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Alhnoı S. 1825 

ABONE ŞARTLARl 
Türkiye için Kuruş 

Ayhtı '4~0 3 
6 • 

12 • 
Ecnebi memlekr.tler ı,İ 1 

850 
t500 

12 Aylığı 2700 

ÇARŞAMBA 

HER GON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARi YE ZiRAi 

SAYISI 5 KURUŞ • 

Günü geçon nushalar 
20 kuruştur 

~---------------~-~ 

Umum Tü ve Müt ahhitleri 

o IK HAB 
Posta muvasalatı 

Ankaradan bildiriHyor:-Şiaa· 
dilik Avrupa postalarının BU.l.
l'ar hududundan posta idaresi
nin nsaitile a-etirilmesi karar· 
laş\!rılmışbr. 

Çuval mikdarı 
Fiyat mürakebe büroıi'1 şehri

mi~deki çuval miktarını tesbit 
etmekte idi. Komisyona, bazı 
muhtekirlerin çuval sakladıkları 
ve fiyatları arttırdıkları ihbar 
edilctitinden Komisyon bu hu
suıta faaliyete ıreçm;ş ve tetki· 
katını kısmen ikmal etwi9lir. 
Vakıada kat'i neticeye vasıl 

olunacak ve böyle bir harekete 
tnessül edenler şiddetle ceza
la ndmlacaklardar. 

SadeyaQ fiyatları tetkik 
ediliyor 

Fıyat Murakabe Komiıyenu, 
1ade ve zeyt\nyatı fiyatlarını 
tetkike batlamııtar. Sağ yatla· 
rının istihsal mantakalarında da 
yüksek fiyatla satıldıtı oğre
nilmıttir. Meseli şehrimizde ki· 
loıu 180 kurut olan Urfa yatı
ııın mahallinde 160 kuru4a sa· 
tıliıtı teıbit eqilmi4tir. 

Çay gelei 
Çay ve kahve birlıti tarafm

dan çay ithaline teşebbüs edil
miştir. Evvelce sipariş edilerek 
Ba~datta kalan 10 bin sandık 

çayın getirilmesi kabil olncak.hr. 
Bu çaylardan 100 sandık, ilk de· 
fa olarak memleketimize gelmış· 
tir. Ayrıca Mısırdan Mersine Ele 
100 sandık çay daha gelmiştir. 

Şehrin Yolları 
Belediye Fen Heyeti Müdürlü· 

~ü Eminönü, Üsküdar ve Bakır
köy Kaymakamlıkları dahilinde 
yapılacak yolların programını 
hnırlamışhr. Eminönü Kayma
kamlığı dahilinde ilk olarak ya· 
pılacak yolların proa-ramı şudur: 

Yeşildirek ve .Sultan odaları, 

Hoca, Tarak.,;ı Cafer, Kabasakal, 
Mimar Mehmed ağ'a sokakları. 

Üsküdar kazası dahilinde inşa 
olunacak sokaklar da şunlardır: 

Şemsipaşa rıhtım boyu, Şair Ne
simi, Selimiye camii, Selimiye 
Çeşmei kebir, Selimiye Kavak 
iskelesi, Beylerbeyi Hünkar so-

k.akları. 

Bakırköy kazasında: Fi ruza· 
bad, Mühendis Ziya, Hareket or
dusu, Gül ibrişim, lrfaniye so
kakları. Bunlara ait pı oie ve ke
şifnameler hazırlaıımıvhr. 

Diter taraftan evvelki gün Be
lediye Daimi Encümeni tarafın
dan Büyükadada Sakarya, Lale, 

Heybeliadada Kuyubaşı ve Fer· 

ANKARA BORSASI 

Londra 

Nevyorlc 
Cenevır 

M.,drid 
'lokohııına 
Stolclı. lın 

1. 7. 941 

1 Sterlin 

100 Dolar 
100 İıv. Fr. 

100 Peçeta 

100 Yen 
100 ineç K 

ESHAM VE TAHViLAT 
lltra111i1eli % S 938 

S.22 
129.5275 
30.30 
12.89 
31.0175 
30 8lS75 

19 3S 

had sokaklarının katrıın kaplama 
inşaatı ihııle edilmiştir. 

1 iftik ve Yapalı Birliljl· 
nln ellndekl yapa§aiar 
Birlik azalarma t vzi 

edilecek 

Geçen sene Romanyaya teab
hüd edilen yapağılar tamamen 
teslim edildikten sonra tiftili 
ve yapağı birlii!inın elinde 

Ank. Valilifi: 
ŞoH İnf. ve tomiri 1810 
Muhtelif erzak 1824 • 

Askeri Fabrikalar U. Müd.: 
Sönmoai~ kireç 1822 
ieuin 1821 

A.ydıiı V riayeti: 
E:ı:cayı tıbbiye 1811 

Bursa Belediyesi: 
Çizme ve i~ elDiacai 1816 

Beyo~lu V ukıflar Qirek.: 
Bina ankaıı 1821 • 

Bolayir Aıık. SAK.: 
K. ot J821 

Çanak. Ask. SAK: 
Koyun eti 1808 

Çocuk Esirgeme Kurumu: 
K. ot ve ııaman 1815 

Çorum Ask. .SAK: 

ld. Hava Mınlakıı Depo Amir
liği: 

Cam mat;a 1818 

lzmir Lvz. SAK: 
Sebze 1813 

lzmir Vılayeti: 
Du.ar '" 11. inş 1813 
Köprü tamırı 1813 
M&nfez ve köprü tamiri J816 
K11myo11 1824 

lst. Beledlye9i: 
Mangal kömürü 1811 

lst. Gümrükleri l3a rnüd.: 
Pamuklu ve ipek meD1ucal 1820 • 

Kırıkkale Asit. Sanat Okulu: 
Ek nek, koyun ve ıntır eti 1811 

Kocaeli Defterdarlı~ı: 
Yat tenekesi, çiıme, kundura, 

v ••• 1814 • 

Menemen Belediyesi: 

9idoıa 

250,000 kİİo mikdarında fazla 
yapağ'ı kalmıştı. Bunların fabri
killara veyahnt tacirlere satılma
sı hBkkında bir kaç aydan beri 
yapılmakla olan görüşmelerden 

sonra nihayet kati karar veril· 
miştir. Yapağılara yalnız bir fab
rika talib Ölmuş ve onun da tek
lif ettiği fiat koordinasyonun ka
rarlaştırdığı hadden nşagı görül
müştür. Bu itıbatla mallann Bir
lik azaları arasında tevziine ka
rar verilmiştir. Tevziat için dün 
akşama kadar Birlik azalardan 
imzalı birer mektup alarak ona 
röre yapılacak tevziat neticesin
d. azalar yapağı bedellerini ödi
yerelc malları leıellftm ~decek

lerdir. 

Bulgur, K. fuulya, yarma v. ı. 1809 

1 
D. D. Yolları 

Kılavuz, rayba ve f rez.eler 1779 
• Parke taşı 1809 

Kaldırım inş. 1116 

Maarif Matbaası MüJ.: 
Huta kernİfİ 1810 

M. M. V. SAK.: t Eskişehir Ask. SAK: 
f Odun 1810 

Küçük olomo!fil şaaesi 1120 
Çıı ıtalık ara nezi 1821 

Nafıa Vekaleti: Gelibolu Ask. SAK. : l K. ot 1809 Apolyont gölü ıeJdderiuiu yülueltil· 
mııti 1810 

Türkiye - Almanya 

Ti c a r i Mü b a de 1 eler i 
Anka<adan bUd;,myo•' 1 
B. Millet Meclisi Şemsı:ttin Gün· I 

altayın başkanlı2ında toplanarak 1 
lsviçreye gönderilen fındıklar 
bedellerinin mali borçların öden· 
mesirıe tah~isi için 1 ürkiye ile 
lsviçre arasında notalarla Türki- J 
ye Almanya arasında mübadele· 
lere mütedair hususi anlaşınaya 

bağlı protokolda tayin edilmiş 

müddetin iki ay ve Türkiye 
Fransa arasındaki kontenjan ve ı 

tediye anlaşmaları ile merbutları ı 
hükümlerinin 30 Haziran 1941 
:arihine kadar uzatılmasına ait 1 
protokolların tasdikleri hakkın

daki kauun layihalarının ilcinei 
müzakerelerini yapmıştır. ı 

Meclis yine dünkü toplanlıııın· 

daki sermayesinin tamamı Devlet ( 
tarafından verilmek suretile ku· 
rulan iktisadi teşekküllerin teşki· 
litı ile idare ve murakabeleri 
hakkındaki kanuna ek kanun la
hiyası ile fenerler hasılatının ya- 1 
rısının hazineye ödenmesine ait 1 
layihayı ikinci müzakerelerini ya
parak kabul eylemiştir. 

Gebze Ask. SAK: 
Sıtır eti 1811 

Gazıantep Vıliyeli: 
Yol tamiri 1819 

Gaziantep Belediyesi: 
Kok kömiirü nakli 1819 

lst. Lİiieler .SAK: 
Mulııelif erzak ve odun 1819 
YoA-urt, aojan, patatea, 

ıehrıye 1823 

lst. Vakıflar Direk.: 
Biaa aı:kaz.ları 1823 • 
Ev ankaıları 1820 • 

St!bze 1809 

inhisarlar U. Mıid . : 

S'lmsun Ask. SAK: 
Buıgur ve koyuıı eti 1818 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet 
Galvınizli uç 1821 

Samsun Belediyesi: 
Evrakı mathua 1818 

Tophane Lvz. SAK.: 
Mahruti 9adır tllroji 1817 
Avcı boruH 1817 
Tiınar fırçuı 1819 

Trabzon Aıık. SAK: 
SadeyaA-ı 1817 

Toprak Mahsulleıi Ofisi 
Misket ve kepekler 1824 • 

Vek.: 

Sıı kovası, balta, kanca, kazma v. •· 
yaoıın •Öndürme levazımı 1811 

Sıhhiye çıantuı 1111 

Yüksek Mühendis Mektebi SAK: 
z,.ytin vo Zeytinyııtı, peynir, pirinç, 

yumurta, ıotan ve patatea U!2l 

UNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

• 

Kc9if bedeli 
5-171,03 

9818,38 

1154,80 

iatanbul Belediyesinden 

İlk teminatı 
410,32 

736,38 

86,61 

Eminönü mıntakasında, Yetildirekte Ho· 
cahan; Sultan odaları Caferağa, Kaba· 
aakalda Mimar Mehmed Ata ıokakları
nın idi kaldmm inşaatı. 

Zincirlikuyu asri mezarlığında yaptırıla
cak mermer kapı ve duvar inıaatı. 
Kabataşta yeniden tanzim edilen mey· 
danda yaptırılacak kanalizasyon inşaatı 
ye tamiratı. İkinci müzakeresi yapılmış olan 

kanunlar arasında bulunan çiftçi 
mallarının korunması hakkındaki 

kaııun için verilmiş olan reyler
de niıab temin edilmediği cihet
le bu kanun için ielecelc toplan· 
hdıı bir defa daha reye ınüracaat 
edilecektir. 

Ketif bedellerilc ilk teminat miktarları yukarıda yazılı itler 
ayrı ayrı açık ek&iltmeye konulmuştur. Keşif ve tartnarnelcri za
bıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde a-örülebilir. İhale 16.7.941 
çarşanba a-ünü ıaat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Talib-i lerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz 
gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlügüne müracaatle alacakları 
fenni ehliyet ve 941 yılına aid Ticaret Oda11 vesikalarile ihale 
günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

Ankarada kanalizasyon 
Ankarad•n bildirlliyor:- An· 

kaı ada kanalizasyon inşası için 
6,5 milyon lira tahsisat veril
mesi hakkındaki kanun layiha· 
sının alakadar encümenlerde mü
zakeresi bitmek üzeredir. La-

iha Umumi Heyeti müzakere y • 
ve kabul olunduktan sonra ın-

şaat derhal münakasaya konu· 

lacaktır. 

lzmlr Vlllyetl Dalmt.EncUmenlnden 

Ödemit - Adagide yolunun 6 + 670 inci kilometroıindeki bir 
ayağı yıkılmış olan betonarme tabliyeli koprüde ayak inıaıı, tab• 
liyenin yerine konnıa11 Ye '/. S.00 metrelik ahıap göz ve bir 
kagir ayak ilavesi 7097 lira 75 kuruş ketif bedeliyle 28.6.941 ta· 
rihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konuldutua· 
dan isteklilerin 2490 ıayılı yasa hükümlerine ıöre hazırlıyacakları 
teminatlariyle birlikte 14 Temmuz ı941 Pazarteıi saat 11 de Vi· 
liyet Daimi Encümenine bq vurmaları. 

2 Temmft 19'f t 

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

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Ha!asl Daire 

iLAN ŞARTL. RI 

ldarebanea: · z :le ~örüşülOr 

Telefonı 49442 

Potta kutaH No. il.261 

~,----------------

m es 1 ek f • 
Organıdır 

Nafıa VekAletlnden 

E.linğ • Van - lran hududu hattının 94 lncll kilometreılle ıl.14 
üncü kilometresi artuıindakı ~ tlnoü kmm inıaah lı:apalı sarf uıall 
ile münakasaya konmuştur. 

Muaak<Asa 16. 7 .~41 tarihine· tesadilf eden çarıa• .. a lfOnO saat l& 4a 
vck.iietimiz demiryolları in4aah dairesindeki mllnakua kemiıyoau 
odasında yapılacaktır. 

Bu işin muhammen bedeli 4)00300 liradır. 
Muvakkat teminatı 148750 liradır. 
Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri renel 

şartnamesi, vahidi kıyasi fiat cetveli, betonarma şartnamesi, telıraf 
hattı şartnamesi, takeGmetre plan ve profili, 91 C. numaralı tip beto
narme kontrol talimatnamest, köprüler hesaltı esası, köprii valaidi kı· 
yasi cetvelinden mürekkep bir takım münakasa evrakı 59 lira muka
bilinae demiryolları inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

Bu münakasaya İıJtiralt etmek isLıy.:nler her türlü reforanılarını ve 

Jifer vesikalarını bir isti.laya ı.11ptederelc münakasa tarilainden en u 

üç ıün evvel vekiletimi:ı.e veraelı: surotile bu İf için bY. Mlifet ve
sikası talep edeceklerdir. 

Bu ekıtiltmeye a-irecelder 2490 numaralı kanunda YC ftllltM f'lb1"' 
namesinde teıbit olunan evrak •e ve1ikalarilo ehli.,.t vaikal..a1 ve 
fiat teklifıni hav! zarflarını mezltor kanan ve ıart.aaaenfa tarifatı 4a· 
ireıinde bazırhyarak münakasanın yapılacatı eaatten bir saat evnla.. 
kadar numaralı m4kltuz mukabilinde komiıyen baıkaabfıaa r..A• 
lerair. 

Esklfehlr Aakerl ••tın•lma Keml•r•n•...._. :: 
AşaA"ıda yazılı iıler pazarlıkla yaptırılacaktır. Taliplerin 7.7.941 

pazartesi günü hizalarında Jaınh saatlerde Eskiıebinle uli:erl eatınal
ma komisyonunda bulunmaları, keıif ve ıartnameleri kemlay•da ı~ 
rülür. 

Tutarı Temiaatı llaale saatı 
• lira kr. lira kr. 

Binada tadilit 3014 46 2'J6 10 16,» 
Parke yol inşası 36,950 15 2271 71 15.Jt 
Garaj inşuı 24,861 17 1164 6Q ıs 
.Pavyen inşası 30,684 S3 2301 3S 16 

••• 
Tuz anbarı inıuı. Bak: İnhisarlar U. MiW. ilanlanaa. 

ilaçlar, Klinik ve lspençlyarr aııt. Haıtahue LrL 
o. o. Yoll•r1 ltletme u. ldareelnien : 

Muhaınmen bedeli 2750 lira olan 10 bin aclot laarp pabli 18.7.Hl 
cuma &"Ünü saat 11 de Haydarpqada rar ltinUJ tlaldliMecWd ko.iaJH 
tarafından açık eksiltme usıılıle satın ahnacak.br . 

lfa işe ıirmek iltiyenlorin 206 lika 25 karatlllk •Hakkat a..i
nat ve kanunun tayin ettiti veaaikle birlikte eUiltae rlal saatiu 
kadar komisyona müracaatları. Şartname panıachr 

Elekyi_k!... Hav~.uızı, K~lerlfır (Tısisat vı llllz.> 
Çine Beletllreılnden : 

Çine belediyesince 95 lira kıymeti mıahamea.U el ile tenilla Mr 
canavar düdütü pazarlık suretile mubayaa edilecektir. la .iti• alaka
dar olan müesseselerin ltelediyemize tahriren mlraoaatl.an. 

- . 
latanbul Hav• Mıntık• Depo Amlrllll•.._ ı 

18 kalem elektrik malzemesi satın alınacaktır. 
864 liralık kati teminatın Bakırköy mal aWirllP.. ~ 

makbuzlarile birlikle i.7.9.:ıl sah riloil saat 14 u Yeti~ Jaaya 
mıntaka aepo imirliti ıatınalma komiayonuda IMalwa..ı.n. 

* 21 kalem elektrik malzemesi ıahn •'•••kbr. • * 
373 liralık kat'i teminatın BakırkÖJ aal ........... ,.bMIU 

makbuzlarile birlikte 8.7.941 sah pnl saat 14,30 ela YetiUJı lılllYa 
mıntaka depo imirliti satınalma k.omiıyonuıula Mla..ıan .. 

* * * Sekiz tip kurıa· pil satın alanacaktır 
1286 liralık kati teminatın Bakırköy malmllcilrlltln• Jatlnluak 

makbuzlarile birlikte 10.7.941 perıembe rilnl saat 14 • Yeeilk6J 
hava mıntıka depQ imirliti satıaalma komiıyonaada IMalaa ....... 

lst•nbul Elektrlk Tr•mw•r we T .... lfl-....... 
Umuni MUdUrllll•den ı 

20.6.941 cuma rtınü ıaat 15 tle muvakkat teıaiaab 132 lira oı... 
ve pazarlık ıuretile ihale eclilecefi ilin •luaaa ha~al liat ~llari
nın pazarlığı 14. 7.941 pazartesi gllall saat 10 a talık edilaiftjr. 

Alakadarların parasız olarak verilmekte olan prta....ıai Jeyaam 
dairerinden alarak mezkQr rün ve saatte mankkat temiaatlarirle ko-
misyonda bulunmalara. 

• • • 
Varonet yatafı H bilyuı alınacaktır. Bak: lnlaiMrlar U. Mili. 

ilinlanna. 
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• 
Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

GUmrUkler Muhafaza Satınalma Komisyonundan : 

Cimi Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 

•• .. •t. T•mlrat, Nafıa ı,ıarl, Malzeme, H arlt• 

.Elizıt • Van • Iran hududu hattının 94 üncü kim. kapalı z. 4500000 -
114 tınan kilometresi arasındaki 4 cü kıımı inş. 

Tur.: aaban in4. (fart. 152 krı) • 30457 70 
Barut depoları,raıında yap. toprak Hdler kapalı z. 639 60 
Afım darafı ia14atı ı2;0 77 
Pencere inı_uı af. ekı. 1225 48 
Baca inı. pu. 403 -
Şose tamiri ve menfez inş. kapalı r.:. 18595 34 
Yenihayat okul binası tamiri aç. eks. 1978 94 
Devrim okul biouı tamiri • 2863 25 
Mimar Kemal ve Ulus okul binaları tamiri • 2634 10 
Atatnrk kız ve erkek okulu binası tamiri • 4137 50 
laönll lltekin okul binaları tamiri • 1947 78 

ll•çlar, Kllnlk ve lspençlrarl allt, Hastahane Lvz. 
Aııt ıülfirik: 2 t. aç. eb. 1780 -
Harp paketi 10000 ad. aq. eks. 2750 -

Elektrlk Havagazı·Kalorlfer (Te•l••tı ve Malı:e 11 asi) 

Kuru pil: 8 tip 
Havai hat konsolleri paz. 
Varonet yatafı komple: lQO ad.· varoaet bilyası: paz. 

7000 ad. 

Mensucat, Elblse, Kundura, Çamatır • ·•· 

Keten elbiselik kumq 2336 m. aç. eks. 
Fildikos fanila : 2800 ad.· lildilcos den: 2869 ad.- kapalı z. 

yün fanila: 1130 ad. 
Elbise, tozluk ve kuket yap.: 70 tak. 
Yazlık elbisesi: 3200 tak. kapalı z. 
Kıılık elbiso 20000 tak. > 

Er kaputu: 1400 ad. • 
Matbaa ı,ıerl K1rt.slr• • Yaaıhane Levazımı 

S.lefon kitıdı: 60000 tabaka 
Heıap makinesi: 1 ad. 

~ eldl)at, Eo.eltme, YDkletme 

Nakliyat yapt. 
,. . 

Tatlı ıu nakli iıi: 1S23 araba 

MDteferr lk 

Llatik hortum 2 ad. 
Sat sandıtı yap: 760 ad. 
Ateı tutlaaı: 22S t. 

• 

El de.teresi: 7 ad.-urıan:3 ad.-emnıe-ve buma tu• 
lamba lansı, elliıer m. hortumu ile beraber: 4 
ad.-ıöomez fener : 4 ad. motopomp hortum 
-kazma 30 ad.-ktırek ıaaa sap: 30 ad. 

Balut: 15(j00 m3 
Memleket hutaneıi cenazelerinin teohiı tekfin ve 

tedfin iti 
Hurdavat levaıımı: 8 kalem 
Şerit d11tere 45 m/m: 200 ad. 

Erz•k, Zahire, Bt, Sebze, w.a. 

Sebze: 19 kalem 
Sıtu eti: 74250 k. 
Y oturt: 50 t. 
Süt: 30 t. 
Koyun eti: 30 t. 
Sıfır eti: 600 t. 
Sadeyafı: 54 t. 

,. 30 t. 
Sıfır eti: 120 t , 

,. > 312 t. 
Sadeyafı: 19 5 t. 

• 

Patlıcan: 12 t.· taze bamye: 2.5 t.- it. domates: 7 t. 
dolmalık biber: 3.5 t.· maydanoa: 700 demet 
(Anadolu ciheti için) 

Patlıcan: 31 t.· taze bamye: 10 t.• k. domates: 24 t. 
dolmalık biber: 4.8 t.· maydanoz: 4700 ad. (Ru
meli ciheti) 

paz. 
> 

paz . 
,. 

aç. elcs. 

paz. 
kapalı r.:. 
kapalı z. 

kapalı z. 

paz. 

• 

aç. eki. 
kapalı z. 

,. 

• 
pas. 
kapalı z. 

• ,. 
,. 
,. 
,. 

kapalı z. 

• 

Muhtelif erzak ve mahrukat aç. ekı. 
Anekadın fasulye: 7.5 t.- barbunya fasulye: 10 t.• kapalı z. 

kabak: 7 t.· hiyar: 800 ad. (Anadolu ciheti için) 
K. ot: 184 t. paz. 
Satır eti: 200 t. > 

K. ot: 1844 t. kapalı z. 
Aytekadm fuulye: 24.5 t.· barbunya fasulye: 31:~ t. > 

kabak: 23 t.· hiyar: 6500 ad. (Rumeli ciheti için) 
Zeytin tanesi: 8 t, 
Ekmek 1 senelik 
Kuıu ambalaj etu: 350 t. 

paz. 
kapalı z. 

Kuru ot • 
Sıfır eti ' 
Kva~ D 

Hopflık erik: 10 t.- hıyar: 18 t.· anekadın fasulye: > 
2500 liralık • aakıı kabıtı: 32 t. 

3971 20 

25600 -
28000 -
17500 -

6808 -
2&350 -

6092 -

Beh 11 25 
14175 -
2197 -

450 -

17820 - • 
15000 -
5400 -
k. o 55 
K O 45 

64800 -
46800 -
20600 -
56160 -
23500 -
2182 -

6187 -

7360 -

2500 -

2300 -
2~00 -
2500 -

Teminat Müracaat yeri 

148750 - Nafıa Vekaleti 

2284 32 inhisarlar U. Müd. 
47 97 Konya inhisarlar Ba4müd. 
- - Erefli Merkez Nahiyesi Köy lirliti 
91 91 Samsun inhisarlar Ba4müd. 

Vakıflar U. Müd. Ank. 
1394 65 Aydın Nafıa Müd. 

Ank. Valiliti 
> 

• 
> 
,. 

133 50 Ank. Belediyesi 
206 25 I;>, D. Yolları H. paşa 

1286 - lıt. Hava Mıntıka Depo Amirliti 
132 - lst. Elektrik Tr. ve T. lşl. U. Mııd. 

inhisarlar U. tAüd. 

297 84 Ankara Belediyesi 
568 - lst. Sıhhi Müesseseler SAK 

Konya Emniyet Müd. 
1920 - Gümrük Muhafaza SAK 
2100 - .. 
1312 50 " 

lnllisarlar U. Müc:L 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

1260 - Erzurum Ask. SAK 
2127 - > 

456 90 inhisarlar Y av9an Tuzlası Mild. 

Ank. Lvz. SAK 
641 25 M. M. V. SAK 

1063 13 D. D. Yollan H. paşa 
164 78 Polatlı Belediyesi 

Günü Saat 

16-J-41 16 -

18-7-41 15 -
10-7-41 15 -1 
9-7-41 
47-41 

- -, 
15 -

2-7-41 
24-7-41 
17-7-41 
17-7-41 
17-7-41 
17-7-41 
17-7-41 

18-7-41 
18-7-41 

10-7-41 
14-7-41 
22-7·41 

18-7-41 
16-7-41 

10-7-41 
22·7-41 
22-7-41 
23-7-41 

15 -
16 -
15 30 
15 30 
15 30 
15 30 
l:> 30 

10 30 

:~ ~I 
10 -
10 -

10 30 
16 -

11 -
15 -
11 -

22-7-41 9 -
4-7-41 15 -

5-7-41 11 -
5-7-41 11 -

18-7-41 l~ -

2-7-41 10 -
17-7-41 16 -
18-7-41 15 30 f 
16-7-41 15 -

' 

D. O. Yolları 3 cii lılet. Balıkesir 
33 75 Samıun Vilayeti 

18-7-41 - -
23-6-41 itib. 1 ay 

11-7-41 10 30 ' 
11-7-41 11 -

inhisarlar U. Mnd. 
» 

128 25 lıt. Bölge Sanat Mektebi SAK 17-7-41 14-

Cins ve mikdarı Muhammen ilk teminata Ebil 
bedeli lira Lira Kr,. Gün ve 

3.200 takım yazlık elbise 25,600 1,920 00 22. 7.941ıalı 1.11 
2.000 > kışlık • 28,000 2,100 00 22.7 .941 • ,. 
1.400 adet er kaputu 17,500 1,312 50 23.7.941 çart·•· 

Yukarıda yazılı üç kalem melbusat hizalarında yazılı p• 
ıaatlerde yine hizalarında bulunan muhammen bedellerle ve 
palı zarf usuliyle alınacaktır. Şartnameleri Komisyonda her 
görülebilir. isteklilerin ekıiltme saatinden aihayet bir saat e 
line kadar kapalı zarflarını İstanbul Galata Mumhane caddesi 
rahim Rifat haoınd aki Satınalma Kowisyona verweleri. 

lstanbul Sıhhi MUessaseler Artllrma ve Ekalltm• 
Komisyonundan: 

Leylı tıb talebe yurdu için 1130 aded yün f anlla 2800 aded 
dekos fanila ve 2800 ndet fidekos don kapalı zarf usuliyle eksiltme 
konulmuştur. 

Eksiltme 16.7.941 çarşamba günü saat 16 da Ca~alo2lunda sıb 
ve içtimai muavenet müdürlüğü binasındo:ı kurulu komisyonda ya 
l.ıcaktı r. 

Muhammen fiat 1 aded yün fanilu 300 1 aded fildekos f ao 
67 1 aded fildekos don 82 kuruştur. 

Muvakkat teminat 568 liradır. 

isteklilerin şartnamesini çalışma fünlerinde komisyonda 
lirler. 

istekliler 1941 yılı ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanu 
yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya 
mektubu ile birlilde teklifı havi zarflarını ihale saatinden bir 
e~vel makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

* *. 
00000 tabaka selefon kağıdı alınacaktır. Bak: lnhi arlar U. Mi! 

ilanlarına. 

Kereste, Tahta ve saire 
Devlet Demir Yollar1 işletme U. MUdUrlUftUden : 

Muhammen bedeli 16,000 lira olan talcriben 500 M3 çam tomr 
14.7.941 pazarteıi günü saat 15 de kapalı zarf usula ile Ankara.M 
idare binasında satınahnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1200 liralık muvakkat teminat ile 
nunun tayin ettiği vesikaları ayni gün saat 14 e kadar komisy 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anlcarada malzeme dairesinden t._ 
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğindrn dafıtılacaktır. ' ta 

M. M. V. Hava iatanalma Komisyonundan t 
Muayyen günde talibi 2.uhzur ~tmiyen 71 M3 563 03 çam lterest 

tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 3935 lira ol 
kat'i teminatı 590 lira 25 kuruştur. Pazarlığı 11.7.941 cuma fÜD 

saat 11 d~ An~arada hava sahnalma komisyonunda yapılacaktır 
Şartnamesı komısyonda görülebilir. isteklilerin muayyen gün ve sa 
atte komiıyonda bulunmaları. 

D. D. Y. ve Llmanlar1 işletme U. MUdUrlUOUnden: 
Muhammen bedeli 31 bin lira olan takriben 400 m3 ıhlamur k 

las 15.7.941 salı günii saat 15 de kapalı zaıf usuliyle Anrarada id 
re binasında salın alınacaktır. 

k• 

Bu işe girmek istiyenlerin 13l5 liralık muvakkat teminat ile ka a 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün aat 14e kadıı 
komisyon reisli~ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 150 kuruşa Ankara, lzmir, Eskişehir ve Haydarpaı 
veznelerinde satılmaktadır. 

Aakert Fabrikalar Umum· MDdUrlUGU Merkez 
Satmalma Komisyonundan : 

1236 50 Halay Seyyar Jandarma Birlikleri SAK 18-7-41 · 14 -
1125 - lst. Komutanlıfı SAK Fındıklı 19-7-41 11 _ I 

Derhal teslim şartile sekiz yüz kilometrelik meaafe tren ücre 
&1keri fabrikalara ait olmak üzere tüfek kuDdaj'ı imaline aalda 
ceviz kütükleri Hbn alınacaktır. 405 ~ • 

2475 - > 

14550 - lst. Komutanlıtı SAK Fındıklı 
4390 - Kars Ask. SAK 
3510 - Ardahan Ask. SAK 
1620 - " 
4212 - > 
1755 - • 
163 65 Tophane Lvz. SAK 

464 02 ,. 

Ankara Okulları SAK 
203 32 Tophane Lvz. SAK ,, 

1400 - Çorlu Aak. SAK 
7500 - Kayseri Ask. SAK 

Çorlu Ask. SAK 
659 25 Tophane Lvz. SAK 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
2775 - Gaziantep C. Müddeium. 

Şise ve Cam• Fabrikaları A. Ş. 
Perşembepazar İş han 

Hadımköy civarında Uşak Tabiyede 
Aık. SAK -- ,. 

> -- > 
Hadımköy Eslti Komut. Bahçeıindeki 

Aık. SAK 

19-7-41 11 30 
4-7-41 15 _ , 

21-7-41 16 _. 

21-7-41 
i 

16 -
22-7-41 14 -
2J-7-41 14 -
25-7-41 11 -
23-7-41 14 - , 
18-7-41 15 -

18-7-41 15 -

2-7-41 10-
18-7·41 15 30 

7-7-41 16 -
4-7-41 9-

22·7-41 11 -
18-7-41 15 30 

- 4-7-41 15 -
25-7-41 14 -
11-7-41 15 -

4-7-41 14 -

4-7-41 14 30 
5-7-41 11 -
5-7-41 12 -
4-7-41 14 -

Taliplerin kütüklerin evsafı hakkında ruahlmat almak üzer• 
satınalma komisyonuna müracaatları. 

Mahrukat, Begzin, Makina yağları 

Kars Askeri Satmalma Komisyonundan : 
2000 ton odun kapalı zarfla eksiltmeye honulmuşlur. 
Tahmin bedeli 40,000 liradı r. tik teminat 3000 liradır. 
Evsafı kolordu evsafıdır. Bütün gamizolarda mevcuttur. 
İhale günü lı.7.941 saat 10 da kömür, 11 odun, 12 i'azyafı. 
Şartnameler komisyonumuzda her zaman görülebilir. 
İsteklilerin kanuna uygun bir şekilde teminat mektuplariyle belli 

gün ve saatten bir saat evvel Kars Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

Siirt Askeri Sabnalma Komisyonundan; 
2500000 kilo odun alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15.7.941 sah 

günü saat 10 da Siirtte Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacakftr 
Tah~in b:deli 3125~ li~a. ilk .temi~ı.tı 234 liradır. Evsaf ve ıartna
mesı Komısyenda ıoriilur. Talıplerın belli vakitte Komisyona relme
leri 

TUrkiye Demir ve Çelik Fabrikaları MUesseae&I 
MUdUrlUljUnden : 

Müessesemiz için mübayaa edilec~k 1000 torı meşe oduna 
zarf u1ulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu odunun 600 tonu Yenişehirdeki depoda, 400 tonu da 
kamız sahasında teslim edilecektir. 

Eksiltme 15.7.941 salı günü saat 16 da mü•ssesemizde yapıla" 
caktır. 

isteklilerin eksiltmeye iştirak edebilmeleri için eksiltme saatindell 
bir saat evveline kadar teklif mektublarile birltkte 500 liralık muvak
kat teminat mektubunu veya akçesini komisyon riyasetine tevdi et
ıııit olmaları lbıaıdır. 



• 
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(B MUzayadater r inhisarlar U. MUdUrlUğUnden : l 
4~ - lst. Defterdarlığı 7-7-41 15 aç, art. 600 -Rekabet romorlcörii har8ı umuuıi senelerinde Boğaz· 

e içinde Umuryeri ile Siltlilced• arasında batık 
•-' ipek mensucat: 3 ad. Samsun Gümrükleri Başmüd. 

Zmıi Kombinalar Kurumu Merk. 
10-7-41 
10-7-41 

14 
11 

... ________________________________ _, 

Cınsi Eksiltme tekli aç. art. Miktarı GünD Saati 
11 Bu2day ve arpa sapı: 600-800 t. 
ıs 
.ıı 

Bölgesi Hırdavat levaz1mı 8 kalem Pazarlık 
Demirden etiket yünlü kadife ipekli ve pamuklu aç. art .. lst. Gümrükleri Baş. Müd. 17-7-41 13 30 Şerit destere 45 m/m 200 adet ,. 

11.7.941 
11.7.941 
22.7.941 

10 30 
11 

0 mensucat .Selefon kağıdı 60,000 tabaka 9 30 
ld Tül, yün ve ipekli mensucat 
ıf Tıbbi müstahzarı, ipek çorap, 

> • 
> 

18-7-41 
25-7-41 

13 30 
13 30 

Varonet yatağı komple 100 ad. > 

pudra alıcı, ı adyo . • » bilyası t.000 :. > • • 10 
" " 6 000 " " • fi makinesi v. s. 

, fk Demir kaşık, vidala deri, boş şişe, v. s. . '-.: , ·- 28-7-41 13 30 
2SZ .. 1 - Nümuneleri mucibince yukarda cins ve miktarlan yuıh c4• 

lı:alem malzeme pazarlıkla satın alıaacaktır • 

yapılacaktır. 

hkesird~ 18.7.941 cuma Ankara Belediyesinden 
Belediye şübesi için ahnacak olan 380 ton motorin on beş 

günü İşletme bina§ında komisyonumuzca 
ll - Pazarlık hizalarında yazılı rnn ve saatlerde Kabatqta Le

vazım Şubf'mizdeki Alım Komisyonunda yapılac-ıdır. 

• 
riln müddetle ve kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

fi Muhammen bedeli 72580 liradır. 
Teminat 4879 liradır. 
ihalesi 15.7.941 salı ıüoü saat 11 de yapılacağından şartname

ıJ sini ıörmek ve 364 kuruş mukanilinde almak isteyenlerin her 
af' gün Encümen kalemine ve isteklilerin de ihale ıüoü olan 15. 7 .941 

salı ıünü ıaat ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri tek-
ij lif mektuplannı Belediye Dairesinde müteıekkil · daimi Enfiçmeae. 

vermeleri. 

Müteferrik 
~ 

latanbul Levazım Amlrltğl Sattnalma Komisyonundan 

50 aded büyuk bakır kazan 
50 • kuçük bakır kazan 

5UO » bakır kapaklı bakraç 
500 " bakır karavana 

Yukarıda yazılı 4 kalem bakır malzeme ~lınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 8.7.941 sah günü saat 14,30 da Tophanede İstanbul Lv. 
amirliği sahnalma komisyonunda yDpıl ncaktır. Hepsinin tahmin bed~li 

dı 15,050 lira ilk teminah 1128 lira 75 kuruştur. Nümuneler i komisyon· 
tia görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri 

•** aded 
1000 bakır yağ tavım 

1000 > Kevgir 
10,000 • Karavana 
10.000 • Kapaklı barkaç 

470 Büyük kazan 
2SO > Küçük kazan 

Yukarıda yazılı 6 kalem bakır takımı alınacakt1r. 
Pazarlıkla eksiltmesi 8.7.941 ulı günü saat 14 de Tophanede ls

tanbul Lv. nmirlig-i salınalma k.omisyonunda yapılacaktır. He-p.-sinin 
tahmin bedeli 217,980 lira ilk temiııah 12,149 liradır. Nümuneleri 
komisyonda görülür. 

1 Aakeri Fabrikalar U. MUdUrlUIU Merkez Sattnalma 
p Komisyonundan : • 

6 Tahmin edilen bedeli 17750 lira olan 16000 adet ateş tuğlası 
, ile 6 ton ateş kili Aıkeri Fabrikalar Ankara Merkez Satınalma 

Komisyonunca pazarlıkla ııatın alınacaktır . Teminah kat'iyeai 
2662 5 liradır. İsteklilerin 4.7 .941 tarihli cuma günü ı aat 11 de 

' "Ş d mezkur Koa>isyonda bulunmaları . artname parasız lr. 

M. M. V. Deniz Satanalma Komisyonundan: 

.Miktarı 

adet 
·ıooo 

lOO 

Hepsi o in 
fiyatı 

lira 
24000 

112CO 

Kat' i teminat Münakaı;a 
miktarı tar ihi 

Cinsi lira 
Portatif 3600 4. 7 .941 saat 
çadır ' 11,30 

Mahruti 1680 4.7.941 .aat 
çadır 11 

Satın alınacak olan iki cinı çadır111 yukarıda gösterildiği üzere 
pazarlıkla eksiltmesi icra edilecektir. Taliplerin şartnamesini gör· 
mek Ü:ı:ere her gün ve eksiltmeye girmek içia de belli srun ve 

1&atte Komisyena müracaatları. 
l -

isteklilerin :l499 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla ihale gü· 

nü muayyen saatten bir saat evvel Komisyona müracaatları liız,mdır. 
Bu ise ait şartname ve mukavelename proieleri Komisyondan alına· 
bilir. 

Balast ocatınm 
bulunduku yer 

Manisa • 8andırma 

Kilometre miktarı 
M3 

172 - 175 15000 

* • * 

Bir metre mikibının 
ıuuhammf':n bedeli 

2020 lira 

8 kalerrı hırdavat levazımı ve şerit destere alınacaktır. Bak: İnhi
sarlar U. Müd. ilanlarına, 

... ==:o rm• z = n 

trzak, lahire, Et, Seoze v. s. 
Şamlar Askeri Satan Alma Komisyonundan: 

Askeri birlikler ihtiyacı için 72000 pathcıın, 72000 kilo ayşe 
kadın fasulya 22500 kile domates 12000 kilo biber ve 12000 kilo 
bamya kapalı zarf usulü ile ihalesi 11-7-941 cuwa günü saat 16 da 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 19006 liradır. İlk teminatı 1425 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi Ko. dadır. isteklilerin ilk teminatla

riyle birlikte ihale gününden bir .ant evvel teklif mektuplarıııı 
Şamlar köyündeki komuntanlık Sa. Al. Ko. na .ermeleri. 

Erzincan Askeri Sabnalma Komisyonundan : 
Aşafıda yazılı mevaddm kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ya

zılı gün ve saatlerde Erziucanda nskeri satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. Taliplerin kanuni vesikaiariyle teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komi:. yona vermeleri. Evsaf ve ,art name) i 
komisyonda iÖrülür. 
Cinsi Miktarı 

Kuru ot 
Üduıı 

Saue yat 

Kilo 
ı,ououoo 

1,000000 
20,000 

Tutarı 
Lira 

!>0,000 
20,000 
28,000 

Teminatı 

Lira 
3750 
1500 
ııoo 

ihale 
ıün, saati 

14.7.941 15 
16.7.941 16 
16.7.941 15 

Çanakkale Askeri Satmaima Komisyonundan: 
Beher kiloıu 40 kuruştan 300.000 kilo ıığır eti kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuıtur. İhalesi J 5. 7 .~41 ıah günü saat 16 da 
Çanakkale Aı;keri satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 120.000 Jira ilk teminatı 725U liradır. Evaaf ve ıartnamesi 
komisyonda göıülür. Taliplerin kanuni veJılikalarile teklif mektap· 
lartnı ıhale saatuıden bir ıaat evvel komisyona vermeleri. 

E&kişehir Askeri Sabnalma Komisyenu Reisllğindan: 

Yıl.ık ihtiyacı olan 180 ton sığır eti kapalı zarf usulü ile ek

ıil tmeye konulmuştur. Sığır etinin kilosu 39 kuruş elli santimdir. 
Tabı.nin tutarı 7 llOO liradır, ilk teminatı 4800 liradır. İhalesi 2. 
Temmuz. 941 çarşanba genü saat 15 de Askeri Mıntıka Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin teminatlariyle teklif mek· 
tuplarını ihaleden bir saat evveline kadar mezkur komisyona tev
di etmeleri şarttır. Lüzumlu vesaiklerle müracaatları ve postanede 
ıecikmeler kabul değildir. Şartlar ve evıafı her gün komisyonda 
mesai saatlerinde görebilirler. 

Bolayar Askeri Satmalma Komisyonnndan: 

lzmlr Viliyeti Dalm1 Encümeninden 
Turistik yollar için pazarlıkla iki kamyon ahnac:ıklır. Satmak 

isteyenler kamyonlarının evsafını ve fiatını gösteren teklif ınek· 
tuplarını Temmuzun üçüncu pcrşenbe günü saat 12ye kadar Vilayat 

Daimi Encümenine vermeleri. 

Gösterilecek 6 yere 2 16 şar ton, 2 yere 144 der ton ve bir yere 
de 42 ton ki, ceman 1626 ton sı2'ır eti pazarlıkla satın alınacaktır. 

lhal•si 2. 7 .941 çarş"aroba 2ünü saat 11 de Solayirde Askeri Satın alma 
Komisyonunda yap ılacaktır. 216 şar tonun tahmin ltedeli 86400 zer 
lira, ilk t cmınatları 5 .:ıbO şac lira. 144 deı tonun tahmin bedeli 57600 
lıra, ilk teminatları 4130 zar lira, 42 lonun tahmin bedeli 1.6800 lira 
ilk teminatı 1260 liradır. Taliplerin belli vakitte Komisyona gelme· 
leri 

Slhhat ve lçtlma1 Muavenet Vekiletlnden : 
Muhammen Muvakkat te· 

lalzemenin nev'i Miktarı bedeli minat miktarı ihale İhale 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

8 Ton zeytin tanesi 
1 Aded hesap makinesi 

ili - Nümuneler sözil reçen ıubede r6rillebilir . 
iV - isteklilerin pazarlık için tayin olunan riln ve •aaUertle tok· 

lif edecekleri fiyat üzerinden °o 7,5 rilvenm" paralarile birlikte mez-
kur Komisyona müracaatları. (5320) 1-4 . . "' 

1 - Keşif şartname ve planı mucibince idaremizin Samsunda yap
tıracıı~ı tuz anbarı inşulı iş i kapalı zarf usulile ekailtaaeye konal
muştur. 

·ı - Keşif bedeli 30.4~ 7 . 70 lira "o 7,5 muvakkat teminatı 2284.32 
liradır. 

3 - Eksiltme 18.7 .941 cum:ı günü saat 15 te latanbulda Kaba· 
taşta Levazım Şubemizdeki Alım Komisyonunda ve aynı riln ve 
saatte Samsun Başmüdürlüğünde müteşe~kil Komisyonda yapılacaktır • 

4 - Kt'şif, şartname Levazım Şubesinden, Ankara, lzmir, Sam· 
sun Başmüdürlüklerinden 152 kuruşa alınabilir. 

Münakasaya girecekler mühürlü teklıf mektuplarını kanuni vesailt
le o 7 ,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu 
ve şartnamesinin • F • fıkrHında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı 
zarflarını ihale gün il eksiltme ı1n 11tinden bir Hat evvel mezltQr Ko
misyon Başkanlıtına veya Samsun B:ışmüdilrlüfilne makbuz mukabi-
linde vermeleri lazımdır. (5166) 1-4 

* * * 
I - Paşabahçc fabrikamızın yenı ınşa olunan binaya nakli do

layisile tedarikine lüzum hasıl olan tesisat levazımı kapalı :r.arf usulile 

eksiltmeye konmuştur. 
il - Muhammen bedeli 10.930,54 lira 0 e 7,5 muvakkat teminatı 

820 liradır. 
lll - Eksiltme 15. 7 .941 salı rünü saat 11 de Kabataşta Levazım 

Şubemizdeki Alım Komisyonunda yapılacakhr. 
lV - Şartname ve milfredat listesi ıözü geçen Şubeden paruır: 

alınabilir. 
V - Münakasaya girecekler mühllrlü teldi{ mektııplannı kanııni 

vesaikle 0 'o 7.5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektıı
buau ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksiltme saatinden. 
bir saat evvel mezkur Komisyon Başkanhtına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (5249) 2-4 

••• 
l - Mevcut şartname ve nümunesi mucibince 600.000 adet kestaa. 

çubuğu kapalı zarf osulile eksiltmeye konmuıtur. 

2 Muhammen bedeli 8040 lira 0 o 1,5 muvakkat teminatı 605 li· 
radır. 

3 - Eksiltme 9.7.941 çar4amba ıünil saat 15 te Kabatqta Levazım 
Şubemizin Ahm Komisyonunda yapılacaktır .. 

4 - Şartname sözü geçen şubeden paruız alınabileceti ribi nilmune 
de göı ülebilir. 

5 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve· 
saı le il 7 ,5 guvenıne parası makbuzu veya banka lt'minat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı zarfını ihale günü ekıiltme saatle· 
rinden bir saat evveline kadar mezkur Komisyon Baıkanlıtına 
makbuz mukabilinde vtrmeleri lb.ımdır. (5057) 3-4 

Cinsi Miktarı 

-----

• • • 

Muham. B. 
Lira Kr. 

O'o 7,5 

teminatı 

Lira Kr. 

----- ----
F.ksiltme şekli s~ti 

Tutkal 1100 K~. 825 - U 50 A. t'kıiltme 14,30 
Beyaz sabuu 1700 658 75 49 40 • > 1S 
Arap !abunu 2200 • 78 l - 58 57 > 15,30 
Soda 81lOO :rn 80 ?5 3:~ > 16 
Si\pürge biıyük 5'2SO adet 879 38 65 95 .> 1.6,30 

1 ..:.. Şartname ve nümuneleri mucibince yukarda cıns ve mılr.dara 
1 5 kalem malzeme açık eksiltme uıuliyle satın alınacakhr. 

yazı ı ·ı k'I 
2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, euı tm~ '8 ı 

ve saatleri hizalarında yazılıdır. 
3 _ E.ksiltme 7.7.941 pazartesi günil yukarda yazılı saatlerde 

Kabalaşta Levazım Şubesindeki Aloıı Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname ve nümuneler sözü teçen Şubeden para11z alına· 

Lira Krş. Lira Krs. Günü saati 
lalvaniz:li ıaç 3500 Kg. 4200 00 315 00 3 Temmuz 15,00 

Yukarıda yazılı zeytin tanesi ve hesap makinesi 4 temmuz 941 
salı günu saat 15 de pazarhkla ahnacatır. 

bilir. l d 
5 _ isteklilerin eksiltme için tayin olunan ıiln Ye saat er e 

o
0 

7 5 fÜvenme parasile birlikte mezkılr komisyona mtlracaatlan. 
941 Perşembe 

Ankaratia Hamamöaünde Tıp Fakültesi müştemilatından Doğum 
'9e Nisaiye Kliniti binaaında emanettn yapılacak ikmal inşaatı i· 
çin nevileri, miktarlaıı, muhammen bedelleri, muvakkat teminat 
miktarı yukarıda yazılı galvanizli saç açık eksiltme usuliyle alı· 
nacaktır. 

Eksiltme 3 Temmuz 1941 taıihinde perşembe günü saat 15 de 
Ankarada Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinde teşkil olunacak 

hususi Komisyonca yapılacaktır. . 
·ı t' l bu i•e ait şartnameyı Sıhhat ve içtimai Muavenet s ıyen er .,. • . d i l 

V k• l t" i t' i Muavenet Daıresın e ve stanbulda Sıhhat ve çti-
e a e ı ç ıma "k d b"I' 1 • Müdürlüğünde tetkı e e ı ır er. 
aı Muavenet h alı•menin · · h ' d 

Muvakkat teminat miktarları er m " ıımı ızasın a 

Österilmişlir. . h' etindeki evrak Komisyon· 
T . 1 k kit ve nakıt ma ıy 
emınat o ara na b'l t inat · vermek isteyenler 

kabul edilmiyeceği için bu ka 
1
b lem \akalı Malsandıklarına 

ah • M tla un arı a 
a evvel Vekalete muracaa t di etmeleri lazımdır. 

Yll\ırrnaları ve Komisyona makbuzlarını ev 

" 1 MUdUrlUğUnden : ... D. yollara 3UncU şletme . t 
Muha ıniktar ve muvakkat temına ı 

)•ııh b lrltn~ıı bedel, bulunduğu yer, k" l t r lhaleıi Sa· 
•laat kapalı zarf usulile eksiltmeye onu mu~ u • 

t~l~klilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda 
haz.ır bulunmaları. 

(DE.VAMl DÔl{l)ÜNCO .SAYFADA) 

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli İlk teminat 

• -----
Noh~t 4000 kilo 24 kuruş 72 lira 
Bulgur 5500 " ~2 90 :> 75 kr. 
Barbunya fasulya 10500 > 19 • 149 » 62 • 
Çorbalık pirinç 3400 > 30 ,. 76 » 50 > 

imaretlere 941 mali senesi için lü1.umu olan yukarda cinsi ve 
ınikdarı yazılı 4 - kalem erzak ayrı ayrı açık eksiltmeye kllnulmuş· 
tur. lhaleııi 7.7.941 • pazartesi günü saat 14·de İstanbul Vakıflar Baş· 
müdürlüğü 'DinaStnda toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

Şartnameler her gün Levaaım Kaleminde gö rülebilir. 
teminat akçası makbuzlarını ihale günü saat 12 ye kadar 

Riyasetiııe tevdi etmiı olmaları ıartlır. 

Taliplerin 
Komisyon 

(4907) 

' (4979) 4 - 4 

Zonguldak Viliyeti Daimt Encümeninden : 
Zonguldak vilayeti içinde Beycuma - Çaycuma yolunan 13+~ 

- 26+ 440 kilo]Detre arasıuda yapılacak 11469) lira 98 ku~UJ lt~tı 
bedelli 131-160 kilometre tulurıdeki şose işi kapalı zarf uıulıle ekaılt-
meye konulmuşhır. d z ld kt 

Eksiltmesi 14.7 .941 pazartesi gilnü saat 11,30 a ODl'a a a 

H
- k-'' et konal\oında Daimi Encümen Riyasetinde yapılacaktır. 
u um 5 f · rak Daimi Encümen 
Eksiıtme şartnamesi ve buna m~te er~ı . ev 

kaleminde ve Naha Müdüriyetinde rorillebılır. 
Muvakkat teminat 6985 liradır. . 

l . b!deli 94 ı biltcesinden verilecektır • 
şın ı · "h l .. il den en az sekiz filo Ek.siltmeye girmek isteyen erın ı a e gun n .• 

Z ld k · ı · tine milracaat ederek vılayet makamından a· 
evvel ongu a vı aye b l . i 

- hh'tl''- hl'yet veıikasiyle Ticaret Oduından u yı ıç n 
lınmış mutea ı ııı. e ı 1. b 

'k u altkat teminatına ait makbuz ve meıı.tu ıınu ve 
alınmış vesı a ve m v f 

Ll'f ' h · kanuna uyaııo hazırlanmış kapalı zar ın muayyen ıa· 
esas teıı. ı ı avı • . ·ı . l ·ı· 

b. t el D:ıimi Encümen Riyasetıne Yerı mıı o ma11 ı an 
atlen ır saa evv (Sl50) 2-4 
olunur. 

t. 
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QUOTIDIEN DE& ADJUDICATIONS 

2 Jalilet 1'41 
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ADMINISTRATION 

S mola Ptn. 4SO 
6 • • 8SO 

12 • • 1soo 
Etranıer : 12 moiı Ptrı. 2700 

Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 MUNAICASA GAZETESi Le No. Ptrs a 
T616phone: 49442 

Poar la Pabltclt6 ı'adreuer 

A I' Admfafltratioa 
Journal Professionnal das Fournissaurs at das Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 

Priıt Cautioo. Lieuıı: d'adjudication et du 
Htimatif provisoire Cahier des Charges 

Mode 
d' adiudica~. 

Objet de l'adjudlcatlon Jours Heures 

Adjudlcatlona au Rabala 

Conatructlona•R6paratlon-Trav. Publlcs·Mat6rlel de Constructlon· Certoıraphle 

Coaıtr. 4-eme tronçon de la voie ferr~e d'Elazif - Pli caoh. 4500000 - 148750 - Ministire Trav. Publ. Ankara 
Van • frontiere Iran du kim. 94 au kim. 114 

Conıtr. hanrar pr ıel (caJa. eh. 152 P.) 

16-7-41 16 -

Diruea en terre a constr. entre les depôta de poutlre Gre i rre 
Conatr. statioa vaccin 
Conıtr. fenitreı Pablique 

30457 70 
639 60 
12~0 77 
1225 48 

2284 32 
47 97 

91 ,1 

G.A. Econ. Mon. Kabatache 
Dir. Pr. Monopoles Konya 
Union Village Nahiye Ereğli 
Dir. Pr. Monopoles Samsun 

18-7-41 15 -
10-7-41 15 -
9-7-41 
4-7-41 13 -

ProciuHa C.hlmiquea et ~her1receaatlQ11es-lntu1tmflnts &anltarlrea-Fournllure pour Hopttaux 

Paquet de ruerre: 10000 p. Publique 2750 -

llectrlcH•·Gea-C.t.•uffege Centrel (lnalellatlon et Mat6rlel 
Cooıoleı de lirae drienH (ai.) Gre i rre 

C.u11inet de varonnette coaaplet 100 p. billes do Gre i rre 
varo•nette: 7000 p. 

Pile ıeche: 8 tn>e• 

Hablllell\ent·Chausaurea-11aaua-Culr• 

Flanelle en fil d'i.eo11e : 2800 p.- caleçon en fil Pli caeh. 
d'Ecoase: 2800 p.· flanelle en laine: 1130 p. 

Confection habits, juitrea et cıascwuettes : 70 com-
pleta ~ 

206 25 lere Eıtp. Chem. Fer E.tat H. paşa 18-7-41 11 -

132 - Dir. Gen. Eıı:ploit. Electricitt; T.T. lst. 14-7-41 10 -
G. A. Econ. Monop. Kabatacbe 22·7-41 10 -

1286 - Chef Dep&t Aviat. lst. a Yetilköy 10-7-41 14 -

568 - C. A. Dir. Hygiene et Assiıt. Soc. 18-7-41 
lstanbul 

Dir. Sorete Konya 10-7-41 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

latanbul Bölge San'at Mektebi Artlrma 
Eksiltme Komiayonundan 

Mu. Fi. Eksiltmenin llk Te. 
Nevi Mik. K. S. T. G. S. Li. K. 

Bursa pirinci 
Nohut 
Faıulya 

Meroimelt 

2)0() 49 
500 16 

1000 28 

K. ıeker 
Çekirdeuiz üzüm 
Kuru incir 

200 21 
1600 50 
200 41 
70 28 

504 20 
400 38 
100 38 
100 37 
100 34 

Un 
Makarna 
irmik 
Şehriye 

P. Unu 

Sabun 
Zeytin yag, 
Z. Tanesi 
Salça 
Tuz: 
K. sof an 
Yumurta 
Patates 
B. Peynir 

Sade yat 

Datlıç eti 
Sıg,r eli 

800 47 
<iOO 85 
600 31 
200 24 
7t>O 6 

2000 5 
10000 2 

2500 11 
600 j) 

2600 155 

2000 55 
1000 42 

14.7.941 
Pazartesi 

Saat 14 de 

194 28 

14.7.941 141 81 
Pazartesi 

Saat 14,30 da 

14.7.941 
Pazartesi 
Saat 15 

14.7.5141 
Pazartesi 

Sıı:ıt 15,30 

232 so 

114 00 

ve 

Şekli D ---
lt . . 
e 
a 

Açık d 
ri 
er 

a 
ıe 

:1 
it 
t 

d 
fi 

Açı~ il 

a 
it 
a 
ci 

Ha'bita d'ete: 3200 oompleta Pli cach. 25600 - 1920 - Gom. Ach. Command. Gen. Surv. 
Douan. lst. 

22-7-41 11 - Süt 1000 20 14.7.941 

Habits d'binr: 20000 completı , 28000 -
Capotea pr. aeldataı 1400 p. > 17500 -

• 
Travaux d'lmprlmerle·Papeterle-Fournltur• de Bureaux 

Papier aelephone: 60000 feuillea 
Maclaine a ealculer: 1 p. 

1 rı r,ı r: cırt·Clı•rse il! ent·Of charıe111ent 

Tranıport d'eau pota~Je: 1523 voiturea 
Tranıporta 

• 

Dl•• r • 

Publiqoe 
Gr6 i jre 

lallaıt: lSOOO m3 PU oacb. 

6092 -
6800 -

28350 -

~nice de fuo6railleı et ci'enterremenb dea mert. 450 -
de l'h6p. r•r. 

Artiolea de quincaillerie: a lotı Gre i rre 
Scie en ruban de 45 m/m: 200 p. • 
Soie i main: 7. p.• corde: 3 p.· pompe aıpirante 2197 -

et foalante avec lance et trompe de 50 m: 4 
p.· lanterne: 4 p.- tromp• de motopoape, 
pioche aveo manobe: 30 p.· pelle: 30 p. 

lriqoeı refraotairea: 225 t. Pli caoh. . 14175 -

Provlalona 

V ermicelles: 458 k. 
Sav 

0

on: 2 t. 
Sonde pr. linıe: 3 t. 
Viande de boeuf: 10.8 t. 
Bevre: 3150 k. 
Maoaroniı: 40SO k. 
Ris: 4.S t. 
Ris cıua6: 2250 k. 
Tht: 130 k. 
Huile d'olives: 728 k. 
Pob•ehiche: 4 t. 
Bl6 cıonea116: 5.S t. 
Haricotı barlııouoia: 10.S t. 
Ris pr aoupe: 3.4 t. 
Viande de boeuf: 4e t. 
learre: 20 t. 
Pomme de terre: 228 t. 
Ble concaase: 100 t. 
Haricota aecı: 80 t. 
Ris: 30 t. 
Oirnonar 20 t. 
Pallle: SSO t. 
Foln: 3~0 t. 
Viande de boeuf: 250 t. 
Pomme de terre: 50 t. 

Pablique 
• 
• 

• 
• 
• , 
, 
, 

Publique 

• 
Pli caclı. 

c 
c 

Pli cach. 
, 

• • 
" 

Publiquc 
> 

Pli cach 

• 
• 

148 50 
800-
270 -

4536 -
5040 -
1539 -
2025 -
562 50 
975 -
446 40 

le le. O 24 
le k. O 22 
le k. O 19 
le k. O 30 

le k. 1 45 
18240 -
15000 -
15200 -
10200 -
1000 -
7000 -

21000 -
62500 -
5000 -

2100 -
1312 50 

• 
> 

, 
C. A. Monop. Kabatache 

- - Com. Acb. lnteod. Marit. Kasımpaıa 

456 90 Dir. Saline Monopoles a Yavıan 
12'0 - Com. Ach. Milit. Erzurum 
2127 - > 

- - 3 eme Eıı:p. Ch. Fer Etat Balıkesir 
33 75 Vilayet Samsun 1 moiı a partir du 

C. A. Eoon. Monop. Kabatache ,. 
164 78 Municip. Polath 

22-7-41 15 -
23-7-41 11 -

22-7-41 9 -
4-7-41 15 -

18-7-41 15 -
5-7-41 11 
5.7.41 11 -

18-7-41 
23-6·41 

11-7-41 10 30 
11-7-41 11 -

16·7-41 15 -

1063 13 lre Exploit. Ch. Fer S:tat Haydarpaıa 18-7-41 15 30 

·72_ 
90 75 

149 62 
76 50 

1500 -
2175 -
1368 -
1125 -
1140 -
765 -
75 -

525 -
1575 -
4688 -
375 -

Viltyet lı:mir 
• 

> 
J 

• 
> 

Dir. Vakoufs lat. 

• 

Com. Acb. Milıt. Çorlu 
Com. Ach. Milit. Erzurum 
Com. Ach. MiLit. Kars 
Com. Ach. Milit. Çorum 

• 
• 
• 
> 

• , 
• 

10-7-41 
10·7-41 
10-7-41 
7-7-41 

10-7-41 
10-7-41 
10-7-41 
10-7-41 
10-7-41 
10-7-41 
7-7-41 
7-7-41 
7-7-41 
7-7-41 
8-7-41 
9-7-41 
7-7-41 
3-7-41 
3-7-41 
3-7-41 
3-7-41 
3·7-41 
3-7-41 
4-7-41 11 -
4.7.41 12 -

Yoiurt 1000 25 Pazartesi 3a 25 Açık•• 
iti K. Yoturdu 800 7,50 Saat 16 

lstanbul Bölge San'at Okulunun 1941 mali yılına mahsuben yi;la 
ceği yukarıda yazıldıtı üzere eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme () 

1 

ğalotlunda Yüksek Melı.:tepler Muhasebecili2inde yapılacaktır. lst~e 
)er 'ficaret Odasının 1941 yılı vesikasını ibraza mecburdur. lliıı 

lunur. 
ıı 

d 
Çanakkale Askerl Satınalmn Komlayonundan ı . 1 

2800 ton kuru ot alınacaktır. kapalı zafla eksiltmesi 14.7.941 ı..· 
zartesi 2'Ünü saat 16 da Çanakkaleae askeri satınalma komisyonııln 
yapılacaktır. Tel ciheti askeriyeye ait olduiu takdirde tahmin beılr.ı• 
168 bin llk teminatı 9650 lira tel müteahhide ait gldufu takd~ar 
tahmin bedeli 182 bin lira lık teminatı 10350 liradır evsaf ve iri 
namesi . komisyonda ıörülür. Taliplerin belli vakitte kanuni veıik'rd• 

riyle teklıf mektuplarını komisyona ihale saati ndeo bir saat e~ln 
komisyena vermeleri. ri 

o. Beyazıt Satmalma Komiayonundan : 
442000 kilo aıA-ır eti kapalı zarfla ekıiltmeyo konmuttur. 
Her ıarnizonuıı ihtiyacı ıartnamede ayrı ayrı ıöıterilmift~ 
Garnizonlara ayrı ayrı talip çıktıiı takdirde teminatı d• nd 

niıbette alınacaktır. ı 
Umumunun tahmin bedeli (8i400) lira n ilk teminatı .la ~tr 

. ' liradır. 
Maaakaıası 16-tem-941 tarih ve çarı••~• j'Ü•Ünde aaat ı5 
yapılacaktır. 

isteklilerin belli gün ve ıaatte kanunun 32. maddesinde. A 
tarif edildiki veçhile hazırlayacakları teklif mektuplarını eksil 
saatinden bir •aat eve) komiıyen reiılitiae tev.ıi etmeleri. e 

il 

MUZAY ELER 
Lira Kurut 
150 00 Fatihte eski Sinanağa yeni Haydar mahaUJ 

Sinanağa ıokatında 24 No.lı meşruthane enkl' 
140 

60 

00 Fatihte Eıki Sinanaj'a yeni Haydar mahallel 
Sinaoata ıokatında 29 No. lı meıruthane enlı' 

00 Fatihte eski Siııanağa yeni Haydar Mahalle~~ 
Slnanağa sokaflnda 28 No. lı meırutbane cnY(:.e 

Yukarda mahalle sekak ve numaraları yazılı imam Müeız;l'.-,, 
Kayyum meırutahueleriain (temel taşları hariç olmak t•~ 
enkazı 3 Temmuz: Perşenbe günü saat on beşte mahallinde pi s 
lakla satılacaktır. Taliplerin yüz:de yedi buçuk pey akçesile ti 
ber mahallinde bulunacak memuruna müracaatları. ~ l 

= - 2!!!!= 
lmtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: 1SMAIL GiRiT 
Buddıtı yerı .. MUaaka .. Matbaası,, lıtaıabıd 


