
ÇARŞAMBA 
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----~ HER G0N ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARi VE ZiRAi 

ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için 
AyhR"ı 

Kuru., 
450 
850 
500 

l~~:~~:~ş ''"2100 

Günü geçen nushalar 
'20 kuroştur 

........____-----~--------~ 

ulll um üccar a ın 

~KONOMIK HABERLER 

Gu . 
~~hlllrUkteki mallar 
llıtn~I, Mersin ve lskende· 
tı •rında buıüne kadar 
~tçıktılamış mühim miktar· 

"tı, d~ŞYası vardır. 
n ıl'.' . 

~ 1'• ı•ınıze ~öre lıtanbul 
~c blc:arct müdürlüfü, ııtım· 

·~ tii ulunan bo malların ban· 
~ld· ~tüklerden, muhteviya· 

•rır 1· 
ltirııı· .1steler, istiyerek tes· 

-t 1 Şlır. 
..,'ı aldıl'.ı .. .. ük 
Pli I> mıza gore fUmr 

•rınd a ıı duran bu malların 

1
1+. ıt~~k 1t1iktarda şt:ker, aııç, 
~it~ 1~ Verdır. tıı ~ •caret müdürlüğü 14209 
'ltr ararname ahkamından ol· 

t alakadarlara tebliıı-at 
• aı·k ı> 

·~ a adarlar bu tebliğ-at 
a\ e dahi mallarını çekmi· 

Urla 
ijf~ raa, Du mallar ticaret 

u t 
İtbaı •rafından memlekete 
'İik) olunacaklardır. 

\~•'·erde bulunan çok mik· 
~•ne ' b& Yağı hakkında ve· 

~ıld· ~le bir kararı evvelce 
1t•nd }a~1 • en, memlekete ma· 

IQCcar~lhal etmiş bulunan bir 
llıt(lt ar gümrüklerde bulu-

tını tamamen çekmişler· 

lij 
~,1 ~eı cer kayışları 

~area' . A . f . ının merıkan ir-
''Pa · tı 7 rıı etti2i tün el cer 

b flı hafta evvel yola çı· 
"(dır. Bu kayıılar ielehil· 
~tlıy'de tünel ıefer leri der· 

•caktır. 

in, -
a edilecek tramvay 'b durakları 

tc ıı~ helcdiye,i, Falih Be· 
~ .. p ~ltanahmette ioıa olu-

44ttı: ~ tramvay durak yer· 
~ ıbate olunmuştur. 

OtObij 
''t s sipariş elundu 

de p{ idaresi şehir ıeyrl· 
lirıı:ı lll llanılmak izere Aaıe· 

'l... ' lltın 23 b' . ~ '"•4tir a otct üs sıpa· 
aı • 

t~ <ıhnsıer 
birlik yedek malzeme· 

~ lır, Otte 500 bin liraya mal 
4trk 0 hüsler Amerikadan 

'ttd Yol' 1 ~· •ıı ıy e Süveyşe ıelecek 
'ıı.''· o~enıleketimize getiri· 
~ltı .. 0 •usler, tesbit olunan 
1
• iöre 40 kişilik ola· 

~~ifat 
~"•iı:ı 1~ra eşyası geliyor 
~ 1 ıtıa '1 tıdık nın~ Port Saidden 

1
\llar10 ~ıınıfatura gelmiştir. 
t ~ laı 1 r kısmı iz mir, bir 
~1~t llİt;nbul Manifaturacılar 

~ıı,1 ır. 
lıreı 

y fthri ~r kısa bir müddet 
s~~lttiıtı~ıe ıctirilerek Tica· 

•ıı, l>~nın tesbit ettiti sahş 
b •Ore • 

1 
Qıı Pıyasaya çıkarıla· 
l ltıan ' f lfhk 1 aturalaran kısmı 

~l nevilerdendir. 

~rnur -
~~~ile Yemiş Klevlandın 
.~.d su 65 kuruş 

1d an b' t e }' ı diriliy•r : .Son 
' 

11hn 
' Paı:ııu\tı Yatmurlar mın-
~1411r. v arın bir kısmını 

'•ıı ı al'. }' • 6 aıur yemiş pa-
tnıde f" .• n •alının tesbıtı 

lazım reldifinden, alakadarlar ta
rafından toplantıtia verilen karar· 
la yataıur yemit Klevland pa· 
maklarının kilosu 65 kuruş ü:ıe

rinden tesbit edilmiştir. 

Mısır~a bekliyen TUrkiyeye 
ait mallar 

Yakın ve orta şarkta lnriliz ti
caretinin inkişafına çalışan lngiliz 
ticaret korporasyonunun Irak, l
ran, Türkiye ve Mısır mümessil· 
leri bu hafla Filistinde toplana· 
caklardır. Bu toplantıda şimdiye 
kadar tecrülatlerden elde etlilen 
neticelere ıöre ilerde nasıl çalı· 
şılması lb.ım geldifi hakkında 
mü:r:akerelerde bulunacak ve Ya· 
kın ve Orta Şarktaki lnıiliz ti· 
caretinin inkiıafını temin için li.· 
zım gelen tedbirler kenuşulacaktır. 
Korporasyon bilhııssa Türkiyeye 
retirilrn malların süratle ıevki i· 
çin tedbirler almaktadır. Mısırda 
Türkiyeyo ıevkedilmek üzere kül· 
liyetli mikdarda mal biriktifi 
balıler verilmekte.lir. 

İptidai maddelerde tenzilat 
Ankaradan bildiriliyor: lptidıt 

maeseler tenzilatı hakkında Ma
liye Vekaleti alikadarlara rön
derdifi 9ir teblitee ıöyle de· 
mektedir : 

İptidai madaeler tenzilit Hhe· 
!ine kundura ciliıı tabii ve ıun'i 

zamk, mürekkep iıpirtolu derinin 
ve dahilse mamul hale getirilen 
kürkl.,rle, mamul olarak hariçten 
ithal olunan kürklerden vücude 
retirilen manto, kap ve manşet 
ilive edilmiıtir. Kundura cilisı 
için ylzde 50, sun'i zamk ıçın 

yi1:r:de 69, tabii zaak için yüzde 
40, mürekkep için yüzde 49, is· 
pirtelu vernik için yüzde 41, yer· 
li mamul lcürkleraen vtıc:ude ıe
tirilen manto, kap ve maaşet için 
yüzde 3, bariften ithal ol•nan 
mamul knrklerden vilcude ıatiri· 
len manto, kap ve manşet için 
yüzde 54 niıbetin.le tenzilat ya· 
pılması kararlaştırılmıştır. 

Bazı yolcu trenlerinde 

tadillt yapıldı 
Ankaradan aildirilyor : Haber 

aldıfımıza göre demiryollarımız 
üzerinde ••ıaleketin .ialaa Önce 
ıelen nakliyatına fazla imkia .-er· 
mek için muvakkaten aıafıdaki 
tedbirler alınmıştır : 

1- Birinciteırin 941 rftnftnden 
muteber el111ak üzere, Zonrul· 
dak-Ankara arasında her ıün 
işliyen yolcu katarları 5 rüoe in

dirilmiştir. 
Ankara-Aydın-İzmir ve ıua

batı ıeferleri ridiş ve gelişte aaf· 
tada 19eş ıüne indirilmiştir. 

İzmir ve Bandırma arasında 
haftada 4 defa itlifH ekıpres 

_treninin uh rilnktı seferi kaldı
rılarak fuardan evvel oltiutu ıibi 
haftada tıçe indirilmittlr. 

2- lk.inciteşrin 941 .len itiba
ren 15 ıünlük, bir aylık ve iki 
aylılc halk ticaret biletlerile Z.a· 
ıuldak kömür bnzası amelesi 
müsteına olmak üsere alelQaum 
rrup Diletleri kal.imlmıştır. 

°f'ifer tarifelerde !tir tadilat 

y•ktar. 

GAZETESİ 
ve Mü e ah h i 1 eri 

Afyon Vilayeti 8eden Terbiyesi 
Bölre Başk.: 

Eıki Duaı lupınar ekulu bina11 böla• mer 
kuinia jimoutilc olarak ikmali iaı. 

1895 
Amasya Ask. SAK. .. 

Sıtır eti 1911 
Ank. Lvz. SAK.: 

Yataklık k. ot 1914 
Kaplanlı ıuyu 1902 
Yaş üzüm 1902 
Evrak 1andıtı yapt. 1999 

Ank. Valilifi: 
Okul binaları tamiri 1914 

Asma Fidanlıtı SAK 
laçe biçki talaşı 1914 

Antalya Nafıa lnşaat Komisyon.: 
Aatalya·Bunlur yelonnn eruıada yapt' 

tamirat 1902 
Çorlu Allk. SAK 

Odun 1905 
Bolayı:- Ask. SAK 

Sa4'eya~ı 1915 
Bursa Orman Müd.: 

Karııılc kömür 1906 • 
Deniz Lvz. SAK 

Fotia aatarı ve dibet 1914 
D. D. Yolları: 

Mamyetolu telefon ve Hntralları 1870 
Muhtelif pamuk ve iıele bakır telleri 

1870 
Kıynamı~ iace n türle beıiri 1897 
Yeıilköy İ•ta1yenunda otel ve yatakha-

ne ltiaaları İaf. 1898 
ElbiH palte ve 1apka imaliyui 1901 
Knmaf 1902 
lıçi elbiıui 190S 

D. Bayazıt Ask. SAK.ı 
K. ilıiia 191 5 
Erııurum imar Birliti: 

Parlı:e tafl 1902 
i.rzinoan Nafıa Müd.: 

O kal ltinuı intHl 1916 

Eskijehir Ask. SAK: 
Er fotioi 1915 

Gaziantep Vila yeli: 
Dış ve iç lbtık ile ltoı beaıin \eaelı:Hi 

1910· 

Hadımköy Ask. SAK 
Petaıe1, le. ıotan ve k. et 1908 

lçel Orman Çevirft Müd.: 
Çanı atuı 1906 
lst . Komut. SAK 

Sımaa 1914 
At11 cetveli tabı iıi 1915 

lst. Kız Öğretmen Okulu: 
Kriple maden kömüril ve ııakliyt1i 1911 

lıt. Belediyesi: 
Elbi,. 1'01 
Buhar •akiaHİ ve kaıaaı 1903 
Ot, •aman, tereyatı. 1achyatı, pirlnt 

v • •• 1902 
Ev enkazları 1901 • 
S•ıe ve ltord.ür iaı. 1901 

:~htırfarşı•ıa4'a yap. tamirat 1991 
İdrıtfil pa•ot11 1901 

lst. Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşlet. U. Müd.: 

Muhavvile merkezi ioş. 1902 
lstahiye Ask. SAK.: 

Sabun 190' 
Zeylia 1•i• 19i9 

lzmir Vilayeti: 
Okul ltinaları tamiri 1904 

M. M. V. SAK 
Boyalı utarlılc !toz 1914 
Otomobil ve lcamyen malzemui 1912 
Er kıtlık albiıelill kumaı 1911 
M ıl abere malıemı 1andıtı 1901 
o.ı.ai foti:ı 1901 

Sivas İnhisarlar Baııaiid.: 
Pavyon tamiri 1909 

Tophane Lvıı. SAK 
,.anQtlilc lııiaole 19ll 

Yatalcl lıı lıı. ot 1913 
Alllminyun cad.ır ditmui 190.S 

Topkapı Maltepeıi Ask. SAK 
Malı:aroa imali 1912 
Piri•t 1912 
Sadeyatı 1911 

Yüksek Mllhendiı Okulu SAK 
"•k k6miirü 1902 

ElbiHlilc kumaı 1902 
Yalova Aslc. SAK 

Zeytinyatı 1915 

u KASALA 
İnşaat-Tamirat-Nafıa isleri-Malzeme-Harita 
~----~ --~----· ~~----~~~--~ 

llahke~lr ll•den Terltlyeel Bölge Bafkanı:aınd•n: 
Bahkesırde Atatürk pukında yaptırılacak stadyomua •ince teavi· 

ye ve hafriyattan çıkacak teprakların nakli, drenaj kanallarının yapıl
ması, kırma taş fdrşi ve silindirai • vesair tefer üatının yapılması ter· 
tip ve tanzimi iti kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmaıtur. 

lıbu inşaatın keşif bedeli -14892 lira 3 kuruştur> 
Muvakkat teminatı c 0 'g 7,5• beaabile dl16 lira 92• kuruştur.> 
Eksiltme evrakı her rün Balıkesir Beden Terbiyesi Bölre Başkanlı· 

fında görülebilir. 

Eksiltme «13 blrlnciteşrin 941> tarihine raalıyan paza!tesi güna 
saat 16 da Balıkesir Beden Terdiyesi Bölge binasında yapılacaktır. 

İstekliler teklif evrakı meyanıaa Ticaret Odası .eıikası ve şim
diye kadar yapmış oldukları bu kabil işlere ve bunların bedellerine 
iş baıında bu işlerden anla; !tir fen memuru ltulunduracatına ve 
hangi bankalarla muamelede bulunduklurına dair vHikaları koyacak· 
laıdır. 

Teklif mektuplarına ait zarflar kanuni şekilde kapalı glarak ihale 
ftlnü saat 15 e kadar BahkHirde Beaen Terbiyesi B1&şkanlıtına 
makbuz mukabilinde teslim edilecek.tir. 

Potta ile rönderilecek teldifler nihayet ilale aaatinden ltir ıaat evve· 
liae kadar retmiş ve zarfın kannııi ıekiltie kapatılmış elması lazım 

dır. 
Her tlrlü r•clkmeler nuarı itibara ahamu. 

latanbul Lv. AmlrHll Satınalma Komleyonundan: 

Tophanede 2 No. h dikimui biauı tamir ettirilecektir. Açık 
elııiltmesi 15.10.941 çarıa111ba gftnfi ıaat 15 de T•phanede L.-. l· 
mirliği ıatınalma komiıyonunda yapılacaktır. Ketif bedeli 9410 
lira 12 kuaf, ilk teminatı 7 le lira 26 kuraıtar. Keşfi komlayenda 
sıöröllr. İlteklilerla keaiayoaa ıelmeleri. 

e 

1 Biriaeiteırio 1941 

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

iDAREHANE ve MATBAA 

Gnlatıı, Eski Gümrük Caddesi, 

No 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLA~t 

ldarehanemizde fÖrüşülür 

Telefon: 49442 

Poıtn kutusu No. 1261 

~--------~ 

i rganıdır 

lllnlar, Emirler, TebllGler ı 

İstanbul Kambiyo MUdDrlGgU11d eıt: 
Amerikan taleplerinden 21976 numaraya kadar olanların alna• 

desi çıkmamıştır. Zamanında alıp kullanılmayan permiler iptal o.llle
cetinden alakadarların cierha\ mibaade varakalarını alaaları riea •
lunur. 

Niid• Villyotl Daimi Bncllmenln .. •11: 
Çif tehan kaplıcasında yaı:ıılacak umumi imar planiyle ~uoa mllte· 

ferri~ purojeleri n bir ny içerisinde zuhur edecek talibine ih1'4 edil· 
mek üzere pazarlığa konu 1 muş isede talip zuhur etmemiş oleutundan 
yeniden ve 19.9 4 l tarihinden itibaren bir ay içerisinde ve 28.10.941 
tarihine kadar pazarlığa konulmuş oldufundan talip olanlarıg ıeraiti 
anlamak üzere bu ınüddet zarfında encimene muracaatları ilin ohıaur. 

isten bul Beledlv• ahulen : 
Darülaceze müe.uesHiinde beşinci ealrede m••cut iki hellda 

yaptırılacak tadilit açık ekailtmeye konu:ıaaftur. Keılf bedeli 2769 
lira 56 kurut ve ilk teminatı 207 lira 72 kuruıtur. Keıif •e ıart· 
name zabıt ve muamelat müdiirlü~ll kaleminde fÖrülebilir. İhale 
15.10.941 çarıamba rünü ıaat saat H de daimi encümende yapı
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat mukbuz nya mektupları, lbal• 
tarihiDdeıa 3 l'Ün e•nl bele.tiye fen itleri müdirlü~üne aüracaat
la alacakları fenni ehliyet ve 9.(1 yılıaa ait ticaret oda11 nıika· . 

larile ihale rünü muayyen saatte tlainai encdmaode ltahın•aları. 

latanbul Kemutanhaı 8abnalma Keml•yonundan : 

Pazarlık fÜad talibi çıkmıyan 17232 lira 28 kurut kefif bedelli 
bir telıiz .. itaret iıtuyonu itinası 6.10.941 paurteıl rllal saat 
11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnamesi llerfGn k•mlıyonda 
görfılür. İıteklilerin belli ıün ve saatte kanuni voılkaları n ea 
az 10 biı:ı liralık: iotaat yaptıklanna dair reımi nıikaları ll;a bir
likte Fındıklıda satıoalma komisyonuna ıelmelorl. Kati tHahıab 
2584 lira 80 kuraıtur. 

Meriç •• l9terl Şube MUdDrlUGtlnden: 

Evvelce emaneten inşa etiilmiş olan, Edirne Meri9 ki,rtbtl aan• 
sap cihetinde ve Edirne ba~çeleri önündeki t\llaoi batlahnın 281 
metre temdidi işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İşin tah!llini keşif bedeli ~a \O lira 69 kuruı n 111.unlıkat temi· 
nah 435 lira 80 kuru4lur. 

Eksiltme 9. 10.941 gününe müsadif Perıeaıbe ıtıatl aaat 11 .le 
Meriç su işleri şube müdilrlüğünde toplaoacak eksiltae kemisyeaanaa 
yapılacaktır. 

Taliplerin m11vakkıt teminatı yahrmıı olmaları, 941 saneıine ait 
ticaret odası vesikasını ve ltu işe mabıuı olmak iHr• Vlllyetten 
alacakları ehliyet vesikasını ibru etmeleri liıı:1111dır. 

btekliler bu işe ait va~it fiat, keşif billasası cedveli, aukavele 
Projesi, fenni şartaaaıe ve resimleri su iıleri Mi1•8rtüflnde ıörebilir. 

ler. 

NIGd• Vlllyetlnde11 : 
Akıaray adliye maliye daireleri tamir ettirilecektir. Adliyenin 

ketif bedeli 1250 lira maliyenin ketif bedeli 1219 lira 28 kur•t· 
tur. 

İhale 6.10.941 cama saat onda Aksaray aalmüdlrlltilnde ya
pılacaktır. Şartname malmitdürlilğünde taliplere açık Dulandarula
caktır. 

Talip olanların muhammen bedelin ytb:ne 7.5 ap nlslt.tindeld 
teminatlariyle mexk\lr rfindo Akıaray malmlclürlütüncle bazı. ha· 
lanmaları. 

Erzincan Nafıa MddUrlUID11den : 

Ekıiltmeye konulna iş : Erzincan Vilayet merkezinde ilk eitul i11-
şaatıdır. Bu işin keşif bedeli 60 bin lira olup kapalı zarf usalile ek
siltmeye konulmuştur. 

lıteklilerin bu işin keıif ve şartnamelerini 300 hruı mukabilinde 
Er:ıincan Nafıa müdürliküoden alahilirler. 

Eksiltme 2 teşrinievvel 941 p --- .. ~~- .rBnü saat 16 da Euinoan 
Nafıa müdftrlütü binuında toplaııao•t. c.. iltme koıııisyon•nca yapı· 

lacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 42~0 lira muvakkat teminat 
vermesi ve 941 yılına ait Ticaret Odan Yesikaıı ve en a:r: 25000 li· 
ralık iş yaptıfına dair buna benzer vesika il• ihaleden Oç gün evvel 
Erzincan vilayetine mUraeaatla bu iıe ıirmek i9ia almıt oldukları ve
sikayı teklif mektuplarına raptetmeleri ıarttır. 

Teklif mektuplarını yukarıda yazılı saatten !tir saat evveline ka· 
dar Erzincan nafıa müdürlütünde teşekkül edecek komiıyon reidifiDe 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile ıöoderileoek mektuplarıa 
muayyen saate kadar ielmiı olması ve dıt zarfların milhilr mumile 
lcapatılmıı olması şarttır. Poıtada vuku bulacak iecikmeler kabul •

dilemo.z. 



'J ... MONAKA.SA GAZ!'fE.Sı 1 Biri•titeşrin ı94t 

... na ounan ünakasa ve Müzayedeler Listesi ilaçlar, Klinik ve lspenoiyarf atat, Hastahane Lvz. 
kt6rll~ 

2000 metro raz bezi alınacaktır. Bak: lst. Vakıflar fire 

Cinsi Şekli Mubam. bed. Teminat Müracaat yeri 

A 
işleri, illalzeme. ttarlte 

Gazipaşa okulu tamiri aç. aks. 
B yaz kışla tavanları tamiri > 

Şişhane Evliysçelebi ve lskeo4iler caddelerinin tevsii kapalı z. 
ıle kaldırım duvar v. ıı . inşaatı {~art. 1)1 ltr4.) 

Erzinc nda ilk okul inıası {şart. 3 l.) {ta1bib) > 

1220 3& 
6045 71 

30107 80 

600QQ -

llAçlar, Kllnlk ve ls11enflyarl allt Haatehene Lw.:. 

Gaz bezi: 20000 m. a~. eks. 4589 -

lektrlk Havagazı-Kalorlfer (T~••-t. ve t. elzemeal) 
Elektrojen rrubu teV&i talı:tl•lu ve 8izel mot6rlti 
Sabit ve seyyar telgraf makineleri ve teferruatı 

{şart. 2 1.) 

en uc t, Elbise, Kunllura Çaıne ır, 

Er fotini: 5000 çift 
Kösele: 20 t. 
Erkek ayak.kabı: 53 çift-kadın ayakk ltm: 6 çift 
Topuklu terlik: 400 çift 
Er fotini: 5000 çift 

kapalı z. 

kapalı :ı:. 

> 

af. eks. 

fJ UıEB ı,,ıerl t<sr\e&l.we · Yazıhane Levazımı 

Huausl idare matbu evrakı: 54 kalem 

kllyat, Bo altma, YUkletm 

Posta nakli 
Kok kömürü nakli: 12C t.·lcriple kömürü: 350 t. 

af. eks. 

ac;. eks. 
• 

htuk t, E erızin, ekine yagıarı v. •· 

4440t> -

45000 -
90000 -

885 -
2175 -

1175 -

,, 

91 50 lamlr Vilayeti 
453 43 M. M. Vekaleti SAK 

2258 l>9 lst. Belediyesi 

4250 - Erzincan Nafıa Mtd. 

3S7 50 Jst. Vakıflar l)ir. 

M. M. Velllleti SAK 
3230 - D. D. Yolları Ank. ve Hayaarpaıı 

Vezneleri 

3.'75 - Sıvaa Aık. SAK. 
5750 - Diyarbakır Aık. SAK 

66 37 Gümrük ve inhisarlar Yek. AQk, 
163 ıs lst. Beletliyesi 

6975 - lst. Hsva Mıntaka Depo Amirliti 
Yeşilköy 

Aydın Villyeti 

.. 300 - Ank. P. T. T. Mtıd. 

81 15 lıt. Belediyesi 

Günü Saat 

9-10-41 11 -
15-10-41 11 -
1'·10-41 1~ -

2-19·41 1, -

6-Ul-41 15 -

JO·li-4lo kapal 
17-11-41 15 - , 

ı 

28-10-.. l 16 -
21-ıe.41 ıs -

1-10-41 15 -
13-li-41 14 -
14-10·41 14 -

6-11- 11 14 -

11-10-41 12 -
13·10·41 14 -

illnlarına. 

- =----
Elektrik, Havagazı, Kalerifer (Tesisat va Malz.) 

d•": 
lat•nllul Kemut•nlılı Sat1nalma Komisyon11" it t 
Keşif be.leli 282 lira 70 kuruş olan elektrik teaiıah ta~,,~ 1 

tirilecı:ktir. Pazarlıtı 3.10.941 cuma günü saat 11.30 da ya~ ,tı t 
tır. Şartnamesi her aiin komisyonda rürülebilir. Kati te~ııı 1,tı#' 
lira 40 kuruıtur. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklı 1 

al•a kemisyeaaaa gelmeleri. 

Mensuoat-Elbise-Kunck.ıra-Çamaşır v. s. 
.,,rı 1 

Y•k•ek Deniz Tl•aret Maktebi MUdUrlUOUll ıel 
Fiyatı Bedeli Mıı~i~• ~ı 

Cinsi Miktarı 
Harici elltiıe imaliyesi 175 takım 
Nevresim (kaput) imaliyesi 51 adet 
Gtmici el&isesi kasket Pa· 51 

letile imaliyesi 
leyaz tlbise kumnşile 

imaliyesi 
iş tulumu (nümune ku

maıtan) 

Kasket iki beyui\e 

110 takım 

aa 

140 

lira kr. lira kr.-
15 - 2625 - ) 
12 50 673 50 ) 
12 50 673 50 ) 

16 - 1760 - ) 

·- 640 - ) 

3- 420 - ) 
~c 

6792 - ıı.ıi' 
kıı'ke \., 

Harici elbisenin nevre5imlerin ve gemici elbiseai ve l, 

yalnız lacivert serj kumaşları mektepten verilecektir. 'f'~f 
Mektep talebelerine lüzumu olan cins ve miktar ve fiatlıırljlllf'~ 

da yazılı altı kalem t'Şya ve imaliye kapalı zarf usulile ek• l 
konularak 15.10.1941 çarşamba günü snat 15 de rnck'ıePİ 111 ~)lı 
dürlü~ün.le toplanacak satınalma koınisyonu tarafından ibR ı:s 'ti 
lacaktır. ,,ı 

Şntoameyi görmek arzu edenler mektep muhasebesine ııınrııCbf• 1 
meliairler. Muvakkkt teminat İst. Yüksek 'l:nektepler ınuhıı5e 

1 
veznesine yatırılacaktır. ' 1 

Odun: 30 t. paz. 1050 - 157 95 Ask. Palıtrikalar U. Mad . .SAK Aak. 7-10-41 14 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kan unua 2 "' 1,ri?;ı 
Mn.ıot: 3 t . (temd.) 
Odun: 460 t. kapalı :ı:. 
Kuru gürgen odunu: 560 t. 
Kırılmış ıobalık odu•: 18 t. 
Mete odunu: 560 t. (temd.) 
Odırn : 50 t. 

U f rrlk 

af. eks. 
pu. 

> 

Aluminyum tank: ,. ad. paz. 
Koşum malzemesi: 6 kalem > 

Alafranga kiremit: 110000 ad.-mahya kiremidi: 6000 ad. > 

Allt ve edevat köprüler tamiratı için aç. elts. 
Söğütlü tatbikat gemisinin makine v. s. tamiratı kapalı z. 
Bezli lastik levha 3 m m kalınlığında: 660 k . a~. eks. 
Çamastr yikama işi: 17 kalem > 

Tarak: 2 ad.·makas: 1 ad.·astura: 2 ad.-laavlu: 2 acl. pa:ı . 

·peokir: 2 ad.·sabunluk: 1 ad.·sabun fırtası: 1 ad. 
-bileti taıı: 1 ad.-ayna: 1 ad.·saç makinesi: 2 aci. 
·meşin ~anta: 1 ad.·50 takım 

Erzak, Z hlre, Et, Sebze, v . •· 

Ekmek: 100 t. 
Patates: 13.'2 t. 
K. so~an: 12 t. 
Nohut: 12 t. 

ercimek: 8 t. 
ikmck işirmesi: 260.4 t. 
Sıfır eti: 6 t. 
Sadey ,ı: 50 t. 
Sıtu ti: 108 t. 
K•yu11 eti: 25 t. 
K. ot: 483 t. 
Koyun eli kavurması: 22 t. 
Saman: 750 t. 
Lahana; 196 t.·prasa: 19' t. 

Saman: '42 t. 
• 486 t. 
, 588 t. 

K. ot: HO t. 

> ~50 t. 
250 t. 

" 250 t. 
> 25Q t. 

.Sa.leya~ı: 2 t. 
Kıı patatesi: '3 t. 
Karll ıo~ım: ,.5 t. 
Domates saltası: 1060 k. 
~eker: 19 t. 
lulıur: 40 t. 
Kuru faaulya: 4 t. 
Mereimek: 25 t. 
Beyaz peynir: 10 t. • tH ıeker: 18 t. 
Çay 
Kaıar peyniri: 500 k. 
Mercimek: 40 t. 
Pirinç: 100 t. 
Toz şeker: 100 t. 
Sıdcyığı: 45 t. (ıart. 396 krı.) 

46 t. (şart. 352 kr.) 
Sabun: 21 t. 
Nol:aut: 41 t. 

aç. ekı. 

> 

kapalı z. 

> 

paz. 

it 

> 

" 
> 

" 

> 

kapalı z. 
af. eks. 

kapalı z. 

" 
• 

pas . 
> 

kapalı z. 
pu. 

• 
kapalı a. 

" 
• 

Ank. Valilifi 2-10·41 15 - maddelerindelti şartları haiz olmaiarı ve 3.l inci ınadcle ı' 
dairesinde ihzar edecekleri zarflarını eksiltme ıünil sa~t r• _, 
kadar komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vermelert • 

16000 - 1260 - Van A•k. SAK 16-10-41 16 -
t. 17 40 720 80 D. D. Yolları Hay.iarpa4a 

k O 03 25 24 37 ~O s~ybao Kültür Dir. 
11'84 - 1123 50 Konya Ask. SAK 

4200 -
18~0 -

909 65 
14240 -
3168 -
3268 75 

14QOO -
2440 -
1449 -
192Q -
1640 -

·5261 -

81000 -
38009 -
15500 -
19320 -
11700 -
26259 -

16859 -
17010 -
21580 -

7'68 -
4374 -

lı: o 50 
9500 -
8800 -
92()0 -
5000 -

11eoe -
1000 -

8COO -
k. o .ıs 
k. o 49 
k. 1 1(; 
k. 1 7' 

13449 
k. o 1, 

1" - Çerlu Aık . .SAK 

630 - Aık. Fabrikalar U. M!d. ~AK Ank. 
277 05 • 

Ho,dere Aslc. SAK. 
68 2l lst. Belediyesi 

. 1068 - YlkHk Deniz Ticaret Mektebi Müd. 
237 60 8. O. Yolları H. paşa 
245 16 Kabataş Erkek Lisesi SAK Beyo· 

•l•nda lst. Lıseler Muhaaelteciliti 
Tephıne Lvz. SAK 

1050 - Urfa C. Muddeiumum. 
Urfa GUmrülc Muhafaza SAK 

191 - > 

144 - 1 

78 - > 

391 - > 

776Q - Eski.,ehir Aık. SAK 
5308 - İzmir Lvz. SAK 
2850 - > 

116'.2 )0 • 
1«' - Diyarbakır Ask. SAK 
1200 50 Erıdncan Ask. SAK 
1'68 75 Sivas Ask. SAK 

Hadımköy Civarinda Yaasıviran 
Köyünde Ask. SAK 

12t3 75 Karaköse Aık. SAK 
1275 7S > 

1543 H • 
1351 - Hadıak6y eivarıada Yassıviran 

Köytnae Aık. SAK 
2250 - • 
'.2M2 50 
2062 H > 

2256 - > 

Askeri Poıta No. 1210 
'89 25 Konya Ask. SAK 
401 !3 • 

39 75 Antakya Gümrü.k Mab. Tab. ~AK 
713 - Adana Aık. .SAK 
660 - , 

680 - " 
225 - > 

1650 - Ask. P'abr. U. Mtd. SAK Aak. 
Ank. Lvz. SAK 

• 
600 - T epkapı Maltepeıi Ask. SAK 

• 
• 

5200 - Marmara Üssü Bahri Komııt. SAK 
4770 - > 

Ersurum Asit. SAK 
468 - la•ir Ln. SAK 

17·10- u 11 -
9-10-41 10 -
2-10·41 10 -

'-10-41 15 -

Ticaret •dası terzilik vesikaları zar fa konacaktır. 

" . ttı Ylk••k öırutmen Okulu MUdUrıuaund• ~i~' ~ 
Nevi Miktarı Tahmin fiati 1111 tı: ~ ~ 

7-10·41 14 30 
7-10-41 15 -

Erkek ayakkabı l20-135 çıft 1000 ıO~ 1' ~ 
Kız ayakkabı 60-70 çift 900 4 • k1~ 

Yukarıda miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yazıl~ ~~ jf ~ \' 
ların 26, 9. 941 cuma günü sant 10 da yapılan eksiltı:ncsıı:ı .ıı r· ır-10-·41 

13 10-41 
18-10-41 
17-10-41 
16-10-41 

'·10-41 

7-10·41 
8·10-41 
8-lQ-41 
8-10-41 
8·li-41 
9-1Q·41 

'.22·1Q·41 
16·10 41 
15· lil-4 l 
lS-H>-41 
20-18-41 
16·10-41 
21-18-41 
li-10-41 

2-10-41 
2-10-41 
2·11-41 
2·10-41 

2-10-41 
2-10-.. 1 
2· 10-41 
2-li-41 
3-10-·H 
4·18-41 
4·10-41 

11-10-41 
2-18-41 
2-18-41 
3-10-41 
3·1i-4t 
7·10-H 
'-10-41 

'· l0-41 
16-10-41 
7-10-41 
2-19-41 

1'·19·41 
17-10-41 
:.lt-41 
17-11-41 

14 -
14 -
11 -
14 -
H 30 

15 30 

ç1kmadıtından lııu ek iltme 10 güıı uzatılarak 7. 10. 941 8 

1 
~ 

saat 10 da tekrıır yapılacaktır. ~~ 

lateklilerin ınrtnameyi görmek ve ilk teminatı yatırnıak il.el 

kul ifiaresine ve eksiltme günü de Ticaret oılısının yeoi yıl ;rl ,, 
ve ilk teainat makbu.:ı:ı: i!e birlikte sözü geçen komiıy•na " 1 
lan. 

Mo~Kya, Büre ve ev eşyası, Muşamba, Halıv. s. 

d•": H•rp Akademisi Satm ima Komi yenurt ~ıf 

11 Paaarlıkla 10 adet küçüle masa yaptırılacaktır. Muhaının°P111 ~!J 
9 

_ : 90 liraciır. Nfimunesini görmek isteyenler her gün iki nu111•1
11 ~ 

9 _ ) da Akademi Levazım Müdürlüğüne ve isteklilerin 7.10.941 \aıa:ı 

l 
ıaat 15 te Çankaya Malmüdürlüğüne yııhraeakları ' lira 75 1ı•1 

1
: : ınvakkat ttmiaat makbuzlariyle birlikte Komisyonumuza ~ar• 
10- !!!!!!~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~ 
ıo - ' Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
15 - -

latanllul Telef on MüdUrlUIUnden: bııı '''• 15 -

16 - ' 
9-

11 _ ı 

16 - 1 

15 - ' 

1 
9 - . 

'ıs 1 

1~ 3tj 

15 - , 
15 -
15 -
15 -
H-
12 -
10 -
lQ -

11 -
16 -
10 -1, -
1) 30 

11 -

l' -
14 -
11 -
10 -
15 30 
15 30 
11 -
14 -

Kitıd ve kartenu idare tarafından verilmek tartile ~·il ,,,ı~ 
telefon rehlteri tab'i eksiltmesi 16.19.941 perıembe ıu• ı.-• 
de kapalı :ııarfla İıtanltul telefon müdürlüğü blaasında ıatııt• ( 
miıyoınınaa yapılacaktır. 

1 
p ~ 

Muhammen bedel ' bin muvakkat teminat 450 lira 0 ıs 
aameıl ker rln lnazı• aıairliA"inde a-örülelııilir. ııı•'' 

lıtekliler •ez kür a-ünde saat 14 e kadar kao•nİ "'• ,ıı ,• 
teklif mektup ve muvakkat teminatlarını ihtiva etlen tıaP 
larıaı komiayoaa teYdi etmiı ltulun•aları. 

- ,,~ 

lat•nb11I Kemut•nhlı Satlnalma Kemlayen11" ,~!; 
ıs bla adet atı, cehelinin tabi iti nlmuneaine sröre ~.---·, f 

2.10.941 pertembe gl\nti saat 11 tle ilaale edileeektir. ~il t•~l'ıl 
t•rtaa•Hİ her ılin komisyonda ıörülebililir. İıtekHlertll 1tı"' 
decekleri fiata göre kati tominatlarlle birlikte Fındıklıd'' 
omiıy••••• relmeleri. 

Aydıft Vlllyetl D•iml KncUmenlnden ı 

Mubaı:ameıı kıymeti 
Lira Kr . Adet ~., 

' 3188 75 54 kalem Hususi idare matbua e~r•ıe '' ır 
Vilayet Hususi idaresinin 1941 yılı ihtiyacı olan 54 kale 1$1~1 ,/ 

kira 75 Kr. muhammen kıyı:ntlli matbu evrakın açık eksilltıl1~cı• çıkmadıfından bu evrakı matbua 6.11.941 tarihli perıe111be 
14 da ihale edilmek lb:ere pazarlığa bırakıldıtı ilin olunur· 

Nakliyat-Yutdeme-B~tma 
f \ 

laftllr Yll r•tl Delml l11cUmenlntl•ll 1 

0 
~,~ ~ \ 

İzmir, Kartıyakı, luca ve !orıaova ilkok.\larına 180 :: ~e~et lı 
aldl D&klettlrilHektir. Nakliye lcretiaiıı •uılaa•aen te.le 



~e)'nir 
laı • paz. 
SOQ 0taateı: 20 t.-patlıcan: 25 t.·maydanoz: · > 

1 denıet 
l 
'•Qlya 20 t 
: ıs t. • 
\e~: 15 
82 t. 90 it •• kuru ot: 7 ton• uman 4. 1 t. 
'Pat ates, lahaaa v. s. sebze: 9 kalem 

(~ Müzayedeler 
ı ı tahtası 
:lra kıısıısı eski ve büyük: 1 ad. 

~e lıtıııkıu yünlü man örtüsü pamuk balık 
lt'oı5r 

> 

.. 
paz. 

> 

a9. art. 
paz. 

a~ı aç. art. 

2560 -
5525 - 828 75 

5000 - 758 -
2700 - 405 -
3750 - 562 50 
1662 - 124 65 

MUNAKA.SA <.iAl!'fESı 

Hıdım. Civar. Muhaköy Ask. SAK 4·10-41 11 
3-10-41 11 -Tophane Lvz. SAK 

.. 

.. 

lıt. Ask. P'ab. SAK Salıpazarı 
> 

Maliye Vekileti Kırtasiye MOd. 
inhisarlar U. Mlld. 
İzmir Gümrükleri Bıı. MO.d. 

6-19-41 
6-10-41 
6-10-41 

16-10-41 
16·10-41 

Ank. 7-16-41 
10·10-41 

6·18-41 

14 30 
14 30 
14 ~o 
41 30 
14 -

9 40 
15 -

lo~r t 
Q u: 1333 m3: 673 dsm.3 aç. art. m3 1a 43 1567 - Tavşanlı Mahya Etriröz Miaferid 13·10-41 14 -

~~l 
a9ık art. 900 -

Orman Bölıe Şeflif i 
61 50 lst. 8ele4iyesi 16-10·41 14 -

> 1080 - il - > 1'·10-41 14-
> 760 - 57 - • 16·10·41 14 -
> 620 - 46 05 • 16-10-41 14 -.. 1000 - 75 - .. 16·10-41 14 -

i ı· • ı 
, 

1'••ır. Nakil iti 15 ınn mDddetle açık ek~iltmeye kon ılmoş 
lldan • t kl'l · · .. k ·· h ·· 'f ü 1a •• c ı erın şartnameyı rorme uzere er run maarı m 
~ Qe Ve ehliyet vesika lan ve 540 kuruşluk teminat makbuzları 

liall elan ' kıirinciteşrin 1941 perteıabc filnil ıaat 11 de 
ile lallracaatları ilin elunur. 

~tr P. T. T. Um"m MUtlMrlMllnden: 
20n gelip raçecck trealerden peıta~ ı alıp vermek ve el 

''~ ile nakletmek tırtiyle ekıiltmeye konulmuf olan · Küçfik 
· lıtaıyoa poıta ıürücOlilj'üne talamio edilen bedelin azlı· 

1 lıte\()l ltulunmamış ve yeniden bedel tahmin ettirilerek 
'rtıarla 27.9.941 den itibaren 15 rün müddetle eksiltmeye 

ı 111t•r 
'}~ . 
'*-ı' '-'llhanımen belle! 30 lira, muvakkat teminai 27 lira, lda

tt 300 lirathr. 
\~1 ll.I0.941 cumarte•i ~aoü ıaat 12 de Evkaf apart. kat 
~ 'İit)üj'ümüzdeki komiayonca yapılacacak•1r. Taliplerin e 

tte kan•ni nıaikle birlikte müracaatları. 

~a ]tirı 
-----~~~~~~ 

~ 1 ~ ••kert eatın alma komhyc>nu başkan ıOınnan 
~t)' Garnizonundaki birlik ve milf'sseselerin ihtiyacı olan 560 
t(ı~ 0dunonun 2l EylQI nl günü saat 15 de yapılan kapıla 

\..-ılı... .h. _J 't 0 b b' ı'llıı' ... esine talip çıkmadığından 2 t.9. 941 tarı ınaen ı ı aren ır 

\ı;lıt' Pazarlıkla salın alınacaktır. 
\ t konıisyonumuzdan verilmektedir. 

oıı Meıe oclonunun tahmini bedeli 11984 lira elup mıavakkat 
'ltrı 0 25 dabil 1123 lira 50 kuruştur. 
~~tı 2.10.941 Perşembe ıünü aaat 10 da komisyon•muzısn 
't~ I lllahalde yapılacaktır. 

1 
ttin filn ve saatinde komisyonda hasır bulumaları lbım-

l•tanbul Be1edlyealntlen 
1\1 •ıleri çöp mavnalarinı cer için yaptırıla,..ak ıhı•P 
,,~knesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. !<eıif 
lıt? lira ve ilk teminatı 1425 liradır. Muk•velt, eksıltme, 
, ~tleri ıenel hususi ve fenni şartnameleri, preie keıif 

tıj Una müteferri diğ'er evrak 95 kuruş mukabilinie 8elediy~ 
5 l ~Üdürlüğ'ünden verHecektir. İhale 15. 10.,41 çarıa•ba ıtloü 

'f~ Üainıi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
.;~ra mektupları, ihale tarihinden sekis fÜn evvel Belediye 

~ ~· ~Qdürli1tüne müracaatla alacakları fenni ehliyet, 941 yı• 
ıc, k 'b t•ı tet Odası ve~ikaları imzalı şartname ve anuneo ı razı 

~tıı ditcr vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifah çene· 
~~:tlıyııcakları teklif mektuplarıı:ıı ihale rünt1 saat 14 de ka· 

Encümene vermeleri lazımdır. 
b -

't " 1 K6mutanhöı &atmalma Kemlayonundan : 
ı' 3 tnilimetre filmaşın demirleri verilmek bere lto:200 ten 
t rt~at:a çivi 3.10.941 cuma rinCi s;ıat 11 de pu:ırlıkla yaptı
ı' t.iııhaınmen bedeli 48000 liradır. Kati teminatı 7200 lira
,ıı~'-lesj her fÜO lı:omisyooda fÖrÜlebilir. lıteklilerin belli fÜll 

•tıdıldıda ı.atın alma kemiıyenuoı ıehaelerl. 

~'it 
•ti Fabrlkalar U. MDdUrlllU Merll•• 

~tıı· Satanalma Komlayonunclan : 
1 llıi~ıı eins ihalenin Mub. bed. Katt teın. 

1•rı rDn ve 11ati lira lira 
'tı 1•n kurıun 8.19.941 14 - 260000 28300 
~- 'tat fotini • H 36 46;oo 6915 

Şart. it. 
ltaruı 
1300 
233 

:\1~ ''lkl•r kılı • 15 - 1eooo 2100 
ı,, .' Yıı.ıh •alzeme lıiı:alarında röıterilH flo ve ıaatlerde 

tık 1 • \ 'b 1, ar umum mildürlüffi merkH ıatın alma kom11yenunoa 
'tıı.~ •le cdileeektir. Muhammen bedelleriyle kati teminatları 

l>aralıırı hizalarında riıterihnittir. 

~. (~!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!--!11!1!!!!1-!!l!!!l!m ... !!!!!' 
~Et, Sebze v. s. 

'b. a . 
1~ t'I •Ya21t Satınalma Komi ayenunda•: 
1
' ~ 0 lı:uru üzüm pnarlıkla almacaktır. Muhammen bedeli 
~G 11 \'•ldıat terainal 1860 liradır. Mlnakasası 2.10.941 per-

~ 

saman 4.10.941 cumartesi rünti bizalarıada ynıh uatlerde pazarlıkla 
salm alınacaktır. Şartnameleri her rlln komisyonda r3rftlebilir. lıtek· 
lilerin teklif t"decekler i fiata rire kat'ı t•minatlari ile birlikte Fıad1k· 
lıda Satınalma komisyenuna ı•lmeleri. 

Cinsi 
Saman 

< 
c 

Miktarı 
Kile 
7~000 

1oeoeo 
109000 

Pazarhla samanı 
Saat Dakika 
11 'o cia 
11 
11 30 

lstanbul Emniyet Ma11urı111unden: 
Müdü•iyet süvari hayvanlarının '4 t-942 yılı yiyecek ve yatacak· 

ları için alınması kapalı zarfla eksiltmeye kenuları azı 70000 ço~u 
75000 kilo yulafla azı 80000 çofa 85000 kilo ot ve 60000 votu 
65000 kilo sap saman ihale fÜnfi olan 23.9.9H de talip zuhur. etme-

• diğ'inden işin bir ny zarfında pazarlılda intacına karar veritmittir. İs
teklilerin 23.10.941 Pt!r.femlte rftnü 11at 15 de Müdüriyet binasın&ia 
kurulu komisyona müracaatları. Muvakkat teminatı 1425 liradır. 

Hadımköy A•k•rt aat1nalma Kemleyonund•n: 
Pazarlıkla 300 bia kile kuru ot aatıa alıaacalıtır. İhale gfitlnü 4 

birinciteşrin 941 eumarteıi ftlnü aaat 11 iMlir. isteklilerin yüzde 15 
te111inatlariyle mezktr ınnde Hadımköytle Sa. Al. Ko. na müracaat
ları. Evsaf ve şartlar Ke. aa rörilllr. 

Hadunköy civarında Vaa•ıviffan Aakeri 
Satlnalma Komisyonundan: 

Aşağıda miktarları yazılı kuru otlar pazarlıkla satın alınacak
tır. Taliplerin 2.10.941 perşembe günü saat 15 de Hadımköy civarın· 
da Yassıvirao köyünde askeri satın alma komisyonuna ırelmeleri. 

, 

Miktarı Kilo Teminatı Lira 
150 bin 1350 
250 > 2250 
259 > 2062,50 
250 " 2062 ,50 
25() ~ ~250 

• •"' Aşatıda yazılı mevaddııı pazarlıkla elcsiltmeleri hizalarında ya
zılı rta. saatte Hadımköy civarında y HHviranda askeri sahnalma ko
misyenunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Ginsi Miktarı Kilo Teminatı Lira İhale gün, saati 
Süt 600 
Yoturt 600 
Koyun eti 60e 
Sadeyafı 7800 

.. 3600 
1989 

916 
3.10.941 

• 
14,30 
15 

Erzincan"• Aaktıtrl Satınalma Komisyonundan: 
lin ton bufday pazarlıkla öğ'ilttürelecektir. İhalesi 3.10.941 cu

ma gt1nl saat 11 de Er.:ıincanda &1keri sahnalma lcomisyenunda ya· 
pılacaktır. Tahmin bedeli 32.50B lira 50 kuruştur. Taliplerin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

l•tanbul K&mutanhlı Satlnalma Komisyonundan : 
10 hm koyun eti 3.10.943 günü saat 15 te pazarlıkla satın alı· 

nacaktır. Muhammen bedeli 5500 lira olup kat'i teminatı 725 liradır. 
$ırtnamesi her gün komisyonda görülebilir, İsteklilerin belli giln ve 
ıaatte Fındıklıada utınalma komisyonuna gelmeleri. 

• • • Pazarlık ıllnü talibi çıkmayan aşağ'ıda miktarları yazılı 3 ka· 
lem saman 4.10.941 cumartesi gi\nü hiıı:alannda yazılı saatlerde pa
urhkla satın alınacaktır. Şartnameleri hn gün komisyonda görülebi· 
lir. İsteklilerin teklif edecekleri fiata göre kati teminatları ile birlik· 
te Fındıklıda satın alma komisyonuna re lmeleri. 

Cinsi Miktarı Kilo Pazarlık zamanı saat dakika 
Saman 75000 10 30 

100000 11 
.. 100000 11 30 

Adana Aekerllk Dalreel Stdınalma Komisyonundan: 
Aşağı.la cins ve miktarları yazılı 4 kalem ersak hizalanndaki gün· 

lerde kapalı zarf usulile ekıiltmeleri yapılacaktır. 
isteklilerin muayyen fÜn ve saatte askerlik dairesi satınalma ko· 

•lsyonuna mürcaatları ile teklif .zarflarını ihale 1aatinden bir saat ev· 
velin• kadar komisyonda bulunmaları ilin olunur. 

~1~•at 10 da D. Bayuit Sa. Al. Ko. da yapılacııktır. lı-
i liln ve 11atte teminat ••kltuzlariyle Ke. na mlraoaat• 

Cinsi Miktarı Tola Tutarı İlk teminatı 
Ton L. K. L. K. 

İhale Saati 

I\~ -
\ı,, '-l lternutanhOı 8at111al"'• Ko111l•yon11nda11 

Unu taliiıi çıkmayan aşatıia miktarları yasılı it kalem 

Şeker 

Balırnr 

Kuru fa1ulya 
Meroimek 

19 9500 00 713 00 
40 8800 00 660 00 
40 9200 00 68() 00 
25 5900 00 225 00 

2.10.941 11 
2.10.941 16 
3.10.941 1~ 
3.10.941 16 

Çanakale Aekerl eatln alma kom l•yonundan: 
Birlikleri~iz ihtivacı için aıafıda cinı ve miktarı yazılı 3 kalem 

erzak 4.10. 941 Cumarteai günü saat 10 da pazarlıkla Çanakaleie 
Yalı bcayu caddesinde komisyooumus dairesinde puarhkla satın alıoa
c:aktır. Taliplerin lcan~ni vesika ve teminatlarile birlikte ltilciirilen 
ıün ''e saatte komisyooumı.ıza müracaatları ilin olunur. 

Cinsi 
Bıılrur 
Halk çayı 
Pi rint 

Miktarı 

20000 
250 

10000 

Tutarı 

1000 
2175 
4600 

Kat'i teminatı 

750 Liradır 
517 • 
696 c 

Karaköse Ask• T Satınal na Komlsyonunllan: 
Aşağıda miktarları yazılı samanlar pazar ıkla satın alınacaktır. i

haleleri 2.10.941 perşembe günü hizalarında yazılı saatlerde Karak6-
sede askeri sahnalma komisyonuada yapılacaktır. Taliplerin belli va· 
kitte komisyona gelmeleri. 

Miktarı Kilo Tutarı 

642000 
486000 
588000 

Lira 
16050 
17010 
20580 

Teminatı Lira 
1203.75 
1275.75 
1543.50 

ihale Saati 
9 
9.15 
9.,0 

Samsun A•kerl Satm Alma Ko,.l•yonunllan: 
Tahminen beller kilosu 6 kuruş 50 santimden 300 bin kilo kara 

ota talip çıkmadığıııdan 41) ıncı maddeye göre pazarlık uıulile aatıa 
alınaeaktır. 

Muhammen bedeli, 19500 lira, kati teminat 2925 liradır. iartoa· 
mesi Ko. da görülür. 

lhaleıi 13.10.941 pazartesi günü saat 15 de Samıun Sa. Ke. 4a 
yapılacaktır. 

isteklilerin belli ıün ve uatte kati teminat makbuslariylo Ke. aa 
milracaatlan. 

Ankara Levazım Amlrll§I Sahnalma Komlsyenundan 
1000 liralık çay pazarlıkla eksiltmeıi 6.10.9d 1 saat 11 de y11pıla· 

cakhr. İ!lteklilerin teklif edecekleri fiata nazaran yüztie 15 teıaiaat· 
lariyle komisyonda bulunmaları. 

*"' * 500 kilo kaşar peyniri pazarlığı 6. 10.941 ıaat 16 da Aokara 
Lv. amirliği sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif edecekleli fiata nazaran yüzde 15 kıtt teaiaat
lariyle komisyona müracaatları. 

(DEVAMI OôROONCO SA.YFADAl 

r ı ,. ınhısarlar U. üdürlüğünden : 
....................................................... ~ .. 

1 - el> aclet eski ve büyük demir para kasası paHrlıkla satıla
caktır. 

2 - Pazarlık 10.10.941 Cuma günü saat t,40 da Kaltataıta Le
vazım Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonunda yapılaeaktır. _ 

(8743)~~1-S 

Cinsi Mikdarı Muhammen bedeli lllı teaiaat 

Gaz besi 20000 4500-lira 337-lira 50·Kur111 
Gureba Hastahanesi ile hastahanede yer alınış Tıp Fakültesi seriri· 

yatlarına luzumu olan mikdarı yazılı gaz bezi açık urf uı\llile eksilt· 
meye konulaıuştur. ihalesi 6.10. 941 tarihine müsadif Pa:aartesi rtni 
saae 15·te lstanb.ıl Valuflar Başınıidürlilğü binasında top\anaıı koıalı· 
yonda yapılacaktır. Şartnameler her gün Levazım Kale111ini• rörll .. 
itilir. 17.9.941 (5287) 1-1 

LJEVLEJ OEMİRYOLLARI VE L!M~ilLARi - . 

· i5LETf1f· U'Efitl Dİ~EKTd~LüGüNOEN 
Muhammen bedeli 16.000 lira olan 500 adet muıamba par.leıll] 

14. 10. 9H salı günü saat 15,30 da kapalı :ııarf usulile Ankarad.a 
ldare binasında salın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1200 liralık muvakkat teminat ile ka• 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni rttn ıaat 14,30 sa ka
dar Komi yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para!lız olarak Ankarada Malzeme Daireıinden, Har
darpaşada tese\lüm ve sevk Şefli ğinden dağıtılac-akhr. (8(i30) 2-4 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlıaından: 

Yıldızda bulunan okulumuzun 499 lira 26 klM'Uf keşif bedelli b· 
mam kaznnı ve t,.ferruah tamiratı 6. 10. 941 tarihine raıtlayan pa• 
urtesi günü saat 11 de Gümüşsuyunda Y. Mübend.iı Mektebi •ulaa· 
'ebeııinde toplanacak olan Komiıyonumuzda pazarlıkla yaptırılacaktır. 

tık teminat 37 lira 45 kuru,tur. isteklilerin ıartnameyi r6r••k n 
ilk teminatı yatırmak üzere Yıldızdaki Okulumuza n pHarhk !lal 
de Y. Mühendis Mektebi muhuebesincla bulunmaları. (8391) J-4 

İLAN 
1210 Askeri Postanın günlük ilıtiyacı ıçıa aypı ayrı olmak 

ilzere iki ton sadeyağı askeri evsaf dahilinde (ailceaai) maayene 
ile pazarlıkla derhal teslim şartile alınacaktır. . 

Münakasası 3.10.941 günü saat 14 de 1210 Satınalma Kom11· 
yonunda yapılacaktır. Teminatile b .. :; kıe ayni rilade taliplerin 

bulunması. 

lmtiyaıı: Sahibi ve Yazı işleri Oirektötil: lSMAll. GtRlT 
Buddıtı yen "lll••ka•• Mlitt...._ lataa1nd 
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ABONNEME.N 

V ı lle et Provınce 
3 n:ois Ptrs. 450 
6 • 850 

12 • ~ 1500 
Etranger : 1 '.l mois Ptrs. 2700 

e No. Ptrs 5 

M!RCRE.DI 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 
ADMINISTRATJON 

Galntn, Eski Gümriik Cad. 

No. 52 

Telephone: 49442 

Poor la Publicite s'ndresser 

• 1' Administratıon 
1ournal Professionnel des Fournisseurs et des Entreoreneurs de l'Eta· Boite Postale No. 1261 

-~ 

ableau Synoptique des Afı'ljullications 0uvertas Aujaurd'hui 

Obje\ de l'ad}udlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Pri:ıı: 

estimatif 
Caution. 
provisoire 

Lieux d'adiudication et du 
Cahier deı1 Charges 

aba is 

Constructlons-R6paratio n· Tra v. Publlcs•Mat6rlel de Conetrwctlon-Carte9raphle 
Rt pnr. ~cole Gazipaşa 
Repar. plafonds casernc Beyazkışla 
Agrnndissement routes Şişhane Evliyaçelebi et İ•· 

kender et constı. pave, mur t:lc. (cah. eh. 151 P,) 
Constr. batisse ecole prıa. :i Erzincan (cah. eh. 

3 L.) (rectif.) 

Publique 1220 3~ 91 50 Vilayet lzıı:ıir 
Publique 6045 71 453 45 C•m. Aob. Min. ıt•. Nat. Ank. 
Pli cnch. 30107 80 225-i as» Cem. Perm. Munioip. İstanbul 

Pli cach. 69000 - 4250 - Dir. Trav. P11b. lrzincan 

Produits Chlmiqwes et Pharmaceutlques·lnstruments Sanltelrec·Fournlture powr Ho11ltaux 

Jours Heures 

9-10-41 
1'·10·41 
16-10-41 

2-10-41 

11 -
11 -
15 

16 

~-

(0ÇGNC0 SAYFADAN DEVAM) 

Askerl Fabrikalar Umum MlldUrlUilU Meri<•' 
Satınalma Kemisyenundan : ıııi~tf 

ihale taribioden 31.5.942 tarihins kadnr aşağıda cins ve 
yazılı 11 kalem se8ze alınacak. 

Azami m. Asrari Azami m. A!ıari 

kr. kr. kr. kr. 

4000 3800 patlıcan 40 O 3000 
4000 3000 kabak 1)00 1000 

f1,uıre taıı:• 

doınıte5 

2060 1500 Lahana 2000 1500 pırasa 

1500 ıooo patates 2000 1500 ııpaoak 
500 300 kereviz 500 300 karna 

ı,a~ar 

500 300 havuç adaıı 
Yukanda yazılı 11 kalem aeeze askeri fabrikalar umu~ :rıi t 

ğü merkez satın a'ma komisyenunca 6. 10. 941 pazartesı ~cleıı ti 
15,30 da pazarlıkln ihale edilecektir. Heyeti umumiyesioi bır el~ 
mele mümkün olmadı2'ı takdirde, ayrı ayrı taliıilere ti• ih~lc:•tlJrı 
lir. istekliler tahakkuk edecek fiyat üzerinden kati teıJJ10 

Toile de go:ıe: 20000 m. Publique 4500 - 337 50 Dir. Vakoufs lst. 15 _ birlikte merkez salın alma komisyonuna müraeaatları. 

El ctriclt6·Gaz-Qhauffege Central (lnetallatlon et Mat6rlel) 
Gı oupe cleetrogene iı moteur Diesel et avec tab· 

liau de distribution 
Appareils telcgraphiques fixes et ambulants cvec Pli caab. 

acceııs. (cahr eh. 2 L.) 

H blıle n ent · Ch11us!! un & - Tlssue • Culre 

Beltines pr. soldats: 5000 paireı 
Cuir: 20 t. 
Chausıurea pr. homme : 53 paire!!, id pr. aame 

6 paires 
Pantoufles avec talons: 400 peires 
Bottines pr. soldats: 3900 -paires 

Publique 

44400 -

45000 -
90000 -

885 -

2175 -

fbom. Aeb. MiA. Def. Nat.Ank. ju~qu'au 10·10-41 

3236 - Aem. Gen. Cb. Fer Etat Ank. 17-11-41 15 -
Cais'e H. paıa 

3S75 - Cem. Ach. Milit. Sivaı 20-10-41 16 -
3758 - ~em. Ach. Milit. Diyarbakır 21-10·41 15 

66 37 Ministere 9ouanes et Mooopoles Ank. 8-10-4ı 15 -

163 13 Com. Perm. Municip. İstanbul 
6975 Chef D•pôt Aviat lst. a Yeıilkly 

13-10-41 14 -
14-10-41 14 -

Traveeux d'lwı prlm rie · Papcterle · Fournlture ile Bureaux 

lmprimes pr. l' Adm. Particuliere: 54 lots Publique 3181 75 

Tı·snspott - Chargem nt · Dechargement 

Transports postaux 
Trausport coke: 120 t. : charbon crible: 350 t. 

Gombu tible • Carburant - Hulle• 

Bois d'orme sec: 560 t. 
Boiıı: 406 t. 
Beis: 30 t. 
Mazout: 3 t. (aj) 

Publique 
Publi'f ue 1173 -

Pli cacb. la t. 17 40 
> 16000 --

Gre a gr~ 1850 -

- - Villyet Ayd.ın 6-11-41 14 -

3i0 - Dlr. P. T. T. Ank. 11·11-41 
13-10·41 88 15 Cea:ı. Perm. Municip. İstanbul 

710 80 
1200 -
157 05 

1 ere Ex,loit. Cb. Fer E.tat H. paıa 17-10-41 
Com. Ach. Milit. Van 16-10·41 
Gem. Ach. Oir. Qen. Fab. Mil. Ank. 7-10-41 
Villyet An k. 2· 10·41 

12 
14 

11 -
16 

14 -' 
15 

Bois coupe pr. po!le: 10 t. 
> de ch!oe: 560 t. (aj) 

Bois: 50 t. 

Publique 
(:;re a gre 
Gre a gre 

le k. O 03 25 24 37 50 ı>ir. Culture Seyhan 9-10-4 l 10 

lvera 
Tuile i la franque: 110000 p. • id mahya: 6000 p. 
Tank en aluminium: 4 p. 
Articles pr. attelsge: 6 lots 
Outils et instruments pr. repar. pontı 
Rcpar. machinerie ete. au navire d'applicAtion 

Söğütlü 

Toile caoutchoutee enplaque de 3 m/m 660 k. 
Lessivage linıe: 17 lots 

Peigne: 2 p., ciseaux: 1 p., raHir: 2 p., essui·rnain: 
4 p., savonniere: 1 p., bre1S• pr . savon : 1 p., 
pierre a aiıoiser: 1 p., rlac• : 1 p., machine pr. 
couper les cheveux : 2 p., ıae en peau: 1 p.: 
50 complets 

Pr o v 1 s 1 o n s 

.Beurrt: 25 t. 
Foin: 630 t. 
Paille: 6eo t. 
Poaıme de terro: 144 t. 

Riz: 60 t. 

Viıınde de beeı.ıf: 40 t. 
Paille: 75 t. 

) 10 t. 
100 t. 

F abrication fıırine de ble: 1600 t: 
Viande de mouton: 10 t. 
Lait: 600 k. - yoıhourt: 600 k. - viande do mou· 

ton: 600 le. 
Beurre: 7,8 t. 

• 3.6 t . 
1 30 t. 

Raisin sec:: 1 ~ t. 
Beurre: 2 t. 
Pomme de terre: 63 t. 
Oignons: 45 t. 
Sauce de tomates: 1060 k. 
Sucre: 1' t. 
BI~ concasse: 40 t. 
Hııricots secs: 40 t. 
Lentilles: 25 t. 

11984 - 1123 50 Com. Ach. Milit. Konya 2-lO-•ı 10 

Gre a ıre 
Gre a rre 

,. 
Publique 
Pli cach. 

Publique 
> 

Gre a gre 

> 

4260 -
1850 -
90!J ,5 

14L40 -

3161 -
3268 75 

43749 -

18080 -
12960 -

,. 2S500 -
> 21200 -

fire a rre 

• 

1 32500 50 
• 5500 -
> 

1 

Pli oacb. 
Gre a rre 
Pil cach. 
Publl411ue 

c 

Pli oaah. 
> 

> 

> 

le k. 1 60 
le k. O 51 

7600 -
4375 -

le k. O 50 

''" -asoe -
9200 -
5009 -

169 ...:.. Com. Ach. Milit. Çerlu 6-10-41 15 

- - Cem. Acb. Milit. Heıciere 
630 - 'iem. Ach. »ir. Gen. Fal.. Mil. Ank. 
277 05 • 
68 22 Com. Perm. Municip. lst. 

1068 - Dir. Ecole Sup. de Com. Marit. 

10-10-41 14 -
7. ı 0-41 14 30 
7-10-41 15 -

13-10-41 14 -
18-10-41 11 -

237 60 1 6re Exploit. Ch. Fer Etat H paıa 
245 16 eem. Ach. Lyc:ee Garçons Kabataş 

i la Comptab. des Lyc'es a Beyoğlu 

17-10-41 
16-10-H 

Gom. Ach. lntend. Milit. Tophane 6-10-41 

6363 -

1350 -
97'.2 -

C•m. Ach. Milit. Çaııakkale 
Coa. Ach. Mil. i Tophane de 
Cem. Ach. Mil. i.rzinean 

3-10-4 l 
liuraa 3-10-41 

17-10-41 
10-10-41 Com. Ach. Milit. a l'f.cole Arrieole 

de Halkalı 
1912 50 • 
2138 - «em. Aob. Milit. Kars 

- - C. A. Oommand. Milit. Ist. f'ındıklı 
> 

1 

.... Acb. Milit. Erziacan 
325 - C. A. Commanti. Milit. lst. P'ıneıklı 

Com. Ach. Milit. Yasııvlran pres ele 
Hadımk6y 

1989 -
918 -

689 2S 
407 53 
3, 75 

713 -
660 --
680 -
2l5 -

> 

1 

Cea. Aeb. Mllit. Topkapı tie Maltope 

• 
Peste Milit. No. 1210 
Com. Ach. Milit. Koııya 

> 

Gem. Aela. Bat. Surv. Deuan. Antakya 
Goa. Aeh. Milit. Atlana 

4-16-41 
3·10·41 
4·10-41 
4-10-•l 
4-10-41 
3-10-41 
3-16-41 
3-l0-41 

3-18-41 
3-10-41 
7-10·•1 

21-10-41 
3-10-41 
4-10-41 
•-10-41 

11-10-41 
2·10-41 
2-10-41 
3-10-41 
3-10-41 

14 -
14 30 

15 30 

15 -
10 -
14 -
15 

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

14 30 
15 -
15 -
11 -
14 -
12 -
.ı.O -
10 -
11 -
16 -
10 -1, -

* * * ,,rı•" 
i ton sadeyağı alınacaktır. Sak: 1210 N. lı A<Jkeri Pösta jlaııl 

•olu Orman Çevlrge MUıUlrlUldntl•" 

·-· Bol~ Vilayetinin Gerede kazası dahilin e laadutları ş;; ~' 
yazılı Üzre deresi devlet ormanından numaralanmış 7,.1 •'" 
muadili çam, 950 kental köknar odununun olbıptaki ke,ıf <fd 
batlı ıartname ve mukavelename formüllerinde yazılı abki!ll rı~ 
it d.aireainde 12 ny içersinde ç1karıl•ak üzere 18.9.9H t• 
itibaren 15 zün müdelle açık artırmaya konulmuştur. 

Artırma 3.1O.941 tarilııine müııadif Cuma fÜnÜ saat 
orman çevirge Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Beher Kentilin muhammen b~deli iki kuru,tur. 
Muvc&kkat teminat 12 lira 12 kuroştıır. 

Şartname ve mukavele projeleri Ankara Or. U. 
ıevirre Müd. de görülebilir. bıl' 

*"' * iolu Vilnyetınin Bolu merkez kazası dahilin•• .,o 
d• şartnamede yazılı kızıl yol ve taş cacaldnrı acvlel ermaoıı:ı •f e<1') 

lanmış 4285 Kentil kayın en kez odununun ol .. abdaki .keş• <er~ 
bağlı ıartname ve mulcaveleme fermülltrinde yazılı ahki0 t•'ib 
dıireıintie on iki ay içerisinde çıkarıimak üzere lS.9.941 
itibaren 15 rün müdetle Açık artırmaya koa.lmuştur. 

Artırma 3.19.841 tariaine müsadif Cuma rüni saat 
orman çevirge miidürlifü binasında yapılacaktır. 

Beher Kentalin muhammen .. edeli üç kuruştur. 

Muvakkat teminat 9 lira 65 kuru4tur. 
Şartname ve mıılcavele projeleri Aakara Or. U. Mil. 

Çevirge Müd. de rörülcbilir. 

rt' 
Mallye Veklletl Kırtasiye MU&llrlUIUnd•bir'~ 

Maliye Vekl\eti binası nltıntlaki kırtaaiye deposund• 
olaa ambalaj tahtaları satılacaktır. 

lstiyenlerin mezkOr depoya müracaatla görmeleri. J ,,,~ 
Salya kapakları adet üzerinden, küçfik ve büyük olın• 

boy. 1" 1 

Kırık sandık tahtaları kilo üz~rinden satılacatından 11 6G' 
yatları havi teklif mektuplarını birinciteşrinin yedinci gO~i ı 
Yeni4ehirde Maliye Velcileli Kırtasiye Müdürlütüne te\' 
ilin olunur. 

"'" Ankara Levazım lmlrllll Sat.nal rna Koml•ı ~ti 
Arttırma suretiyle aşafıda cins ve miktarları yazılı ı7 :, ~ 

zeme satılacakhr. Satışı 3. 10. 941 cuma rünü saat 15,SO ıı-'~ 
rüdeki yiyecek anltarıoda yapılacaktır. Talip\eriıı koı:ııis1° -/ 

1 
mat almaları. ~ 

Cinsi Miktarı Cinıi \ 
Bir sandık içinde köhne 67 Nalbant bitafı 

pirinç mu~Juk 111a~ Adi bakır bakraç 1 Radyom lambası ı, .~ 
Süt makinesi 1 Radyom » klÇ 
Heli sifonu 1 lakır ma4rapa 
Kefeli terazi 2 Bakır kazan 
Kantar kefesi 1 Bernirai kirQfii 
Satır 1 Adi aemir kar1°1' 
Keerpeten 3 Sapsız çekiç 

,,~ 

Harp Akademisi Satınah11a Kemlsy•1111~1 ~' , 

Köhne 137 çift çizme ile 310 9ift fotin ve .. ir 1~ıf• . 1 
,, 10.9 H partesi rünü saat 15 te aüzayeae ile satılac•~ e~ 11f 

Muhammen bedeli 567 lira 30 kuruıtur. lllnları ı0~orl~ '• 
rin her rüo 2 No.lu Yedi kışlaıia Akademi levazıın oı Jit• 1 
isteklilerin Çankaya mal müdürlütüne yatıracakları 20 uıı ,, ~ 
luk muvakkat temtnat makaıızlariyle birlikte meskQa f \ 
Ko. na müraoaatları. 

• * • 
ıctıf• 

Bir ad. eski ve bOytık demir para lcaaaaı satıla•• 
urlar U. Müd. ilhlarna. 


