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Türkiye için Kuruş 
3 
6 

12 

Ayhtı 450 
• 850 
t 500 

Ec ıebi memleketler 111 

12 Aylıg-ı 2700 ---
SAYISI 5 KURUŞ 

~-----

Günü reçon nusbalar 
20 kuruştur 

!*\---------~ 

Tucca 

N 1 

Kaput Bezleri Fiyatları 

İktisat Vekaletinden: 

Endüstriyel mamulatın malıyet 
e toptan salış fiyatlarının tes
ıt ve kontrolü hakkındaki 3003 
uınarah kanunun birinci madde
nin verdıği ııeliihiyete istinaden 

*9.7.941 tarihinden itib:ıren meri 
lmak üzere metre murabbaı 125-

. gram arasındaki kaput bez· 
rı toptan azami satış fiyatları 
brılca teslimi satışlar için aşa· 

Hlaki şekilde tesbit edilwiştir. 
Kaput bezi fiyatları : 

A) Milli fabrikalar mamOlatın· 
İlan 36 metrelik kaput bezleriııin 

her topunun toptan azami sa· 
ı~ fiyatları şöyle tesbit olun
uştur. 

Tip 75 sanlimet Beher 5 santi-
re gcnişli2'in· metrelik en 
de :i6 metre- farkı için lop 
lilt bir topun fiyatına ilave 
satış fiyatı veya tenzil e-

dilecek fark 

895 44 
1050 51 

t t> 795 37 

.. 

t 845 40 
845 40 
755 37 

li 740 35 

lstanbul ve Kayseri fabrika
kaput be~leri içııı bugünkü 

eraite göre yukarıki beher top 
ıyatına mıntaka farkı olarak 
ın2'ıdaki miktarlar ilive edıle-

ılir: 

lstanbul G Tipi için 50 kuruş 
ayseri D Tipi için 50 kuruş 

C) lzmir ve lıtnnbul fabrikala
nın akala pamuğundan yapa· 
akları beher top kaput bezinin 
Yatına ayrıca aşağıdaki farklar 
ive edilebilir: 

B Tipi için 30 kuruş 
C Tıpi için 30 kuruş 
D Tipi İ\in 25 kuruş 
E Tıpi için 25 kuruş 
F Tipi için 25 kuruş 
G Tipi için 20 kuruş 
il Tipi için 15 kuı nş 

Bez satışlarında fnbrikıaların 

t~ riayete mecbur oldukları hüküın
ı;,fer: 

1 ~.1 Bezlerde bir topa kadar yapı
~ calc satışlar toptan satış sayılır. 

Top ambalniı fabrikaya ve bal

a ambalaiı müşteriye aittir. 
Balya ambalni masrnfları haki

i ınasarıfi tecavuz edemez. 

d Bu ınasrailnr fabrikanın bulun· 
~ U2'u şehirin mahalli Fıyat Mu

ra~abc Komisyonları ve bu Ko
lllısyonların olmadıiı mahallerde 

, n Yakın Komisyoıılar tarafından 
~tasvip ve tasdik edilmek şartiyle 
-~ınuteber olur 

:~: Fabrikalar .depolarında stok ol· 
,rı- du~u halde mubayaa için müra
stl -:'at eden, bu malların imal ve 

tıcaretiyle meş~ul müşteriye 
n:ıüşterınin ı\ormal ihtiyacını ~eç 
llliyecek mık.tarlarda salış yap· 

aktnn istiııkaf edemiyectıkleri 
libi bütün menıleket veya mub
elif şehirler için inhisar halinde 
~uayyen bır veya birkaç muşte
ıyc de s.ıtış hakkı veremezler. 

Fabrikalar, bez satışlaıını müş
terinin talebi haricindeki bir 

Dlilttar, oovi •eya diter manıQla· 

HAB 
tından alınması fıbi k yatlarla 
takyit edemez er. 

Fabrikulıır, her nyın birinde 
ve onbeşinde kendi mıımOllerine 
yukarıdaki ıızami hyatlıır dnhi
linde tatbik edecekleri satış fi· 
yatlarını mahalli bir gazete ve 
Ankara veya lstanbulda çıkan 
gazetelerden birinde neşrettirme· 

te mecburdurlıır. 

Fabrikalar, bulundukları ma· 
halde bir satış bürosu veya m.a· 
ğazası açlıkları takdirde bu büro 
veya mııJtazanın sahş fiyatları da 
fobrikanuı azami satış fiyatlarım 

teca\·üz edemez, ilan olwnıır. 

Ayakkabıların kar hadleri 
teshil edildi 

Fiyat Mürakebe komisyonu 
dün topl.ıı arak ayakkabılara kat'i 
kar yüzde ı tesbit etmiştir. Tes· 
bit edilen kar hadlerine ~öre 

bundan boyle lastik ayakkabı, 

şoson, ve çizmelerde yüzde 25. 
kadın pıanta ve yapıştırma las
tikli ayakkabılarda yüzde 35, 
triandafora katiın ve erkek ayak
kabılarında yüzde 30 kar haddi 
alınabilecektir. 

Bu karar bugün gazetelerde 
ilan edileceğinden bundan boyle 
hiç bir ayakkabıcı te=ıbit edılen bu 
yüzdelerden fazla kiir haddi ala· 
mıyacaklıırdır. 

Dün lastik geldi 
lskenderunda bulunan ithalat 

mallarımız arasında dün 200 iç 
ve 200 dış olmak üzere 400 
kamyon lastiği gelmiştir. bu las
tiklere dün komisyonda yüzde 
kiir haddi teshil edilmiştir. Tes
bit edilen yüzde kar haddi ev
velce İngiliz lastikleri için te~bit 
edilen yüzde kar hnddindcn yüz· 

de beş fazladır. Bu fazlah• da ~i
gorta pirimlerinden ve nakliye 
ücrctleriniu fazlalığın<lıın ileıi 
gelınek.tedir, 

Yakında tevziine bıışlıınac:ık 
olan bu lastiklerin dışları 178,5 
liradan satılacaktır. 

Petrol tevziatı 
Petrol Ofisi memleketin her ta

hnda petrol ihtiyacını tesbit e• 
derek ona göre tevziat yapmaya 
karar vermiştiı. Her vilayetin ih
tiyacı için şimdiden muayyen mik
tarlarda petrol ayrılmıştır. 

lstanbula ayrılan petrolun bü
tün kazalara tevzi edilmesi için 

Vilayet vasıtasile kaymaltaınlılc
lardan mıntakalarmdaki ihtiyaç 
nisbetleri sorulmuştur. Bu cevap
lar ıeldikten sonra pek yakında 
tevziata başlanacaktır. 

Bu vaziyetin tesbitine kadar 
petıol tevziatı durdurulmuştur. 

Maktu Fiyat 
Ticaret vekaleti, her nevi eşya 

üzıorine maktu fiyat konmasına 

bi \dilir bir tali mat name gönder· 
miştir. Bunun tatbiltına yaltında 

baılanacaktır. 
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Antakya Gıimrük Muhafuza Ta
buru SAK: 

1 t. Zıraat Mrktebi SAK 
Muhtelıf er ak 18-t.i? 

Yaş ubzc 1843 
Ank. Valıliğ'ı 

Beroka ankozı 185.t • 

Beden ferbiyrsi ist. Bölgı-si 
Müd.: 

Kerııgüınruk slııdyoınu 1 ci kısı 11 toprak 
inş. 1839 

Bursa Ziraat Mektebi: 
Ü:r.um 1843 • 

Çanak. Aslc. SAK: 
Zeytin tanesi 1852 
Eskişehir A k. SAK: 

Bioa tadıli 1851 
P vyon inş. 1851 

Gumrük Muhafaza Genrl Komut.: 
Kundura ve çi:r.mc 1840 

Harta U. Müd.: 
Yaş sebze 1843 

lst. Komut. SAK: 
Elelctrojen gurubu 1853 

u 

Kırkağaç Bele iye ı : 
Etuv makı esı 1 2 

Kunya Harası Mud.· 
Aygır ahırı nş. 1 SJ 

Konya Ask. SAK: 
T n•İrat yap. 1839 

M. M. Vekaletı: 
Aııtarlık ve çaınaşırlılc lırı. 1854 
Kaputluk kumaş 1852 
Polııtlıdıı İD'8Bl yap. 1841 
Yün battaniye sıı 

Samsun A k. SAK.: 
Sııdpyağı 1837 

Topkapı Mııltepesi A k. SAK 
Sad ya;ı 18~3 

Van C. Müddeium: 
Ceuıevı İn~. 1849 

Znra Aı;k. SAK.: 
Kuru ot 1834 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri- a!zeme-Harıta 

KUtahya Hava Satlnalm Komisyonundan : 

27 247 lira lıra 11 kuruş keşif bed ili 1 adet p:ıvyon k palı znrf 
usuliyle ihaleye konulmuştur. 

llıale 15.8.941 cumn günü saat 15 de Kütahyn merkez komutanlı· 
~ı satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

1 
Pavyonun muvakkat teminatı 2440 liradır. 

Şartn:ımesini görmek istiyenler her gun ve ihaleye gırecrk olan-

ı lar kanunun icap cttirdıği vesaik ile birlıkte vereceklerı teklif mek

tuplarını en geç 15 8.941 günü aat 14 e kadar makbuz ıırnknbiliııde 
ı kom;syooa mmeleri. 

1 
istanbul Belediye inden : 

Hadımköyünde İnhisarlar idı:ıresinın işgali altında buluıınn binanın 
tamiri açık ekailtmeye konulmuştur. 

Keşif bedelı 1025 lira 95 kuruş ve ilk teminatı 77 liradır. Keşif 
ve şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde g5rülebilir. lha· 
le 15.8.9-ll cuma günü sııat 14 de daimi encümeninde ynpılacakhr. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarıhinden sekiz 
gün evvel vilayet nuha müdurlüğünc müracaatla lacaklaıı fenni eh· 
lıyet ve 941 yılına aıt ticaret odası vesıknlarile ıh. le guııü muayyen 
snallc daimi encumende bulunmaları Jiizımdır. 

inhisarlar Yavşan Tuzlası MUdUrlUğUnden : 
Tuzlnmız mlidur evi ve misafirhnnesinin tamiri işı birinci ııçık 

ekıiltmeıincle talip zuhur etmediğinden yeniden 10 gün müddetle açık 
ek'liltmeye konulmuştur. 

İşin keşif bf'deli !>659.19 fira olup muvakkat teminntı 424.'14 lira· 
dır. ihale 5.8.941 larıhine müsadif salı günü sa l 15 te lnhisarlnr 
Yavşan Tuzlası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Bu iş hakkındaki keşif varakası, fenni şartname ve mukavele su· 
retleri lnhıı.arlar Anknra ve Konya başwüourlukleri ıle Yavşan tuz· 
lası müdıirlüğündc mevcuttur. 

Talipleri iuhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubcıoıinde ve mnhalli 
inhisarlar boşmüduı lüklerınden alacakian fenni ehlıyet wsikaları ve 
depozito akçeleriyle birlikte muayyen gün ve saatte Yavşan tuzlası 
müdürlil2'ünde miıteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

ilaçlar, Klinik ve_. İspençiyarr alat. Hastahane Lvz. 

KUtahya Vilayetinden : 

Temdiden açık eksiltmeye konulan viliiyet merkc?. hastl"nesi illiç· 
larının ihalesi günü talip çıkmamış olduğundan 249v '-layılı ıhalat ka· 
nununun 43 uncü maddesine tevfikan bu ilaçların 22.7.941 tarihinden 
itibaren l ay zarfında pazarlıkla ihalesine karar verılmiştir. 

Muhammen bedeli 3991 liradır. • 
Muvakkat teminatı 299 lira 5J kllruştur. 
Şartnamesi ve ilaç listesi sıhhat müdürlüğünden veya daimi en· 

cümen kaleminden istenebilir. Talip olanların bir ny nıüddet zarfında 
pazarlık yapılmıık üzere vil!iyet daimi encümenine mürncaatları ilan 
olunur. 

l'f~ı----------------------------

kl 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, E!!ki Gümrfik Caddesi, 

No 52 Hususi Daire 

lLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemısde a :ırftşlH!ir 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

··~--------

0 r g anıdır 

tfektrik, Havagazı, Kalorıfer (Tesisat ve Malz.) 

lstanbul Hava ~ ınt apo Amlrllltnden ı 
1 U knlcnn el klrik mal:r.emesı alınacaktır. 
Knti temı ıalı 'Jv7 lırııdır. Uu temınatı Bakırköy MalmüdUrlOf llne 

yatırarak ııınıtbuzıyle bırlıkte 14.8.941 perşembe 2'Ünü saat 14 te 
Y şilkoy Hııva Mıntalca Depo Auıirlığ'ı Satınalma Kowisyonunda bu
lunmııları. 

Bakırköy Malmururluğünden nlmacak 177 kuru~lok makbuz muka
bilinde evsaf listesi verilir. 

D. O. Yolları işletme U. MUdUrlUğUnden 
Muhammen b deli (4500 Dörtbin beşyüz) lira olan (3) ltalem yedi 

adet Sıcak hava üfürme cihazları ( 15.9.941) Pazıırtesi ıünü saat ( 15) 
de kapalı zarf usulu ıle Aııkarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek ıstiycnlcrin (337 ,5) lir hk muvakkat teminat ile k.a
ııunun tayin ettiği Vt"sıknları ve tekliflerini ayni g'Ün saat {14) de ka
dar komisyon reislığioe vermeleri llizımdır. 

Şartnameler pnr sız olarak An\ı:arada Malr.eme Dairesinden Hay· 
dnrpaşada T eseJlüm ve .Sevk Şeflığinden dağıtılacaktır. 

istanbul Elektrik Tramvay ve TUnel ltletmelerl 
Umum MUdUrlUIUndenc 

ldare ihtiyacı ıçin muhtelıf ralonj, konsol ba~\ık skol demir plika 
, o dırek kaide tnblii ı pıaz rlık usulile ynplırılaca'ktır. 

Pa-zarlı\ı: 6.8. 941 çarşRmba gilnU saat 10 da Metro hanının 5 inci 
katında yapılacaktır. 

Muvukkat teminat 245 liradır. 

lsteklilerin, krokılerini görmeleri ve parasız olarak verilmılcte olan 
şartnıııoelerini levazımdan almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat 
teminatlarını ıle ilan edılen 2'Un Vd saatte komisyonda hazır bulunma• 
!arı. 

D. D. yollar. işletme Umum MildUrİUIUnden: 
Muhammen oı:dellerıle mıktar ve vasıfları aşatıda yazılı (2) rrup 

malzeme ve eşya her ırup ayn ayrı ihale edilmelc üzere (8.8.1941) 
cuma gunü hızalarında yazılı saatlerde Haydarpaşada Gar binuı da· 
hılındekı Komisyon tarafından açık eksiltme suretıle satın alınacaktır. 

Bn ışe gırınek: istiyenleriıı her 2'rubun hizasında yazılı muvaklcat 
teminat ve kanunun tayin et:iği vesaikle birlikte eksiltme ıünü saa· 
tınc kadar Kom11yooa müracaatları Hlzımdır. 

Bu işe nit şartnameler Komisyondan parasız olarak datıtılmak· 
tadır. • 

Bir adet uç fazlı, mütenavip cereyan için 32 KW. n 380/220 
voltluk elektrik motörü, muhammen bedeli 1400 lira muvakkat temi
natı ( 15U) lira olup açık eksiltmesi saat 11,05 le yapılacaktır. 

Bir adet uç fazlı mutenııvip cereyan için 10 KW. ve 380/:l20 
voltluk elektrik motörü, muhammen bedeli 1750 lıra muvakkat temi
natı 13! lira 25 kuruş olup açık eksiltmesi saat 11,10 da yapıla· 

caklır. 

Mensucat-Elo1~e:_Kunaura-ı.;amaşır _v. ~. 

H rita Un1um MUdilrUJğünden: 
Hnrıta kıtası erleriuın ilıtiyacı içııı 400 aJet kaput 450 takım kıı· 

lılc. ve ts:W lakım yulık elbisolerle 3.000 talcım çamaşır ve 2.800 çift 
yün ve 2.800 çift t.rı çoraµ nıubayaa edilecektir. 

Pazarlık 12 ağustos 1941 salı giinü saat 10 da Ankara Coe~ci 

Harita Satıııalıoa Komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedel tutarı 23.653 lira 10 kuruş ve pazarlık teminatı 

da 3.548 liradır. 
Taliplerin şartnameyi görmek i.ızere her ıün ve pazarlık itin de 

teminatlarıle bırlikte yazılı gün ve saatte Komisyona gelmeleri 

M. M. Vekil eti Satmalma Komisyonundan; 
Beher metresine tahmin edılen fiyatı 30 kuruı 75 santim elan 

24000000 metre çamaşırlık bez pazarlıkla salın alınacaktır. Taliplerin 
2.8.941 Cumartesı guııü saat 11.30 da Ankarada M. M. V. Satınalma 
Komisyonunda bulunmaları, 200000 ınetreden aşağı olmamsk llzer• 
ayrı ayrı telclıfler de kabul edılir. Evsaf ve şartnamesi 3690 kurqa 

Komisyondan alınır. 

* Beher metresine talımin edilen fiyatı 27 k.uruş 75 1antim o
lan *1~2u000 metre astarhk bez pazarlıkla satın ahnacaktır. 1haleıi 2 
ağustos 941 cumartesi günü ı;aat 10,30 da Ankarada M. M. V. Sa· 
hnalma Koruiıyonunda yapılacaktır. 200000 metreden aşatı olmamak 
şartile ayrı ayrı teklifler de kabul eclilır. Evsaf ve şartnameıi 1971 
kuruşa Komisyondan alınır. Taliplerin teklif edecekleri miktar üze~ 

rindrn kanuni kati teıninatlariyle belli vakkitte Komisyona relmeleri. 

lstanbul Levazım Amlrllil Satlnalma Komls~onundan: 
Beher kılosuııa 370 kuruş tahmin edilen lO ton kadar siyah yatlı 

kösele alınacaktır. PaznrJıkla eksiltmesi 6.8.941 çarşamba rünü saat 
14 de Tophanede Lvz. Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacak
tır. Kati teminatı 5550 liradır. lsteldilerin belli vakitte Komiıyonı 
relmoleri. 
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Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi D. D. Yollara işletme u. MUdUrlUIUn4el1 1 

Muhammen Dedeli 800 lira olan 200 kilo dana d erisi '°1k 
ğustos 941 cumartesi günü saat 11 de Hqdarbaşada g.ır b ek~ 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satııı ".90 1 CIDıl Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 

ln .. at, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harlt• 

Afyon lisesi binası ikmali inş. (temd.) 
loönil ku lisesi tamiri 
Samsun-Çarşamba yolunun arasındaki köprünün ah

şap döşemesiyle rical duvarlarının ilıt kısmı
nın yükseltilmesi 

Gazı bulvariyle Fevzipaşa bulvarı arasındaki par
çamn betonla döşettirilmesi 

kapalı z. 
aç. ek!. 

> 

.. 
, Taksim Cümhuriyet abidesinin izole ve tatbiri işi 

Unkapanı Mecari tasfiyebaoesinde yap. bakraç ve aç. eka. 
traapor muhafaza tertibatı 

Asfalt tretuar inş. paz. 

19996 23 
5378 33 
994 08 

2770 79 

2500 -
1357 -

17917 20 

Elektrlk Havagazı·Kalorlter (Tesisatı ve Malzeme•O 

Kalorifer tesiHtı malzemesi 

.. .. ,. 
Ank. bir binaya elektrik tesisah 

Mensucat, Elbise. l(undura Çametar• 

Lacivert kumq: 875 m. 80 santim 
Dana derisi: 200 it. 

kapalı z. 

•••• 
aç. eks. 

> 

tJ ett: ga işleri 1\ utıı sl) e - Yazıhane Levazımı 
Muteoavip cereyan le.irabı forma tabiyesi•sekil, cet

vel klişe cildiye 
Yazı makinesi: 10 ad. (temd.) 

I< ere•te,Tehte ve sair• 

Çıralı çam u.ıranı 4- 8 m. boyunda 25X25 sm. 
kalınhtında: 150 m4 

Çıralı çam kereste: 3735 ad. (şart. 150 kr.) 
Kereste: 42 m3 

aç. eks. 

paz. 

kapalı z. 
aç. ekı. 

•at , .. "at, ~enaln, Makin• w•ll•rt 

Odun: 60 t. 

v ••• 

Kuru odun: 30 t. 
Çehek kömürü: 300 t. 
Tayyare benzini: 150000 litre 
Otomobil benzini: 20000 litre 
Adi makine yatı 
Madeni makine yatı 
Motorin: 380 t. 

MUteferrlk . 
Rumeli öküzü: 9 baş-dana: 3 baş· Rumtli nln tosun: 

2 baş ırebe inek: 9 baş düve: 1 baş-inek: 4 baş 
Hamit Nacı tatbikat ıemisinin makine v.s. tamiri 
Çelik yay: 4.6 t. 
Taş: 2500 m3 
Katranlı ve katransız kenevir lıalatlu: 8 t. 
Kadana: i(;to ıd .-yrrli bı.yvanat için ip yular başlı-

fı ve sapı: 28000 ad. 
Semer urıraru 50000 adet 
Firen baltası: 200 m. 
Deateresis kumaş kesme makinesi bıçatı: 50 dü

züne-destereli kumaş kesme makineıi bıoa

fı: 50 düzüne 
Boş tiıe: 2400000 ad. (temd.) 

l•uL 6tt.lıe, lt, it:tae, 
Et v.ı.: 7 k.alem (şart. 149 kr.) 
Sıtır eti: 30 t. 
Y aı Hbze: 13 kalem 
Sıfır eti: 2880 k. 
Sabun: 2.5 t. 
Makarna: 1.5 t. 
Tel ıehriy•: 200 k. 
Şeker: 1.5 t. 
Patates: 90 t. 
Tavuk: 6000 ad. (temd.) 
Pirine sabunu: 50 t. (temd.) 
Sıfır eti: 31~ t. 

> : 120 t. 
Pirinç: 60 t. 

• : 60 t. 
K. fasulye: 72 t. 

.. : 72 t. 
Kesilmiş 11fır eti: 1« t. 
Sadeyafı: 87.3 t. (temd.) 
Kesilmiş sıfır eti: 200 t. (lemd.) 
Saman: 400 t. 
K. ot. 600 l. (temd.) 
Pirinç: 4 t. (temd.) 

(B Müzayedeler 

•••• 

Kantar: 4 ad.-el terazisi: 39 ad.·saman terazisi: 2 
ad.·oturak terazisi: 9 ad.-muhtelif siklette 
dirhem: 237 ad. 

Boş benzin tenekesi: 1213 ad. 

/ 

pn. 
aç. ekı. 

.. 
kapalı z. 

> 

paz. 

" 
pu. 

paı:. 

kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 

> 

> 

paz. 

• 
> 

k.apah z. 

• 
aç. ek.ı. 

• 
> 
.. 
> 

paz. 

• 
kapalı z. 

> 

• 
• 
.. 

paz. 
.. 
> 

• 
> 

aç. ıtf. 

> 

57298 50 

68900 -
1349 37 

4904 48 
800 -

1308 -

~9880 -
2940 -

1200 -

48000 -
5840 -

40000 -
20000 -
72380 -

2040 -

5722 -
4526 60 
8125 -

11600 -
28140 -

Beh. O 95 
3200 -
tHH 17 

48700 -

29805 50 
7500 -

525 -
76 -

780 -
HlOO -
4800 -

59280 -
22800 -
19800 -
19800 -
17344 80 
17344 80 
43200 -

135315 -
64000 -
9000 -

36000 -
1840 -

612 56 

Teminat Müracaat yeri 

1499 72 Afyon Vilayeti 
463 38 lst. Nafıa Müd. 

74 56 Samsun ViU.yeti 

207 85 lzmir Belediyesi 

187 50 lst. Belediye!li 
101 71 > 

1343 79 Ank. Belediye~i 

4114 '3 D. D. Yolları Ank. ve Haydarpaşa 
Vezneleri 

469.S - > 

101 25 M. M. V. SAK 

lıt. Gümrükleri Başmüd. 
60 - E>. O. Yolları Haydarpaşa 

Günü Saat 

15-8-41 15 -
18-8-41 15 -

11-8-41 15 -

15-8-41 1, -
18·8-41 14 -
18-8-41 14 -

5-8-41 

tır. · 
Bu i~e rirmek istiyenlerin 60 liralık muvakkat temiııatdıt;i\tc 

nuo tayin ettifi vesaikle birlikte eksiltme iÜnü saatine ka : • 
yona müracaatlan lazımdır. f-988 

Bu işe ait şartnameler ltomisyondan parasız olarak d• l~ 
tadır. ıiud~ 

' 1 M. M. VeklUett Hava Saltnalma Komlsyorı"" 16.8. 
Pahalı görülen 1000 takı yazlık elbise dikimi t ekrar ~ıoe 

diktirilecek.tir. Muhammen bedeli 29:>0 lira olup kat' ı teı11 B 
lira 50 kuruştur. Pazarlığı 16.8.941 cu nartesi günü saııt 1 \1üd 
karada hava satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnalll 
yonda ırörülebilir. isteklilerin ıııuııyy~n ırün ve saat te kO 
üulunmaları. akli 

lstanltul GUmrUklerl BaşmU .. Llrlil iln datl 
Gümrük kolcuları için 875 metre 80 santim lac ı\i rrt 

kumaş, 15.8.941 cuma i'Ünü saat ll) da açık eksiltme ilO neşe 
ııacak.tır. 112uı 

Muhammen bedeli 4904 lira 48 kuruştur. ...evrj 

İsteklilerin '.l490 sayıh kanunla aranılan belielerle, l~o.~ 

15 
_ i ak~elerini yatırmış olarak ayni ıtün ve saatte Başmüdürluı ıart 

16-9-41 lc.omisyoııuna müracutl n. auşt 

16-9-41 15 -
15·8-41 15 -

E 

Maliye Vekiletlnden uh 

Vekalet müstahdemini için 178 çift Beykoz fabrikası ıP a 1::. 
dan vidala iskarpio açılc: eksiltme usuliyle satm ahnacnkt ıt• ':Q?ır 

Muhammen bedeli beher çifti 8 lira 85 kuruş he~abiyh 
15-8-41 10 - otuz kuruştur. 
9-8-41 11 - Muvakkat teminatı 118 lira 15 kuruştur. 

Eksiltme 14 atustos 941 perşembe rüoü saat 14 de Le' a \. rs 

724 - Yüksek Deniz Ticaret Mektebi SAK 16-8-41 10 -
dürlüiünde müt,,şekkil eksiltme komisyonunca yapılacaktı~'. tevil 

Numune ve şartnamesi levazım müdiırlü~ünd& görülebı~ır l 
isteklilerin 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 üocü maddelcrt0 •evı 

Topk•pı Maltepesi Aık. SAK 

Devlet Limanları l,ıet. U. Müd. 

2241 - lçel P. T. T. Müd. 
220 50 T. H. K. Genel Mrk.. Ank.. 

Jz ınir Lvz. SAK 
Samsun Ask. SAK 

> 

• 
90 -
56 25 

309 38 
3600 -

438 -
Devlet Hava Yollan U. Mlld. Anlı:.: 

• 
M. M. V. SAK 

• 
4879 - Ank. Belediyesi 

153 - Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Müa. 

429 15 Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müd. 
340 - lst. Elektnk lr. ve T. lşl. U. Müd. 
609 38 O. D. Y. 9cü işletme Sirkeci 
870 - u.D. Yolları Haydarpaşa 

2110 50 Topkapı Maltepesi Ask. SAK 

7125 - M. M. V. Hava SAK 
240 - Anlı:. Belediyesi 
387 18 M. M. Vekaleti SAK. 

3653 - İnhisarlar Ank. Başmüd. 

2235 42 
525 -

57 24 
103 13 

40 -
6-

59 -
1215 -
720 -

D. D. Yolları E!kişelıir 
Nitde Ask. SAK 
Nij'de Vilayeti 
Samıun Ask. SAK 

> 

Samsun Maarif Müd. 

• .. 
Samsun Ask. SAK 
lst. Komut. SAK Fındıklı 
Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
Ardahan Ask. SAK 

> 

7·8-41 10 - ıeler, muvakkat teminat makbuzu veya baaka kefalet mekt0 

yin olunan gün ve saatte komisyona müracaatları . 

• •. Vekalet wüstahdeminine kumaşı vekaletten verilmek dı ~ 
4-8·41 15 - levazımı müteahhide ait olmak üzere 163 takım (ceket, yeft 1 

tolon, kasket) don ibaret erkek elbisesi ve 15 takım (c~ l oj 
16-8-41 11 - bere) Jeıı ibard kadın elbisesinin dikiş ücreti açık eksillııl' 
16-8-41 10 - muştur. P ç 

Muhammen dikiş ücreti beher takımı 16 lira lıcııabiyle U 
radır. •tın 

2-8-41 
Muv.lı:lcal teminalı 213 lira 69 kuroşlur . 

Şartnamesi levazım müdürluğ'ünda iÖrülebilir. 
Eksiltmesi 14 ağustos 941 perşembe günü saat l5 de ~ 

vazı..n müdürlüğ"ünd ~ muteşekkıl eksiltwe komisyonunca y•P 
15-8-41 11 - İsteklilerin 2 •1'10 ı.ayıh kaouııun 2 ve 3 iıncü maddelefl 
15-8-41 11 - ıcler muvakkat teminat veya banka kefalet mcktubiyle bir 

11-8-41 
11-8-41 

11 -
16 -
17 30 

12-8-41 15 -
12-8-41 15 -

5·8-41 10 30 

5-8-41 

16·8·41 
1-9-41 

18·8·41 
18-8-41 
18-8-41 

6-8-41 
5·8-41 
4-~-41 

8-8·41 

5·8-41 
b-~-41 

6-8-41 
11-8·41 
11-8·41 
4-8-41 
4·8-41 
4-8-41 

11-8-41 
6-8-41 
6-8-4t 

25·8-41 
25-8-41 

15 -

11 -
10 -
ll -
15 -
11 -

11 -
10 30 

11 -

16 -

14 30 
14 -
15 -
15 -
17 -
14 -
15 -
14 -
16 -
15 -
15 -• 9-
11 -

olunan gun ve saatte komisyona müracaat etmeleri . al 

2::~~~5:E~~==:5c::::=:~:::e:=:5::!!i!~~~ ve 

Mobijyj, Bü10 ve e.v evas..ıı Muıaeba, Halıv. ~ ~~ı 
YUksek Mühendis Mektebi S•llnalma KomlsfO~ 'e 

Eşyanın Muhammen lık Şekıi Eıuiltıııt \~ 
cınsı bedel teminat tarihi 1() 

------ --- ---- ---- ___ __...,,.,, 
Ahşap eşya 9150 687 Kapalı 18.8.941 
Ahşap eşya :l800 210 Açık 18.8.941 

Mektep için yaphnlacak olan muhtelıf cins ahşap e~'f' 

gösterildiği şekilde eksiltmelere konulmuştur. Fazla tafsili1 ıs 
müşsuyuııda Yüksek Mühendi!I Mektebine müracaat. 

Matbaa işleri, K_ı[tasiye va yazıha~e Lvz. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi MUdUrlUjiJ,J 
CM!li Miktarı Muhammen Bedeli Muuakkat I 

Çoğu Azı fiatı Çoiu Azı teminat 
•lira kr. lira kr. lira kr. lira kr· 1 i 

Mütenavip 40 20 Fo. 23 95 958 00 479 00 
cereyım kitabı 

forma tabiyesi 
S. M. 2 

Şekil, cet- (200u0, lüüOO) 1 05 
vel, klişe 

Cıldiye 500 adet 28 

210 uo 105 00 98 10 

140 00 140 00 

1308 00 724 00 . 

•ş 

ıd 

t:r:. 

4446 -
1010 -
1485 -
1485 -
1300 -
1300 -
3240 -
8ül6 -
4450 -

Urfa Ask. SAK ile Ank. ve 

.. 

.. 

lst. Lvz. 28-8-41 
28-8-41 
21-8-41 
:tl-8-41 

9-
10 -
10 -
10 -
11 -
10 -
15 30 
16 30 
11 -
14 -

Mektebimiz tedrisatı için 5e:.ı adet mütenavip ceryao Jıı ' 
tirilmck üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme yu1'•1 

ve saate mektep wüdürlüiünde toplanacak sahnalma Jcoıf ı 
yapılacaktır. 

Şartnamesini ırörmek arzu edenler, mektep muhasebeJİıt; 
at etmelidirler. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayıh 

ve 3 üncü maddelerindeki vasıfları haiz ve ticaret od•51 

belgesini kamil olmaları lazımdır . 

6j5 -
2700 -

138 

lzmir Lvz. SAK 
> 

• 
• 

Trabzon Ask. SAK 
Polis Eostitüsll Müd. Auk. 

. - - Buca Belediyesi 

45 94 Bakırköy Malmüd. 

2-8-41 
2-8-41 
4-8-41 
4-8-41 
5-8-41 
8-8-41 

14·8-41 - -

18-8-41 14 -

Muvakkat teminatın teslim yeri, lst. Yüksek mektepler ~ ıl 
li~idir. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminat makbJ~~ 
teminat mektuplarile ve bu işe benzer iki bin liralık iş yapıır•0 • 
tarını ıösterir Veliikalarla belli gün ve satte lı:gmisyona dl ... .. 

" Topkapı Maltepeslndekl aallnamla koml•t'" ~ 
10 adet yazı makinesine 29. 7 .9 1 l talip çıkmadıtıısıi•" Y 

ihaleye konulmuştur. -. 
,ı ... 

Hususi şartnamemiz Topkapı maltepesinde askeri satı11 S 
yonun da görülebilir. 

1 
1\ 

8ir şahsa ihale tdilebilecefi gibi ayrı ayrı şahıslara d• 
bilir. ~ 

İhale 7.8.9'41 perşembe ırüoil saat 10 da yap1lacıktır• 
nal takarrür edecek fiat ilzerindeo ahnaca~tır. 



1 At-tt~ tNt 

~e, Tahta va saira 

lçel P. T. T. MUdUrlUAUntlen: 

k Mersi?in. Belenkeşlik köyü yakınında Bozalan ormanından kesile
~ Mersın ıstasyonunda teslim edilmek faıtile 181) adet 6 metrelik 
~ adet 7 ınetrelik, 1130 adet 1 metrelik ve 100 adet 9 metrelik 

flSl ceman 3135 adet çıralı çam telgraf direği kapalı zarf usulile ek· 
lltaıeye çıkarılmıştır. 

Beher adedine 8 lira tahmin edilen direklerin mecmu bedeli 
880 lira olup muvakkat teminatı 224 l liradır. 

• lhale 16.8.941 tarihine müsadif cumartesi günü saat 11 de Mer· 
llrade P •. T •. T. merkezinde Müaürlüll edasında yapılacaktır. 

lsteklıle.~ın şartnamede yazılı vesaik ile kapalı teklif mekt uplannı 
6.8.941 gunu saat 10 a kadar sözü reçen odada Komisyon Reısli· 
ne vermiş bulunmııları lazımdır. 

Bu ite ait şartname Mersinee, Ankarada ve f stanbuldıı P. T. T. 
üdilrluklerinde 150 kuruş mukabilınde verilır. 

akliyat-Y~me-Boşaltma 

Devlet Orman işletmesi Çoruh Revir Amlrlitlnden: 

Devlet oı man işletmesi Çoruh revir üçüncü böli'esinin karanlık 
şe c.rmauıııın muhteııf maktalarda mı:wcut 4743.903 metre küp tom· 

tun :. ~33.0ıt:l metre küpü Mekedis rambasına ~~ü.363 metreküpu 
vrınicıhani rampasına 399. 767 metreküpü kutu! açıkhf ı rampasına 

li0.676 metreldıpu Faizın çayırı rampasına ve JJU.O:>:> metrekupıi 
rtvıs nehır maballı rampasına nakıı ve ıstıfı açık eksiltmeye koııul

•nştur. 
f.ltısııtme 11.8.941 tarihine müsadıf Pazartesi ıunü saat 14 de Ço· 

llh devlet orm.ıı işletmeııi revır binasından yapılac•ktır. 
Eksiltmeye konulan 47i3.Yu3 ınelrekiıp tomru2'uo birinci maddede 

• Ydedılen rt&mbalara oakıl ve istıfının muhammen bedeli beber 
#Mıtreküpu :l2U lcuı uştan lü436 hı a 59 kuruştur. 

Muvakkat lewınat ı8l lira 74 ıturu~, kati teminat 1565 lira 49 
•tuştur. 

~artrıaıne Orman Umuw Müdürlüriinde, lııtanbul, Trabzon v~ 
~s Ürınan Çtvırge Mudurhikierıyl~ Çoruh Oevlel Orman lşletwe~ı 

:t. levır A.ın · . .. - ı .. - ırııa-ınde iOru ur, 
l~teklilerin muayyen ıün ve saatte Çoruh Devlet Oı man İşletmesi 

ı~vır Aınirli2'iııe müracaat etmeleri ilin olunur. 

rT-ı 7 • - ·--~ 

~ahrukat, Serızın, Makina yagları 

•Pkapı Maltepesh1deki Satınalma H.omisyonu ndan: 
4!8.7.~41 tarıhiııde ihale11 yapılacak 50 L>ıı. liralık i•Z ya2ına ta· 
Ç\kıı:aadığıodan tekrar pazarlık.la ııatın alınacaktır. 
lhalesi :>.8.Y41 salı ıünü saat 15 de Topkapı MaltepesiuJe askt'ri 

ltınalnıa komisyonunda yapılacaktır . .Ev'Saf ve şartname mezkur 
•ıniııyonua ~oruıebilır. 

Kati temınat 7.)UÜ lıraJır. 

Aakeri Fabr•kalar Umum MUdürlUjü Merkez 
~atmal m• komıaronundan: 

lı.emenın cins 
ve a.ıiktarı 

ihalenin fÜn 
uati 

Muh. b. 

.5::i ton benzin 
ve tarihı 

6.8.941 
lıra 

4~!.loO 

Kati şartname 
tem. bed. 
lira krş 

7344 24J 

Muhtelif numalarda 9 kalem 
e cem' an l8~t. maden yatı o.8.941 14 30 6~660 9466 349 

ton kulp ipi 6.8.941 15 :l2500 3375 
Oüü-15vU m3 ceviz tom. o.8.941 l:> 30 S/uuu 8:>:>0 285 

4o ton bor ya~ı 6.8.941 16 25000 3750 
ton mazot 6.8.941 11 73~00 9oi0 369 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme hizalarınua ıöslerilen ~iın 
saatlerde askeri fabrıkalar umum müdürlüğü merkez sa ıoalma lto
Yonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedellerı ve kati 
irırllarile şartname bedelleri hi:ı.alarmda 2'0Sleriımiştir. Taliplerın 

zkOr iÜn ve Hallerde komisyona müracaatları. 

rn =;;- ses 00< -T? 

Erzurum imar 81rllllnden : 

Er:ıu uuı'da imar birli2inin aöıtnecegi yerde munta:un bir suret· 
iııtif edilert k teıılım edilmek üzere :l2X. 14X 16 ebaJında yfüı. yirmi 

ı bin paı ke taşı kapalı zaı f usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif 

tdeli on bt'!J bin lıradır. MuYllkltat teminatı 1125 bin yüz yirmi 
tf liradar. 

Eksiltme ve ihalesi 1 eylül 911 pazartesi ıunu saat on beşte 
burum Tılayct makanııııda toplanacak lmar bırli~i idare heyeti 
afından yapılacaktır. 

Talıplerin teminat mektup veya makbuzlarını ve ticaret odası 
bu işe ait nafıadan alacakları ehliyet vesikalarını t'ksiltmenin 
laca~ı saııtte bir saat evel teklif memktuplariyle beraber başkanlı· 

?, verıneleı i ilin olunur. 

k..--' . ._Keşif, tahlili fiyat, şartname parasız imar birliği muhasebesinden 
'~•bilir. 
.,, 
1 

~ Ankara Lv. Amirllll Satlnalma Komisyonundan: 
, Aıa~ıda yazılı malzemelerin kapalı zarfla eksiltmesi. 21.8.94 l per-
1.fl:ı.be rünü saat 15 de Ankarada Lv. amirliği satınalma komisyonun
~} Yapılacoktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklıf moktularını iha· 
~ saatindtıı bir saat evvel koıoiıyona vermeleri. Ayrı ayn taliplere 
t~.J ihale edilebilir. 
,-, Tutan Teminatı 

kolan 
ukavva 
ular aapı 
iriş 

kandarak 
eçi kılı 

düğmeıi 

Miktarı 

.netre 12000 
adeJ 6000 

kilo 
add 
kilo 

3000 
300 

170000 
10000 

kuruı lira 
50 400 
20 90 
25 57 
90 21 

1 128 
lSO 112ı; 

AfONAKASA GAZ!.T!Sl 

Ask..,, fabrlk 1lar U. M. Satlnahna Komisyonundan 
Malzemenırı cins ve miktıırı 3000 kg. çiğ bezir, ihale gün ve sa· 

ati 7.8.941 perşembe 15,30, muhammen bedel 3600 lira, kal'i lemi· 
nat 540 lira . / 

Malzemeniıı cins ve miktarı 60 ton petrol, ihale gün 
7.8.941 perşembe lo, muhammen bedel 12210 lira, kat'i 
1831.5( lira. 

ve saati 
teminat 

Cins ve mıktan yukarıda yazılı malzeme askeri fabrikalar umum 
müdürlü~ü merkez 'otıııalma komisyonunca hizalarında gö~terilen 

gün ve saatlerde pazarlıkla ihale edilecektir. ML1hammeıı bedellerile 
kat'i teminatları hizalarında gösterilmiştir. Şartnameleri parasızdır. 

lzmir Belediyesinden : 
Propaganda işlerinde kullanılmak üzere, aşağıda izah edilen şe· 

kilde yeniden çekilmiş fotoğraflar için bir müsabalca açılmıştır. 
Müsabakaya, 12 fotografla iştirak edilecektir. bu fotograflardan 

altı tanesi 941 lzmir Enternasyonal Fııarı ve Küllürpark hareketlerine, 
dört adedi lzmir şehrınc ve ikısi de lzmır şehri içindeki arkeoloji ve 
tarihi eserlere ait manzaraları gösterecektir. 

Fotograflar aııgarri 6 ..<9 luk film ilzerine çekilıni~ olacak ve üç 
kopye ile birlikte filın veya cunlar bdeJıyeye teslim edilecektir. 

Müsabakaya iştirak edımlerdcn asıari lU fotoırafı beğenilmış o· 
lan birincı, 8 fotografı beğenilen ikiııcilıği, 6 fotografı beğenilmiş 
olan üçünciılü~ü kazanacaktır. 

Beğenilen foh>graflar mukabilinde birinciye 200 lira, ikinciye 125 
lira, üçüncüye 75 lira mükafat verilecektir. Müsabakayı ka:ı:anmıyan· 
!arın münferiden beğenılmiş fotograf ve kıliııeleri üçer lirayıı satın 
alınacaktır. 

Müsabaka 1 teşrinievvel 941 günü nihayetleneck ve netıceıi 15 
teşrinievv .. Jde ilan edilecektir. 

Fazla ızahat almak için riyasete şifahen veya tahriren müracaat 
edilecektir. 

lstanbul Lv. Amirlljl Satmalma Komisyonundan: 
'.l8 bin adet boş un çuvalı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmcıi 4.8.941 

p•zartesi i'ÜDÜ saat 11 de lst. Lv. amirlie"i satınalına komisyonunda 
yapııacalüır. Jut veya Adana n anıulıi.tı bezlerden olabilıı. Numune· 
lerı komısyoııda jlÖrülur. Taliplerin teklıf edecekleri (ıat üzerınden 

kat'i teminatları ıle belli saatte komisyona gelmeleri. 

lstanbui Levazım Amlrllği Satınalma Komisyonundan: 
Üpel uıarlr.a kaıny.rn tamir ettiri lecektır. Pazarlıkla eksiltmesi 

).~.~41 salı gunü saat l:>,4) te Tophane Levazım Amirh2'i Satına!· 

ma Komisyonunda yapılacaktır. Keşıf bedelı )00 Jıra kati teıniııatı 

75 liradır. Keşfı Konııayonda görüıur. f aliplerin bdlı vakıtte Ko
misyona gelmelerı. 

D. D. Yolları işletme Umum MiJdUrliJjUnden: 
Muhammen bedeli (lJlU) lira olan 80U kilo kayoaım ş l g iliz 

beziri (15.~.lY41) cuma günu saat {10,4:>) le Haydarpaşaua (;ar bi
nası dahılındeİ(i Komisyon tarafını:ııın açık c::k:ııltwe uııuliyle satın 

alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyeıılerin (99) liralık muvakkat teminat ve ka· 
nunun tayın cttığı vesaık.lc bırhktc eksıttruc ırunu ııaalıne kadar 1'.o· 
miı.yona muracı&aliarı la.ı.ımuır. 

Hu İfe aıt şulııaweleı Komiıyoudan parasız olıırıık datılılmak
tadır. 

Devlet D. Yolları 3 işletme MUdürlUjUnden: 
Muhamu.eıı bedel, bulunuu~u yer, wıktan ve muvakkat teuıinatı 

yazılı balast kapalı zart usulıyle eksııtmc::ye konulmuştur. lhaıesi Ba
ııkesırde lo.ı:s ~Hl. pazancı.ı guııu ı~leıme l>m:ısıııda koınıı:ıyonuınuzca 

yapılacaktır. 

lsteldilerin 249ü sayılı lcanunun tayın ettig-i vesikalarla ihale gü· 
nü muayyen saalteıı bır s&al evel kowi:.yonııınuza müracaatları ıiı· 

zımdır. ~u ışe ait şaı tnaıue ve ınuKaveleıı•we projeleri komı:ıyonu· 
muzdan ahnabıhr. 

Bulunduğu yer: Manisa-Bandırma. kilometresi : l '72-175, miktarı 
15000 m3, bir m3 muhammen bedelı 180 kuruş, muvakkat temıııat 
:lU25 lira, ılıale saati .6. 

YUksek Deniz Ticareti Mektebi MüdUrlUğilnden: 
Hamıt N<&cı tatbıkı&l Kewıı.ıııııı ıııııkıııe vc::saıı tanıirııtıı.m yapıırıl· 

wası kapalı zıuJ uı.uhıe t"lıtı.ıitıı.eye k.oııulnıuştur. f.ksilluıe lt>. 8. 941 
cumsrtesi guııü saat 11 de yuksek deniz tıcarc::ti mektebi müdurlü
~unde toplanacak satıııııhua komiı.yoııunca yapılacııltlır. 

Keşhne nazaran muna11.1men beaelı 'JJ:l:l lıra olup muvakkat te· 
minal 4:l9 lira 1';, kuru~tur. Şartnamesini göımelc arzu edenler ınek· 
tep wuhaı.ebe.siııc uıür&caat elınelidırler. 

Muvakkat tenıınlll lııt. Yuksek mektepler muhasebeclliti veznesi
ne ıatııılacalttır. Eksıllmeye ışlırak edeceklerııı :l490 sayılı kıınunun 
:l ve 3 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları ve 32 inci maJde 
tarıfalı daıre~inde ıhzar edecekleri zarflarını eksiltme günü saat ona 
kadar ltomisyon riyasc:tıne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

l'icarcl udası 1Y41 belgeleri zarflara ltonacaktır. 

D»E?P r 1 ''E'll? ??"J'5ilf"8lll& mzn,--.= E 

l:rzak, La.tura, Et, SJ!~~ !· s. 
lstanbul Levazım .Amlrliii Satmalma Komisyonundan: 

90UO kııo beyaz peynir alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmesi 
7.8.~41 .Perşembe i\İnu sut 14 de Tophanede Lv. Arııirlıfi satınalına 
koınisyonunct• yapılacaktır. Tahmın bedeli 5850 lirı ilk teminatı 438 
lira 75 kuruıtur. Taliplerın belli vakitte komisyona ıelıneleri. 

Marmara OssU Bahrt K. Satlnalma Komisyonundan: 

Cinsi 
Toz şeker 

Kilosu 
109.989 

50.000 

Tahmini 
Kuruı 

48 
48 

fiyatı 
Sn. 
19 
19 

Tutarı 
Lira Kr. 

53003 70 
24095 

Kati teminatı 
Lira Kr. 
7950 56 
3614 25 

Yukarıda cins ve mikdarı yazılı toz şeker ayrı ayrı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Pazarlıkları 4.8.941 pazartesi günü saat 15 ve 15,30 da lzınitte 
Tc::rsane kapıaındald lr.omiıyon binasında yapılacaktır. 

Adapazar Askeri Satlnalma Komisyonundan: 
Aş9~ıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yasılı 

güıı v e saatlerde Adapazarında askeri sahnalma komisyonunda yapıla
cı.khr. Taliplerin helli vak.itte komisyona ff"lmcleri. 

Miktarı Tutarı Teminat lbalen:n 
kilo lira lira gün ve saati 

960000 33600 2520 14.8.941 1~ 

Cinsi 
Saman 
Saman 
Saman 
Kuru ot 

1000000 35000 2625 16.8.941 1 t 
2500000 a1500 4375 ıa.S.941 ıs 
136i000 88970 4440 15.8.941 15 

Bolayır Askert Satan Alma Komisyonund•n: 
Aşağıda yu:ılı mevaddın pazarlıkla elcsiltaıeleri hizalannda yuı 'ı 

gün ve saııtleıde BolayırJa Askeri Satınalma Komisyonunda yapıla 
caktır. Taliplerin belli vakitte Komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Tuta rı Teminatı lbale rlln ıaati 
Ton Lira Lira 

Kuru ot 
Sam n 
Kuru ot 
Sade yağı 

2000 120,000 18,000 
2000 80,oou 12,000 
600 31.J ,000 5,8.)0 

10 16,000 2,400 

8/8/fJl 1 
8 > • 

7 • > 

7 ;t , 

Çanakkale Askort Satlnalma Komlsyenundan: 

15 
16 
15 
16 

Aşağıda miktarları yazılı samanlar kııpah zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

Taliplerin kanuni veıikalarile teklif mektuplarını 18.8.941 (Ünü 
hizalarında yazılı aaatlerden bir saat evvel Çanakkalede aıkeri sa· 
tınalma komisyonuna vermeleri. 

Miktarı Tutarı Teminatı 
Kilo Lira Lr. Kr. 

420,000 18,900 1417 su 
270,0UO 12, 150 9112 50 
510,00IJ 22,9.>0 1720 75 
300,000 13,500 1012 50 

lhale saati 

15 
15,15 
15,30 
16 

Topkapı Maltepeslndeki Ask. Satlnalma Koml•ronundan 
20 ton sabun pu.ıırlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 11600 

liradır. 

Şartname ve evsaf Topkapı Maltepesindeki askeri satınalma ltomiı· 
yoııuııda görülebılir. 

Pazarlık 4.8.941 Paurtesi ıünü saat 15 de komisyon binaıında 
yapılacaktır. 

Kati temınat (1770) liradır. 

* .+,.. 28.7 .941 tarilıınJe ıha lesi yapılacak 15 ton sade yat&na talip 
çıkmadı~ıııdan lekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 

ihalesi 6.8.941 Çarşa.nba günü 1&al 10 dıa Topkapı Maltepe1inde 
askeri satınalma komısyonunda yapılacaktır. E.vsaf ve ıarlnameıi meı.· 
kur k~wısyonda gorulebılir. 

Tutan 2.>:>UQ lıra ve kati temınıılı 3825 liradır. 

Ankara Levazım Amirlill Satın Alma Koml•ronundan: 
Kapalı ~arf usulü ıle 120 tou kuru soQ'an alınacaktır. üeher kilosu· 

na tahmin edilen fiyatı ıı kuruş olup muhammen tutarı 14.400 lira· 
dır. 

lık teminatı lUt>J lira olup ıhaleıi 19.8.941 salı i'Ünil ıaat 16 da· 
dır. Taliplerin teklif ınektuplarıııı ihaiedeıı bir saat evvel Sa. Al. Ko. 
ııa verwelerı . .l:.vsaf ve şarlnauıesi komisyonda görulebılir. 

* * * Kapalı zarf usulu ile .lOO ton patatea alınacaktır. Beher kilo
suna l•hmin ._,tlileıı f ıyatı 1'.l kuruş olup muhaııımt:n tutarı 24.000 
lıra, ilk teuıiııau 18UU lirac.iır. ilıaleııi lY.8.941 salı iÜnÜ saat 11 de· 
dir. 

Teliplerin teklıf meKlupla• ını ihaleden eu az bir saat eveline ka~ 

d:lr Sa. Al. Ko. na verruclerı. 
Evsaf ve şartl:lrı Ko. da görülebilir. Puıtada iecikmeler kabul •· 

dilmez 

Topkapı Maltepeslndeki Ask. Satmalma Komleronundan. 
E.linden geçıı ıı sene ıııalıııuiu buli:'ur olup ta satmak istiyenlerin 

veya yeni •ene malısulii bu~daydan teşkilat lr.urarak buljur yapabile· 
cekleriıı bu husus görüşülmek iızere Topk•pı Maltepıı»i askeri llMıİ 

levazım mudüalu2'uııe 111Üt1&caaıları. 

Çorluda Askeri Satınalma Komisyonundan 
Aşae"ında yazılı mevaddın açık eksiltmesi 15.8.941 ıilnü hizalarında 

yazılı saatlerde Çorluda asktri satın alma komisyonunda yapılacak· 

tır. Taliplerin belli vakitte komisyona ıelmeleri. 
Cins Mıktan Tutarı Teminatı !hale 

Kilo Lira Lira saati 

Süt 7000 1120 34 l' 
Yofurl 7000 1400 105 16,30 

Ellzıl Askeri Satm •'ma Kemlsyonundan: 
108 000 kilo koyun eti alınacaktır. Kapalı zarfla eluiltmeıi 18.8.941 

Pazart:si günü saat 16 da Elizığda askeri satın alma komiıyo~una 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 36,720 lira; ilk teminatı 2754 lıradı~. 
Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bıt 
saat evvel komisyona vermeleri. 

(DEVAMI DÔRDONCO SA Yf ADA) 

±ı&L I!! 

- Ç~CUK HEKiMi 

• - Dr. Ahmed Akkoyunlu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada herıiın s. 15 ten 

aonra Telefon No. 40127 

Hususf Muallim 
Eleme, bütünlemeye kalan 

tale9ey• Killlya, Fizik, Riya
ziye, Taaiiye, lisan tlerıleri ve· 
rilir. Saat 10-12 araıınea. 

Tel: 40110 
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Aajudications au Rabais 

Mode 
d'adiudicat. 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieux d'adjudication et du 
Cahier des Charıe' Jours Heures 

conatructlona·R6paratlon·Trav. Publlcs·Mat6rlel de Constructlon· Cartographlo 

Achovement constr. bitisse lycee Afyon (aj.} 
Repar. lycee Jeunes Filles İnönü 
Trav. elevation du plancher en bois et des murs 

du pont sis entre Samsun-Çarşamba 
Conıtr. pav6 en beton entre le boulevard Cazi et 

le boulevard Fevzipaşa 
Trav. isolement et netıoyage du monument de la 

Repub. a T axim 
Trav. conıtr. au local de repartition des canalisa· 

tions a Unkapanı 
Censtr. trottoir en asphalte 

Pli cach. 
Publique 

> 

• 

Gre i rre 

19996 23 
5378 33 
994 08 

2770 79 

2500 -

1357 -

17917 20 

Elecltlclt6·Gez-Che14ffa9e Central (lnatallatlon et Met6rlel 

Articles pr. install. de chauffaıe central 

> > > > 

nıtall. electrique d'une bitine a Ank. 

Haltlllement·Chaussurea· Tlssus-Culr• 

Etoffe bleue: 875m 80cm 
Peau de veau: 200 k. 

Pli cach. 

Publique 

• 

57298 ~o 

68900 -
1349 37 

4904 48 
800 -

Travaux d'lmprlmerle·Papeterle·Fournlture de Bureaux 

lmpreasion livre intitule •courant alternatib y 
compris firures, olicbes, taaleaux et reliures 

Machine a ecrire: 10 p. (aj.) 

Publique 

Beta de Conslruction, Planches, Charpente 

Bois de conıtr. en sapin resineux: 3735 p. (cıib. 

eh. 150 P.) 
Tronc de sapio resineux d'Gne 1ongueur de 4-8 m. 

et d'une epaisseur de 25X25 cm.: 150 m3 
Bois de conıtr.: 42 m3 

Comlaustlble • Carburant • Hullea 

Bois ıec: 30 t. 
Charbon de Çeltik: 300 t. 
Boiı: 60 t. 
Benzine pr. avions: 150000 litres 
Benzine pr. autos: 20000 litres 
Huile ordinaire pr. machiııe 
Huile mineral pr. machine 
Moterine: l80 t. 

Dlvers 

ioeuf de Rournelie: 9 letes • veau: 3 tettı, jeune 
taureau ile Roumelie: 2 teles, vache enceinte: 
9 t~tes, ienisse: 1 tcte, vıche: 4 tetes 

Repar. macbinerie ete. eu bateau J'application 
Hamit Naci 

Reasort en acier: 4.6 t. 
.Pierres: 2500 m3 

Pli cach. 

Gre a rre 

Publique 

Publique 
> 

Gre i. gr6 
Pli cach. 

> 

Gre a rre 
> 

Gr6 a rre 

Pli cach. 

Gre i rre 
Pli cach. 
Pli cacb. 

1308 -

29880 -

2940 -

1200 -
48000 -

5840 -
40000 -
20000 -
72380 -

2040 -

5722 -

1499 72 Vilayet Afyon 
403 38 Dır. Trav. Pub. l:ıt. 
74 56 Vılayet Samsun 

207 85 Municip. lzmir 

187 50 Coın. Perm. Municip. lstanbul 

101 71 • 

1343 79 Municipalite Ankara 

4114 93 Adm. Gen. Cb. Fer E.tat Ank. 
€aisse H.paşa 

4695 - • 
101 25 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Dir. Pr. Douanes lst. 
60 - lere ExplQit. Ch. Fer Etat H.paıa 

724 - Dir. Ecole Sup. de Com. Marit. 

Coaı. Ach. Mitil. Maltepe Je Topkapı 

2241 - Dir. P.T. T. İçel 

Dir. Gen. Exploit. .Ports Etat 

15.s.41 ıs -
18-8-41 15 -
11-8-41 15 -

15·8-41 16 -

18·8·41 14 -

18·8·41 14 -

5-8-41 10 30 

16-9-41 15 -

16-9-41 15 -
15·8·41 15 -

15-8-41 10 -
9-8-41 11 -

16·8-41 10 -

7-8·41 10 -

16-8-41 11 -

4-8-41 15 -

220 50 Comite Centr:ıl Liıue Aviat. T. Ank. 16-8-41 10 -

56 25 
309 38 
90 -

3600 -
438 -

Com. Ach. Milit. Samsun 
> 

Com. Ach. lntend. Milit. lzmir 
Dir. Gen. Voies Aeriennes Etat 

.. 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

> 
4879 - Muııicipalite Ankara 

1:>3 - Dir. lnstitnt Bncterıologuique de 
de Pendik 

429 15 Oir. Ecole Sup. Je Couı. Marit. 

340 -
609 38 
870 -

11-8-41 
11-8-41 
2·8-41 

15-8-41 
15-8-41 
12-8-41 
11-8·41 
5·8-41 

4-8 '11 

16 -
17 30 
11 -
11 -
11 -
15 -
15 
10 30 

15 -

16841 11 -

10 -
11 -
15 -

(0Ç0NCG SAYFADAN DEVAM) 

Ankara Adliyesi Satanalma Komlsyon11" 
A~ağıda adları ve miktarları yazılı yiyecek; Ank ı a' J 

yü civarında bulunan Mahkum Çocukl:ır lslabevi içırı ar 
göre parti parti açık eksıltmc suretiyle 15.8.9-11 cumıı i:'ıı 

saya konulmuş ve her partinin teminat miktariyle iha e 
ılanna yazılmıştır. 11 

istekliler partileri teşkil eden erzakın her birin" ayrı flQr 
teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi uzerinden yapılac.ı~ ltlldl 

teklifler lı:nbul edilmiyecektır. :nı 
Açık eksiltme Ankara Adliyesinde toplanacak lcoınisY°' bt 

dan yazılı ıun ve saatlerde yapılacaktır. y 

Açık eksiltmeye iştirak edeceklerin 941 yılı Tıcarel 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncu maddelerine gore elleri 
belgelerle Tıcaretane nciına münnkasya rırcceklerin işbu 
zıh şartlar içinde noterlikten alınan vekaletname ile ko 
racaatları. den 

Açık ek iltme .şartnamelerini görmek i tiyenlerin Aok,ıf Jer 
tlciumumiliR"ine müracaatları. la 

Parti Miktarı Tahmini Tutarı lık Te· 1 e 
k'I f" • ~I ı o ıyntı mınat lı 

No. Erzakın adı 
1-T oz şeker 600 
2-Bulgur 400 

Mercimek (kara) 350 
Ngbut 250 
Şehriye (arpa) 50 
Şehriye (tel) 35 
Pirinç {nallıhan) 350 
Kuru fasulya 1000 
Makarna (No.2} 500 
Kuru üzüm 250 
İrmik (ince) 125 
lncir 100 
Çamaşır soda ı .>OJ 
lııce tuz 350 
Kuru so~an u00 
Patates 350 
Kuru bamya 100 
Sarmısak (kuru) 6 
Ceviz içi 25 

3-Sade yaf 750 
Zeytınya2'ı 400 
Zeytin tanesi 350 
Beyaz peynir 250 
Sabun(hacı şaLm)llOO 

4-.Sığır eti 650 
Koyun eti 200 

5-lhlamur 6 
Kırmızı biber 
Kara bıber 

6-Salça 
Sirke 

6 
5 

350 
!>O 

L.K.S. Li. K. Li. K. 
48 288 21 60 
25 100 
22 77 
22 55 
Si 25 
50 17 50 
50 175 
23 230 
50 250 
50 125 
45 56 '.ı5 
30 30 
15 

8 .)Q 

15 
15 

151) 
70 
50 

45 
29 75 
90 
52 50 

150 
4 20 

12 50 
1275 
380 

170 
95 
45 
70 
65 
35 
55 

157 50 202 69 
175 

180 
40 

220 
27 
20 

715 
227 50 25 31 
110 
10 80 
2 40 

11 
94 50 
10 

1 S2 

7 84 

• 
au 
iı 

lopkapı Maltepe Sallnalma Kemlsyort..İaı 
30 ton zeytinyağı pazarlıkla salın alınacaktır. Muh,l.t 

27000 liradır. • 
Hususi şartlar ve evsaf Topkapı • Mıaltepe askeri lıa 

misyonunda görülebilir. ' 
Pazarlık 4.8.Y4 l pazartesi günü s at 10 <la mezkıır 

yapılacaktır. 

lsteklılerın kat'i teminatlariyle bitlikte mezkllr 
caatları. 

Cordes en lin ıoudronnees et non goudronn~es: 8 t. 
Bridea en corde pr. chevaux de Catane: 7000 p.· .. 

4526 60 
8125 -

11600 -
28140 - 2110 50 

Dir. Gen. Exploit. d'Electricite T. T. lst. 
9eme Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 
lere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 
Com. Ac~. Milit. Maltepe de Topkapı 

1-9-41 
18-8-41 
18-8-41 
18·8·41 11 - .__ 

id. pr. chevaux indigeneı: 28000 p. 
Corde pr. selle: 5tl000 p. 
Lame pr. mıchine a couper l'etoffe sanı scie: 50 

douzaineı.- id. pr. machine a couper l'etoffe 
uec ıcie: 50 douz. 

Bouteilles videı: 2400000 p. (•i·) 

Provlalons 

Oeufs: 134900 p. 
Pain: 3.8 t. 

Viande: 11.2 t. 
Viande de poule el de dinde: 1.9 t. 
Sucre en poudre et carre: 3.9 t. 
Proviıionı: 6930 k. 
Fromare blanc et Kacher: 1950 k. 
Beurre fraiı et beurre: 1.3 t. 
Oeufs: 19500 p. 
Yoıhourt de Silivri: 1. 7 t.· lait: 2.3 

de taue: 2300 p. 
Fruits fraiı et ıecs: 22465 k. 
Leıumea: 22 lob 
Foin: 1620 t. 

• 1620 t. 
> 1080 t. 

J>ıille: 2160 &. 

Gr6 a rro la p. o 95 
' 1181 17 

Pli cacb. 
Publique 

Pli cach. 
Publiquo 
Publiq•ıe 

> 

> 

> 

' 
> 

Pli cach. 
Pli cacb. 

,. 

• 

48700 -

4655 -

5782 -
1187 50 
1884 -
2235 50 
1820 -
2300 -

487 50 
ıııo -

4277 25 
5186 50 

102060 -
102060 -

68040 -
37800 -

7125 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlı:. 
387 18 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

3653 - Dir. Pr. Monopoleı Ank. 

381 36 Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 
349 12 Com. Ach. Ecole No.rmale Jeunes 

Filles lat. 
433 65 
89 06 

141 30 
167 66 
136 50 
172 50 

36 56 
84 -

320 79 
388 99 

6353 -
6353 -
4652 -
2845 -

J 

• 

' 
> 

J 

Com. Ach. Intend. Ankara et lst. 
> 

> , 

6·8-41 11 -
4·8·41 11 -

8 8-41 16 -

14·8·41 
13·8·41 

15 -
11 

13 S·41 11 
13·8-41 11 -
13·8·41 11 -
13-8-41 
13-8-41 
13-8-41 
13-8-41 
13-8·41 

13-8-41 
13·8·41 
12-8-41 
12-8-41 
12·8-41 
14·8·41 

11 -
11 
11 -
11 -
11 

11 
11 -
9-

10 -
11 -
9-

MUZA 
Üsküdar - Kadıköy ve Havalisl Halk Tram"fl•"'t 

1927 modeli Şevrole Kapitol marka 4 silindirli 15 lD 

şasisıle 19'.l7 modeli stıapontenli 6 aılindirli Studebııkef 

bilı açık arttırma ile salıhia çıkarılmıştır. 
Arttırma 15 ağustos 941 cuma gunü saat 14 te Şi~~~k 

başındaki merkez binasıadıı yapılacaktır. Mezkur şası 

rörıı:.elc istiyenlerin, tatil günleri hariç olmak üzere br;,t 
dan on altya kadar Şirketin Lvz. Müdurlü2üne ınil 

olunur. 

YUksek MUhendl• Mektebi Ahm 
Kemlsyonundan: ~ 

Soba, boru, kağıt, saç, bakır ve saıre gibi, 110 ~ 
lira !> kuruş muhammen bedellı köhne eşyalar ll.8.941 
lıyan pazarte!İ günü saat 10 da ııçık arltırına usuliyle 

Teminat miktarı 210 lira 5 kuruştur. Talipleria 
rörmek üzere pazartesi ve perşembe fÜnlerı saat ıo ~ 
mektep ayniyat muhasioliğine müracaatları. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: lSMA.lJ; 

Buıld1tı yerı uMUaak••• Matbaa.-ı , l 


