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Türkiye içln 

3 Ayhtı 
6 • 

12 • 
Ecn~bi memlek,.tleı 

12 Aylı~ı 

SA YlSl S KURUŞ 
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çhı 
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Günü geçen nttsbalar 

20 kuruıtur 

~u~-----~ 
~ mum Tüccar 1 

Fiyat 
Mürakabe-

JSinin Önemi 
;em halkın, lıem de memleketin 

aelaınetlıU göı. üuüude tut
mak yalu11: hOktlmetlo de~ll, 
llynl zemanda tüccar Te es
nafın da umumt, Tatanl Tad-
felerlotlctatllr. YurtseTeı·llk 

il ruhunu taşıaıllyaulaı· lc,:lu ya· 
pıhtcak biricik şey, bu gibi · 
lerl tc~blr etraek ve tfoaret 
hayatıoılao ebedlyeu u1.11kla~
tırmaktır. 

Ynan : LÜTFi ARiF KENBER 

* * "' 
'SON bir sene içinde fiyat ba

bahlığı kih makul iktisadi 
sebepler dolayısıyle, kah hiç bir 
Dıakul sebebe istinat etmeyerek 
mühim nispetlerde tezayüt etmiş
tir. Makul olan iktisadi sebeple
re karşı söylenecek biç bir mü
talea olamaz. oı~a olsa fiyat 

EKONOMiK HABERLER -
Piyasaya bin sandık çay 

verildi 
Bundan bir hafta evvel Mt'rsi

ne gelen 1000 sandık çay, ev· 
v~lki gün piyasaya tevzi edil
miştir. Bu suretle piyasadaki çay 
darlığının onunne geçilmiştir. 

Çay ve kahve birliği tarafından 
satın alınan 1 l bin sandık çay 
Ba2"datta belclemektedi;. Vaktiyle 
İrakta cereyan eden askari ha
rakat esnasında, Basra yolunda
ki ba:zı köprüler harap olmuştur. 

Bu köprülerin süratle tamirine 
başlıınmıştır. Basra yolu nakliya· 
ta müsait bir hale geldikten son
ra yalnız Bağ'dattaki çaylar de
ğil, orada birikmi~ bir çok mal
lar da memleketimiz~ gelecektir. 

Mal getirmek için yeni bir 
nizamname 

Ticaret Vekaleti mal ithali i-
çin yeni bir nizamname yapmış 

alakadar müesseselere göndermiş· 
tir. Bu nizamnameye göre mal , 
getirmek için,yalnız akreditif aç
mak U fi değildir. Nlala karşı 

mal ielırmek la:zıındır. 

GAZETESİ 
e Müteahhitlerin 

Ank. Elektrık T.A.Ş. ; 
Yuvarlak çam direk 1826 

Ank. Nümune Ha t.: 
Sadeyatı 11117 

Anlı.ara Belediyesi: 
Erzak 1816 
Y a:ılılt elltiao ve koket diktirilıııe11i 1816 

Akşehir Ask. SAK.: 
Yumurta ve odun 1811 

Ankara Lv:z. SAK: 
Saman 1827 
Kırınıu mercimek 1827 

Ask. Fabrıkalar U. Müd.: 
Soda li27 

Bursa C. Müadeium.: 
Ekmek 1810 

Çorlu Ask. SAK.: 
Sıtır eti 1813 

O. O. Yulları: 
Dökmeci kiımu pirinç ve demir için 1814 
Çam dilme kalu ve tahta 1Hl6 
Kaynamış İnrili~ hezir i 1816 
Tutkal 1816 
Be:r. bej renle 1S16 

Deniz Lvz. SAK: 
Sabun 1816 

Gaziantep Belediyl'si : 
Odun kömürü J82b 
Arpa 1826 

lst. Vakıflar Müd.: 
Muhtelif erzak ve petrol 1822 

lst. Hava Mınhka Depo 
liği: 

Amir-

Elelc:trik malzeınea i 1824 

lzmir Lvz. SAK: 
Kara nakliyatı 1816 

lst. Elektrik Tramvay ve 
nel lslet. U. Müd.: 

Tü-

Silahtar fabrikuı bınaları ve le•iHlı, 
boya n badanuı işi 1816 

V oltmPtre ve ampermetre 17~5 

Konya Ask. SAK: 
Nakliyat işi J81 ~ 

Konya Beledı yesi: 
Evrakı matbua 1822 

Kütahya Ask. ·SAK.: 
Sıtır eti ve kuru ot 1808 

K ırıkka'e Asit. Lisesi SAK.: 
Seble lill 

Lüleburgaz Belediye~i : 
Mu.ot ve makine yııtı 1820 

1\1. M. V. SAK.: 
Boş ampul 1614 
Ank. bir in~aat yap. 1817 

Mudanya Belediyesi : 
~• ııılınJ i r 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 
ldarehanemizde z J rft .. ülür 

Telefon: 49442 

Poıta lı:atıua No. 1261 

fii---------------
m eslek i Organıdır 

ıı: * * Namık Kemal mahallesi 413 sayılı sokaktan itibaren 425, 428 
uyıh sokaklarla ~oc~tepe .. ~ahall.~ıi 5~9 :•yılı sokakta kanaliyazyon 
y<1ptırıl~ası, fen ışlerı ınJ JurluJ-u ı.l e kı Keşif ve ıartname•İ yeçhile 
açık eksıltmeye konlmuştur. Keşıf bedeli 97'1 lira 9) kuruştur. Talip· 
lerin tewıııa l ı ÖgıeJen cn-vd i~ b"ııka)toa yatırarak makbuzlarile ihale 
tarihi ulan 1t.7 .9H paz;.ır lesi irÜııu li:ıat 16 •a encümeae müracaatları 

Afyen Vlliyetlnden : 
Afyon lise.sinin 199!>6 lira 23 kuruş keşif bedelli ikmal inşaatı 

lr.ap.ı!ı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
ihale :l5 temmuz 941 tarihine miısadif cuma günü saat 15 de Vi

layet Nafıa bina)mda toplanacak Nafıa Komisyonunda y.ıpılncaktır. 
Muvakkat temınat 149!1 lıra 72 kuruştut. 
Plan, hülasa, keşıf, valıidı f ıyat borduroıu, uaıumi, hususi, fenni 

şartname, Bayındırıık lşleri genel şartnamesi, eksiltme şartnameıi, 
ınukavele örnejti Nafıa Müdürlüjtünde göruıur vo alınabılir. 

istekli oJanlar bu ı'e girmek uzere alacakları ehlıyet vesikaları 
için ihale gün un den en az üç iUn ev veli ne kadar Y ıliyete müracaat
la vesika alacaklardır. 

Müsabakaya iş t irak için yazılan ehliyet vesikası ve muvakkat te
minatı havı tekhf mektuplarını yukarıda yazılan ıün saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabılinde Komisyon Reiıliıtine verme• 
leri veyıı. posta iıe iÖUdermeleri ilin olunur. 

İstaubul Defterdarhlmdan : 
İıtaubul nafıa müdürlüiü litiouında yaptırılacilk 1495,79 lira 

keşifli tamır işi, 21.7.941 pazarteai gilııü saat 15 de milli emlik 
müdürlü~ünde toplanacak olan komısyonda a;ık eksiltme ile ihale 
cıitecektir. Muvakkat teminat 112, 19 liradır. isteklilerin en az bir 
taahhütte lUOO iiralık bu işe benzer iş yaptıa-ıua dair idarelerin
deeo almış olduğu vesikalara iıtioa.:teo 1.tanbul vilayetine müracaat
la eksiltme tarıhinden tatil i'Ün.leri hariç 3 giin evvel ahnmıt eh-

yükselmesine amil olnn sebepleri 
ayrı ayn tetkik ve tahlil ederek 
bunları tadil veya islah etmek 
ıuretile nisbi oir f ı y il ucuzluğu 
temin edilebiıır. l latta elde edi
lebilecek farkın azami bir dere

ye çıkarılmasına dahi daima imkan 
~ulunabitir. Her halde bu ışteki 
rol tamamen ekonomik neticele
rin istihsaline yardı ıı edıci ma

Fabrikatörler deri saklıyor 
Mezbahada kesilen yaş derilere 

azami satış fiyatı tesbit edilmesi 
üzerine bu malların satışı hemen 
hemen tamamen durmuıtur. Ka
rarlaştırılan fiyatları az gijren ve 
daha ziyade kazanç temın etmek 
isteyen toptancılar ellerindeki 
mallan kurutmakta v~ kuru deri 

satışları serbest olduğu içirİ iste
dıklc~i ftyat arla salmaktadırlar. 
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Teneke 1826 
Elbiıe dıktirilm~~i 1826 

Gelibolu Ask: SAK: 
BuAday kırılırılmıısı 1817 
Gemlık Ask. SAK.: 

L&vınarin kömürü ıııakiue 

yıı.ğı ve üıtüpü 18'.!8 
Mukine kayışı 182ö 

Tophane Lvz . SAK: 
Fırın odu u 1821> 'l 

liyet ve 9-tl yılına ait ticaret o.lası vesikası ibraz etmeleri liz.ım
dır. Münakasa evrakı ller ıün willi emlak 4 üncü kaleminde a-ö· 

1 rülebihr. . 
haıau, bakraç ve karavana, .>•f tavuı ! 

iyettedir. Hükuınelin bu husus
tald tedbir ve kararları da esa

.. en bu maksadın teminine miı.
tııftur. Fakat makul olmayan se· 
\epler o kadar sarıh ve baru:dır 
ki bunları bir kelime ile ifade 
etmek lazım gelirse söylenec ek tek 

"kelime şudur : Kazanç hırsı ile 
vatandaşların menfaatlarını sars

i"lnak ve onları zarara .sokmaktan 
·baret olan cihtikaP. Buna karşı 
alınmış olan tedbirleri biz çok 
noksan görüyoruz. Çünkü fiyat 

f mürekebe işlerini idııre edenlerin 
ellerindeki müeyyide ile bu umu· 
mi sabada büyiık ve kati şekil
lerde müspet iş görmek kabil de
lildir. Bunun belli bıışh beş sc
bf'bi vardır. Bu sebeplerden her 
birini tahlil ~dersek vasıl olacatı· 
mız. netiııeler bu yoldaki iddiamı
zı ispata kafi gelecek.tir. Her şey· 

den evvel ticaret hayatımızda 
istikrarlı, metin, sarsılmaz birse· 
ciye içinde çerçevelenmiş ticaret 
ahlakı ve prestijlerinin yer tut
ması iktiza ecier. Bu mevzu et· 
rafınd~ söylenecek çok şeyler 
vardır. Şu kadar ki, zemin ve ze· 
man milsait detildir. Herkes tüc· 
car olamaz. Yalnız taliin sevki 
ve zemanın yardımı ile ele geçen 
fırsatlardan istifade ederek para 
kazanmış olmak insanı tüccar 
~apmaz: !üccar~ık yalnız para 
ıle değıldır. Bu ılmi bir terbi e 

L . · ı · • l y ve tauıtı ın ıcap arına iatinad e· 
der. Gerçi tahsil itibarile noksan 
olan tüccarlsr çoktur. Bu ıribi 
kimseler ya babadan tevarüs et
tikleri evsaf ve bilgi ile gergünün 
yetiştirdiği erbap kimselerdir, 

yahut tüccar yanında çalışarak 
çekirdekten ve pratik olarak ye· 
ltşıniı olan kimselerdir. Bu gibi
lere ticaret erbabı denilir. Bu 
ıl\nıre memle\<etimizde ekseriyeti 
teşkil etmektedir. Dürüst mua
lbelelere alışmış, doğru özlU, 

~0iru ~öı\ü tüccarlardan esasen 
llclY0 lda hiç bir kötü düşünce 

1\ ır l . . l ~ •nıaz. Muhtelıf nnllet ere 

Diğer taraftan IDazı deri fabri· 
katörleri ve spekülatörleri de iş

lenmiş deı ileri piyasaya ar:ıetme
mekte olduklarından bu mallar 
üzerinde de i4ler azalmış, ikinci 
ellerle küçük esnaf müşkül vazi
yete düşmQşlerdır. 

Deri fıyatlarımıı biç bir zaman 
düşmiyeceği kanaatinde olan top· 
tancılar ellerinde bulunan malla
rı lstaııbuldaki müşteı ile re sat
mamakta ve Anadoludan ıeleıı 

müşterilere gizli olarak daha yük
sek fiyatlarla devretmektedirler. 

Bir çuk fabrikalar muayyen 
müddeti doldu(u halde mallarını 
havuzlarean çıkarmayıp beklet
mektedirler. 

1 

Bu işle uğraşan 
ler, fabrikatörlerin 

küçük tacir
bu yolsuz ha-

mensup ve ithalat, ihracat tica· 
reti ile meşgul olan bazı gayrı 
müslim vatandaşlıır ile e<'nebi 
ve yabancı kimselerin yalnız pa
ra kazanmak. hırsı ile ticari ah
laktan uzaklaşmaları ihtikar mev
zuunu daima genişletmektedir. 
Maamafi fırsatçı bazı Türkler de 
bu kötü yolun yolcusu olmuşlar 
ve ihtikara sapmışlardır. Fiyat 
mürak~be teıkilatıoın her el koy
duğu ış ne ırariptir ki derhal ak
sülamele ufrar ve o mal ya or· 
tadaıl kalkar ırizlenir, veya fi
yatı yeniden yükselir. Teşkilat 
çok geniş olma:r.sa ve ihtikar ya
pan ticaretten tcmamen menedil
mez ve halkın menfaahnı çalan 
bu sribiler halka teşhir edilmezse 

fiyat mürakabesinden büyük ve 

müspet neticelerin alınması güç· 

leşir. 

ve kevgır 1824 f 
Koyun \Ol tıjır eti 1820 Otomatik elektrılc motürü ve •lelc:trilc: J 
İnhisarlar U. Müd.: motörü tamiri JS27 

At arpuı 1827 .. Topkapı Maltepesinde Ask. 
lst. Komut . .SAK.: S.A.K. f 

Nakliyat jşi 1826 Sabun •«: mcrcİmfık 1824 

~~~~~~~~~~~~~~~' 

M. M. Y. Sai•nalma Ko.nisronundan 

reketleri bakkıuda alakadar nıa· 

kamlara şikayetlerde bulunmak
tadırlar. 

Elbistanda zirai tetkikat 
Elbistan dan bildiriliyor. Yük

sek ziraat enıttitüiü asistanla
rından Hakkı Ay oyun riyase
tinde enstitü talebeı.inden bir 
srurup buradaki köylerde zirai 
tetkiklerde bulunmaktadır. Şiın
diye kadar 130 köyde tetkikat 
yapılmıştır. 

İstanbul Fabrikatörleri ve 

lzmir Fuarı 
İzmir Fuarı komitesi mıntaka 

İktisat Müdilılüğüne yazdıRı bir 
mektupta, h~r sene oldutu gibi, 
bu sene de İstanbul fabrikatörleri· 

3 adet pavyon yaptırılacaktır. Pazarlıkla elüiltmeleri biri•İnin 
14.7.941 ikıocıaioin l:>. 7.941 üçüncüsünün 16.7.941 iie yapılawbr . 
Beherinin tahmin fiab 31,488 lira 7tJ karuttur. Mukteal çiyi bu 
fiata dahil olmayıp ciheti aakeriyeden verilecektir. Her paYJ8DUD 
ilk teminatı 2361 lira 66 kuruıtur. Ketıf •e projeleri Aakarada 
M. M. V. Emaki.ı şub.ıinde ve fstanbul Lv. aınirliii ıatanalma 

\1 ko::::;:ı~:ı::s::::·::~r~Çam~ır v. s. 
lzmir Beledlyealnden 

ltfaıye_ müstahdemlerine sıhhiye ve iş nakil vaııt alan ıôferlerine 
çift fotın yaptırılması yazı i~ıeri miıciürlüiılndeki ıartnalneai ve9hile 
açık eksiltme konulmuştur. Muhammen bedoli 493 lira muvakkat te• 

nin Fuara iştirak etmesini ileri minah 37 liradır. Taliplerin teminatı öğleden evvel iş bankasına ya-
sürmü,tür. Mıntaka lklisat Mü· tırarak makbuzlarile ihale tımhi olan H.7.941 paz.arteıi rllni eaol-
dürlü~ü bu mesele hakkında fab· 

1 
mene müracaatları 

rikatörlere bir tamim iÖııdermi,-
tir. 

-: se-rsı! MI 

lif ---
t ,. 

UNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

lzmir Beledlyeslnden 

Hulusi Bey caddesinde ıeri kalan döşenmemi' kısmının belediyece 
verilecek ke:ime taşlarla yeniden döşettirilmesi işi ile Banka hattından 
itibaren 860, 8~5 ve 896 sayılı sokaklarda mevcut deşemeler söküle
rek esaslı surette tamirleri, fen işlere müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1652 lira 
30 kuruş muvakkat teminatı 123 lira 95 kuruştur. Taliplerin teminatı 
öğleden evvel iş Bankasına yatırarak makbuzlarile ihale tarihi olan 
16.7.941 çarşam~ıı günü saat 16 da encümene müracaatları. 

* "'• iarharos mahallesi 351 sayılı sokağın geri kalan 50 metre kıs· 
mında kanalizasyon yaptırılması ve bu sokağ'ın heyeti umu~iyesinin 
tesviye ve adi döşeme ile yeniden döşettirilmesi, fen işleri müdürlü
lüğündeki keşif ve şartnamesi veçhile açık eksiltmsye konulmuıtur. 
Keşif bedeli 1267 lira 15 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
iş bankasına yatır:ırak mnkbuzlarile ihale tarihi olan 16. 7 .941 çar
şamba ıün\i saat 16 da encümene müracaatları 

• "' • Atatürk müzesi binasının ınva, badana ve yai'h ~oyası ile taş 
t~mızlenmesi gibi tamiratın yapılması fen işleri müdürlüğündeki ke· 
ş_ıf ve şartnamesi veçhile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1621 
lıra 44 kuruş muvakkat teminatı l.ll lira 61 kuruştur. Taliplerin te· 
minatı Öğ'leden evvel iş bankasına yatırarak oıakbuzlarile ihale tarihi 
olaıı 14.7.941 pazarteıi ırünü ıaat 16 da encümene möracaatları 

Trabzon Belediye EncUmenlnden: 
Beletliycı ifaiye efradı için ,artnamesine ıriro on lteı lı:at olbiH 

ile on beş adet şapka on beş ıün müddetle v• açık ekıiltme uıulilo 
1 mubayaa olunacaktır. 
İ Beherinin muhammen bedeli şapkalarla birlikte 35 liradır. 
'r Eksiltme 8 temmuz. !Ml salı ırilnü saat 15 de lelediye E.nc6me• 

ninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin 

yüzde yedi buçuk hesabile verecekleri 
muvakkata makbuzlarilc yukarıda yazılı 
racaatları ilan olunur. 

muhammen ı.edel nzerinden 
39 lira 38 lturuılulı: teminatı 

ıün ve 1aatto Enoemene mil· 

Deniz Levazım Satınalma Komlaronundan 
1000 adet Havlu 
ıoo adet Sandalya •nümunesi ribi • 

Yukarıda cins ve miktar yazılı iki kalem eşya 9 Temmuz 941 
çarşamba ıilnü saat 15.30 da pazarlıkla ekıiltmesi yapılaeaktır: 

lsteklilerin belli gün ve saatte Kaaımpaşada ltulunan komıayona 

müracaatları. 

Aakerl fabrikalar U. MJ ~ l.lrl!J§ ~ M tr~"u Satana ima 
Komisyonundan : 

Malzemenin cinıi ihale tarihi Saati M. betleli Kati te. 
ı4. 1 .941 ıs 11500 2775 2,5 ton aarı sabulu köıele 

ve 2,5 ton sarı vaketa 
1200 ton ham mağnezit 14.7.941 14,30 18000 2780 

Yukarıda yazılı malzemeler hizalarında ıöıterilen iÜ• ve Aat· 
lerde askeri fabrikalar umum müdürlütü markez Atınalma komi
yonuoca paz.arhkla ihale edilecektir. 

Muhammen bedellerile kat'i teminatları yukarıda 7aııhdar. Şart· 

aameler raraıııcbr. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
lzmlr Beledlye•lnd en : 

Cinai Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 

•• .. at, Tamirat, Nafıa ı,ı eri, Mala•n1•, Harita 
Nebati ve Çankaya okullan tamiri 
Albayrak, lstildil ve Duıalupınar ilk okulları tamiri 
Anlc. İsmet İıı5nü, Kecatepe, Keçilren ilk ek•lları· 

DID tamiri 
lat. Nafıa M6d. bi•aııada yap. tamir iti 
Pavyon yap.: 1 ad. 
Pavyon ioı. 

> .. 

Afyon Liteıi binuı ikmali inı. 
Ş.ae inf. Adana-Kosan yolu aruında 
Tamirat ve imalatı ımaiye iti Yozra4-Sorıum yo· 

lua arasında 

ilaçlar, Kllnlk ve lapençlr•rl allt. 
Niıadır: 150-300 k. 

aç. eks. 
> 

• 
aç. eks. 
pas:. 

> 

> 

kapalı z. 
kapalı z. 

> 

1761 60 
197G -
808 15 

1495 79 
31488 78 
31488 78 
31488 78 

40156 57 
51273 72 

Haatahane Lvz. 
paL 204 -

Tfltlti ecza: 122 kalem-sıhhi malzeme: 22 kalem aç. ekı. 3250 -

İliç 

Klektrlk Hav•••••·Kalorlfer (Tealaata 
Elektrik motöri santrifuj su tulumbası 

Toprak kablosu: 25 •· 

Mensucat, Elbise, Kundura Çam•"'' 

Elbise diktirilmesi 1000 tak. 
Y ıtak kılıfı: 520 ad. 
Hama• peıtemah: 1250 ad. 
Terlik: 500 çift 
Kefen bezi: 200Q m. 
Sarı sabunlu kösele: 2.S t.- sarı vaketa: 2.5 t. 
Havlu: 1000 ad. 
Çam .. ırlık IHıı:: 50000 m. 

kapalı z. 12480 

ve ı\talz"t rt1esl) 

paz. 1800 -
> 

•••• 
aç. ekt. 
pu. 

> 

aç. ek.a. 
il! 

paz. 
> 

" 

3500 -
3250 -
1625 -

750 -
500 -

lHOO -

15950 -

flobHJ•, bUro ve ev •ff•••· Mu .. 111• Hah v.a. 

Dolap: 80 ad.- ranza yap. 32 ad. 
Sucialye: 100 a4. 

Tenim ve teksir malzemeai: 4' kalem 
Po•ta polu tabı: 580000 ad. 
Entertip yazı .li:ıme makineıi: 2 ad. 

l<ereate, Taht. ve -lr• 
Baltalı gürren kereste: 85 m3 
Çam tahtası: 500 m3 
Kereıte: 840 m3 

~akllJat, l!o••lt•a, YUklet111e 

Hububat tahmil ve tabiiyeti 

pu. 
pu. 

paz. 
pas:. 
kapalı ı:. 

paz. 
kapalı a. 
kapalı z. 

a9 ılu. 

Maht1tlı.at, leftaln, Makine r•lları •·•· 

Benainı 6.8 t. 
Vakum: 375 t. 
Motör yatı yazlık: 2 t. 
Petrol: :500 k. 
Arıc; kömilrtı: 4 t. 
Soma maden kömtlrll: 40 t. 
Odua: 400 t. 

at eki. 

• 
• 

aç. eks. 

• 
> 

pH. 

Meıe oduna: 75 t.- rtırren ociunu 60 t.- tıra 1.5 t. aç. elu. 

Mateferrlk 

Bala•t: 5000 m3 
" 10000 •3 
> 6000 a3 
> 5000 m3 

Çimento kDnk: 7800 ad. 
Huır süpilrge : 15000 ad. 
Ham matnezit: 1200 t. 
Nakliye, koşam takımı: 1000 çift 
Lbtik hezi 
Pafta takımı, muhtelif efe, anahtar, çekio, örs, 

tenekeci makuı vı. (tend.) 
Boya ve araba malsemeai: 24 kalem 
lnşaat malzemesi 
Kamyon zia marka 
Parafin: 15 t. 
Tutkal: 6 t. 

llraak, Z.hlre, •t, Sebze, v.a. 
Ekmek: 84 t. 
Yeıil sabun: 1.5 t. 
ÇamAfır soduı: 3 t. 
Ekmek: 48 t. 
Sllt: :n.4 t. 
Y oturt: 22.4 t. 
Bus:: ,,6 t, 
Sıtır eti: 9.6 t. 
Sade yatı: 2.8 t. 
Makarna: 3.6 t. 
Pirinç: 4 t. 
Kınlı: piriac;ı 2 t. 
Çay: 104 k. 
Zeytin yatı: 640 
Tel tebriye: 400 k. 
Süu: 2000 k. 

kapalı .z. 
• 
> 

• 
• 

aç. elu. 
paz. 

> 

pa:r:. 

• 
• 
• 

paz. 
> 

kapalı z. 
.,. elu. 

" 
kapaJı E. 

af. eks. 

• 
• 
> 

• 
• 
> 
J 

• 

• 

6353 28 

• 

1380 -
2050 -

14000 -

•2so -
26500 -
50400 -

1980 60 
187 50 
960-
103 25 
240 -
400 -

1500 -
12000 -
9000 -
7000 -

13250 -
3900 -

18000 -
çifti 79 -

778 ,3 

991 -

4000 -
14400 -
4509 -

405 -
270 -

6062 40 
3808 -
3584 -
1100 -
4032 -
4480 .-
1368 -
1800 -
500-
780 -
396 80 
132 -
800-

Teminat Müracaat yeri 

Ankara Valiliti 
> 

> 

112 19 lst. Defterdarlı~ı 
23'1 66 Akşehir Aık. SAK 
2361 66 > 

2361 66 • 
1499 72 Afyon Viliyeti 
3011 74 Seyhan Vilayeti 
4164 - Yozrati Villyeti 

30 60 Ak. Fabrikalar U. Mtıd. SAK Ank. 

243 75 Orman Koruma Genel Komut. 
SAK Ank. 

İzmir Vilayeti 

270 - Ask. Fabrikalar U. MOd. SAK 
Ankara V alilifı 

525 - M. M. V. Hava SAK 
487 50 • 
244 - • 

İzmir Vilayeti 
> 

2775 - Ask. Fab. ikalar U. Müd. SAK Ank. 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaı-

2393 - M. M. V. Hava SAK 

953 - M. M. V. Hava SAK 
- - Denis: Lvz. SAK Kuımpaıa 

Gtlnü 

21-7-41 
21-7-41 
21-7-41 

21-7-41 
14-7-41 
15-7-41 
16-7-41 
25-7-41 
24-7-41 
24-7-41 

11-7-41 

21-7-41 

17-7-41 

Saat 

15 30 

57X41 eb'adında 220 adet matbu defter saha alınma!u, yall 
ri müdllrlüfündeki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konul_. 
Muhammen bedeli 1100 lira muvakkat teminatı 82 lirn 50 k_,.. 
Taliplerin teminatı ötleclen evvel iş Dankuına yatırarak mak.-M 
ihale tarihi elan 14.7.941 pazartesi rünü saat 1' 4a encümene 1E 1 

caatları E 
• • • y 

15 30 2 aclet entertip ya:ı::ı dizme makinesi alınacaktır. Balc: 0. P.1<. 
l5 30 ları ilanlarına 1. 

15 'ES T ~Ü 
15 : Mahrukat, Beazin, Makina yağları 
15 -

15 - · 
.15 -
11 -
1~ -

14 -

14 -

i 
11 -

lzmlr Beledlue•lnllen G 

Otobüs iıletme icılaresine 30i) ton moterin saha alı n•n"sı, y1'Ce 
leri mildürlüğiladeld şartnamesi veçhile bir ay müJ..ıet le p~ 
lmakılmıştır. Mubaoamen bedeli 38700 1 ira muvakkat tt-minatt 
lira 50 kuruıtur . Taliplerin teminatı öğleden evvel i ş bank~ı 
tıraralc makbu.darile 11.7.941 tarihinden 23.7.941 (<lah ıl) tarihı:ıı 
dar haftanın pazartesi , çarşamba, cuma rünleri saat 16 <la en d 
müracaatları ı 

Bursa Hususi Muhasebe MUdUrlUIUnde n: 

&q 

k. 
ati 

İznik gölünde itlemekte olan motörün ihtiyaoı için mezkOI atı 
' merkezinde teılim edilmek üzere açık eksiltmeye konulan behet oıı 

11-7-41 14 30 su !5 kuruştan 1950 lira muhammen bedelle 13 bio kilo mo'f-dı 
7-7-41 10.7.941 perşembe rünü saat 11 de vilayet daimi encümeninde 

22-7-41 
1-7-41 

22-7-41 
21-7-41 
21-7-41 
14-7-41 
9-7-41 

23-7-41 

9-7-41 
9-7-41 

r ıi yapılacaktır. 

ı Muvakkat teminat ~iktarı 146 lira 25 kuruıtur. 
le _ istekliler ıartnameyi vilayet hususi muhase~e aüciürlütüocl• 'ac, 

bilirler. z 1 
10 - ' 

' 10 30 1 
1e -

10 -' 15 _, 

15 30, 

::] 
15 30

1 

Talip olanlar tlipozito makbuzlarile birlikte tayin olunan ,,-es 
zarfın.la vilayet ciaimi encümenine müracaatları. pek: 

&un· 

Tah. Bod. 
97j5,00 

5333,40 

• 
l•tanbul 8eleıllrealnden 

ilk Temi. 
730,13 

400,05 

Men9a su kaplarının tembirinde k.;.;ı 
malt üzere alınacak 3.300.000 aaet i 1 
mühilr. ~ 
Belediye daire ve ıubeleri için a 

1 
182,550 kile keıilmit fÜrfen, 63,7 k 
kesilmiı meşe, 25,000 kilo kesil 
rü,rren ve 25,000 kilo kesilmemiı 
odunu, 

207 - M. M. V. Hava SAK 
307 50 P. T. T. U Müd. Ank. ve lst. 

1050 - O. D. Y. Ank. ve H. paşa Sevk 
Şefli ti 

• 23-7-41 
12-7-41 
21-7-41 

10 -

11 -ı 

:: ] 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat naikdarları yukarda yaz1b 

ayrı ayrı . kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Şartn•"' 1 
Zabıt ve Muamelat müdürlütü kaleminde fÖrülebilir. lhale ıs.fiarl 
Cuma bünll saat lS de li>•imi Encümende yapılacaktır. Talipl~n 

637 50 M. M. V. Hava SAK 
1988 - Erzurum Silih Fabrikası Mlld. 
3780 - M. M. V. SAK 

250 - Konya. Tcaprak Mabıulleri Ofiıi 

Yükse" Ziraat Enıtitüıü Rek. Ank. 
• 

72 - Ank. Belediyesi 
lzmir Vilayeti 

> 
> 

'80 - Hadımköy civarında Mulaa kiylncie 
Aık. SAK 

23' 25 Ank. Valiliti 

'37 50 l>. D. Yolları 6 ncı lıletme Adana 
900 - • 
675 - • 
525 - • 
993 75 O. D. Yolları H. pa,a 
292 59 • 

2700 - Ask. Fabrikaları U. Müd. SAK Ank. 
9500 - M. M. V. SAK 

M. M. V. Hava SAK. 

" 

149 - > 

• 
600 - > 

2160 - A~k. Fabrikalar U. Mütl. SAIC Ank. 
67.S - > 

Mersin C. Müd.leium. 
İzmir Viliyeti 

lzmi Vilayeti 

• 
• 
• 
,. 
: 
> 
> 
> 

> 

• 
> 

• 

23-7-41 
25-7-41 
22·7-41 

16 -
15 -

30.7.41 - -

21-7-41 
21·7-41 
22-7-41 
21-7-41 
21-7-41 
21-7-41 

8-7-41 

11 -
11 _ı 
ıo 3 of 
10 -
10-
10 -
14 -

'.H-7-41 15 30' 

24-7-41 ıs 30 ! 
24-7-41 15 30 ~ 
25-7-41 15 30 i 
25-7-41 15 30 
23-7-41 ıs -
23-7-41 11 -
14-7-41 14 30 
15-7-41 15 -

11-7-41e kadar! 
23-7-41 10 30, 

7-7-41 
7-7-41 
9-7-41 

lı-7-41 

11-7-41 

1-8-41 
21-7-41 
21-7-41 
17-7-41 
17-7-41 
17-7-41 
17-7-41 
17-7-41 
21-7-41 
21-7-41 
'.ll-7-41 
21-7-41 
21-7-41 
21-7-41 
21-7-41 
21-1-41 

15 -
15 -
11-

15 -
15 30 

10 -
10-
10 -
10 -
10-
10 -
10 -
16 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -

10 -, 

teminat makltuz veya mektoplan, 941 yılına ait Ticaret Od l 
sikaları ve kurıuo mühür için bu kabil iılerle iıtiıal eden r 
ıahibi olduklarıu• dair ibrazı laı:ım helen vesikalarıle 2490 ou 
kanunun tarifatı çevresinde haz:ırlayacaldarı teklif mektuplarını 

rilnü aaat 14 de kadar ~aimi Encümen• vermeleri lazımdır. 

P!tt?' W W 

M. U t a f ~ r ... r Lk 
lstanb~I Beledlreslnllen : 

Tahmin beseli llk teminatı 
2540,00 190,50 Çöp arabalarına tekerlek imalinJo i 

u 
laoılaıak üzere alınacalt baılık T 

eı parmak. 
802,40 60, 18 Çöp arabalarının tamirin.le k~u~ 

malt üzere alınacak ltoya ve lt•rz:j 
vazımı. 1 

4980,00 373,56 İstanbul İlkokulları için alınacak ~l 
kilo kesilmi' ıürıen odunu. eı 

887,50 ''·~O Bahçeler Müdürlütü içia ahnacl 
it ılem kereste. 

1100,00 82,20 E.dirnekapı Sıhhat merkezi ve 0.... P 
Ç'> CUk bakım evinin yıllık ihtiyacı ,O 
alınacak 'lOOO kilo beyaz karamaıt'ana 

860,00 64,50 Edirnekapa Sıhhat merkezi ve l) 
dar çocuk bakım evinin yıllık ih 
için ııhnacak 3800 kilo çit süt vo 
kilo yoturt. 

3214,85 246,36 H'lseki, Cerrahpa4a, ieyotlu ve 
revi lıastalaklar hastahanelerile Z• 
kimil dotum evinin yıllık ihtiyacı 
alınacak Makarna, Pirinçuan, Tel 
riye ve ni,asta. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 

ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmu4tur. Şartnameleri Zabıt ve 
melat Müdürlütil kaleminde rörülebilir. ihale 18.7.941 Cuma 
saat 14 de Uaimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tetİ 3 

makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait ticaret oduı veıiic .. te 
ihale rftnil muayven saatte Daimi Encilmende 9ulunmaları. ~ıl 

le 
• * .l.tanbul ıehri çöplerinin 1 birinci kin unun 941 tarihine kadat _/\'e 

vam e.lecek müddet için denize tlökülmek sureti le imhası iti 'I 
numaralı kanunun 40 CI lll&adesinin sen fıkrasına fÖre pazarlığa 
nulmuştur. l Birincikanoo 941 taribinJen ıonra Belediye altı af 
dete kadar teabbüdü temdid edebilet'ektir. Aylık tahmin bedeli 
lira ve ilk teminatı 4250 liradır. Umumi ve hususi şartııame "' 
milteferri diter evrak 150 kuruş mukabilind., Belediye temizlik 
müdürlüründen verilecektir. lhale 14.7.941 pazartesi ırünü saat ı4 
daimi encümende yspılacaktır. Taliplerin ille teminat makbuz 
mektupları 941 yılına aid tic•ret odası vesikalarile ihale rilnil 
ayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

• * .Karaataç müe1111atı sotuk han depelarına bir ıeae ı• 
koaulacak tah•inen 40,000 teneke lteyaı peyuir, karema ff 
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l•tanbul Komutanhlı Satın•lma Koml•yonundan: 31-7-41 

31·7-41 
31-7-41 

Sıtır eti: 1'3 t. 
,. 175 t. 

340 t. 
> 120 t. 
• 187 t. 
• 78 t. 
,. . 256 t. 
• 20Q 1. 

• 11 t. 
1 Muhtelif erzak 
Ek•ek: 
Et YS. 

kapalı z. 
> 
,. 

> 

> 

» 

aç. ekı. 

kapalı %. 

> 
,. 

86858 -
78750 -

149600 -
51600 -
80410 -
31500 -
55000 -
64000 -
K O 43 

18682 5e 
29805 50 
17419 -

Kırldareli Merk. K. SAK 

> 

~592 50 
5187 50 
8730 -
3830 -
5270 -
2362 50 
4000 - Erzincan Ask. SAK 
.. 450 - lzmir Lvz. SAK 

709 50 lat. Komutanlıfı SAK Fındıklı 
Ank. Hasanoğlan Köy Enstitüsü Müd. 

1401 19 D. O. yolları Eskişehir SAK 
2235 42 > 

1306 t3 • 

1·8-41 
1-8-41 
1·8-41 

23·7·41 
22·7-41 

15 
16 -
17 -
15 -
16 -
17 -
15 -
ıe -
15 -
14 -

ıs 30 
15 
14 30 

Beher adedine 80 kuruş fiyat tahmin edilen 6000 adet tavuk açılt 
eksiltme ile 18.7.941 günü saat 11 de ihale edilecektir. Şartnameıi 
her fÜn komisyonda görülebilir. Muhammen ltedeli 4'806 lira olup 
ilk teminatı 360 liradır. 

İııteklilerin belli fÜn ve ıaatte Fındıklula sahnalma lcemiıyenuna 
felmeleri. 

Siirt A•kert Satınalma Komi•~onunll•n : 
35 ten sadeya~ı alınacaktır. Tahmin edilen tutarı 42.000 liradır. 

Evsaf ~e şeraiti her zaman Siirt satınalma Ko.da parasız rörlllür. 

Yat ve peynir: 4 kalem 
K. fasulye: 75 t. 
Ekaelc: 178 t. 
Mutfak yumurtası: 7~000 ad. 
Süt: 50 t. 

paz. k. 
) 

o 22 50 
le. o 12 75 

beh. O 02 
7500 -

Ank. Lvz. SAK 
lst. Sıhhi Müesseseler SAK 

> 

562 50 Eskitehir Ask. SAK 

8·7-41 
15·7-·U 
25-7-41 
24-7-41 
25-7-41 
14-7·41 
9.7.41 
9·7-·U 
9-7-41 
9.7.41 

9-
15 30 
15 -
16 -
16 31 

Eksıltme 18 temmuz 941 cuma riinü saat 10 da Siirt satınalma 
Ko.da Y•.pılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Muvak· 
kat teınınatı 3150 liracır. 

Taliplerin teklif mektuplarını eltsiltme rüııü saat 9 a kadar lco· 
misyona vermeleri lizımthr. 

Y oturt: 50 t. 
J<, ot: 560 t. 
lnt: 5 t.- yoiurt 2.5 t. 

esme şeker: 2 t.- toz 1e'-er 5 t. 
zait ve mahrukat 
• > (teıud.) 

ığır eti: 11 t . 
kmek: 280 t. 
deyat: 13 t. 

Sıtır eti: 545 t. 
laman: 1992 t. 
K. et: 2988 t. 
Patlıcan: 62 t. 
•atates: 62 t. 
~omateı: 25 t. 

deyafı : 17.3 t. 

(B MüzayeGtelar 

» 

aç. eks. 

paz. 
kapalı z. 

> 

> 

, 

• 
• 
' 

k. o 43 
33600 -
19500 -

207100 -
S9760 -

179280 -
15500 -
9300 -
5000 -

135315 -

750 - • 
2437 50 > 

150 - Poliıı Enstitüsü Müd. 
258 - > 

Tekirdat Vilayeti 
Konya Köy Ebe Mektebi 

789 50 lst. Komutanlıtı SAK Fıudıklı 
2520 - Kayseri Maarif Müd. 
1462 - • 

11605 - Susurluk Aık. SAK 
4238 -

10214 -

1162 50 Bolayır civarında 700 SAK 
697 50 , 
375 - • 

8616 - lzmir Lvz. SAK 

8-7-41 
28·7-41 
28-7·41 
8-7-41 
8-7-41 
8·7·41 

18·7-41 
18·7·41 
25-7-41 
25-7·41 
25-7-41 
22-7·41 
22-7·41 
22-7-41 
23-7-41 

16 -
14 -
15 -
15 -
H-
15 -
15 -
16 -
15 -
10 -
16 -
15 -
14 -
16 -
16 -

Ezine Askeri Satlnalma Komlsronundan : 
Aşatıoa cins ve miktarları yazılı sebzeler, Bayramiç birlikleri 

için açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
ihalesi 18 Tem. 1941 c ıma günü saat 17 de Ezine'deki Aıkeri 

.Satınalma Koınisyenunda yapılacaktır. isteklilerin ıartnamelerini 
görmek üur., fıer ~ün Komisyonda görmeleri ve ihale ııünil temi· 
nallariyle 2-190 sayılı kanunda yazılı vesikalariyle birlikte Satınalma 
Komhyona ııelmeleri. 

Cinı;i 

Taze çalı fasulye 
Ayşekadın fasulye 
Patlıcan 

Domates 
Yeşil ltiber 
Bamya 

Miktarı Muhammen 
kilo bedeli 

22000 2200 98 
9000 1350 iO 

15000 1500 00 
6000 600 00 
4000 6oe 00 
4000 800 00 

(DEVAMl DÔRD0NC0 SAYFADA) 

Muvakkat 
teminatı 

165 00 
101 25 
112 50 

45 80 
45 00 
60 00 

benzin tenekesi 600 aJ. 
estane odunu: 7500 kental 

pekli, pamuklu mensucat 
tuni ipekli mensucat 

aç. art. 
> 

kapalı z. 

• 

beh. O 80 
kent. O 46 

55039 13 
34011 22 

4002 
2551 -

T. H. K. Genel Daireıi Ank. 
Belgnd Devlet ~rman lşl. Revir Am. 
lst. Gümkükleri Baş. Müd. 

> 

24-7-41 
18-7-41 
24-7-41 
24-7-41 

:~ =. r inhisarlar U: Müdürlüğünden: l 
13 301 
13 30 1 ., ............................................ -.11 

b - fiF . =r 

rt tenekesinin deliklerinin lehimlennıeai n ulamuralarının ta· 
zeleınesi işi temdiden açık ckıiltmeye konulmuştur. Tahmhı bede· 
i 269 lira ve ilk teminatı 20 lira 18 kuruştur. Şartname zabıt ye 

uamelat MCidürlüğu kaleminde görülebilir. İhale 14.7.941 pazar· 
eıi ı-ünü aaat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
lk teminat ma\d,uz veya mektuplarile ihale güoCi muayyen ıaat· r Daimi Eul!ümeıule 1.ıdunmaları. 

meskOrdan evvel C. mliddeiumumiliğine mür.ıca~tları ı lan olunur. 

M. M. Veklletl Sabnalm• Komlay6nund•n 
Mevcut nümuneaine göre 1000 çift nakliye koşum takımı pa· 

1'.rlıkla ıatın alınacaktır. Beher çiftin fiatı 70 lira olup kat'i te
nat 9500 liradır. 500 erden atatı olmamak şarlile ayrı ayrı ta
lere de ihale eclilebllir. İhalesi 15 7 .,41 1alı günü saat 15 de An· 
rada M. M. V. ıatınalma kemiıyoountla yapılacaktır. 

--.nmzı r· --- 1 1 ? == f 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. -..:.m:r:t .. h __.. __ _ 

Afyon Askeri Sat•nalma Komlay6nundan : 
Aşatıda yazılı mevaddm pazarlıkla eksiltmeleri 7.7.941 pazartesi 

dlnü saat 15 de Afyonda askeri satınalma komisyonunda yapılacak· 
ıaktır. Taliplerin belli vakitte komisyonuna bulunmaları. 
Cinsi Miktan Turan Teminatı 

Kilo Lira L. K. 
10,000 5500 410 50 
3,000 1760 132 

10,000 480 360 
6,000 480 36 

20 200 15 
10,090 9000 675 
1,000 550 41 25 

üzilm 1,000 300 22 50 

P•lls EnstltUsU MUdUrlUIUnden: 
Pgfü eıutitüsü 941 mali yılı ihtiyacı için kapalı zarf usulile 

'5,000 kilo koyun,1,COO kilo kuzu 1,000 kilo ııtır ve 1,000 kilo da 
ana eti alınacaktır. 

Koyun etinin kilosuna 55, kuzu etine 50, sıiır ve dana etlerine 
kuruş fiat tahmin edilmiştir. Eksiltme 9.7.941 çarşamba günü 

lat 1) te polis enstitüsü ttinasında müteşekkıl komisyonda yapıla· 
tır. 

Muvakkat teminat 701 lira 25 kuruştur. 
Şartname her fÜD enıtitü muhase8eıinde görülür. İsteklerin 

'90 ıayıh kanunun tarifi veçhile hazırlıyacakları vesaiki lizıme 
teminat ile teklif mektuplarını havi kapalı zarıla ihalenin yapı· 
atı ilin saat 14 de kadar Komisyon riyasetine vermiş balunma· 

Trabzon Aakert 8at1nalma Komlayonundan: 
360 ton kuru ot alınacalttır. Kapalı zarfla ek•iltmeıi 21.7.9H Pa· 
tesi ıünü saat ı_o da Tr~bzenda Askeri Satınalma Komiıyonunda 

apılacaktır. Tahmın be~elı 21•.600 lira ilk teminatı 1620 liradır. Ta-
lerin kanuni vesikalarıle teklıf melttuplarını ihale saatinden Dir saat 

komisyona vermeieri. 

Bursa c. MUddeiumumllltlnden : 

Siirt Askeri 8atlnalma Komisyonundan: 

220 bin kilo sıfır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 21.7.941 
pazartesi günü günü saat 11 de Siirtte askui satınalma komisyonım· 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 30,800 lira, ilk teminatı 2310 liradır. 
Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mekuplarun ihale natiuden bir 
saat evvel komisyona vermeleri 

Ardahan Askeri Satlnalma Koml•yonundan: 
.046 toıı kııru ot alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22.7.941 

ıtünü saat 11 de Ardahanda A•keri Satınalma Kon1i~yonunda yapılll· 
caktır. Tahmin bedeli 18200 lira, ilk teminatı 1365 liradır. Evaaf ve 
şartnamesi Komisyonda görtllür. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komiıyona vermeleri. 

lstanbul C. M. Umumlllllnden : 

lstanDul ceza ve Tevkif evinin 941 mali yılına ait 250 kilo elemek 

ihtiyacı kapalı zarf usuli\e eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bl"del 32225 lira olup teminat 2416 lira 87 kuruştur. 

Eksiltme 7.7.941 pazartesi rünü saat 15 de lstanbul Sultanaluaelteki 
ceza ve tevkif evi müdürlüğünde yapılacaktır. Talipler buna ait şart· 
nameyi tatil ıünlerinden maada her ırün mesai saatleri dahilinde mez· 

kür müdürlükte ıörebilirler. 
lstekliler kanuni vesikalarını havi kapalı zarflarını eksiltme saatin

den bir saat evveline kadar me.zkür mdürlükte toplanacak komisyon 

reislitine vermeleri. 
Taşradan rönderilebek taahhülü ıaerktupların posta ıscikmelerin· 

den bir mes'uliyet kabul edilmiyeceti ilan lıllunur. 

O•zl•ntep Belediyesinden : 
Eksiltme suretile alınacak arpa (25000) kilo elup bebor kiloıu· 

nun muhammen bedeli (9) kuruttur. 
İhalesi lS.7.941 salı günü saat 10 da Belediye salonunda yapıla-

caktır. 
25000 kile arpa 15 gün içinde teslim edilecek ve teılim edilme-

sini müteakip bedeli verilecektir. 
Alınacak arpanın evaafı hakkındaki şartname Bele.tiye muha•e· 

ltesine müracar.tla rörülebilir. 
Eksiltmeye girebilmek için 168 lira 75 kuruş muvakkat teminat 

vermeleri lizımthr. 

D. Beyazlt Aakert Sattnalma Koml•yonunda:n 

(290000) kilo patates kapalı .zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Her garnizonun ihtiyacı tartnamede ayrı ayrı a-öı.terilmlştir. 
Carnizonhra ayrı talip çıktıfı takdirde teminatı da o nis&ette 

alınacaktır. 
Umum tahmin bedeli (29000) lira ve ilk teminatı .la 2175 liradır. 
Münalcasası ı1 Temmuz 941 tarih ve P.ertesi gününtle saat 16 da 

yapılacaktır. 
İsteklilerin belli rün ve saatte kanunun 32 maddesinde tarif 

edilditi veçhile hazırlıyacakları teklif mektuplarını ek~ultoıe saatin· 
den bir saat enel Komisyona tevsi etmeleri. 

• • • 105000 kilo soğan kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Cinsi Miktarı Eksiltme ,ekli Günü Saati 

Hırdavat levazımı 5 kalem 
Şt':rit destere 45 m/m 200 aclet 
Selefen ki.tıdı o0,000 tabaka 
Vaıeııet yat•tı komple 100 ad. > 

• ~ilyası ı.ooo • , 
,. • 6.000 » ,. 

Pazarlık 

• 
• 

11 7.941 
11.7.941 
22.7.941 

.. » 

10 30 
11 
9 30 

1~ 

1 - Niiıııuneleri mucibince yukarda cins vcı miktarları yazılı < 4 • 
!lalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - P<&Zarlık hizalarında yazılı fÜn ve saatlerde Kabataşta .Le· 
vazıru Şubemizdeki Ahın Komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Numuneler sözü ıeçen şubeee rörıilebilir. 
iV - İsleklılerın paz.arlık ıçin tayin olunan ırün ve saatlcırde tek

lif edecek.lerı fiyat üzcrimlen u o 7,) ıüvenme paralarile birlikte 111e1.· 
kur Komisyona müracaat lan. (5320) J-4 

• • • 
l - ldaremizin 111tanbul bira fabrikasında mevcut 14701 kilo 

üçilncü ve 118>4 kilo ikind nevi at arpası pazarlıkla satılacaktır. 
2 -Paurhk i.7.941 aalı i'Ünü saat 11 de Kabataıta Levazım Şu· 

b•ınizJeki Satış ~omiıyeııunaa yapılacaktır. 

3 - Nüm elle sizü fcÇdu şullede ırörülebilir. 

4 - lsteıdil~ri.ı paı;arlık .i-.iıı tayin oluııan ıün 
edecekleri fi at uzerındeıı 0 o l.> güvenmo paralari yle 
Komisyona muracaatlar:. 

• • • 

ve ııaalt~ teklif 
birlikte mezkir 
(5440) 4-4 

1 - Mevcut nümune mucibince 1000 metre kauçuklu ıerit açılı: 

eksıltnıe uıulile salın alınacaktır. 

2 - Muhamınen boaeli 580 lira muvakkat teminatı 43 50 liradır. 
3 - Eksıltwe l:>.7.~41 salı günü saat 9,30 ea Kabataıta Levazım 

Şubesindeki Ahın Komisy1>nunda yapılacaktır. 
4 - Nümune ıözli reçen 1ubede rirület.ilir. 
::> - lstektilerın eksıltme için tayin olunan rün ve saatte 6'o 7 ,s 

rüvenme paralarile birlikt~ mezkür Komisyona müracaatları. 
(5398) 2-.. 

• * * 
1 - Keşif şartname ve plim muciltince lclaremizin Samsunda yap

lıracafı tuz aoltarı ınşaatı işı kapalı .zarf usulile eksiltmeye lı:enııl · 
mu4tur. 

'/. - Keşif bedeli 30.4!. 7. 7o lira 0 • 7 ,5 muvakkat teminatı 2284.3.l 

liradır. 
3 - Eksiltme 18.7.941 cuma rüoü saat 15 t• lıtanbulda Kan· 

taşta Levazım Şubeıaizdekı Alım Komisyonunda ve aynı gün ve 
saatte Samıun ıiıaımüdürlüi'ünde müteıekkil Komısyondı& yaft~laca~tır. 

4 - Keşıf, şartnaıne Levazım Şulteıinden, Ankara, lzmır, Sam· 
sun Başmfüıuı lüıderioden l):l kuruşa alınabil~r. . . 

Miınakaıaya rirecckler mühürlü teklif mektuplarını kaounı vesaık· 
le o0 7 5 ıuvenme parası mak8uu veya banka teminat mektubunu 
ve şart~aıneıının • F .. tıkruında yazıla vesaıki ihtiva edecek kapalı 
zarflarını ihale ıüniı ekıiltıae saatinden bir saat evvel mezkur K~ 
misyon Başltanlıtına voya Samsun iaşıaüdürliitüne ıaakbuz mukaltı· 
linde vermeleri. lazımdır. (5166) 3-4 

· 'ôtviEr nEMiRYoLLAR ı VE LiMANLA.Rı · 
iSLEHiE GEffü o:.~rnrnntUGUNDEN 

Bursa cua ve tevkif evinin i.7.941 tarihinden 942 Mayıs &'•ye· 
e kadar 2!\8)76 kilo ekmek Belediyenin çı~artacağı ekmek tipin· 

iht" 13 6 941 ününden 8. 7 .941 rüılune kadar kapalı zarf 

Her rarnizon ihtiyacı 'lartnamede ayrı ayrı fÖ!lterilıniştir. 
Garnizonlera ayrı ayrı talip çıktığı takdirde teıninatı da o nis8ette 

Muhammen bedeli ( 14.0UO) lira olan 2 adet Entertip yazı dizme 
makinası ıı.8.941 perşembe günii saat 15 de kapalı zarf uıulii ile 
A ltara'da ldar• binaıındıt satın alınacaktır. ıyacı , . i . l " - t 15 

liyle ekı.iltmeye çıkarılmıştır. ihale 8.7.9-41 sa ı gunu .saa de 
1'ıa C. Müddeiumumiliğinde icra clunaca2'ından oı talıp olanların 
h•tnlllen bedeli olau 37513 lira 88 kuruşu• 10 7,5 ~eaablyle 
13 lira 'ı l kuruşu teminat ve teklif mektupların mezi.Qr gund~ saat 

de ltadar C. Müddeiumumiliğinde teşekkül edecek olan Komısyo~ 
"-ti"• \ermeleri ve Şartnameaini ıörmek iateyınleriıı yıvmı 

alınacaktır. 

Umum tahmin bedeli 10500 lira ve ilk teminatı da 788 liradır. 
Münakasa 18 temmuz 941 tarih ve cuma gününde saat 16 da ya

pılacaktır. 

isteklilerin belli fÜn ve ıaatte kanunun 32. madJesinde tarif edil
di2i veçbile hazırlıyacakları teklif ınıktuplarını eksiltme ıaatiııden bir 

ıaat evvel Komiırona tevdi etmeleri. 

0 

Bu işe girmek iıteyenlerio (10)0) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği veıikalan ve tekliflerini aynı ıün ıaat 14 e ka· 
dar Komisyon Reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malıeme Dair~ıinden, Hay
_darpaıada Teaellüm ve Sevk Şeflitinden datıtılaealı:tıı. (5)06) 1-4 



SIXJ!ME ANNEE No 1830 

-----------· 
ABONNEMENT 

Vllle et ProYlnce 

• 
LONDI 7 Jafllet tMt 

Q U.O.T 1D1 EN D I! S AD J U D I C AT 1 ONS 
~- . 

ABMINISTRAT ION 

3 mola Ptn. 450 
6 • • 850 

MUlfAKASA GAZETE 12 • • 1500 
Etraoıer: 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs S 

Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 

T616phone: 49442 

Poar la Pnblicite ı'adreuer 

l l' Adminlltratlon 
Journal Professionnıl des Fournisseurs at das Entrapraneurs de l'Etat Boite Postale No. 12t>l 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvartes Aujourd'hui 
z-·~• 

Objet de l'adjudlcatlon 

Adjudicatiens au Rabaia 

Mode 
d'adJudicat. 

e 

Prlı: Cautlon. Lieux d'adjudication et du 
oatimatif proviıoire Cahier de5 Charıe5 

Conatructlona·R6paratlon·T'•w. Publlca·Mat6rlel de Conatructlon· Certographle 
Con5tr. chauıuee aur route Adana • Kozan Pli cach. 40156 57 3011 H Vilayet Seyhan 
Trav. repar. et d'arta ıur route Yozrat • Sorıum • 58273 72 4164 - Vilayet Yozgat 
Rep. bit dir. Trav. Pub. Publique 1495 79 112 ı9 Dir. Bieos Nat. İıt. 
Co•ıtr. pnillon Gre a ir6 31488 78 2361 66 Com. Ach. Milit. Akşehir 

• > > 31488 78 2361 66 " 
" > > 31488 78 236ı " > 

Achiv. coastr. lııitisıe lycee Afyon Pli cach. 1499 72 Vilayet Afyon 
Repar. bitisıeı- 6oolos Necati et Çankaya Publique 1761 60 Vilayet Ank. 

• > > prim. Albayrak, lıtiklal et " 1970 - " 
l>uıalupunar.,. 

Repar. bltiuea ecoleı prim. ismet lnöıiü, Kogatepe 
Ke9iören 

865 15 > 

Frodulta 
Medicıments 

<tin l~11es et f tıerır ı.cea.tlcıuts·lr.tuun er.t& Eeniterlrea-r:ournllure 1tour Hopltaux 
Pli cach. 12480 - - - Vilayet lzmir 

Pro4'uitı pharmaccnlifıuea: 127 leta.· articles aani· 
taires: 22 lota (aj.) 

Pabliquo 3250 - 243 75 Com. Acb. Command. Gen. Prot. 
Ferets Ank. 

Sel ammeniac: 150-300 k. Gre i rre 204- 30 60 Gom. Ach. Dir. Cen. Fab. Mil. Ank. 

llt. thltitt-~ az·< tıea;tfa,e Central (lnatallallon et Mat6rlel 

Moteur electrique, pompe contrüure iı ae11 Gre a ir6 ısao - 270 - C. A. Dir. Gen. Fabr. Mil. Ank. 

t\ab me w. er.t·C lıaueeaıree·11ss11a-Culra 

Jours Heures 

24-7-941 11 -
24-7-941 15 -
21-7-941 15 -
14-7-41 15 -
15-7-41 ıs -
16-7-4ı ıs -

25-7-942 15 -
2ı-7-4t ıs ~o 

21·7-4ı 15 30 

2ı-7-41 15 30 

17-7-41 11 -
21-7-41 14 -

11-7-41 14 -

11-7-41 14 30 

Panteufleı: 500 paires 
Toile pr. linceul: 2000 m. 

Publique 750 -
500 -

li.500 -

- - Vilayet lzmir 21-7-41 10 -

Cuir jaune savoııneux: 2.5 t.· vachette jauae: 2.5 t. 
Essuie·main: 1000 p. 
Teile pr. linre: 50000 m. 
Confectiea d'babits: 1009 complets 
Houııe pr. lit: 520 p . 
Couvre·cerpı (peftimal) pr. lııaio: 1250 p. 

> 

Gre a rr6 
• 
> 

Pultlique 
Gre i rre 

.. 

15950 -
3500 -

3256 -
ı625 -

AnMubleıment pour Habllatlon et 8ureaux·Ta11laserle ete. 

Chaises: 100 p. Gr6 i rre 
Armoire: 80 p.· fabrication rangee: 32 p. Gre a rre 6353 28 

Travaux d'hnprlmerte·Papeterle·ıFournlture de Bureaux. 

Macbioe i. composer des lettres intertypes: 2 p. Pli cacb. 14000 -

Artieles de denin et de polycopie: 46 lota G~ 1 2r6 1380 -

Bola de Co1tatuıcllon, Planchea, Charpente 

Bolı de coastr. en orme 85 m3 Gr6 i ir• 4250 -

PlaDcbe en 1api11: 500 m3 

Boh de eonıtruetion: 8'40 m3 

Comlıluatlble - Carburant • Hulles 

Petrole: 500 k. 
Cbarboo de beis: 4 t. 
Gharboıı de terre de Soma: 40 t. 
Benzine: 6.8 t. 

Pli cach. 

Pli cach. 

Publique 
• 
• 

Publique 

26500 -

50<400 -

1Q3 25 
240 -
400 -

• 21-7-41 10 -
2175 - Com. Ach. Oir. Gen. Fab. Mil. Anlc . 15-7-41 15 -

Com. Acb. Intend. Marit. Kasımpaşa 9-7-41 15 30 
2393 - Com.Aoh. Min. 9tH. Nat. Depart. Aviat. 23-7-41 10 -
525 - Com.Ach.Nin. Def. Nat. Depart. Ank. 22-7-•U 10 -
487 50 • 8-7-41 ıo -
244 - • 22-7-41 10 30 

- - Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpata 9-7-41 lS 30 
953 - C. A. Min. Def. Nat. Depart. Aviat. 9-7-41 10 -

1050 - Adın. Gen. Ch. Fer .Etat Ank. 2ı-8-41 15 -
Bur. Exp. H. pıta 

207 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. Dep. Aviat. 23·7-41 10 -

637 50 Com. Ach. Min. Def. Nat. Depart. 23-7-41 11 -
Aviat. 

1988 - Dir. Fabr. Armes Erzurum 
3780 - Com. Ach. Min. Def. Nııt. Ank. 

Viliyet İzmir 

« 

Recteur lnıtitut Sup. Agricele Ank. 

25-7-41 16 -
22-7-41 15 -

21-1-41 ıo -
21-7-41 10 -
21-7-41 10 -
21-7-4ı 11 -

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

B•lt•eaki Askeri &•lınalma Komisyonundan : 
Aşağıda miktarları yazılı :.ı2'ır f'tleri kapalı zarfla e:C-ı' l t neye ~ 

muştur . İhaleleri 11. 7. 941 gün il hizalarında yazılı saalle ı d Babl1 

de as1'eri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Talıpl eri n k" 
Vl!5İkahriyle teklif me1'tup\arım ihale Saatinden bir S B.tl ~vvel k m 
yona vermeleri. 

Miktarı ilk teminatı Kilo fiyat lh le 
Kilo Lira Kr. Kuruş sa;atİ 

132,000 
253,000 
132,000 
'17,000 
77,000 
55,000 
33,000 

3890 -
5677 50 
3758 -
2194 50 
2194 50 
1567 50 
866 2:> 

40 
35 
i8 
38 
38 
38 
35 

----,. 
10 ar 
11 ıo 

11,30 k 
l:> d 
15,30 ili 
16 ta 
17 fe 

lstanltul Levazım AmlrllGi Satlnalma Komisyonu/-, 
Beher kiloıuna 160 kuruş fiat tahmin edileo 6000 kil• e 

yağı pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 7. 7.941 Pazartesi ~ 
at 14 de Tophanede Lvz. Amirliği satınalma Komisyonunda a 
lacaktır. kat'i teminatı 1440 liradır. fk' 

Şarhıamesi Komisyonda görülür. İsteklilerin belli saatte ~ 
misyona gelmeleri. •t 

ldı 

• Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan 
Tahmin edilen bedeli ı3600 lira olan 2000 kilo çayın 1 i 

muz 941 Pazartesi iı'Ünü saat 15,30 da pazarlıkla ekı;iltmeıİ .e 
lacaktır. 

İlk teminatı 1020 lira olup şartnamesi her i'Ün Konıi'11ı 
par~ız olarak alınabilir. ,ı 

isteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada buluoaıı ı' ir. 
yon da hazır bulunmaları. 

ır 
Topkapı Mallepeslndeki Satenalma Komiayonll'as 

Azami 50 bin liralık Pirinç pazarlıkla satın alınacaktır. l 
az miktar için teklif yapanlar da pazarlığa girebilir. 

Pirincin muhammen fiyatı 44 kuruttur. 
İhalesi 10.7.941 perşembe günü saat 11 dedir. 
Sartname ve evsaf Komisy<>nda her ıün r örülebilir. • 
İıteklilerin verecekleri miktara göre kat'i teminatlarilllr. 

raber mezkur gün ve saatte Topkap' Maltepe eaki aske~ Ü 

binasındaki askeri satınalma Komisyonuna müracaatlara. 1 

KU•hya Hava Satlnalmn Koınisyonu Batkanhi•.,C 
ıOOOOO kilo aığır eti kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konutl'i 
Eksiltme 17.7.941 perşembe i'Ünü saat 14,30 da Kütabfh 

kez Komutanlığı Satınalma Komiıyonunda yapılacaktır. ek! 
Sığar etinin beher kilosunun muhammen bedeli otuz bef au 

ve muvakkat teminatı 2625 liradır. it 
Şartnanamesini ırörmek iıteyeoler her gün Komisyona p1taa 

edebilirler. Pİ/ 
Eksiltmeye ittirak edecek olanlar kanunun İcab ettirdiği rı, 

ikle birlikte verecekleri teklif mektuplarında koyun ve 1'' A 
için de fiat verecekler ve en geç 17.7.941 ıünü ıaat 13,30 pr 

teklif aıektublarını makbuz mukabilinde Komisyona vermif 
mal arı. 

V aeoum: 375 k. 
Hııile d'ite pr. moteur: 2 t. 
Boiı: 400 t. 

> 

> 

1980 60 
187 50 
960 -

21-7-41 ıı - MU z AY 
22-7-41 10 30 

-iıiiMiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.......~iiiııiiiiiiiiiii=:;:;.=ıı:3iiiiiliiiliiii;....z.s;;;;iliiiii8iiiiııiiiiii"iiiii'~a 

.. 
72 - Muoicip. Ank. 

Dlv•r• 
Teile cautch.out6e 

Outillafe, limes, clefs, marteaux, enclumos, ci· 
sailles ete. (ai) 

Camion marque Zis 

Ballast: 5000 m3 
• 10000 m3 
> 'ooe m3 
> 5000 m3 

Tuyaux en ciment: 7000 p. 
Balaiı: 15000 p. 
Mapeıite brut: 1200 t. 
Attelaıre pr. transport: 1000 paires 
Paraffiae: 15 t. 
&elle: 6 t. 

Prevlalo11s 

Paioı 48 \, 
,doiıı: 5000 t. 
Viande de beeııf 

Gri l ıre 

Gre i ıre 778 63 

> 4000 -
P,ii cHh. 8500 -

• ~12000 -
• 9000 -
> 7000 -

Pli cach. 13250 -
Publique 3900 -
Gre a ~re 18000 -

> la paire 70 -
Gr6 a ıre 14400 -

• 4500 -

PU cach. 
Gre a ıtre 

• le k. O 48 

600 - Com. Ach. Milit. Hadımköy 8-7-41 ı4 - ra 

Com. Ach. Min. Def. Nat. jusqu'au 11-7-41 
Oepart. Aviat. 

116 80 > 23·7-41 10 30 

608 - Com. Acb. Min. Def. Nat. Aok. 9-7-41 11 -
637 50 6eme E.xploit. Ch. Fer Etat Adana 24-7-41 15 -
900 - , 24-7-'41 15 30 
675 - > 25-7-41 15 30 
515 - • 25-7-41 15 30 
993 75 Ure Exploit. Cb. Fer Etat H.paşa 23·7·41 15 -
292 50 • 23-7-41 ı ı -

2700 - Com. Ach. Dir. Gen. Falt. Mil. Aok. 14-7-41 ı4 30 
9500 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 15-7-41 15 -
2160 - Cem. Ach. Dir. Gtn. Fab. Mil. Ank. 11-7-41 15 -

675 - > ı ı-7-41 15 30 

- - Procureur Gen. Mersin 
C•m. Ach. Milit. B•layır 

• 

1-8-41 10 -
ı4-7-41 15 -
23-7-4ı 11 -

KarabUk Devlet Orman ı,ıetmeai Revir Amlrlll._ 
t 

Karabük revir imirlitin Safraııbolu bölgesinin Selevat 1A 
Büyükdikmen, Taşdikmen, lhodır sırtı ve yama arkan ormarıl ıaıı 
damgalı 4000 metre mikab meşe, kayın ve i'Ürgen maden dir,., 
o~acuma ınevkiindeo bilitibar Ulupinar mevkiine kadar şos•ılı 
ıahındaki rampalara nakil, ve verilen ölcüye göre tomrukl~ 
istif işi açık eksiltme suretile sahlı~a konulmuştur. 

iu iş için direklerin beher metre ınikibına yedi lira ınJlo 
bedel takdir edilmiştir. 

işbu direklerin satııına aid şartnameyi Ankarada oti~0 
Müdürlü~ü, İstanbul Çevirg-e Müdürlüiile Karabük Devlet 
işletmesi Revir Amirliiinde ıörillebilir. d 

İsteklilerin eksiltme g-ünü olan 15.7.9.U t aı ıh ine rastlıyan Si 
nil saat H do % 7,5 nisbetinde muvakkat temınat akçesini 
Karabük Devlet Orman İşletmesini n Safranbolu bölg-esirıd• d 

Amiri Riyasetine teşekkül edecek kornisy..>na miıracaatları . 

imtiyaz Sahibi ve Yazı l.,leri Direktörü: ISMAlL Gll~l1 
1 f 

Rasıldıtı yen "MUnakaaa Matl11111111r., lıtanh11 " 


