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Ayhfı 450 3 
6 

12 
• 
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Ecnebi memlek..tleı 
12 Aylığı 

SAYISI 5 KURUŞ 

850 
ı:>OO 

Günü geçon nusbalar 
20 kllruştur 

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

Umum Tücc r 1 
~- -·--

OMIK HABERLE 

Domuz Konservesi 
Şehrimize gelen malumata gö· 

re Elsner adında Viyanalı bir 
ıt"rup memleketimizdeki yaban 
domuzlarını toplayarak bunları 
işletmek için Turkiyede bir kon· 

dl •erve fabrikaıı açmak teşebbüsü
~ ne girişm1ştir. Halen Ankarada 

temaslarda bulunan grup bu 
k~f abrikayı kurmak için 2.)0 bin 
nı lıra sermaye koyacaktır. 
i•1 Malumdur ki Anadoluda meb

zul miktarda yaban domuzu var
dır. Hunlar tarlalarımıza :ı:arar 
verdikleri için yakalayan ve it!af 
edenlere hükumet muııyyen bir 
prim vermektedir. Bu maksatla 
nıuhtelıf şehir !erde de avcıları
nıız tarafından sürek avları ter• 
tip olunmaktadır. 

Fabrika Avrupada ve hele Al· 
lllanyada çok sevilen ve istihlak 
olunan yaban domuzunun etinden 
batka deriıinden , lırııa~ıodan 
ve barsaklarından i:.tifade için 
tertibat da yapacaktır 

1 () • 
" ğrendiğinıizı: iÖre ayni fir-

l fa TürkiyeC:e bir yumurta tozu 
,c fabrikaıı açmilğı aa teklif et· 
''~tir. 
~ Bu ikinci teklif pratik bir tek· 

• 'lif telakki olunmamaktadır. Ma· 
liundt.ır ki yumurtalarımız öte

o'den beri taze olaı ak Avrupaoın 
f~:ıuhtelif y~lerine ve ezcümle 
~-!panya ve Almanyaya sevke-
dilmiştir. 

Yumurtalarımızın Avrupa pa· 
tarlarında taze olarak tutunması 
~e aranması için standaroizas

oo leşkılatı kurulmuş ve bu 
tkilat muvaffak da olmuştur. 
esafenin uzunlu~u dolayısile 
er nekadar yumurtalarımız bi

Ö oci nevi mal olarak istimal 
:tlunmuy orsa da ihraç ettiğimiz 

~JUmurtalar bilhaua pastacılıkta 
"aranmaktadır. Bu itibarla yu· 
Dıurtalarıınızın kıymetini çok 
)Zaltacak olan yumurta tozu 
'labrikası lektifi iyi karşılanma· 
Jnıttır. 
i 

.rJiangi mallara ve ne şeklide 
1 

akreditif verilecek? 
Serbest dövız akreditıfı tabsisi 

~in 'l icaret Vekaletince yeııi bir 
. alimatname hazırlanmıştır. Bu 

11 ı'-liru1&tname Oırlikler U nıuıni ldi

?blitine .ve T~k~s ~imile<l şirke-
;toe leblığ edılmıştır. Yeni tali
atnıameye ~Öre; hangi mcı.llur i

fln scrbeıt dövız akreditifı vt>ri· 
.e~c~ıne. dllir lısteler d~ raptedi!

flır . .Evvelce birliklere tahsis 
ılmiş olup da alakadarlar ta-

i ından talımatnaıııenin tebliğıne 
dar kullanıl mı yan aıc redirifler 

yeni tillımatnomeye ~Öre iptal 

Miilmiştir. 
-' Bundan böyle akreditif tahsisi 
;o halat tüccarlanmııııı hariçte 

'f1•h satın alınış olmalarını tev· 

ı "le eylı:meleıınc bofh bulunduru· 
1!'1lacak ve akreditif tah~isi işile 

rlik idare heyetleri de2'il, doğru· 
• k" . 

D doğruya birlikler umum atı· 

aıeşiul olacaktır. 

Evvelki günden ilibaıen yeni 
linıatnamey~ uygun şekilde mua· 
eleye başlunmıştır. 

~~ fiyatları tetkik ediliyor 
'>'•t t.ı .. 

urakebe snemurları 
ı 

yağ fiyatlarını tetkik etmektedir. 
Ya~ fiyatluı, bilhassa Urfa 
yağları :.on günlerde çok ziyade 
artmıştır. Bu artışta bir ihtikar 
olup olmadığı meselesi yapılan 
tetkikler neticesinde meydana 
çıkmııtır. 

Bugün İıtanbul piyasasında 
170 kuruşa !o!ahlan halis Urfa 
yağı, yağııı merkezindeki fiyat
lar tetkik edildiği takdirde hiç 
de yüksek değildir. Çünkü bu
ırüıı Urfada da yağlar ancak 
145 · 150 kuruş1& satılmaktadır. 
Kilo başında 1:-> - 20 kutUf gibi 
bir fark bugün için müsamaha 
edilmektedir. 

Kom:syen yaptıtı tetkikler
den 170 kuruşa .atılan bütün 
yağların normal fiyatla satıldığı 
neticesine de varmamıştır. 

Bugün piyasada iki türlü Urfa 
yağı vardır. Biri bundan bir kaç 
ay evvel İstanbul piyasasına ge· 
len mall;-r, digeri bir kaç hafta 
evvel gelenlerdir. 

Evvelce gelenleri 170 kuruş
tan satanlar ihtikar suçile der· 
hal Iüuddeiumumiliğe verilecek· 
lerdir. Çü1ıkü bunlıarın maliyet 
fiyatı çok aşa~ıdır. 

Mürakebe memurları şimdi 
faturalardan aıalların ithal ta• 
rihlerini ve bugünkü satış fiyat
larını tesbit etmektedir. 

İthal tarihleri eski olup da 170 
kuruşa sataular Müddeiuwumili· 
ğe sevkolunacaktır. 

Komisyon bundan başka pey

nir stoklaı ını da tesbit işine de· 

vam etmektedir. Şehrin bir se-. 
r-elik ihtiyacını karşılayacak 
pe:ynir piyıısada vardır. Fiyat 
artı~larına ııebep olarak gö:.leri
len teneke rneseleıi de yakıoc.ıa 
yapılacak teneke tevziatile her· 
taraf olacaktır. 

Sümer Bank, muhtelif 
mıntakalarda yerli mallar 

pazarları açıyor 

Sümerbank Umum Müdürliiğü 
memleketin muhtelif mıutaka
larında Yerli Mallar Pazarları 

açmak için g·iriştiği faaliyete 
devam etmektedir. Dünkü nüs
hamızda Antalyada açılacağını 
bildirdiğimiz bir pa~rdan baş
ka diğer vilayetlerimizde de 
yeni pazarlar açılacaktır. Umum 
Mü.dür Bürhau Zihni bu müna· 
sebetle memleket dahilinde bir 
tetkık leyahatı yapmakta, ma
ğazaların bir an evvel açılarak 
faaliyete geçebilmesini temiil 
için tetkikatla meşğul olmakta· 
dır. Mevcut pazarlara ilaveten 
Kenya, Eskişehir, Caziantap ve 
Halayda birer yerli mallar Pa· 
zarı açılması takarrür ~tmiştir. 

Bu pazarlarda halkla bizzat 
t emas edilerek, yerli mamulleri 
onlara doğrudan doğruya satıl· 
mak suretile. ihtikara, bir dere
ceye kadar daha manı olunma
ya çalışılacaktır. 

Zonguldakta imar isleri 
Zonguldak Valiliğine Gazian

tepten naklen tayin edilen Bay 
Cavit Ünver vazifesine başlar 
başlamaz vilayetin muhteli! ııa~a
larında Maarif ve Umran ıılcrılc 

GAZETESİ 
ve Müteahhitlerın 

T • 
ıcare t D ş 1 

Kliring hesapları bakiyesi 
Türkiye Cümhuriyet Merlc;z 

Bankasından alınoo hesap hülnsa
lanna göre 14.6.1941 tarihindeki 
kliring hesapları bakiyeleri 

CETVEL: - 1 -

Türkiye Cümhuriyet 
Bankasındaki kliring 
borçlu bakiyeleri 

Merkez 
he.sapları 

Memleket Miktar T. L. --
Almanya 
A. hesaplarındaki 
ltorcumuz T. L. 10.6,ı7.500 
Almanya 
B. hesabııı<laki 
alacağ-ımız i 17.400 
Alman D. hesabı 
alacağ'ımız 

1.238.600 1.956.000 8.671.500 
Belçika 
Çeko·Slovakya 
futonya 
Hollanda 
İspanya 
İsveç 
D. hesabmdaki 
borcumuz 1.9 1.t>OO 
İsveç 
A. hesabııı<la ·i 
alacağ'ınıır:. 2S. 700 
lsveçre 
İtalya 
A. He,sabındııki 
borcumuz 349.900 

ltalya 

B. Hesabındaki 

654.oOO 
308.300 

12.400 
396.100 
2Ul.400 

1.906.600 
1.l.bOO 

alacagııuız 
Leh is lan 
Le ton ya 

h5.100 '..llH.500 

Macarıstaıı A. hesabı 
T. L. 8:;5.200 

228.100 
41:!.600 

Macaristan B. hesabı 
T. L. 142.600 

(,usya 

Yugoslav" ya 
Yunanistan B. 

1.027,SOO 

34.300 

41,200 
607,000 

CETVEL: - 2 -

Muhtelif memleketlerin Merkez 
Bankalannda tutulan kliring he

saplarındaki 

Memleket 

alac;ı2'ımı7. : 

Finlandiya 

Litvanya 
Norveç 

Mi ktıır T.L. 

69cı. ıoo 

41.800 
109. 100 

İsviçre mali alacaklarının 
münakalt>sine tah"lisen 
yapılmış ihracat: T. L. 441,500 
İwt"çre hususi 

o 1.50 36,600 
tsviçre hususi 

o ı>,50 207. 700 
Rtım.ııı :ılacıafıınız 
Rumen ilobal 

hesabı T.L. 
Rumen Petrol hı"s. 
Rumen M:.ıvakkal 
lıe.... T.L. 96,300 
Rumen borcumu:r.: 
Rumen ki~ıt 
lıesıabı 9.400 

6~5.800 

:H'6. 100 
:!1.700 

424.400 

415.000 f 

NOT: Rumen kliringine ithal 
edilip fakat Rumen malları he· 

nüz memleketimize girmiyen: T.L. 

48S 342 

HAŞl YE : (Macar PÖpor 
munınelelerinden mütevellit 
T.L. 646.000- ve '.l67.900 
macar klirinı A. hesabına 
devredilmıştir .) 

milyon liralık döviz girmekte· 
dir. 

Tiftik yetiştiren mıtakalarımıı 
bu vaziyeti nazarı itibara ala· 
rak azami gayret aarf etmekte 
ve iıtihıalı mümküıı mertebe 
artırmaktadırlar. 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. S2 Hususi Daire 

iLAN ŞARTtAm 

ldarehanemizde g3rüşülür 

Telefon: 49442 

Poıta katosa No. 1261 

[ij---------~ 

meslekT Organıdı r 
cak transformatör binası açık k "it ·1 

e sı me suretı e talibine verilecelı:tir • 
Bu işe ait eksiltme evrakı ıunlartlır. 
A - Avanproje 
B - Fenni şartname, 
C - B.1yındırlık işleri fenci 1arlnarnc.i, 
D - Vahidi fiat cetveli, 
E - Hu)usi fenni şartııame, 
F - Mukavele proje:ııi. 
Eksiltme 21 temmuz 941 pazar lesi aünü saat 15 de idare k 

· d - k · 6 mer e-zın e muteşe kıl alım satım k<>misyonunda yapılacoıktır. 
Vahidi fiat esası üzerinden muhammen bedeli 4 bin lira olup nıu· 

vakkat teminatı 300 liradır. 

. _lst~k.liler bu işe ait evrakı görmek için her ıün ve ekıiltıneye iı· 
tırak ıçın yukarıda ya:ı:ılı gün ve saatte komisyona milraoaatları. 

Nefıa Vek§letlnden 

Irmak - Filyos hattı üzerindeki Somucalt istasyonu ile Osmancık 
kaza~ı arasında yapılacak takriben 145 kilometrelik demiryolu etüt 
amelıyatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2l.7.9H tarihıne tesadüf eden pazartesi rünü saat 16 el 
vekaletiınız demiryollar in~aa.t dairesindeki eksiltme komisyonu oda: 
sında yapılacaktır. · 

B 1ı işin muba~ınen bedeli 32 bin ve muvakkat teminatı 2400 Ji. 
radır. · 

M~kav~le p~ojesi, .eksiltme şartnamesi, bayındırlık i~leri ıenel ,ar
naoıesı, guzerıı-ah harıtası, etüt umumi şartnamesiyle difer evraktan 
nıiırekkep bır takım mliııaka!)a evrakı 160 kuruş mukabilinde demir· 
yollar inşaat dairesinden tedarik olunııbilir. 

Bu mimaka:ııaya girwelc istiyenler referans ve diğer ve•ikalarınt 
bir istidaya bağhyarak münak.asanın yapılacatı tarihten eq az 3 ıün 
evvel vekalete verınck sureti le bu iş ıçin ehliyet vesikası iıtlyecekler 
ve bu vesikayı teklif zarflarına koyacaklardır. 

Münakasa tarihiııden en az ~ tün evvel yapılmamış ulan müracaat
lar ouarı dikkate alınmıyacaktır. 

Teıdıf verecek olanlar teklif zarflarını l490 numaralı kanunun v• 
eksiltme ıartnameıiniıı tarıfatı dairesinde hazırlıyarak münalcaaanıcı 
yapııaca~ı saatten bır saat evveline kadar numaralı makbuz mukabi
linde denıiryollar İnşaat dairesi arttırma, eksı1tme ve ihale koıaiıyo
nu başkan1ııtıııa vereceklerdir. 

. BUeclk VllAf'etl Daimi EncUmenlntlen : 
lnöoü - Kütah yoluuun o+ooo ve ' + 350 kt•- t ı rf . . ııwme re e arası•· 

dakı şose tamıratı eıasiyesı ve imalatı sınaiye infaata 3.7.941 ta· 
riuincıen itib .. ~en W gün müddetle kapalı zarf uıuliyle elulltmeye 
konulmuştur. ihale :l3.7.9-n çarşamba ilinü ıaat 12 te Vilayet Dal· 
mi t.ncümen toplanma salonun.ta yapılacaktır. 

Keşif bedeli 15371 lira 26 kuruı olup muvakkat teminat 11S2 
lira s.ı kuru!ltur. 

İateklilerin 2490 sayılı artırma. ekıiltme Ye ihale kuuaua mu· 
cibince ibrazına mecbur vldukları teklif me ktuplannı teminat ••· 
ya makbuzlariyle Ticaret Odası veaikalarım ve i.fi11 denmı müd
detince iş başında bulunacaaına dair muhendia veya fea memu· 
rundaa alınmış taahhütname müteahhitlik vesikaıiyle bu if için 
tatil güıılel'i hariç olmak üzere en az üç ilin ey vel müracaatla Vi
layetten alınmış fenni ehliyet veıikalariyle birlikte ıaat 15 e ka
dar Encümene vermış olmaları lazımdır. 

Bu işe :ıit keşif evrakı Nlfıa Müdürlüğünden rörülebllir. 

~ok yakından meuul olroaktı:ıdır. 
llk iş olarak Beyçunın-Çaycumıı 
mıntıkaları nnısında yeni yapıla· 
cak şosenin ikmalı için lazım ge· 
len tahsisat ayrılmış ve işe baş · 
laııılm •ştı r. Bartın - Koknksu ının· 
tıkaları apasıııd:ıki "~ kiloınelre· 
lık ye i yapıla<.:ak şosenin keşfi 
ihale edilmıştir. ilu şosenin ya· 
kında ınşasına başlanacaktır. Zon
guldak şehri içınde şı:hirle istas
yon arasmdakı şose ile mevcud 
diğer şoscleriıı asfalt haliııe so· 
kulması aüşiınüımek.tedir. Şehirde 
İmara taallilk euen her türıü iş
ler plan dahilinde hazır !anmakta 
ve vakii gelince tatbikata ieçil· 
mr.k üzere tertibat ıalınmaktadır. 

Buiüne 2'elinceye kadar tif-
tiklerimize rakip olan İn2ilte· 1 ı: 
renin Ka - t 1 k . . "h ıstanbul Levazım Amlrllll &abnalma Komlaronundan 

Memlekette tiftik keçi 
yetiştirilmesine çalışılıyor 
Memlekc tte bu ıene tiftik ke· 

çilerio yetiıtirilmeıine fazla e
hemmiyet verilmektedir. Bir 
tiftik keçisinden aıgari 2 kilo 
tiftik ahndıiına gör,., bu yüz· 
den memlekete her sene 16 mi· 

p muaı eme esı ıstı · ı 

salah azaltmıştır. Buoa ıebep 1 Tophanelle S.ıraç ev! maraaa-ozhaae biaaaının tamirata açık 
olarak alakadarlar Kap'ta daha ! ekliltmeye konınoştur. l~alesi 21.7.941 Paı.arteıi günil ıut 1",30 
ziyade Koyuuu yetiştiğini ve ı da Topbauede Levazın Amirlij'i Sahnalma Komisyonunda yapıla-
buradaki Merioo.slardan da faz. caktır. Keşif becieli 3625 lira 11 kurq ilk teminab 271 lira 88 
la randeman alındığını ileri ıür· kuruştur. Keşif ve şartnameıi K'Jmiayonda ~örülür. Taliplerin bel· 
mektedirler. Kap bugün beyne)· li vakitte Komisyona ırelmeleri. 
milel piyasada birincilik mev· 
kiini temameu kaybetmiştir. 
Bizim tiftikleri hem kalite hem 
de miktar itibarile Kap tiftikle
rini tamamen geçmiş ve Ame
rika ile ayni derecede bir va· 
ziyete geçm4tir, 

Tiftik yetiştirealerimiz bu va
ziyeti gözönünde tutarak düaya 
piyasasında aenelerce sonra tek
rar elde ettikleri bu baş mev· 
kii k;aybetmemek için ellerinden 
geldiğ'i kadar çalışmaktadırlar. 

İll!_~ar, -~lin~k ve ispençiyari allt, Hastahane Lvz. 

lstanbul Levazım Amlrllll Setınalma Koml•ronundan: 
Miktarı 

kilo 
2000 

50 

Cinsi 

Sufr Flör 
Euns dö Mant 

100 Ekors Doraojamer. 
Yukarıda ya:ıllı ilaçlar alınacaktır. Pazarlıkla r.biltmesi 11.7.941 

cuma günü saat 14,30 da Tophanede Lv. imirliti ••hnalma lcomiı· 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 33'40 lira kat'i teminatı ~Ol li
radır. isteklilerin belli sHtte komiayooa gelmeleri. 

MU NA KASALAR 
Elektri.k, Havagazı, Kalarifar (Tesisat ve Malz.) 

ln~aat-Tamirat-Nafıa ışleri-Malzeme·Harita 
- --·------------------~-

D. Denlzyolları ltletme U. MUdUrJUtUnden: 

S11varona yatı için Kanlıca koyunda demir mahallinde inta olnna· 

D. D. Y. ve Llmanlar1 ltletme U. ldare•lnden ı 
Mnhammen bedellf'rile miktar ve vasıfları aıafıda yazılı 3 rrup 

malzeme ve eşya her rrup ayn ayrı ihale edilmek llzere 28.7.941 pa· 
urteıi rilnil hizalarıada yazılı ıaatlerde Haydarpaf8da rar bina11 ela· 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
----------------------------------------------------------------------------------------------~----------~-

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhana Lvz. 

Cinsi Şekli Mabam. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saat Aydın Vlllyetlnden 
Kıymeti Muv. teminat 

A) MUnakasalar 
lira lira 
206 2ı,5 . 

ln .. at, Tamirat, Nafı!I ı1ıer!, Malzeme, Harita 

Betonarme tahliyeli köprilde ayak inı. tabliye yerini aç. elcs. 7097 75 
konması ahşap ıöz ile karıir ayak ilavesi 

Şose tamiri ve imalitl sınai ye inş. •kapalı z. 15371 26 

Elektrlk Havagazı-Kalorlfer (Tesisatı 

Elektrik tesisatı yap. bahçeli evler civarında 
Elektrik motörü 32 KW ve 380/220 voltluk ilç fazlı 

miltenavip ceryan için 1 ad. 

ve ,.alzemesl) 
paz. 300 --
aç. eks. 1400 -

İzmir Vilayeti 

1152 84 Bilecik Vilayeti 

Anlc. Lvz. SAK 
105 - D. D. Yolları Haydarpaşa 

14-7-41 

23-7-41 

19-7-41 
28-7-41 

11 -, 

::-ı!!!!!!!!~!!!!!~~!!!!:~!"!!!!!!!':!~:!!!!!!!!!:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!E~==-.:!!!ll!!!!!!IJ!fl--
11 

lık okulların 1941 - 1942 ders yılı ihtiyaçlan bulunan 9 k.ıl1 

matbu evrak 17.7.941 tarihli perşembe günü saat 15 de ihalesi ~ 
pılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. Fazla mıı l fünat almak 
tiyenlerin her gün vilayet daimi encümen kalemiyle Aydın maıl 

1 müdürlüfüne ve taliplerin sözü geçen güade vilayet daııni enen/ 
nine müracaatları ilan olunur. 

• * * 
6.:>0 rulo karton bitüme alınacaktır. Bak. D. D. yoUarı ilanlanol 

Mahrukat, 8eaıın, MaKina yaJları 

Elektrik motöril 20 beygir kuvetinde 220/280 volt
luk 1 ad. 

,. 580 - 43 50 > 28-7-41 10 45 Dofju Bayazit Askeri Satmalma Köml&)fonu.ıdan ı .al 
800,0JO kil~ odıın kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Elektrik mot6rD 40 KW ve 380/'220 voltluk: 1 ad. • 1750 - 131 20 > 28-7-41 11 10 Her garnizonun ihtiyacı şartnamede ayrı ayrı iÖSlcı ilwiştir·k 
Garniı.;>alata "i" talip çıKıiığı tak.iide teminatı d .ı <> oiıbelln 

Mensucat, Elblse, Kundura Çama,.,, 

Hamam peştimalı: 500 ad. 
•••• 
paz. 

flatbaa ı,ıerl Kırtasiye • Yazıhane Levaznnı 

- - Ank. Lv:ı. SAK 10-7-41 ıs -
. 
' ı 1 

alınacaktır. 

Umum tahmin bedeli 240LIO lira ve ilk teminatı da 
radır. 

Karton bitüme: 650 rulo kapalı z. 14300 - 1072 50 D. D. Yolları H. paşa 31-7-41 15 -

ıs) 

Şartnamesi 23. ı .941 günü ıaat 16 da yapılacaktır . 
hteklilerin belli ıün ve saatte kanunun 32 maddesinde t'1 

edildifi veçhile hazırhyacakları teklif mektuplarını eksiltme s• 
tinden bir ıaat evvel Komiıyon reitliiine tevdi etmeleri• 1 

Mahrukat, Benzin, Mekine Y•llart v ••• 

Maden kömürü: 20 t. 
Kok kömüril: 10 t. 
Mete odunu: 25 t. 

aç. eki. t . 14 75 22 12 Bornova Ziraat Mektebi Mild. 18-7-41 
Tran•it Yolu Erzurum Mıntaka MUdUrlUğiJnden 

MüdürlüQ'ümüze aid nakil vasıtatalarınıo bir senelik ihtiyaı:f 
mukabil c2UOO · teneke ~enzin açık eksiltme suretile mubayaa Jj 

> t. 26 50 19 87 > 18-7-41 15 30 
18-7-41 15 30 • k. o 01 50 28 12 > 

nacaktır. 
~ltek ltömGrü: 120 t.- meşe odunu: 60 • 70 t.- ru 

yarı: 120 k. 
Benzin: 5 t.- vakum yazlık: 300 k.- kıılık: 300 k.· 

valvalin: 150 it.- ıreı: 100 it.- ıraz yaft: 50 k. 

MUteferrlk 

Fıçı çemberi: 3475 le. 
Y an~n söndürme aleti: lll ad.· yanrın söndftrme 

eczası: 121 ad. 

aç. eks. 

paıı:. 

pu. 
• 

Çorum Vilayeti 1 ay zarfında 

Ank. Lvz. SAK 7-7-41 15 -

lnbisarlar U. Müd. 18-7-41 9 45 
22-7-41 10 45 

Eksiltme transit yolu Erzurum Mıntaka Müdürlüğün<lo 

edecek eksiltme komisyonu hu.ıurunda ve 28. 7.941 puartesi 
saat lS tc icra olunacaktır. 

Muhammen bedeli • 121)()0 • liradır. 

Muvaıtkat teminat bedeli <91S> tiradır. 

Bu işe ait şartnameyi her istekli Müdürliiğümilzde görebilir. 
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Bira sandıtı: 10000 ad. kapalı z. 42474 - 3186 - ,. 22-7-41 11 30 Cinsi Miktarı 

Kilo 

Kmık Beledealnden 
Tuıarı M. teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 
ihale tarihi 

Yuvarlak bel listiğ'i: 19200 m. 
Gergi ipi: 1 t.- sitil: 1 t. 
Berber malzemesi 
Kireç: 1 t.- çivit boya: 10 it.- torba alçı : 5 k.-

fırça: 1 ad. 

l:raak, Zahire, ~t. Sebze, v.a. 

Saman: 16.S t. 
Ekmek, et, sadeyafı, patatH, ıeker, k. fasulye ve 

makarna 
Mahtelif erzak (temd.) 

(B Müzayedeler 
Köhne e ıya: 16 kalem 
Meşe kayın ve rnrren maden direkleri 

paz. 
> 
) 

• 

aç. eks. 

paıı:. 

aç. art. 
• 

hilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe rirmek isteyenlerin her ırupun hizasında yazılı muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiti vesailde birlikte ekıiltme rünii saatı
ne kadar komisyona müracaatları lizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 

dır. 

1 adet 3 fazlı mütenavip cereyan için 20 beyıir kuvvetinde 220/380 
voltluk elektrik motörü muhammen bedeli 580 lira muvakkat teminatı 
43 lira 50 kuruş olup açık eksiltmesi saat 10,45 te yapılacaktır. 

1 adet üç fazlı mutenavip cereyan için 32 KW. ve 380/220 volt
luk elektrik motörü muhammen bedeli 1400 lira muvakkat teminatı 105 
lira olup açık eksiltmesi saat 11 de yapılacaktır. 

1 aded 3 fazlı mütenavip cereyan için 40 KW. ve 380/220 voltluk 
elektrik molörü muhammen bedeli 1750 lira muvakkat teminatı 131 
lira 25 kuruş olup açık eksiltmesi saat 11,10 da yapılacaktır. 

• • * Muhammen bedeli 5100 lira olan 3 adet elektrikli seyyar lca y 
nak makinesi 21.7.941 pazartesi ıünü saat 15 te Haydarpaşada gar 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alına· 

caktır. 

Bu işe rirmek isteyenlerin 382 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiti vesıkalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı 
filo saat 14 de kadar komisyon reislifine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılmakta· 

dır. 

Ankara Levazım lmlrllll Satmalma Komlsronundan : 

Bahçeli evler civarında tahminen 300 liralık elektrik tesisatı yap
tırılacaktır. 

Pazarlıtı 19 temmuz 941 perşembe rilnü saat 15 de Anltarada 
Lv. ilmirliti 1ahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

lıteklilerio tayin edilen zuanda komisyonda bulunmaları. 
Şartnamesi herrün ötleden ıonra komiıyoada ıörülebilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. v. Satınalma Komisyonundan : 

Beher çiftine tahmin edilen fiatı 720 kurq olan 50.000 - 65.000 
çift B. Tipi kundura pazarlıkla satın alınacaktır. lhalui 10. 7 .941 
Perşembe ı.ünü ıaat 11 de Ankarada M. M. V. Satınalma Komiı-
7onunda yapılacaktır. Kati te111inatı 44,940 llradır. Enaf ve tart· 

Ankara Lvz. SAK 15-7-41 15 -
> 15-7-41 15 -

• 15-7-41 ıs -
,. 15-7-41 1) -

10-7-41 Sivas Veteriner Müd. 
Bornova Ziraat Mild. 18-7-41 15 30 

Çorum Vilayeti 1 ay zarfında 

M. M. V. SAK 10-7-41 11 -
Karabük Devlet Orman İtlet. Revir 15-7-41 14 -

AmirliQ"i 

nameıi 2340 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin kanuni veaika· 
larile belli nkitte komiıycma gelmeleri. 

• *,. Beher metresine tahmin edilen fiyat 31 kuruş 90 santim 
olan 4,150,000 metre çamaşırlık bez pazarlıkla satın alınacaktır. 
100.000 metreden atağı olmamak şartiyle ayrı ayrı talipltre de ve· 
rilebilir. İhalesi 9.7.971 Çarşamba günü saat 1~ de Ankarada M. 
M. V. Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ev.af ve şartnamesi 
50 liraya komiıyondan alınır. Taliplerin teklif edecekleri miktar 
iizerinden kanuoi kati teminatlariyle belli vakitte komisyona ıel
meleri. 

Ankara Levezım Amlrhii Satınalma Komisyonundan 
Pazarlıkla 500 adet hamam peştemalı satın alınacaktır. 

Pazarlığı 10 Temmuz 941 perşembe günü 1aat ıs te Ankara 
Levazım Amirliği Satınelma Komiıyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin aynı ıün ve saatte Komisyona relmeleri. 

lstanbul Hava Mıntaka Depo AmlrllGlnden 
1800 metre mühürlü nümunesi evsafında branda alınacaktır. 
Katı teminatı elan 689 liranın Bakırköy Malmüdürlüfüne ya· 

tırılarak makbozlarile beraber 10.7.941 Perşembe ıünü saat 14,30 
da Yeşilköy Hava Mıntaka depo amirliği satınalma komisyonunda 
bulunmaları. 

M. M. Veklletl Satınalma Komisyonundan 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı S80 kuruş olan 10,000-15,000 

çift H. tipi kundura pazarlıkla münaluısaya konmuştur. lhaleıi 10. 7.941 
perşembe ıünü saat 10,30 da Ankarada M. M. V. satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Kati teminatı 11,200 liradır. Evsaf ve şartnamesi 
435 kuraşa komisyondan alınır. Taliplerin belli vakitte komisyona 
ielmeleri. 

---------- ---- -----
Linit kömilril 
Makine ya~ı 
Makine yatı 

c.Vakom> 

8)000 1062 50 
550 275 00 
365 237 26 

79 69 
21) 63 
17 80 

R _______ ,..,,,,. 
21.7.941 Pazarlı~ 

» • > ) 1 

• • , > 

Belediye Elektrik fabrikasının 941 mali yılı ihtiyacı için satııı 
lınacak. 

Teminat ve pazarlık gilnü yukarıda yazılmıştır. Saat 16. 
Pazarlık Kınık Belediye Encümeninde yapılacaktır. 
Taliplerin belli saatten Önce teminatlarını Belediye santiıtına 

hrmaları ilin olunur. 
li 
.c 

Mudanya Seledlreslnden ı 
250 ton lavemarin kömürü (le.. zarf usulil) 

20 ton odun 
1 ton makine yatı 
1 ton silindir yağı 

10 aded ufak tene~e ıaz 
50 kilo üstüpü 
13 metrolik makine kay•f•· 

Elektrik santralı için alınacağı evvelce ilan olunan 7 kaleııı 

vaddın müddeti içinde talibi çıkmadığ"ından eksiltme 8.7.9·U ~alı ıf 
ne 11zatılm1,1ır. Taliblerin o gün ~aat 15 le toıninallarile beled 
encümenine miitacaatleri ılan olunur. 

Ankara Levazım Amlrlljl Sat.nalma Komlsyonund" 
A,ağıda cins v~ miktarı yazılı ınıılzeıne pazarlıkla satın .ı

caktır. 

Pazarlığı 7 temmuz 941 pazıırt eııi gıinil saat 15 l• Ankara 
mirliti satın alma komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona g,.lmeleri . 
Kilo Cıı.ııi 

SvJO benzin 16v0 litresi doKı.İm olacaktır. 
JJO yazlık voaı.um 
300 kışlık \ -~Jaı 
150 valvalin 
100 gres 

SO gazyağı 

Topkapı Maltepeslndekl Satanalma Komlsyonundl 
'.l6.6.941 tarihinde ihalesi yapılan 50 bin liralık gazya2'ının fı1 

makamca gali görüldüğünden tekrar pazarlıkla saunalınacaktır. 
İhalesi 9.7.41 Çarşamba ıünü saat 10 da yapılacaktır. ŞartP; 

ler her gün mezkur komisyonda görülebilir. 
SO bin liralık gaz yağı icın teminatı lcat'ıye 7.SOO liradır. 
lsteklilerin mezkur gün ve saatte temioallarile beraber Top~ 

Maltepe eslci Askeri Lise binasındaki Satıııalma Komisyoauo• 
racaallan. 

Müteferrik - . 
Deniz Levazım Satlnalma Koml•yonundan: 

Tahmin edilen bedeli 11.800 lira olan 2000 metre talebe elbi· D. D. Yolları ı,ıetme MUdUrlUğUnden : 
selik kumaşının 10 Temmuz 941 perşembe l'ÜnÜ saat 15 de pazar· Muhammen bedeli 12 bin lira olan 200 ton ateş toprağı 17·'.· 
lıkla ekıiltmesi yapılacaktır. perşemba günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
· fık teminatı 885 lira olup şartnamesi her gün komisyondan pa• misyon tarafından kapalı zarf u~ulile satın alınacaktır. 

rastı olarak alınabilir. Bu işe ıirmek istiyenlerin 900 lirahk muvakkat teminat, kaııd; 
İıteklilerin belli gün ve saatte Ka11mpatada bulunan komiı· tayin ettiği vesikalarla tekliflerini mııhttvi zarflarını ayni ~iiıı 

rondı hazır bulunmaları . ~ 14 e kadar komisyon reiılitiue vermeleri lazımdır. 



Bu l·ş 't d 1 k · d n pnrıısız olarak dağıtılmaktadır e aı şart ame er omısyon a .. 

tanbul Levazım Amırİıoı sattnalma Koml•yonundan 

Kilo 
800 ~0/12 Balık ağı ipli2i 
800 60/12 • • > 

Yukarıda numaraları yazılı 1600 balık atı ipliği pazarlıkla alın 
uıacalttır. \halesi 14. 7 .94 ı pazartesi günü saat 14 de Tophanede L v. , 

.ı/irliti satınalma lrnmisyonunda yapılac~lchr .. Tahmin .~ı:_d~li 90':10 
a ilk teminatı 678 ıiradır. Numunelcrı komısyonda ıroruluı . Talıp· 

1 in belli vakitte koıniyona ıtelmeleri. 
k ti •*• Müteahhit naaı ve hcsabma 449 timar fırçası alınacaktı r. Pa
~/hlda eksiltmesi 14. 7 .94 l pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede 
u • amirliti satınalma 1<omisyonunda yapılacaktır. Nümunesi komis-

görü\ür. Taliplerin 37 lira 4 kuruş ilk teıninatlari le belli vakitte 
misyona ıelau:ieri. 

ıol 

Devlet Demir Yollar. ltletme U. MUdUrlilğUdon : 
Muhammeu bedeli 7800 yedi bin seki:z: yüz lira olan .J.2 kalenı 

ü aletleri 19 ağuıtos 1941 Salı a-ünü saat 15,15 de kapalı zarf 
ı .alile Aokar.tda İdare Bina.sanda satın ahnaaaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin :>35 beş yüz seksen beş liralık mu
ir ltkat teminatla kanunuo tayiıı ettiği vesikaları ve teklifJerlni 
:ıetfni fÜn saat H ,15 e Kadar Komisyon reisliğine vermeleri lii

adır. 

O Şartnameler parasız. olarak Ankarada Malzeme dairesinden 
•darpaşaaa Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıhlııcaktır. 

tJI ,. 
ıkara Levazım Amirllgi Sallnalma Komisyonundan : 

t\evcut nuıuuneıine ~öre 1500 kilo .itil 1000 kilo gergi ipi satın 
11acaktır. 

• ~Pazarlığı 15 tem. 941 salı günü saat 15 te Ankara Lvz. A. 

M1'NAKASA GAZETESi 

zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir, hale le 
157.941 salı ııünü aat 15 de ı>aimi Encümende yapılacaktır. Ta
libıerin ilk teminat makbuz veya mektupları, 941 yılına aid Tica
ret Odası Vesikaları "e kanunen ibrazı lazım gelen diier vesaikle 
2490 numllrah kanunun tarifatı çevresinde haz.ırhyacakları teklıf 
mektuplarını ihale günü saat 11 e kadar Daimi Eo mene verme

ler lazımdır. 

Topkapı Mattepeslndeki Sat.nalına Komisyonundan: 
Aşağ'ıda ciıı.:ı, ıııiktarı tahmin edılen bedeli ile ınuvaklcat teminat

ları ihale ~u ıı ıi v~ saatl~rı yazılı beş kalen erzıık k.ı.p alı zarf usulile 
satın alınacaktır. ~ u namesı her gün komiı;yonda gorülebılir. 

1steklı1erııı ih;aıe ıtaatındt:n bır saat e vvel komısyoııa vermeleri i
cabeden teklıf mektupları ve muvakkat leminatlarile birlikte Topkapı 
Maltepesi eski a keri lise bınasıodaki satınalma komisyenuna müra· 

caatları. 

Cinsi Milttarı 
Teminatı 

Tahmin edilen Muvakltatesi 
ihale 

Gilnü tııribi suti 
bedeli lıra lira 

Ayaktan sı~ır 9838 ton 
veya sı2'ır eti 

Pirınç 

.jade ya~ı 
Zeylin yağı 
Sabun 

oUO loıı 

1U40 lun 
.>UU tc..ıı 

:mu ton 

3,443,3uo 

2ö8,ouu 
l ,!i:W,OOU 

'..!!>5,0UO 
144 uoo 

1170'19 Salı 2.l.7.41 

1527ll Salı 22. 7 .4 ı 
6ts3)U çar~am.23.7.41 
139:>0 ) 23.7.41 
8450 perşem.24.7.41 

izmlt A&kert Sabnalma Komisyonundan : 

11 

15,30 
11 
15,3 J 
11 

Aşağıdo yazılı mevat bir ay zarfında pazarlıkla salın alınacaktır. 

Talıplerın 1. 7.94 l ve 1.8.!Nl ıüniıne kadar lzaulte Akarcada ilk o
ku\da bulunan askeri satınalma koınısyonuna 2'elmeler!· 

~5:>6 toıı oduıı. 
:>o, loO kılo sabun. 

( inhisarlar U. Müdürlüğünden : l 
... ------------------------------~ 1. - ldare ihtiyacı için •3475• kr. fıçı çemberi pazarlık usulile 
satın alınacaktır. 

2. - Pazarlık 18-7-941 Cuma ıünü saat 9.45 de Kabataşh Le
vazım Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır . 

3. - Evaaf liste ' i ıozü geçen şubede görülebılir. 
4. - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan fÜn ve saatte med ı1r 

Komisyona müracaatları. (5504) 1-4 

Cinsi 

Yanıtın söndürme aleti 

• > eczıısı 

• * • 
Mık tarı 

111 adet 
Ul .. 

) 
) 

Eksiltme şekli Saati 

Pazarlık 10,45 

1 - Mevcut şartnameleri mucibince yukarda cinı ve miktarı r•· 
zıh malzeme müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 

il - Pazarlık 22.7.941 salı ıünü hizalarında yazılı saatlerde Ka
bata,ta L•vnım Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

ll1 - ~artnaıne ve nuııunelr.r :.otu geçen Ş.ıbede görülebilir. 
IV - lst--!dilerin ek,iltrne için tayın olunan gün ve saatte teklif 

edecekleri f ı yı\t uz .. rınden ~ o 7 , J g-üvenıne paraıile birlikte mezkılr 
Komi!ıyona müracaatları. (5489) 1-4 

* * * 
ı - Çivisi idaremiz tarafından verilmek üzere 10.000 adet bira 

sandığ'ı şıırlnamesi mucibince kapalı zarf usu\ile sahn alınacaktır. 
2 - 10.000 adedinin muhammen bedeli 42.474 lira 0~ 7.5 muvalc-

kat teminatı 3186 liradır. 
3 - Eksiltme 22.7. 941 sah ıünü aat l l.30 da lstanbu\da Kaba· 

tt'şta Levazım Şubemizdeki Alıın Komisyonunda yapılacaktır. 
t - Şartname sözü ıeçen Şubeden ve l-ımir Ankara Ba.ımüdilr

lüklerinden parasız alınabilir • 

İ Al. Ko. da yapılacaktır. 
lıteklilerio tayin edilen zamanda Ko. na ielıneleri. l 
~ Muhtelıf berber malzemesi satın alınacaktır. 
e,ıPazarlığı 11 tem. cuma ıcünü saat 15 te Ankara Lvz. A. Satın

Ko. da yapılacaktır. 
lıteklilerin tayin edilen zamanda Komisyona gelmeleri. l 

Ezine Satmalma Komisyonundan 
Aşa~ıda cmı; ve miktarları yazıh ve bedeli muvakkat teıninat

Jarı bılcıirıkn sebzeler Ezine bırlıklerı için kapalı zarfla satın alı
nacaktır. lhalesı lö temmuz 1~41 cuma gunu saat llS ue Ezinede
ki Askerı :>atınaı~a Komiıyonunda yapılacaktır. :;>eraitioi gör
mek ısleyeıılerıu her guu Komisyouda gorebuırler. lıteklilerin i
hale gunu ve ıbaıe ı;aatinden bır saat eveti Komisyona teklif ve 
tewuıat mekluptarıyle ve ~490 nyaıı ka uunoa ya:uıı \eıikalariyle 

5 - Münakasaya girecekler 2500 vt-ya 5000 aded için de teklifte 
bulunabileceklerine göre mühürlü tek.lif mektuplarını kanuni veaailde 
teklif edecekleri miktar üzerinden "e 7,5 ıiivenme parası makbıııı:u 
veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale 
günü ek"lilt me saatinden bir uat evveline kadar mezkı1r Komisyon 
Başkanlığına makbuz nıukabilinde vermeleri lb.ımdır. (5397) 1-4 

•* * Komisyonda mevcut nümunesine jÖre 19'.lOO mehe yuvarlak 
lastığı satın alınacctklır. 

salı ~ünü saat 15 te Lv . amirliği sa l ın- blrlıkte K.um11yona müracaatları ılaıı olunur. Pazarlıtı 15 temmuz 941 
.. Ko. da yapılacaktır . 

lsteklilerin tayin edilen 
Cinılerı h.ilo Muhammen Muvalı.kat 

zamanda Ko. bulunmaları . 
il••* Aşağıda cins ve 

acalttır. 
miktarı yazılı malzeme pazarlıkla satın 

azarlı~ı 8 temmuz 941 :.ah a-ünü saat 15 Je Ankarada 

1~ti sahnalrna komisyonunda yapılacaktır. 
l.v. a-

t 
Taze çalı faıulye 

Ayşekadın 

Patlıcan 

'tl.ıOUO 

lOlıOO 

19000 
ııoco 

oeddi 

4liv0 ();) 

:rnv1J ou 
19\JO lıO 

llUv uo 
l <! UU UO 

1'.lUU Oü 

teminatı 

300 00 
325 00 
142 )0 

ıteklilerin belli jÜn ve saatte komisyona gelmeleri. 
Kilu Cinsi 

Domateı. 

Yeşıt biber 
Bamya 

8000 
t>UUO 

82 oü 

90 00 
90 00 

1000 Kireç 

ıo Çivit boya 
5 Torba alçı 
1 AdH fırça 

.. "' 
lira sandığı, yangın ıöndüarme aleti ve eczası ile 
ıcakhı. Bak: lnhiı;arlar U. Müd. ilanlarına. 

fıçı Çl'mberi 

P? w-z: ·:=-s ! M - _c:rırv"!'I,_, .... 

rzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
lstanbul Belediyesinden : 

.,in bedeli İlk teminatı 
~78,50 29894 06 

dl 

ı'. 
ıJioos,ı5 3150,39 

Cerrahpaşa, Aaseki, Beyot-lu ve Züh· 
revi Hastalıklar hastanelerile, Zeyneb· 
kamil Doğumevinin yıllık ihtiyacı için 
alınacak 144500 lilre çiy süt, 38000 litre 
pastörize süt ve 750 kilo yoğurt. j 

Cerrahpaşa, Haseki, Btıyoğlu v~ Zuh- f 
revi Haıtalıklai baltanelerile Zeyneb- \ 
kamil Doğumevinin yıllık ihtiyacı için l 
alınacak 76373 kilo beyaz kaman eti. 

tdfıahmin bedellerite ilk teminat miktarı yukarıda yazılı işler \ 
a'İ ayrı kapalı zarf usulile elısil\mtye konulmuştur. Şartnameleri 

p~ 

• 

.1 
tcı 

T.C. 

tl R6.-6T 
BANKASt 

lskenderun Askeri Satınalma Komiayonnndan: 
Aşaaıaa yı&zılı mcvaduın kapalı Z•u tıa ekı.ıltmeleıı hızalarıııda ya

zılı gun ve ı;aatıerue hkeııuerunaa Aı.11.eıı .::uılınaima Komııyonuııda 

yapılı&caktıı. Talıplcrın kanuni vcsıkalarıle teklıt mektuplarını ıhalo 

aaallerındeıı bır saat evvel komısyona vcroıelerı. Evsaf ve şartname
lerı kuwıııyunda iOrulıir. 

Cınsı Mıklaı ı 

Pirinç 

.::iade yai 
Sa2ır elı 

Sıjtıı etı 

Sı2ır etı 

Kı l o 
) °lUUIJ 

lo\JU 

16UUO 
8:>UOU 
7-lUvO 

Tutarı 

Lira 
ıtsnu 

:l-lUUU 
'1Uüli0 
"212.>U 
HbOO 

Teminatı 

Lua 
1404 
18\JO 

3u0u 
15~4 

1J88 

ihale i'ıinu 

ve saati 
lti.7 .94 l 

18.7.941 
19.7.941 
"21.7 .~4.l 
:ll.7.~Nl 

9 
lJ 
9 
9 

l.) 

Bahkh Rum Hastanesi Vakıf MUtevellillllnden ı 

Hastanemize lazım olan 4U kıiu kuru ot balya halinde 13 bin ki
lu k.uru saman 2!>U oın kı!o arpa, ııçık ek~ıltrue ıle satın alınacaktır. 

Açık t:k~ıllme ıle ~atın alınacaiından, tksıltıneye 2irmek blıyen
lerııı ek.sıllıneııın yapılacaıı·ı l.> . 7 .~41 tarıiııı ı.ah ırun\i :.aat 14 de Bu
yuk Baııltıı handa ö~ sayılı muteveılııı;.; burosuııa, yuzde 7 1/2 ek
sıltmeye ıştııak ve yüzue 7 ı {I. aaha da ıhale ttıwınat aı-çesile i'el· 
melen ve ekı.ıHme şarllarıııı havi şarlnawtıııııı d.e mezkur buro dıvan
lıaııesine yapıştınldı~ı ılan olunur. 

Trabzon Askeri Sabnalma Komisyonundan : 

57.600 kıla ~ı~ır eti almacaklır. Pazarlıkla ekııiıtınesı b.7.941 sah 
gimü saat 10 aa Tra.bzoııda askeri saluıalma komıayenuııda yapılacak

tır. Tahmin bedeli 15,552 lira teminatı ~~::ı'.l,hO lıradır. Taıiplerın 

beilı vakitte komısyona gt:lmeierı. 

(üt. VAMl DvRUUNCÜ !JA )' r Al>A) 

;tfi:VtET ' DEMİRY,OLLARl VE liMAN'LARf" 
·;. ~: i5LETl1EGEHEl DİBEXTÖRlüGUNDEN · 

Muhammen bedeli 14,j.,0 lira olan ve 20 metıe murabbalık 
topu 40 kilo gelen 650 rulo beton inşaat için tecrit veya bina 
damlarını örtmek için ala cins karton bitüme 31.7.1941 perşembe 
günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası ciahilindeki Ko· 
misyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek isteyenlerin 1072 lira 50 kuruşluk muvakkat te
minat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf
larını ayni gün saat (14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan para11:ı: olarak datıtılmak
tadır. 

(5503) 1-4 

• • • 
1 - İdaremizin İstanbul bira fabrikasında mevcut 1470 ! kilo 

üçüncü ve 11854 kilo ikinci nevi at arpası puarlıkla satılacaktır. 
2 -Pazarlık 8.7.941 sah ıünü saat 11 de Kabataıta Levazım Şıı

bemizdeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Nümeoe sözü jeçen şubede ıtörillebilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan rün 

edecekleri fiat üzerinden °e 15 rilvenme paralariyle 
Komisyona müracaatları. 

• • • 

ve saatte teklif 
birlikte mezk.Br 
(5440) 3-4 

1 - Keşif, şartname planı mucibince idaremizin Paıabahçe fa9-
rikaaında yaptıracafı yol ve kanalizasyon ve lıeamiyat i4i upalı 
zarf uıulile ek!iltcneye konmuştur . 

2 - Keşif bedeli 28,190,'30 lira 0
'• 1,5 muvakkat temioah 

2114,27 liradır. 
3 - Ek!!!iltm"' 16.7.911 çarşamba ıtilnil saat 15 de Kabataıt• 

Levazım Şubemizdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname sözü feçen şubeden ve Ankara, lr.:mir Bqmtıdiir

lüklerinden 140 kuruşa alınabilir. 
5 - Münakasaya girecekler münürlu teklif mektuplarını kanuni 

vesaikle 0 o 7 ,5 (ÜVe:ım~ parası makbJZU veya '-•nka teminat mek
tubunu ve prtnamesiniıı • F • fıkrasında yazılı v"s.ıiki ilıtiva edeeelc 
kapalı zarflarını ihale rünü ek~iltıae saatinden bir saat evvelin• 
kaJar m•ıkılr K•>mhyll:ı Bıaşkanlıtına ınatbuı ın..ılcabilind' verilıaHİ 
lazımdır. (516S) 3-4 

* • • 

1 - Mevcut şartname ve nürnuneleri mucibince 4342 metre yasar, 
yuvarlak ve kıvrılmış kayış pazarlıkla satın alınabaktır. 

'J. - Pazarlık 22.7 .941 Salı ıün ii saat 11 de Kabataşta Levaıı:uu 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümııne sözü geçerı şııbede ıörülebileceti ıribi şartnameler 

de parasız alın3bilir. 
4 - lstı>klilerin paz ·ırl ık için tayin olunan riln ve saatte teklif 

edecekleri fint üıeri •ıden °'u 7,5 ıüvenme paralarile '-irlikte ıae&kGr 

Komisyoıııı uıüracaııtları. (5:,44) 2-4 

* • • 

1 - Paşabahçe fabrikamızın yenı ınşa olanan binaya naldi do· 
layisile tedarilcine liizum hasıl olan tesisat levazımı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhammen bedeli 10.930,54 lira "• 7,5 muvakkat teminatı 
820 liradır . 

111 - Eksiltme 15.7.941 sah rünü saat 11 de Kabataşta Levazım 
Şubemizdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

l v - Şartname ve müfredat listesi ıözil reçen Şulteden paruı:ı 
alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarıoı kanu:ıi 
vt-saikle 0 o 7 .5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektu
bunu ihtiva edecelt kapalı zarflarını ihale giluü elcsiltme saatinden 
bir sant evvel mezkur Komisyon 8aşkanhfıoa roakbu:ı mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (5249) 3-4 

••• 
ı - Mevcut şartname ve nümilnesi mucibince 600.000 adet kuta•• 

çubuğu kapalı zarf usulile eksiltmeye lconmuıtur • 
2 Muhammen bedeli 8040 lira 0 ı ·ı,5 muvakkat teminatı 605 li-

radır. • 
3 - Eksiltme 9.7.941 çarşamba rilnü saat 15 te Kabataşta Levazım 

Şubemizin Alım Komisyonunda yapılacalchr.: . 
4 _ Şartname sözil ıeçen şubeden parasız ahnabılecefı gibi nümuae 

de rö ülebilir. 
5 _ Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplannı kanuni ve

saikle O/o 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek kapalı urfını ihale rünü eksiltme saatle
rinden bir saat evveline kadar me:ıkür Komisyon Baıltaiı\ıtına 
makbuıı: mııkabilinde vermeleri liıı sadır. (~~7) 4-1 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui (0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

ti§§ er z Bolaylr Askeri Satmalma Komisyonundan: 

Objet de l'adjudlcatlon Mode 
d'adjudioat. 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieuıc d'adjudication et du 
Cahier de~ Charges Jours Heures 

A~ağıda cins miktar ve muhammen fiyatı muvakbt temini 
ihale saatleri yazılı ü.ç kalem taze sebze kapalı zarf u~uliyle s• 
lınacaktır. 

Adjudications au Rabais 
Elcsiltmesi 16.7.941 çarşamba giinü ibale saatleri ayrı ayrı J 

üzere aşa2'ıda hizalarında yazılı saatlerde Bolayir civarında 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Posta No. su 70i) dür. .Je 

Constructlons·R6paretlon-Tr•w. Publlc•-M•t6rlel de Con•tructlon· Cartogr•phle Şartnaınesini görmek istiyenlerin m~zkılr günde ilı.ıle saatler' 
lııir saat evveline kadar teklıf mektuplarını Ko.na vermeleri. Bo 

Conıtr. et repar. chaussee et trav. d'arts sur route Pli cacb. 15371 26 1152 84 Vilayet Bilecik 
İnönü • Kiltahya 

23-7-41 15 - teıı sonra ıelecek mektuplar kabul edilmez. Postada ıecikıne" , 
bul edilmez. Sebzeler bir müteahhide ihale edilecefi gibi ayrı • 

Repar. et oonstr. colonneı de poot a tablier 
beton arme 

Publique 7097 75 

Eleclrlt.iti ·C r.z-C t 11 ~ffes e Centre 1 (lnatellatlon et Met6rlel 
lnıtalJ. electrique entre les maisons a jardios Gre a ııre 300 -
Moteur llcctrique de 32 klv. de 380/ l20 volt, a P11blique 1400 -

troiı pbasea et iıı courant alternatif: 1 p . 
Moteur electrique de 20 C. V. et de 220/380 

volt: 1 p. 
Moteur electrique de 40 ki v. et de 380/220 

volt: 1 p. 

> 510 -

> 1750 -

Hablllew. ent·C he u•auree-1 l••u•~Culra 

Couvre • corps (peştimal) pr. bain: 500 p. Gre a rr6 

Travaux d'lmprlmerle·Papeterle·Fournlture de Bureaux 

Carton bitum~: 650 rouleaux Pli cacb. 14300 -

Combuatlble - Carburant • Hulle• 

Benzine: 5 t.• vacoum d'ete: 30(} k. id. d'hiver 
300 k.- valvaline: 150 k.· rraisae: 100 k. 
petrole: 50 k. 

Charbon de terre: 20 t. 
Colte: 10 t. 
Boiı de ebene: 25 t. 
Charbon de Çeltik: 120 t.· bois tle cb~neı 60-79 t. 

petrole: 120 it. 

Dlver• 
Cerceaux de barit: 3475 le. 
Extiocteur d'incendie: 232 p. 
Caiaaes pr. biere: 10000 p. 
Caeutcbouc rond pr. ceinture: 19200 m. 
Diverseı cordes: 2 t. 
Articlea pr. coiffeur 
Chaux: 1 t.· indiro: 10 k .• plltre dans sac: 5 le.· 

brosae: 1 p. 

Provlslona 

F oin ıec pr amballaıe: 350 t. 

L6ıumea: 19 lots 
Viantle tle boeuf: 74250 k. 

Anberıines: 12 t.· combeaux frais: 2.5 t. 
tomates: 7 t.· poivres pr. dolmas: 3.5 t. 
persil: 700 faisceaux (pr. la region a' Anatolie) 

Auberrınes: 31 t.· combeıux frais: 10 t.· to
mates: 24 t.• poivres pr. dolmas: 4.8 t. 
persil: 4700 faisceaux (pr. la region de Rumeli) 

y orhourt: 50 t. 
Lrit: 30 t. 
Saven: 100 t. 
Huile d'olives: 1710 k.· olives: 320 k. 
Abricots secs: 17 t. 
Riz de Tosya: 3 t.· baricoh horoz : 800 it.· poiı

cbiche: 800 k.· beurre d'Urfa: 400 k.- Hl: 400 
k.· savon: 2.SO it. 

Beurre: 4.5 t. 
Riı:, baricotı, bourre et autreı proviıionı 
Foin: 2110 t. 

Paillo: 1730 t. 
Viande de mouton: 8 t. 

Haricots anekadın 7.5 t.- id. barbounya: 10 t.· 
courreı: 7 t.· conoombres: 800 p. (pr. la r&
rlon d' Anatolie) 

Haricets aytekadın: 24.5 t.· id. barbounia 31.5 t. 
courıes: 23 t.· coocombres: 6)00 p. (pr. la 
reıion de Roumelie) 

Viande de boeuf: 600 t. 
Be ur re: 
Viande ele beeuf: 792 t. 
Beurre: 170 t. 
F oln: 1830 t. 
Viande de boeal: 250 t. 

Gr! i rr6 

Publique la t. 14 75 
.. la t. 26 50 
• le it. O 01 50 

> 

Pli cach. 
Gre i ıre 

• 
> 

> 

Publique 
Pli cach. 

.Pli cach. 

Pli cacb. 
) 

.. 
Publique 

> 

• 

Pli cacb. 
Publiquo 
Pli cach. 

Publique 
Pli cach. 

> 

) 

Pli cacb. 

> 

• 

--
42474 -

17&20 -

2i82 -

6187 -

15000 -
5400 -

44850 -
1286 60 
1530 -
2526 50 

7425 -
1416 45 

le k. O 04 50 
4000 -

le k. O 45 
64800 -

le k. O 24 
le k. 1 35 
le k. O 04 

7SOOO -

Vilayet lzmir 14-7-41 11 - müteahhitlere de verilebilir. 
Cinsi Kilo M. fiyatı 

Patlıcan 62000 35 
Patates 62000 15 

Com. Aoh. lntend. Ank. Domates 25000 20 

M. bedeli 
21700 
9300 
5000 

Teminatı 

1627 50 
697 50 
375 00 

İhale ıüoa 
11. 7.941 
11.7.941 
11.7.941 

r 

1 

105 - 1-ere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 
19-7-941 15 -
28·7·4t 11 -

43 50 • 28-7-41 10 45 

131 25 > 28-7-41 11 10 

Ömerli Askeri Satmalma Komisyonundan : 
AşaR-ıda yazılı sebzeler alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2İ· 

Pazartesi günü saat 14 de Ôınerlıde askeri satın alma komisyıı' 
yapılacaktır. l!k teminatı 300 liradır. f.v:ıa{ ve şartnamı'Jsi koıııi'1el:I 
da görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. lbal 

Cinsi Mik.trn k.ilo 
Ayşekadın fasulye 14,300 

- - Com. Ach. lntend. Ank. 10-7-41 15 - Kabak 14,300 re 
tal~ 
yü 

Domates 8 ,350 

1072 50 lere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 31-7-41 15 - Pendik Bakteriyoloji EnstitilsU MUdUrliJIUndehyr 
Muvakkat Azami tah. Tahmini Miktarı Cintİ bu~ 
teminat bedel fiatı Azami tahmini Asıari·Aı:ami ıur 

- - Com. Aoh. Intend. Ank. 7-7-41 15 - Lira K. Lira K. Kuruş Kilo Baş tea 
85 80 1144 00 26 440ıJ ayakla 70 • 110 Kıvırcı~ leb 

ma jılleye 

22 12 Dir. Ecole Aıricultare Bornova 18-7-41 15 30 
18-7-41 15 30 
18-7-41 15 30 

Yukarıda yazılı asgari 70, azami 110 baş kıvırcık !toyun aÇ ~u 
siltmeye konulmuştur. rol 19 87 > 

Eksiltme 23 temmuz 1941 tarihine muudif çarıamba günil rin 
14,30 da lstanbulda Cağaloa-luda Yüksek Mektebler Muhasebecı1'1i~ 

28 12 > 

3186 -

128 25 
123' 50 

163 65 

464 02 

1125 -
405 -

3363 75 
96 50 

114 75 
189 49 

556 88 
106 23 

Viliyet Çorum tlaoı l mois 

C. A. Econ. Monop. Kabatache 

Com. Ach. Intend. Ank. 
.. 
> 

> 

S. A. T. de Boutailles et Verrerie 
a Perşembepazar 

Com, Ach. Ecole Metiers lst. 
Com. Ach. Umite Gendarmerie 

Ambulanle de Hatay · 
Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 

18-7-41 
22-7-4t 
22-7-41 
15·7·41 
15-7-41 
11-7-41 

8-7-41 

11-7-41 

17-7-41 
18-7-41 

yapılacaktır. ta 
lşbu eksilttôeye girmek isteyenl"r her gün miiessese wiidürl •en 

müracaat ederek şartnamesini ıörcltilirler. tııf 
Eksiltmeye gir aıek isteyenlerin yukarıda yıuılı muayyen ol-'lte 

Ye saatte 2490 numaralı kanunda yazılı şartlar dahilinde temiııJlti 
9 45 i le birlikte yukarıda sözü reçen muhaseltecilikte teşekkül edece~ etQ 

10 4, dik Bakteriyoloii Enstitiısu satınalma komıııyonuna ınurııcaatlerı kel 
11· 30 •*• val 
15 - Muvakkat Azami tahmini Tahmini Miktarı : 
lS - teminat bedel fiatı Asgari • Azami Azami Azami tİ al 
15 - Lira K. Lira K. Kuruş Baş Kiıo no 
15 - 5 ı 7 50 6900 00 23 220 300 30,000 Yerli ve Ü 

dana af ~1 Yukarıda yazılı aşg.ııri 220, azami 300 baş yerli ve has5•f e •
1 

H - J 
14 _, 

14 -

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. lmı. 
er 

Eksiltme 23 temmuz 1941 tarihine musadif çarşamba ı&Ji til 
at 14.30 da İıtaobulda Cataloı}'lunda Yüksek Mektebler r.f- bl' 
beciliQfode yapılacakbr. biı 

İşbu eksiltmeye ırirmek iıteyeı.ıler her gün Peodikte mii' m 
müdürlüğüne müracaatle şartnaınesi ıı i göreoilirler. %ı 

Eksiltmeye girmek isteyenlerin yukarıda yazılı muayyeıı d 
ıün ve saate 2490 numaralı kanunda yazılı şartlar dahilinde iıı 

natlarile birlikte yukarıda sözü geçen muhıı~ebecilikte teşelı)' ci 
18-7-41 15 - decek Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Satııırlma Komisyonuıı' a~ 

1g.7.41 15 -

racaatleri. 
!s tekliler mel • .' ublarına ek:.~'.tm_ saatind~n bir saat evv • .Jİ r 

Com. Acb. Command. Mil. lıt. Fındıklı 19·7-41 11 Jar .:auhasebeye \ ,·miş Glac .... ~.ırJar. 
• 19-7-41 11 30 

14 30 
14 -
14 -
14 -

Com. Ach. lotend. Mar. Kasımpaşa 8-7-41 
Com. Perm. Muoicip. İstanbul 14-7-41 

Procureur Gen. lst. 

Hôp. Nümune Anlt. 
Com. Perm. Municip. İstanbul 
Com. Ach. Mil. Tirilye et Ank. 

Bursa, lst. Balelceııir · 
.. 

14-7-41 
14-7-41 

8-7-41 11 -
9-7-41 14 -

25-7-941 10 -

Dl 

Ankara Levazım Amlrlili Satmalma Komisyon""' c 
Pazarlıkla 75 ton bulgur alınacaktır. Beher kilosuna ti ; 

edilen fiat 18 kurut olup ihalesi 8.7.941 salı fÜnÜ saat 1 l ~ 
Nümuneıi Komisyonda herırüo görülebilir. Taliplerin jl,f 

teminatlariyle birlikte Ko. na müracaatları. r1 
ve 

• • • Kapalı zarf usuliyle 140 toa patlıcan alınacaktır. 
Beher kilosuna tahmin edilen fiatı lO kuruştur. İhalesi J dı 

ok1 cuma ıünü saat 15 dedir. 1 

500 - Com. Ach. Milit. Çanak. 
19-7-41 9 -
14-7-41 16 -
18-7-41 15 30 

Muvakkat teminatı 1050 liradır. Taliplerin saat 14 d• 
mektuplaranı Komisyona vermiş olmaları lazımdır. İıte~ 
Komisyona müracaatları. 203 32 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

659 25 

145SO -
4390 -

10754 -
13063 -

4910 -
5000 -

, 18-7-41 

Cem. Ach. CommanJ. Mil. lst. Fındıklı 21-7·41 
Com. Acb. Milit. Kars 21-7-41 
Com. Acb. Milit. Sarıkamış 9-7-41 

> 9-7-41 
.. 9-7-41 
• 9-7-41 

15 30 

16 -
16 -
15 -
ıs -
15 -
15 -

• • * 500 ton saman pazarlıkla satın alanacaktır 
Pazarlıgı 8 temmuz 941 ıalı güuü saat 14 de 

mirliii Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
Teminatı 2250 liradır. 

Ankara L' t~ 
l 

Evsaf ve ,artları Komiıyonda her gün öR-leden 
Taliplerin ayni gün ve ıaatte Ko. na gelmeleri 

sonra / t 
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