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NO IK HAfBERLEu 

.. 

.. ri fiyatları yükseliyer 
ı ııt Murakabe Koınisyenu, de· 
ratlarının mütemadi temevvu
•rşısında ba:r:ı tedbirler almak 
etiai duymuş ve deri alıaı 
ının ticaret borusından ya
ıaını kararlaştırmıştır. 

Adapazarı ve havalisi ziraat 

işleri 

Adapazarııı<lan bildiriliyor: 

GAZETESİ 
ve Müteahhitlerin 

Adapazar Ask. SAK: 
K. ot 1824 

Af yon Aslc. SAK: 
Sıtır eti 1827 

Art.lahan Ask. .SAK: 
Sadeyatı 1824 

Askeri Fabrikalar U. Müd. SAK 
Anı... 

PeQcere ioş 1131 
Haliç metirü tadili 1831 

lst. Sıhhi Müess • .SAK 
Kriple kömürü, benzin ve petrol 1819 

lst. Komutanlıfı SAK: 
S bze 1~43 
Fit iatinad ve geçit İHlatörü içinl767 

lzrnir Belediyesi: 
Motorio 1824 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, E!lki Gümrük Caddesi, 

No 52 Hususi Daire-

iLAN ŞARTt.ARl 
ldnrehanemizde ~ .Srü~ülür 

Telefona 49442 

Poıta kataaa No. 1261 

~ı---------~ 

meslekJ Organ ıdır 
l'Unu muteberdir. Ancak birinci pazarlık fÜnilnde iaalesi yapılıru 
ınütt"akip pazarlık JrÜnlerinin, ilcinci pazarlık fÜnün41ie ihalesi papılır
.sa üçüncü pazarlık tarihinin hüemii kalmaz ve bu muayyen &'Ünlerden 
birinci ve ikincisinde ihalenin yapılıp yaınlmadıiı tekrar ilin edil
miyecektir. Taliplerden birinci veya ikinci pıızarlık tarihl~rintle iha
le eılillp edilmedi~ini ö~renmek istiyenlerio encümen kaleminden 
keyfiyeti bizzat sorarak y.shut mektup fin.lercrek Öfrenebilirler. 

Pazarlı~a fİrebilmek içio kanunen muayyen um•mi zarlları hai.z. 
8uluıımak bu işe ehliyet vesika ını hamil bulunmak, 30 bin liralık 
işin yüzde 15 i nisbetinde 4500 liralılc ltat'i teminat için !tanka mek
tubu veya makbuz İıe işin fenni cihetlerini ve nıesuliyetlerini deruhte 
edece~ine dair mühendis veya fen memuru taahhütnamesini ve tica
ret odası kayıt vesikası ibraz eylemek lizımdıı. 

eri ve köselenin ticaret ltor
ia muamele görmeğe baş al
dan sonra deri fiatlarındaki 
rı şın daha iyi bir şelcilde 
olüne imkan hasıl olacak ve 
l bazı ellerin aınil oldug-u 
laıı gayri tabii yükselişlere 
• n verilmiyecektir. 

Aliap<izarı ve civarı toprağı 
zengi.n, yağmuru bol ve ekim ba
kımından makinrleşıniş bir ziraat 
memleketidir. Vasati olarak yıl
lık yağ'mur miktarı 800 milimet
reye çıkar. Şehirde bilhaasa yaz 
mevsimlerinde suhunet çok. yük
selir bazı günler 38-40 santirrada 
çıktığı ggrülür. 

S u.ı kost ile 1843 
Ni,adır 1841 

Elektrik motörlü aantrıfüj 
Tuılcal 1841 

tulumba 1841 
Mecidiye malı teniyeıi 

dö~etıirilmeıi 1834 
lzmir Lvz SAK: 

ve adi taşlı 

lşin şartname ve keşifnamesi 3 lira mukabilinde Konya nafıa mü
dürlüfünden alınahileceii ıihi encümen kaleminde de 2'Örilleltilf r. 

iabaeski Ask. SAK: 
K. ot 1839 

Bolayir Ask. SAK: 

Sadeyofı 1836 

Kars Ask. SAK: 

Sıtır eti 18J7 

Çimento ihtiyacı 
İrden bildiriliyor: 

İsad Vekaleti İzmir ihtiya
arşılamak için ayda beş yüz 
lllento kontenjanı vermiştir. 
• entolar vilayeıimizin husu
Yaçlırına sarfolunacalctır. 

kontenjandan lıariç olan 
ıakaınlar i bı iyoçlarını do2ru
fruya Vekalete iti!direcek· 
Velcal'!t istenilen miktarda 
in dahılinde bu ihtıyacı 
'decektır. 

Kazam1z bölgesinde terakki et
rı:iş ve makineleşmiş bir ziraat 
yapılmaktadır. Akova denilen 
meşhur ovadalci bir çek çıfılik
lerde modern usulde ziraat İcra 
edilir. ~urası Türkiyede çok mü· 
him bir ziraat meıkezidir. Ziraat 
Ve kale ti Ada pazarına hususi bir 
ehemmiyel affetmekteair. Buğ-

1 day saplanma bir buçuk metre· 
büyudüf"u ü, bir dekar !erin 350 1 
kilo mah uı ve 450 kılo mısır 
verdi~ini ..,öyleınek topratın in- f 
bat kabiliyeti hakkrnda bir fikir 
vere bı ır. Son 7 seneden beri 1 
ekilen (Bintarıe buğdayı) bire 
kırk veya azami olarak bire 60 
vermektedir. 

• eti 1840 
Bilecik Vilayeti: 

Şose tamiri ve imılitı 11naiye İnş. 1129 
Bursa Dotum ve Çocuk Hakımevi: 

Erıtak ve mahrukat 1833 

O. Bayazıt Ask. SAK: 

BuQaay kıreırılma11 1831 

M. M. V. SAK: 
Pafta takımı, efe. , anahtar, çekiç ve 

Öra 1830 
Ter.im ve tıkıir malzemeti 1 30 
Baltalı ırürren kereste 1830 
Cama~ırlık be4 1830 
Kurnaı 1843 

ılan tetkikat neticesinde 
:ıde huı.usi ihtiyaçları kar· 
baılıca on çimento taciri 
İlttisad Vekaleti tarafından 
arlar için :ıyrılan çimento, 
arasıııda takı.im edilecek
entoların tcsbit edilen fi. 
n yü sek sat1lmasınıı mey
Umıyecck ve ahşlar, sık 
rol cdilecekı ir. 

ıçin ayrılan bu beş yüz 
entGnuıı ancak şehrimizin 
ıu karşılıyabilecefinden, 
vklerine müıaııde eailmi· 
Çimentoyu huice çıkaran
ıııda nııntaka ticaret mü· 
ıce haklarında takibat ya-

çuvnldan fazla 
u bulunanlar, fiyat ve 
~ hak.kındıt ınıntııka ikti· 
iirlüfiine beyanname ve
~ir. 

ı tateş zeriyatı 
a mahsulü çok 

kem mel 
mu-

ne birçok zirai mahsul
nında dikilme ve yetiı· 
İçin en fazla ihtimam 

ı mahsul patatestir. 
eı bu aene Kecaeli ve 
l feçen seneye relinciye 

ekilmiyen yerlerine bi
ıtir. Adapazarı ve civa
,ıaıan haberlere fÖre mah
;en senelere nazaran 0

0 
t:ğı kaydolunsn•ktadır. 
ketin muhtelif yerlerin

ao zirai kombinelerin 
emin ettiti yaraım pa
atini teşvik eden Amil

tadır. 

Çiftçilerimize; tehum ıslah is
tasyonu adeta bir ziraat mektebi 
gi8i 9ilıri ötretmektedir. Hatta 
köylüler bir mü~kiilita tesadüf 
ederse derhal 9u mütehassıslar
dan istediği vakit izahat alabil
mektedir. Çıhçinin tohumlukları 
burada yaboıncı maddelerden tef
rik cdilmelde ve mahzurlu iÖrü
ien tohumlukları hakkında çiftçi
ye bunu kullanmaması müsait bir 
liı.anla anlatılmakll\dır. Yapılan 
büyük işlere arazi kili gelmedi· 
tinden her sene 30 hektar arazi 
isticar suretile ekilmektedir. 

Bundan dolayı şimdiye 
ates zeriyatına pek o 

mmiyet vermiyen köylü 
vetı fa~la nişastahca hu
ftırmek. içio azami gay· 
lllektedir. 

İstanbulda Ağustos ve EylOlde 
1500 çuval kahve ia ğıt ı lacak 

Memlekete yeniden fırelmiş o
lan 43,000 çuval kahveden 1500 
çuvalı a~ustoş, eylOl aylar.nda 
İstanbul ihtiyacına tahsis edilmiı
tir. Hükumet bu defa dr.ha ziya
de bu kahveleri serbest satışa 
tahsis edecektir· 

n kilasu perakende 
~ra k 100 para 

Murakabe Komiayonu, 
olarak kilo ile satıla· 

'y fı Yatlarını da tesbit 
Len, narha ğöre odun-
11;.ılu d 
lr. 

0 
unu 100 paraya 

Halen bir buçuk senelik mem
leket ihtiyacını karşılayacak ka
dar kahve mevcudu vardar, 

Odun 18.!7 

O. D. Yolları 
Çimenle lcünk ve .lıuır •Üpürae 1830 

Eminönü Orman Bölıre Şefliti: 
Kayın ve rürıren odunu 1532 

Erzican Ask. SAK: 
Et 1830 

Gümrük Muhafaza Genel Koıııul.: 
Er kaputu 1825 

Hadımköy Ask. SAK 
Llı>mau:a ve ... et Ht'l..ı: 

İnhisarlar Dıyarbakır Başruüd.: 
lııbısarlar rnumclatı nakli 1833 

lst. Gümrükleri 8aşmüd.: 
Yun kadife ipekli ve yuolü nıe111ucat 183! • 

lst. a~ıediyesi: 
Kösele vıdala ve glase meıin 1832 
Arpa, tarıııın ı c le. ot 1832 

Belediye fen i~leri Müd. ltiııasi tamiri 1831 

Veteriııer eczuı 1342 
Be:ı: 1842 
Küp şeker 1842 

Nafıa Vekaleti 
Portland çimentosu 1832 

Pendik B.:ıkteriyoloji En~titüsü 
Müd.: 

Duna ve keyun l82b 
Siirt Ask. SAK 

Scbuı lti20 

'l'ophııne Lv. SAK: 
Halka ve tora 1838 
Sitil ipi 1838 

Çagta ara bezi ltoyatıırılrnası 1839 
Lavernario kömürü 18$9 
Mat c.lüQ'mu 1840 

Topkapı Maltepe§İnde Aile.. 
S.A.K. 

Eıb kitap IS.38 • 

AL 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

SUlermanlre KUtUphanesl MUdUrlUğUnden 
8.i.1Y41 tarih Cuma ~ünü saat 11 de Yüksek Mektepler Muhasa· 

becilif i eksiltme Komisyonu odasında 185ı lira 12 Kuruş keşif bede
li Süleymaniye Kütüplıaneii hela tamiratı açık eksiltmeye konulmuş-
tur. 

Mukavele Na.ha isleri Umunıi, Hususi, ve 
ketif hulisasiyle buna müteferri diter evrıı.k 
Kütüphanesinde rörülecektir. 

fenni 7artnameleri proje 
lıtanaul Suleymanfye 

Muvakkat teminat 139 Liradır. 

isteklilerin en az bir taahhütte 1000 Liralık bu işe iten.zer iş yap· 
hfına dair itiarelerinden almış oldutu vesikalara istinaden lstanbul 
Vıliyetine müracaatla elcsiltme tarihioden üç fÜn evvel alınıı ış ebli
vc 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle gelmeleri. 

lzmir Viliretlntlen 
Ödemiş - Adaıide yolunun 2 + 500 ve 6 + 500 üncıü kilo,uet· . 

relerinde yaptırılacak 25 ve 35 er metrelik iki ahşap köpf'\i !n~aatı. 
2J980 lira 56 kuruş keşif bedeli üzerinden 20.7.941 tarihindım itiba
ren 20 rün müddetle kapalı zarlı eksiltmeye kenuimuştur. 

Bu işe ait keşif evrakı, şartnaRle ve projeler İzmir, Ankara, ls
tanbul Nafıa müdürlüklerinde tetkik elunabilir. 

latekiilerin 2~90 sayılı yasa hükümlerine ıöre hazırhyacalcları 1949 
liralık muvakkat teminat ile mümasil işi yaptıklarını rösterir vesaik 
ve ticaret edası vesikasını muhtevi teklif mektuplarını 11 a~ustos 941 
pazarte5i günü saat 11 de İzmir Vilayet Daimi Encümenine tevdi ile 
makbuz almaları lazımdır. 

P<>stada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

Konya Vllar etlnd en 
Akşehir - İ!tasyon yolunun yaptırılacak 45720 lira Üı:erin,jen 

tasdik edilen keşif bedeli parke inşaatından 30 bin liralık kısmının 
kapalı zarf usulile ihalesi yapılamadıfından işin bir ay zarfında pa
zarlıkla İntacı kararlaştırılmıştır. 

Pazarlık muamelesi 2i.7.9H pazartesi, 4.8.9H pazartesi ve 14 
• d · · "meninde ya· temmuz; perşembe fÜnlerinde saat 15 vilayet aımı encu 

1 k B. . . .. d 'h 1 · p lmaz5a ikinci pazarl ık pı aca hr. ırıncı pazarlık iÜnun e ı a esı ya 1 l k 
iÜnü, ikinci pazarlık a-iinünde do ihalesi yapılmuıa ilçilncil pazar 1 

SUlevmanlye KUtUphiltıeaJ MiJdUrlU§Un4e n : 

8.8.1941 tarih cuma a-ünü aaat 11.&e lstanbulda Yüksek mektepler 
muhasebecilifi eksiltme komisyonu odasın.la 768 lira keşif bedelli 
Köprülü lı:ütü,hanesi tamiratı açık eksiltmeye lconulrnuştur. 

Mukavele nafıa işleri umumi hususi ve Eeoni şartnameleri proje 
ve keşıf hulasas:yte buna müteferri diter evrak fstanbul Süleymaniye 
lcütüphaoesinde gorüle.:elctir. 

Muvakkat teminat 58 liradır. 

isteklilerin en az bir taahhütte 500 liralılc bu iıe benzer iı yaptı
ğı na dair iearelerinden almış oldutu vesikalara istinaden lıtanbul vi· 
layetine müracaatla eksıltme tarihinden üç fÜn evvel alınmıı ehliyet 
ve 19-U yılına ait ticaret odası vosikdarıyle gelmeleri. 

Ildır Belediyesinden : 

lğdn ksabasının olbaptaki talimatname hükümleri daireıinde 
haliiıazır harta.u yapılacaktır. Meskı1n aaha 143250 metre murab
baı, bağ ve bağçe 716350 metre mnr.ıbbaıodan ibarettir. Bu ife .. .. . . . ... -
le beraber Itdır belediye encümenine bizzat veya yazı ile müra· 
atları ilin olunur. 

• •,. içme suyu ihtiyacı için l~dır kaubatı Ye köyleri dahilinde 

artezyen kuyuları açhrılacaklır. Bu işe talip olanlarıo ihtiıaılarını 
ve ehliyetlerini ırösteıen vesikaları ve teklifoıuıaeleriyle beraber biz· 
zat veya yazı ile iğ-dır belediye encüıDenine müracaatları ilin 

olunur. 

ilaçlar, Klinik v~. lspençiyarr alU, Hastahane Lvz. 

Devlet Oemlrroll•r1 ve Liman l arı l9letme 
idaresi n 4en: 

Umum 

Muhammen ltecleli l3100 lira elan 300 adet kilçük Ustunç takımı 
4.9.941 p~rşembe rünü saat 15 ele kapalı zarf usulü ile Ankarada ida 
re binas1nda utıo alınacaktır. 

Bu işe 11 irmek istiyenlerin 1731 lira 50 kuru,luk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini ayni fÜn saat 14 e 
lcaclar kom is yen reiııliğine vermeleri lizımcır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada mal:ıeaıe Jair~sinden Hay
darpa~a<la te.>ellüm v~ sevk ıefli~inden Jatıtılaoalctır. 

Yüksek Ziraaı~ EneUtU•U Raktörl UOUnden 
Kurumumuz eczanesinin bir ıenelik ihtiyacı olan 127 kalem eczuın 

mubarnmen bed~li 2296, 12 liradır. 

ihale 7.1.941 perşembe runü sut 11 de rektörlük hinasında yapı· 
lacaktır. 

Muvakkat teminatı yüzde 7,5 dur. 
Şartnamesi olcumak tstiyenlerin Enstitü 

atları. 
daire müdiilülüae müraca-

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veklletl M erkez Hıfaassıhh• 
EnstütUsU Satmalma Komieronund•n : 

Muhammen 
Miktarı bedeli Cinsi 

Çiçek ıışm tüpü 10 kişilik 400000 4000 

Muvakkat 
teminat 

• > • 5 • 200000 1200 517 50 
• > 1 • 500000 1700 

• Merkez Hıfzıssıhha enstütibü ihtiyacı ıçı~ cin.s mik~ar ve muham
bedeli ile muvakkat teminatı yukarıda iOsterılen çıçek aşısı ttipil :a~:lı zarf usulile 22.7.,41 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuş· 

tur. ı le • ~ 1 A le d rkez hıfzıssıhha utına ma omısyenunaan Şartname er n ara a me 

parasız alınır. E t't'·d -t Llc'l k ·1 7 8 941 erşembe rDnü ıaat 11 de ns ı u e mu eşe~ ı E. sı ime . . P 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. . . 
Teklif mektuplan muayyen rünae saat ena kadar komısyona verıl-

miş elmalıdır. . . . . 
Muvakat teminat mukabili nakid va nalı:ıti mahıyetındekı evrakın 

Maliye vekileti merkez muhasebeciliti veznesine yatırılmaıı için ta
liplerin bir fÜn evvel komisyona milracaatle birer İrsaliye almaları 
lizımdır. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi İstanbul Belediyesinden: 
Tahm. bed. Teminatı 10 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 56,00 4,50 
e. 

Üslcüdarda Rumi Megmetpaş:ı mahallesinirı >8 
Şemsipaşa sokafında 15-17-19-21 nuaı•· 50 Cinsi Şekli Moham. bed. 

A) MUnakasalar 

lnfaat, Tamirat, Nafıa ı,ıerl. alz eme, Harlt• 

Köprfi inş. Erltaa - Sam:.un yelu arasında 
Ah4ap köprü inş.: 2 ad. 

Herekeee inıa elunacak işçi paviyonları ve evlerile 
toprak tesviyesi, kanaliıı:asyon, drenaj su deposu 
kaptai su tesisatı yollar l'ibi inıaat (,art. 21 L) 

Üsküdar Süt ve mektep çocuklan ciispaaseri binası 
tamiri 

Şose inı. İzmit-Karamürsel yelu arasında 
Tamiratı mütemadiye evi inş.: 6 ad. 

lstanbul 13 öncü okul binası tamiri 
Beyef lu 35 inci okul binuı tamiri 
lit. 68 inci ekul binası tamiri 
Bir kapı ve bir raf yapılması işi 
Okul binası tamiri 
Asfalt tretuar işi 
Van Cezaevi binan inı. 
Aokarada bir in1&at yap. (Sart. 82 k.) 

ilaçlar, Klinik ve lapençlyarl alit. 

Toleol: 100 - ?50 t. (lart. 573 krş} 
Çitek aıısı tüpü 10 kişilik: 4000u0 ad.- 5 kişilik: 

200000 ad. - 1 kiıilik: 500000 ad. 
Eoza: 127 kalem 
Rontren fiJ.im ecza ve alatı 

kapalı z. 1~701 88 
> 25980 56 

kapalı z. 415943 69 

aç. eks. 1155 12 

kapalı z. 18741 05 
• Beh. 2224 29 

paz. 

• 
• 
• 

aç. eks. 
paz. 
kapalı z. 
kapalı z. 

2~0 -
249 55 
246 -
190 -
725 &O 

17917 20 
21915 03 
16356 41 

Hastahane Lvz. 

paz. 114465 -
kapalı z. 

2296 12 
kapalı z. 11184 50 

Elektrik Havagazı-Kalorlfer (Teslaatl ve Malzemesi) 

Bakır tel: 26 t. 

tJ ett•ucet, Elblae, Kundura Çama,.,, 

Er kundurası 5000 çift: 
Çamaıır : 6000 kat 
Kııhk elbise: 36 tak. 
Fildikos fanila: 2800 ad.- fildikos don 2600 ad.

yan fanila 1130 ad. (temd:) 
F.r kundurası 5000 \İft (sart 233 k.) 

..... 
kapalı z. 
kapalı .z. 
açık eksi. 
paz. 

46000 -
9600 -
540 -

MobHra, bUro ve ev ••rası, Mu,amba Hah v.s. 
Mua dolao ve koltuk aç. eks. 

IJv aunua 19ec111 n11 ..... , .. ................ --- ·--····· 
F.vrakı matbua 83 kalem aç. eks. 
Sicil dôsyası 5COO ad.-sicil zarfı: 2000 ad. astarlı > 

zarf: 1000 ad. 
~ 

Kereate, Tahta ve aalre 

Kereste: 3800 m3 (ıart. 1102 krş) pa.z. 

MUteferr lk 

Balast: 7500 m-' 
Kantarina: 5856 ad. 
Koltukluk balat: 2 t. - vapur halatı: 2 t. - el ince i 

1 ton 
Cıvata ve somun 
Çelik cemiri: 3000 t. (şart. 1240 kr.} 
Galvanizli demir tel ve galvanizli demir saç levha: 

3 kalem (şart. 133 kr.) 

kapalı z. 
paz. 

"' 

paz. 

• 
• 

Çelik saç tekerlek drezinler için: 2 kalem (şart. 2 L.) kapalı z. 

Elı:me~ torbası: 14100 ad. (şart. 141 kr.) 
İtfaiye hortumlarında zuhur edecek tahminen 15 

bin deliğin kaynak suretile tamiri 
Kapaklı bakraç: 100 ad.- kalaylı bakır aş lcalaı: 

1000 ad. 
Veleuıe: 6000-6600 ad. 

Kürele sapı: 2000 ad.- varon yer fırçası sapı: 500 ad. 
ren balalasi: 200 m. 

F 
l!r zak, Zahire, Et, Sebze, v.s. 

kapalı z. 
aç. elcs. 

pa.z. 

> 

aç. eks. 
paz. 

2756 -

1578 -
915 -

220400 

20625 -
Beh O 90 

12620 -
248190 -
~6500 -

63500 -

Beh. 2 -
3000 -

Beb. 12 -
3150 -
3200 -

Teminat Müracaat yeri Günü Saat 

Tekat Nafıa Müd. 5-8-41 15 -
1949 - l.zmir Villyetı ile Ank. ve lst. Nafıa 11-8-41 11' -

Müd. 
20500 - Sümerbaok U. Müd. 

~6 64 lst. Belediyesi 

1395 52 
1000 -

18 75 
18 72 
18 45 
14 32 

Kocaeli Vilayeti 
Nafıa Vekaleti Su 

Şube Müd. 
İstanbul Beled. 

> 

• 
il 

Ank. Valilifi 

I,leri Bursa lci 

6-8-41 16 -

6-8-41 14 -

11-8-41 15 -
6-8-41 14 -

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

4-8-41 
25-7-41 

14 -
14 -
14 -
14 -
16 30 
lO 30 1343 79 Ank. Belediyı!<ıİ 

1643 63 Van C. Müddeium. 
1226 80 M. M. V. SAK 

18-7-41 itibaren 15 gün 
5-8-41 15 -

13946 50 Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 28-7-41 14 -
517 50 Sıhhat ve içtimai Muavenet Vele. 7-8-41 11 

Mrk. Hıfzıssıhha Enstitüsü SAK 
Ank. Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek. 

838 84 lst. Belediyesi 

- - Ank. Elektrik T. A. Ş. 

Gümrük Muhafaza SAK 
.. 

7-8-41 11 
6-8-41 ı5 -

31-7-41e kadar 

9-8-41 
7-8-41 
5-8-41 

3450 -
720 -

81 -
1136 -

Kazova İnekhanesi Müd.: 
lst. Sıhhi Müesstseler SAK her çarşamba 

11 -
15 -
14 -
14 -

6~75 - lıt. Hava Mıntıka Depo Amirliği 

206 70 lıst. Belediyesi 

118 35 lst. Belediye:.i 
68 63 • 

5·8·41 14 -

6·8-41 14 -

6·ts·41 14 

6-8-41 14 -

24540 - Askeri Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 28·7-41 14 30 

1546 88 D. D. Yolları 9 cu İiletme Sirkeci 
395 2& Tophane Lvz. SAK 

38,00 

38,00 

496,11 

258,35 

Keşif bed. 

250,00 
249,55 
246,00 
190,90 

Tahmin b. 

400,00 

2,85 

2,86 

37,21 

19,38 

18,75 
18,72 
18,45 
14,3l 

30,00 

rah bina ankazının satışı 5 
Kadıköyünde Osmanağa maha llesinin Sö· !O 

ğutlü çeıme sokağıncia 45 numaralı diik• f: ' 
kan ankıızının satışı. ıO 1 

KadıköyüRde Osmanafa mahallesinin S&- : 1 
gütlü çeşme sokağında 39 numaralı dülr ti: 
kt'in ankazının satışı. : 1 

Kadıköyünde Ü s'!lan ta m a!:ı .ı!lc :nin Blf 
çavo' solcağında 22-'24 num ralı mafaS' ( 
ankazının satışı. • 

Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin Blf"ka 
çavuş sokaf'ında 40-40 1 ve 3 numars an 
kahvehane n1'azıntn satışı. kıız 

ltaz 

ı tan 
stanbnl 13 uncü okul binasının tamiri. 
Beyoğlu 35 ınci okul binas nıo tamiri. 
lstanbul 68 inci okul bina mın tamiri· t 
Belediye merkez bin sı kal ö rifer kömür 
ğüne bir kapı küşadı ile muhasebe işi 
muvazene sıcil kıılemlerin e raf yapıl..,ar1 
sı işi. ahar 

lhıo 

Temizlik işleri yemek kaplarının yıkao-'rtnı 
sı için alınacak 800 kilo sabun. .al 

Tahmin bedelleri ile teminat mikdarları yukarda y.J d 
işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve rJ • 
melit Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 2 t 7 .94lper2embe f •ild 

saal 14 de Daimi Encumende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat -'oh 
buz veya mektuplarile ihale günu muayyen saatte Daimi EncürO 91bİ 
de bulunmaları. art 

..:._------------------·----..,..../kal 

Elektrik, Havagazı, Kalorıfar (resısat va .fa lı.) 
ıyeı 

~e 
Ankara Elektrik T. A. Şirketi Tasfiye Heyetlnd•"Mui 

Tellerın Cinsi ve Miktarı : 00 
10 m ml Çıplak masif elektrik teli 10 ton lay 
16 • > örgülü • 7 ,. tın 
25 • • ~ :o > 4 41 

25 
70 J 

• 
> 

> 

> 
• 
> 

> 3.5 • 
1.5 • 

26 > 
Bu tellerin gümrukvüz cif İstanbul teslimini taahhüd etmek 

lerin te lif mektupl rıoı 31.7.<IH .t ı ıı ıe k dar şırket rııudürl 
ıönderm•leri i an o lunur. >to 

3000 adet e leıct ' 
oeıeaıydııı ıuuııııa. 

* "' * ıa 
...tut 

"l 1lü alınacaktır. Baıc: Mutef. siltünuo'fe 

!!!!!l~~~~~e:!!!!~~~~~~~~~~~~~en 

~nsucat-Elbıse-Kundura-Çam~..:_: ocl 

GUmrUkler innhafaza Sabn Alma Komiayon&1.,I 
9 A~ustos .941 cum rtesi günü saat 1 l de 46,000 lira aıtl Of' 

bedelle :>000 çıf t er kundu ası K palı zarf usuliyle ahnacalctıt• 
llk.M t_ mi~atı 34:>0 liradır. Şartname ve nümunesi kamisyoodl: 

g~n ıorul-bılır. lsteklılerın kapalı z rflarını eksıltıne saatinden 
bır aaat evv~ ine k dar 1 taobulda Galatada Mumhane cadde~ .ar~ 
numaralı bınasındakı satın a ına komı yonu11a verı.o ı , 

e erı. ıııb 
> 

4 8-41 11 -
4-8-41 14 -

29-7-41 15 45 

1893 - Ask. Fabrikalar U. Mud. SAK Ank. 29-7-41 14 30 
14 -
16 -

k 
Sıhhi Müesseseler Artbrma ve Eksiltme Komisyo-'ja 

Leyli tıp taleb yurdu talebelen içın ı 13J adet yun fanil eri 
adet fıldalı:os faaılı& ve 28:.>J adet fıld ko3 don bir ay miidd fc 
pazarlıkla eksıltrueye konulmuştur. >ıli 

27319 - • 29-7-41 
2975 - • 28-7-41 

4425 - D. Demir yelları Ankara ve 
H. paşa Vezneleri 

2115 - Ark. Jımd:ırma SAK 
225 - lst. Belediye i 

263 - Çanak. Ask. SAK 

9700 - M. M. V. SAK 
236 25 D. D. Yolları H. paşa 
240 - Ank. Beled. 

4-9·41 

13·8-41 
6-~-41 

28-7-41 

28-7-41 
7-8·41 

25-7-41 

10 -

15 -
14 -

16 -

15 -
11 -
10 30 

Eksıltme için her çarşamba günü saat 14 den 16 ya kad'1 l 
Cağaloflunda Sıhhat ve içtimai ınuavenet mudurlüğünd ko~ . e 
mııyona müracaat olunabılır. 

Muhammen fiyat bır adet yuıı fanıla içın 300 bir adet 
fanila 67 bir adet fıldakos don 8L klltaştur. 

Kati teminat l 1J6 liradır. 

l:.tekliler şartnameyi herrun komuyonda görcbılirler. 
lsteklil~·in 19~1 yılı. ticaret odası ve:ııilcasile 2490 sayılı •t 

yazılı vcsıkalar ıle bu ışe yeter kati tt-mınaı wakbuz ve'f' . 
mcktubile komisyona müracaatları 111 

. ln 

latanbul Hava M1nt ka Depo Amirlljintlİ 
Kuru sotan: 133 t. 
Sıfır eti: 30 t: 

k O 07 5o 1200 37 Toph~ne Lvz. SAK 23-7-41 

25-7-41 
25-7-41 

11 -
11 -
11 30 
11 -
16 -

5000 çift er k undurası satın lınacaktır. 
6975 liralık lcat'i teminatın Bakırköy Malmüdürlüğüne 1 

makhuzlarıle bir!ıltte 5.8.941 salı günu aat 14 de Yeşilk61 
Mıntaka Depo Amirlıği Satuıalma Komisyo<ıunda bulunma!• 

ihaleye talip olanların 2J3 kuruş da şartname ücretı o\~· 

Koyun eti: 8 t. 
K. Sofan 225 t. (tashih) 
Sadeyafı: 1 t: 
Yulaf: 44575 le. (temd.) 
Sıfır eti: 442 t. 

Sadeyafı: 5 t.- buli'ur: 25 t.- pirinç: 15 t.· fasulye: 
25 t.- mercimek: 10 t.- nohut: :l5 t. makarna: 
10 t.- tebriye: 5 t: 

K. et döküm halinde: 184 t. 
Kuru ot. 1620 t. 

• il 1620 t. 
• > 1080 t. 

Saman: 2160 t. 
• ~160 t. 
il 1440 t. 

Kuru fasulye: 7 t.- 8ulrur: S t.- mercimek: 7 t.-
nohut: ı t. 

Sabun: 800 it. 
Sut: 15 t. 
Yeturt: 9 t. 
Pirin9: 106 t, 

• 
kapalı ı:. 
paz. 

paz. 
p:ız: 

• 
kapalı 7.. 

il 

• 
> 

• 
• 

> 

paz. 
aç eks. 

• 
kapalı z. 

k o 42 1890 - > 

k o 52 624 - > 

1800 -

88400 -

K. O 04 
102(60 -

1020 60 
68040 -
37800 -
37800 -
25200 -
~230 -

400 -
1950 -
1260 -

37100 -

270 -

5670 -

1104 -
6353 -
6353 -
4fö2 -
2845 -
2845 -
US90 -
395 25 

İst. Komutanlığı SAK FmJıklı 
Manisa Ask. SAK 
İzmir Vilayeti 
D. Bayazit Ask. SAK 
Bolayir Aık. SAK 

Çorlu Ask. SAK 
Ank. ve lst. Lvz. SAK 

> 

• 
> 

) 

• 
İstanbul Belediyesi 

30 - > 

146 25 Kırklareli Ask. SAK 
94 5o > 

2783 - D. Bayazit Ask. SAK 

6·8·41 
23·7-41 
31-7-41 
26-7-41 
29 7-41 

28 7-41 
12-8-41 
12-8-41 
12-8-41 
14·8·41 
14·8-41 
14·8-41 
6-8-41 

24-7-41 
11-8-41 
11-8 41 
20-8-41 

9-
10 -
16 -

lo -
9-

10 -
11 -
9-

10 -
11 -
15 -

14 -
16 -
17 -
16 -

müdürluıüne yatırılması ve mubuzlarıle müracaatları. at 

Gümrükler Mh. Satma-;ma Komisyonund•' ~t 
7 ağustos 941 perşembe günu saat 15 de 96:>0 lira ,_ 

bedelle 60.ıO kat çamaşır kapalı zarfla alınac:ıktır. 1 k tePI ti 
liradır. Şartname numunesi her gun komisyond gÖ•ülebılif r 
rin eksiltme saatinden nihayet bir saat evveline kadar k• 
rını Galata - Mumhane caddesınde 52 numaralı dairedeki 
komisyonuna vermeleri 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma •e 
Çanakale Mat. Mv. Satm alma komisyof1~ 

Muhtelif nakliyat yaplırı acaktır. Paz rııkla eksiltmesi S·)l. 
gunu saat 11 de Çnnıtkalede Mst. Mv. Satın alına koınis~ ti 
pılacaktır. Tahmin bedeli 6660 lira ılk teminatı 500 liradır· 
belli vakitte komisyona relmeleri. 1 

... * • 
Kömür nakli. Bak. Mütef. sütununda lat. Belediyesi il 



'2.7 t. 

' t. 
ıo t. 

?'PZ 

10 t. (temd.) 
•. 58 t. 
58 t. 
50 t. 
50 t. 

t. 

m attt sw • 

( B M üzayedelar 
kazı: 

ankazı: 4 
kazı: 

kazları: 

kapalı z. 
paz.. 
• 

kapalı z. 

• 

.. 

> 

• 
• 

paz. 
açık eka . 
paz. 

aç. art. 

• 
• 

pi4Z. 

I ft 

17000 -

27500 -
10730 -
11020 -
15000 -
72500 -

6000 -
13860 -
22~00 -
23400 -

3500 -
201680 -

707 90 
1486 31 
1005 83 

MONAKASA GADTISI 

2508 82 Buna C. Mud~eiumiiliti 
742 5t Yalova Ask. SAK 

2590 - Hadımköy civarın.la Muhaköyünde 
Ask. SAK 

2062 50 Marmara Üssü Bahri Komut SAK 

·~ 75 ) 
126 50 > 

1125 - > 

4875 - :t 

450 - > 

1039 50 
1687 50 > 

T 'lpkapı Maltepesindeki Ask. SAK 
262 50 Kırklareli Ask. SAK 

11384 - E.rzuaum Ask. SAK 

53 10 İstanbul Relt'ııliyeıi 

110 46 > 

75 44 • 
lstanbul Belediyesi 

8-8-41 
23·7-41 
23·7·41 

i-8·41 
i-Ml 
6-8-41 
6-8-41 
i-8-41 
6·1·41 
6-S-41 
6·8-41 

28·7-41 
14·8-41 

1-8-41 

6-8-41 
6-8-41 
,.g.41 

24-7-41 
1-8-41 

15 -
15 - , 
14 _ı 

15 -
15 -

' 
Muvakkat teminat 7343 liradır. isteklilere ıartnamesi 750 luuq 

mukabilinde Çiftlik mubasebeıinden nrilir. Teminat ve teklif sarfları 
eksiltme saatinden \tir ıaat evvel ltomiıyooa verilmesi. 

Posta ile rönderilecelt zarfların pestaııla vlki reeik•eıi ~I 
edilmiyeceti ilio elunur. 

15 - 1 
15 

-\ stanbul Levazım Amlrllll Satınalma Koml•yenuı1tlan 

15 
_ Beher kilesuna 43 kuruş fiyat tahmin edilen 1029 ten 11tır eti 

15 
_ I 1.8.941 günü saat lCi tıla kapalı zarf uıulile salın alınacaktır. Ş:ut

lS _ namesi her rün Komiıyontla rörüle'-ilir. Mulla•men bMeli 442-t70 

15 
_ lira elup ilk teminata 21434 lira IO lturuıtur. lu et ltu•eli ve Ana· 

11 - delu cihetlerindeki rruplara ve tartnameııleki kayıtlara ıire arrı 

17 
_ ayrı taliplere tle ihale edilebilir. lıteklilerin Mlli rinde en ıeç 

10 
_ saat 15 e kadar teklif mektuplarını kanuni veaikalan ile birlikte 

14 
14 
14 
14 -
11 30 

makltuz karııhfl Fıociıldıda Satınalıaa Koaisyonua Hnaeleri. 

Arlflye Koy En•tlt8sU ve Elltmen Kur• .. 
Sabnalma Koml•~•nundan : 

Cinsi Miktarı T. Fiyatı Tutarı Muv. Te•iaata 
Ekmek 170080 Kı. 12 Kr. 20.400.00 ıs:ıe.oo 
Yukarıda yazılı 170 bin kilogram ekaek 1.1.941 caaa rtnl 1aat 

5ü96 k.- iskarta çul: 2320 k. aç. arl. 

~::"!M·-.:-... --. ....... ~ ---------

lnbisarlar U. Müd. 
-~ .. ll!!'!!'--~!"!""~1!1!!'!!'!!'!''!!!!'""!'!'!!!!!!-"'!!.!·~!'!!!!!'1"!!!"'!"!''.11!'!"!1111191!!~!'!"!!~1!!!!!!!!!:!~~'!"!!13 

~!!!!!ll!'!FClll!lfil& 
ma koıni•yenunca pazarlıkla ihale edilf'cektir. Muhammen bcJelellerİ· 

10 da Adapazarı ielediye d•iresinJe kapalı zarfla usalile ekalltae
ye kenulacağından talip olanların ilk teainatlannı yatırcblr.larına ela· 
ir makbuz ve tieaTft odasına kayıtlı oldukları hakkınciaki Hıikalarile 
birlikte hazırlanan zarfları yukarıda yazılı fÜn Ye aaattoa ltir 1aat 
evvel komisyona vermeleri ilan olunur. 

yle kati teminatları hi:ıarlarında ıröslerilmiştir. Şartnamelerin parasız· 

Ankara Belediyesinden: 
işleri ihtiyacı için alınnc:ık olan 7 kalemde su s:ıa\İ ft'Jek 

arı onbeş gün müddetle açık t'kıiltmiye konulmuştur. 

dır. 

f stanbul Belediye•1nden 
lık Tem. 

İhale edilecek ekmete ait şatname Arifiye köy eoltitüıü aidlr· 
lüa-ilode her fÜn için görilebilir. 

lıhammen bedeli 1039 lira 50 kuruştur. Tahmin l!led: 
------ llolay1r Askeri Satınalma Koml•yenundan: 9ıinat 77 lira 96 ku uştur. 

ttnamesini görmek ve bedel ;İz almak istiyelerin herıün encü· 
calemine ve isteklilerin de 5.3.941 sah ıünü sııat 10,30 da Be
daireıinde müteşekkil daimi encümt"ne müracaatları. 
Su işleri ihtiyacı için alınacak olan 50 ton filitre kumu onbeş 

üddetle açık ek~iltmey~ konulmuştur. 

1980 00 

658 00 

148 50 

274 42 

Hassek.i hastahanesi hariciye ve Nisaiye 
dotum paviyoolan için yaptırılacak ) 

adet takim kazanı 
Belediye daire şube ve mevkilerle sıhhi 
teşekküllerle sair müessesat için alına
cak kok kemürünün naltlettirilmeıi işi. 
Belediye merkez ve şuabatı için alına· 
calt 3000 adet elektrik ampulü. 

Geliboluya teslim ıartiyle 25 ton pirinç, 25 ton ltalıur, 11 toa 
kırmızı mercimek, kimyevi muayene ile 6 teo aadeyat arrı ayrı 
pazarlıkla sabo alınacaktır. Taliplerin 25.7.941 tarihinde puarteıi 
ıtınü saat 14 te teminatlariyle 9eraber Bo!oyır Satuıalaa Keaiıye· 
nuna müracaatları. 

hamınen bedeli 3000 liradır. 
aıinat 225 liradır. 

103 05 1374 00 
(DEVAMI DÔRDONCO SAYFADA) 

artnamesini gorm,k ve bedelsiz almak istiyenlerin ht'rıün encü· 
alemine ve iıteklileri n de 5.8.941 salı günü saat 10,30 da 

liye dairesinde müteşekkil daimi encümene müracaatları. 

Oevlet Demir Yollar1 ı,ıetme U. MUtlUrlUIUden : 
lluhammen bedeli 3150 lira olan 20000 adet düz kürek ıapı 
80 adet vagon yer fırçasi sapı 7.8.941 perşembe günü saat 11 
laydarpaşada 2ar binası dlılhilindeki komisyon tarafından açık 
bne usulü ile satın alınacaktır. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukartla yasılı işler 
ayrı ayrı açık eluiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve. M~a: 
melit Müdürlü~ü kaleminde · ıörülebilir. ihale 4.8.941 pazartesı ıunu 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaklır. Talipleria ılk teminat 
makbuz veya mektupları ve 941 yılana aıt Ticaret odası veıukalarile 
ihale guoü muayyen ıaatte Daima E.ncumende bulunmaları. 

r inhisarlar U. ModurlUğUnden : .. 
Cinıi Mikdara Arttırma ıeltli Saati * Merkez Hali taşıma işlerinde kulianılmak üzere yaptırılacak 10 

ade~ el arabası açık eltsıltmeye konulmuştur. Tahmin bedelı :l:>OO lira 
ve ilk teminatı HO lira 50 kuruştur. .:::ıartname zabıt ve muamelat 
müdürlüğü kaleminde 2örülebıiir. lhaie ·U.S.~41 pazartesi fÜDÜ ıaal 
14 de {)aimi Encümende yapılacaktır. Talıplerın ılk temiuat makltuz 
veya 1Lektnpları, ıhale tarı hinden sekız gun evvel lieledıye fen lşleri 
Müdürlü2'üue mi.ırauatla alacakları fenni ehliyet ve !Hl yılına aıt 
Ticaret odası vesikalarile ıhale iUeÜ muayyen ıaatte Daımi Encü· 

--------
ID iŞe ıirmek istiyenlerio 236 lira 25 kuruşluk muvakkat temi· 
9 e kanunun tayin ettiti vesaikle birlikle ek~iltme ıünü saatine 
I' komisyona uıüracaatları la:ı:ımdır. 
la İşe ait şartnameler komisyendan parasız olarak dağıtılmak.ta· 

Ankara Belediyesinden : mende bulunmaları. 
7 ... -z t ... 

)tobüsler için lüzumu olan 200 metre fren balatasına htekli· 
amasına binaen bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

ıımsızz --
t:.rzak, Lahıre, i:.!, ~e.•ze .~· s. 

J!uhammen beddi 3200 liradır. 
:J'eminat 240 liradır. 

rtnameıini gormek ve bedelsiz almak istiyenlerin heı gun eo· 
en l..aleoıinc ve isteklilerin de 25.7.941 cuma günü saat 10,30 
ttelediye dairesinde müteşekkil daimi encümene müracaatları. 

Gelibolu Askeri Satanalma Komi•ronundan ı 
Aşaiıda cins ve o.ııktarı ya:ı.ılı o le.alem ı1eb:ı.e ıts. 7 .a.4 ı paır.arteai 

ıiıııiı hızalarında ya:r.ıh saatlerde Gelıbolu H90. Satınalaıa Komisyo· 
nunda aç1lc. olc.sillme ıle alınilC&ktır. 

Toprak Mahaullerl Ofisinden: 
Ofüimiı. hesabına ışletilmekte bulunan muhlelif mıntakalardalti 

mederde istihsal 1Jlunan un mik~et ve kaba kepeklt'ri koymak 
/e_ her değirmene uyacak eb'ad eşki.lde ve bu işe elveriıli 200 

bin boş çuval pazarlık suretile alınacak veya y»plırılacaktır. 
l,k 2!> temmuz cuma günü saat gn beşte Uıoum Müdürlük ve 

llbul Şubeleri ınizde birden ıyni zamanda yapılacak tar. Taliplerin 
ür gunde Ankarada Umum Müdürlük veya lstanbulda Şube itina· 

a Alım Komisyonlarına müracaatlerıi tazın.dır. A ikadarlar oümu· 
ini daha evvel ibraz ederek tecrübelerini yaptırmalıdırlar. E.vsaf 

)feraiti muvafık rörüldü2'ü takdirde daha küçük partilerde de ah· 
lir. Daha zıyade malılmat almak istiyeııler Ankarada Umum Mü· 

~ ..lı... tik Satış Mudürlü2'üne lstanbıılda Şube Müdürliiğüne muracaat 
rr.-eleıa liııtumu İlim olunur. 

• Yolları işletme U. MUdUrlUiUnden Komisyonunda 
Aşağıda miktarı muhammen bedel, teminat mikturile istihsal ına· 

lli rösterilmiş olan l kalem b:ılast kapalı zarf usuliyle ııatm alı· 
eaktır. 

Münakasa 4 ağu!!tos ~41 pazartesi tünü saat 11 de Sirkecide 9. 
tme \>ioannda AE.. komiııyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin 

1 ainat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarflarını ayni 
in saat 10 a kadar komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak. komisyondan verilecektir. 
Ocak Km. si Miktara Muhammen bedel 

168 • 180 7500 M3. 2062~ Lira 
Teminat 
1546.88 Lira 

rerl Fabrikalar U. M. M Sabnalma Kemlsyonundan 
Malzemeniıı cins ve miktarı: 5 kalem bcya, ihale gün ve saati 
7.941 perı,embe günü saat 11 de muhammf'n bedeli 10.'175 lira, 
i teminatı 1571 ,2::> lira. 
Malzemenin cins ve ·kt 5 . . _ . mı arı 1 ton zeyhnyafı ıhale ııun ve saatı 

,,,,,, 4.7.941 perşembe günu saat 14 te h b,d ı· 12 750 ı· 
11" ti teminatı 1912,50 lira. mu ammen e ' ı · ıra, 

Malzemeııııı cins ve miktarı 8 ton beyaz s L .h 1 .. _ .. a.un, ı a e gun ve sa-
ti 24.7 .941 perşembe gunu saat ı4,3o da muhammen bedeli 4.800 
ra kali teminatı 7l0 lıra, 

Malzemenin cins ve miktarı _ıo ton beziryatı, ihale ıün ve saati 
14.7.941 perşembe günü saat 1:> le muhammen laecleli 15.000 lira 

ti teıniuah 2'l50 lira 

Malzemenin cins ve miktarı 16S,5 ton me,e kömürü, ihale run 
e saati 24.7 941 perşembe günü ı.:ıat 15,30 muhammen •~deli 1 l.~15 

\i teminatı 1737,75 lira. · ı . k'l' "h 1 Ü 

Şartnamelerı her ıün Ku. Ja rörülcbilir. 
lsteldılerın hc:r ıun ve salltlerde teminat ak.çeleriyle Ko. da lıa-

zır bulunmaları. 

Cinsi Miktarı 

Taze kabak 
Taze fasulye 
Domates 

Ton 
l) 

Patlıcan -:l 

Bamya 4 
Dolmalık biber 4 

Tuları 

Lıra 

825 
noo 
4UOO 
12~0 

1680 
l'.l80 

Teminat Ahı şeldi lhale ıün 
Lıra Krş. 
l'l3 7) A. eksiltme 28.7.94.ı. 

ıoıao 

t>OO 
19ı 

2:>~ 

ın 

• 
> 

• 
> 

> 

> 

> 

• 

lstanbul Vakıflar Dlrektörıuıunden 

saat 

1),30 
1),30 
ıo 

16,30 
17 
17,30 

Cins Miktarı Muhammen oedelı ilk teminat 
Bulrur 4000·kilo 22-kuruş 96-lira 

Gureba hastahanesine 9-11-mali ıenesi için !uzumu olan yukarıda 
cinsi ve miktarı yazılı bir kalem erzak açık eksiltmeye konulmuştur. 
lha\eııi 4.i.941 pazartesi ııünü saatl5 de İstanbul Vakıflar Aııaımüdür· 
lü2'ü binasında toplanan komisyonda yapılacaı<tır. Şartnamesi lıı.er 
gün levazım kaleminde ıtörülebilir. Taliplerin teminat altçeıi makbuz· 
larını ihale günü rıaat 14 e kadar komisyon riyuetine tevci etıaiı 

olmaları ıarttır. 

lstanbul Komutanhlı Satınalma Koml•yonundan : 
Beher kilosuna 7 kuruı fiyat tahmin edilen 2'.l5 ton kuru ıotan 

6.8.1941 çarşamba ıünü saat 11 de kapalı zarf usulile ekıiltllle ile 
salın alınac:ıkhr. Muhammen bedeli 15750 liradır. llk teminatı 1181 
lira 25 kuruştur. Şartnamesi her ifUR Komisyonda rörülebilir. Sota
nın 1~7 tonu ayn ve ~8 tonu ayn olarak d.a ihale edi)obilir. lstek.
lilerin belli günde en ıeç saat 10 a kadar teklif mekluplarını mak
huz karşılı2ında Fındıklıda S.ıtınalma Komisyonuna vermeleri. 

* * • Yapılan açık eksiltmesinde talip çıkmayan 6000 adet tavutun 
yeniden eksiltmesi 28.7.941 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
Şartnamesi her rün Komisyonda ıörülebilır. Mnhammen bedeli 4800 
lira olup, il~ teminatı 3~0 liradır. lıteklilerin belli tün ve saatte 
Fındıklıda Sahnalma Komisyenuna a-elmeleri. 

Karacabey Merlno• Yet,,tlrm• Çlftllll 
MUdUrlUAUnden : 

8ebtr kilosu y,ktln tutarı 
Kr. Sn. Lira Kr. 

Cinsi Miktarı 

Yulaf 846691 !J 00 76202 21 

lskarta kanaviçe 509'9 Kı. 
2320 > 

Açık arttırma 11,30 da 

~ çul > > • 
1 - ldaremizin Ahırkapı balumeviode mevcut yukarda isim n 

mile.darı yazıla iskarta sarıılar açık arttırma ile satalacaktar. 
2 - Pazarlığ'ı 1.i.94 \ cumartesi rünü bizalarında röıterit. ıaat· 

lerde Kabataıta Levazım Şu9emizdelti Satıı Kemi ıyoHalia ..,...., •• 

caktır. 
j - Nüınuneler her ıün Ahırkapı ialmıaeviode ıörülebilir. 
4 - lsteklilerio tayin ecfüen ıriln ve saatlerde tek.lif edecekleri ftyat 

üzerindoo ~. 7 ,5 teaıinat paralarile birlikte mezkO.r koaiıyona al· 
racaatları. ('°80) 1-ol 

" " . 
1 -: Mevcut oilmune ve prtnamesi ıaucibince c 10.000> Mlet ltir• 

kasaaı açık ekailtme ile aatın ahoac:akhr. 
2 - Muhammen bedeli "9.500.00• lira olup muvakkat temi~ı 

c712.50ı liradır. 

3 - f.kıillo.ıe l.8.9·H ıcilııü aaat 9.30 da Kabataıta Levauıa. 
Şubemizdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Talipler uo 7,5 ıüvenme paruile birlikte medu\r K .. iaJOP• 

müracaatları. 
5 - Nüınune adı ıeçen Şubede ıöriilebilir. ('009) 3-4 

Cinsi Mile.darı 

" . . 
Mub. iedeli 

L. Kr. 

u, 7,5 teıa. 
1.ira Kr. 

Ekıilt•onio 
.. kli 

ıaat 

11.ö Kauçuklu ıerit 1000 metre 700- 52 )0 Aç. eksilt. 
1 - Mevcut nümuoesi mocibince yukarıda cins ve mik.cları yuıb 

kauçuklu ~erit açık ek.siltıno ile satın alınacaktır. 
2 - Mulıaııuıen ltedeli, ınuv4kkat teıuioatı ve eksiltme .. idi biu· 

sınJa ~österilmişlir. 

3 - Euiltıne 1.8.941 cuma fÜnü Kabatqta Levaaım Şııbesiıwieldı 

4 
5 

Alım Komisyenunda yapılacaktır. 
Nüıaune sözü ıeçeo şubede ıirülebilir. 
lstek.tiierin euill•n e için tayin olunan riln ve saatlerde 0/e 7 ~ 
ıtüvenme paralarile birlikle mozkür Koaıiı1ena milraeaatlan. 

(6030) 2-4 

Cinsi Mik.ları 

• • • 
0

• 7 5 .. , 
Mubıım. temi nah 

ııted.eli 

1..,_ira Kr. 1.ira Kr. 

-------

Eluiltme 
tekli rını 1aati 

------- ---
A. eluiltme 2'.7,41 9-'0 

paurlık ~.7.41 9.4S 
300 atlet 315 - 24 -Toz pomf81l 

Blok ·katran 1580 kı· 
Telefon teli 100 > 

• fincanı deve 159 aclet 
boynu ile beraber 

Muhtelif demir 12 kaleıa 

• ~.7.41 10-
• 2'.7.41 ıe -

> 2'.7.41 ıo.JO 

levası matı 
1 - Nilmısne ve prtnameleri muciWnoe yakana oiu "Jllıtara 

yuıh malzeme hizalarında ıiıterilen u111llerle .. ha allaaoaldv. 
2 - Toz pompasının muhammen M4eli, •...kbt ı-i•h laiu• 

sında yaı:ıhcbr. 
3 - Ekıiltme ve pazarlık yukarda yasılı flo Ye autler4- KAN· 

taıta Levazım Şubemizdeki Alam Ke•i~yon~n.:'a yapılac~~~~~ 
4 - Şartname ve mtıfredat lill.·~· ıezu re~en ıa- ..... il: 

Ma'7emenin cins ve miktarı 75 ton hı ecı ı ı, ı a e 1 n ve saati 
~ 7 .941 perşembe günü saat 16 da muhammen bedeli 5.625 lira, ka· 

ı teıninatı 8i3.75 lira. 
Cinı ve mıktırı yukarıda yazılı malzeme hizalarında ıösterilen 

\lrı ve aaatlerı.le askeri fabrikalar umum müdürlüiü merkez aahn al· 

Arpa ~'l1955 9 90 21748 95 
Müessesemiz bayanah için yukarıda miktarlara yazıla 2 kalem hay· 

van yemi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Ekılltme 11 
ağ'ustes 941 tarihine tesadüf eden pazartesi ıaat 15 de Çiftlik Mer· 

kez binaıında yapılacaktır. 

ahnacatı a-ibi nOmuneleri de cörOlelMlır. 
5 _ İsteklilerin tayin olunan ,On ve ıaatleN. teklif ..ioeelderi 

fiyat kerinde11 O/o 7,5 ıtıvenme paralarile ltirlik.te ..Atr Kealıyona · 
•Oracaatlan. (n4t) 4-4 



SIXIEM! rANNU. No 1845 

·-------111 Q u:o:TU D 1 E N D E s A D J u D 1 c A T 1 o N • 

22 Jaln.t 

·---------
ADMINISTRATION 

3 
d 

AIONNEMENT 
vıu. et ProYlnce ' 
3 mola Ptrı. 450 
6 • • 850 

MUlfAKASA GAZETE 
Galata, Esk.i Gümrılk CaıL 12 

12 • • 1500 
Etranrer : 12 mois Ptra. 2700 

No. '12 
l~ 

-Le No. Ptra & T61iphone ı 49..,4:l 

Poar la Poblloit6 ı'adreıaer 

l l' Admiolıtratioo 
Journal Professionnal des:Fournisseurs at das Entrıpraneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

:-----------· ~----------

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvartes Aujourd'hui f 
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(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

latanbul Bölge San'at Mektebi Artırma va Ek• 
Komisyonundan : Ob}et de l'adjudlcatlon 

Mode 
d'adjudicat. 

P r i x Caution. Lieuıı: d'adjudica~ion et du 
Joura Heures 

estiınatif provisoire Cahier des Charg-eıı 
Nev'i Mik. Mu.Fi. Eksiltmenin lık T. 

K. S. T. G . S. Li. K. A ajucllcations au Rabais 
C •nah uctlo na-R6paratlen-TraY. Publlca-Mat6rlel de Construct lon- Cartograp_h!,!t 

1 
.B. Pirinç 

1 B. Nohudu 
5-S-41 15 - K. H. Fasulyesi 

11-8-41 11 -
1 

Y. Mercimek 

2500 Kr. 49 
50U n 16 

Cenıtr. pent sur route Erbaa - Samsun 
Censtr. pent en boia: 2 p. 

Pli cach. 15701 &8 Dir. Trav. Pub. Tokat 
,. 25980 56 1949 - Vil. lzmir et Dir. Trav. f»ub. Ank. 

1000 " 2i 

Rc§par. laatiase ecole 
Conıtr. trotoir en uphalte 

• maiıoo Penale Van 

Rtpar. ltatiue 13 eme ecole lıt. 

" 
• 

• 
> 

35 eme ecele Beyo~lu 
68 eme ecol lst. 

Constr. une perte et une etaıere 

Rtpır. bıtiase dispensaire et crlche i Uskildar 
Conıtr. a Ankara (cah. eh. p. 82) 
Cooıtr. claaussee ıur route İzmit • Karamurael 

• maiHD reparation permanente 6 P· 

Conıtr. pavillons et mıisoos pour ouvriers a Here· 
ke, trav. de tcrr111cmınt, canalisations, drai
Dlff', conatr. reacrvoira a cau, captage, İnstall. 
eau ete. (cah. eh. 21 L) 

Poblf qoe 
Gre a ıre 
Pli caoh. 

Gre a rr6 
> 
> 

725 60 
17917 20 
21915 03 

250 -
249 55 
246 -

> -;:ı 190 -
Pulalique 1155 12 
Pli cach. 16356 41 
Pli cach. 18741 05 

> la p. 2224 29 

Pli cach. 415943 69 

Pli cach. 

Electrlcltt·Gaz·Chauffae• Central (lnstallatlon et Mat6rlel 

Fil en cuine: 26 t. 

~ HaltlllemtHtt-Chauaaurea-Tlaeus·Culra 
Flaoelleı en fil d'Eco1Se: 2800 p. id en laine: 1130 

p.- caleçon en fil d'Eco11e: 28CO p. (ıi) 
Chau11ureı pr ıoldata: 50CO paircs (cıh. eh. P 233) 
Cbauaıurea pr. ıoldats: 5000 paireıı 
Linıe: 6000 cemp. 
Habit• ci'hiver 36 completa 

Gre a gre 

Pli cach. 

n 

Publique 

46000 -
9600 -
540 -

Ameubleft\ent pour Habltatlon et Bureaux-Taplaserle ete. 
T able, arıııoirca et fauteuilı Publique 2756 

Travaux d'lmprlmerle-Papeterle-Fournlture de Bureaux 
ı.,prhrın: 83 lots Publique 1578 -
Doııiera ci'Etat civil 5()00 p.· eoveloppeı: 2000 p.ld. > 915 -

avee doublure: 1000 p. 

Bor. de Construcllon, Planchea, Cherpente 

Beiı tie conıtruction: 3800 m3 Gr6 a rre 220400 -

D 1 y e r~• 

Ballaat: 7580 m3 
Roue1 en tôle tl'acier pt. draiıines: 2 lets (cah. 

eh. 2 L.) 
Licou: 585' p. 
DiverHı aorteı de cordes: 5 t. 
Boulooı et ecrouı 
Fer d'acier: 3000 t. (cah. eh. 1240 P.) 
Fil de fer ralvanise et tôle ıalvaoise en plaque: 3 

Jetı (cah. eh. 133 P .) 
Pelit ıeau avec couyercle: 100 p. - recipient en 

cuivre pr. manrer 1000 p. 
Cooverture en feutre pr. aninıaux: 6600 p. 
Sae a pain: 1410() p. (cıh. eh. 141 P.) 
Repar. trompes du aervice ties sapeurıı pompiers avec 

aeudure de 15000 trou~ environ 
Manche- pr pelle: 2000 p.· id pr brosse 500 p. 

Provl•lona 

Pli cıch. 20625 -
• 63500 -

Gre i ıre la p. O 90 

• 
> / 12620 -
> 248190 -
> 26500 ~ 

Gre i rre 

" la p. 12 -
Pli cacb. la p. 2 -
Pııblique 3000 -

> 3150 -

Pomm• de terre: 40 t. Gr6 i ıre le it O 13 
Avoine: S.6692 k.- orı•: 241655 k. (cah. eh. 750 P) Pli cach. 

Lentilleı aoireaı 2.5 t. ael: 500 k. 
Lait: 15 t: 
Y •rbenrt: 9 t. 
Riz: 106· t. 
Avoine: 44575 1t: (ıi) 
Oiroona: 225 t. u 
Via11de de boeuf: 442 t. 
Paille: 28 t. · . 
Vermiee0.11 69 t. 

Gre i. gre 
Publique 

> 

PU cadı. 

Pli c:ac:lı. 

Gre i gre 
Pli cadı. 

Gr• a a-r6 

1950 -
1260 -

37100 -

88400 -
14000 -

le k O 35 

et lst. 
_ _ Vilayet Ankara 

1343 79 Moicipalite Ankara 
1643 63 Procureur Gen. Van 15 jou•s 

i partir 
11 75 Com. Perıo. Municip. lstanbul 

18 72 " 
18 45 > 

14 32 > 

86 64 Cem. Perm. Municip. lııtanbul 
1226 80 Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
13j5 52 Vilayet Kocaeli 
1000 - Ministcre Trav. Pula. lere Seclion 

Aff. Hydrauliques Bursa 
20500 - Dir. Gen. Sumerbank 

4-8-41 
25-7-41 
11-7-41 

du 
24-S-41 
24-7-41 
24-7-41 
24-7-41 
6-1-41 
5-8-41 

11-8-41 
6-8-41 

' K. Şeker 
16 30 Ç. Üzüm 
ıo 30 K. lncir 
- - ' un 

fi. Makarna 
14 - ' irmik 
14 - ~ Şehriye 
14 _ (

1

Piriç unu 
14 -
14 - Sabun 
15 - ; Zeytinyağ 
15 - ·Zeytin tanesi 
14 -•Salça 

Tuz 
6-8-41 16 - K. Sotan 

Yumurta 
Patates 
B. Peynir 

Sadeyaf 

7 -8·41 11 -

200 • 21 
1000 • 50 

200 > 41 
70 • 28 

504 • 20 
305 > 38 
100 > 31 
100 • 37 
100 ~ 34 

800 Kı-. 47 
400 • 85 
600 • 31 
200 • 24 
700 .. 6 

2000 ., 5 
10000 Ad. 2 
2500 Kı. ll 

600 > 55 

2000 • 155 

2000 > 55 
1000 J 42 

25.7.941 cuma 14 

2).7.911 cuma 14 

25.7.941 cuma 14 

25.7.941 CIJıDa 14 114 

- - S. A. T. Flectricite Ank. juıqu'au 31-7-41 - - Çank1rı Askeri Satanalma Komlsyonunllan: 

1130 -
I 

Dir. Hygiene et Assist. Soc. Mercredi 14 - -

6975 -
3450 50 

720 -

Cağalotlu 
Dir. Hangar Aviation Yeşilköy 
Cnm. Ach. Surveil, Douan. lst. 

• 
81 - l)ir. Vacheri Kazova 

206 70 Com. Perm. Municip. lıt. 

118 35 Com. Perm. Municipalite lstanaul 
68 63 " 

5-8-41 14 -
9-8-41 11 -
7-8-41 15 -
5-8-41 14 -

'·8-41 14 -

6-8-41 14 -
6-8-41 14 -

24540 - Com. Adı. Dir. Gen. Fab. Mil. Aulc. 2~·7-n 14 30 

154' 88 9•me Exploit. Clı. Ft-r Etat Sirkeci 
4425 - Adın. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

€aisse H.paşa 
395 28 Cem. Ach. lntend. Milit. Tophane 

> 

1893 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
• 

2975 - > 

263 - Com. Ach. Milit. Çanakkale 

9700 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
2115 - Com. Ach. Gendarmerie Ank. 

225 - Com. Perm. Municip. lstanbul 

236 25 lire Exploit. Ch. Fer Etat H.paıa 

780 - Com. Ach. Plıce Forte Çanak. 
7343 - Dir. Ferme El&vation Merinos a 

Karacabey 

4-S-41 11 -
4-9-41 10 -

4-8-41 14 
2'-7-41 15 45 
29-7-41 14 30 
29-7-41 14 -
28-7-41 16 -

28-7-41 16 -

28-7-41 15 -
13-8-41 15 -
6 8-41 14 -

7-8-41 14 -

5-8-41 11 30 
11·8-41 15 -

Com. Ach. Gendarmerie Ank. 24-7-41 15 30 
146 25 Com. Ach. Milit. Kırklareli 11-8-41 16 -
,4 50 • 11-8·41 17 -

2783 - Com. Ach. Milit. D. Bayazit 20-8-41 16 -
Vilayet lzmir 31·7-41 9 -
Com. Ach. Command. Mil. lst. Fındıklı 6·8·41 11 -

5670 - Com. Ach. Milit. D. Bayazıt 26-7-41 10 -

A~atı<la yazllı mevaddın açık eksiltmelt:rİ Çanfırıda askeri 
alma komisyonundıa hı:ınlarında yuLlı iÜn, &ailtlo yapılacaktır. 
!iplerin aalli vakitte komisyona ıelmeleri. Evııaf v. şartnamesi 
misyonda görülür. 

Cimıi 

Sut 
Yoturt 
Yumurta (adet) 
Limon (adet) 
Kuru sotan 
Nohut 
Y. mercimek 
K. mercimek 
Kesme makarna 
Çubulc makarna 
Kaşar peynir 

Zeytin yat 
Çay 
Kuru üzüm 
Kuru kaysı 
Şehriye 

irmik 
Pırin unu 
Meşe ki)mürü 

Mılttan 

kilQ 

26000 
4000 

200000 
6000 

40000 
25000 
1oovo 
10000 

9UOO 
9000 
4000 
2000 

150 
6000 
3000 
4000 

500 
500 

35000 

Tutarı 
lira 

39ü0 
800 

30UO 
600 

4000 
3150 
2000 
2:>00 
360U 
J600 
4i00 
1600 
1050 
2ı100 

2400 
1600 

175 
320 

1750 

Tem inalı 
lira kr. fÜo ve 

585 - 7.&.931 
120 
550 

90 
900 
5,2 50 
300 
315 
5'4Q 
540 
729 

" 
> 

> 

> 

8.8.941 
> 

" 
• 

240 11.1.9-tl 
a1 50 • 
360 " 
360 > 

240 • 
26 25 > 

48 > 

282 50 > 

Topkapı M31tepeslnclaki Satlnalm• Keml•r•nund• 
Bin ton kuru fasulye kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

bamınen bedeli '.l70000 liradır. 

Şartnamesi her 2'iln Topkapı • Mnltepesindelci askeri satın al 
komisyonunda göriılebilir. 

Eksiltoıe 5. 8. 911 salı ıünü saat 15 de Topkapı Maltepe ıa 
alma komisyon binasında yapılacaktır. 

Elı.sillme lca?alı zarfla yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 145)0 liradır. 
Teklif mektupları 5. 8. 941 ııalı ıünü saat 14 de kadar aatın 

ma komisyonuna verilecektir. 
Şartnamenin yukarıda yazılı vesikalar muvakkat 

tın konduğu zarf içerisine k•nulanacaktır. 
Fasulyeler toptan ihale cdilebileceti ıibi ayrı ayrı taliplere 

ihale ctlilebilecektir. 

MU ZAYEDELER 
• * * 

1050 - Coın. Perm. Municip. latanbal 4-8-41 15 - lıkarta kına ·ıiçe ve çul satılacaktır, 
Com. Aoh. Milôt. Gelibolu 5·8·41 15 -, ilinlamoa 


