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4 Mısırın toptan fiyatları 

rıd' 
r. Tesbit edildi 
\o' Ticaret Vekaletinin tebliği : 

Mısırın toptııu zami satış fi-
.,,~t l_an h~k.lund~ki 1.4.1941 ta

ıhlı teblığın lınci maddesinde 
o~ ildirilen istihsal ın • ntakalarından 
il ıaşka aşağıda isimleri yazılı mer

.ezlerin de azami mısır fiyatları 
lit'ricaret Vekaletince tesbi t olun· 

nuştur. 

' Samsun ve Çaraamba esas fi
ratına iÖre Şarki Karadeniz sa· 

den i\ııaret olduğunu ve oradaki 
maliyet fiyatile nakliye fiyatlarını 
tesbite başlamıftır. 

lzmir Fuarına hazırlıklar 
İzmirden bildiriliyor: 

Ankara Lvz. SAK: 
Tue fasulye 1832 
Kuru fasulye 1130 

Ankara Valiliği: 
8ılıçıvan mılze01e1i 1834 
Temizlik • 1134 

Akıehir Ask. SAK: 
I-ıvyon ia, 1830 

Ank. inhisarlar lhşmüd. 
Köprü tamiri 111~ 

Ank. Belediyesi İmar Müd.: 
Bina anka:ıları 1824 

Arifiye Köy Enstitüsü Müd.: 
Ekmek 1813 

A~k. Fabrikalar U. Müd.: 

~ilindeki vilayetlerin fiyat ınura-
5"abe komisyonlarınca teıbit edıl

rıiş olan mahalli fiyatlar (Ordu 
20,Gireaun, 8.25 Trabzon 8,40,Ri
:e 8,50, Çoruh 9 kuruş) bir kilo 
İiökme sarı mısmn bu merkez· 
71erde toptan azami satış fiyatla· 
~/'_dır. Bu fiyatlar evvelki tebli-
3,tin 2nci fıkrası mucibince yüzde 

lzmir Enternasyonal fuarında 
Türkiye Ticaret ve sanayi oda
ları pavyonu ıçıo hazırlıklara 
başlanmıştır. Bu işle meşıul ol
mak üzere bir koınite teşkil edil· 
miş ve Ticaret Vekaletinden ie· 
len bir emirde bu komiteye İzmir 
ticaret müdürü B. Ekrem Ediz, 
ticaret ve sanayi oaaaı umumi 
kiiti'-i B. Tur2ud Türkeğlu ve 
lstanbul Ticaret Odasuıdan Ray 
S ervet Faikin tayin edilmiş ol
dukları bildirilmtştir. 

Ticaret Vekaletl hangi odala
rın ne mi '. tar para 2önclerecek· 
lerini tesb t etmiş ve her mınta
kanın ne gibi mahsul ve mamu
lat teşhir r deceğiai de bildirmiş· 

1 

Sırı ultunlu lcöıelc ve vık('ta 1830 
Ham matnezit 1830 

Ask. Fabrikalar Kırıkkale Gu
rup Müd. 

K. cn:ak 18 17 

) ticaret payını da ihtiva et
•elttedir. 

• Bandırma ve Mudanyada aynı 
:ms mısırın toptan satış fiyatı 

' kuruştur. Bursa ve Balıkesir 
Deı kez kazaları le lnegöl, Kara· 
~abey, M. Memalpaşa, Balya, 

ıll.anyas, Burhaniye, Gönen, Sın· 
il iırr;ı , Susurluk kazalarında top
" an fiyatlar, Bandırma ve Mu· 
~anya iskelelerinden birine kadar 

k /'•n hakiki nakil masraflarının 7 
ıfuruştan tenzili suretile bulunur. 

Diğer mısıra el koma mınta
~alarma dahıl Adapazarı, Hen· 
~ek, Karasu, Kandıra kazalari le 
~olunun Düzce ~azasında azami 
~ fiyatlar, lzmit veya Akça\coca' ya 
~ıuaran hakiki nakil masraf mm 

tu iki merkez için tesbit eailmiş 
ı;>lan 7 kuruş fiyattan lenzi\ olu· 

1 aarak ltulunacak.tır. 
Diter hususlar hakkında mmr 

• fi yatlarının tesbitine dair 1.4.941 
• brihli tebli2' hükiimll'ri tatbik o

ad\unur. 

Odun fiyatlan 1 

,; 
Şehirimizaeki bazı oauncular 

Fiyat MUrakebe Komisyonuna 
müracaat ederek evvelce odun fi

.,hatlarına konan narhın bu ıün 
J.çin hiç de kabili tatbik olmadı-

• tını, nakliye masraflarının çok 
pahalı oldutunu söylemiş ve fi
yatların serbest bırakılmasını is
temişlerdir. 

tir. Bu numunelerden bazıları 
şehrimize ıelmiş bu\unmııktadır. 
Diğer vilayetlerden de nü
munelerin gönderilmekte oldu2'u 
bildirilmiştir. 

Belediye bu sene odalar ko· 
mitesinin pavyonu için sergi H· 

rayındaki C pavyonunu tamamen 
tahsis etmiştir. 

Nebati yağ fabrikalarmda 
HUkOmetçe tetkikler 

ya11t1rıl maktadır 

İımirden bildiriliyor: 

Memleketimizde çıkarılan ne· 
bati yatlar üzerinde İktısad ve· 
kilcti eıaılı bir tetkik yaptır

maktadır. Bu işte ihtisas sahibi 
olan İktısad vekaleti sanayi tet
kik hey'etinden doktor İıken
der, bu münuebetle Menin ha· 
nliainde yaptığı tetkikatı biti
rerek lzmire relmit ve Turan 
yat fabrlka11nda tetkikata baş· 
lamıştır. Şehrimizde laulunan di
ğer nebati yat fahrikalarında 
da tetkıkat yapactak ve mateaki· 
iten mmtaka iktısad müdürü 
B. Kemal Tilkicieğlu ile birlikte 
Bayındıra giderek oradaki neba
ti ya2' iatihsalitını tla ıözden 
ıeçirecelctir. 

Balıkesir Ask. SAK: 
Keyun eti 1817 

Belayır Ask. SAK: 
K. et 1827 

Bursa Ask. SAK: 
Saman 18 17 

Çanak. A:.k. SAK: 
Koyuıı eti 1817 
Küçük ve ltüyük bakır lcaıan 1M31 
K. ot Jil9 

Çamaltı Tuzlası Müd.: 
Hayvan lti33 

<.;erlu Ask. SAK.: 
K. ot 1832 
Sıtır eti 1819 

Çilingirköy Ask. SAK.: 
Sıaır .. ti, saman, et ve oılun 1822 

Çocuk Eı;irgeme Kurumu Genel 
Mrk.: 

Mete etiunu lb2w 
tııleniz Lvz. SAK: 

11.tajer ve tükürük lıokkuı 183't 
D. D. Yolları: 

Kömür küfesi t8!8 

Karpit 1820 
Deri caket 1821 
Çam tomruk 1823 

Dog-u Beyazıt Ask. SAK: 
K . ot 1827 

E.rzincan ASK. SAK. 
K. ot 1821 

Ezioe Ask. SAK: 
K . ot 1817 
Samın 1817 

Emniyet U. Müd.: 
Kreın renk } azlık lcunıaı 1M28 

f.reili Kömürleri lşlet. 
Saticyatı 1824 

Gelibolu Ask: SAK: 
Selıriye 1817 

Hadımköy Ask. SAK: 
Sel.ze 1823 

lıt. Bölge Sanat okulu: 
Muhtelif eruk 1823 

lstarıbul ielediyesi: 

Müd.: 

Yulaf k. ot ve 11p aamın 1121 

Arpı, uman, k. ot ve kepek 1820 I 
Zeytin yafı, Zl'ytin laneai ve kuru ka· 1 

Jlll 1820 1 
lıt. ıchri çöplerinin drni:ı:e dölclilmesi 1 28 
Teneke deliklerinin lehimlenme1İ işi li2&' 

lst. Vakıflar Direk.: 1 
Sadeya} V" ekmek 1833 1 
1 t. C. Muddeium.: 1 

İhale Bilecik Nafıa Müdürlilğilnde teşekkül eiecek Komisyon ma
rifetiyle 17.7.941 perşembe rünll saat 15 te yapılacak.tar. 

isteklilerin 2490 numa •:ılı ar ttırm1, eksiltme ve ihale kanunu mu· 
cibince ilnazma mecbur olduklara teklif mektuplarını teminat mektup 
ve ya makb uzlariyle Tıcaret OJası vesikalarını ve işin devamı mii'1· 
delince iş başına buhınacağma dair bir mühendis veya fen memurun
dan alınmış taahhüJnıtme, muteahbidlik vesikasile bu iş için tatil 
&"Ünleri hııric olmak ür.~re en az üç fÜn evvel müracaatle Vilayetten 
alınmış fenni ehliyet vesikalarile birlikte saat 15 e kadar Komisyon 
Rei lifine verilmiş olması lazımdır. 

Bu işe aid kesif evrakını Bilecik Nafıa Müdürlüğünde ıorebilir. 

Askeri Fabrikalar U. MUdilrlUiU Merkez Sabnalman 
Komiayenuntlan : 

Sal.un, ynt. fasulye ve pirinç 1820 j 
İzmir Lvz. SAK: 

İnşaatın nevi: Adapazannda bir tamirhane ve mü~temilahoın inıa 
ve tesi)i ihale rünü ve saati: 28. 7.94 l pazartesi 15, keşif bedeli: 
245':/4 lira, muvakkat teminat: 1843.05 hrıı. Sıtır eti 1122 

K. ot 1820 
Ekınek 1821 
Sclt:ı:e 1824 

lzmir lıelediyesi: 
Fotin 1824 
Kanali:ı:uyon yap 1824 
F ornıol, kreolin, kükürt, pamuk, liıol. 

etn v. ı. 1810 
Atatürk müı.ui binuı tamir i 1124 
Tınaıtep• •ok. teaviyHİ betonla ıiöşet· 

tirilm~i 1831 
M atltaa clefteri 182.\ 

lı.t. Elektrik Tramvay ve Tü-
nel lslet. U. Müd.: 

Döküm malıemui 1788 
Havai hııt lı:onıelları 1825 

lst. Erkek Ôğ"retmen 
Muhtclıf er:ı:ak 1822 

lzmir Vilayeti: 
Köprü tamiri 1829 
Kamyon 1827 

Konva Ask. SAK: 
Kapr ve beyu peynir 152 1 

Konya Vilayeti: 
Parke inş. 1816 

Kilis Belediyt'si: 
Odun 1834 

M.ıırmara Üssil B.ılıri 
lııaaat yap. 1821 

Manisa Ask. SAK: 
Süt H koyun eti 1824 

M. M. V. SAK.: 
Hamam lıavluıu 1822 
Aspirin sinoniın 1821 
Tifelc kayışı 1819 
Vaketa li20 
Er fotini 1821 
T ranıforınatör 1822 
Sıliıilat dö ant 17 90 
Greş yatı 1834 

Midiyat Ask. SAK: 
K. fasulye 1819 

P. T. T. U. Müd.: 

Komut.: 

Elltiae ve kı~ket ılikt irilm111i 1134 
Samsun Vilayeti: 

Duvar tamiri 1832 

loşaatın nevi: Küçük Yozratta yaptırılacak inşaat, ihale rünil vo 
saati 28.7.941 pazartesi 15.30, keşif !tefli.eli: 15415.50 lira, muvakkat 

1 

teminat: 1156.17 lira. 

Yukarıda yazılı inşaat hizalarında ıisterilen ıün va saatlerde As
keri fabrikalar ı•'llum müdürlüğü merkez antınalma komisyonunca ka-

l palı zarfla ihale edilecektir. Keşif bed~lleri ve muvakk~t . te~inatla~ı 
hizalarında 2österilmiştir. Şartnamelerı parasızdır. l alıplerıu tcklıf 
mektublarını ihaladen uir saat evvel ıetircııelcri. 

Keşif be.leli 

lstanbul lleledlyeslnden : 
llk timinat 

-------------
51,74 

573,90 43,04 

Karaafaç müeuesah eski momurin i.ina· 
sı aahilindeki levazım am9arı ve diter 
odaların zeminlerinin ~imento ile tefriııi. 
Burraz adasıoda Halk Partisinin işral 
ettiği Belediye malı binanın tamiri. 

Keşif bedellerile ilk teminat miktvları yukarıda yazılı itler ayrı 
ayn açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Za~nt ve Maamelit 
Müdürlü~ü kalemınde girülc:bilir. lhate ı8.7.9'11 pazartesi a-ünü saat 
14 de )İ;)aimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makltuı: 
veya mektuplara, ihale tarıhınJen 8 iÜn evvel Belediye Fen işleri 
Müdurlüğüno ınuracaatla alacakları feuni ehliyet ve 941 yılına ait Ti
caret Odası vesikalariyle ihale i'Ürıü muayyen saatte Daimi Encü· 
mende bulunınalan. 

Nafıa Yekiletinden: 

Eksiltmeye konulan: 
Hatay su işleri on dördüncü şube müdürlüğ'ü rnmtaltası dahilinde 

bulunan Amik gölü ve bataklıklarının kurutulması ve Asi nehrinin 
ıslahı işlerinden °bir kısmı mubaınınen keşif ltedeli vahidi fiyat eıası 
üzerinden 244.1:>4 lira 97 kuruştur. 

f.ksiltme 3l.7.941 tarıhine rastlayan perşeınbe ıı:unü ııaat l:S do 
Ankaraaa ~u işleri Reisli~i binası ıçıııtle toplanan Sıı Eksiltmo Ko
misyonu oJasınJa kapalı zarf u:1ulile yapılacaktır. 

Topkapı Maltepe!liııJe Ask. 

istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projssi, bayandarhk iı
leri genel şartnamesi, Umumi Su İşleri fenni şartnamesilo huiuii ve 

fenni şartnameleri, ve proielerı 12 lira 2 l kuruş mukabilinde Su lş· 
leri ReMiğinden alabifüler. 

Eksıltml'ye ıirebilıuek için isteklilerin 13.457 lira 75 kuruthık 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltnıenin yapılacatı i'iloden en u 
üç gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile 
Nafıa Vekaletine müracaat ederelt bu işe mahsıu olmak üzere vesika 
almaları ve bu vesikayi ibraz etmeleri şarbr. 

S.A.K. 
Zeytin yat 1833 

K . ot 1188 

Tophane Lvz. SAK: 
Balık atı ipliti 1828 
Tımar fırç111 1828 Bu müddet içinde vesika talebinds bulunmayanlar eksiltmeye işti· 

Lavemarin kömürü ve meşe kömürü na· 
leli 1134 

rak edemezler. • 
İsteklilerin teklif moktuplulan yukarıtla yazılı saatten bir 

Trabzon Askeri SAK: mukabilinde verme· 
Hatırlardadır ki komisyon o

dun narhını bütün bu 2i8i vazi
yetleri nazarı itibare alarak, ve 
hatta odunun en pahalı satıldıtı 
bir devretle koymuştu. Oduncu· 

T eprak mahsulleri ofiti 
kepek satıyor 

Toprak Mahsulleri Ofisi, ta
aarrufunda bulunan kepekleri 
aatmağa karar vermiştir. İıtan· 
bul değirmenleri, bir 111üddet
tenberi ofis heaabına çalıştı2ın
dan ofisin elin&ie mühim miktar· 
da kepek ve miıket bulundufu 
zannedilmektetlir. 

Tretuar iaş ve teaviye işleri 1821 
Üıküıiar · Şile yolu ıraaıoda yap. tami-

K. ıotan 1826 
Ticaret Vekaleti: 

Ben~in 1827 

saat evveline kadar Su İşleri Reislifine makbuz 

leri lazımdır. 
Postada olan ıeciltmeler kabul edilmez. 

Jların bu g&n bu fiyata daha fazla 
ltir zam ili.vesile aatış yapmaları 

tııtltmkan haricindedir. 
Odunun serbest bırakılışı piya-

1' aada bir ilci hafta evvel 2ördü2'ü-

1' müz aksülimelleri tevlit ettikten 
• ıonra komisyonun biç de bu ci
i~ heti kahul edecetine ihtimal ver-
,pl . 
ı;'mıyoruz. . 

Ô~rendiğimize ıire k.omısyoo 
ı, •ddncuların bu taleplerini dotru· 

dan dotruya olamaz diye kesip 
atmamış, ıe lccek haftaki içtima• 

•' •nda etraflı tetkik edilece~ini bil
dirmiştir. 

Komisyon daha esaslı bir ka· 

r~ vermek üzere şimdiden 9azı 
::~bü~lerde bulunmuş, lstanbula 

i 0 nderen merkezlerin neler• 

Ekmek çeşnisi ıslah edilecek 
Bir müddet evvel Beledıye ta

rafından yapılan ekmek çeşniııi 
j,lah tecrübeleri tamamlanmıştır. 
Belediye kimyahanesinden tahlil 
neticesini bildiren raporlar gel· 
miş, Riyaset Makamına tevdi o
lunmuştur. R3porlara ıöre, ek

mek ceşniıini ıslah etmek müm
kündür. Bu husu~ta tetkiklere 

başlanmı,tır • 

rat 1821 
Şoae katra11lanmaaı 1821 
Tulumlta 1820 

Zon2uldak Vilayeti: 
Şoıe in~. 1822 

UNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Bileclk Nafıa MUdUrlUIUnden : 

2. 7 .941 inci çarşamba günü saat 15 te kat'i ihalı!ııi yapılmak ize
re 12.6.941 tarihinden itibaren 20 ıün milddetle kapalı .zarf usulile 
eksıltmeye konulmuş olan 21U55 lira 31 kuruş keşif bedeli Bozöyük 
• Poyra - Eskişehiı yolunu11 2+ 28!>-28+ 300 uncü kilometreleri ara· 
sın<la ccm'ao 9285 ruetre mikabı hendek hafrilc 5 adet imalau sıııa
iye ve Bozöyük • Karaköy yolunun O t 000-10+50 üncü kilometre
releri arasında cem'an 62~0 metro tul şose tamiratı esasiyesıls 7 adet 
imalatı ııanaiye inşaatı eksiltmesine talip zuhur etmeditinden eksiltme 
2.7.941 tarihiııden itibaren 15 rün uutılmııtır. 

Ankara Beledlyeslntlen 
Ankarada Kurumlar sokatından Büyük ErlcinıharDiye binuma ka• 

aar asfalt tretuvar işine istekli çıkmadıtından bir ay için.Is pu:arhkla 

yaptırılacaktır. 
Muhammen Dedeli 17917 lira 20 karuştur. 
Teminat 1343 lira 79 kuruştur. 
Şartnamesini rörmek ve 90 kuruş mukabilinde almak iıti!eolerin 

her iÜn encümen kalemine ve isteklilerin •• 15.7.941 salı runü aaat 
10,30 da belediye dairesinde müıteıekkil Daimi Encümene müracaat-

ları. 

• • • 
Bomonti bahçesindeki binaların tamir işi. B~k: lnbisarlar U. Müd. 

ilanlarına 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarT alit, Hastahane Lvz. 
M. M. Veklletl Satmalma Kemlsyonundan ı 

Beheer lr.iloıuuaa tahmin edilen fiyatı on üç lira olan bin kilo 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
• 

~--------------------------------------"' 
İstanbul Belediyesinden: 

Cinai Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 

lntaat, Tamirat, Nafıa lflerl, Mal•erne, H•rlt• · 

16. 7.41 de ihalesi yapılaca~ı ilan edilen Paşabaaçe 
fabrikası kanalizasyon ve yol inıaatı işi tehir 
edilmiştir 

Ay'llr ahırı inı. 
lnıaat yap. 
Bekçi kulübesi ve ririı kapısı inş. 
Kanalizasyon yap. 300 m. 
Belediyece verilecek kesme taşlarla esaslı sokak ta· 

miri 
Kemerburraz köy okulu biaHı tamiri 
Üsküdar 46 ncı okul l.inası tamiri 
Beşiktaş 18 inci okul binası tamiri 
Edirnekapı Sıhhat Mrk. ambarında yap. döıeme 
Bomooti bahçesindeki binaların tamiri işi 
Köy kooatı inı. 
Mecidiyeköy, Şişli ve Tak!lim cihetlerindeki sok. 

ıose parke ve adı kaldırım inş. (şart. 114 krş) 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 

> 

pu:. 

• 
af. eks. 

kapalı z. 

9900 -
24098 -

1164 77 
9346 99 
2145 1~ 

250 -
237 60 
248 -

83 60 
3199 30 
2309 -

22707 -

haçlar, Klinik ve ispençiyari allt. Hastahane Lvz. 

Ampul yene camından mzmul 4l50006 ad. (temd.) paz. 33350 -
Diıçi alit' ve edevatı 44 kalem kapalı :r;. 6076 -

Elektrik Havegazı-Kalorlfer (Tesisatı ve Malzome•I) 

Telefon teli: 100 kı. • fincan deve boyau ile be· paz. 
raber 150 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura Çama,.,, v.s. 

Yaka çuhası: 4164 m. 
Kaputluk astarlıfı bezi: 2000 m. 

> kumaş: 100000 m. (~art. 1750 krşJ 
Pamuk ve yün karışık çorap: SOOOO çift 
Elbiselik kumaş ve imali cizme, fotin, kaputluk k11· 

maş ve İmali ve ltattaniye 

paz. 
paz. 
kapalı z. 
paz. 

m. 4 75 
1560 -
m. 3 50 

çifti o 36 75 

rl.obHye, bUro ve ev •traeı, Maapmbta Hah v.a. 

Portatif karyola 
Demir karyola: 200 ad. kapalı s. 6620 -

• ~tt.ee işleri Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 

Kırtasiye paz . 

• 
t · a ldl) et. E' O\elhr a, VUkfetme 

Nakliyat iti İstanbul Mıntakan dahilinde paz. 
Kara nakliyatı: 1000 t. ,. 

Metır1ıltat, f enzln, Makine r•llera v .... 
Oduı:ı kömürü: 25 t. aç. eks. 

MUtefer:r f k 

Toz pompası: 300 ad. 
Blek katran: 1.5 t. 
Muhtelif demir levazımatı: 12 kalem 
Yedek parçaları Lafil silindirleri için 
Radye lambı.aı: 60 ad. 
Sandal yap.: 2 ad. 
Galvanizli köprülü sürgü: 175000 ad. • ıalvanizli 

köprüsüz sürgü:175000 ad. • kesme kanca: 
16000\) (mütteahhit nam ve he1&bına) 

Asitli ve köpüklü yanrın yaracı eczası: 100 ad. 
Kılıç ve sırma kemer, matta, hurç, manevra sandı· 

fı, manevra kemeri ve Bezart Pusulası 
İnce sicim: 600 k. 
Timar fırçası: 150000 ad. (tart. 713 krş) 

Erzak, Zahire, Et, ' Sebze, v.a. 

Sadeyağı: 20 t. 

aç. ekı. 
paz. 

> 

• • 
paz. 
aç. eks. 
.ıç. ekı. 

aç. eks. 
paz. 

• 
> 

paz. 
> K. meroimek: (50000 liralık) 

Beyaz peynir: 9 t. • lcıpalı z. 
Kaşar peyniri: 9 t. 
Sadeyatı: 14,4 t. 
Makarna: 23 t. • sıtır eti: 1,5 t. • sabun: 3 t. • 

ıadeyafı: 3 t. 
Yumurta: 184900 ad. 
K. ıotan: 133 t. 
Koy11n eti: SO t. 
Sıtır eti: 10 t. 
Toz ıeker: 3 t. 
Zeytin yatı: 1.5 t. 
Saman: 160 t. 
Erik: 20 t.·kabak: 20 t.· taze sefao 20 t. 
K. ot: 600 t. 
Sabun 

> 

paz. 
> 

aç. eks. 
paz. 
kapalı :r;, 

paz. 
paz. 
paz. 

« 

> 
.. 
.. 

4000 -

1500 -

315 -

450 -
421 60 
150 -

14825 -

9eh. 4 -

11)2 -
Beh O 95 

31200 -
it. o 24 50 

5850 -
10800 -
21600 -

7645 -
27500 -

Teminat Müracaat yeri 

- - lDhiurlar U. Müa. 

742 - Kenya Harası Müd. 
1807 8S Dıyarbalnr Ask. SAK 

87 3S lzmir Belt-diyesi 
701 02 • 
160 90 > 

11 75 lst. Belediyesi 
17 82 " 
18 60 • 
6 27 > 

240 - İnhisarlar U. Müd. 
173 11 lzmirin Ôrnek Köyü Muhtarlı~ı 

1703 02 lst. Belediyesi 

5092 50 M. M. Vekaleti SAK 
455 70 D. D. Yolları Ank. ve Haydarpa~a 

Vezneleri 

- - lnhisl'rlar U. Müd. 

1483 43 T opbane L vz. SAK 
234 - Deniz Lvz. SAK Kasımpaıa 

M. M. V. SAK 
) 

Ank. Lvz. SAK 

Ank. Lvz. SAK 
496 50 O. D. Yolları H. paıa 

12 39 lıt. Belediyesi 

fstanbul Komutınlığ't SAK Fındıklı 
İzmir Lvz. SAK 

112 50 lzmir Belediyesi 

24 - İnhisarlar U. Müa. 

" 
> 

33 75 lst. Belediyesi 
Aok. Valiliti 

11 25 lzmir Beled. 
1111 87 Tophane Lvz. SAK 

- - lstanbul Cümrülderi Baş Müe. 
Anlc . Lvz. SAK 

lst. Gümrükleri Baş. Müd. 
M. M. Vekaleti SAK 

T opkapı Mal tepesindeki Ask. SAK 
7500 - > 

438 75 Tophane Lvz. SAK 
810 - ) 

1620 - Merzifon Ask. SAK 
İzmir Lvz. SAK 

277 35 Tophane Lvz. SAK 
648 38 > 

2062 50 Eskitehir Aık. SAK 
İst. Kemutaolıfı SAK Fındıklı 

216 - Çorlu Ask. SAK 
168 - • 

Hadımköy Aık. SAK 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
7500 - > 

Tahm. bed. Teminatı 

16S,'.l0 12,39 
Günü Saat 

450,00 33,75 

12,25 

227,53 11,00 

Sıhhat İşleri Müdürlilfü için alınacak ~ 
tasiye. 

Yollar Şubesine ait Lafli silindirleri 
alınacak parçalar. 

Kadıköyünde Osman ata maball~ 
Baıçavuş sokafında 10 No. lu d~ 
ankazının satışı. 

22-7-41 
17·7-41 
25-7-41 
'.25-7-41 
25-7·41 

16 _I 108,80 12,66 

Kadıköyünde Osman ağa mahallesioiııJ 
çavuş sokağında 34-39 No. lı biıı• 

kazının satışı. 

Kadıköyünde OsmaD ağa mahall-' 
Çarşaflı hanım sokatında 1 1 No.lı 1 

15-7-41 
15·7-41 
ı~-7-41 

15-7-41 
25-7-41 
19-7-41 
'..l8· 7-41 

9-
16 -
16 -
16 -

14 -
14 -
14 -
14 -
9 45 

14 
15 

294,40 19,83 

137,40 10,10 

50,00 3 ,75 

105,00 7,88 

kin enkazının satışı. D 

Kadıköyünde Osman nğ.ı mabatl 
Baş Çavuş sokağında 12 No. ııl 
kan anlcazının ıahşı. 

Unkapanında hedim edil~n binala~ 
çıkıp levazım aabarında bulunan ti 
zınm satışı. e 

Unkapanında Kasap demirhu ..ı mah~ 
nin Unkapanı sekağ'ında 34 No. lı 

kin ankazının satışı. a 
UnkapanıoJu Kasap Demirhun mıbJ 

nin Uııkapanı sokağında 48-15 ~. 
1 
1 25,19 1,39 

kahve ankazınan satışı. 
Em inönünde yıkılan 1~ :> parsel N. h 

kandan çıkıp levazım anbarında bul 

29-8-41 
28·7-41 

11 _ı 
15 - 1 

29-7-41 10 -

17-7-41 14 30 
147-41 14 30 
28-7-41 11 -
16-7-41 15 -

29-7-41 15 -

15-7-41 14 -

15-7-41 11 -
12-7-41 10 -

25-7-41 16 -

29-7-41 
29-7-41 
29-7-41 
15-7-41 
14-7·41 
25-7-41 
28-7-41 

9 30 
9 45 

10 30 
14 -
15 30 
16 -
14 -

28-7-41 10 -

21-141 ıo 

17-7-H 11 -

16-7-41 
16-7-41 
28-7-41 
28-7-41 
30-7-41 
14-7-41 

11 -
14 30 

.15 30 
15 -
16 -
15 -

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

ankazının satışı. 
40,00 3,00 Uııbpanında Kasap demirlıun mahal 

nin Kurak çeşme sokatında 6 ~ 
ev ankaı:ının satışı. 

Keşif bed. 

250,00 
237,60 
24S,OO 

83-60 

18,75 
17,82 
18,oO 
b,27 

Kemer burıaz köy okulu ltina11nın t 
Üsküdar 46 cı okul binasının tamiri· 
Beşiktaş 18 ci okul l.i ııasının tamiri·· 
Edırnekapı Sıhhat merkezi aobarınd• ) 

tırılacak döşeme. 

Keıif ve tahmin beJelleri ilk teminat mikdarları yukarda f'. 
işler ayrı ayrı pazarhğii konulmuştur. Ş.ırtnameleri Zabıt ve f 
melat Müdürlü2'ü kaleminde rörülebilir. İhale 15.7.941 Salı 
saal 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat/ 
buz veya mektupl.ırile ihale ıünü llluayyen saatte Daimi Encal3 
do buluomalan. 

~~----~~--------------------------~------_./ 

Bizmut ıu Nitrat 26 a~ustes 941 sıh güaü saat 11 de kapalı f 
ihale edilecefinden istekli 1erin 915 liralık ilk temiııatlariyle -tJI 
teklif mektuplarını eksiltma saatinden behemehal bir sut e~ 
kadar Ankara'da M. M. V. satın alaıa Ko. na vermeleri. 

Kocaell Vliyetinden: 
Vilayet Memleket hastanesi için 84 kalem mualece ve le-' 

tıbbiye açık eksiltme suretile satın alınacaktır. ihale temınuzuo 
pazartesi rünü saat en birde vilayet makamında yapılacaktır 

hammen bedeli 1205 lira 60 kuruştur. İsteklilerin o gün zik" 
saate kadar 90 lira 42 kuruş muvakkat teminat makbuzu vey• t 
melttubile vilayet makamına fartname ve iliç ve tıbbi levazııf 
telerini rörınelt istiyenlerin de viliyat memlaket hastanasine 
caatları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Te.sisat ve Malz.) 
D 

k 
T. H. K. Havacıhk D. Genel DlrektorlUiUnderl: 

1 adet veltmetre (l.er iki tarafa 30-0-30 velt rösterir ~ 
mütemadi cereyan için kadran kutru 70 m/m tib manyeto - ~ 
siı;tem cieprez d, arsenval) 

1 adet amperır.etre (her iki tarafa 200-l:>0·0-150-200 amp/ı 
tetir mütemadi cereyan için kadran 70 mm. tip, manyeto•e~ 
sistem deprez d, arsenval) i 

Yukarıdaki evsafta 1 adet voltme t e ve ampermd re satıl! k 
caktır. Satmak istiyenlerio fiyat ve müddeti ihtiva eden 
25 Temmuz 941 tarihine kadar kabul edileceği ilin olunur. 

Devlet Oom1rrollar1 ve Llmanlar1 ı,ıetma 
Umum ld-.reslndan 

Muhammen bedeli (9700) lira olan muhtelif eb' ııtte • 10 
kanral balinda çeıik Elektrod (!l.8.1941) pazartesi günü saat 
Haydarpaşada Gar bina!ı dahilindeki komisyon tarafındaıı L. 
zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe rirmek istiyenlerin (727) lira (50) kuruşluk muv•~ 
minat, kanunun tayin elti2"i vesikalarla tekliflerini muhtelif 
rını ayni ~ün saat 14 e kadar Komisyon Reialiğine verı:neM 
zımdır. l 

Bu işe ait şartnameler Komiıyoıulan 

tadır. 

lstanbul Hava Mmt•ka Depo Amlr11Qlnder1 ( 

15 b~ygirlik Dizel Elektrojen rurubıı satın alınacaktır. 

K. ot: 2000 t. 
Saman: 500 t. 

• 
50000 -

106000 -
J( o 03 

13100 - Balıkesir Ask. SAK 

28-7-41 
18-7-41 
30-7-41 
12-7-41 
16-7-41 
16-7-41 
16-7-41 
16-7-41 
17-7-41 
17-7-41 
17-7-41 
17-7-41 
31-7-41 

15 -

14 301 
15 -

975 lira kati t~minatının Bakırköy Malın üdürlu2'üne y•t• 
makbuzlarıyle birlikte 22,7.9-ll Salı gı.inü saat 15 d e YeşitkÖf 
Mıntaka Uepo imırliti Satın Alma Komh yonunda bulunmalafl' 

Arpa: 180 t. (miltteabbid nam ve hesabına) 
Sadeyafı: 20 t. 
Sıfır eti: 60 t. 

(B M lizayedaler 

9Dkkan ve ev ankaıı 
Kahvehane etya11 

,. 
aç. e~ s. 
paz. 
kapalı z. 

paı. 

aç. art. 

18000 -
k 1 45 

19500 -

- -- > 

1350 - Afrı Aık. SAK 
2175 - Erzincan Ask. SAK 
1462 5a Kütahya Ask. SAK 

İst. Beled. 
lıt. 4cü lcra Çarııkapı Mılas 

Kıraathanesi 

1-8-41 
29-7-41 

H-
16 -
15 
16 

15-7-41 14 -
16-19-7·41 9 -

• • • On kalem ölçü ileti Elektrik satın alınacaktır, 
450 lıra kati teminatın Bakırköy Malmüdürlütüne y•1 

makbuzlarıyle beraber 22.7.941 Salı ıünü uat 14 de YeşilkÖf 
Mıntaka LJepo Amirliti Salın Alma KomisyenunGa ı,ulll~ 

••• 
Telefon teli, finoanı eave boyunu ile beraber alınacaktı'' 

lnhi1arlar U. Müd. illnlarına 

• 

' 



_../~ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
D. D. Y. ve Llmanları ı,ıetf!le U. idaresinden : 

ıammeo i.edeli 5400 lira olan 1580 kilo yatlı kösele 21.7.941 Pazar· 
ıi fÜnü saat 15.30 on beş buyulda Haydarpa1ada Gar binası dahi· 

~•k tleki Komisyon tarafın.la kapalı zarf usuliyle satım alınndaktır. 
Bu işe rirmek istiyenlerin 405 liralık muvakkat teminat, kanunun 

fin ettiği vuikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün & at ri 
.30 on dört ltuçufa kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

~U•~ lu işe ait 1artnameler Komisyendan parasız olarak dağıtılmakta· 
eii~r. 

• .. & Devlet Demir Yellara ı,ıetme U. MUdUrlU Uden: pı .. 

~ı:ı• Muhammen bedeli 800 lira olan 200 kilo dana derisi vaketa 
• 7.941 Salı günü saat 11 onbirde Haydarpaşada Gar binası dahi· 

UeJifdeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın almncaktır. 
,h 1 Bu işe girmek isteyenlerin 60 liralılt muva"kat teminat ve kanu• 

a tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltıne i'Ünü saatıne kadar Komi~· 
u.s~a müracaatları lazıauiır. 

tı 1 lıı işe ait şartnameler Koınisyendan parasız olarak dafıtılmaktadır. 

lstanbul Beledlyeslnden : 
• Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu Ye zührevi hastalıklar hastanele· 
e Zeynepkamil duğum evi için alınacak Patiska, Amerikan, Peş· 

al al, Havlu, Battı&oiye vt:saire kapalı zarf usulile eksilmeye konul· 
lı ıştur. Mecmuunun tahmin bedeli 13955 lira ve ilk teminatı 1046 

j a '3 kuruştur. Şarr.name Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kale· 
b~n~e 2 örülebilir, İhale 2.8.7:941 .pa~artesi günu eaat 15 de Daimi 

1 ıcumende yapılacaktır. f alıplerın ılk teminat makbuz veya mek· 

1 

fları, 941 yılına ait Ticaret Odası ve kanunu ibrazı lizımgelen 
Jı ter lesaik ile 2490 sayılı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıya· 
ulı\ları teklif mektuplarını ihale g-ünü saat 14 e kadar Daimi En

vermeleri lazımdır. 

ınkara Levazım Amlrhği Satınalma Komisyonundan 
Ayakkabı tamiri için 100 kilo köse!~ salın alınacaktır. İsteklilerin 

ta1'ı:nuneleriyle beralter Ankara Lv. ~mirli2'i salınalma komisyonuna 
ri· iracaatları. 

Cf• )rman Koruma Gnl. Ko. Satmalma Komisyonundan: 

f Orman Koruma Genel Komutanlığ"ı l»irlikleri ihtiyacı için 65765 
fhe çama~ırlık bezin kapalı zarf usulile ihalesi 25. 7 .941 cuma 
tü aaat 11 de Ankarada Yenişehirde O ınan Koruma genel Ke· 

ı (tanlıfı Linasındaki satınalma komisyoıımıcla yapılacaktır. 
a~ Muhammeıı bedeli 19071 lira 85 kuruş olup muvakkat teminatı 
c 31 liradır. 

Şartname:;i her rün komisyonda parasız olarak ıörülebilir. 
hteklilerin muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektuplarını 

le natinJen bir ıaat evveline k.:Jar koıniıyona vermeleri ilan 
• ınur. 

~ 
tJ * • * Ürmaıı Koruma Genel Komutanlığı birlikleri ihtiyacı için 

-00 takım çamaşırın dikme ücreti açık eksiltme ile ihalesi 25.7.941 
ma rünü Hat 14 de Ankarada Yenişehirtle Orman Koruma Ge
l komutatlı2'ı binasında satınalma komhyonunda yapılacaktır. 

le~ Muhammen bedeli 2625 lira olup, muvakkat teminatı 196 lira 

10 
kuruştur. 

ur Şatnameıi her 2ün parasız olarak komiıyonda rörülrbilir. 
k~ isteklilerin belli i"ÜD ve saatte komisyona gelmeleri. 

" 

abiJya. Bür va e.v eşyası, Muşamba, Halı v. s. 

Eakişehlr Askeri Satın Alma Komisyonunda: 
195 adet derı masuı alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 
.941 Salı günü saat l' da Esk.işehirde askeıi satın alma lromisyo-

1ııda yapılacaktır. lık teminatı 160 lira 88 kurutur. Taliplerin belli 
kitte komisyona gelmeleri. 

f Ankara Hukuk FakUltesi DtrektorlUIUnden 
J Yeni fakülte binasında yaptırılacak tesisat ve mefruşat kapalı 

ıf usuliyle münakasaya konmuştur. Muhammen bedeli 7052 lira ve 

~akka.~ temin<&tı ~_29 liradır. lste~lilerin şaı tııam~ ve resi~lerini 
~ek uzero her gun fakulteye mura<'aatlan ve nıurıakuııya ırırecek· 

in 2490 sayılı kanunun dördüncü ıoaddesindeki vesıkıılariyle teklif 
tııı ktuplarını 26. 7.94 l cuıoartesi günü saat 11 e kad.u ıııek tepler 
tAhasebecilitine vermeleri ilan olunur. 

• * • 
Resim muası ve tabure yaptırılacaktır. Bak: Güzel Sanatlar Aka

•isi ilanların ıı 

0 
.t ereste. Tahta va saira 

• H. K. Havacıhk Dairesi Genel DlrektörlUGUnden: 
Metre mikabına 60 lira fıyat biçilen 52.060 metre mikabı çıralı 
lteyaz çaın, 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmu1tur. Eksilt
i 25 Temmuz 941 Cuma 2ünü saat 15 te Ankara Türk Hava 
umu. re~cl merkez ltinasında yapılacaktır. 
ateklılerın yüz.le yedi buçuk niıbetindeki teminatlariyle belli fÜn 
saatte levazım şulteıinee bulunmaları. 

lliyat-Yükleme-Bışaltma • 

ti. lnhi•arlar Diyarbak1r 8atnıUdUr1UiUnden : 
•1 Şartname!!i mucibi 15 gün ınüddetle ve kapalı zarf usulilc · eksilt· 

e Konu rnuş elan başmüdürlütümüı:ün 941 . m~li senesi (tuz bariç) 

ıni n.ıklı yatı, teklıf edilen fıyatlar h~d.dı layık gorUlaıediğindt-n 

,, 

i şartlar dahilinde 9.7.941 tarihinden ıtıbaren 1) gün müddetle 

eksiltmeye konulmuştur· h 
t..ı Ll d h 'kt rı 2366 ten ve mu ammen ''

41'1l c ılecek eşyanın mu ammen mı a . 
el 6461) lira mmvakkat teominatı 4847,17 lıradır. 
~U\takkat ih~le 23.7.941 tarihine müsadif çarşamba ıünii saat l6 

aşınüdiirlütümüzde milteşeklı:il komisyon tarafından yapılacaktır. 

• 

MONAKASA GAZETESi 

Şartnamesi Ankara, l tanbul, Siirt, Mardin, Bitlis, Malatya ve 
Diyarbakır inhisarlar idııresincle mevcuttur. 

--=--.~~~ııa::ı~::ı:ı~~~iKZl!t!lı!ıl:~~:iZE:!:!!lli~::taSC::::~:<it.alla~~E':ı~ 

de askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli va· 
kitte komisyona ırelmeleri. 

D. 8. Yolları 3 ncu işletme MUdUrlUIUnden : 
1942 senesi mayıs ıonuna kadar Bandırma deposuna miktar, mu· 

hammen bedd, muvakkat 1emirıat miktarı yazılı kömürün tahınil ve 
tahliye işi kapalı , zarfla eksil tmf'ye konulnıu1tur. 

Eksiltme '28.7.9-t l prızatesi günü saat 16 da Balıkesirde işletme 
binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Şartname işletme mü
dürlüğü ile Sandırma istasyonunda parasız verilir. 

isteklilerin muayyen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar 
muvakkat tem · !lt ve kanuni vesikalarını havi zarflarını komisyon 
reislifsne tevdi etıaiş olmaları lüzumu ilan olunur. 

Vapurdan tahliyesi 
Mavna ile nakliyesi 
Kara tahmil ve tahliyesi 

Müteferrik 

Tahminen 
ton 

15000 
15000 
8000 

Muh • 
bedel 
6150 
7500 
2400 

Muv. 
teminat 

506 
562 
180 

Beden Terbiyesi U. MUcl. Satmalma Komisyonundan: 
Umum müdürlük ıatınalına komiayonu için ıeo tane 22 çap spor 

av tüf~ii, 20 komple kapak, 200 tane İğne, 2 t:ıne temizleme harbisi 
ve 100 temizleme fırçası kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Mü

nakasa tarihi 27.7.941 saat 15 tir. İsteklilerin şartnameyi görmek l üzere mezkur tarihten e~vel Ankarara Yenişehir fzmir caddesi 11 
numarada satıoalma kemııyonuna müracaatları ve münakasaya ri-

1 
receklerin ihale tarihi elau 25.7.941 cuma i'ünü saat 15 ten evvel 
azami saat 14,30 kadar teklif edecekleri aedelin yüzııle 7.5 temi· 

1 nat akçesiyle birlikte kapalı zarflarını komisyona tesliw etmeleri 
ilan olunur. 

Devlet lllemiryolları ve Limanları Işı. U. MUdUrlilf}Unden 

Muhammen bodeli (i75) lira olan 350 kilo kırmızı model verniğ"i 
(21.7.1941) pazartesi g-üııü saat (10.45) onu kırk bl"şte Haydarpaşadıı 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuıile satın 
alınacaktır. 

Bu işo fİrmek istiyenlerin (6:>) lira (63) kuruşluk muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle b i rlı,;:te eksiltme günü .saatine ka· 
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler kom:syonJaıı paragız olarak Ja2'ılılnıaktadır. 

Keskin Kırıkkale Nakliyat it BirliAlnden : 
Birli~imi.z içirı ikişer tonluk: as2.ıri 20 1er kiıilik üç sdet kamyon 

veya otobüs alınacaktır. Ely~vm yeclinde kamyon ve ol obüstl! rı bııtu· 
nan şirketler. Ajanslar ve eşhuııı otomobillerinin maı kasını, mode· 

lini, fi at mı bildirir resmi bir beyanıınme ile 21. 7 .941 tarihine k ıJar 
Keskin n:ıkliya t İş airli2'i l<eisli2'ine müı acaall~ bulunmaları ilan o· 
lunur 

Ankara Sanat Okulu MudürlUAUndon: 

Okulumuzun elektrik laboratuvarı için 3217 lira 30 kuruş tahmini 
tutarındaki 35 kalem ölçü aletleri, tevzi tabloları ve bobin telleri nçık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin şartnemeyi görmek üzere her 2ün okul müdürlüğüne ve 

eksiltmeye iİreceklerin de yüzde yedi buçuk teminatlariyle ve kanu· 

rıun icap etlir<liği belgelerle birlikte ilhale iÜnu olan 21.7.1941 
pazartesi günü saat 15 le Ankara mektepler muhasebeciliğinde topla
nacak olan alım satım kamisyonuıırıa müracaatları. 

* * • 
Toz pompası, blolt katran ve demir levazımatı alınacaktır: 

İnhisarlar U. Müd. ilanlarına 
Bık: 

t!Z.!_k, Zan~re. Et, Sebze v. s. 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma Komisyonundan: 

t>OO ton K. ot bıılyalı veya tııli ciheti askeriyeden verılınek üzere 
veya döküm halinde teslim edilmek şartile pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli balyalı için 36000 lira, teli cih~ti askeriye· 
den verilditine röre balyalı 30000 lira döküm halinde oldufuna ı-öre 
24000 liradır. 

İhalesi 17.7.941 Perşembe rünü saat 11 de yapılacaktır. 
Şartnameler heı· fÜn komisyoııda görülebilir. 

l~teklilerin meııkılr gün ve saatte kati teminatlariyle birlikte Top· 
kapı Maltepesinde Askeri Satın Alma Komisyonuna nıüracaatlan. 

Ankara Jandarma Satına ima Kemiayonundan 

Miktarı 

~00 

500 

2.500 

5"0 

lık teminat 
Cinsi Fiyatı Kr. Lira Kr. 

Zeytinyafı 85 31 88 
Sabun 54 20 25 

Çorbalık si· 17,5 
yah mercimek 

Hayvan tuzu 7 

52 13 

35 44 

Pazarlık gün ve saati 
15.7.941 salı 2ünü 
saat 15 

17.7.941perşembe fÜ· 

nü ııaat ıs 

Cinsi, miktarı, fiyah ve teıninatlariyle pazarlık gün ve saatleri 
yukarıda yazılı dört kalem yiyecek Ankara'da ko ı isyonuınu:rnn bu· 
luııdufu mahalde alınacaktır. Nümune ve evsaf ile şartname komisyo
numuzda lıer rün rörülebılir. lstl'klilerin vesika ve teminatlarıyle pa· 

zarlık fÜn ve saatinde k&oıisyonumuza ıelmeleri. 

Hadımköy Askeri Satın Alma komisyonundan 

20 ,(QO kilo t:tik, 20,( CO kilo kabak, 20,0CO kilo taze soJ!an pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 16.7.941 Çarıanba rUnü Hadımköy· 

Cinsi 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

inhisarlar U. 

Miktarı Muhum. 
bedeli 

L ra Kr. 

lidürlüğü. jan : 
OO 7,5 

teminatı 

Lira Kr. 

Eksiltme 
şekli günü saati 

------- --- -------
Toz pompası 
Blok katran 
Telefon teli 

300 adet 315 - 24 -
1500 kg. - ~ 
ıao > 

---------
A. eksiltme 

pazarlık 
29.7.41 9.30 
29.7.41 9.45 
~9.7.41 10-
29.7.41 10 -

• fincanı deve 
boynu ile beraber 

Muhtelif demir 

150 adet 

12 kalem 

• 

29.7.41 ıo.3o levazımatı 
> 

1 - Nümun"' ve şartrıameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı
yazılı malz"'me hizalarında gösterilerı us•ıllerle satın alınacııktır. 

2 - Toz pompasının muhaınm n bedeli, muvakkat teminatı hiza· 
sın da yazılıdır. 

3 - E~siltme ve pazarlık ) uka rl yazılı gün ve saatlerde Kaba· 
taşta Levazım Şubeınizd ki Alım Komisyonunda ynpılacaktır. 

4 - Şartname ve nıüfredııt listesi özü geçı-n şubeden parasız 
alınacnğ'ı gibi nümuneleri de görülebil ir. 

5 - lsteklilerın tayin ol ınan gun ve 
fiyat üzeriııdeıı 0 o 7,5 güvenme paralarile 
mura aatları. 

ı. 

2. 
3. 

.. • * 

snatlerde teklif edecek! ri 
bırlıkte mezkur Komi<ıyona 

(5749) 1-4 

Şartnamesi mucibince Bomoııti bahçcsinci~ki binaların taınir 
işi açık eksiltmeye konulınu~tur. 
Keşif bedeli •3199.30> lira muvakkat teminatı 240 liradır. 
Eksiltme 25.7.9•H cuma (Ünü saat 9.45 de Kabataşla Lıwa· 
zım Şubemizdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4. - Şartname sizü geçen Şubeden p ra:.ız alınabilir. 

(5748) 1-4 

* * * 
Eksilimesi 16.7.941 çnrşawba günü yapılacağı ılin olunan Paşa· 

bJhçe fobri ·asının kıınaliz.ı yon ve yul inşaatı işi, iş' arı ahire kadar 
tehir edilmiştir. Keyfıyet ilnn olunur. (5632) 

4605 liralık 

Resim masası ve tabure 
eksi itmesi 

Güzel Sanatlar Akailemisi Arttırma ve Eksiltme 
KemisyenunJan 

1 - Gıizel Sanatlar Akademisi için evsafı şartnamede y...uılı •:>O• 
adet çekmeceli ve dolaplı resim masası ve ·50• tabure yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe aıd münakasa .;,0.7.941 tarihinde saat on dörtte CaR'al· 
otlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde toplanacak komisyonda 
açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

3 - Yapılacak iıın hey'eti umuıniyesinin muhammen bedeli 
•4605• rnııvakkııt tcminntı • 345 lira c3~h kuru~tur. 

4 - Bunlara aid ~artnaıne ve resimler bedelsiz olarak Akademi 
idaresinden alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeoeklerin 941 Tıcaret Odası vesikaları 
ve ruhsat ünvan tezkereleri ve marangoz fabrikası sahibi oldukla
rına dair vesikalarını SÖZÜ i'eÇen (Ünde saat OD dÖnte kadar komis• 
yona tevdi eylemeleri lazımdır. (5561) 1-4 

• 

Muhammen bedeli 2J.OOO lira olan dört blem ı,;inko levha 25 
Temmuz 1911 Cuma giınü snat 15 de kapalı zarf usulü ile An karada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isliyeıılerin 2175 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şnrtnameler parasız olarak Ankarada Mrlzeme Dairesinden, Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5617) 1-3 

* • * 
Muhammen bedeli ( 14.000) lira olan 2 adet Entertip yazı dizme 

makinası ıı.8.941 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ilo 
Ankara'da İdare binasında sntın alınacaktır. 

Bu işe 2'irmek isteyenlerin ( 1050) liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin etti~i vesikaları ve teklıflı:rini aynı 2ün saat 14 e ka· 
dar Koınisyen Reislıfine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız elarak Anlıcarada Malzenıe Dairt:sinden, Hay· 
ciarp .. şada Teıellüm ve Sevk Şeflifinden aafıtılacaktır. (5506) 3-4 

* • * 
Muhammen beeleli 14,::ıOO lira olan ve 20 metı e muraltlta!ık 

tepu 40 kile ı-elen 650 rulo beton io~aat için tecrit uya bına 
damlarını örtmek için ala cins karton bitüme 31.7.J, .. ~. perş.embe 
ııünü saat (15) 00 beşte Haydarpaıa.la Gar binası dahılındekı Ke· 
misyon tarafuıdan kapalı zarf usulile ıatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1072 lira 50 ~uru~l~k muvak~at te
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla teklıfl~rını ~m~h~evı zarf
larını ayni gün ıaat (14) on dörde kadar Kctmısyon Reıahfine ver
meleri lazımdır. 

Bu İfe ait fartnameler Komisyondan parasız elarak datıtılmak-
tadır. 

(5593) 
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Villa et ProYince 

SAMEDJ 1! Jantet t94t 

Q u:o .T J D 1 E N D E S A D J U D 1 C A T I O N S 
ADMINISTRATION 

3 molı Ptn. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etranıer : 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptra S MUNAKASA GAZETE 
Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 

T616phone: 49442 

Pom la Poblicit6 ı'adreaaer 
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&1:----------

Tablaau Synoptiqua ... ~d•s Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 

ObJet de l'adJudlcatlon 
Mode 

d'adjodicat. 
Prix Caution. Lieux d'adjudicaHon et du 

estimatif provisoire Cabier des Cbarres 

Conatructlona-R6paratlon·Trav. Publlca·Mat6rlel de Constructlon· Cartographl• 

L'adjudication qui devait avoir lieu le 16.7.41 
pour constr. caoaliaation et route a la fab. 
de Paıababçc a ete ajournee 

Censtr. ecurie pr. chevaux d' etalon 
Constr. batisse Administration 
lnstallation pr. adduation d'eau 
Re par. batisses 
Constr. a Malatya 
Constr. abri: 5 p. 
Constr. trottoir en asphalte İl Anlc. 
Constr. Konak villare 
Re par. bifüse ecole villaa-e Kemerburraz 
Repar. bltiase 47Cme ecole il Üsküdar 
Repar. batisse 18eme ecole a Beşiktaş 
Constr. plaocher au hangar du ıorvice de l'Hyriene 

a Edirnekapı 
Repar. bitisses dans jardin de Bomonti 
Constr. chauuees, parquets et paves ord. cles rues 

cies reıions de Meeidiyeköy, Şişli et Taksim 
(cah. eh. 114 p.) 

Construction 
Conıt. baraque gardien et porte d'entree 
Trav. canalisation 300 m. 
Repar. fondam. pave avec cleı pierres de taillo a 

Publique 
Pli cach. 

• 
Publique 
Pli cach. 

9900 -
11594 68 
24711 24 

5659 19 
18926 51 

Publique lap. 345 20 
Gre & rre 17917 20 

2309 -
Gr6 i rre 250 -

.. 237 60 
" 248 -
• 83 60 

Publiqne 
Pli cacb. 

Pli cach. 
Publique 

3199 30 
22707 -

24098 -
1164 77 
9346 99 

- - C. A. Ecen. Mcmop. Kabataı 

742 -

1853 34 
424 44 

129 45 
1343 ·79 
173 17 

18 75 
17 82 
18 60 
6 27 

Oir. Etable Konya 
Dir. Pr. Monopoles Sivas 
Oir. Etaltlissement lmmiıres Sivas 
Dir. Saline Monopoles Yavşan 
Com. Ach. Milit. Malatya 
Dir. Gen. Ligue Aviat. T. Ank. 
Municip. Ankara 
Muhtar Villare Örnek ti'lzmir 
Com. Perm. Muoicip. lat. 

• 
• 
• 

240 - C. A. Econ. Monop. Kabataş 
1703 02 Com. Perm. Municip. İstanbul 

1807 85 Com. Ach. Milit. Diyarbakır 
87 J5 Municip. lımir 

701 02 • 

fournir par la Muniaip. " 2145 15 160 90 • 

Frcci"ila <.Un.lrt.:Es et ft.5rn L~~"ti~LE~·lniuaın erıta lenltatlrea-Fournlture peur Hopltaux 
Ampoules en verre Yena: 4250000 p. (aj.) Gre a gr6 33350 - 5002 50 Com. Acb. Min. Def. Nat. Aok. 
Outilı et instruments de dentistes: 44 lots Pli cach. 6076 - 455 70 Adm. Gen. Ch. Fer Etat Anıc. 

Eıectrlclt6·Gaz·Chauffege Centrel (lnatellatlon et Mat6rlel 

Articleı electriquea 29 lets 672 90 
Fil telepho.nique: 100 k.· isolateur avec fer cor- Gre a rre 

nilre: 150 p. 

H8 blllew ent·Che11aaurea·Tlasua·Culrs 

Drap pr. col: 4164 m. Gre a rre 
Confection habitı avec casquettes: 200 complets (ai.) Gre i rre 
Bournouı: 500 p.· essuie·ınain: 5000 p.- esauie· Pli cach. 

cerpı (peştimal) 800 p. 
Etoffe et confection hebita, botteı, bottin~s, etoffe 

lem. 4 75 
1200 -

Caisse Haydarpaşa 

Vilayet Ankara 
C. A. Econ. Monop. Kabataş 

1483 43 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 
180 - Dir. Gen. P. T. T Ank. 

€om. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Cam. Ach. lntend. Anlc. 

Jours Heures 

21-7-41 
25-7-41 
28-7-41 
21-7-41 
25-7-41 
28-7-41 
15-7-41 
19-7-41 
15-7-41 
15-7-41 
15·7-41 
15-7-41 

16 -
15 -
14 -
15 -
15 -
15 -
10 30 
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

25-7-41 9 45 
28-7-41 15 -

17-7-41 9 -
25-7-41 16 -
25-7-41 16 -

25-7-41 16 -

29-8-41 11 -
28-7-41 15 -

28-7-41 15 30 
29-7-41 10 -

17-7-41 14 30 
14-7-41 ıs -
26-7-41 11 -

et confection capotes, couvertures en laine 
Toile Ge doublure pr. capotes: 2000 m Gre a gre 1560 - 234 _ Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 14-7-41 14 30 

Etoffe pr .• caı.otu: 100000 m. (cah. charge 1750 p.) 
Cbaunettcı en coton et laine nıelanies: 50000 

paires • 

Pli cach. le m. 3 50 
Gre a gre la p. O 36 75 

Ameublement pour Habltatlon et Bureeux-Taplaaerle ete. 

Litı portatifs 
Lit en fer: 200 p. Pli cacb. 6620 -

Travaux d'lmprlmerl•·Papeterle-Fournlture de Bureaux 

lmprimeı (aj.) Gre a a-re 2100 -
F•urniture de bureau Gre a ır6 165 -

T raneport·Chergem ent·D6chargement 

Tra nsportı danı zone lst. 

Combuatlble - Carburant • Hulle• 
Huile rraisse: 1000 k. 
Benzine: 3400 litru 
Motorine: 5~ t. 
8011: 1500 t. 
Cbarbon de bois: 25 t. 

Dlw•r• 
Pont leviı ralvaniıe 175000 p.· verıous galvaniseı: 

17 5000 p.· crochet: 160000 p. (au nom et 
puur compte dea fournisseur) 

Produits en acido pr. extinction d'incendie: 100 p. 
lnıtrumenta do mesure ete. pr. laboratoire eleo· 

trique: 35 lots 
Artiolu de peinture: 28 lots 
Articıleı pr. jardinier: 19 lota 
Articleı pr. service de voirie: 15 lota 
Fabrication barque: 2 p. 
Lampo Raclio : 60 p. 
Pieces r echanıe peur cylindreı Lafil 
Pompe pr. poudre 300 p. 
Goutlron en bloc: 1.5 t. 
&ivera materiaux en fer 
Epeea et ceintures dorees, rourdes, beaaoes, caias .. 

de manoeuvre, ceintureı de manoeuvre, 
boussoles Bezart 

Ficellc mince: 600 k. 
~ro ... pr. etrier: 1~0000 p. (cah. cb. 713 p.) 

Gre a ıre 
PJi aach. 
Pobliqoe 

Publique 

Publique 
Publique 

Publiquo 
Gre a gre 

Pnbliql·e 
Gre a gre 

• 
Gr6 a lre 

Gro a gre 

• 

4000 -

650 -
992 80 

6760 -
22500 -
1500 -

14825 -

lap. 4 -
3217 30 

882 25 
326 75 
199 10 
150 -
421 60 
450 -
315 -

1152 -
la p. O 95 

Com. Ach. Min. ©ef. Nat. Ank. 28-7-41" 11 -
• 16-7-41 15 -

Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 
496 50 lere Exploit. Ch. Fer Etat H .pa,a 29-7-41 15 -

Vilayet Ankara 1 moiı a partlr du 30-6--t l 
12 39 Coın. Perm. Municip lst. 15·7··11 11 -

- - Cem. Acb. CemmanJ. Mil. lst. Fındıklı 15·7·41 11 -

98 - Com. Acb. Min. E>ef. Nat. Ank. 
Vilayet Ankara 
Com. Acb. Lutte Fievre lat. 

1688 - Com. Ach. Milit. Çorum 
112 50 Municip. lzmir 

1111 87 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

Oir. Rr. Douanes lst. 
~· 

Ji)ir. Ecole Metiers Auk. 

Vilayet Ankara 

• 
11 25 Municip. İzmir 

Vilayet Ankara 
33 75 Com. Perm. Municip. İstanbul 
24 - C. A. Econ. Monop. Kabatache 

• .. 
Com. Aoh. lntend. Ank. 

Dir. Pr. Douanes lst. 
Com. Ach. Min. Oiıf. Nat. Ank. 

14-7-41 11 -
28-7-41 15 30 
25-7-41 14 -
5-8-41 10 -

~5-7-41 16 -

28-7-41 14 -

28-7-41 10 -

28-7-41 
14-7-41 
14-7-41 
25-7-41 
14-7-41 
15·7·41 
29-7-41 
29·7-H 
29-7-41 

15 30 
15 30 
15 30 
16 -
15 30 
14 -
9 30 
9 45 

10 30 

21-7-41 10 -
17-7-41 11 -

~·-----------------· 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Hayvan Salhk Memurları ve Nalband Mekte; 
MUdUrlUIUnden : 

Ekmek 16006-18000 

Tahmin 
bedeli 

12 25 Nark 22es -

l>ağlıç eti 1500-1600 67 50 1080 - ) 
Beyaz karam. eti 1500-1'00 62 50 lOCO - ) ıi 
Kuzu eti 600-7000 56 - 392 - } tı ________ ______________ _ _./ t 

1400 180 - ) le 
400 85 - ) ir 

il 400 50 - ) 3120 - 'I: 

Urfa yai'ı (1-nci) 
Zeytin yağı " 
Sabun 
Tuzsuz t~reyaj'ı 30 200 - } te 

-------------..;._--------~---_.-le 
K. fa1ulye çalı 

,, barltunye 
Piriaç (Buna) 
Bulgur 
Makarna 
Şehriye 

Beyaz peynir (teneke) 
Kaşar peyniri 
Zeytin 
Tox şeker 
Nohud 
Yeşil mercimek 
Üzüm çelcirtiekıix kuru 
Tuz yemeklik 

1000 
300 

1301 
2~0 

sgo 
30 
25 

28 - ) 
2t - ) 
52 -) 
25 - ) 
43 - ) 
43 - ) 

UQO - } 
40 120 -- ) 

300 35 - ) 
1000 48 - ) 
400 27 - ) 
250 28 - ) 
150 42 - > 
300 7 - ) 

11 İnhisar 
Soda 240 kilo 

(paket) 50 11 - } 
(çuval) 2 958 - ) 

Sirke 150 1:l - ) 

3022 90 

te 

r 

• 
"/ 
:le 
4ı 

Patateı 1300 12 50) ak 
Kuru soğan 130Q 5 50 ) Y 
Yumurta (aded) 12000 2 25 ) il 
------------------------~-----~t 

16 kalem muhtelif cins ya~ sebze 661 ~r 

Ekıiltmenin tarihi: 4 ağustos 941 pazartesi ~ünü saat 14 d 
itibaren sıra ile başlar. n 

Mektebin 941 mali yılı yiyecek ihtiyacı yukarıda yazıJJ •. 
üzere beş parti elarak açık eksiltmeye konmuştur. Eksil~ır 
ğaloilunda Yüksek l\lektebler Muhasebecilij'i bina11n4lla ti 
aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler Selimiyel 
teb muhasebesinde her ıün çalışma ıaatleri içinde IÖrüleıJ 
ricilerin belli gün ve ıaalten evvel yatıracaklaıı teminat "1 
ları ve aranılan diğer vesaik.le birlikte kemiıyona g-elmelJ 

Çorum Askeri Sabnalma Komlsyonund•-~ 
Aşağıda yazılı mevaddın eksiltmeleri hizalarında yazılı f~ 

ve ıelr.illcrde Ç(numda askeri salın alma komisyonunda yapı'la 

Taliplerin kapalı zarflar için ihale saatlerinden bir saat ev'l
vesikalarile teklif mtk.tuplarını kgmisyona vermeleri. Açık ; . 
için belli vakitte komisyona gelmeleri. Evsaf ve şartnameleri: 
yonda ıürülür. 6 

Miktarı Tutarı Teminatı l b a 1 e 
Cinsi 

Bulıur 

Kuru fasulye 
Yarma 
Pirinç 
Kuru soğan 
Saman 

kilo lira lira rün ıaat ~ 
100000 15000 1125 4.i.941 10 k•,.. 
80000 13600 lOlJ • 11 1) 

70000 8400 630 .. 12 ,,. 
30000 12900 968 • 1~ 

20000 1000 15 • 15 .ç~r 
350000 7000 525 > 16 k•f 
350000 21000 1)75 « 17 Kuru et 

Odun 1500000 22000 1688 5 .R.941 10 
Patates 50000 5000 375 • 11 Q 

y 

Bursa Askeri Satınalma Keml•yonundall , 
Aıatıda yazılı mevaddın pazarlıkla eltsiltmeleri hizaları~" 

ıünlerde Bursada Tophanede 7 nci ilk okul binasında asıJlııa 
alma komisyonunda yapılacak.tır. Taliplerin belli vakitte ~ 
2elmeleri, Mı 

Cinsi 
Kuru ot 
Sıj'ır eti 

Miktarı 
ton 
2229 

420 

Tutarı 

lira 
183i92 
189000 

Temi nah 
lira 

10445 
107 o 

ihale rün t 
18.7.941 
19.7.941 

Pells EnstltU•U MUdUrlUGUnden: 
Polis Enstitüsünün 941 ıenesi ihtiyacı için açık eksiltoıe ;4 

4000 kilo pirinç alıaacakhr. Tahmin edilen bedeli 1840 lir• 
temitıat 138 liradır. ! 

Eksiltme 28.7.941 tarihine müsadif pnzartesi gilnü sı•C.ır 
Ankara Polis Enstitüıü binasında milteşe kkil komisyonda y•~ 

Şartnamesi her 2ün Enstitü ınulıasebc~inde röriilür. ılı 
muvakkat teminat makbuzu veya banb mektubu ve vesıi~ 
leriyle muayyen fİln ve saatte komisyonda bulunmaları . 

~· 
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