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ABONE ŞARTLARI 
TOrklye için KuQf 

Ayhtı 450 
• 850 

• 1500 
Ecnebi memleketler için 

--2:___ Aylıfı 2700 

~-R_U_Ş __ 
Giloü reçon nusbalar 

20 karuıtar 

Tüccarların 

EKONOMiK HABERLER 

Yare p t 
os alarına rtQbet 

t Pek çık 
•nbuı 
ıı, • Ankara tayyarı pos· 

r·~b. 
hareket t arttıtıntlan her 
nııı ik· etı:ackte olan bir 
1 'Ye İlalitı ile Fuarın 
'-iidccr ı 

•r•aı .J •nce ••tanlaul - lzn... t 
letkikl ayyare seferleri 

erde laulunulmaktatlır. 

'•nif t -
a ura f iıtıarında 

~'>'•t ~ tenzilat 
.J llıurak L 
"e ~ a•e komisyonu, pe-

e to t 
~lııl P an lllanifatura eş-
t~•aitının Yüzde kir hadle

•r tcierelt Ticaret Veki
ıttıni•r •t .. ı. 

ltıürak la 

Memlekette iki senelik 
kahve stıku var 

Yapılan besaltlara ıöre memle

ketimizde balen mevcud kahve 
atoku amumi harbden ıonra hiç 
bir zaman bu kadar yüldl elma· 
mııtır. Halen mevcud kahve mem· 
leketin iki senelik ihtiyacını kar· 
ıılayaoak bir miktara yakındır. 

Hububata el konmasına ~air 
hükümler genişletiliyor 

PAZARTISI 

HER GON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TICAlll Vll ZiRAi 

t 

GAZETESi 
ve Müteahhitlerin 

Anlt. Beletliyesi: 
Metir yatı, valvalia ve aru 1868 
Erzak 1868 
Kıı.myon mıılzemeai ve 1ııbi l!IS& 

Ank. Havaıazı T.A.Ş.: 
Çelik !toru 18~ 
havaaazı 1&yıoı ll~Sa 

Ank. Lvz. SAK.: 
Patates ve ıotH 11S4 
Ta~ tlütme ve unbalaj kiııdı 1869 

Ardahan Ask. SAK.: 
Satleyatı 1852 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Aıfalt lik ve mühür mıımu 18'6 
.8ahklı Rum. Hast.: 

SetH 1859 
Bayındır Beleeiyesi: 

Çimento 1860 

Belu V alılifi: 

Hayvan Saflık Memurları ve 
Nalbant Mektebi: 

Ekmek, yat, eruk ve yııJ Jeln.e 18'2 
Elevatör kayışı 11\61 

İnhisarlar U. Mud.: 
Likör faltrikuında !ap. taılilit 1859 
Santrifuj tulumlıa maa motii r 1859 
Römareıı ennsı l 859 
Ecıai tıbbiye 1869 
Maltepe Barut deposu yol tamiri 1856 
Ataç fıçı tapası 1869 
Muhtelif malzeme 1870 • 

lstabul Belediyeıi : 
Defter ve cetvel yap. 1870 
Arpa ve yulaf 1870 
Neft 1870 
Dükkln ve ev enknları 1870 • 

lst. C. Müdtleium. 
Pirin9, fuulye, aohut, tabun ve tuı 1867 

1,t. Gümı ültleri Başmüd.: 

ti Atntot 1941 

rt1------------------~ 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddeıl, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarebanemizde ıörüşülilr 

Telefonı 49442 

P0tta katua No. 1261 

ri1 -at 

meslekT Organıdır 
ler, yapı işleri umumi fenni ıartoamesf, eksiltme şartnameıi, ltayın
dırlık işleri i'enel şartnamesi ve projesitlir. isti yenler ltu evrakı her 
ıün nafıa mildürlütüode tetkik edebilirler. 

Eksiltmeye rirebilmek icin isteklilerin 2160 liralık muvakltaf te· 
minatı Sıvas malsandıfına yehrdıklarıoa dair maliye aakbu1:uzuou ve-

j 
ya hu milttartla şayanı kabul banka mektulııunu ve '.f l yılına ait ti
earet vesikasiyle eksiltme iÜnünden en az 3 fÖn evvel Sıvaa •alili· 
tine mümaaili iıleri muvaffakiyctle lııaıartlıklarına tiair referanlarile 

ltirlikte müracaatla alacakları ehliyet vesikalarını teklif mektubu zarfı 
ile lııirlikte dış zarfa koymaları ve keşif dosyalarını tetkik ve imu 
etmiş bulunmaları lazımdır. 

Teklif mektuplarına ait iç ve cılış zarfların ve veıikanıo yukarıda 
ı yazılı hiikilınlere ve kanuni tarifelere uyrun bulunması lbımchr. PH
. tada vaki recikmeler kabul eailmez, 

İsteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı tarilate ıaat 14 e 
katlar Jt.misyen reislitine mak8uz mukabilinde tevdi etmeleri illa 
olun us. 

lzmlr Vlılretl Daimi EncUmenlnden: 

İtlarei hususiyei vilayete ait elup Seferihisar kaza11nda Zeki Düa
dar ilk okul binası tanzim olunan 843 lira '6 kuru~luk lteşifoameıi 
mucibince tamiri yapılmak üzere 15 ıün müddetle açık ekıiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Gerek tamire -ait keşifnameyi girmek, rereltse şeraiti ifrenmelt 

taft,11 b 1 • e ltemisyonm, 
••ı il fıyatlara tes.,it e

h llıiıy0~:anifaturacı tacirler 
~c k• lllilracaat etlerelc 
ı L·ıar hadlerini u lııuldu

Bazı vilayet ve kaza hudutları 
dahilinde hakiki ve hükmi tahıs
lar elimle bulunan bufday, çav
dar, arpa, yulaf, mahlut ve mı
ıırlara ti koomaıı hakkındaki ka· 
rarname hükümleri s~n bir karar· 
name ile Ağrı, Ayd1D, Binröl, Bit· 
lis Bursa, Çeruh, Erzincan, Ga· 
zi:ntep, GireHn, Hakkari, Kars, 
Kutamonu, Manisa, Maraı, Mut
ia, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Si
nop, Tra9zon, Tunceli, Van ve 
Zonruld.ak vilayetlerinin idari 
hudutları tiabilinde lıtulunan mın· 
takalara da teşmil etiilmiştir. 

lolu Memleket Haat. mutfak ve ça· 
mqırhaııeıinde 11calc ıu untrelı ve 
aıhhi te.iaatı 1866 

Kefenlik ve aargı 9eıi 18'6 

Ataç masa, dolap, sinema filmi 1868• j 
lst. Kem11t. SAK.: 

istiyenlerin heriiln muhasebei hususiye miidüriyeti varitlat kalemine ve 
eksiltmeye iştirak etmek iatiyenlerin fie son ihale ) ünü elan 1.,.941 
pazartesi saat 11 de yüztle 7,5 aepezite makbuzlarile birlikte viliyet 
daimi encümenine müracaatları ilin elunur. 

•ı ı;lir . 1 
. tdildi .ırıış erdir. Vaziyet 
lld,.. fı eınada Ticaret Ve-. .• fel 
tı ııiıa tn bir tezkerede ta· 
· et ı:tıikt 1 • • tı Yiı ar arına ıtıraz t, ba ıde kar hadlerinde 

b·ı tı te ·ı · ı dit'( • 11
21 at yapılabile-

' Qıı•t' .. ır. 

Panıuil -
k "un Satış Fiatı 
. •r• .. ln t.·ı 
•~'ret 1 diriliyor.-

i~tir: \'ekaıctinden teblia" 

'.'Yılı ko . 
d bıtitıcj orQınasyon kararı-

A 
1tlah' tnaddeıile verilmiı 

ti'' L 1hte ' t' 
"Oord' ıs ınaden ve 13' 
ıııac1ı;1' 0~•Jon kararının ü

lile taı lllQcibince lktiaat 
Qı\l•t L J tıde ., ereııı;en memleket 

'·ı 12 11ı!~lıaUfun ve çitidin 
91 

h • .,.. •ut nıevsioai tleva. .... ... , f' 
'• et 

1•t1.,ı aşafıda rös
'lflı~r. liutu veçhile teabit 

llcj ki 
~7 ,S t ~iane 70, Hı inci ldev· 

' "'Pu 1 
'-.. ıı aıalı ttiaf ve 

atı .ı h' l 
,
1 sa.5 ;• 1 • 64, piyaaa 

~1 a~ai •1Yaıa temisi 56. 
, Ur-~ a 75, ikinci akala 

~lltıcfi L 
e t.

1 
• aııı;ala 69, şamanya 

11 tın . 
Yttli 61tı Yerli ,6.5 ve 

.25 kuruştur. 

~~. buı Piyasası 
.. "• ~lt ~nlrat 

410 -
402 50 - -

Zetinyağı fiyatlarındaki 

artış durdu 
Zeytinyağı ve aabun fiyatların· 

tbki artış durmuştur. Sat.un fi
yatlarının 65 - 70 kuruşa fırla- J 
ması, ıreçenlerde lzmirde sabun ' 
ihracatına müsaade edileceğine 

dair bir şayia çıkarılmasındandır. 
Zeytinyağlarına relince, ecnebi 

ıuruplar piyuadan aldıkları zey
zinyatlarını memleketlerine nak
letmeye imkin bulamamışlardır. 

Su yüzden piyasadan yeniden 
&al almamaktadırlar. 

Erzak ve malarulı:at 1866 

Çatalca P. T. T. Şefliği. : 
P' .. ta nakli 1870 

Çorlu Ask. SAK.: 
Set.:ıe 1870 
Kesme makarna 1869 

Çerum P.T.T. Milli.: 
P .. t• oalcli 186& 

Çorum Viliyeti: 
Bordür ve kaldırım iııı. 1866 

Çorum Küçük Sıhhat Mektebi: 
Elltiae, ıorap, kravat, terlik, yüıa fa

ıaila v. ı, 1166 
O. O. Yolları SAK.: 

Meıa· e•uau 18'i 
Amerıkan 1arırı 1856 
Dekovil ray vo traveni, dek1>· 

vil cebirHİ , cebire travora cıvataeı 

ve vaırone' 185i 
Ölçü aletleri 1828 

O. Beyazıt Ask. SAK.: 
Saltıın 1869 

Erzurum Ask. SAK.: 
Sadeyatı 1874 

Meie oaunu 1~9 

Ezine Ask. SAK.: 
Seb:ıe 1848 
Hadımköy Ask. SAK.: 

Patateı 1170 
Sıfır eti 1856 
Süt ve yoQ'urt 1869 

lst. Limanı Sahil Sıhhiye Merk. 
Elbiıe ve kuket c'ilttirilmPıİ 1859 
Kavak iıtimbetu tamiri 18S2 

Karacabey Merinoı Yetiştirme 
Çiftliti: • 

Yarımkaıı Merinos koyunu 1351 

Konya Maarif Miid. 
Muhtelif erulı: 1857 

Kenya Nafıa Mild.: 
T •f nakli 1863 

• 

Orm•n Koruma Gen. Komut.: 
Elcnıelc torbaaı 1860 

P. T. T. U. Müd. 
Sılıra ve telefon kabloıu 11159 
Demir 4firelc 1859 
Maoyetolu telefon makinuı 1867 

Sıvas İnhisarlar Milti.: 
istinat tluvarı inı . 1866 

Safranb•lu Jandarma Er Okulu: 
lilulgur, udeyatı ve 11tır eti 18Sl 

Tophane Lvz. SAK.: 
Krepon kayıılık kösele 1870 
Pençelilı: kösele 1871 
Yular aapı 1871 

Topkapı Malttpesi Ask. SAK.: 

Hım ipek Fiyatları Düşüyar 

Ham ipek fiyatların.la iki, iki 
buçuk lira kadar bir aüşOklilk 
rö:ıe çarpmaktadır. 

Patlıcan, ltımya ve ıivri bilter 1869 

1 
Harita U. Müs.: 

Arka çant81ı ve matra 1857 

Piriııç 1867 
Sıtır eti 1867 

Yalova Ask. SAK.: 
Satleyafı 1869 

lu sene bu mabıuHl işleyecek 

elan yerli ipek fabrikalarımız ge· 
çen seneki fiyatlara aazaran çok 
dah.a ucuza ipekli kumaş çıkara• 

bileceklerdir. 

inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Blok 
Yerli depoda 

Krlble 
Yerli depoda 
Eıınebi " 

Marinlave 

Yerli 9eakertle 

depoda 

Tuvönaa 

Yerli depoda 
• boakerde 

Kok 

Yerli fabrikada 
Karaltiik 

Sömikok 

Yerli d~oda 

Petrol 

Dökme teptan 

T"rWı vift tJa• 

- - 1700 

Sıva• Nefıa MUdUrlUIUntlen : 
Açık eksiltmeye konulan iı: Sıvas•Erzinoan yelunun 1+ 000-l+ IOO 

kilemetleri arasındaki yelun esaslı tamirat inşaatıdır. Bu işin keıif be~ 
seli 4108 lira 80 kuruıtur. 

Ju işe ait evrak: Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli, bayıntlırlık iş-
leri renel şartnameıi, ıoseler umuaıi fenni ıartnameai, mukavele pre
. esintlen iltaret elup isteyenler her rün ltu evrakı nafıa milaürlilfiln· 
~e rörüp tetkilt edebilirler. 

Eksiltme 28.8.941 tarihine •llsaclif perşemlı>e fÜnQ uat 15 de vi-
llyet daimi encümenlntie ~apılao~~hr. . . . 

Ek•ilt••Y• iştirak eclebıl•ek ıçın tahplerın 3'1 lıra auvakkat te-
120 Şi 1 minatı Sını hususi •uhaaelte nzn~ıine yatırdıklarına dair makbuz 
ıs 2S bu •iktarda şayanı kaltul teıaınat mektubu ve 111\laasili itleri veya . . . 

L ı• eldukJanna tlatr VeHıkle ıbale fftrıinden 811 az 3 fRn evvel 11aşarm '11 • ~ 

S yiJayetine mllaaoaatla alacakları elalıyet veaikasını ve 941 yılına 1'°° ıvas ·L t l . b . ..ı· 
- - 94 Şi , · ticaret etiası vesiulannı ••raz e me arı mcc urıaır. 

l aıt İsteklilerin yukarıda yasılı .tarihte matlup vesaiki hamilen villyet 
d . - acümenine mttracatları ılln elun\lr. 

- - 2-'SO 
- - 2-'SO 

- - 25i0 

1

1 aım~ e Ka ah zarf usuld ile eksiltmeye koqulan iş: Zara merkezintle 
~..ı * p lacak ilkokul inıaatıeır. Bu işin ke4if ltecieli 28791 lira yenıaen yapı 

' 

77 kuruıtur. . . 
Eksiltme 5.9.941 tarihine müsaeıf cuma rünü 1aat 15 de Sı~as 

hükOmct binaaı içinde nafıa müdürUifll odasında müteıekltil konus~ 
20 35 yonu huzuruncia yapılacaktır. 

710 Bu iıe ait urak ıunlırdır, Keıif buliıııı, fi7at bordrımı, proje· 

Mal•tra Hava Mmtaka 8epo Amlrllll 
Satmalma Keml•r•n1111dan: 

28.7.941 de kapalı zarf usulü ile saat 16 da hava mıııtaka tlepo 
amirliği ainasıntlaki satınalma komisyonu tarafından ihalesi yapılacak 
18'26 lira 51 kuruş keşif bedelli inşaata talip çıkmadıfıodan 1 ay 
müddetle pazarlıkla aynı şartlar altında ihale yapılacaktır • 

Taliplerin 28.1.941 ~ününe kadar mezkur komisyona mllracaatları 
ilio olunur. 

Çerum Vlllyetlntlen : 

Çorum • Amasya yolunun 14+ 440-15+ 200 ve 18+980-1'+ 210 
inci kilemetreleri ara11nda ltuzuk olan 1060 metre ıosanın eaaıh ta· 
miratı aa-usto111n 27 inci çarşamba gilnil saat 16 da vilayet tiaimi 
encümeni riyas~t odasında ihale edilmek üzere 20 a-ün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli: 2134,44 liradır. 
Bu işe ait eyrak 4unlartlır. 

A - Eksiltme ıartnaıacai 

B - Keıifname ve ıilsilei fiat 
C - Mukavelename 
O - Baytntlırhk işlui ıenel şartnamesi 

E - Fen:-ıi J&rtnamc . 
iu vesaik tatil rünleri dışında ber a-iln enoilmen kaleminde ırirll

leltilir. 

Kenya Halk P•rtlal Relallllnllen 

Yeni.len inşa edilece~ Glan Kenya halle evi ltinaunın cepht yonu 
taşları ihzarı açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 5.9.941 cuaa riiol Hat 15 de Konya parti reiıliti itina• 
ııada yapılacaktır. 

İşin tahmini keşfi 15,000 lira olup ilk teminatı 1,125 lirad~r: 
Bu işe ait şartname ve reıimler her filo Konya hallı part111ntien 

alınabilir. 

Talipler ıimtliye kadar bu ribi işleri yaptıklarını bildiren YNaik 
iaraz etmeğe mecburdurlar. 

· E•klfehrr Aekert Satınalma Kemlayenuntlan : 
Bürolar itinası kapalı zarfla eksiltmeye kenmuştur. lhalesi 1·9-941 

Puartesi ıiinü saat 16 da E.skiıehirdo Askeri ~atı?alaaa KemiıyH~n
da yapılacaktır. ilk teminatı 4781 .liradır. _Talıplerın kanuni ~eııka· 
larile teklif mektuplarını ihale ııatınden bır aaat evvel Komııyooa 
vermeleri. 

lllçlar, Klinik ve ls,ençiyart allt, Hastahane Lvz. 

Nllll• Vlllyetlntlen ı 

Nitde memleket hastahanesinin ihtiyacı elan 153 kalem hltltt ec· 
za açık eksiltmeye konulm•ştur. 

Ekıiltme 26.S.941 tarihin.le salı gDntl ıaat l' tla viliyet tiaial 
enclimen eduıntla yapılacktır. . 

villyet daimt euctimeninde tetkik latiyenler bu iıe ait ıartnameyı 
edebilirler. 

Muvakkat teminatı 2SO lira 71 kuruıtur. . 
Muvakkat teminat Eacilmence kabul etillmeyeeetınti~n daba ev: 

vel alakalı sandıklara yatırmaları ve makbuılarmı enoilmene tevdı 
etmeleri li:ınmdıa. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi D. D. Yolları l9letmeal U. MUdUrlUğUnd•n: IJ4~: 
Muhammen bedeli ( 11000} lira 500 litre (Yolcu vagonları ıt• l Ot· 

rahna mahsus ıaa:ıkeai:ı sıkılır) Parex veya bu ııyar ve kuvt'e ~. · 
yahut bunun fevkinde Haıarat öldürilol1 mayi (2-9-1941) S•lı / 
saat (15.30) da Haydarpaşada Gar binası dahilintleki koınist•0 

fından kapalı zarf usulile aahn almacakhr. Clıısl Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakaaalar 

lnteet, Tamirat, Nafıa lfl•rl, Mal•e111e, Harita 

$ose tamiri Çorum-Amasya yolu arasında: 1060 m. 
istinat duvarı inş Hopa-Kars yolu arasında 
Üsküdar •eydanınıa asfalt kaplanması iıi (tart. 

365 krı.) 
Spor mahallinin inş. 
Burıuda vapur iıkelesi tamiri (temci.) 
Garaj tamiri 
Konya Erkek Orta ekulunda yap. tamirat ve taciilat 
F eysi Cftmburiyet ekuluna litım il ivesi 
Vali konatı b-.:llk ıu teıiub inı. 
Trotuar inı. 
Otobüı bekleme yerleri inş. (temd.) 
Maarif Vekaleti binası tamiri (temd.) 
Auk. siraat alit makineleri mektelti tamiri 
At ahın tamiri 
Yemiaan köprüıü tamiri 
Yol tamiri 
Parke kal•hrım lnş.: 472 m. 

aç. ekı. 

kapalı z. 
kapalı z. 

kapalı s. 
aç. eks. 
kapalı z. 

pu. 
af. ekı. 
paz. 

pH. 
> 

kapalı z. 
pas. 

llltl•r, Kllnlk ve lepenflyarl allt Haetahane Lvz. 

Çi9ek aşııı tüpü 10 kiıilik: 400000 a .... S kiıilik: pu. 
200000 ad.- 1 ki1ilik. 500000 ad. (tem4.) 

ilaç: 157 kalem 
Aıitfenik: ı t.·aııtsülfirik: 437 k.-krezil: .S.5 t.- dl· kapalı s. 

fat dö fer: 1 t.-kreolin: 200 k. 

2834 44 
15000 -
73248 58 

34'18 -

8479 5, 
24969 -

545 22 
158 -

4301 72 
10504 7' 
9572 90 
5008 -

22746 16 
15701 88 
2106'4 !O 

2529 -
5048 30 

mıektrlk Havagaıu-Kalerlfer (Tesisata ve Malaem••O 

Demir aarrılı suplon tel NBEU: 600 m aç. eks. 1055 
Elektrapompa ırubu ,. 1615 -
Oto ampulu: 7 kalem akümülater: 1 ad. '7S -

Mensucat, Ellrtae, Kundura Çama"''•· s. 
Er fotini kapalı a. 28000 -

Yün çorap: HOOO çift-tire çorapı 14000 çift kapalı z. 
Kaput: 400 ad.-kışhk elbise: 450 tak.·yHhk elbiH: pas:. 23655 10 
C:. 820 tak.-tire çorap: 2800 çift·yin çerap: 2800 

çift (temd.) 
Elbise yap.: 15 tak. • 

Moblra. bUro ve ev ••r••1. Mu,amlta Hah v.a. 

Maaa ve etaier: 11 ad.-delap: 1 ad.•aanealy•:lOO ad. aç. ekı. 
Perde: 120 tak. paz. 

Matlı•• ı,ıerl K1rtaalr• · Ye•ıhan• Levaanıu 

Evrakı matbua 

IC er eate, T e hta ve ••lr• 
Giirr•n dilme 132. 300 m3 

Nakllyet, ~o,altma, YUkletme 

aç. eks. 

kapalı z. 

Muhtelif mıhallerden nakliyat yap. kapılı z. 
T elırraf diret inıakli tahmil ve iıtif ec:iilmHİ iti 5518 ad. paz. 
Poıta nakli . aç. eks. 

• • > 

Tus R&kliı 600 t. aç. elu. 
Kok kömürt\ nakli: .350 t. 

Wet.rukat, Ben2ln, Makine ratları 

Çeltek maden kömftrü: 45-55 t. 

v ••• 

Odun: 50 t. 
Çeltek maden kömilril: 100-120 t. 
Odunı 480 t. 

• 1052 t. 
Y nlık mötör yafı: 2 t. 
e~nzin: 5000 litre 

Mateterrlk 

Ôk.ftz nalı: 6000 ıiylna 
Su sayacı 13/lS m/m 300 ad. 
lıt. Çanak. lmroz ve İzmir limanları ye mıntaka

larında bulunan batık demir zincir şaaıanclura 
vı. denizden çıkartma iıi 

Karpit: 1 t. • naftalin: 50 k, 

.. 
Bezsiz l&stik levha 25 m2 - oksijen borusu 1000 m. 

karpit borusuı 200 m. - pencere ~asileri için lis
t it: 3000. m. 

Liıtik hava sondaj ba lonu: 300 ad. 
Vaotılatör kayışı: 1200 ad. 
Çalı supOrıui: 2000 ati.• keıer : 20 ad. - testere: 

20 ad. 
Muhtelif itfaiye malsemeıi 

IErHk, Zahire, Bt, Sebze, •· •· 

Saman: 50 t. 
Qt: 60 t. 
Saman : 700 t. 
Mubttlif erıakı 16 kale• 

aç. ekı. 

.. 
kapalı z. 

> 

paz. 
aç. ekı. 

pu. 
aç. elcs. 

paz. 
aç, eks. 

paz. 

par:. 

aç. ekı, 

aç. elcı. 
kapalı z. 

•t· ekı. 

187.5 -
1800 -

648 -

t261 -

782 32 

fOOO -

t. 17 -
k. o 01 50 

t. 15 -

950 -
1.500 -

4500 -
k o 06 

3730 -

884e -
430 -

2197 -

2000 -
6000 -

24500 ---

Te•inat Mtiracaat yeri 

212 58 Çoru• Villyeti 
1125 - Çoruh Nafıa Müd. 
491l 42 lıt. lel•tliyesi 

260 15 lıt. l'oliı Mektebi Mod, 
Devlet Denizyelları U. Müd. 

636 - l9el Nafıa Milci. 
1172 - Kenya Nafıa Müti. 

lolu Balediy11i 
Belu V alllifi 

,. 
717 ., Ank. Belediyesi 

,. Valiliti 
375 - • 

1705 " Çifteler Harası Mnd. 
Tokat Naha M\ld. 

1579 82 Elazığ Vilayeti 
Acile. Elektrik T. A. Ş. 

Gilnft Saat 

27·8·41 14 -
1·9·41 15 -
2-9-41 ıs -

4-9-41 1'4 -
21·1·41 15 -
29-8-'41 11 -

1-9-41 15 -
1-9·41 15 -, 

29·7-41itib. tay 
26-8-41 15 -l 
22-8-41 10 30 ' 

21-S.41 ıe - ! 
1-9-41 ıs -

1 ay zarfında 
5-8·41itib. 1 ay 

12-8-41itil.. 1 ay 
1·9·4le ka•ar 

Bu işe girmek istiyenlerin (825) liralık muvakkat teminatı f 
.un tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflnnnı af11

1 ~-: 
Hat (14.30) a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ioe ait ıartnam•ler kemisyontlan paraıı:ı: olarak dıfıtılı' 
4ır. ~ 
m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!lllll!!l!lllll!!!!ll!llll!!!!!!llllll!!!!!!!!!l!!!P.!!!!'!!!!:~!!!!!!!!'!!~~· ~· 

llıc Elektrik, tlavagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) r. 
o. D. Yollart ı,ıetmesl Ü. MUdUrlUöUnde": ~.~I 

Muhammen bedeli (2500) lira elan Umum Müdürlük od 
tesis edilecek eparlöril direkıiyoo telefon tesintı 17-9-941 ~ 
ba rüoü saat 15.30 da kapalı zarf usulile A.nkarada idare ~111 

satın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek istiyenlerin (187.50) liralık muvakkat 
kanunun tayin ettiği veıikaları "'" tekliflerini aynı riln 
kadar Komisyon reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraaız elarak Ankarada Malzeme Dairesindeıı 
ıada Tesellilm ve Sevk Şeflifinden c:iafıtılacaktır. 

Mensucat-Elblse-Kundura-Çarnaşır v. s. 
l 

Bur•• Beledlyeelnden : ~ ııı,1, 
Mezbaha müstahdemini itin 20 adet beyaz römlek 2s.1.9 '-t 

ıembe rünü saat ıs de açık okıiltme ile yaptırılacaktır. 4, 
Muhammen bedeli 150 lira ilk teminat 1125 kuruştur. fi 
Talip olanlar ıartname ve kumaş numunesini görmek nıe~ 

rün muhasebe •üaürlütiine ve eksiltme günü ilk temiaat ... ~ 
belediye enciiıaenine müracaatları ilao •lunur. 

517 50 Sıhhat n l9timat Muavenet Vek.Ank. 1 ay zarfıncla 

l•tanbul Lv. lmlrllll Satınalma Komlayonun.t•~ 
ieher ltiloıu 370 kuru4taıı 3200 kile katlar pençelik kösel• k Ank. Valiliti 

453 62 Ank. Beleeiyesi 

79 1' D. a. Y elları Haydarpaıa 
121 13 Aok. Belediyeıi 
146 50 M. M. V. SAK 

1599 - Bursa Tophanede 7 ci ilk Okul 
Ask. SAK 

26-8-41 15 -
2·9-41 11 -

2-9-41 11 -
2-9·41 10 30 

28·1·41 ıs -

6·9-41 11 -

Orman Koruma Gen. Komut. SAK Aok. 1-9-41 15 -
3548 - Harta U. Müd. Anlı:. 19-8-41 1S -

- - Bolu Belediy.si 

140 63 GOzel Sanatlar Akademisi SAK 
270 - Ank. Lvs. SAK 

30 rün müddetle 

3-9-41 14 -
20·8·41 15 -

sarlıkla satın alınacaktır. ı(," eli~ 
ihalesi 19.8.941 aalı giinl ıaat 15,30 da Tophanede LY· Ilı 

aatıoalma komiıyonunnda yapılacaktır. 

Ahı, muayene ve teslim şartlan komisyoncla rirlllür. I 
isteklilerin 1756 lira kati teıa!natlarilo aelli vakitte 1'• 

relmeleri. 

!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!llB!Rl!!!!!J.._E!!ll!!!!!!l!!!mil ___ mm!!_,,, ~~I 
Mo~ilya, 8ü(D ve av eşyası, M'!§amia, Halıv. s._ ,~:i• 
GUzUI Sanatlar Akademisi Artt1rma v• Ek•lltıt' 

Komlsyonunda11 eİ 
Güzel Sanatlar Andemisi kütüphanesi için evsafı şartnaııı 

zıh 11 mau ve etajerle 100 sandalya ve 1 dolabın yaptırılıll1 

eksiltmeye keoulmuıtur. lşin keşif bedeli 1875 liradır. (ı •z 
Muvakkat teminatı 140 lira 6'.J kuruıtur. Elcsi ltme 3.9.941 ~. 

be· ba ıünü saat U de Cafalotluoda yüksek mektepler muhase 
de yapılacaktır. 

Şartname ve resimler Fındıklıda Akademi idaresinden bede 
r ak alınabilir. · 

Eksiltmeye istirak edeoek.leri 941 Ticaret Odası veıi~ ~
ruhsat ünvan te:ıkerelerini ve maraoru fabrikası sahibi ol 'ı> 
41iair vesikalarını sozü geçen ıünde saat 14 de kadar kernis1° 

41 - Aok. Valiliti 
di eylemeleri lazımdır. 

1 ·9·41 15 30 Iİİİİİİİİİİ._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİııııiİı .... iiıliiimı.._iiliiiiiiiiıliiiııiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiliıııiiiiiiiıliimiiiiii..__.....,,, 

'94 51 8. D. Y elları Haytlar,aıa 

Sümer Bank Yerli Mallar !'asarı 
58 67 İçel P. T. T. Mild. 
90 - • 

Gireıoo P. T. T. Milti. 
67S - Sıvas lnhiaarlar Başmild. 

Ank. V alili2i 

70 15 Çerum Vilayeti 
56 25 > 

135 - • 
787 50 . Edremit Aık. SAK 

1342 50 Balıkesir A.k. SAK. 
72 - Ank. Belediyesi 

1-10-41 14 -
29-8-41 19 30 
29-8-41 
22-8-41 10 -
20-8-41 11 -

1-9-41 15 30 

f·8·4 l den itilt. 1 ay 
22-8-41 15 -
22-8·41 15 -

3-9-•1 15 -
4·9-41 16 -

22-8-41 10 30 
112 .50 Devlet Metereloji itleri U. Müd. 1-9-41 15 -

405 - Tophane Lvı:. SAK 
337 50 Bergama Belediyeıi 

M. M. Velcileti Deniz Mrk. SAK 

Anlt. Lvz. SAK. 
279 7' D. D. Yolları Haydarpa4a 

- - Devlet Meteoroloji lıleri U. Müd. 
1126 - M. M. V. SAK 

32 25 Ank. BelediyHİ 

- - P•lath lele .. iyHi 

150 - Kırıkkale Asit. SAK.: 
450 - , 

1837 50 Atiapazarı Aık. SAK. 
- - Çorum Vilayeti 

28-8-41 15 3 
2-9-41 11 -

25-8-41 11 -

20-8-41 14 -
4-9·41 11 -

4-9-41 15 -
27·8·41 16 -
21-8-41 15 -

25-1·41 16 -

1-9-41 
1-9-41 

27·8-41 
22-8-44 

17 -
16 -
16 -
15 -

Kereste, Tahta ve saire 
Devlet Demir Yoll•r1 l•letme Um um MUtlUrlUf~ 

Muhammen bedeli 9261 lira olan 1500 adet ve cem'an 
metre mikabi muhtelif •b 'atta 3 kalem gürgen dilme 3, 9. ! 
şamba ırünü saat 15.30 da Haydarpaşada Gar binası dahi11~ ~, 
misyon tarafıodan kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. hi .. 

Bu işe ıirmek istiyenlerin 694 lıra 58 kuruşluk muva1'~1ı 11 

nal kannoun tayin ettiği vesikalarla tekhf !erini mahtevi 
aynı gün saat 14.30 kadar komisyon reisliğine vermeleri ısıı 

Bn işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da~11 

Nakli~at-Yükleme-Bışaltma 

Sumer Bank YerU "Mallar Pazer1 
MUe H ese & I MUdUrlUfjUnd en: 

Müessesemizin muhtelif mahallerdeki matazalarına dJub
1 

hallerden yapılacak nakliyat işleri bir nakliyeciye verilıılt 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 1, 10. 1941 Çarşamba fÜnÜ snat 14 de BaMt 
birinci Vakıf hanının birinci katındaki müessese mtıdiirlüfi t 

edileceğinden teklif zarflarının muayyen riln ve saatten • ~1 ~ 
ıese müdürlüğüne verilıneıi ni ve şartnameyi görmek ve ,t1 
izahat almak iıleyenledn müemse müdü,IUtüoo müma~ rı 
ilin olunur. ~ 

Mahrukat, Benzin, Makina tağfarı 

Buraa Beledlyeslnden : 
1 Me:ı:babamız ihtiyacından olan 15 ton maden köm\lril 28· ~. 

şembe ıünü saat 15 de açık eksiltmeye çıkarılacaktır. ; 
Muhammen bedeli 360 lira olup.ilk teminat 2700 kurısf~ 
f alip olanlar her iş günü ve saatinde &,elediye muha•9 

eksiltme fÜDÜ saat 15 de belediye encümenine m racaatl•fl 
nur. ~t 

D. ••r•zlt Askeri Satın:lm• Kemlayenu"A 
Tuzluca'nın 500 bin kilo koru odunu kapalı zarf ek•j(I 

nulmuştur. Muhammen bedeli 20000 lira muvakkat temirı•1' h, 
Taliplerin şartname her fÜn Sa. Al. Ko. da görülür. ., 

Münakasaıı 5. 9. 941 cuma ıünü ıaat 10 da iatek1ile1'
1 

•vel teminat mektuplarını Ko. na ver~eleri. 



M0NAKASA all!T!SI 

•ti: 150 
"I t. 
lla'a,l~:c 24 t, 

. "06 t 

kapalı z. k. • 40 4500 - Edremit Aık. SAK 3·9·41 15 -
,. > t lG 110 - • 3-9-41 18 -

•t: ioo t. • " • • 03 51 9~~ - • 3-9-41 16 -

ı!'tıı: 50 t. " " o 05 50 2475 - > 3.9.41 17 -

il Ye: 281 > 90000 - 6158 - Çanak. Aık. SAK l·'·'U 15 -
• t. > 5138 - Karı Aık. SAK 5-9-41 16 -

· tlo ııt: a1 · t. 
f t. " 29900 - 2242 - Ardahan Aılt. SAK 4-9-41 

,_ 
ı ••ıılye: 60 > 16300 - 1260 - Kars Ask. SAK 5-9-41 16 30 

'a: 659 t t, > 14400 - J.080 - Ardahan Ask. SAK 4·9··il 11 -
le • 
·~•le: 20 > 13000 - 972 50 Siirt Ask. SAK 1·9-41 11 -

faaııı t. 
.. ,, h: 22 t 
1 •ı: 10 t • 

" 1150 - 86 25 Kırklareli Mrk. Ke•ut. SAK g.9.41 1'-
.. 2035 - 171 5~ • 8-9·41 16 -

•c••: ı~ . > 750 - 56 25 " 1·9·41 16 -
b t. 

·ı ''-1e: 6 t " 2970 - 222, 75 " 1·9-41 16 -

~i~r: 6 t. > 1350 - al 25 " 1·9·41 16 -

'l•tı: 20 • > 480 - 36 - • g.9.41 16 -
ot: 15 t. 
l '- t. 

par:. 34000 - 5100 - T opkapı Maltepesi Ask. SAK 22·8·41 10 -

ı '•r Tophane Lvıı:. SAK 21-1-41 14 30 

: t '"•n •ti: 7 4994 le. 
fasuı lcalenı 

kapalı ıı:. k. o 56 310 75 lst. Belediyesi 2-9-41 15 -

•tik Y~, bulgur ve mercimek 
aç. ekı. 597 - 44 78 lst. Askeri l'abrikalar SAK SalıpaHr 2·9·41 14 -

' 
1'11lilt •-

kapalı •• Hoxat J. Er Okulu SAK 3.9.41 9-
> > 3-9-41 15 -Ot: 120() ' ti;, Ozüm, 1abun tuıı: ,atates v.s. 

lQ: 90o t. " 72000 - 540Q - lskentlerıım Aık. SAK. 3-9-41 1, -
. t. 

'lı: 75 > 27000 - 2025" - • 3-9-41 17 -
~ t. 

: 13 t, > 18750 - 1497 - Van Aık. SAK 5., .. 1 16 -

1 125 t 
> 23240 - 1743 - • 6-9-41 10 -

•ıı· 3 . . o t it • 31250 - 2344 - " 4-9-41 10-

, ' 1•f: 67 t •• • ot: 44 t. (temd.) 4130 - 309 7' Harita U. Miltl. Ank. 26·8·•1 10 -
lllek: ··arpa: 750 it. 

e'-. ! •Ylılc kapalı z. 50~1 2) 381 <ı9 Ank. Belediyeli 2·9-41 11 -

ti;, '10 > 16650 - 1248 75 Kırşehir Nafıa Milel. 26-i-41 15 -
l. > 

,,, }8 Müzayedeler 
lll t0 OOo kental 

ltırutu: 1779.230 m3 
aç. art. 

) : 1914.411 m3 

~z •d : 728.760 m3 
1'ı ~., llnu: 7121 kental 

••te 

.. 

• 

• 
> 

> 

• 

.... .,. 
l,t ''-"' Askeri Satınalma Komlsronundan: 

~ ııer k'l 
lır, lıı.ı: ~ıu 3 kuruttan 965.000 kile çam oduna pazarlıkla alana· 

tııı,,lb L il 20.8.941 çarşamq riinü saat 10 da Erzuruada aıkert 
• l ltO • d T l' n "ıı· ınısyonunda yapılacaktır. ilk teminatı 2172 lira ır. a ıp· 

1 v k' • ıtte komiıyona relmeleri. 

'•t· b Beh " uı Lv. Amlrllll Satlnalma "Komlsyonuntl an : 
'z•rlık~r kilosu 7.5 kuruştan 32>500 ldlo mıte kömtırü alıoacalttır. 
~. '"ir~· ~ksiltınesi 18.8.941 pazarteıi rünü Hat 16 da Tephanede 
ta 81 k •tı satınalma komi!'yonunda yapılacaktır. hk teminatı 182 

llrııştur. Tal iplerin !telli nkitte komiıyona ıelmeleri. 

,.,.b 
891 t •on Askerl Satına1ma Koml•yonun~an: 

ı.rte,·on ve 390 ton odun alınacaktır. Puarlıkla ek•iltmeıi 25.1.941 
l 1 ı~ ~ ~ . 
ı>ılac,lc Unu saat 10 da Trabzonda aıkeri aahnalma komısyonunda 
tiıı bell~ır. Tahmin bedeli 24,000 lira temiaah 3600 liradır. Talip· 

l v k' a •lte keınİlyona relmeleri. 

beft latanltul Defterd•rhlıntl•n : 
11~ay,:rda~:ılc devairile mülhal mildüriyet ve maliye şubeleri içia 
. de Qıi!~~ılece_k olan 66000 kilo odunu 1.9.9.U pazartesi rüntl saat 

••lt'-1, .
1
1 •ınlalt müdOriyetindf' t•planacak olan komisyonda a41ık 

ı. ı e 'h "'ilhanı 1 ale etlilecektlr. 
. ' ~e te ~•n bedel, beher 250 kilosu 560 kuruş he1abile 1478.40 
IQ Qıillj :•natı 108 liradır. Şartnameyi f~rmık V6 fazla izahat almak 

ınlalc 4 üncü kalemine mlrauatları. 

Otohıısıe . . AnkaM Beledlre•lnd•n 
~llha r •çın pazarhlı:la iki ton yazlık ••tör yatı alınacaktır. 
l' •rrıi:rısen '-edeli 950 lirafiır. 

~ Ş,,tn at 72 liradır. 
~ıı ~.ı,'~esini rörmek ve bedelsiz almak iıteyenlerin her rttn encll· 

le~i}'e :•~e ve isteklilerin de 22.8.941 cuma gilnl1 saat 10,30 da 
•ıreıincte müteşekkil daimi Encümene müracaatları. 

~ ··~~!1!!!!!!!!!!!!1!!!!!11~--~---.... ~ 
~ 
ltra· Çanakkale B ıledlyaslnden : 

r '1°tııiı · · b ltıetr • ıçın •Obayaa eciilecek 2SO metre keten hortumun e· 
.20 ı::ı ınuhamrnen bedeli 300 karuttan 9.1.941. tarihinden. itiba· 
lır, \' ınüddetle eksiltmeye çıkarılırn~tır. Temıaat ak9Hı elan 

l lS .. :y: banka mektubile ihale günü elan 28.8,941 perıembe ıtl· 
ele.tiyezniıde mtteıelçkil encümene müracaatları ilin elanur. 

ı,, l 
• • 1656 "•zım Amlr'111 S•tınalma Komlayonunllan: 

1 tUııQ •det Yular sapı alınaoakhr. Paı.arhlda ekıiltmeıi 19.8.941 
tıc4_ Yll !;at 14>30 da Tophanede Lv. lmirliti Hhnalma komiıyo

~ı• lira 5~1 acaktır. Tahmin bedeli 1233 lira 84 kurut ilk teminatı 
r. '~itt , kuru t T 1· 1 · b 11' e koıa· 1 ur. Nümunesi komisyonda r6rill0r. a ıp erın e ı 

~tf • '•Yona felmeleri. 

' ıt [) 
lı eınirl 'h 9 9 l . L • 

t ilah cı eti askeriyeden verilmek lizere 72 f yım oeyıır 
Paı,rı ,!"Phrılac•lchr. 

d lıda '- ·1 T h e L ..... tın· ~~sı taıesi ll.8.941 pertembe rilntl Hal 14 de •P a· 
~Uı.ıuıı ır •ti ••hnalma ko•isyonunda yapılacaktır. 

e evsaf · · ~ - .111• , Ve ıartnaaeıı kom11y•n•a fOh ur· 

'. 60() fı o giyi "k tı •ı•tlıkta ~ o üs nah alınacaklar. 
ede L ~ elc11ltmeıi 20.8.941 çarıamba rilnll 1aa• 15,30 tla Top· 
lıL \'' lınirl' &' k ııt telll' 1& 1 ıatınalma komiıyoaanda yapılata br. 
'taliple 

1~•h 405 liradır. Nümuneleri keaiıyentla ıirDlllr. 
rın ~ili vakitte k••lı7ona ıelmıltri. 

2402 - Silifkı J. Okul Tabur Kemut. '29-8-41 15 -

lst. Vakıflar Direlc. 5-9-41 15 -
1836 U5 ~aday Devlıt Orıaan lıletıaesi ~evir 29-8-41 

1052 11 
752 Ol 

Amirli ti 
~ 28-8-41 
• 28-8-41 

Bolu Orman Çevirre Mad. 29·8-41 14 -
Dunun boy Devlet Orıaan işlet. Revir 25-8·41 16 -

Amirli ti 

M. M. Yeklletl S•tınalm• Komlaronundan: 
4 adet kamyon tamir ettirilecektir. Talip olanların 20. 1. 941 

rftniine kadar komisyona •tlracaatlan. 

lzmlt Akcakecada Aekert S.tınalm• Komlalyen11ndan: 
5000 adet ip saplı lcayış yular başlıfı kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. ihalesi l. 9 941 Pazartesi rilnü ıaat 16 da lımi tte Akca· 
kocada aslceri satın alma komisyonunda yıpılacaktır. Beherinin tah
min bedeli • lira, ille teminatı 1500 liradır. Talpilerin b~lli vakitten 
bir saat evvel kanuni vesikalarile teklif mektuplarını komlsyOlla •er· 
meleri. Evsaf ve şartnameti Ankara, İstanbul Lv. Amirliklikleri sa• 
tına alma komiıyonlarda da r~riililr. 

let.nbul L•v•z•m Amlrllll ••tan•lm• Komlayonund an 
2000 kilo balmumu. 
100 kilo afaç çivi. 

3>240,000 a~et kapı-1. 
864,090 adet torok raptiye. 
Yukarıda yazılı flört kale• malzeme pazarlıkla Hho alıaacaktır. 

ihalesi 25 - 8- 941 Pazartesi günü saat 14.30 da Tophanede lst. Lv. 
Amirlifi satın alma komisyonunda yap1lacalc.tır. Nllmuneleri komis· 
yonda görülür. lsteklilerin teklif edec~kleri fiat lıı:erinden ilk temi· 
natlariyle belli valaitte komisyona relmeleri. Her kalemi ayrı ayrı 
bayilere verilebilir. 

M. M. Veklletl Satınalma Kemlarenun~•n ı 
Kauçufu veklletten verilmek üzere 1200 adet vantilatör kayışı 

yaptırılacaktır. 
Bu kayıılara tahmia olanan fiyat 1840 lira elup teminatı 1126 

liradır. 
ihalesi 27.8.941 çarşamba gtınil saat 1& da yapılacaktır. 
Talip elanların komisyona müracaatları. 

M. M. v. Deniz Merke31 Satmalma Koml•yenun~an: 
İdanbul, Çanalckale, lmroz ve lzmir limanları mıntakalarmda bu 

lunan bahk> demir> zincir, ıamandıra ve em1ali •alzemenin denizden 
çıkartma İfİ eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 25.8.941 tarihine tesadilf eden pazartesi rantı ıaat 11 
de.lir. 

F eoni evsaf ve ıartnameıine göre denizci en çıkarılıp tesellilıae i· 
made kılınacak •lao •alzemenio !teber kilosuna 6 kuruı fiyat tahmin 
edilmiştir. 

Bu işe ait şartname.ini almak iıti7enlerin her gtın ve euiltmeye 
firmek iıtiyenlerin de belli gün ve saatte M. M. V. binasında mQte· 
şekkil komiıyonumuıı:a mQraaaatlan. 

Devlet Demir Yollar1 6 ınct ltletme MUdUrlUIUnden 
AJafıda muhammen bedel, ltulunciufu yer, miktar ve muvakkat te· 

minat akçeleri yazılı balast ihzarat mtlnakaıa ve ihaleleri 1 Eylül 941 
puarteıi gilnil saat 16 da ayn ayrı yapılmak tızere kapalı zarf uıuliy· 
le Adanada 6 ıncı itletme müdürlütii binasında komisyonumuzca ek· 
ıiltmesi icra edileoektir. 

Bu işe rirmek istlyenlerin kanunun tayin ettifi vesikalara ve 
tekliflerini muayyen ıünde eksiltme saatinden bir saat evveline ka· 

dar komisyon reiılifine vermeleri lbımdır. 
Bu ite ait şartname mukavele projeleri komisyontlan paraaııı: ela· 

rak almabilir. 
Muhammen Muvakkat 

Balast ooatının ltulandutu Milctar F. M/ 3 ltedel tutarı teminat 
kilometre ve mevkii M/3 karuı Lira Lira 

------------ --- ---- ----- ------
Manduon 78 • 82 
T•prakkale • lık11uieruıa 
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Bergama Beledlyeslnden: 
l~me suyu tesisatımız için 300 adet 13/ 15 milimetrelik su sayacı 

fenoı ve buıusi şartnameıine tevfikan açık eksiltme yoliyle mlltayaa 
edilec~ktir. 

Muhammen ltedel 4500 lira muvakkat teminat 337,50 liradır. 
. ~artnameler ve bu hususta istuiltn aaltımat ielediyemiz fen da
ıresınden bedelsiz olarak verilir. 

. İh~lesi 2.9.941 tarihine raıtlnyan 1alı rfinü saat 11 de ielediye 
daıresınde yapılacaktır. 

Taliplerin 24'0 sayılı kanunun 2 ve 3 •ne" m dd l . J 1 ·k ı h · u u a e erın.e yazı ı 
vesı a arı amılen mezkar gün ve ıaatte b l d' . , 
ti ·ıA 1 e e ıye rıy11etıne milraca-

a arı ı an o unur. · 

Devlet Demlryell•rı ve Llm•nları ltletme 
Umum MDdUrlUGUn•lan: 

Muham~en bedeli 3730 lira olan '25 M2. lezsiz listik levha 1000 
metre Oksııen borusu ve 200 metre karp it boroıu ile 3000 
P · ı · · · 1 ·ıc metre encere ~ası erı ıçın lstı 4.9.941 Pcrıembe l'Ünü saat 11 de on hir· 
de Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafı d '- L 
·ı l ' n a açııı; eıı;-

sı tme usu ıyle ıahn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 279 li ra 7~ kuruşluk muvakkat temi· 
nat ve kan~nun tayin ettiği veaailcle birlikte eksiltme rünll saatine 
kadar Komısyena milracaat l arı lizımdır. 

Ba işe ait şartnameler Kemisyondan parasız elarak d•tıtılakta· 
dır. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

latanbul Levazım Amlrllll Sstmalma Kernleyenundan: 

Beher kilosuna 35 kuruı tahmin edilen 6000 '-ilo ıı: t• t • -" ey ın anesı a-
lınacaktır. Paza.rlı.kl.a eksiltmesi 19.8.941 salı rtınil Hat 15 de Top· 
h~nede Lv. ~mırlıfı ıahnalma komisyonunda yapılacaktır. Kati te
mıaatı 315 lıradır. Taliplerin belli vakitte komisyona r•lmeleri. 

Siirt Aekerl Satı ıtalma Kemlayenunll•n : 

Kapalı zarfla 650 ton Hman alınacaktır. Muhammen ltedeli 13000 
ve muvakkat teminatı 975 liradır. 

Şartnameıi Ko. da rörillnr. Ekıiltmesi 1.9.,41 pazartesi rilnft 
saat 10 da Siirt Askeri Satınalma Ko. da yapılacaktır. isteklilerin. 
saat 9 a kadar teklif mektuplarını Ke. na vermeleri . 

Van Askeri Satınalm• Kemtayenundan :; 

125 ton sıfır eti kapalı zarfla eksiltme konulmuıtor. 
Tahmin lııedeli 31:l50 lira olup teminan 2544 liradır. 

Evsaf ve şartnamui her rftn Ko. da rörtUür. 
ihalesi 4.9.941 perıembe rünü ıaat 10 da Van 1atınalma komiı

yonunda yapılacaktır. 

lıteklilerin kanuna uygun 'lir 1ekilcle teklif mektuplarını iir saat 
evvel komisyona vermeleri 

• • * 75 ton sığır eli kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli 18750 lira olup ilk teminatı 1407 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi Sa. Al. Ko. da her gün rörülebilir. 
İhalesi 5.9.941 cuma rllnü Hat 16 da Yanda Sa. Al, Ke. da ya· 

pılacaktır. 

isteklilerin kanuna urrun ber şekilde teklif mektuplarıaı ihale sa
atinden 1 saat önce Ko. na vermeleri. 

Y•n Askeri ••tın•lrna Kemlsyonundan: 

13 ton sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur • 
Tahıoin bedeli 23240 lira olısp ilk teminatı 1743 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi her riln Ko. da görülür. ihalesi 6.9.941 cu

martesi günü saat 1 O da Van Askeri Satınalma Ko. da yap1laoaktır . 
isteklilerin kanuna uygun bir şekilde teklif mektuplarını ihale 

Hatindea bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

(DF..VAMt DôRDONCO SA YF AD Al 

- ---·- ·-- ·- · -----~-·-----. • • 

ISTANBUL BELEDiYESiNDEN 
Taksim kışlasının hedim ve tehassül edecek ankaz satışı kap'h 

zarf usulile arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 8994 lira 80 ka· 
ruı ve ilk teminatı 674 lira 61 kuruıtur. Şartname Zabıt ve Muame· 
lit Müdürlütil kaleminde rörülebilir. ihale 21.8.,41 peroembe rttnil 
ıaat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat malt· 
iuz veya mektupları ve kanunen ibrazı laum relen vesikalarile 2490 
numaralı kanunun tarifatı çevresinde ha:ıırlayacakları teklif mektupla· 
rant ihale günü uat 14 de kadar Daimi Encümene nrmeleri lazım· 
dır. (6708) 

Galatasaray Lisesi Satın Alma Komisyın ReisliQinden ; 
Cinsi Beher kil• fi. Mikdarı İlk teminatı 

Kavun (Kırkafaç) 6,5 kuruş 20000 kilo) 
Karpu:t (Alacalı) 5 " 15000 • ) 277 
Üzüm (Çavuş) 23 > 6000 • ) 
Üıı:üm (Yapıncak} 13 • 20~ • ) 

Galatasaray Lisesinin yukarıda yazılı meyvelerinin 25. VIII. 1941 
Pazartesi saat 14.45 de Liıeler Satın Alma Komisyonu binasında a• 
çık eksiltmesi yapılacaktır. İstekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikası 
ve ilk teminat makbuıı:ile birlikte komisyonda hulunmalan. Şartname 
lisededir. (6787) 3-4 

imtiyaz Sahibi ve Y uı lıleri Direktöril: 1SMA1L GiRiT 
Buddıtı yerı ••11•-k•- llatM..._ latubal 
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-----~~~~---• QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 
ADMINISTRATION 

MUNAKASA GAZETESi 
5 mof a Ptrı. 4SO 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etranrer : 12 moiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs & 

Galata, Eski Gtimrilk Cad. 

No. 52 

T616phone: 49442 

Poar la Pabliclt6 ı'adreuer 

l l' Admlnlıtratlon 
Journal Profasslonnıl das Fournlssaurs et das Entrepreneurs de l'Etat Beite Postale Ne. 1261 

Tableau Synoptique lles Adjudicatiens Ouvartes Aujourd'hui 

ObJet de l'adJudlcatlon 
Mode Prix Caution. Lieux d'adjudication et do 

Jours Heures 
d' adj adicat. estimatlf proviıoire Cabier des Cbar2es 

Adjudic•tiens au Ralaais 

Cenatructlena-R611eratlon-Trav. Publlcs·Mat6rlel de Cenatructlon·Cartegra~hle 
Repar. chauaıee ııır reute Çerum·Amasya: ıo60 m. Publique 2834 44 212 ~8 Vilayet Çorum 27-1·41 1, -
Genstr. mur cie aeutaineıaant s / route Hopa-Kara Pli cach. 15000 - 1125 - Dir. Trav. Pub. Çeruh ı-9-4ı ı5 -
Conıtr. emplacement ıport 3471 - 2'0 8' Dir. Ecole Pelice lıt. 4-9-•U 14 -
Repar. ecbelle bateaux a Burgaz (aj.) Pli cach. -- Dir. Gen Voies Marit. Etat 21-S-4ı ı5 -
Aapbaltare place Üsküdar (Cab. eh. 365 P.) • 73241J 50 4912 42 Cem. Perm. Municip. İstanbul 2.,.4ı ı5 -
Repar. rarare Polllique 1479 59 63'- Dir. Trav. Pub. lçel 29-8-41 11 -
Ceoıtr. inatallatien Bozuk ıu au kenak 4lu Vali Gre i rre 858 - Vilayet lolu ı mois i partir du 29-7-4ı 
Cenıtr. trotteir Pultlique 4301 72 > 26-S.41 15 -
Coaatr. erodt ecole Feyzi Cumhuriyet 545 22 Municip. Bolu ı-t-41 15 -
Repar. et modif. i l'ecole ıecend. tle Kenya Pli cach. 24960 - 1172 - 8ir. Trav. Pub. Kenya ı-9·41 ı5 -
Ceoıtr. lieux c'atteote pr. autobuı (aj.) Gr6 i gre ıoso4 75 787 85 Municipalite Ankara 22-8-41 ıo 30 
Repar ltitisae Miniat•re lnıtr. Pub. (aj.) 9572 90 Vilayet Ank. 21-8-41 10 -
Repar. bitisso ocole mach. agricoles Ank. Gre a rre 5000 - 375 - • 1-,··U 15 -
ltepar. ecoric pr. cbevaux " 22746 16 170S 96 Dir. Etahle Çifteler Dans 1 mois 
Repar. poat Yeoiıan Pli eaeh. 15701 88 Dir. Trav. Pub. Tokat ı mois a partir du 5·8-41 
Repar. route Gre a ırre 21064 20 1579 82 Vılayet Elizit ı moiı i partir au 12-8-4ı 
Conıtr. pave en parqaeta; 472 ... - - S. A. T. Electricite Ank. jusqu'au 1-t-41 

Pretlulta Chlmlquea et Pharmaceutlquea-lnatrumenta Sanltalre&·Fournlture peur Hoplteux 
Tubeı 41ie vaoain oontre la petite verole pr. ıo Gre i rre 517 SO Ministere Hyrilıne et Assiıt. Soc. Aok. Dans 1 mois 

peraonoea: 400000 p.-id pr. 5 pora: 260000 p. 
id pr. ı peraonDe: 500010 p. (aj.) 

Medioameota: ıs7 letı 
Acide pbenittue: 2 t.-acitle ıulfurique: 437 k.·cr6-

ıil: 5.5 t .-ıalfate do fer: 1 t.·creelioe: 200 k. 
Pli cach. 

2529 -
6048 30 

1!16ctrlclt6-Gaz·Chaff•I• Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
Fil ıonı plomb a bantle en fer N.B.E.U: 600 m. Publiquo 1055 -
Greupe d'electropompe • ı615 -
Ampoule auto: 7 lota: accumulatour: ı p. 975 -

Heblllement - Chaua•ures • Tlssua - Culra 
Chıu11ureı pr. Hldats Pli cach. 20000 -
Chausıettos en laine; ı4000 paireı, id en cotoo : 

ı4000 paires 
Capote: 400 p.· babits d'hiver : 450 co•pletı, id Gre 1 rri 23655 10 

tl'et6: 820 compleh, chauıaettes en ceten: 28&0 
pairoa, id en laine; 2860 pairoa (ai) 

Confeotien baaita: IS compleb • --
Ameulllament 11our Heltltatlon et 8ureeux-Taplsserle ete. 

Tablo aveo etarero: 11 p.·armeiros: ı p.-chaiaes: ıoe p.Pultlique ıl75 -
Rille. u: 120 complota Grc i rrc 1800 -

Vilayet Bolu 
453 62 Municipalite Ank. 

26-8-41 ıs -
2-9-41 11 

79 ı3 tere Exploit. Ch. Fer Etat H.paıa 
121 13 Municipalite Ank. 

1 
2-9-41 ıı - ' 
2-9-4ı 10 30 

14' 50 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 20-8-41 ı5 -

ı500 - Cem Ach. Milit. Bursa 6-9-4ı ı ı -

- - Co111. Acb. Command. Gen. Prot. Forats ı-9-41 ı5 -
1 

Ankara 
3541 - Dir. G6n. Cartorraphie Anlı:. ı9-8-4ı ı5 -

. 
- - Municipalite Bolu danı 30 jours 

ı40 63 Com. Ach. Academie deı Beaux Arta 3-9-41 14 -
270 - Com. Acb. lntend. Milit. Ank. 20·8-41 15 -

treveaux tl'lm11rlmerl• • Papeterle - Fournlture ile Bureaux 
lmprimeı Publique 640 - 48 - Villyet Ank. ı.9.4ı ı5 30 

8ela ti• Conatı u.ctleın. Planchea, Charpante 

lelı tl'erme: 132.308 1113 Pli cacb. 

Tran•11•rt • Charıement • •6cıharıement 
Tranıpert ceke: 350 t. 
Tranıport ıel: 600 t. Pııltlittue 
Transport, charıement et enta11ement poteau te· Gre a rre 

l~ırapbiques: 5588 p. 
Trusportı pestau Publique 

• 

Cemltuatllll• - Carllurant • Hulle• 

Chara•a io terro tle Çeltek 
Boiı: 50 t. 
Charltea tlo terra tlc Çeltek: 100-120 t. 
Boiı: 480 t. 
Beiı: ıt52 t. 

Dlvers 

> 

Publi~ue 
• 
> 

Pli cach. 

• 
Cautchouo ea plaque aanı toile: 25 m2 tubes Publiquc 

c'oanene: 1800 m.·iti de carbure: 200 m.· 
oaoutohouo pr. leı cbluiı de fonttre: 
3000 lll. 

Carbure; ı t., naphtaline: 50 k. 
Farı pr beeufı: 6000 cıe•plets 
Compteur d'eau 41ie ı3/15 m/m: 300 p. 
Enlevement de la mar des fers, chalnes, ltouhı ete. 

tembes danı la mer aux portı d'lst. Çanak., 
lmrez et lımir 

lallon do ıendaıe d'air en caoutchouc: 3000 p. 
Courroie de ventillateur: ı200 p. 
lalai do brouasalleı: 2000 p.-aoloire: 20 p.•ıcieı 20 p. 
Divera objetı pr. •ervice d'iocendie 

Gr6 l rr6 

• 
Pahlique 

Gr6 1 ır6 

Gr6 1 rr6 
Pabllqao 

9261 -

9080 -
782 32 

la t. 17 -
Jek. O 01 50 
la t. ı5 -

3730 -

4~00 -
le k O 06 

8810 -
430 -

2194 -

694 58 lere Exple1it. Ch. Fer Etat H.paıa 

Vilayet Ank. 
615 - Dir. Pr. Monopoles Sivas 
58 67 Dir. P. T. T. İçel 

90 - • 
Bir. P. T. T. Gfroaoo 

70 ıs VilAyet Çorum 1 meiı i partir du 
56 2S ,. 

135 - • 
787 50 Cem. Ach. Milit. Edremit 
ı342 50 Cem. Ach. Milit. Balıkeıir 

219 15 tere Exploit. Ch. Fer. Etat H.paıa 

Com. Ach. Intena. A •. lc. 
405 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 
337 50 Munioipalite Berıama 

o 3.9.4ı ı5 3 

1-9-4ı ıs 30 
20-8·4ı 11 -
29-8-41 10 30 

29-8-4ı 

22-8-41 ıo -

9-8-4ı 

22-8-4ı ı5 -
22-8-41 ı5 -
'3-9-41 15 -
4-9-41 16 -

4.9.4ı 11 -

20-1-41 ı4 -
20-8-41 15 30 

2-9-41 11 -
Com. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Marit. 25·8-4ı iı -

l.>ir. Gen. Aff. Meteoroloa-les Ank. 4.9.41 ıs -
1126 - Com. Ach. Min. 0ef. Nat. Ank. 27-8-4ı ı6 -

32 25 Municipalite Ankara 21-8-41 ı5 -
- - Municipalite Polatlı 25·8·41 16 - j 

·-----------------

ANA - iLK - ORTA u LiSE 

K~~k;; BOGAZiÇİ LiSELERi v;;;::; 
Araavudköy - Tramny caddesi: Çiftesaraylar 

Kayıd için hergtın ıe au 17 ye kadar mektebe müracaat edile~ 
Telefon : 36 - 210 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 
i 

lzmlr BelecUye•lnden : •le 
Temizlik işleri hayvanlarına ıenelik yüz Din kilo aaauııı JJ ~~e 

alınması 1tir ay müddetle pazarhfa burakılmıştır. Muhammen ~ ~t 
3000 lira muvakkat teminatı 225 liradır. ~~ b c 

Taliplerin teminatı öyleden evvel i ş bankasına yatırarak ~· Ç it 
lariyle 20-1-941 den 1-9-941 tarihine kadar haftanın Pazartesı, la 

şamba ve Cuma rünleri encümene müracaatları. 

Jantlarma Gn. K. Ankara Sabnal m• K•ml•yenun.ı',~· 
Miktarı kilo 22000, cinsi sıfır eti, fiyatı 3S kuruş, Muh•111 1ıı 

teminatı 577 lira 50 kurus, eksiltme giioü 2.9.9.U Sah saat 15 ıe·l' 
Miktarı kilo 23 >OOO, cinııi odun, fiyatı 3 kuruş , M. teainıll ' 

lira 50 kuruş, eksiltme rilnil 3.9 .41 Çarşamba saat lS te. 
11 Miktarı , cinsi, tahmin fiyatı ve muvakkat teminatları yo~;, 

yaıılı iki kalem iaşe malzemesi hizalarıntia yazılı \un ve uıl 
Ankarada J Satıaalma Komiıyenumuzda kapalı zarf eksiltıoe5b , • ıı 

alınacakhr. Şartnameleri parasız her güo Koıai!yonumuzdaıı 
lsteklılerin kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme zamanınd•D 11 

aaat evveline kadar Komisyonumuza vermeleri. 

l•taullul Sıhhi MUeaseseler Artt1rma ve 
K•mısyonundan : 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun 12,000 ili 15.000 kilo sade yaf
1 ı 

palı zarfla eksiltmeye kenutmuştur, ıı 

Ekıiltmc . 1.9.941 pazarteai saat 15 de Catalo2'luada !ıhhat ~ 1 il 
timai muavenet müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılaC it 

Bir kile Hde yağıoın muhammen fiyatı ı63 kuruştur, 

Muv•kkat teminat 1833 lira 75 kuruştur, 

isteklilerin ıartnamesini her gilo komiıyonda rörebilir. ~ 1 

lıtekliler 94f yılı ticarat odası vesik.asiyle 2490 sayılı k•0 ~ r 
yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz ver• 
ka mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden p!f 
at enel makbuz mukabili komisyona vermeleri. ~r~ 

... 
K1rıkkkale Askerl &atlnalm• Komlsyenund•" : ıı 

50000 kilo saman l.'.41 pazartesi 2ünü saat 17 de açık ekf
5
, l 

ile alınacaktır. Muhammen bedeli 2000 liradır. ilk teminatı 1 ~ 
~~~ ~~ 

lstcklileriD belli rnn ve saatte teminatlarını Kırıkkale 
Fabrikalar Muhasebecilifine makbuz mukaltilintie yatıracaklardır· 

* * • 60006 kile et ı.9.4ı pazartesi rinil saat 1' 4ia kapılı! l 
alınacaktır. Muhammen bedeli 6000 lira olup ilk teminatı 450 I~ 

llk teminatı Kırıkkale Aıkeri Fabrikalar muhaıe9eciliii aııı 
1 
~ 

•eznesine yatırılacaktır. lsteldilerin helli riln ve saatten bir s•• • 
vel teklif mektuplarını Komisyona vermeleri. 

~-~~t Adapazara Aakerl Satınalm• Kemlaren llel•· " ~i 

760000 kilo saman kapalı zarf usuliyle aatm alınacaktır. aı 
Tahmin edilea fiyatı 24500 liradır. llf1, 
Muvakkat teminatı ı837 lira 50 kuruıtur. t 
lhaleıi 27. 8. 9tl tarihine müsadif çarıamba ıünil saat 16 °'ı 

pılacaktır. ~ 
Teklif mektupları 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunU11 

inci aıadtlesine fire tanzim edilerek ihale tarihinaen !tir saat 
1 

komiıyona vermeleri. 
ihalesi Adapazarı satan alma komiıyonundt yapılacaktır. Şırl~l' 

her riln komisyonda ıörülilr. isteklilerin belli rün ve aaatte koııı 
da hazır bolunmalan. ) 1 

M U ZA YE O ELER J.. 
lstanbul Beledlyeelnden : 

Tahmin B. ilk 1'. , 
11 

2209,60 ı6,,72 Kadıköyilncle Osmanafa mahallesinin Baı~•~' l 
tında 38 38/ 1 numaralı ve altında tiilkkinl ~~ it 
ev enkazının satışı. 

1 
671,00 50,85 Unkapanında Yavuz Sinan mahallesinin Ker01 ~!! 

ıok.afında 5 • 7 • 325 - 327 numaralı dilkki" ~ 
zınm satııı. 

Tahmin eodelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı i~'. 
ça enkaz satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya kenulaıuştuf• ~ 
nameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde rörülebili'1

1 
2.9.941 Salı günil saat ı4 de Daimi Encümende yapılacaktır• , 
rin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle ihale ıüntl saat 14 
imi Encümende bulunmaları 


