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ABONE. ŞARTLARl 
Türkiye için Kuru~ 

Ayhtı 4SO 

• 850 

• ı:>OO 

Ecnebi mernle\tf"tler ın 
12 Aylığı 2700 

SA YlS1 5 KURUŞ 

Glinli ~eçon nubalar 
20 kuruıtur 

~-------------~ 
GAZETESİ 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, F.ski Gümriik Caddeıi, 

No. 52 Husu!ll Daireı 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarebanemizde g rüşfıliir 

Telefonı 49442 

P09ta kutusu No. 1261 

~---------------·-~ 

Umum Tüccar ar ve meslekt Organıdır 

EKONOMiK HABERL MUNAKASALAR Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Mafz.) 
T. H. K. Genet Merkez lilaşkanhlınllan : 

Tasarruf bonoları 

büyült Millet Meclısiııin 2.o 
l celsesinde kabul edılen 4058 
•aralı kanunda 1ıtö:ı.terilıniş o-

tıuarruf bo .. oları satışa çıka
lfhr. 

iataodaşlarımız tasarruf bono-
almakla hem memleket mü

auına yliksek bır alakalarını 
termış olacaklar, hem de faz
:klarda faız. alacaldaroır. Ha-

c mahsus olan bonolar dev
laazinesının kefaleti altmdaaır. 

n bankalarda şube ve nıans
~a , mılli pıyango idareıinın 
ı satış g şelerınde, banka 

tJan yerlerde ııoe mal sandılıt
Mia sat ılmakladır. 

O~oların fıyatı da herk.csm 
•ın aö t b' . • re es ıt edılmiştır. 

lnı bır ısçi, bır memur, bir 
ar, emlak. sabıbı bu fıyatlar

esesıne uygun olanını biç 
uaıneıeyc tabı olmadan ala
.Bono satın alwak nasıl bır 
ıteye tabı uc~ıl:ı.e başk:ı:ı.ı

kvretınek veya vadeı.indt" 
hıırhıuı21 bır ban.-aaan 

piyanıo reı.wi i'İşesınden 
il da hıç !,ir muameleye ta
ıtıldir. 

Olar, J, t.'J, ıuv, JUV 'e lUVO 
kupurlerden ml.ireldteplir. 
kupurden 3, o 1&yhkla bir 

bonolar vardır. Yani 5 
boneıdan j ayıık, 6 ay lık 

senelık olmak uz.ere uç 
•arcıır. D i er kupürlerden 

ı surelle uç nevı mevcut

nolann bir faydası da f ai-

vadeli bır tasuruf bono
sde beş, bır seııelık bono 

•ı\ı laız. 2etırmelttedir. 

oono alınırk.en bono kıy-

derhal iskonto ederek bonoya 
yatırılan parayı g-eri verecektir. 
Tasarruf bonoları borsad.ı kote 
cdilecektır. Bono faizleri her tür
lü vergı ve resimden muaftır. 

inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Ankara Valilillnden : 

Etimesut planor atölyesinde yaptırılacak sıcak hava tesisatının 10 
temmuz: 941 perşeınb~ ~.ıııü yıpılıın knpah zarf eksiltmesinde talip 
çıkm .... ıdığ'ındao ~u tesısatın y.ıptmtman tekrar eksiltmeye konıaaştur. 

Keşıf bedelı 9500 ve muvakkat temınata 7 l'.l: hra 50 lturuştur. 
~çık eksittm ı: si 4 a~ustos 9 H pazartesı güoü uat D de T. H. 

Hulasa eiiilecck olursa: 

283.380 lira 90 kuruş keşif bedelli Ankara - Gölbaşı - Haymana -

1 

Polatlı yolunun 48 8UO - 64 + 800 üncü kılometreleri arasında 
şose inşaatı 10.7.941 de ıhalcıi yapılmak üzere kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuşsa da talip zuhur etmeditinden 2490 sayılı kanunun 40 

K. Geue~ ~erkez biuaaında yapılacaktır. Keşıt ve şartnameai parasız 
v.:rılır. 1 ahpler muvakkat teınıncı.tlariyle eksiltme gunll komisyonda 
hazır bulunmaları. Ta1arruf bonosu almakla şu 

faydalar elde edı ecektır. 

1 

mcı maddesine tevfıkan 10.7.941 tarihınden itibaren bir ay müddetle 
pazarlıta konulmuştur. 

,..... - ... mıw n 1" •• • 2 

l - Paranıza e1Pin bir surette 
yüksek bır faız temin edeceksi

niz. 

1steklilerin l.:>.085 lira 24 kuruşluk muvakic.at teminat meklup ve
ya makbu:.ı:u Tıcarel Oda•ı veaiklbı veya nafıa müdürl\ığünden ala-

'J. - Bu faızi bonoyu satın 

alırken peşin alacıı.ksınu;. 

3 - Milli mudafaanın utan 
ıhuyaçlarını karşılayacaksınız. 

1 
caldarı ehliyet vesıusıyle birlıkle her pazartesi ve perşembe ıünleri 
uat l:>,:> da Oaiıni Encümene ıelınelerı. 

4 - Kendınizı tasarrufa alış
tıracaksınıa. 

Vilayet dahilinaa yeni yapılan 1 

f 

yollar 1 
lstanbul Belediyesi ve ldarei 

5 
Hususiyesı ar.af ından 1040 mali ı 
yılı başlaı ı; ıcı ndan buiiitıe ka- 1 

dar Vıla} ..- dahılındeltı 11 kaza- ı 
da yaptır ... n yollara 1.5 mılyoıı 
liraaluı fazıa bır para sarf edii
mıştir. Bu miktar şimdiye kadar 
yap. laı ... ra nazaran bır rekor teş
kil elm1:ktedı r. Bu paranın 700 
küiur bin lirası ldareı Hususiye 
bülç~ind .. n :RM &. ::.-- L • • 

da ıı5elediye butçesinden verlmiş· 

tir. 
Tozkoparan caddesinin elr.ı-

fındaki buşluklara yapılacak olan 
parmaklıklarla Beyazıt meydanı, 
Koıka riızergihı, lnöuu rezgisı 
tesviyı;i turabiyesı bu masraflara 

dahil değiloir. 
Bu labsisalın en mühim kısmı

nı , :ı.on üç ay zarfında yapılmış 
olan sur harici yollar be ' etmiş-

tir. 
Bundan başka Hurriyeli Ebe-

* • * .Keşıf bedeli 2ı5735 lira 40 kuruştan ibaret bulunan Ankara -
Hayınana yulunun 64 t 8:.hJ - 16 t- öJJ uncü ltilom~trl!lerı arasın

dalu şo:.e inşaııll lU.7 .941 de ıhalesi yapılmak üzere kapalı zarfla 
eksıltmeye çıkarılmışsa da talip zuhur etaıedi2'inden 2490 sayılı ita· 
nuoun 4(:) ıncı maddeıııne tevfıltan 10.7.9'1 ı tarı hinden ilıbarerı bir 
ay muddetle pazarlıg-a konnJmuştur. 

lsteklılerın Tıcaret Odası vesılıtası ve 1 '203o lira 7 / kuruşluk le· 
minatı muvakkale mektup veya makbuzu, nafıa müdurlüğunden ala
cak.lan ebliyet vesikasıyıe birıiltte her pazartesi ve per,embe güııleri 
sa:.ıt L'.>,S da Daimi euciııneue gelmeleri. ouna ait ke,ıf ve şarlname
yı naha mudurıütunde iÖrebilccekleri. 

Havran Beledir-ealnden 

Edremilin Havran ltasabasrna 18 kiloınelre mesafeden ıs.ıle eJi

lecek. ıtu i~iııe aıt projelerin yapılması açılı: cksıltmeye ltonulmuştur. 

~ubamınen ~edeli :> biu .lırl!Qıt ... _ 6 .... ..ı ,. ... 1 J.J ue navran bele-

diye encuıneni tarafından yapılacaktır. 
Bu huııllsta ibti.sas ve salahiyeti h:aiz zevatıu ıoünakauyıl iştirak 

ılin olunur. etmeleri 

\_ !" m r 

113çiar, Klınık Y\. \spençıyarr aıat, Hastahane Lvz. ------ -----
M. M. Vekaleti Sabn Alma Komlsyonund an: 

15.7.941 günü 14 k11ll"m veteriner oczc1Sıııın hepıaine birden talip 

bulunrnadıtından 23.7.941 çaışamba günü pazarlıkla eksiltme!i Ankr.
rada 1. M. V. Satıııalma Komısyonuoda yapılacaktır. Hepsi birden 
bir talıbe ıhale edılebıleceği gibi her k:ılem ayrı ayrı taliplere de 
ihale edılır. Her kalemin mıktarından noıtsan ıuilttaraa teklifler de 
kabul edilir. Taliplerin her kalem için listesinde ıösterilen fiatlar üze-

rinden °o l'J kati temınatlarile belli vakitte Komisyona ıelmeleri . Lis
te ve şartnamesi Komisyonda görülür. 

Mansucat-Elbise-Kun(jur.a~amaş,ar v. ~. 
Ankara J•nllarmc1 Satın Alma Komisronundan: 
Bır metr"eıııne yırmiseıdz kuru1 lıat tııh uıo edılen ikıyuz. yırmıaltı 

bın sek.ız: yuz metıe çam.ışırhk bez 7 .~ . .YH Perşembe fUDl.İ uat J) 

le Aokaraua ltoınısyonumuz:un bulundu~u mahaıde kapalı zarf oltsıll

meıııyıe ala.ıacu.tır. M1.1v.ı1tltat temiualı -H.l:> ıır.ı t.v Kuruştur. :)artna
me A11karalla koıoısyonuınuzdaıı ve lstaabulda Jandarma Ü>lttıuovı ı1e 
J . .Sa. Al. l'\.omııyoo1.111uau :itti ıturu• bedel karşılı~ıud;an alınır. Nu
wune itomuyoııumuz:da her ıun ıorulıir. l\.anun şartlarını haız 11teıdı

lerın yazılı sa;utcn bır Hat cvvctıno k.adu !tapalı ı.ari telrnl meır.tu!)· 
larıuı ~omııtyonuınuza vermelerı. 

M. M. V. Hava Satınalma Komlaronundan : 

:>UOO çift er fotioı alınacalttır. Pazarhida e;mltmesi -1.l'ı.!Hl l'a~;:
teıi ıunı.i saat 11 de Anltarada M. M. V. Hava satm alma ltomısyo
nunda yapılacaktır. ~artnamesi iki li:iaya komisyondan alınır. Tahmin 
aedch -t0,000 lirıı kat' i i.emıııalı oUJU liradır. faliplerin bellı valtitto 
komisyuna ~elmelerı. 

M. M. v .... aı-•· ..C..-t -·~ ·- __ ........ "'"ucu J.l.J,VVV metre ya:r.hk 
tek en bez pazarlıltıa salln alınacalc.tır. llıaletı lJ.7 .9H Çarpıob.ı ııu
aü saat ll, jU aa AnkarıuJa M. M. V . .:>atın alma komııyoouoda ya· 
pılacaktır. t.vsaf ve ~artnmcsı 4Jd kuruşa koın11yondan alınır. 'f alip
lerıu belli vak.ılte lıtomııyona gelmelerı. 

• *• Iııeber tnetruine tahmin edilen fiyat 70 kuruştan on iki bin 
beş yuz. metre ıı:>Uu yuhk paz 1rhkla münakasaya kooulm114tur. 
lbalesi 23 • temmuz • 1941 çarşamba rünü saat 1 ı dedir. Taliplerio 
bellı ~i.ı ve saatte teınınatlarıylc: oıdık.te koınisyoaa müracaatları. 

• * • Beheı ~ılo)una tahmin eJıl~ıı fıya l ı 350 ltuı uş olan 6 ton 
vaketo !tapalı zarfla eltııiltmaye konmuştur. lhalesi 4.ö.9H Pazarte5i 
rüuiı saat 11 de Aııkarada M. M. V . .:>atın alına ıw.oisyonunda ya
pılacaktır. lık. teınınatı 1:>7) lıraJır. l'alıplerın Kanuai vuik.alarıylo 
teklif mektupl;irıaı ıhale saatınden bır ııut evvc:l kowisyonana verme-

leri. 
• Beher çıftine tabınin edilen fiyatı 920 kuruı olan 75,001) : 

• • 80,000 yeni oriıinal tip, ve 15,0JO : 35,000 çıft ç lı ipliii kendir en tcnzıl edılmek •uretile 
ktir. Yani bir senelik bir 

çın 94 lira verılccck ve 
ukı.bıl bir ,ene sonra 100 
nabı\ecektır. 

almak içın verılen para 
urıış değildir. Tasarruf bo
•n ist~ııildıği anda paraya 

diye tepesinden Kağıtbaneye i
nen ve zaman\a terk edılerek 
yolluktan çıkmış bulunan cadde 
de katranlı olarak muntaıam bir 

şekilde yap>lm>JI"• 1 
Finikede zeytincilik \ 

As kari f abrlkalar Umum MUdUrlUiU Satmalma 
Komisyonundan: 

ipli2'ınden yapılmış yeni eriiinal tip. ve 20,COO : 30,000 çift C. tipi 
kundura pazarlıltla cksıltmeye konınuştur. Yen oriiioal tip ve C. tipi 
içın ayrı ayrı teklifler de kabul edilır. ihalesi 24.7.941 Perşembe 
ıunü saat 11 de Ank.arada M. M. V. satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. faliplerıo teklıt edecekleri miktar üzerinden kanuni kati 

teminatları ılo bellı vakıtte koınısyona ııelmeleri. 

nıuuılüındiır. Vade dolına
raya ıhtıyaç ha:ı.ıl olursa 

ıi bir bımkaya müracaat 
• Bankolar bunu faizinden 

neksanile bonoyu 

. fi &r#M 

Mahrukat 

Finikedcn bildiriliyor: Kaza
mızda üç s ene evvel kurulan 
zeytincilık fen ınemurlu2u kısa 
bir zaınau içerisinde büyük ba
şarılar elde etmıştir. Her köy
de birer zenıin nilmune zeytinliği i 
vücude retirilmiş ve köylü der
hal faaliyete geçıri\miştir. 

Bu suretle inkişaf eden zeytin
cilik istikbal için ümit verebile

cek mahiyettedır. 

l 
\ 
\ 

' 

Tahmin edilen bedeli 1:>000 lira olan 60 t~n sudkostik Askeri 

Fabrıknlar Umum Müdürlüğu Merkez Satınalına Komi§yonunoa 23 
Temmuz 941 çarşamba günü saat 15 le pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname parasızdır. Kati teminat 2250 liradır. 

KırkeOaç Beledlyealnden : 

Kırkağaç Belediyesinde açık. eksiltme suretiyle bin lira muham
men bedelli bir adet etüv makinesi s;.hn alınacaktır. lhale 2.8 941 
cumartesi günü saat lı.) da Belediye dairesinde Enciımen lıozuranda 

yapılacaktır. 
Hususi ve fenni şartnameleri her gün Belediyeden par~t! verilir. 

1700 lstanbul Piyasası 

lsteklilerin o 7,5 teminat akçeleriyle müracaatları ilan olanıar. 
l Muhammen bedeli 

0 
o 7 ,5 teminat akçesi 

l~!!!!!!!!!!~~~~ral!!!~K~:~:u~ş!!!!!!!'!!!!!!!!~!!!llll!!!!llll!!"'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!L~~~:!!!!!!K~~~r~uş!I!!!!!!!!!"!!!!!!! 120 Şi 
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Demir ve Madeniyat 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 

Çinko 
s~ ~yah 

Demir 

Cımlılı:, kötebent 

Dört köşe lıma yuvıırlak 

ınıblık silme 

Putrel 
Siyah çeınber 
Yuvarlık. çubuk 

K~.lay: 

Karfiçe 

Saç 

Galvını~li düı 
• oluk hı 

Si1ü 

ı2s - ıss 
l 

l 
1 

Şeker fabrika~ında hazırlıklar 

Yeni sene pancar mahsulünün 
idraki yaklaşmış olmasına binaen 
Alpullu şek.er fabri~asında şimdi
den hazırlıklara başlanmı~tır. 

Kumpanya bu ay sonuna dotru 
faaliyete geçecektir. 

İnşaat sa hiplerine çimente 
verilecek 

lnşaah noksan lı:ala11 bina 1&

biplerine tevzi edılmek. ii:ı.ero ti· 

mento gelmiştir. Tevziat hazır

lanan talinıalnan eye röre da2'ıh

lacakhr. Her bina sahibi, bir 
miıfredat listesi tanzim ederek 
çimentoyu buna sröre alacaktır. 

Orduda fındık rekoltesi üç 
miyonu buldu 

Ordudan bildirilıyor: Oün top
lanan Ticaret odası heyeti Bella
man bariç olmak üzere Ordu 
kazaııı 941 fındık rekoltesini üç 
milyon ilti yüz: bin kilo olarak 

tesbil etmiıtir. 

Dlrarttak1r Askeri Satm Alma Komisyonundan : 
Beher çiftine 800 kuruş tahmin edilen 3500 çift er fotini 22.7.941 

Sah günü saat J.0 da Diyarbakırda ask.eri satın alma komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. Kat'i teminatı 4200 liradır. Taliplerin 

belli vakitte koınisyona ıelmeleri. 

latanbul Levazım Amlrllll Satınalm• Koml•ronundan 
Beher kilosuna 370 kurut fiyat tahnin edilen 20 tGn kadar peo· 

çenlik ıösele alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltme.si 22.7.941 tarib salı riioü saat 13.30 da Topa· 

ne lst. Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
lstek\ilerin belli vak.itte Ko. na ıelmeleri. 

Mebilyf, Süıo ve a~ etyası, M~a.ff!.~a. Haııv. s. 

M
- M Yeklletl ttava Satınalma Koml•ronund•." : 
. • 5 i 941 Salı zil 
5000 adet kıhın alınacaktır. Paz:arh~da eltsıltmesı · • . • 

.. A '-- d M M V Hava satın alını lr.omısyonunda 
nu saat 11 de n-ra a . · _ . . 

T h 
. b .l r 17 000 lir• katı temııı•h 2550 hradır. 

yapılacık.tır. a mın e.e 1 • ' • • • k · Şartnameıi komisyonda ıörülür. Taliplerın ltellı vakıtte omısyona 
ııelmeleri. 

rr 
Kereste, Tahta ve saırı 

Devlet Demlrrol••rl ltletm• u. MildUrlUIUnden: 
Muhammen bedeli 8049 lira 53 kuruş olan muhtelif cins ve eb'at

ta 3100 adet kontrplak 6.i. 1941 çarıamba zünü saat 15.30 on beş 
otuzda Haydarpaıada Gar binası Jahilindelr.i komisyon tarafından 

--

kapalı zarf uaulil• aatıa alınacaktır. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi Bu işe ıirmek. isteyenlerin 603 lira 72 lr.uruşlulc muvakkat t; n 
nat, kanonun tayin ettiti vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfları' 22 
ayni ıun saat l<f,30 on dgrt otuza kadar komisyon reisliğine ve~ 71 

Cinsi Şekli Moham. bed. 

A) Münakasalar 

lnfaat, Tamirat. Nafıa ı,ıerl. Malzeme, Harita 

Bursa Defterdarlık binası tamiri 
Su işi proiesi: 18 kim. aç. eks. 
Şose inş. Ankara • Haymana yolu ara ında (t~mci.) paz. 
Şose inş. Ankara • Gölbaşı • Haymana • Polatlı paı;. 

yolu arasında (temd.) 

966 -
5000 -

215735 40 
283380 90 

ilaçlar, Klinik ve lapel\çlyart allt. Hastahane Lvz. 

Sucikostik: 60 ton paz. 15000 -

Elektrik Havagazı-Kalorlter (Tesisat. ve Malzemesi) 

Etimesgut planör atölyesinde yap. sıcak hava tesi· 9500 -
aalı (temd.) 

erı•ucat, Elbise, Kundura Çama,.,, w.s. 

Kumaş: 12500 m. 
Elbise: 66 talcım 

paıı:. 

aç. eks. 
m. O 70 

l L t:ı ... "t, Et! r. Ufl. "ak ine r•lları •••• 

Gaz: 2 ton 
Kiimür: 75 t. 
Kömür meşe: 500 k. 
Odun: 15 t. 
Odun: 6750 t. 
Gaz yağı: 145 t. 
Kesilmiş kuru odun: 5 t. 
Ma.zot, petrol, makine yatı ve benzin 

MUteferrfk 

aç. eks.. 650 -
lt 796 28 
• 40 -
• 375 -

kapalı z. 135000 -
• 46250 -

pu. 
lt 

Bakır kazan erta: 15 ad.- büyük : 10 ad. • küçüle: pu. 
10 ad. 

2560 -

Tımar fırçası: 449 ad. (Mütteahbit nam ve hesabına) • 
Sakanderalc düğmesi: 437000 ad.· pantalon tokası : > 

100000 ad. 
Dekovil malzemesi ile silindir yedek parçaları n 

muhtelif eşya ve alalı bendesiye 
Bira kasası: 10000 ad. aç. eks. 

pa.z. 
parlak. 

9500 -

Teminat Müracaat yeri 

72 45 Bursa Defterdarlıtı 
Havran Belediyeıi 

12036 77 Ank. Valiliti 
15085 24 • 

Günü Saat 

leri lazımdır. te 
Bu işe ait şartoameler Komisyondan parasız olarak dağıtıfııa,)I' 

dır. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma "a 
lzmlt Askeri Satmalma Komisyonundan: 1?a 

İzmit ve Derince anbarlardan aşatıdalti yerlere bır 5 ene zarfı/t•. 
Arı 

16200 ton iaşe maddesiyle mutewelen eşya naidettirııeceğinden " 
lik nakliyat kapalı zarfJa yapılacaktır. rer 

26-7·41 11 - T oo1'1ı optan olan muhammen bedelı !:13550 lira ilk teminatı 7 
14·8-41 15 - radır. 

1 ay zarfında Eksiltmesi 1. 8. 941 tarıhindo cuma giınü saat 16 da lzoa~IO 
l ay zarfında A 

k.çak.oc~ illr. olr.ulund~k'. sa. al. komisyooda yapılacaktır. ~ 
Gemlık ve Yalova ıçın ~yrı, A~va, Kef.:en, Kan ua ıçin de 

25 
Zongul~ak i~in ayrı olarak münakasası yapılacaktır. 

80 

2250 - Aılt. Fabrikalar U. Mad. SAK Ank. 23-7-41 

. Bu ıı;e aıt ~artnamc lstaobul, Ankaı·a Levazım A.uırıiıderi "'' 
25 

15 - mıt Satıualma Komisyonunda her gun görulebilır. ,00 

712 50 T. H. K. Gen. Daireıi 

M. M. Vekaleti SAK. 
79 20 Yenişehir Mekerköy Muhtarlıtı 

48 75 Ank. Hasanotlao Köy Enstitüsü Müd. 
59 72 • 
3 - lt 

28 12 > 

20250 - Gelibolu Ask. SAK 
6937 50 

Ank. Valiliği 

Bursa C . Müddeium. 

380 - M. M. V. Hava SAK 

37 04 Tophane Lvz. SAK 

2672 33 lst. Nafıa Müd. 

712 50 lohisarlar U. Mild. 
Tophane Lvz. SAK 

Ekliltmeye iştirak eaecı:tlt olanların ltanuni vesaik ve telı:lıf 80 
tuplarıoı adı i'eçen ıun ve saatte tam 15 te Komısyonıı. verınell 

lzmit Derince'den Miktar Ton Muhm.bed.L. 1uv. teOl-
4·8·41 15 -ı oakl edilecek yerler llr 

Gemlik'e 1300 ~850 439 
Yalova' ya 11200 .:>041JO 3711J 
Afva'ya 600 5400 40' 

23•7-4l 11 - ı<efken'e 600 .:>4UO 40j ıı 
29-7-4 ı ı<andıra'ya J.000 lQOOO 75" to 

2S-7-41 
25-7-41 
25-7-41 
25·7-41 
29-7-41 
29-7-41 

1-7-41 

14 -
14 -
14 -
14 -
11 30 
12 -
ıs 30 

5·8-41 10 -

29-7-41 
1-8-41 

22-7-41 

15 30 
15 -

11 -

1-8-41 9 30 
1·8-41 ıs ·-

Zonguldak.' a 1:>00 lb500 ı:z.311 
---- ---- __ ....'o t 

16200 93550 100 
y 

K1rklarell Askert Satmlmil Komisyonunda11= de 
Muhtelif nalı:.lıyat yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi ıs. -:

1
i' 

941 pazartesi ~ünü saat 16 da Kırltlarelinde merkez K. B•,-a 
Aı;keri Satınalma Komisyonunda y.tpıtacaıttır. f ahmın bedeli 
lira ilk teminatı 5250 lıradır. Şartnamesi Ankara. İstanbul ıAlla 
Amirlikleri ve Çorlutla Askeri Satınalma Komisyoolarında / 
Taliplerin kanuni vesikalarile teklıf mektuplarını ihale saati/ 
saat evvel Kemısyona vermeleri. 

p ! r s 

MahruI<at, BeAzin, Makina yağları 

Ankara Levazım Amirhji Satanalma Komisye11~al 
1200 t<~n odun alınacaktır. Kapalı zarfla eksıltmesi 30.7 ~ 

şamba güo saat 15 de Ankarada Lv. amirliği satınalma ko,ala, 
da yapılacaktır. Beher kilo::.unun tahmin fıatı 3 kuruş, il" l'eriı 
'2700 liradır. Taıiplerın kanuni vesıltalarile teklıf mektupı.1' 1 
aaatınden air saat evveı ltomısyen:ı vermeleri. ıa Siyah bobin: 20000 ad.· haki: 14000 ad.- gri: 6000 

ı:iıa h~~i!~~ ~~-•al)ka içi? : 30~m.· büy .. ük 
Yıldız: 10000 ıad.· şapka tepe muşambası: 20~Ô~~~--,=-~--=---~~
m.· ıapka ıçin haki sakınderık kayışı 4000 m. 

İskenderun Askor: .-tmaS •• a Komisyonund" 
Ata2'ıda mı ... l;ı.r,arı y.&zııa u .. nlar kapalı zarfla ekiilt,,I 

mu.ıtur. ıı. .. ı ..... : ı., __ ,_... ~ v•ult g\ln ve saatlerde lskendoı' 
teri aalınalma komisyoounda yapılacaktır. Taliplerin ltaoıJ 
larlie telclıf ·mektuplarını ıhale saatinden bir saat evvel 'JI C 

lacivert: 2000 ad.· kırmızı çuha: 200 m. 
Bez: su kovası: 2615 ad. 
Yem torbası: 5230 ad. 
Gebre: 5230 ad. 
Timar fırçuı: 2615 ad. 
Sünger: 2615 ad. 
Kıl kolan: 2615 ad. 

Erz&k, Zahire, Et. Sebze, "·•· 

Kuru ot: 121.10 t. (tashıh} 
.Sıfır etı: 35 t. 

• 25 t. 
Yaş sebze: 40462 k.· yış meyve: 15740 it. 
Peynır, makarna, şehriye vı. 
Zeytın tanesi, salça, k. soğ'ao, kuru üzüm 
Saman ve kuru ot 
Sabun, börülce 
Bulgur, pirinç ve sacieyığı 
Nohut, kuru fasulye ve et 
)' umurta: 130COO ad. (temd.} 
Y Af ıeb:z.e: 19 kalem 
Taze fasulye: 40 t. 
Kaşar peyniri: 3.6 t. 
Zeytinyığı: 500 k.· sabun: 500 k. 
K. fasulye: 45 t. 

kapalı z. 
lt 

aç. eks. 

• 
• 
• 

paz. 
kapalı z. 

• 
aç. eks. 

> 
,. 

paz. 
aç. eks. 
paz. 
aç. elr.s. 
paz. 

) 

Pirinç: 2.:> t.- bulgur: 25 t.· kırmızı mercimek.: 10 t.· 
sadeyağı: 6 t. 

Kuru fasulye: 1000 t. 
Pirinç: 2.5 t.- nohut: ~00 k.· H fasulyesi: 1 t. 

mercimek: 200 k.· üzüm: 200 k.- incir· 70 
k. Un: 500 k.- makarna: 300 k..· irmik: 100 
lr..- şehriye: 100 k.· P. unu: 100 k. (temd.) 

Sabun: 800 k.- zeytinya~ı: 400 k.· zeytin tanesi: 
6UO lı..· salça: ~00 k.· tuz: 700 k.· k. sotan: 2 
t.· yumurta: 10000 ad. patateı: 2.5 t.- b. peynir 
600 k. 

Sadeyatı: 2 t. 
Dağlıç eti: 2 t.· sığır eti: 1 t. 
Toz şeker: 100 t. 

Taze kabak: 15 t.- taze fasulye: 45 t.• domates: 25 
t.· patlıcan 4 t.- bamye: 4 t.• dolmalık biber: 4 t. 

K. üzüm: 77 t.· saman: :S410 t.· k. ot: 5126 t.· ıa· 
bun: 8:.l.5 t.· loz şeker: 66 t.· ııfır eti: 819 t. 

K. ot: 560 t. 
• • 350 t. 

Saman: 140 t. 
Muhtelif erzak ve ıebze (temd.) 
Taze fasulye: 105 t.- taze kabak: 3~ t.- patlıcan: 

80 t.· taze büber 10 t.·k. domates 80 t.-bamye: 7•5 
Aytekadıo fasulye: 130 t.- patlıcan: 130 t.· bamye: 

25 t.· domates: 75 t.- yeşil biber: 18 t. 

(fJ Müzayedeler 
Sofralık ilzQm: 12 t.- ıırahk üzüm: 7 t, 

kapalı z. 
aç. eh. 

aç. eks. 

aç. eks. 
> 

paz. 
aç. eks. 

kapalı z. 

paz. 

• 
paz. 

t. 
lt 

aç. art. 

Beh 2 -
Beh 1 50 
Beh O 40 
Beh 1 2-t 
Beh o 40 
Beh O 75 

90000 -

2925 -
2332 89 

it. o 15 
k. 1 05 

it. o 22 50 

k. 1 55 

47270 -

22400 -
14400 -
7200 -

27575 25 

31550 -

1070 -

392 25 
588 38 
156 90 
243 20 
78 45 

147 10 

Ank. Jandarma SAK 
> 

> 

> 

• 

6750 - Trabzon Ask. SAK 
1128 75 Tiriliye Ask. SAK 
806 25 " 

8-8-41 
9-8-41 

11-8·41 
14-8·41 
15-8-41 
11-8-41 

22-7-41 
21-7-41 
21-7-41 

Antakya Gümrük 
• 
> 

lt 

, 
lt 

• 

Muhafaza Tab. SAK 1·8·41 
2·8-41 
4-8-41 
5·8-41 
6-8-41 
7-8-41 
8·8-41 

Barsa Ask. SAK 
174 97 Harla U. MüJ. Ank. 

Ank. Lvz. SAK 

• 
Ank. Jandarma SAK 

1519 - Ank. Lvz. SAK 
Bolayir Ask. SAK 

14550 - Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
194 28 lst. Bölge Sanaat Ok.ulu SAK 

141 08 

232 50 
114 -

. , 

> 

Toplr.apı Maltepesi Aık. SAK 
Gelibolu Ask. SAK 

> 

1680 - D. Bayazit Ask. SAK 
1080 - lt 

540 -

Ank. Huanoflan köy Enstitüsü 
4104 24 1st. Komut. SAK Fındıklı 

4732 )0 • 

21-7-41 
2-8-41 

30·'1-41 
25-7-41 
22-7-41 
21-7-41 
25-7-41 

5·8·41 
25-7·41 

25-7-41 

25-7-41 
25-7-41 
25-7-41 
28-7-41 

29-7-41 

24-7-41 
24-7-41 
24-7-41 

Müd. 25-7-41 
23-7-41 

23-7-41 

15 -
11 -
15 -
15 -
15 -
15 -

vermeleri. O 

Miktarı Tutarı Teminatı lbale fÜn ve saah Et 

19 -

:~ 1 
10 -

10 -' 
10 -
11 -
9-
9-

15 -ı 10 -
15 -

H -1 
11 -, 
10 -
14-

15 -
14 -

l 
14 - 1 

14 -

14 -f 
11 -

Kilo Lira Lira 
3.585.UOO 71.700 5378 
1.326.< 00 26.520 1989 

465.000 ,,301) 698 
440.000 8.800 660 

l.:>13.VOO 30.260 '.l'.l70 

4.8.941 

" tt " 
5 ,, tt 

5 • ,, 

5 " ,, 

Ankara Beledl~ealnden: 
Belediye ihtiyacı için alınacak olau 9Ui-978 ton 

çılı.madaf mdan bır ay ıçiııde pazarhlı.la alınacaktır. 
Muhammen bedeli 391200 hragır. 
T emiaat 1939~ liradır. 

10 
15 
10 
15 
17 

Şartnamesini görmek ve 19,56 lira mukabilinde almak 
hergün encümen kalemine ve isteklilerin de 22.7.941 salı f 
10,30 da Belediye daireaınde ınuteşekkil daimi encümene J 

• • • Otobüsler için alınacak Jlaıı :,l,) tou yazlık motör 
tekli çıkmamasına binaeo bir ay içındo pazarlıkla alınac•~ 

Muhammen bedeli 12.500 lıradır. 
J'eminat ':J3/ lira 50 kuruştur. 

Ş.rtnameııini görmek ve bedelsiz almak is tiyeulerin ~ 
men kalemine ve isteklılerın de n. 7 .941 salı günü ııaat 1~ 
lediye dairesınde muteşeklı:.il daımı encümene m ürl\caatl.,... 

Devlet Demiryoll•rı vo Limanlar. ı,ıetın• 
idaresinden: 

Muhammen bedeli 192.500 lira olan 550 ton silindir ~ 
perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An'rl 
binasında salın alınacaktır. 

Bu işe ıirmelc istiyenleıin 10,875 liralık muvakkat 
kaounun tayin ettiği vesıkaları ve telclıflerini ayni i'lİn ,J 
kadar komisyon reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ver.o/ 
maktadır. 

15 -' 

f Ankar• Vallllllnden 
10 16 Vilayet damızlık ayııır deposunun 5enelik ihtiyacı iç' 

1 
silmi, kuru odun alınacağından isteldılerin pazarlık 1'~ 

15 - 21.7.941 puartesi iÜnÜ saat 15,30 da vilayet· daiıııi 
13 30 bulunmaları ilin olunur. 
16 -
13 -
11 30 

10 30 

Gelibolu Belediyesinden ı 

la ı 
ırı 

- - Bursa Ziraat Mektebi MQd, H-\ 

• 

Gelibolu belediyesinin elektrik 5antralı için lüzuaııJ 
kriple maden kömürü satın alınacaktır. Bedeli muhaııı~ 
olup 10 temmuz 941 tarihinden İlıbaren yirmi ıün rP 

eksiltmeye konmuştur. 0 o 7,5 teminatı muvakkate 216 
tarihi 30.temmuz.941 çarşamba fÜnü saat 15 tedir. 'f•1 

yen ründe Gelibolu belt-diye encüml'nine ıoüracaatl•'' 



t·-··--
Botaylr askeri aatanalnu kom lsyonundan 

teahhit nam ve heubına beher kilosuna bir kuruş kırk santim 
D edilen 1280 ton meşe odu11 u pazarhkla satın alınacaktır. lha· 
22.7.941 salı rünü saat 16,30 da Bolayır civarında Askeri 
700 de yapılacaktır. Kati teminatı 2688 liradır, Taliplerin belli 

e komisyona gelmeleri . 

Babaeski Askeri S•tınalma Komisyonundan 

'lağıda miktarı yazılı odunlar kapalı zarfla eksiltmeye konmuş· 
!haleleri 12.8.941 günil hizalarında yazılı saatlerde Babaeıkide 

i Satınalıua Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni ve-
rile teklif mt:ktuplartnı ih:ıle satinden bir saat e vvel Kumisyo-

Miktarı: 5230 adet cinsi: yem torbası fiah 150 kuruş teminatı 
58S lira 38 kuruş eksiltmenin gün ve saati 9.8.941 cumartesi aa.11 

Miktarı, cinsi, tah nin fiatı ilk temi:ıatı yakarıda yazılı iki kalem 
malzeme hizalarında yazı lı gün ve saatlerde kapalı zarf ebil tmesi· 
yle Ankarada komiyonumuzda satın alınacaktır. Şartnameleri An· 
karada komisyonumuzdan ve İstanbulda J. eşya ve levazım anbarı· 

1 

yle J. Sa. Al. Ko. nundan parasız alınır. Nümune komiıyonumuzda 
her gün görülür. İsteklilerin ektiltme zamanından bir saat evveline 
k adar teklif mektuplarını Ko. numuzao vermeleri. 

**• Miktarı: 5230 adet cinsi: gebre fiatı 40 kuruş teminatı 156 
lira 90 kuruş ek>iltmenin zamanı 11.8.941 pazartesi s · ai 15 

Mik aıı : 2615 adet cinsi: tımar fırçası liatı 124 kuruş teminatı 
243 lira 2u kuruş ek::.ihmenin zamanı 14.8.941 perşembe sa. 15. 

D&nlz Levazım Satlnalma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli 33800 lira olan 20.000 kilo sadeyağının 22 

temmuz 941 salı güııü sa t 15 d., pazarlıkla ek•iltmesi yapılacaktır. 
ilk teminatı 2685 lira olup şartnamesi herıün 319 "kuruş bedel 

mukl\bilinde komi\yondan alınabilir. 
I~teklılerin ~490 sayılı kanunda yazılı vesikalar ve yukarda yazılı 

miktardaki temin:ıt mektup veya makbuzu ile birlik•e belli ıiln ve 
sal\lle Kasımpaşada bulunan komisyonda hazır bulunwaıarı. 

D. Beyazıt Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Tuzluca rarnizzonun41la 56u bin kılo ve Sürbehan garnizonundan 

350 bin kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. 

Tuzlucadan muhammen beJeli 22400 lira muvakkat teminat 1680 
liradır. Sürbehanın muhammen bedelı J4400 lira muvakkat toıoinat 
1080 liradır. Fi ati 

Kr. S. 
1 50 
1 60 
2 

llk teminatı 
lira Kr. 
2385 
1356 

llıale saa\i 

10 
10.30 
11 

Miktarı: 2615 adet cinsi: ıünıer fiatı 40 karuş teminatı 78 lira 
45 kuruş eksiltmenin zamanı 15.S. 941 cuma saat 15 

Miktarı; 2615 adet cinsi: kıl kolao fiatı 75 kuruş teminatı 147 
lira 19 kuruş, eksiltmenin :zamanı 18.8.941 pazartesi sa.15 

Miktarı cinsi beherinin fiatı ilk teminatı yukarıda yazılı dört 
kalem malzeme hizalarında yazılı gün ve saatlerde açık ekıiltme 
ile Ankarada komiıyonumuzun bulunduğu mahalde satın alınacaktır. 
Nümuneleri komisyonumuzda görülür. Şartnameler Ankarada Ko· 
misyonumuzdan ve İstanbuld.ı J. sa. Al Ko. ile j eşya ve levazım 
anbarından paraoz alınır. İsteklilerin yszılı ıün ve !'a&tlerde vesi
ka ve teminatlarıyle komisyenumuza gelmelsri. 

Pazarlık günü '24 temmuz 941 perşembe günü saat 15 de Tuzlu
cantn 13.~0 da y..ı~ılacaktır. İstcklılerin bf'llı ıün ve saatte teminat 
mıı.ltbu:z.larıyle koınısyonıı müracaatları. 

2 
2 
1 
1 
1 

bayrak 

20 
40 
50 

660 
1837 :>O 
1275 

832 50 
980 
202 50 

l l.30 
12 
12.30 
16.30 
17 

Muhammen 
bedeli ilk teminat 
Lira Lira K. E.ksiltme gün ve saati 
8)8 64 28 '.H tem. 941 pazartesi • 

saat 15 de 

7~5 58 88 'l.1 tem. 941 pazartesi 
saat 16 da 

Yukarıda yazılı iki kalem eşya hizalarında yazılı gün ve saat
"1e _ a!rı ayn pazarlıkta alınacalttır. Şartnameleri her gün komisyon· 
ıtorulebılir. lsteltlileruı temınat mak.buzlarile belli gun ve saatı nde 
ata Mumhane caddesinde :>l numualı daıreye gelmeleri. 

Üasü Bahri K. Sabnalma Komisyonundan: 

Kilosu 1 abıninı Fi yalı 
Krş. ~an. Pazarlık günü .Saatı 

benzin 120000 35 9ı 'll Temmu:ı 9H 15 
benzin 2:>0000 3) 92 'J.}. Teınmuz ':141 ıs 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan 2 

8 Aded 
200 • 

8 ,. 

4 ll) 

4 
1 > 

'.l • 
1 > 

2 > 

'l. > 

Firen balatası 
Balata perçin çivisi 
Makas yapı atı muhtelif 
Makas kavislenmesi 
Makas takozu dökümü ve imilli 
Radyo anten tamiri 
Plaka kaynağı 
Ôn dingili tebdili lrnmple 
Vantilatör kayışı 
Klakson estilasyon tebdili 
Muhtelif cıvata 

1 > direksiyon kutusu komple, burç ve rolimırnları tı-hdili 
50 • 

6 > Buji 
ı ,. Platin çift 
2 metre Contalık mantar 
4 kutu Hidrolik yatı 
1 adet Komple g-resaj ve yağlama 
8 > Makas burç ve askıları 
2 > Marş ve şaj dinamoları tebdili 

{DEVAM! DORDONCÜ SAYFADA) 

.._ ;• ··--·....-..;, ?':- ....... ~:aıt..&S··.....,· E .. ',---------, ınnısarıar U. Müdürllıgunden: 
~ı--.-.... -• ew; ssnzs=;wr-' · J/I" 

1 Mevcut oüınuoe ve şarlııamesi mucıbince • 10.00 > adet bira 
kasası açık eksiltme ıle aatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli "9.500.00~ lira olup muvakkat teminatı 

<71'.l.SO ı liradır. 
3 - Eksiltme 1.8.941 iÜnıi saat 9.30 da Kabataşta Levazım 

Şubemi:z.deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Talipler uo 7,5 ıuvenme parasıle bırlikte mezkQr Komisyona 

müracaatları. 
S - Nümune adı geçen Şubedu göı ulebilir. ( 6009} 1-4 

,.~n··tvLır · oEMiRYötLARı VE Li-MANL~Rl · 
.• ISUTlilE urna uı::rnTCJLÜGÜf1DEN 

·--~ . - .. 

Muhammen bedeli (800) lira olnn 200 kilo dana derisi (vaketa) 
(29.7.1941) Sah günü s:ıat (11) on birde Haydarpaşa Gar binası da· 
hilindeki Komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın ahnıı· 
caktır. Yukarda cinsi ve miktarı yazılı kalın ben ı. ı n ayrı ayrı pazarlıkla 

larında rösterııen g-ıinlerde salın ahnacakı ır. 
Pazarlıkları lzınıtte Tersane kapısındaki r.. oınhyon binasında ya-

la.:akt 'l ' b ' . ır. eıuınatları, pilzllrlık günü tekarrur edeceK ihale edeli ıi· 
rınden yüzde ı) ıııııbetinde derhal alınacaktır. 
~azarlığa ıştiı ak edecek ısteldılerin '.L1::1J ııayılı kanunun istediği 

saıkle birlıkte beili iiınlcrde komisyona müracaatları ilan olunur. 

90 metre Pirinç boru 2 pus kutrunda. 
İhtiyacımız olan yukarıda yazılı 20 kalem malzemenin 21.7.941 

panrtesi günü saat 15 de Kasımpaşada bulunan Deniz Lv. satınahna 
komisyonunda pazarlıtı yapılacaktır. lsteklilerin belli gün ve 51\t\tte 
me:ıkür komisyona müracaatları ilan olunur. 

Bu işe girmek isteyenlerin (60) liralık muvakkat teminat ve ka-
nunun tayin ettiği vesaıkle birlikte eksiltme günii saatine kadar Ko· 

misyona müracaatları lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan para.sız olarak dağıtılmak-

tadır. (5668) 3-3 

lstanbul Levazım AmlrllQI Satlnalma Komisyonundan : 

, ______ .,.. __________ , 
GÜVEN 

Aratakyada Gümrük Muhafaza Taburu Satınalma 
Komiaronundan : 

Beher Kılo Muvakkat 
Mıktarı sunun h. 

Cınsi Kiıo K. ~a· 
()auıı l IJbo!>UU J. bO 

temınat f.ksıltme tarıhi 
Lira Krş. iİln ve ııaatı 

l ~~~~O o.8.~·U çarıımba saat 10,30 
1!:>7::> 90 8.8.!:ı41 cuma Hat 11 

Beher adedıne 70 santim fiyat tahının edilen 12 milyon beş yüz 
bin adet aliiminyuın çadır diığınesi nıiiteahhit nam ve he:5abına alı
nacaktır. t'azarlılda ek.ıiltmesı 2).7.941 cuma iÜnÜ ıoaat l!>.30 da 
Tophanede yapılacaktır. lık teminatı 5625 liradır. Nümune ve ,art
namesi Komiıyonda iÖrilliır. Taliplerin belli iÜn ve saatte Komis· 
yona 1relmeleri. 

Et ~9-tlıO kilo ı.ıiıı S:>~t:b 3~ LU 

~e lf>ll)8 kilo irnyun eli. 
Yukarıda cins mıktar ve fiyatları iÖsterilen iki kalem erzak kapa_ 

11 zarf usulıle eksiltmeye konulmuştur. Cdun illbur ve bölük merkez. 
•ı ne ve ellen böl uldere aıt olan kısım da ayaktan teslım edıl ecekt ir 

Şartnameler konıııyoııdcı. her zamau iÖı uıebılır. lstckhlerın temınat • 
.lllakbuzlaıı ve !Hl yııına ait tıcaret odası vesıkalarile birlıkle ve mu· 
•yyen iÜn ve saatte ltomiıyona müracaatları ve kapalı zarfların ihale 
aaatıoueıı bır ual ev veııııt: k.adar konıi:.yuıı ıeıslı~ıııe tevdı veya ir-

~ ıalı ve her l ürlu ieC ıluneleı iıı hıçbır suretle k.abul edilmıyece2i ilan 

olunur. 

fı~ 

= s: • = 

M u t ... eJ e !.J ;..k 
D. D. Yolları l,ıetme U. MUdUrl UIUnden: 

ikinci lşltlme mıntalc.aııınaa aşa2ıda wev ki ve kilometreleri yazılı 
olup her bıri ayn ayrı ~ırer tksıltme mev:z.uu teşkil eden :'.> ocaktan 
çıkarılacak balastlar ıalıp zuhur etmtciı2indeıı, hı:z.alarıııda i'Öslerılen 
ıtün ve uııllerue ıura iıe ıhaleleri yapılmak ü:ı.ere yeniden kapalı zarf 
usulıyle tk.ı.ıltmeye konulwuştur. E.ksıllmeler Ankara istasyonunda i
kincı ışletme muourliı2ü bınaııında toplanacak komisyonda yapıla· 
caktır. l.iu ışlere &İrmek istıyenlenn hizalarınua mıktarlan yazılı mu· 
va1'kat temına\lanm havı makbuz veya ıdarenin kabul ettitı formülle 
mutabık. bauka mektuplarıyle kanuni venık ve teklılterını tayın edi
len ihale aaatlerındeu bır saat evveline kadar komısyon reislı2ıne mak
bu:z. uıulr.abılınde vermiş olmaları laumdır. Şartname ve mukavele 
~roitleıı Ankara'da ılı.ınci işletme komisyonu ile Kayseri, Çanltırı, 
Zon~uldak ve 'ı trkö} iıtaı.yonluıudan parasız verılecektir. 

Balast Beher M3.nın 
Muhammen Muvakkat 

milttarı bedeli teminatı lhale run 
Yeri ve kilemetreai 
A nkara·Kayseri hattı 

MJ. lr.uruş lira kr. ve saatleri 
'l50o l::>O :ı8ı ıs 6.8.941 çarşam. 

Klm.JO Lala bel iıt. na saat 15 te 
Ankara-Kayseri hattı ~500 150 281 25 6.8.941 çarşam. 
Klm.52 Kurba2'lı ist. nu aaat 15.!S le 
lrmalt·Zonguldak hattı 3()00 110 247 50 7 .8.941 perşem. 

Klm.30-31 Kalecık·Alıbey saat 15 te 

Kim. 61 Tuney-Gerrnec• 3000 150 337 50 7.8.941 perşem. 
saat 15.15 te 

Kim. 3 l8 lialıkısık 4000 150 450 00 7.8.941 perşem. 
aaal 15.30 da 

• • • 
10000 udet bira kasası alınacaktır. Bak : inhisarlar U. Müd. illn

larına. 

= rı '!il 

tr ıak, Lanıre, l:.t, Se.020 ~. s. 
~c d ' « 

Çorum Askeri S•tınalma Komisyonundan : 
250.UUO k.ılo sıtır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 11.8.941 

Pazartesi iÜnÜ saat 11 de Çerumda Askeri Satın alma komiıyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 62,500 lira, ilk teminatı 4688 liradır. 
Taliplerin kanuni vesiularıyle teklı f mektuplarım ihale saatinden 
bir saat evvel kemısyona vermeleri. 

Ankara Levazım Amlrllli Sabnalma Komisyonundan: 
Açık eksiltme usulü ile 60 ton dorııates alınacaktır. 
Beher k.ılesuna tahmin edilen fiyat 8 kuruş olup ihalesi 30.7.941 

çarşamba günü saat l~ dedir. Taliplerin kaııuni teıniııatlariyle birlikte 

Leva;ım aınırli~i Sa. Al. Ko. na müracaatiarı. 

Topkapı Maltepesindeki Askeri Satlnalma 
l\omlsyonundan : 

20 ton sade yatı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname$i ve evııaf Topltapı • Maltepesinde aıkeri satınalma ko· 

misyonunda ıcrülebilir. 
E.ksiltme '.l4.7.9'11 perşembe ıünü saat 15 te komisyon binasında 

yapılacaktır. 
Kati teminat tekarrür edecek fiyat üzerind"n •lınır. 

Harta U. MUdUrlUIU Satlnalma K6mlayonundan : 
Harta kıtası eratının ihtiyacı için 19 kalem yaş seb~e ve saire a

çık eksiltme surotiyle satın ahnacalttır. 
Muhammen bedel tutarı 2332 lira 89 kuruş muvakkat teminatı 

174 lira 97 kuruştur. 
Eksiltme 2 a2ustos 941 cumartesi 2ünü "ut 10 da Cebecide har· 

ta satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
lstelıtlilerin şerailı ög-reomek üzere her iÜn ve eksiltmeye yuka• 

rıda yazılı ıüıı ve saatlerde teminatlariyle birlikte komisyona rel· 

meleri. 

Trabzon A•ker1 aatınalma Komisyonundan : 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

Miktarı: 2615 adet cinıi: Bez su kovası, fiatı 200 kuruş, temi
D~h 392 lira 25 kuru~ ekıiltme iÜn ve saati: 8.8.941 cuma ıaat lS 

1200 ton kuru ot pazarlıkla ıatıo alınacaktır. Tahmin bedeli 90.000 
lira ilk teminatı 6750 lirad:r. ihalesi 22.7.941 Salı aünü saat 19 da 
Trab:z.onda aakeıi satın alma kowisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 

belli vaki\te komi•yona ıelaıeleri. 

Yangın söndürme Makinaları ve Eczaları 
Güvenebilec~tiniz biricik yanl"ın söndürme Makinaları 

ve Ecı.alarıdır 

GÜVEN 
Yanım söndürme Ye sis yapma makiııaları 

ve yedek eczalarmı tercih ediniz. Zira : 
UCUZ ve DAYANIKLIDIR 

HiDAYET ERKAN İntibah Han No. 6 Halilpa.şa ıok. 
NACI Karaköy - Galata 

T. C-

i_ \ QAAT 
6ANKA5l 

- ÇOCUK HEKl.~--~ 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Paı.ardan maada herıün ıı. 15 ten 

ıoora Telefon No. 40127 

Hususi Muallim 
E.leme, biltilnlemeye kalan 

talebeye Kimya, Fizik, Riya· 
z.iye, Tabii ye, lisan dersleri ve·. 
rilir. Saat 10-12 arasında. 

Tel: 40110 

hntiyu Sahibi ve Yaır;ı \tleri Direktörü: lSMAlL GlRlT 

Baaddıtı yerı 11111••11• .. llaU.•.,ıııı lıtuHI 
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Tableau Synoptiqua des Adjudications Ouvartes Aujourd'hui (0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Objet de ı 'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjadicat. 

Prh Caution. Lieuıı: d'adiudication et do 
eıtimatif provisoire Cahier des Cbarges Jounı Heures 

Gellbolu Askeri Satm Alma Komlsyonurt.-a S 
Aşafıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri 1.5.7.94 ı C~~ 

nü saat 15 de Gelibolu civanda askeri posta 700 satın alma ~ 
yonunda yapılacaktır. Taliplerin belli nkitte komisyona 191' 
Evu{ ve şartnameleri lstanbul Leva~ım Amirliği salın :ılına t'a. )' 

AOJUdicatıons au Rabais 
Conatructlons-R6paratlon-Traw. ·Publlcs·Mat6rlel de Constructlon· Cartographle 

Repar. batisse Defterdarat Bursa 966 - 72 45 Defterdarat Bursa 
Proiet adduclion d'eau d'une distance de 18 kim. Publique 5000 - MunicipRHt~ Havran 
Constr. chaussee sur route Anknra-Haym<&na (ai.} Gre i gre 215735 40 12036 77 Vilayet Ankara 
Con,tr. cbaussee sur route A'1"ara-Gölba,ı- • 283380 90 15085 24 • 

Haymana-Polatlı (ai.) 

~ııt'l lh (i l r: ltltt t:f llıınr(t.lltira;tı.·h h nn~rh: t•ıilarlre&·fournllurepour Hopltaux 

Soude cau~tique: 60 t. Gre i ıırre 15000 - 2250 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Aak • 

Cle<.bidl~·Gıu.-<.tı e11Hahe (;enlral (lnslallatlon et Mat6rlel 

lstallation eau chaude a l'atelier de planeur a 
Etimesgut 

Hablllent ent·Chauss urea· Tlssua·Culr• 

Habib: 66 compleh 
Etoffe: 12500 m. 

Combuatible - Carburant • Hulles 

Bois: 880 t. 
• 925 t. 

• 700 t. 
> 700 t. 
• 180 t. 

9500 -

Publique 
Gre a gre lem. O 70 

Pli cach. 

> 

> , 

le k. O 92 
le k. O Ol 20 
lo k. O 01 40 
le k. O Ol 40 
le k. O Ol 50 

712 ~O Dir. Gen. Ligue Aviat. T. Ank. 

79 20 Muhtar Melcerköy de Yeni,ehir 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

1275 - Com. Ach. Milit. Babaeski 
832 50 ,. 
980 - • 
980 - » 

200 50 > 

Boiı de ch~ne: 1280 t. (au nom ~t poıır compte 
du fournisı.eur} 

Grt- a ıııe le k. O 01 40 2688 - Po!ite Milit. No. 700 i prux. de 

Bois de ebene: 2120 t. 
• • ıı:so t. 
> • 440 t. 
) • 1225 t. 

Mazout: 6,5 t. 
Ben2iııe: o,5 t. 
Charbon de bois: 5 t. 
Bois o'orme: l'..l,~ t. 

Bois de ebene: 25 t. 
Petrole: 2 t. 
Char bon: 75 t. 
Charbon de bois <le ebene: 5CO k. 
8011: 15 t. 
Bois sec coupe: 5 t. 
Maı.out, petrole, huile pr. machine et benzine 
Boiı: 67:>0 t. 
Petrole: 145 t. 

D 1 v e rt..• 

Seau i eau en toik: 261S p. 
Sac i fourraııre: 5230 p. 
Gant pr. etrier: 523(J p. 
Brosse a etrier: 261:> p. 
Epeııge: 2bl5 p. 
.Sangle en crins: 2615 p. 

Pli caclı. le k. O 01 50 
» le k. O Ol 60 
• le k. O 02 

le k. O 02 
lo k. O 13 50 

le k. O 33 
le k. O 06 50 

le tcheki 4 50 
le tcheki 4 70 

• Publique 650 -
,. 796 28 
• 40 -
> 

Gre a ırc 
• 

375 -

Pli cach. 135000 -

Publiqu• 
Pli cach. 
Publique 

• 
• 
> 

46250 -

la p. 2 -
la p. 1 50 
la p. O 40 
la p. 1 24 
la p. O 40 
la p. O 75 

2285 -
1356 -
660 -

1837 50 
65 Hl 

160 87 
ı4 37 
16 87 
35 25 

Bola yır 
Com. Ach. Milit. Babaeski 

> 

> 

Com. Ach. Ecole Arricole lst. 

• 

> 

• 
48 75 Dir. lostitut Hasano~lan köy d'Ank. 
59 72 • 
3 - • 

,. 
Vılayet Ankara 
Procureur en. Bursa 

20250 - Com. Acb. Milit. Gelibolu 
6Y37 50 > 

392 25 
588 38 
156 20 
243 20 

Cum. Ach. Gendarmerie Anlc. 

• 
• 

• 

----' 
1 
i 
' - · 26-7-41 11 

14·8-41 15 -ı 
dans 1 mois 

l> > 

23-7-41 14 -

4-8-41 15 -

29-7-41 
23-7-41 

12-8-41 
12·8-41 
12-8-41 
12-8-41 
12-8·41 
22-7-41 

11 

12 -
12 30 
16 30 
16 30 
17 -
16 30 

12-8-41 10 -
12-8-41 10 30 
12-8-41 
12-8-41 
28-7-41 
28-7-41 
28-7-41 
28-7-41 
28-7-41 
25·7-41 
25-7-41 
25-7-41 
25-7·41 
21-7-41 

11 -
11 30 
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -
14 -
14-
14 -
14 -
15 30 

29-7-41 11 30 
29-7-41 12 -

8-8-41 
9·8-41 

11-8-41 
14-8·-11 
15·8-41 
18 8 41 

yonunda görlllür. 1 ha 

Cin~i . Miktarı Tutarı Teıni ıı:ı lı hk arru 
Ton 
'.2000 
2000 

Lira 
120,000 
80,0UO 

Lııa ltU 
Kuru ot 18.000 .. r • 

.Saman 12,000 ••r• 

Band1rma askeri sat.n alma komlsyenund• 
Bandırmaya teslim ve kimyevi tahlile tabi olmak suretile ~ 

kilo sade yafı pazarlıkla satın alınacaktır. lbaleıi 22. 7. 9~1 sıJ kıı 
nü saat 17 de Bandırmada aakeri satın alma komisyonunda yap~ eı 
r,liplerin belli vakite komisyona ıı-elmeleri. ~ ıı 

- ıtlik 

Ankara Levazım Amirliği Satmlma Komlsyonuni it 
tol" Pazarlıkla 140 ton taze fasulye alınac<&khr. Beher kitosuo• ~ 

min edilen Hayat 1:> kuruş olup ıhalesi 30.7.9U çarşawba güoanu 

15 dedir. Taliplerin kanuni teuıioaUarıle bırlikte Ankara L\'• .;e 
liği satınalma koınisyonu bqkanlıtıoa müracaatları. ı1e: 

* * * Açık eksiltme ile 3900 kilo kıŞar peyniri satın alın•~ 
Beher ltilosuaa tahmin edılen fiyat lOJ kuruş olup ihalesi 25-1' ~isı 
pazartesi ıünü saat 14 dedir. Taliplerin kanuni teminallarile b yü 
Lv. imirhA"İ satıualma komisyonunda bulunmaları. .te 1 

Şartnamesi komisyonda her ıün ıörülebilir li 
"in 

H•d ım köy Askeri Satln Alma Komisyonund•"'laıı 
Aşafıda yazılı mevad pazarlıkla satın alınacaktır. 'l'alip.erio ~uf 

larında yazıla ııün ve sutlerdc Hldım !<Öyiiııde askeri satın ·alıo• Fa 
misyonunda bulunın.ılöll. lnaleden sonra tekarrür edecek fiyat 1ra 
rinden yüzde 15 k.au Ldwın1Al aıı .ıac ak.Lıı. l ~ 

Cinsi ' MıKLau İhale ıüaü ve uati far 

Süt 
Yoğurt 

Çay 
Sırke 

l\.İlo 

35,000 
:ıu,ooo 

ıuo 

2,000 

4.8.941 
4.8.941 

24.7.941 
24.7.941 

15 
14 
14 
15 

* * * Üç parti yedi yüz ellişer ton kuru ot pazarlıkla 
nacaktır. Taliplerın 3U.7 .9qı Çarşamba ~ünü saat 15 de 
yünde askeri satın alma komısyonunda bulunmaluı. 

tıı 
kar 

i 
satııı Fa 
Hadı-'\aı 

:ar. 
ev 

Aıağ~;::::.~ m~=~:~: ~.:::~~~:::: .~:.:::,7::~9~7 :~; 
si günü hizalarında yazılı aaatlerde Erzuruwda aı.keri ıatmalın•" 
miı:ıyoııunda yapılacaktır. TalipleriD ıııale saatıııcıeo bır saat evvel '8 
nuni vesikalariie teklif mek.tuplarun komı.yona vermeleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Temınatı ihale s.ıati 
Kilo Lira Lira 

Patateı 359.150 28.732 2155 11 
ıo 15.7th 11154 ve 

aal 
Hadımköy A•keri Satlnalma Komisyonundan : il 

Cbaudron en c1oivre moyen: 15 p.· id. gr.: 10 p.· 
id. petit: 10 p. 

Gre a 2re 2560 -

78 45 
147 10 
380 - Com.Ach.Min. Def. Nat. Depart. Aviat. 5·8·41 

15 -
11 -
15 -
15 -
ıs -
15 -
10 -1 

20 bin kılo kırmızı domates, 200 ton parçn parça kuru ot. fl.l, 
zarlıkla satın alınacaktır. raliplerın :d.l.~41 hünü ual 14,30 da tfd 
dımköyde askeri sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin la 
ki komutanlık bahçesindeki si&tınalma komisyon una ıelmeleri. ı.ı 

Brosse pr. elrier: 449 p. (au ııom et pr. compte 
du fourniaseur) 

ioutons Sakandırak: 437000 p.· boucles pr. panta
loo: 100000 p. 

Materiel pr. voie Decauvillc, piec:es de rechange 
pr. cylındre et divers autres objets et instruments 
ıreodesiques 

Caisse pr. bierre: 10000 p. 
Fil en bobine noir: 2ij000 p.- id. haki: 14000 p.· 

i<l. gris: 6000 p.· ruban haki pr. chapeau: 
3ü00 m.· bouton iaune rr.: 50000 p.· id. 
petıt: 70000 p. ete. ete. 

Provlelon• 

Bie concasse: 4 t. 
Paille: ~00 t. 
Viande de boeuf: 400 t. 
Savon: 56160 k. 

Beurre: 45 t. 
Viaode de boeuf: 200 t. 
Beurre: 2:l t. 
8Ie concasse: 60 t. 
~avon: 10 t. 
Sucre: 10 t. 

Coocasaage ble et orge: 

Foin: 230 t. 
Foin: 560 t. 

• 350 t. 

900 t. 

> 

• 

~ublique 

Gre a ıre 

Publique 
Gre a gre 

> 

> 

Pli cacb. 
> 

> 

• 
• 
> 

9500 -

le k. O 22 
le k. O 04 
160000 -

28080 -

lo k. 1 70 

Gre a ırı e 22400 -
• 14400 -

37 04 CoAch. Intend. Milit. Tophane 

• 

2672 37 IVir. Trav. Pub. lst. 

712 50 C. A. Econ. Monop. Kabata, 
Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

66 -
3000 -
9250 -
2106 -

3750 -
2400 -
540 -
413 -
4SO -
~00 -

1932 -
1680 -
1080 -

Dir. V alc.oufs lst. 
Com. Acb. Milit. Bolayır 

l> 

Com. Acb. Milit. Akçakoca d'lzmi t 
et lntend Ank. et lst. 

Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 
Com. Acb. Milit. Sürilç 

• 
> 

> 

• 
Com. Ach. Milit. D. Bayazıt 

• 

29-7-41 15 30 

1-8-41 15 -

22-7-41 11 -

1-8-41 9 30 
1-8-41 15 -

4·8·41 
21-7-41 
23-7-41 

4 8-41 

25-7-41 
-t-8-41 
4 8-41 
4-8 41 
4-8-41 
5·8·41 
5·8·41 
5·8·41 

'..l4-7-41 
24-7-41 

ıs -
ıs -
15 -
17 -

15 -
8-

10 -
14 -
16 -
9-

14 -
16 -
15 -
13 30 

.. 
Ankara Jandarma Satanal.ua Komis1onundan 

Pazarlık netice:oi takarrür euecek bedel üzerinJen kati ten.ıi:.. 
ver.nek üzere (Süv) kilo zeytiııyo.gı ile (5(JU) Kilo sabun 22. 7·~ 
salı ırünü ıaat 11 Ud Ankarada ''\)misyonuwuzca alınaoalctır. ~i 
mune evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ıırörülür. lsteklil'' 
pazarlık saatinde Komisyona ielmeleri. 

MUZAYEDELER 

Tahmin lık 
bedeli teminatı 

1254.53 94.07 

818.23 61.36 

l•tanbul Beledlyeel nden : 

Beyol'lunda Evliya ç~lebi mahallesinin iıkeo 
sokafında 31 numaralı bina enkazının satı~ı 

Beyoğfonda Katip çelebi mahalleıioin Kap 
Paşa Çıplağı solcatıoda 5 
nın satışı 

1526.20 114.46 Beyoğlunda Katip Çelebi 

sokağında 9 • 11 numaralı bina enkazının ıa 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 3 

ça enkaz satılmak üzere ayrı ayrı arttırmaya konulmuştur. Şar 

meleri Zabıt ve muamelat Müdürlüğü kaleminde iÖrül ebilir. l 
26.7.941 cumartesi günü saat 10 da Daimi Encümende yapılacakl 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale ıünü m uaY 
ıaıtte Daimi Encümende bulunmaları • 

D 


