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Hl!R GON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TICAlll YI! ZiRAi 

GAZETESİ 

27 Atutot 1941 
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iDAREHANE Ye MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddeıi, 

~o. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemizde görüşüliir 

Telefonı 49442 

P0tta katma No. 1261 

iiı -· 

Tüccarların ve Müteahhitlerin meslekt Organıdır 

KONOMIK HABERLER lllnlar, Emirler, Tebllll•r ı 

İstanbul fiyat Murakabe Komisyınun~an : 
99 No. lu ilin : Çay ve Petrol tevziatı 
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Pamuklu mensucat çeşitleri 
iktisat VeKlletlnce tarın 

ve tevzi elunacak 

Ankaradan 8ildiriliyor: Sllnıerltank 
fabrikalarile mihauılr.i tezrihlarla 
istıhsalde bulunan müeaseseler 
tarafından imal edilecek her nevi 
pamuklu mensucatın istihsal hac· 
mini miktarını çeşitlarini cins ve 
nevilerini tayine lluisat Vekile· 
tinin salahiyettar kılındığına ve 
bu hususta ırereken itleri yap
mak için adı reçen vekalete 400 
bin liraya kadar bir aüteaavil 
sermaye tahsis edildi2ioe sair 
koordınasyon kararı heyeti veki

lece tascılik olundu. 

Ankara Valiliği : 
Kok kiimürü nakli 1879 
Otomobıl tadili 1879 
Tahta parmaklık 7apt. 1867 

Ank. P. T. T. Müd.: 
Benzin 1869 

Ank. Jandarma SAK 
Sadeyıtı ve sıtır eti 1864 

Ask.. Fabrikalar U. Müd.: 
Parafın 1876 
Yerli linteu pamutu 1875 
Galvanizli demir saç levha ve demir tel 

1875 
M.ıol ve ben1in 1875 

Aydın Vilayeti: 
Moralı köpriiıü tamiri 1873 
Köprü inş. 1859 

Beden Terbiyesi U. ~üd: 
Mu• yap. 1879 

Bursa Maarif Müd.: 
Keıilmiı kuru meşe odunu 1878 

üursa Belediyesi: 
Ma 'en kömürü 1871 
B•Ja:& aörolek 1171 

Çaaak. Ask. SAK 

lst. Belediyesi: 
Yış ıebu 1867 

Isparta Viliyeti: 
Erzak 1873 

lst. Elek. Tr. ve T. işlet. U. Müd. 
Çelık tel ve ı:alvaaİ7. halkalar 1814 
İzmit Ask. SAK 

Odua 1867 

Karacabey Harası Müd.: 
Kriple kömürü ve söıııikok 18'5 
Karaağaç Ask. SAK 

Sebı.e 1873 

Kayseri Ask. SAK 
K ııınap 187!1 

Kilis Ask. SAK 
Muhtelif erıak ve odun 11578 

Kütahya Vıliyeti: 
Hamam tamiri 1862 

Malatya Hava Depo Amirliği: 
ava depo AmirliAi binası tamiri 1868 

Merııin Vilayeti: 
Yiyecek içecek ve yakacak 1852 

M. M. Vekaleti SAK 
Pudr dipekaya 1865 

Elindt>, ambar veya banka ardiyesinde veya merhun elaralc kapat 
bezile ambalaja ve çuval İmaline elverişli kıput buleri bulunduranlar 
!tunları cinsi miktarı, nerede bulundukları ve kendi adreslerini rös
terir birer beyanname ile en geç 211.8.941 cuma rünii saat 12 ye ka· 
dar Sirkeci Liman han zemin katında lstanbul iaıe miidürlfitiine bil
dirmeleri Milli Korunma kanonunun verdiği selihiyete istinaden ilin 
olunur. 

* • • 

İstanbul fiyat Murakabe Komisyınundın : 
100 numaral1 ilin : 
llin tarihinden itibaren per&kendeci kasaplarda kuzu eti azami 

65 ve kıvırcık da 60 kuruştan satılacaktır. 
* • • 

İstanbul Fiyat Murakabe KımisyonuR~an : 
101 Numaralı ilin : 
Elinde kaşar ve beyaz peynir bulunduranlar bunların miktannı, 

cinsini nerede bulunduklarını ve kendi adreslerini gösteren birer be
yanname ile en geç 29.8.941 cuma günü saat 17 ye kadar !stanbul 
Fiyat Murakabe bürosuna bildirmeleri Maili Korunma kanununun ver
diği selihiyete iıtinaden ilin olunur. 

& 

Teklifler 2490 sayılı kanunun kapalı zarf uıuliyle müuakaaa hl
kümlerine göre yapılmalıdır. 

Kararname eıaalarına ırire mez· 
lı.ür fabrika ve müeueselerin bu 
kararın meriyete rirdıti tarihte 
ellerinde buluaan va bundan son· 
ra işltu fabrika ve müestelerd• 
imal edılecek olan tip ve vuıf
ları tayııı ve teıltit edilmiş ltu· 
lunan kap~t aezlerile ambalaj 
malzemesı olarak kulanılabılecek 

Süt koyun ve ııtır eti 1860 
K. ot 1859 
Sıtır eti 1864 

Yün bııttanıye 1R76 
y azıhaııe. doıy• dolabı, kütüphane, eak

tilo masa11, evrak aandıQ'ı 1880 
Şevrole kamyon Ön makıısı 1880 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1911 lira 44 kuruş muvalt
, kat teminat yatırmaları ve bundan başka aşağıdaki vesikaları iitrac. 

bezleri normal maliyetine yüz.le 

muayyen bir kir ilivesile satın 
almıya ve icap eden yerle
re sevkettirmiye, hulasa bunların 
tevzii için gerekli rördütil ted
birlerı almaya lktısat Vekaleti 

mezun olacak. 

Koyun eti 1873 
Mu2la Ask. SAK 

Yoturt, ıüt ve sıtır eti 1867 
Muhtelif nakliyat yapt. lf\68 Bulıur 1856 

Polatlı Belediyesi: 

Bunların bedelleri vek1letçe 
tayın olunacak yerlerde teılimı 
müteakip idenecek İktisat Veka-

leti röreceti luzum Uz.erine bu 
salahiyetini fabrika ve müessese
lerin aiğer pamuklu mensucat 
çeşit tip ve nevilerinin tamamı 

veya hır kısmı hakkında da işbu 

karar hükümleri dairesinde kul
lanabilecektır. Mezkilr fabrıka ve 
müeueselerin mamQllerini Lu hü
hümler aairesınde milbayaa lk.tı
aat Vekaletince tesbit ~dıleçek 
eıaslar tlahilincie tevzie Sümer 
liaı:.k ıaamur eailaiştır. 

Sümer Bankın tevzi işleri ve 
sair masarifi karıılamak üzere 
mamOllerin satış fıyatıaa veki
letçe tesbit edilecek yüzde mu· 
ayyen bir fark ilave edilecektir. 
Mam Olleri tek elden tevzie tibi 
tutulacak fabrika H müe11ese

lerın alikah mamullerine ait ve 

bu kararın neşrinden evvel umu
mi mülhak veya hutusi ltütçeler
le iaare edilen dairelerle beledi

y• tarafından i•are edilea umu· 

mi hizmet tsıekkülleri ve müra
rakeb• edilen teıekküllerle fir
ketler ve7a mle11eseler v~ hayır 
cemiy•tlerile aktetmiı oldukları 
mukuelelerin hük.iimleri mezkOr 
mukavelelerin uıllan vey. noter· 

den muıaddak suretleri bu kararın 
meriyeti tarihinden itibaren 10 
rün z.arfında lktiaat v ekilatine 
veya mezkQr v"!kalete ııönderil
mek üzer" mıataka iktisat mü· 
dürlilderine tevzi olunmak ıure· 
tile mahfuz olac~khr. 

lımir fuarını raQbet 
Deniz yollarınin lzmir fuarı için 

her salı rünil kaldırmakta oldutu 
ilive peıtayı dün kalabalık bir yol
cu kutlesile Tırban yapmııtır. 

Çanak. Belediyesi: 
Keten hortum 1870 

C. H. P. Genel Sekreterliğ'i: 
Mobilya yap. ıır•ı 

Çerlu Ask. SAK 
Sıtır eti 1876 

Çorum Oefterdarlığ'ı: 
Ceza evi tamiri 1871 

Daciay Orman lşletmeıi Revir 

Amirliği: 
Çam tom·utu Hl72 • 

O. D. Yolları 
Elekırod 1837 
D. Bayazit Ask. SAK 

Sadeyatı 1877 
Erzincan Aık • .SAK 

SamH 1864 

Gelibolu Ask. SAK: 
K. iiı.üm, .amaa, k. ot, ıaltun, t•ı. şe· 

ker ve sıtır eti lf60 
Odun n ıaz yatı 1860 
İçel Defterdarlığı: 

Demir kH• 1873 • 
lobisarlar U. Müd.: 

Ambalaj otu 1867 
lat. Naha Müd.: 

Kadıköy 3 cü orh okul 9inıııı tamiri 

1869 

lst. Üniverıitesi SAK 
Kömür nakli 1867 

lst. Komut. SAK 
Odun 1865 

Harita yıptırılmuı 1865 
Samaun 1 ümen SAK 

Tahmil ve talııli7e İJİ 1859 
Muhtelif aa.kli7at 1860 

Samsun Vilayeti: 
Koprülla ı köpriiıü tamıri 1873 

Sıvas Nafıa Müd.: 
SivarEnincan yolu araaında tamirat 1871 

Tophane Lvz. SAK 
Patatea 1877 
Sıtır etı l 876 
Buğday kırdırılmaıı 1879 
Yaı.ı tekıir .malınneei 1876 

Topkapı Maltepe Ask. SAK 
Sadeyatı 1879 
Mahliit .aıleyatı 1880 

Trabzon Beden f erbıyesi Baş· 
kanlığı: 

Su ~r"·l~rı ı:ıahallı inş. 18 O 
Urfa Ask SAK 

Pirinç 1855 

Yozıat Vilayeti 
Yol tamiri ve İmalatı aınai7e JSSS 
Parke kaldırım ve kanaliuıy n ioşuı 

1851 
Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 

Müd.: 
Muhtelif erzak 1863 

Ziraat Alit ve Makine Mekttbi 
Müd.: 

Nevreaim, Ç•rıaf ve yorıan 1868 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işlarl-Malzeme-Harita 

Antalya Vallılllnden : 
E\ctiltmeye konulan iı: Antalyada mektep inıaatı olup keıif bedeli 

25485 lira 84 kuruştur. 
Bu işe ait ait şartname ve evrak ıualerdır. 
A Proje 
B Silsilei fiat cetveli 
C Keşif cetveli 

D Keıif bulisa cetveli 
E Kaplama nevilerini rösterir cetvel 
F Hususi, fenni şatname 

G Bayındırlılc isleri rend ıartnamesi 
H Y vı iıleri umumi, feani şartname 
l Ekıiltme ıartnamesi 
J Mukavele projesi 
Şartnameler ve evrak Antalya nafıa müciürlütünde ıörftlebilir. 
İbıtle 10.9.941 çarıamba günü saat 12 de hususi muhasebe bina• 

etmeleri şarttır. · 
a - Bu işe girebilccej?İ:ıe dair ehliyet vesikası, 
b - Cari seneye ait tic:nıet odası vesika11, 
BilOmum resmi masraflar istekliye aittir. 

l•tanbul Elektrik, Tra •Y•Y ve TUnel ı,•etmelerl 
U111um MUdUrlllllnden : 

Beyazit meydanında tahminen 3250 aetre murabltaı tretuvarın u• 
falt kaplanması işi pazarlık suretile ihale edilecektir. 

B iş için muhammen bedel metre murabbaı 295 kuraıtan 9587,S& 
liradır. 

Muvakkat temtnat 719 liradır. 

Paıarlık 2 9.941 sah salı günü saat 15 de Metro banda S inci 
katta toplanacıılr. komisyonda yapılacaktır. 

Bu işe ait fenni ve idari şıırtnameler M11tro han 4 üncü katta le

vazım servisinden paraıız olarak verilecektir-
Bu işe talip olanların mezkur rün ve saatte muvakkat teminat ve 

kanuni vesikalarile komisyonda hazır bulanmaları. 

Devlet Dem1ryollar1 &atin Alma Ko111i•yen11ntlan: 
An :ara da inş.ı edilmek.e o an De\ let Oı!roıryelıaıı umucni idare 

binaunın ön taraf meydan, dıvar ve merdiveni ile arka taraf pero• 
ve dahili yollarının yapılması iti kapalı zarf usulıyle ekıiltmeye kon· 

muştur. 

Ba işin muhammen bedeli 44.000 liradır. 
isteklilerin bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demiryolla

rı Ankara veznesinden UO kuruş mukabilinde alabilirler. 
Eksiltme 11.9.941 tarihinde perşembe ıünü ıaat 16 da Ankara'tla 

Devlet Demiryorlları yol dairesinde merkez birinci kHaisyenca yapı
lacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile ltirlik-
te aşatıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 te kadar ko
misyon reisliğine var meleri lazımdır: 

a) 3300 liralık muvakkat teminat, 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar, 
c) Bu işe mahsus olmak ilzere Milnakalit Veklletin«ien ahnmıı 

ehliyet vesikası. 
E.l:ıliyet vesikası için ihale tarihinden en u ıekiz rtın evvel bir 

istida ile Münakalat Vekiletine müracaat olunması. 

Ankara Vallllllntlen: 
Kızıleahamam kazası merkez okulunun tamiri 1465 lira 4 karq 

keşif bedeli • üzerinden açık eksiltmeye koaulmoıtur. lateklllerin 
keıif ve f&rtnameyi ıörmek ilzere her riln Maarif aldilrlOfilne ve 
ihale günü olan 15. 9.941 pazartesi ıünft aaat 15 te •• yasde 7,5 
teminat akçesini huıusi muhasebe mildllrl6til ve:r.oeıine yatırarak 
viliyet daimi enci1menine müracaatları ilin ohıaar. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al't. Hastahane Lvz. : 
latanbul Vakıflar DlrektBrlUIUntlen : 

Cinsi Miktarı Malıu bedeli İlk teminat 

Eczayi tıbbiye 66 kalem 3518 lira 85 kr. 263 lira 91 lu. 
Gureba baıtabaneıi 941 mali ıeneai için lüzumlu olan yukarıda 

miktarı yazılı ecz.ayi tıbbiye açık ekıiltmeye konulmuıtur. 

lzmire ıidenlerin aay111 ıllnden 
riln• artmaktadır. 

ııoda viliyet e11cllmeninde yapılacaktır. 
Ekılltme kapalı zarf uıulile ve vahidi fiyat üzerinden yapılacak-

lhalesı 12.9.941 tarihine tesadüf eden cuma ıaat l!> de lıtanb1&l 
Vakıflar baımOdilrlllil binasında toplanan komisyonda yapıla .. ttır. 

Şartaa11a11i btr ıilll lıvuım kalımiodı ılrllıWlir. 
tır. 



MONAJCASA GAZETE.si 

Bu gün ilin ~lunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
• Sıhhi MiJeseseler Artt1rma ve Ek•ll.,. 

Komi •ronundan 
Haydarpaıa Nümune hastanesini 83 kalem eczayı tı 

Claıl Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 
l• .. •t. T•ntlr•t, N•tı• ı,ıerl, M•lzeme, Harita 

A.f alt yolları yap. Ank.·Selanik Akbay lııklar Mek- kapalı z. 
tep Karakq sok. arasında (tart. 157 k.) 

> Atatllrk lisesinde bahıe tan.simi ve tadili (tart. 46 kr.) 
Kadıköy Maliye Şubeai ainuı tamiri aç. eks. 
Bir telsiz n itaret istasyonu binuı inı. (temd.) kapalı z. 
f'atıh Maliye Şubesi binası hmirı pas. 
Vil&yet bnkOmet konatı ile defterdarlık binası a· aç. eks. 

ruıntlaki hhanın tanzimi 
Yol taairi Seyithaa Plllmör-Muti k6prbü arasmda 

(temd.) (tart. 3 l.) 

3U04 -

18335 -
2636 02 

17232 28 
170 16 

737J 24 

180000 -

Maneki·Seyitlaaayolu teaviyeiturabiyeveıo .. iot.fart.(41.);kapah z. 
Beykoz ataçlarıa~fıdanlıfındaki aa tesisatı için yap. a9. eks. : 

2SOOOO -
1271 46 

~iaento boruların ferıi iti 
Harita taasimi 
Mabtala bacuı kirrır elarak yap. 
Beton arme kö,..ril n kaldırım İnf. (tart. 134 kr.) 

kapalı z. 
aç. eks. 
kapalı z . 

t. •n• .. cat, i.lbl5e, Kundura ç .. .,.,.,, •· •· 
Yazlık elbiıe diktirilmesi: 138 tak. pa:r:. 
Tulua elbise: 400 ad.·kasket: <COO ad. aç. eks. 
Marettebat yazlık elbiıe: 50 tak. pa:r:. 
Fetin: 13300 çift > 
Llstik çizme: 414 çift aç. eks. 
Astarlık bez: 2500CO m. (şart. ·320 kr.) paz. 
Çamııırlık bez: 25280 m. kapalı z. 
Er kandaruı tamiri: 20000 çift 
K11lık elbiselik kumaı: 100000 m. (ıart. 15,50 1.) paz. 

Matlt- l"erl Kırtaalre • Yazıhane Levaz11111 

Yası aakineleri tamiri: 7 ad. 
EYralu matbua: 54 kalem 
K.se kifıdı yarıaıpr kiloluk: 200 k. 

Nakll,at. Bo9all81a, Ylkletme 

Tahmil Ye tahliye iıi: 25000 t. 
Poıta nakli 

flıahnı••t, eenal11, Waklne r•ll•r• 

Odanı 383 t. 

Kriple .. den kömürl: 30 t. 
86mikok kömilrn: 3)0 t. 
Odun 
Çaa odana: 965 t. 

Mlltaferrfk 
Y •• torbuı: 15000 ad. 
Eter takımı: 800 ad. 

Maada nah: 200 riyim·öküa: nalı: 4000 riyin 
Kntnk kazan: 100 ad. 
Zıapara kifıdı: 16000 ad. 
Sepetsiz motosiklet: 1 ad. 

paz. 

kapalı z. 
aç. eks. 

"· .. 
kapalı z. 

aç. eks. 
kapalı a:. 
paz. 

paz. 
• 
ll 

ll 

• 
Trandafora makineıi u.k. kundura iaalioe elnriıli paz. 

1 ad. (muceddet veya kullaaılm11) 
BalmlUllu: 2 t.- afaç çivi: 800 k.- kapsOI : 32.fOOOO > 

ad.· torok raptiye: 864000 ad. 
Bakır yeaek tabafl: 10000 ad. 
ip merdiven 4.5 m.: 3 ad.· 6 m.: 1 ad. - çıft kasa • 

kolum 2 ad. 

• 

4000 -
196 70 

26800 - • 

469 20 
2560 -

450 -
123025 -

4!40 -
• o 25 60 
6952 -

.. 3 10 

3188 75 

12250 -

112'8 40 

720-
10'255 -
50000 -
28969 - ' 

Beb. 1 80 

1440 -
6~~ -

Beh O 8S 

Çift atlı nakliye arabuı: 500 ad.- okla arabuı: 500 
ad. (tekerlek, taban, dinril demiri Vekaletten ve
rilecektir) 

Beh 140 -

Gu dolabı ve teıisah 

• rzak, Z•hlre, Et, Seltze, "· •· 
Samın: 18 t. 
K. ot: 21. 7 t. 
Tombul ~lı karaıık-.k. fasulye: 794 t. 
Dwmaaon k. faıulye: 42 t. 
SlliYrl yotardu 

le tel 
Un H ulre 
Saaaa 180 t.- k. ot 20 t. 

Çay 3 t. 
Saman 420 t. 

.. 279 t. 
J 510 t. 
J 300 t. 

Karpus 25 t. 
K. ot 45-f t. 
Sıfır eti 128 t. 
K. ot 500 L 
Z.ytinyafl 10 t. 
Sıfır eti SO t. 
Karpuz 
Zeytinyatlı dol•a 2160 kutu 
Balyalı k. ot 800 t. 
Satie1at1 (te•d) 

• 20 t. 
Sıt S t. 
Yotvt 3 t. 
Zeftia, Z.rtinJ•tı •• saban 

, ... 
paı. 

• 
• 
• 

aç. eki. 

• 
• 

kap. x. 

paz. 
pu. 

> 

• 
• 
• 

pa&. 
paz. , ... 
pu. 
pas. , 

• 
J 

• .. 
J 

• 
kıpab .•· 

k o 22 
k o 25 

10800 

23070 
le o 05 50 
k o 04 50 
k o 04 50 
k o 04 50 

29510 -
46800 -
20000 -

1843 -
21875 -

2500 -

44000 -
34000 -
28400 -

750 -
1005 -

Teminat Müracaat yeri 

2347 80 Ank. Belediyesi 

1375 13 Nafıa Vekaleti 
197 71 lst . Deft~rdarlıtı 

• 

1292 42 lst. Komut. SAK Fmdıldı 
12 75 lst. Defterdarh~ı 

553 - • 

10250 - Tunceli Nafıa Mod. 

1)750 - • 
95 58 lst. Belediyeıi 

300 - Karacabey Belediyesi 
29 50 Samsun Viliyeti 

2010 - Nafıa Vekaleti 

35 19 Ank. Belediyesi 
192 - O. O. Y otları Haydarpaşa 
33 75 Gümrük Muhafaza SAK lst. 

7402 - Erzurum Aak. SAK 
310 50 ftt. Belediyesi 

8900 - M. M. V. SAK 

Gilnü Saat 

12·9-41 11 -

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

1·9·41 15 -
15-9-41 15 - , 

10·9-41 15 -

11-9·41 15 -
11-9-41 14 -

11-9·41 15 - .~ 
4.9.41 15 -

10-9·41 15 -

29-8-41 10 30 
11·9-41 11 -
29·8·41 15 -
2·9-41 10 -
3.9.41 14 -

28-8-41 10 -

ekailtmeye konulmuıtur. 
Eksiltme 10.9.941 Çarşamba günü 1&at 15 de Catıl 

ve içtimai Muavenet binasında kurulu Komisyonda yapıl 
Muhammen fiyat 83 kalem için 4244 lira 4 kuruştur. 
Muvakkat teminat 318 lira 34 kuruştur. 

isteklilerin ıartnamesini her giln kemisyonda rörübil~ 
lıteklilerin 1941 yılı Tic-aret Oduı veıikuile ~490 il 

yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makı,.J 
ka mektubile belli giin ve saatte komisyona relmeleri 

Çanakkale Memleket ftaetahanesl Ba,taltl 
Muhammen bedeli 2500 liradan ibaret 125 kalem OJ 

kalem alih tıbbiye 18.8.941 tarihinden itibaren 21 g-1ln . 
eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin şartname ve listeler• 
izahat almak üzere Vilayet Daimi Encümene müra caatlıf1 

~--1!!!11!1~----------------~pı Erektrik, Havagaz1, Kalorifer (fesi sat ve Malz.J 

Bolvadin Beledlre Rlr•••t4ndenı 
Yirmiıer benirlik üç fazlı üç yüz seksen volt ellı 

cied veya kullanılmış iki aded elektrik motörü mubayaa 
talihlerin 28.8.941 tarihine kadar iolvadin Beledyesine 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
M. M. V. Hava Sabnalm• Komlsronu 

Muayyen rllnde talibi çıkmıyan 1900 çift haric:i fotİ' 
zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 9000 lira .ı.r 
nah 1350 liradır. Pazarlıfı 9.9.941 salı rünü saat 11 dl 
Hava aahn alına komisyonda yapılıcaktır. Şartnamesi bel 
yonda ırörülebilir. lsteldilerio muayyen ıaatte koraisyood• 
lan. 

521 40 Gümrük Muhafaza Genel Komut. SAK 12-9-41 11 -
Topkapı Maltepesi Ask. SAK. 
M. M. Vekileti SAK 

- - Ank. Ticaret Lisesi Müd. 
239 - Aydın Vilayeti 

- - Top!'lane Lvz. SAK 

2-9-41 15 -
1 9·41 10 30 

i-9·41 15 -
11·9-41 15 -
29·8·.Cl 15 45 

15 -

Orman Koruma Genel K. Satlnalma 
3000 takım kıtlık er elbisesinin kapalı zarf usulile • 

eylQI 941 perşembe fiioli saat 15 te Ankara • Yeniş•~ 
Koruma Genel K. binasında yapılacaktır. 

Beher takımının muhammen bedeli 14 lira .50 kurut 
teminatı 3262 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesini ve nümuneıi herıün Komisyonda ıörill 
lsteldilerin kanuni vesikalarile beraber tele lif melctU 

ıaatinden bir aaat evveline kadar Komisyona vermif 
olunur. 

918 75 Toph.ne Lvz. SAK 
Samsun P. T. T. Müci. 

1370 - Mardan GOmrük Mııbafaza Taburu 

ll·f-41 
1-9-41 

11·9-41 

16 
-, Gelibolu Askeri Satlnalm• Komlaronund,.. 

2000 çift er fotıni pazarlıkla satın ahoacaktır. r.ıa 
19,000 lira kati teminatı 2850 liradır. Taliplerin 22.9.941 

11 - ı 11 de Gellboluda 310 askeri satın alma komisyonuna ıel 
f ve şartnamesi Ankara, l zaıir Lv. amirlikleri ve Çanakk SAK 

54 -
770 -

7500 -
2172 -

lıt. Belediyesi 
Sa•sun Tümen SAK 

11-9-41 
6-9-41 
2-9-41 
9·9-41 

14 - f satın alma komisyonlarında rörülür. 
~==~~=%~~~=-=-sı ..... IEllm!!l!!llml~ 

216 -
97 .50 

Topkapı Maltepeai Ask. SAK 
Eraırum Ask. SAK. 

M. M. V. SAK 1-9-41 
Topkapı Maltepesi Ask. SAK 1·9·4 t 

• 3·9-41 
Buraada Tephane 7 ci ilk Okulu SAK 28·8·41 
M.M. Han SAK 2-9-41 

• 2-9-41 
Tophane Lvz. SAK. 3·9·41 

• 

11 - 1 
10 - } 

10 - , 

11 _ . 

15 -
15 - · 
16 -
10 -
11 -
14 -

Mobilya, Sü(D va av eşyası, Muşam~a. Hal1v.~ 
M. M. V. Hava Satınalma Komıarofl 

Aıa~ıdı yazılı bet kalem mefruşat pazarhkla satıO" 
Mııhammen bedeli 990 lıra olup kati teminatı 14~ lir• 
Pazarlıfı 28.8.941 perşembe günü saat 10 da Ankara'd• 
alma komiıyoounda yapılacaktır. Şarlnameıi her fÜP 

fÖrülebilir. isteklile;İn ihale saatinde komisyonda bulun 

Adet Cinsi 
6 yazıhane 
5 Dosya dolabı 
2 Kütüphane 
2 Daktilo masası 

22 Evrak aandıfı 
2-9-41 15 30 f 

4·9-41 14 30 !m-!ll!!m!!!l!!l!!m!!l!IB!l!ll!l!l!!--~l!!Bı!-------..... 637 5., • 
3.9.41 14 Jo Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

29.8.41 11 _ ( Nfıa Yekiletlndan: 

> 

• 

10/9/941 çarıamba ıüoü saat 16 da Aokarada 
binası ifiode malzeme müaürlürü odaıında topluan ma 

lıt. ÜniversitNi SAK 4.9.41 11 _ komisyonunda ödenecek basım ücre~i takribi 3000 lira 
edilen vekiletin neiretmekte olduğu idari mecmuaoıo 
941 fevkalade nüıhaıının kapalı :r.arf uaulıle vahidi fiyatll" 

121 50 Tophane Lvz. ASK. 
c 

• 
• 

66 - lıt. Yüksek Mtıhandiı Mektebi SAK 
Gtımnısuyu 

142 -
218 -

1500 -

• 
• 

Pendik Bakteriyoloji Enıtittııil MOd. 
Cataloğlunda lst. Ynkaek Mek. 

1736 25 Deniz Lvz. SAK Ka11ıapa1a 

29-8·41 15 30 
29·8·41 15 30 
1-9-41 14 -
1·9-41 14 -
5-9·41 10 15 

5·9·41 10 36 
5-9·41 10 45 

19-9-41 14 30 

1-9-41 15 -
1417 50 Çanak. 1578 Ask. SAK 18-9-41 e kadar 
912 50 ~ 18·9-41 .. 

2720 7!J , 18-9-41 > 

1012 50 • 18-9-41 • 
Hadımköy Uıak Tabye Aık. SAK 27-8-41 15 -

2213 25 Keıan Yerlilo Ask. SAK 28-8-41 11 -
3510 - > 28·8·41 11 -
3000 - Erzurum A.k. SAK 29-8-41 10 -

Çanak. A.k. SAK. 28-8·41 14 -
3281 25 Konya Aık. SAK. 28-8-41 15 -

Hadımköy Eıki K. Bahçesi Aak. SAK 28-8·41 14 -

6600 - Topkapı Maltepesi Aık. SAK 
5100 - • 
4260 - • 
112 50 lat. Komut. SAK Fıodıkh 
150 15 • 
S~4 - Yokuk Mtıbendis Mektebi SAK 

28-8-41 14 -
1-9-41 10 -
3.9.41 10 -

29-8-41 10 -
29·8-41 11 -
29-8-41 11 - l 
12·9·41 14 

eksiltmesi yapılacaktır. eksıltme şartnamesi ve teferr 
olarak malzeme müdürlüfündeo alına itilir. 

Muvakkat teminat 225 liradır. 

lsteklertn teklif mektuplarını muvakkat teminat v• f' 
yazılı Yeıaik ilf' birlikte ayni ıün uat 15 e kadar mesktr 
makbuı mukabilinde vermeieri lazımdır. 

Beden Terblresl Umum MUdUrlUIO 
Biner nusha olarak baatırılac•k olaıı eskrim ve ,,-ı_ 

iıiali iki kitap :> eylül 941 aalı rünü saat 15 te Y-" 
caddesi No. 11 umum müdürlük lııinuıoda salın alma k 
ca açık eksiltme ile ihale edilecektir. lsteldılerin ıeraitİ 
eksiltmede bulunmak üzere mür1&caatları. 

Kereste, Tahta va saire 
Devlet D. Yolları ve Limanları ltletme U.MU 

Muhımmea bedel manlckat teminat ve miktarı at•~ 
liıte muhteviyatı çam kere1te 11.9.941 perıembe ıünil ~ 
tibaren sıraıiyle ve kapalı zarf uıulü ile Ankarada id-" 
satın alınacaktır. 

Bu işe rirmek iıtiyenleria listesi hizasında yazılı ,..,,, 
nat kanuaun tayin ettiti vesikaları ve teklıflerıni aynı 
de kldar komiıyon reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 100 kuruı mukabi lintie idarenin A•k•'" 
Hayda• paıa ve ,lzmir veznelerinde 11tılmaktadır. 
Liste Miktarı lımi Muhammen bedeli 

1 978.400 M3 çam kereıte )8704 Lira 
2 40Q > .. • 24000 • 



MONAKASA GA%!T!SI 

"• karabi~ye, nohut, mercimek, tuz, kutu bezelye aç. eks. 
lthriye ~r, toz ve kesm~ şeker, irmik, butday, 

16302 05 - - T. H. K. Genel Mrk. Anlc. E<-9-41 10 15 

· • ııışaıta · · llır, sirlte a~! • pırınç unu torba, makarna pey-
etj lOJ ç Y v. ı. 33 kalem 

Ot 3o:ı6 t. t. " .J kapalı z. 
•ıı 240 t. » 

(8 Müzayedeler 
-·k L llltıntıl 

" 

•e köle arı Ve yemek artıkları 
ııar tomruğu 

aç. art. 

" 

Nakliyat y··k - u leme-Boşaltma 
... k.., 
'<•Pal • Lv. Amlrllll Satanalma Komlsyonund·an: 

ıl- 1 zarf ı · .~•ktır B usu ıyle 6000 ton nakliyenin tahıoil ve tahliyesi ya-
ııı · ehe t •h 900 1. r onunun muhammen bedeli 12000 liradır ve ilk te-

in 1 . ıradır. • 
• eaı 11 9 

ktıırıtar : .941 per.,embe ı,ünü saat 15 tedir. Taliplerin teklif 
...ı •nı ılıal · d · 'llır, e snatın en bır saat evvel komisyona vermeleri li-

Sartnarne . 
........ _-. 1 Ko. da her rün röriılebilir. 

ah ru ka~ Benzin, M a ı<ı na y d ~, ı a!l!r~ı !!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!::.!!!!!!!~!!!!!!!!~~ 

~ıatı~''•. Askerl Satan Alma Kemhyonundan: 
cıllıır. 1~1 aııktarları yazılı odunlar kapalı zarfla eksiltmeye konul
ıf, ••ker· eleri hizalarııuia yazılı saatlerde 11.,.941 Perşembe güuü 
~&ıJt.ı,,iı: ıatıa alma komisyonunda yapılac11lı:tır Taliplerin kanuni 
1'Jo111 teklif ıaelc.tuplarını ihale saatlerinden bir saat evvel ko-
ti \terme! · E f 1 • ••tın l erı. vsa ve şartnameleri Ankara, danbul Lv. Amir-
·~tar1 a ına komııyonlarında ela ıörülür. 
~lo Tutarı Teminatı lhale saati 

Lira Lira 

34,569 
34,~00 

23,040 
28,SOO 

•ot 
~ 

259) 
2592 
1728 
2160 

10 
11 
12 

o. o. 
>rfııh rnır Yolları ltletmeal U. MUdUrlUIUn4en: 
. •rnıne b d . tlliı be .. n e elı 33.000 (otuz üç bin) lira olan 20 ton kaynamış 

11kar•da ıt 10.9.941 çarşamba ıünü saat J.5 te kapalı zarf uıulile 
&11 i dare binasında satın aılnacaktır. 

. lık rrıu~ i'irnu~k istiyenlerin 2475 (iki bin dött yüz yetmiş beş) li
tıi '>ni •~kat teminatla kanunun tayin ettiti vesikaları ve teklifle· 
ır. 2Un saat 14 de kadar Komisyon Keisli~ine vermeleri lazım-

Ş•rtıı 
t•dır ~bleleri 150 kuruşa Ankara n Haydarpaşa veznelerinde sahi· 

)•hıııi11 8 1 
latanbul Behdlyealnden: 

774100 · lk T. 

ı2oı,21 

739 2 
1 s 

lı2s.oo 

133,00 

90,55 

256,88 

Karataç müessesatı için alınacak süpürre, kür~k 
sapı, balta sapı vesaire 

Karaafaç müessesatı için alınacak ci vata, somun 
z11:apar11 kiiıdı ve muhtelif eşya. 

h..araafaç müessesatı için alınacak elektrik ampu· 

ve levazımı. 

Kliraafaç müessesatı için alınacak 250 ton live 
maden kömürü 

97 • 7 Karaaf aç müessesatı için ahrıacak kendir balat, 
l',h . laoya, hasır, demir alit vesaire. 

'Y~ın bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı iıler 
t.111,._,\~ındiden açık elcsiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt 
G "-t :t Müdürlüğü kaleminde &Örülebilir. ihale 5.9.941 Cuma 
hııı , 4 de daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 

1• ıiirı:Ya ınektupları Ye '41 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle 
ıauayyen saatte Daimi Eocümende bıılunmaları. 

1 _,,"._ .. , 
Elektrik, 1 ramvay va TUnel l,h tmelerl 

Sıı•lıt Umum MUdUrlUiUnden 
~tııpı, ~ fa9rikaaı lıtir senelık ihtiyacı için 50000 kilo pik diküm 
~ll'laLL•klıf istemek ıuretıle ihal' edileçektir. 
o· •111.at t · 

it •e eıaınat 7!1U liradır. 
re ne aa f 

ll>'tu r ında azami !>0000 kilo pik döküm verilecek nlimune-
. l' e1ı.1ırı: .•1arak döktürülecektir. 
'1•ta '1y;•n levaıu11dao par&1ız tedarik edilecek ıartna•esiodeki 

,/tıırı 4 il Unh •laralt '·'·'41 pazartesi ıüoü saat 17 ye kadar Metro 
•l'-iı •I nou katındaki Levazım Mütlürlüğüne imza mukabiliııde 

1-luı lazımdır. 

............ .....,. 
, J•ııd,r • Gn. K. Ankara Satlnalma Koml•r•nund•n : 

"Utret" suaay okulu için 302 lira 90 kurut deterinde •iktar 
't atı list d l · 29 '' 9'll eaın e yazılı 13 kalem boya ve sıva mı ze•esı 
lır. Liıte cuına filııil ıaat 10 da komisyonumuzda puarhkla alına

rı •ltklinı her gün komiıyenumuzda rörülür. 
lır, t ._lin l ta~arrür edecek. bedel üzerinden kati teminat vermesi 

p erııı pazarlık saatinde komisyona ıelmeleri. 

... " 120 t•lt · Vekııetı &atmalma Kemlayenundan; 
t· ''lııı a 

1

1
111 

•nahtarla ..lO adet Şevrele kamyon öo makası pazarlık-
ııı •nacak T . ı, e de ~2 . tır. akım anahtarın beherıne 3 lıra ve makasın be-

~lıı ~8.a.941 lıra fıyat tabmın oluomoştur. Talip olanların ıbale rünü 
e koı.ı1 Pt,rıembe günü saat 15 te yüzde 15 teminatlariyle bir-

5Yona -
muraeaatları. 

'" 'tl ~l',hQıi:•btlkaler U. MUd. Satınalma Komisyonundan :· 
~"" 11 ~dilen hedel (12.600) lira olan 12 ton semer kılı Aıkeri 

ilin IDÜdQrliltü merkeı 11tıo alma komiıyonunca 2.,.941 
~ 

I 

1930 25 Samsun Tumen SAK 
2019 > 

1260 • 

Haydarpaşa Lisesi SAK 
1030 64 Devlet Orman işletmesi Bolu-Seben 

Revir Amir. 

salı günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

15·9-41 
15-9-41 
1:>-9·41 

28 8-41 
3-9-41 

10 -
14 
16 -

15 -
16 -

Şartname parasızdır. Kati teminat (1890) liradır Heyeti umumiyesını 
birden vermek mümkilrn olmadığı takdirde ayrı ayrı da ihale edilebilir. 

•*• Malzemenin cins ve miktarı : 10 ton demir perçin çivisi, iha
lenin rün ve saııti: 2.9.941 sah 16, muhammen bedeli 10 bin lira, 
kati teminat 1500 lira. 

Malzemenin cinı ve miktarı 2000 kg. vaketa, ihalenin gün ve 
saatı 2.9.911 salı 11, muhammen aedeli 7800 lira, kati teminat 1170 
lira. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemeyi hizalarında gösterilen 
gün ve saatlerde Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 

alma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedeleriyle 
kati teminatları hizalarında gösterilmiştir. Şartnameleri parasızdır. 

* * * Malzemenin cins ve miktarı: 45 ton arap sabunıı, ihalenio 
giin ve saati: 2.9.9 U salı 14, muhammen bedeli: 19.800 lira, kati 
teminatı 2970 lira, şartname parasızdır. 

Malzemenin cins ve miktarı: 200 -400 ton kurşun, ihalenin rün 
ve saati: 2.9.941 saat 14,30, muhammen bedeli 240 bin lira, kati te· 
miı.atı: 26500 lira şartname parası kuruş: 1200. 

Yukarıda cins ve miktarı yazı malzemeler hizalarında ıöst'erilen 

gün ve saatlerde aakeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma 
komiayonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname bedeli hizaların
da gfüterilmiştir. Muhammen bedelleri kati teminatları hizalarına gös

terilmiştir. 

Ankara Ylllyetlnden: 

Vilayetimiz çiftçilerine dağılılm11k üzere 6-7 numaralı avantrenli 
150 adet pulluk kapalı zarf usuliyle salın alınacaktır. 

Pullukların muhammen bedeli 5200 liradır. 
lbale 15.9.941 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encüme

ninde yapılacaktır. 
Pulluklara ait idari ve fenni şartnameler vilayet ~iraat müdürlü-

2'ünde görülebilir . 
Taliplerin muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbetinde d•pozito ak- . 

çesi tutan olan 3-:)0 liraya ııit teminat mektubu veya hususi muhasebe 

müdürlüğü veznesine tediye edilmiş makbuz ile birlikte ihale günü 
gösterilen saatte vilayet daimi encümenine gelmeleri ilin olunur. 

~rzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
Kaatamon Mearlf MUdUrlUIUnden 

5 bin kilo Urfa menşesi eritilmiı aase yatı kapalı zarf usulile sa

tın alınacaktır. 
lhale 10.9.941 çarşamba iÜnÜ saat 15 d& Kastamonu Maarif Mü

dürlüğü odasında toplanacak komisyon önünde yapıhıcaktn, 
Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun 32 inci mııddesine göre 

tanzim edilerek ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermiş ola

caktır. 
Şartnamesi her gün Kastamonu Maarif Müdftrlütüade ve Kasta

monu-Gölköy enstitüsü ve efitmen kurıu miidürlöğünde görülebilir. 
istekliler belli rtın ve saatte kemisyonda hazır b.ılunmaları ve 2490 
sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerindeki evsafı hair. bulunma
ları ilin olunur. 

Urfa A•kert Satı nalma Komlayonundan : 
Aşafıda cins ve miktarı yazılı kuru ota gününde talip çıkmadı-

2'rndan eksiltme bir ay içinde pazarlıkla yapılacalı:tır. 
Pazarlık 12.8.941 tarihinden başlamak üzere 12.9.941 rüniine ka

dar devam eder. 

Şartname her ıün An~ara lstanbul Lvz. Aınirlikleriyle Urfa Sa
tınalma Ko°'isyonunda rörillebilir. 

isteklilerin bu müddet zarfında her ıün Komisyona müracaatla pa
zarlık talebinde bulunabilirler. 

Cinsi Miktarı kilo 

Söke AskerT Satınalma Komls~onundan 
137538 kilo sığır eti 

b
Eysaf ve şartnamesi Sökede askeri sahnalma komisyonunda la-

tan ulda, Ankarada v 1 • L - · l'Ll · d 
1 k .. . e zrnır v. amır ıııı. eran a her zaman parasız 

o ara goriilebılir. 

Elcsil~e l5.9.941 pazartesi rünu- saat 11 ...ı s-1c.-...ı k 1 k ae o 'iMie as eri satın-
a ma oıaisyonunda yapılacaktır 

Eksiltme kapalı r 1. 1 • :car usu ıy e yapılacaktır. 
Muhammen lteeeli 48075 l" 30 k 

360b liradır. ıra uruı olup muvakkat teminatı 

Taliplerin teminat akçeleri l 
mektuplarını 15 9 941 t ~ e şarmarned& yazılı vesaiki hui teklif 

· · pazar esı fÜnil - il 
de askeri sahnalma komisyon lı:~un en geç 10 a kadar Söke-

una mu ıtUZ mukabili • 1 
ve bu saatten sonra Yerilecek 1 vermış o maları 

veya re ecele kalaul edilmiyeceti 

Bandırma AakerT M1ntaka &at 1 ına ma Kemıs-nun~an 
Aşağıda cins ve mikktarı muham t •- : 
1 "h 1 - ' meo utarı ve muvakat t i t yazı ı ve ı a e runü ve aautleri belJi 4 k 1 •• na ~ 

k dd 1 • a em erzak yem h 
ru at ma e erı ayrı ayrı kapalı zarfla le ·ı , , ve ma -

Ek 1 5 9 9 
e sı tmeye konulmuştur 

sı ime l .• 41 pazartesi g-ünıi aşaf d 1 • 
l k · 1 a yazı ı saatlerde landar-

ma satına ma omısyonunda yapılacaktır. 

lıtekliler aşafıda her mevadaııı lıızasınd k. klı: . 
'b 1 . d a ı muva at temıaatlarrnı 
ı a e ııaatın en evvel evvel askeri posta 1359 h L • • • 

. mu ase..ecıhtıne ya-
tırarak temınat makbuzlarını havi teklif kt ı 2 

b -k- 1 . me up arını 4'° aayılı ka-
nunun u uaı erıne ve bılhasıa 32 inci madd · d 

· d esın e uyıun olarak ihale 
saahn en evvel komısyona vermiş olacaklara B 1 d 

· ır. u saat er en ıenra 
verılen zarflar kabul edilmıyecektir. 

Aşağıda mevatlara ait evuf ve husuıi ti A k I 
1 - . l"kl . şa arı n ara stanbul 
evazım amır ı erıyle Burs, Balıkesir Susu 1 k r· ·ı B 

, ' r D • ırı ye, andırma Sa 
Al. Ko. farında mevcut olup istıyenler her •-·t - b'l• ı ' 

va"'ı rore 1 ır er. 
Taliplerın aşatıdaki ilan adresinde ihal - - K d h 

maları ilin olunur. e guau 0 • a azır ltulun-

Cinsi Mik.tarı Muhammen T M 1 
· · teminat hale tarihi S. 

Odun 600000 13200 990 00 
Sığır eti 222700 89080 l5.9.941 11 fie 
Kuru ol 770QOO 50050 

6681 
OO 15.9.941 16 tia 

S 6655 O 
3753 75 15.9.941 J 7 de 

aman ü 16668 1249 88 15.9.941 18 de 
• * * 4 kalem erzak yem ve mahrukat maddeleri t d - • • • aşa 1 a rosterıle. 

mıktarda ayrı ayrı tutarları ıtıbarile kapalı urf ve it le ·ı 
konulmuştur. açı e 11 tmeye 

Eksilme 18.9.941 perıembe günü aşağıdaki ıaatlerde B ...ı S 
· d anı:urma a-

hnılma komısyonun a yapılacaktır. 

isteklilerin aıağıda bcr muvaddın hizasındaki kapal ı · · 
. . . ı ar ıçıa mu-

vakkat temınatlarını ıhale taatlerınden bir saat evvel A•. Po. 135
9 

muhasebeciliğine yatırarak te.-ninat makbuzlarını havi t kl"f L e ı medup-
larını 2490 sayılı kanunun hukümlerine ve bilhassa 32 1• • dd · 

ncı ma e11-
ne uyg..ın olarıık ihale saatinden bırer saat evvel Ko na ve · 1 . hDlf o •• 
lacaklardır. 

Bu saatltırden ıonra verilen zarflar kabul edilmez. 

Evsaf ve hususi şartlar Ankara, İstanbul Lv. imirlikleriyle 8urıa 
Bahke ir, Susurluk, Tirilye, Bandırma Sa. Al. Ko. larında rörülebilir: 

Cinsi Mıktan M. tutarı M. teminatı lhale Sa. Şekli 
kilo lira lira kr. 

Sığır eti 41250 16500 1237 50 18.9.941 11 kapalı 
Kuru ot 880000 52800 3960 00 18.9.941 6 • 
Saman 484000 14036 1052 70 18.9841 17 • 
Odun 165000 2805 210 38 18.9.941 18 açık 

CDF..VAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan : 
.Mektebin 1941 mali yılı iaşe ihtiyacı aşafıda rösterildiği ıekilde 

eksıllmelere konulmuştur. Fazla tafsilat için Gümüşsuyunda Yftkıek 
Mühendis Mektebine müracaat. (7539) 

Erzakın cinsi 

Silivri yoğurdu 
Reçel 
Un ve saire 

ilk teminat Eksiltmenin 
lira şekli fÜnil saati 

-------------66 
142 
218 

açı le 
> 

.. 

5. 9. 9U 
,. 

" 

10 ıs 
10 30 
19 45 

Galatasaray Lisesi Satınalma Kımisyonu ReisliQinden : 
Galatas~ray .~isesinin 343:.> lira tahmin bedelli 60500 parça Çar

şaf, Sofra ortusu, Peçet•, Yastık yüzü ve Hademe Caketleriuin yı
kanıp temizlenerek ütülenmesi 8-9·1941 Pa:ı:artesi saat lS te LIHler 
Muhasebesinde toplanan Komisyonda açık eksiltme1i yapılacalctır. 
ilk teminatı 257,50 liradır. lsteklileria lcanuni vesiltalarile birlikte 
belli gün ve saatte gelmeleri. Şartname Lisededir. 

(7405) 2-4 
Kuru ot 1620080 r Kuru ot 1620000 
Kuru ot 1080000 lnhısarlar U. Müdürlüğünden : l 

Tah. Bed. 
4060,00 

4207,00 

1176,00 

4l5,00 

4742,56 

1100.00 

letanltul Beledlre•lnden 
ilk Tem. 
304,50 Yıldız 1 İnci pansiyenlu ilkekulu için alına

cak 6000 kilo Datlıç ve 1000 kilo kuzu f'ti. 

315,53 Yıldız 1 ~i pansiyonlu ilkokulu için alınacak 
muhtelif cıns kuru erzak. 

83,20 Yıldız 1 ci pansiyonlu ilkokulu için alına
cak muhtelif yaş sebze. 

31,88 Yıldız 1 ci panıiyonlu iıkokuhı için alınacak 
1000 kilo süt 750 kilo yoturt • 

355,69 Yıldız 1 ci pansiyonlu ilkokulu için alınacak 
2~0 kilo sadeyaf, 1000 kilo zeytinyafı, 750 
kılo sabun ve 250 kilo soda. 

82,50 Yollar şubesi için alınacak 50 bin kilo kesil
memiı gürgen odu11u. 

T ~hmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmu4tur. Şartnameleri Zabıt ve Mua
melat Müdürlü2'il kaleminde görülebilir. İhale 10.9.941 çarşamba fÜ• 
nil saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin i k teminat 
makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait ticaret odası veıikalarile 
ihale ıtnil mua17ea ıaatte daimi eacDmend• bulunmalara. 

• -...----·--------------------------6' 1 - Sen akdolunan anlaşma mucibince Almaayadan tla retirtile-
oileceti ve pazar tıkla alınacağı evvelce ilin edilmiı elan c 133> ka
lem malzemeden mühim bir kısmı i~in benuz teklif ahnmatlıtı•dan 
bu işin pazarlık müddeti temdit edilmiştir. 

2 - Bu malzemenin müfredat listesile fartnameleri Kaltataıta Le
vazım Şubesincieki Alım Komiıyonunda salı ve cumadan rayrı her 
gün Öfleden sonra ıörülebilir. 

3 - Taliplerin ° • 7,5 temioatlarilo birlikte bu husuatalı:i teklifle· 
rini 15.9.941 gününe kadar mezkQr Komisyona tevdi etmeleri. 

(7356) l-3 

lştan~ul jandarma Satınalma Ktmisyonun~an: 
100,000 metre beyaz aıtarlak bez Taksim Ayazpqa'daki kemls

yonumu:ıda 8 Eylül 941 puarteai J'Ünil ıaat lS de kapalı zarf ek
siltmesiyle ıatın ahnacakbr. Muhammen ltedeli 27.500 lira Ye ilk 
teminatı iki bin altmıt iki lira elli karaıtur. Şart kağıdı ve nlmuae 
her rün komisyonumuzda a-örülebilir. Ve fart kij'ıch 138 k•rut be
del mukabilinde alın•bilir. isteklilerin ilk teminat malaaaciıj'ı mak
buzu veya banka kefalet mektuba Ye fart kij'ıdında yaıılı aair 
bela-eleı i de bavi teklif zarflarını ekailtme 1aatinden bir Hat evn-
liae kadar komiı7011umaada bulund11rmalan. (719/) 2-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Ob}et de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adiudicat. 
Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 

Jours Heures estimatif provisoire Cahier d., Charres 

Adjudications au Rabais 

Conatructlona-R6paretlon-Tre v. Publlca-Mat6rlel de Constructlon· Cartographle 

Rcpar. batisse ecole Publique 1465 04 Vilayet Ankara 15·9-41 15 -
C_onstr. mur et escalier de la place sise devant la Pli cach. 44000 - 3300 - Com. Ach. Adın.Gen. Cb. Fer Etat Ank. 11-9-41 16 -

bitiste en conıtr. de l'Adm. des eh. de fer 
de l'Etıt i Ank. ainai que des perrona (Cah. 
eh. 210 P.) 

Conatr. en aıphalte deı routes sises entre leı ruu 
c' Ank. • Selanik- Akbay-lşıkl1r-Mektep- Karakış 
(Cah. cb. 157 P.) 

Modific. et aranrement iardin lycee Atatürk (Cah. 
eh. 46 P.) 

Repar. batiase Bur. Fiıe Kadıköy 
Repar. bitiıse Bur. Fiıc Fatih 
Arranıement place situeı entre le Konak du Vili· 

yet et la bitisse du Defterdarat 
Rcpar. route entre !:>eyithan-Plilmür et le pont Mu· 

ti (Cah. eh. 3 L.) (ai.) 

• 

Publique 
Gre a rre 
Publique 

31304 -

18335 -

2636 02 
170 16 

7373 24 

180000 -

Trav. terrassement ot oonstr. chaussee sur route Pli caclı. 250000 -
Mameki-Seyiıhao (Cah. eh. 4 L.) 

Pose de duyaux en ciment pr. l'instal. c:i'eau de Publique 
la plıpinieıe de Beykoz 

Dre11ement carte Pli cach. 
Conıtr. halisse Station T.S.F. et siinaux (ai.) > 

Habhlement - Chauaaurea - Tlaaua - Culra 

1271 46 

4000 -
17232 ~8 

Vachette: 2 t. ' Gre a ıre 7800 -
Bottes en caoutchouc: 414 paires Publique 4140 -
Toile pr. doukılure: 250000 m. (Cah. eh. 320 P.) Gre i gre le m. O 25 60 
Toile pr. linıe: 25280 m. Pli cacb. 6952 -
Repar. chauuores pr. ıoldats: 20000 paires 
Etoffe pr. habits d'hiver 100000 m. (Cab. eh. 1550 P.) Gre a gre le m. 3 10 
Habit touloum: 400 p.-casquette: 400 p. Publique 256'.> -
Habit d'tte: 50 cemplets Gre a ıre 450 -
Bottines: 13300 paireı > 123025 -

Ameublement pour Hattltatlon et Bureaux·Taplsaerle ete. 
Table de kureau: 6 p.-armoire pr. dessierı: 5 p.-bib- Gre a gre • 990 -

liolheque: 2 p.-table pr. machine • ecrire: 2 p.-
caisse pr. do11iera: :22 p. 

2347 80 Municipalite Ankara 12-9-41 11 -

1375 13 Ministere Trav. Pub. Ank. 16-9-41 15 -

197 71 Defterdarat lst. 
l:l 75 • 

553 - ) 

15-9-41 15 -
1-9-41 15 -

15·9·41 15 -

10250 - Dir. Trav. Pub. Tunceli 10-9-41 15 -

13750 - :t 11-9-41 15 -

95 58 CQm. Perm. Municip. lıtanbul 11-9-41 14 -

300 - Municipalite Karacabey 11·9-(l 
1292 42 Com. Ach. Com~and. Mil. l.t. Fındıklı 11-9-41 

1170 - Com. Ach. Dir. Fab. Mil. Ank. 2-9-41 
310 50 Cem. Perm. Muoicip. İstanbul 3-9-41 

S:JOO - Con:a. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 28-8-41 
521 40 C. A. Com. Gen. Surv. Oouan. lst. 12·9·41 

Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 2·9-41 
Cem. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 1·9-41 

192 - lire Expleit. Ch. Fer. Etat H.paşa 11-9-41 
33 75 Com. Ach. Surv. Douan. lst. 29-8-41 

7402 - Cem. Aah. Milit. Erzurum 2-9-41 

15 -
16 -

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

148 50 C. A. Min. Def. Nat. Depart. Aviat. 2i·8·41 10 -

Traveaux d'lmprlmerie • Pe1teterle • Fournlture de Bureaux 
lmpre11ion 2 livres d'escrime et la physioloiie de Publique 

ıport: 2000 exemplaires 
lmprimeı et regiıtres: 18 lota 
lmprimeı: 54 lotı 

Gre a rre 372 80 
3188 75 

Sac en papier de 1/2 k.: 200 k. Gre a gre 

Transport • Chargement • D6ch;:orgement 
Charremeot et decbariement: 6000 t. 
Trav. charıement et 4'ccbariement: 25000 t. 

Combuatlble - Carbur•nt • Hulles 
Boiı: 383 t. 
Charbon crible: 30 t. 
Boiı 
Bois de aapio: 965 t. 
Semi•coke: 350 t. 

Dlvera 
Aiıuille de umion ch.vrolet: 3 k.•clef: 120 p. 
Charrue No 6-7: 150 p. 
Clouı riveı en fer: 10 t. 
Plomb: 200-400 t. (oah. oh. 12 L.) 
Crinı pr. ıelle: 12 t. 
Sao a fourare: 15000 p. 

Pli cach. 
Pli cach. 

Pli cach. 
Publique 
Gre a rre 

Pli caob. 

12000 -
12250 -

18268 40 
720 -

50000 -
28960 -
10255 -

Gre i rre lap. 22 et 3 
Pli cach. 5290 -
Gro i ıre 10000 -

,. 240000 -
.. 12600 -

Gre i rre la p. 1 80 
,. 

Dir. Gen. Ligue Sportive Ank. 5-9-41 ıs -

27 96 Min isrere Douanes el Monopoles Ank. 27-8-41 15 -
2'9 - Vili.yet Aydm 11-9-41 15 -

C. A. lntend Milit. Tophane 29-8-41 15 45 

900 - C. A. lotend. Mılit. Ank. 
918 75 Com. Ach. lnteııd. Milit. Tophane 

1370 -
54 -

7500 -
2172 -

770 -

C.A. Bataillen Surveil. Duan. Mardan 
Com. Perm. Municip, İstanbul 
Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 
Cem. Aeh. Milit. Erzurum 
Coıa. Ach. Milit. Samsun 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

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

11-9-41 
11-9-41 

2-9·41 
9.9.41 
6-9·41 

28·8-41 
15·9·41 

ıı -
14 -
10 -
10 -
11 

15 
390 -

1500 -
26500 -

1890 -

Vilayet Ankara 
Com. Acb. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 2-9-41 

.. 
> 

2-9·41 
2-9-41 

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

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

YUkaek öıret11•n Okulu Eksiltme Komlsyonund•-
1 

N vi 
Miktarı 

kilo Tahmin fiyat İl k tem~ 
Ekmek 25000 

Yumurta tane 25000 

• 

12 25 

2 

229 69 

37 50 

35 25 

Kur.u eti 
Dağlıç eti 
Karaman eli 
Sığır eti 

1500 
40tJO 
10u0 
1000 

57 
55 
47 
35 26 2).../ 

Kuru sotan 
Patates 
B. fasulye 
Ç. fasulye 
A. k. fasulye 
Sakız kabağı 

Taze bakla 
Semiz otu 
T. bezelye 
Bamya 
T. yaprak 
S. yaprak 
Domates 
D . biber 
lspanak 
Havuç 
Kereviz 
Libana 
Pırasa 

Bal kaba~ı 
Patlıcan 

Enginar 
Hıyar 

Yeşil salala 
Limon 
Maydanoz , 
Dere olu 
Karnabahar 
Taze soğan 
Marul 
Sarmısak 

Salça 

tııne 

> 

) 

• 

> 

> 

2000 
'9000 

500 
200 

1500 
1000 
500 
300 
400 
100 

50 
100 

2500 
400 

2000 
800 
500 

1000 
2000 

400 
2500 
1000 
200 

3000 
10000 
2000 
300 
800 

:l500 
600 
100 
200 

6 
10 
13 
12 
13 
8 50 
8 
6 
ıo 

14 
14 
15 
7 
9 
7 
s 
7 
5 
s 
4 

11 
7 
2 
1 25 
4 
1 
1 

12 
1 50 
3 

25 
25 

9-
22 50 
4 87 
1 80 

14 62 
6 37 
3-
1 35 
3-
1 05 
o 52 
1 12 

13 12 
2 70 

10 50 
3-
2 62 
3 75 
7 50 
1 20 

20 62 
5 25 
o 30 
2 81 

30 -
1 50 
o 22 
7 20 
2 81 
1 35 
1 87 
3 75 

Yüksek Öğretmen Okulunun ihtiyacı olan ve t 
miktarı yazılı yiyecekler için 22/8 941 Cuma günil sa t ~ )" 
yapı lan açık eksiltmeye hiç bir istekli çıkmadıfından eksilllJ!e t 

gün temdit edilmiş ve 4 9 941 perşembe ılinü saat 10 da ıe 
yapılacaktır. 

İlk teminat hizalarında ıösterilmiştir. 
Eksiltme lıtanbul erkek lisesi yanında yüksek mektepler muha•eb' -ıı 

tinde toplanan okul komisyonunca yapılacaktır. ~ 1 

istekliler ticaret odasının yeni yıl vesikası ve ilk teminat ın•~ • tr 
ile birlikte belli ıün ve 1aatte sözü geçen komisyonda bulunııı•1J ' 

Teminat yalarmak ve Jlrlnameyi görmek istiyenler yüksek ifff dı 
okulu idaresine müracaatları. t 

ı, 

. ıı 
Eekişehi• Askeri Satana im s Komiayonund•" · 1 

Aşağıda yazılı mevaddın açık eksi ltmeleri 15.9.9.Jl paı.arteJİ 1~ı 
hizalarında yazılı saatlerde Eskişeh irde askeri satınalma koıni•f' ~ı 1 
da yapılııcaktır. Taliplerin belli saatle komisyena gelmeleri. 

1 
Cı t 

Cinsi Miktarı Kilo Teminatı Lir.a ihale S•~ Ilı 
Yoğurt 20000 525 10, 
Süt 20000 375 ıt 

Kaput dikimi 750 Adet 450 ı6 

• • • 
Silivri yoğurdu, reçel, un ve sair~ alınacaktır. Bak : 1ıtanb111 

sek Mühendis Mektebi S . A.. K . ilanlarına. 
Haroaiı: 800 p. 
Fer pr buffleı: 200 completa, id pr boeub 4000 ) 

completı 

Chaııdron pelit: 100 p. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
C. A. Milit. Maltepe de Topkapı 

,. 

1·9·41 
1-9·41 
3-9-41 

C.A. Milit. a la 7 eme ecole prim. i 28-8-41 
Tophane de Bursa 

15 -
16 -
14 30 
15 30 
11 -
15 - J 
:: = ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!M!!!!!!!!!!U!!!!!!!!!!!!!!!Z !!!!l!!l!!!A !!!!l!!!!!!y ~E!!!!!!!D~E!!!!!!l!Ll!!!!!!!!!E!!!!l!!!a 
14 _ ' Daday Devlet Orman ı,ıetme 1 Revir Amlrllll"' Maohlae Trandofora pr fabrioation chauasureı milit. 

1 p. (neuve ou u11ree) ' 
Clre: 2 t.· clous en boiı: 800 k., capsules: 3240000 

p., arraffes: 864000 p. 
Aaıietteı ea c11ine; lOOÜ<P p. 
Echelle en corde de 4.5 ın. 3 p., id de 6 m.: 1 p. 

1anrle pr coffre-forte double: 2 p. 
Voitııre de transport i douıt cıheV!!lux: 500 p., voi· 

turo i boeufı: 500 p. (le fer a fournir par le 
Miniıtire) 

Provlalona 
Lentillesı 12 t. 
Pomme de terre: 32 t. 
Pain: 40 t. 
Lait de vache: 11 t. 
Paia: :u t. 

,. 

J 

,, 
• 

la p. O 85 

la p. 140 -

Publique 1920 -
,. 3200 -

Gr' • rre 4948 -
» 1100 -

Pııblique :1428 88 

Com. Ach. lotend. Milit. Tophane 3-9-41 
Revirin Araç deposunda istifte mevcut 2904 adet muadili ı77 ~ .. 

637 50 • 
) 

C. A. Min. Def. Nat. Anlc. 

C. Ach. Milit. Trabzon 
240 - > 

C. A. Ecole Seeond. Milit. Mersin 
) 

182 17 Dir. Ecole Forestiore Bolu 

2·9·41 15 30 

4·9·41 14 30 
3-9-41 14 30 

29-8·41 14 -

1 
r 
s 

3.9.41 10 _l 

metreküp çam tomruğu açık arttırma ile satılacaktır. ı ıı_ 
Tomruklarıa baş kesme paylara mevcut olup hacimler kabuk•111 t ııı 

kutur üzerinden hesaplanmtşhr. ,,re 
Satış şartnameleri Ankara orman umumi müdlirlOfilnde, ~·~f ite 

Kastamonu, orman çevirre müdürlüğünde ve Daday revir iııı1' i 
rörülebilir. }' 

Beher metreküpün muhammen ltedeli 1376 kuruşlar. ·~~ lı 
Taliplerin 1836 lira 16 kuruş muvakkat teminatlarile ı,irlı J ~ 

atustos 941 tarihine müsadif cuma ıünü revir imirlitine mür•e' 
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