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Umum uccar 

Deniz yollarımız EK0t40MIK H AEERLER 

•• .. ne KabotuJ ba,.ra1111 kat
laaırken bir çok temenniler 
lzbar edilir. Bu temeoollcrla 
•n ıullhlmml deniz. yellarımı
un gcnlşletll•••l ve dealı; va
ıo-ıtalarınıa artırılmneına teal
Ulk eder. Jlakat nıemele yal
an: bundan ibaret tleğlldll'. 

Gıda ma~delerinin bazılarına 

nark konuldu 

Yaz•ıı: LÜTFi ARtı-· KENBER 

* • * 

DE NlZ yollarımız yainız Türk 
kara sularına münhasır değil
dir. Türkiyeyi ihata eden 'k ve Kara denizlerin kıyı su· 

ar1ndan itibaren bu denizlerin 
:nüntehalanna kadar hep bizim 
ieniz yollarımız.dır. Eter deniz 
ıakliyatını bu bakımdan ele ala
rak ona göre denizciliğimizi te
ıamülc doğru hamleli bir şekilde 
leri götürmezıek, dün ile bu· 
ıiinün ve bugün ile yarının de· 
ıizciliği arnsında hiç bir fark 
>lmamış sayılır. Türk deııizciliği 
ıtiklal ve serklestisıne kavuştuk
an sonra, artık yciiine düşünü
ecek ve planlı, sistemli olarak 
atbikine çalışılınnsı icap eden iş 
tU idi. Rumcrı ve Yunan deniz
iliğini gözöııünc almuık bızim 
çin Örnek olarak alınacak çok 
ınemli işler olduğunu kolaylıkla 
nlayabiliriz. Yunan vapurlarının 
eğil yaloız Ak ve Kara deniz· 
ırde, buluıı düııya deoizlerind~ 
e kadar büyük ve faydalı işler 

•cerdığiııi herkes pek ala bilir. 
lalbuki, bizım vapurl:ırımızın 

ayılma sahası pek nııdiren kom-
u memleketler limanlarını geç· 
ıemektedir. işte bu bakımdandır 
i, butün Kara ve Ak.deniz li
aanları ile münasebet tesisinde 
aemleket im izin ihracatı için bir 
aruret vardır. Deniz aşın mem
tketlerle bile bu yolda münase
etler tesisi ithalatımızın dıı ko· 
aylıkla getirilmesine ve a-eniş 
eari rabıtaların artırılmasına 

aedar olacaktır. Niçin Türkiye-
ln ithalat ve ihracatını münha· 
ıran ecnebi vapurlarına bırakı· 

eruz? Neden kendi mallarımızı 
.endi vasıtalarımızla götürüp ge
rmeyoruz? Nakil vasıtalarının 

D mühim işletme maddesi olan 
lmürün bol bulunduğu bir yurt-
a, yabancı kumpanyalıırın gemi
trine muhtaç kalıyoruz. Hem de 
şekilde muhtaç kalıyoruz ki; bu 
abancı gemiler liınnnlanmıza 
elmedıği zamanlar, bütun ihra
at aatışlarının mallan anbarlar· 
a, depolarda beldeye bekleye, 
rdiye vere vere astarı yüzünden 
abalıya mal olur kalır. Dış ti
aret bakımından deniz yollıırı
tzın genişletilmesi işte bundan 
olayı çok mUhiın itlP.rdımdir. 
'aloız yakın limanlar de2'il, A
erikaya kadar uzanabilecek hat
.rın kurulması ile deoizciliR"iıni-
n istikbaline ve istikrarına sa· 
t, kuvvetli temeller atılmış o
ır. Limanlarımız ara!lındaki de· 

z hatları belki bugünün ihtiyaç· 
nna kifayet edebilir. Fakat ya· 

Dün Vali muaviDi Ahmed Kı
nağın riyaııeti altında toplanan 
fiat murakabe Komiıyonu bazı 
mühim maddelerin toptan ve 
perakende satışlarına azami fiat 
vazetmittir. ( 

Komisyon evvelce 17 ,5 kuruş J 
toptan fiat vaz edilmiş olan 
çala f asulyaııbın perakende bak
kallarda satıf fiatını 21 kuruş 
olarak tesbit etmiştir. Kuru 
çalı fasulyesi en yüksek kaliteli 
fasulye olduğundan bu en yük
•~k fiat olocak ve diier fasul
yeler bugünkü fark dııhilinde bu 
fiattan aşaiı fiatlarla aatılacak· 
tır. 

Komiıyon, edun fiatlaıındaki 
gayritabii yükıelişi tetkik ctmi• 
ve odun ı;atışlarıın tekrar nar· 
ka tabi tutmağa karar vermiş

tir. Yapılan müzakereler netice
sinde bir müddet evvel kaldırı· 

tan fiatlar tekrar vazeailmiştir. 

Komisyon, mııır fiatlaranı da 
tetkik etmiş ve toptan dökme 
mmran kilosuna 8,5 kuruş fiat 
koymuştur. 

Yeni gelen 2030 kilo kalay 
için de fiat konulmuştur. 

Fiat Murakkabe Komisyoau 
peynir fiyatlarının yükıelişi se· 

beblerini de ehemmiyetle tetkik 
etmektedir. lıtanbulda altı ayhk 
peynir olduğu öirenilmiştir. 

Çimentı verilecek 
Ticaret Vckaletile lktısad Ve

kaleti arasında yapılan temas ne
ticesinde lstanbulda evvelce inıa· 
sına başlanıp J:ı natamam kalmış 
hususi eşbaMn inşaatlaıına sarfo
lunmak üzere günde 30 ten çi
mento verilmesin~ karar veril
miştir. 

Ayrıca lstanbul Vılayeti emri
ne yeniden 10 ton çivi kontenia
nı verilmiştir. 

·-- =::r = 

O halde bütün bu memleket 
maddelerini müşterilerimizin ka
pılarına kadar götürebilir isek, 
işte o :ıeman kabotaj serbesti ve 
istiklalinin manasını tam oluak 
anlamış oluruz. 

'Türk, deoizcıdır. Onu deniz· 
cilikten vapurculufa yükseltmeR 
lazımdır. Deniz tıcaret kaptanlı
ğını hem kemıyet hem de keyfi
yet itibarile artırmak lazımdır. 

Dıt denizler için yetiştirilecek 

Türk ıemidlerini her halde Av
rup ve Amerilr.ada tahsil ettire· 
rek mutlak bir ihfüas kespetme· 

n için bu hatlardaki seferler 
•tlaşlırılmak zarureti ile karşı· 
lt&caktır. Mademki, memleketi
Iİ2:i tam manasile geniş bir istih
ll iilkeıi, büyük bir maden ve 
'na,..· 

leriııe ehemmiyet vermelidir. Harp
ten sonra Türkiyenin her b kım· 
dan dünya piyasalarında mühim 
rolleri olacaktır. Bütün dış pıya
salar yurdumuzun mallarına koşa· 
caklardır. Eter bütün bu taleble
ri ilk hamlelerde karşılayabilir 
ve kendi vasıtalumızla sevlc ve 
nakil edebilirsek çok büyük bir 
fırsatı elde etmiş olur ve memle· 
ket nefine geniş ve mühim bir 
çığır açmış oluruz. 

işte böyle fırsatlardır ki. bir 
memleketin her şeyini diter mem

l~ketlere tanıtmaya ve&ile olurlar. 

GAZETESİ 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

lLA.N ŞARTLARı 

ldarebanemi:zde g ~rü, uliir 

Telefon: 49442 

Posta lı::utuıı No. 1261 

~----------fii 

ve Muteahhıtlerin meslekl Organıdır 

Akşehir Ask. SAK: M. M. V. SAK.: 
P•tates ve K. ıuA-•ıı 1811 

Ank. lnşaat Usta Okulu: 
Nöbet9i muşambuı 1823 
Benzin 1826 

Kereale ve tutla 181 S 

Bursa Yenişehir Belediyesi: 
P. T. T. U. Müd.: 

Elbi1e mu kuket diktirilınosi 1823 

Samsun Aık. SAK: 
Su depoau inı. 1824 

Erzurum Ask. SAK:. 
Nakliyat yap . 1825 

Hadımköy Ask. SAK.: 

Oaun 1818 

Sıtır eti ve K. ol 1825 

Malntya Pamuk Üretme 
Mud.: 

Çiftli ti 

Beıain, vakum ve grea 1818 

Mersin üeniz Harp Okulu: 
Ekmek, koyun eli ve •Üt 1116 

Mersinoen külliyetli 

miktarda kahve geliyor 
Belediye Kooperatifi evvelki 

günden itibaren resmi daire ve 
müesseselere ayrılan kahveleri 
tevzi etmeğe başlamıştır. 

K•operatıf yalııız konsolosluk· 
lara çekirdek kahve vermekte 

' <liter bütün müeneselere çc·l ıl-
miş olarak tevziat yapmaktadır. 

Tevziat müracaat sırasuıa ıröre 
yapılmakta, ıeç müracaat etmiş 

olanlıır, mevcud kahve lı:ifi gel· 
weditiııJ~n, ikinci partiye bıra· 
kılmaktasır. Dığer taraftan İstan
bul vılayeti emrine tabsıs olunnn 
kahvelerin ıkinci partisı dun 
Mersinden ~ hrimize getirilecek

tir. Ru kahveler bir muteıncd va
sıtasi e a-ümriı ten ıılınacıak ve 
belediye kooperatifıle kuru kah
vecilere verılecektır. 

Bugün gelec~k olan kahvelerle 
lılanbulun birkaç aylık kahve 
ihtiyacı temin edilmiş Glmaktadır. 

Keten ziraati genişliyor 
Memlekette keten ziraati son 

senelerde ıöze görünür bir ıe· 
şekilde artmaya başlamıştır. Ev
velce çok mahdut bir sahaya in· 
hisar eden keten ziraati Kocaeli 
ve Trakyada bugün geniş sahalar 
işgal edebilecek dereceye gel
miştir. 

Kandıra ve Trııkyada bu sene 
1000 hektar arazi keten ~iraatine 
tahsis edilmiştir. 

Kocaelideki ekim sabası Geb· 
zeye kadar gelmiştir. 

Bu sene mahsul lııol olmasına 

rn2"men kalite itibarile düşüktür. 

Alakadarlar buna sebep elarak 
keten m.ıhsulünün fazla el emeği
ne ihtiyaç gösterditini söylemek
tir. Pazla mahsul olunca tabiati
le el emeğ"i da2ılacağından kele· 
nin işlenmesindeki ihtımam aza· 
lacaktır. 

lktısat Vekaleti Kandıradaki 
bu fazla keten istihsalini nazarı 

itibara alarak bu !>ene Kandıraya 
SO kadar el dokuma tezgahı göa· 
dermiş, ayrıca kurslar da açmıt· 
tır. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vek.: 
Kömür ukli 1815• 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
Muut ve motö r yaQ-ı 18:.!ô 

Zirai Kombinalar Kurumu: 
Bıış muot tenekesi ve amltalıj çera• 

heri 1821 • 

Ot&matik telefon tesisatı 

genişletiliyor 

Posta ve telgraf uınum müdür
lüğünun memlekette otomatik te
lefon tesi.sııtını yapmak ve bun· 
dan başka mevcud telefo ı t is:ı· 

tını tevsi etmek maksadile bazır
lundı~ı proie mucıbır.ce çalışml\
lnru devam edilmektedir. 

Halen ç.ılışan otomatik telefon 
tesisatma ilaveten, Adana, Mer
sin, Kayseri, Afyonkarahisar, Ba
lıkesir, Bursa, Zonj'uldak, Aciana 
K•zlu ve İzmitte otomatık tele
fon teaısatı yapılmasına karar 
verilmıı ve bunlara aid planlar 
hazırlanmıştır. Bu tesisatı vücu
da gelırwelc için lazım olan. mal· 
zerue vesair alat Mııcaristandan 

getirilecektir. Ayrıca İstanbul ve 
Ankara otomatik telefon te!>tsah
nın tevsii ve diter vilayetlerin bu 
şebekeye ba2"laması için faaliyete 
geçilecektır. Bu tesisat için de 
lüzumlu olan malzeme lna-iltereye 
sipariş ecilmiştir. 

Çiftçilere ~ir yardım 

Ankaradan bildiriliyor: 

Milli Koruma Kanunu muci
bince ~erek Ziraat Vekaletinin 
doğrudan doğruya işleteı:eğ'i ara· 
zide kullanmak ve ayni kanuna 
ıöre zürraa yarduı:ada bulunmak 
Üzere ziraat makine VO aletleri• 
nin işletılmesi için altı yüz bin 
liralık mütedavil sermaye tahsisi
ne Heyeti Vckilece karar ve· 
rildi. · 

Mısır fiyatı tesbit edildi 
Nısır fiyatları da dünkü ko

miıyon içtimaanda teıbit edil
mi,tir. Bundan böyle mısır i· 
çin dökme olarak toptan fiyat 
8,5 kuruttur. 

ANKARA BORSASI 

s. 7. 941 

Loodr• 1 Sterlin S.22 

Nev7or1t; 100 Dolu 132.-
Cenevre 100 lav. Fr. 29.95 
Madrid 100 Peçet• 12.89 

UNA KASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleii- ~a!zeme-Harita 

Elizığ Valllillnden 

1 - Elazığ - Palu Gfilüşkür yolunun O+ 025 - 2 + 222 nci kile· 
metreleri arasıdda yapılacak altı aded betoıı kemerli menfez in
faatı 3.7.941 tarihinden 22. ı.941 tarihine kadar yirmi gün müd
detle ve kapalı ıarf uıulile ekıiltmeye konulmuıtur. 

'.l - Keşif bedeli lG,>51 lira 16 kuruş ve muvakkat temiıaatı 
1203 lira 84 kuruştur. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A - Keşif cetveli ve hulasası. 
B - Eksiltme şartname•i, 
C....:.. Proje, 
D - Hususi ve fenni şartname, 
E - Bayındırlk işleri renel ,artnameııi, 
F - Mukavele projesi, 
H - İhzarat U.tesi. 

İstekliler bu evrakı Elazıt Nafıa Müdürlüj"ünde ıörebilirler. 
4 - Ekıiltmeye işiirak edebilmek için, eksiltmenin açılma ırü

nünden üç gün evvel Elazıt Vilayetinden alınmış bu işe mahıH 
ehliyet .esikau ve Ticaret Odasının kayıd vesika11 ve ikinci 
maddede yaııh miktarda muvakkat teminatı göıterir banka mak· 
buzu veya mektubu iÖıterilmeai lazımdır. 

5 - Eksiltme 22.7.941 tarihine raıtlıyan aah ıüııü ıaat 15 te 
Vıliyet Daimi Encüınen dairesinde açılacaktır. 

6 - Teklif mektubları beşinci maddede yazıldığı üzere eksilt· 
menin açına saati olarak tayin edilen aaat on beşin bir ıaat ev
veli olan saat 14 e ka iar Daimi Encümen Reislitine verilcc ... ktir. 
Posta ile gönderilecek mektupların tla nihayet saat 14 e kadar 
gelmiş olması ve dıt zarfın mühür mumile iyice kapahlmıt bulun· 
masi lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

lmroz Beletliyeslnden: 

lmroz kaaabasında inşa edilecek 12,392 lira 47 kıırYf bedeli 
k~şifJi Belediye binaı:ının inşaatı üç ıenedc hitama er-dirilmek ıar· 
tile 21.5.941 günlü ilin mucibiDce kapalı zarf uıulile bir ay müd· 
detl.e ek~iltmcye konulmufaa da talip zuhur etmcditinden işbu bi· 
na ınşaatının 21.6.941 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarla· 
ğa konulduğu ve talip olanları'.l k•şif, proje ve şartnameleri ııör-

mek ve daha f a:ı;la iıahl\t almak üzere Bel~diye Encü111eniao mü
raeaatleri ilin olunur. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr aıat, Hastahane Lvz. 

lstanbul Lvazım AmlrllAI Satanalma Komisyonundan 
Beher kilosuna 234 kuruş tahmin edilen 150 kilo Ekıtre dö jan

siyao alınacaktır. pazarlıkla eksiltmesi 9.7.94 t ~arşamba a-ünii saat 
15,30 da Tophanede Lv. amırlig-i satınalına komisyonunda yapılacak· 
tır. Teminatı 52 lıra 65 kuruştur. lsteklilerin belli vakitte komiıyona 
a-elmeleri. 

Elektrık, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

letanbul Levazım AmlrllGI Satınalma Komlayonund•nı 
Davutpaşa fırınındaki elelı::trik ruotörünün tamiri ile 3 adet oto· 

matik alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmesi 8.7.941 salı gilnü saat 16 da 
Teplıanede Lv. imirli2i satınalma komisyonunda yapılacaktır. Keıif 
bedeli 118 lira 50 kuruş kat'i teminatı 17 lira 80 kuru1tur. [9tekli· 
lerin belli vakitte komisyooa relmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

D. D. Y. ve Limanları işletme U. MUdUrlUQUnden: 
Muhammen bedeli 5400 lira elan 1500 kilo yatlı kösele 21.7.941 

pazartesi günü ıaat 15,30 da Haydarp:ııada gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf zarf usulile aatın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 405 liralık muvakkat teminat, kanuoıın 
tayin etti2i vesikalarla tekliflerini havi zarflarını ayni gün saat H,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılmak· 
tadır. 

Matbaa işleri, Kırtasiye va yazıhane Lvz. 

Maarif Matbaası MUtiUrlUIUnden 

Altın fiatlar1 Yolcobama 100 Yen 3UU75 
.ı 1 sahası haline ulaştırmaya 

Yret ed· K l"k k.. -
•tıhs.latı ıyoruz.. eza ı omubr 

lleri . nı ve dı2'er toprak ma • 
ı\e h h il · · \\r11ıa ayvan ma su erını 

Fakat fırsatlardan istifade etme- Altın fiatları yükselmektedir. 
sini b~lemezsek, onu bilenlere kap· Dün bir Reşadiye altını 2!>30, 
tınr ve biz de eskisi gibi yabancı külç~ ~15 kuruş, beşiairarada 111 

scemilere muhtaç kalırız. l lira ıdı. 

Stok.holm 100 lnec: K 30.8875 

ESHAM VE T AHVILAT 

Sivu • Err.uruıu '9 7 93-4 10.30 20.39 
2 ili 7 

Cinıi 

Karışık 8 punto Sor
ben harf 

Beher 
Kı. 

L. K. 
3-

Satın 

alınacak 

Kilo 
149 

Tutarı 

L. K. 

0 o 7,5 muvakkat Te. 
L. K. 

447 - ) 

Ya a 
av •tmış bulunuyoruz. 



2 4 Temmas ~1 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi a punto Serbon çelik 
i~aretli harf için 

10 punto Sorbon harfi 
8 punto anterlin 
işaretli harf 

3-

2 75 
1 40 
3-

15 A 

118 
100 

& 

54 - ) 

324 Si 
149 -

24 -

) 
) 
) 

.a 
•iri 
t: 

42 21 
Clnıl Şekli Moham. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saat 12: 

A) MUnakasalar 

ln .. at. Tamirat. Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Kanalizasyon yap. 50 m. •e sokak cllıettirilmesi 
HulO.i Bey ead. clöıettirilmeıi 
Harita tanzimi 
Köprl tamiri 

aç. eks. 
> 

aç. eka. 
kapalı z. 

1267 15 
1652 30 
2700 -

14985 12 

!)5 05 lzmir BelediyMi 
123 95 .. 
203 - Ünye Belediyesi 

Tekat Nafıa Müfi. 

16-7-41 16 -
16-7-41 16 -
17-7-41 15 -

----- y 
989 50 lse 

Yukarıda nev' i ve miktarı yazılı hurufatın açık eksi ltmesi 19.7.,J,t: 
cumartesi i'Ünü saat 10 da lstan9ulda Ca2'alo2'1unda Yüksek Okuflı' 
Muhasebeciliğinde yapılacaktır. isteklilerin muvakkat pey akçej,<d 
makbuzlarile birlikte ayni i'Ünde ve saatte komisyondn hazır buloı 

:ııı 
maları . .. 

Şartname, Maarif Matbaası müdurlüğüoden parasız olarak tedal1 
olunur. 

11 

24·6-41 iti b. la y 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!.!!!!'!!~!!!!!!!!!!!!!!!!:::~~~!!!:!!:~!!!!!!:!!!!!!:!!!!!!!!!!!!:=::===:=::!!1!!!!-": 
Kereste, Tahta va saira 

• 
ilaçlar. Klinik ve l•pençlyart allt. Hastahane Lvz. 

i 
9-7·41 15 30 

Taaftye Halinde Ankara Elektrik T. A. Şirketindert .. 
Üst kutur 14 santim dip kutur 22 santim ve boyları 9 ; 

metre elmak üzere 300 adet yuvarlak çam direği s.ı tın ahaacakll 
Bu direklerin ihale tarihinden itibaren 25 i'Ünde t~slim edil-'ıa 

!.kstre di janıiyan: 15i k. paz. k. 2 34 62 65 Tophane Lvz. SAK 

•••kirik Havagazı-Kalorlfer (Tesisatı ve W ıılz sm ••O 
Otematik elektrik motöril: 3 ad. ve elektrik metöril paz. 

tamiri 
Mensucat, Ellblse, Kundura Çama91r. w.s. 

Yatlı kösele: 5 t. aç. ekı. 

Matbaa lflerl Kırta•lre • Y•zıhane Levazımı 

Karaşık 8 punto Sorbon harlı: 149 it.- 8 punto çelik aç. eks, 
iıaretli harf: 15 k.· 10 punto Sorbon harfı 118 
k.· 8 punto anterlin: 100 k.· iıaretli: 8 k. 

Kereste, Tahta ve saire 

Kalıphk çıralı çam kereste 280 m3 
Çıralı çana çatı kereste: 224.712 m3 

paz. 

• 
f\ ekll)al, E«>••ltw.e, YUkletme 

Maden kömürü tahmll ve tahliyeıi 11000 t. 
Er nakli: 3000 ki4i (temd.) pas. 
Er nakli: 5000 kiti 

,, ... .,,at.r11kat, Benzin, Makine rallart 

Odun: 1165 t. 
• 1200 t. 

paz. 
paz. 

Benzin: 10000 litre 
Dikre yatı: 15·30 t.-rrea: 5-10 t. 
Lavemario: 15 t.·kok kömOril: 15 t. 
Dökme kalın benzin: 350 t. 

pH. 
> 

Odun: 3000 t. 
paz. 
kapalı z. 

> 3840 t. > 

Odun: 105 t. 
Odun: 60 t. 

paz. 
aç. eks. 

Rumeli mt4e k.ömilril: 70 • 80 t. 

Odan: 800 t. kapalı r:. 

M a t.fe t.:• r r ı k 

Pulveriutör: 80 ad. (temd.) 
Çamaıır yıkattırılması 

paz. 

Benzin tankı ve tulumba mentaj yap. 
aç. eks. 
pas. 

Kapaklı tükürük hokkası: 24 ad.r çöp kovası: 4 ad.
sıfara külJ Qfü yolcu vaıonları için : 100 ad. 

ialut: 5000 mJ kapalı r;, 

> 8000 m3 • 
• 19300 a3 • 
• 5000 ml " 
> 8000 m3 > 

Çini pano: 76,68 m2, kemer kitabeler: 8 m2, çini 
orta kuıak 6 m2, ulama çini bordilrlerilo 63 m2 

Çivi: 7625 kg. paz. 

Tutla: 1000000 ad. • 
Balye teli filma4in demiri ciheti aakeriyeden > 

verilmek üıere: 38 t. 
Erkekli diıili alüminyum çadır ·kapsültı kU9ilk: ' 

3500000 ad.- bilyilk: 600000 ad . 
Bakır çivi: 20 le. paz. 
Kireç: 1 t.· filit: • 30 kutu, k.aol: 10 k., vim: 20 kutu • 

ıioeklik: 20 ad. 
Kamyon: 2 ad. 

Erzak. Zahire, Et, Sebae, •·•· 

Yumurta: 400000 ad. kapalı z. 
Patlıcan: 62 t, > 

Patates: 62 t. > 
Domates: 25 t. > 
Sadeyaf ı: 115 t. • 
K. ot: 1750 t. • 
Zeytin yağı: 30 t, pa:ı. 

Çavdar sapı: 27~ t. 
Kırmızı mercimek 50 t. pu. 
Nitasta: 200 k.·pirin9 unu: 300 k. > 

Butrur: 75 t. • 
Patlıcan: 140 t. kapalı z. 
Saman: 500 t. paz. 
Soda: 50 t. paz. 
Tere yatı, k. üaüm, makarna, kepek, yumurta v. ı. 

ersak (temd.) 
Sıdeyafı: 70 t. kapalı z. 
Saman: 900 t.· balyeli elarak teslim: paz. 

Koyun eti 80 t. kapalı z. 
Koyun eti: 20 t. " 
Sıfır eti: 200 t. • 
K. oh 5000 t. pu. 
Jıtır •ti , ... 

lli 50 

5409 -

• 989 50 

15680 -
12583 87 

16800 -
28350 -

17 se Tophane Lvz. SAK 8-7·41 16 -

l 

. ı· d Q u azım ır. ık 

Taliplerin en geç 8.7.1941 tarihine kadar Şirkete teslim şard 
le fiyat teklifinde bulunmaları ilan olunur. 

405 - D. a. Y elları Haydarpata 21·7-41 15 JO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!~!!!i:!~~~!!"!!!!~~~!!!!!~=:::!!!!!i!!~ 

42 21 Maarif Matbaası Mild. lst. 

1176 - Sıhhat n içtimai Muavenet Müd. 
943 79 ) 

288 75 D. D. Yolları 9 ncu 1,Jetme Sirkeci 
1260 - En.urum Ask. SAK 
2127 -

1966 - Ank. Lvz. SAK 

19-7-41 10 _l 

1 
16-7-41 15 - 1 
16-7-41 15 15 ' 

18-7-41 11 - ' 
5-7-41 11 - ~ 

::::: :: 30i 
2025 - 9-7·41 15 -' 

Tiearet Vekaleti Ank. 14-7-41 14 - f 

MahruKat, Be1Zin, Makina yagları 
lü 

lstanbul Sıhhi NliJessaseler ArMerma va Ekslltm• j 
Komisyonundan 

Cinıi Azı Ço~u M. fiyatı M. teminat Şekl 
_./ 

Kesilmiş odun 78 90 4.SO . ---------------
Kesilmemiş odun 2000 2750 4.50 

---------------
Manga! kömürü 31000 45500 - .U6 ____________________________ / 

Sıhhi müeeaseselerin 1941 mali yılı odun ve mani'al köı-' 
ihtiyaçla · ı kapalı zarf uıuliJe eksiımeye konulmuıtur. un 

Eksiltme Cağalotlanda Sıııhat ve lçtuaai Mııavenet m üdürl E 
binaııode kurulu komisyonda 18.7.941 cuma a-ünü saat 15,3Dt 
yapılacaktır. ala 

İsteklilerin tekliflerini hui zarftan ihale ıutinden bir ' 
evvel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. M 

İsteklilc:r 19·U yılı Ticaret Odası vesikasile 249U sayılı kaO'tel 
da yazılı veıikalar ve muvakkat i'atanli ve banka mektupl.ı' İ 
kapalı zarfların içine koymaları iazınulır. l 7900 - M. M. V. SAK 11-7-41 15 - ı 

629 50 104 43 Tophane Lvz. SAK 7-7-41 16 - 1 
K O 35 92 18858 - Marmara Oasü Bahri K. SAK lxmit 7-7-4 l 15 - j 

' •ve 

60000 - 4250 - İstanbul Komutanlığı SAK Fındıklı 22-7-41 11 - ) 
76800 - 4590 - 22-7·41 11 30 

K 6 00 75 275 63 Çorlu Ask. SAK 7-7·41 15 - : 
le. O 02 90 - lzmir. Lvz. SAK 16-7-41 15 -

24000 -

1650 -
4150 -
624 91 

1750 -

6250 -
9600 -

27690 -
6e<JO -

1osoo -
4936 -

7625 -

26000 -

58750 -

Beykoz deri n kondura Fabrikası 15-7-41 17 - ! 
Memurlar ve İşçiler latihlik Kooperatifi 

1800 - Dotu Bayazit Aık. SAK 23-7-41 

Konya Valiliti 
312 - Ank. Hukuk Fakilltesi Müd. 

M. M. Vekaleti SAK 
• 131 25 D. D. Yelları H. paşa 

468 75 
729 -

2076 75 
450 -
757 50 
370 w 

D. O. yolları 4cil işletme Kayseri 
• 
> 

• 
• 

Ticaret Vekaleti Ank. 

571 88 Sihbat ve İçtimai Muavenet Yek. 
Ank. 

1950 - > 

Tophane Lvz. SAK 

4187 30 • 
Ank. Lvz. SAK 

> 

zmir Vilayeti 

28-7-41 
19·7-41 
7-7-41 

28-7-41 

25-7-41 
28-7-41 
29·7-41 
30-7-41 
31-7-41 
21-7-41 

16-7-41 

16-7-41 
8-7·41 

15-7-41 

4-7-41 
5-7-41 

14-7-41 

16 -

1 
9 30 , 

15 - . 
11 ıs 

I 
15 - 1 

' 15 -
15 - ı 
15 _ , 
15 _ r 

1 
14 -

l 
ıs 3o f 
15 45 , 

15 30j 
14 - ı 

i 
15 - ı 
10] 

Çocuk Esirgeme Genel Merkezinden : 
Kurumumuz ve müesseselerinin ihtiyacı olan 175 ton ke•il' 

kuru meşe odunu alınacaktır. Açı.~ c:kııltaıesi 14.7.1941 pazar at 
ırünü saat 15 te kurum merkezinde yapılacaktır. Şaı tnauıt 
i'Oruaek iıtGyenleriu Kurum Hesa1 İşleri Müdürlüiüne müracl 
larİ. l .. 

1 
M. M. V. Satınalma Komisyonundan ~ 

Pazarlıkla 10 ton benzin alınacaktır. Tahmin olunan fiyat 'J fi 
lira olup teminatı 592 liradır. İhalesi 5.7.94l cumartesi i'ÜnÜ iıni 
11 de yapılacaktır . Taliplerin Komiııyona milracaatları. td 

Beykoz Deri ve Kundura Fabr3ka 
· Memurlar ve lşçller lstlhUiık Kooperatifinden : 

&nı . ' 
Şirketimiz ortakları için, Beykozda teslim 70-80 ton Rıs

meşe kömürü mübayaa eailecektir. Taliplerin 15. 7 .941 günü ~l 
17 ye kadar müracaatları. ~ 

Çorlu Askeri Satln Alma Komisyonundan: am 
Beher kiloıu bir kuruf 75 santimden 105,000 kilo odun alıı1ıl,i11 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 7. 7.941 Pazartesi günü saat 15 ele Ço~ 
askeri satın alma komiıyonunda yapılacaktır. Kati temiaatı 

lira 63 kuruştur. Taliplerin belli vakitte komiıyona gelmeleri• rı 
D 

lstanbul Komutanh§ı Sabnalma Komlsyonundart 1 

Aşağ'ıea cins ve miktarları yazılı 2 kalem odunun 22.7.941 t 
hizalarında gösterilen aaatlerde kapalı zarfla eksiltmeleri yapılacf 
Şartnameleri her gün komisyonda gorülebilir. isteklilerin belli tıeı 
zarfların açılm:ı.sından en az bir saat önceye kadıır ınakluplarııı ;ail 
nuni vesiitalarile bırlikte makbuz karş1lı~ında Fındıklıda satııı' 
komisyorıuna y~rmeleri. 

ilmi 
Odu 
• 

Miktarı 
ttn 

IOOO 
1841 

M. heclel :; ilk ... 
lira kr. lira b, 
60000 42SO 
76800 '2H 

7000 -
21700 -
9300 -
5000 -

138000 -
70000 -

180000 -

656 -
1627 50 
697 50 
375 -

Konya Ask. SAK 
Bolayir Ask. SAK 

9-7-41 
11·7-41 
11-7-41 
11-7-41 
28-7-41 
14-7-41 
l 7·7-41 

11 ~- - d H._M?l+ )$ $ 

8250 -
K O 22 50 

K O 18 

9000 -

k. 1 55 

40000 -
11000-
soeoo -

K o 40 

• 
> 

8150 - Dotu Beyazıt Ask. SAK 
4750 - > 

ı700 - Gelibolu Ask. SAK ile Ank. ve 
lıt. Lvz. SAK 

11 -
14 -
16 -
16 -
16 -
11 -

618 75 lnbiaarlar Ankara Bira Fabrikası Müd. 10-7-·U 
S-7-41 
5-7-41 
8-7·41 

15 -
10-Ank. Lvz. SAK 

> 

• 
1050 - ~ 

2250 -- > 

1350 - Aık. Fab.ikalar U. 
lıt. Vakıflar Müd. 

Müd. SAK Ank. 

18-7-41 
8-7-41 
8-7-41 

21-7-41 

10 -
11 -
15 -
14 -
14 -
15 -

6675 - İzmir Lvz. SAK 
Zonguldak EreR-li Kömiirleri işi, 

ve lıt. Etibank 
3000 - Kayseri Ask. SAK 
825 - Afyon Ask. SAK 

3750 - > 

Bolayir Aık. SAK 

- - > 

21-7-41 16 -
Ank. 11-7-41 14 -

21-7-41 
25-7-41 
23-7-41 
14-7-41 
23-7·41 

15 -
15 -
15 -
15 -

11 -. 

M ü t e f e r,r Lk 
latanbul Levazım AınlrllAI Sabnalma Komlsyonu~i 

3,500,000 adet küçük ve 60J,0Dl) adet büyük erkekli ditilı 
minyum çadır kapsolu alınacak tır. H epsinin tahmin bedeli sJjll 
lira lik teminatı 4187 lira 50 kuruştur: Pazarlıkla eksiltmı:_si ın 
941 Sah günü ıaat 14 de Tophanede lstanbul Levazım AP' 
Satınalma Komiıyoııunda yapılacaktır. Nümlloe eV1af ve ı.I 
meai Komiıyonda görülür. Taliplerio belli nkitte Komilf' 
gelmeleri. • l 

lllmlr Vlliyetl Dalml EncUmenlnden : 
Turistik yollar Mıntaka Müdürlüğine alınacak iki kanı1~11 

3 Temmuz tarihine kadar Eııcümeniıniıe te .. di edilmesi ilan Jca 
teklif mektupları ile ilan müd Jetinin on beş g-üne ibli~ı içi' 
temmuz 941 pazartesi ırüııüne kadilr vilayet daimi encuı:ııl 
verilmeıi. 

Ticaret VekAletinden : !ılı 
Dış sergilere aid pavyonlar inşaatında kullanılmak üıet•~ 

a-ıda cinsleri yazılı çiniler satın alınacaktır. Tnhmio edilell I 
4936 lira olup muvakkat teminatı 370 lira 20 kuruştur. / 

Açık ekıiltme 21.7 .941 pazartesi günü saat 14 te yapıl• 
isteklilerin teminat mektupları veya vezne makbuzlarile ıat 
ve Levazın Müdürlütüne müracaat etmel~ri ilan olunur. 



~ Ta•aı•~ tNt 
~20~·· .... l 

MONAKASA GAZETF.SI 

~ze 6 lcalem 
a şeker: 50 t. 
inç: 

:a ı -• 
paz. 24432 - 1833 - iz mir Lvz. SAK 7-7-41 

7-7-41 
10·7·41 
21-7-41 
21-7-41 

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

paz. 
> 

t: 82.2 t . 

k. 6 48 18 
50000 -

3613 50 Marmara Üssü Bahri Kom. SAK lzmit 
Topkapı Maltepesindeki A~k. SAK 

1109 70 Tophane Lvz. SAK •turt: 71.5 t. 
kapalı z. k. o 18 

ız şeker: 3 t. 
ytin ya~ı: 15 t. 

• k. o 27 50 1474 69 ) 
paz. 

> 
216 - Çorlu Ask. SAK 
169 - ) 

lse Yotıırt: 18250 ad. "t: 3650 k. 
2550 k. 

aç. eks. 1368 75 
730 -

102 56 lst. C. Müddeium. 
54 75 • 

9-7-41 
9-7-41 

11-7-41 
11-7·41 
11-7-41 

15 30 
15 30 
10 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14-

eya~ı: 15 t. 
ot: 480 t. 

P.
. ~~~ :: 

1080 t. 
200 t. 
336 t. 

• 866 t. 
11ı. 406 t. 

-

paz. 
kapalı z. 

.. 
• 
) 

• 

> 

1377 -
21750 -
31300 -
29640 -
35750 -
70200 -
13000 -
21840 -
56290 -
26000 -

103 28 • 
3262 50 Dıyarbakır Ask. SAK 
2340 - Çanak. Ask. SAK 
2223 - ) 
2681 - > 

5265 - ) 
975 > 

1636 • 
4221 > 
1950 • 

7-7-41 
30-7-41 
30-7-41 
30-7-41 
30-7-41 
30-7-41 
30-7-41 
30-7-41 
30-7-41 

ıı ( MUza edeler 
1'ıam: l 3.5 le. 
~ıket ve kepek 

arpu1 

aç. art. 
paz. 

Bu işe aid şartnameler her gün Vekalet zat işleri n Levazım 
1 
lüdürlüA-ündeo alınabilir. 

14 takım pano 76,68 metre murabbaı 
~ 2 ,, kemer kitabeler 8 

1 » şömine 
orta kuşak 
Ulama çini 

> bor Jürlerile 

6 

63 

" 
> > 

) 

lstanbul Sıhhi MUesse•eler Artbrma 
ve Eksiltme Komiayonundan 

leyli Tıp Talebe Yurdunun azı «110800' çoj'u <148200 parça 
llllaşmnın yıkatlırılmaıı İfİ kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 18. 7 .941 Cuma günü saat 16 da Cağaloğlunda SıhhRt 
İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasmda kurulu komiıyonda ya

tlacaktır. 

' Muhammen fiat •7774> lira <25> kuruştur. 
Muvakkat teminat <583> lira •07t kuruştur. 
ekliler farlumesi her gün komisyonda ıörebilirler. 
Iııtekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanun· 
yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat mektup ve

' makbuzunu ve teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir ııaat 
vel makb ız wukabiJinde komisyona vermeleri. 

~hm bul Levaz•m Amlrhği Satınalma Komisyonundan 
Adet 

1,542,0GO mat kaput düj'mesi. 
4, 750,000 mat ceket düj'meıı. 
1,900,000 mat küçik dütme. 

' Yukarıda yazalı düğmeler pazarlıkla ıatın alınacaktır. 
ihalesi 9.7.941 Carşamba günü ıaat 14 de Tophanede lst. Lvz. 

~irliği ıatınalma Komiıyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin 
ideli 33643 lira 60 kurut ilk teminatı 2523 lira 27 kuruttur. 

nauneleri Kemiıyonda ıörülür. isteklilerin belli saatte Komiıy•· 
relmeleri. 

'-' • * * 14,000,000 adet alüminyum çadır düğmesi alınacaktır. Pa
p-lıkla eksiltmesi 9.7.~41 Cartamba i'ÜnÜ ıaat 14,30 dil Topha· 

de İıt Ln. AmirliR"i satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tah· 
in bedeli 70,000 lira ilk teminatı 4750 liradır. Nümune ve şart
lmesi Komiıyonda ıörülür. lıteklilerin belli vakitte Komisyona 

*"'* 5 adet arpa kırma makinesi alınacaktır. Mevcut malı olan-
• nn katalok ve faturalarile 7. 7 .941 pazarteıi ıünü aaat 15,30 da 
aphanede iıt. lvz. Amirliti Satın.alma Komisyonuna ıelmeleri. 

D. D. Yollar. l9letme MUdUrlUIUnden: 

•~ Muhammen bedeli 22,900 lira olan ve işletmenin bir senelik ilıti
'teına tekabül eden 120 ten miktarında döküm işi kapalı zarf usulıle 
:-iltmeye çıkarılm1şhr. 

Müuııkıısa 17.7.941 perşembe günü saat 11 de sirkecide 9. işlet
binasındR J\E komisyonu tarafından yapılacaktır. 
isteklılerin ;ıyııi gun ve saat 10 a kadar kanuni vesaik ve 1717,S 
teminatı ıhtiva edecek olaıı kapalı zarflarını kon.isyona verme-

• lazımdır. Şartnamesi parasız olarak Komisyondan verilmektedir. 

• • * Muhammen bedeli 2600 lira olan 2000 talcım Pirinç ispanyolet 
lla (çubuksuz} ile 3000 adet gömme kapı kilidi aynası (pirinçten} 

J.~·941 ~arıamba fÜoü saat 11 de Haydarpaşada ıar binası dalıitin
ı lcom•syon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Bu işe lfİrmelc iıtiyenlerin 195 liralık muvakkat teminat ve kanu

tayin etti2'i vesaikle birlikte eksiltme gilnü saatine kadar komis
a müracaatları lizımdır. 

,J Bu işe ait şartnameler kamiayondan parasız olarak da~ıtılmakta-
J· 

• \ Muhammen bedeli 435 lira 50 kuruş olan 670 adet ray teste
laması 21.7.941 panrtesi günü saat 11 de Haydarpaşada ıar bi-

j8ı dahilindeki komisyon tarafından ııçık ekıiltıne uıulile aatın alı-
~aktır. . 
~ Bıı işe girmek istiyenlerin 32 l~r~ 67 kur.uşluk ~~v•klta.t teminat 
:.4 kanunun tayin ettiği vasailde bırlı"te ek.sıltıne ıilnu ıaatıne kadar 

İsyooa ınüracaatları lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komi5yoııdan parasız olarak da~ıtılmak-
ır, 

1~•"b141 Komutanllğı Satınalma Komisyonundan 
t•tıd · lı 'le muhammen bedelleri yazılı 2 ka-lıl ta • cınıı ve miktar arı . ~ 11 lt\lrtaraıı malzemesi 7 temmuz 941 iÜnÜ hızalanndao iOıte· 

lst. Gümkükleri Baş. Müd. 
Topkapı Mahsulleri Ofisi lst. Şiibesi 
lnhisllrlar U. Müd. 

4-7-41 
7-7-41 
8·7-41 

13 30 
15 
11 -

rilen saatlerde pazıırlıkla ihale edilecektir. Keşif ve şartnameleri her 
gün komisyonda görülebilir. lsteklılerio belli gün ve saatte Fındıklı
da satınalma komisyonuna g-elmeleri. 

Cinsi Miktarı M. bedeli 
adet L. K. 

Can kurtaran yeleti 10000 40800 
Can kurtaran salı 400 29276 

Kat'i T. 
L. K. 
6120 
4391 40 

Pazarlığı 

Saati 
11 
11,30 

Ankara Levazım Amlrll§I Satmalma Komisyonundan: 
Aşağıda yazılı mutabiyeler alınacaktır. Pazarlıkl.:ı ekıiltmesi 

18.7.941 Cuma ıünü saat 10 da Ankarada Levazım Amırliği Sa
hnalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte ko
miıyona gelmeleri Nümuneleri komisyonda g-örülür. 

Cinsi Miktarı Beherinin Fiyatı 

Yem torbası 
Belleme 

aded kuruş 

Çul 
Tavla halatı 
Nalbant takımı 

.....__. t t - ..-.&: J 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

1000 135 
1000 400 
200 850 
200 2400 
100 2900 

Çorlu Askeri Satanalma Komisyonundan : 
Aşağıda yazılı mevaddın pazarlık la ekıiltmeıi hi~alarınd.ı ynzıh, 

gün, saat Askeri Satınalma KQınisyoıılarında yapılacaktır. Talip
lerin belli vakitte komiıyona gelmeleri. 
Cinıi Mikdarı Tutau l emlnatı 

Kuru ot. 
kilo Lira Lira 

ihale gftn, saat Ye 
mahalli 

184,COO 7360 HOO 7.7.941 16 Çerlu 

Hadımköy Askeri Satanalma Komlayonundan: 
Aşağıda yazılı mevad pazarlıkla satın alınacaktır. !haleleri hizala

rında yazıh ırün ve saatlerde Hadımköyde Askeri satıu alma lcomis
yonnnda yapılacaktır. Tekarrür edecek fiyatlar üzerinden °'o 15 kati 
teminat alın acaktır. 

Cinsi Miktarı lhale ıün ve saati 
Kilo 

Soda 1000 
Domates 15,000 
Zeytin yat 8,000 
Süt 35,000 
Sirke 2,000 
Çay 100 
Y oğort 50,000 
4 adet hayvan satışı 

9.7.941 
10 > .. 

10 • > 

15 > > 

10 > • 

9 • > 
15 > • 

10 • > 

ıs 

16 
14 
15 
15 
14 
14 
11 

Cinsi 
lstanbul Vakıflar DirektörlUIUnden: 

Miktarı M. bedel ilk teminat 
Kil~ Lira Kr. Lira Kr. 

Tereya~ı 1500 1 50 162 75 
Tosya pirinci 18000 39 526 50 
Tozşeker 12000 48 432 00 
Kuru iizüm 2500 37 6} 37 
Kuru kaysi 500 90 33 75 
Beyazpeynir 1000 50 37 50 
Makarna şehriye 5000 35 131 25 
Nişasta 600 35 15 75 
Pirinç unu 2000 25 37 50 
lli 1~0 19 21 n 
Kuru fasulye 3500 30 78 75 
Nohut 1500 24 27 00 
Patates 21000 13 204 75 
Yeşil mercimek 500 ~5 9 37 
Kaşar peyniri 250 90 16 87 
Yumurta 75000 adet 1 60 St. 90 00 
Soğan 10500 5 39 37 
Saman 3000 6 13 50 
Kepek 2500 7 13 12 
Arpa 4200 8 25 W 

Ek. Şekli 
Açık Z. 

Kapa. Z. 
> 

Açık 

• 
" 
> 

• 
> 
,. 

• 
,. 

> 

• 
• 
> 

> 

> 

• 
.Soda 3000 6 13 50 
Petrol ~üO 19 50 St. 1 l 70 > 

Kuru bamya 7-;;, 110 6 19 > 

Salça 2000 20 30 00 • 
Gureba hastanesine imaı etlere lüzumu olan yukarıda cinsi ve mik

tarları yazılı 24 kalem yiye.:ek evvelce yapılmış olan ilanları kanuna 
uygun olmadığı anlaşılan bu ilanların hükümsüz sayılarak yeniden 
ilanına karar verilmiştir. Eksiltmeleri hizalarında ıosterildiği şekilde 
ayrı ayrı yapılacaktır. ihaleleri 21. 7 .94 t tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 15 de İstanbul vakıflar başmüdürlütü binasında toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her i'Ütı levazım kaleminde 
ıörülcbilir. 

Do§u Beyazit Askeri Satınalma Komisyonundan : 
750 bin kilo kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Her iki garnizonun ihtiyacı şartnenıede ayrı ayrı gösterilmiştir. 
Garnizonlara ayrı ayrı tali' çıktı~ı takdirde teminatı da o nis· 

bette alınacaktır. 

Umum tahmin edilen bedeli 70 hin lira ve ilk teminatı da .C7SO 
liradır. 

Münakıısaı 14.7.941 pazartesi saat 16 da yapılacaktır. 
İsteklilerin belli i'Ü'1 ve saatte kanunun 32 "n ci maddesinda tarif 

edildi~i veçhile hazırlıyacakları tele.lif mektuplarını eksiltme saatinden 
bir saat evvel komisyon reisli~ine vermeleri. 

* * .115000 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye konmu.ıtur. 
Her ~arnizonun ihtiyacı şartnamede ayrı ayrı gösterilmiştir. 
Garnızonlara ayrı talip çıktıtı taktlirde teminatı da 

0 
nisbette 

alınacaktır. 

Umum tahmin bedeli 138000 liradır. Ve ille teminatı da 8150 li
radır. 

Müoakasası 28.7.941 pazartesi gilnü saat 16 da yapılacaktır. 
lsteklilerin belli gün ve saatte kanunun 32 oi maddesinde tarif 

edildiğ'i veçhile hazırlıyacakları teklif mektuplarını elcsiltme saatinden 
bir saat evvel Komisyon ~eisliğ-ine t~vdi etmeleri. 

Ere(jll KömUrleri işletme U. MUdUrlUIUnden: 
Evvelce alınacağı ilan olunan 180000 kilo sade yatı için yapılan 

teklifler haddi 1.iyıkında bulunmadığından pazarM suretiyle mübayaa
sına karar verilmiştir. Pazarlık 14 temmuz günü saat li de Zongul-

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

r ... , ______________________________ ...,. inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
1 - idaremizin İstanbul bira fabrık:ısında oı~vcut 1470'2 kilo 

üçüncü ve 118)4 kilo ikincı nevi at arpası pazarlıkla satılacaktır. 

l 
2 -Pazarlık 8.7.941 salı günü saat 11 de Kabataıta Levazım Şu· 

bemizdeki Satış l\.omisyonunda yapılacaktır. 
3 - Nümene s~zu geçen şubede görülebılir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün 

edecekleri fiat üzerinden ° o 1) güvenme paralariyle 
Komisyona müracaatları. 

ve saatte teklif 
Birlikte mezkOr 
(5440) 1-4 

"' * "' 
Cinsi Miktarı Muham. 8. 0 o 7,5 Temin. Eksiltme 

Lira Kr. Lira Krş. ıekli aaati 

ince kınnap ı5o Kı. 
Rapit konik çiyi 30 • 

----- ------ --
462 50 35 A. Eksiltme 14 

Müteahhidi pazarlık 15 
naJDına 

1 - Mevcut nümuneleri mucibince yukarda cins ve miktarı yazı
lı malzeme hiz.ılarında ~ö~terHen usullerle satın ahna<.'aktır. 

2 - Kınnap muhammen bedeli muvakkat teminatı hizasında ya
zılıdır. 

3 - Eksiltme 10. 7.941 perşenbe i"ÜDIİ hizıalarında yazılı saatlerde 
Kabataıta Levazım Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

4 - Nümuneler sözü ıeçen Şubede ırörülebilir. 
5 - lstelclılerin eksiltme ve paz.:ır lık ıçin tayin olunan rün ve 

saatlerde o 7 ,5 ırüvenme pııralarile birlikte mezkür Komiıyona mü· 
racaatlan. (5104) 4-4 

Cinsi Mikdarı 

* * * 
Muhammen 

hedeli 
Lııa K. 

0 e7,S 
~eminatı 

Lira K. ıekJi 
Eksiltme 

l'Ünil ıaati ---- ----------
Matbaa mürek-2320 Kı. 

kebi 
ince vernik 
Makkap 
Ete 
!:{ayma 
Alçı 

Reçine 
Litopaıı 

.Sakız 

200 • 
14 kalem ) 
6U • ) 
49 • ) 

ıo.ooo Kı. 
24.300 > 

ı.uov , 
ı.suu " 

475 -
83!j3 su 

93() -
3500 -

- - pazarlık 15.7.41 

• 

32 62 Aç.eks. 
628 76 K. zarf 
6~ 7.:> Aç.eks. 

2ô2 :>O > > 

• 

18.7.41 
• 
• 
• 

Keten iplıği ı.401.1 > N6J 1J6'i0 - 10..!4 50 K. zarf 
• .. 6vo N8v 

10 

10,30 

9,30 
10 
10,30 
11 
11,30 

1 - Şarlaauıe ve ııuıııuııeleri mucibince yukarda cins ve mikdar· 
ları yazılı mı.ıiıteıif malzeme hizal:ırmda ıöstarilen usullerle satın •· 
lınacilktır. 

2 - Muhammen bedelleri, ınuvaklı:at teminatları ekıiltme ıekil ve 
saatleri hızalarııı<la yazılıdır. 

J - E.ksııtme nızalarında yazıh i'UO Vd snUerde Kabataıta Le· 
vazıın Şubcsındekı Atım Konıısy6>nuoda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler sÖLU geçen Şubeden parasız ahna~atı ııi•i nii· 
muneler <le ıörüıebiıir. 

5 - Kapalı zarf münakas~ına ıirecekler mühürlü teklif mektup• 
)arını kaouoi vesıukle vo 7.5 ıüvenme parası makbuz veya banka te
minat mektubuau ihtiva edecek kapalı Hrfların ıba!e fÜnÜ eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar mezkür Komisyon i111kanhfıoa 
makbuz mukabilinde vermelerı lazımdır. Uiğer eksiltmelere rirecelt· 
ler uo 7,5 guvenme paralarıle birhkte adı g-eçen Komisyona mllra• 
caat elmeleri İlan olunur. (5247) 2-4 

OE,VlET· D°EMİRYOLLARI Y[ LİMANLARI 
. . . . . 

15 l ET r 1 ~ r: [ r 

1 ;- 1 o' ,.... r- " ı- . ~ ') L u (i u "'o EN ,. l1 L U(tl ~ . 1; \U\ Üiı il 

Muhammen bedeli (3475) lira olan 500 ton demir için ve 50 ton 
pirinç için dökmeci lcumu (8.7.1941) salı ~ünü ıaat (14) on dörtte 
Haydarpaşada Gar binası dabiliııdelu Komısyon tarafından açık ek
siltme usulile salın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (260) lira (63) kurutluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiti Vl'Saikle birlikte ekıiltme ılinü saatine 
kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komiıyondan 
dır. 

parasız olarak datıtılmakta-

(4~55) 1-i 
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Tableau Synoptique. des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

?: LfiEZS 

Objet de l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Priıt Caution. Lieuıt d'adiudication et du 
estimatif proviaoire Cabier des Cbarges 

Constructlons·R6paratlon·Trav. Publlcs-Mat6rlel de Constructlon- Cartographl• 

Conatr. canalisation: 50 m. et conıtr. pavo Publique 1567 15 95 05 Municipalite lzmir 
Conıtr. pave rue Hulusi Bey • 1652 30 123 95 " 

Jours Heures 

16 -
16 -
ıs -Dre11ement carte Publique 2700 - 203 - Municipalite Unye 

Repar. ,pont Pli cach. 14985 12 Dir. Trav. Pub-.Tokat 1 mois a partir du 

16-7-41 
16-7-41 
17-7-41 
24-6-41 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

dakta l~letmenin Ticaret Mildürlüfünde yapılacaktır. Yukarıdaki 1 
tarın tamamını taahhüt edemeyip kısmen taahhüt ed,.b l celder ' 
pazarlıt• ıireltilirle r. lık teminat yüade yedi buc;uktu ·. 

lstanbul Komut•nhlı Satanalma Komlsyonund•fll 
Aşafıda cinı n miktarı yazılı iki kalem yiyec .. k maddJ 

19.7.941 2'Ünü hinlarında röıterilen saatlerde kapa'ı zarf 8" 
oksiltmeleri yapılacaktır. Şartnameleri her gün Kemiıyonda t 
lebilir. İsteklilerin belli günde aııa~ıda ıröıterilen saatlerd .. 
az bir saat önceye kadar teklif mektuplarını kanuni veaikalJ 
birlikte Fındıklıda satın alma Komisyonuna vermeleri. 
Cinıi Miktarı Muham. Bed. İlk teminatı likıilt-' 

Produlta Chlmlques et Ft.ar• aceutlcuıes·lntsruft'ienta l•nltarlr••·fournlture po11r He19ltaux 
Extrait tle reotiane: 159 le. Gre a rri le k. 2 34 6'2 65 Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 9-7-41 

Yoprt 
l5 3v Süt 

Kilo 
soooo 
30000 

Lira K?'. 
15000 00 
5400 00 

Lira Kr. 
1125 00 
405 OG 

Saat· 
11 
11 

Electrlclt,·Gaz·Cha11ffege Centrel (lnatallatlon et Mat6rlel 

M•teur electrique autematique: 3 p.- repllT. moteur Gre a rre 118 50 
ilectrique 

Habllleft'. e"t·C heıaHue~·Tlsaua·Culrs 
Cuire ırai11ewt: 1.5 t. Publlque S490 -

Traw•ux d'lmprlmerle·P•peterle-Fournlture de Bureaux 

Caraetirea d'imprimerie: 390 k. Publiqae 9d9 50 

Bola "• Constructlon, Planches, Charpente 

Boiı de oonıtr. en aapin reıineux pr calibru: 280 Gre a rre 15680 -
m3 

Boiı de conltr. en sapin riıiueux pr toiture 
224.712 m3 

Poteau rond en sapin: 300 p. 

> 12583 87 

Tran•port•Char11ement-D6char9ement 

Diverı tranıportı 

Trav. charrement et decharrement divers efteta 
Oivers transport. 
Oiyers tranıporta maritimeı 

Trav. transports (•1·) 
Trav. cbarrement et d6cbarrement cbarbon de terre: 

11000 t. 

Combuatlble • Carbu·rant - Hullea 

Muout: '4 t.· buile epaiue pr. moteur: 50 k.· iti. 
fine: 50 le. 

Beiı: 1128 t. 
Boiı d' orme eoop~: 182550 le.· id. de ch~ne coup6. 

63750.- bois d'orme non ooupe: 2S t.· iti. 
de cbane non coupe 

loiı pr. four: 2250 t. 
Boiı: 3180 t. 

• 60 t. 
Charbon de boiı de chhe de Ruaeli: 70 - 80 t. 

Pli cacb. 
Publique 

• 
Pli cach. 

Gre & gre 

6660 -
3330 -
6000 -
6000 -
4000 -

Pli cacb. ı~79l -
• ~333 40 

Gre a rre 
Pli cach. 
Publique 

40500 -

le k. O 02 

17 ~O Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 1-7-41 1' -

405 - 1-re Expl. Ch. de Fer Etat H. paşa '21-7-11 15 3 O 

42 21 Dir. lmprimerie Maarif a lst. 19-7-41 10 

1176 - Minist. Hniene et Assiıt. Ank. etlst. 16-7-41 15 -

943 79 ,. 16-7-41 15 -

soo -
250 -
450 -
450 -
300 -
288 75 

S. A. T. d'EleetricHe Ankara 8-7-41 

Com. Ach. Milit. Çanak. 18-7-41 
• 18-7-41 
J 18-7-41 
> 18-7-41 

Cem. Acb. Command. Mil. lst. Fındıklı 8-7·41 
9-eme Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 18-7-41 

16 -
14 -
14 30 
15 -
11 -
11 -

Cem. Aeh. Milit. i Maltepe de 
Topkap: 

5-7·'41 11 -

1184 40 Coaı. Acb. Milit. Adapazar 
'400 05 Com. Perm. Municip. İstanbul 

3037 50 Tophane Lvz. SAK. 
~385 - Com. Ach. Milit iı Yalova Hôtel Tan 

90 - Com. Acb. lntend. İzmir 
Cooperative des Employ~s et Ouv· 

riers de la F ab. de Peaux et 
Chaussures a Beykoz 

28-7-41 15 -
18-7-41 15 -

8-7-41 
18-7-41 
16-7-41 
15-7-41 

15 -
15 -
15 -
17 -

Beiı: 100 t. Pli cea.b 24000 - 1800 - Com. Ach. Miiit. D. Bayazit 23-7-41 
t 1-7-41 
7-7-41 
7-7-41 

16 -
15 -
16 -
15 -

Huile Dikre: 15·30 t.- rraisae: 5-10 t. 
Charbon lavemarin: 15 t.· coke: lS t. 
Benzine epaiue en vrac: 350 t. 

Boiı: 3000 t. 
• 3840 t. 
• 105 t. 

Boiı de ch6ne ı~c et coupc: 175 t. 

Benzine: 10 t. 

Dlwers 
Ballut: S900 m3 

• 8000 m3 
• 19300 m3 
• SOOO m3 
• 8000 m3 

Cracboir iı couvercle: 24 p.- ıceau pr. erdurea: 
4 p.- ceodrier pr. varon veyareurs: 100 p 

Oiff. ıorteı de carreau• avec ltordureı: 153.68 m'2 
Camion: 2 p. 
Le11in liaıre 
Falt. tanlı: pr. benzine et ıaontare pompe 
Clouı: 7625 k. 
lriquea: 1000000 p. 
Fabrtoation fil de fer avee le fer 1 fournir par les 

Autoriteı milit. 38 t. 
Capauleı au aluminium petiteıı 3.500.000 p. id fr. 

600000 p. 

Palveri .. teur1: 80 p. (ai.) 

Gre a ,..e 7900 -
Gre a rre 629 50 104 43 

• le le. O 35 92 18851 -

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. lntend. Mllit. Tophane 
Com. Ach. Command. Base Navale 

Marmara a lzmit 
Pli cach. 60000 - 425~ -

> 76800 - 4590 -
Gre a rre le k. O 00 75 275 63 

Com. Ach. Command.Mil.lıt. 
> 

Com. Acb. Milit. Çorlu 
Comite Central Protection 

Anlc. 

Fındıklı 22-7-41 
22-7-41 
7-7-41 

11 -
11 30 
15 -
ıs -Publique 

Gre a rre 

Pli caeh. 
> 

> 

• 
> 

Pablique 

Publique 
Grh i gre 
Gre a gre 

• 

> 

3947 -

6250 -
9600 -

27690 -
6000 -

10500 -
1750 -

4936 -

4150 -
624 91 

7625 -
26000 -

58750 -

Enfance 14-741 

592 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

468 75 <leme Exploit. Cb. Fer Etat Kayseri 
120 - > 

2076 75 > 

450 - J 

767 ~o > 

131 25 lere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 

370 20 Ministere commerce Ank. 
Vilayet lzmir 

312 - Dir. Faculte Droit Ank. 
Co111. Ach. Min. Def. Nat. Ank.. 

571 88 Ministere Hygiime et Assist. Soc. Ank. 
1950 - ,. 

Com. Ach. Iotend. Milit. Tophane 

4187 50 • 

- - Villyet Konya 

5-7-41 11 -

25-7-41 15 -
28-7-41 15 -
:ld-7-41 15 -
30-7-41 15 -
31-7-41 15 -
28-7-41 11 15 

21-7-41 14 -
14-7-41 
19-7-41 9 30 
7-7-41 15 -

16-7-41 15 30 
16-7-41 15 45 

8-7-41 15 30 

15-7-41 14 -

28-7-41 

• • • Kilosuna teklif edilen 5S kurut f iyat pahalı görülen 3' 
koy on eti 4. 7 .941 günü saat 15 te pazarlıkla iıtekliıine f 
edilecektir. Muhammen bedeli löSOO lira olup kat'f teminatı f 
liradır. Şartnamesi her gün Komisyonda ıörülebilir. isteklileril 
li ırün ve saatte kanuni veaikaları ile birlikte Fındıklıda Sa~ 
ma Komiıyonuna ırelmeleri. 

• •.Beher kilosuna kırk beı kuruş fiat tahmin edilen 600 ton 1 
eti kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. Eksilt mesi 21.7.941 t 
saat 16 dadır. Şartnamesi her gün Fındıklıda Komisyonda g'fl 
bilir. Muhammen bedeli iki yüz yetmiş bin lira olup ilk teri 
14550 liradır. İsteklilerin belli günde kanuni vesikaları ile biıf 
tek.lif mektuplarını en i'CÇ saat 15 e kadar makbuz karşılıfı 
dıklı satanalma Komisyonuna vermeleri. 

TUrklye şı,e ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyote5inden: 

350 ton kadar kuru ambalaj otu alınacaktır. Taliplerin şaıf 
meyi ırörmek ü:ıero Galata Pertembepuarı lı hanındaki fst" 
büromuza müracaat ederek fiat tekliflerini nihayet 11. 7.941 ti 
&'iinü 1aat 15 c kadar " oiruca Pa,abahçedeki fabrikamıı mert' 
ne ıröndermeleri: 

Hatay Seyyar Jandarma Blrılklerl Satınalma 
Komisyonundan 

Cinsi Mıktaıı Teminatı Muhammen bedeli İhalenin n• 
Kilo Lira K. lira retle yapılıı' 

Sıtır eti 74250 1236 50 17820 Kapalı z•~ 
Hatay Seyyar Jandarma birlikleri içia yukarıda yaıılı sığıf 

kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Eksiltme 18.7.941 cuma günü saat on dörtte yapılacaktır. 
Talip olanların o ıünde teminatları ve Ticaret Odasından 

saddak nsikalarile birlikte Antakya kışlasında müteııokkil ıal
ma komiıyonaaa ve ıartnameyi görmek üzere alay levuusı 1 

dürlütüne müracaatları. 

Yedlkule TUrk Ermeni Hastan••lnden 
Senelik asgari 

4000 Kilo Beyaz Karamasa 
5000 Kilo Sığır eti 

9000 Kilo 

Senelik azarai 
5000 Kilo Beyaz Karanı-' 
6000 Kilo Sıtır eti 

11000 Kilo 
Hastanemize liıım olacak ve müfredatı yukarıda yazılı bit 

nelik et satın alınacağından taliplerin en muvafık şartların• 
diren kapalı zarfla 4 Temmuz Cuma akşamına kadar ilk pef 
çcsi olarak beş yüz lira ile ltirlikte Çakmakçılar Büyük Yeai 
No SO Türk - Ermeni Hastanesi İdaresine müracaatları . 

Topkapı Maltepeaindekl Satınalma Komisyonun .. , 
Aşakıda cins ve miktarlarile kati teminatları yazılı ı,eş ~ 

iaşe maddeleti hiz:alarında gösterilen K"Ün ve aaattlerde paıarf 
ıatın alınacaktır. İhaleleri Topkapı Maltepe Aıkeri Liae bioİ 
daki Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır, 

Evsaf ve şartnameleri her ıün Komiıyenda l'Örillebilir. 
isteklilerin mezkur gün ve uatte temi.atı katiyelerile I{of 

yona müracaatları. 

Cinsi Miktarı Tem. katiyesi 
Lira 

Sade yatı 
Sade yatı 
Zeytin yatı 
Sabun 

soooe liralık 
50000 > 

7509 
7500 
7SOO 
7500 
7500 

50000 ' 
50000 • 

Kırmızı mercimek 50000 > 

2 

ihale pnl ve ,1 
Günü sJ 

7. 7.941 pazartesi 
7.7.941 " J 
7.7.941 • f 
8.7.941 Sah j 
8.7.941 > j 

At arpası satılacaktır. Bak: inhiaar)arlar U. Müd. ilanlar•-' 

~ 
imtiyaz Sahibi ve Y uı lıleri Direktörü: 1SMAlL GlRlT 

Buıldıfı yen 11MUaak•.. Matllaaeı,, lıtaabw 


