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ırU"R iKTiSADi, MALI, TiCARi YE ZiRAi 

GAZETESİ 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Giimrlik Caddesi, 

No. S2 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR ! 

ldarebanemizde j';!'5rü ,ülür 

Telefona 49442 

Poıta k•tua No. 1261 

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

mum T ü c c a r 1 a r ı ·n ve Müteahhitlerin meslekf Organıdır 

Fiyat . 
ürakabe 
işleri 

• ahm ve •atımı mllraka
Je ltlzuıa sirrmHI tlcart 
"kın heuUı. btltlln lneellk-
e teeHtlı etmemlt elma• 

• an ı.l7ade, lıraat tlll~kün
u Yapmaya ahıımııP olanla· 
llalkımızı Te 7urdamuzu 

l~zarrır etmemeleri için 
unilea bir te411tlr41lr. Fakat 
tedbir heoiiz tamaıalaoma· 
tır. 

Yuall: LÜTFi ARiF KENlıER 
* •• 

iş veya bir hareket nıçın 
e Vakit mürakebe edılir? 
. •beden maksat her hangi 
~n devlet otoriteıine 1aykı· 
ıras etmeyecek şekilde ol· 
1 temindir. 

bir iş yoktur ki, iktisadi 
i itibarile aahıbine maddi 
enfaat temin etmemiş olsun. 
•ddi menfaat makat ve em· 

iÖre mantıki oldukça ve 
a hasis duyrulardan uzak 
Ça ne halk be1abına ne de 
ket hesabına hıç bır zarar 

t etmez.. Hatta bu tarz.da 
•eriılerde alıcı ile satıcı a

bır iktisadi 4eatluk bile 
gehr kı; lıcaret hayatında 

athıta (mütlerı lutmalıt) a
Hir. Şu hale nuaran biç 
tıcmın kendi mU!Jterisi olan 
nı aldatmaması ve onu z.a· 
ıokma.nası liz.ımıelir. Hadi· 

muhtelif sürprizler piyaıa· 
kölü bir bava estirmiştir. 

ötü havayı her hangi bir 
veya mataza salubi tenef· 

etnaiş ıse, kafalarında ıaın 

adar ııcak ve ltunaltıcı bir 
l&.yoo meltemi netieesile 

faz.la tami <fıbi ticari alı
kabul edeaıeyecetı nakısa· 

doturmuştur. Devlet meka· 
ı bu nokaanlarla mücade

kar ar verliıtı z.aman en bü· 

Ve mudal, en fÜ~ ve seıyal 
evı.u ~serinde batarı temin 

·ıecek tetkilit kUflDayı :ır.aru· 

rdü. lşte bunun içindir ki 
kebeuin manaMoı anlamak 

baır;ı ıhtiras sahipleri 
bek.leyen ceı.alarına 

EKONOMiK HABERLER 

Trakyada mandıraların 

çalışmaları sona erdi 
Edirneden bildiriliyor: 
Her sene olduğu ribi bu yıl 

d:ı 15 nisanda faaliyete geçen 
Trakya bölgesindeki 200 n müte
caviz mandıranın çalıımaları sona 
ermiştir . 

Trakyanın iktisadiyatında mü· 
him bir rol oyıııyan bu mandıra· 
lana işledikleri lıtaşer ve beyaı. 
pcyoirltr mandıra sahipleri tara· 
hndan buzhanelerde ve sotult ha· 

· va depolannda muhafaza edilmek· 
te, ihtiyaç ve talep ka'Jısında sa· 
tııa çıkarılmaktadır. 

istanbul ve di2er şehirlerimiz 
pi yasalarında nefasetiyle anılan 
ve ııranan bu peynirler ihtiyacı 
karşılayabilecek miktardadır. 

Zeytinyağına pamuk yağı 

kanştıranlar 
MUrek.:.be tetkllltı sıkı 

kontroller• batledı. 
MahlUtçular adliyeye 

verilecek 

MU NA KASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harıta 

D. D. Yolları ltletme U. MUdilrlOIUnden: 

Devlet Demiryolları idaresince Ankarada yaptırılmakta olan hasta· 
ne binası İnşaatından kalan ve keşif bedeli 7167.41 lıra olan çatınuı 

öriülauııi röntien ve sotuk hava odalarının yapılıaası iıi müteahhit 
nam ve heubına pazarlıkla yaptırılacllktır . 

Katı teminat 107.), 50 liradır. Pıızarlıkla 11.8.941 tarihinde pa
zartesı ~uı.ıu saat l:> te Devlet Ocmiryolları yol dairesinde yapıla· 

C4klır. 

Bu işe ait şartname ve sair 
dair~ye ınuracaat etınelerı. 

evrakı ıörmek istiyeleriu mazkılr 

l 

ı 

Nafia Vekiletintlen : 
Eli.zı2' - Van - Lan hududu hattımn 136 + 500 üncü kilome· 

tresıyle D~ t- JOO incı kılometresı arııı.ındaki altıncı kısın ııışaatı 
ve i:hngöl - Muş aruı nızwet yalu ınşaatı k.apalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. 

Münakasa 16.8,941 tarihine tesadüf eden Cumartesi iÜnÜ saat 12 
de Velıtiletimiz Demiryollar inıaat daıresindeki müaakasa komisyonu 
odasından yapılacaktır. 

Bu işe maaammen bedelı iki milyon beş yüz bin •2.500.üOO · lira· 

dır. 
Muvakkat teminatı sekııen sekiı; &ın yedi yüz elli ·8~. 750• lira· 

dır. 

Mukavele projesi, eksiltme şartnameıi Bayındırlık işleri renel 1art· 
namesi, vııhıdı kıyasi fıyat cetveli. betoııarme şartnam~si, t ·lgraf 
hattı ~artııaıneıi, takeoı.netre plfın ve profıli 91 C numaralı tip lı'>e· 

hmarmc kontrol talimatnamesi, k.öpruler hesapı esaslan, köprü vahidi 
kıyasi fiat cetvelinden murekkep bır t:ıkım münakasa evrak elli lira 
mulcabılinden deıuır y\>llar inıaat d.airesı.ıden tedarik olunnabilir. 

Bu müna"aa&ya ııtırak etmek ıstıyenter he turlü referanslarını ve 
di2er veıılıtalarını bır ıstıdaya raptederek ıauııakaıa larıhinden en 
az uç i'ÜD evvel Vek.iletımı&e v•rmek ıuretıl• ltu iş içın bir ehliyet 
vesıltaaı talep ede .. eklerdir. 

Bu ekaıhmeye l'irecelder 2490 numaralı ltanuntia ve ekailtme şart
nameııııde teıbıt oıunan evrak ve vesıkalarıyle ehliyet vesikalarını 

ve hat teklif mı havı z.arllarını mezkur kanun ve şannaınesirıin tarifa· 
tı dairt:)inde hazırlıyarak nıiinakasauın yapalacağı saatte bir saat ev
vdıne kildar nıunıtraıı aıakbu:ı. ıuu Kabılınde "Koıııısy1>n liaşkaıılığıııa 

v~receklerdır. 

Ankar• Ticaret Llse&i MUllUrlUiUnden: 

\ 

i . ,. -· ·-t-•'*"ftı!• : •"!~ i 

Son zamanlarda ticaret borsa
sında satılmakta olan pamuk yağ· 
tarın miktarı rittikçc artmakta· 
dır. Kilesu 60-6) kuruf uzermden 
1atılan bu yatların muhim bir 
kısmını perakendeciler satın al· 
ıoaktadırlar. Halbuki perakentie 
aahf yapao bakkaliye aıatazala

rının bcıoeo hemea hepfİncte pa· 
muk yat bulmak mümkun detil· 
dir. Y a}'tllln tetkikler ne\İcesınde 
pamuk yatların zeytin ya~ı ıle 

karıştı. ıl.ırak halka haLİS zeytın· , 
yaiı gibi sallldıtı anlaşılmakta· 
dır. Mürakabe tetk.ilatı Du mesele 
ile alakadar Glmıya başlamıştır. 

~u ıekilde mı&blut y•i llalanlar 
Mılli Kurunma Kanununun bü

küalerıne göre tecziye edilecek· 
lerdir. 

Keşif ve şartnamesi ekul idaresinde mahfuz işlere müteallik bulu· 
nan ve tutarı 1500 liradan ibaret olan muhtelif tamiratın açık eksilt· 
o.e ile ihaleai 1). 8. 941 cuma ıünü saat 15 de A.okara Okullar mu· 
huebecilitinde yapılacaktır . 

derse ı.ahe•ların bunları tanıması l 
gi1ç olur. Hatti her memur ica- \ 
bında tebdıli kıyafet bile edebi· 
lır. Yetişir ki, mürakabe kadrosu ı 
bu kadar ltontıolörü ciwi bulun· 
sun. 

Muvakltat teminatı 112,5 liraean ibarettir. 
Taliplerin bu gibi fenni işleri yapabilecek ehliyet ve aalihiyeti 

haiz bulunduklarını isbat eden vesaiki 941 yılı Ticaret odaıı vesikaaı 
uı ve 2't90 ıayıh kanunun 2 ve 3 uncü maddele. inde. yazılı vesika· 
lan hamilen müracaatlara lazımdır. 

Keşıf ve şartnameleı i rirmek isti yenler her gün okul idaresine 

lt.aşvurabilirler. 

Mllll Serayler MUdUrlUIUnden: 

Fakat lstanbul gibi büyiik ve 1 
ucu bucatı ıanıuz olan bir şe
hırde üç beş memur ile bu işi 
eyi bir şekılde başarmak imkin· Milli saraylardan Dolmababçe sarayının tramvay caddesi cihetin· 

ilanlar, Emirler, 

lstanbul Fiyat Mürakabe Kemisyınun~ın : 
90 No. lu ilin: 89 No. lu ilana ekdir. 
89 No. lu ilanmın son fıkrasındaki tenzilattan maksat ıudıır: 
Toptan satışlarda toptancı ayakkabıcılar perakendeciye teıbit edl· 

len kir yüzdesinin 018 15 ni terk edecektir. 

Eksiltme 15.8.941 tarihine tesadüf cuma günü saat 15 te Ankar• 
tayyare mey.ıanında ki.ia Hava yolları uıouın müdürlüfil binasında 
toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bu işe ait fenni şartname, eksiltme şartnaoıui mukavele pr•iesi 
Devlet Hava yelları umuıa mildürlilfüne her ıün röriilelılllir. 

Zonguldek 8eletllyeelnden : 

Ankara köprüsile istasyon arasıadaki caddenin lıer iki tarafında 
bulunan yaya yolların trotııar olarak yapılacaktır. 

Keşif 5036 lira 48 lturu4tur. lhalesı 8.8.941 cuu:.a fÜnil ıaat 15 
de belediye daımi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminat eltçelerile birlikte muayyen rilu ve saatte ta· 
tiplerin müracaatları ilin elunur. 

RlraeeticUmhur Fllarmonlk Orkestrası Şefllllntlen: 

Orkestra biua.sı dahil ve haricinde tamirat yaptırılacaktır. 
Bedeli ke4fı 1638 lira o5 kuruş. 
Tamiraun ihalesi 16.8.941 cumartesi rünü saat 10 da mektepler 

muhaııebeciliği ıha.le komisyonu tarafın.tan açık ekıiltıae suretile ya· 

pılacaktır. 

T alip\er keşif raporu ile ,artnaıııeyi göraı"k üzere her rün saat 10 
dan l'l ye kadar Orkestra şefliğine müracaat edebilirler. 

Talipleri ihale jünü ıaatioden 1 ıaat evveline kadar yil&de 7,S 
teaainatlarını mektepler muhasebecilitıne yatırmaları ve ihale giln ve 
saatınde mezkur komisyonda hazır bulunmaları ilio Gluour. 

lllçlar, KHnik v-.:ıspınçiyarr allt, Hastahane Lvz. 

D. D. Yollerı ltl•tme Umum MUdUrlUIUntlen: 

Mubammeo betleli 141QU lira elan ınuhtclıf eb'atta 60080 aeet 
Amerikan sargı 19/8/941 Salı giloü saat 15,30 oo beı etusıia Haydar-

i 
paşada Gar biıYsı dahilindeki Komısyon tarafından kapalı zarf aHlile 
satın alınacaktır. 

iu işe girmek istiyenlerin 1057 lira 50 kuruşluk muvakkat te•i· 

' 

nalı kanunun tayua ettitı nsikalarla tekliflerini muhtevi urflarıaı 
aynı gün ve saatte 14.JU on dört etuza !tadar Koıaisyon Reialifine 

1 
vermeleri lizı mdır. 

Bu işe a!t ıartnameler 

' aır. 
komisyendan parasız olarak dıfatılma kta· 

;;w r'=ttr , - =:: Y-!T91ij!!ı>! zzr 

EleKtrık, Hava gazı, r<aıorifer (Tesisat ve Malz.) 

letandul Hava Mmtaka Depo Amlrllllntlen: 

Altı kalem elektrik ınalzemeal ıatın ahnauktır. 
430 lira kati teminatı Bakırköy Malmüdürlüfiine yatınlaral: mak· 

buzlarile" birlikte 14.8.941 P~rşembe ıünü saat 14,30 da Yeıılltöy 
Hava Mıntaka Depo Amirliti .Satınalma Ko•iıyonunda bulunaıalan. 

tular. Jıu itin ilk tutulu
ltcri alınan neticeler pek te 

k olmamakla beraber, itnaf 
m ii; muhtelif p\yualarda 
iÜn ani olarak koııtrol ve 
k.abe korkusu bas~östermiş· 

sıı.dır. Zıra her ıün birer miktar 1 deki büyük kap11ının tarafeynindeki kulelerin yatlı boya vesaire ta· 
artmakta elan ibtikir suçlularına miratı açık eksiltmeye konulmuştur. 1 
ait dosyalar bir uman ıoora Yapılacak tamiratın tahmia ltedeli 4649 lira 76 .kuruıtor. 
mevcut kadrodaki memurlara baş- t Bu tamirata müteallık birinci keşif cetvelile şartnamelerin birer Ankera Levezım Amlrllll Sebnalme Kemls~onunllanı 

atta ıün ~eçtiltçe bu kgrku 
bir an it tar artmaktadır. An· 

müraltabeyi ıeniş elçüde ve 
ıılt devam ettirmek lizımdır. 

ia li ipın ucunu ıevşetmı:ye 
ez.. O zaman hem bükllmet 
'teıi hem 8e balk.ın menfaati 
İne neticeler alınır. Bizce 
uvaff aluyetli iş, şehri btş 

trol mınlakasına ayırarak her 
takayı hiç olmazsa on kont· 
r ıle daımi ıurette tefliş ve 
akabe etmek.lir. Bu leftit 
i ahliki t~likki edilen ihti· 
benimı.eyen kimaeleri ortaya 

•malt ve hallt dilımanı olan 
liaileri halka teıair etmek 
tulla göre; k.ontrol uzifeıini 
i pohs leşkilitı ribi bazı hu· 

tartlar" tabi tutmak çok fay-
0lur. Her kontrol memuru 

ada bir auıatakaaını tebdil e-

La ve esaslı i•lerinı" ao·reb.ılme'- ıuretleri D Glmabahçede Milli Saraylar Müdiırlü1'-ü kaleminden alana· , kl 9 ._ 1 1 kt · ı. ı · t ı Lt lbale • "' ,. • ... 5 Pazarlı a ... a em e e rııı;. ma zeıae11 ıa ın a ınaca ... ır . 11 

imkan ve zamanını bile vermiye- ı bilir. 1 6.8.941 çarşamba srünü ıaat 15 tedir. Enafı Komiayenda rörülebilir. 
celttır. Hele memleketin her tara- Eksiltme a2ustoıun yirmi birinci perşeaıbe günü uat en beşte Taliplnin muayyen rün ve saatte Komisyona miracaatlan. 
fından vaki olan suallere cevap Milli Saraylar Müdürlütü binası•da yapılacaktır. * Pazarlıkla 80 lira 85 kuruş muhammen beeeli olan elektrik 
vererek onlara fiyat bildirmek ı · Mvvakkat teminat ·i48 lira 73 kuruştur. Bu paranın Malaandıtına tesi:ıı;ı yaptırılaoaktır. 
hayli geoış bir dosyıı büroıu , yatırılıp makbu;ı;unun eksiltmenin yapılacajı aaat OD beşe ka.lar ek· ihalesi 6.8.941 çarıamba rünil ıaat 15 tedir. 
kurmayı ve her cevap için biri 1 sutme heyetine verilmiş bulunması lizı•dır. Taliplerin Satınal•a Komisyenuna milracaatları. 
çok tetkıkler ve araştırmalar yap· Ekıiltmeye rirectk olanlar Ticaret edaaına kayıdh ltuluiıacaklar 
mayı ieabcttirecektir ki böyle ve şimdiye kadar başka yerlerse yaptıkları tamirat ve inıaat işlerine 
kırtaai muameleler fiyat müraka- 1 dair elde ettıkleri veıilı.alarla bu vesiltaları gôttermek aurelile Milli P. T. T: Umumi .MUdlrlUIU11den 
be laiiroaunu eıu iı ve vazife- Saraylar Mimarh2tndao ,kıiltme i'Üoiinden evvel ayraca alacaklan Muhammen Muvakkkt 
aioden uzaklaıtıracaktır. Bütün fenni iktidar şehadetaameaiııi ve teminat makbuı.unu muayyen aaate ita· i Cinsi Mikdarı Vahidi bedeli teminatı 
bu işleıd~ abalı.hk olmamaıı için dar eksiltme heyetine tevdi edeceklerdir. I T. L. T. L. 

Paurlık 

rDn ve ıaati 

biricik çare: Mi1rakabe kadrosa· 
nu reoişleterek kontrol işlerini 
müstakar ve y•ıulmaya9 bir ıia· 
temle davamh surette yapabil
mek.tir. Fakat bu iı beş on kiıi 
ile yapılamaz. Altıi halde hyat 
mürakabesi tatbikatta hiç bır 

i Otomatik telefon 1.000 Atlet 20.000 1.500 5.1.941 11 de 

miiıbet uotice vcremc:ı.. 

D. He va Y elları Umum MUdUrlUIUnden: 

An~ara tayyare meydanında kiin betonarme banıann ekıik ve 
kusurlarının milteabhit nam ve hesabına ik.mal ve tamiri açık: · eksilt• 
meye çıkarılmıştır. 

Keııf bedeli (3836) lira (71) kuruş olup muvakkat teminatı i8& 
ı liradır. • 

l j 

3SO • 1.050 ).8.941 ıs •• mak.ineai 
Manyotolu telefon 
malıtioeai 

Galvanizli demir tel 50 Ton 10.000 756 5.8.941 1' da 
Yukarıda cias, miktar, aauhaaımen bedel ve muvakkat temioatla· 

rile ibale rünleri yasılı üç kalem malaeme :t9.7.,•U tarilaiodea itibl-



., .. MONAKASA GAZETESi 

Ot 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi Me~sucat-Elbise-Kundura-Çamaş1r v. s. •a zı iş 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğU Merk"souştur 

S tmalma Komisyonundan: tMu~ 
Cinai Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 

ln .. at, Tamirat, Nafıa lflerl, ~alzerne, Harlt• 

Meraia sp•r ıahaıının teıviyeıi, etrafına pisl ve o• 
turma yerleri inş. ile koıu r•lunun yapılman 

Yaya yolların trotııar olarak yapt. 
Haurar bioaaı tamiri 
Okul binuı tamiri 
Orkestra lııinası tiahil ve= 'h .. riciııde tamirat · 

Hastane binasında yap. inşaat 
Cami tamiri 
Aı:ık. şehir mezarlığında yap. ikinci kııım tesviyei 

türabıye istinat duvarları ve yollar kanalizasyon 
in~. (p.rt. 11 1.) 

Bomonti bira fabrikasında çatı sıva ve tiöıeme ta· 
miri iti (tart. 130 k.} 

aç. eks. 

aç. eka. 
> 

paı:. 

aç. eks. 
kapalı z. 

• 

5036 48 
3836 71 
1500 -
1638 ,5 

7167 41 
816 04 

222650 -

25922 2S . 

Elektrik Havagazı-Kalorlfer (Teelsab ve Mal:zeme&I) 

Elektrik malıemeıi: 9 kalem 
Elektrik teii11tı 

pu. 

• 80 85 

~ < t lt ı ı Ulro "e ev e,yaaı, M11,amlta Hah v.s. 

Ellııise dolabı: 60 ad.·içtima masası: 1 ad.·kütüpha· aç. ekı. 3n5 
ne: 1 ad.·yazı masası: 1 ad.·etajer: 16 ad. 

Ecza tf ol~bı: 2 ad. pu. 

Nakli) el, f c ~eltn e. YUkletme 

Kok kömürü tahmil ve tahliye işi 

Kereste nakli: 158-200 m3 

aç. ekı. t. 2 25 

•i· eks. m3 10 -
Depodan vanronlara ve yarondan depolara hububat • 

aakli 

M lf IL .. rt, ferızln, flekfne J8llart V,e. 

Od11n: 15-16 t. 
Sömikok kömürü: 60·80 t. 

Meşe kömürü: t.::>-2 t. 
Odan: 272 t. 
Fırın odunu: 1020 t. 
Meıe odunu: 1260 t. 

" 252 t. 
> 3200 t. 
> 3l20 t. 
• 3360 t. 

MDteferrlk 

Kunduraeı malzemesi: 23 kalem 
Arka çantası ve matra 
Boya malzemesi (temd.) 
Mahruti çadır: 100 ad. 
Nal demiri: 500 t. hart. 711 kr.) 
Mantar: 75000 ad. • 
~akar yemek ta batı: 10006 ad. 
Toz p•mpası: 300 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, v .a. 

Yataklık ot 
Sıfır eti: 15 t. (teınd.) 
Muhtelif erı:ak 
Zeytin: 4 t. 

Pathean: 22 t. 
Domateı: 14 t. 
Biber: 4 t. 
Bamye: 4 t. 
Ayte kadın fasulye: 24 t. 
K. ot: 400 t. 

• 460 t. 
> 400 t. 
• 900 t. 

!)ıfır eti: 850 t. 

(B Müzayedeler 
Çaın afacı: ~İ50 m3 · 
loya v. ı. eşyayı ticcariye 

Y azıbane eşyası 

T. M. N. tipi nron: 20 ad. 

aç. eks. k. 400 -
" 3040 -
• 14S -

kapalı z. çeklıi 5 60 
> 22848 -
~ 25200 -
> 3780 -

.. 48000 -
> 52800 -
.. 67200 -

paz. 
aç. ekı. 

.. 
--

2703 -
882 25 

kapalı z. Beh. 115 :;
paz. • t. 284 38 

> 

> 

aç. eks. 

aç. ek~. 

aç. eks. 
paz. 

> 

• .. 

af. elts. 
l 

> 

> 

kapalı ı:. 

ac;. art. 
af. art. 

• 
kapalı ::. 

beh. O 10 
351 -

287 50 
k. o 33 23 

5720 -
2240 -
640 -

1240 -
3600 -

34000 -

6500 -

Teminat Müracaat yeri Güaü S:ıat 

603 - Beden Terbiyesı lçel Bölgesi Başkanlıtı 13-8·41 11 -

Zonguldak Belediyesi 
288 - Devlet Hava Yolları U. Müd. Ank. 
112 50 Auk. Ticaret Liıesi Müd. 

8-8-41 
15·8-41 
15·8·41 
16-8-41 

ıs -
15 -
15 -
10 -Riyaseticumhur Filarmonik Orkest· 

rası Şeflif i 
1075 50 D. O. Yolları SAK Ank. 

Çanak. Vakıflar Müd. 
12383 - Ank. Belediyesi İmar Müd. 

- - labisarlar U. MüJ. 

Ank. Lvz. SAK 
> 

291 13 Maliye Vekaleti 

Ank. Lvz. SAK 

Ank. Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüfü 

lSO - Tekirdat iskan Müd. 
Toprak Mahsulleri Ofisi Akşehir 

Aja11shtı 

30 - Konya Maarif Müd.: 
228 - • 

10 87 
458 - lst. Üniversitesi SAK 

1713 60 Tophane Lvz. SAK 
1890 - Bolayır Ask. SAK 
283 50 .. 

3600 - .. 
3890 - l 

4610 -- .. 

Anlt. Lvz. SAK 
202 73 Harta U. Müd. Ank. 

Ank. Va\i\iği 
862 50 Ank. Jandarma SAK 

16719 - M. M. V. SAK 
- - Tophane Lvz. SAK 

600 - • 
24 - lnbisarlar U. Müd. 

21 56 Harta U. Müd. Ank. 
374 - .. 

Konya Maarif Müd. 
234 - Hadımköy Civarında Yassıvaran 

Ask. SAK 
858 - Çorlu Ask. SAK 
336 - " 

96 - , 
186 - > 

540 - > 

2250 - Tirilye Ask. SAK 
2587 - > 

2250 - • 
5062 - .. 
2500 - Bolayır Ask. SAK 

11-8-41 
13·8-41 
22·8·41 

22·8·41 

18-8 41 

4-8-41 

15 -
14 -
18 -

ıa-

15 -
ıs -

14 -

10 - ' 
16·8--t 1 11 -

8-8-41 15 -
11-8·41e kadar 

21-8·41 
21·8-41 
21-8-41 
18·ö-41 
18-8·41 
22-8·41 
22-8-41 
22-8-41 
22-8-41 
22·8·41 

14-
14 -
14 -
15 -
15 15 
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -

4-8·41 11 -
19-8-41 10 -
7·8-41 15 30 

20-8-41 15 -
6·8·41 11 -
7·8·41 15 30 
6-8-41 14 30 
8·8·410 10 15 

20·8·41 10 -
12-8-41 15 -

19,20,21-8-41 14 -
5-8·41 b -

8-8·4l 16 -
8-8-41 16 -
8-8·41 16 -
8-8-41 16 -
8-8·41 16 -

15-8-41 15 -
15-8·41 15 -
15·8-41 15 -
15-8-41 15 -
20·8·41 16 -

Tahmin edilen bedeli 56600 lira olan 20.000 metre ipı'°ş ;:İJ 
maş Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüğii Merkez S3tı11• lril~ . 
misyonunca 12.8.941 salı günü aaat 14 tc pa:ıarlıkla · ıhale ıüra 1 

cektir. Şatname iki Ura 83 kuruştur. Kati t minal 8160 caı 
ot usas re , °"' l!:ry.Wa , .. *#'*"' ... :., "l f ,. h! • ..- .... ..... ı!::!C: -

Mobilya, Büro ve ev eşyası, MuşaJllba, Halıv. s. ---- -----=- - 1 Bir 
Ankara Levazım AmlrliOi Sabnlma Komisyon"" fusto 

Mevcut planına röre iki adet ecza dolabı yaptırılacaktır· 
Paurlığı 4.8.941 pazartesı günü saat 10 d:ı Lv . .ı n, i~• 

ma komiıyonuoda yapılacaktır. 
isteklilerin tayin edilen zamanda komısyonda bulunmal.:ırı 

Mali~e V kal tinden: ır ko 
Maliye meslek m~ktebi yatakhaneııı ıçın alınacak :ıltınıŞ ııd 

se dolabı bır adet içtima masası bir ad ·t kütüphane bar .:ıJ 1 f 
sası on yedı adet etaıer 'J. *:)J nuiDar.ılı Kanunun 41 1 .ıcı ıı 5 &tantı 
C fıkıası mucibınce açık eksiltmeye konulmuştur. Beh 

Muhammen bedeli üç bın dokuz yuz yotmış beş liradır· •:::aktı 

Muvakkat temıaatı 298 !ıra 13 kuruştur. 0ı:>han 
Şaıtnawe ve resırnleri le v"'zıı.n mudurııiğıınde gorülebilir. 'nı iııat 
ıhaıeaı ı8 a~usto.1' 941 pazartesı gunu saat 14 de ıevaııOI •kıtte 

lüiiiodc müteşekkil eksıltme k.oınısyonuaca yapılacaıtır. 
isteklilerin 24~0 sayılı kanunun 2 ve 3 uncu mııdcleieriıı 

zıh belgeler muvakkat temınat makbuz veya banka kefalet ııı 

l~ bırlikte tayın elunan gün ve saatte komısyoııa müracaattıfl 
? ·- c n o 

HakJiy_at-Yükleme-8o_şaltma 1 
1 

Çatalca P. T. T. ŞefliOlndon : 1 
180 lıra bedelı muhammenli, 30U lmı iaarei kefaletli 15 

miıtekabilen iosta nakletmelt ve gidiş, geliş 303 kiloyu ~ 3 
şartıle htanbuı-Arnavudköy-Yassıvarıın arasında bir anba sıı" 12 a 
26.7.941 tarihinden itioareıı {l:>) gun müddetle münakasa1' Yu 

' 

mıştır. 

9.8.~41 cumartesi ıüııü saat 11 de Çatalcada 
meye ışlirak edecek tı&lıplerin (16.l) lıra muvakut 
P. T. f. Şefıiğfoe müracaatları ilan olunur. 

aıba 

yapılac•~ iste~ 
tewinatl• lıt b 

filUvri P. T. T. Şefliğinden: 
Silivri • B. Çekmece • İstanbul ıırasında şartnııaıeai ııı ista 

her güo ııdip gelmek ve gidiş, geliş JOO kiloyu 5 eçmeıxıt e bi 
cJOIJ• lira kefaleti ve • 300 • lira uıubammeu bedelli oto :sil dır. 
25.7.41 tarihinden itibaren 1) fiın muddetle açık: eksıltOS 1'alj 
nulmuştur. 1dl~1 

8.8.Y41 ıünu saat 10 da yapı '..ıc .ı,; t!ttıııltmeye iştirak oO'°llyo 
liplerin vesıkalariyıe, ~70 lira muvakka! teminatla .'::iılıvri t'oJ nü sa 
sınde wuıeşekkıl r..oıuısyuna muracaatıarı ılan olunur. l İcr 

..,....ettHto·s-'Sıt· a:ı:=-
• o 

Mahr.ukat, Seazm, NfaKına yagıar4 &k 
latanbul Komutanhsı Satınalma Komisyon""~ 
Yapılan pazarlık.ta istekhsı çıkmayan 765 ton edım 5.8.~ 1 1 

saat l:> te pazarlıkla ıh.ıle edıl~cektir. Muhammen bedeli 15 1 

olup kati teminata 229:> liradır. Şartnamesi her gün Komisfo!" 
1 

rülebilir. isteklilerin temınatiarıyıe bırlıktc bellı gün ve ı•• ~ 
dıkhda Satıııalma Kowısyonuna relmelerı. 

2 
2 

latanbui Levazım Amirliği Sstmalma t<omisyoı111 
2 

10 .. W ton fırın odunu alınacaktır. Kapalı :zarlla eksiltaıe9İ 2 
pazarlesı günü saat l:>, l:> do l'opnanedc lst. Lvz. Amirlığ• ı 
ma Komisyonunda yapılacaktır. fahaıin bedeli 2.l,848 lira, 1 2 
nah 1713 lira bO kuruştur. Taliplerın kanuni vesıkalarile tt 2 
tupları ıhale saatindeP bır saat evvel Komısyona vermeleri• Yu1t 
* * • 434, 500 kilo tutuştur111a odunu alınacaktır. Kapalı ti ık 
ıiltmesi 18.8.~41 pazartesi gıinu saat 15 de Tophanede Lvı· a nı 
liği Satınalma Komısyonunda yapılacaktır. Tahmın bedeli 9 ıta 
~O kuruş, ılk te~ınata 7 j~ liradır. Talıplerin ka~ uni veııiktll'/rrn 
lıf wektuplarıaı ıb&le ııaalınden bır saal evvel Komisyooa " • 

* !rs 

Emnlvet MUdUrlUğUnden : isy 

Müdüriyetimiz hızmet otomobili ile ınoto.sikletleriyle deııi1 ir. 
lerinde kullanılmak uzero ıbtiyaç görulen azı 10,0UU çol1 

litre benzin açık eksıltmeye konulmuş ise de talip çıka>' 

eksiltmesi 9.S.941 cumartesi fÜnÜ saat 11 de yapılmak üıet' 
editmıştir. Benzinin muhammen kıymeti 4536 liradır. Mu"1 

mınatı 340 liradır. Taliplerin aynı gün ve saatte Müdüriyet t 10 
da kurulu Komisyena şartnameyi görmek için de Ş. 3 Miid •un~ 
müracaatleri. 1.9 

ısy 

813 - İçel Orman Çevirge Müd. • 

Deniz Levazım Sabnalma Komlsyonund'~ 
Tahmin edilen bedeli 12900 lira olan 500 ton kok "619 lat 

6.8,941 ç:ırşamba günü saat 14 te Kasımpaşada bulunan De~' l7S 
15-8-41 11 - s ı K · d 1 zıın atına ma omısyonun a pazar ı~ı yapılacaktır. . H7S 
7-8·4l 14 -ı İlk teminatı 967.50 lira olup şartn mesi her gün iş saııt1 60• Beyoğfo 4 cü Sulh Huk Hak. Çi

çekpazar Fınd:ldıyan Han 
Beyof lu 4 cü Sulh Huk Hak. Kre• 

diliyone Han No. 20 
487 50 D. O. Y. Ank. ve H. paşa Sevk 

Şefli ti 

de mezkur Komisyondan bedeisiz alınabilir. ~ ~h 
6·8·41 14 - , İsteklilerin 2490 sayılı kanununuo istediği vesaikle birli ~1( 

rün ve ıJaatte adı geçen Komisyona müracantlurı ilan olul111' 1 15·8-41 15 30 ·e .. •· · rn ... _ rr--·- ._.. um... • ~ an 

1 M_ ü ~ f a ı:J !,.k - ~: 
~··~,~~&~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~~~~~~~~~~~~·~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~I o. o. yolları işletme Umum UdU~UöUndO~i~ 

J Muhammen bedeli 14000 lira 400u kilo kaynamış Tür1' ı 
ren bir ay müddetle pazarlıta konulmuş ve ihaleleri talipleri buzuri· 

le belli ıilnlerde pazarlıkla yapılacaktır. 
zım müdürlütünden müteşekkil. P. T. T. satın alma komisyonuna mü- l 4000 kiio kaynamış ince bezir 18.8.1941 Pazartesı günii ~·'.J 
racaat etmeleri. ı on beş otuzda Haydarpaşada Gar bina ı dahilindeki Koıııı51' 'i 

fından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Deniz. Levazım Satınalma Komisyonundan: Bu işe girmek iııtiyenlerin 1050 lırnlık muvakkat teı:oi0'1, it isteklilerin, şartname almak veya okumak üzere Anltarada P. T. T. 
levazım müdürlüfline, lıtanbulda yeni Valde hanında P. T. T. umu• 

mi depo ayniyat mohasiplitine ve pazarlığa iştirak için . de ı:nuvak• 

kat teminat makbuz •eya banka teminat mektubu ile kanuni vesika· 

larını hamilen mezktr rün vo aaatlerdt evkaf apartmanındaki len· 

Telefon Saatralı bina11 için tam takım onLk 10 çifti h:atlı 
yıldırım korunma cihazı 5 atustoı 941 ıalı ıünü saat lS te pa· 
zarhkla alınacaktır. İıteklılerin belli ıün ve saatte Kasımpa,ada 
buhıaan Komiıyona müracaatle teklifte buh•naıaları. 

1 nunun tayiıı ettiği vesikalarla teklıflerinin muhtevi zarflar1111 •it · 
saat 14,30 on dört otuza kadar komisyon reisliğine vt:rınr.Je il 
dır. 

ıtıl 
Bu işe ait şartnameler Ko nisyondnn parasız olarak daı 

dır. 



Ot b- . lzmlr Belediyesinden : 
1 . 1° .us ıdaresine 4 kalı-m boya ve sair malzeme uhn ahuma l 
zıt ış erı rnüdürlij!ündeki •ıırtnaıneııi veçhi le açık ekııiltmey· 

ıuş ur. "fi • konul 

Muhaınınen bedeli 1419 lira muvakkat teminatı 109 lira 45 lcu
ıştur. 

. Ta~iplerin teminatı ötleden evvel iş bankuına yatırarak makbuz· 
ıle ıhale tarihi olan 11.8.941 pdurtesi au-nu-

& saat 19 da encümene racaatları. 

Ankara Jandarma Sat ı 
. . . ına ma Komisyonundan : 

Bır adedıne 115 lıra tahmin edilen lOO d d h _ 
20 t 841 b " a e ma ruh çadır sos çarşam a ~unü saat 15 d k 1 

l'khr. e apa ı zarf eksiltmesiyle alı-

Muvııkkat teminat 862 lira 50 le 
Ş uruştur. 

artname Ankara ve lst l I J 
Parasız al Ç d an.,u andarma satınalına komisyoaların-

ınar. n ır bezi - · k 1 
!ilerin k , f numunesı omisyonumuzdn göriillir. s-

apa ı zar lı teklifi · · "h ı le • erını ı a e saatinden 1 saat evveliıı ka· 
r omısyontımuza vermeleri. 

anbul Levazım Amirllll Satmalma Komisyonundan: 

Beherinf" 165 kuruş tahmin edilf"n 335 adet inzıbat kol ba~ı alı-
alctır . Prız.ırlıkla rksiltmesi 8 8 941 Cuma - - t 14,30 da 
Ph•ned L A . r . . gunu sna 
. e v. mır ığı satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kat'i 
~natı 83 lıradır. Nümucıesi kocn"syonda görülür. Tnliplerin belli 
ıtte komisyona gelmeleri. 

1 
Deniz Levazim Sabnalma Komlszonunan : 

•det trimol çakm 
adet düz lifti 
adet 

Bornova Zeytlnolllk lstasyenu M~dUrlUIUnden : 

latasyonumuz için yeni veya az kullanılmt ":' koşum lıtkımı ile bir
bir payton nlın:ıcaktır. M·zki\r arabanın tahmin fiah 700 lira· 

r. 

Taliplerin vüzde 7,5 teminat akçe•i ohn 52,'l lirayı lzmir mal 
ltına yatırması icap ed"r. Arabanın evsafını Öğrenmek istiyenler 
fonumuza mür.ıcaat etsinler. lhalei kat' iyyesi 11.8.941 pazartesi 

Ü. saat 11 de zeytincilik istasyonunda komisyonu mahsus tarafın· 
ıcra edıleceği ilin olunur. 

i f dbrlkalar U. M. Satınalma Keml•yonundan 

adet katrak teııtereleri bileme tezgahı 
kırlantıç kuyrutu tezıahı 

> çakı bileme tezgiht 

> renda teziahı 
şerit tesrere tugalu 

• planya tezgihı 
.. büyiik şakuli makkap tezıahı 
> aaç makası 
• freıe tezıahı 

• ufki makkap tezgahı 
• ya2'h boya ezme makinesi 
• müteaddit çakılı amudi ka•rak tl'zği.hı 

ukarıda yazılı marangoz tezgahlarından yeni veya az kullanılmış 
elinde bulunup da satmak. istiyenlerin bir istida il~ ashri u

ıniidürlüğ'üne müracaat etmeleri ve bu istidalarınında tezgahların 
eb'at ve evsafile Ankara veya lıtanbulda tealim fiatlarının da 

ıneleri. 

* * Tahmin edilen bed~li 84 bin lira olan 150 - 300 1011 yerli 
ı pamuğu askeri fabrıkalar umum müdürlüğü merkez aatıııalma 

ayonunca S.8.941 cuma ıünü saat 14 de pazarlıkla ihale edıle
r. Şartname 4 lira 20 kuruştur. Kal'i teminat 10.900 liradır. 

M. M. VekAletl Satmalma Komisyonundan: 

bin liralık muhtelif renkte boya pazarlıkla satın alınacaktır. 

9
Qun aahmin bedeli 230 kuruş teminah 1500 liradır. Taliplerin 
41 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada M. M. V. satmalma 

ıyonuna ielmeleı i. 
• 

t•11b .. 1 Lv, Amlrllll Satmalma Komlayonuntlan: 
75 OOo G ı · ı· k" -ı- ·· ü · a vanız ı opru u surg 

5.ooo • köprüsüz • 
j60.0oo > kesme kanca. 

~iileabhit nam ve hesabına yukarıda yazılı 3 kalem malzeme alı
hr. Pazarlıkla eksiltmrsi 11.8.941 pazarteai günü saat 14 de 
netielv. imirliti satınalma komisyonunda yapılacaktır. Heflsinin 

n bedeli 14.825 lira ilk teminatı 1111 Ura 87 kuruştur. Evsaf 
ınunele ri v kitte komisyonda rörülür. Taliplerin belli vakitte 

gelmeleri. 

Harta Umum MUdUrlUğUnden : 

kıtau erlerinin ihtiyacı icin arka çantası ve matra açık 
• suretiyle satın alınaeaktır. 
iltıne 19 a~uatoı 941 salı iiinii saat 10 da Cebecide Harta 

•lnıa kenıiıyenunda yapılacaktır. 

MÜNtı! SA GAZETESi 

M.ı •• -ı.ıı:;.u .• .>-J·l t ıtarı 2 7J3 iki bin yedi yüz üç lira muvak 
kat teminatı da 202 iki yüz iki lira yetmiş üç kuruştur. 

Taliplerin şart nameyi g örmek üzere her gün ve eksiltme icin 
de ya:ııh gün ve saatte t miııatlariyle bırlikte komisyona gelme-

leri. 

men ----rn· r-2g x ;rww 

rzak, lahıre, tt, Sebze ~. s. ... _ 
lstanbul Lv•zım Amirliği Sabnalma Kom iayonundan 

Beher kilosuna 42 kuruş tahmin edılen 150 ton sığır eti knpalı 
zartla e ıttm ye ko ım ştu lhol sı 12 8 .941 salı günü saat 15 de 
fophaot"de lstanh Lv. am irliği Sdtınalma komisyonunda yapılacak

tır. ilk teminatı 4 ı O lir ıdır. Evıı f ve şqrtnarnesı komııyonda gö
rülür. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatin· 
fien 1 saat evvel komisyona vermeleri. 

18 tanb'!I Levazım Amlrl!ll Satınalma Komisyonundan: 
20,000 Kilo koyun .. ti ahnacakhr. Kapalı zarfla ek~iltmeıi 

18 8 941 Pazartesi ırünü ıaat 15,30 da Tophanede LV. Amirliği 
satmalma Komisyonunda yabılacaktır. Tahmin bedeli 11,000 lira 
ilk teminat: 8.ö liradır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden ltir saat evvel komisyona vermeleri. 

D. D. Yolları Esklşehır Sabnalma Komonundan: 
Muhammen bedelı 17419 Jıra olan 4 kalem yağ ve peynir ihtiya

catının kapalı Z'lrf elc.sıhwesıne talip çıkmadığından 6.8.941 çarşı1m

ba günfi aaat !) de Eskişehir Cer atelyesi Miidürlült binasındalci 
Komısyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

I'ahplerin 1JıJ6 hra 4..> kuruşluk muvakkat teminatı ve kanunun 
tayın etll~p vesık.alarla bırlıkte Komısyooda hazır bulunmaları ıli.n 

olunur. 
Şartnameler paruız olarak Eskiş •hir Komisyonundan Ankara, 

Sirkeci ve Haydaıpıışa veznelerinden alınabilir. 

latanbul Komutanhlı Satınalma Komisyonundan 
2J.·/-941 guııü yapılan eksıltme~ınde ıeldıf edılen ~O kuru~ 44 

santim fıyat µ.ıhah görulen oOO ton sığır etı 8·8-941 Cuma günü 
saat l:> le pazarlıkla uıın alıııacalc.tır. Şartnaınesı her gün Kon.is· 
yonda görulebılır. Muhammen bedelı 'i.70 bın hra olup kati teminatı 
29100 lıradır. lsteldılerın belli fUıı ve saatte Fındıklıda Sahnalına 
Komısyuıı unıt ırelaıelerı. 

H•rta Umum MüdUrlilğUbdon 

Harta kıtası erlerınin ıhtiyacı o lan ı:>.OUO kılo :,ı2'ır etıne eksıltıue 

iÜnÜ talıp zuhur ehoedığııulen kaııuııuıı hu~uwl~rme gore eksiltıno 
10 gun uzatılmıştır. 

Eltsiltıne C ebeci Harla salın alma ku ı.ı:.yonunJ<& 1'..l Ağustos 941 
Hlı g ünı.i saat l :> de yapılacak.tir. 

Muhammen fıya t 3l kuruş 2.> untıw ınuvaklı.at temınatı 374 li

ra4iır. 

Talipıerin yazılı fl un ve saalle ıuıiııatları ile k.uuu:.yona fel· 
meleri. 

Topkapı Maltepaalndekl •atmamla komls~onundan : 

28. 7.941 tarihinde ihalesi yapılacak: 15 ton sade yatına talip çık
madığ'mdan tekrar pazarlıkla ııahn alınacaktır. 

ihalesi 6.8.!:141 Çarşamba guniı saat lü da f opknpı Maltepesinde 

Askeri ~alı...ı alma komısyonunda yapılacııkhr. Evsaf ve şartııawe:.i ıaez

kUr komisyonda i Örülebilir. 
rut :ırı ~5500 lıra ve kat'ı temınııtı ..>82::> ıirauır. 

D. Berazıt Askeri Satınalma Komisyonundan : 

115 bin kilo sadeyafına talip çı~ ınadııırıdaıı pazarlıkla alınacak
tır. Paumık xünü 9.8.941 ıünu saat .tO da Beyazıt Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. 

Mubammen bedelı 18.l:>OO lira muvakkat tenıinah 10375 liradır. 
lsteltlıierııı ~elli run ve ııaalte Konıisyı.ına teminat mak.buzlariylc 

müracaatları. 

Aakert Fabrlkal•r U. MUdUrlüiiJ Merkez 
Satlnalma Komiaronundan : 

13000 
6000 

16000 
10000 
10000 

kı. 
) 

> 

• 

sade yatı beher 
zeytin ya2'ı > 

sabun • 
beyaz peynir • 
toz şrker • 

8000 > pirinç • 

kilosu 160 kuru' 
• 90 > 

• 60 » 
60 > 

• 48 • 
• 48 > 

Tahmin edilen bedeli 50440 olan yukarıda yazılı 6 it.lem erzak 
askerı fabrikalar umum midürlütü ırıerkez satınalma komisyon•nca 
11.8.941 p azartesi günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname 2 lira :>3 kuruştur. 

Kati teminat 7544 lıradır • 

Hadımkoy Askeri Satm•lma Komisyonundan : 

80 ton karpuz almacaktır. Pazarlıkla ehiltoıesi 13. 8. 941 günü 
ıaat 14 de Hadımköyde askeri salıııalma kumisyocıunda yapılacaktır. 

Evsaf ve şartnamesi komisyonda ıörülür. T !! karrür edı"cek fiyat 
üzerinden °o de 15 teminat alınacaktır. 

Tali,lerin belli vakıtte komisyoııa ıırelmeleri. 

lstanbul Komutanhlı Satınalm• Komisyonundan : 
Beher kılosuoa 40 kuruı liat tahmin edilen 325 ton sıfır eti 19 

atustos 941 salı günü Hal 1<> da kapalı zarf usulü eksiltme ile ihale 
edılecektif Şartnamesi her giin komisyenda görülebir. Muhammen be
deli 140 itin lira ulnp kati tcnııııah 8250 liradır. isteklilerin belli 
gün ve saatten l saat Önceye kadar teklif mektuplarını kanuni veıi· 
kalarile bırlıkte Fındıklıda satınalma komisyonuna makbuz karşılıtı 

nrmeleri. 

(DE.VAMI D0RD0NC0 .SAYFADA) 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

2-

Yerli mamulatı cl8506• kilo yün fanila ipliği lS afuatoa 
941 cu:na güııu saat on beşte Taksi• Ayaıpaşadaki Komiıyo· 
ııuaıuzda kapalı zarf eksiltmesile satın ahaaca .. tır. 
Muhammen bedeli c altmış bir bin dokuzyüz dokaan beı lira 
on. kuruş> ve itk teminatı cdört bin üçyüz kırk dokuz lira yet• 
ıniş altı kuruştur>. 

3 

4 

Şart kağıdı ve nümune her ıün Komisyonda K"Örülebili;, Ve 
şart kağıdı üçyüz on kuruş bedelle ahnabiıır. 
isteklilerin lstanbul Levazım Amirli""i Müh be "('&: • 

& asa cı ı5• vezneııne 

yahracakl~rı ilk teminat makbuz veya B.ınka kefalet mektubunu 
ve şart kağıdında yazılı sair belıcleri havi teklif fla k-
"l • d zar nnı e 

sı tme saatın en bir aat evveline kadar Komiıyonamuzda bu-
lundurmaları . (6200) 2-4 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu BaşkınlıQmdın: 
Cınsı Kıl o Kuruş Lira 
----- ----

Pat ate, ·ooou 
Kum soğan 9000 
Nohut :.!500 
Toz şeker 10000 
Kurıı uzüuı lOlJO 
Meıcımck (yeşil) 1000 
Kuru fasulye (Çalı) 5000 
Yumurta (adet) 75000 
Kuru barbunya 2000 
Sirke 2000 
Tuz 3000 
Salça 1200 
Limon (adet) 24000 
Gaz (litre) 500 
Çay 200 
Yam kadaif 500 
Ekmek kadaif (çift) 500 
Tel kadaif 500 

----
12 

6 
26 
47 
40 
26 
28 
:.!,5 

20 
10 
,,5 

30 
3 

20 
750 
40 
35 
3.5 

----
1200 
540 
651 

4700 
..00 
260 

1400 
1875 
400 
200 
195 
3'° 
720 
100 

140@ 
209 
175 
175 

-----
14950 

Odug 75000 l,9 142~ 
Sade yağı 7500 170 127~0 
Yıldız.la bulunan Teknik «>kulunun 19'41 mali yılı ihtiyacı elan 

yuk rıda cins, mikdar, tahmin bedellorile tutarları yazılı 18 lralem er
zak ile Odun ye Sadeynğıııın üç ayn şartnamede kapalı zarfla ve 0 • 

dun ~çık eksiltme ile 4 8.941 tarihine rastlayan Pazarteıi rtınü erzak 
saat 1 0,30, odun 10,45 ve Sadeyağı saat 11 de Gümüşsuyunda Yilk
sr.k Mühendis mektebinde toplanacak olan k.omiayonumuzda eksiltme
ye konulınuş\ardır. Erzakm ilk teminatı 1121 lira 25 kuruş •e odu· 
ııun 106 lira 88 kuruş ve .Sadeyağ-anın 956 lira 'l5 kuruştur. lıtekli· 
lerio şartnameleri görmek ve ilk teminat yatırmak üzere eltsilt111eden 
bir gün evvelline kadar Y ıld1zda bulunan okulumuza ve elrıilt111e fÜ• 

nü de Gümüşsuyunda Yuksek Mühendis muhuelıtoıine relmeleri. Şart
namede yazılı belıeleri ihtiva edecek olan teklif mektupları ekıilt· 

meden bir saat evvel makbuz mukabilinde verilmiş bulıaaacaktır. Peı
tada vaki olacak recikmeler kabul edilmez. 

(5980) 4-4 

lstanbul Jandarma Satınalma KomisyenundaR 
Deınirk.apıdı J rndarma E~yıt ve Levazım anhuında mevcut 4590, 

5000 adet t:ıınire mtıhtaç matranın ü,ıt Üite b~herine altaıııı beı ku· 
ruş t:ıınir bedeli tahmin edilerek tamirleri açık ek1iltmeye konmuı Vf! 

eksiltmenin 15 Ağustos 941 Cuma günil saat on altıda Takıim Ayaz
p1şıı.daki Komisyonu'Duzda icrası mukarrer bulunmuştur. lıteklilerin 
mezkQr anbarda ınatraları ve komisyonumuzda şart kitıfiını rörerek 
243 lira 75 kuru,lult ilk teminat makbu:ı:larile muayyea rün ve 1aatte 
komisyonumuza gelmeleri. (64ı4) 2-4 

.,__, 

T. C. 

Z: IR~AT 
BANKA51 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri 9irektörü: lSMAIL GiRiT 
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Ti!hleeıu Synoptiqua des Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 
5 
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Objet d~ l'adjudloatlon 
Mode Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 

Jours Heures 
d'adiudicat. estimatif provisoiro Cahier de~ Cbargeıı 

Aoıuaıcations au . Rabais 

Constr11ctlons·R6peratlon-Trew. Publlcs-Met6rle• de Constructlon- C•rtogr•phle 

Trav. terrassement terrain sport Mersin, coustr. 
tout autour piste et lieux pr. s'asseoir ainıi 
qu'une route 

Constr. trottoir 
Repar. bati11e hangar 

• .. ecole 

Publiquo 

Publique 
> 

> > orcbestre interieureaıent et exterieurement .. 

CoDStr. anı bitisse aôpital 
Trav. enduit et repar. plancber i la fab. de biere 

de Bomonli (cab. eh. 130 P.) 
Trav. terraasement, conıtr. wurs de ıoutaioement, 

routu et canalisationı au cimetiir• de la ville 
d'Aokara (cah. eh. 11 L.) 

Repar. meıqaee 

Gre a rre 
Pli cacb. 

Pli cach. 

Poblique 

8039 86 

5036 48 
3836 71 
1500 -
1638 65 

7167 41 
2592'.l 25 

222650 -

&16 04 

l I~ ctı le iU ·<. • ı -l tıa: aou~ l fı Centreı (lnsta:ahıı.l.h;.ı. et Mat6rlet 

Articles electriques: 9 lota 
lnstall. electrique 

Gre a rre 

" 80 85 

Ameublen.erat po11r Habitetlon etBureaux·l'aplsserle ete. 

Armoiro pr. habita: 60 p.- table •• reunion: 1 p.- Publique 3975 -
blbliotbeque: 1 p.· table de bureau: 1 p. eta· 
gere: 17 p. 

Armoire pr. produita pharmaceutiquH: 2 p. Gre a gre 

Tranapert·Char11etnent-D6ch•r11ement 

Transport hois de construction: 158-200 m3 
TraHports eereales tlu depôt aux V8i'Oftl •t 

Yice versa 

Co1n~uatHtlef • Carburant • Hult•• 

Boiı: 272 t. 
Bois pr. four: ıoıe t. 
iois de chcoe: 12'0 t. 

> 252 t. 
> 3200 t. 
> 3520 t. 
• 3360 t. 

Boiı: 15-16 t. 
Semi-cok.e: 60-80 t. 
caarben de beiı cie ch~ne: 1,5-2 t. 

Dl vere 

Articles pr. cordonnier: 23 lota 
Havresacs et rourdes 
Articleı de peinture (aj.) 
Tente côoique: ıoe p. 
Fer pr. fer i cbeval: 500 t. (cab. eh. 711 P.) 
boucbonı: 75000 p. 
Asaietteı eu cuivre: lOCOO p. 
pomp• pr. poucire: 308 p. 

Provislens 

Viande de mouton: 108 t. 
Sucre: 109989 k. 

> 50 t: 
F oia: .ıOOO t. 
Paille: ~OQO t. 
io~eiu: 600 t . 
Beurre: 10 t. 
Snon: 20 t. 
Beurre: 15 t. (aj.) 
Diverses prov isiooı et legıameı 
Paille: 960 t. 

• 1000 t. 
> 2500 t. 

Foin: l.:>66 t. 
Viande de boeuf: 25 t. 
Paille: .j20 t. 

> 270 t. 
• 510 t. 
> 300 t. 

Huile d'olivea: 30 t. 
Ble conc:aaae 
Lait: 12 t. 
Yoıhourt: 9.6 t. 
Peules: bOOO p. (aj.) 
Saven: 50 t. (ai.) 
kiz: 4 t. (aj.) 

Publique it m3 10 -

" 

Pli cach. le tcheki 5 60 
• 22848 -
• 25200 -
• 3780 -
• 48000 -
> 52800 -
• 67200 -

Publique 400 -
> 3040 -
, ı•s -

Gre i rre 
Publiqııe 2703 -

• 882 25 
Pli cacb. lap. US -
l>r6 a rre ı. t. 284 35 

• 
> it p. O 80 

Publique 351 -

Pli eacb. 
Gre a rre 

• 
Gre i rre 

> 

> 

• 
• 

Publique 
Gre a xre 

• 
• 

Pli cu·h. 
Gre i ıre 
Pli caı: b. 

• 

> 

Gr6 i .re 

Gre i ıro 

36720 -
53003 78 
24095 -

120000 -
80000 -
39000 -
16000 -
11800 -
25500 -

33600 -
35000 -
87500 -
88-l70 -

1890U -
12150 -
22950 -
l3500 -
27000 -

2040 -
2400 -
4800 -

li40 -

603 - Presid. Li~ue Sportive lçel 

Municipalite Zonruldalc 
288 _ Dir. Gen. Voieı Aeriennes Etat 
ııı 50 Dir. Lycee Coınmerce Ank. 

Cbef. Orchestre Pbilarmonique 
Presid. Repub. 

1075 50 Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. 
C. A. Ecoo. Monop. Kaltataı 

12383 - Municipılite Ank. Oir. Reııtauratioa 

- - Dir. Vakoufı Çanak. 

Com. Acb. lntend. Milit. Ank. 

• 

298 13 Ministore Fınances Ank. 

- - Cgm. Ac:h. lntend. MHit. Ankara 

13-8-41 11 -

a.s ... 1 15 -
15-8-41 15 -
15·8-•U 15 -
16-8-41 10 -

11-s-41 ıs -
21-8-41 10 -

'.!2·8·41 18 -

13-1-41 H -

6-S-41 15 -
, ••. 41 15 -

11-8-41 14 -

4-8-41 10 -

150 - 6ir. Etablissement Jmmirres Teltirdaf 8-8-41 14 -
Office Cert!ales Aıence Akşehir 1 l-8-41 

iusqu'a• 

458 - Com. Uuiveraite lıt. 
1713 60 Com. Ac:b. Intend. Milit. Tophane 
1890 - Com. Ach. Milit. Bolayu 
283 50 " 

3600 - " 
3890 - • 
4610 -- > 

30 - Dir. lnıtr. Pub. Ko11ya 
228 - > 

10 17 

Gem. Ada. lnteud. Milit. Ank. 
202 73 Oir. Gen. Cartoirapbie Ank. 

Vilayet Artknra 
862 50 Com. Ac-h. Gendarmerie Ank. 

16719 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Ac-h. lntend. Milit. Tophane 

,00 - .. 
24 - C. A. Econ. M•n•p. Kalııataş 

2754 -
7950 56 
3614 25 

ColD. Acb. Milit. Elazıı 
Base Navale Maraıara i İzmit 

Co111. Ach. Milit. Bolayır 
> 

> 

• 

18-3-41 
18-8-41 
22-8-41 
22-8-41 

22-8-41 
22-8-41 
22-8-41 
21-8-41 
21-8 ... 1 
21· 8-41 

4-1-41 
19-8-41 

7-8-41 
20·8·41 

6·8-41 
7-8 41 
6-8 ... 1 
8-8-41 

18-8-41 
4-8-41 
4-8-41 
8·8-41 
8·8-41 
7-8-41 
7-8-41 

18000 -
12000 -
5850 -
2400 -
1770 -
3825 -

Com. Acb. Milit. Maltepe ae Topkapı 4-8-41 
) 

Com. Ach. lnstitut Village' Kızılçullu 
2520 - Com. Ach. Milit. Adapazar 
~625 - • 
437S - > 

6·8·41 
18-8·41 
14·8-41 
16-~-41 

18·8-41 
44"!0 - 15·8-41 

Com. Aob. Command. Mil. lst. Fındıklı 1-8·41 
1417 59 
9112 50 
1720 75 
1012 50 

Com. Ach. Mitil. Çanakkale 18·8-41 
• 18-8-41 
> l8-Ş ·41 
> 18-8-41 

Com. Ach. Milit. Topkapı de Maltepe 4-8-41 

153 - Ceıo. Ach. Command. Mil. lıt. Fıntlıkh 
i80 - .. 
720 - Com. Acb. Cemmand. Mil. lst. Fındıklı 

Com. Ach. Milit. Topkapı de Maltepe 
138 - Oir. loıtitul Police Ank. 

4-8-41 
4·8-41 
6-8-41 
6-8-41 
ıt-~·41 

15 -
15 15 
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
14 -
14 -
14 -

11 -
10 -
15 30 
15 -
11 -
15 30 
14 30 
10 .ı.O 

16 -
15 -
15 30 
15 -
16 -
15 -
16 -
15 -
10 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 30 
ı5 -
15 15 
15 30 
16 -
10 -

11 -
11 30 
15 -
15 -~ 
14 _ , 

j 

- ~------------· 
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(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Ç•n•kk•le Deniz Kemut•nhlı Satınalm• 
Komlsyonund•n ; 

kilo 

17000 
sooo 
7000 
1000 

10000 
10000 
6000 

12000 

Beher kiloıunun 
tahmin bed. l'eminatı 

Cm si 

pirinç 
sade yağı 
zeytin yağı 
çay 

,eker 
nehut 
k. üzüm 
k. fasulye 

kuruş 

52 
180 
72 

800 

50 
20 
40 
25 

lira kr. 

1326 -
2160 -
756 -

1200 -

750 -
300 -
460 
450 -

7.1.941 rünil 

> " 
• > 

> .. 

1.1. 941 giinii 

> , 

,. 

17000 k. ot . 6 151 - ~.i .0-11 ·güııil 
12000 Hman :> 90 - • , / 

Alpu 

On beı rün zarfmd11 Çanakk.alede teslim edilmek ıartile 1 
cins ve mıkdarları ve ihale tarihleri erzak ve yem Çanakkal~ f( 
niz komutanlığı satın al•a komiııyonunda pazarlıkla satın ah~ C ör 

Evsaf ve şartaanıeleri her fÜn komisyonda fÖrülecek ist nde 
bizalannda gösterilen kati teminat akçelerilo Dirliltte ihale ııı• .ıaru l 
ltemisyonumuza relıaeleri. '-lın 

ili bi 
lcaret 

Hachmk•y Askert Sabnalma Komlsyonund-" •rr 

• Aıafıda yazılı mevaddm paı.arhk.la eksiltmelt'rİ biularııaP ler 1 

fÜD ve saatlerde Hachmköyde aıkeri satın alma komisyonun:.- "e 
cakhr. Takarrür edecek fıyat üzerinden ° t 15 teminat alın• 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Cinsi 
Sam ye 
Yeıil bio r 
Domates 
Patlıcan 

Ta:r.e fasulye 
Bam ye 
Yeşil biber 
Domates 
Taze fHulye 
Patlıcan 

Bam ye 
Oomateıı 

Yetil biber 
Taze fasulye 
Taze bamye 
Domates 
Taze fasulya 
Patlıcan 
Yeşil biber 
Pathean 

Miktarı 

kilo 
10000 
100fıt 

20000 
80000 
40000 
10009 

6000 
18000 
45000 
90009 
10000 
20006 
10000 
40000 
10000 
20000 
40000 
80000 
10000 
80000 

lhalo ıiln ve sı• l'ica 
6 .1.941 14 Yıl 

> 

• 
• 

5.8.94 \ 
> 
.. 
> 

• 
4.8.941 

> 

> 

> 

7.S.941 

) 

> 

> 

4.8.941 

ı' cd! 
ıf ol'tınız 
17 la n 

ı• ratıa 
14 lacaf 

ı' at b 
ı6 Ilı kıJ 
ı1 1 yıl 
ıf alunoc 
ı1 an 
14 

ı' ı• .any 
14 
lj 
l konı 
ı kon 
ıl bu 

ı' llrıen 
llne 

lstanbul Komuta11hlı ;.tınalma Komlsyo11~:;· 
Y ııpılan eksiltmesine talip çıkına yan aşaflda cins .,e r,r. 

yazılı iki kalem yiyecok maddesi 4 8.941 pazartesi a-ilnü :; 111 

göstirilen ıaatlerde yeniden eksiltweleri yapılacaktır. Şartı:a f 'Gıeb 
gün komi~yoııda jlÖrüleltilir. lıteklilerin belli riln ve saatte ıl en, 

ı k . 1 l . arı 
satına ma omısyonuna ge me en. __ !!ilde d 

Miktarı Muh. lted. lık tem. ~-.. 
1 

Ciaai kilo lira kr. lira kr. ıaıt ~ ~ 
12000 

ıı ıyı 
Süt 2040 153 un 
Yoturt 9600 2400 180 11 İ.at: 

lstenu ul Bolge Senet Okulu Artt1rma Ek•ll"' z~ 
ihale Komlsyonuntl•n: 

• Nevi 
Ekmek 

Miktar Mub. bed. Eksiltme ilk ıl len 
kilo 
35000 

kr. sa. T. K . .S. li'' 
12 25 18.8.941 pazart,.si ıJlıın · 

saat 14 - ~ 1 

!staabul Bölıe sanat okulunun 1941 mali yılına maht~J.ıi u 
eksiltmeye kon11lmuştur. Gereklı mahlmat yukarıda yaı.ıl~,tci 

Eksiltme Caialotlunda Yuksek Mektepler MuhasebeC • e 
,,-ıak 

pılı&caktır. I~ 
lsteldiler Ticaret Odasınıo 194 l yılı vesikuıDı ibraJ• ıo" 

llin olunur. 

ta 

Hert• Umum MUciUrlUIUnden : Aenj 
Harta kıtaıı erlerinin ihtiyacı ıı;ın yataklık ot açık ' :~t 

retiyle satın alınacaktır. 
Eltsiltme ~O atustoı 9-11 çarşamba ıünü saat 

ta ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen bedel tutarı '..!87.5 lira muvakkat teınirı•t 

kuruştur. ~ 

Taliplerin şartnameyi ıörmek uzere her fÜn ve e~111 

yazılı güa ve saatte lominatlariyle birlık.tc komiıyu n• 

A 


