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HER GON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARi YE ZiRAi 
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Ecnehi memlek~tler 
12 Aylığı 

SA YISl 5 KURUŞ 
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Günü geçen nusnalar 
20 kurn,tur 
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asarruf 
Zarureti 

JZ para taurrufu kAll dl'· 
.. lr. lc•lt ellerse yiyecek 

tldelerlntlen, 11tylm eşya. 
lld•n, kullanılan her uevı 
a ve nıalldelerden nıUm. 

ln mertebe faı.laalyle tasar
•• çalışmak her vatandaş 
t olduğu ıibl her ınileııaeBe 

de bir lblmel iktisadiye•· 
Yaı•o: LÜTFi ARiF KENBER 

* * * 
lÇ bir iş yoktur ki ondan 

istıfade temin eailemesin. 
~ lstıfadesıni bilen herkes 
tu işten menfaat görmeye 
11'. Ei-er elde ettı~i aıenfaat-
11aha fazlasını lemin etmek 

menfaatı artırmak ıçin 
masrafı azaltma2'a savaşır. 

da serınayesini artırmak 
adile kazancından bir kıs· 
tasarruf ederek ışini büyü-

8u en basit hır tıcaret sis· 
lir. Herkes bu yolu takip 
•e her iş sahibı ayni siste· 
lt~ik eder~e, neucede mu

lu yet n:ıulıakkaktır. Yiyecek, 
eşyası, iş ve saııatııı icabı 

'8ıaddelerin ıstthlakıııda ta

fu iş edinen kimseler ve 
,kseler zemanm ltütiin zor· 

ına karşı koyabilırler. lıte 
bir yazımızda iıaret etti
boş si2ara ve kibrit kutu

bir çok yerli ilaç kutu 
leri, diş macun ve sair 

t m•ddel~rinin kulu ve di
uhtelif anbalai kaplarını a

pruntülere katmaktan ise 

h toplatıp tekrar kullanma· 

•min etmek ne kadar ye· 
J ve faydalı lıtir şeydir. Eski 
J; eski tenekeler gıbi bir de
ı&anılmış ııgııra ve kibrit 

vı ve sair kutular ait ol. 

h müesse5efer ve fabrikalar 

an tekrar kullanılaca~ına 
olsalar bu ıibi kapları top

için yeni bir iş açılmış o
;sr. Bu işten ayni zemanda 

müesseselerimiz daha isti
ır temin etldtilir. 

~la : Kızılay, Hava Kuru

frocuk Esirıeme Derneğ'i, 

EKONOMiK HABERLER 

Odun meselesi tetkik ediliyor 
Belediye İktisat Müdürlüfü o

dun fiatlarını mahallinde tetkik 
etmek üzere istihsal mınta· 
kalarına mr.mur ıröndermiştir. Bu 
memur odun kesimini, st9k ve 
maliyet fiyatlarını tetkik etmekte
dir. Alınacak raporlara ıöre fi
at Mürakabe Komisyonu, odun 
narhını yeniden tetkik edeceklır. 
Bu tetkike sebep oduncular tara
fından yapılan şikayetlerdir. 
Oduncular. Kandıra ve civarı A- ı 
nadolu menşeli oıfonların beher 
çekisinin ;,94, Rumeli menşeli o· 
dunların beher cekisinin 424 ku- ı 
ruşa kendilerine mal olduğunu 
iddıa etmektedirler. Halbuki ıe
çen seneki narh, Anadolu mal
ları için toptan 350, perakende 
435 kuruştu. 

Pamuk mahsulü 
çok iyi 

bu sene 

Ziraat B ınkas1 pamuk mahsu
lümüzün kıymetini muhafaza etmek 
için bu yıl da pamuk istihsal mm- f 
takalarıııda doğrudan doğruya ınüs· ı 
tahsilden mübayaata bulunacaktır. 

Banka müdürlüğü, bu husuıta ala
kadar şubelere lüzumlu tlirekti flcr 
vermiştir. 

Bu seneki pamuk zeriyatı Akala 
ve Klevlind ~ibi iyi tohumlarJa l 
yapıldıfırıdan rekoltenin ırayet iyi 
evsafta olacağı tahmin edilmekte· ı 
dir. Vekalet pamukların toplanma· 
sı ile işlenmesinde kullanılan bazı 

makineleri şimdiden Eıe ve Ada- ı 
na mıntakalarıua göndermiştir. 

Bağdıttakl mallar gel miye 
başladı 

Şimdiye kadar llağdattaki bek· 
!iyen mallarımız parti p:ırti mem
leketimize ithal edilmektedir. ilk 
parti olarak ziraat makineleri yola 

çıkarılmıştır. Bundan sonra nıuhte· 
lif firmalara ait çaylar beklenmek
tedir. Gelecek olan çayların mik· 

tarı 11 bin sandıktır. Batdattan 
baıka Basrada memleketimize ge
lecek mühim miktarda mal bulun· j 
~EE!lllll!!m1!191 .. m!!E!!SJ~~Ll5~rmmfBıllliii'!!im!5~ 

v Müte 

Adapazar Ask. SAK.: 
Kuru Gt 1824 
Akşehir Ask. SAK: 

Pavyon inşım 1830 

Ank. Belediyesi: 
Parke ve ltorciur fer şı 1834 
Asfalt kaplıma işi 1824 
Meturio. 1824 
Fren b•latası 1134 

Ank. Has:ınoğlan Köy Enı.titilsü: 
Muhtelif enalı: ve mıhrukat 1~30 

Ank. Jandarma SAK.: 
Zeylio.yatı ve ubuo 1834 
Ankara Lvz. SAK: 

S1rı sabunlu kö1ele ve kösele kırpıntısı 
1i33 • 

Yuvıırlak ltel Ja,titi. gergi ve •İtil İpi, 
berber malLeme•İ, kireç, çivit, boya ve 
alçı 1829 

Ask. Fabrikalar U. Mud.: 
Benzin ve maden yatı 1832 
Kireç kaymatı 1833 

Balıklı Rum Hast.: 
Kuru ot, uman ve orpa 1824 

Halıkesir Vılayeti : 
Köprü ve fote tamiri j 832 

Bolu Valıliği: 
Alit delabı, P•rt flaken ve iriıaıir, 
ıtıınsım•n mau.sı, ıedye v. ıı. 1823 
Pamuk yatak ve yutık, nevre.irn, ya· 
tak çarşafı v. s. 1831 

Beykoz Deri ve Kundura Fab
rikası: 

Meşe kömürü 1827 

Bursa Ask. SAK: 
Sacicyıfı 1817 

Çorum Vılayeti: 
Eruk, 1ebze ve malırulı:at l836 

Çanak. Ask. SAK: 
Scbıe 1812 
Sı~ır eti 1813 

Çifteler Köy En~titü~ii Müd. 
Şdtor, tkmek, kuyırn eti 
lil8 

Dahiliye Vekaleti : 
Benzin 1833 

D. O. Y elları: 
Tu~la 1823 
İhlamur kalas 1823 

Ezine Ask. SAK: 
Sıtır eti 1816 

Gaziantep Vilayeti : 
Parke ve tordür ferşi 1834 

Gümrülc ve İnhisarlar 
Çama,ır ve i•Zme 1822 

ve Hdeyafıı 

Vek.: 

Hadımköy Ask. SAK : 
Süt ve yej'urt 1823 
Süt ve yoturt 18:.!6 Mücadele, Darüşşefaka, 

ailelerine yardım ve Ha

nler Cemiyeti ıtibi leşek
tarafıne!lan au 'kutular top· 

k lm bedel mukabilinde 
utu ida•e veya %irket ve 
lara satıldığı takdirde hem 
bir kazanç temin olunur, 

o zaman her k11tuyu açan vatan· Paşabahçe Müskirat Fabrikası yeni lıi-
daş yırtılmaması için daha itina 

inhisarlar U. Müd·: 

le esasen ithali imkansız 
aiyete rirmekte olan ku
k.arlonların yerine mevcut 

kenarlarına bir kii2'ıt ya
k auretile bir kaç defa 
ak mumkün olabilir. Yu-
İşaret ettifimiz. bayır 

seleri bu ıibi kululan halk-

eccanen toplayabilir. Bun

ıvaffak elmak için halka 

lerle tramvay, vapur ve İs· 
de ilin yapmak kafidir. 

halkımızın bunu bir f•da

de2ıl, bir vazife olarak 

edcce2'ine şüphe yoktur. 

lcibrıt paketlerini atma· 
hek.~i ler, han odabaşıları 

her onbeş gürıde bir top

~ayır müesseselerine teslim 

,trdır. Bu kutuların hemen 

~· S.~laın olur. E~er ku
ır hay .. 

lL ır ışıne yarayaca-
"'~ı:c. l 

an ar ve ö~renirse 

ile, dilı:lcatle açarak tamamile sağ- }• 
lam bir halde kutu birilttirir. Bi
zim tahminimize ıöre İnhisarlar 
idaresi, Kibrit şirketi ltu işle her 
halde alakadar olacak ve böyle 1 

bir teşebbüsü memnuniyetle kar

şılayacaktır. Öyle zan ediyoruz 
ki cinsine göre si2'aralar ile si

ırara kutularının adedi karton pa· 
halılıtı dolayısile 20 paradan a· 
Şağıya mal olamaz. Eğer bunları 
lnhisar idareıi on paraya alırsa 
hem kendisi on para kazanmış· 
olur hem de hayır müessesesine on 
para lı:azantlırınış olur. Günde 
yalnız büyük ıehirlerde on bin 
kulu toplansa ayda üçyüz bin ve 
senede en aşatı üç milyon kutu 1 

toplasa ki bundan senede 20-25 

bin lira temin edilir. Hem neye ' 

mukabil ? Hiçe · • • J 

maktadır. HeniJz Basrayla Bafdat 
arasında nakliyat başlamamıştır. 
Raşit Ceyliıni harekatında, Bıı~dat 
demiryolu tahrip edılmiştir. 

Yerli nişaiır 
Bir müteşebltis tarafından, bir 

müddet evvel yerli nişadır yapıl
ma~a başlandıfını yazmıştık. ·Bu 
nişadırlar, Karabük demir ve çe• 
lik fabrikalarından temin edilen 
nitrat d'amonyum ile yapılmaktadır. 
Fabrika, lüzumlu olan ilk maddeyi 
ne nisbette verirse piyasaya da o 
nisbetle de bol nişadır çıkacaktır. 
Şimdiki halde imal edilen yerli 

n ° şadırm tamam•n piyasaya çılca
rılnıafa başlandı~ı iÖrülmüştür. 

Şo halde kutuları atmaya- . 
rak bnoıerı ıaydatı btr haıe lsveç ve Finlandiya ile ticaret 
getirmek en mühim bir tasar- yelumuz yeniden açılıyor 
roftnr. 
Hayır müesseseleri ile İnhisar

lar idaresinin bu hususta dikkat 

nazarlarını celbederiz. 

Anadolu ajansının muhabirine 
salalıiyetli bir kaynaktan bilciiril· 
miştir. 

hı t 1 e • 
1 

Dası tesisat le\•azımı 1822 
Makkap, eke ve rayma 1822 
Matbaa mürekkel.i ve ince vernik 1822 
Kauçuklu şerit 1826 

lst. Ziraat Mektebi SAK.: 
Erzak ve mahrukat 1823 

lst. Belediyesi: 
Süt yokurt ve beyaz karanııo 1823 
Okul binaları tamiri 1835 
Bina anlculart 1835 • 
Kırtasiye malzemeıi 1835 

İst. Komut. SAK.: 
Nalcliynt i~i 1835 
İzmir Lvz. SAK: 

Kara ııalcliya tı ] 836 

İzmtr Eğe Lisesi Müd.: 
Liıe binası tamiri 1824 

Karabuk Devlet Orman 

Revir Amir. 
Meşe ve kayın direkleri 1829 • 

Konya Valiliğı: 
Parka yol. in~. 1816 

Maltept: Tütün ! ıstıtüsü: 
Giıl>re 1826 

lşlet. 

Mer. in gümrükleri Başınüd.: 
Mubtelıf cİDI eşya 1831 • 

Mersin Ocnız Ge4ikli Ot ta O
kulu: 

Ekm.ık, et sebze ve ıüt 1828 
Ma.iye Vekil ti: 

Kam)i>nct vo lcamy<>n 1823 
M. M. Vekaleti: 

Anlc. eivarınola inıaat yap. 1823 
Kılim 1820 
Veterıoer iliç 1819 
Nalclıye lı:•,um talı:ımı 1830 
Yazlık clbi•clik be& 1831 
Yün kuıak 1833 

Polatlı Garnizon Komut.: 
Elbise, çizme, mahmuz, battaniye, kar· 
yola, sırma kemer, kılıç, burç, maoona 
ıandıjtı v, a. l ti34 

Siirı Aslı:. SAK.: 
Odun 1824 

Süıaer Bank Bakırköy Bez Fab· 
rikası : 

Köıele kayışı parça ve kırıotılırı 1820 • 

Tephane Lvz. SAK: 
Alumioyum çadır lcopaülü l 27 
Fırın kömürü 1S34 • 

Tekirdat Valili~i : 
Muhtelif erzak 1831 

'l opkapı Mal tepesi Ask. SAK.: 
Mazut ve ıııakine yaj'ı 1833 

Türkiye Dcıı,ir \ e Çelik Fab.: 
Meşe edu•u 1824 

Umumi Ma~azaları T. A. Ş.: 
Hubulıat anbarı n d~pu biuası iuşaıı 
1816 

Alman hükOmeti Türkiyenin 
l'lmanyanın komşusu olan mem
leketler ve bilhasaa İsveç ve Fin· 

l!ndiya ile elan münasebetlerini 
teshil maksacaiyk, Türk mafol

nın Alman toprakla(Jlı:l.ıın tran· 
sil olarak geçmesini kolaylaştıra· 
caktır. 

Mahrukat 
Blok 

Yerli depoda 
Krible 

Yerli depoda 
Ecnebi 

Marinlave 

Yerli boolterde 
depo<le 

Tuvönan 

Yerli depoda 
bonkerde 

Kok 

Yerli fabrikada 
Karabük 

Sömikok 

Yerli depod• 

- 1700 

120 Şi 

15 25 

- - 1350 
94 Şi 

- - 2100 
- - 2100 

- - 2100 
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iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No .52 Hususi Dairi'! 

iLAN ŞARTLAR 

ldıırehımemiz.de {; 3ri:. ulür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 12'1 

rg nıdı 

ALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa ışlerı- a!zeme-Harita 

~-~----·------
Ôrnek KöyU Muhtarhlından : 

1941 

Örnek Köyünün pazar mahallinde yeniden inşa edilecek konafının 
4.7.941 tarihinden itibaren l:> gün müdae tle eksilmeye konulınuJlur. 

Bedeli keşif 2309 lıradır. İlle temin lı 173 lira 17 kuruştur. Mnk· 
buz mukabilinde köy sandı~ına yatırılaca t badehu e ksiltmeye iştirak 
edilecektir. İhale 19.7.Y4J. tarihinde cumartesi 2unü saat 14 Ôrnelt 
köyünde Köy Odasında Köy Kurum tarufınndıın icra edilecektir. 

Mezkur kona~ın ıhale bedeli üzürinden 4 müs.ıvi taksitte mülte
zime teııliye edılecektir. Talip olanların v dııha fazla malumat almak 
istiyeıılerin Örnek köyünde Köy O:hsındıı. teşekkül eden Köy Kuru
muna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Konya Harası MüdürlUjUnded : 

Tadilen bir aygır ahırı inşası 7.7.941 tarihinden itibaren 15 gilo 
müddetle açık ek11ltmeye konmuştur. 

Keşif bedelı 99()0 lira ve muvakkat teminatı 1742 lira 50 kuruş 
olup hara veznsine yatırılacak ve eksiltme 22.7.941 tarihine raatlıyan 
salı günü saııt 16 da Hara merkezinde müteşekkil inşaat komisyo

• ıı uııda yapılacaktır. 

Şartname \ 'C projesini görmek istiyenlerin her gün vilayet vele· 
riner müdürlüğüne ve eksiltmeye girmek için 2490 uyıh kanunun 

2 ve 3 ücü maddelerinde tasrih olunan vesiklcı birikte tayin olunan 
2ün ve saatte Harada bulunmaları. 

lzmir Vilayetinden 

ldarei Hususıyei Vilayete ait Ş:ışal suyu menbaında tanzim olunan 

938 lira 85 kuruşluk keşıfnamesi mucıbince tamirat 15 i'Ün müddetle 
açılt eksiltmeye konulmuştur. famirata ait keşif varakelsını ve şartna· 
mesini fÖrmek ve okumak isıiyenlerin her ıün Muhasebei Huauaiye 
Müduriyeti Vııridat kalemine ve eksilt.neye girm"k iıtiyonlorio de 
70 lira 42 kuruşluk teminat malı:buziariyle birlikte 24.7.941 tarihine 
müaadif perşembe ırünü saat J 1 de VıJiyet Daimi Encümenine mil· 
racaatları illin olnnur. 

Karacabey Beledlyesinden 

K arııcab.!y kasabasıı . dıı b el diye l:u o.ı f ıııdıın yapı ınlacalc 5 adeJ 
kargir dükkan açık eksiltme usulile ihale edilecektir. 

lhale 2'Ünü 18 "temmuz 9 il cuma ırün ü saat l 5 de Karacabey be· 
lediyesi binasıııda toplanacak komisyon marifetile ihale edilecektir. 

Keşif bedeli 3894 lira 94 kuruştur. 
Muvakkat teminaL 292 lira 50 kuruştur. 

Keşif cetveli eksiltme ve fenni şartnameleri ile planları rörmek 
istiyen istiyen istek\ilerin K:ır:ıcabey kazasına müracaatları. 

isteklilerin 2490 sayıiı kanun mucibince bu işi yapabileceklerine da
ir kanuni vesaikle birlıkle ihale fUuuııdtt Karacabey belediyesine mil· 
rac:aatları ilan oluunr. 

Aydın Viliyetl Nafıa MildUrlUiUntfen: 

Eksiltmeye koııulaıı iş : Nazılli - Bozdoğan yolunun 15 + 000-19+ 080 
kilumotreleri arasında 1859:> lira 34 kuru' keşif bedeli ıoıe esaslı 
tamiratı ile 17 r :l45 t ... 1,00 lik bir menfeı; inşaatı . 

Bu işe ait ıartname ve evrak şunlardır: 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukanle prcıjesi. 

C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 

D- Tesviyei türabiye şose ve kargir inşaatına ait fenni şartname 
E- Keşif hulasa cedvelı ve silsilei fiyat 

lstiycnlerin bu şartname ve evrakı Nafıa müdürlü~ünde fÖrillehilir. 
Eksiltme 24.7.1941 tarihinde Perşembe ıünü saat 16 da vilayet 

daimi encümenin<le yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usulıledir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1394,65 liralık muvakkat 
teminat vermesi ve Aydın vilayetinden ihaleden 8 ıün evv~l bu iş 
içiıı alınmış müteahhitlik vesikası ve ticaret odası vesikası bulunma· 
sı lazımdır. 

Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Vilayet deimi encümenine getiriıerek encümen reislifine mak· 
buz mukahilinde verilecektir. Posta ile srönderilecdc mektupların 
nihayet yukarıda yazılı saata kadar ıel~iş olması ve dış zar· 
fın mühür mumu ile iyıce kapatılmış olması lazımdır. l'oıtada olacak 
ırecikmeler kabul edilmez. 

lzmir Beledlyeslnden 

Evlenme dairesi bahçesine !tir bekçi kiilübesi ve bir giriş kapısı 
yapılması, Fen işleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnaımesi veçhile 
a ık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1164 lira 77 kuruş mu· 
v:kkat teminatı 87 lira 35 kuruştur. Taliplerin teminatı• öğleden ev
vel lş 8ankasına yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 25·7-941 
Cuma a-llnil ıaat 16 da Encllmooe müracaatları. 



,, .. 

Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi * * * Karşıyaka 1710 sayılı solı:ak döıeme.!Iİn i n 1710 solcalctao il İ 
200 metre boydaki kısmıaın Belediyece verilecek kesme taşlı~•. 
tamiri Fen İşleri Müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi veçbil•~ 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2145 lira 15 lr uruş " " 
teminatı 160 lira 90 kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden eff 
Bankasına yatırarak makbuzlarile ihale tarihi olan 25.7.941 cO
saat 16 da Encümene müracaatları 

Cinai Şekli Maha•. bed. 

A) MUnakasalar 

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

Yeıilk6yünde kain ıocukları kurtarma yurdu binası tam. aç. eks. 
Pansiyoa binuı oatısı tamiri pa:r:. 
Şoıe inş. Yalova Bursa Yolu arasında (sart. 102 le..) kapalı z. 
Malatyada ioıaat yap. ,. 

Yol vo danr int• aç. ekı. 

9391 40 
345 70 

30532 08 
18926 51 

1444 -

haçlar, Kllnlk ve l•pençlrarl allt. Ha•tahane Lvz. 
Ekıtre dö jansiyan: 150 k. paz. k 2 34 
G&s aleti: 47 kalem • 3616 90 

Tıbbi 9Cıt:a: 140 kalem {tomd.) 6000 -
llic: 'l7 kalem kapalı s. 8954 25 
Difooilamin vo difonililretan 

Elaktrlkl Havagazı·Kalorlfar {T••l•atı va Malzemesi) 

Muhtelif elektrik malzemesi A.E.G. ve Simens 
Elelr.troci: 19 kalem {sart. 1 l.) 

Sıcak kaynak Relkan marka: 1500 ad. 

rlensucat.. Elblae, Kundura Çama,.,, 
Çiıme: 750 çift 
Elbiıelilr kumaş bava reaıi: 10450 m. (şart. 246 k.) 
Kaputluk kamaş hava renri: 7958 m. {ıart. 177 k.) 
Siyah yatlı kösele 1750 k.·sıyah vaketa 150 k.-be-

yaz meşin: 100 k. 
Harici fotin: 1000 çift 

Çorap: 6000 çift 
Kondura A tipi: 699 9ift 

t • 9' llr•t, Eo,allma, YUklatme 
Kırma taı tabmili: 3000 m3 

kapalı ı. 

pu. 

•••• 
paz. 
paz. 

• 
aç. ekı. 

paz. 

aç. ekı. 

aç. eki. 

l ahıu .. at, tettaln, Mekine r•ll•r• 
Ü4lun: 20 t. 

•••• 
Muot: 50 too-makino yafı. liO teqeke (temd.) 
Kuru •dun: 1320 

Benzin: 15000 litre 
K. ec:lun: 30 t. 

MUtefe~rlk 

paz. 

kapalı z. 

a9. eks. 
paz. 

Dekovil malzemesi, kamyen tamiri için levazım ve paz. 
silindir muhtelif etya ve alitı hendesiye 

Ateı tutlaıı, ralvanizli demir tol ve saç, ocak iç· 
lifi, rayba, freze, amerikan aynaları, tol hortum 
ve teferruatı kayıı v. s. malzeme. 

Kaynamıı lnriliz beziri: 20 t. (şart. 1 L.) kapalı z. 

Galvanizli oluklu aaç: 20 t. • 
Sultan çifliti lr.uma 500 m3 paz. 
Tüfek kay1ıı ıürrüsü 360000 ad.·9anta dip çengeli > 

155000 ad.-ciilıiz toka: 200000 ad. 
Balr.ır karavana: 10000 ad.-kapakh bakraç: 10000 ad. > 

büyük kazan: 470 ad.•k.üçült kazan: 250 ad. 
Bilyi\k monte makinesi harama açma, kaldırma ve ,. 

akpama makineleri· üç ııra tlikiş makinesi pres, 
posta kalıbı v. s. 

Arabalı emme basma tulumba teferruhatile ve mal- paz. 
zeaesi: 2 ad. 

El tulumi.aları: 110 ad. 1 kapalı .z. 
Kar gcnlütü: 800 ad. paz. 
Kevrir: 100 ad.- karavana 100 ad.· yemek bakraç • 

100 ad.- ~ydanhk: 100 ad.- kepçe 200 ad.- et 
ve ıebse bıçafı 200 ad.· kıyma makineai 5 ad. 

Araba malzemesi: 9 kalem: • 
Araba ve koıum malzemesi: 31 kalem • 
Setlye yap: 21 ad. paz. 

llrzak, Zahire, Et, Sebz•, v.s. 

Makarna: 100 t. 
Patatea: 359150 k. 
K. ıofan: 1~7,850 k. 
Sadeyafı: 36 t. 
Stt: 40 t. 
Y oturt: 40 t. 
Sıtu eti: 909 t. 
Sıfu eti: 66 t. 

> 218 t. 
> 218 t. 
ll 218 t. 
• 88 t • . 

, 54 t. 
• 42 t. 
• 20 t. 

Koyun yof urdu: 3 t. 
Koyun stıtn: 3 t. 
Erzak: 11 kalem (tema.) 
K. ot: 200 t. 

> 60 t.-
1
uman: 57 t. 

Et, bakkaliye ve yaş ıehze 
Et: 30 t. 
K. ot: 1720 t. 
Sahun: 100 t. (prt) 

U..k: '° t. 264 K. 

kapalı z. 
> 

• 
ll 

,. 
• 
> , 
> 

> 
,. 
> 

açık eks. , 

paz. 

kapalı z. 
> 

• ,. 
pıı. 

38000 -

1275 -

çifti 17 -
49115 -
35377 50 

9000 -
1800 -

çifti 7 80 

64800 -

litresi O 09 
750 -

33000 -

12000 -

14962 50 

207480 -

6545 -

2120 -
451 -

40000 -
28732 -
15785 -
50400 -
6000 -
8000 -

363360 -
23760 -
78480 -
78-480 -
78480 -
31680 -
19440 -
1512Q -
7200 -

525 -
405 -

1107 -

k o 60 
173600 -
52700 -

Teminat Müracaat yeri 

704 36 lst. Belediyesi 
51 86 Teknik Okulu SAK 

1539 90 lst. Belediyeıi 
1419 48 Malatya Ask. SAK 

108 30 Ank. Belediyesi 

52 65 Tophane Lvz. SAK 
542 55 > 

Aydın Villyeti 
6711 57 D. O. Yolları Hayaarpaşa 

Günü Saat 

28·7-41 14 -
17-7-41 11 -
29-7-41 15 -
28-7-41 16 -
29-7-41 10 3o t 

21-7-41 
16·7-41 

17-7-41 
28-7-41 

15 30 
15 -

1 
15 -
15 

• • ~ 1055 ve 1041 sayılı sokaklar arasındaki 954 sayılı KarıkJ.i 
ciesinde 300 metre boyda yeniden ana kanalizasyon yaptırıl..J 
iıleri Müdürlüğündeki lr.eşif ve şartname11i veçhile açık ek' 

k•oulmuştur. Keşif bedeli 9346 lira 99 kuruş, mu vakkat ll'.! 
701 lira 02 kuraıtur. Taliplerin teminatı öflec:ien evvel lş s;.' 
yatırarak maklııtuziariyle ibalo tarihi olan 25. 7.941 Cuma ı.-
16 da Encümene müracaatları. ! 
* * • Mecidiye mahallesi 378 v e 3:11 sayıl ı sokak.larııı teviçyo,.. 
ta~la yaaid ım dö~ettirilmesi iş i, f .:n isleri ınudürlüğündek i il 
şartnamesi vaçhile açık cksiltm..,ye kon ulmuştur. Keşıf b ,Jelı 
ra 59 kuru~ muvakkat tecninatı 6 j lira o5 kuruştur. fb.lıplerİ 
nalı öfledea evvel iş B3nkaunıı ya tırarılk m~kbuzlariy l e i lı•" 
olan 23-7-941 çarşamba günü saat 16da Encümene mürac.ııtl' o 

latanbul Belediyesinden : 

Ask. Fabrikaları U. Müci. SAK Ank. Yeşilköyde kain çocukları kurtarma yurdu binasının taatİ" 
eksiltmeye konulmuştur. Keıif bedeli 9391 lira 40 kuruş ve 
natı 704 lira 36 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve - il 
Müdürhığ"ü kaleminde iÖrülebıJır. İhale :lB.7.941 pazartesi ı,) a 
14 de Daimi Encümende yapılııcaklır. Tali.,lerin ilk teminat 
veya ıneıctupları, ihale larıhinden .!lekiz fÜn evvel Maarif Ma' 1 

- - Askeri Fabrıkalar U. Müd. SAK Ank. 
2850 - D. D. Yollan Ank. ve Haydarpaşa 

Sevk Şefliti 

192 - M. M. Vekaleti SAK 

956 25 Tophane Lvz. SAK 
7367 2S M. M. V. SAK 
5307 - M. M. V. Hava SAK 

Ask. Fabrikalar lzmir Silah l"abrika· 
sı SAK 

1350 - M. M. V. Hava SAK 
270 - • 
408 92 M. M. V. SAK 

37 SO D. D. Yolları 9 CIÜ lıletme Sirkeci 

lst. Komutanlıtı SAK Fındıklı 
Lüleburgaz Belediyesi 

4490 - Gebze Ask. SAK 
Ank. Emniyet Müd. 

56 25 > Valiliti 

28·8·41 

19·7-41 11 -

16-7-41 14 36 
17-7-41 10 30 
17-7-41 11 -· 
28·7-41 16 -

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

30-7-31 11 -

14-7-41 11 -
19-7-41 16 -

4-8-41 16 -
29-7-41 16 -
28-7-41 15 30 

ne müracaatla alacakları fenni ehlıyet ve 941 yılına ait 
Odası vesikalariyle ihale ıünü muilyyen soıatte Daimi &' 

bulunmaları. 

r • m -r ,!I 
~laçlar, Klinik va tspençıyarr aıat, Hastahane Lvz. ~ 

M. M. V. Satınalma Kemisyonundan : r 
Eksiltme riınü talip çıkmıyıın ve hepsine tahmin edile' : 

33.JSO lir.ı olan muhtelit hacımde 4,250,000 adet Yene 
mamul boş ampul ~9.8.!141 Cuma fİioıi saat U de Ankaradl 
Satın alma komisyonunda pazarlıkta satın alınacaktır. Talipı-' 
lira 50 kuruş lcat'i teminatlarile belli vakitte komisyona rel~ 

Aydın Vlliyetl daimi encUmenlndell 
Memleket hastahanesınio 1941 yılı için ihtiyacı buluoao e 

lem ve 6000 lira kıymetindeki tıbbi ecza eksiltmesine taıir fi 
dı~ındaıı J.7.7.941 tarihli perıembe fÜnü ssııt 15 de ihalesi tı 
üzere müddeti temdıt edildiği ilan olunur. ı 

* * * 
Defonilamin ve difenileriılan alınacaktır. Bak; Mütef-' 

nunda Askeri Fabrık:alar U, Müd. SAK ilanına 
·--!!12~~·~l!li!ıl~-!!l!ı!I~ -======~==-::=!::::ııe::c:::::::!!!!~Sfll!~~~~'!!'~ '~ - - ...-__ # p _.,....... ?!!!!!" 

Elek!r.ik, Hava gazı, Kaforıtar ( f e.sisa_t ve Malz.) 
2687 17 lst. Nafıa Müd. Hi-7-41 11 - * * * 

Ask. Fabı ikalar U. Müd. SAK Ank. 
Muhtelif elektrik malzemesi alınacaktır. Bak : Mütefeı' 

nunda Askeri Fabrikalar U. Müd. SAK ıllnlarıoa 

2475 - D. D. Yolları Ank. ve Haydarpa~a 30·7-41 15 - Mensucat-Eıbise-Kundura-Çama§ır v. s. 
Vezneleri 

900 - > 

İstanbul Komutanlığı SAK Fmd1kh 

1122 25 Tophane Lvz. SAK 

• 

1050 - ,. 

- - Afyon Karahisar Belediyesi 

490 88 İstanbul Beled. 
Topkııpı Malte; esi Aslc. SAK 
Deniz Lvz. SAK Kaaımpaıa 

318 - M. M. Vekaleti 
68 - • 

Ank. Jandarma SAK 

3000 - Gelibolucia Ask. SAK 
2155 - Erzurum Ask. SAK 
1184 40 .. 
3780 - Samıun Ask. SAK 

450 - Gebze Aslc. SAK 
600 - • 

18748 - • 
1781 - Çanak. Aık. Post& 18.>7 
5886 - • 
5886 - ,. 
5886 - • 
2376 - > 

1458 - • 
1334 - > 

540 - > 

39 - > 

30 - ,. 
83 03 Ank. Belediyesi 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
Ömerlide Ask. SAK 
lst. Amerikan Kolleji Müd. 

1350 - Yüksek Mühendis Mektebi SAK 
8130 - lst. Komutanlıtı SAK Fındıklı 
3885 - Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

Üıküdar C. Müddoium. 

29-7-41 
14-7-41 

17-7-41 

15 -
15 -

lstanbul Levazım Amirliii &atınalma Komiayell; 
Beher çiftine 17 lira tahmin edilen 750 çift çizme ,lİ 

22-7-41 

22-7-41 

16 - ı 

:::ı!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~==rr~~!!!!!!!~==~~!'!!!!~ 

Pazarlıkla eksiltmesi 16.7.941 çarfam9a günü saat 14,30 
hanede Lvz. Amirliii Satınalma Komisyonunda yapılaJ 
teminatı 956 lira 25 kuruştur. Nümuaeai Komiıyenda ~<) 
teklilerin belli vakitte Ksmisyona gelmeleri. 

23-7-41 14 -

28-7-41 15 -
11-1. n 10 _! 
16-7- 11 15 - ! 

1 
r 

Matbaa işleri, Kırtasiye va yazıhane Lvz. 

Ankara Valilllinden: 
Hususi muhasebe mudürlütü için tabettirilecek olan f 

muhammen bedelli evrak matbuanın ihalesi 10 rün tedldif 
halde gene talip çıkrnadıfından 30.6.941 tarihinden ttibare# 
müddetle pazarlığa çıkarılmlştır. 

Talip olanların pazartesi ve per, ı: ınbe ıüoleri vilayet ;,I 
menine, ıartnamesini görmek islıyenlerin de her fÜn husu,ı 
be tahakkuk müdürlil2'üne müracaatları ilan olunur. 18-7-41 1:> -ı 

18-7-41 16 - !!!'!!!!!!!!!i~~~~~~~~~~:!!::!!::~~~~~ 
21

•
7

•
41 10 

- Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

28-7-41 
30-7-41 
28-7-41 

2-8-tl 
5-8-41 
6-8·41 
1-841 
4·8-41 
4· 8-41 
4-8-41 
4-8-41 
4-8-41 
4·8-41 
4-8-41 
4-8-41 
4-8-41 
4-8-41 

18-7-41 
14-7-41 
15-7-41 
24-7-41 
31-7-41 
29-7-41 
30-7-41 
4-8-41 

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

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

lzmir Levazım Amlrllği Sabnalma Komiayo,.
Muhtelif mıntakalara yaptırılacak asgari 1-1000 uami 

kara nakliyesi kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmesinde t 
yat pahalı fÖrüldüğünden pazarlıkla yaptırılacaktır . 

Paz~rlık 15 Temmuz 941 sah günü saat oobeşte Kışladl 
vazını Amirliti Salınalma Komisiyonunda yapılacaktır, 

Hep•inin tahmin edilen tuları 122500 liradır. 
Teminatı muvakltata alı:çası 7375 liradır. 
~artnamesi Komisyonda görülebilir. 
Pazarhta iştirak edecekler kanuni vesikaları teminatı 

talariyle birlikte belli gun ve ıaatte Komi•yoaa müracaat~ . 
r 

Mahrukat, tieRzin, Makina yagları 

lzmlr Belediyesinden 
Aceze ve muhtaçlara verilmek üzere 15000 kilo oJuo • 

lıo alınması, Yazı işleri Müllürlüğündeki ,artnamesi 1eİ 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 1500 lira rnotİ 
natı 112 lira 50 kuruştur. Taliplerin teminatı öğ'leden •'c 
itasına yatırarak makbuzlariyle ih le tarihı olan 25.7.941 

saat 16 da. Encümene. mü~acaatlar~. 'I 
* * • ltf aıye otomobıllerıne senelık 1150 teneke dökaıe ~ 

alınması Yazı işleri Müdürlü2ündeki şartnıımesi veçhile .,, 
detle pazarlıta bırakılmıştır. Muhammen bedeli 4975 I• 
teminatı 373 lira 15 kuruştur. Talipleriu teminl'tı öflod' 



MCJNAKASA GAZETF.SI 

:adeyat: 36,8 t paz. 

i • sabun: 23.4 t.- yeıil sabun 11.'l t.- tereyat 4440 k. » 

I• Auhtelif erzak • 

k. 1 45 4524 - lst. Sıbhi Muesseseler SAK her çarşamba 14 
193 - > • -

8964 - • . -
1 tanbul Levazım AmlrllDI Satmalma Komisyonundan: 

r , .J 

ile ~a•eyag-ı: 90 t. !tapalı z. 
"· ot: 2900 t. • 

111 

it. 1.60 
261000 -

8450 -
14190 -

Tophane Lvz. SAK 29-7-41 
lst. Komut. SAK Fındıklı 29-7-41 

15 -
16 -

9000 kilo beynz peynir alınacaktır. Knpalı zarf eksiltmesi 22.7.941 
saat 15.30 dn Tophanede Lv. amirliği satınalma komisyoouada yapı· 
lacakhr. Tahmin bedeli 5830 lira ilk teminatı 438 iira 75 kuruştur. 
Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saati~den bir 
saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartaamesi komisyonda gö
rülür. (B Müzayedeler 

~asa, koltuk dolap, v. s. 

111,ıl6.7.41 de satılacafı iJin edilea muhtelif eşyanın 
~ satılmasından sarfı nazar edildi 
ırlurda demir ve nal 
/•toıraf kartonları 

09' 
&Ci>f benzin tenekesi: 6000 adet.· boş sandık: 600 ad. 
:eviz ve Karaağaf kütüğü: 

o 
~ 

aç. art. 

aç. art. 

• 
> 

Tapu ve Kadastro U. Müd. 
Antalyn Gümrük Müd. 

lst. 2nci icra Uzun Çarşı No. 4 
l:.t. 3cii icra Antalya ambarı 

garajında 

30-7-41 

17.21-7-41 
19.22-7-41 

244 -C~liboluda H~vza·Kılyar yolu Başmiıd. 30-7-41 
lst. Asliye 1 ei Ticaret Mahk. Hay·. 19-7-41 

darpaşa D. 8. yolları anbarı 

10 -

16 -
9-

ı 
14 -ı 
12 -

* * * 9000 kilo kaşar peyniri kapalı zarfla eko;iltmeye konulmuştur. 
lhale:.i 28.7.941 saat 15 de Toph nede Lv, amirliği satınalma Ko.da 
yapılncakhr. Tahmin bedeli 108:>0 lira ilk. teminatı 810 liradır. 

Taliplerin kanuni vesıkıılarile teklif mektut'larıııı ihale saatinden 
bir saat evvel komisyonuna vermeleri. Evsaf ve şartnamesi komi11yon. 
da görülür. 

":9'1!!11!!!!!~~1!!11!'1~~~'!!'!!!~~--ı~~~~~·~~~~!!!!!!~~~!!'"!!'.''!'!!!!'"!!'!!'!~11!1""'!~~~~~~~~:5!!!'.'"'~~ 
rı 

• * * 184900 adet yumurta alınacaktır. Açık eksiltmesi 28. 7.941 sa • 
at 14.30 da Tophıınede Lv. imirliğ'i satı.ıalma komisyonda görülür. 
Taliplerin 277 lır.ı J5 kuruş ilk teminatlarile belli vakitte komisyona 
gelmeleri. 

• * * 133 bin kilo kuru so2an alın caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
•1 Bankasına yahı arak makbuzlariyle 23-7-941 den 8-9·941 dahil tarihi
tll ne kadar haftanın Pazartesi, Çar4amba ve Cuma fünleri saat 16 aa 

lstanbul Levazım Amirli 1 Satmalma Komisyonundan : 18.7.9.U sııat 16 da Tophanede Lv. amirliği sahnalma korniııyonunda 
360,GOO Adet Tüfek kayışı sıirgüsü 1 yapılacaktır. Tahmin bed .i 864ı 'ir.ı ılk teminatı 648 lira 38 kuruştur. 

Encümene müracutları. 155,000 " Çanta dip çengeli ı Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
'.lOO,OOQ ,. 1,5 santimlik dilsiz toka 1 

Çorum Ortaokul MUdUrlUlünden : (Dl-. VAMl Dôt<OUN~[) SAYFADA) 

ı . Okuh•n bir senelik ihtiyacı için otuz ton havza maden kömürü 
~ ıle oıı bin kilo meşe odunu nlınacaktır. Taliplerin °• 7,5 depozito 
0 akçası olan 37 ,5 lira İle birlikte 28. 7 .94 l pazartesi fÜOÜ Saat }j te 

Maarif müdürlüğünde toplanacak olan eksiltıne komisyonuna müracaat· 
ları. 

Yukarısz yazılı üç kalem malzemenin pazarlık ile eksiltme i 11 · ı 
Temmuz 941 perşembe günü saat 16 da Tophaııede Lv. amirliği Sa· 
tinalma korr is yon unda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli J l,962 { 
lira 50 kuruş ilk teminata l 122 lira 2.'.> kuruştur. Nümuneleri komis· 
~:a_;!;~r. lsteklılerin belli vakitte komisyona gelmeleri. ::a J 1 ınhısarlar U. üdlirlügünden: ı 

Erzak, Zahıre, Et, Sebze v. s. 

LUlellurgaz Beledlyeslnden 
Bursa Aakerllk Dairesi Sat.nalma Komisyonnndan: 

Mık.tarı Muhammen bedeli Tutarı 
Şartnamesi mucibince Iıomonti bahçesindeki binaların tamir 
işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

Lilleburıaz elektrik müessesesinin bir senelik ihtiyacı olan 50 ton 
mazotla 150 teneke makina yatının eksiltme suretile 9.7.941 tarihin, 
tlcn itibaren on rüıı muddetle münakasaya kondutu ve bu mevaddın 
bir defada ahnmıyarak teminini taahhüt ettiği ınüssese tarafından lüzum 

Cioıi 
Sı~ır eti 
Koyun eti 

Kilo Gr. Lira K. Lira K. 
15uoo oo 40 6000 oo 

2. 
3 . 

Keşıf bedeli c3199.3v> lira muvakkat teminatı 240 liraJır. 

Eksiltme 2').7.9'11 cuma ıünü saat .::ı'.4:> de Kabataşta Leva
zım Şubemizdeki Alıın Ko.n ... yo.ıuuda yapılacaktır. . 35000 00 6U 21000 00 

lnek veya 
koyun sutü 30000 00 3300 00 

4. - Şartname sozu 2eçen Şubeden para~ız alınabilir. 
• IÖrillen miktarda ceste ceste alınması ve ha<l<li layık görüldütü tak
~ dirc:le 19.7.941 tarihin .. en saat 16 da kat'i ihalesi yapılacatından ala

kadarların ma)tlmu olmak üzere ilan olunur. 

• --'- ..... Ciil 

Müteferrik 

lzmlr Belediyesinden 
Kültürparktaki gölde kullanılm~k üzere iki adet sandal yaptırıl

ınası. Yazı lşleri Müdürlüğündeki keşif ve ~ ıdnaınesi veçhile açık 
. eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 150 lir.ı, muvakkat teminatı 11 
•P lira 25 kuruştur. Taliplerin teminatı öğ"leden t'Vvel lş Benkasma ya

tırarak maltbuzlariyle ihale tarihi olan ı5-7-;1 ll C ııua güaü saat 
16 da E.ncümene müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUiU 
Merkez &atınalma Komisyonundan : 

Şartname Ne : Cinsi Miktarı 
5 Ateş tuflası ve harçları 2.972 ton 

16 Difonilamin 10 ton 
18 Difenilürelan 
20/a Erkekler 
21 Elelttrod Nipel 
24 Ferra Volfram 

2i, a 64 Nolu resme göre testere 
448 ) 

44/b Makkaplar 
48 Nikel 
50/a Paftalar 
55/1 Santralit 1 
55/2 Sanlralit 2 

70 Zımpara ta4ları 
77/a Poligon malzemesi 
86,2 Otomatlar için çelik 
86/2 Yaylık çelik lambalar 
86J2 Çelik çekme boru 
87 FNro Crom 
92/a Yaylık çelik teller 
97 Fırçalık telik tel 
111 kobalt 
120 Çinko levha No: 19 
121 Aspes boru 25 ının. 

A!!pes ip 40 mm. 

> 

Aspes levha <muhtelif eb,üta, 
122 SW marka hadde gresi 
123 Deve tüyü öq~iılü kayış •muhtelif ebatta> 
124 Örgülü keten kayışlar <muhtelif ebatta• 

5 ton 
liıtede yazılı 

300 erad 
10 ton 

100 adet 
50 adet 

li<ıtede yazıh 

30 ton 
listede yazılı 

10 ton 
1l> ton 

listede ynılı 
listede yazılı 
104 ton 

2.000 kilo 
1.000 kilo 

25 ton 
2.750 kilo 

500 kilo 
10 ton 

200 ton 
ı:w metre 
100 metre 
480 adel 

125 94 No: lu resme ıöre yılankavi tel hortum 
ve teferruatı 

5 tou 
35U melıe 

16 adet 
10 takım 

126 Amerikan aynaları listede yazılı 
127 237 Ne. lu resme göre balata 150 adet 
128 249 No. lu resme ıröre zincir 30 metre 
129 Raybalar listede yazılı 
130 Modul lrexeleri listede yazılı 
131 Dökümcü çiviıi muhtelif ebatta 2.000 kilo 

132 T 5 No: lu reııne ıöte ocak içliQ'i 24 takım 
133 Galvanizli demir aaç 35 ton 

Galvanizli demir tel 15 ton 
134 2~21 No : lu resme fÖre akümülatör pistonu 2 adet 
135 Elektrik. malzemesi " listede yaz.ıh 

28 a • 64 No:lu resme iOre te.tereler için dit 3.000 adet 
'J.1 kalem A. E. G. amili mütehassıs 
27 kalca Siemeos amili mütehasıııı 
5 kı.tem Garbe Lahmayer Aacbea amili mütehassıs 

11 
İnek veya ko· 

yun yo2"· 30000 00 L.7.50 8250 00 
Bı\ecik Askeri hastanesinin bir seııelık 

cinı, mikdarı, muhammen fıyatı ve tutarı 
ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. 

ihtiyacı ulan yukarıda 

yazılı yiyecelt maddeler 

Sığır ve koyun eti ile yofurdun eksiltmesi açık 
pılacaktır. 

eksiltme ile ya· 

İhaleleri 2 l Temmuz 941 pazart~si ıcunü saat l:> 
kerı Hastahanesi Satınalma Komisyonunun bulundu~u 
lacaktır. 

de Bilecik As· 
Lıinada y.ıpı-

isteklilerin mezkur jlÜn ve sutta muvakkat t.,nıinatları ve kanuni 
vesikalarile ltirlıkte mezkur Komıiyona muracaat etmeleri ve kapalı 

zarf eksiitmeııne iştirak edec~klerın teklıf ıneitluplarını havi kapalı 
zarflerı ihale saatından bır :ıa.at evvdıne kadar Koaııs yoıı.ı vumJ.erı. 

Şartoameierin her 2'Ün Bilecık Hastabane)i Satın alma Komısyo
nunda ıerüleb!leceti ıl<tn olunur. 

8ursa Dolum ve Çocuk Bakımevl Ba9tablpliğinden: 
liuru Do~um ve Çocuk bakım evının a;enelık ıhtıyaçları olan muh· 

tehi ciııı. &•da waddelerile a.ıahrukatm şannameleri wucıbıaco 7.7.941 
taııhirıden ıtibaren 15 gün müddetle eksıltmeye konulduğundan ta· 
liplerin 23.7.941 çarıamba ırünu aaat 10 da beledıye salonundaki ko
mıayoııa miıracaauarı ı!an olunur, 

Tepkepı Maltepesindeki Sattnalma Komisyon undan: 

W ton sadeyazı p:ııa.hkla sahnahnııcaklır. Tnhnıiıı bedeli jl3 O 
liradır. 

Şartname ve evsaf 'f opupı Maltepe Askeri Satınalma Komisyo· 
nuhua görüıebiıır. 

f.kııllme 16.7.941 Çarşamba gunü aaat 11 de Maltepe Askeri 
Satmaima Komisyonu bıoasında yapılacaktır. l:..teklilerin kati lemi· 

1 

natlarıyle beraber müracaatları. 
• *• 50 bin liralık kırmızı mercimek pazarlıkla satın alınacaktır. Mu· 
hammen bedeli 24.) kuruştur. 

Hususi şartla ve evsaf Topkapı Maltepe Askeri 5ahnalma Ko-
misyonunda yapılacaktır. 

Pazarlık lo.7.Y41 saat 14.30 da mezkür komi~yonda yapılacaktır. 

Kati tewinatı 7500 lıradır. 
Mercimek 50 bin liralık toptan alınaca~ı gıbi ufak partile halınde 

de alıııabııır. 

Tahmin bed. ilk tem. 

2540 00 

802 40 

4980 00 

887 50 

1100 00 

860 00 

190 50 

60 18 

373 ~o 

66 56 

Çöp arabalarına tekerlek imalinde kullanılmak 
üzere uhnacaz başlık ispit, parmak. 

Çöp arabalarının t• :niri.'lde kullanı \ın11.k üzere 
ah nacak boya ve boyı. l"'' •nnn. 

İstanbul lık okulları ıçın a'ıu.acak 300.000 kilö 
kesilmiş gürgen odun. 

Bahçeler Mudürliiğü için alınacak 6 kalem ite-
reste. 

8'.l 50 .E.dırnekapı Sıhhat Merkezi ve Üsküdar Çocuk 
Bakım f.vıııın yıllık ihtiyacı içın alınacak 2000 
kılo beyaz karaman er• 

6-1 50 Edirnekapu .Sıhhat Merlı...-aı Vd Usk.üııar Çocuk 
Bakım E.vının yuhk ihtıyacı içın alınacak )öOO 
kilo çı süt ve 4UIJ kılo yoiurt. 

32ö4 85 246 37 Haseki, Cerrahpaja, Beyoi'lu ve Zuhrevi hastol· 

Fabı ikalan mamulilıodan alınacak elektrık malzemeıile beraber 
A. ı::. G. ve .Siemens veya herhangı bir fabrika mamulatından 

tıklar haııtalıaneierıle Zeync.,11.amıl doğum evi· 
nın yıllık ihıiyucı ıçin alınacak maıtarna, pi
rınç unu, lel şehrıye ve ııışasta. 

olabı.ecek 85 kalem elektrik malzemesi. . 
Y · · l 1 e askeri fabrıkalar umum ukar<la cıns ve mıktan yazı ı ma zem . . 

tnüdu- ıhx.· k t 1 komı'syonunca satın alınacaktır. ı-;ennı ı u,.u ıner ez sa ına ma . 
'''lıııuneler 1 heriÜD komisyonda görülebilir. Vercbileceklerıo şartları· 
nı~ "e fı}a\larını bildırir teklif mektuplarıı.ı lcıu bir zamanda umum 
llıUdlirl ~ 

Ute vermeleri. 

Tahmin bedelleri ile ilk lemınat mıklarları yukarıda yazılı ışler 
ayrı ayrı açık eksıltmeye koııuımuşlur. Şartnameleri Zabıt ve Muame· 
l~l Muduriuğü kalcmıııde Jı:Örüıebıhr. ihale 18.7.941 cuma güııu saat 
H de Daimi Encümende yapalacaklır. 1 alıpleriıı ılk teminat makbuz 
veya mektuplan ve 941 yılına ait Tıcaret udası vesıkalarile ıhale 

jÜnÜ muayyen saatte Daimi E.ncıümende bulunınaları. (5391) 

(:>748) 2-4 

* * * 
1 - Mevcut şıırtnaıne ve nümuııeieri mucibince 4342 ınelrc yassı, 

yuvurlak ve kıvrılmış kııyış pazarlıda satın ahnabak.tır. 
~ - Pazarlık U.7.9-il .Salı iÜau saat 11 de Kabataşla Levazım 

:;.,ube~mdek.ı Alım K•mısyonuııda yapılacaktır. 

3 - Numune sö:ıu geçeu şubede ~Öı illebılece~i 2ibi şartaaıocler 
u" paraınz auua.bıiır. 

'i - lstekıııerııı pıtz.ırıık ıçın tayın olunan ~un ve sa.ıllc teldıf 
edece;;ıerı fıat uzerırıd"ıı o 7 ,:> guvenwe paraları le birlikte mezkur 
"oıaısyoııa muracaatlıırı. (5J44) -i-4 

.• * * 

l. - ldare ıhliyacı ıçın c3475 • kjl. fıçı çemberi pazarlık uıulile 
satın alınacaktır. 

"l.. - Pazaı lık 1~-7-~41 Cuma günü saat 9.45 de Kabata~h Le
vazım ~ubesındekı Aııın ı:-..omısyonunaıı. yapılacaktır. 

..>. - Evuf Usle.ııı sozıi geçen şubede ıı:-örulebilir. 
':l. - isteklılerın pazarlık ıçın tayın olunan gun ve saatte ınez~ ur 

Konıısyuııa uıuracaalları. p504) 3-4 

••• • 
1 - Çıvısı ıdareıniz tarafından verıimek üz:ere 10.000 adet bira 

sandıtı şartnaıneıııı wucıbınce kapalı zarf uiulıte satın alınacaktır. 
2 - !O.OOU adedının muhammen bedeıı 42.474 lira uo 7.) muvak

kat temıııatı 3180 lıradır. 

:) - i.ksılrnıe 22.7.~-U s:ılı gunu saat 11.3u da J~ anbulda Kı.ba· 
teşla Lev a:ı.ım ~ube1Lizı.idcı Alım Komısyoııuııdi.l yapılacaktır. 

4 - :;.,artname ~ozu geçeıı !;?ubeııen ve lı.mır Ankara 8aşmüdür
lukieriııaen parasız alınaoılır. 

5 - tvıuııakaııaya gııecek.ler 2!>00 veya. 5u00 aded iı;in de teklifte 
bulunabılecekter ıne ~Öre muhurıu teldif mektuplarını kanuni vesaik.le 
tek.lıl eaeceklerı wıktar uzcrıncieıı <>o 7,5 guveııme parası makbuzu 
veya banka temınat mektu~unu ıhtıva eaecek kapalı zarfJıırını ıhale 

i unü eksiltme saatınden bır )aat evveline kadar mezkür Komisyon 
liaşkanlığına makbuz muk.abılinde vermulerı lfmmdır. (53Sl7) .)-4 

Muhımınen bedeli (80l)) lır ı olan 2fJ0 kilo dana der'si (vaketa) 
(L9 7.1 -l 1) Salı gunü saat ( 11) on bird H ydhrpaşa Gar bina!!ı da·· 
lıılmdeki Komı5yon tarafından açık cksıltıne U:tnlile salan alına· 
caktır. 

Bu işe ıirmek isteyenlerin (60) liralık muvakkat teminat ve ka· 
nunun tayin ettıği vesaikle birlikte eksiltme ırünil saatıne kadar Ko· 
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler r(omisyoııdan parasız olarak dağı ı ılaıak· 

tadır. (5668) 1-3 

••• 
Muhammen bedeli 29,000 lira olan dört 

Temmuz 1941 Cuma günü saat 15 de kapalı 
idare binasında satan alınacaktır. 

kalem çinko levha 25 
zarf usulü ile Ankarada 

Bu işe ıirmek istiyenlerin 2175 liralık muvakkat teminat ile kaou· 
· kl ' fl · · ·· saat 14 de kadar nun tayin ettiti vesıkaları ve te ı erını aynı ıun 

Komisyon Reısliğine vermeleri lazımdır. . . 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Mrlzeaıe Daıresınden, Hay-

darpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflitiodeo dafıhlacaktır · (5617) 2-4 

* •• 
Entertip ya:ıı dizme 
kapalı zarf usulü ile 

Muhammen be.leli (14.000) lira olan 2 adet 
makına11 .!l.d.941 perşeınlte ıunü saat 15 de 
Ankara'da luare binasında satan alınacaktır. 

13u işe fİrmek ısteyenlerfn ( 10.>0). lira!ı~ muvakka~ teminat ile ka· 
nunun tayın elliti vesikaları ve t:kl~flerını aynı ırün saat 14 • ka· 
dar Komisygn Reislifine vermelerı lazımdır. 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malz.eme Dair~sinden, Hay· 
darpaıada Teaellilm ve .Sevk Şcflıiınden datıtılacakhr. (5506) 4-4 
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Ville et Provlace 

LUNDJ 14 jel11et tMt 

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

3 molı Ptrı. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etranırer : 12 moiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs S MUNAKASA GAZETESi 
Galata, Eski Gilmriik Cad. 

No. 52 

T616phone ı 49442 

Pour la Pabllcit6 ı'adreıaer 

l l' Admialıtratioa 
Journıl Professlonnal des ~Fourniasaurs at des Entrapranaurs de l'Etat Bolte Poıtale No. 1261 

.ı----------------------(1 

Tablaau Synoptiqua des Adjudications Ouvartes Aujourd'hui. 

Ob)et de l'ad]udlcatlon 

Alljullications au Rabaia 

Mode 
d'adiudicat. 

Priı: 

estimatif 
Caution. 
provisoire 

Lieuıı: d'adjudication et du 
Cabier des Cbarıes Jours Haures 

Collsll'uctlons·R6p•r•Uon•Traw. P11bllcs·Mat6rlel de Conatructlon· Cartegraphle 

Rep. bitisse cr&che Y eıilköy 
Rep. toit bitisse pensionnat 

Poblique 9391 40 704 36 Com. Perm. Municip. İstanbul 28-7-41 14 -
17-7-41 11 -
29-7-41 15 -

Gre a ırre 34;; 70 51 86 Com. Ach. Ecole Techoique 
Cenatr. chausd sur r•ute Yalova • 

eh. 102 P) 
iursa (Cah. Pli cacb. 38531 08 1539 90 Com. Perm. Muoicip. İstanbul 

Cenıtr. a Malatya > 18926 51 1419 48 Com. Ach. Milit. Malatya 28-7-41 16 -

F ı cc'&ıU• C tin I~ a. uı et F t.ern\lı ce"ttcıu• a-lr.tuaımet. t• Sanltarlre•·Feurnature pour Ho•ltaux 
Produits pbarmaceutiques: 140 letı (aj.) 6000 - - - Vilayet Aydın 17-7-41 15 -

28-'/-41 15 -Medicaments: 27 lots Pli cach. 1954 25 6716 57 lire Expleit. Ch. Fer Etat H.paıa 
Difenilamine et difeniluretane - - Com. Ach. E>ir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
Extrait de gentiaoe: 150 k. Gre a rre le k. 2 34 52 65 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 21-7-41 15 30 

1,.7.41 .ıs -ı nıtrumenta eculaires: 47 lots • 3616 90 542 55 > 

ltectrlclt6·Gez·Cha11ffege Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
Diff. articlea electr. A. E. G. et Sieme111 
Electrode: 19 lots (Ch. eh. 1 L) Pli cach. 38000 -

t\ el> ille nı e 1\ t-C hausaure•·Tla•us-Culr• 

Bettines: 750 pairea Gre i rre 
Etoffe coul-azure pr habits : 10450 m. (Cah. eh. Gr6 i rr6 

246 P) 

lap. 17 -
49115 -

Eteffe coul. azure pr capoteı : 7950 m. (Cah. c~. " 35377 50 
177 P) 

Cuir noir rrai11euı:: 1750 k.· vachette noire: lSO k.· Publique 
peau blaoohe: 100 k. 

Traftaport·Charaement-D6chargement 
Charrement pierre, balast: 3006 m3 

Combu•tlble • Carburant • Hulle• 
Muo ut: 50 t.- huile pr mıchine: 150 ltidon (aj) 
Beis: 1320 t. 
Boiı: 20 t. 

Dlv•r• 
Pompe aspirante et foulante: 2 p. 
Pempe a main pr. la defenıe pasaive: 110 p. 
Huile dı lin anılaiso bouillie: 20 t. (cah. eh. 1 L.) 

Tôle ralvanisee onaulee: 20 t. 
Lunette pr. neire: 800 p. 
Pa11oire: 300 p.- gamelle: 100 p.- th6iere: 100 p. 

coateauı:: pı. viande et lerumeı: 200 p.- machine 
i hlcher la viaode: 5 p. 

Materiel pr voie Decauville ıt pr repar. camionı et 
. cylindreı. di vers elajets ıt inıtrumınt reotlo

•İ ttUH 

BriquH refractaires, fil de fer ralvaoiıe et tôle, ma· 
teriel pr foyer, riteaux, fraiseuse, trompe en fil 

ele fer, courroie ete. 
Sable de Sultan Çiftlik: 500 m3 
Crocheh et diven autres articles pr. courreies 

de fuıil 
Gamelle en cuivre: 10000 p.- pelit seau en cuivre 

aveo couvercle: 10000 p.· obaudron rr.: 470 
p.- id. petit: 250 p. 

Diverseı machineı dı monta&'• ete.: 

2 tJl ı • tıı 

F oin: 1720 t. 
Savan: 100 t. (Cab. eh. 264 P) 
Pain: 90 t. 
Beurre: 360,8 t. 

Sa ven 1'lane: 23.4 t. id vert: 11.2.· beurre: 4440 k. 
9iveraeı provisioos 
Beurre: 90 t. 
Vi&11de, actlcleı d'epicerie et lerumeı 
Viande: 30 t. 
Poio: 2900 t. 
Savon: S t. 
Beurre: 3 t. 
F oin pr fourrare: 70350 lı:. 
Beurre: 36 t. 
Lait: 40 t. 
Y oıhourt: 40 t. 
Viaade de boeuf: 909 t. -

Pablique 

Pli cach. 
Gre it ıre 

Gre i ıre 
Pli cacb. 
Pli cach. 

" 
Gre a ırre 

) 

Gre i ırr6 

Gre a rre 

64800 -

6545 -
33000 -

12000 -

" 14962 50 

Gre i ırre 207 480 -

• 

Pli cacb. 173600 -
" 52700 -

Gre a rre 
• Je k 1 45 

• 
) 

Pli caclı. 
> 

• 
" 

Gr6 i gre 

• 
Publlqu" 
Pli cach. 

• 

le k 1 60 

le k O 60 
261000 -

le k 9 07 
50400 -

6000 -
8000 -

363360 -

Cem. Ach. 9ir. Gen. Fab. Mil. Anlı:. 

2850 - Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. Bur. 28-8-41 15 -
Exp. H.pa~a 

956 25 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 
7367 25 Com. Ach. Min. Def. Nat. Aok. 

16-7-41 14 30 
17-7-41 10 30 

5307 - Cem.Ach. Min. Bef. Nat. Depart. Aviat. 17-7-41 11 -

Com. Acb. Falıırique Armea İzmir 28-7-41 16 -

37 50 9eme E xploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 30-7-41 11 -

- - ·Municipalite LüLehurıaz 19-7-41 16 -
4490 - t!Som. Aoh. Milit. Gebze 4-8-41 16 -

- - Cum. Ach. Command. Mıl. İst. Fındıklı 14·7·4l 11 -

Municipalite Afyonkarahisar 
490 88 Com, Perm. Municip İıt. 

2475 - Aem. Gen. Ch. Fer Etat Anlı:. 
Caisse H.paıa 

23-7-41 14 -
28-7-41 15 -
30-7-41 15 -

900 - • 29-7-41 15 -
Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 18-7-41 10 -
Com. Ach. İntend. Marit. Kaaımpaşa 16-7-41 15 -

2'87 17 Dir. Trav. Puh. İı.t. 1'·7-41 11 -

- - Com. Ach. Dir. Gen. Fala. Mil. Aok. - -

Cem. Ach. Command. Mil. İst. Fındıklı 
1122 25 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

Cem. Ach. Iotend. Milit. Tophane 

1050 - > 

14-7-41 15 -
17-7-41 16 -

22-7-41 14 30 

22-7-41 14 -

8130 - Com. Ach. Command. Mil. lıt. Fındıklı 29-7-41 11 30 
3885 - Com. Acb. Intend. Marit. Kasımpaşa 30-7-41 15 -

Procureur Gen. Üsküdar 4-8-41 16 -
Com. Ach. Dir. Hytiene et cbaque Mercredi 14 

Assiıt. Soc. İst. 
1013 - > 

8964 -
8450 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

Dir. College Americain İst. 
1350 - Com. Ach. Ecole Sup. lngenieurs 

14190 - Com. Acb. Command. Mil. İst. Fındıklı 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

• 
370 - Dir. Gen. St\rete Ank. 

3780 - Com. Ach. Milit. Samıun 
450 - Com. Ach. Milit. Gebze 
600 - • 

11748 - • 

• 
> 

29-7-41 15 -
:24-7-41 
3 '-7-41 
.t,·7-41 
16-7-41 
16-7-4) 
28-7-41 
2-8-41 

5-8-41 
6-8-41 
1·8-41 

14 -
11 jO 
16 -
15 -
15 30 
16 -
11 -
16 -
16 -
16 -

__ , ________ _ 
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Nlld• Vallllllntılen : 
Yekıln Tut. Miktarı 

2ı5 
800 

20 
15 
40 

1000 
14 
12 
69 

100 
192 
•54 

15 
25 

12-5 
20 
15 
20 
30 
20 

200 

5500 kilo 
40000 • 

200 " 
100 > 
200 ) 

20 Ton 
200 Kilo 
10 • 

300 > 

200 • 
400 ,. 
100 > 

300 > 

50 ,. 

250 " 
ıoo , 
50 > 

50 > 

100 " 
50 > 

1000 Metre 

Muham. i. "'o 1:s Tem. 

----- ------
Lira K. 

5 
2 

10 
15 
20 
5 
7 

120 
22 
50 
48 
54 
s 

50 
5 

10 
50 
40 
30 
40 
20 

20-63 
60 
15 
11-l5 
30 

750 
10-50 
9 
4-95 
7-50 

14·40 
4- 5 
1-13 
1-88 

94 
1-50 
1-88 
1-50 
2-25 
1-50 
15 

Ciusi 

Meşe kömürü 
Odun 
Bulgur 
Nohut 
Kuru heyaz f 
Kok kömürü 
Çekilmiş tuz 
Kuru bamya 
Gaz yatı 
Sabun 
Toz şeker 
Kesme 4cker 
Pata tas 
Domates Hlçası 
Kuru baş sotaıı 
Mercimek 
Pirinç unu 
Şelariye 
K: çekirdeksiz 
Makarna 
Tüt bent 

Aksaray Memleket Hastahanesinin !tir senelik ihtiyacı olan 
rıda yazılı 21 kalem erzak ve mahrukat 28.6.941 tarihinden iti 
20 gün müddetle ekıiltmeye konulmuı oldufuncian 17.7.941 per 
günü ıaat onbeşte Daimi Encümen odasınfıla ihale edlleeeğ'İndell 
tiplerin yevmi mezkilrda 0aimi Encümene müracaatları ilan eluo 

Ankara Jen .. arm• Satmalma Kemlsyonundan ı 
Miktarı Fiatı İlk temiaah 

kilo Cinıi 

15000 arpa 
1250 kuru ot 
1010 ıaman 

12000 sıfır eti 
1200 sadeyağ 

kurut 

8 
7 
3 50 

35 -
160-

hra krı Eksiltme gün ve 

90 00 
65 i3 
26 25 25.7.941 

181 88 
315 00 82.7.941 pazart. 
144 00 29.7.941 pazart. 

Cinai, miktan, kilo fiyatları ve ilk teminatları yukarıda 1 
beı kalem erzak hizalarında yazılı ıün ve saatleule açık eksiltm• 
Ankarada komisyonumuzun bulundu2u mahalde satın ahnac 
Şartnameleri parasız komisyonumuzdan alınır. Nümune her gün 

rülebilır. İsteklilerin vesika ve ilk teıninatlariyld yazılı ıiio ve • 
lı:ornisyooamuza gelmeleri. 

Bur•• Aakert Satın•lm• Koml•Fonund•n 
l Temmuz 941 ıilnil kapalı zarfla eksiltmesi yapılan ve mu 

men 9edeli 5250 lira olan 35000 killıl inek sütüne teklif edilen 
pahalı görüldüğilnden pazarlıkla eksiltme daire Satın Alma Keo>' 
nun bulundutu bin<1da yapılaca ki ır. lıteklılerin 20 temmuz 941 e 
gilnü saat 11 de 394 lira muvakkat teminat mıkbuzu veya 
mektubu ve Ticaret Oda11 vesikası ilo 9irlikte Kemisyena müra 
lan ve şartnameyi Komisyonda her ıün görebilecekleri ilin oluo 

Tahmin Bed. hk Te. 

1770 - 132 75 Darülaceze müessesesinin yıllık ihtiyacı 
alınacak bOOO kilo patates, 30000 aeet 
murta ve 4000 adet limon. 

'.l217 95 166 3) İstanbul ve 6'eyo~lu Sa~i hastalıklar mÜc 
merkezleri hayvanatınm y,llık ihtiyacı 

alınacak 13180 kilo arpa, 6)90 kilo su:ıaO 
9190 kilo kuru ot. 

36i5 90 276 44 Mezarlıklar Müdilrlütil için alınacak 
metre Patiska. 

Tahmin betlelleri ile ilk teminat. mikdarları yukarda yazılı 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartnameleri Zabıt vı 
melat müdürlütil kaleminde görülebilir. lbale 28-7-941 Pazartesi 
nü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaptır. Taliplerin ilk te ' 
makbuz veya mektupları ve 951 yılına ~it Ticaret Odaıı vesikal 
ihale giloil muayyen saatte Daimi Enctlmende bulunmaları. 

Zara Askeri Sabnhna Komlsronundan : 
350 ton karu ot alınacaktır. ..Kapalı zarfla ekailtmeyı k 

mutur. ihaleal 2.8.941 camut .. ı a-Onü ıaat 9 tla Zara askeri 
alma komlayonuacla yapılacaktır. tahmin tutarı 15.758 Ura, 
teminatı 189Q liradır. Evsaf ve şartnamesi Ankara, lstaabol 
amirlikleri ve Sıns askeri ıatınalma komiıyonlarıa.ıa i'Orüliit· 
tiplerin kanuni vesikalarile teklif mektoplannı ihale saatiaclell 
saat evvel komiıyena vermeleri. 
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