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ABONE ŞARTLARI 
T6rklye için Kant 

Aylıtı 4SO 
8SO 
ısoo 12 • 

Ecnebi memleketler için 
12 Aylığı 2700 

SAYISI 5 KURUŞ 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gilmrak Caddeıf, 

No. S2 Huıus1 Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarebanemizde g 3rü~illilr 

GBnü geçon nushalar 
20 karuıtur 

~-l----------------fli GAZBTESİ 
Telefona 49442 

Posta katua No. 1261 

ı.:---------------

Umum T ü c ·c ar 1 arın 
, 

ve M ü t e a'h h i t 1 e r i n m eslek l Organıdır 

Ham 
servetlerimiz 

Hemleketlmlz•e öyle madde• 
ter var•ır ki; banlarıa hlç biri 
ıözllmllze birer servet aıeu
baı olarak sörUamezler. Hal· 
bu ki bize hlt bir kıymet ifa
de etmeyen bu menltalar aa· 
na71l ve IJat17açları ıenlş elan 
yabancı memıeketler içi• bl· 
rer servet kayn11ğı vaziyetini 
teı;;kll ecleltllen Jra• aabaları· 
•ır. 

Ynan: LÜTFl ARiF KENBER 

* • • 

TÜRKlYFMiZDE. nele~ ~okki .... 
Henüz tamamen bakır bır 
yurdtla öyle servet kaynak

ları vardır ki, bunlardan hakkiyle 
istifade etmesini bilsek, her sene 
mühim yekunlar teşkil edebilecelt 
menfaatler temin elunabilir. Mem· 
leketimiz tam manasiyle ham 
maddeler fieposudur. Bu ham 
maddelerin her birini mamul bir 
hale ıetirmek imkanları daima 
mevcuttur. Bütün iş sermayeye 
tevakkuf etaez. Fikir malılmat, 
teşeabüs ve mendövr denilen iş 
bölüm ve işçilikten ibarettir. Ser· 
maye her vakit bulunabilir. Hatta 
icabında .. evlet teşkilatının yar· 
dnıaları bile temin olunabilir. Ye· 
ti4ir ki; ilk adım olarak teıebbüı 
vaki olsun ve bilgi ile G iıin 
esasları milıpet şekilde ortaya 
konulabilsin. Memleıcetimizde hem 
toprak altı hem de toprak ilstü 
ıervetleri oldutu gibi yerinde 
clurmaktadır. Misal olıırak Ana· 
doluda muhtelif mıntıkalarda he
nüz ihraç edilmemiş, işlenmemiş 

Y • hatta serveti bile hakkiyle· 
tayin olunmamış nice madenler 
Yardır. Bilhassa boya sanayiine 
elverişli çeıit çeşit madenleri ila
tiva eden ve yurdumuzun bir 
çok dağlarını, bayırlarını kuşatan 
arazi röze çarpar bu ri9i arazi 
Anltara - Keskin • Kırşehir arasın· 
da geni' datlık sahaları teşkil 
elmektedir. Madenlerimiz için 
9Öylenecek söz yoktur. M. T. A 
•üessesesi bunlarla meuuldur. 
F altat koca bir yurtta • kadar 
reniş etild ve teharri sahası var
ır ki, yapılan araştırmalar için 
u. teşkillt kifi gelmewektedir. 

IYurdumuzun bikir olan kısmı 
enüz ziraate tahıiı edilmemiş 

lan arazisidir. Bıu arazide yal· 
ız maden ve terkip itibarile 

t_• ~e toprak cinslerinden olan 
"l._ay~ı uzvi maddeler değil, usvi 
ranı nebat ve hayvan mah•ulleri 

'bi kendi kendine meydana gel-

EKONOMiK HABERLER 

Fiyat mürakabe kemisyonu 
Kuru derilere izamı fiyat 

koyac•k 

Fiyat murakabe komisyonu, 
yarınki içtimaında peynir fiyatla· 
rı ile meşıul olacatı gibi kuru 
derilere de azami satış hadleri 
koyması muhtemeldir. Komisyon, 
evvelce yaş derilere fiyat koy· • muştu, Şimdi de kuru derilere a· 
zami ıatış koymak teşebbüsü pi
yasada memnuniyetle karşilanmış· 
tır. Bu hu•usta komiıyon, sanayi 
birlitinden de izahat iıtemiıtir. 

Birlik, bu teşebbüsü muvafık 

görmüı ve derilerin boua kana
lıyla geçmesinin de dotru olaca· 
ğı mütaleasında '-ulunmuştur. 

Zeytincilik faaliyeti 
lzmirden 9ildiriliyor: - Vila

yetimiz dahilindeki ıı:eytinliklerin 
aşılama faaliyeti bu sene geçen 
yıllardan üstün olmuş ve pek 
çok ağaç mahsül verecek şekle 
retirilmiştir. 

Urlıı kaı:aınnın muhtelif k.{>y· 
lerinde açılan ı.eytincililt kursla· 
rında 85 :r.ey\inci uslas1 yetiıti· 
rilmiştir. 

Yeni ithallt kararnamesi 
ıllkadarlıra tebliO e~ildi 

Yeni ithalat kararnamesi ala
kadarlara bildirilmiş ve tatbikata 

reçilmiştir. 

Bu talimatname ile hangi mal· 
lar için akreditif verileceti tes· 
9it edilmiş ve malları ıösteren 
listeler talimatnameye eklenmiş· 

tir. lthalit mukabilinde döviz al
mayıp memleketin mutat ithalat 
eşyasının celbedilecetine .lair ve· 
saik il.razı da akreditif ala9ilmek 
tartlarındandır. 

Altın fiyatları 

Altın fiyatları ıene düşmekte· 
dir. Dün bir Reşadiye altını 

2500, külçe 313 kuruş ve 9eşi· 
birarada 112 lira idi. 

Akıehir Ask. SAK: 
Keyun eti ve Htleyatı 1811 

A'<saray Memleket Hast. 
Muhtelif erzak 1826 

Ank. Valili2'i 
ŞoH iııt 181ô 
Ş .. e inı ve aınai iınaliltl isi 111' 
Sıtıaak inı 1819 
Sıra 1819 

Ank. İnhisarlar Başmüd. 
Tuz çıkarma ve taşıma iti 1816 
Çavdar Hpı 1827 

Ankara Lvz. SAK: 
Hamam peolimalı 1129 

Ask. Fabrikalar U. Müd.: 
Malzeme aakli 1817 
Galvaai&li demir, aaç levha va galv eniz· 

li demir tel 1817 
Keruta 1817 

Ask. Fabrikalar Kırıkkale Gu· 
rup Miitıl. 

Ekmek l!H7 
Bolayır Ask. SAK: 

Me,e eıiunu 1814 
Odua 1&19 

Beyotlu Vakıflar Mlld.: 
Tuti• ve hane aakau 1&11 • 

Bornevı Belediyesi: 
Bina ankaıluı 1824 • 

Bursa Hususi Mubaıebe Müd.: 
Moterin 1126 

D. D. Y elları: 
lallut 1814 

E>eniz Lvz. SAK: 
Elltleelilı: kumat 1121 

Ezine Ask. SAK: 
Sıfır ııti 1816 

.. • 1811) 

Giresoo inhisarlar iaşmüd.: 
Tull nakli 1820 

Hıdımköy Ask. SAK: 
Hayvan 1827 • 
Dematea zeytinyatı ve ıirlı:e 1826 

lnhiaarlar U. Mil.I.: 
ince kınııap ve rapit lı:enik çivi HUi 

lstanbul Beleeiyesi: 
Yuld, K. et ve Hman 1511 
Otehüı bileti ltaıtırılmuı ıaus 
Matltalı eıya va hutaae levazımı 1118 

lst. Komut. SAK.: 
Selaze 1816 

Sufe~ilen hububat için 

bir istatistik 

An karadan aildiriliyor: - Ya· 
pılan bir ankete röre, 1938 yı
lında orta Anadoluda adam ha· 
şına 285,5 kile hububat sarfedil· 
miştir. Bu miktar Eie mıntaka

sında bundan 1,7 gram, Karacle· 
niz hevalisinde 2,71 kilo ve Ak
deniz havzasında ise 4,60 kilo 
fazladır. Trakya ve Marmaradı 
328,80 kilo sarf edilmek üzere en 
çok hububat bu mıntakada yenil
mıştır. 

• 
lzmit A,k, SAK: 

Saman 1816 
l:ı:mir Lvz. SAK: 

Süt ve yeturt 1819 
Selaze 1831 

lzmir Ceza ve Tevkif E.vi Müd.: 
Ekmelı: 1820 
lıt. Hava Mıntıka Depo Amir-

liti: 
Bren.la laesi 1128 
Kuru pil 1825 

lzmir Emrazı Sariye 
Muhtelif enek 1811 
Kok 1118 

İzmir Viliyeti: 
Piriaç, çay ve r.eytiayatı 1821 
Terlik ve kefaa bezi 1821 
Pıtrel." aQ'at kimürü 1821 

Tal ,ehriye, 11ltua u ıoıla 1821 • 
Sade yaQ'ı ve makarna 1821 

Konya Ask. SAK: 
Sadeyatı HH6 

Konya İnhisarlar Baımild.: 
Toprak aetlleri ioı. l82S 

Kenya Emniyet Müd.: 
Elltiee, teıluk ve lculcet 1325 

Mersin Vilayeti: 
Enek 1818 
Odun ve gaı 1818 
M. M. V. SAK.: 

Köhae eşya 1819 • 
H. tipi ktaadara 1828 
B. tipi kuatlura 11l8 

Sahhli Belediye1i: 
Balıtli7e parkın.la yap. ın,.at 1821 

Samsun Askeri SAK: 
K. et ve umn 1814 

Sivas Veteriner Müa.: 
Sanıaa 1129 

T. H. K. Genel Daireııi: 
Sıcak hava tetiıatı HU8 

Tirilye Aık. SAK: 
Sıtır eti 1118 

Topkapı Maltepeıindeki 

SAK: 
Ask. 

Pirinç 1827 

Zirai Kombinalar Kurumu: 
Buftlay ve arpa aapı 1825 • 

Ramenlerle yapaQ1 hesabatı 

tasfiye e~ildi 

MUNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Konya Aakerl Satınalma Keml•r•ntı1ntlan: 

Bir tamirat yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 24.7.941 rllntl 
saat 11 de Konyada Askeri Satınalma Kemiıyenunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 16,190 lira ilk teminatı 1214 lira 25 kuruştıır. Keıif n 
ıartoamesi, Ankara, İstanbul Levazım Amirlikleri Satınahaa Komis· 
yonuoda da görülür. Taliplerin kanuni Yesikalarile teklif mektuplar.&· 
nı ihale saatinden bir saat evvel Kemisyoaa verıueleri. 

• • • Tula, hela, rarai ltioıları yaphrılacaktır. Kapalı zarfla ek· 
siltmeleri 25.7.,41 Cuma ıilnü ıaat 11 d! Kenyach A.keri Satınal· 
ma Kemiıyonunda yapılacaktır. K,ş'f ve plinları Ankara İstanbul 
Levazım Amirliltleri Satınalma Komisyonlarında da ıtirtllür. Taliplt-· 
rin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatintlen air .. at 
evvel Komisyona vermeleri. Keşif bedeli ~6.026 lira 4 karu ı, ilk t•· 
minatı 1952 lira 80 koruıtur. 

M. M. Veklletl Satınalma Komi•Jonundan ı 

Keşif he.leli 30.205 lira 77 lcuruı elan Ankara.la air ilivei 
keşif yaptırılacaktır. Bu lnıaatın pazarlıkla ekıiltmesi 11.7.941 Cuma 
filnft saat 15 de Ankarada M. M. Veltileti Satınalma Kemiıyonunda 
yapılacaktır. Teminatı 4530 lira 87 kuruıtur. Ke-1if evrakı 152 karo
ı• Komisyondan alınır. 

Keşif 

bedeli 
119.65 

293i.OO 

2091.52 

latanbul Beledlyealnden : 
llk 

teminatı 

61.47 

220.35 

156.&6 

Keresteciler.le Uin merkez llalia4e .-.a.eer• 
kll1ad1 ve ahııp pencere yapılması. 

ltf aiye Haliç metöriln8n ta.lil, ilive ve 
tamiri iti. 

8ele.liye Fen lıleri Mildirllf(l ltiauıoaa 
taairi. 

Keıif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaa:ılı itler ar· 
rı ayrı açık ekıiltaeye kenulmDftur. Şartnameleri Zalt1t ye Maaa~ 

llt Mildürlüiü Kaleminde ıörillebllir. ihale 23.7.1941 çarıamlta wını 
saat 14 ee 0aimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları, ihale tarihinde sekiz rlln evvel Beletliye 
Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 
yılına ait Ticret Oduı vesikalarile ihale rllntl muayyen aaatte Daimi 
Encümende bulunmaları. 

Elektrik, Havagazı, Kalırifer (Tesisat ve Malz.) 

D. Demlryollara ltletme u. MUdUrlUIUNlen: 

Muhammnn bedeli 4645 lira olan muhtelif ebatta 230 adet civalı 
ampul 24.7.941 perşembe günü saıt 11 de Haydarpaşada Gar itinası 
dahilindeki Komisyon tarafın~an açık eksiltme aıulile ıatıa alına· 

caktır. 

Romenlere taahhüt ve tama· 
mile teılim eailen yapatılarm 

heaapları tasfiye eclilmi•tir. Tif
tik ve yapatı ihracat birli2'i aı.a· 

ları hisselerini tamamen almışlar
dır. Romanya ya sevkeclilmeyip 
İstanbul tiftik ve yapağı da bir· 
litinee kalan 250 bin kilo yapatı 
da lzmir Şark Halı Şirketine sa· 
tılmıştır. 

Bu iıe girmek istiyenlerin 348 lira 31 kuruılak muvakkat te~i· 
nat ve kanunun tayin ettiti vHaikle 9irlikte eksiltme ırllntı aaatıoe 
kaclar Ko:ni'!yona mOracaallan liz.ımdır. 

Bu iıe ait şartnameler parasız olarak komiıyonaan dqıtılmak4 

ta.lır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
Ankara Beledlyealnden 

Bele.liye ihtiyacı için 612 çift pestal OD "' r«ln miltldetl• açık 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 4896 lira.lır. 
Teminat 367 lira 20 karuıtur. 

•iı olan bir çok ham maddeler 
lunmaktadır. Av derilerini ve

yabani hayvanların ııkı ve 
antazam bir usulle avlanması 

•min edilir ise her sene bunlar· 
,lan muvazeneli bir şekilde lsti

il'.de edilebilir. E!luen memleke
mizden başka Avrupada hiç bir 

dört muhtelif ikliminde yetiıen 

nebatlar ırasında hem sanayide 
hem de doktorluk.ta kullanılan 
öyleleri vardır iti, kıymektleri 

yüksektir. Bu gibi nebatları pi· 
yasamız Avnpadan ithal etmek
le ve her sene yfu. binlerce lira 
harice ıitmekledir. Göllerimizde, 
tlenizlerimizde, nehirlerimizde 9u· 
lunan hayvanlar da ayrı birer 
servettir. Bütün bu servet kay· 
naklarını istifadeli bir hale ıetir
mek zemanı ıelmiştir. Hükôme
ti~izin ltu gibi işlerle meuul ol· 
mak için faalirete geçmek üzere 
bulunduğu söyleniyor. Eter bu 
haber tahakkuk ederse, yakın 
zemanda bütün yurtta iş saba
lan genişleyecek ve yeni yeni 
işler açılacaktır. Memleketimizin 
bütün ham maddeleri tesbit edi
lince, şüphe yok ki her aanat i-

Bu mi kdarlar, difer yabancı 

memleketlerde aarfetlilen hu'ltubat 
mikearındao yüksektir. 

lstanbul Hayvan Borsası 
Şartname ve nümuoesini görmok isteyenlerin laer rün Enelm•• 

Kalemine ve isteklilerin de 22.7.1,41 aalı flni1 ıaat 10.30 a Bele· 
lediye Daireainde milteıekkil daimi Encil••H aiiraoaatlan. 

terde av derilerini veren hayvan 
:almamış ve nesilleri tükenmit 
bidir. işte yaban domuzları. Bu 
Jvanlar o kadar çotalm11hr ki, 
21 seneler mahsullerimiz mü· 
~ zararlara uframaktadır. Hal· 

ki bu öyle bir servet menbaı· 
t ki, hiç bir külfeti olmadan 
" •ene memleketimize milyon-

l ie\irebilir. Nebatlardan daha 
l .• 

11 F•atlfade edilebilir. Bunlar· 
•11 ~~dahkların, Kocayemitlik· 

Ösı•ıaır°b ~e atızlık sanayiiode
iiyilklür. Anadolun11n 

'n lüzumlu maddelerden bir çok-
çı a·ı · 
lan yerli elarak elde e ı mış o-

lacaktır. Böyle bir netice, en 
mühim iktisadi hareketlerin yur· 

duaıuzda yer bulmasına sebep o· 

lıcaktır. 

ANKARA BO"SASI 

8. 7. 941 

Londra 1 Sterlia S.202S 
Nt•yorlı: 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 l1V. Fr. 29.4758 
Madrid 100 Peçeta 12.8450 
Yolı:ohanıa 100 Yen .50.9150 
Stoltholm 100 ineç K .50.7850 

ESHAM VE T AHVILA T 

Sivaı • lnurıım '! 7 l, 93'4 20,20 

7. 7. 941 -

PARASI 

f.ıo aıaQ'ı Ea yukarı 

Çetit Atırlıtı lcr. ,., kr .... 

Beyaz Karaman 17297 27 SO 27 50 
Datlıç • SS2l0 27 50 31 -
Kıvırcık 8431 23 50 2' -
Karayaka 
Kuzu 
Otlak 
Öküz 
laek 
Dua 
Maada 
M.ı.k 

498 24 - 24 -
75666 23 50 32 -

200 20- 26-
77423 18 - 27 -
367'1 17 - 23 -
1202 19 - 20 -

31623 ıs - 24 -
2b82 19 - l6 -

M. M. v. Satınalma Kdml•ronundan: 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 920 kurut olan 20 itin tif~ ekur 

kantlurası pazarlıkla satın alınacaktır. lhaleıi 1~.7.941 cumarteaı rilnD 

11 d A k da M M V satınalma komıayenonda yapalaoaktır. 
ıaat e n ara . • · . . 
Kati teminatı 20,900 lira.lır. Evsaf ve ıat~ameıı 920 ku~qa kom11· 
yondan alınır. Taliplerin 'ltelli vakitte komısyena relmelerı. 

• • leher metresine tahmin edilen fiatı 71 ltoruı olan 300 bin 
aaet~e yazlık elbiselik hez pazarlıkla satın alınacaktır. lı.aleei. lS.7.941 
aalı rünü saat 11 de Ankara.la M. M. V. aatınalma ko1Gı•J•n~Dtla 

a ılacakhr. 100 itin metretlen aşağı olmak üzere ayn &Jrı teklıfler 
~ep kahul edilir. Taliplerin teklif edecekleri miktar üzerinden kananl 
kati temia1tlarile belli vakitte komiıyona r••••leri. lnaf v• ıart· 
nameıi 106S kuru'a k••i•JeDtlan abnır. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
İstanbul Belediyesinden: it 

an 

•dı 
ın Cinai Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 

111 .. et, Temlrat, Nafıa l9lerl, Malzeme, Harita 

Köy odaaı inı. (temd.) 
Yeıilt6y fooukları kurtarma yurdu binası tamiri 
lst. 15 ci okal au tesisatı tamiri 
lıt. 1 ei okul binası tamiri 
Beıiktq 15 oi okul binası .tamiri 
Ladik • Erbaa arasındaki üç köprllnün ahşap aksa· 

ı:ı:unın tecdidi ve ricat duvarlarının tamiri 
Şose tamiri Bandırma - Gönen yolu arasında 
Köprl tamiri 
Menemen ovasındaki eski seddenin tamir, terfi ve 

iılihile Menemen salama ,ebekeıioclen noksan 
kalan imalit ve inıaatı ik•ali itleri (şart. 18.49 L) 

T ailta parmaklık yap. 

paz. 

• 
aç. eks. 

aç. ekı. 

• 
kapalı z. 

paz. 

60 -
249 80 
198 -
247 53 
58 -

990 73 

8668 -
2238 -

369868 47 

375 -

llef ler, Kllnlk ve l•pençlyerl ellt. Hestahene Lvz. 

Kıre~ lı:aymafı: 20 t. paz. 8000 -
Salisilat dö sut: 500 k. af. eks. K 4 50 
Sodyum sulfat 5 t.·ıodyum ıulfat, dö sut anycılri ve paz. 

sodyum bikarbonat: 2 t. 
San tünün 
Aıid ltromik: 5 k.·uicı1borik 500 k.·aıid ıulfirik: 50 • 

k. aml •ksalik pur 10 le. 
Laktoz: 1. t. 
Föy d6 •elledon: 25 k.· kloform: 200 k. 
Tanalbin sinonim: 500 k.- terpln: 100 k. 

aç. eks. 
paz. 

Karbenat dö şo: ~50 k.· rlisere·foaf at dö şo: 59 k. • 
kalsyum klorür kris: 100 k. 

K 5 75 
621 -

k. 3 50 

975 -

Blektrlk H•v• .. zı·Kalorlter (Te•l••tı ve Melzemeal) 
Civalı amp•l: 230 ad. aç. eki. 4645 

Mensuc•t, Elblae, Kundura Çama91r, •·•· 

Yln kar başlıfı: 20158 ad. pn. 
Kıtlık er elbisesi diktirilmesi: 5000 tak. > 

Kösele vidala ılase ve meıin aç. elcs. 

beb. O 57 
10000 -
4225 -

Mcltllw•. bUro ve ev •tr•••· Mu .. mba Hah v.a. 
Sıra: 51 ad. (t6md.) 

Matlbaa ı,ıerl K1rtaalye · . Yaıuhene Levazımı 
Qem ve darp makineıi 

Nekllwat, Bo••ltme, VDkletme 

Efya tahmil ve tahliyesi 

aç. eks. 

kapalı z. 
Muhtelif nakliyat yap. 
Sarayburnu a9ıklarından 

paz. 
balıkhaneye r6nde 5·10 t. aç. ekı. 

deniz suyu nakli iıi 

flahrukat, Benzin, Makine yall•r1 v.s. 

Ben.zin: 153 t. (şart. 245 k.rı) paz. 
Maden yatı: 188 ton (ıart. 349 krı) > 
Kriple kömOrü: 52 t. aç. eks. 
Marinlave kömllrü, 33 t. > 

TOrk antraaiti: 245 t. kapalı z. 
Neft yafı : 8 t. > 

Petrol: 60 t. paz. 

Mateterrlk 

Flatinr ve uf alt verniti 1. 7 t. 
Unkapanı mecari tasfiylaanesi için yapılacak 

ıüzreç ve elektrik kofresinin takviyHi 
Spor tüfe2i ve malzem .. i 
Portland çimentosu: 900 t. 
Beyaz ve ıiyah makara: 12000 ad. 

Erz•k, Zehlre, Et, Sebze, v.e. 

Taze f aıulye: 140 ton 
Arpa: 15 t.· 1aman: 7.S t.· ot: 7.5 t. 
Sl\t: 12 t. 
Y oturt: 9.6 t. 
inak ve mahrukat 
Bufday kırdınlması: 1100 ton 
Sıj'ır eti: 16 t. 
Koyun eti: 12 t. 
Kuzu eti: 9 t. 
Zeytin: 8 t. 
Sabun: 7 t. 
K. •t: 1200 t. 
Sade yatı: 30 t. 
Sıtır eti: 86.4 t. 
K. ot clökOm halıade 184 t. 

(B MUaayadaler 

Hurda dealr: 8 ten 
Qtkkin ve bina ankazları 
F•tia: 267 çift 
Kayın ve iürr•n o•unu: 212.5 kentel 
Etki eıya 

'aç. eks. 
ilave paz. 

kapalı z. 
kapalı z. 
paz. 

paz. 
af. ek•. 

paz. 

kapalı z. 

• 
> 

aç. eks. 
> 

paz. 
> 
,. 

pal. 
,. 

aç. art. 

pas. 

Beh 7 50 

1387 50 

30000 -
15000 -

48960 -
69660 -
1070 16 

619 41 
6798 75 
9600 -

12210 -

2995 -
333 -

17253 -
9600 -

k. o 15 
2381 25 
2048 -
2400 -

28000 -
43500 -
21600 -

K O 04 

208 -

Teminat Müracaat yeri 

Cıhanbeyli Sülükll Mubtarlığ'1 
18 75 lst. Belediyesi 
14 85 • 
18 57 • 
4 35 > 

74 30 Samsun Vilayeti 

650 10 Balıkesir Vilayeti 
167 85 • 

115« 74 Nafıa Vekaleti Su işleri Reisliti 

21 15 Ank. Valiliti 

1200 - Ask. Fab. ikalar U. Müd. SAK Ank. 
168 75 M. M. V. SAK 
418 50 M. M. V. SAK 

431 25 • 
93 15 > 

262 50 M. M. Vekaleti SAK 
144 38 > 

1552 50 > 

146 25 • 

348 33 D. 9. Yolları H. paşa 

17'..l3 50 M. M. V. SAK 
1500 - ) 
31' 88 lst. Belediyesi 

Günü Saat 

10-7-41 15 -
11·7·41 H -

1 

11-7-41 14 - ' 
11-7-41 14 - f 

11-7·41 14 -
14-7-41 15 -

15-7-41 10 -
15·7·41 16 -
30·7·41 15 -

21·7-41 15 30 

15-7-41 15 -
25-8-41 11 -
25-7-41 11 -

Keşif bed. 

249,80 

198,00 
247,53 
58,00 

Tahm. bed. 

139,00 

78,00 

31,00 

480,00 

30,0ü 

208,00 

333,00 

Teminat 

18,75 

14,85 
18,57 
4,35 

Teminatı ----
10,43 

5,85 

2,33 

36,00 

ı,25 

15,60 

24,98 

Y eşilköy çocukları kurtarma yurdu bina· 
sının tamiri. 

lstanbul 15 ci okul su tesisatının tamiri. 
İstanbul 1 ci okul biaasının tamiri. 
Beşiktaş 15 ci okul binasının tamiri. 

:ı 

.. 1 
Kadıköyiinde Osman afa mnhallesinin Sö· akt 

tüllü çeşme sokatın.ta 29·31 numaralı 
dükkan ank .. zıoıo satışı, 

Eyüpte Camii kebir hamaın çıkmazı soka· 
2'ıuda 4 No.lı hekim Kut uotıllın kemte· 
bi ankazının satışı. 

Unltapanında Haraççı kara Mehmet ma· 
halleiinin Hacı Yaltup so ... ağında ~ No. 
lı dukkao ankazınuı sahşı . ıon 

Sultanahınette Karanlık sebzecı sokatında 
6-~·10·12 \.'e 14 No. lı oukka ılar enka· 

riy 
zının satışı. 

Bayazıtta Camcıali mahalle.iııin Cumhu· ~fol 
riyet caddesinde 24-26 No. 1ı milnhedina ha 
9ina ankazının satışı. ple 

Balat atelyeıinde ~ulunıın 8 ton hurda de· ıe 
. . t n 

mırın sa ışı. 
Unkapauı mecari tasfiyehanesi için yapı

lacak ilave, silzreç, ve elektrik kofra• 
sının takviyesi. 

25-7-41 
25-7-41 

11 
_ i Ket'f ve tahmin bedelleri ile teminat ınikdarları yukarda yazılı 

işler ayrı ayrı pazarlığa konul.naştur. Şartnameleri Zahıt ve Mua· 

25-7-41 
26-7-41 
26·7-41 
26·7·41 

11 30
1 melit Müdürlüğü kaleminde fÖrüleltilir. ihale 11.7.941 cuma ıünil Hıı 

11 
_ J saal 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat mak• to( 

bu.z veya mektuplarile ihale i'ÜnÜ muayyen saatte 9aimi Encümen· -et' 
11 15 H de bulunmalan. f! 
10 30 -----------------------_..~rt 

Bolu Valllislinden : T4 
Ginsi Ebadı Miktarı Muhammen bed fÜl 

Lira K'· 'aiU 

10 301 ktit 

24.7.41 11 _ Pamuk yatak dikilmiş 100X200 S. 50 17 70 D 

Nevre-sim > 230X 140 S. 50 3 50 

23-7-41 11 -
25·7-41 10 -
23·7·41 14 -

Pamuk yastık • 100X45 S. 50 3 40 
Yatak çarıafı • 150X260 S. 50 3 '};O 
Yastık yüzü > 1ooxıoo 100 o 7S .9. 

Heni hastanenin ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı yazılı f' 
tak takımı 18 rün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. rtl 

ihale 15. 7.941 salı günü saat 15 de vilayet daimi encümeniıı'uil 

- - Cılaanbeyli SülUldU Nahiyesi Birliti 10-7-41 15 -
yap:tacaktır ıltt 

Şartnameyi ıörmek iıtiyenlerin hastaneye mllracııalları lıc 

104 07 Ticaret Vekaleti Ank. 

2150 - lzmir Ln. SAK 
1126 - Gelibolu Ask. SAK 

90 - lst. Defterdarlıtı 

7344 - Aık. Fabrikaları U. Müd. SAK Ank. 
9466 - ,. 

80 25 lst. Def terdarlıf1 
46 50 ) 

514 - > 

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

1831 50 Aslı:. Fabrikalar U. MUd. SAK Ank. 

224 63 O. D. Yollan H. paıa 
24 98 lıt. Belediyesi 

2-4-7-41 14 -

28-7-41 17 -
25-7-41 16 -
28-7-41 14 -

15-7-41 14 -
15-7-41 14 30 
24-7-41 ıs -
24-7-41 15 -
24-7-41 15 30 
25-7-41 15 -

15-7·41 15 30 

2c;.7.41 
11·7-41 

11 -
14 -

Beden Teraiyesi U. Mnd. SAK Ank. 27-7-41 15 -
1393 98 Nafıa Vekaleti 23-7-41 1' -
1440 - M. M. Veklleti SAK 25·7·41 11 -

Ank. Lvz. SAK 
178 59 lst. Belediyesi 
153 - lst. Komutanlıfı SAK Fındıklı 
180 - > 

Balıkesir Memleket Hast. 
495 - , Aak. SAK 
480 - Çanak. Deniz ~omut. SAK 
450 - > 

337 50 > 

240 - > 
262 50 > 

2100 - Gelibelu Ask. SAK 
6526 - Dıyarbakır Ask. SAK 
1620 - Trabzon Aık. SAK 
1104 - Çorlu Ask. SAK 

• 

15 60 fst. Belediyesi 

• 
Orman Koruma Müst. Tb. SAK 

28 70 Eminönü Orman Böli'e Şefliti 
- - Nafı• Vekaleti 

14-7-41 11 -
23-7-41 14 -
24·7·41 11 -
24-7-41 11 30 
22-7·41 15 -
17-7-41 16 -
28-7-41 15 -
28-7-41 15 -
28-7-41 15 -
28-7-41 16 -
28-7-41 16 -
25·7·41 15 -
12-7-41 10 -
12-7··41 10 -
14.7.41 15 -

11-7-41 14 -
11·7-41 14 -
18-7-41 
23-7-41 15 -
21-7-41 10 -

Muvakkat teminat 109 lira 75 kuruştur &at 

Mobilyf, Bür ve ev eşya~ MUJa.mba, Hafı v. s. tn 
ak. 

Clhanbeyll SUIUklU Nahiyesi Blrllllnden ı 

Sülüklü okulu için 50 adet sıranın ve beher sıra 750 kuruşa t 

siltmeye konuldutu ve ihalesi 25.6.941 ıününe talik kılındığı br.t 
yevmi mezkilrde talık çıkmadığından artırma ve eksiltme kanunu '•e 
cibince eksiltmenin ıO ıün uzatıldıtı ve ihalenin 10 tegımuz Petfele 
be günü saat 15 de yapılacatından taliplerin tayin edildiği ı•aa 
Sülüklü birli2'ine müracaatları ilan elunur. 

" M 717 >XF 

Matbaa işleri, Kırtasiye va yazıha.ıe Lvz. atı 

Ankara VilAyetlnden : 
ıar 

Hususi Muhasebe Müdürlütünce nümuneleri veçhile tab ettir &:.k 
800 cilt bina verıisi ihbarnamesi 2490 sayılı kanun hükümlerin' ne 
fik•o aqık eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 600 lira olup muvakkat teminatı 45 lira~ 
Eksiltme 21.7.941 pazartesi iÜnü saat 15,S e Vilayet Ene' · 

ninde yapılacaktır. 
İsteklilerin ° o 7,5 muvakkat teminat makbuzlarile birli itte lll 

günü muayyen ı.aatte Vıli.yet Daimi Encümenine ve şartnamesiıı al, 
mek isteyenlerin Je her ırüıı bus11si muhasebe iahakkıık Müdurl•a 
müracaatları. 

M. M. Vekaleti &atanıillma Komisyonundan: 
Komisyonda mevcut nümuneleri gabi 1000 kilo iooe parafi11 

ıömen kağıdı ile 1000 kilo kalın parşömen kağıdı 24 temOI 
perşembe günil sut 11.30 da A'llnrada M. M. V. satınalmı 
yonunda pazarlıkla ihale edilecektir. İnce kağıdın kilosuna 1 
knhn kağıdın kiloJuna 85 kuruş fıat tahmin edilmıştir. iste~ P 
285 liralık kati teaıinatları ile birlıkte pazarlık gün ve saatiııd' 
kor komisyonda bulunmaları. 

v 
n 

P. T. T. Umumi MUdiJrlUDUnden : d 
941 İzmir E.nternuyol Fuarı hatırası elmak üzere 6 iıf 

580,000 adet posta pulu tabettirilecektir. \ 
Mnhammen !Dedeli 2050, teminatı 307 lira 50 kuruş olup 

iığın 12.7.941 cumartesi saat 11 de pal tabiy.ıtmda müteh• 
lipler arasında P. T. T. Umumi Müdürlüğü Satınalma Komi•f 
yapılacaktır. Talipler şartname almak veya okumak için "iJ 
Evkaf apartımanının birincı katında Levazım Mudürlütünlie 
şekkil Satınalma Komisyonuna ve lstanbulda Levuım UmuOJ 
ıu muhasipliğine müracaat edebilirler. 

M. M. Y. Satlnalma Komisyonundan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 65 kuruş olan bio ~i.,ı 

laj kifıdı 'l4 temmuz 941 pertemhe günü saat 11, 15 te /V.. 

M. M. Vekileti Saaınalma Komiıyonunda pazarlıkla ihale e~ 
den isteklilerin 97,5 liralık kati teminatları ile birlikte p• 
ve saatinde verecekleri kitıt nümuneleriyle birlikte mezkO' 
yond• bulunmaları. 



r ..... 1Nl MONAKASA GADTESI 

tr bal --- F.At! , - NiW sr Ş!\}§1+'! .. 

at-YUkleme-Boialtma 
Eksiltme t7 temmuz 941 perşembe günü saat 15 de vekalet utınalma 
komisyonunda yapılacaktır. istekliler eksiltmeye girebilmek için 2-190 
sayılı kanunda yazılı şrrtları haiz vesikaları hamil bulunmaları lazım
dır 

rilnlerde Merzifonda askeri satmalm:ı komisyonunda yapılacaktır. 

Hadımktiy Askeri Satmalm• Komlayenundan : 

keciden Karaburuna sigortalı takriben beher tonu 6 liradan 
tn arpa naklettirilektir. isteklilerin 12-7-941 günü saat }q 

adımköyde eski komutanlık bahçesinde askeri satın alma komi· 
ından ya pılacaklır. Taliplf'rin belli vakitte komisyona g~lmele-ri. 

Gelibolu Askeri s.tınalma Komisyonundan: 
lohtelif nakliyat yaptırılacaktır. Tahmin bedeli 15000 lira ilk tc
ıı 1125 liradır. PaZ1rlıkla ekı;iltmesi 25.7.941 g"ÜnÜ :.aat 16 da 
•luda eski şuae binaeında Askeri Sahnalma Koınlııyonunda yn
akhr. Taliplerin belli vakit Komisyona gelmeleri. 

lnlr Levazım Amlrllli Satlnalma Komisyonundan 

eeyikli odunluk iskelesine motor la ge im ekte olr n ve iaşenin mo· 
rdan tabliyesi ve memurlarımızın göstereceğı <l!p >lara nakil ve 
edilmeıi kapalı zarf usuliyle mukaveleye baflanac!lkhr. 
lüteahhıd İskele y:ıpılmcaya kadar güLıde !>O ve hkele yapıltiık· 
IOnra 75 ton hamaliye tahliye taşıyıp iıtif ettirmeye mecburdur. 
'apılacak ınukavele tasdik tuihiaden itibaren on bin ton için 
lber olacak.tır. On beş bin tonu tecavüz etmemek şartiyle ciheti 
riye ve bu miktard.ın dahıı aşağı tahliye ettirmekte serbe~ttir. 

uhammen bedeli 31) bin muvakkat teminatı 1150 liradır. 
.halesi ~8 Temmuz 941 pazartesi günü saat 17 de yapılacaktır. 

lerin ihale güı1nü ihale sa11tından bir sut evvel teminat ve t"k-
e 2490 sayılı kanunun yazılı vesikalariyle birlikte Ezine Askeri 
nalma KomiyGn Başkanlı~ıııa müracaatları. 

ahrukat, Beızin, Makina yağları 

Ankara Vallllllnden : 

iHusuıi idare ile naha, aygır deposu ve ilk okullar ihtiyacı ıçın 
ton meşe, 60 ton gürgen odunu ile 1500 kilo çıra ıçık eksiltme 
ıetile mübayaa edilecektir. 
Hepsinin muhammen bedeli 3150 liradır. ihale 21 temmuz 1941 

tesi günü saat 15,30 da vilayet daimi encümeninde icra edile-

ktir. 
Taliplerin 236 lira 25 lcuru~luk teminat makbuzlarile birlikte iha
rünü vilayet daimi . encimenine, şatnamesini görmek ve fazla 
Uit almak isliyenlerin keza daimi encümen kalaınine müracaatları 

D elunur. 

Çanakkale lleledlyeslnden: 

Elektrik ve su makinelerinin senelık ihtiyacı olan 100 ton mazot 
~ .9.941 günü saat l::> te açık eluillme suretile salın alınacaktır. 
t Kilo.suna 14, !5 kuruş tahmin edilen mazotun mübayaa ve tediye 
rtlamıı görınek iıtıyenlerin B.,lediye muha~ebesine müracaatları. 

,luiltmeye gireceplerin 108,37 liralık muvakkat teminat veya banka 
•k.tultuile birlikte 2·1!10 sayılı kanunun 4 üncii maddesinde yazılı 
ılielerle münakasa 2ünü saat 15 te Belediyedelti Komisyona müra
aatları. 

• * • E.tek.trik su makinelerinin senelik ihtiyacı olan 400 teneke 
tnzin 17.7.941 iUnü saat 14 te açık eksiltme suretile satın alına

ak.tır. 
Tenekesi 4.85 lira tahmin edilen benzin mübayaa ve tediye 
llanuı 2örmek istıyenier Belediye Muhasebesine müracaatları. .E.k

ltmeye gireceklerin l'b,50 liralık muvakk4t teminat veya banka 
lı.tubile birlikte 1490 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı bel· 
leıle münakasa tünü saat 15 te Belediyedeki komisyona müra· 

alları. 

* * • Elektrik ve su makinelirinin senelik ihtiyacı olan 10 ton va· 
m mak.ıne yatı 17.7.941 2ünü saat 15 le açık eksiltme suretile 

ıatın alınacaktır. 

latan bul Defterdarhiından : 
Miktarı Muhammen ton Tutarı Teminatı 

Nevi ton fiyatı lira lira lira 

Kır iple 5'.l W,58 1070,16 80,25 

Marinlave 33 18,77 619,41 46,50 

--- ---
1689,57 126,75 

Galata oıuaınc:le ve istihlak verıileri müdürlüğü ile Tophane ve 
Maliye şubesinin 941 yılı ihiiyacı için yukarıda yazılı 52 ton kıriple 
ve 33 ton marinlave kömürü mahallerine teslim şartile ve hizalarında 
rösterilen muhammen bedeller üzerinden tevhiden açık eksiltme ile 
mübayaa deilecektir. Eksiltme 24.7.941 perşembe ırilnil saat 15 tle 
milli emlak müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır 
isteklilerin rösterilen miktarda muvakkat teminatile komisyona mü· 
racaatları muktezidir. Huıusi şartname her ıtün milli emlak 4 üncü 
kaleminde gerülebir 

• • * Defterdarlık deva iri ile mülhak müdiriyet ve maliye şubelerinin 
941 yılı ihtiyacı için milbayaa edilecek olan 245 ton Türk antrasili; 
24. 7.941 perşembe ıünü saat 15.30 da Milli Emlak Mildürlüiünde 
toplanacak olan Komisyonda kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir . 
Mahallerine teslim şartile ve lteher tonu 27.75 lira hesabile muham· 
men bedeli 6798.75 teminatı 515 liradır. isteklilerin teklif meldup· 
larını ~ynı gün saat 14.30 ya kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
reislitine tevdi etmeleri ve ihale esnasında bizzat bulunmaları veya 
resmi vekil bulundurmaları mulc.tazidir. Hususi şartname her rün 
Milli EmlalC Müdürlüğu 4 üncü kaleminde görülebilir. 

D. D. Y. ve Limanları işletme u. idaresinden: 

Muhammen bedeli 9600 lira olan 8 ton neft yağı 25.7.941 cuma 
j'Ünü saat 15 de kapalı zarf usulü ilo Ankarada idare binasıncia satın 
alınacaktır. 

Bu işe ıirmelı: istiyenlerin 720 liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nurı tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ıün saat 14 de kadar 
komisyon reislığine vermeleri lazımdır 

Şrrtnameler parasız olarak Ankar.ıda malzeme daire)indeo, Hay· 
darpaşada tesellüm ve sevk Ş"'fıliğind~n d<ığıh1a~:ıktır 

M ü t e f a !.! t,.k 
Devlet Demiryolları ve Limanları işi. u. MiJdilrlUOUnden 

Muhammen bedeli {2995) lira olan lO~J kilo Fıatiııg verniği ile 
700 kilo asfalt verni~i 25.7.1941 Cumı günü saal (11) de on birde 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki koınisy.>.1 tarafında ııçı'< ebilt
me usulile satın alınacaktır. 

Bu işe rirmek is ti yenlerin (U-t) li(a ( '13) k.ıruş\uk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiğ'i vesaikle birlikte ekıiltme günü saatine 
kadar komiıyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameleor komisyondan parasız olarak datıtılmakta
dır. 

inhisarlar Ankara Ba,mUdUrlUIUnden 
Ankara inhisarlar rakı imalathanesi ihtiyacacı için şartnamesi mu

cibince '.l,400,000 adet boş rakı şişesi alınacaktır. 
Muhammen bedeli 4i.700 liradır. Muvakkat teminat 3653 lira 

olup, iheleyi müteakip yüzde 15 e iblat olunacaktır. 
U temmuz 1941 salı günü saat 15 de Ankarada inhisarlar baş

müdürlüğüncieki komi,yon huzurunda yapılacacaktır. 
Taliplerin şartnameyi 'l44 kuruş mukabilinde lstanbulda Kabataşta 

levazım şubesiyle, Ankara başmüdürlüğü satış şubesinden alabilirler. 

M. M. V. Sabnalma Komlsyonunan • 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri 
Miktarı Tutarı Teminatı ihale ıün, saati 

Cirısi 

Sade yaf 
Kuı u ot 

kilo lira lira 
14,400 21,600 1620 30.7.941 

1,440,000 97,'200 6110 31 > " 

Kayseri Maarif MUdUrlUIUOUnden 

1, 
10 

Pazarören köy enstitüsü ve bu enstitüye bağiı etıtıaen kursu için 
aşafıda mıkdarı yazılı ekmek ile sadt'! yağı 18 temmuz 1941 cuma 
rünü saat 15 de ekmek, saat 16 da yağın ayrı ayn ihalesi Kayseri 
maarif müdürlü binasında kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

lıtekliler bu işe ait şartnameyi maarif müdürlütünde rörebilirler. 
ihale için ticaret odası vesilcaııı talep edilecektir. Kapalı zarflar 

en g'CÇ ihale Saatinden bir Saat evveline kadar maarif eairesindeki 

alım satım komi~yonuna verilmelidir. 
Cinsi Miktarı Beher kilesu 
Ekmek 280,000 12 kr. 
Saee ya~ı 13,000 150 • 

Teminatı K. Yekan 
2528 L. 33600 L. 
14,2 • 50 19~00 • 

Erzincan Satın.Al:na Komlayonun .. an : 
Beher kilosu 22 kuruş fiyat tahmin edilen 250 ton 1tiır elinin 

kapalı z.arfla eic:siltmesinın 23 lemnıuz 1941 çarşaaaba a-ünil saat 15 
te Erzincan Sa. Al. Ko.da yapılacal.:tır. 

Muhammen bedeli 55:000 lira ilk teminatı 4.000 liradır. 
Şartnamesi Ku.dadır isteklilerin bı)lli günde saat 14 e kadar teklif 

mektuplarını Ko.na vermiş olmaiarı lazımdır. 

Çorlu Askeri Satmalm• Komisyonundan: 
Döküm halinde teslim edilmek şartile beher kilosu 4 kuruıtan 184 

ton kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 14.7.9.U pazartesi sa· 
at 15 de Çorlu askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 7360 lira, kati tem!natı 1104 lirad1r. Taliplerin belli valı:itt• 
Çorluda askeri satınalma komisyod11nda bulunmaları 

(D.t..VAMl DORDÜNCO .SAYFADA) 

- . 

bEvLET ·oEMiRYOLLARI vE LiMANLAR·ı . . . . . . . 

· 15L[TME GEH~l Ol~Ei\T08LUGUf'iDEN 
Muhammen bedeli 14,:300 lira olan ve 20 metre murabbalık 

topu 40 kilo gelen 650 rulo beton inşaat için tecrit nya bina 
damlarını örtmek için i.la cins karton bitüme 31. 7 .1941 per,e111be 
srünü saat (15) on beşte Haydarpataea Gar binası dahilindeki Ko
misyon tarafından kapalı ~arf usulile satın ahaacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1072 lira 50 kuruşluk muvakkat te
minat kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtni zarf
larını' ayni gün ıaat (14) on dörde kadar Komisyon Reiıliiiae ver· 

meleri la:ı1mdır. 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan para11z olarak datıtılrnak-

tadır. 
(5503) 2-4 

,----------------------~~ GÜVEN 
Yanıın aöntlürme Makinaları ve Eczalan 

Güvenebilecej'iniz biricik yanıın söneürme Makinaları 
ve Eczalarıdır 

GÜVEN 
Yangın söndürme ve ıis yapma makinalan 

ve yedek eczalarmı tercih ediniz. Zira : 
UCUZ ve DAYANIKLIDIR 

._HiDAYET ERKAN 
NACI 

İntibah Han No. 6 Halilpafa aek . 
Karaköy - Galata 

Kilosuna 45 kuruş tahmin edilen vak.um yağı mübayaa ve tediye 
rtlaıını 2örmek istiyenlerin Belediye Mnhasebesinde müracaatları. 

ksiltmeye iİrecek:.lerin 335 liralık muvakkat teminat veya banlca 
aektubile birlıkte 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesi ode yazılı bel

lerle münakasa ıünü saat 1:> te Belediyedeki komisyona müra· 

• * • Elektrik ve ıu makinelerinin senelik ihtiyacı olan 100 ton 
fman2al kömürü 17 .7 .941 günü saat 15 te açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. Kiloıuna 4,5 kuruş tahmin edilen mangal kömürünün mü-

Seherine tahmin edilen fiyatı (120) yüz yirmi kuruı olan 10.000 
adet kantarma demiri pazarlıkla münakasaya konmuştur. ihalesi 
11-7-941 cuma günü saat 11 dedir. Kati teminatı 1800 liradır. Evsaf 
ve ıartnaınesi M. M. V. satın alma komisyonunda görülür. isteklilerin 
kanunun emrettiği bel2elerle ihale gün ve saatinde komiıyona gel· 

meleri. 

'---------------------~---

1'ayaaıı ve tediye şarllanın görmek istiyenlerin aelediye muhasebesine 
müracaatları. E.ltsiltmeye rireceklerin 337 .50 liralık muvakkat teminat 
veya banka mektubile birlikte 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesin
yaz.ılı bel2elcrle münakasa 2ünü saat 15 te Belediyedeki komiıyona 

Devlet Demir Yolları ı,ıetme U. MUdUrlUIUden : 

Muhammen bedeli 7350 lira olan 30,000 kilo karpit 14.7 .1941 
pazartesi ıünü saat 15 •nbeşte Haydarpaşada Gar binası dahilin deki 
Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek isteyenlerin 551 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat 
v~ k~nunun tayin ı:ttiti vesilcalarla tekliflerini muhtevi ı;arflarını ay
nı 2un saat 14 on «lörtle kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazım
dıi. 

Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak datıhl mak

tadır. 

Ankara Levazım Amlrhği Satınalma Komisyonundan 

Kapalı zarfla 1745 ton lavamarin kömürü satın alınacaktır. 
Beher kilosunun muhammen fiatı 1845 kuruş 70 santimdir. Muvak

kat teminatı ı41o lira olup ihalesi 21.7.941 pazarleıi rünü saat 15 

dedirr. 
T l f mektuplvrını bir saat evvel komisyona vermeleri 

aliplerin tek i 

Hariciye Vekaletinden . . 

. Vekalet makam otomobili ile nakH vasıtalarının bır senelık ben

b 'l.ın ihtiyacı olan 16 bin litre benzin açık eksiltme ile ~hnacakhr. Mu· 
llllQle" bedeli 4672 lira olup muvakkat teminatı 3.)0 lıra 40 kuruıtur. 

Ankara beledlyeainden: 

Beleiliye ihtiyacı için alınacak olan 120 ton çimento en beş ıün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 3720 liradır. 
Teminat 279 liradır 
Şartnamesini ıörmek istiyenlerin her .. gün Encümen kalemine ve 

isteklilerin de 22.7.941 salı günü saat 10,30 Beleeiye dairesinde 

müteıekkil Encümene müracaatları 

• * • 500 kilo çim tohumu on beş gün müddetle açık eksiltmeye 

konulmuştur 

Muhammen aedeli 1500 liradır 
Teminat 112 lira ~O kuruştur 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün Encümen kalemine ve 

isteklilerin de ı2. 7.941 sah ~ünü saat 1 O, jO da Belediye dairesinde 
müteşekkil Daimi Encümene müracaatları 

Erzak, Zahire, Et, SQbze v. s. 
~~-~~__._:..--....... """""--~ 

Bolaylr Askert Satmalma Komlsyonunclen : 

Aşa2'ıda yazılılı mevad alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmeleri Bolayir ci· 
varında aıkeri poata 700 askeri sahnalına komisyonuoda yapılacaktır 

Taliplerin belli vakitte komisyona relmeleri 
Ciusi Miktarı Tutarı Teminatı 

ton Lira Lira 
Saman 500 20,000 3000 
Kuru ot 500 3l,500 4875 

1 hale ıün ve sa. 

11.7.941 
> • 

16,30 
ıs 

Merzifon Askert Satınalma Komisyonundan : 

Aıa~ıda yazılı mevadın pazarlıkla ekıiltmeleri hizalarında yuıh 
J. 

:a. ÇOCUK HEKiMi -

Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palu No. 4 
Pazardan maada herglln s. 15 ten 

sonra Telefon No. 40127 

Hususi Muallim 
Eleme, bütünlemeye kalan 

talebeye Kimya, P'izik, Riya· 
ziye, Tabiiye, lisan dersleri ve
rilir. Saat 10-12 aruınaa • 

Tel: 40110 
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ABONNEMENT 

Vllle et ProYlnce 
3 mola Ptn. 450 
6 • • 8SO 

12 • • ısoo 

Etnuırer: 12 moiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs s 

Pov la P1İbllclü ı' adreaer 

l I' Aclalnlatration 

MERCREDI 

Q U O T 1 D l 1! N D 1! S A D .1 U DJ C A T 1 O N S . . 
ADMINISTRATION 

MUNAICASA GAZETESi 
Galata, E.aki Gtımrtlk Cad. 

No. 52 

T616phone ı 49442 

Joumal Professlonnal des Fournisseurı et das Entrıprınaurs da l'Etat Bolte PMtale No. 1261 

Tableau Synoptique 
8 VZ::Z:F.:! 

lies Adjudicatlens euvartas Aujourd'hui . ~' e·sr -- - -

(QÇONc(f SAYFADAN DEVAM) 

Pell• EnstltUaU MUllUrlUIUnden : 

Objet de l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabals 

Mode 
d'adjadioat. 

Priz Caution. Lieuıt d'adjudication et du 
eıtimatif proviıoire Cabier des Charres 

Constructlons·R6peratlen·Tr•w. Pultllcs·Met6rlel de Conetructlon· C.rtographle 

Reaoavellement des partieı en bois et repar. 4ea P.obliqae 990 73 14 30 Viliyot Samsan 
mora det troiı ponb ıitueı entre Ladik ot !rllaa 

Repar. bitiıae clab Protection Enfance a Yeıilköy 
> inatall. eao 15eme ecole lıt. 
> a,&tiıae lero ecole lıtanbul 
• • 15eme ecolo a Beıiktq 

CoDıtr. ehambre au villare (aj.) 
Rjpar. cbaouee ıur route Bandırma • Gönen 

• pont 
Repar. 6lentioa et amelioratien ancienaı difH 

de la plaine de Menemen et acbevement trav. 
irriıatien (oab. eh. 1849 p.) 

Cenıtr. parapet ea boia 

Gre a rre 
c 

• 
• 

Publique 
> 

Pli c-ch. 

Gr' rre 

249 80 18 75 Gom. Perm. Municip. lıt. 
198 - 14 15 > 

247 S3 18 57 • 
58 - 4 35 ,. 
60- Muhtar SillüklG de Cihanbeyli 

8668 - 650 10 Vilayet Balıkesir 
2238 - 161 85 > 

369868 47 18544 74 Ministere Trav. Pub. Depart. Aff. 
Hydrauliques 

375 28 15 Vilayet Ankara 

Predult• Chl111 l11uea et F hernı ace 11t111uea·lnterunı ents Senlterlree-Fournlture 11our Hoplteux 

Jours Heures 

14-7-941 15 -

11-7·41 14 -
11-7-41 14 -
11-7-41 14 -
11-7-41 14 -
10-7-41 15 -
15·7-41 10 -
15-7-41 16 -
30-7-41 15 -

21-1.41 ıs 30 

Cblôrure de ebau: 20 t. Gre i rr' 8000 - 1200 - Com. Ach. Dir. G6n. Fab. Mil. Ank. 15-7-41 15 -
Salyoilate de aoude: 500 k. Publique le k. 4 SO 168 75 Com. Acb. Min. BOf. Nat. Ank. '25-8-41 11 -

llectrlclt6-Gaa·Che11ffaıe Centrel (lnetellallon et Mat6rlel 
Ampoale i mercare: W p. Paltli41ue 4'45 -

H aklllenı •~t·Cheuaaurea-1 lsaus-Culra 
Sabota: 612 paires 
Cair rlaoe et peaa 

Poblique 
> 

4896 - . 
4l2S - · 

Atneublement pour Habltatlon et Bureaux·Tapluerle ete. 

Bencı SO p. (aj.) la p. 7 59 

TNlvaua ll'lmprlmerle·Pepeterle·Peurnlture de •ur-us 
lmprima . Publiqae 600 -
Papier parcbemin i paraffine mince: 1 t. papier Gr6 i rr6 

parchemin rroı: 1 t. 
Papier d'emballare: 10 t. ,. le k. O '5 

Trenspott•Charıe1r.enl-~6cher9ement 

Trav. oharremeot et decbarrement effeta 
Div. tranıperta 
Traaa port d'Hu de la mer de Saraybarna au 

salon tle ventea de pei11oaı 5-10 t. par jour 

Cemlluatlble • Cerburent • Hulles 
Charlt.n lanaarin: 1745 t. 
Beuine: 16000 litreı 

• 153 t. (Gala. eh. 245 P.) 
Haile minerale: 188 t. (Cah. eh. 349 P.) 
Cbarlton crilale: S2 t. 
Cbarbon marinlave: 33 t. 
Antbracite turo: 245 t. 
Haile aaphte: 8 t. 

Dlvers 
Bouteillea vide de raki: 2,400000 p. (Cab. eh. 244 P.) 
Fer pr. liceu: 10000 p. 
Semenees de fleurı: 500 it. 
Ciaent: 120 t. 
Renforcement coffret electriqae et oonıt. rrille 

pr. eanalisation Unkapanı 
Venaiı Flatinr: 1 t. 
Fuil et articlea de aport 

Prowlalo•• 
Foin: 12 t. 
Viande de boeuf: 16 t. 

• de ınooton: 12 t. 

• d' arneau: 9 t. 

Pli oaob. 
Pablique 
Pablique 

Pli cacb. 
Pablique 
Gre a rr• 

• 
Publi411ue 

• 
Pli cacb. 

• 

30000 -
15000 -

• 

4672 -
48960 -
69660 -
1Q70 1, 
619 41 

6798 75 
960Q -

48700 -
Gre a rre la p. 1 20 
Pabliqae 1"500 -

• 3720 -
Gr6 i rr6 333 -

Publique 
Pli caob. 

Gre i rr6 
Pli cach. 

• 
• 

2995 -

28t00 -

Oliveı: 1 t. . Publlque 
Savon: 7 t. > 

Haricota fralt: 140 t. Gre i ıre le k. O 15 
Orre: ıs t.· paille: 7.S t.• fein: 7.S t. Poblique 2381 2S 
Lait: 12 t. • 2040 -

y orheart: '·' t. • 2400 -
Pala Pli cıcb. 18682 50 
Viu4e ete. • 29805 59 
a.ıarn et &omaıe: 4 leta • 17419 -
Hariootı Hat 75 t. Gre l ır6 le k. O 22 SO 
Palnı 280 t. ,Pli oach. "3600 -

"""' 13 t, • 19~-

348 38 tere Exploit. Ch. Fer Etat H.pa4a 

361 20 Municip. Ankara 
31' IS Cem. Porm. Monicip. lıtanbul 

24-7-41 11 -

2l-7-41 10 30 
23-7-41 14 -

- - Union NaJaiye Snlnklii ~e Ciha11beyli 10-7·41 15 ·-

4S - Vilayet Ankara 
285 - Com. Acb. Min. Def. Nat. ADk. 

97 50 

2 l50 - Cem. Ach. InteDd. lzmir 
1126 - Com. Ach. Milit. Gelibolu 

90 - Defterdarat lst. 

2416 - Com. Ach. lnteod. Ankara 
350 40 Miniıtire Aff. Etranrereı Ank. 

7344 - Cem. Ach. Dir. G~n. Fab. Mil. Ank. 
9466 - " 

80 25 D~fterdarat lst . 
46 50 > 

514 - • 
720 - Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

Bar. Exp. Haydarpaşa 

3'53 - Dir. Pr. MenopolH Ank. 
llOO - Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
11'2 50 Municip. Ankara 
l79 - • 

24 98 Com. Perm. Municip. İstanbul 

224 63 Ure Exploit. Ch. Fer Etat H,paıa 

Dir. Gen. Liru• Sportivo Ank. 

2100 - Com. Aoh. Milit. Gelibolu 
480 - Com. Aob. Cemmand. Mariae i 

Çanak. 
450 - • 
337 so > 
250 - • 
262 so > 

Com. Aob. lntend. Anlt. 
178 59 Com. Perm. Municip lat. 

21-1.41 ıs 30 
24-7-41 11 30 

24-7-41 11 15 

28-7-41 17 -
l5·7-41 16 -
28-7-41 14 -

21-7-41 15 -
17-7-41 15 -
15·7-41 14 -
15-7-41 14 30 
24-7-41 15 -
24-7-41 15 -
24-7·41 1; 30 
2>-7-41 15 -

22-7-41 15 -
11-7-41 11 -
22·7·41 10 30 
22-7-41 ıe ~o 
11-7-41 14 -

25-7-41 11 -
27-7-41 ıs 

25·7-41 15 -
28·7-41 15 -

1 

28-7-41 15 -
28-7..fl 15 -
28-7-41 16 -
28-7-41 16 -

14-7-941 11 -
23-7-41 14 -

153 - Cem. Ach. Command. Mil. lıt. Fındıklı 24·7·41 11 -
180 - > 24·7·41 11 30 

1401 19 Com. Ach. Ch. Fer Etat Eaki4ebir 25-7-41 15 30 
2235 42 > 24-7-41 15 -
1306 43 • 25-7-41 14 30 

Com. Acb. lntend. Ank. 14-7-41 9-
2520 - Djr. lnıtr. Pub. Kayıeri 18-7-41 15 -
1462 - ) li-7-41 16 -

Beher 
kilosuna 
tahmin Muvakkat 

edilen fiat teminat 
Nevi 

Miktarı 

kilo kr sa. lira kr. Tarihi fÜnÜ 

Süt 5000 25 ) 150 28. 7,,41 pazart 
Y oğ'urt 2500 30 ) 
Kesme şeker 2000 52 ) 251 28.7.941 pazart 
T • ıeker 5000 48 ) 

Peliı enstitüsünün 941 yılı ihtiyacı için pazarlık sureti 
rıda yazılı airt kalem erzak alınacaktır. Pazarlık günü ve s 
muvakkat teminat miktarlan bizalaranda göıterilmiıtir. Şartn 
lis enstitüsü muhasebesinde görülür. lıteklilerin teminat mak 
banka mektubu ve veıaiki lizimelerlyle muayyen gün v~ saat 
enstitüsü binasında müteşek.ltil k.omisyontla bulunmaları. 

lzmlr Levazım Amlrlill Satınahne Koml•ronu 
200,000 kilo ııtır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi ' 

salı rünü saat 16 da İzmir Lvz. imirliti satın alma kemis 
yapılaeaktır. Hepsinin tahmin lıMıtleli '4000 lira, ilk teminatı 

radır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda (Örülür. Taliplerin k 
ıikalariyle teklif mektuplarını ihale saattincien bir saat evvel 
yona vermeleri. 

* * • 87,300 kilo sade yat alınacaktır. Kapalı zarfla e 
23.7.941 çarıamllla fÜnÜ saat 16 tla lzmir Lv. imirliti satın 
komiıyonunda yapilacaktır. r.-min bedeli 135,315 lira ilk 
8816 liradır. Evıaf ve tartnameıi komisyonda rörülür. Talipl 
nuni voaikalarile teklif mekıuplarını ihale ıaatindeD ltir saat 
kemisyana vermaleri. 

D. D. Yellen Eekltehlr S•tlnelm• Komleronun 
Mubamaen bedeli 18682 lira 50 kuruı olan ekaek 25. 7 94 

tünü saat 15,30 tla kapalı zarf uuliylo Eski .. hirtle {;er atel 
dilrliik binasındaki komisyon tarafından ıatın alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 1401 lira 19 kuruıtur. Taliplerin kan 
yin etditi vesikaları ve tekliflerini ayoi fÜn saat 14.30 a ita 
miıyen reiılitine vermelsri lazımdır. 

Şartnamnler parasız olarak Esldıehir k~misyonundan An 
Haydarpqa, Sirkeci idare veznelerinden alınabilir. 

• * • Muhammen bedeli 2981.>5 lira 50 kuruı olan 7 kaledl 
et nevinden ihtiyacat 2~.7.941 perıemlte rünü saat 15 cie ka 
usulü ile Eskiıehirde Cer atelyesi mildirltlk binuı içincieki k 
tarıfından ıatıa alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 2235 lira 42 kuruıtur. Taliplerin kanu 
yin ettiti veıikalarile tekliflerini ayni sün saat 14 e kadar ko 
reiılifine vermeleri lizımdır 

Şartnameler 149 kurq mukabilinde Eskiıehirdeki 
Hı1darpqa, Sirkeci idare veznelerinden alınabilir. 

•*• Muhammen bedeli 17419 lira olan 4 kalem yaf ve 
25.7.941 cuma rünü ıaat 14,30 da kapalı z•rf usulü ile Esk' 
Cer atelyesinde müdtırltlk binasındaki- kemiııon tarafından sa 
nacktır. 

Muvakkat teminatı 1306 lira 43 kuruştur. Taliplerin kamıJI 
yin ettiti veaikalan ve tek.liflerini ayni riia saat U,30 'a ka 
misyon rei•lifine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler parasız elarak Eıkiıehirdeki komisyond111 
Haydarpqa, Sirkeci idare veznelerin.ton alınabilir. 

Ankara Levezım Amlrllği &abnehna Komlaronull 
75 ten kuru fasulye alınacaktır. Pazarlıkla ekıitme 1 

pazartui .Onü uat 9 da Ankarada Lv. amirliği aatıD alma 
syenaDda yapılacaktır. Beher klloıaaan tahmin fiab 22 ka 
santimdir. Taliplerin temiaatlariyle komiayeDa relmeleri. 

HetlımkBr Aekert S.tın Alma komleronunde 
Afaj'ıda yazılı mevad alınacaktır. Puarhkla elulltmeleri 

larında yazılı rtin ve ıaatlertle Hadımk&,cle ukeri ubn al 
misyonunda yapılacaktır. ihaleden Hnra takarrGr edecek fia 
rindea yüzde 15 kat'i teminat alınacakbr, 

Cinıi Miktarı lı.al~ rünü ve ıaati 
Kilo 

Süt 1308 22.7.941 1, 
Yoprt 1800 22 " " 

16 
SGt 1300 22 " " ıs 
Yoturt 1800 22 " ., ıs 
Slt 1300 22 " " 14 
Yoj'art 1808 22 " " 14 
OdaD 380.000 21 ., 

" 
14 

Salça 2000 17 " " 
14 

imtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktlrtl: ISMAIL GIR11 
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