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Yeniden bir çok ithalat 
eşyası geldi 

Son l'Ünlerde Mı ırdan isken· 
deruna mühim miktarda pamuk 
ipliği, çuval ve kanaviçe gel· 
miştir. Bulıariııtandan da 20 ton 
naftalin, varil, çivi lteklenmek
tedir. Tiryesteden de yakında 
mühim miktarda ithalat eşyası 

relecektir. Bu mallar evvelce 
Alnıanlara satılan tütün muka· 
bilinde alınmaktadır. 

Dün Mersinden Haydarpaıaya 
15 bin çuval kahve daha gel
miştir. Ticaret Ofisi bu kahve· 
leri, kuru kahvecilere satacak

tır. 

Kakao tevziatı 
İngiliz ticaret birliği tara

fından Mısırdan 46 ten ka· 
kao re tirilmif, bu mal yalnız 
bir çikolata fabrikasına satıl· 
mıştır. Çikelata fa .. rikatörle· 
rinden mürekkp bir heyet mın
taka ticaret müdürlüiüne müra· 
caat ederek, k kaoların fabri

kalar arasında adilane bir suret· 
te tevzi edilmesini istemişlerdir. 

Pamuk ipliği tahkikatı 
İktisat Vekaleti müfettiş

leri pamuk ipliği tevziaatın• 

daki şikayetler hakkında, do
kumacılar kooperatifinde tet
kikler yapmışlardır. Şile bez 
müstahsilleri de, pamuk ipliği 
tevziatı hakkında Vekalet mü
fettişlerine malOmat vermişle.r-

dir. 

Odun narhı değişmeyor 

Fiyat mürakebe komisyonu 
evvelki 2ünkü toplantısında o· 
dun işini görüşmiiı ve narhın 

değiştirilmesine lüzum görm • 
miştır. Hoğazıo her iki cıhctine 
kayık ve arabalarla indirilen 
odunların çekisi 280 kuruta sa
tılmaktadır. Ko isyona bu o
dunlar hakkında söğüt odunu· 
dur diye ynlış malumat vt-ril
miştir. Boğazda narhın .ıununaa 

aatılan bu odunlar Anadolu m -

şeıi, ıürıen, kestane ve koca
yemişi il• karışık iyi bir mah
lutudur. İstanbul cihetindekt o· 
duncular da çekisini 560 kuru
şa sattıkları o:iunu gürgen ve 
kestane ile karıştırarak satmak
tadırlar. 

Peynir beyannameleri 
verildi 

Peyair, kaput bezi ve amlta
lijhk he:ıler için beyaaname 
verme müddeti evvelki gün bit
miştir. Şehirimi:deki peynir 
tüccarları rerek Istanlbul buz· 
hanelerinde, gerek taşra buzJaa
nelerinde mevcut peynirlerinin 
mıkdarını bildirmişlerdir. Geç 
vakte kadar kabul edilen be· 
yannamelerden beş yüz kada· 
rı peynir sekseni de pamuklu
mensııcat olmak üzere 580 dir. 
Mevcut peynirlerin miktarı 48 
bin teneke kadardır. Pamuk
lu mensucatın miktarı henüz 
tesbit edilememiştir. Geçen se• 
ne de lstanbulda 48 bin teneke 

peynir istihlik odilmittir. 

PAZAR 

HER GON ÇIK R IKTI Dl, M LI, TIC f YE ZiRA( 
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inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

latan ul Deflerd rh mdan : 
Hocapaşn maliye şube binasında yaptın} cak 1433,35 lira keşifli 

tamir işi : 15.9.941 pazartesi gunu saat 15 milli emlak müdürlüfüode 
toplanacak olan komisyonda açık eksiltme ile ihale edılecektir. Mü
nakasa evrakı Milli Emlak idaresinde görülebilir. Muvakkat teminat 
107,51 liradır. 

lsteklılerin en az i.ıir taahhütte 1000 liralık bn işe benzer iş yap· 
tığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinn en lstan bul 
vılayetıne muracaatla eksiltme tarıhınden tatil gunleri hariç 3 gün 
evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait ticaret otiası vesıkan ibraz 
etmelerı müktezidır. 

*"',.. Sama tya maliye şube binasında yaptırılacak 806, 13 lira keşifli 
tamır işı: 15.9.941 pazartesi rünu snat 15 de Mılli Emlak Müdurlü
tunde toplanacak olan komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecck
tır. Münakasa evrakı Milli Emlak idaresinde ıörülebilir. Muvakkat 
teminat 60.50 liradır. 

lıteklileı in en az bir taahhütte 500 liralık bu işe benzer iş yaµ· 
tı2ına dair idarelerinden alınmış vesika müstenider lstanbul vilayeti· 
ne murııcaalla ihale tarıbindeıı -tatil rünleri hariç- 3 gün evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılına ait ticaret odası vesıkası ibraz etmeleri 
muktezıuir. 

Kartal Orta Okul UdUrlü Unden: 

12.9.941 tarıh cuma günü saat 15 le İstanbul Beyoğlu lstikliil cnd· 
desinde 349 numaralı ınada Liseler Mubasebecıliğı daıresioin eksilt· 
me komısyonuo odasında 1996,73 lira keşif bedellı Kartal orta oku· 
lu binası taıoıratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri renel, hususi ve fenni şart· 

namele. i, proie keşıf hulasası le buna mü tef errı dığı:r evrak Kartal or· 
ta okulunda görülecektır. 

Muvakkat teminat 150 lircıdır. 

1steklılerin en az bır taahhüdde 1000 liralık bu işe benzer iş yaptığı
na daır idarelerinden almış olduğu vesıkalara istınnden 1 tanbul Vıla
yetirıe muracaatle ekıııltwe tarihınfien tatil günleri haric 3 gün evvel 
alıl\!,llıŞ ehliyet ve 1941 yılına aid ficaret ü.insı vesıkalarile gelme· 
leri. 

Ankara 1 met Paş Kız En lilllaU MüdUrlüöUnden: 

Enstitü binasınrn mu telıf yerlerinde yapılncak tamirat çık 
eksiltmeye konul uştur. İsteklilerin fartnanıcyı görmek üzere her 
gün mektep müdurlüğüne ve eksiltmeye 2"ireceklcrin de 11 Eylül 
1941 perşembe gün saat •n ı.c,to AnKara Mektepler Muhasebeci
li~inde Okullar satın alma komisyonuna temi at al:çeleriyle ltirlik~ 
te ve tamirat işlerini fenni bir tarzda yapmağa muktedir oldukla
rına dair nafıa vekaleti yapı ve imar işlerı rci liğı den alacakları 
belgelerle ve komiııyona kanttnen ıbrazı m•ık•czi vesaikle beraber 
müracaat etmelerı. 

İtin nevi muhıelelif tamirat keşif edeli ':/29 lira i6 kuru, Te
minatı 54 lira 73 kuruf o 7,50. 

M. M. ek letl Satan im Koml yonnud n: 

Bölme H kapı inşaatı işi yaptırılacaltır. 

Keşif ite.leli 1163 lira 58 kuruş olup uvakkat teminatı 164 
lira 50 kuruştur. İhalesi 15.9,941 pazartesi j'Ünü saat 15 te açık 
eksiltme ile yapılacaktır. Talip elanların kemisyona müracaatları. 
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1 rganıdır 

H hcıhğımızın Hali ve istikbali 

Halı Tiirkiyede bilhassa lzmir 
hava1isinde imal olunur. Ticaret 
noktai nazarından lzmir ve lstan· 
bul birer merkezdirler. 

Anado uda halı imal eden ma· 
haller başlıca : lsp rta, Bordur, 
Demirci, Gördeş, Uşak, Simav, 
Kula, Kutahya, Konya, Berıamn, 
Sivas, Kırşchır, Akşehir olup ha
lı imnltitile şöhret almış! rdır. 

Halıcılık Türklerde pek eski 
zamandan beri mevcuttur. Maruf 
asarıatika mütc:hnsııısı sir (Orliş
tayn) tarafından Türkistaııı çini-
e keşfolunan bazı halı parçııla 

rının miladın birinci ası ına ait 
olması lizımgelır. Keyun yetışti

ren bir millet için halı imali pek 
ta ii bir keyhyettir. 

lraniler, çıçek tcrsimatlı halı 
imıı.luıo meyyal ıken lürkler sekız 
köşolı, yıldız fıbi hendesi tersi
matı tercih e erler i. • 

Türkler halıcılıkta t"r kki et· 
tikçe Acem tersimıstını aynen ııie· 
~ıl, fakat daima tt>rcıh ettikleri 
hendesi eşkalı kendı mi11i usliıp· 

!arına tahvil ederek kaltul eyle
mişlerdir. 

unlar Aval tarzında zaviyeli 
yapraklarla mlizıyyeneir ki (Bir· 
ki) ha ünde keşfolunan ve el
ycvin l:z.mir aıüzesiode mahfuz bu· 
lunan halıya müşabihtirler. 

Türkler on altıncı asırda ikinci 
defa olarak cem tersimatlı ken
di bedii zevklerıne göre tumamen 
tahvil ve onları hususi eşkalıie 
çiçeklere kalltederek almışlardır 

kı bu şekil tersimata Tiirk çi
çe~ı tesuııye olunur. Bu turk çi· 
çekleri, knranfıl, Jile, yabani sün
bül, gul, gül goncası ve snircden 
ibarettir. 

MezkQr çiçek er lzmır ve Kü
tnt.ya cınılerinde, türk mC"nsuca
tında, tiırk doğramacılığında ve 
bilhasu on altıııcı asrın saray 
hnlıl:ırıoıda göze ç:ırpır. 

1 urkleı ın yük~ek cıns hah imal
lerine başlıca saık tersiınah ha
zırlıyan sanatkarların ve onu halı 
üztrinde tatbik edenlerin iyi bir 
surette yetişmiş olmalarından ile· 
rı gelir. 

Bu sanatkarlar, Türk fenninin 
her sahasında muvaff kıyetler gös
teren el yazısı mütehassısları ve 
resim hocaları idi. 

Meşhur Konya halıları müte
hassısların reyine nazaran 13 ve 
14 üncü aaıra aittirler. 

ltalyan, Alman ve Felemenk 
rcssa !arından Haus Mimling, 
Gırlandeo Hnus Holbaynın tablo· 
lan l!> ve 16 ıncı asırda Türk 

üslı'.lbunde halılar imal oluntlufu• 
nu fÖsterir. 

Elyevim mevcut halı tezıahları 
miktları 18,500 olup mütt'hass11 
amele mikdarı da 52.000 kadar· 
dır son senelerdeki imalat mik
dnrı metre arnrabaı: 
Sıvas 170000 Konya 7000 
Uşak 225000 Simav 30000 
Kayseri 82000 Demird 78000 
Isparta 200000 Kula 46000 
Burdur 44000 Kütahya 5000 
Kırşehir 1-«000 Berıama 10000 
Gördes 350000 

Halılarda mevcut adi1 (yani 
c;özgıi) ve arraç (yani atkı) iplik· 
lerının adedi cınılerine f'ire de· 
ğışir. 

Halı ölçülerinde cari olan mik
yas arşın murabbaıoın sekiz.le bi· 
ritlir yani 0,035 milimetre murab
baı dahilinde ki adış ve arraç 
iplıklerinin miktarına nazaran , 
halılar tasnif olunurlar. Şöyle ki : 
Beher O,Oa5 metre muraı,baında 
lsparta cinsi Z2 adış 28 argaç 
Bergama > 22 • 28 iplifi 
Gordes • 9 • 9 veya 

10 x 12 iplik 
Demirci • 18 • 16 
Uşak 1 ci yaprak cinsi 11 x9 

> 2ci > 13X 11 
» 3 cü • 12X 14 
,, nezaket • 161X18 
» Kermaolı 1 ci > 21 X23 
• • 2 ci 22x24 

Umumi cin si 10X12 
Isparta halılarının iki nevi olup 

birine Amerika çeşidi denir ki, 
alelekser Amerikayı bu çe,itler 
gider. ~unların havları diferlerine 
nispetle daha yökaek elur. 

Avrupa çeşiei ise, bav itibariy
le daha kısaeır. Piyasalia her 
iki çeşit fiatlan arasında metre 
murabbaı hesabile iki lira kadar 
fark bulunur. Berıama cinsi de· 
nilen halılar Kula tarafından imal 
edilm kte olup bunların Knfka, 
ve Kazak resimlerinde elanlar, 
son senelerde daha iyi fiatla sa• 
tılmaktadır. 

Yunanistansa imal edilip Ana• 
dolu halın namı ile Anupa pi
yasalarına rönderileo balılar, Tilr· 
kiyeden hicret etmiş olan Rum 
amele tarahnean yapılmaktadır. 

!unların iplikleri, yine, Anado
lu yünüodan Türkiyede yapılmış· 
tır. Türkiyetien fiden ipliklertieo, 
taklit tersimatlarla, Yunaniıtanda 
halı yapılmakta ise de, bulllar 
hem deseni itibarile, hem de fiat 
itibarile Türkiye mallarına reka· 
bet edecek mevkide değildirler. 

Yazan : A. ŞADI EROL 

lstanbul Beledlyeslnden: 
Keıif B. İlk T. 

700, 00 52, !ıO Taksimde lnönü re:.:isi önüne kenuJmak bere Y•P'" 
tırılacAk 10 aaet Dayrak 41iireğİ. 

1500, 00 11 '2, !>O Karaafııç müessesatına ait 1, 2, 3, numaralı et 
nakliye motörlerine yaptırılacak madeni safralar. 

1192, 24 89, 42 Yeşilköy lytan okulu önünde yaptırılacak ~ose 
inıaah. 

1020, 9.'.> 77, 00 Hadımköyde inhisarlar fdaruinio tahtı itıalindo 
bulunan binanın tamiri. 

Kt şif edelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı iıler ayrı 
ayrı açık tksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat 
müdilrlüfü kaleminde görültbilir. ihale 15.9.941 Pazartesi günü saat 
14 te Daimi Encümeaıde yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları, madeni safralarla şose inşaatı için ihale tarihinden 
sekiz gün evvel belediye Fen itleri müdürlü2'ilne ve Hadımköyilnde 
bina tamiri için vilayet nafıa müdürlügüne milraeaatla alacakları feıı· 

.. 



1 MONAlcAsA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Clnıt Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 
l• .. •t. Tamirat, Nafıa l9lerl, Malzeme, H•rlta 

K11la tamiri 
zmlr Kahramaalar okula tamiri 

16 EylOl okul binası tamiri 
Dikili Mrk. okulu tamiri 
Maniaa uk. hast. 2 ad. koğuşun laboratuvara tah· 

vili inşaata 
Keçiören karakolu binasının jandarmaya ait kısmının 

dıvar ve çatı aksamı inı. 
Demir kapı inş. 
Keçi6ren Emniyet karakolu bioannın poliH ait kıı· 

mın dıvar ve çatı aksamı tamiri 
Zara Mrk. Gazi okulu tamiri 

aç. eks. 
• 
" 
• 

paz. 

aç. elts. 

aç, eks. 

kapalı z. 

it' uıaucat, Elblae. Kundura Çama,.,,"· •· 

Havlu: 10000 a4.·mendil: 16600 ad. 
Cilde: 20 ad. 

paz. 
,. 

Matbu 19'erl Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 

ı:mir telefon rehberinin tabi ve teclidi: 3500 ad. aç. eks. 
Evrakı matbaa pız. 

Mehrukat, Benzin, Makine r•lları w. •· 

Ocian: 50 t. 
• 20 t. 
> 10 t. 

Tayyare benzini: 82000 litre 
Otomobil benini: 20090 litre 

pa%. 

• 
aç. eks. 
paz. 

• 

1274 -
574 04 
880 !t3 

3487 34 
623 15 

697 50 

275 -
697 50 

11046 55 

11150 -

t. 

1300 -
600 -

15 -
26240 -

5840 -

Teminat Müracaat yeri 

Nitde Ask. SAK 
İzmir Vilayeti 

66 21 
262 - > 

93 so İzmir Lvz. SAK 

52 31 Ank. Jandarma 81. Komut. 

Maliye Vekaleti Ank. 
52 31 Ank. Em11iyet Müd. 

1280 - Sıvas Nafıa Müd. 

1672 50 Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 
- - Aok. Lvz. SAK 

97 50 İzmir Telefon Müd. 
45 - Devlet Hava Yolları U. Mild. Ank. 

İzmir Lvz. SAK. 
> 

Hatay Vilayeti 
1967 - Devlet Hava Yolları U. Müd. Aok. 

483 - ll 

Günü Saat 

)·,·41 
11·9·41 
11·9-'U 
11·9·41 

1-9-41 16 -

13-9-41 10 -

5-9-41 15 - , 
13-9-41 10 1 1 

15 _f 17·9·41 
t 
~ 

5-9-41 16 -
3-9-41 14 -

15·9·41 15 -
5·9-41 11 -

3-9·41 
1·9-41 
2·9·41 
6-9-41 
6·9-41 

10 -
15 -
10 -
11 
11 -

mukabilinde almak iıtiyenlerin herrOn Encümen kalemine ve iste~ 
rin ele 2.9-941 sah fÜnÜ saat 10.30 da elediye dairesinde pıott 
kil daimi enciimene müracaatları. 

Mallye VekAletlnden: 
Yapılacak iş: Hukuk fakültesi zemio katınd darphane 

matbuıma tahsis edilmek üzere yapılacak demir kapı. 
Keşif bedeli: 275 liradır. 

Sureti ihale: Pazarlıkla. 
Muvakkat teminat miktarı: 20 lira 62 kuruştur. 
lhale tarihi ve mahalli 5.9.941 tarihine müsadif cuma günİİ 

15 te Maliye Vekaleti milli emlak müdürlüğünde. 

Ankara Merkez Jandarma BölDIUnden: 
Keçiöre11 karakGlu binasının Janciarmaya ait kısmının divar re 

tı aksamı açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. Ke~if bedeli 697 
50 kuruş elup ilk teminatı 52 lira 31 kuruştur. 

f.ksiltme ıünü 13.9.941 güııü saat 10 da . f 1 
Fenni şartnameleriyle merkez Jandarma Bl. Komutanlıfında ",J 

lebilir. isteklilerin kanuni belreleriyle birlikte gösterilen gün ,.e. 
te Merkez J. Bl. Kemutanhtında toplanacak komisyona gelaıeler•· 

latanbul Komutanh~ı Satınalma Kemtsyonun~•11 

Keşif be.leli 1791 lira 35 kuruş olan !tir tamirat açık ekssttııı• 
13. 9. '-il cumartesi rünü saat 11 de ihale eailecc:ktir. 

İlle teminatı 134 lira 35 kuruştur. 
Şartnamesi her ıün komisyonda rarülebilir. 
lstekhlerin belli gün ve saatte Fındıklıda salın 

ıelmeleri. 

ilaçlar, Klinik ve lspençıyarr aıat, Hastahane Lvz. 

l•tanbul Lv. Amirliği Sat.nalma Komlayen"~ı~ 
6 adet göz için dort dışli f.kartör alınacaktır. Pazarlıkla c~''. ~ 

4.9.941 Perşembe iÜnÜ ıaat 16 da Tophanede Lv. imirltğ• 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahınio bedelı 132 lira kati te~' 
20 lıradır. Talıplerin verebilecekleri malın nümunesile kotı1•5 

ielmelerı. 

Askert Fabrikalar Umum MUdUrlUiU Merkez 
MUteferrlk 

Çuval: 3000 ad. 
Balut: 6008 m3 

paz. 
kapalı z. 

Kamyon ve kamyonet Farro ve Şevrole marka ye• paz. 
10200 -

lzmir Lvz. SAK 
765 - O. D. Yolları 8 ci işletme lzmir 

lzmir Lvz. ASK. 

3.,_41 
10-9·41 

2·9·41 

&atmalme Komi•ronundan: ~· 
Tahmin edilen bedeli (7670) lira olan 2000·'2600 tüp 0 

10 - . Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü merxez satın alma komis)'011G 

16 - 5.9.941 Cuma ıüou saat 14 • .)Ü da pazarlıkla ihale edilecektir. Şari~ 

dek eclevatı 

Boı ıiı• 
Çimento: 300 torba 
Denl:ı: boya imalathanesinin ı»aimukattar makinesi paz. 

ıofotma cihazının kurıun borularının c-.m bo· 
ru ile detiştiriJmesi 

495 -
İnhisarlar Ank. Başmüd. 
Ank. Valiliti 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

1-9-41 15 -
3-9-41 14 -

Ernk, Zehir•, Et. Seltze, w. •· 

Saman: 180 t. (tuhila) 
K. ot: 20 t. 

aç. eks. 

• 
10800 -

1500 -
810 -
112 50 

Pendik Bakteriyoloji Enstitiisil Mad. 10·9·41 15 30 
> 10-9-41 14 30 

K. ıotan: 20 t.-patates: 30 t.·slvri biber: 10 t. (temd.) 

Mercimek: 3 t.·saman: 62 t.·k. ot: 65 t. 
Sebze: 14 kalem 
Erzak: 24 kalem 

par:. 

• 
Hadımköy Cıvarıada Y assivaranda 2-9·41 15 _ı 

Ask. SAK 
lzmir Lvz. SAK 3-9-41 10 - • 

• 2-9-41 15 - ' 
Edirne Vilayeti 9-9-41 

Sıfır eti: 30 t. kapalı z. 7500 - 525 - Niğde Ask. SAK 8-9-41 

15 _, 

14 -ı Kara yonca: 3650 k.·arpa: 3.7 t.·saman: 2920 k.• aç. eks. 
yeşil yenca: 2.4 t. 

Makarna: 7 t.·k. ot: 100 t. paz. 
K. ıofan: 1 t.·zeylinyafı: 6 t.·sadeyafı: 600 k. ile ı1 

keıilmit ve ayaktaa ııfır eti 
.. 

(B MUzayedeler 

Be71ir: 1 baı 
Koyun deriıi: 22 ıd. paz. 

nf ehliyet n 941 yılını alt Ticaret Odaıı vesilcalariyle ihale g"Unü 
muayyen saatte Daimi Encilmende bulunmaları .. 

Ank•r• Vlllyetlnden: 
Ankara - Sivrihisar yolundaki Beylik köprUsünün Ankara • cihe· 

tine olan kumıncla yapılacak 8653 lira 74 kurnı keıif bedelli tesviyei 
türabiye ye arnavut kıldırımı işinin 15.9.941 pazartesi fÜni saat 15 
de vilayet daimi encümende ihalesi yapılmak llzere pazarlığa konul· 

meıtur. 

lıtelclilerin Ticaret odası vesikaları, 649 lira bir kuruşluk teminat 
mektup veya makbuzlariyle bu iş için Nafıa Müdürlüfünden alacak· 
)arı fenni ehliyet vesikalarını himilen yukarıda adı reçen gün ve sa
atta daimi encümene müracaatları. 

Bu IJe ait keşif H şartnameyi her g"tln Nafıa Mildilrliltünde rö· 

rebileceklcleri. 

•*• Ankara. Ayış• BeYPazarı·Nıllıhan yolunun 126+400-170+200 
eti Kimlerin.le yapılacak ıose tamiratııun ihalesi 15.9.941 tarihine 
rastlıyao pazartesi rünil saat 15 te vilayet claimi encümeninde yapıl· 
mak iizere kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konulmuıtur. 

Keşif bedeli 41547 lira 41 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 3116 lira G6 kuru4tur. 
lıteklllerin teklif mektuplarını; muvakkat teminat mektup veya 

maltbulariyle1 ticaret odası vesikalarını ve ihale illnüoclen en az 3 
riln evel vilayete iıticia ile müracaat ederek hu iş için alacakları fen· 
ni ehliyet veıikalariyle birlıkte yukarıda adı reçen g"iınde saat 14 
de viliyet daimi encümeni reiılitine vermelorl. 

Ba işe ait keıif ve ıartnameyi her iiln nafıa mUdürlUtilnde fÖre· 
bilecekleri. 

..z. Niğde Vilayeti 

İzmir Lvz. SAK 
• 

Fatihte Çarşamba Pazarı 
lzmir Lvz. SAK 

10-9-41 
15 -, 

1-9-41 15 -
2·9-41 10 -

3-9·41 10 -
3.9.41 ıs -

I * * * Ankara • Çubuk yolunun 7+400-43+ 700 dü Kim: )eri arasın· 
daki şosenin esaslı tamiri i:sinin ihalui 15.9.941 tarihine rastlıyan pa· 
zartesi rünü ıaat 15 te vilayet daimi encümeninde yapılmalc üzere 
kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Ke~if bedeli 133304 lira 73 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 7915 lira 2t kuruştur. 
isteklilerin; teklif mektuplarını ticareot odası vesikası temimat mek· 

tup veya makbuzlariyle ihale ~ünüoden en az 3 ıün evel vilayete 
bir istida ile müracaat ederek bu iş için alacakları fenni ehliyet vesi· 
kalariyle birliltte yukarıda adı g'f!çen ıünde saat 14 de kadar daimi 
encümen reisliğine vermeleri. 

Buna ait lteşif ve şartnameyi her ıiin nafıa müdürlüğ'ünde görebi· • 
lecekleri. 

Ankara Emniyet MUdUrlUIUnden: 
Keçiören karakolu bin&1ının polise ait kısmının duvar ve çatı ak· 

samı açık eksiltme ile tamir ettirilecektir. Keşif bedeli 697 lira 50 
kuruş olup ilk teminatı 52 lira 31 lcuruşturr 

Eksiltme g'Ünü 13.9.941 fÜoÜ saat 10 da. 
Fennt şartnamesi emniyet müdürlüğü hesap muamelat memurlutun

da g"Örülebilir. 
Ystelclilerin kanuni belıreleriyle birlikte g'Österilen gün ve saatte 

emniyet müdürlllfünde toplanacak komisyona felmeleri. 

Ankara BeledlJf aalnden: 
Aolcara'nın muhtelif yerlerinde pazarlıkla (Otobüs bekleme yerleri) 

yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeli 10.504 lira 75 kuruştur, 
Teminatı 787 lira 85 kuruştur. 
Şartoameıiylo kroklıini ve keıif cetvelini ıörmek ve 53 kuruı 

parasızdır. 

Kati teminat (115,50) liradır. 

Elektrik, Havaga~ı, t<aıorJter ( r eşısat va Mal.~) 

lat•nb .. ı Lv. Amirligi Satlnalma Komlayenund•: ı 
Bır buçuk voııluk. woıörlu bir adet et makıneııi alınacalttıf• ~ 

zarhkla eksıltmesi 5.~.941 Cuma iÜnü saat 14.30 da l'opbaned0 

amirlı~ı satın alına komisyonunda yapılacaktır. lsteklılerın lc•1' 
ve kati teaıioatlarıle belli saatte koınısyona relmelcrı. 

• • * Sırk.ecıde imirlif in yiyecek an barında soğuk hava tesisatı y•:, 
lacak.tır. Açık eksıltmesı 4.~.941 Perşembe ~unü saat 14 de ToP 
de ı..v. amırııg-ı ıtatın alma komisyon uncıa y pılacakltr. Keşif. 
7'1.66 hra 61.1 kuru~ ılk teminatı 545 lıradır. Keşif ve şıırtnaınesı 
misyonda ıöruıür. i alıplerıd belh vakılte komisyona felmeleri. 

D. Demir Y elları işletmesi U. MUdUrlUQUndeo: t' 
Muhammen bedeli 2oM lira olan 2tS2 metre mebtelif eb•t 

kalem yeraltı kaltloı;u (KBA) 3.9.941 çartamba ıünü saat 14 

dörtte Haytiarpaıada gar binası dahilindeki komisyon tarafı 
pazarlık uaulile satın alınacaktır. . ,ı 

Bu ite rirmek istiyenlerin 312 lira 60 kuruıluk kati teıııı• 
kanunun tayin etti~i vesaiklo birlikte pazarlık ıünü saatio• 
komisyona müracaatları lizımdır. t• 

Bu ite şartnameler komisyondan para11z olarak daiıtılıııa1' 

latanbul Komutanhğı Satlnalma Komlsyonuntl•"; 
Haydarpafada hastahane1i için 2::1 kalem İniaat ve 10 kaleJıl ~ 

trik malzemeıi 'l.9.941 salı ıünü saat 10 da pazarlıkla ıatıo 1 

caktır. Hepjjine keşif bedeli 3534 lira 22 kuruştur. Kati t• ~ 
530 lira 13 kuruştur. Şartnameııi her ıüo komiıyeoda görüle 
İıteklilerin belli a-ün ve saatte Fındıklıda satın alma konııt1° 
a-elmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

. ' Orman Koruma Genel K. Satln Alma Komisyon"" 
2000 takım er kaputunu kapalı zarfla eksiltmesi 15.9.941 p•~' 

rünü saat 15 te Ankara • Yenişehir' de Orman Koruma Genel J{. 

sında satın alma komisyonunda yapılacaktır. . ; 
Beher adedi 13 lira 50 kuruş olup muvakkat temınalı 202 

dır. · h k · d .. -ı bT b' 
Şartnamesi ve nümunesı er rün ~mısyon a ıoru ~ 1 ır. ti 

!erin kanuni vesikalariyle beraber teklıf mektuplarını ıbale sı• 
bir saat eveline kadar komisyona vermeleri ilin ,•lunur. 

. t .,, 
Hayvan Selhk Memurlara ve Nalbant Mek • 

MUdiJrlUtunden : 

Miktarı Tah. b. Tutaıı 
·ıı 

ilk te. Ekt' 
lira rüoil 

78 le.9.94 
Malın cinsi metre metresi lira kr. 

Elbiselik lacivert kuma~ 135 590 796 50 
Paltoluk kumaş 54 450 243 - " 

M k b. · l b 1 · · · 1 l" .. -ı 1tarı0' e te ımız ta e e erı ıçın a ınmasına uzum iOru en yu 
tarı yazılı ve nümuneleri mektepte mevcut yerli malı elbııclik "' 
toluk kumaş açılc eksiltme usulile satın alınacaktır. Nümune 1 e 
nama Seliı:niyede mektep muhasebesin<le a-örülebil ı r. Voricilerio t 



t Qfj b 
elli sa r d • 

•ıı dth'l' a ın e Cağalo~lunda Yüksek Mektepler Muhasebecı-
tı ve 

1 ınde toplanacak uhn alma komisyonuna teminat 
lraoılan vesikalarile birlikte ielmeleri. 

rt1 L Harta U. MUdUrlUIUnden : 
~ıtısı 

ey. b 
1 

eratı için (l.600) çift fotin kapalı zarf u ulıyle 
iltıııe :;u nıuıı•ur. 

lltııı al eylül 1941 Pezartesi rünü saat (15) de Ankara CelDeci 
~ illa kom. 
•ııııtı,0 f' ısyonunda yapılacaktır. 

/ •lup ~ 'Yat tutara (14.880) lira muvakkat teminatı (1.115) 

•it Dt:~~a ait makbuzun eksiltmeden bir saat evci teklif mrktu
ttlılel'io er koırıiıyena verilmiş elması lazımdır. 

2 Şeraiti -~ k h k ·1t · k i90 o.renme üzere er rün ve e sı meye gırme 
t be, bıayılı kanununun 2. 3. üncü maddelerinde aranılıın 

a er k 1 1 • Yu arıda yazılı i?Ün ve saatte komisyona ge me erı. 

Ga 
. ..J ltt, ~rUk Muhafaza Genel Komutanllk 
f". tyını !I" 1.11 Sat.nalma Komisyonundan: 

· ~llıııı ~1. Cuma günü saat 15 de 2951 lira muhammen bedelle 
rı· lt e •le 4 k 

llliııaı 2 elem deniz eri melbusatı alınacaktır. 
lııaıııeai 21 lira 3l kurıı,tur. 
lqı \re 'lk. Komisyonda her gün görülebilir. lsteklilerin kanuni 

1 th d . 
1 

teminat makbuzlarile Galata - Mumhane caddesi 54 
lıredc 

satınalına Komisyonuna relmeleri. 

t)ı 
hba1c 
r it' ır Askeri Satınalma Komisyonundan: 

ı:_ ılosıın 45 · k'l k'. l .._,f a O kuruş fiyat tahmin edilen 20 bııı ı o ose e 
ıısuliyı . 

ııı._en h c ~kııltmeye konulmuştur. . . 
tı cıı edclı 90 bin ve teminatı 5750 lira olup ıha\esı 13 
,, llıart · k · 1•Pıla esı günü saat 10 da Diyarbakır satınalma omısyo· 
~lıt . cakı ır. 
l erın b'ld' . • 
ltııı 1 1 ırılen vakitte saat 9 a kadar teklif ve temınat 

\'erıncleri a . • 
thcr lc:ı 

~rf Ilı 1 
Osuna 350 kuruş tahmin edilen 10 bin kilo vaketa 

llııııcnı.ıliyle eksiltmeye konulmuştur. . • 
l cıı tutarı 35 bin lira ve temi nah 26 25 Hra olup ıhalesı 
l lllart · l K 1 icakı csı günü saat 11 de Diyarbakır askeri Sa. A · o.-
lıter' ır. 

11• \r ın lacUi gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını 
erille! . 

erı. 

'l~~ 
i'rond •ıun Amirliği Sabnalma Komlsyonndan: 

a Rıcvcut nüınunesine göre 20 adet cilde satın alınacak
rtı~, 3 

illerin ~:·941 salı 2ünü saat 14 dedir. . . . . 
A.I, l\o hakkut edecek fiyat üzerinden kati temınatlarıle bırlık-

. na ınüracaatları. 

'1,, .. ,, 
V•killlil Devlet Kitapları MUtedavll 

Sermayesi MUdUrlUğUnden : 
ııi11 • 

'ıi( Cinai 
L ta,, 
''ti 
ti •8a. 

1 •• , 
~ıı 

Muhammen 
M. fiati bedel 

İhale gün, sa. kuruş Lr. K. 
2.9.941 10 28 metresi 1960 00 

Muvakkat 
teminat 
Lr. K. 
147 00 

·911 ·Ooo 
ta.,ih· · k 

ı ııa l •nele açık eksiltmui yapılacai'ı ılln olunan yu a-
tltiht ltıneyc talip çıkmadığından bu kere eksiltme 2 ~y-

11tdll :: tllüsadif salı güoü saat ,O da Ankara caddesi ik
aı Udürlütüıaüz satınalma komisyonunca yapılacaktır· 

~ l~tılill'tn ilıh edilen giin ve saatte teminat makbuzlarile 
11•rrı,f' 1 trile birlikte mubayaa komisyonuna müracaatlara. 

er lııüdürlükteıı alınabilir. 
"il{,. 

lnn .,. U MUdUrlUfiU Sahnalma komisyonundanı 
. ""00 1 ıı Ctıl •det havlu ve 16600 mendil nlınaraktır 
.4.ak,/rı hcııieli (11.1::>0) lira elan yukarıda yazılı havlu ve 
lıllta 1 

F •hrikalar umum mü.dürlüfii merkez satın alma 
lit, Ş 5

· 9. 941 cuma günü saat 16 da pazarlıkla ihale 
lttrı ) 

•ıne parasız.dır. Kati teminat (1672) lira (50 kuruştur. 

ve yazıhane Lvz. 
ı~"" ı, ~ lr Telefon MUdiJrlUQUnden: 

•rt0 1 ltıııir\•ve hilaıaum malzemesi müteahhicie ait olmak üzere 
llır, elefon Rehberinin tab ·ve teclidi açık eksiltmeye 

'~Lllıcrı bcd ı· 
"\t t • l 1300 liradır. 

tın' 
'-'• 15 ırıatı 97 lira 50 kuraştur. 
tli ille ._eylat 9U pazartesi günü saat 15 de 1rmir Telefon 
ı, '11:cz b' . d 
1 · •nasında müte,ekkil Satınalma Komısyooun a ya-
trin 

İ(Jc llltı\'ak.kat teminat makbuz veya banka mektubu ve ka-
·~ llıezıto · ·· ı <>lan r ızun ve saatle Komısyona muracaat arı. 
tti il· Şartnarnelerin her gün lzmir Telefon Müdürlüğünde 

aıı 1 0 Unur. 

MÔNAKASA GAZnUl 

r. :·· o ı'c u ı' arını 11.9.941 per~embe gunü eksiltme saalindeu· 
bir saat evveline kadar (saat 10 n kııdar) Satınalma Kemisyonunn 
makbuz mukabilintie v~·miş ohcaktır. Bu saatten sonra mektuplar 

kabul edilmez. 
isteklilerin yukarıda yaz1h mnvakkııt teminatı Mardin Maliye vez· 

nesine yatırarak makbuz veya teminat mektubile şartnamesin~n yu~a· 
rıda yazılı vesik.aları muvakkat teminatın konulauğu zarf ıçeıısıııe 

koyacaklardır. 

lstanbul Bel diyeslmhn: 

Yollar şubesi için alınacnk 30 ton kriple ıuden kömürü açık e~
ıiltmeye konulmuştur. Tahmın bedeli 720 lıra ve ilk temina~ı ~ 54 . ~ı
radır. Şartname Zabıt ve Mu melal Müdürluğü kalemind"' ı-•rulebılır. 
ihale 11.9.941 perşembe günü saat 14 e li>aimi Encümende yapıla
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve '?l_rılma 
ait Ticaret Ot.fası vesikalarile ihale ıünü muayyen saatte Daımı En

cfimeninde bulunmalıırı. 

Müteferrik 

o. o. Yollara işletme U. MUdUrlUğUnden : 

Muhammen bedeli 13206 lira olan muhtelif ebatta 8000 kiJo kat· 
ranh ve katransız adi kenevir halat 15.9.941 pazartesi gunu saat 
15 de Haydarpaşada ıar binası dakilindeki komisyon tarafından ka-

palı zarf usuliyle artı.n ıılın~caktır. . . 
Bu işe girmek istıyenlerın 990 lırahk muvakkat temınat: k~nunun 

ta in ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı gun saat 
y . l' . 1 . ı· d 14 e kadar komisyon reıs ığıne verme erı azım ır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 

tadır. 

o. o. Yo ları işletme U. MUdU.tnlUnden : 
Muhammen bedeli 18 bin lıra olan 600.600 aded rakamlı 

galvanie işoret çivisi 26.9.9 .. 1 cuma fÜnü saa 15,36 da Hydarpa~a
daki ıar binası •ııhilindeki komiıyon tarafından kapalı zarf usulıle 
satın alınacaktır. . 

Bu işe rirmek istiyeolerin 1350 liralık muvakkat temınat, kan~-
nun tayin ettiği vesikalarla tekl.ifl~r~ni m~btev~ z~rflarını aynı gun 
saat 14,30 a kadar komisyon reıılıfıne verılmesı lazımdır. 

Bu işe ait şartnıımeler komisyondan parasız olarak dağıtılmak

tadır. 

Erzurum Askeri Sabnalma Kom• yonundan: 
ıı 000 adet pnlaskıı kayışı alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

13.9.941 cumartesi gfinü saat 11 de Erzurumda Ask.:ri snh~alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 20,900 lira ·~.k _t~mınatı ~568 
liradır. Niinıune evsaf ve şartnamesi Komisyonda go~ulur. :alıple· 
rin kanuni vesikıılarile teklif mektuplarını ıhısle saatınden hır saat 

evvel komisyona vermeleri. 

o. o. Yoları U. M. Satanalma Komisyonund : 

Muhıımmen bedeli (2450) lira olan 10.0oO adet de büyük hasır 
- - (15 9 1941) pazartesi günü saat (11} on birde Haydarpaşada 

supu ge • · k · rı 
Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık e sıltme usu ı e 

satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isleyenlerin (183) li~a (75)_ ~uruşluk. muva~kat 

teminat ve kanunun tayin etliği vesaıkle bırlıkte eksıltme gü fi 

saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 
Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak daR"ıhlmaklndır. 

Erzak, Zah1re, Et, Sebze~ s. 

o. Beyazlt Askeri Sa.ttnalma Kemisyenu dan: 
67 bin kilo sabuna talip ı;ıkmadıfından pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 45560 liradır. Muv kkat teminatı 3417 liradır. 
Pazarlık 1.9.941 pazartesi günü saat 10 dadır. 
l::ıteklilerin LJli gürı ve sııa le Ko. na lemiııat makbuzlariyle mil-

racaatları. 

l•tanbul Komutanhğı Satmalma Komlsyonunnan: 
Ata~ıda cins ve miktarı yazılı yem maddeleri hizalarında gös

terilen rün ve saatlerde pazarlıkla ıatın alınacaklardır. Şartna
meleri her rün komisyenda görülebilir. fsteklılerin belli gün ve 
saatlerde teklif edecekleri fiatlara göre kati teminatları ile bir· 
tikte Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Pazarlık 

Saman 
Kuru ot 
Saman 
Saman 

ton gün saati dakika 

75 
75 

100 
100 

-----------
1.9.941 
ı.9.941 

2.9.941 
2.9.941 

15 
15,30 
15 
15,30 

*• Aşağıda miktarı ve pazarlık zamanlalı yazılı iki kalem sı· 
ğır *eti ı.9.941 pazart~si günü ~a~arlı.k_1a satı~ al~naca~hr. Şart· 
nameleri her i'ÜD komısyGDda gorul~b~lır lsteklılerın bellı günde ve 
muayyen ıaatlerde teklıf edeceklerı f~yatlara 2öre kati teminatları 
ile birlikte Fındıklıda satınalma komısyonuna gelmeleri. 

Miktarı Pazarlık 

U~at 8 -- -------
' 

1 

enzin, Makirıa yajl Hl i Sığır eti 

kilo saati dakika 

12000 
12000 

---------
11 
11,30 "c:ll l Sığır eti 

" ~llrttrUk Muhafaza Taburu Satınalma 
~ kit0 ornıayonu Batkanhlından: Yalovada A•kert Sabnalma Konılsyenunda: 

llr
11
,tur odı:ıo satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli li268 l8 000 kilo sade yatına teklif edilen 166 kuruş 98 santim fiat 

~rı t\'a ·(· h ı: örüldügi\nden pazarlıkla eksiltaesi 4.9.941 günü saat 15 de 
er ~ a •le teıliın mahalli ve 11.artları şartnamesinae yazılıdır. Ypaaloav"dag 88keri satın alma komisyonu.oda yap.ılacaktı ... Taliplerin 'it· •rdiıı G .. .. l d k 

tr Üınrük Mübafaza Taburu Satınalma Komisyonun- teminatlarile birlikte Yalovada Tan ole ın e omısyona gelmeleri. 
\c ~ 
1da 'Pah ı f 11 
~k lld1 il' ar usulile olup 11.9. 941 per,embe günü saat 
'' teın .cçen Koıniı yon da yapılacaktır. 

•natı 1370 liradır. 
lstanbul Komutanhlı Sattnalma Ko.dan: 

27.8.941 pazarlık iÜnÜ talibi çıkmıyan 175 toD kuru sofan pa· 

zarlıtı 2.9.941 günü saat 11 de yapılacaktır. Şartnamesi lıer rtl• ke
misyonda görülebilir. Muhammen bedelı 12250 lira ·olup ltali teainah 
1837 lira 50 kuruştur. isteklilerin belli i'Ün ve saatte Fınukhu aa· 
tın ima komisyonuna 2'elmeJeri. 

* • • Aşajtıda miktar ve muhammen betielleri yazılı iki kalem .l6kllm 
veya balyalı saınan 3.9.941 çarşamba rünii hizaların•a yazılı saatler· 
de pazarlıkla Sahn alınacaktır. Şartnameleri her fÜD komiıyentia fÖ• 
rıılebilir İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satınal•a ke•iı
yoııun,. gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Muh. le. 
Ton Döküm Balya 

Kati Te. 
Lira Kr. 

Paıarlık 
Saat r>. 

Saman 
> 

255 
30l 

------
7650 
9060 

§562 
11325 

18 30 
11 

* • * Beher kilosuna tel balya olarak 3 kuru, 75 ve tlöktlm elarak ı9 
kuruş fiyat tahmin eııiilen 1270 ten saa:.an 3.9.941 oar,..... ,.... 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be4eli balJa la· 

man için 47625 lira, kati teminatı 7143 lira 76 kuruı dökl• elarak 
J8100 lira olnp knli teminatı 5715 liradır. Şartnamesi her ftla Ko
misyonda görülebilir. 

isteklilerin belli gün ve saatte kanuni vesikaları ile birlikte Fıa• 
dıldıda Satınalma Komisyonuna 2elmeleri. 

,., • • Beher kilosuna 39 kuruş fiyat tahmin edilen 131 ton ııfır eti 
4.9.941 perşembe 2ünü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyonda görülebılir. Muhammen INdeli 
53820 lira olup kııti teminatı 7885 liradır. İsteklilerin belli rın ._ 
saatte Fındıklıda Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Topkapı Maltepe•inde Aakerl Satanalm• 
Komisyonundan : 

p zarlıkla 20 ton z'ytiny ğı alın!lc.ıkhr. 8,ber ldloHna D 

muhammen bedeli 90 kuru, ve tutarı. 180u0 liradır. 
Evsnf ve hususi şartlar Topkapı Maltepe askeri Satınalma Ko•iı

yonıında görülebilir. 

(DEVAMI DôRD0NC0 SAYFADA) 

·- ~ - . 
l -·~ ·~ - 4 .. ""'.'.: : -ı: . . • .-- · .-.~- --

· ·U'EVlf T OEMIRYOLLARI VE LiMANLAR! 
~· i 5 LETMc . GEi;~~l o:~~~\ T G~ LÜ GU r; o EN 

-
Muhammen bedeli (6000) lira olan ~00 adet varon au rüfllml, 

500 adet yassı küçük su kovası, 500 adet kapaklı faraı, 500 adet 
küllük boşaltma kabı ve 500 adet te çöp maşasından ibaret varon 
tathirat malzemesi (8.9.1941) Pazartesi rünü saat (15,SS) OD .... 

buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komiıyon larafıntlaa 

kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin ( 450) liralık muvakkat teminat, itana• 
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı fla 

•saat ( 14,30) on dört buçuğa kadar Komisyon Rciılitine vermeleri il· 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak datıhl•akta-
dır. (7374) 4-4 

lstanbul jandarma Satınalma Komisyonundan: 
100,000 metre beyaz astarlık baz Takıim Ayazpaşa'dald lr.emla

yenumazda 8 Eylül 941 pazartesi giinü saat H de kapalı sarf ek
siltmesiyle ıatın alıııacaktır. Muhammen ltedeli 27.500 lira •• ilk 
lemioatı iki bin altmış iki lira elli kuraıtur. Şart katıda Ye nlm•ne 
her gün komisyonumuzda görülebilir. Ve şart kağıtlı 138 karat beA 
del mukabilinde alınabilir. isteklilerin ilk teminat malsaadıj'ı .. 1r.. 
buzu veya banka kefalet mektubu ve şut katıdıncla 1uıh aalr 
belgeleri de havi teklif zarflarını ektiltme ıaatinden bir aaat ene• 
line kadar komi•yonumuzda bulunciurmaları. l719i) 3-4 

• 

T. C · -
l 1 R6.AT·, 
SANKA_;:>J -

imtiyaz Sahibi ve Y &%1 işleri Direktöril: ISMAIL GiRiT 

Buıldıtı yarı ,.MU••k••• ll•U..,.••·· letanS-1 
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Priıt Caution. Lieux d'adjudication et du 
eatimatif provisoire Cahier des Cbarre• 

Adjudications au Rabais 

Conatructlone-R6peratlen-Trav . .-ullllca·Mat6rlel de Constructlon·Cartogrephle 

Conatr. mur et toit de la partie occupee par la Publique 697 50 52 31 Com. Cie. Jendarmerie Ank. 
readar1Derie de la biti11e du corpı de rarde 
de Keçiören 

c ... ıtr. perte •n fer 
Cenıtr. mar et toit de la partie occupee par la Pabliqae 

p•lic• .le la bitiue du corpı de Keçiören 
Coaıtr. caserne 
~6par. ecole Kabramaolar i lzmir 
Repar. ecele 1' Eyllll 
Repar. ecele a Dikili 
Coaıtr. pr. traoafermer deux dortoirs de l'hôp. 

milit. Maniaa ea laberatoire 
Re par. ecele Gazi a Zara 

J 

> 

• 
Gre a 11e 

Pli cach. 

H•lllllement • Chauaaurea • Tlaaua - Culrs 

275 -
697 50 

1274 -
574 04 
880 93 

2487 34 
623 15 

17046 -

Ministere Finances Ank. 
52 31 Dir. Sarete Ank. 

Com. Acb. Milit. Niğde 
Vilayet İzmir 

66 21 • 
262 - :t 

93 50 Com. Ach. lntend, Milit. İzmir 

1280 - 9ir. Trav. Pub. Sivas 

Joura Heures 

13-9-41 10 -

5-9-41 15 -
13-9-41 10 -

5-9-41 
11·9·41 
11-9-41 
11-9·41 

1-9-41 16 -

17-9-41 15 -

Euaie-main: loeet p.-aeacboir: 16600 p. 
PoH: 20 p. 

Gre a gre 11150 - 1672 50 Cem. Ach. 9ir. Gen. Fa~r. Milit. Ank. 5-9-41 16 -
- - C. A. lotend Milit. Ankara 3·9-41 14 -

Tr•v .. ux d'hnprlmerle • .-apeterle - Fournlture de Bureaux 

lmpreaaion et reliure ruide telepbooique: 3500 exem- Publique 1300 - 97 5Q Dir. Telephones lzmir 15-9·41 15 -
plaire1 

laprimes Gre a rr~ 600 - 45 - Dir. Gen. Voies Aerieones Etat Ank. 5-9-41 11 -

Gemlluatlble - Carburant - Hulle• 

!ii----------

(ÔÇÔNCÔ SAYFADAN OE.VAM) 

ihalesi 4. 9.941 Perşsembe gilnü 11 de Topkapı Malt•P',;I 
yapılacaktır. 

Kati teminat 2700 liradır. 

* • • Kapalı zarf usulile 520 ton sadeyafı alınacaktır ~ 
kllosunun muhammen bedeli 169 kuruş 50 santim tutan 83400o lı 

Evsaf ve hususi şıırtlar Topkapı Maltepesindeki askeri Satı 
Komisyonunda rörülebilir. ~ 

ihalesi 19.9.941 cuma i'Ünü saat 11 de komisyonda yapılaC 
1
,1 

istekliler mezkur günde ihale saatinden bir saat evvel taliP ' 
lan miktara göre kanuni ilk teminat makbuzlarını ve teklif ıneklılP 
saat 10 da komisyona vermeleri. 

• * * Kapalı zarf usulile 300 ton pirinç alınacaktır. Beher kilof 
muhammen bedeli 45 kuruş olup t•ıtarı 135.000 liradır. 

Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde Askeri Satı 
Komisyonunda görülebi liı;. 

300 ton pirinç 50 tondan aşafı olmamak üzere kmmlarr •1' 
ayrı ayrı taliplere de ihalesi y.ıpılaltilecektir. 

ihalesi 19.9.941 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
1 lstelilerin mezkar ründe ihale saatinden bir saat e11"' 

olacakları miktara göre kanuni ilk teminat makbuzlarıııı saat 
Komisyona vermeleri. 

lsta nbul Levazım Amlrlili Satına ima Komlsy•""" 

Haydarpaşada vaıonda veyahut müteahhidin deposunda te•~:
tile 55 ton saman alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2.9.941 •d• 
ıaat 15,45 de Tophanede Lv. amirliği sahnalma komisyonun • 
lacaktır. 

·1· isteklilerin teklif edecekleri f iat üzerinden kati teminatlar• 

Bensiae pr. aviation: 820880 litreı 
BHzino: pr. aateı: 20000 litrea 
Bob: 20 t. 
loiı: so t. 

Gre i ıre 26248 -
J 5840 -
• 
• 

1967 - Elir. Gen. Voies Aerieones Etat Aok. 
438 - • 

Com. Ach. lnteod. Milit, lzmir 

6-9-41 
6-9-41 
1·9 41 
3-9-41 
2-9-41 

11 -, 11 -
15 -
10 -
10 -

saatte komisyona gı-lrneleri. 

* • • 20 ton toz şeker ahna1Zalttır. Pazarlıkla eksiltıneti 
Cuma fÜnü saat 14 de Tophanede Lv. Amirli~i satın alaı• ~ U 
nunda yapılacaktır. Nümune ve evsafı komisyonda girülür. 'f• Boiı: 10 t. 

Dlwera 

Boa teillea vidu 
Ciaeat: 3CO aecı 
Sae: 3000 p. 
Ballaat: 6000 ml 
Pieee• rechanre pr. camion et camionnette Fargo 

ot chevrolet 
Reaplacement par tleı tuyauıt en verre _.eı tuyaox 

u pleab de l'appareil frirorlfique de l'alembio 
4e diıtillerie d'eau 1 l'atelier de peinture de la 
Mariae 

Provlalona 

F oio: 334800 k. 
Viande de boeuf: 40 t. 
foin: 3860 t. 
Paille: 1J54 k. 
F ela: 2309850 k. 
Haric:ota ıeeı: 72 t. 
Foia: 1152., t. 
Via•de .&e boeuf, foio et paille (reotif) 
816 cenoaaıe: 49 t. 
Leatillea rouıea: 8 t. 
9iverHı proviıiooı et legumeı: 45 lota 
Maraelade de coioı: 2.5 t.-id de pruneı: 2.5 t. 
froaafe blanc: 5 t. 
Palbe: 600 t. (ai.) 
Haile d'eliHı: 20 t. 
Bearre: 520 t. 
Ria: 300 t. 
Bearre: 32 t. 
Viaade de mouton: 40 t. 
Hariootı ıecı: 80 t. 
Feia: 350 t. 
Poame de tene: 58 t. 
Paille: 450 t. 
Lentilltı: 3 t.-paille: 62 t..foin: 65 t. 
L~meı: 14 lota 
Proviıionı: 24 lotı 
Viande de boeuf: 30 t. 
Treflea Hcheı: 3650 k.-orr•: 3.7 t.-paille: 2920 k. 

trafleı verteı: 2.4 t. 
Macareuiı: 7 t.-foin: 100 t. 
Oiroonı: 1 t.-huilc d'oliveı: ' t.-lteurre: 600 k.-et 

viande de boeuf 
Palas ıso t. 

Paille: 18 t. 
Foinı 21. 7 t. 
ltllTO: 18 t. 

Publique la t. 15 -

495 -
Gre a gre 
Pli cach. 10200 -
Gre e rre 

Gre a rre 

Pli cach. 21360 -
Gre a rre 

• 
• 92070 -
> 207887 -
• 

Pli cach. 
• 

<Ore i rre 
J 

Publique 
Gr~ i rre 

• 
• 

86468 -

• le k. O 90 
Pli cach. 834000 -

> le k. O 45 
• 55400 -
• 24000 -
J 13600 -
• 21875 -
• 6500 -
J 22500 -

Gre i Gre 
• 
• 

Pli cacb. 
Publique 

Gre a gr6 

7500 -

Pli cach. 22125 -

> 
• le k. 1 66 98 

Vilayet Hatay 

Dir. Pr. Mooepoleı Aok. 
Vilayet Ankara 
Com. Ach. lntend. Milit. lzmir 

765 - 8 eme Exploit. Ch. Fer Etat İzmir 
Com. Ach. lntend. Milit. lzmir 

1-9-41 1~ -
3-9-41 10 -

10·9-41 16 -
2-9-41 

- - Com. Aob. lntend. Marit. Kaıımpaşa 3-9-41 14 -

1602 - Com. Ach. Unite Surv. Douan. lst.Urfa 15-9-41 
1200 - Com. Ach. Milit. Çorlu 1-9·41 

Com. Ach. Milit. Babaeski 10-9-41 
5854 - Com. Ach. Mi!it. Mug-la 11·9·41 

16645 - • l 1·9-41 
C. Ach. Milit. Urfa 20-9-41 

~574 - C. A. lntend. Mılit. İzmir 15-9-41 
€om. Ach. Milit. Gireson 15-9-41 
Cem. Ach. Milit. Bursa 1·9-41 

> 3-9-41 
C. A. Ecoles Forestiere Buraa 10·9·41 
Com. Ach. lnteud. Marit. Kasımpaşa 1-9-41 

> 1·9·41 
Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 4-9-41 

2700 - • 4·9-41 
> 19·9·41 
:t 19-9-41 

4155 - C.A. Biv. Milit. Kayseri 15-9·41 
1800 - Com. Ach. Milit. Balıkeıir 18-9·41 
1020 - Com Ach. Milit. Çorum 18-9-41 
1641 - J 18-9-41 
488 - :t 18-9-41 

1688 - C. A. Milit. a l'ecole Akçakoca d'İzmit 1.9.41 
Com. Ach. Intend. Milit. İzmir 3-9-41 

J 2-9-41 
Vilayet Edirne 9-9-41 

525 - Com. Ach. Milit. Nia-de 8-9-41 
Vilayet Niğde 10-9-41 

11 -
15 30, 
16 -
15 -
15 -
J.7 -
16 -
10 -
15 -
15 -
14 -
14 -
14 30 
15 -
11 -
14 -
16 -
16 -
16 -
14 -
14 -
14 -
16 30 
10 -
15 -
15 -
14 -
15 -

Com. Ach. lnt. M lit. İzmir 
> 

1-9-41 14 -
2-9·41 10 -

1659 - Dir. lostltut Villa7e Akçadağ de Ma· 
latya 

168 15 Com. Ach. lnttnd. Milit. Tophane 
236 - J 

Com. Acb. Milit. Yalova 

6-9-41 12 -

2-9-41 16 -
2·9-41 16 -
4·9·41 15 -

kati teminatlarile belli vakiite komisyona relmeleri. 

•*• Miktarı kilo Kati teminatı Lira Kuruş 

18,000 168 75 
21,700 230 ~ 

Yukarıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri 2.9.941 Ol 
saat 16 da Tophane le vaztm amirliği satın alma komisy•nuıı 
lacaktır. Tıııliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Kandllli kız Ll•e•I MUdUrlUiUnden: 

Cinsi Beher Kilo Miktarı Kati Teminatı Pazarhk 1 
Silivri Tahmin Fi. Kilo ıün "' 

yofurdli J-t Kr. 1450 74 Li. 3.9.941 çarpoıP' 
Kandilli Kız Lisesine Mayıs 1942 sonuna kadar ahnac•~ 

yoğurdunun pazarlık.la eksiltmesi lsı an bul Beyoflu lstiklil 
No. 349 da Liseler Muhasebeciliğinde 3.9.941 saat 15 -ıe ~ 
tır. istekliler kati teminat makbuzu ve 194 l yılı ticaret J 
kalariyle birlikte belll ıün ve saatte sözü reçen dairede .~d 
yoouna başvurmaları, şartnameyi görmek istiyeolerin f(atl 
Lisesi Müdürlüğüoo müracaatları. 

Jandarııu Gn. K . Ankara Sabnalma Koml•Yo" 

Miktarı 

kilo Cinsi 
Fiyatı 

kuruş 

19000 bulıur 20 
13000 pirinç 43 
9000 tuz 8 50 
2000 şehriye 45 
1200 beyaz peyn. '5 

Mvk. t. 
lira kr. 

100 çay 800 947 63 
25000 patates 10 
29000 kuru faıulye 22 
7000 kuru soğan 10 
2500 kuru üzüm 45 
7000 toz şeker 48 

" Ekıiltme gi1P 

3000 mercimek 22 ~ 

72 kırmızı bib. 45 958 31 17.9.941 saat 15 ı1 
Yekun 1905 93 ıartname bedeli 1 ~ 

13000 sadeyağ 170 1667 50 19.9.941 saat ı5 
Miktarı, cinsi, fiyatı, muvakkat teminatı, eksiltıne l~~I 

yukarıda yazılı 14 kalem iaşe maddesi iki kapalı zarf e"fl ı' 
tın alınacaktır. On ü~ kalemin bir erada ihalesi caiz olİ' 
tısının bir ve yedi kaleminin de bir istekliye ihalesi cai~j 
me ve nümune her gün komisyonda görülür. Veya bedi 
da alınır. Yat şartnamesi parasızı:ıır. lsıeklilerin kapalı ı 
mektuplarını hizalarında yazılı eksiltme zamanınaan bir ~ 
kadar iıbu ihalelerin yıpılacatı An~arada J. Go. K. hl1 

onumuza vermeleri. 


