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monculuğu
muzu ileri 
götürelim 

leri yaşlandıkça yüzlerce ıneyvıı 
verdiğıni ve bu meyvaların de
vamlı bir ıı.urel le birbıri hıkibrn 

erıştiklerioi bilırleı. Şu halde 
bir limon ağncı se~cnin her mev· 
siminde lımunun ı vNebılen ve 
sahıbini on sene içınae ıhya l 

llinlar, 

lstanbul Fi yet Mür a1.e be Komisyonundan: 
92 N•ıınaralı ılfın 

lıııaııhul ııiiyeti dalulinde balye halinde birinci nevi kuru otua 
ierek vagonda ve kayıkta aziuıi satış fiyatı 5,5 kuruıtur. 

Memleketimir.ın lımon y6ti~tireceğl 
ııtalı:aları geniş oldufıo halde na· 
cıye cioı\erinin arttırılmnıına im· 

n bulunduğu meydanda ıkcu bu· 
le bir hımı halyadao ve Suriye• 

eden bir ağ-açtır. Memleketimızde 
~imonculuğun ıuKİşafını temin 
için zaruri olan ikinci bir nokta 
şudur kı, limon bahçe i kurula· 
cak yerin soğulı; hava cereyan· 
lurını& maruz kalmamaı;ı eğer bu 
mahzur yoksu Mersin, Adana, 
Tarsus, Antalya, Bodrum, isken· 
derun, Antakya gıbı merlcezlere 
yakın bahçeler kurulabilir. 

Ankara Jandarma SAK 
Yem \t.rbası l 843 

ı--.o=r-~_;:;;.:;..._~c=::':==::::::==~~::::!!~~~~~a~~~~~·a~-~·~rnıooen~~=~==~!!!!!ZR~F!!!!!!•l!!I!!!!!'~!'!!!! 

işbu İnşaatın muhammen ke~if bedeli 306513,04 liradır. 

Er kuadurnsı 1843 

lst. Kcıınut. SAK.: 

İtbnl edilmekte olan limonların 
rdurnur.da yetiştirilmesi tamamem 
ınlı:ündür. 

Yuaıı: LÜTFi ARiF KENBER 

* fr • 

MON deyip gf.'çmeyelim. 

Meyvalar içinde yalnız 
gı&a bakımından değil, 

l ve iliiç bakımından limon 
i ihtiyaçlardan birini teşkil 

Limonun y~rine hiç bir 
aiın olamaz. Ne koruk, ne 
tuzc, ne de asid tartirik 

un gördüğü işi gört:bilecek 
tle değildirler. Bilhassa 
Ve sinirleri tedavi etmek, 
ılara nihayet vermek ıçın 

çok k1ymetli bir mo:yva
lşte bundan dolayıdır ki, 

onu zaruret halinde has· 
Çin elıı kuruştan fazlaya 
lınak mc.cburıyetı haı.ıl ol 
ır. Buna k.arşı biricık çare 
ve Sürıyedeıı her sene de
ıurettc memleketimize it· 
ılmck.te olan 200 ila 300 
alık bir kıymetteki lımon· 
rmkketımızde yetiştırmek 
ı teıııın etmclıyız. Aca a 
bır ış mi? 

e bu ışın hıç bir zorluğu 

• Porlakııl, turunç, manda· 
tişlirebılen Akderıi:r:, Ege 

•deniz narencıye mmtaka· 
tıııldıti kadar lımon ye· 
ılecck iklim ve toprak 

rıı ıhlıva eylemektedir. 
111 Adana ve Mersinde mil-
i ~urette Halayda ayni 

lımon yetıştıril· 

bütuıı bu nnnta· 
Yetişen limonların mık· 

riçteıı ithal edilmekte olan 
uı dörue bır i kadar bır 

lutıuaz. Nareneiye mınta· 
... Portakal ve mandarina 
11 olunan bahçeler nisbe· 
llıon bahçclerı de kurnl· 
lısa 'd' . ı ı bız. limon ithal 
esinden dolayı hiç bir 

oıaruz. kalmazdık. Esasen 
e 

ınınlakaları genıştır. 

Halay ve Akdeniz ıahil· 
. genış mikyasta limon 
1 

tesis edecek kadar ara· 
. 1924 ., . d .. b .. enesın en ılı a· 
ıntakalarda daha ziyade 

l 
Y~lıştirilrnuine ehcnımi· 
ını t' ş ır, Halbuki portaka· 
~e iatihlak zamanı mııh· 
•zın POllakal kuıudufu 
ıs tan 
r sonra portakal ye· 

• 
L Yaz. meyvaları kaim 
"at ı· k ıınon öyle değıldır. 
11 oparılmadığı takdirde 
:z dall . 

arın u~erınde ka· 
Ağ'ac d 

• 11 an koparıldığı 
seıın 

h veya soğuk mah-
av • a depolarında ya· 

Çanak. Deniz Komut. SAK 
Kuru ot ve aamn11 1852 

Seb:r;e 1846 
Kuru soğoa UH7 

lst. E.m11iy;t Müd.: 
llea:r;in 1856 

E.ksiltme evrak lt> lira muk•bilinde Ankarada Sümer bank muame· 
!fit şubesinden alınacaktır. 

Çatalca PTT. Şefliği: 
Eksiltme 2.2.8.941 tarihine müsadif cuma günü saat 16 da Anka· 

da Sümer Bank umumi müdürlütünde yakılacaktır. 
Poatıı nakli J 856 

Ank. Lvz. SAK 
Kalorıfer mıılr.emesı 1861 

U. D. Yolları: 
Dana derisi 1855 

Denız Lvz. SAK 
fel sapan 1..>6J 

Do~u Beyazıt Ask. SAK 
SadeyaA"ı 1856 

Gazıantep Bel dıyeı;i : 
Elbise 1854 

Gumrilk Muhafaza Genel Komut 
Deoıı. .. tölye tıımırnt malı.emesi 1860 

Malatya P. T. T. MuJ.: 
Po.ıa nakli 1853 

M. M. V. SAK: 
Bakır ka:ıan 186! 

Kışlılı: clbısclık kumnş 18o0 
Arka çantası 1847 

P. ı. T. U. Müd.: 
Sontral ~e bokır manşon 1818 

1 opkııpı Mııltc-pesi Ask. 
SıA'ır eti .8<>0 

T. H. K. Geöel Dairt si 
İıkorpin 1848 

lnşaat-1 amirat-Naf ıa lşlerı-Malzeme-Harıta 

SAK 

M. M. V. Hava S .. ta11&:.alme omisyonundan: 
Muayyen gunde talıbı çıkınıyan t.ı.kışehmfo 2.)ÜU hru keşıf be· • 

Muvakkat teminat 16050 lirudır. 
1 tekliler teklif evrakı meyanında şimdiye kadar yapmış oldukla· 

n bu gı bi işlere ve bunların bede lcı ıne fırmanın teknilt teşkilitınıu 
kimlerden terekküp ettıfine ve hangi bankalarla muamelede buludu
duklarına dair ve:ıikalar koyacaklardır. 

Teklif mektup arını havi zarflar kapalı olarak ihale ıünü ıaat 15 e 
kadar makbuz mukabılinde Ankarada Siımer bank umumi katiplitine 
teslim olunaktır. 

Posta ile göııJerilecek teklifler nihayet ihale saatinden 1 saat 
evveline kadar ıelmiş ve zarfın kanuni şeltilde kapatılmış . olması 
lazımdır. Pı>atada vaki olabilecek ~ccıkmeler nazarı itibiira alınaıı
y .caktu. 

Banka ihaleyi icrada serbestir. 

Trabzon VIUlyetl Slhha t lçdmat Muavenet 
fi,UdiJrlUAUnden: 

Eksilt meye konulan iş Trabzon Nümune hastahanesinin 
çamaşırhane ve etüv teıisahdır. 

mutfak, 

Bu işe ait muhammen keşif bedeli 12367 lira 35 kuruıtur. Ka • 

Rıze bile limon yetiştirebilir 
fakat buıün bu faaliyet ıçın ce· 
nup m111takalarında narenceye ıs· 
tasyonlarını arttırmalıdır. Her 
stasyonda :ışıcıhk kurslarını talbı· 
katlı usullerle Öğretınelı ve her 
sene stasyonlar tarafından çekır· 
dek.ten yetiştırılmış ve yıne staı· 
yonlarda aşılanmış olarak bu 
mıntakalar ıı limon yetıştıricil~
rine veya ıuııatörlere paraıız ola· 
rak tevzı urrueli. Aynı zamanda 
ı;tasyonlur ıımon hastalıkları ile 
miıcadeie edılebılecek tertibat ve 
techızat gibi vasıtalara maıık ol

ınaıı ve yeuştırıcı1'!re hııstalıklarla 
nasıl ve ne şcki de mucadele ya
pabıleceğıni bilfiıl gösterruelıdır. 
E.2er bu ı;öyledıklerimiz lüzumu 
kadar ~hcmmıyetle tatbık ve ic· 
ra edılecek olurıa beş altı ı;ene 
zarfında memleketımı:ıin hariçten 
liınon ılhal etnıe~inın öııüııe a-e· 

1 çilmiş olur. Meraklılar ve bahçe· 

dellı bır ınşaat ışı tekrar pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Kati temınntı 37::> liradır. 

Pazarlığı l l.8.!141 pazarteı.i giıııu sa11t 11 de An karada hava 
tınalma komısyonunda yupılac .. ktır. 

sa· 

palı zaıf usulıle eksiltmeye lconulmuştur. 

1 
Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardan ibare tlir. 
A - Ek'1ltme şartnamesi 
B - Mukavele proiesı 

1 G - Bayıudırlık ışleri ırerıel şartnamesi 

sı olmıyanlar limonu buyuk sak· ı 
sılar veya fıçılar ıçinde yetişli· 

rebilirıer. Hatta şehırınm.de bile 

bahçelerde evlcrın balkonlarında 

bu suı etle yetiştırılmış bır çok 
limon saK.sıları vaıdır. H .. sıh Lı

mon işı lama.men bır memleket 

davasıdır. Ve bu davauın 1'urk 
milletı namına kazııııılnıası lii· 

zıındır. Bunun içiu nıtnfaatlerıoi 
eyi bılen ve takdir eden Akde· 
oız mıntakası portakaıcılıırııııı li· 

mon yetişlirmelcrıni ve portakal l 
yetiştirmek için sarf eltıklerı e· \ 
nerit ııısbetinde lımoıı bahçeleri 

1 

tesisine de gayret etuıf' lerinı sa· 

mimi olJrak ta\ siye ~derım. 

EKONOMiK HABERLER 

Arttırma ve Eksiltme 

Kanununa Eklenen 

Muvakkat Madde 
Ankaradan bildıriliyor: 

;,artnamesı l:l,~ kuruş ıııukabılınde komisyondan alınabılır. 
lsıc:klılerın muayyen gun ve uatte r.oınıayonJa buluııwaları. 

is&anbul Nafia .üaüı•ü Unden : 
2:>.8.9-!l 1-iizartcsı guııu saııt l:> do lstaııbuldn naha müdurlıiğü ı 

eksıltmc komıı.yoııu odasında ı).fü.14 lıra keşıl bedellı 1 tıınLul bi

ııucı oı ııı oKuı lamır.ı\l çıK ek5ıltmeye koııuhuuşlur. 

Mukavele, eıtsılluıe, bayıııdırlık ışlen genci, hususi ve feııni şart· 

namelerı, proie keşıl huıasasıyle burıa ıııuteferıi dığer evrak dnıre

sınde göruıccek.tır. 

Muvakk.ıl temınııt 114 ıra 77 kuruştur. 

D - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi 
Sıhhi tesisata ait umumi ve fenni şartname: Hususi ıartname, 

keşif cetveli. isteyenler bu ıartname ve evrakı 240 kuruş mukdi· 
linde Trabzon Nafıa Müdürluğunden alabilirler. 

F.ksiltıoe 25.8.9·11 tarihinde Pazartesi rünü saat 15 te 

Sıhhat Müdürl.ığunde toplanac11k Eksiltme Komisyonunda 

caktır. 

Trabzon 

yapıla-

Eksiltmeye girebilmek için isteklileriu 927 liua 55,5 kuruşluk 
muvakkat lemınat vermc:ıi ve bundan başka 941 yılına ait Tıcaret 

Odası kayıt vesıkuı ile ıhale ıünuncien en az sekiz fÜn evvel 
Trııhzon Vııayetıne müracaat ederek Vılayelten alacaklan bu işe 
ait ehlıyet vesikasını ibraz etmeleri ınecburidir. 

Tcklıf mektupları yukarıda yJbrada yazılı sutteıı bir saat evve

li ne kadar Trabzon Sıhhat Müdiırltiğuııe getiriler~k Eltsiltme Kom is· 

yuuu Rdslığ"İne makbuz mukabiltnde \•eı ilecektır. 

lateklılenn en ıız bır taahhütte llJOU lıratık bu ışe benzer iş yap· 
lığına daır ıdarl"lerınoen alınış oldu~u vesık lara ıslımıdeıı lst .. nbul 
vılayetıne muıııcaatln eksııtuıe larıhınaen latıl ~unlerı hı.ırıç 3 gun 
evvel alııımış dıtıyet ve 9-il yılma aıt tıcaret odan vesıkalıu ıyle 

ıelıne.erı. 

Reşadiye Belediyesind ·n : 

Posta ile iÖnderılecek mektupların nılıayet yukarıda yazılı 

f saate kadar gelıoiş olıuası ve dış zarfın mtıhür mumu ile kapa

\ tılmış olması lazımdır. Postadıı vuku bulacak iacikıueler kabul edil· 

ReşaJıye kazasıııJa ıncvcut kaplıca lıaınaıııı binıı.sınııı yeniden iıı· 

~ası 1.8.Y'il tarihinden ilibaren '.lO guıı nııiddelle açık ekı;ıltrneye ko
nııımuştur. 

1 
lhaıeıi :l0.8.!141 tıırihıııde Reşadi.ye Beleuiye E.ucumeni lıuzurıle ya• 

pılacaktır. 

1'.eşıf bc:delı 2)80 lira :>J kuruştur. 

Vlııvakkat teınıııal akçesi 193 lıra 5!> kuruştur. 
Ahşap kıamına aıt kereste belediye tarafından verilecektir . 
E.ksiıtmeyı: işlırak elmek ıçın 2490 sayılı kanuııda göshırilen ve· 

sıkaları ıbraz etmek ve şartnamesini ~ormek İ!ilıyenlerin RMadıye 
Bclediyuint müracaatları. .. 

SUmer Bank Umum MUdUrlilğUnden 
Nazillıde ınşa etlirılecek işçi apnrtımnlar ile bunlara ait yol ka· 

nalızasyoıı, harici su tesisatı gibi inşaat kapalı zaı f usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

-·-:zcrev:z-rn=m= := 35ar5-:arı:-rw 

hasebe kanununun teminat hak
kınduki hiıkümlerine riayet olun
mak kaydilc mal s.ıhıı alını.le. 

imkanı kıılmamışt.r. 

-
İplik tevziatı devam ediyor 

Sumerbank bugünden itibaren 
ihtiyacı olan fabrikalara iplik 
tevziine başlıy c ktır. 

ıııe z. 

Yo~"a' N.tfıa MildilrlillUnden: 
Eksiltmeye konulan iş: 
Yozgat - Sorgun yolunun ş"lıir dahilinde yaptarılacak 62722 lira 

38 kuruş keşifli parke kaldırım ve kanalizasyon işi: 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C Nafıa işleri genel şartnameıci 
O - Şose ve köpıuler fenni şartnamesi 

E - Hususi şartname 
F - Keş•f, metraj, proje 
lstckliler Yozgat daimi encümeninden bu evrak ve şartnameleri 

görebilirler. 

Eltı.iltme 28.8.941 perşembe günü saal 15 de Yezıat daimi encft· 

meninde yapılacaktır . 
Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 4387 lira muvakkat teminat 

vermeleri ve bundan b.ışka aşafıdaki vesaiki haiz bulunmaları lizım· 
dır. 

A - En az 15 bin liralık yol inıaatı yapmış bulunması 

B - ihale tarihinden üç gün evvel müracaatla ekıiltmeye rire

ceklerine dair vesika almaları. 
C - inşaat başında daımi sur~tte bir mühendis veya fen memuru 

lUzuce h 
e mu afeza edıle· 

n lıaı 

Arttırma, eksiltml'! ve ihale ka· 
nununa bir muvakkat madde ek

lenmesi hakkındaki kanun layiha· 
ıı Meclis Umumi Heyetıne sevk 
edılmişlir. Maliyc Encumenı maz· 
batasında ezcümle şöyle demek
tedir: Memleketimize ıthil olun· 
ması zaruri bulunaıı bazı eşya ve 
malzemenin teminı yeni Cihan 
Harbinin şümOI dairesini geniş 
letmış olmasından dolayı bir iıti 
piy4 saya iııhısar etmiş ve bun· 
lar da dığer memleketlerden 
vaki miilemadi talebler karşısın· 
da ıhzar, tediye ve teslim şart· 
larını kendi hususi vaziyeti rinin 

icablorına ıöre tayin etnıeğ'e 
başlamışlardır. Bu hal müvace· 
he inde de zıltrolıman artırma, 

ekııltme kanunu ılc umuwi mu• 

Encümenimiz 19J9 harbinin de· 
vanmıa ve arttırma, eksıltme ka· 
nunıle umumi ınuhaıebe kanunu· 
nun bükumleriııin tatbıkı kabil 
olmıyan hallere münhasır olmak 
şartile Hukılmete istısnııi seliihi
yetler vermeği istihdaf eden la· 
yihalan aynen ve müttefikan ka· 
bul e\mıştır. 

Fabrikaların en ziyade ihtiyaç• 
ları olan 24 numara iplikten Sü· 

merbankın elinde fazla mıktarda 
mevcut olduğundan lalip!ere is· 
tediklni kadar ı4 numara iplik 
verilmektedir. Bundan başka nıa· 
m:ıralar ihtiyaçlar naz.arı itıbııra 

alınarak sıraya konmuştur. 

bulunduı ulur. 
Teklif mektuplarını yukarufa yazıla aaalten bir saat evveline lt4 Jar 

daimi encümene gtlirılecek encllmen reislitine bir makbuz mukabilin· 
de verilecektır. 

1 
onun kullauılması 

ı:n Ve l zaman mefhumu 
1 llıon senenin her ayın· 
nuı de k 1 

•rı u lanıldıtı ıçin 
ııı Yet t• l t ış ıri me~i por-
l!Jlırıı . 

ınesınden d aha 
ır. Limon t' ı· l . ye ış lrı ecı· 

Posta ile gönderilecek mektuplar nihayet yukarıda yazılı saat• 
ten bir saat evveline kadar gelmiş olmaıı ve dış zarfının mühür 
mumu ile ıyıce kapatılmış olınaaı şarthr. Postada olan ıecıkmoler 
kabu\ edilmez. 

• 



" .. MONAKASA GA7.ET!SI 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi İstanbul Belediyesinden: 
Tahm. bed. Teminatı 

118 irnalı 
rciınek· ı 

Claıl Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakaaalar 

l•ta•t. Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Şose inş. Mersin-Silifke yelu arasında aç. ek.s. 
Hamam tamiri kapalı z. 
Kanalizaıyoo yap. 135 m. aç. elcs. 
lldnci erkek liıesi binası tamiri • 
Foça inhisarlar .idareai ambarı tamiri paz. 
lık okulları binuı tamiri aç. eks. 
Şoşe tamiri ve imalatı ımaiye inş. (teaıJ·) paz. 

ilaçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt Haatahane Lv z. 
Edviye alih tıbbiyesi aç. eks. 
Saf hamazı kibrit: 15 t . kapalı z. 

Etnv makinesi (temd ) 

6!H8 OS 
10263 24 

5S4 50 
1995 55 
504 9S 

1970 08 
15371 2, 

12300 -

E.lektrlk Hava9a:ıu-Kalorlfer (Tealsatt ve Malzemesl) 

Yuvarlak lcuru pil 3 düzüne paz. 
Biriç megger, on mentre, kordon pcnse,elektrık freni, • 

ıurfit duy, telefon ttli ve kordonu • .ı. malze-
me 23 kalem 

Elektrik aıotörlü fantrifüi su tulumba11: 1 ad. • 

Mensucat, E.lblse, Kundur Çama,.,, v. •· 
Yataklık bez: 71300 m. {şart. 178 kr.) kapalı z. 
Deri caket: 3000 ad .. hart. 2 L.) 

Kaput bui: 7CCO m. (Bakırköy cimi 90 cm). 

Yazlık elbise kuması 214194 m. (şart. 782 kr.) 
Kışhk elbise kuması: 6()800 m. (şart. 940 kr.) 
Kaputluk kumaş: 28250 m. (şart. 495 kr.) 

aç. eks. 

kapalı :ı. 
) 

• 

--
1800 -

m. O 50 
150000 -

m. O 28 

> o 7J 
> 3 10 
" 3 50 

MobUra, bUro ve ev e•r••ı. M11,ambtl Hala v ••. 
Yemek aıasa91: 3 ad. 

Matbaa ı,ıerl Kartealye · Yazıhane t.evaaımı 
Ankara telefon rehberi buhrılmall: 6009 ad. kapalı z. 

Kereste, Tahta ve aalr• 

Çam tahtası: 40 ad.·çivi: 4 k.·menteıe: 30 ad. pu. 

Nektlrat, Botaltma, YUkletme 

Muhtelif nakliyat yap. 
Kok kömürtı nakli: 1330.5 t. 

kapalı %. 

aç. elts. 

Mahra.kat, Benzin, Makine raııar• v. •· 

Dökme benzin: 75000 litre 
Manral kömürü: 57.6 t. 
Odun: 170 t. 
Fırınlık odun: 100 t. 
Meşe kömüril: 165.5 t. 

MDteferrlk 

İnce ip: 350 k. 

Kalın ip: 300 k. 

kapalı z. 
aç. elts. 
kapalı z. 
paz. 

" 

aç. eks. 

• 
Ateş tutlası lokomotif için: 25 kalem (şart. 180 kr.) kapalı z. 
Çinko 11 ve 12 No: 4372:> k. 
Makara tiresi No 40: '20000 ad. No 1: 3000 ad. 

No 16: 2000 ad. 
Ziftı 192 k.·zımpara taşı, elmas cam kesmek ıçın 

. zımpara eğeıi musluk, rende çekiç, badana 
fırçası v.s. malzeme 19 kalem 

Tutkal: 6 t. 
Bezir yağı: 10 t. 
Boya: 5 kalem 
Hot'tum: 100 m. 
Y aofın söndürme aleti tamiri: 10 ad. 
Muhtelif kundura malzemesi 
Mutabiye malzemesi: 12 kalem 

Erzak, Zehlre, Et. Sebze. "· •· 

K. ot: 8 kalem (tashih) 
Yalancı dolma: 3160 kutu (500 ıramlılc) 

Kavun: 20 t.-karpU%: 15 t.·üzüm: 8 t. 
Seb&e: 11 kalem 

Ekmek, yat, erzak ve yaş aeb:ıe (tomd.) 

Butday: 1300 t. 
Saman: 600 t. 
Sadeyatı: 15 t. 
Pirine: 15.6 t. 
Koyun eti: 5 t. 
Saman: 932 t. 

» : 1200 t. 
• : 3694 t. 

Süt: 12 t. (temd.) 
Yoğurt: 9.6 t. 
Tavuk: 6000 ad. 
Pirinç: 600 t. 

pu. 

) 

• 
• 

paz. 
aç. eks. 

kapalı z. 
paz. 

aç. ekı. 
ıt 

• 

kapalı z. 
, 
• 
> 

aç. eks. 
kapalı z. 

, 
> 

paz. 
> , 

> 

7000 -

75350 -
3651 -

19650 -
k. o 07 50 

k. o 03 
11S85 -

k. 1 80 

480 -
36520 -

o 94 25 
S221 20 

4800 -
15000 -
10475 -

4738 -

2535 -

156000 -
18000 -
k. 1 70 
" o 44 
2500 -

63830 -
84000 -

240110 -
2040 -
2400 -

288000 -

Teminat Müracaat yeri 

- - .Mersin Vilayeti 
769 74 Kütahya Vilayeti 

41 60 İzmir Belediyesi 
İzmir Nafıa Müd. 

37 87 lzmir inhisarlar Başmüd. 
Ank. Valiliği 

115'2 84 Bilecik Viliyeti 

137 - Edirne V alilifi 
92.l 56 9. D. Yolları Ank. ve Haysarpaşa 

Vezneleri 
Kırkağaç Belediyesi 

Deniz Lv:ı. SAK Kasımpaşa 

Adliye Vekaleti Ank. . 

Günü Saa 

14-8-41 
28-8-41 
20-8-41 
21·8·41 
15-8·41 
11-8·41 
5-9-41 

10 -
lS -
16 -
11 -
15 -
15 30 
ıs -

22-8-41 ıs 

22·8-41 15 

13·8-41 14 -

12-8-41 14 ........ 

12-8-41 15 -

12S 80 

ıs 63 

17 83 

28 70 

18 68 

12 08 

.. 
9 44 !)ultan Ahmette Alemdar mahalle inin Y~ (8 

batan caddesinde 11 No. lu ev ankaJI"" olllcl çuv 
satışı. ıir eak:i 

1 17 Eminönünde Hobyar mahallesinin Yeııi; n ve c 
caddesinde 58 No. lu dükkan ankazını• llt demiı 
tışı. "'· eşy 

1 34 Eminönünde Hobyar mahallesinin Yeni ,1 
caddesinde 54 No. lu dükkan aııkazın•11 fYası 
tışı. 

2 lS Beyazılta Camcı Ali mııhallesiaiıı OrJıı~--
desinde 60 No. lu Münhedim bınadan 
ankazanın salışı. 

1 40 Eminönunde Hobyar mahallesinin H ıek• 
mamı sokağında 7 No. lu dühan an"_,._ _ _. 
satışı. 

O 91 Eminönünde Hobyar mahallesinin Ytn• 
caddesinde 52 No. lu dükı:iin ank ~ın• 

tışı. 

120 00 9 00 Vılayet kanağı bahçesinde bulıııı.ın k• 7 c 

demir vesair malzemenin satışı. 

Tahmin bedelleri ile teuıinat mikdarları yukard yaııb 
ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve ~ 
lat Müdürlüğ'ü kaleminde görülebiHr. lhale 11.8.941 cuma giiııl 
H de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat 
buz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi En *P 
de bulunmaları lazımdır. ___./ 68 

270 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 15-8·41 14 30 !'!!!!!'!!!!!'!~!!!!!!"!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!~~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!'~ 

2673 75 Anlc. Jandarma Genel Komut. SAK 
8750 - O. D. Yolları Ank. ve H. paşa 

Vezneleri 
147 - Devlet Kıtapları Mutedavil Sermayesi 

90068 08 
10674 -

6193 75 

Müd. Ank. Cad. ikdam Yurdu 
Ank. Jandarma Genel Koır.ut. SAK 

• 
,. 

- - Ank. Lvz. SAK 

525 - Ank. Belediyesi 

- - Ank. Lvz. SAK 

26·8-41 15 -
25·8·41 15 30 

2'2·8·41 10 -

23·8·41 11 -
25·8·41 11 -
25·8-41 15 -

11-8-41 15 -

22-8--tt 16 -

9·8·•H 12 -

5018 - lzmit Akçıkocıt ilk Okulu Ask. SAK 23·8·41 11 -
274 42 lst. Belediyesi 11-8-41 14 -

1473 75 T. H. Genel Mrk. 
32 t - lst. Belediyesi 
178 50 D. D. Yolları 3 cü lşletıne Balık.esir 
4)0 - Ank. Lvz. SAK 

1737 50 Ask. Fab. U. Müd. SAK Anlc. 

25-8-41 
25·8·41 
25 8-41 

9·8·41 
18-8·41 

15 -
14 -
10 -
10 -
14 -

47 25 Devlet Kitapları Mutedavil Sermayeai 23 8·41 10 -
Müd. Ank. Cad. ikdam Yurdu 

36 - > 

2739 - D.D.Y. Ank. ve H.paşa Vezneleri 
Tophane Lvz. SAK 

783 18 Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

720 - Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 
2250 - , 
1571 25 • 

Ank. Lvz. SAK 

• 
> 

355 40 Harta U. Müd. Ank. 

23-8-41 
23-~-~1 

12-8-41 
11-8-41 

12·8-41 

18·8·41 
lS-8-41 
15-8-41 
12-8-41 
9-8-41 

12-8-41 
2:>-8-41 

10 -
15 -
14 30 
16 -

14 -

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

Çanak. Ask. SAK. 28-8·41 11 -
Hadımköyde Ordu Çetmesi Ü:ınindo· 9·8-41 11 -

ki Bahçede Ask. SAK 
277 - Galatasaray Lisesi SAK · 25·8·41 14 45 
1~0 13 Mersin Deniz Gedikıi Erbaş Orta 21-8-41 14 -

Okulu SAK 
Hyvan Saflık Memurları ve Nalbant 19 8·41 14 -

Mektebi Müd. 
9050 - Siirt Ask. SAK 
1350 - Euincan Ask. SAK 
1837 50 Giıeson Ask. SAK 

315 55 » 

187 50 Çorlu Ask. SAK 
4441 50 lıt. Komut. SAK Fındıklı 
5450 - > 

13255 30 , 
306 - • 

360 - " 

• 
- - 1opkapı Maltepesi Ask. SAK 

25-8-41 10 -
26-8·41 15 -
10-9-41 16 -
10-9-41 16 -
14-8-41 11 -
26·8·41 15 30 
26-~4 l 16 -
26-8-41 16 3Cı 

11-8·41 16 -
11·8-41 16 -
15·8·41 11 -
13·8·41 10 -

ilaçlar, Klinik ve fspençiyarr afat, Hastahane Lvz. 

Kırkalaç lleledlyeslnden : 
2.8.941 tarihinde açık eksiltme aretile satın alıoacatı ili' 

bin lira muhammen bedelli etüv ma\cinesine talip çıkmadıf1 

siltme 13.8.941 çarşamba günü saat 14 e bırakılmıştır. 1 tap t· 
9 mezkür günde belediyeye müracaatları ilin olunur. 2 3 

~.i 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!~!!!!!!!!!"!~-~_.~~~~!!!!!!!!'!!~~~~!!!!~~~"'!"-

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

D. D. Yollara ı,ıetme Umum MUdUrlUjUnd,
Muhammen bedeli '44400 lira olan ubit ve seyyar teli 

neleri ve teferrüatı 22.Y.941 pazartesi rünü saat 15 de ;,i 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe rirmek istiyenlerin 3230 liralık muvakkat teaıiı>' 
nun tayin ettiti vesikalıırı ve tekliflerini ayni gün saat 14 
komisyon reislitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 .uruıaAnkara ve Haydarpaşa voznelet' 
m akladır. 

!!!'!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!'-~~!!"'!!!'"9!'~~~~~~~!!!!'!!~~ ·-: ısa 

~ his. Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

lstanbul Levazım Amlrllli Satlnalma 
Tutarı ilk teminatı 

Komlsyo-' 

Miktarı lira 
875 

lira kr. Cinsi 
65 63 ıiyah vatka. 2500 adet 

20000 metre 
36000 > 

10000 > 

6üJO 
10000 

6000 

450 - kurşuni astarlık 90 
sıo haki .. 15 4 -5 
450 tali 70 •uhamı 

3000 > 3YOO 292 50 l 
4-

kıl te i 
40) k l •uhanı 6000 o astan 

·<&-6 
400 > oOO 45 t. ıkotın la,. i 

5000 • 10:>00 787 50 astarlık sateo, 240 

7000 • 5600 420 lavaatin aatar. ali~ -
Yukarıda yazılı malzemeler pazarlıkla satın alınaeaJttır· a 

taliplere de ıhale euilebilir. Eksıltmesı 13.8.941 çarşaııı~k 910~ 
14 de Tophanede lst. Lvz. aaıirlıği satan alma lcumisy<>11~ci 1?tı 
caktır. faliplerın belli vak.itte koınısyona ~elmeleri. ND llı.ı 111

d' 
misyonda ıörulur. ktaınl * • • ili 

3000 adet deniz caketi ahaacaatır. Bak: D. O. Yoll.ıt Ma 
---.; 

Kereste, Tahta ve saire 4 
lstanbul Lv. AmlrllGi Satınalma Komlat~bla~n 
Seherine 250 kuruş tahmin edilen beheri ıld parçadall,,ı te Anı 

adet mahruti çadır direti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltıı> hıııor 
çarşamba fiinü saat 14,30 dıı Toph mıode 1st. Lv. aıııirl 1' 
komi yon unda yapılacaktır. ol doba 

İlk teminatı 1194 ti. adır. Nümune ve şartnamesı ~ A 

rülur. &ayılı 
- /terlt 

D. D. Yolları işletmesi U. MUdUrlUOil şartla 
Muhammen bedeli (12000) lira olan 3.40 - 4,00x~ tlırı. 

-0,15 metre eb'adıoda l:>O metre mikabı karaağaç dl, A. 
1941 Cuma günü saat (1:>,30) 011 beş otuzda Haf f litin 
binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı ,_,.r 
alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek istiyenleriıı (900) liralık mu~ t' 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini rrı"!' ~ 
ayni gün saat (14 ,30) on dort otuza kadar korn•W 
vermeleri lazımdır. 

Ba işe ait şartnameler komisyondan parasıı 
maktadır. 

- I 
D. D. Y0Uar1 10 cU lştetme MUdürlll' M 

Muhammen bedeli Dörtbin beşyüz lira olan. 
4 - 6x0, Wx0,20 eb'adıoda yüz metre mikap " muhammen bedeli Dörtbin üçyüz lira olan, I 
4-6x:O, 30x0,30 eb'adında yüz metre mikiP ç 

muhammeu bedeli ikibin ikiyüz elli lira olan, / 
4-5ıt0.20x0 20 eb'adında elli metre mikip 

muhmmen bedeli iklbin yuz lira olan, 
4-5xO,ı5x0,2S eb'adında elli metre m ika p 

~-------------------------------------------••••••••••••••J~m:uh:•:m:m:en~b:e:d:e:ll~ik:i:b:lo fİlZ elli lira olan, 



CB Müzayedeler 
~el çuval elektrik u~ilsü motör ak d ır k" • samı, e· ti cı 1 masa, dolap demir kasa v.s. 
İn ve ev ankazları 

t demir v.s. malzeme 
\'s. eşyayı tliccariye 

paz. 

• 
> 

paz. 

aç. art. 

paz. 
> 

aç. art. 

> 

4800 - 721'l -
12750 - 1912 50 

1000 -
1000 -

120 - 9-

• 

MONAKASA GAZ!T!SI 

~k. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 15·8-41 

• 15-8-41 

Ank. l.vz.. SAK 11-8-41 
, 12·8-41 

> 11-8-41 

lzmir Gilmrük Başmüd, 1~·8-41 

lst. Belediyesi 11·8·41 
11·8·41 

Be-yoğlu 4 cü Sulh Huk. Hak. lı.t. Çi- 16·8·41 
;rek pazar Fındıkliyan han. 

Beyoğlu 4 cü Sulh Huk. Hnk. Şişli 12.14·8-41 
Bulgar Çarşısı No. 12 

16 -
10 30 
15 30 
11 
15 -

ıı; -

14 -
14 
14 

14 

Topkapı Ma1te,>as1n:teki Satm'!l•ma Komisyonundan: 
sı 1.8.~41 tarihinde pızarhkla nlıııacak 9838 ton ayaktan sığır veya 
ğır etme talıp çıkmııdığınd:ın takrar pa:ıarhkla satın alınacaktır. 

k Evsaf ve hususi şartları Topkııpı Maltepesinde askeri salınalma 
0 nısyonunda görülebilir. 
~optan ihale edileceği gibi kısım kısım da ihalesi yapılabilir. 

1 k
hale 9.8.941 cumartesi günü saat 11 de komisyon binasında 

aca tır. ya· 

l'uları 3443300 liradır. 

Kat'ı teminatı 234098 liradır. 

Çanakkale Askeri Satanalma Komla d . 
B h k·ı yonun •n . 

e er ı osu 41 kuruştan 3o bin 5ığ t. 
ye konmuştur. ihalesi 28 

8 
y41 ır e 

1 kapalı zarfla eksiltoıe-
• · • perşl"mbe gunfi saat 16 30 Çanalcka 

lede aı.kerı sahnalma komisyonunda yapılacakt 11._ , • -r d T ı ı· · ır. ıı:. temınatı 1107 
ıra ır. a ıp ıplerın k anuni vesılc.alıırilc l ki f kt 1 . · d ı e 1 me up arıcı ıhale saa-
tın en saat e\ vd komisyona vermel . erı. ayni giin sant 14 e kadar K< misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bn işe :ıit şnrln:ımeler Komi ) oııdıın pıırıısız olımık dıığ'ıtılmıık-~, Em ı ak Alım Satım ·işleri .. 

ra':a~t~ı~l~ı~k~E~m~l~i·k ................................... _.~ ----Kıymeti Teminatı Mevkii Müracaat Tarih 
Yeri 

----- -------- ----- ----
73S -

680 -

958 -

518 -

Samatya Sancak- Emlak ve Ey- 4.9.4110 
tar Hayrettin Ma- taın l::Jaııkası 

hıı\lr.~i· Etki Pa· 

mu\.:ç 11Tatyos Ye· 
ni P. mukçu Sok. 
E.ski 5 Y e-ni 7 

sayılı 

Kumkapı, Nişan· 
cı Mthmet Paşa 
Mah. Havuzlu Ha· 
marn Sok. E~ki 49 
Yeni 53 pafta l 15 
adıı 746 parsel 2 
Hyılı 85 ml"tre 
murabbaı aralığı 

olan 
Kadıköy Rasimpa
şa Mah. Söğütlü 
Çtşme Cad. Eski 
18 mükerrer yeni 
269,'271 ada 23? 
parse\ 6 sayılı 

131,50 metre mu· 

rabbaı altındı- dük· 
kanı olan bahçı:l 

Üsküdar, l'az.arbıı· 
şı Mah. E.-;ki top· 
ralc, yeni Boybe· 

yi Sok. Eski 34 
ye'ni 40,40/1 40/2 

4.9.41 10 

) 4.9.4110 

4.9.41 10 

t .Jır. 

M. M. V. Hava Satanalma Komisyonundan : 
Talibi zuhur etmiyen 15 orta, 10 bu yük ve l O küçük bııkır kazan 

pazarlıkla satın alınacaldır 
Muhamml"n bedeli 2560 lira olup kati teminatı 384 liradır 

Pazarlığı 9.8.941 cumartesi günü saat 11 de Ankara hava sıılınalma 
komisyonunda yapılacaktır 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. l)teklilerin muayyen 

gün ve saatte komiııyonda bulunmaları 

Bay1nd1r Belediyesinden 
Memle-kete Cari paşa suyu yollarının tamiri için mubayaasına 

lüzum görülen 500 torba çimentonuıı 30.7.941 tarihinden 19.8.941 
tarihine kadar 20 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Talip 
olacılnrın B,.lediyenıiz Eııcünıenine müracaatları ilan olunur. 

Adllre Vel<lletlnden 
Temyiz mahkeme birinci reislik otoınobili pazarlıkla boyana-

caktır. 
Talip olanlarn 11.8.941 pazartesi günü saat 15 e kadar Yenişe· 

hirde veka\el bin sında levaz.ım ve daıre müdürlüğü odaı;ında top· 

lanan eksiltme komisyona müracaat etmeleri ııin olunur. 

Gazmaske Fabrikası MUdUriyetlnden : 
Fabrikamız tevıiİi inşautı için 200 bin adet birinci nevi t ıı~l.ı 

5.8.941 tarihinden itibaren 1 US 941 tarihine kadar kapalı zarf u u· 

liyle eksiltmeye kr.ınulmuştur. 
E.ksiltme 11.8.941 paı:artesi günü saat 15 de Mamakta fabrika 

müdüriyetinde yapılacaktır. 
Talipleı nüınunelerıle birlikte teklıf ınektuplarıııı o giin sA11t 14 e 

kadar fa"orika müdüriyetine vermiş bulunına\ıdirlar. 

latanbul Lv. Amirliöl Satmalma Komisyonundan : 

968 -
taj 40 sayılı 

Bilyükada, Cami 
Mah. Çarlufelek 
Cad. yenı 9 p:ıfta 

4.9.4110 
7200 kilo keçi kılı alıııacaldır. Pazarlıkla eksiltmesi 11/8 941 

Pazartesi giinü saat 15,30 da Tophanedc5 Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin tr-klıf dr cekleri numunelerden 
alınacağından isteklilerin belli vakitte nümunelerile komi~yon gelme· 
leıi. Keçi k1lı debağat malı olmıyacakhr. 19 ada 18' parsel 

1 saydı 1556,50 
metre murabbaı 

4-Sx0.30x0.30 eb'adında elli metre mikabı Çam azman ve 

uhammen bedeli dokuz yüz kırk lira olan 

Ankara Belediyesinden : 
Beltdiye ihtiyacı için 300 bin adet pnrke taşı pazarlıklıı alına-

caktır. 

Çorlu Askerl Satanalma Komlsvo d , nun an: 
5 bin kilo kesme makarna alınacaktır Paz.arl ki · k ı · · ı a e sı tmeıu 12 

ağustos ~4 l salı gunü &ant 1 S d Çorluda aslıter·ı ı;at ı k • . ına ma omısyo· 

ııunda yapılacaktır. Evsaf ve numunesi komisyonda go uı- T · 

70 
. , r ur. emına-

h J. lıradır. f aııpl rin be\ i vakılle komisyona crelmele · * • rı. 
* * 40 on sı~ır eline 40 kuruş fınt pııhalı gôrüldünden pazarlıkla 

eksıl.tm~sı ı:>.8.9 ll cuma güı u ııatıt 15 de Çorluda askeri •ahnalma 
ko~ısyonun~a yapılncoktır. feminııh 1200 lıradır. Taliplerın belli 
vakıtte komısyona gelmeleri . 

(DEVAMI D0RD0NC0 SAYFADA) 

--

rb VTtf~lf EMtRYOl(ARl~'E rtMAHLAnf. 
t <~ f is L tTM r.-={j E r·if l ·o r R [J~tôRf Ü G-U fi o EN 
L-_: - .- - . . - . 

Muhammen bedeli 150,000 (Yüzelli bin) lira olan 3000 adet adet 
deri caket 25.8. 1941 Paz.ırtesi glinü saat 15.30 da kap ı f lü ·ı A k • a ı zar usu 
ı e n ara da ıdare binasında sııhn ahnacaktr. 

Bu işe gi.rmek. isteyenlerin 8750 (Sekiz.bin yediyüz elli) liralık mu
vak~al temınat ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat !4.30 za kadın Komisyon ReislıX-ine vermel · ı· d • ıs erı azım ır. 

Şartnameler 200 kuruşa Anlc.ara ve Haydarpaşa veznelerinde a-

lı maktadır. (6776) 1-4 . ... . 
Muhammen bedeli (3300) liıa olan 1500 kilo Beyaz Emaye Boya 

(15.8.19i1) Cuma günü saat 11 de Haydnrpaşada Gar binası d h'
lindeki komisyon tarafıııdan açık ek~ltme usulile salın alınacaktır~ 

1 

Bu işe gmoek isteyenlerin (247) lira (50) kuruşluk muvakkat to· 
minat ve kanunun tayin ettıği vesaikle birlıkte eksıltme günu saati· 

ne kadar komisyona müracaatları lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

(6342) 3-4 

'
.,.-----~-, 

ınhısarlar U. Vlüdürlligünden : ... ______ . _________________________ _., 
1 - Şartnamesi mucibınce <15• kg. romaren esansı salın alınacaktır 
2 - Pazarlık 19.8.941 salı gunü saat 10,30 da Kabataıta Levazım 

Şubemız Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname sözu geçen Şubeden bedetsız alınabilir. 
4 - lsteı..ıılerın t<Ayııı olunan guıı ve saatle teklif edeceıderi fıat 

üz.erınden • 7,";) gu~enme parasıyle birlikte ınez.lulr Komisyona 

4- Sx0,09x0,30 cb'adında elli metre mikabı cam aıınan ve 

uhammen bedeli Beş bin beş yüz kırk lira olan, 
"4-6x0,05:-0,08x0,20-0.30 eb'adında Yfü: metre mikip çam 

la ile muhammen bedeli Beşbin beşyüz. lira olan. 

Muhammen be<l"li 22500 liradır. 
Teminat 1608 lira 50 lrnıuşlur. 
Şarnameıini ~örmek vo bedelıliz alınak istiyrnlerin de 12.8.Q41 

sah günü saat 10,30 da belediye dairesinde miiteşekkil ılaiı:ni encü-

müracaatları. (6624) j-4 

* * * 
1 - Evsaf listesi mucibınc maa nıotör 2 adet santrifuj tulumba 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
4 - 6x0,02-0.03x0,20-0,30 ed'adında çam tahta kapalı zarf 

alile 21.8.941 perşembe gürıü saat 15 de Erz.urumda 10. işletme 
~sında satın almacaktır Bu işe girm·dt isliycnlerin l2())0.5C) lira. 

. ~uvakk;ıt teminat ile kan .1nun tayin ettiği 'Vesikaları ve tekli· 
eını ayni gün saat 14 e kadar komisyon reialiğine vermeleri 

~m 1dır. Şatnameler 137 kuruş mukabilinde Erzurum veznesinde 
1 maktadır. 

!ahrukat. Benzin, Makina yağları 
!nkara Adllyeai Sabn Alm• Komi yonL&ndan: 

lahhnkar~d~. Kalaba köyü civarında bulunan mahkOm çocuklar 
• A •nesı ıçın 40 ton meşe odunu 21.8.94l perşembe günü saat 15 

nkara c. muddeıumumıliğinde toplanacak satınalma komisyonu 

Uz~und~ ~çık e~siltıne s~re~i~le -~ah~ alınacaktır. 
d ks •hmını bedelı 1200 bın ıkı yuz lıra ve muvakkat teminatı 90 

0 an liradır. 
la Açılt eksiltmeye iştırlik edeceklerin 941 yılı ticaret odası ve 2490 
l yılı kanunun /. ve 3 üncü maddesine göre ellerinde bulunan belge-

caret ane adına münakasaya gırece erın ış u anunda yazılı erlt ti h · ki · · b le 
t•rllar · · ~ı 'I k · ti ıçınde note•likten alınan veka etname ı e omısyona müraca11-

arı. 

l 
.. Açık eksiltme şartnamesinı görmek ıstiyenleriıı Ankara C. M. U. 
•jtı ne -muracaatları. 

Kayaer• Askeri Satanalma Komisyonundan : 
Kapalı ur( usu\iyle 615 bin kilo tutuşturma odunu alınacaktır. 

7 
Muhammen bedelı 18450 lira ohıp aıuvaltkat teminatı 18M3 lira 

5 kuruştur. 
1halc 2üııü 15.8.941 cuına günü saat 16 da komisyonda olacaktır. 

1 
Şeraili ve evsah görmek iıtiyenler her giln koınisyona müracaat· 

arı. 

~r::z !:!'" • stı = r ı " 

Mü t e 1 err ık __ _,. __ 
D. O. Yolları t,ıetme Umum MUdUrlUIUnden: 

Muhıımmeıı bt'!de\i (5500) lira olan 1000 ton demir için dökmeci 
k~~u 22-8.Q4 ı Cuma günü saat 15 le Haydarpaş:ıda Gar binası da
dılınde-ki Koı i"yon tarafından k<lpalı zarf usulile satın ahnacRktır. 

. Bu işe girmek isliyeıılerin (412) lira (50) kuruşluk muvakkat te· 
ı:ııınat, kanunun tayiıı ettiRi vesikalarla leldiflerini muhtevi zarflp.nnı 

mene müracl'atlan 

* *" Otobüsler için 34x.7 ebadında 4 t adet dış lastiği pazarlıkla 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli 12177 liradır 
Teminatı 913 lira 28 kuruştur 
Şarlnaroesini görmek ve bedelsiz almak i<ıtiycnlerin hek gün en

cümen kalemine ve isteklilerinde 12.8.941 salı gün saat 10.30 da 

belediye dairesin<le müteşekkil daimi eııcüme müracaatları 

Ankara Levazım AmirUOi Sabnalma Komlayonundan : 
Konıisy~nda mevcut nüm.ınesine göre pazarlıkla 19100 metre yu

varlak be\ lastiği satın alınacaktır 
lhalesi l 1.8.9U pazartesi günü saat 15 tedır. Talipl~riıı tahakkuk 

edecek fiyat ü2crinden kanuni teminatlariyle birlikte komisyona mü· 

racaatları 
Nümunc~i komisyonda her gün göriilebilir. 

Erzak, -~hire!.. Et. Sebze v._~ 

Topk pı Maltepeaindekl Askeri 
S tınalma Komhyonundan: 

1.8.94 l tarihinde ihalesi yapılacak 300 ton zeytin yağını talip 
ç.ıkmadığından tekrar pazarlıkla satın ahnacaklır. Tutarı 28~,000 
lıradır. 

. Evsaf ve huıuıi şartlar Topkapı Ma\tepe askeri sahnalma ko· 
mısyonunda görülebılir. 

• .Zeytinyağının toptan ihalesi yapılabileceği gibi her ambar 

ıhtıyacı ayrı ayrı da ihale edilebilir. 
lhalesı 14.8.941 perşembe günü saat 10 d l kt • • a ypı aca ır. 

Katı temınatlarile birlikte isteklı"lerı· - ti n muraraa arı. 

.•. 4.8.9411 de ıhalesi yapılacak (30) ton z.eytinyağına talip 
çıkmadığından tekrar pazarlıkla salın alınacaktır. Tutarı 2850() 

liradır. 
E.vsaf ve huausi şartlar Topkapı Maltepesiııde aıkeri sahnalma 

komisyonunda JlÖrülebilir. 
ihalesi 12.8.941 salı günü saat 11 de komisyon binasında ya-

pılaktır. 
l.teklilerin kati teıuiaatlarlle müracaatları. 

2 - Pazarlık 19.8.94 l sah ~unü saat 10,40 da Kabataşla Leva-

zım Şubesi Alım Komi yonunda yapılacaktır . 
3 - Evsafı hakk111dıı balısı geçen Şubeden ın l<lwat alınabilir. 

{6625) 3-4 

• • • 
Miktarı Cin i Muh. bedelı o 7 ,5 temin Ttrtibi 

------ ----- ------
1200 adet bez torba 576 lira 43.20 lira açık eksiltme 

1. - YukurıJn cins ve uıiktaıı yazılı malzeme numunesi veçhile 

açık eksiltme usulile salın alınacaktır. 
2. - Eksiltme l).8 94 l cuına günü saat 9,30 da Kabataıta Le-

vaz.ım Şubesindeki Alım Komisyonuuda yapılacaktır. 
3. - Nümunesi sözü geçen Subedo görülebilir. (6440) 4-4 

* * * 
1 - Şartname ve keşfi mucibince Maltepe barut dep.>su yol ta· 

miri açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Ke-şif bedeli c4989.~7· liradır. Muvakkat teminatı c374.25ı 

liradır. 
3 - Eksiltme 19. 8. 9 U salı günü saat 9,30 da Kabataş ta Le-

vaztın Şubesin ieki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Şartname ve keşfi sözü ~eçen Şubeden parasız alınabilir. 

(6S54) 3-4 
..-.:m:va.xso- .,..... ... ,_.. .... ,.,....,,,....,,.,,-..---...~!:!::!!!!!!!!!~-~~~~'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!! 

Galatasaray lisesi Satın Alma Komisyon Reisliğinden ; 
Cinsi Beher kılo fi. Mikdarı lllt teminatı 

Kavun (Kırkağaç) 6,5 kuruş 20000 kilo) 
Karpuz (Alac-alı) 5 • 15000 • ) 277 
Üziim (Çavuş) 23 > 60JO :ıı ) 

Üzüm (Yapıncak) 13 2000 • ) 
Galatasaray Lisesinin yuk rıda yazılı meyvelerinin 25. Vlll. ı 94 l 

Pazartesi sıınt 14.45 d1ı Li eler Satın Alma Komisyonu binallnda a· 
çık eksiltmesi yapılacaktır. lı;tekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikaııı 
ve ilk teminat makbuzıle birlikte k misyonda bulunmaları. Şartname 
liseded\r. (6787) 1-4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lş\eri Direktörü: lSMAlL GlRlT 

8asıldıtı v•rs .. MU••k••• Matba•aı,. lıtaabtal 

• 



SIXJ!ME ANNU No 1862 

-----------------~ 
ABONNEMENT 

Vllle et Provloce 
3 mola Ptr1. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etranıer : 12 moia Ptra. 2700 

Le No. Ptrs 6 

VENDREDI 

QUOTIDIEN DE& ADJUDICATIONS 

MUNAICASA GAZET 
ADMINISTRATJO~ 

Galata, E!!kl Gümrük Cnd 

No. 5:l 

Pov la Pablicit6 a' adre11er 

l l' Admialatratloo 
Journal Professlonnet! des Fournisseurs et des _,Entrepreneurs de l'Etat Bofte Poıtale No. 1261 _,_ ________ ~ 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
·xcrr:r- :==:arz ---=:=;=: - - • 

Objet de . ..l'adjudlcatlon 

Acıjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

rr 

Priıı: Caution. Lienx d'adjudieation et dn 
eııtimatif provi!loire Cahier de!! Chıırıres 

Conetructions-Reparatlon· Trav. Publlca·Mat6rlel de Conatruction· Cartogra11hle 

Repar. hangar Adm. Monopoles Foça 
Trav. canalisation: 135 m. 

Repar. bitisse 2rme lycee g-arçons 
Conıtrnction chaussee sur route Mersin - Silifke 
Repar. bain 
Repar. bitiase ecole prim. 
~epur. chaussee et constr. trav. d'arts (ai} 

Gre a ıre 
Publique 

Publique 
Pli cach. 

504 95 31 87 Oir. Pr. Monopol"s İzmir 
554 50 41 60 Munieipalite lzmir 

1995 55 Dir. Trav. Pub. lzmir 
6918 05 Vilayet Mersin 

10263 24 769 74 Vilayet Kütahya 
PuLliqne 1970 08 Vilayet Ankara 
Gre i gre 15371 26 1152 84 V .layet Bilecik 

Jours Hauratt 

15-8-4 ı 
20-8-41 
21-8-.U 
14-8-41 
28·8 ·41 
11-8-41 

5-9·41 

15 -
16 -
11 -
10 -
ıs -
15 30 
15 

• 

' A v ·is Officiel 
De l'Administration Generale das Che:nins de F3r 

Ports de l'Etat Turc: 
25 articleı de Brique refractaires pour Locomoti.,,e• 

naires d'une valeur estimative de Ltqs. 36,520 seront a 
voie d'adjudication sou!' pli cach~te le Mardi 23 Septr 
a 15 h . au locı.ıl de l' Administration Generale a Ank 

Ceux qui desirent y prendre part doivent reaıettre 1 
sidence de la Comillİscıioo le jour de l'adjudication 
h. leurs offres, une garantie provisoire de Ltqs. 2. 739 et 
tificata exigeı par la loi. 

Predults Chlmlques et Pharmaceutiques-lnatruments Sanltalre&-Fournlture pour Hopltaux 

Machine etuve (aj.) 
lnatrnmeotı medicaux 
Acide sulfurique pur: 15 t. 

Municipılite Kırkağaç 

137 - Vilayet Edirne 
13-8-41 
22-8-41 
22-8-41 

Leı cabiers des charges ıont en vente au prix de 
180 aux Cahses d' Ankara et de Haydarpacha. 

(6671) 
1 

• 14 _ , 

15 _ i !!!!!!!!'!~~~~~!!!!!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!~!!lll 
Publique 
Pli cacb. 12300 -

Et6ctrlcit6·Gaz·ChaffaAe Central (lnatallatlon et Materlel 

Pile secbe ronde: 3 douzaines 
Ohmıı.etre, frein etectrique, douilles, fil et cordon 

de telephone ete.: 23 lota 

Gre a ırre 

Pompe centrifuıe pr. l'eau a moteur electrique: 1. p. 1800 -

HablUement · Chaussurea - Tlasus - Culrs ._ 
Toile pr. capote: 7000 m. (de fabrication Bakırköy 

.. de 90 cm.) 
Publique le nı. O 28 

Etoffe pr. habits d'ete: 214194 m. (cah. eh. 782 P.) Pli cacb. le m. O 73 

Etoffe pr. habits d'biver: 60800 m. (cah. eh. 940 P.) 
Etoffe pr. capote: 28250 m. (cah. eh. 495 P.) 
Jaquette en peau: 3000 p. (cab. eh. 2 L.) 

Toile pr mateleı: 71300 m. (cab. clı. 178 P.) 

> 

le m. 3 10 
le m. 3 50 
150000 -

Pli cacb. le m. O 50 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux-Taplsserle ete. 

T~ble a manger: 3 p. 

Trave•ux d'lmprlmerle · Papeterle • Fournltur de Bureaux 

1 mpre11ion ıuide telepbonique Ankara: 6000 p. Pli cadı. 7000 -

Bola de Conatructlon, Planchea, Charpente 

• Plınche en sepin: 40 p.· clous: 4 k.- chatnicre: 30p. Gre a gre 

Tranaport - Charıement - D6chargement 

Divers transports 

Tranıport coke: 1330.5 t. 

Combuatblle - Cerburant - Hull•• 

Boiı: 170 t. 
Benzine en vrac: 7~000 litrcs 
Cbarbon de bois: 57.6 t. 
Boiı pr four: 100 t. 
Charboo de hoiı de ebene: 165.5 t. 

Dlvera 

Pli. cach. 75350 -

Publiqne 3658 -

Pli cach. 
• 19650 -

Publique le k. O 07 50 
Gre • rre le k. o 03 

> 11585 -

Briquea ı efractııires pr. locomotives: 25 lots (cab. Pli cach. 36520 -
eh. 180 P.) 

fil mince: 350 k. Publique le k. 1 80 

Fil a-roıı 300 k. 
Zioc No. 11 et 12: 43725 le. 
Fil en bobine: No. 40: 20000 p.- id. No. 1: 

3000 p·- id. No. 16: 2000 p. 
Poix: 192 k.- pierre emeri, diamaot pr. eouper le 

•erre, lime d' emeri, robioets, rabot, martean 
brosse pr. badigeonnage ete.: 19 lots 

Colle: 6 t. 
Huile de lin: 10 t. 
Peinture: 5 lots 
Trompe: 100 m· 
Repar. extincteur d'incendie: 10 p. 
Divers ariiclea pr. chauHures 
Articles de ıellerie: 12 lota 

Prevlslons 
Oia-noııs: 175 t. 
Paille: 662 t. 
Savon noir 

fain: 35 t. 

• 480 -
Gre 1 grc le k. O 94 25 

• 5221 20 

> 

J 4800 -
) 15000 -
J 10475 -

Gre i s: re 
Publique 4738 -

Pli cach. 

• 
Gre • !{re 
Pabliqııo 

8750 -
23170 -
15000 -

le k. O 12 2.S 

922 50 Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. 
Caisse H.pa~a 15 -ı 

C::om. Ach. lnteud. Marit. Kaııımpaşa 12-8-41 
Miniılere Justice Ank. 12-8-41 

14 - · 15 -

270 - Com. Ach. Dir Gen. Fab. Mil. Ank. 15-8-41 
1 

14 30 

147 - Dir. Capital en courıı des livres de 
l'Etat lıt. Ank. caddesi ikdam 
Yurdu 

22-8-41 
10 _ı 

90068 OS Co n. Acb. Commanfi. Gtn. Gen· 
darmerie Aok. 

23-i-41 11 -1 
16674 - • 25-8-41 

25·8-41 
25-~-41 

11 -! 
15 - . 
15 30 

6193 75 • 
8750 - Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. 

Caisse H.pıışa 

' 2673 75 Com. Ach. Commıınd. Gen' Gen· 
darmerie Ank. 

26-8·41 15 -

, 
- - Com. Ach. lnteod. Milit. Anlc. 11-8-41 15 

~ 
f. 

525 - Muoicipalite Ankara 22·8-41 • 16 _ I 
1 

- - Gom. Ach. lntend. Milit. Anlc. . 

5018 - Com. Acb. Mil it. a t' Ccole prim. 
d' Akçakoca d'lzmit 

274 42 Com. Perm. Municip. lstanbul 

178 50 3eme Exploit. Ch. Fer E.tal Balıkesir 
1473 75 Comite Central Ligue Aviat. T. 

324 - Com. Perm. Municip. İstanbul 
450 - Com. Ach. lntend. Milit. Ankara 

1737 50 Com. Ach. Oir. Gen. F ab. Mil. Ank. 

2739 - Adm: Gen. Ch. Fer Etat Ank. 
Caisse H.paşa 

47 25 Dir. Gapital en Cours de! livres 
de l'E.tat lst. Ank. cad. İkdam 
Yurdu 

2:::·:: :~ ~I 
18·8-41 14 -

25-8-41 
2::H~-41 

25-8-41 
9-8·41 

18-8-41 

10-
b-
14 -
10 -
14 -

23-9-41 15 -

:t3-8-4 l 1 o -

36 - • 21-8-41 10 -
Com. Aeh. lntend. Milit. Tophane 1'2-8-41 14 30 

783 18 Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 11-8-41 16 -

) 12-8-41 14 -

720 - Coın. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 18·8-41 14 30 
2250 - • 15-8-41 14 -
1571 25 > J 5-8-41 11 -

Gom. A <' h. lntend. Milit. Ank. 12·8-4l 10 -
• 9·8-41 1u -
• 12-8-41 15 -

355 40 Dir. Gen. Cartognphie Ank. 25-8-41 10 -

12-8-41 16 -
13·8·41 16 30 

(0Ç0NC0 SAYFADAN L>EVAM) 

l wt anbul Vaklflar DlrektorlUIUnd en 
Miktarı Muh. bed. llk teminat 

Cinsi kilo lira kr. lira kr. 

Tereyağ 1500 1 50 168 75 
Kuru üzüm ı500 O 37 69 37 , 
Kuru kayıı 500 O 9{) 33 75 • 
Beyaz peynir 1000 O 50 37 50 
Makarna şehriye 5000 O 35 131 35 • 
Niıasta • 600 O 35 15 75 
Pirinç unu 2000 O 25 37 50 , 
Un 1500 O 19 21 37 > 

Kaşer peyniri 250 O QO 16 87 , 
Yumu•ka (ad.) 75 ..ı OO O 1 60 st. 90 -
Soğan 10.ıOO O 5 30 37 > 

Arpa 'i:.WO O 8 25 20 
Soda 3vu0 O 6 13 50 -. 
Petrol 800 O 19 11 70 > 

Kuru bamya 75 1 10 9 19 • 
Salça 2000 O 20 30 -

Gureba hastanesiyle imaretlere 94 l mali senesi için 
yukarıda cinsleri yıızı lı yiyeceklere istekli çılc.madığından 

alınacaktır. Pazarlıfı 21.8.941 perşembe günü saat 15 de lst 
hflar Başmüdürlüğü bina._ında toplanan lc.omisyondı yapılac 

* • * 
Şartnameleri Levazım kaleminde görülebilir. 

Cinı;i Miktarı Mııhamme bedeli 

Bulgur 4000 - kilo 22 - kuruş 
Gurr.ba hastahanesine 941 - mali seneıi için lüzumu olan 

mıkdıın yazılı bulgura istl'kli çıkmadığından ek9iltme<ıİ 10 
uzatılmıştır. ihalesi 15.8.941 tarihine müsadif Perşembe ırünO 
de lstan)ul Vakıflar Başmüdürlüğ'ii binasında toplanan ko 
yapılacaktır. Şart:nııml'Iİ her gün L"vazım kaleminde g-örüle~ 

Topkapı Meltepeslndeki sat.namla komiayonll 
2.8.941 tarihinde lhalesı yapılacak 1040 tan sade yatına 

çıkmadığından tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. Muhamm•O 
1,820,000 liradır. 

Evsaf ve husuı.i şartları Topkapı Mııltepesinde askeri ıaU' 
komisyonunda ırörülebilir. 

Toptan ihalesi yapılacağı gihi her ambar ihtiyacı da 
i!lteklilere ihale edılebılir. 

İhalesi 11.8.941 pazartesi ırünii sut 15 de komisyon 
yapılacaktır. 

Kat'i teminatlarile birlikte müracaatları. 

Hadımkoy Askart Satmalma Komls~onund•" 1 

E.vsaf ve şartname dahilinde aşağıda ihale gün ve saatı 1; 
otlar pazarlıkla alınacaktır. 

lsteklılnin kanuni vesikalarile beraber Hadımköyü civanra 
ha köyünde sahnalma komisyonuna müracaatları. 

Cinııi kuru ot balya miktarı kilo 500000 tutarı lira 292~0 
nah lira 3938 ihale tarihi 11.8.941 saat 16 da kuru ot dök 
bin 21250 3188 12.8.941 saat 16 da. 

Deniz Levaz•m Satmalma Koml•ronunall 1 

Tahmin edılen bedeli 63800 lira olan 100 bin kılo sabO 
ağustos pazartesi ıünü günü saat 15 de pazarlıkla ek!li1t111etl 
lacaktır. 

lık teminatı 4440 lira olup şartnamesi her gün masai s••' 
dahilinde 319 kuruş bedel mukabilinde komisyondan alınabilit• 

l~teklilerin belli gün ve saatte .l490 sayılı kanonun iıt 
saik ve ikinci maddede yazılı miktardaki leminat makbuz ve11 

mektubile birlikte Kasımpaşııda bulunan komisyona müracaıtl 

"' "' * 
854 - Com. Ach. Milit. lzmlr 

1738 -
Com. Adı. Min. Def. Nal. Anlc.. 

321 56 Com. Ach. I::cole Metien lıt. 
11-8-4 l 15 - Kavun, karpuz ve üır:üm alınacaktır. Bak: Galatııaarııy L' 
18-8-41 14 - A. K. ilanlarına. 

' 


