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ABONE ŞARTLARI 
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Tiirkiye için 
Aylığı 

1 

.. 

Kuruş 

450 
850 
.r:oo 

E. nebi memleketler ç.i 
12 2700 --- Aylığı 
~-R_UŞ~~-

Günü geçen nushıılar 
20 kuruştur ,.....___ 

--------[I; 
Unıum üc r 1 

1 
u işler' 1 programının tat-
Su . ~ikine doğru 
L ışltri .. 
{t y~ rcısı Bay Salihattin 

•nında ç 
•ı sıı 

1 1 . ukurova mınta· 
ş crı ınuf tl• · H" t an old e ışı ıKmt 

trj Ü ~2'11 halde Adanada su 
2.erıııd 

ır. Salah c. lctkıklcr yapmak· 
aa attın Büke evvela A-

0\1asın 
ı \1t A ı ıulıyacak olan ka· 

tı dana r l"t" - .. 2tçirın· Cfu a orunu goz· 
~•da ış, daha sonra bu mın· 
Oicl ~•pılacak su ıQlerine ait er1 y . ~ 
•ba trındo tet,ik etmiştir. 

aonra M 
trt~ b ersin mınlakasına 
c~ktlr ıırada tetkıklerde bulu• 
Ayd • 
ı· ltı •ıı . l 
lrıq0 b ış eri mınlaknsı da-
ıl sııı ııluııan Nazılli ovası sol 
(ıs1 il:ına kanalının ikmal, ue· 
tıı y bu kanal üzerinde ye· 
1 'Plırılac ._ . . • 

sı a-. pırız ve ıma· 
ııaıye . 

lltılınıı ınşaatı ekı;iltmeye 

t lirayŞlıır. lnşaat 530 bin kü· 
Dıter a çıkacaktır. 
ııtak. taraftan liursa su işleri 

sı « h'l· triııde . a ı ındeki Kocaçay 
'I tır r . ı· .. ·ı K •a~ cgu ator ı e oca· 
itiyat \1 •~hıl sulama kanalları 
tc,111 iı. c ınşaat ve Mürüvvetler 
'it k ıslahı işleri de eksilt-
& onu\ 

bin k nıuıtur. Bu inşaat da 
İi50r hraya çıkacaktır. 

Şarap istihsal atı 
li . arttırılıyor 
•rıçtcn 

il ltlrtı ve dahilden taleple-
teı1 hası d_?layu.ile lnbisarlar 

Uıtık1111 u sene şarap ıstihslini 
tıı:ıak . olduğu kadar fazlalaş
Cltitda~Çııı l~ubirler almaktadır. 
ltıitc fabrıkası bütün randı-

Çalış k l . lrı aca lır. dare pıya· 
l L Çok U ~ 
'"'le 

11 
~ zum alacak ve böy-

t de zııın fıyatlerinin düşme· 
Ilı' . 
anı olacaktır. 

t> Fasulya fiyatları 
P," lltt teabtt edildi ,,t M~ 
llı ll:ı urakabe komisyonu dün 
as ııavin· Ah 

tti alt 1 met Kınığın ri-
tı Ya ında f ev kalede bir top· 

'bıt .,~arak. faııulya fiyatlarını 
~"el II.ııştır. 

Ce l 
ht k Yıı ııız çalı fnsulyasına 

ita bonıııllluştu. Dünkü içlıma· 
.. llrbu 
'ilk. f nya, horoz tombul ve 

11 aıuıy 1 Uur a arına da fiyat kon· 1 . 
t&bıt Cd 

il bQyı ılen fiatlara göre bun· 
lo,ıı l c barbunya fa:,ulyasının 

lir 0Plan 1 '-

HAB L 

Hububat ve zahırelerimize 

hariçten talepler 
Orta Avrupa memleketlerinden 

hububat, zahire ve diğer iptidai 
maddelerimiz üzerine talepler 
fazladır. Birlik, tüccarlara bir 
tamim ıöndererek bu memleket
lere mukabilinde z ruri ihtiyaç 
maddelerimizden olan malıar tc· 
darik edildıği takdırde müsaade 
olunacafı bildirmiştir. Yalnız 
malın bılfiil memlekete ithal edil
miş olması şarttır. 

İsviçre ile ile yeniden tica
ri münesebat başlıyor 

Sen iÜnlerde İsviçre frıınkları· 
nın dolara tahvil olunamaması 

yiizünden isviçre ile serbets dö· 
viz esasına müstenid anlaşma 
tatbik mc\ kıinden kalkmıştı. 

Ôğrendığııni:z:e göre Amerika 
bir milyoıı küsOrluk bir doları 
İsviçre içın ayırdıtını bildirdi· 
g-inden lsvıçrt: ıle yenıden ticari 
münasebat başhyacaktır. 

1 iıccarlar şımdıden mal teklif 
etmek üzere hazırlıklara başla· 

mışlardır. 

Muhabere vastalarına kar 
yüzdesi tesbit edildi 

Fıyat Mürakebc komisyonu 
toplantısında muhabere vasıtaları 
hakkında verilen beyaımameleri 
tetkık ederek azamikar yüzdele

riı. i tesbit etmiştir. 

Pirinç fiyatları düşüyor 
Pırinç fiyatların.la birkaç rün· 

dür hır düşükluk vardır. Pırinç 
fiyatları umumi olarak 4-5 kuruş 
kadar düşmüştür. 

ipek çorap yerine yünlü 
ve iplik çorap 

' ESi 
•• it • es 

u 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemizde gorüşülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

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

ki rganıdır 

ASALAR 

25 - Ağustos - Pazartesi 
inşaat-Tamirat-Nafıa ışleri-Malzeme-Harita 

Adana Ask. SAK 
K. ot 1R6'l 

Ankara Valiliği: 
Taş 1874• 

Ank. Lvz. SAK 
Çam tahtası çivi ve boyıı 1874 
Taze üı.üm 1860 
K. oı 1859 
odun 1856 

Ank. Jandarma Genel Komut. 

SAK 
Kışlık elbııe ve kaputluk: kuıııaş 1862 

Ardahan Ask. SAK 
SıQ'ır ctı 1855 

Ask. Fııbrıkalar U. Müd.: 
Çam veya köknar tahta 1863 
Naklıyat yapt. 1865 ı 

Beden Terbiyesi U. Müd : 
Kılişc yap. 1875 
Çamaltı Tuzlası Müd.: 

Çamnltı tuı.laınnda yap. tamirat 1868 
Çanak. Ask. SAK 

Et, makarna zeytinyağı ve ş hriye 1876 

Çorlu Ask. SAK 
Sıtır eti 1874 

Darphane ve Damg'a Matbaas;: 
Tutkal 1675 

l.J. Denizyo ilan 
Burgaı iskeleıi tamu i 1876 

U. D. Y oılan: 
Bentln mötörlü b va kompresörü 1863 
Odnn 1862 
Yangın baltası ve kancası 1861 
Belost 1860 
Deriden memul \ag n lathirat lıııdeme:ıi 

çantusı 1 60 
Bıılast 1867 
Deri caket 1862 

Deniz Lvz. SAK 
Ze~tin t neaı 1863 
Diyarbakır iskan Müd.: 

Goçmen evleri İnş. 1870 
Dursunbey Devlet Orman lşletm. 

Revir Aın. 
Çam kereste 1872 • 

Ediıne Maarif Miıd.: 
Talebe yurdu binası tamıri 1873 

Erzurum Asit SAK 
K. ot 1860 

ı Palaska ve tufek kayışı 1864 
Nnkjıyııt >"P' 1868 

Galatasaray Lisesi SAK 
Kavun, karpu' ve üzüm 1862 

Gaziantep P.T.T. Müd. 
Posta naklı 1875 

Gelibol'°' Ask. SAK 
K. ot 1868 

Harta U. Mud. 
Mulabiye malıeınuıi 1862 

lstanbul Belediyesi: 
Y ıış sebıe, makıırna, nışueta, aut, yo~urt 

et patates, so~an v. ı. 1863' 
Ecza \ e levıı:ıımı 1863 
Kaldırım in~. 1865 
Göksu köp rııaü tamiri 1868 

Silindır parçaları 1868 
Defin işi 1869 
Mangal kömürü 1862 

lst. Mıntıka Emniyet Müd.: 1 Elbise ve palto İmalı 1865 
lsk nderun Beledıyesi: 

Telef n makinesi ve kablosJ, 
pu lav. s. 1860 
lz ır Belediyesi: 

Kesme taşlarile yol i ş. 1865 
lst. Komut. SAK 

Mötor yatı 1876 
lzmır ~refpaşn Zührevi 

Ekmek ve et 1871 
Kocaelı Vılayeti: 

Levazımı tıbbiye 1867 
Malatya Akçadağ Köy 

ı.ü Müd.: 
Muhtelif erzak ve ıelze 1867 

Maiye Vekaleti Ank.: 
Elbise dıktirilmesı 18~5 
Vıdala iskarpin 1875 

Manisa Orman Mud.: 
Çam afı'acı 1866 • 
Merzıfon Ask. SAK.: 

Er foıini 186S 
M. M. V. SAK 

Likt z 1833 
Salisilat dö ııot 1832 
Defter bastırılması 1864 

dürbün, ( 

Hıı.st.: 

Enstitü-

lst. Çonak. Ye it.mir limanlnrın la hulu· 
nan batık 2incir şamandıra v. ı. de· 
aız:len çikarlmn işi 1872 

Muğla Ask. SAK.: 
Saman 1SS6 
Nafıa Vekaleti Su işleri 2 ci 
Şube Miid.: 

Bekçi evi inş. 1867 
Ömerli Ask. SAK 

Nakliyat yap. 1864 
Polatlı Bı:lediycsi: 

Mııhtelıf itfnıye mııl:r.emeeı 1 72 
Sıvas İskan Müd.: 

lçme euyu tesisatı 1859 
Siirt Ask. SAK 

Bukdny 1862 
Tekirdağ P. T. T. 

Poıta nnklı 1871 
Tekirdağ Ask. SAK 

Balyalı k. ot. 1875 
Tokat. Ask. SAK 

Müd.: 

Ankara Valiliğinden 
2197 lira 25 kuruş keşif bedelli Haymana sıfat istasyonu çatı in· 

şaah 11.9.941 per,.embc günü saat 15,30 da vilayet daimi encüme· 
ninde ihalesi yapılaca2'ından keşif ve şartnameyi görmek üzere istek· 
!ilerin her gün veteriner miidiirlüğune müracaatları ve adı geçen giin· 
de vilayet daimi encümeninde hazır bulunmaları ilin olunur. 

Um•r Bank Umum MUdUrlUGUnden : 
Kayseride inşa edilecek işçi paviyonlan ve evleri ile Dunlara ait 

yol, kanalizasyon, barici su tesisatı ıibi inşaat :örulen lüzuma bi· 
naen ikınci dda olarak kapalı zarf usulile ek~iltmeye konulmu~tur. 
lşbu inşaatın muhammen kf.şıf bedeli 481892.06 liradır. 

Ekşiltme evrakı 24 lıra muknbılinde Ankarada Sümer Bank mua
melat şubesinden İstanbul Sumerbank şubcsintlen alınacaktır. 

Eksiltme 2/.8.~41 tarıhine müsadif çarşamba günü saat 16 da 
Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 23100 lıradır. 
İstekliler teklıf evrakı meyanına, şimdiye kadar yapmış oldukları 

bu gibi işlere ve bunların bedellerine, fıraıanın teknik teşkilatının 
kimlerden terekküp etti2'ıne ve hangi bankalarla muamelede bul un
dnk\arına dair vesikalar koyacaklardır. 

Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olara\c ihale günu saat lS. 
şe kadar makbuz mukabilinde Ankara Sümerbanlt uı:numi katipliğine 
teslim olunacaktır. 

Posta ile gönderilecek teklıfler nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar ~elmiş ve zarfın kanuni şekılde kapatılmış olması la
zımdır. Postada vaki olabilecek gecıkmeler nazarı itibara alınmıya· 

caktır. 

Banka ihaleyi icrada serbesttir. 

* * • Nazillide inşa ettirilecek işçi apartımanları ile bunlara ait yol~ 
kanalızasyoa harici su tesisatı gıbi inşaat kapalı zarf usulile eksilt• 
meye konulmuştur. 

işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 306513,04 liradır. 
Eksiltme evrakı 16 lıra mukabilinde Ankarada Sümerbanlt muame• 

liit şubesinden almacnktır. 

Eksiltme 1.9.941 tarıhine mü adıf pazartesi günü saat 16 da An· 
karada Sümerbank umumi müdurlu~ünde yapılacaktır. 

Muvakı..at teminat 16050 liradır. 

lsteklilerın teklıf evrakı meyanında şimdiye kadar yapmış olduk· 
lan bu gıbı ışlere ve bunların bedellerine, tırmanın teknik teşkilatı

nın kimlerden terekkup ettığıne ve haııg-ı bankalarla muamelatta bu
lunduklaı ına dair vesıka koyacaklardır. 

Bulgur, ııadeynQ'ı, le. ot, pirınc, 
mek ve aı~ır eti 1861 
Tophan .. Lvz. SAK 

Misket 1875 

merci· ı 

Teklif mektuplarını havı zarflar kapalı olarak ihale günü 15 şe 
kaJar makbuz mukabi inde Ankarllda Sümerbank umumi kitiplitine 
teslim olunacaktır. 

Posta ile gönderilecek teklıfler nihayet ihale saatinden bir sut 
evvelıne 1'adar gelmış ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olman li· 
zım<hr. Postada vnki olabılecek gecikmeler nazarı itibare alınm1ya· Mahruti çadır direQ'i 1874 

SoQ'uk hava teııiıatı 1865 
Balmumu, ağaç çivi kapsül ve torok rap· 

tiye 1871 

Topkapı Maltepe Ask. SAK 
Saman 1875 
Sadeyakı 1876 

Trabzon Ask. SAK: 
Odun 1870 

T. H. K. Genel Mrk.: 
Bendn 186l 
Afiş bastırılması 1865 

Trabzon Sahıl Sıhhiye Mrk.: 

caktır. 

Banka ihaleyi icrada serbesttir. 

lstanllul Defterdarhjından: 
lstanbul Dcfterdarlırlık binasında yapılacak 28341,12 lira ketifli 

tamirat ve tadılat ışlerı kııpah ı:arf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksıltme 17.Y.YH Çarşamba guıııi saat l:> de İstanbul Milli Emlak 
Mudürluğünde tophnacıık oıan komısyonda yapılaca khr. Muvakkat 

temınatı 2126 hradır. 

Deniz. ıerviıi icin motör kiralanm11.11 ] 873 

Mukavele, ekıilltıne, Bayındırlık işleri umum, hususi ve fenni şart· 
nameleri, proje, keşıf hulisasıyle buna miitcferri cıliter evrak 14ı ku· 
ruş uıukaaılındo lstanbul Mılli Emlak iearesinden alınaltilir. 1 ratzon V ı lnyeti: ı 

Hastahane inş, 1861 
Vakıflar U. Müd. Ank. llttaıı h .ı, perakende 18 

,j lllYaı; oroz tombul, hııdık 
;•kendr:n~n k.ılosu toptan 18, 

J •laıı:ı 1" 21 kuruştan fazlaya 

Bu :.ene ıpek fıyatlarıııın yiik 
oluşu yuzlinaen kadın çorapları 

da ıittik._e pahıhlışmaktadır. Mil
li iktisat ve Tasarruf cemiyeti 
ipek çorap aleyhinde propaganda 
yapma~a karar vermıştır. lpek 
çorap yerıne yün ve iplıkten ya· 
pılmış çorap ıiyılmeıini temin 
için bu imalat teşvik olunarak 
tedbir alınacaktır. Böylece şimdi 
ekserisi çorapsız gezen kız ve 
kadınlarımızın sonbaharla beraber 
tekrar ipek çoraplara sarılarak 
aile butçelerinı Hnmalannın önü· 
ne geçilmeğe çalışılacaktır. 

lst. Nafıa Müd.: 
lst. 1 ci orta okulu binııaı tamirı 1861 

lst. Liseler SAK 
Ek mtk 1861 

Otel tamiri 1865 1 
Yeşilköy Halkalı Ziraat Mektebi 1 

Civarında Ask. SAK 

lsteklılerm; teklıf mektuplarını ve en az bır taahhütte 20to0 liralık 
bu işe benzer ış yaptığına daır ıdarelerinden almış olduğu vesikalara 
istınaden lstanbul Vııayetine muracaatla ekiiltme tarihinden - tatil 
günleri harıç - 3 gun evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Tica· 
ret Odası vesıkasını muvakkat temiuat makbuzunu 2-490 numaralı ka· 
nunun tarıfatı daıresınde ba:ıırlanmış kapalı zarf derununda ihale ıü· 
ııu saat 14 de kadar komısyon reislı ğıne makbuz mukabilinde teviii 

etmeleri lazımdır. 

" P·ı '•calc.tır 
Yilt • 

11nkı.ı i Muralc.abe komisyonu 
ıı Çtıına 

fa8111 sında yalnız üerma-
e"' Yasına ı· . ""'Ştı ıyat tesbıt ede-
tt r. Bıı f ta1 na ıyat tesbıt pa· 

t iUnku · . 
• ıçtımaa bırnkılmış· 
hu 

tıdan b 
lllYt aşka komısyon bütün 
1 •atan 

l n cı 118 ınağzaların fasulya-
'kctıcr ve fıyatlıırını gösterir 
ı; &sınası •-

11. "e at nı a.arar altına al-
' aıtad 1 Clınışt ıır ara bu kararı teb· y ır. 

ltınd 
11ar b an ıtıbaren bütün bak-

'ft u fıy.ıt . 
'hcaltı Uzer inden satışa 

, fasuıy ar ve Çuvallar uzeriııe 
Oata . a arın cı f. l 

"tıt 111 ve ıyat arını 

etıketlu asacaklardır. 

Külliyetli miktarda çay 
geldi 

Memlekete son günlerde çok 
miktarda çay ithal edilmiş· 
tir. Bunlardan bir kısmı Al· 
bayrak fırmasına aittir. Fiyat 
Mürakebe komısyonu ilk içtimn
ında bu ~aylara bır f ıyat tesbit 

edecektir. 

Kalay ve çivi g Qldl 

Son günlerde şehrimıze 
kalay, çivi, çelik, çember. 

let gelmiştir. 

Mazı mah ulU 

40 ton 
bisık-

Bu ıene mazı mahsulü geçen 

yıldan yüzde altmış fazladır• i 

lst. Defterdarlığı: 
Balık avlamak hakkı 1863 • 

Hileli kopya kağıtları 

Son zanıaolarda piyasaya bazı 
hilt:li kopya kağıtları çıkıırılmnğa 
baş amışhr. Gayet kötu bır mü· 

rekkepten fena surette ımnl edilen 

bu kopya kağıtlarının boyaları 

yazılan yazılardan bir süret bıle 
almağa elverişli değı dir. Bu se· 

beple alakadar makamlara müte· 

addit şıkayetler yapılmışlar. 

Balyalı le. ot. 1873 
Sebze 1873 

Yüksek Mühendis Okulu: 
Muhtelif erzak 1861 

İncirli medresasi 
Tamir edilecek 

Fatihteki lncırlı m~dresesi be· 
lediye tarafından tamir edilecek, 
tarihi kıymeti olduğundıın muha
faza olunacaktır. 

Mecidiycköyü orta okulu ile 
Çapadaki 31 ıncı mektep ve Üs· 
küdar sıtma mücadele komis· 
yoou binası da tamir edilecek
tir. 

lstanbul Nafıa MU .. UrlUOUnden: 
9.9.194t Sah guni saat 15 de lstanbulcta Nafıa Müdilrlüğü ekıilt

me komisyonu odasında 28i7.34 lira keşif bedellı Çatalca Orta Okul 
binası temiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele cksıltme, 8ayındırhk lşlerı ıenel, hususi ve fenni 1art• 
nameleri proje, keşıf, hillisasiyle buna müteferri dığer evrak dairesin· 

de görülebılir. 
Muvakkat teminat 216 liradır. 

lsteklileıin en az bır taahhütte 1500 liralık bu işe ben:ter i~ yap• 
tığına dair idarelerinden almış oldutu vesikalara istinaden lstanbul 
vilayetine müracaalla eksiltme tarıhin~en .tatil srünleri hariç 3 srün 
evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına aıt Tıcaret Odası veaik.aları ile 

ıelmeleri. 

• 
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MONAKASA GAZETESi 

Su gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

• 

cı .. ı Şekli Muham. bed. 

A) MDnakaaalar 
lnt••t, T•rnlr•t, N•tı• ltl•rl, M•lzeme, Harita 

Hela inı. 
Ev inıaıı: 30 ad. 

U1akapaoı aecari tasfiyehaaeainde yap. bakraç ve 
tranıpor muhafar;a tertibatı 

Boıiktaıta BarbarH türbeıi balıçeıiao kenaoak iki 
adet fenerin metalde• yapılacak sütunları inı. 

aç. olts. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

aç. eks. 

lllçler, Kllnlk ve l•pençlyart allt H•atahane 
Eczane ve kimya laboratavarı aletlerile (MQteabhit aç. oks. 

nam ve aeaabına) 

Mensuc•t. Elltlae, Kunlluıa Çarna11r, •· •· 

Kösolole: 5 t. 
Er fotioi: 5000 çift 
l'olia: 6600 çift 

paz. 
kapalı z. 
kapalı z. 

Huır elhiH ve palto imaliyesi 
-30000 ad. 

muhtelif cins: 20 kapalı z. 

Yıkanmıı parça !tez: 9 ~. pu. 

Matb•• lfterl Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Muhtelif cius e.rakı matbua: 54 kalem 

Nakllyat, Bot•Hma, YOkletme 

Kok kömiirü nakli: 1409 t.-kriple: 30 t. 

aç, eks. 

aç. eki. 

Mshrukat, Benzin, Mekine r•Gları y ••• 

Odun: 1240 t. 
> 660 t. 

kapalı z. 

• 165 t. • 
• 725 t. • 
> 700 t. • 

Met erin: 7 .5 t. - Vakum yatı: 200 it. - Guyaft: 1 t. aç. elr.s. 
Kriple maden kömürü: 70 t. 
Odun: 8568 t. 

Mataterrlk 

Muhtelif malzeme: 133 kalem (temd.) 
Çarfaf, ıofra Öı lüsü, peçete, yastık yüzü •e hademe 

caketlorinin yıkanıp temizlenerek ütülenmesi: 
60500 parça 

paı:. 

paz. 
aç. eks. 

892-
31740 -

1357 -

961 ,6 

Lvz. 
10800 -

K. 3 17 90 
42500 -

çifti 10 30 

4680 -

3188 75 

3850 -

2480G -
13208 -

2805 -
12325 -
17500 -

2815 -
t. 19 -

3430 -

Teminat Müracaat yeri 

66 90 İzmir Belediyesi 
2380 SO Erzurum Belediyesi 

101 71 lst. Belediyesi 

72 12 • 

1350 - M. M. V. SAK 

2385 - Ankara Lvz. SAK. 
3187 50 Samsun Ask. SAK. 
4649 - Emniyet U. Müd. 

Sümer ban le Yerli Mallar Pazarı 

972 - Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

- - Aydın Vilayeti 

28i 75 lıt. Belediyesi 

• 
1860 - Bandırma Aık. SAK. 
990 - • 
210 38 • 
928 - • 

1312 50 • 
191 13 Erzurum Numune Hast. 

Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi 
Büyükçelcmece Karaa~ao Köyünde 

Ask. SAK 

inhisarlar U. Müd. 
257 50 Galatasaray Lisesi SAK. 

Günü Saat 

S-9·41 16 -
5-9-41 16 -
2-9-41 H -

8-9·41 14 -

23-8-41 11 

26·8-41 
9-9-41 

26-8·41 
1-9-41 

15 - • 
10 -
15 -
14 -

25-8-41 11 30 

1 
4-9-41 15 -

2-9·41 14 -

24-9-41 
15-9-41 
18-9-41 
22-9-41 
12-9-41 

4-9-41 
6-9-41 

18·9-41 

t 
18 _ { 

11 -
18 -
11 -
17 -
16 30 
14 -
16 

15·9·41 e kadar 
8-9-41 15 -

Mlstaael veya yeni litir lcamyen ıasiıi: 2.5-3 tonluk 
B ıltır malzeme 

kapalı z. 200 - lst. Elek. Tr. vt Tünel lılet. U. Mild. 1-9·41 
23-9-41 
25-8-41 
8-9-41 
8-9·41 
8-9-41 
8·9-41 

17 -
17 -
14 -
10 -

11 -
15 -
16 -

Kayaanuş bezir: 2 t. 
Balast: 8000 m3 

, 5000 m3 
• 8000 m3 
> 1000 m3 

arzak, Zahire, Et. Sebze, w. •· 
Pirinç unu. niıasta, ıebriyt ve makarna 
Sadoyıtı: 7491 k. 
Patates: 150 t. 
Saman: 55 t. 
Bulrur: 4 t. 
Sadeyıa-ı: 10 t. 
Butday unu yapt.: 200 t. 
Süt: 15 t. 
Yotort: 9 t. 
Sadeyafı: 10 t. 
Sıfır eti: 150 t. 
Sıa-ır eti: 144 t. 
Saman: 500 t. 
Kuru ot: 770 t. 
Sıtır eti: 222. 7 t. 
Kura et: 770 t. 
Samın: 555.5 t. 
Sıtır eti: 41250 k. 
Kuru ot: 880 t. 
Saman: 484 t, 
Kuru ot: 1170 t. 
Sıfır eti: 960 t. 
Saman: 1080 t. 
Sıfır eti: 12) t. 
Kuru ot: 342 t. 
Saman: 207 t. 
Sabun: 24 t. 

• : 24 t. 
Sıfır eti: 103 t. 
K. ot: 1036 t. 
Saman: 240 t. 
K. ot: 1144 t. 
Bulrur 80 t. 
Sıfır eti: 576 t. 
Koyun eti: 54 t. 
Sıfır eti: 88.8 t. 

• 88.8 t. 
> ayaktaıa: 138 t. 

Sıtır eti: 88.8 t. 
Balyeli k. ot 20191 t. 
Sadeyafı: 115 t. (temd.) 
K. ot: ~60 t. 
K. ot: 80 t. 

paz. 
kapalı z. 

• , 
• 

aç. elts. 
kapalı z. 
paz:. 
, 
• 

kapalı z. 
paz. 
açı eks. , 
paz. 
kapalı z. 
kapalı x. 

• 
> 

• 
• , 
• 
• 
• 
• , 
, 
• , 
, 
• 
> , 
J 

• 
• 
• 
• 
• ,, 

• 
• 
• 
• 

paz. 
kapalı z. 
paı. 

14400 -
8500 -

13600 -
12500 -

2466 -
it 1 89 
k o 10 
k o 04 50 
k o 22 

16000 -
k o 02 

1950 -
1260 -

15600 -
k o 22 

57600 -
15000 -
46200 -
89080 -
50050 -
16665 -
16500 -
52800 -
14036 -
76050 -
38400 -
35100 -
50000 -
22230 -

6210 -
16800 -
168QO -

• 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

1080 - D. D. Yolları 7 ci İşletme Afyon 
638 - > 

1020 - , 
938 - , 

184 95 lst. Belediyesi 
1011 29 • 

1125 - Tophane Lvz. SAK 
371 25 • 

65 - lst. Vakıflar Müd. 
1200 - Adana Ask. SAK 

600 - Çorlu Ask. SAK. 
146 25 Kırklareli Ask. SAK 
94 50 • 

2340 - Erzurum Askeri SAK 
1475 - Erzincan Ask. SAK 
4320 - Bandırma Ask. SAK 
1125 -
3465 -
6681 -
3753 75 
1249 88 
1237 50 
3960 -
1052 70 

> 

• , 
, 
• 
• 
• ,. 

3703 50 • 
2880 - > 
2632 50 • 
3750 - • 
1667 25 • 
465 75 • 

1260 - Ardahan Ask. SAK 
1260 - • 

l930 25 Giresun Ask. SAK 
2016 - • 
1260 - • 

80080 - 5254 - lıı:mir Lvı:. SAK 
17600 - 1320 - , 

195840 - 11042 - > 

30240 - 2268 - • 
29304 - 2198 - • 
2,304 - 2198 - • 
~1060 - 3803 - • 
29304 - 2198 - • 

le. O 05 50 48170 20 Topkapı Maltepeıi Ask. SAK 
182500 - 11375 - O. Beyazıt A.k. SAK. 

22400 - 1680 - • 

k. O 07 - - Ank. Lvı. SAK 

2-9-41 
13.,.41 

28·8·41 
~7-8-41 

2-9-41 
8-9·41 
1-9·41 

16-9-41 
16-9-41 
26-8·41 
1-9-41 

24-9:41 

24-9-41 
24-9-41 
15·9"41 
15-9-41 
15-9·41 
18-9-41 
18-9-41 
18-9-41 
12-9-41 
12-9-41 
12-9-41 
22·9-41 
22-9-41 
22-9-41 
8-9-41 
9-9-41 

15-9 41 
15-9·41 

'15-9·41 
12-9·41 
10-9-41 
11-9-41 
11-9-41 
11-9-41 
11-9-41 

8-9-41 
11-9-41 
8-9-41 

28-8-41 
12-9-41 
25·8-41 

14 
15 -
15 -
14 -
15 -
11 30 

lli -
16 -
16 -
11 -
15 -
ll -

1 

lo -' 
17 _ı 

16 -' 
17 -
18 -
11 -
16 -
17 -
16 -
11 -
18 -
16 -
17 -
18 -
15 -
9-

10 -
14 -
16 -
16 -
16 -
16 30 
16 30 
16 30 
16 -
16 -
16 -
11 -
16 -
18 -
10 -

İstanbul Bele iyesinden: 
Tahm. bed. İlk. Tem 

193 80 14 48 Cerrahpaşapa Hobyar mahallesinin ~ 
zade Çohülharem ıokağında 11 nuınar• 

226 00 

310 go 

129 00 

16 95 

23 25 

9 68 

şnp ev ankazının ll'hşı. ~ 
Cerrabpaşada Hobyar mahallesinin Ş f 
rem sokağında 9 No. lu ankazrnın sıll 
Gerrahpaşada Hobynr mnballesinio 1° 
sokağında 18 No. lu ev anlcazını.n. 51~ 
Cerrahpaşada Hobyar mahallesıoın 

ha sok ğında 1 No. lu ev aok• 
satışı. 

Cerrabpnşııda Hobyıır mahallesinin ÇJ 
k l\rj 

267 00 20 03 

380 12 6 00 

807 65 23 07 

Hamam sakatında 13 No. lu ev aP 
satışı. li 
Kadıköyünde Osmanafa ıüalıallesinicı Sl • c 
lüçcşme sokağında 15 No. lu dük~ ı, 
kazınıo satışı. I~ 
Kadı köyünde Osmanağa maballesiııin 5' lr 

lüçeıme sokağında 33 No. lu dukkiıı 
zınıo satışı. 

Tahmin be.lellcri ile tonıinat mikdarları yukarda yazılı 1 
ankaz satılmak üzere ayn ayrı pazarlıta kc;ınulmuştur. Şartn• i 
Zabıt ve Muamelat Mütiürlüfü kaleminde ıörülebilir.lhalc 26 
salı ıünü saat 14 ce Daimi E.ncümencfe yapılacaktır. Taliplefl 
nainat makbuz veya mektuplarilc ihale günu muayyen saatte 
Encümende bulunmaları. 

Ankara Ark901ojl UdUrlUQUnd n : 
Ketif bedeli 519 lira oO kuruştan ıbaret Ankan kalesinin bi 

tamiri işi 4.9.941 perşembe günü saat 10 ela Ankara lcalesiod• 
kooloji müzesinde ıbalc edilecektir. 

Taliplerin ihale ıünündc yüzde 7,5 teminatın defterdarlık 
sebe veznesine yatırıltlıfına dair makbuz, naha müdürlüğÜPde ~ 
caidarı ıblıyet veıikası ve ticaret edasında kayıtlı bulundufoıı' 1'1 

vesaik ıle mozkllr günde müzede toplanacak komisyona aıürıc1 
Keşif her ıün Arkeolojı naiizeainde fÖrülebılir. 

• • * Keııf bedeli 3990 liradan ıbaret Ankara kalesinin bİ' 
tamiri ışi 4.9.941 tarih perşembe gunü sut 10 da Ankara 1'•1 

ki Arkeolojı miızosınc:ıe ıhalc edılccektır. 
Taliplerıo ıh.&le rüuünde yuıdo 7,5 teminatın defterdarlık ' 

beıi vezoesine yatırıldığına daır makbuz, naha müdürluğuııd" 
calcları eblıyet vesıkası ve ticaret ocıasında kayıtlı bu1unduf11~1 

veıi ıı.a ile mezkur iÜnae müzede teplanacak k.omısyona mür•' 
Keşıf her ıün Arkeolojı aıuzesınde görölebılir. 

D. Deniz Yolları ltletmesl U. MUdUrlUğUnd•l1; 
21 afustos perşembe fUnu yapılııcafı ilin olunan l:forgaı' ~ 

le1i tamıratı eksıllwe~ı 2) ağustos !~41 pazartesı ıunüne teb1' 

miştir. Talıpıerın o ıun saat .4 e kadar kapalı zarflarını Atııı> 
komisyonu reıahğıne aıaıcbuz muıt.&bllınde tevdı etmeıerı tazıOI 
iıe aıd evrak şunıartıır. 

Hususi fenni şartname, vahidi muka.vele, eksiltme şartnaoıel 
mi fenni şarname, proje • 

Tokat Nafıa MüdUrlUgUnden : 
Niksar kazasında tahMsatı aabılınde yapılacak olan 6092 

kuruş bedeli koşıflı uc:zııevı ınşutı ıo. ~.:ı'4J. tarihındeo ıııtı• 
guo müddetle açık eksıltmeyo konulmuştur . 

ihalesi 5. 9. 941 cuwa &'Ünü ııaat l:> te Tokat naha d•' 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı olan 456 lıra 96 kuruşa ait makbuzla ~' 
verilmesi ıcabeden ehlıyet ve tıcaret odası vesıkaıarını ıb' 
nünde komısyona ibraz ecıeı.:eklerdır. 
J::Su hususa aıt keşif n projeyı ıorwek ıstıyc:olcr Tokat Nah• 
sine müracaatları ııin olunur. 

• • • Reııauiye kazusıua tahsısatı dabıliııde yapılacaıc: olan 
78 kııruş bedeli keşıfu cezaevı ıuşaatı 16. ES. ~':AJ. tarihırıdell 1 

2u ıcun muddetie açık eksıitnıeye konuımuşlUr. 
lhalesı :>. Y.94J. cuma ıuııu saat J.:> te 1 okat Nafıa d•' 

yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı olan 450 lıra !lo kuruşa ait makbuzla ~ 
verılmesi icabedcn ehııyet ve tıcaret odası vesıkalarını ıhale f 
komisyona ibraz edecefderdır. 

· f J · • k · · l · Tok•1 
Bu hususa alt keşı ve pro eyı ~orme ıstıyen erın 

dairesine müracaatları ilan olunur. 

Nafıa Vekal tinden : 
Ekailtmeyo konuaan iş: Aııkara Atatlİrk lısesı konferans S 

da yaptırılacak sabit keltuk, sahne perdesi, ahşap dö~eme .;e 

perdeıi gibı bazı ıilerdır. Kcşıi bcc1eıı ıuoıo Jıracıır. 

Eksiltme 11.9.Y-tl perıeaıbe giınu sut 15 de Naha vekile! 
ve imar işleri eksıltme komisyon Odasuıda kapalı :ıarf usulile 

caktır. -
Eksiltme evrakı ve buna müteferrı evrak 52 kuruş bedel 

linde yapı ve imar işleri reisli~inden ahnabilır. 

Eksiltmeye ~irebilmek ıçin ıstokhlcrın 1545 lira 75 kuru21°
1 

vakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekiıletinaeo bu iı içıP 
ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. lşbu vesikayı alın11~ 
iıteklilerin eksiltme tarihinden (tatil fÜnlerı hariç) uç iUD el/~ 
istida ile vekalete müracaat etmeleri ve dılekçelerıne en aı 
lemde bu işe benzer 15 bin liralık bir ış yaptıdarına daır ıiı 
ran idarelerden alınmıı vesıka raptetmeleri lazımdır. el• 

istekliler teklif mekluplarını ılıale günü olan l 1.9.941 P 
ıünü aaat 14 de kadar eksıltme komisyonu reıtilığine makbıl11 

bilinde vermeleri li.zımdır. 
Postada elacak i'ecık.meler kabul edilmez, 

Ni9antaşı Kız Enstitü ıü MUdUrlUüündeıt= , 
Okul binaaıııda keşf ı mucıbınc-e yaptırılacak olao tam ırat 

siltmeye konumu~tur. ~ 
ıhalesi 5.9.Y41 Cuma günü saat 16 da Yükııek Mektepler ,

1 
liği binasında toplanacak komısyon tarafından yapılacaktır• I" 
deli 2499 lira 84, teminatı 187 lira 4Y kuruştur. 

isteklilerin on az bir taahhütte 2000 liralık bu işe benıef 



MONAKASA GADT!SI 

Revir Am. 4 -9-41 16 -
4-9-41 14 -
4-9-41 16 -
4-9-41 16 -
4.Ş.41 1~ 

4.9.41 14 
26-8-41 14 
3-9-41 9 

10-9-41 9-

12-9-41 9-

15-9-41 9 

k (B MUzayadalar 
cr ... t • 

- tıı. 12 lcaı • 4,324 m3 
talı ısı 313,244 m3 

tısı 275 494 
kat • m3 

tolillru~ 364,059 m3 
kal 139, ısı m3 

il •ıı 
Ve e 

P•llııık v •nkazları 
ı, L· llıenıucat k d . 11.a~t ~ 

1 
a ın elbısesi makine aksa· 

Palto v ıa ı, sofra örtüsü v s 
tı e elbiıe · b' . · · ~ıraiyc 51 ısıklet çantası, mayo, a· 
•ıııeıxı v.s. 
· a filnı 
1 v ı. ' nıusluk pirinçten, sunf ipek ip· 
ka~ıd . 
\'' 

11 1Pek 
1

1 hpka ._ l yatak Örtüsü, alkool ıeltilik, 
11110 "'a ıbı 
cat n sandıtı ın t .. 

Çty ad' 0 orsüz velosipet pamuk men· 
•baıııh .. 1 bakır levha v s 

açık srt. Devlet Orman işlet. Çoruh 
~ 

> 

> ) 

• 
> 

pu. 

aç. art. 

lst. Belt diyesi 
lıt. Gümrükleri Baımüd. 

• • 

• 
> 

> 

> 17-9-41 9 
> 

.. lto ı · · 
kırpıııtı se e kırpıntısı: 42.3 t. 

r \t sı: 15.S t 
'- e Ça • 

paz: 

• 
k. o 04 
" o 02 

253 80 Tophane Lvz. 
46 50 

SAK. 29·8·41 14 30 
29-8-41 14 30 

lşh t. Bolu Amir. 2-9-41 16 -
ll:azı ın tomruğu aç. art. 

Rev. 

lnk•zı • .. 
667 --
508 -

860 98 Devlet Orman 
50 03 lst. Belediyesi 

38 10 " 

8-9-41 15 -
8-9-41 15 -

•air 'd 
il 

1 •reler' d 1 v· e l'llilra ın en almış olduğu vesikalara istiuade stabul ı· 
1 l caatıa k · ı · · hl' Yı ına . e sı tme tarıhı den üç gün evvel alınmış e ıyet 
1'ona v ~t Tıcuet Odası vesikalariyle muayyen giln ve saatte 
lıla has:l u baptaki keşif ve şartname ve mukavele münderecatı· 

etmek için de okul idareaine u. üracaatları. 

nsucat El 
'f~kbise-Kundura-Çaı~aşı!__V.:!= 

tıruııı Ziraat EnatltUsU Rekt6rlU§Unden 
lld llıtıuz ok il . . . 'rı ıılı u arr ıçın aşağıda mıktan ynzh kumaşlar ticaret 
ı ııan b 1 1 Yııpılc k mu ammen bedeller üzerinden kapalı zarf usu i e 
c 6 9 ı tır. 

u •• 941 -
llakkat gunü saat 11 de yapılacaktır. 
rtııa telllinat o, 7 5 d 

lbeyi ~ ' ur. 
~ilnc lllli gormek ve daha izahat almak ie\İyMlerin daire mü· 
Cirıaj '•caatları. 

, kek 
;i lck Paltoluk kuma 
ol ıı t elbiselik k ş 

ıı ~YYÖrluk k umıış 
... ıırıtoı ı. umaş 

U111; kurnıış 

Miktarı 

375 metre 
1100 , 
110 " 

30 > 

Mubam. b. 
630 
615 
620 
730 

fiat Tutarı 

2362 50 
6765 
1240 
219 

10586 50 

.-
.~ h rin "11. NI. V. Sabnalma K emisyonundan : 

tın alı: lO lira tahmin tdilen 2500 adet yün battaniye pazarlık· 
il.~. Mca~tır. ihalesi 28.8.941 perşembe günü saat 11 <ie An· 
11ra kat: · Satın alma komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin 

1 tcıninatlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 
pi 

0• .. ız ısoo Levazım Sat.nalına Komisyonundan 

13
0 

O kilo kösele fö745.00 4537.25 

1~~ » vaketa 60570.20 4276.01 
adet meşin 257.2ö 19.30 

---------
1 

11tatıda . 126.522.48 8832.56 
tşY•nı cıns mikt1&r, tahmin bedelleri le ilk teminat\nrı yazılı üç 

YaPılac:k 26 Ağustos 9 H Salı ıünü saat 16 da pazarlıkla eksilt· 
ıı ıı ~ tır, 

"<;; k ~ıb· alem ı hl eşyanın her üç kalemini birden teklifte bulunabile· 
tklııc . nıı herhangi bir kalemine de teklifte bulunulabilir, 

ldaki r;: ~elti gün ve saatte yukarıda hizarlarında gösterilen 
0ıııısy00ınınat ve kanunun istediği vesaikle KRsımpışada bulu

ttııill'lle .•h nıüracaatları 
lld sı er -t kanı· fUn mesai saatleri dahilinde 635 kuruş bedel mu· 

ısyondan ahnı&bilir. 
a işler:;-=. ~~!!!!:!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!:!!~!'!!!!!!!'!!l!!!!!!!~~!l!I!!!! 
~ye ve yazıhane Lvz. 

11~dc 5 Maliye Veklletlnden: 
it, Yedekleriyle beraber 59j25 adet tahvil pazarlıkla baıhrı· 
tıb, 

ırııne b 
,:~ıı.kka.tnte a~kı Ücreti iki bin liradır. 

•tlııt 
5 

mınatı 150 liradu. 
kkıı ek elylül 941 cuma günü saat 14 de levazım müdürlütünde 

rt sı tme k . 
1 ,ııaıne,i omısyonunca yapılacaktır. 

1 
da DoiAnkara'<la malıye vekaleti levazım müdürlütünde, ls· 

ır. lllabahçede maliye vekaleti matbu evrak anbarında ıö· 
tkliıcr· 
~tlct ~: 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinden yazı· 

1rlı1ı;.te t ınuvakkat tam inat makbuzu veya banka kefalet mektu· 
ayın olunan ıün ve saatte komisyona mür•caatları. 

l}' "~Chn y· ırıcıi L lliyetl Daimi EncUmenlnden: 
1
• Kr •lıı. 3108 7 

· Adet 
Yet hu 5 54 muhtelif cins evrakı matbua 

tt111 llıuh susj idaresinin 941 yılı ihtiyacı olan 54 kalem 3188 lira 
l'c ~ anııncn k · ·ı k ·· k ,
1 

onuı ıymeth evrakı matbuasa tabedı me uz.ere e • 
1Pl muştur 

trııı .ı1 • 
t~ -ı.99'il l 'h 1 - .. t \!zere •ı • arihli perşembe günü saat 15 de ı a e gunu 
ltı L 'Ü a•• • ( 1 ıı.ı il11 ııt .un müddetle eksiltmeye konulmuştur. l'az a ma u· 
il.re ınu~Ycnterın h•r gün vilayet daımi encümen kalemıle hu· 
vıı urıü<ru · k d kt · - M llYct d . • ne ve eksıitmeye ıştıra e ece erın sozu geçen 

aıcoi encümenine müracaatları ilin olunur. 

''tıb 
\il l .li 

tlı~,11 "· "'rnlrlill &atlnalma Komlsyonundt n ı 
'rı ... ' 0tafıx. u ı k ''·I ·· t h 'k ... asa nıvers 60 hem kol hem de e e trıır. e mu e arrı 
ışı sı ıle b. 1 d 
1 

~Oıeb l 1' ıkte bu adet yazı teksir makinesi veya bu ayar a 
trı ı ccck t b . . . 1 '·t A ıı Pliz· ertı alı havi bir yazı tekıır makınesı a ınacaır. ır. 

"'Ilı ıtrıık i · 2 T h d · 1r1ı~1 S Çın ~.8.941 Perşembe gunü saat 14 de op ane e 
ııı btue1· 7atınalıııa Komiıyonuna mevcut kataloklarile gelmeleri. 

ı !:ıO l' ıra kati t~mioab 136 \ıu. 50 kuruıtur. 

Mahrukat, Benzin, Mal(ina ya j l Hı 

lstanbul Bel diyeslnden: 

Darülaceze müessesesi için alınacak 75000 kilo gürgen odunu ve 
5000 kilo mangal kömüril temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. 
Mecmuanun tahmin bedeli 2025 lira ve ilk teminatı 151 lira 88 ku· 
ruştur. Şartnamesi Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görüle· 
bilir. lhale 2.9.941 ulı günü .aat l4 de Daimi Encümende yapıla· 
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına 
ait Tıcaret Odası vesikalariyle ihale günü muayyen saatle Daimi Eo· 

cümende bulunmaları. 

lstanbul Komutanh~ı Satlnalma 
Kom ısyenundan: 

Beher kilosuna 80 kuruş fiyat tahmin edien 50 ton ruotör yağı 
25.8.941 pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 40000 lira olup kati teminatı 6000 liradır. Şart· 
namesi her gün komisyonda görülebılir lşteklilerin bellı ğüu ve 

saatte Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 

lstanbul c. MUddelumumiUA1nd6n: 

İstanbul Adliye Daire ve Mahkemeleri için lüzumu olan 90 ton 
sömikok ile 125 ton Marinlave maden kömürü ayrı ayrı açık eksilt· 
meye konulmuştur. Sömikokum muhammen btd~li 2434 lira 50 kuruş 
muvakkat teminatı ise 182 lira 60 kuruştur. Marinlave maden kömü· 

rünün mühammen bedeli 2281 lira 25 kuru~ muvakkat teminah 181 
lira 10 kuruştur. Sömikokun eksiltmesi 5.9.9·H Cuma günü saat on 
beşle' Marialave maden ltömürüaün eksiltmesi ayni gün saat on altıda 
Sirkecide Adliye Levazım Dairesinden yapılacaktır. Bunlara ait şart· 
nameler mesai saatleri dahilinde her gun mezktlr dairede görülebilir. 

Müteferrik 
Demirkapı Orman Koruma Satlnalma Komisyonundan 

Aşagıda yazılı beş kalem ambalaj mıılzemesi 49 maddenin A fıkra· 
sı mucinbince pazarlıkla ahnaoaktır. Muhammen bedelleri yek011u 2000 
liradır. Teminatı kat'iyesi olao 300 !ıranın Komisyondan alınacak bir 
yazı ile lstanbul Orman Mcsul Muhasiplığine yatırılacak.tır. 

·Pazarlık 26 Ağustos 941 sah ıünü saat 15 de mezkur Koınisyon· 

da yapılacaktır. 
2800 metre kanaviçe 
2000 adet toka 

10 kılo miıhür kurşunu 
25 kilo kınnap 
7u kılo balye ipi . 

Tepkapı Maltepe Askeri Satın Alma Komisyonundan 

Küçükçekmece anbarının çatısında meTcur kumlu muşambanın 
sökülüp kaldırılması ve çatıya Ru beroit f~rşi ve çıtaların çıkılması 
paı.arhkla yaptırılacaktır. Bedeli keşfi 1636 lira 80 kuruştur. 

Keşifııamesi Topkapı Maltepesinde askeri aatın alma koınisyo· 

nunda görülebilir. 
ihalesi 27.8.941 çarşamba ıünü saat 15 de mezktlr komisyonda 

yapılacaktır. 
Teminatı katiyesi 245 lira 52 kuru§tur. 

Esklfehir Betedlreainden: 

Hayvanları şişirmek üzere Belediye mezbahası ıçın teferrüatiyle 
beraber alınacak 850 lira muhammen bedeli bir adet kompresör 
makinesi 26.8. 9 Ü tarihine rastlıyan salı günü ıaat on beşe kadar 
açık eksiltmeye konulıuu~tur. Muvakkat teminatı 63 lira 75 kuruştur. 
Taliplerin şeraiti Öğrenmek iızere Belediyeye ve münadiliğe mürac· 
aatları ve muayyen gün ve saatte Belediyede hazır bulunmaları ilan 

olunur. 

lst. Levazım AmirUAi Satmalma Komisyonundan: 

Miktarı Metre Cinsi 
190,000 27 milimetrelik tüfek, askı şeridi 
4U,000 20 > kaput bnğlııma ~eridi. 

Yukarıda yazılı şerıtler alınacaktır. Pazarlıkla ek11iltmesi '.l.9.941 
salı günü saat 1) de Tophanede lstanbnl levazım amırlıği sahaalma 
ltomısyonunda yapılacaktır. TAhmio bedeli 31,700 lira, ilk teminatı 
2J77 lira 50 kuruştur. Numuneleri ve şartnamesi komisyonda görülilr. 

• • • 
6u500 parça çarşaf, ıofra örtüsü, peçete, yastık yüzü ve htdema 

caketlerinin yıkanıp temi denmesi -ye ütülenmesi. Bak: Galatasaray 

Lisesi SAK ilanlarına. • * • 
133 kalem malzeme alınacaktır. Bak: lnhisarlar U. Müd. ilin• 

lırına. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

B!vUkç~kmec Askeri Satlnalma Komisyonundan : 

. 
6 

ş;ğıda yazılı sebzeler kapıılı zarflıı eksiltmeye konmuştur ihale• 
S i 9 . 41 C t · • d k _umar esı gfinu saat 11 de Buyukçekmece Karaağaç kö· 
yun e s erı satın 1 k · k 

1 
.
1 

ama omısyonunda yapı lacaktır. Taliplerio kanuni 
vesı a arı e teklif kt l . 

1 
me up arını ıhale saatınden bir saat evvel komis· 

yona verme erı. 
Cınsı Mik.tan Fiyatı Teminata 

KilG K.r. Sa. Lira Kr. -------- ---- ----- -----
A. K. fasalye 
Dem ate 

46,000 17 45 837 60 
76,000 7 ,5 

Patlıcan 64,000 
453 15 

Bamye 
13 45 545 60 

32,009 11 45 274 89 
Taze biber 16,000 a ~5 107 48 

Ardahan Asker• S•tlnalma Komla d yonun an: 
3ı,OOO kilo pirinç kapalı zarfla eksiltmeye kcınmuatu lb l · 

8 9 941 · .. 9 YI r · a esı • . pazartesı gunu saat da Ardahanda Asker· S ı 1 k . ı a ına ma 0 • 

mısyo~unda yapılacaktır. Tahmın bedeli 15,275 lira illt teminatı 
1145 i'.rıı 65 kuruştur. Ta ıplerııı kanuni vosikalarile teklif mektup· 
larını ıhale snatinden bir saat evvel komiıyona vermeleri • 

Çorlu Askort Satlnalma Komisyonundan : 

1 - Aşağada cins ve wiktıı rları yazılı iki kalem yiyecek mad· 
desi kapalı zarf us ulıyle mubayaa edılecektrr. ihalesi Çorlu' da Ko· 
mısyonumuzun bulunduğu mah lde yapılacaktır Evsaf e t · 
h 

. _ _ l . · v şar nımesı 

er gun Ko.da g-orulur. steltlılerın belli gun ve saatten bir saat 

evvel ~eklıf mektuplarını Ko.na vermeleri. Postadaki gecikmeler ka· 
bul edılmez. 

Cınsi Fıyatı Miktarı Tutarı M · u. temınat 
Kr. Ton 

140 
14l 

Lira 
14000 
8520 

Lira 
1050 
639 

İhale güaü Saat 
Patates 10 5.9.941 11 
K. soğan 6 5.9.941 16 

(DE.VAMI D0RD0NC0 SAYFADA) 

Galatasaray Lisesi Satınalma Kemisyınu Reisliğin~ın : 
\,jıalatasarııy Lisesının 343J lira tahmın bedelli 60500 parça Çar

şaf, !:Jofrıı. örtusü, Peçet , Yastık yüzü ve Hademe Caltetlerinin yı· 

kanıp temizlenereK utulenmesi t>-9·194 l Pazartesı saat 15 te Liseler 
Muhasebcsınde toplanan 1\.omısyonda açık eksiltmesı yapılacaktır. 
lık temınatı ı:>7,50 lıradır. İsteKlılerıo kanuni vesıltalarile birlikte 
belli gun ve saatte gelmeleri. Şartname Lısededir. 

(7405) 1-4 

~ ~ 

1 ınhısarlar U. Müdürlügünden : 1 
.............. mD!liml ________________________ M" 

1 - Son akdolunan anlaşma mucibınce Almaayadan da ıetirtile· 
bileceği ve pazarlıkla almacağı evvelce ılan edılmiş olan <133> ka· 
lem malzemeden mubım bır kısmı ıçın henuz teklif alınmadığından 
bu işın pazarlık müddeti temdıt e<lilmıştir. 

2 - Bu malzemenin ınufredat lıstesıle ıartnameleri Kabataşta Le· 
vazım Şubesindeki Alım Komisyonunda salı ve cumadan gayrı her 
gün Ö2'1eden sonra gorulebılir. 

3 - Taliplerio o 7,5 teminatlarile birlikte bu husustaki teklifle· 
f rini 15.9.941 gunune kadar~mezk(l r Komisyona tevdi etmeleri. - (7356} 1-3 

·' firVLE't nEMiRYOLLARı VE LiMANüRI 
- . . . . . . . . .. . . 
. · t ·5 LE T r·· c r: E. ' r- l O , -. r 1

' - .- ~ ' U ,.. U !\I D E N . . 'iL u lıl :ilıLi\ l lJiiL U it 
. . . 

Muhammen bt;deli {lOG.000 iki yüz bin) lira olan 2000 ton hl· 
ran yağı 3.9.1941 çarşam8a gunü saat 15 de kapalı zarf uıulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin ( 11250 on bir bin iki yuz elli) liralık 
muvakkat teminat ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün snat 14 de kadnr Komısyon Reislığine vermeleri lazımdır. 

Şartnıımeler (30U) kuruş AnKara ve Haydarpaşa veznelerinde sa· 
tılmaktadır. (7235) 3-4 

Galatasaray Lisesi Satm Alma Komisyon Reisliğinden ; 
Cinsi Beher kilo fi. Mikdarı lık teminatı 

Kavun {Kırkağaç} 6,5 kuruş 20000 kilo) 
Karpuz (Alacalı) 5 ,. 15000 • ) 277 
Üzüm (Çavuş) 23 > 6000 • ) 
Üzüm {Yapıncak) 13 2000 » ) 

Galatasaray Lisesinııı yukarıda yazılı meyvelerınin 25.Vlll .1941 
Pazartesi saat 14.45 de Lıseler Satın Alma Komisyoou binasında a· 
çık eksıltmesı yapılacaktır. lsteklıler 1941 yılı Ticaret Odası vesikası 
ve ilk temıoat ruakbuzıle birlıkte k misyonda bulunmaları. Şartname 
liııcdedir. (6787) 4-4 

lştanllul janiarma Satınalma Kımisyenunian: 
100,000 metre beyaz astarlık bez Taksim Ayazpaşa'daki kemiı· 

yonumu:ıda 8 Eylül 9.ıl pazartesi a-unü saat 1) de kapalı zarf ek
ıiltmesiyle aatın alınacaktır. Muhammen bedeli 27.500 lira ve ılk 
teminata iki bin altmış iki lira elh kuruıtur. Şart kağıdı ve nümune 
her ıün komisyonumuzda görülebilir. Ve ıart kia'ıdı 138 kuruş be· 
del mukabilınde alıoaoilir. lsteıı:lılerin ılk teminat malsandıtı aak· 
buzu veya banka kefalet mektuba ve şart kiiiıdında yazılı sair 
belgeleri de havi teklif zarflarını eksiltme uatinden bir aaat evve· 
line kadar komiıyonumuzda bulanaurmaları. {7191} 1-4 

lmtiyu Sahibi ve Yazı İfleri Direktörü: lSMAlL GlRlT 

Bualdıtı ,.,, .. MUaaka.. llatbaaaı.. lıtu'bal 
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Poar la Pablicite s'adre1ter 

l l' Adminiıtration 
Journal Professionnel des Fournisseurs at des Entrapreneurs de l'Etat Boite P .stale No. 1261 

·----------
Tableau Synoptique des 

Ob}et de l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabıııis 

Mode 
d'adiudicat. 

Adjudications Ouv rtes Aujourd'hui 

Jours Heures 
Priıı: Caution. l..ieux d'adjudicat;ion et du 

estimatif previaoire Cahier deıt Charges 

Con•tructlens-R6peratlon-Trav. Pullll•a-Meterlel de Con•tructlon·Cartographie t Censtr. W. G. Publique 892 - 66 90 Municipalite l:ımir 5-9-41 16 -
Trav. constr. au lieu ae filtrare des canalisations 

a Uokapanı 
ı 1357 - 101 71 Com. Perm. Municipalite İstanbul 2-9-41 14 -

Conıtr. colonnes en metal des deux phare.s a eri-
ier dans jardin du mausolee de Barbaros a 
Beşiktaş 

Conıtr. maison pr. immigres: 30 p. 

, 961 66 

Pli cacb. 31740 -

72 12 , 8-9·41 14 -
1 

r 
2380 50 Municipılite Erzurum 

Prodults Chlmlques et Pharmaceutlques-lnstrument• Sanltaire&-Fournlture pour He1tltaux :::::: :: ] Coton ltydrophile net: 750 k. Publique 1237 - 92 82 Hôpital Nömune Ank. 

5-9-41 15 -ı 
5-9-41 15 -ı 

Ga:r:e hydrophile: ıoooo m. ,. 4200 - 315 - ~ 
Toile americaioe: 5000 m. • 1525 - 114 40 , 
lnıtruments pr pbarmacie et laboratoire de chimie Publique 18000 - 1350 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 23-8-41 11 -

(au nom et pour compte du fouroisseur) 

Hablllement • Chauaaures • Tlaaua - Culrs 

Cuir: 5 t. Gre a rre le k 3 17 90 2385 - Com. Ach. lutend. Milit. Ank. 26·8·41 
9·9-41 

26·8·41 
1-9-41 

Bottioes pr ıoldats: 5000 paires f>li cıach. 42500 - 3181 50 Coın. Adı. Milit. Samsun 10 -
15 -
14 -

Bottines: 6600 paircs • la p. 10 30 4649 - Oir. Gen. Sftrete 
Main d'oeuvre de confection d'habits et pıletots , Sümerbank Yerli Mallar Pazarı 

pretı de diff. aortes: 20-30to0 p. 
Merceaux .ıe toiles lavees: 9 t. 6480 - ' 97 J. - €om. Acb. lntend. Marit. Kasımpaşa 25·8-41 11 30 Gre a rre 

Traveaux d'lmprlmerie - Papeterle - Fournlture de Bureaux 

- - Vôlôyet Aydm 4-9-41 15 _ I Diverseı ıortes d'imprimes: 54 lots Publique 3188 75 

Transport - Chargement - D6chargement 
Tranıport coke: 1400 t.·crible: 30 t, • 

Combuatlble - Cerburant - Hulles 

Boiı 

Boiı: 

> , 
, 
• 

d'orme: 75 t. - charbon 
1240 t. 

660 t. 
165 t. 
725 t. 
700 t. 

de bois: 5 t. (aj) 

Motorin: 7.5 t.- huile vacouııı: 200 k.- petrole: 1 t. 
Charbon de terre crible: 70 t. 
Boiı: 8568 t. 

Dlvers 

Paraffine: 15 t. 
C-oton Llnters 
Havresac: 300 p.- gourdes: 600 p. (ai) 
Divers maHriaux: 133 lots (ai) 

• 
• 
• , 

Publique 

Gre a gre 

• 

Netteyage et repassage de drapı, nappu, ıervietteı 
Gre i. rre 
Publique 

et iaquetteı de ıubalternes: 60500 p. 
Chassis de camion neuf ou usegee de 2.5-3 t. 
Huile de lin l:ouillie: 2 t. 
Materiel en cuivre 
Ballast: 8000 m3 

> : 5000 m3 
> : 8000 m3 
• : 1000 m3 

Provl•lons 
Foio: 1200 t. 
Paillt: 900 t. 
Viande de boeuf: 75 t. 

, , : 83 t. 
• > : 125 t. 

Courre: 20 t. 
Haricota varta: 22 t. 
Tomateı: 10 t. 
Auberıine•: 22 t. 
Combeaux: 6 t. 
Beurre: 20 t. 
Viande de boeuf: 150 t. 
Oiinonı: 24 t. 
Paille: 360 t. 
Foin: 600 t. 
Beurre: 59 t. 
Haricotı sccı: 288 t. 

> • 130 t. 
Pois chiche: 84 t. 
Haricota secs: 60 t. 
Paille: 6SO t. 
Haricotı Aychekıdrn: 46 t. 

Pli cach. 
Gre a gre 

Pli cach. 
• 
> 

Pli cach. 
, 
> 

• 
" 
• 
> 

> 
> 

• 
GH A ~re 
Pli cac:h. , 

• 
> , 
> 
> 
,, 
• 
• 

Pli cach. 

3850 -

16;00 -

2703 -

3430 -

14400 -
8500 -

13600 -

12500 -

72000 -
27000 -
18750 -
23240 -
31250 -

1150 -
2035 -
750 -

2970 -
1350 -

34000 -
le k O 40 
le k O 10 

Je k O 05 50 
90000 -

29900 - ' 16800 -
14400 -
13000 -

le k O 17 45 

288 7S Com. Perm. Munidp. fstanbul • 2-9-41 14 1 

14 _I 151 88 
1860 -
990 -
210 38 
928 -

1312 50 
191 13 

Com. Perm. Municip. İatanbul 
Com. Ach. Milit. Bandırma 

, 
> 

> , 
Hôpital Nümune Er.r. urum 
Ecole Sup. d'Eco nom ie et Commerce 
C. A. Milit. au Village Karaağaç de 

Büyük Çekmece 

2-9-41 
24-9·41 
15-9-41 
18·9-41 
22-9-41 
12-9-41 

4-9·41 
6·9-41 

18·9-41 

18 -

11 -' 

' 18 -· 
11 _f 
17 -1 
16 3oi 

14 -
16 -

2475 - Com. Ach. Oir. Gen. Fab. Mil. Ank. 28-8-41 15 30 f . - - -, 
203 73 Dir. Gen. Cartograhie Ank. 2-9-41 10 -

1 
C. A. Econ. Monop. Kabataş jusqu'au 15·9-41 

257 50 Coın. Adı. Lycee Galatasaray 8·9-41 15 -ı 

200 - Dir. Gen. Exploit. Electricite T. T. lst. 1-9-4 1 17 -

1080 -
638 -

1020 -
938 -

5400 -
2025 -
1407 -
1743 -
2344 -

86 25 
171 52 
56 2~ 

222 75 
151 25 

5100 -
4500 -

180 -
945 -

2475 -
6750 -
5138 -
2242 -
1260 -
1080 -
972 50 
837 60 

Cem. Aeb. lateod. Marit. Kasımpaşa 25-8-41 14 -
Dir. Gen. Exploit. Electr. T.T. lst. 23-9 41 17 -
7eme Exploit. Ch. Fer. Etat Afyon 8-9-41 10 -

> 8·9-41 11 -
, 8·9-41 15 -
, 8·9-41 16 -

Cem. Ach. Milit. lskenderum 3-9·41 16 -

• 3-9-41 17 _, 

Com. Ach. Milit. Van 5-9-41 16 - 1 
> 6-9-41 10-, 4-9-41 10 -

C. Ach. Milit. Kırldar~li 8·9-41 16 -
,. 8-9-41 16 -
> 8·9-41 16 -
• 8-9·41 16 -, 8·9-41 16 -

Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 22-8-41 10 -
Com. Ach. Milit. Edremit 3-9-41 15 -

• 3-9-41 18 -
• 3-9-41 16 -, 3·9-41 17 -

Cona. Ach. Mitil. Çanak. 1-9-41 15 -
Com. Aeh. Milit. Kars 5-9-41 16 -
Gom. acb. Milit. Ardahan 4-9·41 9-
Com Ach. Milit. Kars 5·9-41 16 3o 
Com. Ach. Milit. Ardahan 4-9-41 11 -
Com. Ach. Milit. Siirt 1-9-41 10 -
Com. Ach. Milit. au Village Koraağ'aç 6·9-41 11 -

de Küçükçckmece 

ANA-iLK-ORTA ve LlSE A 
K~~ıc:: BOGAZiÇi LiSELERi Y;. 

Arnavudköy - Tra ray caddesi: Çiftcsarııylat 
Kayıd için berri.in 1 tian 17 ye kadar ektebe üracaat •' 

Telefon : 36 - 210 

(0ÇONC0 SAYFADAN DEVAM) 

Silifke J. Okul Tabur Komutanhğınd811 : 
Cinsi ekmek muvakkat teminatı 2402 lira 75 kuruş ınikt• 

kilo muhammen bedeli 32036 lira 66 kuruş. 9~ 
Silifke J. okul taburu cratının 1,9.9H tarihinden 31.i· 

11 
ne kodar bir senelik ihtiyacı olan miktarı yukarıda Y8 " 

15.8.941 tarihinden itibaren 15 giin mfıddetlc kapalı zarflııı,.t 
ye konulmuştur. ihalesi 29.8.9~1 günü ~aat ı.s le yapııac: ~ 
terin güoüode Silifke'de okul bınasınıiakı komısyona kanun 

1 

le müracaatları. 

lstanbul Lv. Amlrllfti Satmalma Komisyon"~ 
41 500 kilo mile.set alınacaktır. Pazarlı la cksiltıncsı 

Pazar~csi günü saat 16 da Tophanede Lv. Amirliği satııı l 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin \tedeıi 228l lira 50 1'0 .it 

Ş . k . d aof" temiuah 17 ı lıra 19 kuruştur. artoamesı smısy o a ., 

Çorlu A kerl Satmalm Kemi yonund•" r 

5000 kilo makarna alınaoaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26·5, 
günü saat 15,30 da ~orluda askeri satın alma komısyon~od 
caktır. Temioah 270 liradır. Taliplerin belli vakitte koınısf ~ 
meleri. .. 

Bahkesir Askeri Satlnalma Komisyonu11d' 
90,000 kilo sığır eti alınacaktır. Kılosunun t~hmin .fi>'11~ 

ilk teminatı 3037 lira 50 kuruştur. Pazarlıkla ekıııltmeıı 27· 
şamba günü saat 16 da Balıkesirde askeri satın alma k~ııı k 
yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri· 

Topkapı Maltepeslndekl A•keri atınalma l(O 

20 ton sadeyağı pazarlıkla satın alınacaktır. Muhaııılll 
34000 liradır. ı 

Hususi şartlar ve evsaf Topkapı-Maltepe as"eri satın n 
yonunda görülebilir. 

Pazarlık ı5.8.941 Pazartesi günil saat 15 de mezkQr ~ 
yapılacaktır. 

Kati teminat 5100 liradır. 

TUrk Ha"a Kurumu G nel 8aşkanhğ111d' 
Ankara havacılık o"ulu talebelerinin senelik ihtiyacı ~,r 

lira 05 kuruş muhammen bedelli 33 knlem erzak partı 
açık eksiltmeye konulmuştur. . 

Her partinin eksiltmesine ıirccek talip, o partiye aıt 
verecek lir. ı;c 

Bu işe ait şartname Türk Hava Kurumu Genel mer ~ 
lstanbul şubeıinden parasız verilir. lsteltlıler eksiltme ıünil 
da bulunmaları. 

~, 
Çorluda Askeri Satın Alm Keml•yonuf1 

40.000 kilo sıfır eti pazarlıkla satın alınacaktır. ihale' 
pazartesi günü sııat 15 de Çorluda askeri satın alma k.011' 

yapılacaktır. lık teminatı 1220 liradır. Evsat ve şartn•"' 
yooda görülür. Taliplerin belli vakıtte komisyona g-elınelef 

latanbul Levazım Amirliği Satm ima Komlst0 

150 ton sığır etine teklif edilen fıyat Vekaletçe pah111\ 

ğünden pazarlıkla eksiltmesi 28.8.941 Perşembe günü saıı ~ 
Tophanede Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapııac• · 
min bedeli 59.550 lira ilk teminatı 4J.'J.7 lira 50 kuru~tur• 
komisyonda görülür. lıteklilcrin kanuni vesikalarile belli 
misyona gelmeleri. 

- ' -Askeri Fabrikalar U. MUdUrlUğU Merkez Si 
Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1149.60.) lira olan 2 ton 
fabrikalar umum müdürlü~ü merkez satın alma komisY0ıı, 
941 pazartesi günil saat 10 da pazarlıkla ihale edileceıctı 
parasızdır. Kati teminat ( 172) lira (4'1) kuruştur. 

1 tanbul Belediyeslnd n : 
Haseki, Cerrnhpnşn. Beyoğlu ve Zührevi Hastahaoel' 

ihtiyacı için alınacak 1127 kilo tereynğı açık cksiltuıe)'e 
1 

tur. Tahmin bedeli 2366 lira 70 kuruş ve ilk teminat~ ı~ 
kuruştur. Şartnamesi Zjibıt ve Muamelat Kaleminde goril 

1 8.9.941 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encilmende 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 ~ 
caret Odaıı vesikalarile ihale günü saat 14 de Daitı11 

bulunmalara. 


