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Umum Tüccarları 

ONOMIK HABERL R 

Nohudun azami satış fiyatı 
Ticaret Vekaletinin tebliği: 
:t9 sayılı koordinasyon kara

ının oirinci maddesiyle Ticaret 
Vekaletine verilmiş olan salahi
yete istinaden memleket dahilin
de nohudun azami satış fiyatları 
aşa~ıda gösterilmiş olduğu veçhi
le tesbit olunmuştur. 

fiyat hadlerinden her hangi bir 
uretle fnzla fiyat teminine giden· 

ler h11kkında milli kerunma ka· 
nunun hükümlerine tevfikan ceza
landırılmak ıizere kanunı takibat 
yapılacaktır. 

Karabükte imalattan artan 
saç ve demir parçaları 

1 - Başlıca istihsal ve ihraç 
rnıntakalan olan Tokat Diyarba- lhtiy•çı olan mUessesele-
kır, Konya. Antalya, 

1 

Balık.esir, re verilecek 
Kütahya, Afyonkarahisar. Manisa, 

ayseri, Samsun, Çorum, Bursa, 
Elazığ, Malatya, Burdur, Isparta 
~ardın, Seyhan, lçel, Denizli ile 
ıstihsali kendi ıstihl5.ki ne yeten 
di~er vil5.yetlerde beşınci fıkrada 
c~ns ve evsafı yazılı nohudun bir 
kılosunun toptan fıyatı azami 13 
kuruştur. 1941 temmuzun son 
haftasındaki fili vaziyete göre 
daha aşağı toptancı fiyatı cari o
lan istıhsal mıntakalarında ise, a
lnını fiyat, aynen cari olan fıyat
lardır. 

2 - Diğer bilumum müstehlik 
Veya istıhsali kendi istıhlctkine 
Yetmiyen mıntaknlardaki vılayet

lerde nohudun toptan fiyatları, 
lllutat surette o mahallin ıstıhlii
kini en çok temin eden iıtıhsal 
lllıntakasından hakıki nakil ve am
balaj masraflarının ilavesi sure
tıyle bulurıur. 

3 - Birınci fıkrada mevzuu 
babıs toptan azami fıyat yuzde 
5 nisbetınde toplayıcı ve topla
)'ıcı toptancı karını ilıtıva eylc
llıektedir. 

Karabük fabrikalarında imalat
tan arta kalan saç ve demir par· 
çal arı şimdiye kadar muhafaza 
edilerek satışa çıkarılmamakta, 

bunların tekrar fabrikada eritil
mesi düşüncesile bu hareket ih
tiyar edilmekteydi. Fakat bu par

çalar meyanında kullanılabilecek 
elanlar fazla miktarda mevcut 
ve demir sanayiinin life ihtiyacı 
oldu~undnn iktisat vekaleti Kara
bükte imalattan artakalan saç ve 
ve demir parçalarının satışa çı

karılmasına müsaade etmiştir. 

Y almz bu parçalar münhasıran 

müstehlik vaziyetinde olanlara 
satılacak araya mutavassıtların 

girmesine meydan verilmiyEıcek

tir. 
Satışın bu esaslar dahilinde 

yapılabilmesini temin ıçin tdlip· 

lerin vaziyetinin mıntaka iktisat 
müdürlüklerince tetkik olunmuş 
ve ancak 1940 senesi başıodan

beri müesseselere, ihtitiyaçları 

nisbetinde olmak şartile bu par· 

çalardan verilmesine karar veril-

4 - Nohudun bütün memlc'ket miştir. 
dahilinde müstehlik fıyatı toptan 
fiyatlara nzami yüzde 15 nisbetiıı
dc bır perakendeci kar ilavesi 
•uretıyle bulunur. Bu perakende-
ci hissesi azami nısbet olup, mu· 
tat surette daha dün bir kar yüz
desiyle çalışan yerlerde gene bu 
eskı n betlerin devam ettırilmesi 
lllatluptur · Yarı toptancıların da 
.faal bulunduğu yerlerde, bunların 
hıısesı, toptancı ve perakendeci 
Yiızdeieri meyanında teamüle gö
re tefrık t:dılecektir. 

lhtıyacını kendı m1ntııkasından 
t~darık eden şehırlerde mustchlık 
hyatlan yalnız perakendeci kar 
yuzdelerının ilav sıyle ta ayyun e-
~:r, Mustehlik nııntakalardakı şe
ırlerde mulitehlık fıyatları ayrıca 
toptancı hısscsıyle akıncı fıkrada 
lbeı.kür masrafların hesaba katıl
llıasıyle ta yyun eder. 

Yukarda esasları vazolunan fi-
Yatlar . 

naturel temız nohudun çu
\'alsız 

azaou satış fıyalları olup 
nohudun d 1 . b" . . f k ığer ncvı erı ıımcı 
~ radaki csaı fiyatlar miıtenasi
t n rnutııt fiyat farklarına ııöre 
esbit olunur. 

t 6 - Her tilrlü nohudun müs
ahsil ınıntakalarda mustabsil, top· 
tancı Ve perakedenci ve müsteh
lılt ınınt.kalarda toptancı ve pe• 
'•kendcci azami satış f ıyatları yu· 
karda i fıkralar hükumlerine gö· 
''. nıahallın fıyat murakabe ko
ısyonunca tesbıt edilerek 'fica· 

l'el V ek.aletı ne bildirilecek ve ay· 
111 

zamanda ıliın olunacaktır. 
f· 7 - Perakendeci azami satı~ 
'Yatlarının hesaplanmaıından kü
•urlarının ~O santime veya vahi· 
de v 

ı uvarlatılması muvafıktır. 

8 - Bu ıuretlo ilin edilecek 

Pirince narh konuyor 
Ticaret Vekaleti pirince de 

cinıılerıne göre narh konulması 

için tetkiklere i?'eçmiştir. Yakın
da her vilayette narh tesbit ve 

ilan olunacaktır. 

Petrol istihkakı taksim 
edildi 

Vilayet tarafından şehrimize 
ayrılan ayhk petrol istihkakı bil· 
tün kazalar arasında taksim edil
miştir. FalO&t bazı bakkallar ken-

dilerine petrol verilmedi~ini ileri 
sürerek şikayette ltulunmuşlardır. 
Bu hususta kontroller yapılacak 

ve bütün satıcılara ihtiyaç nis
betinde petrol verilmesi temin 
olunacakhr. 

Lastik kalışlar 
Fiyat Mürakebe komisyonu las· 

tik kaloşu için perakendecilerin 
şikayetlerini tetkik etmiştir. Bu 
şikayetlere iÖre şehrimizde lastik 
kal•şu imal eden fabrikalar ken· 
di mamulatlarını toptan satmı

yarak kendi adamlarına açtırdılc· 

ları acente ve mağazalarda pera
kende olarak sattırmaktadırlar. 
Perakende satış yapan diğeı ti
carethaneler de mallarını bu a
centelerden yuksek fiyatlarla sa• 
tın almak mecburiyetinde kalmak
ta ve rekabet edememektedirler. 
Komisyon bu müracaatları haklı 
görmüş ve fabrikatörlerin pera· 
kende »alış yapmalarının önüne 
geçilmesi için icep eden tedbir· 
lerin alınmasına karar verırıittir. 

GAZETESİ 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddeıl, 

No. S2 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLARI 
ldarebanemizde ıöriitüllr 

Telefonı 49442 

Poıta ltatua No. 1261 

~ı--------------· 
e Müteahhitlerin meslekt Organıdır 

16 - Ağustos - Cumartesi 

Adana Ask. SAK: 
Sade aytı 1 53 

Adapazarı Ask. SAK.: 
Somon 1854 

Ank. Yüksek Ziraat Enı:titusü 
Kok kömürü tahmil ~e tablıyesı 1857 

Ask. f abrıkalar U. Mud. SAK 
Mıırangoz fabrıkıısı tamiri l 65 

Beyoğlu 4ncü Sülh Huk. Hak. 
Boyn vs. tüccariye cş~uı 1862 • 

Bitlis Ask. SAK 
Odun ve saman 1852 

Çanak. Ask. SAK 
Kuru ot 1867 
Diyarbakır l\kiın Müd. 

Göçmen c\ !eri inş. 1 61 
Erzincan Ask. SAK.: 

Sadeyatı 1846 
Eskişehir Ask. SAK: 

Kriple linyit ve kok kömürü 1851 

Harta U. Müd.: 
Kılım ve ekmek torbosı 1854 

lçel P. T. T. Müd.: 
Çıralı çam direti 1855 

İnhis. Y ııv§an Tuzlası Müd. 
Tuz nakli J86S 

lst. Komut. SAK 
Oto malzemesi 185~ 

M. M. V. SAK 
Gebre ve kıl k lan 186/ 
Kışlık elbıselik kumaş 1866 
Yun battanıye 1865 
Yazlık elbıse diktirilmcsi 1854 
Pijaına diktır lmeııi 1864 
Nafıa Vekaleti: 

Hizınet yolu inş. 1856 

Riyaseticumhur Filarmonik Or
kestra Şefliği 

Orkestra binası dahilinde yap. tamirat 
ve tadilüt 1857 
Safranbolo Jnndarma Er Okulu 

Tuz, toz şeker, İrmik, şehriye, peynir 
ve eaire 1851 
T. H. K. Genel Mrk. 

Kereste 1855 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
SAK 

Kitnb bıısbrılması 1855 
Hamit Naci tatbikat gemiıinio mııkine 

vs, tamiri 1855 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

istanbul Belediyesinden : 
Usküdar - Beykoz yolu üzerinde Beylerbeyi, Çengelköy, Vaniköy, 

Kandillı, Kuçuksu, Anadoluhisarı ve Beykoz Abrahampaşa duvarı a
rası yollarının tek ve çıtl katlı 20 bıtumlu katran kaplanması işi 
açık eksıltmeye konulmuştur. Keşıf bedeli 7354 !ıra ve ilk teminatı 

551 lira 55 kuruştur. Keşif ve şartname zabıt ve muameliit miıdür
luğü kaleminde görulebilır. İh le 29.8.941 cuma günii snnt 14 de da
imi encumende yapılacaktır. Talıplerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tubları, ihale tarihinden 8 gün evvel vilayet naha müdürıüğüne mü
racaatla nlncakları fenni ehliyet ve 941 yılına alt ticaret oması vesi
kalarile ihale günii muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli 525 liradan ibaret bulunan Atatürk bulvarı Cicin
yurt sokağıada hu usi idareye ait mescit arası etrafında tahta par
maklıkla çevrililmesi işi ıS.8.941 perşembe günü saat 15,30 da iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

Tahplerin 38 lirıı 48 kuruş teminat matbu:ı:u veya mektuplariyle 
mezkür günde ve santte vil;ıyet daimi encümcniııe vt şartnamesini 
görmek istiyenlerin hususi muhasebe tahakkuk müdürlüğüne müraca 

atları ilnn olunur. 

Mersin Deniz Harp Okulu ve Lisesi Sabnalma 
Komisyonundan : 

Mersin deniz harp okulunda yapılacak 23656 lira 41 kuruşluk ta
diliıt ve inşaat işleri 8.S.941 tarihinde saat 17 de pazarlığı yapıla
cağı ilan edilmişse de mezkfir gün ve saatte talip zuhnr etmemesi 
üzerine pazarlık 10 gün müddetle uzatılarak 18.8.941 tarihli pazar
tesi günü saat 11 de yapılacaktır. 

Munkkat teminat 1774 lira 23 kuruş olup bu miktar teminat 
parası malsandığına veya teminat mektubu komisyona tediye edile-

cektir. 
Pazarlık Mersin deniz harp okulu komutanlığı binasında teşekkül 

eden satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Talipler 941 senesi ticaret odası vesikasını ve hamil oldukları eh· 

liyet vesikalarını ibraz etmek suretile Mersin nafıa müdürlütünden 
ihale gününden 3 ~ün evvel bu iş için alacakları ehliyet vesikalarını 
komisyona ibraz edeceklerdir. 

Talipler keşif, proie ve şartnameleri her ıün Mersin deniz harp 
okulu komutanlığında görebilirler. 

Askeri Fabrikalar U. MUd. Merkez Satsnalma 
Komisyonundan: 

Kayaşta yaptırılacak inşaat: 

Keşif bedeli 23172 lira olan yukarıda yazılı inşaat askeri fabri
kalar umum mudürlilğü merkez satınalma komisyonunca 2.9.941 sah 
günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname 116 kuruştur. Muvakkat teminat 1737 lira 90 kuruştur. 
Teklıf mektuplarını mezkOı güade saat 14 e kadar komisyona ver
meleri, 

Nafia VekAletlnden 
Eksiltmeye konulan iş: 57078.30 lira keşif bedelli Ankara Bölre 

Sanat Okulu tesviye atölyelerinin ikmali işidir. 
Eksiltme 2.9.941 salı günü saat 15 de nafıa vekileti yapı ve i

mar işleri eksiltme komisyonunu odaınnda kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

Eksiltme evrakı ve buna müteferri evrak 285 kuruş bedel muka
bilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 4103 lira 92 lcuruşlulc mu
vakkat teminat vermeleri ve bu iş için alınmış ehliyet vesikuı iltru 
etmeleri lazım<!ır. işbu vesikayı almak için isteklilerin ekailtme ta
rihinden (tatil günleri hariç) 3 2'Ün evvel bir istida ile nafıa vokile
tine müracaat etmeleri ve dilekçelerine en az. bir kalemde bu işe 
benzer 50.000 liralık bir iş yaptıklanna dair işi yaptıran idarelerden 
alınmış vesika raptetmeleri lazımdır. 

istekliler teklif mektuplarımı ihale günü olan 2.9.j41 ,.h filnü 
saat 14 e kadar eksiltm~ komisyonu reisliğ'İne makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olacak i?'ecikmeler kabul edilmez. 

Ankara Belediyesinden 

ADkara kalesi parkı ve kale dibi yolları 15 fÜn müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli l 7580 lira 49 kuruştur. 
Teminat 1318 lira 53 kuruştur. 
ihalesi 29.8.941 cuma fÜnü saat 11 de yapılacafıodan şartnameıiy· 

le keşif cetvelini ve projesinin ıörmek ve 138 kuruş mukabilinde al-

mak istiyenlerin her gün encümen kalemine ve isteklilerin de ihale 
2'Ünü olan 29.8.941 cuma gilnü saat 10 da kadar uıulil dairuinde 
tanzim edecekleri teklif mektuplarını belediye dairesinde müteıeldtil 
daimi encümene vermeleri. 

• 

llaçJar, Klinik ve lspen_çiyarJ aıat, Hastahane Lvz. 

lstanbul lleledlyeslnden: 

Haseki ve Cerrahpaşa hasthaneleri için alınacak rontıea filmi 
ecza ve alatı 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinin ıon hkruana 
göre pazarlığa konulmuştur. Tahmin bedeli 11114 Jira 50 karaş ve 
ılk teminat 838 lira 84 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelit mi· 
dürlfiğü kaleminde ıörülebilır. İhale 20.8.941 çarpmlta ıilnil ıaat 
14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makltH 
veya mektupları ve 941 yılına ait ticaret odası vesikalariyle ihale 
iÜnü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

• • • 
84 kalem eczayı tıbbiye alınacaktır. Bak: lnhiaarlar U. Müci. tlıla

larına. 

Elektrik, Havagızı, Kalerifer (Te_şjsJJ v.e Ma~) 

lskederun Belediyesinden : 

Pasif korunma işleri için 6 pusla, 6 dürbin, 6 telefon makinesi, 
9 güneş fÖzlüğü ve 5000 metre telefon kablosu satın alınacaktır. 
Puslanın beherine 5 lira, Zais marka 8 lik dürbünün beberine 80 lira 
telefon makinesinin beherinc 50 lira ve rüne~ ıözliitüoıın beherine 
2 lira ve kablonun metresine 15 kuruş kıymet tahmin edilmiıtir. 

Şartnameyi belediye reislitinden her talip istiyebilir. Taliplerin 
ya mektupla veya dotru«an dofruya münakasa fÜDÜ elan 25.8.941 
günü saat 11 de belediye encümenine müracutları ilan olunur. 

Mef!.Ş!Jcat:Elbise-Kun~ur'*G.!mmr v. s. 

Ankara Beledlyealnden : 

Belediye müstahdiminine yaphnlacak kışlık elbiH için ahnacak 
üç cins 1702,60 metre kumaş 15 rila müddetle ve kapalı zarf aJU
lile eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhammen bedeli 8382 lira 71 kuruştur. 
Teminat 624 lira 9~ kuruştur. 
lhalesi 29.8.641 cuma rünil saat 11 do yapılacafıDdaa prtname 

ve nümunelerini görmek ve şartnameyi bedelsiz almak iıteyulerin 
her gün Encümen kalemine müracaatları ve iıteklilerin. ti•. ihale rl?D 

l 29 8 941 cuma ailnü saat ona kadar uıulli dairuıade taaaım 
o an . • • ·ı D · 
edecekleri teklif mektuplarını Belediye daireainde mDteıekkı aımi 
Encümene vermeleri. 

Devlet Demir yollar. l•letm• Umum MUlllrlUIUnden: 
Muhammen bedeli (2600) lira olan işaret bayratı imali için 2000 
tre kırmızı ve 2000 metre Yeşil bu (23. 8. 1941) Cumarteai ıllnl 

::t (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komiıyon 
tarafından açık eksiltme uıulile sabo alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (195) liralık muvakkat teminat ve kano
nun tayin ettiği veıaikle birlikte eksiltme rllnü saatine ka4ar ke• 
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu it• ait ırtnaıaeler komiıyondao par111ı olarak dalataluktıtlar, 



• 

2 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cinai Şekli Muham. bed. Teminat Milracaat yeri Gönü Saat 

~ MUnakasalar 

lnt••t, T•mlr•t, N•fı• ı,ıerl, M•l•eme, H•rlta 

Benzin dıposo tamiri aç. eks. 2175 80 163 18 lst. Belediyesi 2-9-41 14 -
Kadıköy 3 fincn orta eltul binası tamiri aç. eks. 1470 65 110 30 lst. Nafıa Müd. 28·8·41 15 -
istinat duvarı tamiri kapalı z. 15000 - Çoruh Nafıa Müci. 1-9-41 15 -
Su tesisati yap. paz. 1768 80 265 - M. M. V. SAK 16-8-41 11 -
!skişebirde bir okul kalorifer santralıacla 80 smt. ir· • 

tifae kadaı yeraltı soların yUk1eltilmesi ve 
tecridi 

KınalizuyoD inf. paz. 2011 35 301 71 > 16·8-4J 11 -

• 

letanbul Belediy inden : l <. ot: 
Tahmin B. ilk teminatı )atlıcı 

2099 00 900.0 0 T • l'lt · 1 · 1 · · · t nacı~ f 1 . u emız ı aş erı ame esı ıçın a ı 02: şı 

kilo sığır oti. Sadey 
6558.80 491.91 Karaağaç milessesatı işçi memur '(t (oy00 

demlerine yaphnlacak elbise, ınoŞ• f ulaf: 
lek vesaire. ( 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yaJI >üt: 
rı ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye iı.onulmuştur. Yo2ur 
Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlfiğü kaleminde t 
İhale 29.8.1941 cuma günü sant 15 de Daimi Encümende 
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 941 ~y)-kfc~ 
caret Odası vesikaları ve kanunen ibrazı lazım gelen dı • u ~ 
ile 2490 numaralı kanunun larifatı çevresinde hazır lıyac•ıı>sv .: 1 

mektuplarını ihale günil saat 14 de kadar Ii>aimi Encüıneıı uı 1 

lazımdır. 

Çorum KUçük S. M. M. MUdUrlU Undi~ M 
Tutarı Muvakkat 

<;insi Lira K. Lira 
Elli takım talebe elbisesi 2000 00 150 
Otuz talebe paltosu 600 00 45 

Kalorifer dairesi tamiri • 457 - 68 55 Ank. Jandarma Genel Komut. SAK 21-8-41 15 -
Ank. dil tarih ve co2rafya fakütlesinde yap. merdi· aç. eks. 6503 84 487 79 Nafıa Vekaleti Ank. 4-9-41 15 _ \ 

ven duvar tretuar ve hafriyat işi 

l ltlar, Kllnlk ve l•pençlyart allt Ha•taha ne Lv z. 
• Esans dö mant: 10 k. (mütteahit nam ve hesabına) 

Eczai tıbbiye: 84 kalem 
Ktlkürt toz veyahut çubuk: 10 t. (temd.) 

paz. 
aç. eks. 

k 38 50 
834 -

3000 -

Elektrik Havagazı-Kalorlfer (Tealsata ve Malzemesi) 

Telefon mıkinesi: 6 ad.· pusla: 6 ad.-diirbün: 6 ad.-
ınaeş ıözlüğil: 6 ad.-telefon kablosu: 5000 m. 

Elektrik malzemesi: 54 kalem (temd.) paz. 5092 

Mensucat, Elblae, Kundur• Çam•'"' v. •· 
Yün eldiven: 42500 çift kapalı z:. çifti o 40 
Kumaı: 13458 m. kapalı z. 44068 50 
Tire çorap: 10000 çift paz. 3000 -
Tentelik bez: 3000 m. (müteahhit nam ve hesabına) m. 2 50 

• 20000 -Battaniye: 2000 ad. paz. 
Çımaıırlık bez: 50000 m. • 15950 -

MobNra, bUro ve ev •traaı, Mu9ambtl Hah v.a. 
Isparta malı yol halısı: 106 m. aç. eks. 2385 -

Metbee l9fett Kartaalye • 

T uf ek sicil defteri yap.: 10000 ad. 
Evrak tabı işi: 32 kalem 

Ynıhane Levazımı 

IKeresfE>, Tı Ma ve •alre 

Çam tahta ve dilme kalas: 10 kalem 

Nakltrat, Bo,altma, YUkletme 

Posta naldi (t•md.) 

paz. 
aç. elcs. 

aç. eks. 

Tuz nakli: 2500 t. aç. elı:s. 

Mahrukat, Benzin, M•klne r•llart v. •· 
Kuru odun: 500 t. kapalı z. 
Odun: 2856 t. paz. 
Meşe oduııu: 2081 t. > 

Meşe odunu: 1010 t. > 

Me,e kömürü: 32.5 t. > 

Benzin: 45000 litre kapalı z. 
Odun: 2QOO t. paz. 
Kesilmiş ırürren: 182550 le., kesilmiş meşe : 63750 kapalı z:. 

k.·kesilmemiı giirıen: 25 t.·keailmemişıneoe odunu::25:t. 

MDteferrlk 

Deatereli reıola kesim bıçafı: 500 ad.·düz: ~500 ad. 
Ataç fıç111 tapuı büyük: 10000 ad.·küçük: lOOOOad. 
Kaynamıı iu2iliz beziri: 4 t. 
Et nakliye kamyonları için alat ve edevat: 75 kalem 
Sarı balmumu: 1 t. 
Haseki, Cerrahpaşa ve Zührevi hastalıklar halt. 

Zaynepkimil do~omevinde 942 senesi mayıs so· 
k.adu vefat edecek fakır hastalara ait cen1Zele• 
rin defni işi 

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

Pasıf korunma çelik mitferi aç. eks. 
Karaafaç müeaaesatı sıfır kesim pavyonu Yinçlerile • 

iıkembe nakliye arabaları ıu makineaioin ta-
miri 

Kereste menteşe kilit • 
Siyah büyük kemik düfme: 100.000 ad.·beyaz ve paz. 

ldlçük: 800000 ad.-aiyah kOçilk 20000 ad.·büyilk 
yaldızlı dütme: 2000 ad.·ktıçülc.: 2000 ad. 

Siyah yün ferit: 15000 m.·palet şeridi: 75000 m. paı. 
(istik şerit: 3500 m.·tire ıerit: 60000 m. (temd.) 

Kol aaatı: 7 ad. ·teraıüı: 7 ad.· mayo: 7 ıd. 
Tat dilA"mı: 300000 ad.-ambalaj ki!ıdı: 50 k. paz. 
Dosya sandıtı: 6 ad. • 

lrzak, Zahire, Et, Sebze, w. •· 

Taze f11ulye: 120 t. 
Balyeli kuru ot: 500 t, 
Patlıcan: 30 t.·domatu 10 t.-patates: 30 t. bamya: 

8 t.•k. sotan 10 t. ·sivri biber: 10 t. 
Sıtır eti: 200 t. 
K. ot: 25 t. (temd.) 
Sadeya2ı: 6.5 t. 
Sadoyafl: US t. 
Sabun: ~,7 Jc· 
v •.:.1 ~r- •• - ... 

A~'''At: f."""' o (ai) .. 
•p •nlı suyu: lOo 

i•deyafı: 18 t ' 

eıa, rııaltıro~; 5 t, 

kapalı z. 
paz. 

• 

paz. 
• 

kapalı z. 
paz. 
paz. 

·~· eks. 
• 

' 

2200 -
129 50 

1047 40 

300 -
62500 -

K O 02 
80754 -
14140 -

k o 07 50 
13140 -
40000 -

6518 60 

19500 ..:. 

6000 -
5932 70 
1560 -
2042 50 

2263-
2273 -

868 32 
78 )8 80 

7570 80 

k o 17 50 

38000 -

k 1 85 
182500 -

45560 -

k. 1 70 --

57 75 Tophane Lvz. SAK 
68 55 inhisarlar U. Mild. 

225 - lst. Limanı Sahıl Sıhhiye Mrk. 

- - lskenderun Belediyesi 

763 80 M. M. Veklleti Hava SAK 

1275 - Ank. Jandarma SAK 
3305 14 lat. Maarif Müd. 

450 - M. M. Vekaleti Hava SAK 
562 50 > 

3000 - • 
2392 50 > 

178 87 GümrOk ve inhisarlar Yek. Ank. 

330 - M. M. V. SAK 
54 72 Ank. Valiliti 

78 56 D. D. Yolları Haydarpa,a 

Çatalça P. T. T. Şefliği 
4375 - Konya inhisarlar Başmüd. 

1500 - D. Beyazit Ask. SAK 
4248 - Çorlu Ask. SAK 
7788 - Erzurum Ask. SAK 
2121 - Bolayir Ask. SAK 
182 81 Tophane Lvz. SAK 
985 50 Ank. P. T. T. Mnd. 

3000 - Hadımköy Ask. SAK 
488 90 lst. Belediyesi 

1462 68 Tophane Lvz. SAK 
İnhisarlar U. Müd. 

450 - D. O. Yolları Haydarpaşa 
444 96 İst. Belediyesi 
234 - D. D. Yolları Haydarpaşa 
123 19 lst. Belediyesi 

169 73 • 
170 48 > 

65 12 > 

1177 82 Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

1135 62 • 

Beden Terbiyesi U. Müd. Ank. 
Ank. Lvz. SAK. 

> 

1575 - Anlc. Lvz. SAK 
2437 50 Eskişehir Ask. SAK. 

Hadımköy Yassıvaranköyünde Aık. 
SAK 

5700 - Erzurum Ask. SAK. 
Tophane Lvz. SAK 

902 - Yüksek. Miihendis Mektebi SAK 
10375 - D. Bayazıt Ask. SAK 
3417 - > 

127 - Ank. Lvz. SAK 
2295 - Yalova Ask. SAK 
270 - Çorlu Ask. SAK. 

26·8-41 14 30 
19-8-41 10 -

22-8·41 14 30 

25·8·41 11 -

1-9·41 16 -

1-9-41 ıs- ! 3-9-41 15 -
16-8-41 10 30 
22-8-41 15 -

1·9·41 11 -
20·8·41 11 -

2-9-41 15 -

22-8-41 
l-~·41 

29-8·41 

19-8-41 
22-8·41 

S-9-41 
1-9-4i 

19-8·41 
18-8-41 
18·8·41 
28-8-41 
27-8-41 
2·9·41 

2·9-41 
19-8·41 
29-8-41 
2-9-41 
2·9·41 

25-8-41 

2-9·41 
2·9·41 

2-9·41 
18·8-41 

16-8-41 

15-8·41 
19-8-41 
18·8-41 

2-9-41 
16 8·41 
15-8-41 

15-8-41 
15·8-41 

1-9-41 
18-8-41 
19-8-41 
29-8-41 
19-8-41 
1,·8·41 

ıo-

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

15 -
11 -
15 30 
15 -
10 45 
14 -

14 -
14 -

14 -
14 -

16 -

14 -
15 -
15 -

15 -
12 -
15 -

10 -
15 -
11 30 
16 -

ıs -
10-
15 -
15 30 

ı 

Yüz adet Selinilc yün fanilası 600 00 4:> 
Yüz elli aliet ten fanilası 19!1 00 14 
Yüz elli adet yün çorap 150 00 10 

4 Yüz ellı aaet tıre çorap 75 00 !ı 

Yüı: adet yüz hııvlusu 120 00 9 B 
Kravat (100 adet) 75 00 5 D ıataı, 
Terlik (:>O çift) 112 50 8 ~ 2 İne 
Hademe elbisesi 220 00 16 

1941 mali yılı içio talebe el9ise ve paltosile iç çaınsŞ 
cieme elbisesı açık eksiltmeye konulmuştur. Talıp olanları~ 
teminat paralarını yatırmak suretiyle 19.d.~41 Sah ıi!JI l\f 
sonra saat ikide Sıhhat Mildilrlüğil dairesinde toplanacak 1 
eksiltme komisyenuna müracaat etmeleri ilin olunur. \'e s 

- )'onul 
Ziraat Alet ve Makine Mektebi MUdUrlUjOltekti 
Cınsi Mitil yorıan maa dara 3,5 kılo ebadı 150x WO • 

tarı 2U2,:>0. 
Cinsi çarşaf ebadı 150x 225 adedi O tutarı 150,50 Ze 

1 Cinsi Nevresıın ebadı 150X21U adedi 60 tutarı ').76,'fı laaıy 
teminatı 47 lira 17 Kr. QsuJif 

Mektebimiz için yukarıda yazılı eualar pazarlıkla ııılllıl •e S 
celc.tir. lltlac 

Muhammen bedeli 628 lira 50 kuruş olup muvakkat t İs 
lira !4 kuruştur. lltnaı 

Nümuneleri ıörmek istiyenler mektep idaresine müracJt tarf ı 
ler. Ş~ 

İhale 28.8.941 perşembe günil saat 15 te Anka'' 1 

Muhasebecili~i satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin Mektepler Muhasebeciliği veznesine yatırııc /J\ 

i1111 ıo iç 

~ 

" lh Devlet Demlryollan ve Llmanlar1 fşıet orm 
Umum ldarealnden ıııcn 

Muhammen bedeli (1047) lira (40) kuruş olan taldl uma 
metre mikabı 10 kalem muhtelif eb'atta, cam tahta, di1'~ekt 
(29.8.941) Cuma i'Ünü saat (15) on beşte Haydarpaşad• i, 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle ı' 
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (78) lira (56) kuruşluk muv•~ 
ve kanunun tayin etli2i vesailtle birlikte eksiltme günü ı-1 
komisyona milracaatleri lazımdır. ak ~ 

Bu işe ait şartnameler lıtomiıyondan ve Mudanya - ksiU 
İşletme Amirliti tarafından Parasız olarak datıtılmaktıdı rf 

ıı 
ş 

fisy, 
Erzurum Askeri Satm Alm Komlayon&l",ı 

Erzurum Trabzon yolu üzerinde ve rüzerrahınd •ht1 
tahminen ton kilometrosu 13 kuruştan 2000 ten eş)'•11" 
rünü kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmede isteldı çı Diş 
bir ay zarfında pazarlıkla naklettirilektir. ~ 

Pazarlıtı 26.8.941 salı rünü 10.30 da Erzurum sıtıl' viali 
yoounda yapılacaktır. erio 

Muhammen b6deli 85200 lira muvakkat teminat 5211 hr, 
Nakliyata ait şartname her gün komisyonda ıörillO'j 
isteklilerin belli gUn ve saatte teminatlariyle koıniSJ" 

atları. J. 1 

D. o. Yollara 4 Uncu ı,ıetme MUdUrlUO~~ 
Yapılacak it: Samsun limanına gelecek taribon 14,_.

kömürün vapur anbarından mavnalara tahliye ve idare 11 

lidir. 
Muhammen fiat: Bir ton için 105 kuruştur. 

11 
ııey 

941 mali senesi içinde Şamsun limanına gelecek 0 em 
14500 ton idari komürü vapur aobanndan kömurlerin k0- atıl 
na doldurulması ve ıupalan mavnaya teslimi ve mavn•f' ıte 
len kömürlerin iskeleye nakil kömür lcazalıınna doldııtıl1 :n 
vincine supalan teslimi işinin bütünü kapalı zarfla tali~, 
ğinden pazarlıkla ihale yapılacaktır. Pazarlık 2.9.941 d' 
15 te Kay eri istasyonundan dördilncü işletme bina5•11 

Komisyonca yapılacaktır. _, ılt 
İsteklilerin 2283,75 lirnlılc kati teminat akçesini işl~t f yl 

yahrdıfına dair makbuz ve yahut idarenin kabul ettiJ' , ıir • 
tabık teminat mektubunu 2490 sayalı kanunun ve ş,rııı ~ 
edilen vesikalarla birlikte hazır bulunmaları ian oluollf- l 

•tır 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları 

Ankara Beledly sinden • t' 
Otobüs idaresi için 25 ton kışlık motör yatının 15 rf 

t ıodıf) mezk<lr }'•2' bir l'f ıarfandı pazarlıkla Ahnaçı1' 



,. 

Lnnıın: 225 t. 
Paz. 

(. ot: 450 t , . 
atı.can· 60 t b · ·• amye: 8 t.-sivri biber: 10 t. (temd.) > 

f Oz Şeker: 100 t 

Sadeyağı: 20 t. (temd.) 
~oyun eti: 3 t. 

ulaf: 846692 k.·arpa: 241655 k. {şart. 750 kr.) • 
(temd) 

üt: 12 t . 
02urt: 3.6 t. 

(B Müzayedeler 

paz. 

28400 -

2640 -
2400 -

MtlNAKASA GADTf.51 

. 
337 50 Hadımköy Civarında Yassıvaran 

Ask. SAK 
900 - • 

• 
Topkapı Maltepesi Ask. SAK 

4260 - • 
lst. Komut. SAK Fındıklı 

7343 - Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği 
Müd. 

306 - lst. Kemut. SAK Fındıklı 
360 - » 

18·8·41 15 -

18·8·41 15 -
19-8-41 ıs -
21-8-41 15 -
21-8-41 10 -
18-8-41 15 -
1-9-41 15 -

19·8-41 16 -
19·8-41 16 -

s 

D. Beyazit Askerl Sabnalma Komleyondan: 
Birliklerin 115 bin kilo sadeyaR"ına talip çıkmadıtından puarbkla 

alınacaklar. Puarhk 2ünü 18. 8. 941 pazartesi saat 16 da lıl. Bayuit 
Sa. Al. Ko. da yapılacakktır. Muhammen bedeli 182500 lira muvak· 
kat teminat 10375 liradır. İsteklilerin belli rün ve aaatte Ke. u . 
teminatlariyle müracaatları. 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

( Emlak Alım Satım İşleri ) --------ükkan ankazı 
~ a ıkazı 

ik marka otomobil 

aç. art. 
• 

2575 77 
570 -

1000 -

193 18 lst. Belediyesi 
42 75 " 
75 - Ank. Valiliği 

2-9-41 14 - S at ı-1 ı k &: m 11 k 

2-9-41 14 - Cinsi Kıymeti Teminatı 
29-8-41 16 -

Mevkii Milraoaat Tarih 
Yeri 

Mu~nmmen bedeli 12506 liradır. 
Temınat 937 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi görmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her gün encil· 

~e~ kalemine ve isteklilerin de 19.8.941 sah günü saat 10
1
30 da be· 

dıye dairesinde müteşekkil daimi encümene müracaatları. 

ütef err 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
Benzin Süzme güderesi satın alınacaktır. Elindo mevcut bulunup 

latmak istiyeolerin 20.8.941 tarihine kadar Ankara hava müsteşarhğı 
2 İnci şube müdürlüğüne müracaat veya tekliflerini bildirmeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum Müd. Merkez Satmalma 

Komisyonundan: 
Muhtelif ebatta ceman 195500 adet civata ve somun alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 12620 lira olan yukarıda yazılı civata ve 
te sonıun askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez sattnıtlma komis· 
ron~nca 21.8.941 perşembe ıünü saat ıs de pazarlıkla ihale edile· 

ktır. Şartname parasızdır. Kati teminat 1893 liradır. 

D. D. Yolları işletmesi U. MUdUrlU§Unden: 

Zeytinburnu fabrikasında tesıimi şartiyle beher tonu 1994 kuruş mu· 
lllnıcn 13edelle 1100 ton nermal suni portland çimentosu kapalı zarf 

•ulile satın alınacaktır. Münakasa 27.8.941 çarşamba ıünü saat 11 
le Sirkecıde 9. işletme binaınmla A. E. komisyonu tarafından ya

lacaktır. 
. İsteklıleein ayni s:ün saat 10 a kadar 1645,05 lira muvakkat te
ınat, teklıf vesair kanuni vesikalarını ihtiva edecek Cillan kapalı 

llrflaranı komiıyona vermeleri Jazımdır. 
Şartnameler pnrasız olarak kemisyondao verilmekteair. 

Ankara Beledlyeslnden : 
Ankara şehir otobüsleri için alınacak 7 34 ebadında 95 dış ve 

IO İç latsğ"i 15 ~n muddetle ve kapalı :z.arf usuliyle eksiltmeye konul· 
uştur. 

Muhammen bedeli 30090 lira 89 kuruştur. 
Temıoat 2256 lira 82 kuruştur. 
ihalesi 29.8.941 cuma rünü saat 11 da. yapılacatından şartnamesini 

ormek ve 155 kuruş mukabilinde almak istiyenlerin her gün encü
en kalemine müracaatları ve isteklilerin de ihale günil olan 19.8.941 

1lma günü saat ona kadar ,ısulü dairesinde tanzim edecekleri teklif 
ektuplnrmı belediye dairesinde müteşekkil daimi encümene vermele· 

Slhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Merkez 
Hıfzıssıhha EnstltUsU Satınalma Kom lsyenund am 
Merkez hıfzıssıhha enstitüsü scrom şubesi ihtiyacı için satın alına· 

r.k 20 adet beygirin 1.8.941 tarihinde kapalı zarf usuliyle yapılan 
iltmesine talip çıkmadığından 13.8.941 tarihinden itibaren kapalı 

rf usuliyle tekrar eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin edilen bedel 6000 lira muvakkat teminat 450 lira. 

. Şartnnmcler Ankarada merkez bıfzıssıha enstitüsü satın alma ko· 
ısyonunda parasız alınır. 

Eksiltme 29.8.941 cumartesi günü saat 11 de enstitüde müteşekkil 
atın alm k · 1 T . a omısyonunda yapılacaktır. 
• clı.lıf mektupları muayyen ~ünde saat ona kadar komiıyona ver· 

lış olmalıdır. 

... l~uvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyesindeki evrakın 
na ıyo Vekaleti '- · · · · I · · t ı· . mer~ez muhasebecılığ'ı veznesıne yatırı ması ıçın a ıp· 
f.brın daha. evvel komisyona müracaatla birer irsaliye almAları lazım· 

r. 

*."' 
J Buyük ve küçük boy ataç fıçı tapası alınacaktır. Bak: inhisarlar 

• Mud. ilanlarına. 

1 
~ı.lahlre. Et, Sebzefr .. s. 

lzmir Vlrlyeti Daimi EncUmeninden: 
lzınir Memleket hastahanesinin 941 Mali yıla senesi için eksilt

ıeye çıkarılan 9600 kilo 4032 liralık sığır etini On gün müddetle 
l~d~den illln edilen eksiltmesini talip çıkmadıfından 7. 8. 941 

ı rıhınden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ihalesi kararlaştırılmıştr. 
~i,e~Hlcrio her 2iln snat 11 de teıninatlarile birlikte Vilayet Daimi 
,-·cumuıine müracaatları. 

anı.aa 16 TUm AS. D. SA. AL. KO. Befkanh§ından: 
Askeri hastahanenin senelik ihtiyacı olan 20000 kilo süt açık ek

ltmeye konulmuş ve talip çıkmadığından yeniden açık eksiltme yo
le münakasaya çıkarılmış olduğu halde yine talip çıkmadığından 

: ay müdetle ve 8.9.941 pazartesi günü saat 17 de ihale edilmek 
re pazarlığa konulmu!itur. 
Muhammen bedeli 3400 lira olup muvakkat teminatı 253 lira 50 

tıruştur. 

. Taliplerin teminatlariyle birlikte mezkOr 2ün ve saatte askerlik 
ır • eaı satın alma komisyonuna müracaatlara. 

Karaköae Askeri Sabnalma Komisyonundan : 
60000 kilo piıinç kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Tahmin b-· 

deli 25500 lira, ilk teminatı 19l2 lira 50 kuruştur. Evsaf kolordunun 
bütün gunizonlarmda mevcutur. 

Münakasası 3.9.941 çarşamba günil saat 17 de yapılacaktır. lste· 
klilerin kanunun 32 inci madde inde tarif edildifi veçhile hazırlaya· 
kakları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evvel Ko. na 
vermeleri. 

Gelibolu Askeri Satına\ma Komlsrenundan: 
7000 bin ton kuru ot kapalı zarf usulile eksiltmeye koaacaktır. 
Muhammen becieli 455000 lira ve muvakkat teminat akçesi 3412 

lira 50 kuruşştur. 
Kuru et ve evsaf hususi şartları 310 satınalma komisyonunda ve 

Aııkara İstanbul Lv. amirlikleri satmalma kemisyonl~rında görüle
bilir. 

İhale 310 sahnalma komisyonunda 25.8.941 pazartesi günü saat 
11 de başlıyacaktır. 

İsteklilerin bütün evrakiyle ve teklif mektoplariyle birlikte 25 a
ğustes 941 pazartesi rilnü saat 10 a kadar 310. satınalma komisyo· 
nuna müracaatları. Ve teklif mektuplarım vermeleri. 

lstanbul Kemutanhlı Satınalma Komisyonundan: 
Yapılan eksiltmesine talip çıkmayan 175 ton kuru sofan 18.8.941 

Pazartesi ıünil saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 12250 lira elup kati temioatı 1837 lira 50 kuruştur. Şatnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. lı.teklilcrin belli gün ve saatte 
Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 

lakenderun Askeri Satanalma Komlayonundan: 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı iaşe maddeleri için muayyen 

zamanda istekli çıkmadıtından tekrar kapalı zarfla eksiltmeye konul· 
muştur 

Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları ve pazarlık günleri 
hizalarında yazılıdır. 

lsteklilerin kanuni vesikalariyle teminatlarını ve tekliflerini havi 
mektupların ihale zamanından bir saat evveline kadar Komisyona 
vermiş bulunacaktır. Bu saatten sonra K"elen mektuplar kabnl edilmez. 
Cinsi Mıktan Muh. B. Muv. T. Pazarlık gi.ın ve aaat 

Ki la Lira Lira 

----- --- --- --- ---------
Sade ya~ 16000 27200 2049 2.9.94 10 
Kuru ot 1417500 70875 5316 . :ıı 11 
Kuru ot 862000 43100 3232 > 16 
Kuru ot 540000 27000 2025 " 17 
Saman 976000 24400 1830 > 18 
Pirinç 52000 20800 1513 3.9.941 10 

Topkapı Maltepeslndeki Sabnalma Komisyonundan : 
11.8.941 tarihinde ih .. lesi yapılacak 30 bin liralık mahlut udeya· 

tına talip çıkmadığından pazarlıkla tekrar satın alıuacaktır . 
Evsaf ve husu:ıi şarllar Topkapı • Maltepesinde askeri satınalma 

komisyonunda görülebilir. 
MablQt yağın nisbeti 0 o 50 tereyağı 'ü 25 zeytinyafı 0 o 25 kuy· 

ruk yatı olacaktır. 
Kali temicıat 4500 liradır. 

ihalesi 20.8.941 çarşamba günü saat 10 .la yapılacaktır. 

Karaköae Askeri Satınalma Komisyonundan ; 
Aşağıda miktarı yazılı beı kmm ot kapalı zarfla eksiltmeye ko· 

nalmuştur. Tahmin bedelleriyle ilk teminatları ve münakasa günleri 
ve saatleri aşağ"ıdadır. Şartnamesi Karaköse Askeri Satınalma Komis· 
yonunda mev4utlur. 

isteklilerin belli gün ve ssatıe kanunun 32 nci maddesinde tarif 
edilditi voçhilo hazırlıyacakları teklif mekluplarının eksiltme saatin· 
den bir saat evvel Komisyona vermeleri. 
Binsi Miktara Tahmin B. ltk Teminat 

Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
Kuru ol 16,500,000 64800 00 '4860 00 

• > 14,760,000 51660 00 3847 50 , • l.260,000 44100 00 3307 50 
> > 1,200,000 42000 00 3150 00 

1.140,000 39900 00 2992 50 

Münakaııa 
Gün ve saat 
S.9.941 10 

• 

' 
11 
16 

> 16/30 
17 

Çanakale Askeri Satınalma Komlsronundan: 
Beher kilosuna 50 kuruı tahmin ediJen 15 ton toz ıeker 22.8.941 

Cuma günü saat 15,30 da Çanakkalede askeri utın alma komisyo• 
nunda Pazarlıkla satın alınacaktır. ilk teminatı )6..( lira 59 kuruş. 
Taliplerin brlli vakitte komisyona relmeleri. 

•* * 1000,000 kilo sıtır eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22 afuıtos 
941 Cuma günü saat 16 da Çanakkalede askeri Hhn alına komisyo• 
nunda yapılacaktır. f ahmin bedeli 50,000 lira ilk teminah. 3750 

Evsaf vo şartnmesi komisyonda görillür. Taliplerin belli vakitte 
komnsyona golemeleri. 

ı 

----· ---------------------
Aharve 12519 - Kadıköy Osmaniye Ma- J:•lik ve 21.1.41 10 
tarla hallesi koşu yolunda es· Eytam 

ki 13, 15 yeni 33, 35, Bankaaı 

Tarla 113.H -

Bina 24324 -
ve a· 
hm 
müşte· 

mil bos· 
tan 

Arsa 400 -

Arsa 1560 -
ve sa· 
hilha-
ne arsası 
Ev 4500 -

31, 33, 35, 1 sayıh 
Üsküdar Beylerbeyi A· 
ziziye Araba Sok. es· 
ki yeni 4 se.yıh 
Beşiktaş Meşratiyet 
Mah. eski çiftlik yeni 
ekmek fabrikası Sok. 
eski 2 mükerrer 8, ,, 
10 yeni 4,4 1, 4/2 sa· 
yılı 14213 metre mu· 

rabbaı 

• 21.1.41 ıe 

21.S.411 

Kartal Maltepe eski Emniyet 21.8.41 14 
Bafdad caddesi yeni Sandıtı 
Ayazma Gülsuyu eı· 
ki 949/14 yeni 470/50 

No. lı 

Üsküdar Vaniköy Yani· 
köy Cad. eski 48, 73 
yeni 88,90,73 No Jı 

Fındıklı Selimehatun, 
Pürtelaş Mah. Satır· 
bey ve Ômer Arusçık· 
mazı Osman çavuş Sok. 
eski 9 yeni 9. 11 Ne.h 

• 

• 

21.1.4114 

21.1.4114 

'
~------, inhisarlar U. MUdUrlUğllnden : 
..------·----------------------------r 1 - Teklif edilen fiyat pahalı iörüldütünden 1.8.941 Salı rünil ya· 

pılan eksiltme 19.8.941 Salı ıünü saat 11 de Kabataşta Leva
zım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Numunesi mucibinde pazarlıkla alınacak olan mezkur (10.980) 
büyüle ve (10.000) kilçük boy ağaç fıçı tapası oflmuneleri bahsi 
geçen Şubede her giln ötleden sonra görülebilir. (7068) 

• • * 
1 - 1.8.641 Sah rünü alınması icap eden eczai tıbbiye verilen fiat 

haddi layikinde rörülmediiinden 19.1.941 Salı rtınfl aaat 10 na 
talik edılmiştir. 

2 - Açık eksiltme ile alınacak olan mezkar (84) kalem eczal tıbbi· 
yenin eksiltmesi Kabata~ta Levazım Şubesindeki Alım Komlı· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli (834) lira olup muvakkat teminatı ('8.S5) 
liradır. 

4 - Müfredat listesi her rün ötleden sonra adı geçen Şubede ıö-
rülebilir. (7067) 

* * • 
1 - Keşif ve şartnamesi mucibince Bomonti bira faı.rikuında 

çatı sıva ve doşenıe tamın işi kapalı zarf usuliyıe yaptırılacaktır. 
2 - Keşif bedeli c25,92'.l,2.>ı> lira muvakkat teminatı •l,44,17• 

liradır. 

3 - Eksiltme 22.8.941 cuma ıünü saat 10 .la KalNtaıda Leva• 
zım şübemızdekı Alım Komisyonunea yapılacakhr. 

4 - Şartname ve keşfi sözü ıeçen şube.len ve lzmir, Ankara 
Başmüdürlüklerinden t l,30 .. lira mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiıtmeye girmek isteyenlerin cl0,000• liralık ba kabil 
inşaatı muvaffakıyetle yapmış olduldarına .iair vesika ibraz otierek 
ihale gününden c8• rün evveline kadar Umum Müdürlük lııaat Şii· 
besinden ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası almalara lizımaır. 

' - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektoplannı, kanuni 
vesikalarını ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek elaa 
kapalı zarflarını ihale tarıhinden bir saat evveliae kdar MI f89«1D 
Komisyon Riyaseti•e makbuz_mukabilinde vermeleri lizı•tlır. 

('49') 4-4 

-Muhammen bedeli 150,000 (Yllzelli bin) lira olan 3089 edet adet 
deri caket 25.8.1941 Pazartesi günü saat 15.30 da kapah sarf aaalll J 
ile Ankara'da idare binasında satan ahnacalı:tr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 8750 (Sekizbin yMiytls elli) liralık ma· 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiti veıikalan Ye tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 za kadar Komisyon Reislitine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Hayclarpaıa veznelerinde ıa· 
tılmaktadır. (6776) 4-4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: ISMAIL GIRllf 
Buıldıtı yerı .. MU•• k• - llatlNa•SI. lıtaıa1-91 
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·----------------
des Tableau 

& 
Synoptique 

ObJet de l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 
estimatif provisoire Cahier des Charges 

Conatructlons-R6paration-Trav. Publlcs·Mat6rlel de Construction·Cartographle 

Repar. depôt de benzine Publique 2175 80 163 18 Com. Perm. Municip. İstanbul 
Repar. batisse 3eme ecole saconcair Kadıköy Publique 1470 65 110 30 Dır. Trav. Pub. lst. 
Trav. excavation et constr. mur et escalier a la fa- Publique 6503 84 481 79 Ministere Trav. Pub. Ank. 

culte de laague, histoire, geegraphie a Ank. 
Repar. mur de ıoutainemen t 
Trav. iostall. d'eau 
Trav. pr. elevation des eaux souterraines a une 

hauteur de 80 cm. a la centrale de calori· 
fere d'une ecole a Eskişehir 

Trav. canaliıation 

Pli cach. 
Gre a grc 

Gre l rre 

15000 -
1768 80 

Oi. Trav. Pub. Çoruh 
265 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlc. 

301 71 > 

Jours Heures 

2-9-41 14 -
21-8-41 15 -
4-9-41 ıs -

1-~-41 11 -
16-8-41 11 -

R6par. local chauffaıe central 
2011 3S 
457 - 68 5S Command. Ecole Gendarmerie Ank. 

16-8-41 11 -
21-8-41 ıs -

Protlults Chlmlques et Pharmaceutiques-lnatruments Sanitalres·Fournlture pour Hopitaux 
Essenc:e de menthe: 10 Jı:. (au nem et pour compte Gre a gre le k. 38 50 57 7'.:J Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 20-8-41 14 30 

cu fournisseur) 
Produits pharmaceutiques: 84 lets 
Seufre en poucre ou en barre: 10 t. (aj) 

Publiquo 834 -
3000 -

E16ctrlcit6·Gaz·Chaffağe Central (lnstallatlon et Materlel 

Appareil de telephone: 6 p.· boussolle : 6 p.- ju· 
melle: 6 p. • lunetteıı pr sele il: 6 p. • cable de 

t._ telepbone: 5000 m. 
Articleı eleatriques: 54 lots (ai) Gre a rre 5092 -

Hablllement · Chausaures - Tlssus - Cuir• 

Gants en laine: 42500 paireı 
Etoffe: 13458 m. 

Pli cach. 
> 

Couverture en laine: 2000 p. Gre a gre 
Toile pr. lioge: 50000 m. 
Chaussettes ea coton: 10000 paires 
Toile pr. voile: 3000 m. (au nom ot pr. compte do -

feurnisseur} 

> 

la p. O 40 
44068 50 
20000 -
15950 -
3000 -

le m 2 50 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux-Taplsserle ete. 

68 55 C. A. Econ. Monop. Kabataş 
225 - Office Sanit. Littoral Port lst. 

- - Municipalite 1,kenderuo 

763 80 •· A. Min. ilef. Nat. 9ep. Aviat. 

1275 - Com. Ach. Jandarmerie Ank. 
3305 14 Dir. lnstr. Pub. lst. 

19-8-41 10 -
22-1-4 ı 14 30 

25-8-41 11 -

1-941 10 -

1-9-41 
3-9-41 

15 -
ıs -

3000 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 1-9·41 
2392 SO G. A. Min. Def. Nat. Depart. Aviat. 20-8-41 

11 -
11 -
10 30 
15 -

4SO - ) 16-8-41 
562 SO Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 22-8-41 

Tapis de ebemin de fab. d'lsparta: 106 m. Publique 238S - 178 87 Miniıtero Douanes et Monopoles Ank. 2-9-41 ıs -
Traveaux d'lmprlmerle • Pepeterle • Fournlture de Bureaux 

Reıistreı d'etat civil pr. fusils: 10000 p. Gre a gre 2200 - 330 - Conı. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Trav. impre11ion: 32 lots Publiqoo 729 50 54 72 Vilayet Ankara 

Bola de Construction. Planches, Charpante 

Planobe et madrier en aapin: 10 lets Publiquo 1047 40 

Tranaport • Chargement • D6chargement 

Transport ael: 40000 t. 
Transports poıtaux 
Tranıport ael: 2500° t. 

Combuat&ble • Carbur•nt • Hull•• 
Boiı: 500 t. 
Huile pr moteur: 5080 k. (aj} 

,. > 25 t. 
Huile valvalineı 1992 k. 
Graisae: 89.l k. 
Huile epaisso: 5080 k. 
Boiı: 2856 t. 
Boiı de cbône: 2081 t. 

11 c 1010 L 
Chırbon de boiı: 32.5 t, 

Dlver• 

Publiquo 22000 -
300 -

Publique 62500 -

Pli cach. 
2540 -

Gre i rre 12500 -
1195 20 
624 40 

2542 50 
Gre i &'re le k o 02 

> 70754 -
> 14140 -
• le k O 07 50 

Huile de lin bouillio: 4 t. Pli cach. 60C' J -
1_00 -

19500 -
Tuyaux en font•: 1.5 t. Publique 
Couteau dente: )00 p. id aimple: 2500 p. Pli cach. 
B.uchon rrand pr baril eo boia:lOOOO p.id petit: 10000,p. Gre a gre 
Oııtila ot instrumenta pr. camions destiaes au Pli cncb. 

transport de viande: 75 lots 
Ciro iaane: 1 t. Gre i gr6 
Service d'enterrement des malades pauvres dea hôp. Pcblique 

Haseki, Cerrahpaşa, de la caecbe zeynepkamil 
et de l'bôp. de malad. Contar. qui seront de· 
cedeı juıqu' a fin Mai 942 

Axo ea acier pr. defense pasaive 
lll 

5932 10 

1560 -
2042 so 

2263 -
2273 -

7i S6 ler• .Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 

1650 - Dir. Salino Yuşan 
- - Chef. Bureau P.T.T. Çatalca 

437S - Dir. Pr. Monopoles Konya 

1500 -
190 so 
937 50 
89 64 
46 83 

190 69 
4248 -
778"' -
212.L --
183 '· 

450 -
9Q -

1462 50 

444 '' 

Com. Acb. Milit. D. Bayazit 
Municipalite Ank. 

• 
,. 
lll 

• 
Com. Ach. Milit. ~orlu 
Com. Ach. Milit. Erzurum 
Com. Ach. Milit. Bolayir 
Com. Aoh. lntend. Milit. Tophane 

lOre Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 
Municip. Ank. 
Com. Ach. Milit. lntend. Tophane 
C. A. Ecoo. Monop. Kabataş 
Com. Perm. Municip. htanbul 

234 - 1 ere Exploit. Ch. Fer E.tat H. paşa 
153 !9 Com. Perm. Municip. lıtanl•ul 

169 73 
179 48 

> 

lll 

28-8-41 15 -
1-9-41 16 -

29-8-41 15 -

16-8-41 11 -
19·8·41 16 -
22-8-41 15 -

5-9-41 
19-8-41 
19·8-41 
19-8-41 
19-8-41 
19·8-41 
1-9-41 

19-8-41 
18-8-41 
18-8-41 

29-8-41 
29-8-41 
2-9-41 

19-8-41 
2-9-41 

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

15 30 
10 30 
15 -

11 -
15 -

2-9-41 10 4S 
25-8-41 14 -

2-9-41 14 -
2-9-41 14 -

___________ ,/ 
u 

A vis Officiel 
De f 'Administration Generale des Chemins de fer 

Ports de l 'Etat Turc : 
25 arlicleı de Briques refractaires pour L comoti•~::f! ~ 

naires d'une nleur estimative de Ltqs. 36,520 seront .jo . _a 
voie d'adjudication soas pli cachete le Mardi 23 Septe la fısı • 
a 15 b. au local de I' Administration Generale a Ank;~tu h 

Ceux qui d6sirent y prentılre part doivent reınettre ' nber 
sideoce de la Commisıioo le jour de l'adjud i catioıı ır. 
h. leors offres, uoe garantie provisoire de Ltqs. 2. 7 39 e le hal 
tificata exiıe• par la loi. bu ın 

Leı cahiers des charıes ıont en vente au prix de l çık• 
180 aux Caisses ci'Ankara et de Haydarpacha. ~ekti 

(6671) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!'!llll!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!m!!~!!l!l!!!!!!IB!lme!i!!lll"" •ki o 
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) Çıkat 

ve l 
Topkapı Maltepesindeki Askeri Satınalma l(t'bir çq 

11.8. 941 tarihinde ihalesi yapılacak 1040 ton sade ~:: ~· 
çıkmadığında tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. Muhadl PurJ,_ 
1820,000 liradır. ılc 

Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde aske •ak 
komisyonunda görülebilir. 

Toptan ihale yapılabileceği ribi her ambar ihtiyacı ~ 
isteklilere de ihalesi yapılacaktır. 

lhalesi 20.8.941 Carıamba günü saat 15 de yapılaca~ •ki 
Taliplerin kati teminatları ile müracaatları. " Ba 

uşt 

•"' • 8.8.941 tarihinde pazarlıkla satın alınacak 90 ton pit~ rnal 
lerin verdiği fiatlar yüksek ıörüldüğünden tekrar paz•' 
konulmuştur. Muhammen bedeli 27 bin liradır. asın 

Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde askeri aıo 
komisyonunda görülebilir. )de 

ihalesi 19.8.941 sah güoü saat 10 da mezkur koıni,1". 
lacaktır. 

Kati teminat 4140 liradır. 
Ça 

Ankara Belediyesinden : kah 
Belediye çöp araba hayvanatı için alınacak S2 ton kıl ltn 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. &a~dı 
Muhammen bedeli 3900 liradır. lllra 
Teminat 292 lira 50 kuruştur. ~kt 
Şartnamesini görmelt ve bedelsiz almak istiyenleriıı P~ g 

men kalemine ve iateklilerin de 26.8.941 sah rünü saat lb~ 1 
belediye dairesinde müteşekkil daimi encilmonine mürac-' tı 

1 iç" 

latanbul C. M. Umumlliilnden : 
Cinsi Kilosu te 

--------------------
Birinci nevi Tosya pirinci 3000 
Horoz fasulyesi 800 
Nohut 800 
Urf ı yatı 400 ot 
Tuz 400 •t 
Sabun 259 ka 
latanbul ceza ve tevkif evi hastahaoesinin yukarıda ,-•k 

tarı yazılı erzakı pazarlık 11uretile temin edilecefİlld kuı 
19.8.941 salı günü !aat 15 de İstanbul ceza ve tevkif 1 

toplanacak komisyona müracaatları. 

~· 
Ankara Lv. Amirliği Satınalma Komlsyo~ ın 
Pazarlıkla 3600 kilo kaşar peyniri ıahn alınacalctır. - kot 

tahmin edilen fiyatı 125 kuruş muhammen bedeli 45 ıda 
kati teminatı 676 liradır, 

ihalesi 29.8.941 cuma günü saııt 14 tedir. n 
Şartnamesi her fÜn komisyonda ırörülebilir. 1'•1 

müracaatları. ı. h 
• • "' Kapalı zarf usuliyle 60 ton comates almacaktf. 
Muhammen bedeli 6000 lira olup beher kilosurı• 'I' l 

fiyatı 10 kuruştur. ilk teminatı 4~0 liradır. İhalesi 
rünu saat 15 tedir. 1'1a 

Taliplerin ihale saatinden bir saat evel .zarfl•'1" ~a 
vermeleri şartnamesi her gün Ko. da fÖri\lebilir. bıi 

Repır. rrue• du pavillon d'abatta~o de boeufs ot 
cie la machine d'eau des voitures de transport 
•• trippea aUit etablisıemeota de Karaataç 

Boiı de constr. cbarniereı, ıerrureı Publiquo 868 32 
Gre l ıre 7 8S88 -

MU ZAYEDELf'.~
0 

65 12 > 2-9·41 14 - l) 

1178 82 €om. Ach. l:ıton<l. M rit. Kas .mpaşa 18-8-41 14 - ,1, Boutoos en os noir et ır.: 100000 p.-id blınc et 
pelit: 800000 p.·id noir petit: 20u00 p.·bou· 
ton sr. tlore: 2000 p.-id petit: 2000 p. 

Ruban en laine noire: 15000 m. ruban pr. paletteı 
7~000 111.·ruban en caoutcbouc: 3500 m.·ru• 
ban en coton: 60000 m. (aj.) 

~ootro do braı: 7 p.-tbcrme•: 7 p.·mıillot: 7 P• 

7570 80 

- --
1135 62 • 16·8-41 11 -

- - _ Dir. G6n. Liıuı Sportivo Ank. 15·8·41 14 -

Akara Levazım Amirliği Satlnalma Kontl1 

Arttırma ile muhtelif ya~ tenekesi satılacaktır. ·Jif 
Tenekeler her gün yedek subay okulunda görüleb• ,t'_ 
ihalesi 21.8.941 perşembe sıünü saat 14 tedir. ;\il~ 

mirli~iode yapılaeaktır. Taliplerin adı geçea iÜn ve 
Ko, nı müracutları. 


