
SALI 

HER G N ÇIKAR IKTI A f, MALI, TICA YE ZIR I ~---------------·-~ 
ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kuruş 

3 Ayhtı 450 
6 • 850 

12 • o 
Ecnebi memlek,.tler in 

12 Ayhğ-ı 2700 

SAYISI 5 KURUŞ 

Günü geçon nııshalar 

20 kuruştur 

Umum ucc r ı 

KO o IK HAB L 

Arttırma kanunu 

liyor 
değiştiri-

Arttırma, ihale ve eksiltme ka· 

:~n~~da şu muvakkat madde ile 
~ışıklik yapılacaktır: 
<19 39 Avrupa harbinin devam 

elti~i nıudd t .. d . 
1 

6 e ıçın e ecnebı mem· 
eketlerden satın alınacak her 

turlü 
1 

~şya ve levazım, 2490 sa· 
~1 1 arttırma, eksiltme ve ihale 
b a~unu ile 1050 sayılı muhase· 
cı Uınumiye kanununun 3 ncü 

~addesinin (A) fıkrası hükümle· 
rı · l nın tatbiki kabil olmıyan hal· 
erde, ait olduğu vekaletin teklifi 
~e Maliye Vekaletinin mütalcası 
U~erin~ icra Vekilleri Heyetine• 
lesbit edileçek esaslar dairesinde 
IJıiibayaa edilebilir.» 

Teneke getiriliyor 
Memleketimize külliyetli mik· 

t~rda levha halinde teneke ~eti
r~lınektedir. Bunlar, konserve fab
tıltalarıoa, petrol kumpanyalarına 
v . h e ı racatçılara dağıtılacaktır. 

Gazoz fabrikalarının teneke 
1htiyacı 

Piyasada · 
aıadıeı . şısc ağızlıkları kal· 

0 
•çın şchıimizdeki buı 

.azoz fabr k 1 h ne . 1 a arı kapanmak te • 
1 csı1e karşılıışmışlardır. Fabrika 
sahipleri kendilerine teneke temi 
ni İçin Tıcaıet Vekaletine müra· 
<:tatta bulunmu~lar<lır. 

Çimento var 
Meınlekette kafa miktarda çi· 

llletıto bulunduğn anlaşılmış, çi· 

lll'ntoya evvelce konulmuş olar. 
tevzi uııulü kısmen kaldırılmışhr. 

Pek çok mıktaıda çimento al· 
ın,1t isliyenlcr eskiı.i gıbi viltiye· 
te lllürrıcaat edeceklerdir. 

Türk - Alman Ticaret 
anlaşması 

Almanlarla aramazdakı ticaret 
nı~k.avelelerine göre, memleketi· 
ınız.t 

e nıal mübadelesi unlaşmaların· 
-,\~~lunınak üzere Almanyadın 

ışılık bir heyet gelmiştir. Mü· 
lllcsııı . - kk oı ve lacırlerdcn mure ep 
r an bu heyetin ıki azası Anka· 
aya gitınıştir. 

b A.bltnanlar memleketimizden hu· 
ll at • ,.. , • Pamuk, valeks, yapağı ve 

v lt 'Ptıdııi maddeler istemekte 

ae nıukabılindc her nevı mamul 
•ııa· 

le 
1 

lnaddeleri teklıf etmektedır· r. 

İsvilengrada gelen mallar 
Aı~'~t.r taraftan IS\' ç, 15\·İçre1 
blı " Ya ve Alman işgali altında 
ki/r.. ~lı ı m ml ı... lıcıd •• 1 1u.· 
lrlale •çın nıuhim miktarda demir 

zeıne . 
nai ' çıvı, çubuk demir, sı· 

butıı ınaınuıat ~elmıştir. Ancak 
ay .•rın ı lhalı için burada da 

nı kıy 
.,.. illette malın lsvilengra da 
•0nderıl . B meııı ıcap etmektedır. 
~Öııdu .seb ple memleketimizden 

erılec il !ııctı , ek ma arın nevı ve kıy· 
ltk erı hakkında da burada mü· 

trel r Yapılacaktır. 

Ticaret Oiisi hariçten ham 
maddeleri getirtecek 

Bazı memJeketlerle 
81,laşma yapılıyor 

Ôğrendiğimir:e göre ricaret ofi~i 
muhtelif memleketlerden, bilhas· 

sa Basra yolu üzerinden muamele 
yapabılecelr. orta ve uzak şark 
memleketlerinden kulliyetli mik· 
tarda sanayi ham maddeleri ire• 
tirtecektir. Ofıs sanayi ham ınad· 
delerinin ithali için bazı memle· 
ketleröe teşebbusler yapmış ve 
bazı bağlantılar da yapıtmı.ğa 

başlamıştır. Ofis getirtılecelc 
sanayi ham maddelerinin miktar 
ve nevilcriyle ihtıyaç nisbeti 
üzerinde atakadarlarla temaslarda 
bulunmaktadır. Bu suretle bun· 
dan aonra yapılacak siparişlerin 
de esasları takarrür etmektedir. 

Diğer taraftan yeni açılan Bas· 
ra yolu uz rınden muhtelıf fertler 
ve sanayıcıler sanayi ham mad· 
deleri getirmektedirler. Bu me
yanda evvelce siparış verilmiş ve 

lrak hadiseleri dolayısile yola 

çıkarılmamış olan ham kauçuk 

pamuk ipliği ve ham deri de gel
mektedir. Bunların muayyen fab· 
rikalarn hasredilmedea kfın itha· 
latçıya verilmek suretile butun 
sanayicilere tevzii mukclrrerdır. 

Büyükdere meyva fidanlığı 

genişletiliyor 

Büyükdeıedeki meyva fidanlı· 
ğına bitişik araziden bir kısmı 

satın alınarak fidnnhga ilave e
dilecektir. Gelecek yıl civ.ar köy· 

lere buradan mühim miktarda 
meyva fidanı tevzı olunacaktır. 

Posta m ukezleri arasında 
nakliyat otomobillerle 

yapılacak 

lstanbul merkez po5talıanesi i· 
le mühim posta merkezleri arasın· 
da posla nakliyatının küçük oto· 
mobiller ve büyük posta pakatle· 
-rile torbalar nakliyııtının da kam· 
yonlarla nakli tecrübesine bundan 
birkaç sene evvel başlanmış ve 
çok ıyi neticeler alınmıştı. Bu 

modern şekil fevkalade iyi neti

celer verdiği için İstanbul merkez 
postanesini diğer küçük posta şu· 

helerini ba~layacak servisin kami

lf'n otomobillerle tanzimi ve bu 
sure~e mektupların naklinde azıı· 
mi surat temini takarrür etmitlir. 
Su mısksadı temin için lstanbul 
po5ta teşkilatına on ic.adar küçük 
tevzi ve toplama otomobilı ile 
kawyon auumaıtı ıçııı tahsısat ve· 

riıwışlır. bu şekılue postanane
lere mektup tevziatı daha sık ya· 
Jl!••c .. K v.: uilna çabuk mektuplar 
ahoacnk merkeze naklolunacaktır. 

Şehı imizde yalııız merkez pos· 

ıanesine kara yoluyla bağlı olmı· 
yan ve çok uzak olan postahane· 
lerin postaları tren ve vapurlar 

la ~elecektir. 

Taşra poatalarına merkez pos· 
tahanesinden mektuplar da otomo

billerle yetiştirilecektir. 

t z ESi 
M ütea 1 t 1 in es ı 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Dair"' 

iLAN ŞARTLAH' 
ldarehanemizde 

Telefonı 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

liı -~ 

ki Organıdır 

Polath Belediyesinden: 
Palatlı kasabasının münakruıa evrakına bag-lı krokide ududu fÖ5· 

terilen meskOn ve ga} ı i ıııe!>ı;.Ü.ı 350 hektara varan s hanın ita· 
nuni mıkyaslnrda halıhıızır haritalarının alımı işi 2490 sayılı arttırma 

ve eksiltme ve ihale kanununun hükumlcri dairesinde kapalı ızarf 11• 

suliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Adapazar Ask. SAK 
Sığır etı 1852 

Ank. Gazı Orta Öğretmen Okulu: 
Gın ve benzin l~.>l 
Ekmek, yassı ve tel kadayıf, i kembe, 

cı{ler, beyio ve paça 18!>1 
Tabın, helva. pekmez, nrpa, •aman ve 

k. ot. ıssı 

Ank. Jandarma SAK.: 
Ekmek torbuı 1845 

Heden Terbiyesi lçelBolıcsi Raşk.: 
P'iıt ve oturma yerleri inş. J 857 

Çanak. Vakıflar Direk. 
Cami tamiri 1857 
Çıınkırı Ask . .SAK.: 

Odun 1844 

Çnnkm Orman Çevir~e Mud.: 
Çam ve köknar ıığ cı 1853 • 
Ekmek pişirme11, lereyaflı, patates, pey• 

nir, B man, zeytin tanesı v. s. 1 4 

D. D. Yolları: 
Balatt 1852 
Su ve buhar muslutu 1849 
Deni:ı: L.v. SAK 

Amerikan vidaluı, pamuk ve 
Muhtelıf şerit 1865 

Dıyarbakır Ask. SAK 
Sı~ır eti 1849 
Dıyısrbakır Vilayeti: 

Blokaj işi 18S2 

Hadımköy Ask. SAK.: 
Sebze 1865 
Karpuz 1856 

Harla U. Müd.: 
Ot ve Hm o ıssı 

u 

abuo 1 65 

İçei Orman Çevirge Müd.: 
Cıım ve koknıır ağacı 1854 • 

lst. Sıhhi Muesseseler SAK 
Ökçeli terlik 1861 

lst. Komut. SAK.: 
Patatu 1849 

ist. Belediyesi: 
Patates, yumurta ve limon 1858 
Patiska 185i 
Kaldırım ve bordür ınş. 1852 
Defatır ve evrakı maıbua 1852 
Kömür ve kok nakli 1852 

lst. Öğretmen Okulu SAK 
Muhtel f erzak 1850 

lzmir Emrazı Sariye Hast.: 
Electrocardiorraphe cilın:z.ı l&t8 

lzmir incir ve Üzüm Tarım Sa· 
tış Kooperatifleri: 

Depo ve memur evi inş. 1864 

lzmir Belediyesi: 
Depo odası lnş. llSQ. 

lzmir Lvz. SAK.: 
Saman 1852 

Kars Ask. SAK: 
Sebı:.e 1348 
Kırkağaç Belediyesi: 

Etuv makinesi 1862 

M. M. V. SAK: 
Çubuk demir 1863 
Y •tlı boya 18S6 
Topkapı Maltepesi Ask. SAK. 

Pirinç 1862 

Tophane Lvz. SAK.: 
Malıruıi \'ildir direflİ 1861 
A.tnr, tela, Hten v. ıı. 1860 
B•ckı makinc,,İ 1863 

inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

A kert Fabrikalar U. Müd. Merkez Satanalma 
Komi yonundan: 

Merkezde marangoz fabrikasında yaptırılacak tamirat 
Keşif bedeli 1263 lira 25 kuruş olan yukarıda yazılı tıımiral As· 

keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merke?. Satınalma Komisyon unca 
16.8.941 cumartesi giinü saat 10 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 94 lira 15 kuruştur. 

Ankara Belediyesinden : 

Hacıbayram camii etrafında yaptırılacak yollar en bes giln müd· 
detle ve kopalı zı.rf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 10928 liradır. 
Teminat 819 lira 60 kuruştur. 
ihalesi 26.8.941 sah günü saat 11 de yapılacağıncian şartname, 

keşif cetveli ve krokisini görmek ve 55 kuruş mukabilinde almak is· 
tiyenlerin her 2ün encümün kalemine ve isteklilerin de ihale günü 
olan 26.8.941 salı günü ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekle· 
ri teklif mektuplarını belediye d iresinde müt şekkil daimi encümene 
veımel .. ri. 

Diyarbakır Askeri S tın Alma Komlsyonund•n: 
inşaat işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bede· 

li 33976 lira 57 kuruş ve muvakkat teminatı 2548 lira 28 kuruştur. 

ihalesi 26.8.941 sah ııünü saat 10 Diyarbakır Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Keşifname mesai zamanlarında görftlür. İsteklilerin iha· 
leden bir saat evel temin t ve teklif mektuplarını Ko. na vemeleri. 

T. H. K. Genel Merk z aşkanlıjından : 

işin maktu bedeli 6220 liradır. 

Eksiltme 28.8.941 perşembe gÜ'lÜ saat 15 de belediyemiz namına 
Ankarada belediyeler bankası bınasındıı elediyeler imar heyeti fen 
şefliği odasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 465,5 liradır. T ıllipler bu ıribi işlere ehliyetli ol
olôuklarım mübeyyin nafıa vekılletinden alacakları vesikayı imar he· 
yeti fen şcfJ:ğine ibraz ederek eksiltmeye iştirak vesika~n alacak ve 
bu ve .. ikayı temiııatlariyle birlikte birinci zarf içeriııine koyacaklar· 

dır. 

Bu işe ait eksiltme evrakı ve şartnameleri parasız olarak beledi· 
yeler imar heyeti fen şefliğinden ıstiyebilirler. Tekliflerin tayin edi· 
len günde saat 14 e kadar Ankarada belediyeler bankası bioasında 
belediyeler imnr heyeti fen şeflitine teslim edilmiş olmaları lazımdır. 

Postııda husule gelecek tııahhur nazarı itibara alınmaz. 

Vak1f lar U . MUdUrlUIUnden : 
Keşif bedeli 1129,17 lira olan Belvü Palas otelinde yaptırılacak 

tıımirat açık eksiltmeye konulmuştur. 
Elc:,iltmeye iştirak etmek için en aşağı bu miktar teminat iıiai 

muvafık bir şekilde ikmal eylediğine dair ve ika ibraz edilmesi şarttır 
lsteklilerin 25.8.941 tarihine müsadif pazartesi günü yüzde 7,5 temi
nat paraları ile birlikte vakıf !ar umum müdürlüğü inşaat müdüriye· 
tinde teşekkul edecek komisyona müracaatları ve evrak ve şartname· 
sini tetkik eylemek üzere daha evvel ayni müdüriyete müracaatları 

ilan olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 

M. M. V klletl Satlnalma Komisyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 3000 lira olan 200 kilo pııdr dipeka· 

ya 28 ağustos 1941 günü saat 11 do Ankarada M. M. V. satınalma 

Ko. da ihale edileceğinden isteklilerin 225 liralık ilk teminatlariyle 
birlikte açık eksiltme fÜn ve saatinde mezkur Ko.da bulunmaları. 

• * * Beher adedine edılen fiyatı 22 lira 50 kuru, olan 250 adet ciuı
lavman cihazı ile beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 145 kuruş olan 
1500 kilo makdogal sabunu 2J eylul 941 pazartesi günü sut 11 de 
Ankarada M. M. V. satın alma Ke. da kapalı zarf usuliyle ihale edi
lecektir. llk teminatı 585 liradır. Cthazlar için ayrı sabun için ayrı 
teklifler de kabul edilir. isteklilerin teklit mektuplarını ihale aaatin· 
den bir saat evetine kadar Ko. na vermeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Askeri Fabrikalar U. MUd. Merkez Satınalma 
KomlsyonUnd•n: 

Bir adet dar hat lokomotörü dizel motörü ile mücehhez asrarı 

10 b•ygir kuvvetinde ve asgari ıs ton cer kabiliyetinde 600 mm. ray 
açıkhğında işlemiye ve cerre ait bütün teferruatiyle birlikte alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 2970 lira olan bir adet dar hat lokomotörll 
askeri fabribrikalar umum müdurlüğü merkez satın alma komisyonun· 

1 

ca 14.8.941 perşembe günü saat 15.30 pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasızdır. Kati teminat 445 lira 50 kuruştur. 

ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
lstanbul Sıhhi MUeasaseler Arttırma ve l!kelltme 

Komisyonu Rly•••tlnden: 
Leyli Tıp Talebe Yurdu talebeleri için 2800 adet fildekos fanili 

2800 adet fildekos don açık eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 27.9.941 çarşamba ~nü saat 15 de lstanbul Sıhhat ve 

içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapıla· 

ı 
caktır. 

Muhammen fiynt fildekos fanila için 67 lildekos don 82 kuruıtur. 
Muvakkat teminat 312 lira 90 kuruştur. 
istekliler şartnamesini her gün Komisyonda görebilir. 
istekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesilcasiy e 2490 sayılı kanunda 

yazılı vesikalar ile bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya ban· 
ka mektubiyle belli ~ünde Komisyona gelmeleri. 

Etimesgut hava meydanındaki binalıır arasında 32674 lira 50 ku· 
ruş keşif bedelli beton yol ve pistler yaptırılması kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. Bu işe ait idari ve fenni şartname ile keşif 
ve proje, Ankara Merkez satın alma komisyonundan ve lstanbul şu· 
besinden 2-' kuruş karşılıtında verilir. 

M. M. v. Deniz Merkez Sabnalma Komiayonund•n : 
Beher metresinin tahmin edilen bedeli 1:>0 kuruş elan 9.000 met· 

re tnlebe yazlık elbiselik kumaıının pazarlık eksiltmesi 21.8.941 tari· 
hine rastlıyan perşembe günü saat lo da M.M.V. binasındaki komiı· 
yonumuzda icra edilecektir. Eksiltme 27 Ağustos 941 çarşamba günü saat 15 da Genel Mer-

i 
kez binasında yapılacaktır. 

lstekliler, 2450 lira 59 kuruşluk muvakkat teminat makbuzlarını 
havi knpntılmış teklif me~luplnrıııı, sut 14 e kadar makbuz mukabi· ı 
linde komisyon verm lerı. 

Şartnamesini almak istiyenlerin her fÜn ve eksiltmeye girmek İa· 
tiyenlerin de belli giln ve saatte 1012 lira 50 kuruıluk ilk teminat 
ve kanunun tayin ettiti ve1ikalarla birlikte komisyonda hazır bulan• 
malan. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi * • * 
70 çift lastik çizme alınacaktır. Bak: lnhisarlar 

li: 20 
U. Müd. iliol" tı: i 
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0 Cinai Şekli Mubam. bed, 

A) MUnakasalar 

l••••t. Tamlr.t, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Akpınar malı. yanrın havuzu betonla kapahlmaaı 
La2'ım ioşası 

Vali konafında tamirat ve teıiaat işi 
Sıva, badana ve tamir işi 
Harita tanzimi iti: 50 hektarlık. 
Fadlum tuzlasında tulumba binası ve istinat duvarı 
Bordür ve kaldırım ioş.: 3600 m 2 
Toprak imlası 
Gümrük bqmüd. tarasa tamiri (temd.) 
lst. 1 ci orta okulu tamiri 
Şose tamiri Kayseri - Bünyan yolu aruında 
Küçük Yozratta yaptırılacak inşaat (şart. 78 krş) 

paz. 
aç. eks. 
kapalı z. 
paz. 
aç. eks. 
aç. elts. 

aç. eks. 
kapalı z. 
lcapah z. 

lll~l•r, Kllnlk ve ispençiyari •fit Ha•t•hane Lvz. 

Ok.aijen: 2600 tüp paz. 

96 64 
68 75 

650 -
1000 -

602 66 
21792 -
3910 -
9416 90 
1530 14 

25312 50 
15415 50 

7670 -

Elektrik Havagazı·Kalorlfer (Tesisatı ve Malzemeal) 

Bolu memleket hastaneJi mutbah ve çamaşırhane· aç. eks. 
sinde sıcak su santralı ve sıhhi tesisat 

Mena11c•t, Elblae, Kundura Çama,.,, •· •· 
Kefenlik bez ve sarrı bezi hastane için 

8855 95 

Lutik çizme büyük boy: 20 çift ve yarım boy: 5 çift aç. eks. 545 -
Yemeni: j000 çift kapalı z. çifti ~ -
Fıldik.os fanila: 2800 ad. • Fildikoı don: 2800 ad. aç. eks. 
Talebe elbiaesi: 50 ad. - Palto: 30 ad. • Yün fa- ,, 

nila: 100 ad. - Tire fanila: 150 ad. • Yün ço· 
rap: 150 ad. - Tire çorap: 150 ad. - Yüz havlusu: 
100 ad. - Terhk: 50 çift • Kravat: 100 ad. ve 
hademe elbisesi 

Çorap p•muk ve yün karııık: 1000() çift kapalı z. 
Deri eldiven: 60()0 çift • 
Kııhk elbiselik k.umaı hava renri: 20000 m. (lart. paz. 

340 kr.) 

çifti o 55 
• 2 25 • 

68000 -

~- Mobllr•, bUro ve ev ••rası, Mu.f8mba Hah v.a., 
Karyola: lQOO ad. 

l fletbaa ı,ıerl Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 
Evrılı.ı malbua tabı ve teclit iıi: 82 kalem 

Kereste, Tehta ve -•re 
Kereste muhtelif ebatta (şart. 273 ILr.) 

aç. ek.s. 

kapalı 

1250 -

54600 -

~ Nakllrat, eo,altma, YUkletme 

Eşya tahmil ve tahliyesi 
Posta oak.liyatı · 
100 ad. telefon direti kesilmeai ve nakli işi 

paz. 30000 -
kapalı z. ayhtt 600 -
paz. 

fl.ahr11ket, Benzin, Makine r•llare 
Kayın ve mefe odunu hastane için 
Meşe odunu 
Gaz yatı: 65 t. 
Benzin: 725-978 t. (tart. 1956 k.) 
Fırın odunu: 200 t. 
Tutuşturma odunu: 615 t. 
Benzim 600 teneke (temd.) 

Ml.iteterrlk 
Otomobil ve kamyon lastikleri muhtelif eb'adda 

"· .. 
kapalı z. 

• 
• 
• 
> 

Pirine iapanyolet tam {çubuksuz): 2(00 tak.·iÖmme aç. eks. 
kapı kılidi aynası (pirinçten): 300 ad. 

Bakır kazan: 24 ad. paz. 
Küçük bakır kazan: 42 ad. > 

Aafalt lik: 3 t. paz. 
M übnr mumu: 2 t. • 

lraek, Zahire, Et, Sebze, w. •· 
Sa deyat erimiş: 15 t. 
Pirinç: 15.6 t. 

Pirinç, k. üzüm, un, aadeyafı, ekmek, sabun hasta· 
hane için 

Sadeyafı: 35 t. (temd) 
K. ü%üm: 40 t. 
Keıme ıeker: 40 t. 

kapalı z. 
> 

paz. 
kapalı &. 

Doınatea: 20 t.-bamye: 10 t. yetil biber: 10 t. pat- paz. 
lıcan: 80 t. 

Bulıur: 400 k. 
Muhtelif erır.ak ve sebze 
Kuzu, daflıç ve sı~r eti 
Keame ve toz ıeker 
Zeytin taneıi ve yafı 
Ekmek: 24 t. 
Muhtelif erzak: 17 kalem 
Sebze: 21 kalem 
Sıtır eti: 6 t. 

• 35 t. 
> 35 t. 
• 18 t. 
> 10 t.· 
> 6 t. 
> 4 t. 
• 35 t. 

aç. ekı. 
• 

aç. eks. 

• 
c 

• 
• 
> 

• 
kapalı z. 

• 
aç. ek.s. 

• 
• 
• 

kapalı ı. 

9360 -
22750 -

391200 -
6000 -

18450 -

2600 -

2600 -
1200-

k. 1 70 
k. o 44 

42000 -
24800 -
28000 -

1323 10 
502 50 
617 50 

2940 -
1596 40 
583 20 

3000 -
17500 -
17500 -

5000 -
5000 -
3000 -
2000 -

17500 -

Teminat Müracaat yeri 

Bolu Belediyesi 
> 

Bolu V aliliti 
48 75 Mersin Emniyet Müd. 
75 - Barsa Belediyesi 
45 - Sıvas İnhisarlar Başmüd. 

1634 - Çorum Vilayeti 
293 - Sivas Belediyesi 
771 - lst. Nafıa Müd. 
114 77 • 

1898 44 Kars Vilayeti 
1156 17 Ask. Faltr. U. Mild. SAK Ank. 

1150 50 Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 

665 - Bolu Valiliti 

Bolu Valiliti 
40 88 inhisarlar U. Müd. 

2400 - Erzurum Ask. SAK. 
312 90 lıt. Sıhhi Müesseseler SAK. 

Çorum Küçük Sıhhat Mektebi Müd. 

412 50 M. M. V. SAK 
1012 50 - • 
9300 - M. M. V. SAK 

- - Kızılay Umumi Mrk. Ank. 

93 75 Münakallt Vekaleti 

4095 - M. M. Vekaleti SAK 

1210 - Ezine Aık. SAK. 
540 - Çorum P. T. T. Müe. 
- - Buna Beledıyesi 

Bolu Vali lifi 
702 - D. O. Yolları Eskişehir 

1707 - O. Bayazıt Aslc. SAK. 
19398 - Ank. Belediyesi 

450 - Kayıeri Ask. SAK 
1383 75 • 

Münakalat Veiileli 

-- M. M. V. SAK. Ank. 
O. O. Y otları Haydarpaşa 

İzmir Lvz. SAK 
> 

390 - Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 
180 - • 

1837 50 Gireson Garnizon SAK 
515 5S • 

Bolu Valili ti 

3150 - Siirt Ask.. SAK 
1860 - O. Beyazıt Ask. SAK. 
2100 - • 

99 23 
37 69 
46 31 

2'.lO 50 
119 73 
43 74 

125 -
1313 -

Hadımköy Ask. SAK 

Çorum Dotumevi Baıhek. 
> 

lst. İnşaat Usta Okulu 

• 
• 
• 
> 

Çanak. A•k. SAK 
1 

1313 - > 

375 - • 
375 - ~ 

225 - • 
150 - > 

1313 - • 

Gtloü S.at 
Mobilya, Büro ve ev eşy_!sı, Muşamba, Halıv. s. : 1 

so t 
M. M. Veklleti Hava Satın ima Komlsyonund•": İye: 

22-8-41 16 -
22-8-41 15 -

50 adet karyola pazarlıkla satın alınacaktır. Mohammen bede r 2Q t. 
1250 lira olup kati teminatı 187,50 liradır. Pazarlığı 14.B.941 ç• 4.8 t. 
şamba srünü saat 10 da Ankara hava satınalma Komisyonunda y•P 
lacalctır. Şartnamesi komisyonda ~örülebilir. lstelcl ıl erin muayfeıı (8 
rün ve saatte komisyonda bulunmaları. ••hı 

29-7-41itib. lay Ankara Valiliğinden : 7soo 
23-8-41 
18·8-41 
19-8·41 
19-8-41 
'.i3-8-41 
15-8-41 
25-8-41 
27-8-41 
27-8-41 

21-8-41 

19·8-41 

19-8-41 
26-8-41 
27·8-41 
27-8-41 
19-8·41 

lO - Vilayet iaşe müdürlüğü teşkilatı için satın alınmasına lüzum f~~•cı: 
14 

- len 21 kalem mefruıatın ihalesı 27.8.941 çarıamba günü saat J5 t tııveı 
15 

- iaıe müdürlüfünde müteşckkıl Komisyonca icra kılınmak üzere e 
16 - siltmeye çıkanlmııtır. , 
lO - Muhammen bedeli 1143 lira 50 kuruştan ibarettir. Tnliplerirı - ~ruk 
15 

- hammeo bedelin yüzde 7 ,5 ğ'u niısbetiııde teminııt makbu ~ ınriyle ~t 
15 

- likte ihale günü Komisyona ve şartnameyi rörmek i tıyeolerin de 
16 - iÜn iaş' Müdürlüğüııe müracaatları ilan olunur. 

15-;!!!!!!'!!!!!!!!~~~~!!!!!!!~~~~~~~ 
1 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvı. ~ 
1 14 30 · stcı 

1 • 
TUrk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanhğmd•" ~ saa 

KiK"ıdı Kurumdan verilmek surotıle 7u X l001l ebadında ~l~•h biri 
15 - üzere lOOOOü fitre ve 100000 kurban af işi baııtırılması açık ekJıll at 

ye konulmu!jtur. 
Bu işın mulıammen bedeli beher yiız bioı 500 liradan 1000 

olup muvakkat teminatı da 75 lıraJır. lranın 
15 _ Eksiltme, 2.S a~uıtos 1941 pazartesi günü saat 16 da Türk f-1• ıok ııı 
10 30 
16 -
15 -
12 -

Kunımu Genel Merkez binasında yapılacaktır. lailtnı 

üu işe aıt şartname her ~ün Ankara Merkez Satıoalmıı Koaııffltıulü 
nundan ve İstanbul Turk Hava Kuruma Şubesinden verilir. .ripJ, 

lstekliler, ihale gıinıi Ko nısyoııda buıunmalıdırlar. 11 loo 
işiıı 

~!B!!!'l!ll!!~~!:!!!!!~~~~~~~!!!!!!~~~~~~:::l!!!!!'!!!!!'i!!!!-~ lttoa~ 

Nakljyat-Yükleme-Be§altma tt Mn~ 

27·8-41 11 -
27-8-41 11 30 
16·8-41 11 -

'itıer 
Ankara P. T. T. MUdUrlUğilnden: 

Her rün felip ıeçecek trenden postayı alıp vermek ve el arl 
sile nakletmek şartıle, Küçükyozrat - istasyon arası 941/942 r ,~. 8 
ıürüoülü~ü 9.~.941 den itıbaren eksiltmeye konulmuştur. Aylıı l.ooo 
hammen bedeli 20, muvakkat teminatı 18, idari kefalet 3UO lir• tr !!il 

15·8·41e kadar 

5.9.41 15 -

27-8·41 15 ·-

29-8-41 e kadar 
19-8-41 14 -

19-8-41 15 --
19-8·41 15 -
27-8-41 16 -
26·8-41 11 -
15-8-41 10 -
15-8-41 16 -
18-8-41 ıs -

15·8-41 
29 8·41 J1 

12·8·41 16 
12-8·41 15 30 
19-8-41 14 -
19-8-41 14 30 

10-9-41 14-
10-9-41 16 -
19-8-41 15 -

18-8-41 10 -
3-9-41 16 -
1-9-41 16 -

14·8·41 10 -

14-8-41 14 -
13-8-41 14 -
27-8-41 14 -
27-8-41 14 -
27-8·41 14 -
27-8-41 14 -
27-8-41 14-
27-8-41 14 -

•29·8·41 11 -
29·8-41 11 -
29·8-41 11 -
29-8-41 11 -
29-8-41 11 
29·8·41 11 -
29-8-41 11 -
29·8·41 11 -

Eksiltme 23.8.941 cumartesi saat 12 de Evkaf Ap.&rt. kat l •rnılo 
kara P. T. T. Müdürlük Komisyonunca yapılacaktır. Taliplef İlttır. 
rün ve saatte kanuni vesilcalariyle bırlikte müracaatları. -ıını 

.. naka. • * * İdaremiz ibtiyAcı i in f.Libanklan aunan 550 ton kok koOI '. 
mezır.llr bankanın ı .. tasyond ... k.ı depolarından alınarak şehrin 111ll~ek1ıı 
yerlerinde Colbaşıııda v" Etimesrutta bulunan depolarımız• ~ti v 
nakil ve boıaıtma işi açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammeıı kt e 
1579 lıra, muvakkat temınat 118.4.l liradır. 

Eksiltme '2l ağustos Y41 cuma iÜnü saat 15 te Evkaf apar~ at 
1 Ankara P. T. T. Müdürlük Satınalma Komisyonunda yapılaC ,.

1
8 "._I 

Buna ait şartname, Müdürlüğıimüz bürosundan bedelsiz verilfr. 1/'tıb! 
lerin mezkur gün ve saatte kanuni veıikalariyle birlikte ınilr• ~0 ..... ..... 
lan. '•tı 2 

leklit 
inhisarlar Yav,an Tuzlası MUdUrlUğUnden: •Itri. 

1941 mali yılında istihsal olunacak 400UO ton tuzun röldeP t 
rılınası ve idare varonetJerine doldurulması işı açık eksıltıne>'e er,' 
nulm~tur. •her 

İhale 16 •tustos cumartesi rünü saat 11 de inhisarlar Y' 81 9~ 
Tuzlası Müdürıü~ü binasında yapılacaktır. l •lına 

lşin muhammen bedeli 14000 lira olup muvakkat teminatı . del 
liradır. ...ı •~ııd, 

Bu buıustaki şartname İnhisarlar Ankara ve Konya Başaıildj elli 
terinde Yavıan Tuzlası Müdürlütünde ve Ş. Karahiııar moınurl tını 
da mevcuttur. 

Taliplerin muayyen rüa ve saatle teminat akçesiyle birlikl' 
sarlar Yavşan Tuzlası Miıdürlü2ünde müteşelckıl Komisyooa aıor• itledi 
ları ilin olunur. Cirı • 

lıt, ş 

a,h 
Ezine Askeri Satıaalma Komisronundan : t. lh 

28 temmuz 941 tarihinde panrleiı iÜnü uat l7 de kap•11 <?ak 
usulü ile mukaveleye batlaoaca.k olan Geyıklı odun iskelesine rP l &it 
la i!clmekte olan yiyecek ve ııışenın motorıardan tabliyesi ve tP' ılllcij 
!arın ğöstereceğı uepolara nak.ıı ve istıf adurueai ışınc isteklı çf ,, 
dığıodan :l490 aayılı kanunun 40 met maddesine tevfıkan ')9 U l 
cuma rününe kadar en çok bir ay ıçeriıinde pazarhlda aıuk•' 
batlanacaktır. 

1 
l>e 

Müteahhit iskele yapılıncaya kadar günde· 5•) ve iskele y•P~ tvcu 
tan ıonra 75 ton hammaliye tahliye ve istıf ettirmeğe mecburd i~tib 

Yapılacak mukavele tasdik tarıhinden ıtibııren 15 bin 1~11 /.'rı d 
muteber olacaktır. 1:>000 tonu tecavüz etmeınek şartiyle cihet• la te 
riye bu miktardan daha aıatı tahliye ettirmekte serbesttir. Yon 

Muhammen bedeli 30 bin, muvakkat teminatı lıl50 lir•0~, ı .. ~li 
teklilerin pazarlıta iştirak etmeleri ve şartnamesini rörmek ~- ·~ıt. 
lerin de her (Ün teminat makbuzlariyle birlikte Ezine Askeri 
ma Komisyonuna müracaatları. t' . 

~ ka 
Askeri Fabrikalar U. MUdUrlUğU Merke• •hı:o 

Satan•lma Komlsronundan : fab 
Mukavelenin imzası tarihinden itıbnren 31·5·9~.l tarihiP1 941 

Kayaşta yaptırılacak nakliyat. 
1 

t 3 li 
Tahmin edilen bedeli takriben 6875 lını olan Kayaşta Y':,ı 

calt nakliyat Askeri Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Merkez 5•
1
, O. 

Komisyonunca 25.8.941 cuma günü saat 15,30 da kapalı ı&•'fı • ~t:ıht 
edilecektir. Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 515 lir• 6 ~/ta 2 
ruştur. Teklif mektuplarını mezkQr (Ünde saat 14,30 a kad•' 
yona vermeleri. 



ttu MONAKASA GA~I 

920 t. 
Babaeski Ask. SAK 20-8-41 16 -111: 2s1.850 ._ 

~: 20 t. ... 
paz. 

> 15785 - 1184 04 Er7.ıırum A~k. SAK 15-8-41 10 30 

lı:? t • 38000 - 5700 - > 15-8·41 10 

S0478. 

~ 
t. (tem ) 

> 10850 - 1017 ·9 Konyn A sk SAK 15-8·41 11 -

> Topkapı Maltcpcsi Ask. SAK 14-8-41 15 -

34000 - 5100 - > 18-8-41 10 -
: 20 t. . 

Peynir: 4 kal 
: 7 kaleın em 17419 - 1306 43 D. D. Yolları Eskişehir SAK 18-8-41 15 -

so t. paz. 29805 50 2235 42 • 18-8-41 14 30 

e: 30 t o . 
t. 

• 13500 - 1013 - Çanak. Ask. SAK 22-8-4 ı 16 30 

t 7~00 - 563 - • 22-8-41 16 30 

'4.s t. > 9200 - 690 - ,. 22-8-41 15 30 

2880 - 216 - Kayseri Tayyare Fabrikası SAK 18-8-41 11 -

~~01 ~Uza~edele 
otorü ile birlikte 

7soo ltentaı 

aç. art. 

• 
ııç. art. 

Fatih icra Mem. Beyoğlu Yeniçarşı 19-21-8 41 
No. 64 

11 -

•cı: 109 nı3 
traversi m3 5 05 

Belgrat Devlet Orman lşlet. Rev. Amir. 22-8-41 
41 29 Manisa Orman Çevirge Müd. 25-8-41 
31 03 Devlet Orman lşlet. Devrek Rev. Amir. 22-8·41 

15 -
10 -
14 -> 

yağları 

Usi id Ankar• Vallllllnden : 
tın 1 •re, nafıa, vilayet aygır deposiyle ilk okullar ihtiyacı 

k'al ınacak olan 3150 lira muhammen bedelli 135 ton odun 
1 o çır d·~· 5.8 anın itasına ihale günlerinde talip zuhur etme 1;ır; 1 

. lat:k~~I t~rihinden itibaren bir ay müdetle ~azorlıfa konul· 
1 erın bu müddet zar fanda her pazartesı ve perşembe 

saat ıs 30 . k 
b' 1• • da 236 lira 25 kuruşluk muvakkat temınat ma • 
ır ıkte ·ı · · · .. k fa· hat vı ayet daimi encümenine, sartnamesını gorme ve 
alınak, iıtiyenlerin de keza encümen kalemine müracaatları 

anı karacabey ttarası MUdUrlUAUnden 

teahhitler nam ve hesa~ına hizalarında gösterilen giln ve saa~le~de 
ı;ıra ile ihaleleri yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmutlur. Eksılt
me Ankara istasyonunda 2 inci işletme müdürlüğü binannda topla
nacak komisyonca yapılacaktır. Bu iş ~ girmek istiyenlerin hizaların
da miktarları yazılı muvakkat teminatlarını havi makbuz veya idare· 
nin kabul etliği formüle mutabık banka mektuplarını hamilen muay· 
yen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. Şartname 
ve mukavele proieleri Aokarada 2 inci işletme komisyonundan pnra· 

sız verilmektedir. 
Yeri ve kilometresi: Irmak - Zonj'uldak hattı Kim. 31 Kalecik -

A\ibey istasyonları arası, miktarı 813 M3. teslim müddeti 2 ay, be· 
her metre mikabının muhammen bedeli 125 kuruş muvakkat teminatı 

76 lira 22 kuruş, ihale gün ve saati 21.8.941 çarşamba saat 15. 

s 

İhalelerin 15.8.941 cuma gllnft saat 11 d'n itibaren Topkapı Mal· 
tepesinde askeri satınalaıa komisyonunda ba~layacalttır. Evaaf ve hu· 
susi şartlar mezkOr komisyonda görülebilir. 

Teminatı katiyeleri yedi bin beş yüzer liradır. 
İst .. klilerin ihale günü ayaktan ve sahra mezbahasında teılim ıart· 

!arının her birine ayrı ayrı fiyatlar teklif edecekler ve uyrun r5rüle
nı ihale edilecektir. 

lstanbul Beledlyeslnden 
Darülaceze müesseseai için defaden tulim edilmek tartile satın 

alınacak 8000 kilo sadeyafı ve 2500 kilo beyaz peynir kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 16695 lira 
ve ilk teminatı 1252 lira 13 kur•ştur. Şartname Zabıt n Muamelit 
Müdürlüfü kaleminde görülebilir. ihale 22.8.944 euıaa günil saat 15 
de Daimi Encümend~ y~pıl~caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları, 941 yılına aıt lıcaret odası vesikalan ve kanunen ibrazı 
lizım gelen diğu vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifah çevreain· 
de hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale fÜnü 1aat H de katlar 
Daimi Encümene vermeleri liizımclır. 

lstanbul Komutanh§ı Sabnalma Komisyonundan : 
6.8.941 günü yapılan eksiltmesinde talip çıkmayan 225 to11 kuru 

so~an 27.8.911 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarf usulü ile ihale 
edilecektir. Muhammen dedeli 15750 lira olup ilk teminatı 1181 lira 
25 kuruştur. Şıırtnamesi her gün komisyonda görülebilir. Sotn 127 
ton ve 98 ton olmak üzere ıki talibe de ihale edilebilir. isteklilerin 
belli günde muayyen saatten bir saat önceye kadar teklif mektupla
rını makbuz karşılı~ı Fındıklıda satınalma komisyoııuoa vermeleri. 

YUksek Deniz Ticareti Mektebi Mü dU rlUIUnden: 

Cinsi Miktarı Muh. Ço~u Muv. Ek. lhale fÜn ve 
Çoğu Azı Fı. tutarı tem. şek. Saati 
Kilo Kılo Kr. S. L. K. L. K. 

--- --- --------k n Yıllık kömür ihtiyacı olan YÜZ too kriple ve ELLi ton 
iltllladen kö:nUrü a ·ık artırma usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ille 28 .., V · 
lütü .8.94 l perşembe günü saat on beşte Bursa eterıner 

Yeri ve kilometresi, Irmak • Zonguldak haltı Kim. 62 (Tüney 
Germece) miktarı 826,107 M3. teslim müddeti 2 ay, beher M3 nın 
muhammen bedeli 17:> kuruş muvakkat temimatı 108 lira 4j kuruş, 
ihale gün ve saati 27.8.941 çarşaınba saat 15,30. 

Ekmek 45000 ısooo narh 12 25 5!>12 50 413 44 k. z. 28.8.41 ıı 

. nde y 1 k Plt apı aca hr. 
t tııaden kömürünün tonuna OTUZ ve sömikok maden kömü
oıııııı O 
if 8 TUZ BEŞ lira tahmin olunmuştur. 

111 ıxıuvakkat teminatı ÜÇ YÜZ ALTMIŞ AL Tl liradır. 
lııaıne . b • B V M nın görmek tstiyenlerin Hara Muhase esıne ve ursa e· 

il Üdürlüiüne müracaatleri ve isteklilerin eksıltme günü Bursa 
er Müd~ 

urluğünde bulunmaları ilan olunur. 

·il 
00 
6!azıt Askeri Satlnalma Komisyonundan : 
kılo gazy8g-ı kapalı zarfla eksiltme)"!" konulmuştur· 

ıarn· ·· ·ı · f . ızonun ihtiyacı şarlnamt'de ayrı ayrı gosterı mış ır. 
'rıızorıı · · d · b tt l ara ayrı talip çıktığı takdırde tf'mmatı a o nıs e e a· 

ır. 

11~ tahınin bedeli '.l27 50 lira ve ilk teminatı da 1707 liradır. 
• na asaıı 'l?.8.941 tarih çarşamba gününde saat 16 da yapıla· 
klılcrin b ıı· 'f 
i h' e 1 2Ün ve saatte kanunun 32 ci maddeesiade tarı 

veç ıle h 1 · · d t azır ıyacakları teklif mektuplarmı eksıltmı" saatın en 
evet Ko n 

· a Vermeleri. 

tanbuı 1( 
ı ~ .. 0rnutanhAı Satlnalma Komisyonundan : 

bgurı~ Yapılan pazarlıkta talibi çıkmıyan 765 ton odun 14.8.941 
e gün- · h 
. u saat 15 de pazarlıkla sahnalınacaktır. Şartnamesı er 

trrıııyonda görülebilir. Muhammen bedeli 15300 lira olup kati 
ı 2295 l' 

tkt·ı . ıradır. 
1 erın b il' F d 1 k · lcri, e ı a-ün ve saatte andıklı a satına ma omısyonuna 

h•l\buı Komutanhğı Satlnalma Komisyonundan : 
er k.'l 
9 

1 osuna 2 kuruş fiyat tahmin edilen 4651 ton odun 28 

•lı 41 
Pazartesi fÜnÜ saat 16 da kapalı zarf uıulü eksiltme ile 

d:~caktır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. Muham· 

ııdt~i 93020 lira olup ilk teminatı 5901 .liradır . . Bu ?dun şar~
cl!i _8 nıaddeye i'Öre parça parça da ıbale edılebılır. lsteklı· 1 
rı iUn ve saatten en az bir saat önceye kadar teklif mck-

1 ınakbuz karşılığı Fındıklıda ıatınalma komisyonuna vermeleri 

ledi e . latanbul Beledlyesl~den : .. .. 
'n Y daıre, şube ve mevkilere sıhhı teşekkullcr ve muease· 
r. •lınacalt 57600 kilo mangal kömürü açık eksiltmeye konul· 

8 ~lrtnaınesi Zabıt ve muamelat Müdürlüğü kaleminde fÖrüle· . i er kilosunun tahmin bedeli 7,5 kuruş ve ilk trminatı 324 

lk~~le 25.8.941 pazartesi günü saat 14 de Oaimi Encümende 
. r. Talipl erin ilk teminat makbuz veya m~t upları ve 941 

lıt 1" .. o . 
c~ tc;ııret odası vesikalarile ihale günu muayyen saatte aı· 
Uı:nend b 

e ulunmaları. 

teferrik 
l)•nı 

z l~vazım Sabnalma Koml ... yonundan: 
Vcııt 500 l' J 10 r'b evsafı mucibince tahmin edilen bedeli 12 ıra 0 an 
rı
1

doz .neftinin 14.8.941 perşembe günü saat 14 de Kııs.ımpaşada 
enız 1 . d tııı.ı yapılacaktır. t . evazım satınalma komısyonun a pazaı ı; 

}'o:~•natı 937 ,50 lira olup şartnamesi iş saati dahilinde mezkOr 

"\lii a~ bedelsiz alınabilir. 
tt "rın 2490 sıvılı ka1111 ,, 11n iıt•diğ: Vf"S'lil-lr birlikte bel'i gün 

.. ad · 
ı geç"" komi~yonn mürncaatları. ,. . 

F !>ri ltl:- u. M. S "" tl ."ll -:k. !~o:.1E.;;;01.und.:m 
kalem t • . 1 k •hınin .alcım çelıklerile yaylık çelık tel a ınaca 

f b edılen bedeli 62 900 lira olan yukarıda ya21h malzeme as· 
' tik 1 · k · 941 :!\ar umum müdürlüğü mt'rkez satınalma . omısy~ounca 

3 ı·Perşeınb~ günü saat 14 de pazarlıkla ihale edılecektır. Şart· 
ıra 45 kuruştur. Kati teminatı 8790 liradır. 

:· O. ~ oUarı işletme Umum MUdUrlUIUnden: 
•ıtııııcn b d l · ti aıa~ıda "' e e leriyle milr.lar ve muvakkat temına an • < <ıcaLt . .. 

.. an çıkarılacak balastlar taahhütlerini ifa etmıyen mu· 

Askeri Fabrikalar Umum MUdürliJğü Merkez 
Satmalma Komisyonundan: 

Ta~ düzeltme elması 100 adet 1 karattık 
Taş düzeltme elması 100 adet 3-4-0.80 karatlı k 
Taş düzeltme elması 100 adet 1·2-0.60 karatlık 
Tahmin edilen bedeli 7.500 li;-a olan yLJkarıda yazılı üç kalem 

taş düzeltme elması Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sa· 
tınalma komisyonunca pazarlıkla 18.d.941 pazartesi günü saat 15.30 

da ihale eclilecektir. Şartname para\ızdır. Kati teminat 1125 liradır. 

• .. 
Erta_h, Zahire, Et, Sebzefjv .• s . 

Bolayır Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Balyeli hasırlı veya dökiım halinde olmak üzere aşağıda miktar· 

!arı yazılı samanlar kapalı zarfla ayrı ayn satın alınacaktır. ihalesi 
21.8.941 perşembe 2'Ünü saat 18 de Bolayirde askeri sahnahoa ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektup
larını ihale 5-alinden bir saat evvel komisyona vermelerı. 

Mı\üarı Tutarı feminah 
Kilo Lira Lira 

t.858,000 92,900 5895 Döküm. 
120. 770 7288.50 Bal ye veya hasırlı 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan : 
Tahmin edilen mecmu bedeli 9665 lira olan 25000 kilo zeytin 

tanesinin, 25 Ağustos 941 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla 

eksiltmesi yapılacaklar. 
ilk teminat 724 lira 88 kuruş olup şartnamesi her fÜn mesai sa· 

atleri dahilinde komisyonda parasız alarak alınabilir. 

lsteldilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek· 
leri kapalı teklıf mektuplarını ınubtevi kapalı zarflannı en reç belli 

gün ve saatte bir saat evveline kadar Kasımpaşaaa bulunan komiıyen 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

* * * Tahmin edilen mecmu badeli 5700 lira olan 30000 kilo nohu· 
dun, 26 Ağustos 941 salı rünü saat 15 da kapalı zarfla eksih mesi 
yapılacaktır. 

llk teminatı 427 lira 50 kuruş olup tarlnamesi her gün mesai sa· 
atleri dahilinde komisyondan parasız olarak alınabilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifııtı dahilinde tanzım edecelde
ri kapalı teklif mf'kluplannı muhtevi kapalı zarflarını en geç belli 
gün ve saatte bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri. 

latanbul Liseler Satlnalma Komisyonu Reiıllllnden 
Galatasaray, Kabataş, Kandilli ve Erenköy liselerinin ihtiyacı o· 

lan 28175 lira tahmin bedelli 230000 kilo ekmeti belediye narhı üze
rinden kapalı zarf usulile ~ksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25/ Vlll/ 
1941 Pazartesi günü saat 15 de Beyoğluda liseler alım satım komisyo· 
nunda yapılacaktır. ilk teminatı 2113,S lira ve şartname bedeli 141 
kuruştur, 

isteklilerin 1941 yılı Ticaret Odası vesikası ilk teminat makbuzu 
ve tekliflerini havi 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunun tnrifatı 
daire-sinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını yukarıda sözü geçen uat
ten bir saat evvel komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. 
Şartname Gnlatasaray liıesiodedir. 

Topkapı Maltepeslndekl satln•mla komis,-onundan : 
Beher kilo.su 34 kuruş tahmin edilen ellişer bin liralık l.:> parti a· 

yaktan sığır veya gösterilecek yerde tesis edilecek baıit sahra mr-z 
bahasında teslirn şartile ve pazarlıkla veya ayrı ayrı olmak suretıle 
sığır eti alınacaktır. 

Bunlardan birkaç partiyle veya hepsine birden teminatlarını yalı· 

rırak talip çakabilir. 

Daği. eti 14000 8000 
Kuzu eti 3000 2000 

Sade Ur- 4000 3000 
fa yağ 

Toz şeker 70 O 5000 

58 
5B 

177 

48 

8120 
1740 

9860 

7080 

739 50 " it 

531 > , 13 

Kesme > 1800 1400 51 
3360 

918 
1820 

457 35 .. > 13 30 
Reçel 2800 2600 65 

K. peyniri 900 600 120 
B. peynir 1600 1000 70 

Yu.nurta 40000 ad. 24000 ad. 2 
Limon '.lOOOO ad. 18000 ad. 4 50 

60~8 

1080 

1120 
800 
909 

3900 

292 50 aç. • 14 

Z. ya~ı 1soa 1200 90 1620 

896 
1150 

121 50 k. :ıı:. ,. 14 30 ------
Sabun 1600 1000 
Zeytin 2500 1800 

K. f asulya 2000 1400 
K. bıır. 800 400 

fasulya 

56 
46 

30 
22 

2045 

6GO 
176 

15345 .. • 15 

.. 

Nohut 400 300 30 120 

'.l24 
150 

20025 •9· , 1S34 
Y . merc. 800 
K. • 600 

Pirinç(Vi· 4000 
yonala 

Tuz 1200 
Konserve 800 

(be:ı.elya) 

Konserve 1000 
salça 

Sirk.. 800 

Soda 2000 
K. soğan 4000 

Patatea 6000 

600 

400 
3000 

800 
600 

800 

500 

HOO 
3000 

4000 

28 

25 

55 

7 

65 

52 

10 

9 
7 

12 

2200 

3470 

84 
520 

520 

80 

180 

280 
720 

2384 

17d 10 aç. 

(DE.VAMl DôROÜNCÜ SA Yf ADA) 

• 

r inhisarlar U. Müdürlüğünden : ... 

16 

ı 
l. - Büyük boydan <20> çift ve yarım boydan 1 50• çift lbtik 

çizme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
2. - Muhammen bedeli •54~· lira olup 0

'• 7,5 muvakkat teminatı 
•40.88> liradır. 

3. - Eksiltme 26.8,941 salı rünü saat 10,30 da 
zım Şubemızdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Kabataıta%Leva
(6~4J) _.1-4 

-;DEVLET OEMIRYOLLARI YE LİMANLARI 
l.SLETr-·,. Grr'ı-l c·;,....,..,,T(_ ..... , u· rU"''DEN . ı' l t Lı ı ~ · .ı ı :~ 1\ w ı i L u l ı 

Muhammen bedeli (3300) lira olan 1500 kilo Beyaz Emaye Boya 
(15.8.1941) Cuma günü saat 11 de Haydarpaşada Gar binası dahi
lindeki komisyon tarafından açık eksiltme uıulile ıahn alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (247) lira (50) kuruşluk munltkat te
minat ve kanunun tayin ettiıti vesaikle birlikte eksıltme g6nü saati
ne kadar komisyona müracaatları li.zımdır. 

Bu iıe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak datıtılmak.tacbr, 

(~) 3-· 
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Ville et Pro.tace 

MARDI 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS ·--------
A O M 1°N 1 S T R A T I O 

3 mola Ptn. 4SO 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etranrer : 12 moiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs S MUNAKASA GAZETESi 
Galata, Eski Giimrlk cJ 

No. 52 

Poar la Pablicit' •' adreuer 

l l' Admialatratioa 
Journal Professionnaldas Fournissaurs at das Entreprenaurs de l'Etat 

!----------1:1 &1-·------

Tablaau Synoptiqua das Adjudications Ouvertes Aujourd'hui (0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) - z 
Objeti de _l'adjudlcatlon 

Mode Prix Caution. Ueuıı: d'adjudication et du 
Jours Heures 

Cinsi Miktarı Muh. Çotu Muv. 

d'adjudicat. estimatif provisoire Cabier de! Charges Çotu Azı Fi. tutan 
Kile Kilo 

Aaıuaications au Rabais 
Cenatructlona-R6paratlen·Trav. Publlcs-Mat6rlel de Cenatructlon-Carto9raphle 

1 
K. kaym 1000 

16 - K. üzüm 1000 22-8-41 Couvertare eD beten du rtıervoir d'inceDdie au 96 64 Municipalite lılolu 
İ Kuş üzümü 250 qurtier Akpuıar 

Cooatr. canaliaation 
Trav. de reparation et d'install. au konak du Vali Gre a ıre 
Trav. enduit, badireonnare et reparations Publique 
Dre11ement carte de 50 hectarcs Pli cacb. 
Conıtr. bitine, pompe et mur de ıoutainement a la Gre a gre 

taline de Fadluın 
Coaatr. route 
Conıtr. lterdure et pave 3600 m2 
Repar. terraaıe bati11e Dir. Pr. Douaues (aj.) 
Repar. baliue 1 re ecole prim. lst. 

Repar. ohauue sur route Kayseri-Bünyan 
Trav. remplissaıe terre 

Pli cacb. 
Publique 

Publiqae 
Pli cacb. 
PubHque 

68 75 

650 -
1900 -
602 66 

10928 -
21792 -
9476 90 
1530 14 

25312 50 
3910 -

> 22-8-41 
Vilayet Bolu 1 mois i partir du 29-7-41 :: ·-ı Çam fıstığı 200 

48 75 Dir. Sılrete Mersin 23-8-41 
75 - Municipalite Bursa 18-8-41 14 - Süt 3400 

15 - S.yoğurdu 1200 45 - Dir. Pr. Monopoles Sivas 19-8-41 

819 60 Municipalite Ankara 
1634 - Vilayet Çorum 
771 - Dir. Trav. Pub. lat. 
114 77 . ,. 

1898 44 Vilayet Kayseri 
293 - Municipalite Sivas 

K. ,. 1000 
26-8-41 11 -
19-8-41 16 -
15-8-41 15 - Pirinç unu 
25-8-41 15 - Tel şehr. 
27-8-41 16 - Arpa ,. 
23·8-41 ıo - Un 

900 
120 
250 

2600 
1200 

600 
600 
150 
100 

2600 
800 
800 

4<'0 
80 

150 
1800 
800 

Kr . .5. L. K. 

120 
45 
40 

100 

20 
33 
8 

35 
44 
44 
23 
47 

1200 
450 
100 
200 

1950 

680 
396 

80 

115, 

210 
52 80 

110 
598 
5,4 

Prollulta Chlmlquea et Pharmaceutlquea·lnatrument• Sanltalrec-Fournlture pour Hopltaux 
Makarna 
(irmikli) 

29·9·41 11 - İrmik 
Nişasta 

37 
36 

222 
144 A)fpareil9 de doucbe lavement: 250 p.· aavon Mak· Pii. cıtch 

depal 1.5 t. 

•ı6ctrlclt6-Gaz-Chaffel• Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
lnıtall. aanitaire et centrale pr. eau chaude a la Publique 8855 95 

cuiıine et a la buanderie de l'hôp. reırional de 
lelu 

Haltlıle111ent · Chauaaures - Tlaaua - Culr• 
Teile pr linceul et pr. bandare 
Habita pr eceliers: 50 p.- paletot: 30 p.· flanelle en Publittue 

laine: 100 p.- id en coton: 150 p.· cbıuuettes 

en laine: 150 p. id en coteo: 150 p. - euuie -
main: 100 p.- pantoufles: 50 paires, cravate : 
100 p. et h•bits pr ıubalternes 

Flanelle en fil d'Ecoue : 2800 p. • caleçon en fil Pu~lique 
d'Eooaae: 280i p. 

Cbap11ures saos talonı: 8000 paireı Pli cach. la paire 4 -
Bottea en cautchouc de baute taille: 20 paireı et Pablique 545 -

de demi taille: 50 pairet 
Etoffe couleur aıure pr. habits d'hiver (Cab. eh. 340 P.) Gre a ıre 68000 -

Ameublement pour ttabltatlon et Bureaux-Taplsserle ete. 
Ameublementı : 21 lota Publique 1143 50 
Lit : ıe p. Gre a rre 1250 -
Lit: 1000 p. 

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

665 - Vilayet Bolu 

Vilayet Bolu 
E>ir. Ecole ~anitaire Çorum 

pOO 
400 

400 
250 

19-8-41 15 _ Ispanak 41)00 3000 
Lahna 2500 1800 
Kök kerev.2000 1500 
Pırasa 2600 1800 
Semizotu 300 150 
S. yaprak 200 100 

19-8-41 15 - T. yaprak 100 860 
19-1-41 12 - Enginar '00 ad. 500 ad. 

Sırık do· 600 400 
maleıi 

Yer do· 1500 1200 
malesi 

312 90 C. Ach. Dir. Hniene et Ass. Soc. lst. 27·~41 15 -, Patlıcan 4000 
T.Ç. fasul. 600 

2400 - Com. Aoh. Milit. Er:ıurum 27-9-41 16 - l A. K. , 1000 

2000 
400 
800 
250 40 88 G. A. Econ. Monop. Kabataş 4-16-8-41 10 30t T. bar. 400 

faaulya 
9300 - €om. Ach. Min. Def. Nat. Depart. Aviat. 16-8-41 11 - S. kabatı 1200 

Vilayet Ankara 
187 50 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Hel.kabak 1000 

27
.
8

_
41 15 

_ Salatalık 2000 
l4·8-4l 10 _ Mayda· aemet 

1000 
860 

1600 

- - Comite Central Croiısant Rouge iusqu'au 15-8-41 -
noz 10000 

Doreotu 2000 
Karnaba· kilo 

& 
7 

10 
7 
7 

17 
20 
5 
8 

6 

22 
12 
14 
14 

9 
6 
2 

0,75 
0,75 

1900 

320 
175 
200 
11.l 
21 
34 
26 
30 
48 

880 
72 

140 
56 

108 
6Q 
49 

75 
ıs 

249 23 aÇ· 

TraYMUX d'lmprlmerle • Papeterle • Fournlture de llureaux har 600 

aemet 
6000 
1200 
kilo 
400 
400 
200 

15 
25 
12 

90 
125 
36 

mprimea et reliurea: 82 lota Pablique 1250 -

Bola de Conab uctlc-n. Planchea, Charpante 
Bois de constr. de dif. dim. (Gab. eh. 273 P.) Pli cach. 54600 -

Tranaport - Char9ement • D6cıhargement 
Tranıport ıeh 40000 t. Pabliqae 14000 -

• poıtaux 

Cbarıement et decharıement effets 
Transport postaux 

• poteaux telephoniques 

Ce»mbuatUale - Cerburant - Hulle• 
Petrole: 6S t. 
Boiı reıineux: 1.5 t. - Boiıı 135 t. 
Boiı de hetre et de cbine 
Boia de cbaae 
Benaineı 72~·978 t. (Cab. eh. 1956 P.) 
Bois pr. four: 200 t. 
Boiı d'allumaıe: 615 t. 

Dlvers 
P oeux pour aotoı et camiona de dif. dim, 
Pneax pr. motocyclette 
Ciaıent, aable, tôl~, clouı, contre plıque ete. 
Corde o'ea.ballaıe, plomb, boucle, ficelle ete. 
E•paınolette en laiton (1101 barre) 2000 complets 

aeuare fichee en laitoa: 3000 p. 

Provlalons 

,. 

Gre & rre 30000 -
Pli cac. p. moiı 600 -
Gr' a rre 

Pli cacb. 22750 -
Gre a rre 3150 -

Pli cach. 9360 -
> 391200 -
> 6000 -
• 18450 ~ 

Gre a rre 
Gre a ıre 
Publique 26000 -

Viande de darhlitcb: l4 t.·id ci'arneau: 3 t. Pli cach. 9860 -
7080 -
6098 -
3900 -

Beurre ti'Urfa: 4 t. > 

Sucre: 7 t.·id carre: 1.8 t.-aıaımelıde: 2.8 t. " 
Froınıe kacber: 9'10 k.-id blanc: 1.6 t.•oeufs: 40000 Publique 

p. -eitron: 20000 p. 
Halle d'oliv111 ı.8 t. • 
Savoa: 1.6 t.•oliv.,: 2.5 t. • 
Liıuaıea: 28 lota ı 

1620 -
2046 -
33ı3 -

93 75 Miniıtere Communicatiens 

4095 - Cem. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

5-9-41 15 - T. bamya 500 
T. bezelya 300 

demet 

27-8-41 15 - T. aovan 3009 
Y. salata 1500 

Q. bil»er 
kilo 
600 

demet 
2000 
1000 
kilo 
500 

1 50 
.ı 

20 

45 
15 

1650 - Dir. Saline Monop. Yavşan 
Dlr. P. T. T. Ank. 

16-8-41 11 - Marul 1000 ad. 600ad. 2 50 
6 50 
8 

120 
25 

195 
112 

23-8-41 12 - Havuç 3000 2000 
1200 12150 - Com. Ach. Milit. Ezine 

540 - Oir. P. T. T. Çorum 
Municipalite Bursa 

juıqu'au 29-8-41 r. balda 1400 

1707 -
236 25 

19-8-41 14 -

Com. ıcb. Milit. D. Bayazit 27-8-41 16 -
Vilayet Ankara 1 mois İl partir du 5-8-41 
Vilayet Bolu 19-8-41 15 -

702 - Ch. Fer Etat Eskisehir 19-8-41 15 -
19398 - Municipalite Ankara 26-8-41 11 -

450 - Com. Ach. Milit. Kayseri 15-8-41 10 -
1383 75 ,, 15-8-41 16 -

Com. Acb. Mn. Def. Nat. Anlc. 
.. 

Com. Ach. lntend. Milit. Aok. 
,. 

195 - lere E.xploit. Cb. Fer Etat H.paıa 

739 S6 
531 -
457 35 
292 58 

121 50 
153 45 
249 23 

Dir. Eeole Sup. de- Commerce Marit. 

• 
" 
• 

• 
• 

15-8-41 

12-8-41 10 -
12-8-41 10 -
29-8-41 11 -

28-8-41 
:lS-8-41 
28-8-41 
28-8-41 

28-8-41 
28-8-41 
2H-41 

11 30 
13 -
13 30 
14 -

14 30 
15 30 

16 -, 

33'23 
1 - Mektebimizin Mayıs 942 nihayetine kadar ihtİ 

karıda cins ve miktarı yazılı erz•lt ve saire 13 şartn•_, 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, Ortaköyde Yüksek Deniz Ticaret 
lütünde 28-8-941 Çarıamba giinü yukarıda fÖsterileO 
hizalarında yazılı şekillerde mektep Satınalma Komiı 

caktır. 

3 - Bunlara ait şartnameleri rörıneyi arau edeni•' 
hasebesine müracaat etmelidirler. 

4 - Eksiltmeye iıtirak edeceklerin 2490 sayılı 
3 llncil maddelerindeki ıartları haiz olmaları lazımdır. 

5 - Kapalı zarf usuliyle olan ebiltmelere iıtirak 
a-eçen kanunun 32nci maddesi tarifatı eaireıinde zarfl 
meleri ve bu tekemmill etmit zarfları eksiltme saatinde' 
veline kadar Komisyon riyasetine makbuz mukabilind• 1 
zıadır. Posta ile yapılacak tekliflerde i'ecikmeler ka"'1 
tir. 

6 - Eksiltmelere iıtirak edeceklerin yukarıda yaıılı 
minatları lst. Yüksek Mektepler Muhasebe~ ili tine yatı 
terir makbuzlarını veya haoka mektuplarını ve Ti 
1941 yılı belgelerini komisyona ibraz etmeleri lizımdal• 
eksiltmesi i~in hu vesaik zarflara konulacaktır). 

lmtiyu Sahibi ve Y uı lıleri Direktirü: lsMAIL 
Budchfl ,.... .. lll•alla .. 11• ..... •lw 

' il~ 


