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ABONE ŞARTLARI 
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Türkiye için Kor11.1 
Ayhtı .f50 

• 850 

• 1500 

Ecnebi memleketler için 
~ Aylıtı 2700 

--.. SA YISl 5 KURUŞ 

Günü reçen nuıbalar 
20 karaıtur 

~-------!11 • 
Umum Tüccarların 

lhtikarıa 
' ~arşı karşıya 

~-, 
• lllijcadel · · 
Qll iıte ı.~ ~aını . yapacalc halktır. 
di1ed _. ~k11nıetın vuifeai "u ha-
l • "" ~•rett' ıına naaımlılc yapmaktan 
olaa ıa:,r·. Eter halle kend.ine ait 
~tl •• ııte eaerjilc elaralc hare· 

erıe il t" • -
tııı1 , - lı e ıceo.ııı muıpet elaca· 

llp • yoktur. 

\'at~. LO · TFI ARiF KEN8ER 

1IJ •• 

1 ~Sl'll(AR şikayetler·• 
l -ıo her rün o, l L• taneyi reçmeyor. A. q• .. ılt t 1ııd, ' te bu k.oca •ehir 

~e b" .,. 
'ddeı ınlerce nevi eşya ve 

'• tr sat · "'h 
1 

an bınlerce dükkan 
il >'•pt ~ arda yüzbialerce hal

'1ıııt 5 ı ı alışverişler arasıntla 
)o -ıo ki . . .k. . r._ şının şı ayeh o· 
r L · netic b· ~: "h . e ıze şunu ifade e--

0~tllr ı ~ehlt~r .. denilen hadise 
••ıt butun bu şikiyetler 

JI OQ •"L~e Yersiz şeylerdir. 
ı · ..,ı .. ,,. • 
•r .. ı. etın esasları tetkik e· 
t.ıln Qnlarfiaıı 5-6 Si aei bir 
dur11ı' ~eya üzerinde defalar
.'t oı:uş olan hadiselerden i-
1li.r d "t.u iÖrülür. Şu halde 
· tnııe k 1llıit •ebe n. orkunç heyulayı 
1>'0tııt? Psız ycroıııi canlan· 
tııııe el liuk.üıııM 8unu niçin 
~i td e •lınac k bir mevzu 
~ le •~or? Neden fiyat mü· 

lııtu' ılatı rıbi bir teşek
•r,h., lll iÖrüyor ve reniş 
~uı,,.; katıanıyor ? Hakikaten 

l'et ..... 
011 0 11Luyor mu ki •i· 

L ~~tnl ' "' 
"• al er bu kadar azdır ? 
biilla .... •n •atan memnun olun-

... et 
llıı •• • ne karışıyor diyen· 
1btilft r ~ Hulasa, görülüyor 

1111•ıııı,t tın lllanası henüz anla
lııı,)ı ır: Halk, uoSumi görüş 
ıı t1 ıle h . 
' lı.aıı· er şeyın pahı&hlaş-

11)or. ~.<>larak alışverişte bu-
1 biıı ,. ır ltıııın tezrihtarlar 
1-rı111 ır türlü dil dölterek 
it,., ~Grnıeye muvaffak olu-

qatt· 
il "-iliıt· a alıcılar aldıkları 
tdiltı . ı kıy11ıetini takdir e-

llı trı . . 
.ı 111111 b· ı tçın alıperişten ,., l. ,--

• •h b oruntırler. 8azıla· 

~ b11ıı.ı•k u :&emanda böyle bir 

. brıYiilt ~e bu fiyata alabil· 

1
1ııa11,r,k ır_ tali eıeri oldutu· 
'h, /\'V 0 vünürler bile ..• 
hlenı tupa ve Amerikadan 
ttçQıi;Yor • Nasılsa bir parti 

1 
b '1.ta ı.ulundu 1 yarın bu 
fııu11 ~aya4'akunız tlediler 

r O aıiret' · b ' Çe ~ ınız atlanıve-

•lı101 şe bakmıyı>r ve o 
~ o •unuz. Halb ı_ • b' l· 1 '-lal U &.I, 1 

ıı ıııb. aldıtınız fiyattan .... y· 
. •lın,L · ı ·uzde 10-15 daha 
•t b uı ır1ti E l il \iirl"' · ter ~nerjik 
L ••tn u •atıcı yavelerine 
'ltı •z ve 

Çolt aldanma:ı:sınız. 
b Qll bi ~e çabuk kazanmak 
İr ~~ ılttiıadi kaidedir. Fa· 

'ie . ıu •l . 'l'i ıcııının dahi u• 
1 b· llıal l . •r halt ~ ınak istemesi 
. •c,bıctı ve ıktiıadi bir ter· 
1Çi r. Ba 
" il tica zı tüccar ve eı· 

' 

f. '~ rette ld 2 · 1 '<liı a atmak asıl 
" ~ laıekte · a r-1 t •l<i,11 ıscde halk i-

1nrı lllanıak 
ıit 11 '"arı b· asıldır. Ka· 

' ıore L ır •uç telakki et-
ti • ou • 
d 

llıta 1 ı ışe teıebbüs e-
•tı nı11hte1t· ili Yora, ır sayarak ce· 
il • lllezaıq L · •• 

i oı cezay, m ınr ııın 

1 
•ııın el Çarptırılmasına 

~- Çiln~ıı' :~aa ~örmesi la-
11 Oet&ıız' Ot\l bır itin i· 

llılley . kurtulan n ka
Yıdeıinden naıibini 

EKONOMiK HABERLER 

Zeytinyağı fiyatında 

Düşüklük Başladı 

Zeytin ve zeyt ioyağ'ı fiyatları
nın Ticaret Vekaleti tarafından 
tesbit edilecefi ve sabunluk yaf 
ile sabunun azami fiyatının da 
tesbit edilmek üzere oldutu pi· 
yasada şayi elmuştur. Bu haliler 
üzerine zeytinyafları kalitelerine 
göre toptan 75-80 kuruş ve sa
bunlar da 58-65 kuruş arasında 
olmak üzere fiyatlar9a 5-8 ku
ruş bir düşüklük görillmüştür. 

Yerli limon ihratı mene~ihH 
Adanadao bildiriliyor : Piyasa

nın ihtiyacı ve talebin fazlalığı 
sebebiyle normal büyüklütü al
madan yeşil elarak limonların ha
sat edilerek piyaaaya arzedildiği 
ıörülmü' ve Ziraat Vekaletince 
bu husus menedilmiştir. 

Yeşil ı.. tarak sovkiyata Ziraat 
Müdiirlütünce sevk vesikası veril
miyacektir. 

Kauçuk Tıvziyatı 

Mıntaka Ticaret Müdürlü~ü, 
yarından itibaren kauçuk tevzia· 
tına başlıyacakhr. 

Altın Fiyatı 
Altın dün sabah 25, 70 lira 

iken akşam 25.90 liraya çıkmış

tır. Hir iram 24 ayar altın 3~ 2 
kuruştur. 

İngilizlerin Mübayaatı 
lnriltereye satılacak toprak 

mahsulleri için tüccarlarımızla ıö
rüşmeler yapılmaktadır. ln2ilizler 
bu sene de mühim miktarda til· 
tün, üz.üm, incir, tıftık mübayaa 
etleceklerair. 

Sebzeye fiyat te&bit e~ilecık 

Sun rünlerde artan ve şehrin 
muhtelif semtlerinde birbirini tut
mıyan ıebze fiyatlarını naıarı iti· 
bara alan mürakabe komisyonu 
sebze fiyatları hakkında yeni bir 
k11rar almış bulunmaktadır. 

Komisyonun evvelce sebze fi
yatları için kabul ettifi yüzde 
kar hadleri esas ittihaz edilerek 
haf tada iki gün sebze fiyatları 2•· 
zetelerle ilan edilecektir. 

Büro bu fiyatların teıbiti için 
şimdiden h.zırlıklara reçmiştir. 

Fiyatların ilanı işine önümüzde
ki haftadan itibaren baılanacaktır. 

almayan yapmakta bulun dutu yol· 
suzluta devam eder. Bu bir zin· 
cirleme cürümler seriıi meydana 
2etirır. lşte ihtikarı ihbar etme· 
yenin hem cinsine, memleketine 
yaptığı fenalık buradaaır. Bu fe
nalığı yapanlar niçin cezasız kal
sınlar ? Her medeni memlekette 
bu yolsuzluklara halk mini elur. 
Eter iti yalnız bökOmete bıra· 
im.ak, bunu neticelendirmek için 
devlet bir de ihtikarla mücadele 
ordusu mu kunun ? Hayır, ihti· 
kiun baıını halk ezmelidir. 

!ALI 

HER GON ÇIKAll iKTiSADi, llALI, TICAlll YI! ZIRAf 

GAZETESİ 
ve Müteahhitlerin 

27 - Afustos - Çarşamba 

Adana Ask. SAK 
Palamut H164 • 
Adapazarı Ask. SAK.: 

Saman 1872 

Ank. Jandarma SAK 
Odun 18i4 

Ankara Valiliği : 
Mefruşat 1865 

Ank. Orman Çiftliği: 
Saha inş. 11:178 

Ask. Fabrikalar U. Müd.: 
Petrol 1873 
Küçük Yoııııtta yap. in1aat 1S66 
İhlamur lcal81 1873 

Balıkesir Ask. SAK 
Sığır eti l 87i 
Sa 'cyıtı lS.4 

Çanak. Emniyet Müd.: 
Emniyet Müd. bio.a.11 tamiri 1875 

Çorum Vıliyetiı 
Şo1e tamiri 1872 

Çorum Ask. SAK 
Erat aalcli 1~71 

D. U. Yolları 
Plan ya teıııilıı 1865 
Kırmızı medel verniti 1870 
Suni pertland çimentOIU 186H 
Bılaıt 1865 

D. Bayazit Ask. SAK 
Gaz yatı 18'6 
Edremıt Ask. SAK 

Samaa, aıtır eti ve le. et 1865 
Erzurum Ask. SAK 

Yemeni 1866 

Erzurum P. T. T. Müd.: 
Potta o.akli 1871 
Hadımköy Ask. SAK 

Odun 1869 

Harta U. Müd. 
Elbise, kulcet çamuır ve çorap 18711 

lnegöl Hast. Baştab. : 
Erzak ve mahrukat 18/ 3 

lst. Sıhhi Müesseseler SAK 
Pijama ve gömlek İmali 1873 
Fıld.ikH fanıla ve don 1861 

lst. Komut. SAK 
K. ıotao. 1865 

lat. inşaat Usta Okulu: 
Muhtelif erzak l&' 
İzmir Belediyesi: 

Kadifelcale ııı.iaoıuııda yıp .ilivei inş. 1868 
Karacaltey Merinos Yetiştirme 

Çiftli2i: 
Erlcelc toklu ve koç 1873 • 

Kars Ask. SAK 
Butday ök\ittiilmeti 18'4 
Prua lahana ve trup 1864 

Kayseri Vilayeti: 
Şose tamiri 1866 

Konya Liıesi Mütl. : 
Et 1ebze erz.alc ve mahrukat lli73 

M. M. Vekaleti SAK 
Vantilatör kayışı 1872 
Kereste 1866 
Çorap pamuk ve yüa karışık 1866 
Deri eldivea. 18'6 
Joleı. ve jelatin 1865 

Ampul huil cımphreo 18711 

Nitde Ask. SAK 
Sadeyafı 1856 
Pinar9aıı Malmüd.: 

Hükümet nnatı tamiri 1171 
Silıfke Jandarma Okul Taburu 

SAK 
K. faıulye. patates, buljur , pirinç ve 

nohut 1871 

Sumer Banlt U. Müd.: 
Kayseride iap. edilecek iıçi pavyonları 

vo evleri 1876 
T. H. K. Genel Mrk.: 

Beton yol ve piıt İnf. 1865 
Tophane Lvz. SAK 

Saıruu J 877 

Topkapı Maltepe Ask. SAK 
Er lcundur81ı 1175 
Küçiilcçelcmece ambar çatı11nd.a meveut 

kumlu muşambanın sökülüp kı ldırıl • 
muı ve çatıya rolteruit ferşi 1876 

ip yular npı ve ba~ lıtı ıs-s 
Trabzon Ask. SAK: 

Ot 1873 

Tu ı 2uttu Belediyesi: 
Evrakı matbua 1878 

1 
Zara Ask. SAK 

Odun 1867 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Zong .. ldak Deniz Mıntaka Komutanhtından : 
Mecmuunun muhammen bedeli 17232 lira 28 kuruş olan telsiz İs· 

tasyonuna ait 4 binanın in~aatı 1 afuslos 941 tarihinden ifüıaren 15 
ıün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

lhalesi 16 atustoı 941 tarihine müıadif cumartesi ıüoü iken talip 
zuhur etmedi~i cihetle 18.8.941 tarihinden itibaren 15 rün müddetle 
yeniden münakasaya konulmuttur. 

lhaleıi 3 eylOI 941 tarihine müsa«iif çarşamDa rünü ıaat 15 de 
zon2uldak deniz mıntıka kemutanlı2tnda müteşekkil komisyonda ka· 
palı zarf usulile yapılacaktır • 

Muvakkat teminat 1292 lira 42 kuruştu •• 
Eksiltme ve fenni tartnamelerle proieler berıün deniz mıntıka ko· 

mutanhtında ıörülebilir. 

Taliplerin bu 2ibi inıaatı yapabileceklerine dair nafıadaa ala
cakları ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

Talip olanların teklif mektuplarını ihalenin muallik ltulundutu 
uatten bir saat evveline kadu makltuz mukabilinde komisyona tevdi 
eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Tok•d Nafıa MUdUrlUIUntlen : 

Tokad Kazova Katmerkaya inekhanesinde yaptırılaeak o lan •38798• 
lira • 68• kuruşluk bedeli keşifli ambar, buta ve bu zatı ahırlarının 
inşaatı mevcud «3'4846> liralık tahsisata &Öre iş yapılmak üzere 
20.8.941 tarihinde itiltaren 20 Jün milddetle kapalı zarf uıulile eksil
tmeye konulmuştur. 

lhale 9.9.941 salı rüoü saat 15 te Tokad Nafıa Daireıinde 
yapılacaktır. 

Kanunen verilmesi ical'> edem ebliyst ve Ticaret Oduı vesikuUe 
2613 lira 45 kuruılnk muvakkat teminata aid makbuzun teklif mek
tupl•ril• birlikte ihale t•rihinden bir ıaat evveline kadar Komiıyona 

!J1-----------------
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrilk Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemiı:de ırörüıülör 

Telefonı 49442 

Poata katua No. 1261 

------------------,-· 
meslekf Organıdır 

ilanlar, Emlrler, Teltllll•r ı 

İstanbul fiyat Mürakabe K11nisyonuntfın: 
98 No. lı ilan : 
l9j9 senesi afustos ayında toptan osun ve kömür tiearetile itti· 

gal edenler bundan böyle de ayni sıfatlarını muhafaza e.lerek para• 
kendecilik yapmıyacaklardır. 

makbuz mukabili teslim edılecektir. Bu busuH aid tefsillt almak 
istiyen isteklilerin Tokad Naha dairesine müracaatleri ilin elun.,. 

Mer•ln Ylllyetl Daimi l!ncUmenlnden: 
Mersin Tarsus Yolunun 2+ 776-5+ 070 km. leri ar .. ının eauh 

tamiri için tanzim edilen 4608.50 liralık keşif evrakı üzerine açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 4.9.941 tarihine tesadüf eden perfem9e rtıall aaat 18 
da Vilayet daimi encümeninde yapılacslttır. 

Muvakkat teminat miktarı 345.64 liradır. iıteldiler bq ,miktar 
teminat akçasını mak\tuz ~ukabilinde mulaasebe veı:nuine veya 
teminat mektubunu, ticaret odası ve ihaleden üç rilu evvel Nafıa 
müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikasını daimi encil•ene lltra a 
edeceklerdir. 

Fazla maltlmıt almak isteyeı1lerin Nafıa müdllrliltlln• mlracaatları 
ilin olunur. 

l•tanltul Nafia MUtllrlUIUnden: 

12.9.941 cuma rüoü saat 15 de lstanbıılea nafıa mll.lilrllltll 
eksiltme komisyonu Odasında {1749.14) lira keşif betielli Pendik erta 
okul binası tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, ekıiltme, bayındırlık işleri reael, hususi V6 fenni ıartDa•e· 
leri, proje keıif btllasasiylo ltuna müteferrl eifer evrak dalNabule 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (131) lira (19) kuruıtur. 
isteklilerin en az bir teahhütte ( 1000) liralık ba ite Jteanr it 

yaptığına dair idarelerinden almış olduğu veıikalara iıtisaadH l•tanlllll 
viliyetioe ekıiltme tarihinden tatil rtınleri hariç (3) rın enel 
alınmıt ehliyet ve 941 yılıaıa ait ticaret odası Yeaikalarirle relmeleri 

Trabzon Beden Terblyeaı Blllge S.fk•n·•ll•tlan : 
Eksiltmeye konulan iı Kara deniz sahil bulvarı bqlanrıcında H 

sporları mahalli inıaatı keıif bedeli 998 t lira 46 kuruıtur. 
Bu işe ait ıartname ve evrak şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi 
Mukavele proiesı 

Hususi şartname 
Keşif evrakı 

Resim 
lııteklilerin yulcarıde yazılı bu evrakı bed~n terbiyesi Trabzon b&l

resi bışkanhğ'mda görebilirler. 
Eksiltme 28.8.941 perşembe tünü saat 16 da Trabzen vilayet ma· 

kamında yapılacaktır. 

E.l"iltme beden ter\tiyesi umum müdürlüğü alım satım talimatının 

46 ıncı maddesi küktlmleri daıresinde kapalı zarf usultl ile yapıla• 

caktır. 

Eksiltmeye girebilmek için istekliler bedeli keıfinı nazaran yllzde 
yedi buçuk nisbetinde teminat vermeleri ve lıtundan ltaşka qfıdaki 

vesikaları haiz olmaları şarttır. Ticaret odası, teminat melttulıtu, Yef& 

makbuz. Bu işi başarabilecetine dair vesika. 
lstekliler yukarıda yazılı gün ve saatte b\\tiln ve1ikalarile birlikte 

beden terbiyesi bölge başkanlığına milracaa · ları ilin olunur. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyart allt. Hastahane Lvz. 

M. M. v. SabnalnNt Koml•ronund•n: 
Hepsine tahmi edilen fiyatı on dokuz bin iiç yilz on yedi lira el· 

lİ kuruı olan VO mevcut listesinde cins Ve miktarları yamh Otuz U• 
lem veteriner ecza ve malzeme 11 - eylül 1941 perıe•be rilol aut 
11 de Ankara'da M. M. V. satın alma Ko.da pazarlıkla ihale edile
ceg'İne isteklilerin 2897 lira 69 kuroıluk. kati teminatlariyle ltlrlikte 
pazarlık rün ve 1aatinde mezkQr Ke.da balunmalan. 

• • * Hepsine tahmin edilen fiyatı 3500 lira olaa •• itin adet ru 
iyodoform 10 eylOl 941 çarıaalta riloil .. at 11 tle Aakard& M. M. 
V. satın alma Ko. da pazarlıkla ihale edilecefincien lateklilerla 52' 
liralık kati teminatları ilo birlikte puarlak filD ve ... tında meskQr 
Ko. da bulunmalar. 

• •,.. Hapsine tahmin edileıı fiyatı 2900 lira elan qatula cinai ve 
miktarları yazılı üç kalem ampul 27 - afıııtes - 941 9&rfA•ba rilnl 
aaat 11 de Ankarada M. M. V. ıahn alma Ko. da pasarlıltla ihale 
edilecetinden isteklileria 435 liralık kati teminatları ile ltirlikte puar· 
lık ıiln ve saatında Ko. da bulunmaları. 
6000 kuta Amp. Huil Canplaree lOX0,20 
2000 kutu ,, ,, ,, 1ox o,1e 
4000 kutu ,, ., Kaf6in ıoxo, 10 • 

• 
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2 MONAOSA GAZErut 

Bu gÜn i18n olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Clul Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakaaalar 
•• .. •t, T•mlr•t, Nafıa l9lerl, M•lzeme, Harita 

Penclik orta •kul binası tamiri 
Partı ltabieai etrafındaki aeı tane meraiv~n beton yap. 
.Beydat köprQstı tamiri 

Gazi ille •kula ıarp tarafıyla ıakarya •teli arasuula 
kalan kısmen parkeye tahvili 

Ask. butanesi tamiri 
Genel nlerin yanındaki iki clükkln ve bir kahveha

nenin camaıırbane ıeldine konulması 
inhisarlar binası tamiri 
Kara denia sahil bulvarı başlanııcınaa Sa Sporları 

mahalli ioı. 
leyazit meyclanında tahminen 3250 m2 tr~tuar as· 

falt kaplanmau işi 

Aatalya aelr.tebi binasi inı. 
Okul binası tamiri 
Ank. inıa edilmekte olan devlet demiryolları umu

mi idare binasının ön taraf meydan duvar ve 
•erdiveni ile arka taraf peren ve dahili yollarının 
yap. (ıart. 220 krı) 

aç. eks. 
> 

> 

" 

,. 

• 
paz. 
kapalı z. 

paz. 

kapalı z. 
aç. eks. 
kapalı z. 

1749 14 
S!>O 44 

3000 -
5139 55 

478 88 
163 32 

406 55 
9982 46 

9587 50 

25485 84 
1465 04 

44000 -

lllçlar, kllnlk ve ispençiyari alit H••t•h•ne Lvz. 

ldrofil pamu2'u: 285 it. paz. 498 75 
Mualece: 125 kalem alitı bıhbiye: 57 kalem aç. eks. 2506 -
Eczayı tıbbbiye: 83 kalem • 4244 04 
Eczayı tıbbiye: 66 kalem • 3518 85 
Nitadır: 19-11 t. paz. k O 50 

Eleldrlk Havagazı·K•lorlfer (Tesisat. ve Malzemesl) 

lolu Vilayeti Mrk. yeni yap. elli yataklı hast. bi· paz. 37358 53 
naıına sıcak ıulu tabii ceryaolı kalorifer tuiıah 

Elektrik aotörü 20 beyıirhk üç fazlı 380 volt 50 
peryot muceddet veya kullaoılmıı: 2 ad. 

Monoaetre 20 atmosfuden aıatı olmamak üzere: paz. 
8~8 ad. 

Elektrik ampulu aç. eks. 

M enaucat, EUtlse, Kundura Çeme,ar, •· s. 

paz. 

739 25 

!l~iH yapt.: 15 tak. (temel.) 
Er fotiai: 2000 çift paz. 19000 -
Kaput diktirilmeıi: 750 a4ii. 
Er elbiıeıi: 3000 tak. 

Vaketa: 10 t. 
Kösele: 20 t. 
Vaketa: 2 t. 

aç. eks. 
kapalı ı:, beh. 14 50 

.. 
.. 

paz. 

35000 -
90000 -
7800 -

Mebllr•, baro ve •v•w•••· M119•llf'ıl• Hah v ••. 

Yazıhane: 6 ad.-dosya dolabı: 5 ad.-kütüphane: 2 ad. pu. 
dıktı'o muaıı: 2 ad.-evrak saodıfı: 2l ad. 

990 -

Matıt.- ltlerl Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 
dari mecmuası tabı kapalı &. 

paz. 
3000 -

23000 -Poıta pulu tabı 20 kıvmette: 50000COO ad. 
Kitap bastırılması eakrim ve spor fizyolojisi: 

biner nilsba 
2 ad. aç. eks. 

Evrakı matbua n defterler: 18 kalem 

Kereste, Tahta ve aelre 

Çıa kereste: 978.400 m3 
• > 400 m3 

Nakllr•t, Bot•ltma, YDkletme 

Seıe tatları ihraç ve nakli 
lnhiurlır mamulatı nakli 
KömOr tahmil ve tahliyesi 
incir, üı:üm, hububat pamuk v. a. nakli 

İnhisarlar mPmulitı nakli 
Etra naldı: 7000 t. 
Tehmil ve tahliye iıi 6000 t. 

paz. 

kapılı r:. 

• 

aç. ekı. 

• 
paz. 
aç. eks. 

• 
kapalı z. 
kapalı ı:. 

372 80 

58704 -
24000 -

5300 -
8120 50 

1847 -
19600 -
12000 -

Mahrukat, Benzin, Makine r•ll•r• y ••• 

Karu odun: 100 t.·111eıe kömilrll: 1,5 t. 
Keıilmemit rJırfen odunu yollar ıub.ıi için: 50 t. 
Lave maden k6mtlrü: 250 t. 

lllteferrlk 

Muıayyak hava aletleriı 71 kalem (Şart. 1 L.) 

Pik. d6kllm: 50 t. 

letea hilıt 1 •· aıunlutunaa 40 ıantim kutrunda 
1360 m. 

İyi kalitete ıöoıHmiı kireç: 1000 t. 

Tos pompası: 300 ad. (hmcl.) 
Şevrole kamyon ön makası: 30 ad.·tık. anahtarlı: 

120 ad. 
Pullalr. 6-7 No: 150 ad. 
Demir perçin çivisi: 10 t. 
Karıun: 200-400 t. (lart. 12 L.) 
Sııaer kıh: 12 t. 

aç. elts. 
aç. ekı. 

aç. eks. 

aç. ekı. 

kapalı ı;, 

810 -
1100 -
3425 -

50000 -

15000 -

351 -
paz. Beb. 2l ve 3 

kapalı :ı;. 5200 -
paz. 10000 -

• 240000 -
> 12600 --

Teminat Müracaat yeri Günii Saat 

131 19 lıt. Nafıa Müd. 12-9-41 ıs -
2-9-41 15 -Konya Parti İdare Heyeti Jltiyaseti 

İzmir Viliyeti 1-9-41 
11 _ , 

Konya Belediyesi 4.,.41 H-
1 

'" 27-1-41 14 -

• 27-8-41 14 -

Konya lnhiıarlar Baıo:ıüd. 5-9-41 14 -
Trabzon Beden Terbiyesi Bölre Baık. 28·8-41 16 -

719 - lst. Elek. Tr. v~ Tünel İşlet. U. Müd. 2·!>·41 15 -

1911 4'4 Antalyı İlbaylığt 10-9-41 12 --
- - Ank. Valiliği 

3300 - D. D. Yolları SAK Ank. 

37 42 lıt. Belediyesi 
Çanak. Memleket Hast. 

318 34 lst. Sıhhi Müesseseler SAK 
263 91 l!t. Vakıflar Müd. 
825 - M. M. V. SAK 

2802 - Bolu Valili fi 

Bolvadın Belediyesi 

Tophane Lvz. SAK 

55 45 lst. Belediyesi 

Bolu Belediyesi 
28.50 - Gelibolu 310 Ask. SAK 
450 - Eskişehir Ask. SAK 

15-9-41 15 -
11-9-41 16 -

29.g.41 14 -
18·8·4lf tib, 21 fÜn 

10-9·41 15 -
12-9-41 15 -
27-8-41 15 -

12·8-41itib. 1 ay 

28-8·41e kadar 

29-8-41 15 -

5-9-41 14 -

1 l-8-41den itib. 1 ay 
22-9-41 11 -
15-9-41 16 -
11-9-41 15 -3262 50 Orman Koruma Genel Komut. SAK 

Ank. 
2625 - Dıyırbakır Aak. SAK 
5750 - .. 

1170 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

148 50 M. M. V. Havı SAK 

225 - Nafıa Vekaleti Anlc. 
172~ - P. T. T. U. Müd. Anlc. ve lst: 

Beden Terbiyesi U. Müd. Ank. 

27 96 Gümrük ve inhisarlar Vek. Ank. 

13-9 41 11 -
13-9-41 10 -

2-9-41 11 -

28-8-41 10 -

10-9-41 16 -
9-9·41 16 -
5-9-41 15 -

27-8-41 15 -

4185 20 O.O. Yolları Ank. ve H.paşa Vezneleri 11-9-41 15 
1800 - .. 11-9-41 15 

375 - Konya Nafıa Müd, 
İzmir İnlaisarlar Baş Müd. 
D. D. Yolları 8ci işletme İzmir 

1000 - İzmir İncir ve Üzilm Tarım Satış 
Kooperatifleri Birli~i 

138 53 Ereğli İnhisarlar Mem. 
1470 - İzmit Akçakoca İlk Okulu Ask. SAK 
900 - Ankara Lvz. SAK. 

60 75 Bolu Orman Mektebi Müd. 
Bl 50 lıt. Belediyesi 

256 88 • 

3750 -0. O. Yolları Ank. ve H. Paşa 
V eıneleri 

5.9.41 
1-9-41 

11-9-41 
29-8-51 

15 
15 
15 
16 30 

1-9-41 14 -
12-9-41 v -
11-9-41 15 -

6·9-41 11 -
10-9-41 14 -

:>-9-41 14 -

10.10.41 15 -

750 - İst. Elektrik, Tramvay ve Tünel 9·9·41 17 ye kadar 
İşletmeleri U. Mild. 

112~ -

24 -

390 -
1500 -

26500 -
18~ -

Bayıodır Belediyesi 1·9·41 16 30 

D. D. Yolları Ankara ve H. Pa~a 
Sevk ŞefliRi 

inhisarlar U. \Iüd. 
M. M. Vekaleti SAK 

Aok. Viliyeti 
Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 

• 

11-9-41 15 30 

2-9-41 10 45 
28 8-41 15 -

15-9-41 ıs -
2-9-41 16 -
2-9-41 14 30 
2-9-41 15 so 

İstanbul Belediyesinden: 

Tahm. bed. ilk. Tem 

120,00 9.00 

312,00 23,40 

85,00 6,36 

65,00 4,88 

498,75 37,42 

46,00 3,45 

• o 
Kadıköyünde Osman aQ'a mahalle•111 

ğütl& çeıme sekafıoda 37 nu111ar• 
kan ank zının satışı. . 

Kadıköyilnde Osman ağa mahalle••~ 
fütlü çeşme ıoka~ında 15 - 13 
numaralı dükkan ankazmm satı~~ 

Unkapanında Kasap Oemirhuo ... , 
nin Kurak çeşme sokağın a .S 110 

ev ınkazmın snhş1. h 
Unkapanında Kasap Demirhun ııı• 

nin Yeni icat ıokaiında ıs 11 

ev ankazının satışı. ~85 
Haseki hastahanesi ıçin alınacak 

idrofil pamufu. ~ 
Zabıt ve Muamelat Müdürlüğuoie 

tahminen 200 kil• razete 1di~1d1 

hşı. 

Tahmin bedelleri ile teminat mikdarları yukarda yı$1 
ayrı ayrı pazarlığa kenulmuştur. Şartnameleri labıt .;e 

melit MUdiirlü2'ü kaleminde ıörülebilir. İhale 29.8.941 

ıünü saat 14 de Daimi Encümcncıle yapılacaktır. TaliP1 

minat makbuz veya mektuplarile ihale ıünü muayyen saatt• 
Encümende ltulunmalan. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Ça~şır v. s. 
M. M . VekAletl Satanalma Komlsyonund•lli 

Beher metresıne tahmin edilen fıyatı 30 kuruı olan 30 ~ 
pijanuılık (Kayseri Dıril 0.6S en) bez 9 eylQI 941 aah ıuııO 
de Ankarada M. M. V. satın alma koınisyontia pazarlıkla ıh• 

cetincılen iateklılerio l35U liralık katı temınatları ıle bırlıkte 
ıüo ve saatında mezkOr ltomisyon4la bulunmaları. 

aarif Vekllllğinden : 
Vekiletimiz odacıları ıçın açık ekııltme ıle 45 takıcn ~ 

palto yaptırılacaktır. Bu husustakı şartname kor ıün vek 
zım müdür!üi'ünde rörulelulir. 

Mubamme11 bedeli !190 hradır. 
Eksiltme ve ıbale 6.Y.,41 Cumartesi günü saat 10 da 

vazım müdürlu~ünde toplanacak k•misyonca yapılacaktır. 

Afyon ••· Mmtaka Satınalma Ko. Batkanhl1' 

25 bin çift kundura kapalı zarf usuliyle ek11llmeyc ko~~ 
Eksiltme 10.9.9H çarşamb ıünü saat 16,::SO da asker• , 

levazım daıresi bmasının satınalma kowısyonund y;1p1ııc•"1~ • 

25 bin kunduranın mullamwen bedeh ıı ~t>UO hra olup 
teminatı ll87J liradır . 

Şartname ve evsafını görmek iııtiyanler her gun keııı''' 
Ankara, lstanbul, lzmir levazım amirlıkleri satınalma koııı•> 
Manisa askerlik daıresı satınalma komısyonuoıı muracaııt •4' 

Ekllillmeye iş tırak edecek olanlar kauunea ıcap eden '~ 
birlikte verecekleri teklif mektoplarını lU eylül Y41 çarşaıll 
muayyen sutteıı bır saat yanı l:>,jU a kadar makbuz ıll 
komisyona vermış bulunacaklardır. , 

Kapalı zarf la ıhnle yapıldıktan sonra muvakkat toıain•1 

mioata ıblağ edılecek tir. 
•*• 15 bin çitt yemeni kapalı zıı.rf usuliyle eksiltme'/e ~ 
l::ksiltmc 1U.~.Y41 çarşamba gunü saat 17 de askeri -ıP 

vazım dairesi binasının satın alma komısyonunda yapııac•" 
15 bıu çift yemeıjin muhammen bedelı 75000 !ıra olııP 

teminatı 5000 liradır. 
Şartnamesini va evsafını ıörmek isliyenler her fÜn kO 

1 
Ankara, lstanbul, lı.mır levazım amırlıkleri satın alma 1ıoııı' 
Manisa askerlık şubesi satın alma komısyonunda rörülebill' 

Eksiltmeye ittirak edecek Olanlar kanJnen ıcap adcn ~ 
birlikte vereceklerı teklıf mekt upıarını 10 eylOI 941 çart• 
muayyen saatten bir saat yani sııat 16 ya kadar makbuJ -
komısyona vermiş buıunacaklardır. 

11 
Kapalı zaıfla ıhale y;ıpıldıktıın ı.onrıı derhal muvakkat 

ti teminata iblat edılecektir. 
• • * 15 bin çift çizme kapalı zarf usuliyle eksiltmey• ~ 
Eksiltme 10.Y.941 çuş~mba günü saat lo da askeri ~ 

vazım dairesi binasınıda satın alma komisyonunda yapıl•c• 
15 bin çizmenin muhammen bedeli 2l5 bin lira olu' 

temınatı 12500 liradır. 

Şartname ve evsafını gôrmek i tiyenler her gün k•ı:rıi• 
kara, İstanbul, lzmir levazım amirliklerı satın alma k0~ 
riyle Manisa uker lik dairesi satın alma komisyonuna ıoil 
bilirler. ~ 

Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunen icap edece f 
birlikte verecekleri teklif mektuplarını 10 eyltıl 941 çarŞ~ 
muayyen saatten bir saat yani saat 15 şc kadar maltbılj 
komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Kapalı zarfla ihale yapıldıktan sonra derhal 
kati teminata iblağ edilecektir. 

Mobilya, Büro ve av eşyası, Muşamba, Haıı_0 

Beden Terblyeal u. MUdUrauaun.ı•" 
Masa yaphrılaoak. 5 Yaptırılacak masalar 28.8.941 perşembe gilnü sıııt J ~ 

bir İzmir caddesi No. 11 ele Umum Müdürlüğümüz 5,tııı ~ 
yonunda açık eksiltme ile ihale edılecektir. Şeraiti bilıll' 
meye girmek istiyenlerin müracaatları ilin olunur. 

Kereste, Tahta ve saire 
Devlet Demlryolları &atin Alma Keml•t•~ 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktar aş•f,ı 

liste muhteviyatı çam tomruk 8.9.941 pazartesi ırüail •' 



MÔNAKASA GAZETESi 

re kürek s 
•, 50 apı halta sapı v.s. 

tııun, zıınp k!I d h . ır halat b ara cığı ı ve mu telıf eşya 
Ilı~ İn' .. oya hasır demir aliit v.s. 
t:t•k ızılız beziri: 20 t. (şart. lSO kr.) 

aç. eks. 

• 
kapalı z. 

1774 -
1207 21 
1302 65 

33000 -

133 -
90 S5 
97 75 

2475 -

lst. Belediyesi 
l) 

O.O. Yolları Ank. ve H.paşzı Vezneleri 

5-~·41 
5-9-41 
5-9-41 

10-9-41 

14 -
14 -
14 -
15 

' •hlre Et S b er • , e ze, v. a. 
ı: ıoo t· 

llıenı ı· . 
e ı critilıni• sade x. S .., ya5 ı: t. 

rt: 20 t 
20 • t. 

ln: 1652 
t. t. 

. • ı: 126 
il' • t. 
• e1ı: 6 t 

kııııı • . ·• kuzu eti: 1 t. Yıldız pansıyon ilk 
IÇtn 

erıak 
. l t .• 
eYatı: 2 Yo~urt: 750 k. 

t\: 25 t. • zeytinyağı: 750 k. - ıoda: 250 i:. 
llrt,. 

2
t. (leınd.) 

. 50oo d 
tti: 1 a . 

3%r .. ~ t - dağliç eti: 4 t.• lıı.:araman eti: l t. 
etı: 1 t 

~t: 32 l . 
111. ,. alern 

.... 320 
hıoı t. (tenıd ) 

ladeyağ ( . .' 
"e 25 k ı YUzde 50 tereya~ı, 2S zeytin yağı 

kapalı z . 

aç. ei:s. 
> 

kapalı z . 
> 

aç. eks. 

> 

c 

> 
,. 

• 
paz. 

k o 43 

S7820 -
26460 

4060 -

4207 -
425 -

4742 so 
k o 12 2S 

Beh O 02 

30000 

S25 -
37S -

4141 -
1985 

304 50 

315 52 
31 E8 

356 69 
229 69 

37 50 

--

Gelibolu eski şube binasında Ask. SAK. 
Kastamonu Gölköy Enstitüsü ve 

Eğ'itmen Kursu Mud. 
Eskişehir Ask. SAK. 

Diyarbakır Ask. SAK • 

lst. Belt'diyesi 

• 
) 

Yüksek Öğretmen Okulu SAK 
» 

• 

' Urfa Ask. SAK. 
4500 - Topkapı Maltepesi Ask. SAK. 

8-9·41 
10-9-41 

15-9-41 
lS-9-41 

10-9-41 
10-9-41 
10·9·41 

10-9-41 
10-9-41 
10-9-41 
4·9·41 
4.9.41 
4-9-41 

4-9-41 
ll-9-41 
28-8-41 

11 
15 

ıO 30 
11 -

11 .
ıs -
14 -

14 -
14 
14 -
10 -
10 -
10 -

10 -

ıs -
rciıııek: l;Yruk yağı) (temd.) 
ltı• 3 t. . 2 

llıek t. 
L : iO t 
ıı; SQ • 

tii: 11 
•k: 21 t. 

ltıı t. 
r: 221 

hııt: 10() t. 
ır et· t. 

llltıı. ı: 13'7358 k 
··ı . 842.9 t • 1 ıtıı • 

ş aıx..r . 
Ya~. &• etı: 328 t 

t" 61
' 60 t • 

aç. eks. 

paz. 

• 
aç. eks. 
paz. 
kapalı z. 

> 

kapalı z. 
> 

1920 
3200 
4948 
1100 -
2428 88 

61880 -
2087S -
48075 30 
35824 -

108240 -
93000 -
19800 -

Trabzon Ask. SAK. 
240 - > 

Mersin Gedikli Erbaş 
> 

3-9-41 
4·9-41 

Orta Okulu SAK. 3.9.41 
3-9-41 

182 17 Bolu Orman Mektebi Müd. 
4344 - D. Beyazıd Ask. SAK. 

9.9.4 ı 
11-9-41 
10-9-41 
15-9-41 

.. 
3606 - Söke Ask. SAK. 
2687 - İzmir Lvz. ASK. 
6662 - ) 

12·9·41 
12-9-41 
12-9-41 

10 -
10 -
10-
11 -
15 -
16 -
10 -
11 -
16 -
16 _ı 

,. '•b . 
Uııu: 45 t. 

(8 Müzayedeler 
hıq~ 

" 
paz. 

5900 - ) 17 

2970 - Ask Fabrikalıır U. Müd. SAK Ank. 2-9·41 14 -

1 °ıııü ~ 
e Pa ru: 1008 kental 

tınakiııı. . 
aç. art. Kentali 0,26 19 70 Bur a Orman Çeviri'e Müd. 8-9-41 15 -

8-9-41 15 -to111r ı;;ı. 107 m 3, meşe kömürü: 2SO kental 
Ilı •ııl 11h: 44.069 m 3 
~ktn •z oduou 
~ "e 

> 

• 
.. 

60 50 
Bolu Orman Çevirge Müd . S-9-41 ıs 

• 29-8-41 14 -
lst. Belediyesi 29·8·41 14 -le kat ev ankazları 

"e d~ ıdı: 200 k 
llkk· . 

an anltazı 

paz. 
> 

aç. art. 
46 -

740 30 
3 45 • 29·8·41 14 -

55 52 lst. Belediyesi 10-9-41 1 
14 -, 

~re11 ---= 
t •ırasi l 
ııı ll Ye ve ıkapah zarf usuliyle Ankıra'da idare binasında 
8ıı .IQacaktır. 

t kan~!e 2itrnek. istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat 

~dar~ t~yin ettiti vesikaları ve teklifıerini aynı gün saat 14,3() 
~ Şlrlııa oınısyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
. )dltpa tneler 100 kuruş mukabilinde idarenin Ankara, Eskişehir, 
•le N Şa ve İzmir veznelerinde satılmaktadır. 
! 

0;0Miktarı ismi Mub. bed. Muv. tem. 
2 

50
: nı3. Kerestelik çam tomruk 80.000 lira 52SO lira 

,, Köprü ve tünel için 

N çam tomruk 200.000 > 

akli~at y··k 
~leme-Boşaltma 

11250 lira 

t Hııaıı. Ankara Valiliğinden: 
t~~~lıb":ık ~~ha~ebe Müdürlüfü ile şubelerine ait 86 ton kok kömü-

lır, 0ınur deposundan idare depolarına pazarlıkla nakledile· 

14•~ 'lllaıııınıo t b · l kl' ·· • 258 ı· d · b · ~ 28.a 
9 

a mın o onan na ıye ucretı ıra an ı arettır. 

~a '<iıt ' 'il per~embe günü saat lS te Vılayet Daimi Encümeninde 
1t ~u:.cektir. Taliplerin 19 liralık teminat ınaltbuzlarile birlikte 

u Vılayet Oaimi Encilmenine müracaatlcrı ilan oluaur. 

~anrukat. 
Banzın, MaKına yaJ arı 

) fitledi . Ankara B~letllyeainden : 
'~ııı, i,;• ıhtiyacı için satın alınacak olan 50i0 kilo ince motör 
~ııh,tneklj çıkmadı~ından bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 
reQıi[I lkıen bedeli 2540 liradır. 

ı ,., Şlttaı atı 190 lira 50 kuruştur. 
... tıı 1llleai · - · 
btl ~•leıniue nı r.orme~ v~ bedelsız almak istiyenlerin he gün encü-

C<iıl'e d ve ısteklılerıo de 29.8.941 cuma günü ıaat 10,30 da 
aıre&inde müteşekkil daimi encümene müracaatları. 

ıl Otob Ankara Beledlr esinden: 
' 11 Üs idare · · · 25 k 1 k - · lcl' le d llıtzko. sı ıçıa ton ış ı motor yağına ıste ı çı ma ığın-

~lıkaın r Yat bir ay içimle pazarlıkla alınacaktır. 
1' tın in llıen bedeli 12500 liradır. 

Ilı Ş,rtnlat 9.3~ lira 50 kuruştur. 
a tlıı kaıe .... ~~sını fÖrmck ve bedelsiz almak istiyenlerin her gün encü-
~ t.l• u.ıne v . k 30 d "'l'e d . e ıste lıleria de 29.8.941 cuma rünu saat ıo. a 

, aıresinde müteşekkil daimi encümene müracaatları. 
lar,. * 8cıed· . 

h~ına . •ye ıhtiyacı için satın alınacak olan 5085 kilo kalın mo-
. ~Uhaın ıstcltli çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 
le'llıoa~en bedeli 2>42 lira 50 kuruştur. 

111 Ş•rt0, 1 •1~0 lira b9 kuruştur. 
tıı '- lllcsını .. & l "•lel'll gormelt ve bedelsiz almak istiy~lerin hergün eocü-
e td ıııe ve . it d •ye d . ıı.te lıleria de 29.ö.941 cuma g-ünü saat 10.30 a 

. '\ Q aıreainde müteşekkil daimi encilmene mür&caatları. 
ıaıe~ı clecliye 'h . 

i çık 1 tıyacı için satın alınacak olan 892 kilo gns yağına 
~tıha:•dı2ındlln bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 
l'eınin lllen bedeli 624 lira 40 kuruştur. 

Ilı Şltt011 atı. 46 lira 83 kuruştur. 
tn k lllesıni - le • • ı · h il -a ı •le .... · gorm, ve bedelsiz almak ıstı yen erın er ı n encu-
' td· ... ıne v · k O 30 d ıyc da· e ıste lilerin de 29.8.941 cama günü ıaat 1 . a 

ıreıiııde müteşekkil daimi encümene milraeaatları. 

* * * Belediye ihtiyacı için ~atın alınacak olen 1992 kilo valvalin 
yatına istekli çıkmadığu\(lan bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1195 lira 20 kuruştur. 

Teminatı 89 lira 64 kuruştur. 
Şartnamesini görmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her gün en

cüml'n kalemine ve isteklilerin de 29.8.941 cuma günü saat 10,30 da 
daimi encümene müracaatları. .. 

Ordu Belediyesinden 
Ordu belediyesi Elektrik santralı ihtiyacı için asgari 400 azami 

450 ton krible maden kömürü 16.8.941 tarihinden itibaren onbeş gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi 1.9.941 pazartesi günü saat 15 de Ordu Belediyesi Encü· 

meninde yapılacaktır. 
Bir ton kömürün keşif bedeli Belediye deposunda teslim 20 lira

dır. Muvakkat teminatı 67S liradır. 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve 
ihale kanununun tasrih ettiği şekilde yapılmıyım tekliflerle mezkılr 
kanunda yazılı vasıfları haiz bulunmıyanların teklifleri nazarı itibare 

alınmıyacaktır. 
lıtekhler eksiltme şartnamrsini pıırasız olarak Ordu Belediyesin· 

den temin edebilecekleri gibi, Ankara Beledıyesinde de görebilırler. 

Müteferri« 
lstanbul Lv. Amirliği Sallnalma Komisyonundan: 
lstanbul levazım amirliği ıatınalma komisyonunda 8.9.941 tarihin· 

de eksiltmesi yapılacak olan 14 kalem bakır edevatı imalinden şim· 
dilik sarfrnazar edilmiştir. 

Ankara VallliAinden: 
Vilayetimiz fidanlıkları nakliyat i~lerinde kullanılacak olan bir a· 

det 38 modali Fort Standart markalı binek otomobil pazarlıkla ka· 
miyonete tahvil edilecektir. 

Karoserin muhammen bedeli 350 liradır. 

Pazarlık 28.8.941 perşembe günü saat 15 de vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait idari ve fenni şartnameler vilfıyet ziraat müdürlüğünde 
görülebilir. 

Pazarlığa iştira:C edecek talipler muhammen bedelin yüzde 7,S nis
betinde depozito akçası tutarı olan 26 lira 25 kuruşa ait teminat mek
tubu veya hususi muhasebe müdürlüğü veznesine tediye: edilmiş mak-
buz ile birlikte pazarlık ırüııü g-österilen saatte vila·yet d · • -
menine gelmeleri ilan oluaur. 

• • • 
aımı encu· 

300 adeı toz pompası alıoac•ktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilan-
larına . 

* * • 
1000 ton iyi kalitede sönmemiş 

Yolları ilanlarına. 

~rzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

kireç alınacaktır. Bak: O. D. 

Beden Terbiyesi Satmalma Komisyonundan : 
22.8.941 tarihinde saat lS de açık eksiltme ile ihale edıleceği ilan 

edilen etimesğut ıençlik eğitmen kursu talebe iaşesine ta ip çıkma
mış oldutu cihetle bu işin 29.8.941 tarihinde komisyonumuzda pa· 
zarlıkla ihalesine karar verilmiş olduğunu ve tal plerin 0 güne kadar 

bergün komisyonumuza müracaat edecekleri ve kati pazarlık için de 29 
ağustos 941 tarihinde ıaııt 11 de komiıyonda hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

Tr bzon Askeri Sallnalma Komisyonundan : 

Açık eksiltme ıle 32 ton patates satın alınacaktır. 
Muhammen be'.ieli 3l00 lira, ilk teminatı 240 lir.Uır. 
Evsaf kolordunun bütüa garnizonlarında mevcuttur. 
E iltme i 4.9.941 perşembe günü saat 10 dadır. 
1 ttklilerin belli gün ve saaıta Trabzon askeri satınalma Keıais· 

yon un.ı müracaııtlnn, 

•*~ Açık eksiltme ile 12 bin kilo mercimek alınacaktır. 
Muhnm~en bedeli 1920 lira teminatı 144 liradır. 
Evsaf kolorduaun bütun garnizonlarında mevcuttur 
Eksiltmesi 3.9.941 Çarşamba günü aat 19 d d · 
İsteklilerin belli gun ve saatta Trabzon asker; ır . 

nuna müracaatları. şatınalı:aa Jcomisyo· 

D. Bay zıt A~kert Satan Alma Komisyonundan : 

100 bin kılo nohut kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur 
Muhammen bedeli 20875 lir dırr İstekliler her Ü • 

k ' d - b'l' l i n şartnameyi 
omısyon n gore ı ır er. 

Eksı~tme 10.9.941 çarşamba günü saat 10 da Beyazıt Aıkeri sa . 
al. komısy~nundıı yapılııcııktır. isteklilerin belli ~un ve saatte kanu
nun 32 ncı mnd.desıne turif edıldığı veçhile hıazırlıyacakları teklif 
mektuplarını eksıltme snatinden bır saat evvel komisyona vermeleri. 

•*• 221000 kilo bulgur kapalı z.arlla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 618d0 lira, muzakkııt teminat 4344 lira. 
Şartnamesi Ko, dadır her gün görülcbılir. 
Eksiltmesi l 1.9.941 perşembe günü saat 16 da O. Beyazıt Sa. Al. 

Ko. da yapılacaktır. 

lsteklılerin belli aün ve saatten bı'r saat evel kl ' f 
6 te ı mektuplarını 

Ko. na vermeleri. 

lzmir Lv. mlrli Satm ima Komisyonundan: 

Beher kilosuna dört kuruş yırmi beş santim fiat tahmin edilen 
84UOU kııo saman ıhtıyacı k palı zarf usuliyle ek -·ıt k 

ı>ı meye onmu$1Ur 
Eksiltme 12 eylul 941 cuma <7Unü saat J6 30 .Ja lz · J • 

• • • 6 • ~ mır evar:ım a-
mırlığı satınalma komısyonunda yapılacaktır. 

Hepsıoın tahmin edılen tutarı 35824 liradır. 
Teminat muvakkatası 2687 liradır. 

Şartnamesi komisyooda görülebilir. 

.Eksıltmeye ıştırak edecekler kanuni vesikalariyle teminat ve tek
lif mektupları ihale sııatinden en az bir saat evvel komisyonuna ver
miş bulunacaklardır. 

"'* • Be~er kilosuna 32 kuruş. fiat tahmin edilen 328000 kilo kesil mi" 
sığır etı toptan veya 4 partı olmak üzere ayrı ayrı taliplerine de ve· 
rilmek suretiyle kapalı t.arf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

~ksiltme 12 Eylül 941 cuma günü saat saat 16 da hmirde kışla-
da lzmır ievazım amirlığı ulınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsın n t hmin edılen tutan 108l40 lırn<lır. 
Temınat muvakatası 6662 liradır. 
Şartnamesı komisyonda görülebilir. 

E siltmeye iştirak edecekler kanuni vesi ·alariyle temiaat ve tek· 
lıf mektuplarını ıbale seatindea en a:ı: bir saat evvel komiJyona mü
racaatları. 

* • * Beher kilosuna 55 kuruş fiat tahmin edilen 60 bin kilo 
deyağ"ı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

sa· 

E.ksıltme 12 eyliıl 941 cuma gunu saat 17 de lzmirde kışlada l:ı:
mır levazım amirliği satın alma kemısyonunda yapılacaktır. 

Hepsınin tahaıın edilea tutarı 93 bın liradır. 
Temınat muvakkatası 59JO liradır. 
Şartnamesı komisyonda goıülebilir. 

E.ksıltmeye işlirak edeçekler kanuni vesikaları ve teminat teklif 
mektuplarını ihale saatınden en az bır saat evvel komisyona vermiı 
bulunacaklardır. 

Topkapı Maltepeaindeki Satan Alma Komisyonundan 

20.8.941 l:ırıhınde ıhaleci yapılacak 30 bin liralık mahlut sadeya· 
ğına ta ıp çı ıı&ı.ıığında ı teı<rar ıh.deye Konmuştur. Mıahıüt nısbeti 

yüzde 50 tereyağ'ı yüzde 25 zeytinyağı, yuzde 25 kuyrulc yatı ola· 
caktır. 

Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesi Satıoalma Komisyo• 
aunda görülebılır. 

ihalesi 28.o.941 perşembe günu saat IS tc Komisyonda yapıla-
cakt~ • 

Kati teminat 4500 lıradır. 

(DEVAM! DÔRDONCO SAYFADA) 

l
if------, 

ınhısarıar U. üdürlüğünden : .. ____________ um_.._ ____ _. ____________ _.. 

1 - idaremizin ihtiyacı için mübayaa olunacak c300• adet toz pom· 
pasına teklif olunan fıatlar baddı layık görülmedi~inden eksilt· 
mesi şeraiti sabıka dairesinde on gun temdit edilmiştir. 

2 - Muhammen bedeli •3)1• lira muvıı.kkat teminatı •24• liradır. 

3 - Eksiltmesi 2.9.941 ı;alı guniı saat 10,45 te Kabataşta Levazım 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılaca~' ilan olunur. (7499) 

- - . ~----- .. 't'· . . . . • • 

DEVLET· OEMIRYOLLARI vE LIMANLARI 
. · . İ 5 LE T f 1 f G E ii [ l O İ RE 1\ T G ıi L Ü G U f't DE N 

Muhammen bedeli 15.000 (onbeş bin) lira olan 1000 ton ıyı kali
tede sönmemiş kireç 11.9.941 perşembe günü saat 15,30 da kapalı 
zn f usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1125 (Bin yüz yirmi beş) llralılc muvak
kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklillerini aynı fÜn 
saat 14,30 a kadar Komısyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnaıneler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada Teaellüm ve Sevk Şeflitindon dafıtılaoakhr. (749&) 1-4 



SuaEM! AHNM No 1830 

---------· 
ABONNEMENT 

Ville et Pro~foce 

-- _-- -- ~ --

MARDI 

QUOTIDll!N DES ADJUDICATIONS ADMINISTRATIO~ 

3 molı Ptn. 450 
6 • • 850 

12 • • 1590 
Etraoırer : 12 moiı Ptrı. 2700 

Le Ne. Ptrs S MUlfAKASA GAZETESi 
Galata, Eski Gümrük Ca0· 

No. 52 

Pear la Pa1tllclt6 ı'ahe11er 

l I' Ad•ialıtration 
Journal Professlonnel des Fournissaurs at das Entrapranaurs de l'Etat Boite Poıtale Ne. 1261 

·---------------' 

• 

Tablaau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'aejudlcatlon 
Mede Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 

Jours Heures d' adjuciicat. eıtimatif proviseire Cabier des Cbarıes 

Aliju .. io•tiens au Rallais 

Cenatructlena-R611aratlen-Trav. Pu ltllca-Materlel il• Conatructlen·Cart••r•11hle 

Cenıtr. en beton deı cioq eıcaliers se trouvent Publique 590 44 Parti Rep. Konya 2-9-41 15 -
.tanı jardin du Parti 

Repar. hôpital 111ilitaire 
Tranafenıaation en buantierie de deux ı,outiques et 

tl'uo local de cafe 

,. 

• 

Repar. Ditiıse MoHpoles Gre a ırre 
Coutr. reutes en parquets entre l'ecole prim. Gaıı:i Publique 

et l'lııôtel Sakarya 
Rcpar. pont Beydat • 
Repar. bitisıe ecele secondaire Pendik • 
Cenatr. looal ıporb tl'eau au boulevard de la Mer Pli cach. 

Noire 

478 88 
163 32 

406 55 
5139 55 

3000 -
1749 14 
9882 46 

Municipalite Konya 
• 

Dir. Pr. Monopoleı Konya 
Muaioipılite Kooya 

Viliyet l:ı:mir 
131 19 Dir. Trn. Pub. İst. 

Presid. Ligue Sportive Trabzon 

27-8-41 14 -
27-8-41 14 -

5-9-41 14 -
4-9-41 14 -

1-9·41 11 -
12-9-41 15 -
28-8-41 16 -

Trav. aıpbaltare place Beyazit environ 3250 m2 Gre a rre 9587 50 719 - Oir. Geo. f.xploit. Electrioite T.T. İst. 2-9-41 15 -
Coostr. batiıie ecele Antalya Pli cacb. 25485 84 1911 44 Vilayet Antalya 10-9-41 12 -

Predulta Chlmltau•• et Pharmaceutlquea-lnstrumenta Sanltalrea-Fournlture 11our Hopitaux 
CotGD bytiropbile: 285 k. Gre a ırre 498 75 37 42 Com. Perm. Muoicip. lıtanhul 29-8.41 14 -
M•dicamenta: 125 lota, inıtrumentı medicaux: 57 lota Publique 2500 - Hôp. Reıionaf Çanak. 1 mois a partir du 18·8·41 
Protluita phaıaıaceutiques: 83 lots ,. 4244 04 318 34 Dir. Hyıiöne et Assist. Soc. lst. 10·9-41 15 -

• • : 66 leta • 3518 85 263 91 Oir. Vakeufs lst. 12-9-41 15 -

E16etrlcit6·&az·Ch•tf•I• Centr•I (lnatall•tlon et Mat6rlel 
lnıtall. chaffaıe central a ceurant oalurel d'eau Gre a ıre 37358 53 

chaude .tanı bôp. de 50 lit en constr. a Bolu 
Meteur electri._ue ee 20 C. V. a 3 phaaeı, tie 380 

Yolt, de :>O periodes, neuf ou usare: 2 p. 
A•peulea e\ectriqueı Publique 789 25 
Manometre de 20 atmoıpberes au minimum: 850 p. Gre a rre 

Habhlement - Chauaaure• - Tlasua - Culr• 

Bottinea: 1000 paireı Gre a rre 9000 -
Confectioo d'haltit: 15 completı (ai) • 
Bottineı pr. ıoltiatı: 2000 paireı • 19000 -
Ooofection capotee: 750 p. Publique 
Habita pr. ıoldab: 3000 completa Pli cach. la com. 14 50 
Vachette: 10 t. ,. 35000 -
Cuir: 20 t. , 90000 -

2802 - Vilayet Bolu 1 mois i partir du 12·8·41 

Munitip. Bolvadın jus-wu'au 28-8-41 

55 45 Cem. Peraı. Muoicip. İstanbul 
Com. Ach. lnteod. Milit. Tophane 

5-9-41 14 -
29-8-41 15 -

1350 - Com. Aob. Min. Def. Nat. D0p. Aviat. 9-9·41 11 -
Municip. Bolu 1 meiı i partir du 1!·8-41 

2850 - C. A. Milit. No 310 a Gelibolu 22-9-11 11 -
450 - Com. Ach. Milit. Eskişehir 15-9-41 ı6 -

3262 50 C. A. Coıam. Gen. Prot. Foretı Ank. 11-9-41 15 -
2625 - Com. Ach. Milit. Diyarbakır 13-9-41 11 -
5750 - , 13-9-41 10 -

Trav .. ux ll'lm11rlmerle • Papeterle - Fournlture de Bure•uıı 
lmpre11ioo revue atiainistrative Pli cacb. 3000 - 225 - Ministere Trav. Pub. Ank. 10-9-41 16 -

9-9-41 16 -lmpruıioo timbru poıtaux <1'une valeur de 20: Gre i rre 23000 - 1725 - Dir. Gen. P.T.T. Ank. et lst. 
50000000 p. 

Bela ile Conatı uctlen. Planchea, Charpante 

Boıı. de conıtr. en sa pin: 978.400 m3 Pli cacb. 58704 -

• • > > • : 400 m3 , 

Tranapert - Chargement - D6chargement 

Ex.tractioo ·~ tranıpOt't pierrea pr chauasee 
Truaport articlH monopoliıeı 
Cbarıement et dechariement chaı lıten 
Traıııportı de fiiue, raiıinı, ccıealea, coton ete. 

Traaıporta articlea monıpoliac • 
Transportı effetı 

Cemltuatll•I• - Garlturant - Hull•• 

Publique 
• 

Gre a rre 
Publique 

• 
Pli cacb. 

24000 -

5300 -
8120 50 

1847 -
19600 -

Huile fiae pr ınoteur: 5088 k. 
Huile tl'hiver pr •oteur: 25 t. 
Huile epai11e pr meteur: 5085 k. 

Gre a rre 2550 -
• ,. 12500 -

> 2542 50 
Grai11e: 192 k. • 624 40 
Huile valvalioe: 199!ı k. • 1195 20 
Boiı ıec: 100 t.- charbon de boia de ch~ne: 1.5 t. 
Boiı el' orme ooo eoupe: 50 t. 

Publique 810 -
> 1100 -

Cberbon tie terre marinlave: 250 t. • 3425 -

Dlvers 
Modificatien automebile Gre iı rre 
Appareila d'air comprimeı 71 letı (Cah. eh. 1 L.) (au Publique 

nem et pr. compte du fourniaaeur) 
P'er en fonte: 50 t. 

lıııte eD beton d'une loarueur l m. et tl'un ciiam. Publique 
de 40 cm.ı 1360 m. 

350 -
50000 -

Cllaux vin do benne qualit6: 1080 t. Pli oachete 15000 -

Peape pr. pudre: 300 p. (ai.) 
Manche pr. balai, id pr. bacbe ete. Publique 
iouloo•, ecrouı, p•pier emeri ete. • 
Cerde ea lin, peinlure ionc, outillare en fer ete. • 
Hulle de lin anılaiae bouillie: 20 t. (Cab. eh. 150 P.) Pli cacb. 

351 -
1774 -
1207 21 
1302 65 

33000 -

4185 20 Aem: Gen. Cb. Fer E.tat Ank. 11-9-41 15 -
Caiue H.paşa 

1800 - • 11-9-41 15 -

375 - Dir. Trav. Pub. Kenya 5-9-41 15 -
Dir. Pr. Monopoleı lzmir 1·9-41 15 -
8·eme Exploit. Cb. Fer. Etat İzmir 11-9-41 15 -

1000 - Union deı Coop6ratives de Ventes de 29-8-41 16 30 
Firues et Raiıiaı d'lzmir 

138 53 
1470 -

Prepoııes du Monepoles a Ereğli 1-9·41 14 -
C.A. Milit. a l' ecole prim. d' Akçakoca 12-9-41 17 -

d'lzmit 

190 50 Municipalite Ankara 
937 50 ,. 
190 69 • 
46 83 • 
89 64 • 
60 75 Dir. Ecole F'oreıtiere Bolu 
82 50 Com. Perm. Municipalite İstanbul 

256 88 > 

26 25 Vilayet Ankara 
3750 - Adaı. Gen. Ch. Fer &tat Ank. 

Caiıse H. Pışa 

2~-8-41 10 30 
29-8-41 10 30 
29-8-41 10 30 
29-8-41 10 30' 
29-8-41 10 30 

6-9-41 11 -
10-9-41 14 -

5-9-41 14 -

28·8~1 15 -
10-10-41 15 -

750 - Dir. Gen. Exploit. Electricite T. T. lıt. 

Municipalite Bayındır 
jusqu'au 9-9-41 17 -

1-,·41 16 30 

1126 - Adm. Gb. Cb. Fer Etat Ank. Bur. 
Exp. H. Paşa 

24 - C. A. Econ. Monop. Kabatache 
133 - Cem. Perm. Municip. latanbul 
90 55 • 
91 15 > 

2475 - Acim. Gen. Ch. Fer .Etat Ank. 
Caisse H.pafa 

11-9-41 15 30 

2-9-41 10 45 
5-9-41 14 -
5·9-41 14 -
5.9.41 14 -

10·9-41 15 -

cOçONcO SAYFADAN JlE.V AM) 

lstanbul Lv. Amlrllğl Satınalma Kemiayol111~ 
150 ton sığır etine teklif edilen fiyat Vekaletçe pebJlı 

tünden pızarlıkla eksiltmesi 28.8.941 Perşembe rünü sa•\ 
Tophanede Lv. amirliti satın alma komisyonunda yapılaC5 

mirı bedeli 59.550 lıra ilk teminatı 42.'7 lira 50 kuruştur· 
Şartnamesi komisyonda rörülür. İsteklilerin kanuoi 

belli saatte kemisyona gelmeleri. 

•*• Beher kilosu 10 kuruştan 159 lain kilo patates alıo•C~ 
zarhlda eksiltmesi 28.8.941 perşembe ıünü saat 15 de 
lst. Lv. amirliti satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Teminatı 1125 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyoıı• 
Evsaf ve şartnamesi komisyonda rörülür. t~ 

~ ııın • * * Beher kilosu 4,5 kuruştan 55 ton saman pa:ı:artıkl• btı 
nacaktır. İhalesi 27.8.941 çarşamba ıünü saat 14 de Topb i~ 
amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kati teıaİP~~ 
25 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi komisyonda rörülür. Tılır 
vakitte komisyona relmeleri. 

,,, 
Bahkeslr Askerl Satlnalma Komisyonuıt 

h 
Beher kilosuna 175 kuruş fiyat tahmin edilen 50 toıı ~Q 

kapalı :ı:arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. ~ 
111 

Eksiltmesi 10.9.941 çarşamba rönü saat 16 da yapılac• 9 0 
Muhammen bedeli üzerinden muvakkat teminat miktarı r 

dır. Evsaf ve şartnamesini rörmek istiyenler Ankara lst•Pb~ ı, 
keri satıaalma komisyonlarında ve Balıkesir satınalma 1teııı' hi 
rö rcbilirler. 

Teminat ve ~klif mektuplarını ihale saatinden hir saat ' 
misyooa vermeleri. 

• * * 15.8.941 cuma rünü kapalı zarfla eksiltmesi yapı1•11 

sıtır etine teklif edilen fiyat komutanlıkça pahalı görüldiif 
ay zarfında pazarlıkla satınalınacaktır. ~ 

Beher kilosunun muhammen fiyatı 45 k.uruş oluııı mu~•~ 
nat miktarı 3037 lira 50 kuruıtur. 

İlk pazarh2°ı 27.8.941 çarşamba a-ünü ıaat 16 da 8alık0' t. 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
Evsaf ve şartları rörmek istiyenler Ankara, İstanbul L' 

!eriyle Balıkesir aahnalma komisyonunda görülür. 
Taliplerin muayyen saatte 2490 sayılı kanunun 2, 3 cii 

deki veıikalariyle birlikte müracaat etmeleri. 

10 
Topkapı Maltepesindekl Askeri Satınalma 1<1 · b 

22 ton sade yatı pazarlıkla salın alınacaktır. Muhaıııııı'' l 
37400 liradır. •ı 

Hususi şartlar ve evaaf Toplı:apı Maltepe aılı:eri satırı ' 
miıyontla rörüle~ilir. 

Pazarlık 28.8.941 perşembe rünü saat 
yapılacaktır. · 

Kati teıainatı 5610 liradır. 

* • • 45 ton sığır eti veya ayaktan sığır kapalı :ı:arf ıı• 111 

alınacaktır. Sıfır etinin beher kilosunun hb.min edilen fiy•t• 
ruş olup tutarı 15700 liradır. 

1 
Evsaf ve hususi ~artlar Topkapı Maltepeıioaeki askıri t• 

ko. da rörülebilir. 
ihalesi 2.9.941 salı rünü saat 11 de yapılacaktır. I 
isteklilerin mezkur ıünde ihale uatinden bir saat ev'e 

ilk teminat makbuzlarını ve teklif mektuplarını saat 10 da~ 
vermeleri. 

Muvakkat teminatı 1181 lira 25 kuruştur. 

lakenderun Askerl Sabnalma Komisyon"" 
Bufday lskencılerun'da ciheti askeriyeden verilmek üıı:•'e 

butday kırdırılarak un yaptırılacıktır. 1 
Bilumum verıiler ve rüsum lskenderun'dan fabrikalara ve.

1 
rdan lskenderun'a kadar nakliye üoretleri afiteahhid• jı 
ıartiyle beher kilo bufday kırdırma ücretinin mubmıoeıı 
kuruş olup muvakkat teminatı 2250 liradır. I' t 

Pazarlık kapalı zarf uıulil ile 8. 9. 941 saat 10 .ta isk"11 

tınalma komisyonunda yapılar aktır. ~I 
Kanuni vesaik ve teminat mektuplarını havi teklif oıt 

1 
ihale tarihinin muayyen vaktinden bir saat evvel komi•Y011 

leri. 

' latanllul Lv. lmlrllll Satın•lma Ke1nlayen11" 
6300 ton bu~ftay kırdırlarak un yaplırılaoaktır pazarhld• 

1 
• 

28.8.941 perşembe rünü ıaa• 15.30 da Tophanede Iıtanbul .L~~ 1 

satın alma komisyeaunda yapılacaktır. labmin bdedli 49,0 ~ 
kuruş ilk toıninatı 3681 lira 37 kuruıtur. şartnamesi k' 
rörülür. isteklilerin belli vakitte komisyona ıolıaeleri. 

~11 
lmtiyu Sahibi ve Y uı itleri Direktörü: lSMAlL Gl 

Bua1dıf1 yı•l .,Mlaak••• Matbaeaı.. lıt.otJ 


