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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kuruş 
3 Aylığı 4SO 
6 • 8SO 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler 

12 Aylığı 
çin 

2700 

SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü geçen nushalar 
20 kuruştur 

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

PAZAR 

HER GÜN ÇIKAA iKTiSADi, MALI, TiCARi YI! ZiRAi 

GAZETESİ 

te Atetoe 1941 

~-------· 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrilk Caddesi, 

No. 52 Huıusf Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemillde g'riişülür 

Telefonı 49442 

Potta katua No. 1261 

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

mum Tüccarları ve Müteahhitlerin meslek T Organıdır 

EKONOMiK HABERLER 

İaşe müsteşarı 
e Müsteşarı Şefik Soyer 
üddet tetkikat\a bulunmak 

salı günü şehrimize gele· 
r. 

·Alman ticaret anlaşması 
temdid edildi 

karadan, bildiriliyor : 

rki~e • Almanya arasındaki 
ınubadelelere mütedair hu· 
:••ıınaya ba~h 2 numarala 

fo\~a tayin edilmiş olan 
e ık' 1 taraf arasında teati 

notalardan sonra iki ay 
~Cfndid edilmiştir. Bunun tat· 
akkındaki kanun layihası 

•e Verildi. 

Gümrük varıdatı 
nbu\ gümrükleri temmuz ayı 
hnda da hafif bir noksanlık 

lllilştür. Harbin doğ-urduğu 
tler neticesinde geçen ay 
hariçten pek az mal geti

ırıiş ve gümrükler varidatı 
cak bir milyon lirayı bul· 
r. ~ 

ve Suriye yollrırının açıl· 
bu ay hariçten daha fazla 

elbedileceği ve bu sebeple 
k varidatının d -h· d a mu ım 

r a artacağı tahmin edıl
dir. 

Kahve satışları 
remizde kahvenin serbest 

''ı için vilayetçe yapılan 
\:.lar tamamlanmıştır. Pazar· 
nünden itibaren bn şekilde 
~ başlıınac ğından k.uru

.•lere icap eden esaslar bil· 
1 Ştir. 

veriliyor 
erbanL y 1• ~ er ı Mallaı Pazar· 
asına -

satışlarında ihtikarı 

- - 1700 

önlemek için ınühim bir kara•r 
almı~hr. Bu karara göre bugünden 
itibaren basma almak için Yerli 
Mallar Pazarlarına müracaat ede· 
cekler beraberlerinde nüfus ka
ğıtlarım drı götüreceklerdir. 

Öğrendiğimize göre basma sa· 
tışları hergün saat 9 da 10 ara
sında yapılacak ve basmalar nü· 
fos kağıtlarını getiren kadınlara 
verilecektir. Erkekler basma ala· 
mıyacaklardır. Basma alan her 
kadının nllfus kağıdına bir dam· 
ga vurulacak ,.e nüfus kağıdı 

müburlenen kimse üç ay müd 
detle basma alamıyacakhr. 

Lastik tevziatı 

Lastik tevziatı için kabul olu· 
nan usulün yeni esaslara göre 
tadil edilrı.t si kararlaşmışhr. Ev· 
velce nııfusu 50000 kişiye 
baliğ olan kazalara birer sandık 
lastik veıiımekte idi. Yeni kara· 

ra göre, ihtiyaçlllr göz Önünde 
tutularak bu gibi kazalara ikişer 
sandık lastik verilecektir. 

Altın fiyatı 
Altın fiyatı düşmt.ktedir. Son 

satışlarda bir altın 255!> kuruştur. 

Ayakkabı malzemesi yeni
den pahahlaşmıştır 

Kilosu 250 kuruşa satılan de· 
mir ayakkabı çivileri 350 kuruş· 
tan aşağı satılmamaktadır. Bu 
hususta Fıyat Mürakebe Komis· 
yonuna şikayetler yapılmıştır. 

Fuar münasebetile 
tenzilatlı biletler 

Devlet Denizyolları işletmesi, 

lzmir enternasyonal Fuarı müna
sebetiyle tenzilatlı biletler ihdas 
etmiştir. Tenzilat nisbeti yüzde 
50 dir. Bu miktardaki ten7.İlitlı 
biletler bilOmum yük ve yolcu 
nakilleri içindir. Tenzilatlı bile· 
tler, fuarın kapanma tarihi olan 
20 eylülden 10 gün sonraya ka· 
dar muteber olacakhr. 

lstanbul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 

Bakır 
120 Şi 

lS 25 
Tabtıı. ve yuvarlak 

Çinko 

- - ısoo 
94 Şi 

- - 2350 
- - 2350 

- - 2350 

--Sıı.ç ıiyah 

Demir 

Camlılc, köşebent 

Dört köşe lama yuvarlak 

mıblılc silme 

Putrel 
Siyah çember 

Yuvarlak çubuk 

K~lay 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Ankara Vallllğlnden : 

Ankara merkez Albayrak, istiklal, Dumlupınar ilkokullarının ta· 
miri 1970 lira 8 kuruş keşif bedeli üzerinden açık eksiltmeye konul· 
muş ve vakti muayyen inde talip çıkmadığından dolayı ihalesi 11 .8.941 
pazartesi günü saat 15,30 da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır 
isteklilerin keşif ve şartnameyi görmek üzere her gün Maarif Müdıir· 
lüğüne ve yüzde 7,5 teminat akçesini hususi muhasebe müdürlüğü 

veznesine yatırarak yukarıda adı geçen 2'Un ve saatte daimi encllıne• 

ne müracaatları ilin olunur. 

Bilecik Vilayeti Daimi EncUmeninden: 

inönü • Kütahya yolunun O 000 ve 6 350 kilometreleri arasındaki 
şose tamiratı esasiyesi ve imalatı sinaiye inşaatı 5·8-9d tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 5-Y-941 cuma güoü saat 15 de vilayet daimi enr.ümen 
toplanma salonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 15371 lira 26 kuruş olup muvakat teminat 11 52 lira 
84 kuruştur. 

isteklilerin 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale kanunu mucibince 
ibrazına mecbur oldukları tekhf mektuplarını teminat mektup veya 
makbu:r:larile ticaret odası vesıkaları ve işin devamı müddetince "ş 

başında bulunacağına dair bir mühendis veya fen memurunda alınmış 
teahhiltname, müteahhitlik vesikasiyle bu iş için tatil gunleri hariç 
olmak üzere en az üç 2'Ün evel müracaatla vilayetten alınmış fenni 
ehliyet vesiknlariyle birlikte saat 15 e kadar encümen riyasetine ver· 

miş olmalara lazımdır. 

Bu işe ait keşif evrakı nafıa mudürlüğunden görülebilir. 

Nafıa Vekaletinden: 
F.ksiltmeye Konulan iş : 
Aydın su işleri dördüncü şube müdürlüğü mıntakası dahilinde 

bulunan Nazilli ovası sol sahil sulama kanalının ikmali nevakısa ile 
bu kanal üzerinde yeniden yaptırılacak priz ve imalatı sınaiye inşaatı 
muhhammen keşif bedeli vahidi fiyat esası üzerinden • 530. 768 • lira 

•40• kuruştur. 
Eksiltrne 1.9.941 tarihine ra5tlıyan pazarte~i günü saat < 15> de 

Ankarada Su işleri Rei liği binası içirıde toplanan su eksiltme komili· 
yoou odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

istekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri 

genel şartnamesile hususi ve fenııi şartnameleri ve projeleri 26 lira 
54 kuruş mukabilinde Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24::180 lira 74 kuruşluk mu· 

vakkat ~eminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa 
Vekaletine müracaat ederek bt" iş~ mahsus olmak üzere vesika alma· 
lan ve bu vesikayı ibras etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmiyanlar eksiltmeye işti· 
rıık edemezler. 

isteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı saatten biı .. saat 

evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde verme· 
leı i lüzıındır. Postada olan ~ecikmeler kabul kdilmez. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr alat, Hastahane Lvz. 

Afyonkarahl&ar Belediyesinden: 
Aşağıda cinsi ve miktarları yazılı sıhhi malzeme 28.7.941 tarihin· 

den itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 18.8.1941 pazartesi günü saat tam 15 te belediye eneli· 

meni huzurunda icra edilecektir. 

Şartlarını ve sair hususahnı öğrenmek iıtiyenler her gün bele· 
diyeye müracaatla Öğrenebilirler. 

Taliplerin ihale günü kendileri biz2at bulunabilecekleri gibi posta 
ile teklif mektupu gönderebilirler. Ve bu suretle eksiltmeye iştirak 
edebilirler. Taliplerin belli giin ve saatte encümeni belediyeye mil· 
racaat etmeleri ilan olunur. 

Adet Cinsi 
2 
1 
2 
2 

Forsepiı tasmiye 
B. Aziyatrip 
Emmet iğnesi 
Reverden İğnesi 
Adi süı ür iinesi 
Poste ifnesi 

Çubuk 
Külçe 

Karfiçe 

410 - • 
402 so 

12 
1 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 

Göbek pensi (Koher) 
Göbek makası 

20 35 
710 

25 20 

955 

13 -

Saç 

Galvaniı.li düz 
" oluklu 

Si7ala 

Adi makas 
Pens müzo • 
Rahim pansıman pensi 
Adi pansıman pensi 
Specalum 
Panııman kutuıu 

Adet 

1 
1 
1 
2 
2 
8 
8 
2 

10 
10 
4 
4 

1 
2 
2 

10 
4 

Çift 
Çift 

Cinsi 

Otaklav 
Buyıjavar 

Termosifonlu lavabo 
Doğum karyolası 

Kordon krofesi 
Büyuk emaye küvet 
Büyük emaye suporu 
Camlı alat dolabı 
Hasta muşambası 
Çocuk muşambası 
Uzun kollu kautçu eldiven 
Kıu kollu kautçu eldiven 

Hasta arabası (Do~uıo odasından yatafa nakil için) 
Sedye 
Jstertisko p 
Çocuk karyolası 
Sürme lazımlık. 

M. M. V. Satınalma Komlsronundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 8772 lira 50 kuruş olan mevcut liı

tesinde cios ve miktarları yazılı 15 kalem veteriner ecza 26 afustos 
941 salı günü saat 11 de Ankarada M. M. V. sahnalma komiıye· 
nunda pazarlıkla ihale edilecektir. lıteklilerin 1315 lira 88 kuruıluk 
kati teminatlarile birlikte pazarlık gün ve saatinde mezkOr komis· 
yonda bulunmaları. haçların her kalemi ayrı ihale edileceği ribi lis
tesindeki miktarların tamamının alınmasa mümkün oldutu takdirde 
bu miktarlar üzerinde de tenzilat yapılabili. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

lstanbul Lv. Amlrllil Satlnalma Komlaronunllan 

3 • 4 beygir kuvvetinde elektrikle işler bir adet daire bıçkı ma· 
kinesi ile yedek edevatı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13.8.941 
çarşamba günü aaat 15 de Tophanede Lv. imirliti ıahaalma komiı· 
yon unda yapıl acakhr. 

Mevcut malı olanların katalok ve teminatlarile belli vakitte ko· 
misyona relmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Mf. VekilllQi Devlet Kltaplar1 MUtedevll hrmareaı 
MUdilrlUIUnden: 

Malzemenin l h a l e Muh. fiyatı Muh. b. Mvk. t. 
cinsi vt miktarı gün ve saati kuruş lira kr. lira kr. 
Kaput bezi 22.8.9.U saat 10 da 28 metresi 1960 - 147 -
(Bakırköy cinsi 90 cm.) 
7000 metre 
lnce ip 350 kilo 23.8.941 • 10 da 180 kilosu 630 - 47 25 
Kalın ip 300 kilo > • 10 da 160 kilosu 480 - 36 -

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme hizalarında rösterilea 
rüo ve saatlerde Ankara caddesi ikdam Yurdu müdürlütll111tlz laha· 
almı komisyonunca açık eksiltme ile mübayaa edilecektir. 

Şartnameler müdürlükten alınabilir. 
Talip olanların ilin edilen gün ve saatle teminat mektupları :reya 

pey akçelerile birlikte mübayaa komisyona müracaatları. 

GUmrUkler Muh•faza Genel Komutanhlı 
Setınalma Koml•romından: 

26.8.941 sah günü ıaat ô de 2951 lira muhammen bedelle açık 
eksiltme ila 4 kalem deniz eri melbusatı alınacaktır. ilk teminatı 
221 lira 32 kuruştur. Nümune ve şarhıameıi komisyonda rörille· 
bilir. İıteklilerin kanuni veıikaları ve ilk teminat makbadarile 
Galata mumhane caddeıi 52 numaralı dairede satanalma kemiıyo· 

nuoa ıelmeleri. 

Askeri Fabrikalar U. MUdUrlUIU Merkez 
Satınalma Komlayonundan : 

60 ton 1&rı sabunlu köaele 
10 ton ıan vaketa alınacak 

Tahmin edilen bedeli 312.500 lira olan yukarıda ya:ah 60 ton 
sarı sabunlu kösele ile 10 tob sarı vaketa ukeri fabrikalar amam 
müdürlüğü merkez satınalma komiayonuoca puarhkla 15.8.941 cu· 
ma aürıü saat 15 de ihale edilecektir. Şartname 15 lira 63 kurq· 

tur. Kati teminat 32.SOO liradır. 

lstanbul Lv. Amlrllll Sabnalma Komisyonundan : 

Beher kilosuna 410 kurq tahmin edilen 30 ton kadar Sarı 
sabunlu kösele alınacaktır. Pazarlıkla euiltmeıi 14.1.941 Perıembe 
günü aaat 15 de Tophanede lst. Lv. Amirlitl satın alma komlıyo· 
nunda yapılacaktır. Kat'i teminatlı 14.805 liradır. Şartnamesi komiı· 
yoada 16rl1Gr. 



2 MONAKASA GAZ!T!SI 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Clnıl Şekli Muham. bed, Teminat Müracaat yeri Günü S-at 

A) MUnakasalar 

lnt••t. Tamirat, N•fı• lflerl, Malzeme, Harita 

len diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çer 104~0 
zırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e ~ 
encümene vermeleri lazımdır 

Ankara Jan. Gen. K. Sallnalma Komlsyt'tı&I~ 
Şartname 

Miktarı Fiyatı M. tem. bedeli 
metre Cinsi kuruş lira kr. kuruş 

214ı94 yazlık elbise kumaşı 73 90068 08 782 
60800 kışlık elbise kumaşı 310 ı0674 - 943 
28250 kaputluk. kumaş 350 6193 7S 49S 

11870 

6995 

545 

Tepeköyde kooperatif deposu inş. aç. eks. 32457 80 2434 33 lzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış 
Kooperatifleri Birli2'i 

13-8·4ı 
Miktarı, cinsi, fiyatı, muvakkat teminatı vo şartnaıne 

6216 
11 - karda yazılı üç kalem malzeme hizarlarında yazılı gün, S 

karada komisyoııumuzda uç kapalı zarf eksıltmesıyıe • 
Şartname bedeli karşılı~ında Ankarada komisyonumuzda ~ Tııb 
J. Sa. Al. Ko. ile dıkimeviden alınır. Nümuneler hergliıı ayrı a3 
muzda görülür. isteklilerin kapalı :ı.arf teklıf mektuplarıo1 'l: ~uı 
manından bir saat evveline kadar komisyonumuza verıııtı d rn:~~ 9 

T epeki7de memur evi iq. > S552 05 
Dalamada Kooperatif deposu inş. • ı2291 16 
Eski Aydın bira fabrikaaında işçi heliları ve • 4970 79 

ciuş mahalleri inş. 

Duvar inı. > 36S9 40 
Kanalizasyon inş.: ı35 m. • ıo59 -
lnşaat yap. kapalı z. 33976 S7 
lnşaat yap. (şart. 83 kr.) paz. 163S6 '11 

ilaçlar, Kllnlk ve ispençiyari alAt Hastahane Lvz. 

416 40 > 

921 84 • 
lzmir Sarap Fabrikası Müd. 

• 
79 50 İzmir Belediyesi 

2548 28 Oıyarbakır Ask. SAK 
- -M. M. V. Hava SAK 

13-8-41 
13·8·41 
22-8·41 

22-8-41 
22-8-41 
26-8-41 
12-8-41 

11 -
11 -
16-

14 -
ı6 -
10 '":"" 

11 -

- ve ka~ 
M. M. Vekiletl Satmalma Komisron""I Üda.sı 

On bin ınetre ambalııilık bez 18 ağuatos 941 pazatıet Yııcakl 
11 de Ankarada M. M. V. satın aıma ko. da pazarlıld" ınene 
cek.tir. Beher melresine tahmin edilen fıyatı 30 kuruştur· 
verecekleri bez nümuneleriyle birlikte pazarlık gun ve s• 

26-8-41 11 - - kur ko. da bulunmaları. 
18-8-41 ıs -

Veteriner ecza ıs kalem 
Muhtelif sıhhi malzeme: 32 kalem 

8772 50 1315 88 M. M. V. SAK 
- - Afyonkarahisar Belediyesi 

paz. 
aç. eks. 

Elektrik Havagazı-Kalorlfer (Tesisat. ve Malzemesi) 

Elektriltle işler daire bıçkı makinesi ve yedek ede· paz. 
vatı (3-4 boygir kuvvetinde} 

Mensucat, Elblae, Kundura Çamatır, v. s. 
Pijama diktirilmesi: SOOO tak. paz. 
Ambalajlık bez: JOOOO m. • 
Sarı sabunlu kösele: 30 t. paz . . 

fl.atbaa ltlerl Kırtasiye · Yezıhane Levazımı 
Defter bastırılması: 22700 ad. 

hekttrat, Bo,altma, YUkletme 

Kömür nakli: 500 t. 
Nakliyat yap. 

W.ahnaket, Benaln, Makine r•ll•r• 

Odun: 80 t. 

llateferrlk 

Gübre: 100 t. 
Oto malzemesi: 23 kalem 
Baskül biner kilo: 25 ad.-500 er kilo: 12 ad. 
Ortülük mu~amba: 100 ad. 

paz. 

aç. eks. 
lı:apalı z. 

y ••• 

paz. 

aç. ek.s. 
paz. 
> 
» 

Beh. o 20 
m . o 30 

k. 4 ıo 

9000 -

H79 -

K O 03 

900 -

12015 -
2J760 -

Şevrole kamyon öo makası: 40 ad.·takım anahtarı: 
ı20 ad. 

• Beh. 22 ve 3 -

Ham beyaz iplik 775 k.·bam rri ve haki iplik: 
5050 k. 

Opel marka kamyon tamiri 

par:. 

• 
> 

500 -
Beh. O 00 70 

- - Tophane Lvz. SAK. 

ı5o - M. M. V. SAK 

• 
1480S - Tophane Lvz. SAK 

1350 - M. M. V. SAK 

118 42 Ank. P. T. T. Müd. 
1080 - Ömerli Ask. SAK 

ıso - Ank. Jandarma SAK 

67 50 hmak Fidanlığı Müd. 
Ank. Lvz. SAK 

900 - Toprak Mahsulleri Ofısi Ank. 
1782 - > 

M. M. Vekaleti SAK 

3097 - Tophane L vz. SAK 

75 - • 
S625 - > 

13-8-41 ıs -

16·8-4ı 11 -
18-8-41 11 -
14-8-41 ıs -

25·8·41 15 -

22-8-41 15 -
25-8-41 15 -

21-s-41 ıs -

29-8·41 
12·8-41 
15-8-41 
15-8-41 
14·8-41 

14-8-41 

14-8-41 
20-8-41 

16 -
10 -
16 -

15 - ' 
15 _f 

1430l 

~~~~==~~~~~~~~ 

MobHY!· Bür~e e..v eşy~sı, MY.§!Ulba, Halı 0 
Akara Levazım mlrllği Satınalma Komisto"' 

100 X 400X 80 ebadında 3 adet yemek masası yaptı 
Pazarlığı l l' 8. 941 pazartesı iÜnü saat 15 te A~ 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
lsteldilerin teminatlarıyle birlıkte tayin edılen güo 'le 

na gelmeleri. 

MaJbaa tşleri, IYflasiy~ ve yuıhJ.Qe Lvz. 
M. M. Vekiiatt Satmalma Komisyon""' 

Hepsine tahmin odılen fiyatı 9000 lira olan 2l700 t.P 
ebatta defter bastırılacaktır. Defterlerin tabında kul111111 

ve kapak kiiğıthırı vekaletçe ~erilecek diğer malzeme ııı 
olacaktır. isteklilerin 1351) liralık kati teminatları ile biti 
ıünü alım 2:> ağustos 941 pazartesi günü saat ı5 de p. 
M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

Ke~e,ŞJs, !ahta ve safil 
o. D. Yolları işletme Umum MUdUrıuooıl 

Muhammen bedeli l\147 lira 40 kuı·uş olan takribell 
re mikipı 10 kalem muhtdıf eb~ta çam tahta dil!SI' 
29.8.1941 cuma gunu saat 15 te Haydarpaşada garb 
deki komi yon tarafından açık eksiltme usuliyle satıll 

Bu işe girmek istiyenlerin 78 lira 56 kuruşluk ıtı11 

nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltısı' 
ne kadar komisyona müracaatleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan ve Mudaot• 
itletme amirliği tarafından parasız olarak da~ıtılnıaıct' 

T 
çin 

1 
Alına 
1 hıı.le 

1 

Fi 
dııs· 

11 
a-üae 

ş 

istiyı 

~üo 

ne q 
Aluminyoaı çadır düğmesi: ı2500000 ad. (mflteahhit 

nam ve hesabına) 
Paluka kayışı: 11000 ad. kapalı z:. 20900 - 1S68 - Euurum Ask. SAK. 25-8-41 

2S-8-41 

~! =ı 
11 - I!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~~ 

Ttıfek kayııı: 6000 ad. • 5880 - 441 - > 11 30 Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

ETaak, Zahire, Et, Sebze, v. •· 

Patlıcan: 60 t .·patates: 50 t.·9amya: 7 t.· k. ıotan: 
20 t. (temd.) 

paz. 

• 

Hadımköy Yassıvaranköyünde Aık. 12-8-41 16 -
SAK 

15 _t > 12-8-41 Bamya: 7 t.-k. ıotıo: 10 t. 
Süt: 80 t. > ı7600 - 1320 - Adapazarı Ask. SAK. 22-8·41 16 -
Y oturt: 80 t. 
Sıtır eti: 322 t. 

• 2ı200 - 1590 - > 22-8-41 ı6 -

Butday öfüttürülmeıi: 3600 t. 
Samanı 15 t, 

kapalı z. 

• 
aç. eks. 

, 

it o 40 
8000 -

Çorlu Ask. SAK 26·8-41 11 -
Kars Aık. SAK 27-8-41 16 -
Tekirdat Belediye!li 22-8-41 

15 _, 

Tekirdat Vilayeti Muhtelif erzak (temd.) 
K. ot: 25 t. ( temd) 
Sıtır eti: 72 t. 

paz. 1500 - 225 - Tophane Lvz. SAK 
29-7-41itib. 1 ay 1 

12·8·41 15 30 
16 30t kapalı z. 32400 - 2430 - Çanak. Ask. SAK ~8-8-41 

Saman: 600 t. 
Sadeyatı: 40 t. 

> 15000 - 1125 - Erzincan Ask. SAK 28-8-41 16 -
.. 70960 - 4798 - Bahkesir Ask. SAK 27-8-41 ı6 -

Prasa: 48.6 t. .. 619 65 Kars Ask. SAK 27-8-41 16 30 
Labanaı 83.4 t. • 8ıs ıs > 27-8·41 16 30 
Trup: 4 t. • 52 50 > 27-8-11 16 30 
SadeyatJı 1.2 t. kapalı z. k 1 70 ı53 - Ank. Jandarma SAK ?.8-8-4ı 11 -
Sıtır eti: 12 t. aç. eks. k o 36 324 - • 28-8·41 ı5 -
Arpa: ıs t.·k. ot: 10 t. 
J<. ot: 83 t. 

> ısoo - ı35 - lrmak F ıdanlığı Müd. Ank. 29-8-41 16 -
paz. k. o 06 Ank. Lvz. SAK 11·8-4ı ı5 -

(B Müzayedeler 
paı. Ank. Lv.z. SAK 11-8-41 14 -Fırın kömflrll 3 t. 

Palamut: 78869 k. kapalı z. 5520 - 414 - Adana Ask. SAK 27-8-41 16 -

M. M. '/eklletl Sabnalma Komisyonundan ı 
Yalnız bezi vekaletçe verilmek ve di~er mlzemeıi müteahhide 

ait olmak üzere 5000 takım pijama diktirilecektir. Pazarlıiı 16 
ağustos 941 cumartesi iÜnü saat 11 de Ankara'da M. M. V. satın 

alma Ko. da yapılacaktır. Beher pijamanın dıkim ücreti ~O kuruş 

olarak tahmin edilmittir. İsteklilerin pazarlık jilnü lSO liralık kati 
teminatları ile birltkte Ko. da. bulunmaları 

Jandarma Genel K. Ankara Satınalma 
Komisyonundan : 

Bir metresine 50 kuruş fiyat tahmin edilen 71300 metre yataklık 
bez 26.8.941 sah ıUn(l saat 15 de Ankarada J. Sa. Al. komisyonu· 
numu~da kapalı ıarf ouiltPJeaiyle alınacaktır. Muvakkat teminat 2~73 

lira 7S kuruıtıır. Şartname komisyonumuzda ve İstanbul J. dikimevi 
ile sahnalma komisyonundan 178 kuruı bedel karşılığında alınır. Nü

mune komisyonumuzda görülür. isteklilerin ihale zamanından 1 saat 
evveline kadar teklif mektuplarını komisyonumuza vermeleri. 

letanbul Belediyesinden ı 
Belediye d;ire ve şubelerindeki erkek ve kadın hademeler için 

yaptırılacak 237 takım maakasket elbise ve manto kapalı zarf usuliy· 
le eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunutı tahmin bedeli 6636 lira ve 
ilk teminatı 497 lira 70 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat mü· 
dürlü~ü kaleminde görülebilir. İhale 22.8.941 cuma ırilnü saat lS de 
daimi encümende yap1lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları, 941 yılma ait ticaret odaıı ve kanunen ibrazı lizım ge· 

lstanbı1I 8 ıle~it esinılan 
Belediye daire, şube ve mevkilerile sıhhi teşekkUll~ 

essesat için alınacak 1330,500 kilo kok kömürünün 
temdiden nçık eksiltmeye konulmuştur. Şartname zab1~ 
müdürlüğü kaleminde görülebiiir lhale 18.8.941 pazart 
14 de daimi encünıende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları .,,e 
ticaret odası vesikalıırile ihale günü muayyen saatte 0' 
de bulunmaları 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları 

D. D. Yolları 3 cü işletme MUdUrıuo&t1 
Mikadar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı 11 

kuru çam odunu kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye lconlllıll1 
25.8.941 pazartesi güdü saat 10 da Bıılıkesirde D. D· 
cü işletme binasında yapılacaktır. isteklilerin 2490 "ı 
tayin ettiği vesikalaıla ihale günü muayyen saatten l 

1 
misyonumuza müracaatları lazımdır. Bu işe ıut şartoıııı' 
lename proicsi parasız komisyonumuzdan alınabilir 

Muhammen bedeli Muvakkat 
Miktarı beher tonu teminat 

ton lira L. K. 

----- -----
170 14 ı78 50 

Mütefer.rik 

Ankara Levazım AmlrUği Satınalma Kor1'1,{ 
Komisyonda mevcut nümuoesiae göre 100 metre 

caktr. Pazarlığı 12. 8. 941 salı günü saat 10 dadır· 
Taiplerin yüzde 15 kati lemiuatlariyle birlikte ııd• 

saatte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. oe 
Nümünesi her gün öğleden sonrıı Sa. Al. Ko· ,, 

latanbul levazım Amirllll Sstmalma 1<0"' 
775 kilo ham beyaz iplik ve 5050 kilo hıım gri ~·. 

zarlıkla satın alıaacaktır. Pazaı:lıkla eks~ltmesi 14-8·94, 
nü saat 14,30 da Tophanede lst. Lv. Amirliği satırı fi 
nunda yapılacaktır. llk teminatı 30~7 liradır. Taliple 
komiıyona ielmeleri. Nilmuneleri komisyonda göriilill' 

---1 
20. 
3. 
2. 

lbi 
ta 
da 
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lstenbul Belediyesinden: 

78J,00 Şehır çoplerıııın deniz~ dökulın •il işi de
nılm .. ı-. uzere uç ay ınJddetle kıral na n 
13 mavna ıle 3 adet orta kayık. 

( _____ E_m __ ıa_k ___ A_ı_ım---S~a-t_ı_m .... İ_ş_ı_a_r_i ____ ) 

11870,00 
890,00 Darülaceze müessesesi ıçiıı defnten tesıım e<lıl· 

mek üzere alınacak pirinç, kuru fasulye mer-
cimek, kuru üzüm salça nohut k b' 

I s~·ı~k. 
Cinsi Kıymelı 

mi k 

Teminatı Mt"vkii Müracaat 
Yeri 

Tarih 
• , , ve uru amyn. 

6995.00 1 
----- ---- ---- ---------- ----- ----524,63 D~ü~aceze müessesesi için defaten teslim edil

m~ uzere alınacak 3500 kilo zeytinya2"ı ve 8000 
kılo sabun. 

Ahşap 818 40 61 38 Ortaköyde Eskitaş mer· Beyoğlu Va- 22.8.4115 
diven yeni Karakaş ıo- kıf. Direk. 

409.13 Balat atöly · d • . • . esın e yapılmakta olan çop arabaları· 
nın ımalınde kullanılmak üzere alınacak çidene, 

5455,00 

6216,16 
kalas, taban ve lcolağacı 

466•21 ilk okullar için alınacak. 290475 kılo kesilmiş 
gügen odunu. 

Tahmin bedelleri ile lk . . 
Yrı ay ı_ I 1 temıoat mikdarları yukarda yazılı ~şler 

rı r;;apa ı zarf usul'I k ·1 ~ b e mu 
1
• " _ 1 e e sı tmeye konulmuştur. ;>Mtnamelerı za ıt 

·u ~ ame a
1
t
5 
mudurlüğü kalemide görulebilir. İhale 18.8.~41 Pazartesi 

nu saat d D · • E akb e aımı ncümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
e kuz kve~a mektupları, kanunen ibrazı lazım gelen vesaik ve mavna 
d ayı kıralanması işinden gayri işler için 941 yılına ait Ticaret 
a~ vesikalarile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırla· 

aca ları teklıf mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encü· 
ene vermeleri lazımdır. 

Askeri F brlkalar Umum MüdUrlUğU Merkez 
Sntmalma Komisyonundan: 

. Tahmin edilen bedeli 10000 lira olan 10 ton demir per
ı;ın çivisi Ask ri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merke:ı. Satın 
~ima Komisyonunca 12.8.941 Salı günü saat 14,30 da pazarlıkla 
1 

ale edilecektir. Şartname parasızdır. J<ati teminat 1500 liaadır 

Akar Havagazı TUrk Anoni~ Şirketi Tasfiye 
Heyetınden: 

Ebat ve miktarı aşağıda, yazılı oksijen kaynağına mahsus imnl 
Uzunıu~u 10 ilii 14 metrelik normal manşonlu, çelik ve iızeri asfalt 
Ve ıut izoleli havagazı borusu satın almacaktır. 

4000 metre iç kutru 30 milimetrelik 
4500 metre ıç kutru 40 milimetrelik 
2000 metre iç uttu 50 milimetrelik 
8000 metre iç kutru 8l) milimetrelik 
1500 metre iç kutru 100 milimetrelik 
2200 metre iç kutru 120 mi ımetrelik 
1300 metre iç kutru 150 mılımetrclik 
1000 metre iç kutru 200 mılimetrelik 

Fenni şartnamesi Ank ra havagazı şirketi lesi sat şube desinde be
delsiz tedarik edilebililir. 

Tekliflerin en geç 19 ağustos 941 tarihine ~adar şirket müdürlü-
2-ünc gelmiş bulunmaları lazımdır. 

Ankara Belediyesinden : 

Belediye ıhtiyacı için alınacak 6215 çalı ve 971 adet h sır supüı
geler on beş gün müddetle açık~siltmeye konulmuştur. 

~uh~mmen bedeli 1272 lira 10 kuruştur. 
emınat 95 lira 41 kuruştur. 

Şartname ve numunelerini görmek ve şortnıımeyi bedelsiz almak 
istiyenlerin hergün encümen kalemine ve isteklılerinde 22.8.941 cuma 

2finU saat 10,30 da Belediye dairesinde müteşekkil daimi encilme
ne müracaatları. 

D niz Levaz•m Satm ima Komisyonundan : 

192 kilo Zift 
3 Düzine Yuvarlak kuru pil 
1 adet Z1mpara taşı (30 c/m kutur ve 3 s m genişlık) 
2 ,. Cam kesmek için elmas 
6 > Z1mpara eğesi 

15 > Terkoz musluğu 
15 metre Burçluk pirinç 
5 det Band bed 
3 > 

3 
2 ,. 

50 kilo 
1 
l 
1 

ad t 

Sürmeli kumpas 
Çelik metre 
Ağaç metre 
Muhtelif ebadda 
Mala 
Badana fırçası 

Rende 
l > Pulanya tığı 
1 > Gönye {tahta) 
l • Küçük çekiç 

çivi 

1 > Mermer (150 s m genişlik 1 metre boy) 

9 
Yukarıda cins ve miktan yazılı 19 kalem malzeme 12 ağustos 

41 salı günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. isteklilerin belli gün 
ve saatte Kasımpı&şada bulunan komisyonda hazır bulunmaları. 

--. 
Miktarı Cinsi Tahmin bedeli 

Lira kuruş 

Kati teminatı 
Lira kuruş ....... __ -. ____________________________ _ 

20.ooo adet 40 No. makara tiresi 3506.00 
~·000 adet 1 No. makara tiresi 1296.00 

·000 adet 16 No. makara tiresi 419.20 

----------------
5221.20 783 18 

. Yu arıda cins miktar tahmin bedelleri yazılı Uç kalem makara 
~re~itıin, 11 Ağu~tos 941 pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla eksilt

esı Yapılacaktır. 

ev 

arsa 50 94 20 
metre 

murab-
baındn 

arsa 76 138 75 
metre 50 
santim 
meı-a

hasında 
Arsa 116 79 

Arsanm 107 50 
112 his. 

Arsa 44 50 

Arsa 87 75 

iki evin 294 13 
1 16 his. 

Arsa 51 70 

Arsa 
114 mel- 601 33 
re 85 
santim 
me aha-
sında 

Esas No: 

kağında eski 26 yeni 
20 sayılı 

7 7 Eski Hüseyin ağa yeni > 22.8.41 15 • 
Bülbül Mah. e ki Ma-
car yeni Duran Cad. 
e ki 96,98 yeni 104, 

106 sayılı 

10 40 E. ki Hüseyin ağa yeni 
Bülbül yeni Macar ye-
ni Turan Cad. eski 91 

yeni 95 sayılı 

8 76 Ortaköyde Hacı Mah
mut Mah. Fakirhane 
Sok. eski 11 yeni 19 
sayılı 373 metre 46 
santim mesabasında 

8 6 Ortaköyde eski Degir
men yeni Sııatçı Sok. 
eski 15 yeni 4 sayılı 

3 23 Ortaköyde 3 ncü or
ta Sok. ıl mükerrer 
sayılı 78 metre 66 san

tim mesahasıoda 

6 58 Eski Hüseyin a2'a ye
ni Bülbül Mah. Turan 
Sok. Eski 38 yeni 50 
sayılı 70 metre 50 san-

tim mesahasında 
22 06 Arnavutköyüode Mum

hane Sok. eski 19 ye· 
ni 21,23 sayılı 

3 89 Firuzağa Mah. Kadiri
ler yokuşunda 99 sa
yılı 51 metre 71 santim 

45 10 E.ski Tatavla yeni 
Kurtuluş Mah. eski 
Rus daha yeni Türk
beyi Sok, eski 80 ye· 
nı 119 ve numarataj 

182 sayılı 

> 

> 

> 

il 

il 

• 

22 8.41 15 

22.8.41 15 

22.8:4115 

22.8.41151 

22.8.4115 

22.8.41151 

22.8.4115 

22.8.4110 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Mevkii ve evsafı 
Mnkadder kıymeti 

Lira krş 

-------------------
71 Kıdıkoy Altuııı zade mahalle:si koşu yolunda 5050 -

en eski 60, 62, 64 eski 58, 58, 60 yeni 94, 
96 numaralı 6ı570 metre murabbaı karakol 

ve tarla. 

149 Kasımpaşa Eyyuhüm Ahmet mahallesi Camii 289 -
Şerif sokak c ki 38, yeni 41 numaralı evin 

3 4 hisse i. 
150 Kasımpaşa Eyyiıhüm Ahmet mahallesi Camii 167 -

Şerif sokak eski 38 mukerrer, yeni 43 numa· 
ralı evin 3/4 hi sesi. 

700 Burgazada, Gökdemir sokak ve Gökdemir ara- 112 50 
lığı eski ı6 yeni 4 tai 4, 4 l pafta 1, ada 
1 '1, parsel 1 numaralı 58,50 melre murabbaı ah-

şap evin 6/24 hissesi. 

835 Fatih, Gureba Hüseyin ağa mahallesi Şekerci 450 -
sokak eski 10, yeni 17. pafta 185, ada 884 
par el 14 numaralı 118 metre murabbaı bah-
çeli ahşap evin yarısı. 

1175 Beyoğlu Pangaltı mahallesi Dolapdere caddesi 418 -
eski 256, 258, 260. 262, pafta 56 ada 632, 
parsel 8 numaralı 209 metre murabbaı arsa. 

1176 Beyoğlu Şahkulu mnhallesi Seraserci çıkmazı 163 -
eski, yeni 21, pafta 37, ada 285, parsel43 nu· 
maralı 81,25 metre murabbaı arsa. 

1187 Beyoğlu Pnngaltı mahallesi Dolapdere caddesi 163 -
eski 268, 270, 272 yeni 274, pafta 56, ada 632 
parsel 10 numaralı 163 metre murabbaı arsa. 

1304 Büylikada yalı mahallesi Küçük karakol ve 102 -
Mehmetçik sokak pafta 10, ada 22. parsel 6 
n umarah 81,50 metre murabbaı arsanın 5/8 hissesi 

1356 Beyoğlu Bülbül mahallesi Kaşkaval sokak eski 138 -
yeni 6, pafta 43, ada 561, parsel 12 numaralı 

69,50 metre murabbaı arsa. 

1590 Bahrköy, Kartaltepe incirli arazisi eski 15, 452 -
16 mükerrer harita 439 numaralı 4524 metre 
murabbaı arsa. 

1663 Kadıköy Rasimpaşa mahallesi, eski Halit ağa 794 -
yeni Mısırlıoğlu sokak eski 18 mükkerrer yeni 
45 numaralı 7 l ,25 metre murabbaı evin 1/3 his-
sesi. 

. Şarfoame ve nümuneleri görmek istiycnlerin her gün ve cksi_lt
ınıye i ştiı ak edeceklerin de belli gün ve saatte yukarıda ya~ıh mık
tardaki teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte Kasımpaşa-
da bulunan komisyona müracaatları. 

1675 Beyoğlu Talav)a mahallesi Muhtar sokak eski 259 -
yeni 3 numaralı maa bahçe bir bap menzilin 
2/5 hissesi. 

1701 Beyoğlu Ferikoy mahallesi Çoban ve Dıbağhane 7183 -
s o kak eski 34, 36, 7 numaralı takriben 1436,50 

(DEV AMl OôRD0NC0 SAYFADA) metre murabbai Uç kat' a rs • 

i ) M \ k ı e e\ :ıh • 
~11ubdd•r kıymeti 

Lira krş 

l) \ suay Yalı ma 111lle- i Davulpaşa iskf'lesi <10· 

kak f'SıCI yenı l, pafta 210, ada 1J18 parsel 11 
numaralı 133 metre murabbaı arsa. 

1Y49 Aksaray Tülbentçi Hüsameltin mahallesi <Ye
nikapı harici> Soğancı Raşit sokak eski 25, 27 
yeni 21, 23 pafta 143 ada 775 parsel 27 nu-
maralı 181 metre murabbaı arsa. 

1981 Kadıköy Osman ağa mahallesi Miskianber so
kak eski 8, yeni :>, taj 5, pafta 8, ada 2, 
parsel 38 numaralı 70 metre murabbaı bahçeli 
ahşap ev. 

2002 Ü:ıküdar lcadiye mahallesi Doğramacı Simon 
saatçı Sehpos sokak eıki 5, 12 yeni 12 numa
ralı 281, ':>O metre murabbaı arsa. 

2244 Beyoğlu Kocatepe mahallesi Kuzu kulağı 50• 

kak eski yeni 2, 14 pafta 52 ada 535 parsel 4 
numaralı 281,75 metre murabbaı arsa. 

2299 Beyoğlu Kalyoncukulluğu mahallesi Kordela 
ve Kahya bey sokak eski y ni t, pafta 18 ada 
446, parsel :l4 numaralı 47 ,:>O metre murabbaı 
arsa. 

2301 Üsküdar Yeni mahalle, Yeni mahalle caddesin
de eski 55 yeni ~1 numaralı berber gediğ'İnden 
münkalip dukkan. 

2304 Usküdar Selami Ali mahallesi Selamııız cadde
sinde eski 308, yeni 272 numaralı ~erbt'r ge
dığindcn munkalıp dükkan. 

2314 lieyoğlu Kuloğlu mahallesi Altı patlar sokak 
eski yeni 11, pafta :l4, ada 488, parsel 'J.7 nu
maralı b2,:>0 metre murabbaı arsa. 

2318 Beyoğlu Kuloğlu mahallesi eski Cuma yeni Çu
kur Cuma sokak eski 1, 3 pafta 24 ada 488 
parsel J.7 numaralı 120 metre murabbaı arsa. 

2329 Beyoğlu Kalyoncukulluğu mahallesi Ömer Hay
yam caddesi esk.ı 3:>, 37 yeni 37, 39 paft3 19 
ada 455 parsel 6 numaralı 174 metre mürab-
baı usa. 

133 -

217 -

800 -

225 -

845 -

143 -

609 -

1043 

938 

1200 -

348 

2483 Beyoğlıı Tomtom mahallesi Selatin odaları çık- 233 _ 
mazı cı.kı 17, yeni ), pafta 35, ada 3:l5, par-
sel 116 numar h J7 ,50 metre murabbaı arsa. 

2501 Beyo~lu Kalyoncukulluğu mahallesi Beyaz Ya- 149 _ 
semın soknk. cskı yeni 4, 6 pafta 18 ada 451 

' parsel 16 numaralı 45,!>Q metre mürabbaı arsa. 
256:l Kadıkoy Cafer ağa mahallesi ıleri sokak taj 161 

34, pafta ı l, ada 113, parsel 36 numaralı 368 
metre murabbaı arsanın 7/48 hıssesi. 

2667 Uskiıdar ~elamı Alı efendi mahallesi Mektep 503 
sokak eskı 5 numaralı 8J~ metre mürabbaı arsa. 

2696 Beyoğlu 8ulbiıl mahhnllesi Serdar Ômer paıa 1298 
caddesi eskı 26, '.Z8. 28 mükerrer yeni 20. 2:l, 
ı:ı palta 44 ada 5!>6 parsel 3 numaralı 13.') 2:ı 
metre murabbaı ikı dukkfınlı kii.rgir evin 1/2 
hıssesi. 

Yukarıda adresı ve lafsilalı yazılı gayri menltuller peşio para ile 
ve pazarlık usulıle satılncaktır. 

Muzayedeye iştirak edecekler mukadder kıymetin yüzde onu nis
betınde temıoat yatırmaları lazımdır. 

lhale 14. 8. 1941 perşembe günu saat ondadır. ;)atı~ esna11nda 
verılen bedel mukadder kıymetı i'eçtığı takdirde teminat akçeai der
hal arttmlmayarak ıhale kımin uhdesine icra edilirse teminat akçesi 
ona ikmal ettıriıecekltr. 

lsteklılerin pey akçesi, nüfus tezkeresi ve üç kıt'a foto2nfla bir• 
likte bildirilen gün ve saata kadar Şubemiz Emlak ıerviıine ıelmeleri. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
18. 8. 941 Pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafıa MüdürHl· 

ğü Eksiltme Komısyonu odasında ()378, 33) lira keşif bedelli lnönll 
Kız Lisesi tamiratı açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri gene), husu•i ve fenni 4art
nameleri, proie keşif hulasa iyle buna müleferri diier evkalt dairesin

de görülecektir. 
Muvakkat teminat ( 403) lira (38) kuruştur. 
lsteklilerio en az b"r teahhütıe (50:>0) liralık bu işe benr.er lt 

yaptığına dair idarelerind ·n almış olduğu vesikalara istinaden lstan
bul Vılayelinc müracııatle eksiltme tarihinden - tatil ıilnleri hariç
(3) gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesika-

lariyle gelmeleri. (6377) 

T. C· 

l\R6.~T 
BANKA51 
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Tableau Synoptique des 

Ob]ef~ de:J'ad)udlcatlon 

AOJUdications au Rabais 

Mode 
d'adjadicat. 

Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 
Prix 

estimatif 
Caution. 
provisoire 

Lieuıı: d'adjudication et du 
Cahier des Cbarges 

Conatructlona-R6paratlon·Trav. Publlca·Mat6rlel de Constructlon·Cartographle 

Constr. depôt Cooperative i Tepeköy Pııblique 32457 80 2434 33 Union Cooperatives Ventes 
et Raisins İzmir 

Figues 

Constr. maiaon pr. employeı i Tepeköy 
> depôt Cooperative i Dalama 
• W. C. ete. locaux pr. douches pr. ouvriers 

:._ i. l'ancienne fabriqu~ de biere a Aydın 
Conıtr. mur 

> canalisation: 135 m. 
Construction 

, (cah. eh. 83 P.) 

" 
Jt 

> 

) 

) 

Pli cach. 
Gre a gre 

5552 05 
12291 16 

4910 79 

3659 40 
1059 -

33976 57 
16356 41 

416 40 
921 84 • 

Dir. Fabr. Vio lzmir 

• 
79 50 Municipalite lzmir 

2548 28 Com. Ach. Milit. Diyarbakır 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Produlta Chlmlquea et Pharmaceutlquea-lnatrumenta Sanltalrea·Fourniture pour Hopltaux 

Medicamsnh de veterinaire: 15 lots Gre a gre 8772 50 1315 88 Com. Ach. Mio. Def. Nat. Ank. 
Divers articles aaniraires: 32 lots Publique - - Muoicipalite Afyonkarahisar 

E16ctrlclt6·Gaz·ChaffaAe Central (lnatallatlon et Mat6rlel 

Mıchine a scier fonctionnant a l'electr. de 3.4 C. Gre i ıro - - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 
V. et pieces de rechanre 

HebUlur.ent · Chausaurea • Tlııus • Cuirs 

Jours Heures 

13-8-41 11 -

13-8-41 11 -
13·8-41 11 -
22-8·41 16 -

22-8-41 
22-8-41 
26-8-41 
12·8·41 

14 -
16 -
10 -
11 -

26-8-41 11 -
ld·8-41 15 -

13·8·41 15 -

·-·---------------
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) Jill1 

latanbul Levazım Amirlijl Satınalma Komlsyorl 
Seherine 70 santim fiat tahmin edilen 12 milyon b·ş 1nsı\ ~illi 

alüminyon çadır dil~meıi müteahhit nam ve hesabına alın c• 
zarJıkla eksiltmesi 20.8.941 çarıamba günü saat 14 d e Toph~ belı: lı 
amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. llk teminat, 5 cut~ 
dır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. Nümune ,-e ha1at 

me11i komisyonda görülür. hiaae( 
(.. lc:ııvv 

**,.Beher kilosuna 94 kuruş 25 santim fiyat tahmin edilen ·~f nıayı 
lo 11 ve 12 No. çinko levha alınacaktır. Pazarlıkla eksıl farızı 
al'rustos 941 sah aünü saat 14.30 da Tophanede lstıınbul ~1 iıe, 

15 • il olalti 
li1'-i satmalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin be 1 

15 Yaı 
komisyona gelmeleri. 

• * * Opel marka kamyon tamir eti irilecektir. Pazarlık!•~ lLL 
si 14.8.941 Perşembe günü saat 14 de Tophanede Lv· . c 
satın alma komişyonundıı ...-Yapılacaktır Keşif bedeli 500 I errıı:; 
teminatı 75 liradır. Taliplerin beli vakitte komisyona gelroeler: •rıı. •d 

ıu tc.,ir 
• etıııııı 

Toprak Mahsulleri Ohalnden : nd 
Yirmi beş adedi biner ve on iki adedi beş yüzer kilol0~ lfldclrı i 

üzere 37 adet baskül, bir veya birkaç partide pazarlıkla satı0 ~y ~a' 
enın 

~~ ~ 
Basküllerin muhammen bedeli 12,015 lira ve muvakkat •k . ve 

vıyc 
900 liradır. ,ıl'iyer 

Pazarlık Ankarada Umum Mildürlülr.: binasında 15.8.1941 t 'Ph 1
• 

saat 16 da yapılacaktır. i ~sı l 
Confection pyjamas: 5000 compleb 
Toile pr. emballare: 10000 m. 

Gre a rre le comp. O 20 
" le m. O 30 

150 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

• 
Talipler, şartnameleri parasız olarak. Anltnrada Umuaı ~Aillnı 

16-8-41 11 - l Ş ııv- et 
binasından Mübayaa Komisyonundan ve stanbulda Ofisin il •·det 18-8-41 11 - ~ 

14•8•41 15 _ !!!!!a!!!!!!l!!!!!!ab!!!!!!i!!!!!!li!!!!!!rl!!!!!!er!!!!!!. !!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!"!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!J!L'I~!"' dar :ze::JL 
•t etti 

Cuir jaune savonneux: 30 t. > le k. 4 10 14805 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

t 

Traveaux d'lmprlmerle • Papeterle • Fourniture de Bureaux 
Erza~. Zahire, Et, Sebze;,;v. s. llf bon 

ln gö 
r. Hıç 
illi ga 

lmpreasion reristres: 22700 p. Gre i rre 9000 - 1350 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 25-8-41 15 - Ankara Lvazım Amirliği Sabn Alma 
Kombyonundan 

Transport • Chargement • Dechargement 

Tunıport charbon: 500 t. 
Tranaporb 

Ccmbu&tlble • Carburant • Hulles 

Boia: 80 t. 

Dlvers 

Fumier: 100 t. 

Publique 
Pli cach. 

1579 -

Gr6 a rr6 le k. O 03 

Publique 900 -
Articlea pr. autos, 23 .Jots Gre i rre 
Baacule pe11nt: lCOO k.: 25 p.· id. de 500 k.: 12 p. 
Biche: 100 p. 
Aiııoille de devınt pr. cımion Chevrolet: 30 p.· clef 

pr. outillage: 120 p. 
Fil bbnc brut: 775 le.- id. ıriı et haki brut.: 5050 k. 
Repar. cımioo marque Opel 

> 

• 
) 

• 

12015 -
23760 -

la p. 22 et 3 -

118 42 Dir. P. T. T. Ank. 
1080 - Com. Ach. Milit. Ömerli 

180 - Com. Ach. Gendarmerie Ank. 

67 50 Dir. Pcpiniere Irmak 
Gom. Ach. lntend. Milit. Ank. 

900 - Office Cerealea Ank. 
1782 -

Com. Ach. Min. OH. Nat. Anlı.:. 

3097 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 
75 - • 

22-8-41 15 -
25·8-41 12 -

21-a-41 ıs -

:.ı.9-8-41 

12-8-41 
15-8-41 
15·8-41 
14·8-41 

16 -
10 -
16 -
15 -
15 -

100 ton taze üzüm kapalı zarfla eksiltmye konulmuştur. ürk v 
Muhammen fiyatı 18 kuruş olup ilk teminatı 1350 liradır· ~ilçınm 
ihalesi 25. 8. 941 pazartesi günü saat 15 te Ankara ılleti 

ami.liği Sa. Al. Komisyonunda yapılacaktır. a, yo 
Taliplerin usulilne tevfikan hazırlıyacakları teklif mektup!~ r Qun 

aatinden en az bir saat evvel Sa. Ai. Ko. na makbuz k~rı'~ illet 
vermeleri şarttır. Bu. işe ait evsaf ve şartnameleri her i"'111 lyiik 

görülebilir. kete 

- ~i~ 
YUkaek MUhendl• Mektebi Satlnalma Komlsyof1 Şu h 

Mektebin 1941 mali yılı iaşe ihtiyacı aşağıda gösterildiği f •tıarııı ı 
eksiltmelere konulmuştur. Fula tafsilat için Gümüşauyunda 'tttra 
Mühendis mektebine müracaat. 

11llıi2e 
llk tem. Eksiltmenin llf, ca 

lira Şekli günü Saati "· Bu 
.e •lın 

25.8.941 

" Boutons en aluminium pr, tentes: 12500000 p. (au > 

500 -
la p. O 00 70 5625 - ) 

14-8-41 14 30 
14-8-41 14 -
20·8-41 14 -

Erzakın cinsi 

Zeytin yağı vesaire 
Peynir 
Pirinç 

394 
273 
323 

kapalı 

açık 

açık 

açık 
kapalı 

açık 

11 45 
10 30 
10 45 
11 -
14 30 
11 15 
14 -
14 15 

·~ IXıil 
•tı o 

nom et pr. compte du fouroisseur) 
Courroie pr. ceioture: 11000 p. 

· Courroie de fusil: 6000 p. 

Provlslons 

Viande de boeuf: 7 t. 
Paillı: 15 t. 
Div. proviıionı 
Beurre: 1.l t. 
Viaode de boeuf: 12 t. 
Orııe: 15 t.· foin: 10 t. 
Viande de boeuf: 322 t. 
Broyare ble: 3600 t. 
Foin: 600 t. 
Savon: 2.5 t. 
Olivesı 25 t. 
Poia-chicheı: 30 t. 
Pain: 68 t. 
Beıırre: 5 t. 

Pli cach. 
) 

Publiqııo 

> 

• 

> 

> 

Pli cach. 
> 

Gre a ıre 
• 

Pli cach. 

• 
" 
Jt 

Farine de ri:z, vermicelleı, orıe monde, farine, 
macaronis, aemoule el amidon 

Publiqoo 

Lait: 3.4 t.· yoghourt du lait da vache: 1.2 t. 
id. dıı lait de mouton: 1 t. 

Abricots aecs, raisioı, id. iı petitta ifainta et pipoos 
Sel, petitı poiı en conserves, conserves de sauceı, 

vinaiıre so"de, oignons et pommes de terre 
Haricota ıecı, id. barbonnia, pois-chiches, lentilles 

et riz 
Viande de boeuf: 72 t. 
Paille: 600 t. 
Beurre: 40 t. 
Poirreaox: 48.6 t. 
Choox: 83.4 t. 
Rave: 4 t. 
Lait: 80 t. 
Yoıhourt: 80 t. 

> 

) 

> 

• 

Pli caclı. 

• 
" 
> 

20900 -
5880 -

3500 -

le k. 1 70 
le k. O ~6 

1800 -
le k. O 40 

42900 -

9665 -
5700 -

le k. O 12 
le k. 1 70 

1900 -

1156 -

1950 -
2384 -

3470 -

3l400 -
15000 -
70960 -

17600 -
21200 -

> 
1568 - Com. Ach. Milit. Erzurum 25-8-41 11 

25·8 ·41 11 30 

Silivri yoğudu 
Şeker 

66 
486 
142 
218 
221 

" 

lrveuc 
&ttc ~ 
ı: ka 
lrlikt 
•ların 

441 - > 
Reçel > 

262 50 

153 -
324 -
135 -

8000 -
3217 50 

724 88 
427 50 
624 75 
637 50 
142 56 

86 70 

146 25 
188 80 

260 25 

2430 -
1125 -
4798 -

619 65 
813 15 

52 50 
1320 -
1590 -

Com. Ach. Milit. Kırklareli 14-8-41 17 -
Muaicipalite Tekirdağ 22-8-41 15 -
Vilayet Tekirdat 1 mois a partir du 29·7-41 
Com. Aeh. Gendannerie Ank. 28-8-41 

> 28-8-41 
Dir Pcpiniere Irmak Ank. 29-8·41 
Com. Ach. Milit. Çorlu 26-8-41 
Com. Ach. Milit. Kara 27-8-41 
Com. Ach. Milit. Bolayır 14-8-41 
Com. Ach. Milit. Çorlu 11-8-41 
Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 25-8-41 

" 26-8-41 
Dir. Vakoufs lst. 26-8-41 

> 26-8-41 
Dir. Ecole Sup. de Commerce M~rit . 

11 -
15 -
16 -
11 -
16 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
H4 

5 

. Un ve saire 
Kuru erzak 

> 

> 
" 
J 

1lf -o 
'l kas 

. ırlar 
Tokat Aakert Satmalma Komlayonundaf1· 1 · 

Aşağıda cins ve miktar muhammen bedelleriyle teminatlar' trf d 
a!tı kalem erzaka istekli çıkmadığından tekrar ihalesine de'' '• eil 
lecek.Li r. \ 1 · o~ • •tiı 

İşbu erzaklar 25.8.941 Pazartesi günü satıl 16 da garoız 2 
k ~ dt -Alma Komisyonunda ihaleleri yapılacağından mez ılr guo ıiri 

sayılı kanunun emrettiği vesaikle Komisyonda hazır buhıoıı:ı:e, lan ~ 
zarflarını saat 15 e kadar Komisyona vermeleri. Şartnaıxı0 ıırer 
riln Komisyonda görülebilir. b' 3 t 

• 28-8-41 16 30 

Cinsi bulgur miktarı 40,000 kati teminat 540 lira aı0. ~ llnca 
bedel 7200 lira ihale günü 25.8.941 Pazartesi elcsilfme şekli ,,,. f 
Cinsi sadeyağ miktarı 6000 kati teminat 630 lira, muhaınlllt:ı: lın~~ 
8400 lira ihale ~ünü 25.8.941 Pa_zarte~i eksiltme .şekli k~f 4 
cinsi kuru ot mıktan 330,000 katı temınat 1237 lıra 50 k ~ vıf! 
hammen bedel 16,500 lira ihale günü 25.8.941 Pazartesi ;ı ••n: 

• 
• 

Com. Ach. Milit. Çanak.kale 
Com. Ach. Milit. Erzincan 
Com. Ach. Milit. Balıkesir 
Com Ach. Milit. Kars 

• 
> 

Com. Ach. Milit. Adapazaı· 

28·8-41 16 15 
ıs-8-41 16 -

şekli kapalı zarf. Cinsi pirinç, miktarı 6000 kati 'teminatı ~tiye 
muhammen bedeli 2800 lira ihale günü 25.8.941 pazartesi. ~1 tr. 
şekli açık eksiltme. Cir.si mercimek miktarı 6 bin kati teın111~ 5 
ra 75 kuruş, muhammen bedel 1050 lira, ihale günü 25.8.94 ~ Qıtıe 
teıi eksiltmt şelr.:li açık eksiltme. Cin11i sığır eti, miktarı 8~ 0 . .ı0 b 22-8-41 15 30 1 

28-8-41 
28-8-41 
27-8-41 
~7-8·41 
27-8-41 
27-8-41 
22-8-41 
22-8-41 

ti teminat ıSoO lira, muhammen bedel 20 bin lira, ihale ıuo k 
16 30 ğustos 941 pazartesi, eksiltme şekli kapalı. tril 
16 - ~ 6 -. 
16 - !!!@ !!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!5'11" leı i k 1 

16 30 
imtiyaz Sahibi ve Y ıw l •leri Direk.törü: lSMAlL Glltl'f '1f et 

16 30 .. hili 
16 30 1 7 
6 Buıldıtı Y•fl ,.MUaakasa Matba•••·· lst•ob" 1 -

16 -


