
---------~ 

3 
6 

12 

ABONE ŞARTLAR! 
Türkiye için 

Ayh§'ı 

• 
• 

Karuş 

450 
850 

1500 
E.cnebl 

12 memleketler ıçin 

---.::____ Aylığ-1 2700 

~RUŞ 
Günü reçen n-u-sh_a_l_a_r ---

20 kuru~tur '1..._____ -------·-fj5 
Tüccarların 

lıcı vı satıcıya 
~ .. !•vıiyı I er 

tıı 111 ııe d 
•lıı ve • e aldat .. Bugün sen-

it Yer 1 ed rış .. edenle yarın seıı de 
' d · ebılırıin M- k '•ıııa d _ • uıterl tutma 
lı:ııi hıy,1 Urust olrnak gerektir. U
r tııı, 111 '? bahalılıışmıuında zen· 
l~ retı(e ae d 

fakat .. n e alikalmn. Az 
oı ve t . k y emıı a:ı:an. 

•ıaıı . LO 
. Tf•t ARiF KENBER 

1 • * • 
Cı \' 

•vaiYel:r satıcıya yapılacak 
ile\' çoktur. Gerçi esas 

ı e norın 1 . 
tıııde k . • tıcaret ve safha 

ı:ı 1 hsad· •- · . e Çıkıl 1 ır.aıdelerın ha-
ııı. bır /~az. Çünkü netice 
~lır ızıkodur ki zarar tevlit 
~Ot• 
b· lllalın e 
lrç0k ışında kalan ahval-

buı•tıık. •çık gözler, zekiisı
su iç' d kuıı ın en balık avla-

1•r al •ııanlar, fırsat kella
ıcılı ıt 

e bu ve satıcılık k8ide-
ı:ıı tınet .. 
C~er 

8 
(Osteraıeye lüzum 

'- 1 u 'b' "•reci il ılere ne ta vsi-
e er n d 
r, 8öyı 

1 
e e nasihat tesir 

e er· · Çcsj ını ancak kanonun 
d. ez.eh'!' 

' ı k_· 1 ır. Fakat bu ribi 
\' 'nısel 
c Şİdd ~re karşı çok cez-

, L ttlı h k • 1 "il k are el edılmezse. 
••ray ı 11 txıııııı· ış arı ve memleke-
ı ille f • Ptk n aatları ile ya hıç 

~u ıi~\ ~lika ve irtı balları 
1 
il aç k 1 erı, sürüyü çobansız 
lr Urtla b' 8 · r gı ı saldırır du-
ııllları -
fcll•lık;nleınek ve yapacak-

• Sıı ı- •ra aıaııi olmak lazım
't llzuın h ı ba\<t u erltes takdir ey-
1 etın e eğer bunu bir iş te

ç'l aıt11~Zse o Z<.man hepımiz 
cçcııı a kalırız. 

r erde b" •it bır ır vakanın şahidi 
ıt cur -td ınu meşhuda vesile 

- en •ht'k " torQİilt 1 ar satışını yakın-
lık ku · Bir dostumuzla el
n~ ,. lllaş almak için meşhur 

ır kuın 
8eh .

1 
aş mağazasına git-

ı:ı nı eıı k . . 
IXıctr umaşlardan bırı-

. ~ osuna 12 5 l' . d ' Oıt.. , ıra ıste ı-
d· .. nı ( 1 kab 1 Y•tı biraz kırmak 
' 1 bir UI etmediler. Oradan 
q•lt. 1\ 't•tte bir ma2azaya 
et Yıtd1 x. - illet ıı;ıaıız kumaşlar ara-

toıu 12 -ş Qah· ,:> lira 11tenilen 
-~ ı top \'lrq u topuna aynı o-
ııı ı. Bu d f . 

ıı 9 ~ e a kumaşın fı-
r L ' lıra · tefi e, •o d ısteeiler. Hayret 
e r ult b · 

o~ b llıraı 1112 • ıze ne denilse -f ıı ku • ıtt llıaştar b" · 
ıer •r, b ızım fabrikanıo 

}' ız fıy t 0tııı11 • müraltebe ko-
.C ıın ko d •ıı f Y utu fiyatla 9,5 
ı. •zl11y 
qjr p a satamayız .. Kumaş-

111:1 •rçacık. b ._ 
•zı ın aş11:a bir arka-

cıı~. l( 'thur maQ-azaya göo-
<1c eııdis' . . 

ı:ı bit lcıne _ talı mat verdık: 
ll•rç18 ostumlült almışt:k. 

trı ı ı .. liır 
ı . l Pantalonluk daha 

lıtı Czgiht 
il çık ar parçayı alarak 

l'11Qı, Q ar<1ı ve kesmeye ha-
e ıırad d 

llıtııı a ostuıııuz ile bır-
llı(i Urlar ~ 

Qı lllar;azaya girerek 
Qld eşbut 
ıt il, ş-h Yapıldı. Netice 

Ol\iu ~1 retıı bir müessese 
tay " ''Hçin? H . 

1 
r~li _ · asıs menfa-

d~Ulı.oııı lrosteraıesi ve halka 
t.'ltı •c;ı: e de ıayi'ıınzlık oös-
~ t ' .• • 
~c Uııuaıı öt- -
d '•tıcıy b uru bizim alıcı-

ır, a az.ı tavsiyelerimiz 
...... 1\ 

\' 
1}ttleti 

ı triılerd Yüz. kuruşu geçen 
'leYiniz •8~utlaka bir fatu-

11 llıadde. . ıttabi her alacafı· 
fei r,ın . . 

lı • fiYatı cınıı, kalite ve 
dır. 1'' h' f~turada yazılı ol

tı ıaı bil e yazdırma-
1 

EKONOMf K HABERLER 

Perakende kömür satıcıları

nın şikayeti 
Bundan bir kaç rün evvel pe

rakende kömür satıcıları belediye
ye müracaat ederek fiyat müraka
be komisyonu tarafından percken
de ve toptan kömür fiyatları tes· 
bit edildikten sonra, toptancı, kö
mür tacirlerinin perekende kömür 
satışına başlandıklarını iddıa et· 
mişlerdi. Perakende kömür satı

cılarının iddiasına göre toptancı 

kömür 1atıcılan bu suretle kendi
lerinin kazançlarına mani elmak
tadır. 

Beledıy• iktısat müdürlüğü vazi
yeti tedkık ederek şikfıyeti haklı 
bulmuştur. Bu itibarla alakadarla
ra bir tahmin iönderilereıc; bu va
ziyete mani olacak tedbirlerin alın
ması istenmiştır. 

Tamimde bilhassa şu cihet te-
barüz ettirilmeldedir. ki: harbin 
başlangıcı olan 939 senesi eylül
lünde toptancı olan tacirler, to>p· 
tancı, perekendeci olan tacirler 
de perakeııdeci addolunacaktır. 

Meyva ve sehze 
Şehrimizde yaş meyve ve seb

zelerin her semtte ve hatta her 

dükkanda birbirine uymıyan yük
sek fıyatlarla satılmıısı halkın şi

kayetini mucip olmuş ve bir çok 
kimselH fiyat mürakabe komis
yonuna başvurmuşlardır. Komis-
yon da manav ciükkanlarında ori' 
jinal faturalar görül.nek suretiyle 
kontrol yapılabileceği neticesine 
varmıştır. 

Belediye, şehrimizde satılan 
meyveleri yaz sebze ve meyvesi, 
luş sebze ve meyve~i, turfanda 
sebze ve meyve olarak üç grupa 
ayırmıştır. Birinci rrup meyveler 
için manav dükkanlarında hal fi
yatına azami yüzde elli zam edi
lerek perakende sataş yapılması 
kabul edilmiş, seyyar satıcılllr 
için de yuzde 35 fark kabul o-
lunmuştur. 

İkinci ırup sebze ve meyveler 
içia bu fark dükkanlarda yüzde 
40, seyyar ı.atıcılarda yüzde 30, 
üçüncü ırup meyveler için de 
dükkanlarda yüzde 30 seyyar Sil" 

tıcılarda yiızde yirmidir. 
Her manav da sattığı maim 

haldeki fiyatını gösteren fatura 
bulunmak.tadır. Müşteri istediği 
zaman satıcı bu faturayı göster-
mcğe mecburdur. Faturayı gös
termiyeo satıcı derhal polise ih-
bar edilmelidir. 

lıdır. Fatura vermek istemeyenin 
sattı2ı malda her halde bir ku-
sur vardır, noksan veya hile ıe· 

zilmelidir. 
'1.- Fatura vermeyeni derhal 

ve üşenmeden, yorulmadan en 
yakın polise bildirip resmi mua

mele yaptırmalı. 
3- Fiyatlardan şüphe edilince 

fiyat mürakabe koı1ıisyonunun 
tesbit etti2'İ kir hı&ddi listesini 

istemeli. 
Eğer bu liste gizli tutuluyorsa 

telefonla -hem de dükkanın te
lefonu ile- fiyat mürakabe ltü
rosunu haberdar etmelidir. 

4- Mal saklayanlar, etiket 
tebdil ve tahrif edenler, noksan 
ölçen ve dartanbar, arızi ve a· 
normal olarak fiyat yükselmiş 
olan her hangi bir satıcı olursa, 
derhal polis ve mürakabe memur
ları haberdar edilmelidir ki; bu 
gibi vicdannzlar layık oldukları 
cezaya çarpılabilsinler. 

PAZAR 

HER OON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARi Vll ZIRAi 

GAZETESİ 
ve Müteahhitleri 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa ışleri-Ma!zeme-Harita 

Erzurum Belediye Riya•etlnden : 
Fakir ailelerinin iskanı için 30 ev inşası 16.8.941 tarihinden iti-

baren 20 gün milddetle ve kapalı zarf ile münakasaya konulmuştur. 

30 evin muhammen bedeli 31740 liradır. 
Muvakkat teminat 2380 lira 50 kuruştur. 
Bu işe ait keşif plfın, şartname vesair evraklar Erzurum Belediye 

fen müdürlüğünde görülebilir. 
lhale 5 eylul 941 cuma g-ünü saat 16 da beleıiiye dairesinde ya

pılacaktır. 1 
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iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, E.ski Gümrük Caddeıl, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTI.ARI 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutu.su No. 1261 

~ -~ 

esleki Organıdır 

'işeler dahilinde olmak üzere 150 şer adet ecza satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3487 lira 50 lturuş olup kati teminatı 523 lira 13 
kuruştur. Pazarlığı 8.9.94l pazartesi günü saat 11 de Ankara Hava 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda rörülo
bı lir. 1ı.teklilerin muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

Ankara NUmune Haetanesl Batt•blpUlinden: 

Kıymeti 
Cinsi Miktarı 

Eczai tıbbiye 131 kalem 
Ampul tıbbiye 14 kalem 
Kat kut 2,5 m. No. 00 50 kutu 

> • No. O 800 » 

muham. 
lira kr. 

6000 
19)0 

Mvk. t . Eks. 
lira kr. şekli 

450 - k. z.. 
146 25 açık 

> 

Eksiltme 
rünü saati 

5.9.41 15 
> 15 
> > 

> 
Talipler bu gibi işleri yapabileceğine dair ehliyet vesikası ibraz 

etmeleri mecburidir. 
Taliplerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek

tupiarını Belediye Encümenine tevdi edilmesi lazımdır. Keyfiyet ilaıı 

olunur. 
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Ankara Orman Çiftllğlnden: 

Tecrübe hayvanları için Çiftliğimizde gö~terilecek bir mahalde a
çık eksiltme ile bir Saya inşa ettirilecektir. 

İnşaatın muhammen bedeli 5888 lira 56 kuruştur. 
Bu inşaata ait keşif evrakı ve p lanlar Çıftlik müdüriyetinde gö

rülebilir. 
İştirak edecek müteahhitler yüzde 7,5 temirıat akçesi olan 441 

lira 64 kuruşu Çiftlik veznesine yatıracaklardır. 
İhale 27.8.941 çarşamba günü saat 10 da Çiftlik müdüriyetinde 

yapılacağından taliplerin o gün ve o saatte Çiftlik müdüriyetine mü
racaatları ilan olunur. 

M. M. V. Satlnalma Komisyonundan : 
Keşif bedeli 1768 lira 80 kuruş o lan Harp akademisi işgalinde 

bulunan binanın bahçesinde yapılacak su tes satı 6 eylQl 941 cumar
tesi günü saat l l de Ankarada MM. V. satınalma komisyonunda açık 
eksiltme usüliyle ihale edilecektir. İsteklilerin 132 l'ra tı6 kuruşluk 
teminatlariyle birlikte eksiltme gün ve saatinde mezkar komisyonda 

1 bulunmaları. 

Erzincan Nafıa MUdUrlUAUnden: 

Eksiltmeye konulan iş Erzincan vilayet merkezinde c~za evı ınşa· 

atıdır. Bu i ş i n keşıf bed;,li 51151.03 lir.ı olup kapalı zarf usu lil e ek

siltınt ye konulmuştur. 
lsteıdiler bu işin keşif ve şartnamelerin 256 kuruş mukabilinde 

Erzincan Nafıa müdürlüğünden alabilirler. 
Eksıltme 5 EylOl 941 cuma günü saat 17 de Erzincan Nafıa müdür

lüğu binasında toplanacak eksiltme komisyonu terafı rıdan yapılacaktır 
Eksihıne iştirak edecek isteklilerin 3807 lira 55 kuruşluk muvak

kat teminat vermesi ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikası ve 
lfıaıtal . .W bın ııraıık ış yapt.ığına ait •buna b nzer • vesikıı ile 
ihalecien üç gün evvel Erzincan vilayetine müracaatla bu işe girmek 
için almış oldukları vesikayı teklif mektuplarına raptetmeleri şarttır. 

Teklif mektupları yulcarıda yazılı saatten bir saat evve-
line kadar Erzincan Nafıa müdürlüğünde teşe~ kül eden komis
yon reisliğin• makuz mukabilinde verilecektir. posta ile ıönde-
1 ilecek mektupların muayyen sute kadar gelmiş olması ve dış zarflarn 
mühür mumu ile kapatılmış olması lazımdır. 

Poıtada vuku bulacak ıecikmeler kabul edilmez. 

lstanbul Belediyesinden : 

Beşiktaşta Barbaros türbesi bahçesinde konacak iki adet fenerin 
metalden yapılacak sütunları inşaatı açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Keşif bedeli 961 lira 66 kuruş ve ilk. teminatı 72 lira 12 kuruştur. 
Keşif ve şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebi
lir. ihale 8.9.941 pazartesi ıünü saat 14 de daimi encümende yapı· 
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tari
hinden sekiz gün evvel beledıye fen işleri müdürlüğüne müracaatla 
alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait ticaret odası vesikalarile 
ihale günü muayyen ıaatle daimi encümende bulunmaları. 

Ankar• VallllAJnden 
Keşif bedeli 5000 liradan ibaret bulunan Ankara ziraat alat ve 

makineleri mektebi binasının tamirat işi 1.9.941 pazartesi rünü saat 
15 de ihalesi yapılmak üzere pazarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminat 375 liradır. 
isteklilerin; muvakkaat teminat mektup veya makhuzlariyle ve bu 

iş için nafıa müdilrlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikalarını ha· 
milen yukarıda adı geçen rün ve saatte daimi encümene relmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her filo nafıa müdürHlğünde göu

bilecekleri. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr aıat, Hastahane Lvz. 

M. M. v. Hava Satınalma Komisyonundan: 
Yanım ıöndilrmo ilotleri için Tufan marka A. B. tiplerinde ve 

reuışliğinde türk Ko
deksıne muvafık 

• 

Amerikan bezi nü- 5000 metre 1525 
mune ~ibi 

114 40 
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Ankara Numune hutanesinin 9.U mali yılı ihtiyacı için yukarıaa 

cins ve miktarları yaz.ılı ceza ve saire malzemesi sıhhıye hizalannda 
~österılen şekilde ve saatte eksıltmeye konulmuştur. 

lsteklılerin yeni yıl f ıcarat odası vesikası ve tıcarethane namına 
hareket edenlerin note rlıkten muıaddak vekaletnameleriyle ve teminat 
mektubu veya makbuzu ile birhkte kapalı zarfla eksiltmeler ıçin 2490 
sayılı kanuna tcvfıkan hazırlıyacakları teklif zaı fi arı kıelli ıündeo ya

zılı saat t en bır saat eve tıne kadar An karada Nuıuune hastaııesintie 

müteşekkil komisyona vermclerı. 

Şartname ve liıteler her rün Nümune 
Sıhhat mudürluğünde rörülebilir. 

Nakit veya nakit mahıyetindeki evrak 
kabul edilmez. 

hastanesinde ve lstanltul 

teminat olarak komisyona 

Tasfiye Halinde Ankara Haha9azı T. A. Şlrketln .. en 

15 ton aksit dö fer satın alınacaktır. Bunun teslimini teahhüt et
mek ve 4·9-941 tarihine kadar teklif vermek istiyenlerin fenni şart
nameyi yazı ile şırket müdürlüiunden talep etıııelerı ilan olunur. 

M. M. Vekiletl Satmalma Komisyonundan; 

Pazarlıkla J 80000 liralık hakiki vazelin alınacaktır. Bir kilosuna 
200 kuru ~ fıyat tahmin edilmiştir. Haltiki vazelin bulunmadıfı veya 
taliıt çıkmadığı takdirde buna mukabil suni vazelin alınacaktır. Suoi 
vazelinin de bir kilosuna 150 kuruş fıyat tahmın edelmiıtir. Gerek 
lıakık i ve g.:reK ı.uni vazeıı rı ı . i ıı l emırı '1t oıırıık 105JU lıra aıııı&cdk
tır. lhalesi 6. 9. 941 cumartesi rünü saat 11,30 da yapılacaktır. 

Talip olanların komisyona müracaatları. 

Elektrik, Havagazı, KalorHer (Tesisat ve Malz.) 

. . .. 
Ampul ve bilyalt yatak alınacalatır. Bak: inhisarlar U. Mild. ilan

larına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Samsun Askeri Satınalma Komlsyonuntl•n: 

Tahminen beher çift 850 kuru~ 5000 c;ift er fetini kaıtah zarfla 

alınacaktır. 
Muhammen bedeli 42500 liradır. Muvakkat teminatı 3187 lira 50 

kuruştur. 
Şartnamesi komisyonsa mevcuttur. İhalesi 9.9.941 taribiude salı 

günü saat 11 de Samsun askeri sa"nalma komisyonun.la yapıhıcaktır. 
İsteklilerin mezkar gün ve saatte saat 10 a kadar teklif mektup-

larını komisyona vermeleri. 

P. T. T. Umum MUdUrluıunden: 

Seyyar ve nakliye memurlariyle mil•tahdeain elbiaasi J9in 20000 
metre kumaş kapalı zarf usulile münaltuaya konulmuştur. 

Muhammen bedeli 11840lJ lira eluıt muvakkat teminatı 7 l 70 li· 
radır. 

Hususi ve idari şartnameler herfiin Ankarada P. T. T. Levuıa 
Müdürlüğünden İstanbulda u muwi depo ayniyat muha,iplitinden 667 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

ihale 5.9.941 cuma ıünü saat 16 tla Ankara Evkaf apartımanınıa 
asma katındakı dairede P. T. T. Levazım Müdüriütünde ınüteıek1dl 

komisyon huzurunda yapılacaktır. 
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2 MONAKASA GAZET!SI 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Emniyet Umum MUdUrlUgUnden : sJJ de 

Zabıta memurları için azı 6400 çoğu 6600 fotin 26.8.941 b 
de kapalı zarf usulile satın alınacaktır. bb 

Claıl Şekli Moham. bed. 

A) MUnakas•lar 
lntaat, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme, Harita 

Korden çekilmesi: 250 m. 
imar planı tanzimi: 20 hektar 
Ceza evi tamiri 
SaJaa inşası 

Siyasal Bilriler okulu pencerelerinin boyanması ru· 
IDerroitlerin tamiri v. s. 

HökQmet konatı tamiri 
Ekmek pişirme fırını inş. 
Kaldırım tamiri 

aç. eks. 
paz. 
aç. elu. 

• 

aç. eks. 

705 60 
2000 -
2330 31 
5888 56 
1440 -

3110 92 
2130 -

lllçlar, Kllnlk ve lapençlyerf allt Haatahane Lvz. 

Yanım söndürme aletleri için ecza Tufan marka paz. 2487 50 
Rentgen ampulu ciofom lı:liniti için 1950 -

lilektrlk Han9azı·Kalorlfer (Tealset. ve Malzernesl) 
Birinci cerrahi ldinitinc asansör inş. kapalı z. 

• > a kaloriferinde tesisatı aç. eks. 
Ampul: 1255 ad. > 
Bilyalı yatak: 112 ad. paz. 

tJ enaucat, Elltlse, Kundura Çema,1r, v. •· 

Kaput: 400 ad.-kışlık elbise: 450 tak.·yazlık elbise: paz. 
8l0 tak.·ç•maşır: 3000 tak.·yün çorap: 2800 çift 
·tire çorap: 2800 ~ift (temd.} 

12615 50 
607 50 
674 -

23655 10 

W c tııtı a , llllro ve eve,reaı, Mu,emb• Hah v. •· 

E>oıya dolabı: 6 ad.-masa: 3 ad.• yazı masası: 1 ad. 
·kilçük sürgülü dosya dolabı: 6 ad.·sandalya: 6 
ad.-aut: 1 ad. 

Altlı ilstln demir karyola ranza şeklinde: 10 ad. paz. 

lr•tb- ı,ıerl Kartealye • Yazıhane Levazımı 
Evrakı matbua 
Portatif yazı makinesi: 2 ad. 
Selefon kitıdı: 60000 ad. 

M ere.te, Tahta ve aalre 
Kerestelik çım tomruk 2000 m3 
Çam tomruk köprü ve 1 ünel için: 2000 m3 

Nekllrat, Bo,altma, YUkletme 

Borsadan Karacabey, Bandırma, Gemlik, Orhangazi 
Yalova, Bilecik v. s. mahallere ve mütekabilen 
poıta nakliyatı 

Erat nakli 
Şehir çöplerinin denize dökülmesi ıçın mavna ve or• 

ta kayık kiralanması 3 ay müddetle 
Kok kömürü nakli i§i 

paz. 
pu:. 

kapalı z. 

• 

aç. eks. 

aç. eki. 
paz. 

> 

Mlthrukat, Benzin, Mekine raller• v. •· 

KesiJmiı kuru meıe odunu: 150-200 t. (tund.) 
Qdgn: 600 t. 

.. " 60 t. 
> 1820 t. 
> 200 t. 
• 850 t. 

MUtefe,.rlk 

Soba borusu ve teferruatı 
Yerli hayvanata ait ip yular sapı ve baılıfı: 28000 

ad.·kadana için: 7000 ad. 
Paspaı: 50 ad. 
Parke lafı: 100000 ad.·hordilr taşı: 300 m. (temd.) 
luce ve kaba kum ile taı 
Makine kayışı 8 m/m hk-500 m. 6 m/m lik: 400 m. 
İlci delikli beton kilnk: 1500 ad. 

l!rak, Zahire, Et, Sebze, v. •· 
K. ıofan: 175 t. 
Bofday anu yapt.: 1600 t. 
Koyun eti: 7 t. 
Sadeyafı: 10 t. 
Sıfır eti: 90 t. 
Koyun eti: 'O t. 
.Sadeyafı: 20 t. 
T ereyafı: 6 t. 
K. ot: 118 t. 
Saman: 108 t. 
Patateı: 100 t. 
Saman: 440 t. 
K. ot: 300 t. 
Sıfır eti: 180 t. 
Sotan: 36 t. 
Y atakılc et: 5 t. (temel.) 
Makama yapt. 
Pmnç: '5 t. 
Bulgur: 35 t. 
Tos şeker: 16 t. 
Sabun: 14 t. 
K. fualye: 25 t. 
Beyaz peynir: a t. 

aç. eks. 
paz. 
kapalı .z. 

c 

• 

aç. eks. 
paz. 

aç. ekı. 
a 

paz. 
aç. eks. 

paz. 
kapalı z. 

aç. eks. 
pa.z. 
aç. eks. 

c 

> 

" 
:t , 

kapalı z. 
:t 

" 
• 
• 

paz. 
aç. ekı. 

• 
• 
• 

aç. eki. 
:t 

50(} -

278 75 

80000 -
200000 -

10440 -

3658 88 

15750 -

36400 -
5000 -

17000 -

1839 -
28140 -

328 60 

1425 -

12250 -
lc o 02 

3500 -
k 2 -

18000 -
17500 -
29000 -

8900 -
7080 -
2160 -

12000 -
13200 -
18000 -
63000 -

2700 -
287 50 

1000 -
14000 -

5600 -
7840 -
7700-
6250 -
5600 -

Teminat Müracaat yeri 

52 95 İzmir Belediyesi 
300 - Niğde Vilayeti 
174 77 Çorum Defterdarhfı 
'441 64 Aok. Orman Çiftliği 
103 Aok. Siyasal Bilriler Okulu SAK 

Pinarbaşı Malmüd. 
234 - Kayseri Tayyare Fabrikası 
159 75 Kayseri Belediyesi 

523 13 M. M. V. Hava SAK 
147 - lst. Üniversiteii SAK 

947 - lst. ÜniV"erıitesi SAK 
46 - • 
50 55 lnhiaarlar U. Müd. 

> 

3548 - Harta U. Müd. SAK Ank. 

- - Ankara Lvz. SAK. 

37 50 Ank. Belediyesi 

Turf'utJu Belediyesi 
Ank. Lvz. SAK 
İnhisarlar U. Müd. 

Günü Saat 

1·9·41 16 -
15·9-41 15 -
28-8-41 14 -
27-8-•U 10 -
8-9-41 15 -

27-8-41 lt> -
2·9-41 10 -

29-8-41 14 -

8-9-41 11 
8·9·41 15 40 

8-9-41 15 -
8·9-41 15 30 
2-9-41 9 45 
2-9-41 10 1~ 

Bir çiftine bin otuz kuruş fiyat tahmin edilen fotinlerin ° 
ve şartnamesini görmek istiyenlerin umum müdürliik satınalııs• 
yonuna müracaatları. ~ 

Münakasaya girecekl rin 4649 liralık muvakkat teminat 111 

veya banka mektubile ve 2490 sayılı kanonun 4 üncü ın•0 
1 

tiıı 
yazılı belgelerle birlikte teklif mektuplarını münakasa günii sa• 
kadar komisyona vermeleri. 

Deniz Leva31m ~atenalma Komlsyonund•" rrı 
Mevcut nümune ve evsafı mucibinae tahmio edilen bede 

olan 9000 kilo yıkanmış parça bezin :l5.8.941 pıı:ı:ıırtesi lr~ 
11,30 da Kasımpaşada bulunan deniz levazım satınalma koıı:ı• 

da pazarlığı ya~ılacaktır. . ;,; 
Kati teminatı 972 lira olup şartnamesi her gün iş saatı d 

mezkOr komisyondan bedelsiz alınabilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaiklc birlikte ~. 

ve saatte adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. b 

- j 
SUmer Bank Y rll Mallar Pazarlar1 MU e se•' r 

MUdUrlUgUnd n : lı 
Şartnamesi müessesemızce hazırlanan asrari 20.000 a::aıı:ı• 

muhtelif cins hazır elbise ve palto imaliyeleri münakasaya k0 

tur. ı 
Şartnamesine fÖre alakadarların tekliflerini kapalı zarfla d 

941 pazartesi günü sııat 14 e kadar müessese merkezinde ı:ııii 
tevdi etmeleri ilan olunur. 

Mobilya, Büre ve ev eşyası, Muşamba, Halıv. s. 

Ankara Lv. Amlrllği Satmalma Komi&yonund•~ 
'27·8·41 10 - Pazarlıkla 6 adet dosya dolabı 3 ndet masa bir adet yaı:ı t 

bir küçük sürgünü dosya dolabı 6 adet sandalye bir adet s•' 
cakhr. Saati vermek istiyen nümunesi ile birlıkte gelmesi. /t 

ihalesi 25.8.941 pazartesi günü saııt 14 dedır. f alıplarin t 

edecek fiyat üzerinden temınatlariyle birlikte Ko. na ge!ınele 
~5·8·41 14 - ruıatın evsafı her run Ko. ea okunabilır. 

26·8-41 10 30 Ankara Belediyesinden : 

27·8·41 15 -
25-8-41 16 -

2-9-41 10 -

o 

itfaiye için pazarlıkla demirden ranza şeklinde altlı iistlii 
karyola ahaacaktır. 

Muhammen bedeli 500 liradır. 

Teminatı 37 lira 50 kuruştur. • 
Şartnamesini görmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her 1° 

men kalemine ve isteklilerin de 26.8.941 salı günu sut ıO· 
belediye dairesinden müteşekkil daimi encümene müracaatlar•· 

5250 - o.o. Yolları Ank. ve H.pa şa Vezneleri 8·9-41 15 3 
11250 - a 

- - Bursa P. T. T. Müd. 

- - Çorum Ask. SAK. 
783 - lıt. Belediyesi 

274 42 1 

- - Bursa Maarif Mild. 
2362 50 Çankırı Ask. SAK 

150 - Niğde Vilayeti 
2730 - Kilis Askeri SAK 
375 - Kayseri Ask. SAK 

1275 - Dikili Ask. SAK 

136 - fst. Üniversitesi SAK 
2110 20 T opkapı Maltepeıi Ask. SAK 

24 65 inhisarlar U. Müd. 
Bursa Belediyesi 
Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 
Ank. Lvz. SAK 

106 88 lçel P. T. T. Müd. 

1837 50 lıt. Komutanlıt1 SAK rındıldı 
2400 - Çorlu Ask. SAK 

262 50 Kırklareli Ask. SAK 
3000 - Bolayır Civarında 700 Ask. SAK 
2700 - Çankırı Ask. SAK 
2625 - • 
4350 -
1350 -
1062 -

324 50 
900 -
990 -

1350 -
4725 -
202 50 

21 56 

> 
> 

• 
Dikili Aık. SAK. 

• 

• 
• 

Harta U. Müd. Ank. 
Anı.. Lvz. SAK 

2000 - Çankırı Ask. SAK. 
840 - • 

1176 - > 

1155 - , 
937 so , 
840 -- ~ 

8-9-41 15 30 

1·9-41 16 -

27-8·41 10 -
2-9·41 14 -

2-9-41 14 -

28-8-41 11 -
3-9 41 10 -

11-9-41 16 -
28·8·41 15 -
1-9-41 11 
4-9-41 11 -

8·9-41 16 -
27-8-41 16 -

2-9-41 9 30 
25-8-41 15 -

25-8-41 11 -
5-9-41 10 -

27-&-41 15 -
23-9-41 11 -
1!>-9·41 16 -
22-8-41 11 -

3-9·41 10 -
3-9·41 10 -
3-9-41 10 -
3-9-41 10 -
3-9-41 10 -
3-9-41 10 -
4·9·41 10 -
49-41 14 -
4-9-41 15 -
4-9-41 16 -
4-9-41 17 -
.:f-9-41 10 -

25-8-41 15 -
4-9·41 10 -
4-9-41 10 -
4.9.41 10 -
4-9-41 10 -
4·9·41 10 -
4-9-41 10 -

Matbaa işleri, Kırtasıye va yazınane Lvz. 
Ankara Levazım AmirUğı Satlnalma Komisyı>ıt~ 

Pazarlıkla iki adet protatif yazı makinesi satın alınacaktıt·} 
Pazarlıtı 25.8.941 pazartesi iunü saat J6 da Ankara LV• 

Al. Ko. dı1 yapılacaktır. . y 
Taliplerin nümuoeleriyle birlikte Ankara levazım imirJıgı 

Ko. na gelmeleri. 

* * • 
Selefon kağıdı alınacaktır. Bak.: inhisarlar U. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Türkiye KömUr Satı' vo Tevzi MUesaoaesif1 
Müessesmize aıt Zooguldak' ta bulunan bın beş yuz ton "ı 

ki kreozotun Zonguldak'tan Haydarpnşa'da Devlet Ueruiryoll 
mahruk dı.posuua veya tanklara nakil ve teslıwi ve boş IJI 
Haydarpaşa'dan L.oııguldak'a iadc:ıı açık eksiltme suretiyle 
bidine ıhale edılecck.tır. 

Açık eksiltme l Eylül 19-H tarihine müsadıf pazartesi i 1111 

o .ı b~şte Ankara'da Atatürk Bulvaıındıı 129 - l:il numaralı 
deki müessese merkezinde yapılacaktır. 

Muhammen bedcıl dokuz bın dort yuz elli türk Jırası olııP 
!erin yüzde yedı buçuk muvakkat tewıııat oluak yedi yüzse~ 
lirası y.-: tmış beş kuruşu l eyiul l ~41 tarıbınde saat on dorl 
kadar müe~sese vezneı.ıne yatırmaları lazımdır. 

Şartnamesini görmek ve daha fu.a malOmat almak için ~ 
miz Ankara merlr.e~ıne müracaat cdilebılir. 

Mahrukat, Sanım, Maı<ıııa Jd~ıa,, 

Yüksek lktısad ve Ticaret Mektebi 
Mektebimiz kalorıferlerinde yakıirnak üzere 70 ton kripıe 

kömürü alınacaktır. Muhammen fıatı •mck.tebde mahallınc ıe 
liradır. lbale, 6 eylul 941 çarşamba güail saat 14 de ::;ult•11 

mektep binasında yapılacaktır. falıpltmu muvakkat temin•• 
Yüksek Mektepler Mubasebecilığiue yatırmaları lazımdır. 

Müteferrik 

lstanbul Lv. Amlrliil abnalma K misyen11" 
170,000 adet matra çeoroli alınacaktır. Pazarlıkla eksılllJlt 

Salı günü saat 14,3U da Tophanede Lv. imirhğı satın alo>1 

nunda yapılacaktır. Tahmın bedeli 13,600 lira, ılk teminatı 
dır, nümune va şartnameıi komısyonda rörulür. f aliplerio b' 
te komisyona gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar U. MUdUrlUğU erkez S•'' 
KomiayonUnlllan: 

Ankara ıehir dahilinde idaremiz inşaa işleri için ine• 
kum ile taş satın alınacaktır. 

Bu iti yapacakların merkez satınalmn komisyonuna 11 

caatları. 
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10~ • .7so k. kapalı z:. 68437 - 4671 87 Kili" Ask. SAK 28·8·4 t 15 1 1 e •o: 21.g t 
ıl2 15 

T11hmin edilen fiyat 17100 liradır. 
Yatı: 21 9 • 

Lııı: 46 • t. 
• 1095 - • 28·8·41 15 

.8 t 
,. 35040 - 2628 - • 28-8·41 15 

1111 • 
: 13870 • 7020 - 526 50 ,. 2 ·8-41 15 

llaıı: 456 • 9709 - 728 18 " 28-8-41 15 
•t· 5 t. . 84 
'ci t. 

• 18240 - 1360 - • 28-8-41 15 

l lllek: ~3.4 t > 40880 - 2666 - • 28-8-41 15 

. laııl:ye: 46 • < 5928 - 298 35 28-8-41 15 -
tııç: so .8 t. 

. 2 t. " 11232 - 842 40 • 28-8-41 15 -

> 20080 - 1506 - • 28·8·41 15 -

, ve '<~B Müzayedeler 
Usbeler 

lnhis rlar Ank. Bira Fabrikası Müd. 5-9-41 15 -lşır " paz. 
İt f 0 • 1· Cfya aç. art. İzmir M mleket Hastanesi 12-9-41 10 -
1 lrında "1t· 

4 50 lzmir Belediyesi 1 .9.41 16-•ıııtıtıak 1 1 sandalın Kültürpark gilüntle kul· ,. 60 -
Ozere k" . . 

ıraya verılmesı 

ldareın· latanllul P. T. T. MUdUrlUOUnden: } 
de taı.ıi

1

r~ ııakıl Vesıtaların dan 5 No. lu motörbot keşifnamesi dahi· 
' a~iltoıe açık ek~iltmeye konulmuştur. 

rıısında y ~.9.9-H Pazartesi fÜnü saat 15 te Büyük Postane binası 
tıı:ıı koın· 11 ıde Hanı ikinci katında 23 No. lıı odada toplanacak alım 
İ\ syon a tşif B un a yapılacaktır. 
İıt edeli 1607 ı· · · ekliler· ıra muvakkat temınat l 'lO hra 53 kuruştur. 
l •t terııı ın olbaptaki keşif ve eksiltme şartnamesini ıörmek ve mu· 

t 11k •dart~tlarını yatırmak üzere çalışma günleriııde mezkfir Mu
lelllioat alem levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde muvak

ırıakbuz:u ile komisy•na müraeaatları. 

1-iarta 1_ Harıte Umum MUdUrlU§Unden: 
l 11.ıtası e t . h . 

llıatra rıı ının ı tıyacı olan 300 adet arka çantası ve 600 
~eıı Yen~dın 19-8.941 fÜnii yapılan eksiltmeye talip zuhur etmtdi
ı:.'- ı en k ·1 "Sİltoıe e 51 tmeye konulmuştur. 
11 ıııuı:ıı ın!~~ 2 eylül !141 salı günü saat 10 da Ankara Cebeci Har· 
t.luhltıı u urlüğü binasında satınalma komisyonunda yııpılacaktır. 
flıır ll'lerı bedel tutarı 2703 lira muvakkat tt minnh 202 lira 73 t,, .. 
~b ıplerin 

ll~lari l lll~ııyyen eksiltme saatıodan evvel yatırılmış temin.at 
y e bırlıkte yazılı fÜn ve saatte komisyona gelmeleri. 

1675 1• Ankara Valılitinden: 
)' lra h 
; ko11 ~1 ınu ammen bedelli 10 bin adet lüküstürüm açık eksilt· 
•liplerillltıştur. Şartname stadyon müdürlüğünde ıörülel.ili r. 
tııine nı~ ll·9.941 perşembe günü sPat 15 de vilayet daimi en· 

urııcaatları. 

"l\•tl F 
abrikalar Umum MUdUrlUiU Merkez 

A.ı1teri f . Satmalma Komisyonundan: 
er, Panı •brıkalar için lıntres pamuğu satın alınacaktır. Ellerinde 

il kotni u~u mevcut olanların nü:nuneleriyle birlikte merkez aatın 
• ~' 1' ~o~una nıi.ıracaat lan ilan elunr. 
rı f~brik nıın edilen bedeli ( 16.500) lira elan 15 ton parafin 

.,, 8,9 41 alar umum müdürlüğü merkez Hhn alma komisyonunca 
1 ııaıııe <;aışanıba 2ünü saat 15.30 da pazarlıkla ıhale edilecektir. 

, 1 Parasızdır. Knti teminat (2475) liradır. 
1 
•t,._buı 

elektrik ,tr•m"ay ve tünel ı,ıetmeleri 
aımum mUdUrlUğUnden 

e tdıı cunıa günü aaat 17 de mektupla teklif iıtemek ıurdile 
ti "'er~Ct~i evvelce ılan edilen muhtelıt cin~ balur malzemeye ait 

re kaı;ı e llıÜdde.ti görülen tuzum üzerine ~3.9.941 sah gunü saat 
•tek1ııar_ temdit edilmi~tir. 
~ Ctızı 1 
ı taq evazıaıdan parasız olarak verilmekte olan şartname· 

~,f r ~t\rloat dairesınde teldıflerioi en iCÇ mezkur gün ve saate 
ol lıtldc t Hanın 4 üncü katındaki levazım müdürlüğüne imza mu· 

"
1 evdı etmeleri 1iz:tmdır. 

l)•nıa 
e..,cııt Levaz•m Satmalma Kemiayenundan : 

1~:>.s.94e1"
1•fımır: ~ucıbirıce alınacak elan :.!000 kıle kaynamış b~· 

Qı •ıtt Pazartesı gunü saat 14 de Kaı.ınıpaşada buluııan Denız 
tlıa ..,~n •lına komısyonunda pazarlıg-ı yapıl C"aktır. lsteklılerin 

saatte ınezkOr komisyona muracaadıırı ıliiıı olunur. 

tıl{ 

Oo :• l"· ArnirUği Satmalma Komisyonundan : 
tı tire 8 · ı· · l'k k' k n alı mı ımetrelık 400 metre 6 mılımehe ı ma ıne ayı-
l~ l 11 •caktır. s t 1tı 2 
'· Al =>.8.941 pazartesi günü saat 11 dedir Ankara Lv. imir· 

,,. · Ko d 
1Pletiıı · a yapılacaktır. 
s •. Al. ~ltarrur edecek fıyal üzeriııden kati teminatlariyle bir· 

o. na relmeleri. 

Elek\rlk, ı ramvay ve TUnel lşltotmeleri 
S "e 3 Umum MüdürlUAUnden 
t ı. tonluk b' · · · k 1 k t.,.(ıf . ır müstamel veya yenı kamyon şası111 apa ı me • 

ıı.,. ıs\e111e1t . 
ö ak~at le . 5urelıyle satın alınacaklır. 
llderı\ ınınat 200 liradır. 

t CCck t Ll'f " • f b 'k İ t"ıafı t:ıı; ı mektuplarında, verilecek şasının a rı a onu 
11lu ' Şıuıirııan, DebreyaJ· Diferansiyel Fren tertıbatı şasi 

' llıak ' 
~lıuit llslar ve lastikleri hakkındaki fenni evsaf muhakkak zik· 

tk1ıııc~ın 
111lıın 4 nıhayet 1.9 941 Pazarteı.i günü saat 17 ye kadar Met· 
ış <ılı:ıı Uncij katındaki Levazım Müdürlüi'üne imza mukabilinde 

~ı laııındır, 

'det * * * 
Paspas •hr.acııktır. Bak: İnhisarlar U. Müci. ilanlarına. 

yapılacaktır. Tahmin bedeli 16,000 lira, temintı 1200 liradır. Taliplcri.n 
kanuni vesikalarile 'teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 

kemisyona vermeleri. 

lstanbui Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan 
Beher kilosu 10 kuruştan 150,000 kilo patates alınacaktır. Pıızar· 

lıkla eksiltmesi 28.8.941 Perşembe giiııü saakt 15 de Tophanede lst 
Lv. amirli~i satın alma komisyonunda yapılacaktır. Teminatı ll:t5 
liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri evsaf ve şartnamesi 
komisyonda görülür. 

"'*"' Beher kilosu 4,5 kuruştan 55 ton saman pazarlıkla satın 
alınacaktır. lhaıesi 27.8 941 Çarşamba günü saat 14 de Tophanede 
Lv. amirlıği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 
371 lira 25 kuruştur. Evıaf ve şartnamesi komisyonda görulür 

Taliplerin belli vakitte komisyouıı gelmeleri, 

Ankara Lv. Amirllöi Satanalma Komisyonundan : 
Kapalı zarf usuliyle 768250 kılo kuru ot satın alınacaktır. 
Ankarada v:ıgonda teslim teli ciheti askeriyece bili bedel veril· 

mek şartiyle muhammen fiyatı 6 kuruş aynı şart dahilinde birlıklere 
teslim muhammen fiyatı yedı kuruştur. 

Muhammen tutan vagonda teslım 46195 lıradır. Ve ilk teminatı 

3458 liradır. 
Birliklere teslim muhammen tutarı 53777 lira ve ilk teminatı 3939 

liradır. 

ihalesi 9.9.941 salı günü saat 11 dedir. 
Taliplerin ihale aaatınden bir saat evveline kadar teklif mektup· 

larını aatınalma komisyonuna vermeleri. 
Şartname ve evsafı her gün komıııyonda ıörülebilir. 

* * • Kapalı zarf usuliyle 982,200 kilo kuru ot satın alınacaktır. 
Teli cı he ti askeriyeden verılmek ıizere Ankara istasyonunda les• 

lim beher kilo~unun muhammen fıyah o k.uruş olup muhnmmen tutarı 
58932 lira ve ilk teminatı 4197 liradır. 

Birliklere teslim beher kilosunun muhammen bedeli 7 kuruş olup 
muhammen tutarı 68753 lira ve ilk teminatı 4688 liradır, 

lhaleıi 9.9.941 sıılı gunu saat 16 dadır. 
Taliplerin ihaleden bır saat eveline kadar teklif mektuplarını sa· 

tınalma komisyonuna vermeleri. 
Evsaf ve şartnameıi her gün komisyonda görülebilir. 

"'*"' Kapalı zıırf usuliyle 728,400 kilo kuru ot satın alınacaktır. 
Teli cilıetı askeriyeden bila bedel verilmek şnrtiyle Ankara isıas· 

yonunda vagonda teslim beher kilosunun muhaınmerı bedeli 6 kuruş 
olup mubammen tutarı 43704 lira ve ilk tl!minatı 3800 liradır. 

Birliklere teslim muhammen fiyatı 7 kuruş olup muhammen tutarı 
50Y88 lira ilk teminatı 3800 liradır. 

ihalesi 9.9.941 salı günu saat 15 dedir. 
Taliplerin ihaleden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını an· 

tın alma komisyonuna vermeleri. 
Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

Giresun Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Aşağıda yazılı maddeler sotın alınacaktır. 
Beher kilosunun fıyahnı tahmın edileıı fiyatlıırla muvakkat temi· 

natlarını hizalarında göıterilmiştır. Şartnameler her gün koınisyonda 
görülür. 

Eksiltme her maddenin hizalarında gösterilen gün ve saatle Gire· 
sun satınalma komiı.yoııunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

Teklif mektupları gösterilen muayyen fÜn ve saatten bir saat ev· 
vel komisyona vermiş olacaklardır. 

Cin5i 

Sığır eti 
Kuru ot 

Saman 

Mik. K. 

103000 
336000 
240000 

beher kiloııuoa tahmin 
edilen F. Muv. Tem. 

Krş. Lira Krş. 
25 1930 ~5 

8 2016 00 
7 ~1260 00 

Gün 

15.9.94ı 

saat 

10 
14 
16 

Ankara Levazım Amlrll§I Sabnalma Komisyonundan: 
Teli bilabedel verilmek şartiyle 80 lon kuru ot salın alınacaktır. 
Ankara istasyonunda teslim beher kilosunun muhammen bedeli 6 

vo birliklerde teslim 7 kuruş olup pazarlığı 25.8.941 pazartesi günii 

saat 10 dadır. 
Taliplerin tahakkuk edecek fiyat üzerinden kanuni teminatlariyle 

birlikte komi11yona gelmeleri. 

D. Beyazit Askeri Satınalma Komisyonundan: 
560 bin kilo kuru ot kııpalı zarfla ekıltmeye konulmşutur. istekliler 
her gün şartnamesini Ko. da görebilir. Tahmin bedeli 22.400 lira 

ilk lemiııalı 1680 liradır, 
Müoakasası ı2.9.941 cuma gunü saat 18 de yapılacaktır. lıteklilerin 

belli gün ve aa~tte Ko na muraeaatları. 

Adapazarı Askeri Sallnelma Komisyonundan : 
4),000 kilo ııA-ır eti kaplı zarf usuliyle Htın alınacak.tır. 

Muvakkat teminat 1282 )ıra 50 kuruştur. 
ihalesi 5.9 941 cuma günü saat 16 da Adapazarı Sa. Al. KG. da 

ynpılacakhr. 

Ş:ırtnıımesi her gun Ko. da görülür • 

lsteklileri helli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektupl•rını 
Ko. nn vermeleri. . 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

r inhisarlar U. MüdürlUğUnden: "I 
~-~-~--,J 1 Paşab,!ıç: f' .Jrı~a o zı l yani ın,a olanan binaya nakli dolayı· 

s~lc ted.ar~kıne luzum hıuıl olu;> bpılı zarfla yapılan elı:!liltme· 
sınek talıbı zuhur etm,yen tesisat Levazımı pızarlıkla alına• 

en tır. 

2 - Muba"Dmen b·dı:ıli 10.'H:J,51 ı"r.ı 7 5 o , muvakkat teminatı 
e 820 liradır. 

3 - Pazarlık 2':1.8. 4:141 unü s nt 10,30 da Kabataş ta Levazım 
Şubemizdeki Altın Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve mufredat listesi ozü geçen Şubeden alınabilir. 
(7158) 3-3 

* • * 
Mıham. b. 

Mikdarı Lıra kr 
o7,5 tem. 
lira kr. Şekli 

Eksiltmenin 
günü saati Cinsi 

-- --- --------
Paspaı; 50 adet 328 60 24 65 açık esle. 2.IX.941 9 30 

9 45 
10 -

Ampul 1~55 674 00 50 55 .. > > 
Selofan kağıt 60J60 D 

Bılyalı yatak 11.l > 
pazarlık 

il 

• 
10 15 

1 - Yukarıda cins ve "kd 1 4 k J mı arı yazı ı a em malzeme hizalarında 
gösterılen usullerle atın alınacaktır. 

2 :- Paspaa ve ampul erın muh mm en bedelleri, muvalckat teminat
ları hızalarında yazılıdır. 

3 -:- Eksiltme ve pıza;Iık yu:Carıda ydZı\ı g-ünlerde Kabataşta Le· 
vazını ~t!>,n .d·< .\ ıa >o ıyı l'ld a yapılacaktır. 

.. 4 - . A~pul, paspas, bılyalı yatak eb'nt listesi ve selofan katıt 
numunesı sozu g~çen Şab~deu puasız alınabilir. 

5 - lsteklilerın eksiltme ve pazarlık için tayin olunan a-lln ve 
saatlerde • 7 ,'l güvenme paralarile birlikte mezkOr Komisyona mü· 
racaatları . (7443) 1-4 

İstanbul jandarma Satına ima Komisyonundan: 
T esbi t edilmiş olan formu! ve bu formüle ~öre ihzar olunan nü· 

muneye oygua yerli mam ılitı on bin kilo vazelinin kapalı zarf ek
siltmesi 1 EylOI 9H puırtesi günü saat on beşte Taksim·Ayaspaşa
dakı Komisyonumuzda yapılacaktır Muhaınınen bedel • 14500• lira ve 
ilk teminat clJ87e lira <50> kuruştur. Şart kağıdı ve nümune her 

gün Komisyonda görülebılir. hteklılerin ilk teminat mal sandıtı mak· 

b zu veya b:uıu ıt.:ıf \et m ktubuuu da havi teklif 'Zarflannı eksiltme 

saatinden bir saat evvelıne kadar Kom is yon um uzda bulundurmaları. 
(7125) 3-4 

, 

lstanbul Piyasası Mahrukat 

Demir ve Madenlyat Blok 

Bakır 

Tahta ve )UVarlnk 

Çinko 
Saç eısah 

Demir 

Camlık, köıebent 

Dört köşe lama yııv arlak 
mıhlık sılmc 

P'utrel 
Siyah çember 
Yavıırlak çubuk 

Kalay 

Çubuk 

Külçe 
Karfiçe 

Saç 

Gıılvanizli dü:ı. 

• oluklu 
Siyah 

410 -
40 50 

Yerli depoda 

Krible 

Yerli depoda 
f.cnebi 

Marinlave 

Yerli boııkerde 

depoda 

Tuvönan 

Yerli depoda 
• boııkerde 

Ko!t 

Yerli fabrikada 
Karabük 

Sömikok 

Yerli depoda 

Petrol 

Dökme toptan 

Toptaıı çift teneke 

T. C · -

tlRAAT. 
BANKA51 

- - 1100 

120 Şl 

ıs 2s 

- - 1!!00 
94 Şi 

- - 2350 
- - 2350 

- - 2JSO 

20 3S 
710 
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ABONNEMENT 

Ville et Provlnce 
3 moiı Ptrı. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etranrer : 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs 5 

BIMANCH! 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 
ADMINISTRATION 

MUtfAKASA GAZET 
Galat , Eski Gümrük Cad. 

No. :>2 

T616phone: 49442 

Pour la Pablicite ı'adre11er 

l l' Adminlıtration 
Journal Professionnef des Fournissaurs at das Entrapreneurs da l'Etat Boite Postale No. 1261 

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

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvartes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mede 

d'adjuiicat. 
Priz 

estimatif Jours Heures 
Caııtion. Lieux d'adjudication et du 
provisoire Cahier des Charıes 

Adjudications •u Rabais 

Constructlona-R6paratlon-Trav. Pultllca-Mat6rlel de Con•tructlon·Cartegraphle 

Conıtr. corden: 250 m. Publique 705 60 52 9; Municipalite lzmir 1-9·41 
Dreuement plan d~ restauratioo de 20 heotares Gre a gre 2000 - 300 - Vilayet Nitde 15·9·41 
Constr. emplacement pr. animaux Publique 5888 56 441 64 Ferme Orman Çiftlik Ank. 27-8-4 l 
Peinture fen~tres, repar. reberroid ete. a l'ecole > 1440 - 108 - C. A. Ecole Sciences Politiques Ank. 8-9·41 

deı ıcienceı politiques 
Repar. maison penale > 2330 31 174 77 Defterderat Çorum 
Repar. koııak rouvernemrntal > Dir. Fisc Pınarba~ı 
Constr. four pr pain 3ll0 92 234 - Com. Ach. Fab. Aviat. Kayseri 
R~par. pave Publique 2130 - 159 75 Municip. Kayseri 

Produit• Chlmlques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanl~alrec•Fournlture pour Hopitaux 
Medicameots marque Tufan, type A.B. dans bou- Gre a rre 3487 50 523 13 Com. Aoh. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 

teilles de 150 p. pr. ex:tincteurs d'inoendie 
Ampoule Roentgen pr clinique accuchement 1950 - 147 - Com. Ach. Uoiversite lst. 

El,ctrlcit6-Gaz-Chaffal• Central (lnstallatlon et Mat6rlel 

Constr. aacenıeur a la 1-ere clinique de chirurgie Pli cach. 12615 56 
lnstall. chauffare ceotral l·ire clinique de chirurıie Publique 607 50 
Ampoules: 1255 p. • 674 -
Cou11ineta i billes: 112 p. Gre a gre 

Habhlement - Chaus•urea • Tlsaua - Culrs 

947 - Cem. Ach. Universite lst. 
46 - • 
56 55 C. A. Econ. Monop. Kabataş 

) 

28-8-41 
27-8-41 
2·9·41 

29·8-41 

8-9·41 

8-9-41 

l-9-4l 
8-9-41 
2-9·41 
2-9-41 

16 -
15 -
10 -
15 -

14 -
16 -
10 -
14 -

11 -

15 40 

15 -
15 30 
9 45 

10 15 

Capoteı: 400 p., habit d'hiver : 450 complets, id Gre a rre 23655 10 
e'ete: 820 completa, linge: 300() complets, chaus-

3548 - Dir. Gen. Cartographie Ankara 27-8·41 10 -

Httes en laine: 2800 paires, id en coton: 2800 
paireı (aj) 

Ameulıılement pour Habltation et Bureaux-Taplsserle ete. 
Lit en fer double en form• de rangee: 10 p. Gre i ıre 500 -
.A.rmoire pr. dossiera: 6 p.-table: 3 p.-table de 

bureao: 1 p.-armoire petite et iı. serrure pr. 
doasien: 6 p.-chaiıe: 6 p.·horloge: 1 p. 

37 50 Municipalite Ankara 
Com. Ach. lntend. Milit. Ankara 

26-8·41 10 30 
25·8 41 14 -

Traveaux d'lmprlmerie - Pepeterle - Fournlture de Bureaux 

lmprimeı 278 75 
Machine a ecrire portative: 2 p. Gre a rre 
Papier selephone: 60000 feuilleı Gre a gre 

Bola de Constı uctle n. Planches, Charpante 

Tronc de aapio pr fabr. boiı de conatr.: 2000 m3 Pli cach. 80000 -

Tronc de aapin pr pont et tunoel: 2000 m3 • 200000 -

Traneport • Chargement • D'chargement 

Tranıporta poıtaax de Buraa au diverseı locıliteı Publique 
et vice·veraa 

Traosporta ıoldats > 

Location pr 3 moiı de mabonea et barqueı moyennes Gre a rre 10440 -
pr jeter leı ordurea menar&res de la Ville dans 
la mer 

Tranıport coke 

Combuatlble - Carburant • Hulles 

Boiı de cUne ıec et coupe: 150-200 t. (aj.) 
Boiı: 60 t. 
Boiı: 1820 t. 

• : 200 t. 
, 1 850 t. 

Bola: 600 t. 

Dl ver• 

Plerrea parqueh: 100000 p.-id pr. bordures: 300 
m. (aj.) 

Sable fin et rroı et pierres 

• 

Gre a rre 
Pli cach. 

> 

• 
Publique 

Publique 

Courroie de 8 m/m pr. machine: 500 m. id. de 6 Gr6 i gre 
m/m.: 400 m. 

Materiel de repar. 
TuyaWl en beton a deax trous: 1500 p. 
Paillasson: 50 p. · 
Tuyaux pr poele avec acceı. 

> 

Pablique 
Publique 

> 

Bride en corde et t!tiere pr animaox indigenes : Gr6 a rre 
28000 pr., id pr chevao:ı de Catane: 7000 p. 

Provl•lons 
, T matea: 76 t. Pli oach. 

Aubers'ineı: 64 t. > 
Combeaux: 32 t. ,. 
Poi•re verts: 16 t. • 
Haricots eect: 230 t. Gre a rre 
Kavourma de viande de boeuf: 8.4 t. Pli cacb. 
Ble concaHe: 72 t. • 
Foin: 98.l.2 t. .. 
Cuiuon pain: 1400 t. ,. 
Viaotle ae boeuf: 40 t. • 
YJu4t 4t mo11toP: 50 t. P11bliqut 

3658 88 

36400 -
5000 -

17000 -
15750 -

5000 -
1425 -

328 60 
1839 -

28140 -

le k O 07 95 

le k O 13 45 
le k O 11 45 
le k O 08 95 
80500 -
7980 -

15840 -
58932 -
18760 -
20000 -

Manicip. Turgutlu 
Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 
C. A. Econ. Monop. Kabataş 

5250 - Adın. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

11250 -
Caisae H.paşa 

• 

27-8-41 15 -
25-8-41 16 -

2-9-41 10 -

8-9-41 15 30 

8·9-41 15 30 

Dir. P. T. T. Bursa 1-9-41 16 -

Com. Ach. Mllit. Çorum 
783 - Com. Perm. Municipalite lstanbul 

27·8-41 10 -
2-9-41 14 -

274 42 > 2-9-41 14 -

Dir. lnatr. Pub. Bursa 28-8·41 11 -
150 - Vilayet Niğde 11-9-41 16 -

2730 - Com. Ach. Milit. Kilis 28·8·41 15 -
375 - Com. Ach. Milit. Kayseri 1-9-41 11 -

1275 - Com. Ach. Milit. Dikili 4-9-41 11 -
2362 50 Com. Ach. Milit. Çankırı 3-9-41 10 -

Municipalit6 Bursa 25-8-41 15 -

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
C. A. lntend. Milit. Ank. 25-8-41 11 -

375 - Vilayet Ankara 1·9-41 
106 88 Dir. P. T. T. fçel 5·9-41 
24 65 C. A. Ecoo. Monop. Kabataş' 2-9-41 

138 - C. A. Uaiversite lst: 8-9-41 
2110 20 Cam. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 27·8-41 

453 15 Com. Ach. Milit. villaie Karaaiaç de 6·9-41 
Küçük çekmece 

545 60 > 6-9-41 
274 80 • 6-9-41 
107 40 > 6·9-41 

Com. Ach. Mılit. I;>, Bayazit S-9-41 

600 - C.A. Reıiment Sun. Do ıan. lzınir. 4-9·41 

1188 - Coı:a. Aoh. lotend. Milit. İzmir 8-9-41 
4197 - Com. Ach. lntend. Ank. 9-9-41 
1407 - C. A. Milit. No 310 a Gelibolu 8-9-41 
1~00 - Com. Ach. Milit. Kars 8·9-41 
2437 50 • Eıki~ebir 17·~·41 

15 -
10 -
9 30 

16 -
16 -

11 -

11 -
11 -
11 -
15 -
10 -
16 -
16 -
11 30 
16 -
l6 -

·----------
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Gelibolu Askeri Sabnalma Keml•yenuntl•": 
1.400.000 ekmek pişirmesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ~ 

muştur. 
1 

Ekmek pişirmenin muhammen bedeli 18760 lira ve muvakk• 
minatı 1407 liradır. .,, 

Hususi şartlar 310 Sa. almasında Ankara ve lstanbul Lv. • 
le rinde 

"' ihalesi 8.9.941 pazartesi günü saat 11.30 da 310 Sa. Al. 
yapılacaktır. 

Taliplerin 8.9.941 pazartesi ıünü saat 10.30 dıı bütün evr• 
birlikte teklif mektuplarını vermek üzere 310 satın alma koınisf 
müracaatları. 

Erzincan Askeri &abnalma Kemlayonund•" 1 

Beher kilosuna 170 kuru~ fiyat tahmin edilen 20 bin kilo s~d 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 5.9.941 cuma gU11l 
11 de Erzincan askeri satıoalma komisyonunda yapılacaktır. 
minatı ıo50 liradır. Taliplerin kanuni vesiltalarile teklif oıekt0 

ihale saatinden air saat evvel komisyona vermeleri. 

• • • Beher kilosuna 22 kuruş tahmin edilen 150,000 kilo ' 
kapalı zarfla ek~iltmeye konu.uştur. 

İhalesi 1.9.941 pazartesi rünü sııat 15 de Erzincanda asker 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Tutarı 33000 lira, ilk teminatı 1475 liradır. 

Şartnamesi komisyonda fÖrülür. 
1 alipleria kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale fl

1 

1 saat evvel komisyona vermeleri. 

Artlahan Satın Alm• Komi •ronundan: 
24 bin kilo sabun kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye koıtıS 1 

Tahmin bedeli 16800 liradır. iııt teminat 1260 liradır. 
Evsaf kolordunun bütün garnizonlarında mevculur. Şartıı•"' 

da görülü; • 
J::.ksil•me 9.9.941 salı günü saat 9 da da Ke. da yapılae•' 

teldililerin teldıf mektuplarını kanunun emretiti vesaık ve tt 

riyle birlikte ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri 

latanllul Beledreslnden 
Haseki Cerralıpaşa, Boyoflu ve Zührevi hastalıklar ha,t•; 

Zeyoepltamil Doğumevının yıllık ihtiyacı için almacık 
Sadeyafı kapalı zarf usuliyle t:ksiltm:ye konulmuştur. Beher ~ 
tahmin ltedoli 180 kuruş ve ilk temioa.tı 1011 lira 29 ~ 
Şartnamesi Zabıt ve Muamelat Müdürlüğ'ü kaleminde rörOleb1 

8,9.941 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yaP1 

Taliplerin ilk teminatı makbuz veya mektupları, 941 yılma •
11 

Odası vesikaları ve kanunen ibrazı lazım gelen difer ves•i\ 
numaralı kanunun tarifatı çevresince hazırlıyacakları teklif ıııe 
ihale ıünü ı.aat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri ıaı-1 

Çorluda Askeri Satln Alma Koml•yonuntl'~ 
Beher kilosu 2 kuru,tao 200,000 kilo bufday un yaptı'' 

Pazarlıkla eksiltmesi 1.9.941 pazartesi fÜnÜ saat 16 da Ç 
keri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Tutarı 4000 lıra, kati teminatı oOO liradır. 

Taliplerin belli vakıtte kanuni vaaıkalarile komisyona I' 

Ankara Lv. Aınirllli Satın Alma Koml•r•"" 
Komisyonumuzda mevcut şartnamesine ıöre 1000 liralı~ 

pazarlekla imal ettirilecektir. 
Beher kilosunun muhammen imiliyesi 9 kuruştur. Tak-' 

imaliye fiyatı üzerinden kati temınatı alınacaktır. 
Pazarlıfı 25.8.941 pazarte~i runu saat 15 tedir. Taliple'' 

yen gün ve saatte Sa. Al. Ko. na ~elmeleri. 

Kırklareli Askeri Satınalma Komi•yenuıt' 
Aşatıda mıktan yazılı ınevaddın açık eksiltmeleri t6·9· 

günü saat 16 da Kırklarelinde a~keri utınalma konaisyoP11 

lacaktır. 
Taliplerin it:ılli vakitte komisyona ıelmeleri. 

Cinsi Mıktan Tutarı Teminatı 
kilo lıra lira 

Süt 15,000 1950 1'46,25 
Yoturt 9,000 1260 94.50 

Erzurum Askeri Sabnalma Komlaron"" 
10,000 kilo sadeyağı alınacaktır. Pazarlıkla eksilt .. '' 

salı rünil saat 11 de Erzuruında ask"ri satınalma koıııi91 
pılacaktır. 

Tahmin bedeli 15.600 lira, kati teminatı 2340 liradır· 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

lmtiyu Sahibi ve Yazı İşleri Direktörü: ISMAIL 

Buddlfı 1•r1 ullU•akau Matb••••• l• 


