen kaleaine ve iatekl.ileria 4e ilaa ... clA& 
olan 15.7.941 ıah arilnu saat ona kadar uuli daineinde 1Maia ecie
celtleri teklif mektupJannı belediye dair .. iade mıt.,.lddl cbiml •• 
cümeoe verıaeleri. 

Kıhçlar ıutwa lltlhl4lrlı•••• 
Küçiık Yozgat nabiyeıiııe 9atlı Kılıçlar kö,.a IMıkteWıün pt .. ı 

lamır eltırılecektır. Keııf bedeli bin liradır. Talıbine 4.7.941 ou .. 
rünü eltıiltme suretiyle ihale edilecektir. Alaka&arlann Kalafl• kafi 
muhtarlıfıoa müracaatları. 

~~~~~~~~~-~~~~~~~!!!!!~=:!!-~·~~~·-~~~-.....~ Mllll MUdafaa Vekll•ti Hava SabnalmaK .... lal'Oll• .... • 

1 Ankara civarında rösterilecek mahalde 87 lira 31 k ... lr.etil bit eltiğı fıyatlıır tacirlerin mü

bayaa hyatından bıle noksan ol
du~un<lan tacirler eUcrinuekı malı 
pıyaııaya çıkarauıamaktadıılar. Bu 
sebeple f .. suly11 piyauıında bır 
duri"unluk ıı-0:1.e çarpıııaktadır. 

lzmır tuccarıarındaıı bır heyet, 
1asulyaıarın rualıyc:l lıyalları na-
7.utı uı11.lıı..aıe aıuıaı uk, bır ıletaya 

n...ıhı.us oıwu.ıı;: \.ızeıc ycı.ı ı;,tış 
li) aıııuıı lesbıt ~uıhnc~uıı ııılcwek 
uzcre Aıılı..1A11ıya gılUH§llr. 

ilu~Uıııeı ue 1:.liihOUh.ıım da bır 
ueyt:lın Ank.ıuı.y1ı i!&ucceğı ve bu 
Wt:.!i~ıö lıa11.uı.ua vekaıeıle lewa

ı.u jCt;Çt:~t ~p O~ı \:lıhWı~lll. 

Uıger liir.alıım l•ıy4L mur&...tıoc: 

k.vıuı:ıycmu ht.;uıbula gelen fıısul

ycıer ırı h&ngı ınıulakaıaı dım ıı-et• 

uıgıııı \le hlaııbı.ılı. ıcehııcıyö ka

dar ne ~ıbı ııu.ldıye rne&:ıı aJııu ı 

yapıımcı~ı ıa:z.ıı.u gelclığıııı oe tes
l>ll ıı;Lu:ıızlır. l·a:.Ul)ı;;icr lıaldmıdıı 

k.a\i fıyat ou halla ıçıııde teıbıt 

edııecdı; ll r. 

Deri Fiyatları 

Evvelce fiyat murakabe Ko

misyonu derı fiyatlarmı · mezba· 
ha aatış liyatı olarak teıbit et
mişti. 1 eıbit edilen bu fiyrta 

göre buyuk baş deriJ .... · 

salamura derıler..t 

ruştan fazlı-- 14 
caktır .,, 15 

K" 
vele 

rak teıbit ettikl bu fiyatlara , bedeli inşaat ııı pazarlıkla yaptır&laeaktır. Kati lemİData 12ti Ura ti 
toptan satıılarda yü:ıde on Ha- ' kuruştur. Pazarhfı 15.7.~41 sah riioi sut 11 ete Aakara'4a Ha•• 
vesini kararlaıtırmııtır. Satınalma Komııyonunda ya~ilacalttır. Şartnaıaeel 45 k ... ••kaWtia· 

Kahve tevziinı dün başlandı 
E.vvelco 8ere211yaya sipariı e• 

dılmiı olan :>O lnu çuval kahve- ı 
dtm 11:$ l>ın çuvaılık bır partı dün 

lıııceuderun ıımanma reımııtır. 

liu lr.ahvcleı derhal Ankaraya 1 
sevkoıunacaklar ve iaşe teşltıla-

llüın ewrıne veıılecek.leruır. 

·ı evzı ışı ıaşe leşk.ı1atuıın rös

terecetı e.ıı;ıular tahtınua yapıla· 

cdkur. flrıemleketımıze evvelce de 
~u bın çuval k.abve jeldi~ınden 

balen elde bulunan stokıarın mık· 
tarı 8 aylık ıhtıyacı karşılıyabı· 

lecelı.. mıktardadır. 

lhıu.tiln baık.a htanbulun tem
muz nıhayetiııe kadar olan sartı

yalı ıı;in tahııs edilen kahvenin 
t~vzıatıua dun ltaşlaom,şlır. Halen 
ekte wevcut kahve perakendeci· 
iere fıı mukabılııuie tevzı edıı

mııtır. Perak.eııdccıler ~:.>O şer 

ıcramhk çekılmı~ ve mühürlenmiş 

pıaketierle halka .!iBlış yapınak.

tauır. 

Mer~ine yeniden kahve geldi 
,.ar el Vekaleti laıe Muıteıar 

Ticaret Ufııi namına 
daha Merııne reı

oır de halka sı· 
iHecekl ir. 

dekomisyondaa alınabıhr. isteklilerin muayyea rtln ve Malt• ~ 
yonda bulunmaları. 

Ankara VaUllllnden 
Aııkara-Çuuuk yolunun 7 + 400 - 43 + 700 cii ~a...INleri 

arasında eaaılı ıurette ıoıe tamiratı iti 17. 7.1941 tarihine rutbyan 
perıenbe ıünü saat 16 da Viliyet D•ımi E.nchleniade ,.,.._.. iare' 
re kapalı zarf utuliyle ekıiltmeye keoulmqtur. 

Ketif bedeli 136437 lira ti9 lturuı ve muvakkat temfUtı to11 
lira 90 lturuıtur. 

lıteklılerın muvakkat teıainet mektup veya makba&larıat, tic:atet 
odası vesikaıını ve ihale poiindeD en as ilç fln enel Vill,.a ııııılllllm

mına bir istida ile milrac&al ederek bu it ıçın aı.caldarı feaai elııti• 
yel vesikalarını bimilen: 

:t.490 sayılı kanunun hükümlerine tevfikan ba&u'lıreo.lun ttıklf 
melttuplarıoı yukarıda adı reçen ründe aaat U e War O.... in.o 
men Reiılitine tevaı etmelerı. 

üu ite ait keşif ve ıartnameyi her rün Ankara Villyet Nilm 
M üdürlütO.nde rörillebilecekleri. 

• Ankara - Kırıehir yolunun 59 + 000 - 6' + ooe Ol ki&o...t· 
~el:ri araıında yapılacak .... ı. fOM laıairah .İfİ 17.7.194.l a.iWM 
rutlıyan perıenbe rüoil .. at 16 da Viliyet 1'aimi !.aolmeai• ilı.l
lesi y ıpılmak üzere kapalı zarf uıuliyle ebiltme ko1111laa1W. 

Keıif bedeli 5)700 lira 53 kuruı ve muvakkat teminatı 40SS Ura 
03 kuruılur. 

isteklilerin : 
Muvakkat temiDat veya makbuslannı, ticaret odan YQİka&arnu •e 

ıbale ıtünunden eo az ÜÇ fÜD evvel İstida ile Yİliyet .. u .... .a
racaat ederek bu ıt ıçıo alacakları fenni elıılipt veaıkalarıaı bWt..: 

'.l490 sayılı kanun bükilmhırine tnhkan hasırlı,...adan teklifJUi· 
tuplarıaı yukarıda adı reçen rtınde aaat 15 e kadar: Dai•f Lac ... a 
Reıaligfoe tevdi etmeleri, 

Bu ite aıt keııf ve ıaıtnameyi her .Un Ankara Naha ........... 
tünde ıörebüecekleri, 
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Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi ; 
Gana Sa~t-ı 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. V. Satlnalma Komisyonundan 

Clul Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 

ln"•t. T•mlr•t, Nafıa ı,ıerl, !'ttahı•me, Harita 

Silo öoilndeki laizmet yoluna yap. asfalt kaplama iti kapalı ı:. 
(Şart 132 k.) 

K~prll tamiri (temd.) 
ŞoH tamiri Ank.-Çu9ak yolu aruında 
Soıe tamiri Ank.·Kırıehir yola araıında 
70 tonluk ıu depoau int (temd.) 

aç. eka. 
kapah z. 

• 

Halkevi binaıı tamiri ile duı ve elektrik teıisatı aç. eki. 
iılahı. 

AtaUlrk mOaıi biauı tamiri 
Kanalizatyon yap. 
Lise binası tamiri 
Adı kaldırım inı. 
Duvar ve ı:nermer kapı inı. 
Kanalixuyon İnf. ve tamiri 
Bina tadili 
Parke yol inı. 
Garaj lof&ıı 
Pavyon İnf. 
lataat yap. 

aç. ekı. 

• 
• 

pu. 
> 

kapalı z. 

26397 40 

7097 75 
136437 89 

55700 53 

5053 69 

1621 44 
972 95 

1348 -
)4'71 03 
9818 38 
1154 80 
3014 46 

36950 15 
24861 17 
30684 63 
24098 -

Elektrlk Havagazı·Kalorlter (Tesisatı ve Malzemesi) 

Elektrik malzemeıi 18 kalem 
> " 21 kalem 

fi.enaucat, Elblae, Kundur•, Çam•t" •·•· 

Yemeni: 120 9ift-lı elbiseıi: 15 tak. 

Fotinı 53 çift 

Matbaa defteri: 220 a4'. 

Kereate, T•ht. ve ••lr• 
Cevis tomrufu 
Çam kerute; 71.563 a3 

t alıtlıat, lcı,alt"'•• YUkletftle 

Mu htelif nakliyat 12300 t. 

paz. 

aç. eka. 

pu. 

kapalı z. 

W.ehrllltet, Benzin, Makine r•llerı 

Motoria: 300 t. 

v ••• 

• 380 t. (Şart. 364 kr.) 
Odun: 2000 t. 
Mep odunu: 1000 t. 

Odun: 2500 t. 
Me .. odunu: 1515 t. 

• " 1085 t. 

Mlteterrlk 

paz, 
kapalı z. , 

pu. 
> 

., 

Kamyonı 2 ad. pu:. 
Bakır malzeme 
Btlytık bakır kuan: 50 ad.·klltllk 500 ad.-kapaklı pa:r:. 

bakraç•500 ad.- bakır karavana 500 ad. 
Yat tavuı: 1000 ad.· kevrir: 1000 ad. ·karavana: • 

10000 ad.·kapaldı bakraı: 10000 ad.·ktlçtık kaı:an 
250 ad.·bilyük: 470 ad. · 

Canavar dOdtıttı el ile çevrilen paı:. 
Ateı tutlası: 16000 ad.- ateı kıli: 6 t. > 

Portatif çadır: 2000 ad. • 
Mahruti çadır: 100 ati. > 

llr••k, Z.hlre, et, ••b••· v.a. 

Şeker: 700 k.· tade yatı: 3.5 t.• sabun: 8 t.· pirinç: 
s t. 

Sel>u: 6 kalem 
Erzak: 10 kalem 
Stıt: 20 t. 
Koywı eti: 20 t. 
ikmek: 15 t. • sadeyafı: 1,'2 t. • koyun eti: 3,S t. • 

dana eti: 1.5 t. • pirinç Tosya: 1 . 
Sadeyatı: 3,5 t. 
E.ruk ve •adeyatı: 7 kalem 
Erzak: 11 kalem 
Reçel 
Un v. ı. 
Kara eruk 
Silivri yoturt 
Sadeyatı: 60 t. (taahiia) 
Ekmek 
K. ot: 300 t. 

Tavuk: 6000 a4'. 
Sadeyaf: 180 t. 
Sıfır eti: 674885 k. 
Koyun eti: 60 t. 
Pirine: 10 t. 
Bulrar: 3 t. 
Tn ıeker: 10 t. 
Tııs: 6 t. 
Çar: 20 k. 
Beyaz peyniri 1 t. 

• 

Reıaki ,.kirdeldi Oslmı 1 t. 

paz. 

aç. ekı. 
paı:. 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

kapalı z. 
paı:. 

" 
aç. ekı. 

• 
• 

kapalı z. , 
paz. 

aç. ekı. 
paz. 
kapalı z. 

paz. 
.. 
> 
., 
• 
• 
• 

493 -

1180 -

3935 -

38700 -
72580 -
40000 -

31250 -
30300 -
21700 -

15050 -

217980 -

95 -
17750 -

1800 -
12000 -

42000 -

91500 -

Beh. O 80 

K O 40 
K O 52 

5500 -
1760 -
4800 -

480 -
200 -
550 -
800-

Teminat Müracaat yeri 

1979 80 Ank. Belediyesi 

İzmir Viliyeti 
8071 90 Ank. Valili ti 
4035 03 • 

u1 61 
72 97 

Bursa Yeni1ehir Belediyesi 
C. H. P. lsparta Viliyeti lJare 

Heyeti 
lzmir Belediyesi , 
T. M. C. lzmir Ere Lbesi Mod. 

410 32 lst. Belediyesi 
736 38 > 

86 61 • 
226 10 E.skiıehir Ask. SAK 

2771 71 > 

1864 60 > 

2301 35 > 

1807 35 Diyarbakır Ask. SAK 

864 - lst. Hava Mıntıka @epo Amirliği 
373 - • • 

• 
Orman Kor11ma Genel Komut SAK 

Ank. 
37 - İzmir Belediyesi 

82 - lzmir Belediyeıi 

- - Ask. Fabrikalar U. Mild. SA K Ank. 
590 25 M. M. Yek. Hava SAK 

l:f56 - Kütahya Aık. SAK 

2902 50 İzmir Belediyeai 
4879 - Ank. Belediyesi 
3000 - Kars Ask. SAK 
500 - Türkiye Demir ve Çelik Fabr. Müess. 

Mü4'. 
Sıirt Aık. SAK 

2273 - Gelibolu Ask. SAK 
1628 - , 

lzmir Viliyeti 
3150 - İst. Elektrik Tr. ve T. iti. U. Müd. 
1128 75 fophane Lvz. SAK 

12149 - > 

Çene Beled. 
2662 50 Ask. Fab ikalar U. Müd. SAK Ank. 
3600 - MM. V. Deniz Mrk. SAK 
1680 - • 

lzmir Lvz. SAK 

, 
135 - Manita Ask. SAK 

900 - " 
lzmir Sıhhat ve içtimai Muavenet Mnd. 

3150 - Siirt Ask. SAK 
İzmir. Lvz. SAK 

> 

124 - Ynksek Mühendis Mektebi SAK 
:t.00 - • 
112 - > 
63 - > 

5825 - Eskişehir Ask. SAK 
834 75 Isparta Ceza Evi Müd. 

Hadımköy Eski Komut. Bahçesinde 
Ask. SAK 

360 - lıt. Komutanlıfı Fındıklı 
Ere2li Kömürleri lılet. U. Müd. 

14748 70 Tophane Lvz. SAK 
~340 - " 

412 50 Afyon Ask .. ~ 

132 - " 
460-
36 -
15 r 

/ 

ı 

Beherine tahmin edilen fiyatı 21 lira olan 2000 adet nöbetçi mu· 
şambası pazarlılda mmakasaya konmuştur. ihalesi S.7.941 cumartesi 
günü saat 11 de An karada M. M. V. Satmalma Komisyonunda yapı· 
lacaktır. Kati teminah 6300 Iirdır. Evsaf ve şartnamesi 210 kuruşa 
Komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte Komisyona gelmeleri. 

15.7.41 

14-7-41 
17-7-41 
17-7-41 

11-

11 _{ 

16 -
16 -

* • • Beher metresine tahmin edilen fiyatı 670 kuruş olan 15000 
metre gabardin kuınaş kapalı zarfla münakasrya konmuştur. ihalesi 16 
Temmuz 941 çaışamba giinfi sant 11 de Ankarada M. M. V. Sahnal· 
ma Komisyonunda yapılacaktır. Evsııf ve şartnamesi 503 kuruşa Ko
misyondan alınır. lık lemin:ıtı 6:l75 liroıdı . Taliplerin k:ıntıni vesika· 
larile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona 
vermeleri. 

5-7-41 
9-7-41 

14-7-41 
14-7-41 
15-7-41 
16·7-41 
16-7-41 
16-7-41 
7-7-41 
7-7-41 
7-7-41 
7-7-41 

17-7-41 

8.7.41 
8.7.41 

1-7··41 

14-7-41 

14-7-il 

17 

16 
16 -
17 30 
14 -
14 -
14 -
16 30 
15 30 
15 -
16 -

9 -, 

14 _ı 
14 30 

14 - , 
16 -

16 -

11-7-il 11 -

17-7-41 16 -

23-7-41e kadar 1 
15-7-41 11 -
12-7-41 11 -
15-7-41 16 -

15-7-41 
25-7-41 
24-7-41 

3-7-41 
15·8-41 
S.7-41 

8-7-41 

10-
16 -
16 _, 

ı 

12 1 
17 -' 
14 30 

i 
14 -

4-7-41 11 -
' 4-7-41 11 30 l 

4-7-41 11 -

1-7-41 10 -

14-7-41 
2-7-41 

14-7-41 
14-7-41 
18-7-41 

18-7-•U 
1-7-41 
1-7-41 
7-7-41 
7-7-41 
7-7-41 
7-7-41 

16-7-41 
16-7-41 
4-7-41 

18-7-41 
14-7-41 
17-7·41 
17-7-41 
7-7-41 
7-7-41 
7-7-41 
. 7-41 

1 

16 -
15 -
15 -
11 -
10 -

10 -
15 -
15 30 
10 30 
10 45 
11 -
11 15 
16 -
16 -
15 

11 
15 -
15 -
15 30 
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

• • • Beher metresine tahmin e iilen f ıyah 105 kuruş olan 200000 
metre ekmek torbalık bez puarlıkl.ı e. iltm .ye kanınuştur. ihalesi 4 
temmuz 941 cuma günü saat 11 de Anknrada M. M. V. Satıoalma 
komisyonunda yapılacaktır. ~5000 metreden aşağı olmamak şartiyle 

ayrı ayrı tekliflerde kabul edilir. 1 aliplerin teklif edecekleri miktar 
üzerinden kanuni kati t~minatlariyle ll~lli vakitte komisyona gelme· 
leri 

• * • Beher metresine 133 kuruş fiyat tahmın edilen 30lJOO metre 
mahruti çadır bezi kapalı zarfla eksıitmeye konmuştur. ihalesi 16 
temmuz 941 çarşamba günü saat 11,30 da Ankarada M. M. V . .Sa· 
tınalına Komisyouund• yc&pılacakhr. Evsaf ve şartnamesi 200 kuruşa 
Komisyondan alınır. l'alipıerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komısyona vermeleri. 

* * • Beher metresine tahmin edilen fiyatı 119 kuruş olan 200000 
metre arka çanta bezi pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 4 tem
muz 9H cuma ~Unü ııaat 10,30 Aukarada M. M. V. Satınalma Ko· 
misyonunda yapılacaktır. 30000 metreden aşağı olmamak üzere ayrı 
ayrı teflifler de kabul edilir. Evsaf ve şartnamesi 1190 kuruşa komis
yondan alınır. Taliplerin teklif edecekleri miktar üzerinden kanuni te· 
natlarile belli vakitte komisyona gelmeleri 

lstanbul Levazım Amlrhil Satınalma komisyonundan 
Beher kilosuna 350 kuruş tahmin edilen 9000 kilo sarı sabunlu 

kösele alınacaktır. Pazarlıkla eksıltmesi 4.7.9d Cuma gunü saat 
15,30 da 'fophane lst Lv. Amirliği satınalıua Komısyonunda yapıla· 
cakur. Kat'i teminatı 472) lıradır. Taliplerin belli vakitte Komisyo· 
na gelmeleri. 

E2 m zy-= E! 2 

M ü t e t e rJ L.k 

Mallr• VekiUetlnden 
0,5 ili 1,5 tona kadar panel tıpı ltaruseri ford, şevrole, enternas· 

yona!, opel markalarından her hangi binden olmak ıartile beş aded 
kamyonet veya bu tıpte karuseıh bulunmadığı takdırde gene ayni 
markalardan beş aded şasi kamyonet ahncaktır 

MezkOr siklellerde kauayonet bulunmadı~ı takdırde 2 ili j tona 
kadar ayni tip lı.:aruı;erh veya şasi fargo, doı,;, eııternesyonel bussıııı 
mark.ah olmak şaı tile dört taue kamyon satın aluıacaktır. 

Alınacak kamyon veya kawyonetlerJen Panel tıpı Orijinal karu· 
ruserliler bulunmadığı takdirde mevcut nüaıuue Vd fenni şartname· 

sindeki münderiç vcısıf lara göre yerli olmak ü:.ı:ere adedlerine ıöre 
karuseri yaptırılacaktır. 

0,5 ila 1,5 tona kadar kamyonet şasileri beheri 3500 liradan 5 
adedinio muhammı-n bedeli 17,500 liradır. Panel tipinde yaptırılacak 
karuserılerın beheri l.:>00 liradau 5 adediııin ınuhaaımen bedeli 7500 
lira olup 5 aded karoser ve şasinin ınecmuu muhammen bedeli 25000 
liradır 

2 ila 3 tona kadar kamyon şasilerin beheri 550 liradan dört ade· 
dinin ıouhamınen bedeh 'l.2 bın lıradır. Panel tıpiııde 4 karoseriu 
beheri i'ene 150J lıradaıı 6 bın lira o up 4 aJoJ karoser ve şasinia 
mecmu muhammen bedeli 28 bin liradır 

Muvak.lı::at teıninrtları 5 aded şıtsi ve karuseri luunyımetiıı 1875 li· 
ra ve 4 aued şasi ve karoserı kamyonun 2lOJ lıradır 

Şartnameler Maliye Yekaletı levazım müdürlüğünde voya İstanbul 
Dolmabahçede malıye evrakı matbua anbarından bedelsiz olarak vo· 
rilir. 

Pazarlık l:>.7.941 tarihine müsııdıf ula guniı saat 14 de Maliye 
Vekaleti levuıuı wüdurlüf ünde ınuteşeıckil cksillwe komisyonunda 
yapılacaktır. 

lsteklıleriıı 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı bel· 
gelerle muvakkat teminat makbuz veya bı.nka kefalet mektuba ile 
birlikle muayyen gün ve saatte lı::omısy~nda bulanmaları. 

Askert Fabrikalar Umum MUdUrlUğU Merkez 
Satmalma Komisyonundan : 

Tahmin edıleo bedeli 18000 lira olan 15 ton kulp iki Askeri Fab· 
rikalar Umum Müdürlütii Merkez Satmalma Komisyonunca 7.7.941 
pazartesi günü aaat 11 Je pazarlıkla ihale edileceetir. Şartname para· 
sızdır. Kati teminat 2700 lirauır 

Mubtelıf cins bakır malzeme alınacaklar. Ba;c:. lst. Elektrik Tram· 
vay ve Tünel işlet. U. Müd. ilaıılarına. 

Devlet Demlryollar1 ve Limanları işletmelerinden: 
Ankar·Polath arasında herhangi bir istasyonda ve vagon için· 

de teslim şartliylc 12:>,000 adet birinci nevi tuğla müteahhit nan
ve he.abana açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Muhamme 
bedeli 2000 iki bin liradır. 15.7.941 tarihinde salı günü .aat ıs te 
Ankara İ•taayonda ikinci İşletme Müdürlüğü bınasında toplanacak 
Komiıyonda ihalesi yapılacağından bu işe girmek isteyenlerin 15" 
yüz elli liralık muvakkat temiuatlarını havi makbuz vey}l • 
nin kabul etdiği förmüle mutabık banka mektuplarını 
yio edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları • 
Şartname ve mukavele projesi komisyondan ve Polatlı ts 
nunda parasız verilmektedir. 

lstanbul Levazım Amırnıı &abnalnt• Komlsron.,ndan 
Beher kiloıuna 65 kuru§ tahmin edilen ~ tou tavlı tel alınacaktır. 

~_c__~~~~-..:..---~-----~--
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Sab 
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Sab 
K. ı 

na 
P.be 

M 

K 

,. 



1 Teıu.u 1941 

iaman: 960 t. 
> 2500 t. 
» 1000 t. 

Jır eti 40 t. 
t. 1200 t. 

600 t. 
ıır eti: 15 t.- koyun eti: 35 t.- Y0 2urt: 30 t.-

üt: 30 t. 
uıı: 960 t. 
ot: 1366 t. 

1272 t. 
4300 t. 

•R"ıt eti: 240 t. 
» 230 t. 
» 240 t. 
• 325 t. 

adeyağı: 35 t. . .. 
eytın y..:ıgı: 30 t. 

kvıok: 66960 k. 

. ot. 40 t.- k. saman: 13 t.- arpa: 2,:> t. 

ieyu karaman: 4 l.- ıngır tıti: 5 t. 

Bul~ur: 110 t. 

K. fasulye: !>8 t. 
Nohut: 58 t. 
K. üzilm: ~O t. 

ade ya2"ı: 50 t. 
Zeytin: 20 t. 
Zeytin yağı: 21 t". 
Sabun: 50 t. 
Sadeyağı: 110060 lir a lık 
Zeytin yağı 
Sabun: 
K. mercimek: 

(8 ~,üzayedelar· 

Biua Ankazı: 

Kirli yapağı 578 k - çini tuğla soba vs. 4394 k. 
Bina ankazı 

kapalı z. 
> 

• 
> 

kapalı z. 

• 

> 

» 

kapalı z. 
paz. 

kup il 7:. 

aç. eks. 

kapalı z. 

" 

> 

" 

' 
" 
> 

paz. 
il 

' 

aç. rt. 

' 
" 

33600 -
87500 -
3::ı000 -
14000 -
90000 -
360UO -
38)50 -

33600 -
88790 -
82680 -

279500 -
91200 -
87400 -
91200 -

123500 -
42000 -
18000 -

9374 40 

27500 -

10730 -
11020 -
15000 -
72500 -

6000 -
13860 -
22500 -

50000 -
50000 -
50900 -

800 -

MONAKASA GAZETESi 

2520 - Adı p11ur AU: SAK 

4375 -
2625 -

• 

Bandırma Ask. SAK 1050 -
5750 _ Trabzon Ask. SAK 

2700 -
_ _ Bilt!cı k Ask. SAK 

2520 
_ Adııpazarı Ask. SAK 

4439 50 • 

4134 -
11180 -

4560 -
4370 -
4560 -
6175 -
3150 -
2700 -

) 

Siiı t Ask. SAK 

703 08 Antalya Orman Koruma Talirngah 
Tabur SAK 

Balıklı Rum Hast. Galata Büyük 
Balıklı Han 

Yedilı:ule Türk Ermeni Hast. Çak
makçılar Büyük Yeni Han 

2062 50 Marmara Üssü Bahri Komut. SAK 
İzmit 

80-1 75 
826 50 

1125 -
4875 -
00 

1039 50 
1687 50 

15000 -
7500 -
7500 -
75lı0 -

60 -

> 

> 

) 

• 
Topkapı ~altepesindeki SAK 

> 

Bornova Belediyesi: 

16-7-41 
25-7-41 
22-7-41 
21-7-41 
17-7-4 l 
18-7-41 
20-7-41 

17-7-4 l 
23-7-41 
15-7-41 
26-7-41 
18-7-41 
24-7-41 
19-7-41 
21-7-41 
J8-7·41 

7-7-41 

16-7-41 

15-7-41 

4-7-41 

16-7-41 

16-7-41 
16-7-41 
16-7-41 
16-7-41 
16-7-4l 
16-7-41 
16-7-41 
7-7-41 
7-7-41 
8-7-41 
8-7-41 

10-7-41 
7-7-41 

15-
15 -
15 -
16 

Tahmin bedeli İlk 
lstanbul Beledlyesind n 
teminatı 

11 -
10 -
10 -

15 -
l:> -
15 
11 -
15 -
15 ·-
15 -
15 -
10 -
11 -
15 

14 

b 

15 -
15 -
15 -
15 -

!; =ı 15 -
10 -
14 30 

11 -
14 30 

16 -
15 
16 -
15 -

610,00 45,75 

1ö37,50 137,82 

1190,35 89,28 

473.10 35,48 

1775,00 133,13 

3282,85 246,37 

1875,60 140,67 

Haseki ve Cerrahpaşa hastahaneleri için a
lınacak bakır eşya. 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi 
hastalıklar haıtahanelerile Zeynepkimil 
soa-um evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 

24500 adet limon. 
Haseki, Cerrahpa'?:ı, Beyotlu 
hastalıklar hastahanelerile 
doğum evinin yıllık ihtiyacı 
68020 adet yumurta. 

ve Zührevi 
Zez.nepkimil 

için alınacak 

Haseki, Cerrahpaşa ve Beyoglu hastahaoe· 
lerinin yıllık ihtiyacı için alınacak 498 kile 
ka§er peyniri. 
Haseki ve Cerrahpaşa hastahanelerile Zey
nepkıiıuil dojum evi için alınacak 400 çift 
terlik. 
Haseki, Cerrahpaıa, Beyo2"lu ve Zührevi 
hastalıklar hastahanelcriyle Zeynepkamil 
do~um evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 

Makarna, pirinç unu, Tel§ehriye ve ni
şaıtla. 

Cerrahpaşa,_Haseki, Beyotlu ve Zührevi 
hastalıklar hastahaneleriie Zeynepkimıl do
gum evinin yıllık ihtiyaci içio alıoacak 
5210 kilo kuru üzüm. 

710,oU 53,20 Ceral1,,aşa, Haseki, BeyoAfo ve Zürevi 
hastalıklar hastahanelerile Zeynepkimil 
doğum evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 
12~2 kilo beyaz peynir. 

760,00 57,0U Darülaceze müessesesi için Etibanktan alı· 
nacak 350 ton kıriple ve 120 ton kok kö
mürünü naklı işi. 

1577 ,95 118,3.> Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi 
haatalıklar hastahanelerile Zeynepkamil do
ğum evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 
286Y kilo reçel. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı iş
ler ayrı açık ekıilrmeye konulmuttur. Şa~tnameleri Zabıt ve mu· 
amelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 11.7.941 Cuma gU
nü :saat 14 de uaimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te-
minat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret odası 
vesiLtalarıyle ihale güııü muayyen saatte Daimi Encü•mende bulua
maları lazımdır. 

lO.E.VAMl DôRDONCO SAYFADA) 
Koşun esteri 
Muhtelif erzak 

> 

aç. art. 
pu:. 

1688 63 

lzınir GUmrükteri BaşmüJ. 
Ank. Belediyesi lmıı.r Müd. 
Ank. Lvz. SAK 
Ank. Valiliti 

14-7-41 
2-7-41 
3-7-4 l 
3-7-41 

15 30 l!!!:!!!!!!!!"!!!!!!!!::!!!'!~~~·~·~~-~~N~#~t~~~~~!!!!!!~~~ı-~-!!!!~"~-~-~r~~~,t9• 

Misket ve kepekler 
Kıvırcık koyun: 300 baş aç. art. 

Toprak Mahıulll'ri Ofisi lst. Şubesi 
Karacabey Meriııos yetiştirme Çiftliği 18-7-41 

10 -
15 

Müd. 
~~~:~-.-~~~··~~~~~!!!!t!!!~~~~~~~~ 

._ Paıarhkla tksiltmtsi 2.7.941 çarşıımhı g-ünli saat 14 de Tophanede 
L!!va .. ırıı Amirlıği Satınalma Koınısyonunda yapılacaktır. Kati temi
nata '4b7 lira SU kuruşlur. Numunesi Komisyonda görülür. Tnlipll"rin 

'belli valr.ittc Komlsyoaa ıelmeleri 

. Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletinden : 
Muhammen Muvakkat te-

*,...Ezine' deki birliklerin Sl"nelik ihtiyacı olan 580 lon sığ ı r ttini n i
hale günü evvelce 28 hıızı ran 9 H olarak bildirilmiş ise dt" bazı yer· 

lerda ilanı g~ç yapıldığı ı lan taı ihin değiştirilmesi zaruri görül
müştür. 

Pazarlıtı 10 temmuz 941 perşembe günü saat 11 de F.zinedeki 
Sat malına Komisyonun ihalesi kapalı zarfla yapılacaktır. 

Mazemenin 
nev'i Miktarı ------- ._ ___ _ 

Knlıplık çıralı 
çam kereste 

~ SO m3 

bedeli minat ıoıktarı llıale 
Lira Krş. Lira Krş. günü saati 

15680 00 1176 00 16,7.941 1:>,00 

. Mnhammeo bedeli 220400 lıra ve muvakkat teminatı 12270 liradır. 
J hteklılerin ihale ıcilnu ıhale saatinden bir saat evv"l teminat ve 2490 

sayılı kanuııda yaz.ılı veiikalariyle bırlıkte Ezine Satınalma Komiııyonu 
Başkanlı2'ına ınilracaatları 

Çıralı çam çalı 224,612 m3 
k~reııtesi 

Çivi 
Tuğla 

i625 
1,000,000 adet 

12583 ,87 

761.5 Oo 
26000 00 

943 79 

571 88 
19:>0 00 

,, 

> 

> 

15,15 

15,30 
15,45 

Ankarada Hamamöoünde Tıp Fakülteı.i n.üştemilatınlan Doğum 
ve Niaaiye KlıniQ-i binaaında emaneten yapılacak ikmal inşaatı için 

yukarıda nevıleıi, miktıarları, muhammen b"delleri ve muvakkat te
minat oııktarları ynzılı 4 kalem inşaat malzemtsi pazarlıkla alına· 
caktır. 

Eksiltme 16 Temmuz 1941 tarihirde Çıırşamba gliııü ve he' mal
%emenin hiz.uında gösterıltn saatlerde Ankarada Sıhhat ve lçtımal 
Müavcnel Vekalctınde teşt..ıl oluııacak husuı,i Komisyonca yapıla· 

caktır. 

lsteyenler bu iı:ıe ait şartnameleri Ankarada Sıhhat ve İçtimai 
Muavet Vekaleti içtimai Muavenet Dairesinde ve lstanbulJa .Sıhhat 
H ıçlimai Muavenet Müdürliigün<le tetkık edebilirler. 

Her birinin muvakkat teminat mıktarı yukarıda gösterilmiştir. 
Teminat olaark nalı.il ve nakit mahiyetindeki evrak Komisyonca 

kabul tdilmiyect~i için bu hbıl teminat vermek istiyenler <laha ev
vel V t.kaıele müracaatla bunları alakalı Malsandıldarına yatırmaları 
ve Komisyona ınakbuzlarını tevdi etmeleri lazımdır· 

• * • 
Bakır malzeme alınacaktır. Bak: lst. Elektrik, Tramvay ve l ünel 

işletmeleri U. Müd. ili.olarına. 
,... Eft 07"'_, R3'Wn<A ; ew:-- y; • ıava :es•= ,,,. • '''"'• • p7ae 

t:.rzak, lahıre, Et, SeD!e v. s. 
1 etanbul Beledlyeelnden : 

Vilayet Bota Depoaunun yıllık ihtiyacı için alınacak J.4.000 kilo 
yulafı 28.000 kilo kuru ot, ve 23.000 kilo saman kapalı zarf uıu
lile eksiltmeye konulınu,tur. Yulafın beher kilosunun tahmin be
deli 8,Arpanın 7_ ve ıa~anın 5 kuruştur. Şartname zabıt ve mua
melat müdürlüğu kalemınde görülebilir. ihale 10.7.941 Perşembe 
günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilkte
minat makbuz veya mektupları 941 yılına ait Ticret Odaıı vesi
kaları ve kanunen ibrazı lazım gelen dij-er vesaik ile 2490 mu• 
maral: kanunun tarıfatı çevresinde ha~ır~ayacakları teklif mektup
larını ihale günü saat 14 de kadar Daımı Encümene vermeleri li-

2ımdır. 

Ezine Askeri Sabnalma Komisyonundan : 

5 
·ı t" k pah zarfla eksiltmeye konmuştur' ihalesi 

8'1,000 kı o sı2 ır e 1 a - l k · 
ıs 7 - - t 11 de Ezinede askerı satına ma oınıs-

. .9-. 1 perşembe gunu saa · · 12 270 
Yonun<la yapılacaktır. Tahmin bedeli 220,400 lira ılkl tem~~a~ı , f 

Ezine Askert Satlnalma Komisyonundan: 
72,000 kilo sığ"ır eti alınacaktır. Pazıırhkla ekı.iltmeııi 2.7.9 11 

çarşamba günü saat 16 da Ezinede Askeri Sat malına Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedali 18,080 lira, kati teminatı 4212 liradır. 

Taliplerin belli ukıtte Komisyona gelmrlerı. 

TOpkapı Maltepesindeki Satınalma Komisyonundan: 
Azami !>0478 ton kuru ot balyalı veya teli ciheti askeriyeden 

verilmek suret ile balyalı veya döküm halinde te!llim edilmek şar! ile 
kapalı zarf usulile utm alınacalc.tır. 

Tahmııı edilen bedel baly:ılı için 3028680 liıa teli ciheti askeri
yeden verildiğıne göre balyalı 2::>23900 lira döküm halinde olsuğuna 
göre 20191W liradır 

ihalesi 14.7.941 pazartesi jÜııÜ saat 11 de yapılacaktır 
ihalesi toplan veya guruplar halinde vey.t. kısım kmın Ja yapıla

bilecelr.tir 

Şartnameler her gün komisyonda gorülebilir. 
lateklilerin mezk.Qr günde ihale saatinden bir saat evvoline kadar 

talip olacakları mıktarlara göre kanuni ilk teminat makbuzlarını ve 
teklif mektuplarını Topkapı Maltepesi eski aekeri lise binayındaki 
askeri satınalma komisyonuna vermeleri 

Hadımkoy Askeri Satlnalma Kom!syonu Rel•lilınde : 
A~ağıda miktarları yazılı sebzeler kapalı zarfla eksiltmeyo kon

muştur. İhalesi 11.7.9-U cuma günü saat 16 da Hadımköy civarında 
Şamlar köyünde ukeri satırıalma ksmisyonunda yapılacaktır. Tutarı 
19,005 lira ilk teminatı 1425 iira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyon
da görülür. Taliplerin lıcanuııi vesikalarile teklif mektuplarını ihale 
sal'tinden bir ıaat evvel j(oınisyona vermeleri. 

Kilo cinsi 
72000 Patlıcan 

72000 Ayşekadın fasulye 
:l:l:>OO Domates 
12000 Biber 
12000 Ban.ya 

* * * Bıağıda yazılı kum otlar pazarlıkla 7. 7.941 günü hizalarında 
yazılı aa .. tlerde Hadımköyde askeri satınalma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin belli vakitte komisyone gelmeleri. ihaleden sonra 
tekarrür edecek fiat üzerinden yüzde 15 teminat alm:ıcaktır. 

Miktarı ihale saati 
Ton 
750 16 

liradır · ı· 1 ı . k ni vesikalariyle teklif mektup arını ı a .e saa '.n-

tn hir saat evvel komisyona vermeleri. Evsa ve şar 0 d · a ıp erın anu f t amesı komıı- ı 

)Onde .. ül
i<>r ur. 

750 14 
750 15 

Zayi 
Bursa Jandarma Bölüğünden 

terhis olunduğuma dair terhis 
tezkerem zayi oldu. Bu kerre 
yenisini çıkaracağımdan eskisi
nin hükmü yoktur. 

Hususi Muallim 
Eleme, bütüulemeye kalan 

talebeye Kimya, Fizik, Riya· 
ziye, Tabiiye, lisan dersleri ve· 
rilir. Saat 10-12 arasında. 

1328 doğumlu Çarşambalı Ka
diroğlu Yaşar. 

Tel: 40110 

;ıttrr' " « ~ -·· tmc=:--

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüöünden 

l - Muhtelif cins bakır malzeme mektupla teklif islemek ıureli• 
le satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 3150 liradır. 
3 - Tekliflerin levazımdan parasız tedarik edilecek ıartnameaia• 

deki tarifata unun olarak 15.~.941 cuma a-Gal 1aat 17 ye kadar 
Metro hanının 4 üncü katındJki L•vaztm Mildllrlilflae imıa maka· 
buınde verilmiş olmaın lazımdır. (5270) 

" 1 ınhısarlar U. Müdürlügündan : 

1 - Mevcut şartnaıne ve ebat listeleri mucibiııce ıaachk ebadın

da kesilmiş veya tam boy 300 M3 tahta -pazarlıkla satın alanacakbr. 
·ı. - Pazarlık 4.7.941 cuma ıcfınü :ıaat 16,30 da Kab.tqta LHa· 

zım Şube ıoız.:ieki Alım K.ornısyonuoda yapılacaktır. 

j - Şartname ve liste sözü geçen Şubede ıörtlebilir. 
4 - l.leklılerin pazarlık ıçın tayin olunan rOa ve saatte teklif 

t"deceldeıı hyat iu.erındeo 0 u 7,:> ıııiveome paralanle birlikt. ..aer 
komisyona muracaalları. ()164) 4-4 

* • * 
Cinsi Mık tarı Muham. 8. 0 o 7,5 Temin. 

Lira Kr. Lira Krı. 

İnce kınnap 250 Kıı. 
Rapit konik çiyi 30 • 

462 50 35 A. E.biltme 14 
Mtiteahbidi paurhk 15 

namına 

ı - Mevcut nilmuneleri mucibince yukarda ciaı ve miktan yuı• 
lı malzeme hizalarında gösterilea usullerlo satın alınacaktır. 

2 - Kınnap muhammen bedeli muvakkat teminata bisuaada J•• 

zılıdır. 
3 - ı!ksiltme 10.7.941 perıenbe günü hisalarand4 1uıh aaatlerde 

Kabataşta Levazım Şubesindeki Alım ı<omiıyonıında )'apılaoaktar. 
4 - Nlimuneler sözü geçen Şubede görülebilir. 
5 - isteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin oluaua rlo ve 

saatlerde uo 7,5 ıııivenme paralarile biriikte meskQr Komiıyoaa mi• 
racaatları. (S104) .S-4 
_._.. lft ·= - = 

Maarif Matbaası llÜdUrlüOündın: 
Nev'i Miktarı Muhammen bedeli 

Büyük harta 
korniıi 1060 Tanesi 25 karut ) 

Küçük harta ) 41 lira 

lil kornişi 2000 " 14 • . • ) • 
Yukarda nevi ve miktarı yuılı harta kornıılennin açık ekaıltme-

si 3.Vll. 1941 Cuma ııüuü saat 15 te Matbaamızda yapllaoafuidaa 
isteklilerin muvakkat pey akçaları makbuzları ile 1blrlikte m•anea 
vaktinden önce Komisyonumuzda hazır bulunmaları. 

Şartname parasız olarak Mildilrltıtllmüzdla alınabilir, (4803) 1-2 

.. 
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l I' Admlnlltratioa 
Journal Professionnel des Fournlsseurs at das Entrspreneurs de f 'Etat Bolle Poıtale No. 1261 

Tablaau Synoptiqua des Adjudications Ouvartas Aujourd'hui (0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

l&tanltul Ziraat Mektebi Satln Alma Komlsyonundall rrr= RX5:-C:1Er 

ObJet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adfudicat. 
Pria Caution. Lieux d'adiudication et du 

Jours Heures 
Miktarı Fiyatı ilk teminatı İhale tarihi 

Cinıi kilo krş lira kr. günü saati 
estiaaatif proviıoire Cabier deı Cbarıes ....,,/ 

Ekıaok 40000 12 25 367 50 15.7.941 11 ~ 

Adjudlcatlons au Rabals Koyun eti <dağ'liç> 

Sığ-ır eti 
7000 
1500 

57 
43 

299 25 
33 37 5 

"""""' • > 

.. > 

Constr11cUons·R6p•ratlon· Traw. Publlca·Mat6rlel de Constructlon- Carto"graphle Sıde ya~ı •birici Urfa> 3500 170 446 25 > ,, 

R,par. batiıae Maiıon du Peuple et amelieration Pobliqoe 5053 69 Parti Rep. Pop. Vil. lıparta 9.7.41 17 - Zeytin yatı • ı:ıkstra • 1000 
Sabun •Ayvalık lıcolıculu> 1000 

85 
51 

63 75 
38 26 

> 

inıtall. doacbe et electrique 
Conıtr. reaervoir i eau de 70 t. (ai) 
Trn. aıpbaltare ıur route service siı devant le ıilo Pli cach. 26397 40 

(cala. eh. 32 p,) 
Repar. poat (ai.) 
Repar. cbamaee sur route Ankara - Çubuk 
Repar. cbauılfe ıur route Ankara - Kırıehir 
Repar. bitiıae muee Ataturk 
Comtr. cınaliaatioo 
Repar. bitiue Iycee 
Conıtr. pave ordioaire 
Conıtr. mur et porte en marbre • Conıtr. et repar. eanali1atioo 
Trav. coDıtructioo 
Mociification bitine 
Conıtr. roate en parqueta 
Coaıtr. rar•re 
Ceoıtractien pa•illon 

Publique 
Pli caoh. 

Publique 

> 
Publique 

.. 
• 

Pli cach. 
Gre a rr• 

> 

7097 75 
1364.}7 89 
55790 53 

1621 44 
972 95 

1348 -
5471 03 
9818 38 
1154 80 

24098 -
3014 46 

36950 15 
24861 17 
30684 63 

llec.trlclt6-Gaa·Cha11Hase Cenlr•I (lnatallatlon et Mat6rleİ 
Artiole1 eleetriquea: 18 lotı 

• > 21 lob 

Ha•lllE ft'. ent-< ha11as11rea-Tlaaus·C11lr• 

Cb1Uuurea jlDI talonı 120 paires, habitı de travail Gr' a ,,~ 
15 eompleb: 

B•ttineı: 53 pairea Publique 493 -

Trav•u• d'l1nprl1nerle·P•peterle·Pournlture de Bureaux 

R 'ıiıtru imprimeı: 220 p. Publique 1100 -

Bol• de Conatructlon, Pl•nchea, Charpente 
Troae de noyer 
Boiı de conıtr. en ıapio: 71.563 m3 Gre i rre 3935 -

t re r ı J «> ı l·C lı arı e 11ı • nt·D6char9e1n ... t 
Diverı hınıporta: 12300 t. 

Coftllluatlble • Carburant - Hullea 

Motorine: 380 it. (cab. clı. 364 P.) 
Boiı: 2000 t. 
Motorine: 300 t. 
Boiı de chane: 1008 t. 
Boiı: 2500 t. 
loiı de eh6ne: 1515 t. 
loiı de c:h6oe: 1085 t. 

Dlvera 

Pli cacb. 

Pli cacb. 

• 
Gr.e l ırre 
Pli cach. 

72580 -
40000 -
38700 -

Gre l ır6 31250 -
.. 30300 -

.. 21700 -

C...ioa: 2 p. Grtli a rre 
Articleı en cuivre: 
Briqaea refrıctairea: 16000 p. terre refractaire: 6 t. Gr6 i rre 17750 -
Tente portatlve: 2000 p. > 

Tente CÔDique: 100 p. > 

Chaudron fr· en eulvre 50 p.• id. petit 50 p.•petit Grtli a ,..~ 15050 -
ıeaa en eaivre: 500 p.· rımelle en cıuivre: 500 p. 

Poile i frire: 1000 p.· puıoire: 1000 p.- ramelleı > 217980 -
10000 p.· petit aeaa avec couvercle: 10000 p.· 
petit cbaudron: 250 p.- id. rrand: 470 p. 

Sirene poavant 6tre toDrDh aveo la maia > 95 -

Provl s lo•• 

leurreı 38.S t. (ai) 
Sucre: 70.5 t.- id carr6: 17 .S t. 
Pain: 445 t. 
Rirı SG.5 t. 
L'ramea: 38 IOtı. 
Poiı-c:biebe: 6.6 t. • bıricob aecı tchali: 24.1 t. .. 

ld barboonia: 8.4 t. • lentillea veer\eı: 5-6 t. -
id roa.eıı 2550 k. 

Paiaı )4 t. 
Viande de •oaton: 19,8 t. 
Laih 25.2 t. 
Yorhoartı 25.2 t. 
Gı...: ss ~ 

~ a "' le k. 1 65 
• 
> ı. k. o 12 75 
• le k. O 48 
• 
• 

Pli cach. 6820 20 
> 10098 -

Pablique 4284 -
• 4032 -
1 1100 --

Municip. Y eniıehir de Bursa 
1979 80 Municip. Ankara 

8071 90 
4035 Ol 

121 61 
72 97 

Viliyet lzmir 
Viliyet Ankara 

> 

Municip. İzmir 
> 

Dir. Lycee Eıe i lzmir 
410 32 
736 38 

86 61 
1807 35 

Com. Perm. Muoicip. İstanbul 
> 
> 

226 10 
2771 71 
1864 60 
2301 35 

Com. Acb. Milit. Diyarbakır 
Com. Ach. Milit. Eskişehir 

• 
> 

• 

864 - C>ir. Hanrar' Aviation a YeşilkC>y 
373 - > 

Com. Ach. Comınand. Gen. Prot. 
Fôretı Ank. 

37 - Municip. İzmir 

82 - Municip. İzmir 

- - Com. Acb. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 
590 25 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Depart· 

Aviat. 

1356 - Com. Ach. Milit. Kütahya 

4879 - Municip. Ankara 
3000 - Com. Acb. Milit. Kan 
2902 50 Municip. lzmir 
500 - Dlr fabrique Fer et ıcier 

Com. Ach. Milit. Siirt 
2273 - Com. Aob. Milit. Gelibolu 
1628 - • 

jusqn'aq 

5-7-41 
15-7-41 11 -

14-7-41 11 -
17-7-41 16 -
17-7-41 16 -
14-7-41 16 -
14-7-41 16 -
15-7-41 17 30 
16-7-41 14 -
16-7-41 14 -
16-7-41 14 -

17-7-41 9 -
7-7-41 16 30 

• 1-1-41 ıs 30 
7-7-41 15 -
7-7-41 16 -

8-7-41 14 -
8-7-41 14 30 

1-7-41 14 -

14-7-41 16 -

14-7-41 16 -

11-7-41 11 - , 

17-7-41 16 -

Makarna • irmildi• 
Şehrıye 

Toz şeker 

1500 
300 

40 
40 

45 -
9-

> 

.. > 

• 

> > 52 87 5 
'l8 

47 
52 Kesme şeker > 

---------------------~~--...... ..,,1 
Çalı f1&ulye chorozo 
Pırinç <Bursa• 
Patates cAdap1Zar> 

Meşe odunu 
Gürgeo odunu 
Mangal kömurü 

Benzin 
Mazot 

3000 
4000 
3500 

:.!5000 
l.t:>OO 
5000 

6500 
6500 

'.l8 
50 
15 

63 
150 
39 37 5 

470 çeki 35 25 
450 çeki 16 87 5 

6 ~ çeki 24 37 5 

33 
13 5 

160 87 5 
o5 81 

> • 
> 

• .. 
< 

• 
> 

• 
< _______________________ __..; 

Cins ve miktarları yukarıda yaz.ılı İstanbul Ziraat mektebioil 
mayıs 942 sosuna kadır ihtiyacı olan erzak ve sairenin h.7.941 ,,> 
ıünü saat 11 de Beyotlu Istık.lal caddesi 349 numarada Liseler mubd 
becilitinde toplanacak olan komisyonda ayn ayrı şartnamelerle a9' 
eksiltmesi yapılacaktır. 

lsteltlılerin belli ~ün ve saatten evvel İstanbul Liıeler mubasebl' 
becili~i veznesine yatıracakları ilk teminat makbuzu ve 941 mali 1' 

Ticaret odası vesilıcau ile birlikte eksiltme ıaatınden evvel komisya" 
müracaatları ve evsı.f ve şartnameleri herıün adı ıeçeu mubase becf' 
tikten ıörüp öğrenmeleri. 

Hadımkör Askeri Satmalm• Komisyonundan: 
A~aııda yazılı mevaddın eluıltmeleri hizalarında yazılı şekilleri 

ve tarihlerde Hadı..u"'ÖY c ıvarınJa imrahor koyünde Askeri Satıo&t: 
ma Komssyonuoda yapılaca~tır. Kapalı zarflar ıçin ihale ıaatlerindet 
bir saat evvel kanuni veıilıcalar ve teıdıf mektupları Komisyona vi 
rilmiş bul unacaktır. Açılı. eksiltmeler için taliplerin belli vakitlarl 
Komisyonda bulunmaları. E.vsaf ve ş:ırtnameleri Komisyonda göruliit 

~iktarı Tutarı l'eminatı 

Cinai Kilo Lira Lira Kr. lbale, ıüo , saat ve 1 
Patlıcan 50.000 77)0 S71 25 14.7.9-11 15.30 kp. 
Ayşekadın fasulya 50.000 7750 !>71 25 14 • • 17.30 • 
Sakız kabağı 50.000 2250 168 75 14 ,. • 10 ac.~ 
Dolmalık büber 18.000 3150 ı36 '.l5 14 • > 10.30 > 

Sivri büber 18.000 31~0 236 25 14 > > 11 - ,. ' 15-7-41 
12·7-41 
23·7·41 
15-7-41 
15·7-41 
25-7-41 
24-7-41 

11 -
11 _ Domateı 

Süt: 
ı8.ooo 2160 1c>ı -- ı4 > ıı.3o « , 

7.526 111>6 53 87 su 15 > • 10 - .. , 

16 -
10 -
16 -
16 -

Yofnrt 33.:l40 8310 623 25 15 • • 11.30 k. zar 

Çifteler Kör EnstitU.ıü MUdilrlUIUnden : 
M 1 K T A K l Tatımin İlk İ balenio yapılacafl 

C i n s i Azami Asıari edilon bedel teminat Tarıh Giln Sıl 
Kilo Kilo Lira K. Lira K. 

- - Vilayet İzmir 3-7--41 l'l - Kesme şeker 10000 8000 !>000 375 00 15.7.41 Salı 10 
3150 - Dir. Gen. Exploit. Electricite T. T. lst. 15-8-41 17 - Ekmek 210000 200000 28140 2110 00 » > ıo,!Jf 
2662 50 Com. Acb. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 4-7-41 11 - Koyun eti 40000 32000 22400 1680 00 • " 11 
3600 - Com. Aoh. Mint. Def. Nat. Depart. 4-7-41 11 30 Sadeyağ 8000 6500 11~80 846 00 > » ıı,3' 

Marit. Çifteler .l\öy Enstitüsünün ihtiyacı için yukarıda ciıtsi, milttatl' 
1680 - > 4·7-41 11 - muhammen bedeli, ihale ıün ve saatleri yazılı 4 kalem erzalı:: kap' 
1128 75 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 8-7-41 14 30 zarf usulile satın alınınalc il~ere 20.t>.941 tarihinden itibaren elıcsilf 

12149 -

- - Municip. Çine 

'4427 - Com. Ach. Lyoeeı lıtanbul 
3274 - • 
4087 - • 
1818 - > 

2239 - > 

993 - • 

Villyet lzmir 
> 

> 

8-7-41 14 -

3-7-41 
3·7-41 
3-7-41 
3-7-41 
3-7-41 
3-7-41 

7-7-41 
7-7-41 
7-7-41 
7-7-41 
7-7-41 

11 -
11 -
11 -
11 -
11 
11 -

11 -
10-
10 -
10 -
10 -

meye konulmuştur. 
Almaca~ olan bu erzalıca aid şartnameler 

lüklerinde ıörülebilir. Dışarıdan taliblerc 7 
kabilinde bedelsiz olarak gönderilir. 

Maarif ve Enstitü Müdilf' 
kuruşluk posta pulu rJJ' 

İhale Maarif Müdtırltliüode toplanacak olan Satınalma Komis1' 
nunda yapılacaktır. 

lıtelçlilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belreler, ilk teminata J 
makbuzlarla birlikte teklif mektubları ihale saatinden lialı::al bir ••• 
~vvel Komiıyona verilmif olmaları şarttır. 

Postada ıecikeeek mektublar kabul edilmiyecektir. 

Konya Aakerl Sabnalma Komlsyonundan: 
50,000 kilo ıade yağı alıoacaktır. Kapalı zarfla eksiltmeıi 10.7 . 

Perşembe rüoü ıaat llde Konyada aıkeri satın alma komiıyon 
yapılacaatır. Tahmin bedeli 76,50.') lira, ilk teminatı 7510 liradl 
Evsaf ve t•rtnameai komiıyooda rörülür. Taliplerin kanuni Veli)#' 
lariyle teklif mektuplarını ihale ıaatinden bir saat evvel komil1' 
na vermeleri. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktöril: ISMAlL GlRlT 

a ... ıdıtı yerı ••11u-11a.. ll•t••·'· lıtaabırl 


