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Ttir\dye için Kuruş 
3 
6 

12 

Ayhtı 450 

• 850 

• 1500 

F.cnebl memleketler 
12 Ayhtı 

çiu 
2700 

SA vlsı 5 KURUŞ 

Gftn6 reçon nushalar 
20 kuruttur 
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Umum Tüccarların 
.. -w - --- ---'--m 

EKONOMiK HABERLER 

Bu sene mahsul kalite 
bakımından çok yüksek 
lzmirden bildiriliyor: 

Alakadarların verdiği malQma
ta göre, 1941 mahsul rekoltesi 
memnuniyeti muciptir. Normal 
senelere nisbeten üzüm rekoltesi 
biraz noksansa da kalite itibariylt 
çolt yüksek ve taneleri iri oldu· 
gandan pek nefis mahsul elde 
edilecektir, İncir mahsulü da ne· 
faset itibariyle mükemmeldir. 
Yap1lan ilk tahminlere ıöre, Ü· 

z.iun bu sene 45-50 bin tondur. 
lncir 40 bin, zeytinyaiı 35 bin 
ve tütün de 22 bin ton raddele· 
rindedir. Bu tahminlere göre, 
7.eytin Y•2'ı geçen sene rekolte· 
sine nazaran bin tonluk bir nok
sanlık irae etmekle beraber til· 
tün mahsulü 14 bin ton noksan· 
dır. Havalar şimdiki gibi müsaid 
giderse, mahsulün nefasetini mu· 
hafa:ra tdece2i ümin olunmakta· 

d•r . 

Sümer-Oankın basmalan pi
yasaya çıkarılıyor. 

Sümer bank mensucat fabrika· 
larında yapılan külliyetli miktar
da baama bu günlerde piyasaya 
çıkarılacaktır. Basmaların muta· 
vasnt ellere geçerek fiyat artma· 
ması için Sümubınk bu basmaları 
kendi teşekkülleri vasılasile sat· 
lırac aktır. 

1 iuıtt boısau İdare Heyeti 
Ticaret Borsası heyeti idare 

İntihabı yapılmış ve geçen 
ıeneki idare heyeti aynen ipka 
edilmiştir. 

İnşaatta kullanılacak 
çimentolar 

Badema çimentoya ıhtiyacı o· 
lan inşaatın mes'ul mimarları Vi
layete bir illida ile müracaat e· 
derek istedikleri çimentonun ne· 
relerde kullımılaç1ğım bildirecek· 
lerdir. 

Gösteri len yerler haricinde çİ · 
nıento kullanıld1ğı tesbit edildiğ-i 
takdirde o inşaat sııhibi hakkın· 

Blok 
Yewli 4epoda 

Krtble 
Y erlı depoda 
Ecııebi 

Marinlave 
- 1700 

Yerli boakerde 
• deplXla 120 Şi 

Tuvönan 

" Yerli depod.a 
buııkerde 

J Kok 

Yerli fabrikada 
Karabük 

Sömikok 

Yırli depoda 

Petrol 

Dökme toptan 
l' <ıptaıı çift teneke 

Benzin -Döltıne 

ıs 25 

- - uso 
94 Şi 

- - 23SO 
- - 2350 

- - 2350 

20 35 
710 

2S 20 
955 

da milli korunma kanunu lıükilmle• 
rine göre muamele yapı"tarak ceza· 
landırılmaları cihetiııe gidılecektir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Ankaraya naklediliyor 

Haber aldığımıza göre, lstan
bulda bulunan lnlıisarlar Umum 
Müdürlüğünün Anlı:araya nakli 
meselesi esas itibarile Gümrük 
ve İnhisarlar Vekaletince karar· 
laıtırılmıştır. Baz.ı teknik mese
lenin halli icap etmekte ise de 
münasip bir bina bulunduğu tak· 
dirde umum müdürlütün Anka· 
karaya nakli muamelesine derhal 
başlanacaktır. 

Muhacirlere teprak veriliyor 
Hazine ı ııı H milyon dekarlık 

topra2ı ıı ı- vcıultur. Bu Toprakla· 
rın 7 ,5 ı aıiyon dekarlık kısmı 

wuhacirlerr. verılmek üzere ay
nlmı.ıtır. 

Köylüye toprak tevzi edecek 
komisyonlar 

Maliye: Vekaleti topraksız köy· 
lüye toprak vermek için teıkil 

ettiti araz.i tevzi komisyonları 

için beı aenelik bir proıram ha· 
zır lam ıştır. 

Halen miktarı elliyi bulan bu 
komisyonlar hazineye ait araziyi 
en geç beş sene zarfında köylü· 
ye ehven bedtıllerl~ ve uzun tak· 
sitleı nıukabilinde c.iağ'ıtılacakhr. 

Deri ithali için açılan 

akreditif 
Bir milddettenberi Ankarada 

bulunan Akay Şirketi Müdürü 
Salih 8angootlu şehrimize dön
müştür. Haöer aldıtımıza röre 
hariçten deri ithal edilmesi için 
lıtanbul Deri Birliti emrine açıl
mış olan akreditiflerin istimali 
için Vekalet 45 ııünlük daha müh
let vermiştir. Bu müddet zarfın

da akreditifler kullanılmadığı tak· 
dirde iptal edilecektir. Dig-er ta· 
raftan manifatura bırlı~İ için a· 
çılan akreditif tamamen kullanıl· 

m14tır. Her fatura siparişi veril· 
melttedir. 

lstanbul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 125 - 135 
Çinke -... ......... ...._ 

Saç ıiyah 
De111ir 

Camlık. kötebent 
Dört lı:öte lama yuvarlak 
mıhlık ıilme 
Putrel 
Siyah çember 
Yuvarlak çubuk 

Kalaz: 

Karfiçe 

Saç 

Galvaniıli düz 
olııldu 

Çift tenelı:eıi 
Motirin - - 13 - Sl1u -~----

• 
GAZETESi 

ve Müteahhitlerin 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Devlet Limanları ltletme Umum MUdUrlürllilnClen 
Keşif bedeli 3554 lira 43 kuruştan ibaret Kuruçeşmedeki İdaremize 
ait muhavvile merkezinın muhtelif demir işleri açık eksiltmeye çıka
rılmıştır. İhalesi 7.8.941 tarihiııe rashyan perşembe fÜnÜ saat 1!> le 
Galata nhtımındaki Umum Müdürlük bınasında toplanacak Satıııalma 
Komisyonund& yapılacaktır. Muvakkat temınatı 4!66 lira 58 kuruştur. 
Şartname ve ltferruah Jıer&iln sözü geçen Komisyonda görülebilir. 

Beşiktaf Gençlik KIUbU 
s~ şilt taşta Gençlik kliıbü tar af ındııı 

stadyomunun toprak tesviyesi ile dreııaj 
meye konulmuştur. 

B•tkanhjından 

yaptırılacak Beşıktaş Şeref 

kanalının inşası açık ekıılt· 

lş, vahit fiyat esaıı üzerine olup iik keşif tutarı '.lö79 lira 63 lrn
ruştur. 

ihale 28 ·rem muz 94 l tarihine müsadif Pazartesi gü ıü saat 14 
de Takıimde Sıraserviler caddesinde kain 57 oumaralı bedcıı terbi
yesi İstanbul böli'esi binasında yapılacaktır. 

Eksıltmeye iştirak etmek. istiyeolerin ihale tarihinden en az 2 saat 
evvel bölgeye müracaatla bu nevi spor sahası işleri yaptıklarına dair 
resmi vesika ibraz ederek ehliyet vesık.ası almaları şarttır. 

f.ksıllmeye fİrecekleriıı yukarıda yaı.ılı ıhale tarıhiııde ve yaı.ılı 

ıaatten en i'eç bir saat evvel ılk teminat bedelı olan 21::> lira 97 ku· 
ruşu bölie muhasebesıne yatırmaları lazımdır. 

üu işe ait proie, keşif, fenııi şartname vuair evrak yukarıda ad· 
resi yazılı lstanbul bölıesınden alıııacaktır. 

latanbul Nafıa MUdürlUğUnden : 
12.8.941 salı fÜııil saat 15 le Jatanbulda Naha Müdörlüfu eksilt

me komisyonu odasında 372607 .24 lira ke,ıf bedelh Yükıelc miıhen· 
diı mektebine yeniden yaptırılacak bina iıııaatı kapalı zarf u•oliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele ekailtme, Bayındırlık itleri ıenel, huıusi ve fenni ıart
namderi, proje keıif hülbasiyle buna milteferri diter evralr. 18 lira 
o3 kurul# mukabilnde dairesinde verilecektir. 

Muvak.kat teminat 18654 lira 29 kuruştur. 
lsteklileı in teklif mektupları ve yüksek muhendis veya yükselt 

mimar olduğuna ve ynhut bu gibilerle ltşriki mesai ettiği nl' dair 
noterlıkten ıntısadJak belııe ve eu az bır lealıhütto 1:>0000 lir1&hlt bu 
işe benzer iş yaplı~ına dair idarelerınden almış oldu~u vesikalara 
istinaden İstanbul Vılayetine müracııatl• eksillme tarihinden tatil 
günleri hariç 3 g-ün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret 
Odası vesikalarını havi kapalı z.arflarmı •12.8.941 salı ~ünü saat 14 e 
kadar Naha Müdürlüğüne vermeleri. 

Devlet Denlzyollara işletme Umum 
idaresinden: 

Burraz.ada iskelesinde yaplmlacak tamirat işleri kapalı zarf usu· 
lile eksilt meye k.onulmuşlur. Keşif 14425 lira 40 kuruş olup muvak
kat teminatı 1081 lira 91 kuruş. Eksiltme idare Merkezindeki Alım 
Satım Komısyonunda 11 ağustos 1941 tarihine ınusadif pazart~ııi iÜ· 
nü saat on beşt~ icra edilecektir. Bu işe aid evrak Komisyonda her 
iÜn görülebilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde veıikalarını ha· 
milen yukarıda yazılı iÜn ve saatten bir aaat evveline kadar kapalı 
mühürlü zarflarını Komisyon Riyasetine makbuz mukabilinde tevdi 
etmeleri lazımdır. 

Yan Cumhuriyet MUddelumumlllllnden : 

Van mrorkezinde inşa olunacak Cezaevi bedeli keşfi 21915 lira 3 
kuruştur. 

Bu ite aid evraklar şunlardır: 
Proje, 
Metrai, 
Keşif hulasası, 

Eksiltme şartnamesi, 
Fenni ve buıusi şartname, 
Nafıa itleri ıenel 4artnamesi , 
Yapı işleri U. ve fenni şartname ile mukavele projesidir. 
Taliblerin ltiltün evrakı Van nafıa müdürlütünde meccanen göre· 

bilirler. 
Eksiltme kapalı r:arf usuliledir. 18.7.941 tarihinden itibaren 15 

rün müddetle 2.8.941 cumartesi rünü aaat 11 de Van C. müddeiu
mumiliti makamında yapılacaktır. 

Taliblerin bin altı yüz kırk üç lira altmıı üç kuruşluk muvakkat 
teminat malcbuzlarile Vilayet nafıa dairesinde alacakları fenni ehliyet 
vesikalarını hamilen aynı gün ve saatte müddeiumumilik makamına 

müracaatleri. 
Pesta ile gönderilecek mektubların nihayet yukarı~a ~a~ılı rün ve 

ıaale ka4'ar relmiş olması ve dıı zarfın mühür mumıle ıyıce. kapan· 
mıı bulQnmaıı lazımdır. Peatada olacak ı•cikmeler kıltul edılmea. 

'r1 Teaımu 1941 

~----------~ 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, F.ııki Gümrük Caddesi, 

No. ~2 Huııuı1i Daire 

iLAN ŞARTLAP.I 

ldarehanemizde g' .ltü şülür 

Telefona 49442 

Poata luıhuu No. 1261 

lil -fii 

meslekf Organıdır 

Bilecik Nafıa MUdUrlUIUnden ı 

• 

7 ... 

17.7.941 inci perşembe rünü saat 15 te kati ihalesi yapılmak ilz.o· 
re 2.7.941 taribinden itibıır~n 15 gün müddetle kapalı urf uaulile 
eksıltme•i uzatılmış olan 21055 lira 31 kuruı ketif bedeli BozOyük 
Poyra - Eslc işehır yolunun 2 :l85 - 28 + 300 üncil kilometreleri 
arasında ceıuan 9 28) metre mıkab hendek hafrile 5 aded imal~tı sına• 
iye ve liozüyıilc • Kıuakoy yolunun O + 000 - lO -t 504 üncü ki
lometreldri arhmda ceman ö29J ıne lrc tul şose taıniralı esasiyeaile 7 
aded imalatı ıınaiye inşaatı eksıltmeıııne talip zuhur etmeditinden 
18.7.Y41 tarıhınden itıbaren bır ay müddetle pazarhğ-a konulmllftur. 

Pazarlık 18.8.9.U inci pnartesı gününe kadar Bılecik nafıa mll· 
dürlüğünueki komisyonca yıtpılacıaktır. 

lsıeklilerin 2490 numaralı arttırma eksiltme ve ihale kanunu muci
bince ibrazına mecbur oldukları teklif ınektublarını teminat mektub 
veya makbuzlarıle ticaret odası vesikalarını ve işin devamı müddetin
ce işbaşında bulunaca~ına dair bir ıuühenlhli veya fen memurundan 
alınmış aıüteahhidlik vesilı:asile bu iş için tatil iünleri haric olmak 
uzere eıı az üç gün evvel milracaatle vıliyetten alınmıı fenni ehliyet 
vesikalarile birlikle saat 15 e kadar komisyon reislitine verilmiş 
olması liz.ımdır. 

Bu işe aid keşif evrakını Bilecik nafıa müdürlüiünde rörebilirler. 

Ke11if be. 
istanbul Baledlra•lnden : 

ilk teminatı 

160,Jl 

998,14 75,00 

*' 

Beykozda Aitrabam Paşa koruıu yanında 
yaµılacak istinat duvarı. 
Silivri Sıfat istaıyonu ile damızlık bGfa de· 
po,unun ikmal inıaatı. 

Keşif bedellerilc ilk ıemınat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 

ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Za .. ıt vo 
Muamelat MüdürlüA"ü kaleminde rörülebilir. ihale 1 l.tı.~41 pazartcıi 
i'Ünü ııaat 14 de Daımi encümende yapılaealttır. Taliplerin Hlt temi· 
nat maltbuz veya mek.lupları, ıbale t&rindon 8 ıün evel viliyet na· 
fıa müdurlüfüııe müracaatla alacakları fenni ehliyr:t ve !1141 yılına 
aıt Tıcarel OJaıı vesikalarilc ıhale günli muayyen saatte Daimi En-
cüınende huluamaları. 

=-r w m ı ··==· •·nw·nç= 

lllçlar, Klinik ve ispençiyari alit, Hastahane Lvz. 

Ankara Jandarma Satın Alma Koml•F011undan: 
Miktarı ve müfredatı ile tafsilatı şartnameıinde yuıh 59 kalem 

ila~ ve sıhhi walzeme kaı>a lı zarf ekaıltmJıiylc 11.8.941 pa:ı.arteai 
irÜnÜ saat ıS te Ankarada Komisyonumuzda alınacak~ır. Hepsi~in 
tahmi.ı bedeli 6397 lmı 7) kuruş olup muvakkAt temıoatı 479 lıra 
84 kuruştur. Şartname Ankara ve İstanbul J. Satınalma Komsyon· 
larıodao parasız alınır. hteklileıin kapalı zarf teklif mektuplarını 
eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar Komisyonumuza ver· 
weleri. 

lstanbul Limanı Sahll Sıhhiye Merkezinden: 
Merkezimiz ihtiyacı için 10 ton çubuk veyahut toz kükürt alı

nacaktır. Toz kükürtün beher kilosunun tahmin '-edeli 30 kurut· 
tan olnıak üzere umumunun tutarı 3000 liradır. 

Bu işe ait şt.rtnamd~ı merkezimiz levazımından p~raıız alınar. 
Eksiltme ı:ı aiu•tes 1941 aalı aünü ıaat 16 da Galat~da K.a

raınustafapaşa sukaK ıuJa ıuc:zkuı ıneı ku Sabnalma Komısyonuu· 
da yapılacaktır. 

F.kıiltme açık olacaktır. 
Muvakkat teminat paraıı 225 liradır. 
Ekıiltmeye rireceklerin 19-11 ıeneıi Ticaret Odaaı veıikalarıaı 

röıtermeleri şarttır. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer ( hsısat ve Malz.) 

M. M. v dkllett Hava &attnalma Koml•Fonuntlan : 
54 kalem elektrik malzemesi pazarlıkla ıatı n a.lınacaktır. Mu· 

hammen bedeh )092 lira olup kali teminatı 763 hra 80 kuruştur. 
Pazarlığı 12.i.941 ıah 1rünü aaat 10 da Ankarada Hava ~ahnal~a 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi Komisyonda 1roıfllebilır. 
lıteklilerın muayyen 1rün ve aaatte Komisyonda bulunmaları 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
-~fyo; Askeri Satınalma Koml•ronundan: 

• l" 400() 1• lan 500 çift kundura kabarasız olarak Tahmın bede ı ıra 0 • 5 ,.ı 
1 kt ihalesi 4.8.CJ41 pazartesı glinü saat l ue azarhkla satın a ınaca ır. T l 

p A k 1 s t ima Komisyonunda yapılacaktır. allp erin Afyonda s er a ına . l l . 
. k. k t ' ' t minatlariyle Komışyena we me erı. belir va ı tte a ı e 

Mallr• Yeklletlnden : 
Maliye meılek mektebi yatakhanesi için 40 acied yatak 40 aded 

yasdık dO adet yatak çar~afı 80 adet yorran kılıfı 80 adet yaıtalt kı
lıfı açık ekıiltmı uıuliyle alınacaktır. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~__...--/'~ Ü 

İstanbul 
il gü 

B e 1 e d i y e s i n d e n : pıla 
ldif c 

j isl': 
Clnıl Şekli Mubam. bed, 

A) MUnakasalar 

•11 .. at, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Erenköy nahiyesi bükQmet konaflnın tamiri işi 
lstinad dın•ı üzerine yapılacak demir boru par· paz. 

maltlık 
392 ıs 

ilaçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt. Hastahane Lvz. 

Mualece ye levazımı tıbbiye: 84 kalem (towd.) paz. lı05 60 
lliç ve sıhhi malzeme: 59 kalem kapalı z. 639/ 75 
İliç paz. 12480 -

Elektrik Havagazı·Kalorlfer (Tealaatı ve Malz•m•sl) 

Elektrik malzemesi: 54 kalem pu. 5092 -

Menaucat, Elbise, Kundura Çam•t"• • ·•· 

Belediye müstahdemine ait 608 takım maa kasket 
yazlık elbise ile 120 tulum eksiltmesi iptal edil
miştir. 

Kaptan kaputu: 60 ad. paz. 
Kaptan kışlık elbiıeıi: 50 tak. ,. 
Kaptan yulık elbisesi : 60 tak. > 

Mürettebet kaputu: 30 ad. > 

Sandalcı kıputu: 90 ad. • 
Mürettebat ve sandalcı yazlık elbisesi: 50 ad. > 

Elbise ve palto diktirilmcsi talebe için 100 - 150 kapalı z. 
tak.- müstahdem için 45 • 50 tak. 

Yatak: 40 ad.- yastık: 40 ad.- yatak çarşafı: 80 ad. aç. eks. 
yorıan kıhfı: 80 ac.- yastık kılıfı: 80 ad. 

Battaniye: 80 ad. • 
Kaputluk kuma4 boz renk: 500 m. paz. 
Terlik: 500 çift 

1800 -
1200 -

600 -
300 -
700 -
400 -

6000 -

1452 -

Beh 18 -
1750 -
750 -

Pi ob"ya, bUro ve ev ••r•••· Mu,amba Hah w.s. 

Karyola: 40 ad. açık eks. 112() -
Sandalye: ~00 ad. paz. 

Evrakı matbua: 24 kalem 
Matbaa malzemesi: 13 ~alem 

Kereste. Tahta ve aalre 
Çam kereste ve kalas: 10 m3 

aç. ekı. 

paz. 

paz. 

a 1 t u .. ıı 1, l e il z '"· "ak ine , •••• ,. "··· 
Linyit maden kömilrü: 125 t. paz. 

M U. t;e f er r f k 

Çimento, sönmemi4 kireç, kum, çakıl vı. 
Çimento: 3450 torba 
Hayvan: 6 ad. (temd.) 
Su ~e buhar muslofu: 1148 ad. 
Bira kasası: 5000 ıd. (Müteahhit nam ve hesabına} 

r En•k. Z'•hlr•. &t. 8ebae. v .•• 

Pirinç: 10 t.· toz şeker: 5 t.- k. ot: 68 ton 
SadPyatı: 70 t. (temd.) 
Hüblon: 10 t. 
Yoturt: 42 t. (temd.) 
Pirinç: 30 t . 
Kuru fasulye: 36 t. 
Sadeyatı: 24 t. 
Sabun: 20 t. 
Toz ıeker: 24 t. 
Patates: l:tO t. 
Makarna: 24 t. 
Ekmek: 48 t. 
Koyun eti: 17.6 t. 
Sıtır eti: 9.6 t. 
Sadeyatı: 3.6 t. 
Makarna: 3.6 t. 
Pirinç: 4 t. 
Çay: 104 it. 
Sabun: 2 t. 
Ekmek: 3.8 t. 
Et: 11.2 t. 
Tavuk ve hindi eti: 1.9 t. 
Toz ve kesme ıeker: 3.9 t. 
Kuru erzak: 6930 k. 
Beyaz ve kaşar peyniri: 1950 k. 
Sade ve tereyatJ: 1.3 t. 
Yumurta: 19500 ad. 
Silivri yofurdu: 1 ·7 t.- ıüt: 2.3 I •· ki.ıe yoturdu: 

2300 ad. 
Kuru ve yaş meyve: 22465 k. 
Yaş sebze: 22 kalem 
Koyun eti: 8 t. 

(B ~,Uzayedalar 

Ahıap bina1 ev ve dUkkin ınkazları 
Yeni pik su boruları: 70 m. 

- 'm-'CtCii'-

paz. 
> 

paz. 
aç. ekı. 
pu. 

paz. 
kapalı :ı. 

paz. 
paz. 

,. 

' 
• 

.. " 
ı> 

> 

paz. 

• 

aç. eki. 
kapalı z. 
aç. eks. 

,. 
> 

> 

> 

• 
,. 

> 

kapalı z. 
paz. 

paz. 
aç. art. 

372-

600 -

2518 40 

108500 -

k o 23 
k o 41 

8640 -
34800 -
M00-

11760 -
9600 -
7920 -
6062 40 
8976 -
4032 -
4480 -
1368 -
1800 -
780 -
800 -

4655 -
5782 -
1187 50 
1884 -
2235 50 
1820 -
2300 -
487 50 

1120 -

4277 25 
5186 50 
K. O 57 

M. 6-

Teminat Müracaat yeri 

Konya Def terdarlı~ı 
29 41 lıt. Belediyesi 

90 42 Kocaeli Viliyeti 
479 84 Ank. Jandarma SAK 

İzmir ViliyetJ 

763 80 M. M. V. Hava SAK 

- - Ank. Belediyesi 

135 - Gümrükler Muhafaza SAK 
90 - > 

45 - . > 

22 50 
52 50 ,. 
30 - > 

Gtınil Saat 

28-7-41 14 -
3~7-41 14 -

4-8-41 11 -
11-8-41 15 -

1 ay zarfında 

12-8·41 10 -

450 - T. H. K. Genol Dairesi Anlı:. 

30-7-41 
30-7-41 
30-7-41 
30-7-41 
30-7-41 
30-7-41 
12-8-41 

10 _ l 
10 30 
11 -
15 -
15 30 
16 -
15 - 1 

108 90 Maliye Veklleti Ank. 

108 - > 

262 60 M. M. V. Hava SA1'. 
- - lzmir Vilayeti 

84 - Maliye Velcileti Ank. 
Ankara Lvz. SAK 

27 90 Konya Maarif Müd. 
M. M. Vekaleti SAK 

90 - M. M. V. Hava SAK 

- - İzmir Lvz. SAK 

M. M. Vekaleti SAK. 
Ask. Fabrikalar U. Müd. 
Çamalt1 Tuzlası Müd: 

188 88 D. D. Yolları Haydarpafa 
inhisarlar U. Müd. 

lzmir Lv.z. SAK 
6675 - ' 

İnhisarlar U. Müd. 
724 - İzmir Lvz. SAK 
922 50 ) 
648 - > 

2610 ~ ' 
645 - ) 
882 - > 

720 - > 
594 - ,. 

lzmir Viliyeti 
, 
• 
• 
,. 

> 

• 

11-8-41 

11-8·41 
29-7-41 
31-7-41 

16 _f 

15 -1 
10 36 

11-8-41 14 -
30-7-41 15 -

7-8-41 
28-7-41 

15 -
11 -

29-7-41 11 -

~ 28-7-41 16 -

28-7-41 15 -
SAK Ank. 26-7-41 l 1 -

14-8·41 He kadar 
13-8-41 11 -

5-8-41 9 30 

28-7-41 
28-7-41 
8·8-41 

28-7-41 
28-7-41 
28 ·7·41 
28·7-41 
28-7-41 
28-7-41 
28-7-41 
28-7-41 

16 -
16 -
9 30 

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

1 ay zarfında 
1 ay zarfında 

31-7-41 
31-7-41 
31-7-41 
31-7-41 
31-7-41 
31-7-41 

349 12 
433 6S 

lst. Kız Ôtretmen Okulu SAK 

• 
13-8-41 
13-8-41 
13-8-41 
13-8-41 
13-8-41 
13-8-41 
13-8-41 

11 
11 -
11 -
11-
11 -
13 -
11 -
11 -
11 

89 06 
141 30 
167 66 
136 30 
172 50 
36 56 

84 -

> 

' • , 
> 
> 13-8-41 

13·8-41 

Tahm. bed. Teminatı 

140,00 

178,00 

45,00 

Keşif bed. 

392,15 

L0,50 

13,56 

3,37 

29,41 

Un kapanında Kasap Demir hun ınıb 
4 

nin Yeşil Tulumba sokağında 1 
maralı ahşap bina ankazının satıŞI• 

Unkapanındıı Haraççı Kam Mebnıet Bel 
hallesinio Hisaraltı sokağında 9 ~ J'1k 
ev ankazının satışı. 1 g Q 

Unkapanmda Kasap Demirhun mahaOeJl\pılac 
Un kapanı caddesinde 38-38 nıBt' al 5o,ı 
numaralı dükkan an kazının satışı• 

1
• eld 

• ıp e 
!ili y 

Takaim Mete caddesi Dişci Bedri .; 
manı ittisalindeki istinad d ıvarı esi TU 
yapılacak demir boru parmaklık· K 

Keşif ve tahıni n bedelleri ile temirıut mi kdarları yuk rda ıvası 
i,ler .ıyrı ayrı pazarlığa konulrnu,tur. Şartnameleri labı t "e ' pal 

melit Müdürlütü kaleminde görülebilir. ihale 30. 7.94 l Ç'Jr şaınbl Mu 
saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk ıeıniıı' Ek 

buz veya mektuplarile ihal~ ıcün ü mııı&yyen saatte D.ıırnı f.ııC ıpılıı 
do bulunmaları lazımdır. klst 

• ___./a ita 

Muhammen bedeli 1452 liradır. 
Muvakkat teminatı 108 lira 90 kuruştur. 
Eksiltme 11 ağustos 1941 pazartesi saat 16 da levazım ııı 

tünde miıteşekkil eksiltme komisyonunca yapılacaktır. nka 
Nümune ve şartnamesi levazım mbdürlüğünde görülebilir •. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ve 3 üocu maddeleriade~1 ü 

lerle ve muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet ıııo~ alipl 
birlikte tayin olunan gün ve saatte koıni:ıyooa müracaat! :uı· nkıı rt 

* * • Maliye meılek mektebi yatakhanesi i.;in açık oksiltıne; 
80 adet battaniye alınacaktır. M 

Muhammen bedeli beheri 18 liradan 1440 liradır. Jet 
Muvakkat teminatı 108 liradır. Mı 
Eksiltme 11 a~uıtos 1941 pazartesi ıiinü saat 15 te levııı M 

dürlüğilode müteşekkil eksiltme komisyonunca yapılacaktır. E~ 

Nümune ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir· hlü 
lsteklileria 2490 sayılı kanunun ve 3 üncü maddelerindeki N 

lerle ye muvakkat teminat makbuzu veya banka kıııfalet ınet ia 
birlikte tayin olunan gün ve saatte komisyona müracaııtlar•· rle 

•k Ankara Beledlyeslnden : 
Belediye müstahdemini için diktiriloceği ilan edilen 6~0; 

maakaıket yazlık C?lb; e ile 120 adet tulumun eksiltmeye -" l cı 
haltkındaki ilin gö:!ilen lü zıım nz · ~inP i;ıtal edilmi ştir. Ala1'• rh 
mahlmah olmak üz,..~e ilan o1unur. 

1 

Tahm. bed. 

560,00 

2042,50 

581,00 

4390,70 

lstanbul Belediyesinden 

ilk temin. 

42,00 

153, 19 

43,58 

329,30 

Ma 
Yollar ~ubesi mütemadi tamirat işçill 

förleri için 70 takım iş elbisesi. 
1 

Haseki, Cerrahpaşa ve Zührevi h-' 
7 

hnatahaneleri Zeynepkimil dotuııı ı. k 
94ı mayıs ayı sonuna kadar vef•I a 
fakir hastalara ait cenazelerin def P 

Karaköy ve Gazi köprüsünde çalış•O 

usta !>aşılar ıçin yaptırılacak 83 ~· K 
elbise. 

Yollar şubesi mütemadi !amirat işçill 
alınacak malzeme. 1 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda • yat:11 za 
ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve rJ., na 
Müdürlüğü kalemine görülebilir. lh11le 11.8.941 Pazartesi S /v 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
veya mektupları ve 941 yılına ait l'ıcar el Odası vesikalaril' 
ıünü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

lstenbul Llmam Sahll Sıhhiye Merkezi Satutılt 
Komisyonundan : 

Merkezimiz ve mnlhakat mü~tdhd· mleri iç in u .; ık ekıilt.11~ 

munesine göre 162 çift fotin y:ı ptı rılacaklır. Beher çiftin tııb 
deli 11 lira 50 kuru2tan uınuın .ıa un tutarı 1863 liradır • 

Bu eksiltmeye aid şartnameler merkezimiz Levazıın Meııı" e 
dan parasız alınır. 

Eksiltme l:l ağustos 941 salı ıünü şaa t 14.30 da Galat•;. 
Mustafapaşa soka~ındıı mezltar Merkez satınalma Komisyo11ıı' 
pılacaktır. 

ıi Muvakkat teminat 139 lira 72 kuruştur. 
Bu işe ıireceklerin 1941 !enesi Tıcaret Odası vesikası" ' 

l etmeleri şarttır. 

M. M. Y. Hava Satmalma Komisyonund•"' 

500 metre boz renk kaputluk kumaş satın alınacaktır. J\l~ • 
beneli 1750 lira olup kati teminatı 262 lira 50 kuruştur. ( 

320 79 > 13-8-41 11 
13-8-41 11 
28-7-41 1~ 

~9.7. 1941 salı günü saat 10,30 da Ankarada hava salınalın•.1 ı ounda yapılacaktır. Şartnameler her ıüıı koınisyonı.l.ı ~örüle1'1 = ı lile•;n ;hale HaHnde kombyond• bulunmalar.. 
388 99 " 
684 - Tophane Lvz. SAK 

İstanbul Belediyesi 
Aydın İncirliova Belediyesi 

30-7-41 
11-8-41 

301 

14 -
lt 

2 
M. M. Yeklletl Satmalma Komlsyonund•l1 ~y4! 

5 bin adet hava rengi arka çantası alınacaktır. Tahıniıı S 
bin lira kat'i teminatı 5250 liradır. Pazarlıkla eksiltmesi 9. 
marteıi giinü saat 11 de Ankarada M. M. V. sa ' ınalma k0111 

da yapılacaktır. Şartnamesi 175 kuruşa komisyondan atı11ıf• 

rin belli vakitte komiıyena gelmeleri ~ 

.•. Seherine tahmin edilen fiyatı 145 kuruş olan soO 



D k11şak pazıırlıkla satan alınacaktır. 50 bin adetten aşağı olma
Lk üzere ayn ayrı teklifler de kabul edilir. ihalesi 'lS.7.941 pazar· 
İ günü saat 14 de Ankarada M. M. V. ııatınalma kemiııyonunda 
pılacaktır. Şartnamesi 2175 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin 
~lif edecekleri miktar üzerinden kanuni teminatlarile belli vakitte 
misyona a-elmeleri 

M. M. v. Satınalma Komisyonundan 
Beher metresine 310 kuruş fiyat tahmin edilen 100,000 metre 
hk elbi:selik kumaş pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 29. 7 .941 
ıüoü saat 11 de Ankar:ıda M. M. V. Satınalma Komisyonunda 
ılacaktır. 

50,000 metreden aşağı olmamak üzere ayrı ayrı teklıfler de ka· 
edilir. E.vsaf ve şartnamesi 15:>0 kuruşıt Komisyondıtn alınır. 

iplerin verecekleri miktar üzerinden ununi kati teminatlariyle 
li vakitte Komisyona ıeloıeleri. 

Urk Hava Kurumu Genel Merkez Başkanh§mdan: 
Kumaşları Kurumdan verilmek şartiyle hava g-edıklı hazırlama 

vası talebeleri içın lU0-1)0 müstandemler için 40-50 takım elbi:.e 
palto diktirilmesi, kapalı zarf usuliyle eksiltıueğe konulmuştur. 
Muhammen bedeli 60UO, muvakkat teminatı 450 liradır. 
Eksütme 12.8.~41 saiı günü uat 15 te genel merkez binasuıda 
ılacaktır. 

İsteklilerin bu saatten bir saat evveline kadar kapatılmış mu· 
kat teaıinatlannı havi teltllf mektuplarını wakbuz mukabilinde 

misyona vermelidirler. 

Bu işe ait şartname parasız verilir, nümunelerini geıterilir . 
rz=e= .,.. . .fi! • • • rttt ~ 

~bilya, Büro ve ev elYas~,_Muı,~lJ~, H~~ıv. s. 
kara Levazun Amirliği ::iatmalma i'\oınisyonunda ıı: 
Komisyonda mevcut ve planı mucibince bır adet mahkeme kür
ü yapnırılacaktır. lhaleıi 28.7 .941 pazartesi günu aaa 10 dadır. 

aliplerin tahakkuk edecek fıyııt üzerıoden kanuni teminallarıyle 
akara Lv. amirliği satınalma koınisyonuua müracaatları 

MaUye Vekaletinden : 
Maliye meslek mektebi yatakhanı!si içın açık elmlluıe suretiyle 40 

iet karyola satın ahuacakur. 

Muhammeu becıeıi beheri 28 liradan ll:lO liradır. 
Muvakkat teoıınalı 84 liradır. 
Eksıltme 11 ağı.ıslo~ 19't.l pazanesi günü saat 1-t te levazım mü• 

frlüğünde müteşekkıl eksiltme komisyonuna .. yapılacaktır. 
Niimune ve şartnamesı levazım müdürtü~u ııde görülebilir. 
lsteklilerin l'i9U sayılı kanunun ve 3 iıı.ı. u maddelerınoekı bel~e· 

fle muvakkat teminat makbuzlarile ~elmeıeı ı. 

fkara Levazım Amirliği Satmalma Komlsronundan 
Komisyorı<la mevcut nümunesine göre '...!00 adet sandalye satın 
acaktır. 

İhale 30./.1941 çarsamba günü saat 15 te Ankara Levazım A· 
lig-i Satınalma Komisyonda yapılacaktır. 
Tahakkuk edecek fiyat uzerinde % de 15 teminatı alınacaktır. 
'plerin teminatlari yle birlikte aynı gün ve saatte Satınalma Ko· 
yona gelmeleri. 

atbaa işleri, Kırtasiy~ ve y~_zın_~~ Lvz. ----- --- ---
M. M. Vekaleti Satanalm• Komisyonundan: 

13 kalem matbaa malzemesi pazarlıkla ııatın alınacaktır. Pazarlığı 

7. L~-11 pa:ı:artesi güııu sa ... ı oıı bırdı.:dır. iııtcıkiiieruı ıhale iUnü o
k ilan eailen ıüıı ve ı.aalte kati teminatıarıyıB buıikte komisyo-

=ttt•·rr m .....-.-..9ML·;ptw;a.1.•..,., 

ve s~ire 

M. M. Hava Vekileti Sabnalma Kemlaronundan: 
10 melre mikabı arubalailıı.. muhtelif ebatta çam kereste ve kalas 
rhkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 600 lira olup kati te· 

atı 9ü liradır. Pazarlığı 29.7.1941 salı günü saat 11 de Ankarada 
•a satırıalma komısyonunda yapılacaktır. bteklılerin muayyen gün 
saatte komisyonda bulunmaları. 

MÔNAKASA GAZ!T!SI 

Müteferrik 
lstanbul Levazım AmirllOI S3tlnlma Komisyonundan : 

2000 adet siyulı bobin . 
14000 > haki bobin. 

6000 » gri bobin. 
3000 m. şapka için haki kurdela. 

50000 adet büyiik parlak sarı dü~me. 
70000 > küçük parlak sarı düğme. 
10000 » ay yıldız. 

200 m. şapka lepe muşambası. 

4000 adet şapka için haki ııakandırak kayı,ı. 
2000 ş~pka için lacivert sakandırak kayışı. 

200 m. kırmızı çuha. 

Yukarıda yazılı 11 kalem malzemenin pazarlıkla eksiltmesi 1.8.941 
cuma günü saat 15 de Tophanede !st. Lv. Amiriği satınalma komiı
yonunda yapılacaktır. Nümuneleri komisyonda görülür. lsleklilerin 
teklif edecekleri fiat üzerinden ilk teminatlarile belli vakitte komis· 
yona gelmeleri. Toptan veya parli parti ve her kalemi küçük parti
ler halinde ayrı ayrı taliplere ihale edilebilir. 

* * * 437 .000 Adet Sakandırak düğmesi 
100.000 Pantalon tokası 

Yukarıda yazılı malzemeler satıu alınacaktır. Pazarlıkla ~ksiltıuc:ısi 
1.8.941 cuma günü saat 15 de Tophan"de Lv. Amirliği saluıalwa ko
misyonunda yapılacaktır. Nümuneleri komisyonda görülür. lsteklilerin 
teklif edecekleri fiat üzerinden illt teminatlarile belli vakitte komis
yona gelmeleri. Ayrı ayrı taliplerden ve küçük. partiler hali nde de 
alınabilir. 

M. M. Vekaleti Sat.nalma Komisyonundan: 
Üç cins toka pazarlıkla salın alınacaktır. Yanın yuvarlak bü

yüğünün muhammen bedeli 2 kuruş 85 santim, miktarı 40 bin adet, 
yarım yuvarlak kü~ük 2 kuruş 55 santim. miktarı 290 bin adet. Dil

siz 1,5 santimlik lokanm bedeli 1 kuruş 75 santim, miktarı 5300 a· 
det. Pazarlıkla eksiltıneleri 28.7.9.U pazartesi günü saat 11 de An
karada M. M. V. satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
teklif edecekleri miktar üzerinden kanuni kat'i teminatlarile belli ·va· 
kitte komisyona gelmeleri. 

Devlet Demlrrolıar1 işletme u. MildUrlUğilnden: 
Muhammen bedeli 2518 lira 40 kuruş olan mı.ıh telif cins ve e· 

b'atta 1148 adet su muıluğu ve buhar musluğu 13.8.1941 çarşamba 
günü saat 11 on birde Haydarpaşa Gar binası dahilındeki komisyon 
tarafından açık: eluiltıne usulile aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek işleyenlerin 188 lıra 88 kuruşluk muvakkat le ui- ' 
nat v.:ı kanunun tayin ettiği vesaiklt' birlikte eksiltme günü saatıne 
kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şaıtnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak
tadır. 

Askreri Fabrikalar U. M. Sabnalma Komisyonundan 
3q50 torba çimento askeri fabrikalar umum müdürlüğü 

merkez satınalma komisyoııuoca '..!8. 7 .1941 pazartesi günü sa· 
at 11 de pazarlıkla ihale eJil~cektir. Taliplerin mezkOr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

* * * 
Vdat edecek fakir hastalara ait cenazelerin defoi işi. Bak: Men· 

sucat sütununda İst. Belediyeıi ilanına 
* • • 

Tamirat işleri için malzeme alınacaktır. Bak: Mensucat sütunun-

Çanakkata Askeri Satlnalma Komisyonundan 
10000 kilo zeytin ya~ı a lınacaktır. Pazarhkla eksiltmeııi 5-8-941 

Salı gürıü saat l l.30ıia Ç anakkalede Askeri Satınalına Komisyonun
da fl\p ı lacaktır. Tahmin bedeli 8500 lira, ilk teminatı 638 Mrachr. 
Taliplerin belli vakitte Komisyona gelmeleri. 

Çorlu Askeri Satmalma Komisyonundan: 
A-ıa~ıda yazılı erzaklar pa.zarlılda satın ahnacaklır. Taliplerin 

3'-7-Hl Persembe giinil sut 16 da Çorludı \ · .~r i Satınalms Ko
misyonuna gelmeleri. 

Cinsi Miktarı 

Kilo 
3000 
1500 
2500 

Teminatı 

Toz şeker 
Zeytin yağı 
Beyaz sabun 

Lira 
216 
169 
180 

Bolayır Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Aşağıda yazılı sebzeler pıız:ı.rlıkla satın 

30-7-9-11 Çarşamba giinü hizalarında yazıh 
keri Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

alınacaktır. Talipler' rı 
ııaatlerde Bolayirde A!I.· 

Miktarı Tutarı Teminat 
Ciusi ~. , ., tıra Lira Saati ---- ----------- --- · ----

Pal hcan 6.lOOu bOOO 2332 14 
Yazlık p;ıla!~~ tı20UO 9300 1395 ıs 
Domates 25000 5000 750 16 

Ankara Vallli§inden 
Vilayôt damızlık ayg~r deposu hayvanahnııı senelik ihtiyacı 

için mübayaa oluna,.ak 40 · 45 bio kilo kara çayır otu açık ek
siltme ile 11.8 941 pazartesi günü aaat 15,30 ~a Vilayet Daimi 
Encümeninde ihaleıi yapılacağından iıtc:klilerin şartnameyi görmek 

(L>E VAMI DuRDUNCO l\A Yf' An A} 

( ınhısarlar U. Vlüdürlüğünden: İ 
~-----------------------------~ Cinsi Miktarı 

Bira kasası 5000 adet 
ı - Müteahhit nam ve hesabıııa 5000 adet bira kasası şartname 

ve nümuneı;İ mucıbince pazarlıkla salın alınacaktır. 
2 - Pazarlık. 5-8-'9-11 günü saat 9.30 da Kabataşta Levazım Şuhe

,sındeki Alım Komisyonunda yapılacalchr. 
3 - Şartname Levazım Şubesinden alınabilir. 
4 - İsteklilerin pazarl ı k içio tayin olunan giin ve saatte ı> • 7.5 

giivenme parasiyle birlikte mazkur Komisyona müracaatları lüzumu 
bildirilir. (6'257) 13 

* * * 
1 - Şartnamesi mudbince 10000 kg. birinci nevi cPrima Saa~' 

hüblon pazarlıkla ~atın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 8·8-941 Cuma glinü saat 9.JJ d:ı K:ıbataşta Levazım 
Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. . . 

3 - Şartnamesi sözü geçen şubeden bedelsız temın edilebilir. 
4 - lstelclilerin pazarlık için tayin olunan gün ve s.ıalle 0 11 75 

güvenme pa.ruile birlikte mezlcur Ko nİiyou mür.ıcııatları. 
(6297) 1-4 

.. ....................................... lb:i!P.!11&!2 

;,;~aB::::;::::. ~::~:~·a\mac:k:.:. B·k~= u:~:::~ Sirkeli Hayriyeden : 
trzak, Zahıre, tt, Sebz!_!:._~_. B i 1 et Ü c ret 1 erin d e T,e n,z i 1 a t 

1 - 1 A~ustos 941 Cnma sabahından itibaren Üsküdar, Sa-
KUtahya Hava Satmalma Komisyonundan: 1 k Harem iske\crinden Köprüye ve Köprüden bu iskeltılere 

aca ve · ı · ı l) b' . . 10.000 kilo sadeyağ1 kapalı zarf usulile ek;ıiltmeye konulmuştur. yalnız gitme ikinci mevki bileti bO para tı>nzı ı e l , ırıncı mev· 
F.ksiltme 11.8.94 l pazartesi günü saat 15 te Kütahya merkez ko- ki bileti ı kuruş tenzilile 13,:> kuruşa satılacaktır. 

mutanlığı satınalma komisyonunda yapılacaktır. I 'I. _ Üsküdar, Salacak ve Harem iskele lerinden Beş~ktaş, Ka• 
Sadeyağının beher kılosunun muhammen bedeli 180 kuruş ve mu· \ b l Köpriıye vcı Köprü<len Harem, Salacak ve Usküdar'a 

a as ve . k' b' • ukkat teminatı 1350 liradır. gidiş ve döııüş biletleri bucr kuruş lenzilile ikincı mev ı ıletın 

bilirler. ilan o\ un ur. 
~ tt• 1 %Fff Ç. -:ı ... Ljf 'C'lt!: <nJcer ! 
1
Mahrukat. Benzin, Makina yağları 

ZZQ lJZ![l 

Şart namesini görmek isti yenlerin her gün komisyona müracaat ede· ı 
17

, bırinci ınevki biletin }.'). kuruşa satılac.lğı 3ayın yolcularımıza 

Eksiltmeye işti~ak e~ecek olanların kanunun İcab ettir~i~.i vesaik le l~mmn•••ıBllilEalliBI•••••••••• a•••••• 
birlikte verel!eklerı teklıf mektublarını en geç 11 .8.941 gunu saat 14 

ttopkapı Maltepealndekl Satanalma Komisyonundan: 
50 bin liralık oduıı pazarlikla ihale yapılacaktır. 
Bu odunlar meşe veya g'Ürgen veyahut her ikisi karışık ol11bilir. 
Şartname ve evsaf her gün komisyonda görül~bilir. 
ihalesi 31.7.941 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. 
lsteklililerin mezkur gün ve saatte yüzde on beş kati teoıiııatla-
komı syonuwu:z.a müracaatları. 

Çankarı Askeri Sa\malma Komisyonundan : 
Aşağıda Yazılı 1'ömürler kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İha-

i ll.8.941 iÜnü saat 10 d ç k d k · l k · 
I k T . a an ırı a as erı satına ma omısyonun-

yapı aca lır. alıplerin ita • 'k l . l kl'f k l . . . nunı vesı a arıy e te ı me tup arını ı-
le saatınden bır saat evvel komı'sy 

1 
· 

ona verme eıı. 
Cinsi Miktarı Tutarı T · t 

T emına ı 

on Lira L' K 
ıra r. --- ----- -----52 3,800 2070 

75 l.875 
~81 25 

35 1.750 262 50 

kara Levazım Amlrhğl Sabnalma Komisyonundan 
1745 ton lavemarin kömürü alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

.8.941 Si!lı günü saat 15 de Ankarada levazım amirliği satınalma 
ırıisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli beher tonu 1845 kuruş 
santim. lık teminatı 2416 liradır. Taliplerin kanuni vesikalariyle 
lif tnektuplannı ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme· 

e kadar makbuz mukabilinde komisyona vernıiş bulunmaları. 

Hadımköy Askeri Sabnalma Komisyonundan : 

Aşağıda yazılı sebzeler pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 
30.7 .941 günü saat 14 de Hadımköy civarında Akçaburgaz çiftleğin· 
de askeri satınalma komisyonunda bulunmaları. 

Cinsi 
Ayşekadın 

Patlıcan 

Domates 

fasulye 

Miktarı Fiyatı 

kilo kuruş 
12000 11 

12000 11 
4000 8 

Te-minatı 

lira 
222 

Babaeski Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Aşağıda mikdarları ya:.ı:ılı eller pazarlıkla satın alınacaktır. Talip

lerin kati teminatlariyle 4. 8. 941 pazartesi günü saat 16 da Baba· 
eskide askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

20000 Sığır eti 
12000 • • 
12000 > • 

10000 • > 

10000 » • 

5000 , , 
5000 • • 

M. M. Veklleti Satmalma Komisyonundan: 
Ç imento söememiq kireç kum. çakıl gibi inşaat malzemesi pa

' .. 9 t · ·· ü saat zarlıkla satın alınacakhr. Pazarlığı 28.7.l 41 p&Zar esı ırun . 
15 tedir. Taliplerin kati teminatlariyle birlikte ihale gün ve ııaatınde 
Komiayona ınUr acaat lan. 

T. C · 

l\RLAT 
BANKA5l 
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Tableau Synoptiqua das 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adiuclicat. 

Prix Caution. Lieux d'adjudicaHon et du 
Jours Heures 

estimatif provisoire Calıier de!l Clıarıes 

Aaıuaications au Rabais 
< c. ı •h &: etle: nta·R6paratlon·Trav. Publlcs-Mat6rlel de Conatructlon· Cartographle 

Reµar. Konak gouvernemental Nııhiye Erenköy 
Parapet en tuyı.ux en fer sur mur de soutainement Gre i ıre 39l 15 

Defterdarat Konya 
29 41 Com. Perm. Municip. lstanbul 

28-7-41 14 -
30-7--t 1 14 -

f rocultı. Ct.lft" iClaoeE et 1 ""'" ecE.utfqa.:es·lrthır&:n eht• Bertiterlres-Fournlture pour Hopltaux 

Medicaments et articles sanitaires: 59 lots Pli cach. 6397 75 479 84 Com. Ach. Gendarmerie Ank. ıı-s-41 ıs -
dans 1 mois 

4·8·41 11 -
Medicaments Gre a ve 12480 - Vilayet lzmir 
Medicamenta et articles sanitaircs: 84 lotı (ai.) ,. 120.1 60 90 42 Vılayet Kocaeli 

Electrlclt6-Gaz-Cheuffage Central (lnstalletlon et Met6rlel 

Articles electriques: 54 lots Gre a rre 5092 -

Hablllement-Chauaaurea-Tlaau•·Culra 

L'adjodication concernant 608 habits d'ete et 120 
touloums pr. aıents subalternes a ete annulee 

Pantoufles: 500 paires 
Confection habits et paletots pr. ecoliers: 100-150 

complets et pr. subalternes: 45-50 complets 
Matelas: 40 p.-coussins, 40 p.-drap de Jit: 80 p.-housse 

pr. coııverture: iO p.- id. pr. oreiller: 80 p. 
Couverlure en laine: 80 p. 
Eteffe pr. capotes coul. ırrise: 500 m. 
Capote pr. capitaine: 60 p. 
Habits d'hiver pr. capitaine: 50 complets 
Habits d'ete pr. capitaine: 60 complets 
Capote pr. malt lots: 30 p. 
Capote pr. bitelier: 90 p. 
Habib d'ete pr. matelots et biteliers: 50 complets 

rıi c;ıclı. 

P11blique 

750 -
6000 -

1452 -

• la p. 18 -
Gre i ırre 1750 -

,. 1800 -
) 1200 -
• 600 -
t 300 -
• 700 -
> 400 -

Ameublement pour Habltatlon etBureaux-Taplsserle ete. 

Llt: 40 p. 
Cbaise: 200 p. 

Publique 1 UO -
Gr6 a rr6 

Travaux d'lmprlmerle-Papeterle·fournlture de BureauK 

lmı-rimes: 24 lotı Publique 372 -
Articles d'imprimerie: 13 lots Gre l rre 

Bola de Conatructlor., Flanches, Ckarpente 

Madrier et bois de constr. en ıapin: 16 m3 

Tren •port·Chargement·D6chargement 

Trav. charrement, decharrement et enta.sement 
chharbon: 28000 t. 

Gre l ır6 

Pli cach. 

t > • > 15000 t. Publique 
Extraction et transport pierrea • 
Location auto taxi pr. traosport ouvriera Gre i gre 

Combuatlble • Carburent - Hulle• 

Charbon lianile: 125 t. 

Dlver• 

Robinet a eau et l vapeur: 1148 p. 
CaiHe pr. biere: 5000 p. (au nom et pour coınpte 

du fourniHeur) 
~iment, chaux vive, ıable, cailloux ete. 
Ciment: 3450 sacs 
Cheval: 6 tetes (ai.) 

Gre a ıre 

Publique 
Gre i ıre 

> 

• 

600 -

10560 -

4950 -
5000 -

2518 40 

Provl•lon• 

Beur~: 10 t. Pli cach. le k. 1 80 

763 80 Com. Ach.Min. Def. Nat. Deparl. Aviat. 12-8"41 10 -

Municipalite Ankara 

Viliyet lr:mir 
450 - Oir. Gen. Lig-ue Aviat. T. Ank. 

108 90 Mioistitre Finances Ank. 

31-7-41 
ll-8-41 

11-8-41 

108 - ,. 11-8-41 
262 50 Com. Acb. Min. Def Nat. Depart. Aviat. 29-7-41 
135 - Com. Acb. Surv. Douanlere 30-7-41 
90 - 30-7-41 
45 - > 30-7-41 
22 :>O -. 30-7-41 
52 50 , 30-7-41 
30 - .. 30-7-41 

--
ıs -

16 

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

84 - Ministere Flnances Ank. 
Com. Ach. lotend. Milit. Ankara 

11-8-41 14 -
30-7-41 15 -

27 90 Dir. lnatr. Pub. Konya 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

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

90 - Com. Aob. Min. Det. Nat. Dopart. Aviat. 29·7-41 11 -

792 - 8eme Exploit. Ch. Fer Etat lzmir 

371 25 , 
375 - Dır. Trav. Pub. Konya 

Vilayet lzmir 

- - Com. Ach. )ntend. Milit. lzmir 

188 88 tere Exploit. Ch. Fer f.tat H.paşa 
C. A. Econ. Monop. Kabataş 

12-8-41 16 -

12-3·41 15 
6-S-41 15 
7-8-41 11 

28-7- -H 

13-8-41 
5-8-41 

16 -

11 -
9 30 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Aok. 28-7-41 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 28-7-41 
Dir. Salines Çamaltı jusqu'au 14-8-41 

15 -
11 -
14 -

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

iizere Veteriner Müdürlüfüne müracaatları ve adı geçe U ~ 
liyet Daimi Encümeninde hazır buluomaları ilan olun111 

latanbul Komutanh§ı Satınalma Komlsyo"'~~~ı 
Beher kilosuna 12 kuruş fiyat tahmin edileu 19~SOJ e bl 

13.8.941 çarşamba rünü ıut 16 da kapalı zarf usulii lah 

satın nhnacaktır. Mulıammen bedeli 23940 lira o lup 1 ır. · 
1795 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her fUn komisyolıdB :.."l'kı 
l• 1· 1 • L • d b" t 011' - 014 stek ı erın Pellı iUn e muayyen saatten en az ır saa ~ ılıı.I 

tekıif mektuplarını makbuz karşıhtı Fındıklıda satınalıı:ıa ~ ••kt 
vermeleri. y 

,.. *,.. Beher kilosuna 40 kuruş f i yaı tahmin edilen 63_7 1 U 
12.8.941 ıünü saat J.6 da kapalı zarf usulü eksiltme ıle ı f 

eı 

caktır. 

Muhammen bedeli 254800 lira olup ille teminatı ı59 ~ 
Ş . h - k . d - ~1 b· ı· l t kl'l . bf'1Q arnamesı er gun omısyon a ıroru e ı ır. ı e ı arın 1 
saatten en az bir saat önceye kadar teklif mektuplarını '1 rı ıe 
şılı21 Fındıklıda satınalma koır.isyonuna vermeleri. arın l 

•"'• Beher kilosuna 7 kuruş fiyat tahmin edilen 175 ton ~nıın 
9.8.941 cumartesi günü •aat tı de kapalı zarf usulü eksil ve 
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 12250 lira elup ilk ttfıerni 
lira 75 kuruştur. Şartnamesi her i'Ün komisyonda görUlcbl a f e 
lerin belli ıründe muayyen saatten bir saat önceye kadııt ırn . 
toplarını Fındıklıda sahnalına komisyonuna vermeleri. •akıt 

ınba 

ıf19lçe 
Babaeski Askert Satınalma Komlsronufl lıtı 

4500 ton kura ot alınacaktır. l'azarlıkla eksiltmesi 7,S ple 
be ıünü saat 11 da Babaeskide as"eri satınalma ~ omisyo" 1 a 
lacaktır. Balye için kullanılaca" tel cihetı askeriyeden feri 1 hi 
tiyle balyeli kilocıu 3, !> kuru~ baly<'!:. İ :z. qöküm halinde kilol lop 
tur. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri . ıne 

l b 

ote~· 
letanbul Levazım mirllAI Sstınalma Kom1•1 1 

1 

arı 

Askeri evnfta 25,000 kilo kuru ot alınaoaktır. Pazath kün 
mesi 1.8.941 cuma ırünü saat 16 da 'f opbnnede Lv. aıııit1' ,ua 
ma kgmisyonunda yapılacaktır. lsteklilerin teklif edeceklej er 
riuden kanuni kati teminatlarile belli vakitte komisyon• JYıni 

- . ı\n 

Pendik lilakterlroloJI EnstltUsU MUdUrlUlllıtlu~ 
1 ıııs 

Tahmin edilen . 
1, Mı' ••tJf ı.ne Muvakkat teminat az.ami bedel alıınini fiat "' 

ı?ı'IO ı 
Lira K. Lira Kuruş ""orJ bıı 

1356 38 18,085 9,1,5 190, 
110 

Yukarıda miktarı yazılı arpa kapalı zarf usulile ek§' rd 

~ulmuştur. 1" ya 
EltSiltme 8 afusto• 941 cuma 2ünü saat 10 onda lst•0ful h 

taloıtlunda Yüksek Mektepler Muhasebecili~inde yapılaca~ v 
Şartnamesi her fÜo Pendikte Müessese Müdürlütünde yle 
Taiipler 2490 numaralı kanunun şartlan içinde te~ rel 

teklif mektuplariyle birlikte ihale s:ıatinden en ıeç bir ss'fm 
kadar Yüksek Mektebler Muhasebecili~inde, Pendik Mut •r 
tınalma Komisyonuna müracaatleri. re 

lstanbül Vaktflaı DlrektörlUIUnden ı ıe 
Cin•i Miktarı Muhammen bedeli il" · 

Tosya pirinci 18000 kilo 39 kuruş 526 Ji~o.lu 
Toz şeker 12000 kilo 48 kuruş 432 li'' 

1
.s 

rı 

Gureba hastanesi için lüzumu olan Tosya pirinci ile ru 
kapalı zarf usulıle yapılan eksil tmeni n de ist( kli çıkmadıf~e 
kar iki kalem yiyecek ayrı ayrı pıızarlıkla alınacaktır. iaf 
8 94 1 tarihine miısndif cuına g üuü saat 15 de lstan bul V uk 
müdürlüğü binasında toplanan Koınisy.onda yapılacaktır. ıdı 

Şartnameler her gün Levazım Kaleminde rörülebilir· 

10 ton bülbon alınacaktır. 

* * * da 
it 

Bak: İnhisarlar Müd. ilanları ay 
Beurre, viandes, lerumes, provısıons, sucre, fruits 

frais, oeufs ete. (rectif.) 
Yorhourt, fromare, olives et autres, matierea fari

neuses. fourraıe, pain {rectif.) 
Pain: 48 t. 
Tomateı: 1 t. 

Pli caclı. le k. O 12 25 
Gre a rre 

Haricols, toınates, courres ete. Pli cach. 

1350 - Com. Aclı. Aviatioo Milit. Kütahya 
Dir. Preventorium.Sanalorium Yal· 

deba~ı 

441 Dir. Ecole Sup. lnıenieurs 
Com. Ach. Milit. Uşaktabye a 

Hadım köy 
Com. Acb. Milit. Kars 

4-8-41 
8-8-41 

8-8-41 

11-8-41 
29·7-41 

13-8-41 
31-7-41 

ıs -
10 30 

14 30l 
11301iiiiiiiiiiiiiiiiiiİiiiiiiiiiiiimiililmıaıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİ~~ 
15 - lstanbul Levazım Amlrllfll Satan ima Komi•Yo ;ıa 

Aşa~ıda yazılı kırpıntılar ııatılacaktır. Pazarlıkla arttır a-e 
16 - : Sah günü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği sabo şl; 

li 
~~~!!S!!!!!İ!ml~!IB!!~!!!!!!~~~~~~ 

MU ZAYE 

Haricotı ayşe: 130 t.- auberrines: 130 t.- tomates: Gre a gre 31550 -
75 t. combeaux: 25 t.- poivre vert: 18 t. • 

Beurre: 5 t.- ble concasse: 25 t.- lentilleı: 10 t.- • 
pois chiche: 25 t.- macaroniı: 10 t.· 

Foin en vrac: 184 t. 
Leıumes: 38 lots (cah. eh. 178 P.) 
Y oııhourt: 24 t. 
Pain: 280 t. (•i·) 
Herbe seche de prairie: 1 t. 
Oiınons et pomme de terre 
Viaode boeuf: 60 t. 
B eurr•: 30 t. 

veroicelles: 5 t. 
J 

Pli cach. 
> 

Gre a gre 
Publique 
Pli cach. 

J 

le k. O 04 
35444 -

le k. O 32 
le k. O 12 

1750 -

48000 -

4732 50 Com. Ach. Command. Mil. lı.t. Fındıklı 

Com. Ach. Milit. Bolayır 

1104 - Com. Ach. Milit. Çorlu 
2659 - Com. Ach. Lycees lıt. 

576 - • 
2~20 - Dir. lnstr. Pub. Kayseri 

Vilayet Ankara 
131 25 Dir. Gen. Cartograpbie Ank. 

1652 - Com. Acb. Milit. Eakişebir 
3600 - Com. Aclı. Milit. Trabzon 

29-7-41 

28·7-41 
11-8-41 
11-8-41 
6·8-41 

11-8-41 
11-8-41 
15-8-41 
11·8-41 

10 30 l yon unda yapılacaktır. isteklileri kırpıntıları Tophanede Y 
J her rün rörebilirler. Taliplerin belli vakitte komisyona ıf t 

11-16 Beher kilosunuFiati Miktarı Kat'i temin. Cinsi ve 

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

Kuruş Sa. Kilo Lira /11 ,,,, . 
35 

7 
5 

50 

---- ---- -------- ı>ır 
~ el' ~ Kun<lurahlt k,oS it 12,400 

42,300 
15,500 

Sıırı sabunlu kost F 
116,25 Vaketa kırpıntı'' 

-~t 

651 
476 

w 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: lSMAlL ~ 
Bualdıtı yırı "MUaakaaa Matllaaaı11 lıt 


