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SA YlSl 5 KURUŞ 
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SALI 
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iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Es\ci Gümr\lk Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

lde.rehnnemizde g-: rü~ijlilr 

Telefonı 49442 

Poıta katuıu No. 1261 

~--------~ 
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Tüccarıarır1 ve Müteahhitlerin m esi ki Organıdır 
• 

NOMIK HABERLER 
llinlar, Emirler, Tebllller ı 

İstanbul Fiyat Mürakabe Komisyonundan: 
91 No. hı iliin : 

a çıkarılmıyan 

aftalinler 
lisi emrinde on ton 
tu halde bu naftalin 

nberi piyasaya çika· 

Sağan ihracatı 
Yeni sotan rekoltesine girilir· 

ken ihracat mevzuu Ticaret Ve· Ank. Jandarma SAK.: lst. Belediyesi: 

1 - Ellerinde aşağıda uüfredatı gösterilmiş olan muhabere mal· 
zemesi bulıınaıılar bun lan en geç l 1.8.941 pazarteıi saat 17 ye k.ader 
Vilayete veya kaymakamlıklara birer beyanname ile bildireceklerdir. 

l - Manyetolu telefon <masa veya sahra telefunu> 

r. 

balkın şiddetle muh· 
U maddenin bir an 

çıkarılması lıerkesı 
ektir. 

ki mallar 
Çıkarıldı 

yola. 

köleli tarafından lelkık edilmiş Temizlık malzemesi 1851 
ve elde mevcud soğanlardan bir Ank. Lv SAK 
mikdannın, memleket ihtiyaçları Elektrik malzemeıı ve teııisııtı 1857 

Ta· 
tazyik edilmeksizin, ıhraç edile· ı Pancar, havuç yonca 1858 
bileceği anlaşılmıştır. Antakya Gümrük Muhara?:a 

Binaenaleyh, soğan ihracı için buru SAK 
:Vekalete müracaat edilditi lak· Oclun 1838 

Sabun ve börülce 1843 
Jirde Vekiletce ihrac lisansı ve· Ask. Fabrıkalar U. MüJ. SAK 
rilecektir. Benziu, madeu ve bor yatı ve maı.c.t 1852 

Bit mikdar soğan ihracının Ve· Kulp ipi 1852 
kaletce <ırzuya ~ayan ıörülmekte Ceviz tumrutu l b52 

olması dolayısiyle, hususi ıaka1 A}•valık Bağ Yüzü Köy Müd.: 

K. fHulye, bulgur, mercimek hortum ta· 
mıri 1845 

Rontgen filmi ve alat 1 -iS 
Evrakı matbua 1845 
Doıya ve ı.nrf 1845 
MUBa, dolap ve koltuk 1845 
Dispaııser binaıı tamiri 1~5 
Bina ankazları 1845 • 

lst. Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri: 

Ralonj, konsol , demir plaka direk v. s. 
1853 

İzmir Bcled~esi: 

l 
2 - 1 - 4 milimetre kutrunda b•onz veya bakır tel 
3 - 1 · 3 numara izolatör • teli'raf fincanı> 
4 - Anten teli <radyolarda kullanılan> 
5 - Potas kostik • kiristal ha inde• 
6 - Kuru pil • telefonlara mahsus • 
7 - Anot bataryesi •50, 90, 120, 150 voltluk> 
8 - Kömür çubuğu 14 milimetre kutur 100 milimetre boy> 
9 - Tutya levha c0,66 milimetrelik 12 numara tutya levhadan• 

10 Humzu sani manganez • to:.ı. h.ılıııJe safiyet derecesi 0 u 90·92 • 
11 Grafit toz halınde safiyet liierecesi ue 96 dan aşa~ı olma

yacak. 
12 Oksijen kaynak teli •.3 • 4 milimetre kutrunda•. 

Ve lngiltereden mem· 
ir çok ziraat maki· 
e aksamı, demir mal· 

şeklinde yapılacak ihracata, mu· 
kabil idlıalat malı ba ;ımından 
Vekaletin daha geniş davranaca· 
ğı anlaşılmaktadır. Serbest döviz· 
le de soğan ihracına müsaade 
edilmektt ıfr. Tabialiyle, klirinı 
marjı do muş olan memleketler 
hakkında cari usul mahfuz bu· 
lunmakl: aır. 

Demir boru 1841 • 
Bursa Ask. SAK 

Koyun ve sı~ır eti 1844 

Evlenme dairesi binası ta nı iri 1856 
Odun kömürü 1856 

Kaysrri Maarif Müd.: 

ı - Beyannnwelere bu malzemenin adedi, cinsi milı:darı ve beyan· 
namenin verildiği tarihte nerede bulundu~u ve sahibinin kim oldutu 

ek Üzere Basraya gel· 
urlu lralttaki muha· 

ile mallan Buraya 
it Bombaya ve lran 
çıkarılmışlardır. Şim· 
uharebe bittiği için 

)apılan teşebbüsler ü· 
ilci ı:nemlekete çıkarı· 

Basra yoliyle ithali 
ııştur. 

mallar dört gün ev· 
yola çıkarılmıştır. 

asında kanaviçe, çu· 
mobıl (iistiti vardır. 

e çay kauçuk ve çu· 

Çay geldi 
kahve birliti tarafm· 
n çaylardan 160 san· 

tdada ıelıniştir. Bağ• 
raya sevk edilecek 
iktarı 11 bin sandık· 

güne kadar 200 san· 
a ıclecektir. Çay ve 
i evvelce geler. çay· 
için hazırlıklara baş· 

ınemleketimize 4i bin 
e daha ıelecektir. 

ızamt satış fiayatı 
Mlirakebc komiayonu 

•
!Ol azami satış fiyatla· 

t el · · 
L ınışlır. Verilen kıı· 
~ayı\c. v k e v •tonda tes· 

a şarlile otun kilosu 
kuruşa satılacaktır. 

vasatT fiyatları 
Ole do" . l . Mi vız erın temmuz 
aki vasati çek fiatları 

Lira Kr. Sant. 
5. 23, 8 

131. 4J, 2, 
2. 80, 

30. 10, 

- . - , 
- - ' - - , 
- . 99, 

1. 62, 
-, 

JO 

25 
8 

12. 9l,JO -. -. - -
3. 17, 15 

31. 08, 33 
30. 87, 31 

- . -, 

Ekmek 1848 
Konya Nafıa Mi!d.: 

yazılacaktır. 
3 - işbu beyannamelerin yukarıda rösterilmiş olan tarihe kadar 

Sebze 1847 
Çorlu Ask. SAK.: 

Sıtır eti 1844 
Sabun 1858 

Devlet Orman işletmesi 
Revir Amirliği: 

Bolu 

T nş nakli 1848 
Marmara Üssü Bahri Komııt. 

Muhtelif erzak 1854 

t ııyin edilmiş olan yerlere verilmesi Mi Ilı Korunma Kaııunuuuıı vor· 

uıği selahiyete istinaden ilan olunur. 

Harp rizikosu munzam 
ücretleri 

Kölcnar tomrutu 1848 • 
Deniz Lvz. SAK.: 

Delik ı.ımha mıılciuesi, trimol çakı!ı, :ı:iıı· 

cir pafta takımı v. 11. J 8!56 
Kele kömürü 1856 
Spiral hortum 1858 

M. M. Vekiileti: 
Nal demiri 1857 
Srmer urgauı 1855 
Suni vozelia 1843 
Hıık ıki vazelın 18)2 

Münakalat Vekfıleti: 
Beoıia J831J 

Eksıltmeye girebilmek için : 
a - l.l383 lira muvakkat teminat verilmesi. 
b - Ank:ırad:ı kanuni ikametgah göstermesi. 
c - 1941 senesinde ticl\rel odasında kayıtlı bulunması. 
d - Bu işi yapma~a t!!hil bulunduğuna dair imar müılürlüğ'üııden 

Harbin Karadeniz mınlakasına 
sirayeti dolayısiyle bu mıntnkada 
yapılacak kabotaj seferlerine aid 
ıigoı talarda muhataranın devamı 

müddetince 15 santim ve azimet 
avdet seferleri birlikte yapıldığı 
takdirde 40 santim harp frı.ıkosu 
munzam ücreti alınmasına Tica· 
ret Vekaletince karar verilmiştir. 

U. D. Yolları: Nığde Vilayeti: 
Yo., •ebze 1853 vesika a\ınına:.ı icap eder. • 

Yat ve pryoır 1856 
Balast 1841 
Kontrplak 1842 

Erzurum As". SAK 

Müd: 

Poı. Devlet Orman 
Rc\'ir Amirlıği: 

Kerule lata ve tra•eu 1 

işletmesi 
T ı;ıklif mektupları yukarıda yukarıda yuılı saaltec bir saat evve· 

line yani snat 17 e kadar idare heyeti riyasetine makbuz mukabilinde 

tevdı edilecektir. 
Posta ile gönderilek mektupların kanunun 34 üncü maddesine uy· 

i'llll olarak ayni saate kadar i'elmiş olması lizımthr. 
Nakhyat yop. 1852 

Gaı.ıantep Vakıflar 
Cami tamiro 1854 

Gebze Ask. SAK.: 

Nafıa Vekaleti Bursa 1 inci Şu
be Müd. 

Tamiratı mütemadiye evi inı. 1845 

Sumer Bank U. Mud.: 

1 Her ne ııuretle olursa olsuıı vaktinde heyete vasıl olmayan m•k· 

Sigorta teminatı ve Yediemin 
Bankalar 

Siıorta Şirketlerinin teftiş va 
milrakabesi hakkındaki 114:1 sayılı 
kanunun muaddel onuncu mad· 
desi hükümlerine tevfikan kefa
let akçeleriyle riyazi ihtiyat ak· 
çeleri karşılıkları olarak Sigorta 
Şirketleri tarafındnn tevdi olan 
Devlet dahili istikraz tahvilleriyle 
sermayesi kısmen veya temamen 
Devlete aid müesse~f'lerin ve bele· 
diyeleriıı. vıe Türk Şirketlerin his· 
se s'!ned ve tahvillerinin muha· 
{azası için yediemin olarak inti
hab edilmiş bulunan Türkiye 
Cümhuriyeti Ziraat Bankası, Tür· 
kiye lş Bankası, Sümer Bank, 
Emlak ve Eytam Bankası, Osman· 
lı Bankası ve Türk Ticaret Ban· 
kası meyanına matlup evsaf ve 
şeraiti haiz bulunan Türkiye 1-
mar Bankası da idhil ed~ıniıtir. 

Sadeyağ fiyatları tesbit 

ediliyor 
Ticaret Vekaleti, Diyıırbkaır, 

Urfa, Mardin ve Gaziantep Vı· 
!ayetlerinde iıtıhsal olunan eritil· 
miş sadeya2ının bir kilosuna bu 
vilayet merkezlerinde azami 130 
kuruş loptan fiat teıbit etmiş· 
tir. Toptancı hissesi yllzde 
beş ve perakend,.ci hi11eıi de 
azami yüzde on kabul edilmiştir. 
Bu azami fiat üzerine nakliye ve 
diğer masraflar ilave adildikten 
sonra memleketin hsr tarafında 
azami satış fiatları teshil ve halka 
ilin edecektir. Bunu Fiat Müra· 
kabe Komiayonları f8pacıktır. 

Yoturt 1837 
Hadınıköy A~k. SAK.: 

Sebı.e 1651 
Ceviz içi 1858 
lskeııderum Ask. SAK.: 

K. ot ve eamaa 1841 
lst. P. T. T. MüJ.: 

Çanta d iktirilnıeei 1844 
lst. Komut. SAK.: 

K. •oQ'ao 1845 
Tavuk 1855 

Pavyon, ev v . •· inş. 1845 

Siirt Aslı:. SAK 
Butday 1853 

T. C. Zıraat B'!nk. lzmi.r Şubesi 
Elektrik su mutörlcri 1844 • 

T. H. K. Genel Dairesi: 
Zeytin, fasulya, oehut v. s, 1846 

Tophane Lvz. SAK.: 
Siyah yatlı kösele 1854 
Bakır yemek tabatı 1858 

1 

' 
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ASALA 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harıta ------- ---- - ---

Milli Saraylar iMUdUrlUAUnden 
Milli saraylardan Oolmabahçe sarayının 

parmaklıkların taşdan kaide ve sütunlarının 

ekıiltmeye konulmuştur. 

rıhtımı üzcrinJeki Jemir 
yağlı boya tamiratı açık 

tuplar nazarı itıbara alınmaz. 

Zonguldak Deniz Mantaka K o mut.nlll andan: 
M,.cın~unun muhammen bed~lı l 7232 lira 28 kuruıı olan telıiz 

istaııyonuııa ait dört binanın inşaatı 1 ağustos 1941 tarihinden iti ba
ren lS gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

lha\esi 16 ağusto~ 1941 tarihine müsadif cumutesi ıünü saat 12 
de deniz mıntaka K. lığında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 129.l lira 42 kuruştur. 
Eksiltme ve fenni şartnamelerle projeler her gün deniz mıntaka 

K. lıiında rörülebilir. 
Taliplerin bu gibi inşaatı yapabileceklerine dair n:ıfıadan alacakla· 

rı ehliyet vesikasını ibraz eylemeleri şarttır. 
Talip olanların teklif mektuplarını ihalenin muallak buluadutu 

saatte bir saat evetine kadar makbuz mukabilinde komisyona tevdi 

eylenıtleri lüzumu ilin olunur. 

Yozgat DaimT EncUmenlnden 

• Ekıiltnıcye kenulan iş: 
Yozgat - Sorgun yolunun 5+270-12 480 inci kilometreltri ara· 

sında 42094 lira 18 kuruş keşifli esaslı tamirat ve imalatı sınaiye iıi. 

Yapılacak tamiratın tahmini bedeli 4375 liradır. 
Bu tamirata mütea1lik birinci keşif cetvelile şc1rtnamelerin 

suretleri Dolm•bahçe Milli Saraylar Müdürlüğü kaleminden 

bilir. 

.~:::: j 
Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır 
A - &ksiltme şartnamesi 
B - Mukavele proiesi 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi 
D - Şose ve köprüler fenni şartnamesi 

I 

Eksltme ağu!'ttosun 24 üncü pazartesi gün saat 15 de Milli Sa-

raylar Müaurlüğü binasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 328 lira 13 kuruştur. Bu paraııın ınalsandı· 

ğına yatırılıp makbuzunun eksiltmenin yapılacağı saat 15 e luıdar 

eksiltme heyetine verilmiş bulunmuı lazımdır. 
Eksiltmeye girecek olanlar ticaret odasma kayıtlı bulunacaklar ve 

şimdiye kadar başka yerlerde yaptıkları tamirat ve inşaat işlerine 

dair elde etlikleri vesikalarla bu vesikaları göıtermek suretile Milli 
Saraylar mimarından eksiltme gününden evvel ayrıca alacakları fenni 

iktidar şahadetnaaıesini ve temınat parası makbuzunu muayyen saate 
kadar eksiltme heyetine tevdı edeceklerdır. 

• 
Ankara Belediyesinden 

Eksiltmeye konulan iş : Ankara şehir mezarlığında yapılacak olan 
ikinci kısım tesviyei lürbiye, istinad duvarları ve yollar, kanalizas· 
yon inşaatı ve keşfinde gösterilen diğer işler olup bedeli keşfi iki 
yüz yirmi iki bin altı yüz elli bir liradır. 

Bu ışe ait keşifname ve sair evrak 11 lira bedel mukabilinde An· 
klra imar müdürluğünden alınabilir. 

Eksiltme vahidi kıyasi üzerinden kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

lhale 22 ağustos 941 tarihine müsadif cuma gün saat 18 de vili· 
yet binasında imar idare heyoti huı.uruuda yapılacaktır. 

E - Husuıi şartnamrı 

F - Keşif, metrai, prGje 
lsteklilerin Yozi'at Daimi Encümeninde bu evrak ve 4artnameleri 

gö·ebili rler. 
Eksiltme 28.8.1941 Perşembe rünü saat 15 de Yozgat Daimi En· 

cümeninde yapılacaktır. · 
f.ksiltmeye iirebilmek için isteklilerin 3157 lira muvakkat temi· 

nat verm~leri ve bundan başka aşağıdaki vesaiki haiz bulunmaları 
lazımdır. 

A - En az on beş bin liralık yol inıaatı yapmıı bulunması, 
B - ihale tarihiuden üç i'Un evvel müracaatla Vilayetten eksilt· 

meye gireceklerine dair vesika almaları, 
C - lnşaat başında daimi surette bir muhendiı vey~ fen memuru 

bulundurulması. 
Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline 

kadar Daimi Encümene getirilerek Encümen Reisli~ine bir makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile röndcrilecek mektupların nihayet 
yukarıda yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür 

mumu ile iyice kapatılması şarttır. 
• • • 

Likör fabrikasında y.ıp. tadilat. Bak: inhisarlar 

raua. 

U. Müd. iliııla· 

--·- ............. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Kuru • 
Kuru Q 

İ s ta n b u 1 B e 1 e d i ye si n d e n : Kuru 
Teminatı Ayva 

Cinai Şekli Muham. bed, 

A) MUnakasalar 
lntaat, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Aydın-Mutia yolunun •'asındaki 4 aeet köprilniln kapalı z. 
kifır ayak üzerine yeniden inı. 

Koyulhisar.la yap. idare binası inş. 

Zara kazasında yap. idare binası inş. 

Ank. Hukuk Fakültesine nakledilmiı bulunan Maa
rif Matbaası içiD sözü reçen binada yap kapı, 
merdiven, dllşeme işlerile yatakhane kısmında 

ahJap bölme ve tesisatı ikmali itleri (Şart 51 lcr.) 
Şııal ıuyu menbaıı tamiri (temd.) 
Kaldınm inş. 

Liı. ör fabrikasında yap. tadilat 
Başköy nahiyesinde yap. bükılmet konatı inş. 
Batlı Esesi nahiyesinde bükQmet kooa~ı inş. 

Sivas Mete-oroloii ista~yonu ikmali inş. 

aç. eks. 
kapılı z. 

' 

paz. 
aç. eks. 

> 

" 

Şarkııla knzuında Gemerek istasyonunda yap. içme kapalı z. 
ıuyu tesisatı 

Dültkln inş. paz. 
Hamam binası inw. > 

30061 65 

11594 64 
11594 68 
10255 48 

938 86 
472 50 

9911 32 
4811 87 
4558 69 
1250 -

24711 24 

862 12 
2;so 53 

laçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt Haatahane Lvz. 

Römaren eaansı 15 kı. paz. 

E.lekti'lk Havagazı·Kalorlfer (Tesisat. ve Malzemesi) 

Zaman müı'irisi: 1 ap. 
Talik teli: 120000 m, 
Sahra kablosu: 190000 m. 
TelefoD kablosu: 7 kalem 

paz. 
> 

• 
• 

9800 -
8400 -

17100 -
8650 -

t, «1tııt f, l ı lıtf' . t''""'• Çema,.,, • ·•· 

Elbise ve kasket diktirilmesi: 162 tak. (tashih) 
Er fotini: 2:>00 çift 
Er kundurası: 1222 çift 

"e~1f)ef, f o~eltme. YUkletme 

Tahmil ve tahliye işi 
İnhisarlar mamulatı nakli: 6000 t. 
Tahmil ve tahliye iıi: 15000 t. 

aç. ekı. 

kapalı z. 
• 

1944 -
25800 -
11242 40 

kapalı z. 25625 -
aç. eks. 
paz. 30000 -

M 8 t r a. J ı t , f • r ~ "'• ar el- lre reOl•r• "·•· 

Odun: 100 t. 
Meıe kömürü : 32.5 t. 
Kuru odun: 509 t. (temd.) 
Tutuıturma odunu: 615 t. 

MDteterrlk 

Yeni kamyon 2 veya 3 tonluk Ooç, Farıo, lnter· 
naayonal ve BOasinı marka, 1 miktar kamyonet 
Şevrole, Ford, _Opel veya Enternasyonal yarım, 
1 veya bir buçuk tonluk. 

Çamaıırhane tesiıatı · 

Mutfak tesisatı 
Bakır karavana: 800 adet 
Bakır ~apah bakraç: 6500 adet 
Büyük bakır kazan (yerli bakırdan}: 470 adet 
Büyük bakır kazan (yalnız konan Avrupa bakır ve 

yekpare) 470 ad. 
Filmaşio demiri: 30 t. 
Çift atlı nakliye arabası: 400 ad. (Dinıil v• taban 

verilmek şartiyle) 
Çidene iıpit v. s. 
Sakız: 2.6 t., litapon: 2 t. 
Santrifuj tulumba maa motör 
Mıh Mustad marka 750000 ad. 
Bezli listik hortum 53X35 m/m ebadında 16 m. bo

yunda: 175 ad. 
Çimento: 500 torba 
Sıtıl ipi: 11000 m.·rergi ipi: 40900 m.·tepe urranı 

27000 m.·erkek kanca: 15000 ad.-dişi kanca: 
26000 ad.·şerit kolan: 18000 m.·kanavice: 
20000 m..tahta kapı düA-mesi: l '30000 ad.-yu· 
varlak halka: 180000 ad.-balmumu: 700 k.•tah· 
ta çollk: 200000 ad. 

Font boru: 3000 m. 
Çinko: 20 t. 
Demir direk: 70 ad. 
Çift atlı nakliye arabaıı yap. taban vo dinrif de· 

miri müteahhide verilmek şartile: 200 ad. 
Dökmeci kumu demir için: 1000 t. 
Yün iplifi: 28/2 No Z t.-20j 1 No: 2 t. 
Nakliye arabası: 100 ad. 

fnelı! , 2•hh•. Et. Sebze, v.e. 
Kuru ot: 480 t. 

• 456 t. 
> 550 t. 
> 1080 t. 

• > 200 t. 
> 336 t. 
> 866 t. 
> 400 t. 

Zeylin yafı: 10 t. 
,Zeytin taoeıi: S t. 

paz. 
> 

• 
kapalı :ı.. 

kapalı z. 

> 

paz. 

• 
) 

> 

> 

> 

• 
kapalı z. 

• 
aç. ekı. 
kapalı z. 

pu. 
> 

> 

• 
kapalı z. 
paz. 
> 

2000 -
K. O 07 
69520 -
18450 -

!>375 o' 
18750 -
'46400 -
61750 -
39480 -
4ı300 -

K. O 70 
70000 -

346 06 

Beb. O.Ol 
14875 -

72208 -

10000 -
20000 -

6000 -
35000 -

5500 -
16500 -
18000 -

kapalı z. 31200 -
• 29640 -
• 35750 -
• 70800 -
> 13000 -
• 21840 -
• 56~90 -
• 26000 -

paz. 9000 --
• 1500 -

Teminat Müracaat yeri 

2254 62 Aydın Villyeti 

869 60 Sivas inhisarlar Baı Müd. 
86C} 66 • 
769 - Naha Vekaleti 

lzınir Viliyeti 
35 44 lstaobul Belediyesi 

743 87 inhisarlar U . Müdür. 
360 - Erzincan Nafıa Müd. 
341 90 • 

94 - Sivas Nafıa MilJ. 
1853 34 Sivas lsk an Müd. 

64 66 Reşadiye Belalediyesi 
193 55 Çarşamba Halk Partisi Baıkan. 

- - inhisarlar U. Müd. 

735 - P. T. T. U. Mücl. Ank. ve lst. 

630 - • 
1283 - .. 

649 - ) 

Günü Saat 

28-8-41 16 -

11·8-41 15 -
6-8-41 15 -

'20-8-41 15 -

• 

11-8-41 11 -
7-8-41 14 -
19-8-41 9 40 
7-8-41 16 -

7-8-41 16 -, 
15-8-41 15 -
25-8-41 15 -

20·8·41e kadar 
7-8-41 15 -

• 

Tahm. bed. 

'o oo 

112 20 

24 40 

140 00 

6 00 

~Sı~ır e 
4 50 Kadıköyilncle Osmanağa mahallesioİll · Patat 

ki~ eı 
çeşme sokafında 25 numaralı dük Sıtr el 
zının ıatışı. . J<. ot: 

8 42 Kadıköyüade Osmanağa mahaJlesin•° Keyu 
vuı seka2'ında 9·48-48f 1 dükkan aJl Me .

0 

roını 
satışı. tlı 1 2 

1 13 Kadıköyünde Osmana2a mahallesioiıı Be ' 
paşa caddesinde 8-32-34 clepo ank•ııf 50~az .1 
tışı. &•n. I 

10 50 Unkapanında Haraççı Kara Mehmet .ı) 
· · H y ııı" 1~1' e sının oca •kup sok,ğında 1 nu .. d 
ankazının satışı. ~a eya 

O 45 Kedıköyündo Osmanata mahallesiııiıı ,ıiır e 

hhanım sekafında 1 numaralı dOkki' > 

ZIDIO satışı. 

346 06 25 96 Umumi bahçelere yaptırılacak arab• 
alınacak çidone ispit vesaire. • 

472 50 35 44 Beylerbeyinde Küplüce caddesinde Şt • 
sokafıntn kaldmm tamiratı. > 

Tahmin bedelleri ile teminat mikdarları yukarda 'f' 
ayn ayrı pazarlıta konulmuJtur. Şartnameleri Zabıt ve~ 
lit Müdürlüğ'ü kaleminde ıerülebilir. ihale 7.8.941 perşe:ııbt) 
saal H de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin teıııİ t 
buz veya ınektuplarile ihale ıünü muayyen saatte Daimi v!•na • ı 
de itulunmalan. •ın af 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~___.,, 

~l!!!!'Jl!l!!!!!!m!!!!!!!!!l!!!!!'!!!!!!!!~!!!i!l!!!"!!!!!lll!!!l!!!!!!!l!l!!!l!!!!!l!!!!!!!!!9!!1!11!!!!~t!ll a k ı i ya 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyarr aıat, Hastahane Lvz. 19-8-41 10 30 

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

15 -
16 -
11 -
16 -

A•kr1'3tifabrikalar U. M. Satanalma Komlsyortıl Ai 
Malzemenin cins ve miktarı 6 ton Klorbarynn ihalesi 3J'lepo1 

ma ıünü saat 14 de Muhammen bedeli 7200 lira kati tenıio1 en ou 
lira • lluştu 

Malzemenin cins ve miktarı 50 ton ıoda ihalesi 8.8.941 Şart 
nü saat 14.30 da muhırıııncn bedeli 11250 lira lcati teminatı 1~ f( 
lira. tn 

145 10 lst. Limanı Sahil Sıhhiye Mrk. SAK. 19·8·41 15 -

Malzemenin cins ve miktarı 50 M3. ıhlamur kala 1 ihaltfl 
cuma filnü saat saat 15 te muhammen bedeli 3500 lira kati 
h 525 lira. 

1875 - Merzifon Ask. SAK. 22-8-41 1' -
Malzemenin cins ve miktarı 12-20 ton yerli linters pa01ol' p• 

1.8.941 cuma fÜnÜ saat 15,30 da muhammen bedeli 6200 •ta Jr 
844 - Gümrük Mub. Genel K. SAK 21-8-41 15 -

1921 87 Samsun Tümen SAK 
90 - Samsun inhisarlar Başmüd. 

2250 - Ezine Aık. SAK 

300 - Çerlu Ask. SAK. 
170 63 Tophane Lvz. SAK 

4723 - O. Bayazıt Ask. SAK. 
1883 75 Kayseri Ask. SAK. 

- - lst. P. T. T. Mild. 

28-8-41 11 -
8-8-41 15 -

29 S-41 10 -

. r ı 

temınah 930 lira. ~lteri 
Malzemenin cins ve miktarı 1 adet kadralt tozrihı ihaleJ ıtt0 • 

cuma fÜoü saat 16 da. muhammen bedeli 'ı25 lira kati 
933.75 lira. 

. ~ u~.ar.~da cins ve miktarları y~zılı malzem? askeri fabr!k,11 lıta 
müdurlutu merke ı: sahnalma komısyouunca hızalarında gosttll · 

ılen 
ve saatlerde pazıırhlda ihale edilı-cek•ir Muhammen bedel u 

6-8-41 
11-8 41 
12-8-41 
15·8-41 

teminatları hizalıırı ı<i!l ~öı•orilm :stir Şıırlna:neleri parasızdı' te 
11 _ .~. * Olor 

:ali ek 
14 3o 1 15 k1. röın:ıren esanı11 alınacaktır. Bak: inhisarlar U. rJ ilddet 

16 - 1 ......,1 tanal 
10 -ı larına. ra11oa 

a @!F!!!l•!!!!!IE ;!!!!ek!!!l~!!iri!!!!!!k,!ı!JH!!!!a!!!!v!!!!!!a g:ı.t!• ;~z!!!ı, !!'!!!'K!!!!a!!:!I o!!!!r i!!!!f e!!!r ~(!!'!T e!!ls!!!!!!i s!!!a t~v ~e ~M!!!a!!!!!!I z~. )v lııeı., 
15 ıUn zarfınd ı tan 

Tasfiye hallnde Ankara Havagazı TUrk Art,; Beh 
. Şirketi Tasfiye Heyetinden: •hn, 
Evnfı 1 ld26 sayılı ölçül,.r niı:.ırnnamesi nültüınlerine u'{I .30 .4 

703 13 D. 9. Y ulları Anlc. ve 
Şefli ti 

1406 25 
3460 -
4337 50 
2961 -
3172 50 

> 

Tophane Lvz. SAK. 
> 

> 

• 

Haydarpaıa Sevk 
18-9-41 
18·9-41 
8-8-41 
8·8-41 
8-8-41 
8·8·41 

lı tasdi.kli ve illt muayeneleri şirketiınizin ayar istasyooun<b f' •cakl 
15 _ şatlıy1e •örQj 
15 _ I 1800 adet kuru havara:ı:ı sayacı 1,5 ili 3,00 m3/ saat tr.::: 
15 - f irtibat 3/4, ~ 
15 - 300 adet kuru ha vagazı sayacı 5,5 ili 6,00 m3 saat 1 U 
15 - irtibat 1" M. 
15 - 300 adet kuru havarazı sayacı 5,5 ila 6,00 m3 saat ta~'1 

Bche 

5150 - lıt. Kom. SAK. Findıklı 
9500 - Erzurum Aık. SAK. 

25 96 lst. Belediyesi 
inhisarlar U. Müd. 

562 50 lst. Jandarma SAK. 
1115 63 D. D. Yolları Haydarpaıa 

Bayındır Belediyesi 
5418 - Ank. Lvz. SAK 

750 - ft. T. T. U. Mtıd. Ank. ve lst. 
1500 - .. 
450 - > 

3250 - Erzurum Aık. SAK 

412 50 D. D. Yolları Haydarpaşa 
1237 50 Deniz Lvz. SAK Kuımpaşa 
2700 - lıt. Komut. SAK Fındıklı 

2340 -
2223 -
2681 -
5265 -

975 -
1636 -
4221 -
1950 -
675 -
112 50 

lı.mir Lvz. SAK. Ask. Posta 1137 

• 
• 
> 

• • 
• 
> , 

Bolayir Ask. SAK. 

6·8-41 15 -
6-8-41 11 -

7·8-41 14 -1 
10 30 

tibat 1-1/4" den:ı 

5 adet kuru h,varazı uyacı 15.00 m3 saat talcttında jrl~ıba 
3 adet kuru havagazı sayacı 22,:>0 m3 saat takatırıl' lnnı:ıı 

2-1 /2" ıılı 

Tekliflerde fiyaltan başka malzemen in fenni ovufı göj lind 
tutulacaktır. Yapılacak tekliflerde { ııni izahat verilmesi ve gl 8-8·'1 l 

19 8·41 
20-8·41 
20·8-41 

10 45 e~safı ile teslim müddetinin bildirilmesi lazımdır. 
15 - Tekliflerin en reç 19 atustos 1941 tarihine kadar şirket ınin 
15 3g lütüne relaıiş bulunmaları lazımdır. 

19-8-41 
-23-8-41 1 1 - · 

18-8-41 11 -
20·8-41 11 -
19-8·41 15 -
7-8-41 10 -

22-8-41 15 -
1 . -8-41 15 -

7-8-41 11 30 

11 -
11 -
11 

·--
Mensuc~t-Bbıse-Kundura-vamaşır v. s 

o o 

l5 o 
Ankura Emniret MUdUrlUğilnden: 

Motosikletli polis memurları için çizme açık eksiltıııe 10 0 
tırılacaktır. 

Beher çift $zmenin muhammen bedeli 28 lira ve ilk teı9 
483 liradır. 

Ekıiltme 18.8.941 pazartesi günü saat 16 dadır. J 
6 

O 
isteklilerin ıösterilen ıün ve saatle emniyet müdUrliiJ6 11 

!anacak komisyona ıeJmeleri. 5 O 

lstanbul Beledlyeslnden : 
o 

Tahmin bedeli ilk teminalı 

--------------
1770,00 132,75 

3685,4JO 276,44 

•hınl 
•Yrı 

Darülaceze müeıseseııinin ~ Ud -
yacı için alınacak 15 birı 11 14 ~ 
tes, 30 bin aded yumurl• ' lllc 

aded limon. I tııu 
Mezarlık mü'1ürlüğü için • 

28·8-41 
28·8-41 
'28·8·41 
28-8·41 
28-S-41 
28-8-41 
28-8-41 
28.8-41 
11-8·41 
11-8-41 

bin metre patiska . 
Tahmin bedellerile ilk teminat ınikıarları yukarıda yaıtl~ f)7S 

rı ayrı temdiden açık elı:siltmeye konulmu,tur. ŞartnarneJefl t 

~~ = muamelat müdürlütü kaleminde ıörülebihr· ihale 13 8.941 ~ 0 tll 

günü ıaat 14 do daimi encümende yap1lacıık.tır. Talipleri" 1 ııı. 
16 - 1 

11 -
11 -
11 -

16 
_ n•.t ıı:akbu.z veya mektupları ve 94

0

1 yılına ait ticnrt't ode5 ,ti 
rılo ıhale iOnü muayyen uatte daımi enc;üıuende bulunııı•1 

j 

• 



• 

• 
4 A,_..ltlJ 

MONAKASA GAZ!T!'.SI 
~uru ot: 2250 ,,. t. 

Hıuhmköy Ask. SAK. 26-8-41 14 -
~uru ot: 768240 k 
•Uru ot: 982 2 • ,,. . t. kapalı z. 53776 10 3937 - Ank. Lvz. SAK. 25-8-41 11 - ihalesi 8.8.94 t Cuma ~Onü soat 15 de mezkur komisyon J;inaıınd: 

yapılacaktır. • 68754 - .f688 - 25·8-41 15 -
"-Uru ot: 72? 4 
' . t. 
~YVl reç I' 7 • • • 20 ton sade ya~ı pazarlıklı satın alınacaktır. M h > 50988 50 3800 - • 26-8-41 16 -1 • e ı: t. - Viıne: 12.5 t. • Kayı•ı: 12.5 t. 
, ~ır eh: 316 t. (temd.) bedeli 34000 liradır. u ammen 25600 - • 26-8-41 11 
atates: 290 t. 
ıtr •ti: 3 t. (temd.) 

pız. 695:.!0 - 4723 - D. Bayazıt Ask. ..'>AK. 12-8-41 16 - Hususi şartlar ve evsaf Topkapı Maltepe A!keri S 
yonunda görülebilir. ahnalma ltoraiı· > • 31993 - • 12-8-41 15 -

Pazarlık 7.8.941 Perşembe rünü uat 11 de mezku· r • ot: 1000 t. (temd.) 
•yun eti: 16 t. 

> 1350 - Gemlik Hast. SAK. 6-8-41 yapılacaktır. komisyonda paz. 64000 - 4800 - Sıvas Tumen SAK 7-8-41 11 -
Kat'i teminatı 5100 liradır Talı'pl . '-' - d eroiaıek: 3150 k.· zeytin tanesi• 14~0 k k kakalı .z. 5760 - 432 - Sım1Un Askeri SAK 12-8-41 16 - · erın mezını~ run e müracaatları. 1 2 • , .- ma arna·. · t.- 4ehriye: 600 le. 

Y•z peynir: 144Q it.- patatl's: 4 t.- le • 
~an: 5 t. · ot. 4,5 t. 

ır eti: 11 t. 
deyafı: 

aç. ekı. 

, 
• 

paz, 

• 14·8-41 15 - (DEVAMI DôRDONCO SAYFADA) 

• 14-8-41 l4-
Balıkiı Rum Haıt. Galata Büyük 19-8-41 14 -

Balıklı Han No. 59 
lst. Komt. SAK Fındıklı 7-8-41 16 -

ır eti: 132 t. 
> 253 t. 
) 132 t. 

30000 - 4500 - T opkapı Maltepesi Ask. SAK 11-8-41 16-

r inhisarlar . Müdürlüğünden : l 
r._~-------=--~ .. 
Cinsi Mikciırı > > K. O 40 4891 - Babaeski Ask. SAK 15-8·.fl 11 30 

5677 so ------ Eksiltme tekli ------• K. O 35 • 15·8·41 10 -
3758 -

Saltız -----------2500 kr • · n t. • K. O 38 
2194 50 

15-8-41 12 - Litapon 2000 .. pazarlık 

• K. O 38 > 15-8-41 15 10 
2194 50 

• 77 t . • • 
1 - 29.7.941 tarihintle yapılan eksiltmesinde t 1. h · ) K. O 3i .. ıS-8·4 l 15 -

K. O 35 1443 75 
• 55 t. > 

ıç.' d k d · . a 1P zu ur etmedı-5ın en, yu ar a cıns ve mılı:darı yaztlı iki kalem J • 15·8·41 16 -
K. o 35 866 2S 

• 33 t. > ~ · h. ma zeme şartname ve numuııesı veç ıle pazarııklı utııı alınacaktır , 
> 15-8·41 17 - 2 - Pazarlık 8.8.941 cuma günü saat 10 30 da K b t t L 

(8 M üzayedelar Ş L • 1 • a a aş a eva-zım U•e'?1ız A ım Komi~yonunda yapılacaktır. 
3 - ~artname söı.ü reçen Şubeden bedelsiz alıuabilir ve nümu

ne aynı yerde ıörülebilir. 
Bıkırk

0

öy Malmüd. 12-8-41 1 

•e dükkin enkazları lst. Belediyesi 7·8·41 14 -
in •facı: 2,.216 m3 paz. M3 17 82 

• * • 
(6623) 

1 - Evsaf listesi muci binc .. maa t - 2 d 
~~-,.!'!!!~111!!!! .... ~"!!J!l~~'9!!~· •• ~!!!!1_!!'!!!!~--!!!!'!ı±~~·~:~ç19~,~:.;r~t.~4&911!!!!~~ ... !!!"~~!'!l!l-.ıı~&~==~l~O~S;ı~va;ı~O~r~m;a~n~Ç;e~v~~~r~~:..~-~~~u:-d;.~.~w-ns~~l4~-~8~-4~1~15 -

kliY!_t-Yükleme-Beşaltma 
. pazarlıkla satın alınacaktır. ~ mo or a et santrifuj tulumba 

2 - P_azarlık 19.8.941 sah gilnü saat 10,40· da Kabataıta Leva
zım Şubesı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

A·Toprak M•h•UUerl Ofisi .Ak,ehlr Ajansından: 
1lan•ırrııza ait hububatın depolardan vagona ve vagondan :o •ra nakil, tahmil ve tahliye işi 30. 7, 941 tarihinden itiba· 
~n bir gün müddetin açık eksiltme suretile münakasaya kon· 
ur. 

Şartııanı · - k · · 1 ' d b 1( eyı gorme ııtıyeu er a1ansımıza Te tafra a ulunanla· 
onya ve Afyoa ajanslarımıza ve eksiltmeye iştirak edecekle· 

en a-eç 11.8. 941 ötleye kadar ajan11mu& müracaatları. 

~at, Benzin, Maki na ya~la rı 
li.adunkor Askeri Sabnalma Koınlsyonundan : 

Parti parti oduna verilen fiyat pahalı gör üldüfünden yeniden 
rl_ıkia eltsihmesi 5.8.Y<il !>alı filnü saat 14 de Hadımköyde 
erı .Satınalma Komisyonunda yapılacak,ır. Taliplerin belli va· 

le Komi)yona J"elmeleri. 

latanbul C. M. U: liginllen: 
İıtanbul Ceza ve Tevkif Evi kamyonetinin bir senelik tah.ııin 
len ~e ıııecmuu nıubı.a.men bedeli 1002 lira 83 kuruş ve mrıvak· 
!cmınatı 75 lira 2ı lı.uruş olan 3600 litre benzin ile 250 kilo 1

•
0

r Y•iı ıhlıyııçları açık eksiltmeye konulmnş ise de 29.7.941 ta· 
ı ek11ltmede talıp çık d d . . 

ma ıtın an bu hususdakı elı.sıltme 10 fÜn 
detle uutılm~·ı a ve e'- ·ıt . 8 8 

. __ 
..... n .. sı menın .. 941 Cuma runu saat 15 de 

aına k:uOr verilmiş oldutundan isteklilerin mezkQr ınn ve saatte 
tanahmette Ceza ve Tevkif ~inde toplanacak Komisyona kaauni 
ıelerıle bırlikte müracaatları ilan olunur. 

•nbui levazım AmirllOI Sstmalma Komisyonundan 
Beher kUQsuna 7 kuruş tahmin edilen 3ı,500 kilo mefe kömü 

•hn•caktır. Pazarlıkla ekıilmui 11.8.941 Pazartesi günü saat o d ·ı· . 
a _ophanede Lv. Amirliti aatuı alma komisyonunda ya· 

~aktır. ilk teminatı "70 lira 63 kuruttur. Şartn~mesi komiıyon 
Otülür, Taliplerin belli nkitte komiıyona r•lmeleri. 

U< 
~. M. Vekileti Satmalma Komisyonundan; 

d he~ . tonuna tahmin edilen fiyatı ~84,:11:S lira olan 500 ton 
eıııı.~ı Pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 6.8.941 Çır

fun11 saat 11 dedir. Kati teminatı 16,719 liradır. Evııııf ve 
•ınesi 711 k ._ b.1• d . 
1 uruş mu .. a ı ın e M. M. V. Satınılma Komısyonun-

:~:•b,ilir .. lsteltlilerin kanunun emreltiti belgelerle ihale jÜn ve 
Koınııyonı ıelmeleri. 

latanbul Beledlreslnden : 
beJ. İlk lem, 

------
121 50 Bakırköy kazası için alınacak 2 adet elektrik 

ve 3 adet el ile müteharrik canavar düdüğü. 
151 88 Darülaceze müessesesinin yıllık ihtiyacı için 

alınıcalt 7500) kilo soba ve fırınlık ıürıen 
odunu ile 5000 kilo manıal kömürü. 

ıos 75 llk oltullar için razbanelerden alınacak l'iOO 
ton kok kömürü ile Kuruçeşmeden alınacak 

30 ten krıple maden kömürünün nıakli işi. 
l~ 95 Dariılaceze müessesesi için def'aten teslim edil

mek üzere ıatın alınacak pirinç unu, nişasta 
5 00 şehriye ve makarna. 

346 88 Darülaceze müessesesi için alınacak kösele vi-
0 00 dali, ılase ve ·meıin. 

'l2 00 Taksim bahçesi için alınacak 150 anbar kumlu 
h . bahçe çakılı. • 
ıtıın bedelleri ile ilk temin~t miktarları yukarıda yazılı işler 
~~ :çık eksiltmeye konulmışlur. Şartnıameleri zabıt ve muıme-
4 urlutü ltaleminde ıörülebilir. ihale 18. 8. 941 pazartesi fÜnü 

dııııı.ıi encümende ypılacakhr. Taliplerin ilk teminat makbuz 
ll:ıtlc;tuı.ıları ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikalarile ihale 
llıua) yeıı natte Daimi Encümende bulunmaları. 

5 Ankara Vallllllnden : 
bıali~~ ~uhammen bedeili 10.000 a<let lüküıtürüm dikme ~~ 

~ 1 nııı açık ekı.ilımeye konulmt olduğ'undan şaıtnameuaı 
" ve hipodrom miidürlütünde l'Örebilırler. 

Talplerin 18.8.941 pazarhııi ıüuü saat 15.30 da vilayet daimi 
~ncümenfne müraeaatları. 

Erzurum Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Dıngil ve taban demirleri verilmek şartiyle yaplırılacak 400 adet 

çift atlı nakliye arabasının 1.8.9 U ıünkü paurlığ'ındı ut idi çık
madı~ındau tekrar pazarlıkla ahnacaktır. 

Pazarlıtı 6.8.941 çarşamba günü saat 11 de Erzurum Askeı i Sa· 
tıııalma Ko. da yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 70000 lira ve kati te.oinat 9500 liradır. 
Çift ath nakliye arabasına ait şartname her iÜn Ko. da görüle

bilir. 
lstekli\t-rin belli gl\ıı ve saatte temiuat makbıızlariyle Ko. na mü

racaatları. 

Ankar• Beledlreslnden: 
Bahçeler müdürlütü kamyonları için alınacak 22 parça malze· 

me on beş a-ün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli (705) lıra (42J kuruştur. 
Teminat (52) lira (91) kuruştur. 

Şartnamesini görmek ve bedehiz almak btiyenlerin her gün 
encümen kalemine n isteklierin de 19.8.941 salı ıünü saat 10.30 
da belediye dairesinde müteşekkil daimi encümene müracaatı rı. 

* "'• Bahçeler ihtiyacı için alınacak .,eş nnidc (27050) adet 
sakaı on Def gün müddetle açık eksUta.ıeye konulmuştır. 

Muhammen bebeli (722) lira (SO) kuruştur. 
Teminat (54) lira (19) kuruştur. 

Şartnamesini ıöımek ve bedelsiz almak istiyenlerin her fÜıı 
encümen kalemine ve isteklilerin d 19.8.941 salı fÜnÜ saat 10.30 
da belediy~ da.iresiı' e müteşekkil daimi eııeüwene müracaatları. 

D. D. yolları ltletme Umum MUdUrlUQUnden: 

Muhammen bedeli 28050 Yirmi sekiz bin elli lira olan 10.000 
metre dekovil rayı 5000 adet dekovil traversi, 2000 adet deko· 
vil cebiresi çift ve takriben 1000 Kı. cebire travers civatasiyle 
100 adet vaıonet 19 Eylül 1941 Cuma günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında ıatın alınacaktır 

Bu işe K'irmek istiyenlerin 2103,75 (iki bin yüz üç lira yetmiş 
beş kıaruş) liralık muvakkat temiııat ile kanunun tayin ettiği 

vesikaları ve tekliflerini ayni a-ün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reislia'ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 100 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezuderiude 
satılmaktadır. 

lstanbul Levazım Amlrllll Satlnalma Komlsyonund•n: 
Beherine 80 kuruş tahmin edilen 10,000 adet bakır yemek ta· 

bafı abnacaktır. Pazarlıkla ekıiltmeıi 6.8.941 Çar~amba günü ıa· 
at 14,30 da_ Tophanede LT. AmirUfi satınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. ilk teminatı 60()ı liradır. Nümunesi komisyonda görülür, 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
• * • 

750000 adet mıh alınacaktır .• Bale: lst. Jandarma SAK ilRolarma. 
....... 

2 adet santrifüj tulumba ile sakız ve Iitapon alınacaktır. Bak: in
hisarlar U. Müd. ilanlarına. - - F re •z ===~r na nsv= z· mz 'P'W! 

Erza~. Lahire, Et, Saı>ze v. s. 
Topkapı M•ltepealndekl ••tınaml• komisyonundan: 

60 ton pırinç pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 27600 
liradır. 

Husıı.i şartlar ve evsaf T opkapı Maltepe Askeri Satınalmı komi· 
syonunda iÖrülobilir. 

Pazarlık l:l.l:l.941 Cu.ıaa rüııü Satal 10 da mezkiır kooıiııyoııda yapı
lacaktır. 

Kati timinatı 4140 liradır. 

• * • 31.7.941 tarihinde pazarlıkla utın ahnacak olan 5478 ton 
kuru ota talip çıkmadıtındau tekrar par.artıkla satın alınacaktır. 

Huıuııi şartlar ve evsaf Topkapı Maltepesinde askeri ıatınalma 
koıuisyoııunda ıörülebilir. 

Toplan lhale edilebilece~i ıibi ufak partiler halinde de ihale edi
lebilir. 

3 - Ev:.afı hakkında bahsı geçen Şubeden malılınat alınabilir. 

...... (6625) 1-4 

l - Şartname. keşif ve projt"l P rİ m ıcibince likör fabrikasındaki 
taJilat işı açık eksıltmeye konmuştur. 

:l - Keşıf bedeli 9918,32 lir&dır. Muvakkat teminatı 7A3 87 ı· d 
3 L'k. ı ı9 8 9 , , ıra ır. 

- ı:. sı tme • . H salı fÜnu saat 9 40 da K b t t L , b . • a a aı a eva :tını Şu emızac:kı Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
~. - Şartname, proje ve keşfi bnhsı feçen Şubeden paraıız alı· 

nabılır. 

5. - istekliler bir fen adamını inşaatın sonuna kadar daimi ola· 
rak ış ~a4ında bulunduracaklarını noterlikten u.usaddık. bir taahhüt 
·ağıdı ıle temın etmelerı ve bundan ba~ka asfari 10.000 l ı k b 

· · ff ıra ı u ıılDı ın~aatı muva akıyetle yapınıı olduklarına dair veıika ibraz et-
ıneleri lilzıındır. (6638) ı-4 

* * * 
l - Şarlııaıııesi mucibınce <15 · kı. römaren esan!lı satın alınacaktır. 
2 - Paı:ariılt 19.ö.941 saıı ıuuü ı;aat 10,30 <la Kabataşta Levazım 

Şubeuııı. Alım ı\.owıı.yonunda yapıl.ıcaktır. 
j - ~ rtnawe :.ozu geçen Şabeaeıı bedelaiz alınabilır. 
4 - hteklılc:rın tayın olu o an gun ve saatte teklif edecekleri f ıat 

lizerinden • 7,5 ıı:-üveııme pıırasıyle bırlikte wezkür Komisyuna 
aıuracaatları. (6624) 1-41 

• "' * 
Miktarı Cinsi Muh. bedeli '• 7 "- t•mı· ı .. t ıJ .. • .. Tl'rttbi ------ ----- ------ -------

1200 adet bez torba ':J76 lıra 43.20 Jira ----·-
1. - YukarıcJa cıns ve mıktan yazılı •malzeme 

açık eksiltme usulıle satın aııoacaktır. 

açık ekaıltme 

nümuneıi ~eçhile 

2. - E. ·sıltıne l:.ı.8.Y l1 cı.1ıu:ı ~unü saat Y,J\) dıa 
vıızııu Ştıbesindeki Alım .ı<ocııısyo .ıund.ı yapıtıı.:adır. 

Kabataşta Le· 

J. - Nuıuune:ıı :ıoı.ü ~e1ren Subede göruıebılir. 
.... * 

(6HO) J-4 

1 - Şartname ve kcşfı ınucibince Mııltepe barut dep.,9 u yol ta· 
miri açık ek.:.ıltı..oeye konmuştur. 

2 - Keşıf bedeli •-1989.~7 • liradır. Muvakkat teminatı <374.25• 
lirac.ıır. 

j - E.biıtme 19. 8. 941 salı günu sut 9,3) da Kabıtaıta Lo· 
vazıın Şubesıodek.ı Alını Kouıisyonun..!ıt y.ıpııac dır. 

~ - Şartnaıue ve keşfi soıu geçcıı ~uoeden parasız alınabilır. 

•111Srz (b:>.:>-t) 2-4 

Alalrı&rıfa nallara ınahsu~ muhtelif l.ıoyJil yedi yüz elli bin adet 
nümuuelerı gıbı NıustıuJ ınarlta mılı Taksıw Ayaııpaşadaki Komisyo
oumuı.c.-a ~U Agustoıı 9-it ~arşawbıı gıinu saat ıs ae kapalı zarf ek· 
ıiltmc:tıle 11atın alıııacıık.tır. Mıhların üst uste beherınio muhammen 
bedelı • bır• kuruş ve ılk tewıııalı beş yuz altwış ılci lıra elli kuruı
tur. Şaı l katıaı ve ııüuıuneler her fUıı Komısyooda ıorüldtilır. İs· 
teklıierııı lsıanbul Levazıw Anurlı2ı muh•sebecılı~ıne yatıracakları 
ılk. lemınal mııkbuz veya barııı:a kefalet mektubunu muhtevi teklif 
zarflarını eıuııtıue saaunden bır saat evvehne kadar Kom11yenuınuz· 
da bulundurmaları. (6030) 1-4 
~ ......... ~: !!': •• , • • ...,..E~•:t7»» a.... •:se:ı M:fr.-ny=c r C e9 

Zenıuldak Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Longuldak Vıiayelı içinde .Seycuma·Çaycuuıa yelunun b+OJ0-26+440 

kılometre arasıuda yapılacak 114t>Y.:> iira ~8 kuruı keşıf betlelli 
13+160 kılometrc tulundoıti şoııe 141 kapalı zarf u•uJile ekaUtmeye 
konulmuştur. 

f.ksiltmeıi l 1.i.941 pazartesi filnil saat 11.JO da Zonıul-.Jı:ta Hü· 
kumet konağında D.ıimi Encümen Rıyuetinde yapılacaktır. 

Eiıiltme şartnamesi ve buna mutefttrri evrak Daimi Encümen b· 
leminde ve Nafıa Mudürıyetınde rörule9ılir. 

Muvakkat temınat 1>985 lıradır. 

lıin bedeli 9~1 butçesinden verilecektir. Eksiltmeye rirmek iıte· 
yenlcrın ıbale gününden en az sekiz ıuıı evvel Zonıuldak Vıliyetine 
müra~at ederı:ılı: Vılayet makamından alınmıı müteabhithlc ehliyet 
vesikasilc tıcaret odasından bu yıl ıçin ahnmıı vesika ve lllll•akkat 
teminatına ait makbuz ve e.as teklıfı havi kanuna uygun hazırlanaıı 
kapalı zarfın muayyen saatten bir saat evvel Daimi Encümen Riya-
setine verılmiş olması ilin olunur. (6:.t7:>) 4-4 

e -;'~~iyaz ~ahibı
1 

ve Y-:Zı itler~ u7relttö;u: lSMA:ii: adil f 
8uıldıtı 1•r1 ,.llU••k•- llat ... ••~ lıt..abal 
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Tableau Synoptiqua des Adjudications Ouvartes Aujourd'hui (0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Ob}et de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'ıdjudicat. 

Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 
estimatif provisoire Cahier de!I Charg-eıı Jours Heures l 

l 
Polath Askeri Satmalma Komisyonundan: 

lfsı2 
1 

OJUdications au Rabais 

conatructlc: na·R6paratlon-Trav. Publlcs·Mat6rlel ae Constructlon· Cartographle 

econstr. ıur colonnes en maçonnerie de 4 ponts 
sis ıur route Aydın - Mufla 

Cen•tr. bitisse Aaaı. i Koyulhisar 
onstr. bitisse Adm. au Kaza de Zara 

ifrav. constr. portes, escalias, plancbers, cloisons 
en bois ete. a la 9atisse ae la Faculte de Droit 
oiı a ete transfere l'imprimerie Maarif (cah. 
51 P.) 

Repar. source Şaşal suyu (aj.) 

Pli cach 

Publique 
Pli cach. 
Pli cach. 

Constr. pave Gre a rre 
Modification a la fabriquc de liqueura Publique 
Constr. bitisse bain • 
Constr. Konak ıouvernemental au Nabiye de Başk.öy > 

> " • > de Batlı Esesi > 
Acbôvement conıtr. Station meteoroloiie > 

lnstall. eau potable a la Station de Gemerek du Pli cach. 
Kaza Şarkışla 

30061 65 

11594 64 
11594 60 
10255 48 

938 86 
472 50 

9918 32 
2580 53 
4811 87 
4558 69 
1250 -

24711 24 

2254 62 Vilayet Aydın 78·8·41 16 -

15 _ , 
869 60 Oir. Pr. Monopoles Sivas 11-8-41 

869 60 > 

]69 - Ministere Trav. Pub. Ank. 

6·8-41 15 -
20-8-41 15 -

35 44 
743 87 
193 55 
360 -
341 90 

94 -
1853 34 

Vılayet lzmir 11·8-41 
Com. Perm. Municip. İstanbul 7-8-41 
C. A. E.con . Monop. Kabataş 19-8-41 
Municipalite Reşadiye jusqu'au lO·S-41 
Dir. Trav. Pub. Erzincan 7-8-41 

> 7-8-41 
Dir. Travaux P11b. Sivas 15-8-41 
Dir. Etablis ement lmmigres Sivas 25-8-41 

1 
11 _ı 
14 _ , 

9 40 

16 _ ( 
16 _ ( 
15 _f 
ıs -

Conıtr. boutiqoe Gre a rre 862 12 64 66 Presid. Parti Rep. Çarşamba 7-8-41 15 -

19-8-41 10 301 
••c.eı1;'11. ttı .. irıE• •t rt.ıh l<llltl(.,lt!. · ll'\~1&.I\ tflli El!rlterhttE·fcıunilure pcur Hopitaux 

E.ssence de reı:r.arin: 15 k. Gre i rre 
l le c triciU)·C e2-<. t.e utta 1ı c C ~ nhel (lrıstallatlon et Mat6rlel 

lndicateur de teırıps: 1 p. Gre i rre 9800 -
Fil de ıuspension: 120000 m. > 8400 -
Cible de camparne: 190000 m. • 17100 -
Cible de telepbone: 7 lots " 8650 -

Halalllement-Cheuasures-Tlssus-Culrs 

Confection habits et caşquetteı: 162 completı 
(rectif.) 

Bottineı pr. ııoldats: 2500 paires 
Cbausaures pr. soldats: 1222 paires 

Trensport·C hargerr. ent·D6chargement 
• 

Trav. cbarıement et decharrement: 15000 t. 
Charrement et decharrement 
Transport articleı monopolises: 600 t. 

Comltuatlble .. Carburant · Hullea 
Bois: 100 t. 
Cbarlton de boi.s de ch~ne: 32,5 t. 
Bois ıec: 500 t. (aj.) 
Bois d'allumare: 615 t. 
Mazout: 5;5 t. 
Huile pr. cylindre: 1.8 t. 
Bois: 110 t. 
Petı ole: 6 t. 
Boiı: 8568 t. 

8en2ine: 3600 litreı, huile pr. moteur: 250 k. (aj.) 
Bois {aj.) 

Dlweta 

Ftr Filmachine: 30 t. 
Voituro de transpert i deux chevaux: 400 p. 

{sans essieox) 
Ciment: 500 aacs 
Camion ne.uf de 2 ou 3 t. marque Doç, Farrot 

lnternational et Bu11inr, camionette Cbevrolet 
Ford, Opel ou lnternational de lh ou 1 t. 

lnıtallation buanaerie 

Publique 1944 -

Pli cach. 25000 -
• 11242 40 

Gre i rre 30000 -
Pli cach. 25625 -
Publique 

Gr6 i gr~ 2000 
" le k. O 07 
> 69520 -

Pli cach. 18450 -
Publique 825 -

> 1350 -
, 2220 -
> 1560 -

Pli caob. 

Publiqoe 1002 83 
Gre i rre 

Gre a rı e le k. O 70 
> 70000 -

Publique 

Pli caeh. 9375 06 

lnstallation cuisine • 18750 -
'16400 -
61750 -
39480 -
42300 -

Gamelle en cuivre: 8000 p. Gre i ır~ 
Petit seau avec couvercle en cuivre: 6500 p. • 
Chaudron rrand en coivre indigene: 470 p. > 

• • > dont la boraure en cuivre • 
d'Europe: 470 p. 

Beis et moytu de roue ete. 
Maatic: 2,5 t.- litape>ne: 2 t. 
Porope centrifuge avec moteur 
Clous marque Mustad: 750000 p. 
Trompe en toile caoutchoulee de 53x35 m/m et 

d'une lonrueur de 10 m: 175 p. 
Sable de fonderie pr fer: 1000 t. 
Fil en laine No. 28J2: 2 t. id No. 20/1: 2 t. 
Voiture de transport: 100 p. 
Tuyau en fenle: 3000 m. 
Zioe: 20 t. 
Poteau en fer: 70 p. 
Fabrication voiture i deuıc chevaux. le fer pr l'es• 

sieu a fournir par les autorihiı milit 
Oiverses cordes, crochets, sanırle en ruban, canavas 

ci e · aune, acier ete. 

, 
• 
J 

~li ca<''ı. 
Pli cach. 

Pli cach. 
Gre i rre 

> 

c 

c 

> 

Pli cach. 

346 06 

-·-
la p. O 01 

14875 -

5500 -
16500 -
18000 -
10000 -
20000 -
6000 -

30000 -

72208 -

735 -
630 -

1283 -
649 -

C. A. Econ. Monop. Kabataş 

Adir: Gen. P. T. T. Aak. et lst. 
> 

18-8-41 15 -
18-8-41 16 -
19·8-41 11 -
19-8-41 16 -

f45 80 Com. Ach. Olfice Sanitaire Littoral 19-8·41 15 -
Port lst. 

1875 - Com. Ach. Milit. Merzifon 22-8-41 16 -
844 - Com. Acb. Command, Cen. Surveil, 21·8-41 15 -

Douan. lst. 

2250 - Com. Acb. Milit. Ezine 
1921 87 Com. Ach. Oivision Milit. Samsun 

90 - Dir. Pr. Monopoles Samsun 

- 300 - Com. Ach. Milit. Çorlu 
170 63 Com. Ach. lntend. Millt. Tophane 

4723 - Com. Ach. Milit. O. Bayazit 
1883 75 Com. Ach. Milit. Kayseri 

107 :l5 Coın. Ach. Milit. Polatlı 
202 50 
333 - > 

234 - • 
11245 - Com. Ach. Milit. BOyükçekmece İl 

Karaağaç Köy 
75 22 Procureur Ct!n. lst. 

Com. Ach. Milit. Hadunköy 

29·8·41 10 -
28-8·41 11 -

8·8-41 15 -

6-8-41 
1 l-8-41 
12-8·41 
15·8-41 
20-8-41 
20 8-41 
20-8-41 
20-8-41 
18-8-41 

8-8-41 
'i 8-41 

l1 -
14 30 
10 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
11 -

15 -
14 -

5150 - Com. Aclı. Command. Mil. lst. Fındıklı 6·8-41 15 -
9500 - Com. Ach. Milit. Erzurum 6-8-41 11 -

Municipalite Bayındır 
Dir. P. T. T. lst. 

703 13 Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 
Bur. Exp. H.paşa 

1406 25 > 

3480 - Com. Aclı. lntend. Milit. Toph:ıne 
4337 50 
2961 - • 
3172 50 

25 96 Com. Perm. Municip. lstanbul 
C. A. Econ. Mono19. Kabataş , 

562 50 Com. Ach. G~ndarmnie İst. 
1115 63 lere Exploit. Ch. Fer Etat H.pıışıı 

412 50 
1237 50 
2700 -
750 -

1500 -
'450 -

2250 -

lere Exploil. Ch. Fer Etat H.paşa 

Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 
Com. Ac:h. Comaıand. Mil. lat. Fındıklı 
Oir. Gen. P.T. T. Ank. et lst. 

.. 
> 

Com. Aclı. Milit. Erzzurum 

5418 - Com. Aclı. lııtend. Milit. Ankara 

19-8-41 
dans lS joars 

18-9-41 15 -

18-9-41 15 -
S·S-41 15 -
8-8-41 15 -
8-8-41 15 -
8-8-41 15 -

7-8-41 
8-8 41 

19-8·41 
20·8·41 
20-8-41 

22-8-41 
11·8-41 
7-8-41 

18·8-41 
20·8-41 
19·8-41 
7 8-41 

23·8·41 

14 -
10 30 
10 40 
15 -
15 30 

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

11 -

Aşatıda yazılı mevvadd1n hizalarında yazıh şekillerde eksiltmel•· 
ri 20.8.941 çarşamba rünü saat 16 da Polatlıda askeri satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

Kapalı %arflar için ihale saatinden bir saat evvel komisyona tek· 
lif mektuplarının verilmesi. Açık eksiltmeler için ihale saatinde ko· 
mısyenda' bulunması . Evsaf ve şartnameleri komiıyonda 2"0rülür. 

a vere 
•yon h 

alde 
l ? Mi ktarı Tutan T~minah 

Cinıi kilo lira lira ihale şekl i 

Nohut 
Şehriye 

Buli'ur 
Y. Mercimek 
K . mercimek 
Fasulye 
Zeytin 
K . üzüm 
Makarna 
Ç. makarna 
Zeytin yağı 
8eyz ptynir 
Gaz 

,Pirinç 
Sade yatı 
Sabun 
Tuz 
H. tuzu 
Odun 
Saman 
Kuru ot 
Patates 

• K. sofan 
Çay 
Koyun eti 
Sıfır eti 
Salça 
Sirke 
Reçel 
Silindir yatı 
Maı:ol yağı 

Şeker 

15000 
4000 

14000 
14000 
10000 
20000 

5000 
5000 
9000 
9000 
5000 
9000 
6000 

10000 
14000 
10000 
9000 
3000 

110000 
500000 
750000 
15000 
10000 

150 
320 10 
. :.wuv 

9000 
500 
500 

1800 
SSO!J 

10000 

3000 
1800 
2520 
~soo 

2400 
4000 
2000 
2250 
4050 
4050 
4500 
2040 
1560 
4000 

22000 
6000 
517 50 
210 

2220 
10000 
52500 
1500 
1000 
9CJu 

l:t300 
21700 

2700 
75 

250 
1350 

825 
4900 

• 450 
270 
378 
420 
360 
600 
300 
337 50 
607 50 
607 50 
67') 
300 
234 
600 

3360 
900 

37 63 
31 50 

333 
1500 
7875 
225 
150 
135 

1920 
3255 

405 
11 25 
37 5D 

• 202 50 
107 25 
735 

açık eks. 
.J 

> 

" 

• .. 
) 

,, 

) 

> 

• 
kapalı zırf 

• 
açık eks. 

> 

kıtpala zarf 

• 
açık ek•· 

tnii ' 
atını ~ 

Bu 2' ı 
e.rı v 
lıı:ı ı y 

llıyo rl 

lalde J 
lduğu 
•Yorı ll 
ç bir 

ile 
tır. 

neti 
ak 
kit 

fır ce 
'1 edl 

kurt 
oşu 

bır 
•lle 

ı e 
> lr d 

kapalı r.Arf 11 v 
> •ciı 

açık ekS· yap 

> 

• ır. 

ıhtııt 

Ankara Beledlyeslnden : 
•esi 
•aıaf 

'1ştır 
Azami Asgari a 

• 
120 100 sade yarı: Urfa -.ttıa 
70 60 zeytin yatı Ayvalık ••k 
80 70 kuru fasulye: yeni sene mahsulü ı ıdı 

400 350 pirinç: Yabanabat en iyiıi 'enın 

40 35 pirnç unu: Çapa marka ve torba içinde lıt 
150 100 kuru üzüm: çekirdekli İzmir malı leri 
20 15 Salça: Bursa malı :kan 

900 550 kesme ıcker: sandık içinde tohr 
200 180 makarna: irmik alı 1 

350 300 sabun: Hacişakir kuru af \'ı 
100 80 ~oda beyaz renkte. .Jlaen 
Be1eeıliye hastahanesinin bir senelik ihtiyacı olan yukarıda f".ı, 

11 kalem erı.aka istekli çıkmadığından ua erzak bir ay içinde 1" .ın ~ 
lıkla alınacaktır. 

Muhammen bedelleri 1107 liradır. lrıııi 
Teminat 83 lıra 3 kuruştur. ,-ıı: 

1 
Şartnamesini ~örmek ve bedelsiz almak ıstiyenlerin her gu~ 'tru 

cü.ııea kalemine ve isteklilerin dd 8.8.,4 l cuma g-ilnü saat ıo, ta 
belediye dairesinde müteşekkil <lıumi Enc:üıneııe müracaatları . 

Çanakkale Denl3 Komut•nhilı Satlnalm• 
Komlsyonuntlan : ,Q 

Çanakkale deniz komutanlıtı birl iklerinin ihtiyacı olan e'1'J.;•Q 
şağıdn gö:.terildiği 2'ÜD ve saatlerde ıhaleleri kapalı zarfla 1 

sa! 
caktır. ı pı 

Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte ihale rün ve s•• e. 
Çanakkalede deniz komutanlığı sahnalpıa komisyonunda bulıtO l 

• • 1 ~• ın Kapalı zarfla yapılacak ıhalelcrde ıç ve dış :ıarfları kırııı 
1 er 

mumu ile mühürlenmiş olmalıdır. ihale saatinden bir ıaat ev°'' it 
buz mukabilinde komisyona verilmiş olm\lıdır. Postada vaki ~ 51 

meler nazarı itibare alınmaz. 1'1lc 
Aşafıda miktarı yazılı koyun, kuz ı, sığır etleri bir ek•jll e 

yapılacak oldufundan talipler her uç et i d• vermeye mecburd '" 
Evsaf ve şartnameler her gün Çnnakknle deniz komutl'ohfl :k 

alma komi~yonu ile lstanbul deniz satınalma komisyonunda '' _, 
müstahkem mevki komutanlık başkanlı~ında götülebilir. Itır 

İlk teminnt ti 

"' Cinıi Lr. Kr. ihale şekli ihale i'öo 

16000 kilo sığır eti 
12000 • koyun eti 

9000 • kuzu eti 

600 00 kapalı zarf 24.8.941 
~22 00 ,, ,, 24.S.94 l 
391 50 11 24.S.941 


