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Unü feçon nushalar 
20 kuruştur 
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Tüccarların 

Mınaş yapanlar 
kazanıyırlar 
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EKONOMiK HABERLER 

ikenderiyadeki ithalat eşyamız 
lskenderiyede çok miktarda it· 

halat eşyamız vardır. Bunlardan 
dan bir kısmı yakında memlekete 
ithal edilmiş bulunacaktır. 

Bunların arasında külliyetli 
miktarda eczayi kimyeviye ve 
tıbbiye vardır. 

Fındık mübayaa fiatları 
Fındık ihracatçıları birliği fın· 

dık fiatlarını tesbit etmiştir. Yüz
de elli randımanlı tombul hndı1< 
30 ve satış kooperatiflerine ortak 
olanların malları 40 kuruştan mü· 
bayaa olunacaktır. lhraçatta da 
bir fıat kabul edilecektir. Fiah ı 
dlişürülmesine maoi olunacaktır 

Halı satısları her gün artıyor 
Halı satışları her gün artırmak

tadır. Halı ihracatçıları dahilinde 
yapılan halılarla bu halıların kar· 
şılanamıyacağını söylemektedirler. 

Fiyatlar, harpten evvelki fiyat· 
lara nazaran yüzde 30 kadar faz· 

!aşmıştır. Bu yükselişe sebep o· 
larak en başta boya fiyatları gös

terilmektedir. 

Gemiciler Birliği 
Gemicilik b ir meslek 

hallne getirilecek 
Münakalat Vekaleti, denizciliği 

8ir meslek haline getirmek üzere 
tetkikler yapmaktadır. Bütün ge· 

milerde çalışan kömürcü ve ge• 
miciler günün birinde işini bıra
kıp köyüne dönmektedir. Bualar 
gemic!iği bir meslek olarak yap
mamakta, muvakkat bir zaman 
çalışarak bir kaç para biriktirmek 
için bu işte durmaktadırlar. Bir
likler kurularak, gemicilerin si
gortaları_ temin edilecek ve gemi· 
cilik. bir meslek 'olacaktır. 

İktısat Vekaleti el tez
ğihlarına iplik bulacak 

İktısat Vekaletiae bi çok y~r· 
leden müracaatlar yapılmış ve 
dokumacılığın inkişafı için köyle· 
re tevzi edtlmiş olan el tezgahla· 
nnın iplik bulunomaması yüzün· 
den muattal kaldığı bildirilmiştir. 

Vekalet, her tarafa iplik temin e· 
decektir. Bu kususta Silıııerban
ka emir verilmiştir. 

Naftalin geldi 
Son rünlerde şehrimize 50 ton 

naftalin relmiştir. 
Ôğrentlitimize göre, bu nafta· 

linlerin bir kısmı fabrikaların sa• 
nayi müesseselerine diğer kısmı 
ise deri depolarına ve Anadolu· 
dald muhtelif depolara taksim e· 

dilecektir. -
bir örnek olmalıdır. Türkün zeka 
ve kabiliyeti gayri kabili inkar· 

dır. 

Sermaye için bir çok kolaylık· 
lar mevcuttur. O balııle itiz niçin 
bu işleri yapmayoruz. Bunun 
cevabı tek bir sözle verilebilir: 
Çünkü teşebbüssüzüz.. Bilri her 
valcit edinilebilir, ve sermaye 
gibidir. Her· şeyden evvel nef· 
se itimad ederek şahsi teşebbiiı 
ile işe baılamaya azmetmek ıe· 
rektir. 

(:ARŞAMBA 

HER G0N ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARi YI! ZiRAi 

GAZETESİ 
ve Müteahhitlerin 

Afyon Aslc. SAK 
Koyun eti 1849 

Ank. Valiliği: 
Süpürıe, keser ve dcstere 1872 
K. çayır otu 1873 
Dükkan tamiri 1873 
Tamirat malzemesi 1873 
Sap samanı 1860 

Ank. Jandarma SAK 
Kalıırifer dainsi tamiri 1869 

Ank. Lvz. SAK.: 
Şerit kolan, yular sapı. çiriş, dii"A-me, 

kecı kılı 1854 
Mukavva 1854 
Y aı tenekesi 1867 • 

Ank. Adliyesi: 
Meşe odunu 1860 

Ardahan Ask. SAK.: 
K. ot 1852 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Civala ve somun 1867 
Yaylık çelik tel 1865 
Oksijen 1866 
Aydın Vilayeti: 

Tıbbi ecza 1848 
Bolayır Ask. SAK 

Saman 1860 
Bursa Ahmet Vef ikpaşa Hast. 

Ekmek 1856 

Çanak. Orta Okulu Müd.: 
Çanak. orta okulu binası tamiri 1868 

U. D. Yolları: 
Entertip yazı dizme makinesi 1831 
Me~e cari hat traversi 1850 

Devlet Denizyolları U. Müd.: 
Buraaı vapur iskelesi tamiri 1872 

Gümrük MuhafazaGenel Komut. 
SAK 

Er kundurıı11 1859 
Hatay P.T.T. Müd.: 

Posta nııkli 1870 
lstanbul Belediyeıi: 

Bina ve dükkiiu ankıııları 1860 • 
Lattık çizme 1860 
Süpürıe, kürek 11pı, !.alta sapı v. • · 1860 
Kendir halat baya v. s. 1860 
Cıvata .omun zımpara klitıdı 1860 

Elektrik ımpvl ve levazımı 1860 
Kaldırım tamiri ve ranpıı iıi 1860 

Maden kömürü 1860 
Dükkan ve taksim kışlası ankaılıırı 1868• 

lst. Elektrik, Tramvay ve Tünel 

lşletmeri: 
Galııtada hareket dairesi biauı tamiri 

1860 

lst. Komut. SAK 
Telsi:ı ve işaret bina11 iaş. 1158 

1st. Vakıflar Müd.: 
Muhtelif er:ı:ak l 861 

lzmir Vilayeti: 
Evrakı ınııtbua 1873 
İzmir Nafıa Müd.: 

lldoci erkek li1esi binası tamiri 1862 
lzmit Ask. SAK.: 

Balyeli k. ot 1860 
Kenya Maarif Müd.: 

Odun somikok ve meşe kömürü 1857 

Mersin Deniz Gedikli Erltaş Or· 
ta Okulu 

Sebze 1R6:l 
M. M. V. SAK 

Elbiselik kumış 1865 
Kaputluk kumaş 1860 

Milli Saraylar Müd.: 
Dolmııb&hçıı sarayı kapmnı u yanıntlald 

kulelerin yağlı boya v. ı . tamiri 1856 
P. T. T. U. Müd. 

G rafit 1871 
:Samaun Ask. SAK 

K. ıoj"an 1867 
Sarıkamış Ask. SAK.: 

Nohut, k. faıulye ve umao 1860 

Sıvas Nafıa Müd.: 
Okul binaları İnş. 1856 

Tophane Lv. SAK 
K. ot 1872 
Kunduralık vaketa l&iO 
Bcnir u katır nalı yap. l871 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
Toz şeker ve lllieyııtı 1869 

Trabzon Ask. SAK 
Sadcyatı 1871 

T. H. K. Genel Mrk. 
Ekmek 1871 

Urfa Ask. SAK.: 
K. fasulye 1855 
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MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Nafıa Vekiletlnden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
Bursa Su işleri Birinci Şuite Müdürlüğa mıntakası dahilindeki Ko

caçay üzerinde bir regilatör ile Kecaçay sat sahil sulama kanalları 
hafriyat ve inşaatı ve Mürüvvetler deresi ıslah işleri muhammen ke
şif bedeh vahidi fiyat eaası üzerinden 268907 lira 87 kuruştur. 

Eksiltme 12.9.Y41 tarihine ras 1layan cuma günü saat 15 de An· 
karada .Su İşleri Reisliği binası içinde toplanan su eksiltme komis· 
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

lstekliler eks~ltme şa~tna~esi'. muk.avele proiesi, bayındırlık işleri 
genel .şartnameaı, umumı ıu ışlerı fennı şartnamesiyle hususi ve fenni 
şartnameleri ve projeleri 13 lira 44 kuruş mukabilinde Su lşleri Reis
liğinden alabilirler. 

Eksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin 14506 lira 31 kuruşluk mu· 
vık.kat teminat vermesi vo eksiltmenin ,.yapılaca~ından en az ü ün 
evvel ellerinsc bulunan veıikalariyle kirlikte bir dilekçe ile ~!ha 
Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika alma
ları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesilca talebinde bulunmayanlar eksiltmeye İş· 
tirak edemezler. 

isteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı saatten bir saal ev· 
veliae kadar su işleri ReisliA-ine makbuz mukabilinde vermeleri la· 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

latanbul Polls Mektebi MUdUrlUğUnden : 
Cinsi Keşif bedeli ilk teminat Münakasanın 

Lira K. Lira K. Tarihi ve saati 
Spor mahallinin inşası 3478 00 260 85 4.9.941 14 

Mektebimizde açık eksiltme ile yaptırılacak ıpor mahallinin keşif i bed~lilo ilk teminatı ve ekliltlQO ıünü yukarıda yazılıdır. 

2t } f utcıı 1941 

~-------~-
IDAREHl\NE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddeal, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTI.ARI 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefona 49442 

Poıta katasu No. 1261 

~------------· 
meslekf Organıdır 

llAnlar, Emlrler, Tebll§ler ı 

Fiyat Mürakebe Bürosundan : 
Kunduracıfar1n Nazarı Dikkatine : 

Billlmu°:1 ~yakkabı satış fiyatlarının Fiyat Mürakalte Komisyonunun 
2.8.941 tarıhınde neşrolunan 89 No. lu ilanında yazılı kir h dl · 
d · • d 'd a erı aıresın e yenı en tesbit edilmesi ve etiketle.rde yazılı fiyatlar 
d b .. . d ı ının a una gorc ın iri mcsi laıımdır. Yapılacak kontrol neticesinae it • 
na riayet etmediği anlaşılanlar hakkında derhal takibatı lcanuniye~e 
bulunulacağı ehemmiyetle ilin olunur. 

Bunu aid şartname ve keşifnameyi görmek istiyenlerin y ld d 
P 1. M k b" ı ız a o ıs e te ıne müracaatları. 

Taliplerin mezkur günde leıninat makbuzlarile birlikte Be ti l . 
tiklil ceddesi Liseler Muhasebecilıği binasında toplanac k kyo • u 

5 

1 l 
. a omısyeoa re ıne erı. 

l~teklilerin en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida· 
relerınden almış olduğı.ı vesikalara istinaden İstanbul Vilayetine mil· 
racaatle eksiltme tarihinden sekiz gün evvel alınmış ehliyet ve 941 
yılına ait Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 

Ankara Valillilntlen 

Keşif bedeli 4990 lira 36 kuruştan ibaret bulunan hususi idareye 
ait Atatürk bulvarı üzerindeki dükkanların tamiratına talip zuhur et· 
me<litioden ihalesi 21.8.941 perşembe günü saat 15.30 yapılmak ilze· 
re on gün müddetle uzatılmı,tır. 

Taliplerin yüzde 7.5 teminatlariyle mezkllr gün ve saatte Daimi 
Encümene ve şartnamesini görmek istiyenlerin hususi muhasebe ta· 
hakkuk müdürlüğüne mü acaatları ilan olunur. 

Askeri Fabrikalar U. MUdUrlUIU Merkez S•tınahna 
Kemisyonumılan : 

Kırıkkalede yaptırılacak inşaat 

Keşif bedeli 22082 lira 02 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat Aı· 

ke~i Fabrikalar Umum MCidürlüğü merkez Satınalma Kemiıyonunca 
29.8.941 cuma günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname 1 lira 14 kuruştur. Kati teminat 3312,31 liradır. 

T. H. K . Genel Merkez •atkanhlıntılan : 

Etimesut hava meydanında yaptırılacak 7601 lira 77 kuruş keşifli 

bir depo, kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kenulmuştur. 
Eksiltmesi 4.9.941 parşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 570 lira 14 kuruştur. . 
Bu işe ait vesaik 25 kuruş mukabilinde T. H. K. Genel Merke· 

kezinden ve İstanbul T. H. K. şubesi başkaolıtından verilir. 
lıtekliler ihale günü saat 14 e kadar kapalı zarflarını kemlıyona 

vermelidirler. 

- 2 22 1 v -·-=· 
ilaçlar, Klinik ve lspençiyarT alat, Hastahane Lvz. 

lstanbul Beledlyealnden : 

Tahmin b. ilk tem. 
2695 00 157 20 

1050 00 78 75 

Darülaceze hastahanesi i~in alınae11k 77 kalem 
tıbbi ecza. 

Cerrahpaşa ve B"yoflu hastabanelerile Zeyn,p· 
kamil doj'um evi için alınacak 1050 kilo Atfa· 
na pamuğu. 

2366 79 177 50 Haseki, Cerraahpaşa, Beyoflu n Zührni baata· 
lıklar hastahanelerile Zeynepkimil dotum evi· 
nin yıllık ihtiyacı için alınacak, kuru fasulye, 
barbunya, nohut, yeşil mercimek, kırmızı mır· 
cimek ve kuru itamya. 

823 75 61 78 Konservatur yatı okulunun yıllık ihtiyacı için 
alınacak pirinç, faaulye, nohut vesaire. 

1080 00 81 00 Şehir tiyatrosn tarafından her en beş rün.ıe 
bir çıkarılan mecmuanın tab'ı işi. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı iıler ay-
rı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. • 

Şarınameleri Zabt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde ıöriılebiJir. 
ihale 3.9.941 çarşamba ıünii saat 14 de Daiai Encilmenae yapılaoak
hr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait 
Ticaret Odası vesikalarile ihale ıüniİ muayyen saatte l.>aimi Encll· 

mende bulunmaları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Bur•• Aske ri &atin Alm• Komlayen11ndttn. 

20.000 lira s•hilinde fotin alınması işi kapalı zarf usullyle mllaa· 
kasaya konulmuıtur. 

Tahmin bedeli 20.000 lira olup muvakkat teainatı 1500 liradır."' 
ihalesi 6.9.941 cumartesi riinü saat 11 de Bursada Tophaoede ye

dinci ilk okuldaki Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Talipltrio ihale rün ve aaatindın ııuıvakkat teminat pırılarıauı 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saa 

----------------------------------------ı----------------------------------------------t 
A) MUnakasalar 

lataat, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Mal••ma, Harita 

Sebzehili-Tqkarakolu arası parke yola inş. (ıart. kapalı z. 
209 krş.) 

418Y8 02 

Bina ioıaıı > 44021 91 
Okul biaui tamiri aç. ekı. 234 -

Elektrik Havagazı-Kalorlfer (Teslaab ve Malzemeal) 

Şarj eleldrojen ıurubu 1.5 kilovatlık pu. 2300 -
Lütik kaynak malcioeıi: 'J. ad. • 1250 -

Mensucat, Ellılae, Kundura Çama91r, • · •· 

Baranda bezi yerli •eya avrupa malı: 15000 m 
Kanaviçe: 35000 m. 
Krgmlu pösteki: 28000 ad. 
Dokuma bezi: 12000 m. 

paz. 
.. 

Han reo~ kaputluk kumaş: 3000 m. (mQtteabit nam aç. ekı. 
ve heaabına) 

Matbaa l9lerl K1rtaslye · Yazıhane Levazımı 

lıtatiıtik baatmlmaaı 33 forma 2000-4000 nüıha aç. eks. 
Kerewte, Tahta ve aalre 

Mahruti çad.ar direti: 6368 ad. paz. 
Nakliyat, 809altma, YUkletma 

Peıta nakli aç. eks. 
Araba kiralanması aç. ekı. 

Wehruket, E!enaln, Mekine r•llara y ••• 

Otlun: 1800 t. 
.. 2120 t. 
> 1130 t. 
• 1ı55 t. 

• 850 t. 
> 92S t. 
.. 700 t. 
.. 180 t. 
• 434.5 t. 

Meşe komiirü: 32.5 t. 
Fmn odunu: 1020 t. 
Beozio: 2750 litre 

MDteferr lk 

Paluka takımi: l SOO ad. 
Keçi kılı: 7 .2 t. 
Taı: 4000 m3 
Surşöf ve ıerpaotin boruları için amyaotlı bakır 
- rondela: 86000 ad. (mfttteahit nam ve hesabına) 
Parafin: 15 t. 
Linters pamutu 
Çelik yay: 4.6 t. 
Filim kontaks fotofraf makineleri: 2000 ad. 
Müstamel çuval 
Çamaşır yıkattırılması (1 sene mftddetle) 
Ka11k: 600 ad.·çatal: 600 ad. 
Çam tahtası: 640 ad.-çivi: 358 k.·ıri renkte yerli 

yatlı boya: 160 k. 

kapalı z. 
aç. eki. 

.. 
kapalı z. 
aç. eks. 

> 

• .. 
paz . 
.. 
> 

paz. 

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

paz. 

paz. 
paı. 

.. 

paz. 

• 

Beh. 2 35 
9000 -

12525 -

2145 -

Beh. 2 ~o 

682 50 

21600 -
K o 01 50 
K O 01 60 
K O 02 
K O 02 
K O Ol 26 
K O Ol 40 
K O 01 50 

8646 55 
K O 07 50 

21930 -

15000 -
K 1 25 

11200 -
3225 -

16500 -

4526 60 
3300 -
2500 -
2200 -

> Lstr. 2543 1' 

3142 50 Adana Belediyesi 5-9-41 10 -

ı 
3351 61 Eskişehir Ask. SAK 11-9-41 16 - ı 

17 55 Ank. Valiliti 3-9-41 ıs -

345 - M. M. Vekileti Hava SAK 26-8·41 11 -
187 50 M. M. V. SAK 29-8-41 ıs -

M. M. V. Deniz Müsteşarlıtı 30-8-41 

Tophane Lvz. SAK. 26-8-41 16 -

• 25-8-41 15 30 

675 - Deniz Lvz. SAK Kas1mpa,a 26-8-41 14 -

1878 75 M. M. V. Hava SAK 4-9-41 10 - · 

161 - Başvekalet lstatiıtik U. Müd. 1-0-9-41 15 -

Tophane Lvı:. SAK 25-8-41 ıs -

Konya P. T. T. Mile. 29-8-41 15 -
51 19 D. D. Yolları 5 ci İşletme Malatya 1-9-41 15 -

1620 - Marat Ask. SAK. 5-9-41 16 1 
2385 - Babaeski Aalc. SAK. 15-9-•U 10 -
1356 - > 15-9-41 10 30 
1837 50 • 15-9-41 11 30j 
1275 - • 15-9-41 12 -

832 50 > 15-9-41 12 30 
980 - > 15-9-41 16 30' 
202 50 • 15-9-41 

17 -ı 
648 49 Tophane Lvz. SAK 26-8·41 15 -
182 81 > 26·8-41 14 - · 

1644 75 > 26-8-.fl 14 30' 
Gümrük ve inhisarlar Vekaleti Ank. 22-8-41 15 -1 

1125 - Maraı Ask. SAK. 5·9-41 16 -
13SO - Tophane Lvz. SAK 21-8-41 15 -

840 - D. D. Y otları 9 cü işletme Sirkeci 3-9-41 11 -
241 88 D. D. Yolları Haydarpaşa 29-8-41 10 45 1 

15 30\ 2475 - Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 28-8-41 

• 
- - lst. Elek. Tr. ve Tünel lılet. U. Müd. 1-9-41 10 -

495 - M. M. V. Hava SAK 26-8-41 10 30 
187 50 Gümrük ve inhisarlar Vek. Ank. 20-Ş-41 ıs -
165 - T. H. K. Genel Mrk. Ank. 5·9-41 15 -

Ank. Lvz. SAK 21-8-41 15 -

• 25-8-41 15 -

1999 65 Ask. Fab. U. Mnd. SAK Ank. 1-9-41 14 -

herhangi bir malsandığma veya Bursndalci As. Po. 1936 muhafl e 
veznesine yatırmış olacaklardır. 

1 
Taliplerin teminat mektuplarını muhtevi teklif mektuplar101 

giln ve uatınden bir saat evci Ko na tevdi edeceklerdir. E~5

1' ' 1 A o lik. ıı. şatnamesi Ankara, ıtaııbul Konya ve Erzurum Lv. aaur 11 

Bursada yedinci ilk okuldaki Sa Al. Ko. da görülebi lir. 

latanbul Lv. Amlrliöl Satanalma Komlsyonund•"s\ 
3S bin metre kaneviçe alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26~-· 

sala günü saat 16 da Tophanede lst. Lv. amirliti satın alına. 
yonunda yapılacaktır. Nümunesi komisyonda görülür. lateklile~ 
lif edecekleri fiyat Ü7.erinden yüzde 15 kati teminatlarile belh 
komisyona relmeleri. 

• * * Beherine 23S kuruş tahmin edilen 28.000 adet kroıııl~ 
teki alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25.8.941 pazartesi giln° 
15.30 da Tophanede lst. Lv. amirliti satın alma komi yonuııd• 
lacaktır. işbu deriler isteklilerin fabrikalarında muayene ve Efİ 
ambara teslim şartile alın:ıcaktır. İı leklilerin bellı vakitte kolll 

relmeleri. 

lzmlr Lv. Amlrlill Sat1nalma Kemisronund•ıt 
Beher adedine &00 lturuı tahmin edilen 5000 çıft erat fol 

palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur . 
Eksiltmesi 1.9.941 pazartesi ıünü saat 

satınılma komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin tutarı 40,000 liradır. 
Teminatı muvakkate akçesi 3000 liradır. ~ 

Şartnameler Ko. de& görülür. Eksiltmeye iıtirilt edecekler 
vesikalariyle teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden ııı: 1 
evvel Ko. na vermeleri. 

Deniz Lavaz•m Satınalma Komisyonun~•" 
Tahmin olunan mecmu bedeli 9000 lira olan 12000 metre ~ 

bez.in, 26 atustos 941 salı ıünü saat H de pazarlıkla eksilt 
pılacaktır. 

llk teminatı 675 lira olup şartnamesi her fÜn Ko. dan 
alınabilir. 

' isteklilerin belli rün ve saatte Kasımpaşada bulunan Ko· 
zır bulunmaları . 

M. M. v. Hava Satlnalma Komlsyonund•": 
5000 çift fotin pazarlıkla sahn alınaoaktır. 
Tahmin bedeli 42,:>00 lira, kati teminatı 6375 liradır. 
ihalesi 6.9.941 cumartesi rüoü saat 11 de Ankarada M· 

hava satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Evsaf ve şartnamesi 215 kuruşa Ko. dan alınabilir. 

Taliplerin belli vakitte komisyona relmeleri. 

M. M. v. Deniz MUate,arhOından: 
15000 metre yerli veya Avrupa malı buranda bezi salıP • 

hr. lsteklilerio utmak i~tedikleri bezlerin numune, evsaf, fı 
şartlarını bir mektupla 30.8.941 tarihine kadar deniz müstef 
bildirmeleri. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, MuşaJTlba, Halı v. s • 
Maliye Yekfiletinden: 

Maliye meslek mektebi yatakhanesi için alınacak kırk ad~ 
yolanın eksiltme günü olan 11.8.941 pazartesi rünü saat 14 
zuhur etmemiş oldulundan eksiltmesi OD fİln temdit ediJmifl 

Muhammen bedeli 1120 liratlır . 
Muvakkat teminata 84 liradır. 

eksiltme 22.8.941 cuma rünü saat 14 de levazım Kalay: 87 parça: 9520 libre-kurşun: 153 parça: 15538 
libre:·tenelie inha 80 aandık: 156 librelik-te
neke inha 246 sandık: 110 librelik 

müteıekkil eksiltme komisyonuoca yapılacaktır. 

lraek, Zahire, at, Sebze, w. •· 
Bulrur: 200 t. 
Sıtır eti: 40 t. 
Biriaci nevi elemek: 42000 ad. 
Beyas karaman eti: 10 t. 
Sadeyafı: 3.5 t. 
Un maniteva: 1.5 t. 
Toz ıelter: 2.5 t.·kume şeker: 2.5 t. 
Beyas peynir: 1 t-kaıer: 750 k.-yumurta: 23000 ad. 
Zeytin yatı: 1 t. zeytin: 1 t. aabuo: 1250 k. 
Muhtelif k. erzak 
Saman: 132 t.: 

• : 55 t. 
• ı 264 t. 
, : 616 t. , l 88 t. 

• : 319 t. 

• : 220 t. 

• : 331 t. 
Ersak: 24 kalem 
Koyun etl: 19.6 t. 
K. ot: 1125 t. 
Sıfır eti: 360 t. 
Saman: 937. t. 
Sıtır eti: 144 t. 

• : 144 t. 
> : 72 t. 

Patates: 140 t. 
K. ••tan: 142 t. 
Saman: 642 t. 

> ı 486 t. 
> : 588 t. 

(8 Müzayedeler 

paz. 

kapalı z. 
.. 
• 

aç. ekı. 
> 

• ,, 

kapalı z. 
aç. ekı. 
kapalı z. 

> 

aç. eks. 
kapalı z. 

> 

> 

kapalı z. 
.. 
> 

• 
> , 
• , 
> 
J 

• 
J 

Tavuk yemi, çevrentl toı v.ı. paz. 
Mektepli ıapkuı: 1046 ad.·mektepli kordonu: 1247 ad. > 

Hayvan: 11 bıı aç. art. 

~=~~. ~~ 

lı:. o 22 

5460 -
5500 -
5950 -
307 65 

5280 -
2200 -

10560 -
24640 -
3520 -

12760 -
8800 -

132SO -

k. o 60 
S6250 -
97200 -
23425 -
36000 -
36000 -
18000 -
14000 -

8S20 -
16050 -
17010 -
20500 -

--
27 55 

6600 - Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
1220 - Çorlu Ask. SAK. 
409 ~o Polis Mektebi Müd. lıt. Liseler SAK 
412 50 .. 
446 25 .. 
23 07 • 

178 12 • 
156 01 • 
147 56 > 
304 50 • 
396 - Çanak. Aslı:. SAK 
165 - > 
792 - > 

1848 - > 
294 - • 
957 - • 
660 - • 
993 - • 

Isparta Vilıiyeti 
882 - Çanak. Ask. SAK 

4218 75 Maraı Ask. SAK 

7280 -
1757 -
2700 -
2700 -
1350 -
1050 -

639 -
1203 75 
1275 75 
1543 50 

• 

.. 
> 

Urfa Ask. SAK 
> 
.. 

Çorlu Aık. SAK 
> 

Karaköse Aık. SAK 
> 

> 

Teprak Mahsulleri Ofisi lst. Subesi 
Tophane Lvz. SAK 
Ank. Lvz, SAK 
Ank. Valilifi 

26·8·41 
25-8-41 

5-9-41 
5-9-41 
5-9-41 
8-9-41 
8-9-41 
8-9-41 
8-9-41 
5-9-41 
8-9-41 
8-9-41 
8-9-41 
8-9-41 
8-9-41 
8-9-41 
8-9-41 
8-9-41 

28-8-41 
28-8-41 
5-9-41 
5-9-41 
5-9-41 
8-9-41 
8-9-41 
8-9-41 
5-9 41 
5-9-41 
8-9-41 
8-9-41 
8-9-41 

23-8-41 
26-8-41 
26-8-41 
25-8-41 

10 -
ıs -
11 -
11 -
11 -
16 -
14 -
11 -
10 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
15 -
12 -
16 -
16 -
16 -
9-

10 -
11 -
11 -
11 -
10 30 
16 39 
17 -

10 -
lS 30 
9-

16 -

Nümune ve şartnamesi levazım müdürliltüotie görülebıJİf· 
lsk:klilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncil maddelcriııd 

ıeler ve muvakkat lemin;t makbuzu veya banka kefalet oı• 
birlikle tayin olunan rün ve saatte komisyona müracaatlar•· 

M. M. Vekilatl Hava Satmalma Komisyon"" 
Talibi zuhur etmiyen 5000 adet kilim tekrar pazarlıkla fi 

nacaktır. Muhammen bedeli 17 ,000 lıra olup kati teminat 
2550 liradır. Pazarlı~ı 4.j.941 perşembe fÜniı saat 11 de P. 
havı& satın alma komisyonunda yaµılacaktır. Şartnamesi her 
misyonda rörülebilır. lsteklılerin ıhalct saatinde komisyonda ~ 
ları . 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhana Lvz. 

lzmlr Vilayeti Daimi lncUmenlnden 
lık okullar için yaptırılması gereken 1534 lira muhaını>le 

evrakı matbua için ilin edilen eksiltmeye talip çıkmad;ğıııd~ 
me on gün temdid edilmiı olup ıhalesi 21 ağustos 941 tart 
şen perşembe rünü saat 11 de icra edilecektir. lsteklilerio : 
saatta llS lira 67 kuruşluk temınıt makbuzları ile encnıne11 

caatları ilin olunur. 

Ankara V allllllntılen 
On bir kaza hususi idare dispanserlerinin senelik evr•~1 

ları l.9.941 pazartesi günü saat 15.5 ta açık eksiltme suret 
olunacaktır • 

Muhammen bedeli 640 liradır. 
Teminatı 48 liradır. 
isteklilerin mezkür gün ve saatte villyet daimi encilıııt~ 

racaatları. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Ankara Ylllyetlnden : 
Etimesrut ve Onuncu yıl ekullarile Merkez ekuılarına ah11' 

kok kömürü mevcut listeye göre depodan okullara naklel1: 
Nakil iıcreti tahmil ve tabliye ücreti hariç olarak tediye ~ 
Taliplerin ıartnameyi rörmek üzere her rün maarif ınüd 



alacakları makbuzla daimi 

Muavenet MUdUrlUöUnden: 
Kerestenin 

Beher Kerestenin teslim 

Mv1t. t~· nıikibı verileceği edileceği 

için Mamul Kereste erm. adı istasyon 
lira kt. 

lira miktarı m3.D.M. ve mevkii veya yeri adı N. 
153 80 23 89 160 Çivril Alçaoluk Çivril 1 

ormanı istasyonu 
261 46 23 51 572 Denizli Kö~eere Denizl ı 2 

887 73 
ormanı istasyonu 

24 493 18~ Hayriye Üzerlik 3 
tQizlj ormanı istasyonu 
le "' ;~rke~inin muhtelif köylel'lle Şamlı ç i flliğindeki eşhası 
rııı tvl 

11 .i•rıstan ıröçmelerine ve Çivrilin köylerindeki menkul 
. trırun . b ı · Qı, illa ııışaatıııdn kullamlmak üzere yukarıda ede ı mu-

tsliıxı i:uı kereste miktarı, tahsis edilen ormanın bulunduğu 
\'e ;s ııu asyonları fÖsterilen kerestelerden J, 2 nuuıaralılarıııın 

15 gün rn~r~fısının da kapalı zarf usule 15.8.941 tarihinden iti· 
kcrtst l U~dctıe ekııil\meye konulmuştur. 

llıiidurı e ~rın ebııdıle ftnoi ve idari şartnamesi her mahallin 
teklıter~hne iÖnderilmişti r. • 
Qa ibra luzuuııu evrak ve vesikalarını noksansız olarak k.o-
Palı ~ edecelderdir. 

' ~4t t rf • . usulıle yapılacak ihaleye ait teklif mektupları 15. 
lii2Üııd ~.ıhınden 31 a~ustos 941 tarihıoe kadar Denizli sıhhat 
~. !#, 9~1

1 ltoınisyona verilecek ve ihale ırünü olarak tesbit e· 
Çık tka tUnü saat 14 to zarflar açılacaktır. 
İer1 ed'.ltıneye ait ihalede kapalı zarfla yapılan ihalenin aka· 
lııiıdiirı·ııe_ceg-ınden taliplerin yevmi mezkurda muayyen saatte 

Utunaeki komisyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

.. " .... 
•iıı evazım Amlrlljl Satlnalma Komisyonundan 

--hru~i 250 kuruş tahmin edilen beheri iki parçadan iberat 6J68 
tıj iii 5adır dircğ'i alınacaktır. Pazarlıkla eksiltınesi 2).8.9-il 
oııu11:u saat 15 de Tophanede lst. Lv. Amirliği satın alma 

Nuııııını:• . Yapılacaktır. Taliplerin belli vakıtle komisyona gelme
li koınisyonda görülür. 

b. D y 
tıh8ııı • olları işletmesi U. MUdiJrlUğUnden: 
( 12ltn b d t.4· b~9.~'H .S ~ eli Jl3.000 lira olan takrıben 50UO m3 Çam ke· 
lııası d fl ı) gunü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
· n • al ış, •nacaktır. 

t itrıııeıt . . 1 '-'Yırı ıstıyenlerın 16270 liralık muvakkat teminat i e u• 
oııııay cttitı vesıkaları ve tekliflerini ayni gün saat H de ka· 

on 1'( r tt11,ll:I eıs ığıne vermeleri lazımdır. 

~•rıtte Cacr lOO kuruşa Ankara, Haydarpaşada, Eşkişehir, İzmir 
llfltın alınacak ur. 

-=on -nrukat 
, "'~ıın, ~ıtı<ınd /d;JlıHı 

'"" her k ••ır Askeri &attn Alma Komisyonundan 
t •losıı ap, 1 Z. na l kr. 7U santim fıyat tahaıın edıhm W.>l tun o· 
llıahaıı rf Usuıu ıle eksıltmeye çıkarılmıştır. işbu odun ıııöste
a 1 tre t l 1 tıııcs es ım edılecektır. 

ad,ı Yoııurıdı 4.9.9H perşembe günü :.aat 16 da Baiıkesir satın alma 
14 IJ l oı..,,k.• Yapılacaktır. Oounuo muvakkat temınaıı beş parçadan 

hnifl11
' "~~ lira 157 lıra, 347 lıra, J82 lıra 1'1.7· !ıra :>U ku· 
ttıı, 

~ırı,~'de iÖsterilen mahallere teslimine ıör~ ayrı ayrı olarak 
~ b •rının bu - h d . . 
8 

tş Par na ıore. esap e ılmesı e~aatır: . _. . . 
Yrı 01 Ça oduna aynı şerait altında bır t'alıbe verıleccıı ııbı 

\'hf •t•k d . . -. h a verılecektır. 
rtnaınc · · - k · k 1 ı. l L · ••tırı ıını gorme ısteyenler An ara stancu v. amır-

iÖrüle~·~· koınisyonlarında ve Balıkesir satın alma komiiyo· 
•lipı . •lır. 
l~ ttın tekt"f 

t lt.,d 1 mektuplarını ıbale saatınden 1 saat evvel yani 
bırlikı ar 2490 say•lı kanunun 2 ve 3 cü maddesindeki vesaik· 

e konıiııyona vermeleri. 

.'~"•ne 
ı~Ou 1t· L,,. Amirılil Sabnalm• Komlsyonuntlan : 
~ tlts 

1
110 ouuııa tek.hl edilen fıyat pahalı görüıuiı~üııden pa-

1 •ttı~ tınesi l6.d.~:Hl salı günü saat 15 de Tophanede Lv. a
~~ kuru ' 1.nı• koınısyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 8646 
"" koır,,11yş tik teminatı tı48 lira 49 kuruştur. lsteldilerın belli va
ıt &eh ona ıelmeleri. 

Gr tr kil 
U P•ta osuna 7,5 kuruş tahmin edilen 32,500 kilo meşe 
l'oph.tlılı::ıa sı.tın alınacaktır. ihalesi 26.8.941 salı ıünü saat 

:· 1 •tiplllcc:le levazım amirlig-ı satınalma kemısyoounda yapıla· 
" l02o erın bellı vakitte komisyona ıelmeleri. 
L'ı.arlıkı ton f.ırın udununa teklif edilen fiyat pahalı ıörüldüğün
~. •ın· •

1
. eksıltnıesi 2<>.8.941 salı ıünü saat 14.30 da Tophanede 

~l ır 1ti t T ı93o l ıa ın alma komisyonunda yapılacaktır. ahmirı be-
0tıda ıö~r~ İlk. teminatı 1644 lira 75 koruştur. Şartnamesi ko

Ulebıtır. isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. · 

Mf?NAKASA GAZ!T!Sl 

isti yenlere parasız olarak gönd~rilebilir. Şartnameyi 

Adet Cinsi 
Muhtelif ebadda urgan 7 

7 
1 
4 
3 

30 
30 
2 

300 

El testeresi (aslnn marka) 
Bez sarnıç (seyyar havuz) 
Sönmez fener 
Malzeme arabası 
Çelik kazma maa sap 
Kürek ınaa sap 
Emme basma tulumba (50 şer metre sevlc ve cezp hor· 
tumu ile birlikte lanseleri otomatik rakorları beraber 
Metre Motopomp hordumu (bu hortum 20 şer metre
den 15 parçaya ayrılacak beher parçanın uçlarına oto· 
matik rakor bağlnnacaktır. Halis kedcnden mamul olmak 
şnrtiyle 12 telli ve 85 milimetre kutrunda olncakhr.) 

D. D. Yollar1 ltletmesi U. MildUrlUAUnden 

Muhammen bedeli 2607,60 (iki bin altı yüz yedi lira altmış ku
ruş) lira olau 45 kalem civada l.9.9·U pazartesi iÜnii saat 15 te a· 
çı<t eksiıtme ıle Anknradıı idare binasında satın alınacaktır. 

Hu işe gırmek istiyenlerin 195,57 (yüz doksan be' !ıra elli yedi 
kuruş) liralık mu vak.kat teminat ile kttnuııun tayın ettiği vesikalaı ı 
hamilen eskıllwe saatine kadar komisyonda ısbatı vücut et ıneleri la 

zımdıı. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesind~ ıörülebilir. 

Askeri Fabrikalar U. MUd. Merekz Sabnalma 

Komisyonundan : 
Muhammen Kati 

bedel teminatı 

Malzemenin cinsi ve miktarı ihale Sa. lira lira 
Bır adet !tadarak tezgahı 27.8.941 14 622!> 933.75 
50 M3 Ihlamur kalası 27.~.941 14,30 J500 525 
60 ton 1-etrol 27.8.941 ll,3iJ 12:ll0 18Jl,50 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme hi:ı:asında i"Österilen ~ün 
ve saatlerde askeri fabrikalar ıımu111 ınüdürlüğıi merkez: satınalma ko
misyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. 

Muhammen bedelleriyle kati teminatları hizalarında gösterilmiştir. 

Şartaamo parasızdır. 

M. M. Veklietl Satmalma Komisyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı (11.561) on bir bin beş yüz altmış bir 
lira olan 113 kalem ŞE.VROLE kamyon larına mahsus yedek malzeme 
pa:ı:arlıkla münakasaya konmuştur. lhaleai 22·8·941 cuma giınü saat 
ıo.30dadır. Şevrole malzemesi için elli kalemden aşağı o lmamak şar· 
tiyle ayrı ayn teklifler de kabul edılır. Şartoamesı M. M. V. satın 
alma komisyonunda görülür. Talıplerın teıdıt edecekleri mi lttarlar ü
zerinden kanuni kati teminatları ile bırlıkte ihale ıün ve saatinde 

komiıygna ırelmcleri. 

* * * Kaucuğu vekaletten verilmek üzere portör tekerleği yaptııı
lacaktır. Nümunesi komısyonda mevcuttur. ihale günu takarrur ede
cek fıyat üzerinden yüzde !.) temınat alınacaktır. ihalesi 27.8.~41 
çarşamba güııü s.ıat 1) de pazarhidn y.ptırılacaktır. Talıp o !anların 

komi:.yona müracaatları. 

Devlet Demlryolları V4* Limanlar1 işletme 
Umum MUdUrlUğUnd en: 

Kır idareli Şeytaııdere ocağı taşlarındurı istnsyvnda teslim şartiyle 
ve muhammen bedeli 11200 lira olan <tOOO metre mikap tnş ka-

palı zarf usulıl~ satın alınacak.ur. . 
Ek.sıltme 3.9.~41 çarşamba iÜnü saat 11 de Sirkecide 9. işletme 

binasında A. E. Komısyonunca yapılacaktır. 
isteklilerin 840 lira muvakkat teminat ıle kanani vesikalarını ihtiva 

edecek kapalı zarflarını aynı gün saat 10 a kadar komisyona verme· 

leri lazımdır. 

Devlet Meteoroloji itleri Umum MUdUrlUiUnden 

Uuıum müdürlü~ümüz ihtiyacı için satıu !J-lınack olan 3000 adet 
adet laıtilc hava eondaj balonu 2490 sayılı kaaunun 43 üncü madde· 
:oi ruuı.::bince 4 e) :aı 9 11 perşembe jl'ÜııÜ saat 15 Je pa:ıadık.lıı satın 
alınacaiı ilan olunur. 

Har•t• Umum MUdUrlUğUnden: 
Hrita kıtası erlerinin ihtiyaçlarından olan 476 adet kilim ve 600 

adet ekmek torbaları için 16.8.941 günü yapılan ekuiltmeye talip 
zuhur etmedı~inden yımideıı eksiltmeye konulmuştur. 

E.kıiltme 28.8.941 saat 10 da Ankarada CebeC'i Hrt. U. M. bina· 
sında satınalma lconıisyonunda yapılacaktır. 

Her ikisioin muhamıaen bedel tutan 2,606 lira muvakkat teminatt 

195 lira SO kuruştur. 
Taliplerin muayyen eksiltme saatinden evvel yatırılmış teminat 

makbuzları ile birlikte yazılı gün ve saatte komiı;yona gelmeleri. 

ton bamye ve 16 ton taze biber kapalı zarf usyliyle ekıiltmeye ko
nulmuştur. 

Mezkur s~bzeler birliklerin kilerlerinde günlük ihtiyaçl;rı nisbetin· 
de teslim şnrtiyle alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi her fÜn komisyon· 
da görülür. 

Affi~ıda yazılı beş kalem sebzenin muvakkat teminatı 2318 liradır. 
Pazarlığı 28.8.941 perşembe fÜnÜ saat 16 da Büyilk Çekmece 

Karıııı~aç köyünde komisyon binasında yapılacaktır. Taliplerin mez· 
kOr gun ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona ver· 
nuş o lacaklardır. 

Cinsi 
A . k. fasulye 
Oemates 
Patlıcan 

Bamya 
Taze biber 

Beher kilosu f. 
Kilosu kr. aan. 
64000 17 45 
76000 7 95 
64000 13 45 
32000 11 45 
160CC 8 95 

Tutan 
lira kr. 
837 60 
453 15 
645 60 
274 80 
107 40 

isten bul Kom ıltanhğı Satm alma Komisyonundan 

Aşağıda miktar, muhammen fiyallnrı yazılı üç kalem yiyecek ve 
yakacak maddeleri 4.9.941 perşembe günü h izarlarında zösterilen sa· 
allerde kapalı zarf usulü eksiltme ile ihale edileceklerdir. Şartnamele
ri her gün Romisyonda görülebili r, Odan şartnamesine göre ayrı ayrı 
taliplere de ihale edi lir. lsteklı lerin belli g ünde muayyen saatten en 
az bir saat önceye kadar teklif mektuplarını kanuni vesi 1< aları ile bir-

likte mnkbuz kaşılığı Fındıklıda sat ın alma komisyonuna vermeleri. 

Miktar Muh. Bed. lık teminatı lhale saati 
Cinsi ton Lira Mrş. L. K. saat dakika 

---------------------~--------
Sığır eti 

> 

Odun 
" 

150 60000 
138 43820 

1179 23580 

4250 
3268 50 
1768 50 

15 
16 

'16 

30 

30 

Topkapı Maltepeslndekl satmamla komisyonunda: 

Beher kilosu 34 kuruş tahmin edilen ve 16.8.941 tarihinde pazar· 
hkla Sılhn alınacak 15 parti 50 şer bin liralık sığır etinden 13 par· 
tisinin f i yatı yüksek ıörüldüğündcn tekrar pazerlıkla satın alınacak

tır. 

Bunlardan birkaç partiye veya hepsine birden teminatlarını yatı

rak talip çıkabilir. 

ihaleleri 22.8.941 cuma günü saat 11 den itibaren Topkapı Mal
lepesinden askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve hu
susi şartlar mezkQr komisyonda görülebilir. 

Teminatı katiyeleri 7500 yüzer liradır. 
İsteklilerin ihale günü ayakta veya sahra mezbahasında teslim şart

larının herbirine ayn ayrı fiyatlar teklif edeceklerin uygun fÖrilleni· 

ne ihale edilecektir. 

(DF.VAMI DÔRDONCO SAYFADA) 

Cerrahpaşa, Haseld, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastahanelerilo 
Zeynepkamil Doğum Evinin yıllık ihtiyacı için alınacak yaş stbıe -
kapalı zarf usulile eksiltmeye lconulmuştur. Tahmin bedeli 19716 lira 
ve ilk teminatı 1478 lira 70 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat 
müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 28.8.941 Perşembe günü saat 
15 de Daimi Encümende yapılncaktır. Talıplerin ılk teminat makbuz 
veya mektupları , 941 yılına ait Ticaret Odası vesıkaları ve kanu· 
nen ibrazı lazımgelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanonun tarif ah 
çevresinde hazırlıyacııkları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e 
kadar Daimi Encümene vermeleri lazımdır. (6846) 

• * "' 
Tah. bed . İlk t~mi . --

2209 60 165 72 Kadıköyünde Osman ağa mahallesioin Ba~ ça· 
vuş sokağında 38 - 38/1 numaralı vo altında 
<lükkinı bulunnn ev aokazının ıahşı. 

678 00 50 8:> UnkapanmJ a Y a\i az ::>inaıı malıaıle~ının Keres• 
teciler sokağında 5 - 1 - 325 • 327 numaralı 
dükkan ankazının sah~ı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı iki parça 
ankaz aah\mak üzere ayn ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartna· 
meleri Zabıt ve Muamelat MüdürlüR-ü kaleminde fÖrülebilir. ihale 
:l.9.94 L salı g ünü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliple· 
rin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale ıünü saat 14 de Dai· 
mi Encümeod e bulunmaları. {7154) 

( inhisarlar U. Müdürlüğünden : l ... _____ a ____________________________ r 

Tophane Levazım Amirlll• Satan alma Komlay 0 nundan• 
' füher kilosuna 125 kuruş tahmin edilen 7200 kilo kadar keçi kılı• 

1 - Paşabehçe fibrika.n ızın yenı mşa olunan binaya nakli dolayı· 

sile tedarikine lüzum hasıl olup kapalı zarfla yapılan ekıiltme· 
sine talibi zuhuı etmeyen tesisat Levazımı puarhkla alına· 

caktır. alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 21.8 941 perşembe günü saat l5 d 
Tophanede Lv. Amirli~i Satınalma komisyenunda yopılacaktır. K t'~ 

d N 
.K . aı 

teminatı ı:s50 lira ır. üm.u~eaı omısyonda görölür. Taliplerin belli 
2 - Muhammen bedeli ı0.930,54 lira 0/t 7,5 muvakkat teminatı 

820 liradır. 
vakitte Komisyona ıelmelerı. 

Ü t.~~!!!9!!!!!!!!!9!!9!1!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!! 
&f err k 

~'"e-,1......_.ilııii.ai:~ latanbul Elektrik, Tramvay ve TUnel ltletmelerl 

3 - Pazarlık 29.8.941 ıünü saat 10,30 da Kabataşta Levazım 
Şubemizdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve müfredat listesi sözü geçen Şubeden alınabilir. 
(7158) 2~3 1ı. Fabrikalar Umum MUdUrlUIU Merkez Umum MUdUrlUGUnden • 

""~tti F &atmalma Komisyonundan: 24.7.941 Salı günü saat 10 da pazarlığı yapılacağı evvelce ilan 
r, Parnu;brikalıır için linters pamu~u aatm alınacaktır. Ellerinde 1 ediimiş olan muhammen bedeli 4526·60 ve muvakkat teminatı 340 
~Qllıııy u IXlevcut olanların nümunelerile birlikte merkez 1atıo lira tutan 4600 kilo çelik yaya ait pazarlık idarece görülen lüzum 

onuna ıxıüracaatları ilan olunur. ' ilıerine ı.9.941 günü uat 10 a talik edilmiştir. 

1 

isteklilerin mezkilr gün ve saatte hnuui vesikaları ve muvakkat 

hd, c· Polath Beledlyesın'den : teminatlariylc Metro Han 5 inci katta toplanacak komisyonda hazır 
be.ı . •ns ve ·k • · · · b ı l 

"ti ı i lf . nu tarı yazılı vo heyetı umu mı yes ı 2197 1 ıra mu ham· ~u~u~n!!!m!!!a!!!a!!!r!!!ı ~· !!!!!!!!!'!!!'!!:!~~~!I!!!!!!!:!!!'!'!!~~!.'!!!!!!!'!~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
-it İcra ._••ye levazımının açık eksiltme ile 7.8.941 tarih ve saat 15 !! !!!!!'!! 
r "ılınaca:r. · · A - tt t ı · E k Zahı· re Et Sebzr-1.\u S 

İstabul jandarma Satınafma Komisyonundan: 

1 
o-' ~ ttıned'11.• 6ı ııan edilmiş ise de tayin olunan run ve saa e a ıp rza ' ' • ,, v· - . 

J a 1 1 lllı 16•nden ·1 · · ki tt• l 1 ttin 
1 

pazarlık suretiyle mübayaasına karar ven mıştır. A S t 1 il e .ı ~Plarııu : anlar 25.8.941 pa:ı:artesi günü saat l6 da kadar teklif BUyUkçekmeçe Kara&1118Ç a ına ma Komisyonundan : 

Tesbit edilmiş olan formül ve bu formüle göre ihzar olunan nü· 
muneye uygun yerli mamulatı on bin kilo vazelinin kapalı zarf ek
siltmeıi 1 Eylill 941 pazartesi ~ünu saat on beşte Taksiıa-Ayaspaşa
daki Komisyonumuzda yapılacakbr. Muhammen bedel • 14500~ lira ve 
ilk teminat c]087• lira c50• kuruştur. Şart kağıdı ve nümune hor 
gün Komisyonda görüle.bilir. isteklilerin ilk teminat mal sandıfı mak
buzu veya banka kefalet mektubunu da havi teklif zarflarını eksiltme 

1 saatinden bir saat evveline kadar Komisyonumuzda bulundurmaları. 

iy~d elediyo riyasetine bildirmeleri lhımdır. 64 ton ane kadın fuıulye, 64 ton patlıcan, 76 ton doınat•ı, 32 
ııuı 

(7125) . 2-4 
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ABONNEMENT 

Ville et Pro•inc• 

MERCREDI 29 Aott 
il 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 
ADMlNISTRATION 

3 molı Ptn. 450 
6 • • 8SO 

12 • • 1500 
Etranrer : 12 moiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptr• S MUNAICASA GAZETESİ 
Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 

T616phone: 49442 

Poar la Pablicit6 ı' adre11er 

l l' Admiaiıtratioo 
Journal Professlonnıl des Fournisseurs et des Entrepraneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

··-----------------

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Obje( de ı•adjudlcatlon 
Mode 

d'adfudicat: 

Prix Caution. Lieuıı: d'adjudi<:ation et du 
estimatif provisoire Cahier des Charıes Jours Heures 

Adjudications au Rabais 

Con•tructlon•·R6paretlon·Trav. Publlc•·Mat6rlel de Conatructlon·Cartegraphle . 
C.nıtr.·route en parquets entre le halle de lepmes Pli cach. 41898 02 3142 59 Municipalite Adana 5-9-41 10 -

et le Taı karakol (Cah. eh. 209 P.) 
Constr. bitisse 
Repar. bi.tisse ecele 

Pli cach. 
Publique 

44021 91 
234 -

E16ctrlclt6·Gaz·Chaffal• Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
' Greape de charwe ~lectroıene de 1.5 klw. Gre a gre 2300 -

Machine de aoutlure de caoutcbouc: 2 p. , 1250 -

Hablllement • Chaua•urea • Tlaaua • Culr• 
Canevas: 35000 m. 
Peau clarômee: 28000 p. 
Toile de tissare: 12000 m. 
Toile Branda indirene ou Eoropeenne: 15000 m. 
!toffe coul. azure pr. capotes: 3000 m. (au nom 

et pr. compte du fouroisseur) 

Gr6 i ıre 
• la p. 2 35 
" 9080 -

Publique 12525 -

3351 61 C. Ach. Milit. Eskişehir 
17 55 Vilayet Ank. 

11-9-41 16 -
3.9.41 15 -

345 - Com. Ach. Min. Def. Nst. De,>. Aviat. 26·8·4 l 11 -
181 ~o • 29·8·41 15 -

Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 26-8-41 16 -

• ı5-8-41 15 30 

675 - C::om. Ach. lnteod. Marit. Kasımpaşa 26-8-41 14 -
C. A. Min. Def. Nat. Depart. Marit. 30-8·41 

1878 75 C. A. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. . 4-9-41 10 -

Traveaux d'lmprlmerle • P•peterle • Fournlture de Bureaux: 

lmpression ıtatistique: 33 formah 300e-4000 exemplaires Publique 2145 -

Bol• de Con•tr uctlcı n. Pl•nch!I•• Charpante 

PolHu pr. tente cônique: 6368 p. Gre i rre la p. 2 50 

Tran•port • Chargement • D6chargement 

Tranaportl poıtauıı: 
Location voiture 

Combuatlble • Carburant • Hullea 

Boiı: 2120 t. 
, : 1130 t. 
• : 1255 t. 
J : 850 t. 
, : 925 t. 
• : 700 t. 
• : 180 t. 
• : 1800 t. 
, : 4'4.5 t. 

Charbon de boia de ebene: 32.5 t. 
Boiı pr. four: 1020 t. 
Bendne: 27~0 litrea 

Dlvera 

Publiqae 

• 682 50 

Poblique le k. o 01 50 , • • o 01 60 
Pli cach. • , o 02 
Publique • • o 02 

" • • o 01 20 
> > • O Ol 40 
• > > o 01 50 

Pli cach. 21600 - · 
Gr6' rre 8646 55 , le k. o 07 50 

) 21930 -

• 

161 - Dir. Gen. Statistiques Ank, 

- - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

Dir. f>. T. T. Konya 
51 19 Sime Exploit. Ch. Fer Etat Malatya 

2385 ;-- Com. Ach. Milit. Babaeski 
1356 - , 
1837 50 • 
1275 - • 
832 50 • 
980 - • 
202 50 • 

1620 - Cem Ach. Milit. Maraş 
648 49 Cem. Ach. lntena. Milit. Topha •• e 
182 81 • 

164'4 75 , 

10·9-41 15 -

25-8-41 15 -

29.3.41 ıs -
1·9-41 15 -

15·9-41 10 -
15-9-41 10 30 
15-9-41 11 30 
15-9-41 12 -
15-9-41 12 30 
15·9-41 16 30 
15-9-41 17 -

5-9·41 16 -
26-8-41 15 -
21-8-41 14 -
26·8·41 14 30 

Ministere Douants et Monopoles Ank. 22·8·41 15 -

ili---------

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

lstanbul A•kerl Fabrikalar Satlnalma Komlsvorı 

Miktarı 

kilo Cinsi Bü 
600 soğan 

1200 ane kadın fasulye 
800 patates 

1000 domates 
300 lahana 
800 bamya 
500 ispanak 
300 pırasa 

3000 adet patlıcan 
1 eylölden 31/2 teşrin tarihiue katlar yukarıda cins .,e 

vazıh 9 kalem sebze 2 eylal Y41 salı ıünü saat 14 de Sılıl" 
askeri fabrikalar satın alma komisyonunca açık eksiltme ile

4 dilecektir. Tahmin edilen bedeli 597 lira ve ilk teminatı 4 
dır. Şartnamesi her fÜn komisyonda görülebilir. lsteldileriıı 
makbuzu ve 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle o rün ve 

111 

misyonda bulunmaları. 

K1rtehlr Nafıa MUdUrli.llUnden: 

•eııi 
~t 

. N 
Kırşellir nafıa ... ının dört aylık ekmek ihtiyacını aşafıdakt ~ 

dairesinde l 1. i. 94 J. tarihinden 26. a. 94 l tarihine kadı lı( 
fün müddetle kapalı zarf usulıyle eksiltmeye kooulmuştur. ~Ilı 
agustos 941 salı günü saat l!> te nafıa müdüriyetinde müteŞ~ tiıı 
alma komisyonunda yapılacak. ~ . 

.Buğdayların beher kilosuna bir kuruş zam edildirine goff ~ 
deiirmende öiıilülen unlardan ımiil edılecek ek.meğıo befııı' 

il~ 
topaklı teslimı ön lteş kuruştur. Munamıııen bedeli 166.>0 tır•· ı 

tQ 
1248 lira 7':> kuruştur. tıl 

Bu~day müteahhide ait topalda voya civarındaki kar.& dclpl ~t 
rind~ Ollİtülan un ıardau ımal edıleceıt ekme~ın bıhımuıo ı:ıı \' 
Topaklı teılımi beher k.ılosu 11 kuruş muhammeo bedeli 13 
teminat 999 liradır. , 

Topaklıda ütia omına buğday verilmek ve Topakla ci'' 
kara deiirmeninde ö~utülen unlardan imil ecıilecek ekaıe~iıı 
masrafıyıe beraber lleber k.ılosu Topaklı tcslımi 13 kuruş ı;ııtl ~,' 
bedeh 14"130 lııa temınat ıuı:sı lira 4!':> kuruştur, 11 

J:ju iıe ıut oımıtme ıartnamesi beı1elsi4' oı.aralt N.&fıa aıiid c 
den röruıebılir. U•h.1 f.azıa maıuınat almaıt ısrıyenlerin Nah• Ye 
ıu2une muracaatı. 

1 i''' Tek.lif mektupları yukarıda yazıla saatten bir ıaat evve 1 
(. 

Nafıa mudüı ıu~une ıetırerek komi~yona makbuz m ukabil1 ' 
ti c 

Poıta ıı.e gönderılecek mektubuo nıbayel yukarada yazılı s•' ı1•~o 
relmiş olması ve dış zarfına mühürü mumu ile kapatılaııf 0 

1 N 
.ıımdar. 

t>ostada vuku bulacak recik.meler kabul eeilıneı;. 

Urfa Askeri Sallnalma Koml•yonundan: l 
d• A~caı?,Ja yaulı mevaddın pazarlık.ta eltsiltmeri biularııı t 

rün ve saatlerde Urfada askeri satın alma komisyonunda 11 i 

tır. Taliplerin belli vakitte komisyona relmeleri. ttıt 
RoodellH en cuivre avec amiante pr. tuyaux ıurcbauf· Publi'(ue 3225 - 241 SS tere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 29·8·41 10 45 Miktarı 

feura et ıerpentinı: 86000 p. (au nom et poor 
compte au fournisseur) 

• Paraffine: 15 t. Gre a ıre 16500 -
Coton lintera 
Reuort eo acıier: 46 t. 
Crinı de chevreı: 7.2 t. 
Pierrea: 4000 m3 
Ceinture: 1500 •p. 
Cailter: 600 p.·fourchettes: 600 p. 
Plancbe en aapin: 640 p.·clous: 358 k.·peinlure i 

l'buile coul. rrise: l'O le. 
Etain: 87 p.·9520 livres, plomb: 153 p. 15538 liv

reı, fer blaoc en plaque: 80 caiıses de 156 
llvreı, id 256 cai11ea de 110 livres 

Sacı uaaıeı 
LHsivare le11iv• ptndant une annee 

Gr~ i ve 4526 60 
> le k. 1 25 

Pli cach. 11200 -
> 15000 -

Gre a ıre 
"• 

• Lstı. 2543 19 

Appareilı photoırapbiquea de film• Kootakı: 2000 p. Gro a ır• 

2500 -
2200 -
3300 -

Provl•lona 

Pailleı 'o t. 
Pelor 60 t. 
Paille: 700 t. 
Divera .. provlıiont: 16 leb 
Melenı, pastequea lait et yerhourt 
Divera pro.-iıleaı: 28 lotl 
Viancie de boeuf: 36 t. 
Confiture: 2427 k. 
Fromage blancı 1181 k. 
Raiıinı aecı: 4689 k. 
Habrlceta aeo: 1S39 k. 
Maoarooi•, vermicelle ete. 
Oeufı 59517 p. 

• 

Pabllque 
Pli cacb. 

Publique 

• 
• 

Pli cach. 
Pablique 

• 
• 
• 
• 

2000 -
6000 -

24500 -

12000 -
1576 90 

708 60 
1875 60 ' 
1530 -
3277 23 
1190 34 

2475 - Com. Ach. Oir. Gen. Fa'9. Mil. Ank. 28-8-41 15 30 

• - --
Dir. Gen. bpl. d'Electr. T. T. lst. 1·9-41 10 -

1350 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 21·8·41 15 -
840 - 9eme Exploit. Ch. Fer. Etat Sirkeci 3-9-41 11 -

1125 - Com. Ach. Milit. Maraş 5-9-41 16 -
Com. Acb. lntend. Ank. 21-8-41 15 -

• 25-8-41 15 -

1999 65 Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 1·9-41 14 -

187 58 Ministere Douanes et Monopoles Ank. 20.8-41 15 -
165 - Comite Gen. Liııue Aviat. Ank. 6-9-41 15 -
495 - Com. Acb. Min. Def. Nat. Dep. Avjat. 26-8·41 10 30 

1~0 -
450 -

1837 50 

900-
118 27 
~3 15 

140 67 
114 75 
245 80 
89 28 

Com. ach. Milit. Kırıkkale 

• 
Gom. ach. Milit, Adapazar 

• 
Dir. lnatitut Village Akçadat 

> 

Com. Perm. Muoicip. İstanbul 

• 
• 
• 
• , 
• 

• 1·9-41 17 -
1-9-41 16 -

27-8-41 16 -
22-8-41 15 -
26·8-41 14 -
25-8-41 15 -
29-8-41 15 -
29-8-41 14 -
29·8-41 14 -
29-8-41 14 -
29-8-41 14 -
29-8-41 14 -
29·f-41 14 -

Cinsi ton ihale rün ıaati 

Saman :ll60 
Saman ~160 

Saman 1440 14.9.941 17 -
Kuru ot 1620 

• 1620 

• 1080 ı2.9.9.Sl 17 -

Yeşilköy Halkah Ziraat Mektelll civ•r•f1;ı Ilı 
Askeri Satmalma Komisyonundan: 

Aşa2ıda yazılı sebzeler müteahhit nam ve hesalınna açı1' ~ ~ 
ye konulmuştur. lhalesi 25.8.941 pazartesi ıünll sııat 14 de \'cı, 
Halkalı Ziraat Mektebi oivarında askeri satın alma komisyorı ~t 
pılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona 2'elmeleri. l 

Milıatarı Tutarı Temin•11 ,t 
Cinıi kilo lira lir• lıtı 
Patlıcan 72000 19005 1426 
Anekadm fasulye 72000 

; Domateı 22500 
Biber 12000 
Bam ye 12000 

• • • .Beher kilosu 5,5 kuruştan 300000 kilo balyeli kural ' 
eksiltme ile •alan alınacaktır. Tutarı 16)00 lira, ilk teııtİ~ ti~ 
liradır. İhalesi 25.8.941 runü saat 15 de Yeşiiköyde Hal1''

1 
mektebi civarında askeri satın alma komisyonunda yapılaca~ 

Taliplerin belli vakitte komisyon• relmeleri. 

!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!m!!l!!!!!!!!!!!!!!!IJl!B!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~t 
lmtiya.ı Sahibi ve Yut İJleri 9ireldörü: lSMAlL GU~l1 
Buıldıtı yera 11MUaak••• Matbaası. lıwıtı"1 


