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D. Bakar Nafıa MUdUrluıunden: 
Eksiltmeye .konulan iş: 
21518,43 liralık keşif btdelli Oiyarbaltır mukeı. hiikiimlt k.onatı 

8et 11nel ık tecrübeleria ıaeli· 
cı .. ı olarak imal edilen biitün ıııa· 
tııaliı ve munuatın hem kalite iti· 
~e bem~4e fiyat ltalnmındaa ba· 
lı Anupa mallarına ÜıtünlÜQÜ h· 

h~ulc etmiıttr. Bıından ötürü yer· 
li Dıal çefiılerimid artırmak ve aa· 
tııları yerli mallar pa:ııarında u•u· 
illi bir :ıı-kilcle yapmalı: çok fay'•· 
lı olaulctır. 

Almanya petrolleri 
Almanra. lstih sallta 

tamamen el kordu ve 
lfletme ı,ıerl Alman 
,ırkatlerlne verlldl A.ii lı:alciırım inı. 1924 

Ce•ze Ask. SAK 
Saman ve ıabun 1913 

l~el Orman Çevirye Müd.: 
tamiratı işinden (15000) liralık kısmı 

Bu işe ait evrak şuiil11rdır. 
Eksiltme ıartnameal, proieıi Bilkrrş\en bildirildiğine 2öre 

1939 seneıinde alltı milyon 240 
bin ton olan Komanya petrol iı
tinsalatı 1940 seuesinde beı mil-

F.eki otomobil dıt liıtikleri 1924 • 
Yel ve yapı itleri 19'5 

Köınür ve odun 1928 • 

Kastamonu Vilayeti: 
Motorla 19'7 Kıııu 7olla·ın eeyirfİ iti 1936 

Kırkağaç Belediyesi: 

Mukavele projesi ve keşif billisası, silsilei fiyat cetveli 
Huıusi şarname ve proieler Otomobil tamiri 1928 

~ 
''•n: LUfrl ARiF K.E.N-lE R 

* •• 

~ ÜNy ANIN her tarafında 
hanı madde kıtlığı yar. Bu 
1Üzden dünya sanayii olduk· 

~ •iddetli buhranlar geçirmek· 

~r • Bu buhranların senelerce 
'tııı "lfa edecetine ~üphı yoktur 

"dan 9olayı bir kaç ıene 
~llddetle Anupa ve Amerika 

1~rilr.alarından memleketimize 
·~ nıiktarda d~ğil, az mik
... da bile ithalat euau ıetirt· 
~~ çok ııilç olacaktır. Bilhassa 
f •rupanıu son iki ıeneden beri 
~te ıatrayan unayiini y.e~iden 

tata kavutturabılmek ıçın u

~- bir zamana ihti.y~ç v~rdır. 
""1 halde memleketımız pıyan
'- llın ser.elerdenheri Anupa 
~kalarındao ıetirtmekte •l
'lıı lr~ mihtelif et~a ~e malla-

hrıne ikame edılebılecek eı· 
ı._ •e mal temini bir zaruret 
~ln~ rirer. Bunun için yapı· 
~lecek tek bir fey nrdır. 

O aa ithal mallarıo10 ma-
'ı • J 

llllt Ye maanuata taallBk e-
~lerin bam maddesi memle· 
~tİIJlizde bulunduğu takdirde 

ı.lt.rı yerli sanayiimizin eline 
;•terek kalite itibarile biraz 
6tGlt te olıa yerli olarak imali

:- ç.lıtmaktan ibarettir. Orta· 
' Çok canlı miaaller vardır : 
l.ariliz kuma$ları ayarınea ku

..._. yapan A·nupa fabrikaları-'' ' . Ilı llaamulitından eaha yukıek 
~ daha 11k ayakkabı imal e
,._ •un'i ve tabii ipekten en 
._rif Ye müstesna kumatlar ço· 

Babaeski Ask. SAK 
yon 810 bin tona dilımüıtür. Kırmm bibM 192'1 

1940 senesinde Romanya pet· K. et 1931 

rollerinin başhaa miqteriıi olan 

Almanya şimdi bütün pehol is-

Belediye binuı inı. 1927 

Merzifon Ask. SAK 
Bakır kano ve karavana 1924 

tibsalitını tamamen elinde bulun· 
durmaktadır. Bu sene istihsalin 
fazlalaşması için ehemmiyetli ham 
leler yapılmıı oldufuodan istihsal 
yekOnunun dokuz milyon tona 

baliğ olacatı zanedilmek.tedir. l 
Pancara 10 para zam 

konuldu 

\ kalkmıı ola .. aktır. laşaata pek 
yakında başlanacaktır. 

Harpten evvel petrol işletme 
ve t:nfiye ıirketlerinin bilyilk bir 
kısmı ecnebi ıermayesiyle teşek- 1 

kül etmiş bulunuyordu. 1 . . 
Rumen toprakaltının izamı ve· 

rim temin etmeıi için Berlinde . 
•Continental Oil•, isminJe bir j 
ıirket teıkil edilmiıtir. Bir ıube- ! 
ai y•kında Bil kreıte faaliyete ıe- t 
çecektir. ı 

Bu şirket yeni sondailar yap
tıktan başka, ytnİ petrol damar
ları bulmak için Romanyada bir 
de •petrol arama enstitüsü• tesis 
etmiıtir. 

Harb10 iptidaaında lnııliz. bii
kilaıetinin kontrolü altına ıcçen 

ve Aslra Romana. petrol 4irketi 
1 

eshamının büyük bir ku.mına sa· • 
bip olan petrol şirketlerinin ye· , 
rine şimdi Alman şirketleri kaim 

olmuştur. 
P~trol kuyulannın hepsi Ple~sti 

bölıeıinde teınerklz etmittir. Bu
raH zannedilditiain taıaamiyle ak· 
sine olarak Sovyet bava kuvvet
leri tarafından laşey denecek ka
dar az bomb11rdıman ,.dilmiştir . 

Ploesti bölre)i, birçok ehemmi· 
yetli ta~fiyethanelerin balundutu 
Kistence limanına bir boru il• 
batlanmıw bulunmaktadır. 

Bütün topralc mahsullerinin 
yüksek fiyatla satılmakta olması 
üzerİnt', halkın pancar ekimine 
de ratbelini muhafaza etmek için 
p3ncarın beher kilosuna on para 
zam yapılması kararlaştırılmıştir. 
Harp vaziyetinin bariç.teıı şek~r 
ithalini zorlaştırmış olması dola
yısiyle iç iıtihlikin tamamiyle 
yerli fabrikaların iıtihHliyle ~ar

şılaoması için tedbirler alınmak

tadır. 

Pancar fiyatlarına yeni yapılan 
zamla köytiınün daha ıeniı mik· 
yasta pancar zniyatına ehemmi
yet verecefi kuvvetle tahmin u· 
lunmaktadır. 

Çivi ve otomobil lastiği 

sıkıntısı kalmıyacak 
• İaşe Müdürlüğü emrine veri· 

len 10 ton çivi ve 62 aded oto
mobil lastiğinin tevzi ışi, Bay
ram dolaynile resmi dairelerin 
kapalı bulunmasından geri kal
mıştır. Bu mallar evvelce iaşe 
Müdürlütüne müra~aat etmit ve 
ibtiy:ıçlıınııı resmi J3ire!cr tara· 
fından tasdik ettirmiı kimıelf!re 

yarından itibaren datıhlmata baş· 
lanaca ktır. 

Halk gaz bulamıyor 
Son zamanlarda şehrimizin muh

telif şemtlerindeld bakkallarda 

raz bulunaoıadıiı ve bu yüzden 
balkın sıkıntı çek:t iğ'i görülmekte
dir. 

Bazı kimseler de, yaz mevıi· 
minin geçmesi dolayısile artık sar
fedilmiyen filit ve fiiitoks ıibi 

maddeleri çok yüksek bir fiyatla 
llltıo alarak kullanmaktadır. 1

1 Bu vuiye: alikadarlarıo da 
nazarı dıltkAtini celbcttitindcn \ 

• bu'ldan böyle petıol tevziahnıo 1 
daha muntazam bir şekilde yapıl· t 
DlAlı için tedbirler alanacaktır. 

~etrol Oflti umum mtıdürDnOn 

Romaoyacıa yaptıtı temaslar rıe
ticeşinde halkın ihtiyacını kar~ı

lıyacak miktarda petrol ve petrol 

maddelerinin itha\i temin edilmiş· 
lir. 

Tayyare İle yolculuk 
Ankara-lstanbul-lzmir ve A

dana arasındaki hava seferleri
ne ikinci Teşrin 1.5 inde nihayet 
verilecektir. Bu sene hava yolcu
luğuna reçen senelerden çok faz
la ratbet wöıterilmiş ve hatta 

ı 

' 

8ayıadırlık i'enel ve yapılar f•nni ıartnaınelori 
Yapılacak işlerin takip edeoeti sırayı ıösterir liste 
Bu evrak nafia dairesinde gÖfiilebılir. 
Bu işiD ihalesi 5.11.9H çarşamba &ünü saat' ontla kapalı urf D1uli· 

le Diarbakır nıafıa daireıinde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için (1125) liralık muvakkat teminat ver· 

mek ve aşafıdaki vesikaları ibraz etmek lizııodır. 
Nafia miidürlütündeu alınmıt ehliyet vesikası. 
941 mali yılına a it ticaret odaaı vesikası. 
Taliplerin tekıif me"ktuplarını yultarea rösterilen ihale ıaatihden 

bir aut evvel komiıyon reiılitine makbuz mukabili vermeleri, ,.ıta 

gecikmeleri kabul edilmeı. 
Yukarıda yazılı ehliyet vesikası eksiltmeye çıkarılmıı 

olao hangi iş için istenilditi açıkça yazılmak ıurelile eksilt
menin yapı lacai't ıüoden en az tatil ıünleri hariç, il9 fİia ev Hl bir 
istida ile viliyetttın istenilecek ve bu zaman zarfında ve1ika talebin
de buluomıyaoların eksiltmeye ıriremiyecekleri. 

lzmlr Nafıa MUdUrlUIUnden 

lzmir Cumhuriyet Kıı. Enıtitüsü binasıoın harici ve dahili sıvaıile 
yarmur oluk ve dere ve kare fayans ve müteferriatı inıaah 1~266 
lira 9l kuruş beJelle 20 fÜn müddetle kapalı eksiltmeye konmUf O• 

lup eksiltme 17.11.941 pazartesi ıilnü aaat 11 de lzmir Nafıa Mlldllr· 
lütündc müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bu işe aid keşif, silaılei fiat ce•veli, şartnameler, mulc:avelt! pro
j•i Nafıa Müdürlutllnde totkik ohınabilir. 

istekliler :l49U sayılı kaıııın lıiiltümlerine ıörd hazırlıyacak.ları 114S 
lira S kuruşluk muvakkat teminat ve ihale ıünündeo üç ıüo evvel 
Nafıa Müdürlütündeo alacakları ehliyet veailum YO 1941 yıbaa ai4' 
ve ticaret odası belııesini ınuhtov i kapa lı ıııühilrlü teklif melttaplanoı 
17, l l.941 pazartcıi ıcünü sut ona kadar 'komisyon reiılltine mekbuz 

mukabilinde vereceklerdir. 
Postada vik:i g-ecikm~ler kabul edilmiyccektir. 

Antalya Nafıa ln,aat Koml•r•nundan 

Kapalı zarf usulile yapılan eksiltmesinde talip çı\cmamasmean de-
layı Manavgat - A.k!leki ynlu Ü7.erindıı! A.hm,.tlerbiikii lcöprfttft irr,aatı 

• pazarlıfa çıkarılmııtır. 
1 Keşif bedeli l:l35t lira 61 kuruştur. 

1 

Bu işe aid ,artname ve evrak ıunlardır : 

~~ Ve 11ire mensucatı, mübtc· 
if bezleri' pamuklu ve yünlille

~ kemik, ıellüloit, bağ•lit, a-

1 

Diter taraftan Oıta Avrupa· 
dan sipariş edilen çivilerden bir 
partinin bir kaç ıüııe kadar ge
leceği ötrenilmiştir. Bu partide 
son zamanlarda fasla aranmakta 

bazı rünler İstanbul veya Anka
radan üç tayyare hareket ettiril· 
meıi mecituriyeti bile hAtsıl ol
muştur. 

A - Keşif hulasa cetveli 

B - Silsilei f ıat cetveli 
C - Ôlçıae cetveli 
D - Hususi şartname 
E - Mukavele projeıi 

~n ve demirden, madeni her 
--~deden , hayvani her mahsul

"" nıübtelif mamulat n mat· 
~ltı yükı;ek bir kalite balia-

Ylpmata muuffak olan bir 
~ııllekette bu cins eşya Ye 

'-•l~lllenin bundan böyle hariç 
~~taaleketlerden celp ve ithaline 
iç liizum kalmaz yeıifir ki 
~ıtıleketin bütfin ihtiyaçlarını 
'btika n imalathaneluimiz kar
~'-Yahilecek kapasiteye yükıel... ı .... 

... ı, olsun. 

8'1nun için de fabrikalarımızı 
~~illi randıman verebilecek fe
.•lde çahttırmak ve hatti halk 
~i eşyalar miktarını çotaltmak 
~'llıdır . Yerli mamulatın ~ağ-

t görmesinin bir sebebı de 
.\~rupa mamulatına nazaran niı
lll hıt ucuz.luta malik bulunma
''41ı '" 

t2'er yerli aanayiimiz için lü
lıallll" olacak ham maddelerin 
~•ela ; SellOloz, boyalar, asit
\ht aibi kimyevi ma~dele.re olan 

tlhç hariçten temın edılemes-
•t L • k tli 11'1uların da yerıne ısmen 

hr bazı maddelerin ikamesi 
-~kÜta oldutu aibi; ikapıe •• 

İngiltereden gelen manifatura 

8fYUI 

Bir müddet evvel lniiltereye 
~ipariş edilen manifatura eua
sından mühim bir kıımı lskende
run ve Mersine relmiştir. 

Bu euanın lstanbula sevkine 
başlanmış, ve ilk parti bayram
dan evvel ıehrimize getirilmiş
tir. Bundan dolayı Şeker bayra• 
muaa tekadoüm eden günlerde 
şehrimiz manifatura piyasasında 
canlı hareketler cereyan etmiıtir. 

dilemiyenlerin de yerli olarak 
imalinde her vakit için imkan 
nrdır. Bu hususta memlekette 
taıunmıt kimyagerl~rin sanayi 
mi\hendia Ye müteba1111larının 
bila-ileriaden büyük iıtifadeler 
temin edilebilir. 

Ortaya konulacak maddi ıer
maye ilmi ıermaye ile '9irleştiri· 
lecek olursa bunun netiee~inde 
tftrlü ibfiyaçların tatmin edile
bilecek kadar randmanh işler 
çıkaracak müo11Heler kurula· 

bilir. 

' olan ba2dadi çivilerinden de kül· 
liyetli miktarda vardır. hhalit 
tüccarları yakında ırelecelt ol"'1 
çivilerin ilk partisinin 70 ton, i
kinci partisinin 33 ton oldutuno 
ıöylemcktedırler. 

Yakında Sasra yollle bir hayli 
otomobil iç listiti de relecektir. 
Bu maddeler, evvelce yapıldığı 

gibi, ihaıiyacı olan viliyeıler a· 
rasında ve iıtihlik nisbetlerine 
ıröre tevzi edilecektir. 

Hahç. tezgahlarında gemi. 

inşa olunacak 
Münakalit Vekiletinin vermif 

oldutu yeni bir kararla bundan 
böyle Hahç huudanoda ktıçtik 
ıemi ve moH5r inta edileeektir. 

Bu karar üzerine Karabük 

demir ve çelik f abrikalu ile ya· 
pılan görüımeler müıbet neti
celer vermiştir. 

İntaat kararı üzerine küçük 
deniz nakliye vuıtalarını hariç· 
teu retiraıek külfeti orta4&A 

Müaakalit Vekaleti önümüz
deki yıl hava hatlarını yurdun 
diter bölgelerine de uzatacak ve 

bu meyanda F.lazıta da munta• 
zam seferler tertip edilecektir. 

Sümerbank tetkik heyeti 
şehrimize geliyor 

Nezilliden Sunaya reçen Sü· 
merbank tetkik heyetinin tehri· 
mise de ıeleceği Jaaber alıomıt· 
tır. Heyet, Sümerbank umum 
müdürü Burhan Zihninin reisli
findedir. Verilen malOmata göre 
hu heyet, devlet kombineleri ma-

1 

mülit Ye maınuatını arttırmak, 

işçileriııin terfihiai temin etmek, 
fabrikaların yedek ak1am ve 
ham madde ihtiyaçlarını te1bit 
eylemek maksadile ıeyahat et
mektedir· Esasen bu oıakutla, 
iktisat Vekaleti iş daireıi reisi 
Emin Behiç bir müddet enel 
şehrimize iÖnderilmittir. lı dai
resi reisi, burada bayram günle
rinde dahi Sümerbank itçileri· 
nin vaziyeti etrafındaki tetkikle
rine devam etmittir. 

F - Eksiltme şartnamesi 
G - Kazık ıtajman 

H - 390 sayılı proje . 

f.tsiltme 17.11.941 pazartesi şünü saat 10 da Antalya Yeni kapı 
caddesinde nafıa mildiirlilğü binasında kurulu Antalya nafıa intaat 

komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapılı zarf usulile ve vahidi fiyat üserindeo yapılacaktır. 
Eksiltmeye ıirf!bilmek için isteklilerin 926 lira 59 kW'uıluk muvak· 

kal teminat yatırılması ve bundan ha.şka aıatıdaki vesikaları ibraz 

etmeleri ı.ırtlır. 

Bu işe ırirebılmek için nrfıa müdüriyeti 
lınmış müteahhitlik vesikası • 

Cari seneye ait ticaret odası vesikası. 

ebliyet komiıyonuodan a· 

l•tanbul Beledlrealnden : 

MPci<'tiyekoyü ilk okul binasının tamiri açık ekailtm•Y• ~onul· 
muştur. Keşif bedeli 7332 lita 19 kurut ve ilk teminatı 549 lıra 91 

1 kuruıtur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelat M&dtlrlilfO ~a~emlndo 
f ıörülebilir. lnale 5. U .94 l Çarşsıaba günil ıaat 14 de Daımı Encil-
1 d ·ı Lt Taliplerin ilk teminat makbn& Yeya mektupları 
1 

men e yapı ac-.. ır. 

ihAle tarihinden sekiz ıün evvel Vilayet Nafı~ Mildilrllğilne milracaat• 
! la alacakları f<"nni ehliyet ve 941 yılına ait tıcaret oduı vesikalarile 

ihale günü muayyen 1aatte Daimi i.ncilmende bulunmaları. 

M. M. v. &atınalma Kctmlsronundan: 
Ankara civarında 15,208 lira 59 kuruş ktşif bedelli intaat iıi 

ı pazarlıkla ya,tmlaoaktır. llk teminatı lHO lira 65 k•ruıtar. lbal .. i 
l 



2 MONAICASA c ... ~zı:msı 

Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Lis 
<: 

Si 

Ciaıl Şekli 

A) MUnakaaalar 

ln,aat, Tamirat, Nafıa •••eri, Malzeme, Harita 

lzmir Cumhuriyet Kız E.ostitüsü binasımn harici ve 
dahtli sıvaları, yafmur oluk ve dere ve kare fa
yını v. s. inıaatı. 

Mecidiyeköyü iJk okulu binası tamiri 
Ambar tamiri 
Ank. civarında ioşaat işi 
Ahmetlerbükü köprüsl\ in~. 

kapalı z. 

aç. eks. 
kapalı z. 
paz, 

• 

Muha111. bed. Teminat Müracaat yeri 

15266 92 

7332 19 
27376 08 
15208 59 
12354 61 

1145 05 İzmir Naha Müd 

539 91 lst. 8eledi yesi 
2053 20 Tophaae Lvz. SAK 
1140 65 M. M. Vekaleti SAK 

Günü Saa 

17-11-41 11 -

5-11-41 14 -
12-11-41 15 - . 
31-10-4 t ıs -
17-11-41 10 

dllrı: 
AskB·t Fabrikalar Satınalma Komlsyon""~durıa: 

Yukarıda yazılı elektrodlar askeri fabrikalar Uıauın M; li?Jef 
Satınalma Komisyonunoa pazarlıkla satın alınacaktır· • ,u•ıı 
27. 10. 941 Pazartesi ıünü saat 11,30 da Komisy~ 

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

lstanbul Hava EVhnt ka Depo AmlrliAinderı :941f 
10 bin metre kışlık er e lbiselik kumaşm ihale tarihi 21.ıOr rş•~ 

:ıartesi günü saat 11 de yazılacafı yerde sl'hveo 23.10.9 H ça 
olarak yazıldıe-ı görülmüştür. Ta~lıih c>lunur. 

,.~ 

lstanbut Levazım Ami:-Hği Sat1:1 Alma Ko:n!~yorı"~,; 
Beher kilosuna 400 kuru' tahıoin edılen 30 ton kadar sarı. f 

lu kösele alınacaktır. Pazarlıkla ek.siltmesi 3.11.941 pazarte.sı ktır· 
saat 13,30 da Tophanede İst. Lv. A. Sa. Al. Ko. d ayapıl.ac~,,rıf 

l~teklilerin teklıf edt:cekleri mıktar üzerindt"n kati teıııııı• 
Ko. n<o uıücaca.ıtları. 

Çorum-Çerildi yolu arasında 1600 m. uzunluğunda 
esaslı şose tamiratı (temd.) 

paz. 4510 08 
926 5'i Aotalya Nafıa inşaat Kem. 
338 26 Çorum Vilayeti 4-10-41itib. 1 ay I Eiiiiiiiii=:::=~!L~=== -=~;::,..., -~=~ 

ı Mobilya, Büro ve_ av enı~· Muşamba, Halıv. s. .. 
Zonıuldhkta halk sığına2ı ikmali insaaı 
Sah Pazarı ant.arının tamiratı 

kapalı z. 
kıpıh z. 

10735 3~ 805 - ZongulJıak Vilayeti 
205& 20 Teph:ıne Lvz. SAK 

10-11-·H 1 S 30 1 U dB" 
lı-11·41 15 -1 D.D.Y. ve Llmanlar1 işletme Umuın MUdUrliJÖ 11 baf' 

Elektrik Havaaazı-Kalorlter (Tesisatı ve Malzernesl) 
f Muhammen bedeli 6725 lira olan 200 adet masa, 21 adet diod 
• ve küçük Storlu dolap, 1 adet por tına.ııto ve 175 adet k01110 şf' 

mürekkep ahşap eşya 31.10.911 cuma günü saat 15 d~ Hay~~ ısı 
gar binası dallılindeki komisyon tarnfındao kapalı zarf usulı>' e 

Kuru pil: 3508 ad. aç. eks. 
Elektrot 3.5 w/m lik: 5QOO ad.-4 m/m lik: 5000 ad. paz. 

~eneucat, Elbl•e. Kundura Çamef"• v . •· 

Kıılık er elbiselik k.umaı: 10000 m. (tashih) 
Sarı sabuulu köule : 30 t. paz. 

lv.albııe itleri K1rtaeire - Yazıhane Levaaımı 

Keı eate, Tahta ve sarel 
Kiremit altı tahtası: 10 m3 

Kereıte imali: 5000 m3 {şart. 550 kr.) kapalı z. 

Hakllrat, Bo,altma, Yükletme 

1\ etııaıl,et, Eenzı11. ~•kine yatlar• v. •· 

Çeltek maden kömürü: 45-55 t. (temd.} paz. 

•'*"Uteterrlk 

Patinaj kumu: 100 m3 (temd.) 
Çatı kireci, 7 .5 t. (temd.) 
Adi kiremit 50000 ad.-marsilya kiremidi: 15000 ad. 
Linten pamutu: 150-300 t. (ıart. 46S k.) paz. 

'- Etaak, Zahire, Et. Sebze, v .e. 

Bulıur. yeşil mercimek, k. fasulye ve nohut 
K. ıofan, patates, pra11 ve lahana 
Sıtn eti. 15 parti 

Lıbana, pıaıa, patatu, ispanak, 
ve havuç 

Kuru ot: 35 t. 
F asulya: 144 t. 
Kuru ot tel balyalı: 1000 t. 

Saman tel balyalı: 800 t. 
Kuru !asulya: 58500 k. (temd.) 
Nohut: 48 t. (temd.) 

kereviz, karnabahar • 

Makarna imali: 500 t. undan (temd.) 
Kuru ot: 50-60 t. 

Makarna: li t. (temd.) 

(B MUıayedeler 

aç. eks. 

" 
. paz. 

paz. 

• 
kapalı z. 

paz. 

aç. eks. 
aç. elu. 

paz. 

3766 80 
27376 08 

k. 4 -

m3 22 -

t.18 -

t. 12 -

93000 -

2525 -
1620 -
k o 40 

k. o 07 50 
k o 21 

~5000 -

34000 -
9945 -

7200 -
beh. k O 10 

4)00 -

6300 -

EY ankaz1 aç. art. 853 -

288 51 D. D. Yolları Haydarpaşa 1 ~-11-41 14 
11 30 t - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 27-10--H 

lst. Hava Mmtaka Depo Amirliğ-i 
Tophane Lvz. SAK. 

27-10-41 
3-11-41 

11 -
14 30 

Bakırköy Ask. SAK 27-10-41 14 
6750 - Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 7-11-41 15 

11 25 Çorum Vilayeti 

169 - f), D. Yolları Haydarpaşa 

69 " 
Bakırkiy Ask. SAK 

11800 Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Aok. 

189 38 lst. Belediyesi 
121 50 ~ 

7500 - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

9-10-41 itib. 1 aY 

31-10-41 11 
31-10-41 11 
'.l7-10-41 

1-11-41 

5-11-41 
~-11-41 

4-11-41 

14 
11 

14 -
14 -
15 -

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Auk. 14-11-41 14 -

393 75 • 

2280 - İzmir Lvz. SAK 

41:il5 - Halkalı Ziraat Mektebi Bıçesinde 
Ask. SAK 

2550 - ,. 
745 87 Maraş Ask.. SAK 
540 - lzmir Lvz, SAK 

Harbiyede Ask. SAK 

337 50 Ank. Bakteryoloji ve Seroloji E.n· 
'titüsü Dir. 

472 - lzmir Lvs. SAK 

63 98 İst. Belediyesi 
52 50 ,. 

11-11-41 
3-11-41 
7-11-41 

14-
15 -
12 -

7-11-41 15 -
10-ll-4le kadar 

3·11-41 - -
14-11-41 . 14 -
6-11-41 15 

3-11-41 

14 -
14 -,. • 700 -

Ahşap ev anknı • 845 -
Gelenbevi orta okulu baltlcallıtı 3 ıene müddetleki- aç. art. aeoeliti 145 -

lıtirahlıt 

63 38 ) 
33 - lst. Delterdarlıiı Milli Emlak Müd. 

~-11-41 

5-11·41 
5-11-41 
S-11-41 14 -ı 15 -

Çam yonma, çam yuvarlafı, karııık odun, odunluk aç. art. 
c;am çita, mete kömürü. 

31.10.941 enma günü saRi 15 be Anlcarada M, M. V. Sahnalma ko
misyonunda yapılacaktır. TalipleJ'in belli vakitte komisyona gı.lmeleri. 

latanbul Levazım Amirllll Satı11 Alma Kom•ayonunı!an 
Salı paı.arındald ambarın tamiratı kapalı zarfla eksiltmeye kon
muştur. lhaJesi ·12.11.941 çarşamba günü uat 15 de Tophanede 

lat. Lv. amirliti sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 
27,376 lira 8 kuruştur, İlk temi o atı 20!>3 lıra 20 kuruştur. Kt'şfi ko

misyonda ırörülür. 
Talıplerio kanuni vearkalarile ttldif ınektuplaunı ihale saatinden 

bir 1aat evvel komisyona vermeleri. 

Zonguldak Vl:aye~lnden: 

Zonguldak ıehrinde Mitatpaşa mahallesinde yaptırılmalı.ta olan 
halk 11tıoatının 10735 lira 35 kuruş muhammen keşif bedelli ikmali 
inşaatı vahidi kiyaaii fiatla kapalı zarf usulıle eksiltmeye konulmuş
tur. Ek.si1tmui ıo.11.941 pazartesi gilnu aaat 15.30 da hükumet ko

oatında daimi encümen riyaseti odasında yapılacaktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferıi evr~k daimi eucümen ka-

lemiode ıörülebilir. 
Muvakkat teminat 805 liradır. 
lşin bedeli 30 gün fasıla ile ayın 25 inci günlerinde verilecektir. 
Ekıiltmeye ırirmek istiyenlerin, bir kalemde en az 5 bin liralık b11 

ite benztr iş yaptıtına dair veıibsile vilayet makamma ihaledım en 
az 8 ~ün evvel müracaatla bu iıe ait alacakları ehliyıt ve 941 yılı 
tic.aret odilst ve~ikaıile muvakkat tl"ıninatını yatırdı~uıa dair m;ılr.bu~ 

- - Ank. Orman Çf'vİrge Müd. 31-10-41 14 -

veyahat usulüne ııygun müddetsiz b11nka mektubunu muhtevi ve ~490 
sayılı kanunun tarifi veçhile ha:.ırlanmış kapalı zarfının muayyen 
saatt"n bir sa:ı.t evvel daimi encümen riyasetine vermiş olmaları ilan 

• olunur. 

I · tanbul Lv. AmlrllAI Satınalma Komisyonundan: 
Sah Pazarı ' daki an barın tanıirahkapalt zarfla eksiltoıeyc kt'rıul

ınuştur. lhale~i 12.11.94 ~ çarmaşamba günü saat 15 de Tophanede 
l5 t, le vazım amir. satın alına komisyonunda yapılacakıır. Keşif bt-deli 
27376 lira 8 kuruştur.İlk teminat '.2048 lirıı :..O kuruştur. Kf'şfi ko. da ! 
görülür. Taliplerin. kanuni vesik11lnriyle teklif mektuplımoı ihal" sa·. t 
atfoden bir saat evvel komisyona vermeleri. ' 

=xr=-: az • v ı tr"W} 

Elektrik, Hava gaz!, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) ___ ,_. __ . ___ ----
D. D. Yollaarı ve L manları işletmesi Umum 

MUdilrlUAiJnden : 
Muhammen bedeli 3769 lira 86 kuruş olan muhtt.lıf şekil ve ı- b' -

atia 3508 adet kuru pil 12.1 l.~41 çarşamba günü sııat 14 de Hay
darpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek!iltme 

usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 282 lira 5 1 kuruşluk mııvnklrnt tenı iıııı.t 

ve kanunun tayin ettiği veuikle birlikle elrı.ıltrne a-ünü saatine ka<lar 

komisyona ruürııcaatları lazımdır. 
Bu işe ait ,artnamcler komisyondan par .. sız olarak <lııtıtılmakla-

dır. 

t 

1 
t 
i 

airnacakhr. • teıııi01 
Bu işe girmek istiyenlerin 504 lira 38 kuruşluk muvakkat ıf' 

kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarf ıarı01 

gün saat ı4 e kadar komısyon reisliğine vl!'rmeleri lazımdır· lıP~ır 
Bu işe ait ~artnameler komİ!lyondan parasız olarak do11f111 

dır. 1 

Kereste, Tahta ve saira 
---- 1111' 

Askeri Fabrikalar U. MUdUrUlQU Merkez Satırıi1 
Komisyonundan : 

Bolu seben rl'vırı depolarındaki 5 bin metre küp çıralı • 0 
-~ ı ~o 

çam to!llruğu kereste imil ettirilecek: r.S' 
Beher metre küpüne 22 lira bedel tahınin edileıı yukarıda diirl~ 

toınrukıarın kereste haline ifratı işi askeri fabrikalar umunı ı11 de ~J' 
merkez satınalaıa koınisyoounca 7.11.941 cuma günü :tut 15 
palı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname 5 lira 50 kuruştur. 
Teklif meL:t uplarını ı!ıezkur 

vermeleci. 

Müteferrik 

Muvakkat teminat 6750 liradı~· il 
k ııııSı 

ıünde saat 14 e kadar 0 

.... 
Devlot Demir Yolları işletme U. ldareslnd6 ';i 
Aşağıda cinsi, miktarı muhammen bedeli ile muvakkat telll 

yazılı malzeme açık ekııiitme ile salın alınacaktır. 1,ıet-
Eksiltme 3.11.941 pazartesi günü saat 10 da Sirkecide ,, ' 

bioasında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. ıf 
lstek1ileri;ı ruuva!..kat teminat ve diğer kanuni vesikalarilt dı!• 

ıün ve saate kadar komisyon reisli fiııe müracaat etmeleri Jazılll 
Şarlnam eler parasız olarak komisyondan varilmektedir. ı 

ııı' 
Cinsi Mıktc.rı Mub. bedel Muv. teııl 

Karo mozayik 
Karo muzayik 
Süpürgeliği 

Karo siman 

ad el 

30000 

4500 
50000 

lira 

491i0 373,SO 

~ıt ( 
* •,.. Muhammen bedel 18 bin lira olan muhtelif ebatta bB pifl 

me boru, çelik saç, yuvarlak bakır ve pirinçten çubuk, bakıtı elı'1 

ve çir.k.o levhalar, külçe çin'-o ve al.:~ınyo ı , wuhtelif cins ve pifİ 
den:ıir, çıı lik, be.kır, pırinç tel galvanize kablo, sinek, kıılbUfı b~~~ 
kafes telleri ve bagdadilik kafe:ı teli gibi madeni malzeme ta•b t ı!' 
ifa edemeyen miıle6hhıd rıı;m vt ht:~abıııa8.l'..L.941 pazarte~i ''0e~'I 
Haydnrpaşada gar binası dahilind<!ki komisyon tarafından a.,;ık: 
me u.sulıle ~atın ahnacakhr. 

1 ..,,t 
Hu işe g-irmek İ&tiyenlerirı 1350 lırniık muvıı.lkat teııı1 ~·J 

kanuııun tayin ettiği veuık:~ birlikte eksiltıue ıünü sııatiııe 
kom isyon uua würacaatları iazıındır. ıııı'~tf 

Hu ive aıt şartnameler komı,.yondıı.ı para.ız olarak dafı\I 
dır. 

D. D. Yo.ıarı . cU işletme MüdUrlUQUnden: itı' 

Aşağıda cimi, mıkcarı, mulıarnmen bedei ve nıuvakkıtt ':~ f> 
yazılı 1 k.al"nı taş kııpaıı zarf uı;uıü ıle ekıııltuıtye ktrnulııııJŞ~ _,,o 
sıltme 4.lUNl ı.aıı günü saat l l <leı Sirkecide 9 lşletuıe tııtı i 
A. E. koıni.syonuııda yapılacaktır. lsteklı ler iıı muvakkat teıııİ 1111~~ıı 
buz ve di~tr kanuni vesiulanııı havi kapalı zarflarım .ııyııı ,ııl

1 

O d k . . . 1 . I' d ~arttl ·ıl' saat 1 a k:ı ar omısyon reıaıığıne verme erı azım ır. ~ 0 ı 

parasız olarak Sirkecide komiayoodau ve Bandırmada Barıd1'111 

syoııuodan temin edilir. 

Cinsi Miktan 

Paı ke taşı 140.000 

Muhuıu. bed. 
Lira 

16,800 

·ıı•' 
Muvakat teı:ıı' 

Lir• 

1260 

D avlet Limanları lşletm ~ U. MüdUrlü Uod011;, 1~1 

l 1 'l t' • • .. . .. 6 'UO 30 • ro ·•1 
ş e tme t ı ıycı ıçm rıuınuııesınr. gore mt:tı e • · ıe ' 

buçuk ber~atalılc yerli malı kendir halat açık ebilttne u~ulil. 1 11~1 j• 

alınacaktır. Muhammen bedeli 2820 lira ve muvakkat teırı10t 16 ~ 
lira<l;r. İhalesi 31. 10. 941 tarihine rastlayan cuma günü 511~111 ,ıııı( 
G11.lata rıhtımındaki umum müdür! ük bin um da toplanacak: sıı ~oıll1 

koınisyonuııda yapılacaktır. Şartname;;ı her gün sizü ıef811 

yonda ıröı ülebilir. 



D. D. Yollar1 11 inci lşlcıtıne MUdUrlUAUnden: 

h~ işletmemiz ıhtiyacı için alınacağı evvelce iJio olunan 75 ton 
Çıt kırecinin 20.10.941 tarihinde mubrr .. r olan eksıllme~ine talip 
t ı:ı~adı~ındaıı eksiltme 10 gua temdit edilmiş ve 31.10.9•1 cu ı a 

Une bırakılmıştır. 
ıtıi Beher toa kirecin muhammen bedeli 12 liradır. Muvakkat te
~1 °•t 69 liradır isteklilerin muayyen günde saat ) 1 de Haydarpaş::ıda 
hrınci işletme komisyonuna müracaatları lazımdır. Fazla iz ıhnt ve 

ttnaıne istiyenler işletme kalemine müracaat etmelidir. 

4 keri Posta 790 Satmalma Komisyonundan : 
ld Birlikler inş"latı için 10 metre mikap kiremit nlh tahta ı, 50 
~~ l?i ve 15 bin Marsılya modelı kiremit nlırıacaktır. 

S.~ •lıp olanların 27 Birinciteşrin 941 pnzartesi günü sant H 
ırköy a keri salınalma komisyonuna müracaatları. 

Askeri Fabr. U.MUd. Me.rkez Satmalma 
Komisyonundan ; 

bin 

dl" 

ıq 1' ~r•ıi edıl"n ha i •lı 19JOU lir olan 15u - .ilJO to ı Yl'r!i liı li'IS 

ı ıııuh aı;keıi fabrıkalar umu.n müdürlüğü ınerkl'Z satın ılma Kornis

• 
1 

c • .11.9 il cum ı•t ı;İ giırıO ~ant 11 de pazarlıkh ih .. 1~ eJıle
~ ır Ş 1\ · arlııa ne 4 lmı 6> k ruşlur. 

llı hnirıat 11800 liradır. 

[) 
O. Y. ve Limanı r1 lşl">tme U. MUdUrlUgUnden 

'i 1 işletmemiz ihtıyncı içırı açık t"lc.siltme ilr- alinacağı evvelce ılao 
t 11~rı 100 m.3 patinaj kumu için tesbit edılen 20. 10.941 Pazartesi 
lı, 1~ eksiltmeye talip çıkma dığıodan bu eksiltıne 10 gün uzalıl.ırıılc 

tıı tarihine mu§adıf Cuma 2ününe bırakılmıştır. 
~~ç .'leklıle rin mezkur günde sant 11 de 1b9 lira muvakkat t~minat 

t.sı ile birinci işletme komisyonu.ıda hazır bulunmaları lizırndır. 
% Muhammen kum metre mıkabınm be-deli 22S kuruştur. F .zla 
~nr'l Ve şartname alınalc işleyenler Haydarprışa'da işletme lcalenıine 

acaat etmelidir. 

~rzak, Zahıre, Et, Sebze v. s. 
'--------~---· 

3 
Çorlu A ~keri Satın Alma Komisyonundan: 

,9 ~,O()Q kilo koyun eti alınaca~tır. Kapalı zarfla eksillıııe!li 
1 l Ça rşanıb;ı gil.:ıü saat 15. 3J da Çt>rluda aoıkeıri satı nal ma 
\'~~onunda yapılaçaktır. lık tr.minalı 1444 liradır. Taliplerin kanu· 
i.ıreııkalıırile teklıf mektuplarını ıhale aatindeıı bir ~a:ıt evvel ko-

llna Vermeleri. 

~ iL. 
"tth Ziraat Mttktebl Bahçesi içindeki Satlnalma 

-ı. Komısyonundan : 
·~ . . 1'r ::ııınen beher kilosu S kuruş 50 santimden 1000 ton tel balyalı 

ot kapalı zarf ıııuliyle u tın alınacaktır. Muhammen bedeli 55 
~rll ınuvakkat temınat 41~5 liradır. İhalesi 7.1 U141 sııat 12 de 

-.t lı ziraat mekte ı bahçesi içinde salınnlma komisyonunda yapı
l lır, Şartoameliİ Ko. da verilmektedir. 
1 

tklilerin belli gün ve saatten bir sııat evvel teklif m ktuplaı mı 
\'tr , ıneleri. • 

;,
1
: l'ahminen behr.r kilosu 4 kuruş 25 santimden 80u ton tı-l 

b &aınan kapalı zarf usulile saıın alınacaktır. Muhıuıı men bedeli 
'n ı· lh ıra, mu\•akkat teminat 2S50 liradır. 

'~ı altaı 7.11.941 sant 15 de Halkalı ziraat mektebi balıçesi içinde 

ş 'Y0 numuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

11 
ttnamesi Ko. da verılmektedir. lsteklilerin mezkur güu ve sa

bır saat evvel teidit mektuplarını Ko. na vermeleri. 

'~~· •r levazım Amrllği Sabnalma Komisyonundar.: 

) 
1-Kap~lı zarf usUlü il" ek siltmiye k.<>ı ulnn 18 ton m .. k:uııay!l 

"ı11(tn fÜn ve saatte talip çıkmadığından kanunun 40 cı maddesine 
) 'ıı tnezlu\r mnknrnaoın bir ay zarfında pazarlıkla alınmasına ka
trılnıiştir. 

rıı 2-Beher kilosu 35,747 üzerinden muhammen bedeli 6300 lira 
l\'akkat teminat 472 liradır. İlk pazarlığı 3.11. Q41 d~ ynpıl:ıc::ık

ı ' 1ip olanların mezkur günden itibaren haıir Lv. A. Sa. Al. Ko. 
llrllcaalları. 

~-tb ı v ed Yedek Su ay Okulu A kert Salınalma 
il Komlsyo nundan: 

't"~ber kilosu 40 kuruş ~ahmin edilen elli~er bin. liral ık 15 par
't tan uğır veya a-österılecek yerde tedım şartı le ve pazarlık· 
•ti rı llyrı olmak üzere sı2'tr eti alınacaktır. Bunlardan bir kaç 

~~t. \'eya hepsine birden teminatlarmı yatırmak suretile talip 

• ~ır, ihalesi 4. ~1. 941 Salı günü .s~a~ 1~ de ~omisyonda ya
,. lır · K ti temınatları beher parlı ıçın ı 500 lıradır. Evsaf -ve 

~ ~ Şartları Komisyonda görülebilir. Taliplerin Harbiyede Ye· 
ilbay Okulunda Askeri Sa. Al. Komisyonuna müracaatları. 

l~lt\• 
1\. •r levazım mirli i Sııhnalma Komisyonundan: 

• ' ttı ilpalı zarf usulile 144 ton fasulye alınacaktır. Beher kilosu· 
~il~llbıı.rnm n bedeli 21 kuruş olup bedel tutarı 30240 liradır. 
~\lk~t teminat 2280 liradır. 
~ t5ı 3. 11. 941 Pazartesi günü saat lS de İzmir Lv. A. Sa. 
,,cı~İsyonunda yapılacaktır. isteklilerin belli sıün ve .saatten 
lt evvel teklif mektuplarını Komisyona vermeleri. 

ı' ,_,ar ' A kari Satanalma Komisyonundan 
\ •d l<.apah zarfla ahnacnk olan 58500 kilo kuru fasulyeye talip 
'• ~~nd11u 10. 10. 941 tarihinden itil>areıı 30 gün içinde 10.11 

\ .. ııb· 
ltı ltıe kadar pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 9945 
'4 ~ıtkkat teminat 745 lirn 87 ,5 kuruştur. lıteklilerin her gün 

a. Al. Konıiıyonuna müracaatları. 

Ç mnEh Tuzlası MU iJrlU§Unden : 
> 
\' °'ll'ıız hayvanlarının senelik ilıtıyacını teşkil eden 30 bin )>ılo 
ç~k 24 bin ki 0 ~oman 14.X.9H tarihinde yapılnn f'ksiltmesine 
b, ,ıtıııd12ındaıı muııoıtıısa 27-X-941 gününe bırakılmı~tır. Muhıım-

lıltl arpa için ~600 lira ııaıııan için de 840 lıradır. isteklilerin 

MONAt~ASA GADTISI 

n keti Hayriyeden :· 
Boğa7.İçi vapurlarına mahsus kış tarifesi 1 Son teşrin 194 l 

Cumartf'sİ sabahıııdan itiharen tatbik olunacaktır. Tarifeler gişe"· 

lerde satılmaktııdır. 

, 
l 
Cinsi 

--- --- ----------
Bostan 1452.-L. -

90 120 
hissesi 

J\rsa 17 .5l.l :ıso. - · 
m'l 

Yenıkııpı, Yalı mah, Çu
hacı o~lu sokıj!"ı eski .tl 
kapı, p ıfta Wti ede 338, 
pusei 111 nunıııra!ı. 

Beyoğlu Kulcıj-lu mıılı. Sı-
raserviler l"add. t>ski 5 , 
55 mükerrer, yeni 55 kapı 
pafts 24 ada 478, panel 
47 numaralı. 

Emlak 10.11.41 
ve Eytam 
Hanka,ı' 

10.11.41 10 

Merkez Baktorlyolojl ve Serolojl EnatltU ıU 
DlrektdrlUğUnden : 

l ...:.Mnessesinin serom hayvanatı için 50 bio ili 60 hin kilo ku

ru ot açık ek<Jiltmeye lconulmuıtur. 
2-Tohmin edilen bedeli 4500 llradır. 

3-Muvakkot teminatı 337 lira 50 kuruş olup banka mektubu 
veya vezne makbuzu ve hazine tahvili ve bono teminat olarak alınır. 

4-lhalesi 6.11.Y41 perşembe ıilnü .saat 15 tedir. Şartnamesi 
muesm;e müdürliifürıden bedelsiz olarak verilir. 2490 sayılı kanunda 
yazılı şartları haiz olan jsteklilerin mnayyen olan rün ve saatte Zi
raat Vekaleti Muhasebe Müdürlü2iinde toplanacak olan ıatın alma 
komisyonunda müracaatlnn. 

(OE.VAMl DôRDONCO SAYFADA) 

{Arsa 1~7 785. - » 

m2 
Beyoğlu. Kocatepe ın.ılı. 
K. Şişhane ve Taksim cad. 
eski 2, 4, 147, 139, yeni 
2, 4, 187, 189 kapı, pafta 
45, ada 5'H, parsa! 2 nu• 
maralı. 

Kadıköyunde Osman ağa mııhııllesiııiıı Söğütlü çeşme sokafında 
21, 'L3, 19, 17, \'e 15 ııumaralı aparlımanın hedim ve tehassül edecek 
aııkrızıııın sutışı açık arttırmaya koııulmu~tur. Tahmin bedeli 3880 lira 
76 kıırtış ve ilk teminatı 291 lira 6 kuru~tur. İhale 3.11.941 puarte-

> lQ.1 l.41 10

1 

si. gunü sut 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk te-
mınat makbuz veya mektuplarıle ihale 2ünil muayyen saaatte Daimi 
Encümende bulunmaları. (9257) 

Arsa 1722.- > ! 112.0 m2 
1 
Tarla 400.- 1t 

39963.16 

m2 
Ar!a '276.- > 

Beyo~lu, Tatavla mah., Ta· 
tavla so. eski53, yeni 131 
132 nurııuıılı, 

Bakırköy, incirli 1Cifıliği, So
ğancı so. eski 10 numaralı. 

ı-
10.11.41 

10.11.41 10 

ıo.11.41 10 

ı 689 m2 

Turla 240.- > 

Bakırköy, İncirli <:İftlıği 3, 
4, 5, kapı =~07 lıuita ııu
mar:ılı. 

Bakırköy, incirli çiftli~i So
ğ'anci so. ~ski 9 numaralı. 

it 10.11.41 

f 
Muhammen bedeli 24.000 (Yirmidört biıı} lira olan 30 ton pamuk 

yağı ll.11.941 Çarşamba günü saat 15 de kapalı za·f usulü ile Ao-
10 kara'da idare binasuda :.atın ahnacalttır . . 

, 2399i.56 

1 m1 
Arsa 220.- • Bakırköy, lııcirli çiftliği 3 

4, 5 kapı 1'10 lıarita nu· 
maralı 

• 1"·11.41 

l Bu işe girmek isteyenlerin 1800 (Bin sekizyüz) liralık muvakkat 
ı teminat ile kanunun layin etliği vesikaları ve tekliflerini ayni rün 

10' saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

551.20 ın2 f Şnrtnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Hay-
1 darpaşa'da Teıelliim ve Sevk Şeflitinden dağıtılacaktır. (1-4) 

> 

1 

Arsa 230.- > 

~74.17 m2 

1 Tarla l 711.- • 

Bakırköy, incirli çiftlia-i 3 
4 5 kapı 148 harita nu
maralı. 

Bakırköy, incirli çif ılifi, 
Çeşme so. 1'.l, 14, 17 kapı 
numaralı. 

ıo\ 

J- =:arphane ve Damga Matbaası MüdürlüQünden: 

10.11.41 

• 10.11.41 
171.137.05 

m2 
Ara 2t>3.- J lJ 10.11.41 

1 

J fö8.56 m2 
Ha1:.nköy, İncirli çiftlıği 3, 
4, 5 kapı, harita 311 nu
maralı. 

Bakırköy, İncirli çiftliti 
Çeşme so. 19, ~O numa
ralı. 

1 
Tnrla 

• 209.109 
:l091.- • 

ml 
Arsa 'l.76.- » 

68~ m2 

Arsa 138.- it 

' 344.50 
m2 

Arsa 241.- ,. 
tı02.~b m2 

Arsa 230.- • 
'.)74.17 m:l 

Dükkanın 3b'1.- > 

·1./5 hissesı 
90.21 w:l. 

Arsa 171 684.- • 

111.l 

Kağir ev 1050.- .. 

'.l5 ml 

Bısa 1~6 504.- • 
ın1 

Bakırköy, incirli çiitliği 
3, 4, 5 kapı, 301 harita 

numaralı. 

Bakırköy, lncirli çiflliğ! 
3, 4, 5 kapı, parsel 216 
numaralı. 

Bakırköy, lncirii çiftliği 
3, 4, S kapı, persel 118 
numaralı. 

Bakırköy, lncirli çiftliği 
3, 4, 5 kapı perael 215 
numaralı. 

Beyoglu, Sullaıı B"y..zıt 

mah. Arap o~lan so. eııkı 
6, 8 numaralı. 

Beyotlu, Kalyoncukullutu 
malı. eski llirdi yeui Kor
nişçi so. etki 15, yeni ıs. 
tai 45, pafta 19, ada 45~, 
parsel 31 numaralı. 

Boyof .u, Kalyoncukulluğu 
mah. Ak.kiraz so. eski 43, 

yeni 45, paf la 18, ada 
447, parsel 28 numaralı. 

Fener, Abdisubnşı mah. 
Abdülezel paşa cadd. eski 
310, ytıni 276 kapı, pafta 

263, ada 2302, panel l 

numaralı. 

> 10.11.41 10 

) 

, 

"' lOrll.41 10 

10.11.'ll 10 

10.11.41 10 

10.11.41 10 

> 10.11.41 10 

yüzde 7,5 teminat akçesiyle birlikte mezkur tarihte saat 14 te tuzla· 
mızda ınüte,ekkil komisyona müracaat lım. 

latanbı.at Belediye inden 

Tahmin B. ilk Tem. 

---------
2525,00 189,38 Temizlik işleri amelesinin iıısesi icin ahncak bul

gur, yeşil mercimek, kuru fa~ulye ve nohut. 

1620,00 121,50 Temizlık işleri nmelcsıııin iaşesi için alınacak ku
ru soğan, patates, prasa ve lahana. 

Tahruın bedı:llcrile ilk teminat uıiktarlorı yuk ırıdn yazılı işler 

ayrı ayrı açık ekşıltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zndit ve Mua

me!iit Mı.idürlüğü Kaleminde göriılebilır. lhnl., 5.11 .194 l çarşambl\ gü
nü saat 14 de Daimi EncUmcmde yapılacakhr. Teliplnin ilk teminat 
makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Tıoaret Odası vesıkalarile 

ılıale fCÜnÜ ınuayyeıı ınatte Daimi Encümende bulunmaları. 

1- A~gari o•, 97 )af ve tutya ve alumioyumd .. o ari l2600 lira 

mulıııınmeo bddelli yerli ınah yirmi ton külçe !turşun kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2- İhale 10.l l.941 pazartesi günü saat 16 da idaremizdeki Ko• 
misyonda yapılacaktır. 

3- Taliplerin 945 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiti 
vcsaık ve tekliflerini mezkQr 2"Ünde saat 15 e lı;adar komiıyon riyase· 
tine vermeleri lazımdır. Şartname idaremizden bedelsiz verilir, 

ınnısarlar U. 

Malııı cinsi 

Kırll"ızt mürrekkep kiloluk 
Kırmızı toz mürekkep 
Sabit , > 

tfüyük nıaşa raptiye 
'f opiu İğne 100 ıcramlık 
Püııez r apl iye 
Makineli kla~Ör 
Z ımk fırçası 

Cetvel tahtası 50 cm.lik 
• 75 > 

N.). 6 çizgili kağıt 
Karerenaj kağıt 
Küçük karbon kağıdı 
lyı nevi kopya kalemi 

> renkli kalemi 

> • kalem snpı 
Sarı kalem ucu 
Mürekkep lastiği 

Yazı makinesi 
Caw süngerlik 
Yumak :.icim 
Kağıt kıııkac·ı 

Şapograf makinesi 
Yazı takımı 4 parça 
Bez kaplı sümen 
Yazı makine fırçası 

• ' yag"ı 

> • bezi 
lstarııpıı 

(9339) :t-4 

üdUrlüğünden : 1 
Miktarı 

-------
~.oo şişe 

200 paket 

250 • 
2000 kutu 
5000 • 

500 > 

2500 atlet 
2000 > 

200 > 

100 • 
250 top 
250 ' 

250 kutu 
:>COD adet 
5000 • 
1500 ~ 

1000 kutu 
10000 adet -1000 • 

300 > 

4000 > 

400 > 
23 • 
15 , 
8 "' 

100 > 

250 "' 
509 > 

360 > 

1 - Müfredatı yukarıda yazılı 29 kalem kırtasiye nllmuneleri mu

nibincc puarhkla alınacaktır. 
2 - Pazarlık 7.11.Ci.!1 cuma günü saat 9,30 da Kabataşta Leva• 

zım Şubesinde milteşekkil Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 
3 - Pazarlık 'ırasında kalem teklifi kabul l'!dilir. 

4 - Nümunel~r sözii geçen Şubede her 2ün ötleden senra r6rll-
lebilir. (9350) 2-3 



SIXlEME ANN!! No 1940 

----------· 
ABONNEMENT 

Vllle et Provlnce 
3 mola Ptra. 450 
6 • .. 850 

12 • • 1500 
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ADMlNISTRATION 
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Tel6phone: 49442 

Poar la Pnblicite a'adro11er 

l P Admialatntion 
Journal Professlonnal des Fournisseurs at des Entrepreneur e l'Etat Botte Poatale No. 1261 -· 

Tablaau Synoptiqua das Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Ob)et de l'ad}udlcatlon 
Mode 

d' adi adicat. 

Adjudications au Rabais 

Priz. 
estimatit 

Caution. Lieux d'adjudication et du 
provisoire Cahier des Charges Jours Heures 

Constructions-Reparation-Trav. Publlca·Mat6rlel de Conatructlon-Cartographle 
Trav. enduita ext. et inter. batisse loslitut jeuneı Pli c.ıch. 15266 92 1145 05 Dir. Trav. Pub. lzaıir 17-11-41 l 1 -

fıllea Cumhuriyet a lzınir et constr. carreaux 
en f aiances ete. 

Constr. i Ankara 
Rep. depôt 
Constr. pout Ahmetlerbükil 
Rep. bafüse ecole primaire a Mecidiyekiy 
Repar. fondamentale chaussee de 1'00 m. ıur 

Çorum - Çerikli (aj) 

Gre a ııre 
Pli ca~b. 
Gre a ıre 
Publique 

route Gre a K"re 

Acblvement constr. abri pr. le public a Zonruldak Pli caeh. 
Repar. hanrar a Salıpazarı Pli each. 

15208 59 
27376 08 
12354 61 
7332 19 

4510 08 

10735 35 

Electrlclt6·Gaz·Chauffage Central {lnatallatlon et Mat6rlel 
Pilu ıcches 3508 p. Publique 3766 80 
Electrode de 3,5 m/ m: 5000 p., id de 4 m/ m 5000 p. Gre a gre 

Habhlen-.ent - Chausaures - Tissua - Culr• 
Etoffe pr. babits d'hiver auıt soldats : 10000 m. 

(rectif) 
Cuir iaune savonneux: 30 t. Gre a rre le k 4 -

Transport - Chargement - Dechargem ent 

Plancbe: 105 m3 
Fabrication bois de const. 5000 m3(Cab. eh. 550 P.) Pli caob. : le m3 22 

Combustlble - Carburant - Hullea 
Charbon de terre de Çeltek: 45-55 t. (aj) 

Dlvers 
Coton linters 150-300 t. (Cah. eh. 465 P.) 
Sable pr. patinare 100 m3 {aj) 
Chaux: 75 t. 
Tuile ıimple 50000 p. id Marseille 15000 p. 

Pr o v 1 • 1 o n a 

Huille de colon: 30 t. 

Viande de boeuf: 15 lots 

Ble coocaue'. lenlilleı, pois·chiche haricots aec. 
Poirreau, choox oiınous et pommes de terre 
Choux, poirıeaux, pomme dtt terre, celeri, choux -

fleure et carrottes 
Foin: 35 t. 
Harieotı: 144 t. 
Haricots ıecs 58500 k. (aj) 
Pois·chiche 48 t. (ai) 

Gre a ~re la t. 18 -

Cre iı ıre 930000 -

la t 12 

Pli cach. l4000 -

Gre a gre le k. O 40 

Publique 

• 
Gre a gre 

2525 -
1620 -

Gre i ııre le le O 07 50 
Pli cach. le k O 21 
Gre a ır~ 9942 -

> 7200 -
F altrication macaronis do 500 tonnes de 
Foin en balle: 1000 t. 

farine (ai) Publique 
Pli cach. 

le k O 10 
55000 -

Paille en balle: 100 t. 
F oin 5().60 t. 

Maearoniı: 18 t. (aj} 

Pli cach. 
Publique 

Gre a ıre 

34000 -
4500 -

6300 -

Adjudicatiens a la Swranchire ----
Location canline pr. 3 ans a l'ecole ıecond de Ge

lenbevi 
Divers bois de sapin et charbon de boiı de ebene 

Publique par an 14S -

Publique 

1140 65 Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlc. 31-10-41 15 -
2051 20 Com. Acb. lotrnd. Milit. Topbane 12-11-41 15 -
926 59 9ir. Trav. Pub. Antalya 17-11·41 10 -

549 91 Cem. ~erm. Muoieip. l.tanlıtul 5-11-41 14 -
338 2o Vilayet Çorum 1 mois a partir QU 4-10-41 

805 - Vilayet Zonruldak 
2058 20 Com. Ach. lntena. Mil. Tophane 

10-11-41 
12-11-41 

288 51 l ere Exploit. Ch. Fer Etat H. paşa 12-11-41 
C. A. Dir. Geo. Fab. Milit. Anlt. 27·10-41 

15 30 

15 -

14 -
11 30 

Cbef Uepôt Aviat. lstanbol 27·10·41 11 -

Co•. Acb. lntend. Milit. Tophane 3-11·4t 14 30 

Cem. Acb. Milit. Bakırköy 
6750 - C. A . Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 

27-10·41 14 -
1-11-41 ıs -

17 25 Vilayet Çorum 1 moiı a parlir du 9-10-41 

11800 - 1 ere E.xploit. €h. Fer E.tat H. pa1a 31-10-41 
169 - > 31-10-41 
69 - Com. Aoh . Milit. Bakırköy 27-10-41 

Com.Acb. Dir. Gen. Fabr. Milit. Aok. 1·11-41 

1800 - Aclm. Gen. Git. Fer Etat Ank. Caiase 12-11-41 
H. paşa 

7500 - C. A. Milit. i l'Ecole des Officieu 
de Reserve a Harbiye 

189 38 ~em. Perm. Mvnicip. lstaaitul 

121 50 • 
C. A. Oir. GC:n. Fab. Milit. Ank. 

393 75 • 

4-11-41 

5-11-41 
5-11·41 

14-11-41 

11-11-41 
3-11-41 

11 -
11 -
14 -
11 -

15 -

ıs 

14 
14 -

14 -

14 -
15 -2280 - Com. Ach. lotend. Mil. lzmir 

745 87 Com. Ach. Milit. Mara~ 
540 - Com. Ach. lntend. Milit. lzmir 

4125 -

Com. Ach. Milit. a Harbiye 
Com. Ach. Milit. au jardin de 

Arricole Halk.alı 

jas'lu' au 10·11-41 
3-11-41 

14-11-41 14 -
l't!oole 7-11-41 12 -

2550 -- • 
337 ~O Dir. lnstitut Bacterioloıie et Sero· 

102ie Ankara 
472 - Com. Ach. lntend. Milit. İzmir 

7-11-41 15 -
6-11-41 15 -

3-11-41 

33 -- Dir. Bienı Nat. au Defteıdarat d'lst. 5-11-41 15 _t 

Dir. Fer6t Ankara 31-10-41 

1 

1 
14 _ , 

I • 
----~----~~~------------------------------------~------' 

• (0ÇONC0 SAYFADAN DEVAM) 

Manisa C. M. Umumlll§lnden: 

Manisa ceza evindeki mahküm ve mevkuflann yiyeceti ekmek 
2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddesinin (R) fıkrası mucibince pazar
lık ıuretile saba alınacaktır. 

Pararlığa tabi tutulan Ekmek birinci Teşrin 941 bidayetinden 
itibaren 31 Mayis 942 tarihioe kadar 8 aylık içindir. 

Günlük ekmek tulimatı beheri 960 itam vezninde Hiarİ 400 
adet olmak üzere verilecek ekmeğin yekQnü azami {97200) adetten 
ibarettir. 

Sir ekmek için 12 37 santim ve 8 aylılt azami ilıtiyaç için 12023 
lira 64 kuruı tahmin edilmiştir. 

Talipler muhammen bedel üzerioden 901 lira 75 kuruş muvakkat 
teminat vererek pazarlığa iştirak edebılirler. 

da Cumhuriyet Müddei u numiliğ'i makamında hususi komisyonu tara
. fından yapılacaktır. 

Şartname bedelsiz olarak Cumhuriyet Müddei umumilifi kalemin
den alıoabilir. Taliplerin mezkür gün ve saatli komiıyona müracaat
ları ilin glnnur. 

Urfa GUmrUk Muhafaza Kttıaı &a . ınalma 

Komisyonundan: 

Cinsi 

Kuru ot 

Miktarı 

kilo 

334000 

Tutarı 

lira 

26720 

~·. 7,5 
Teminatı İhalenin fiın ve saati 

lira 

2001 10. ll.9·H 10 

' J 

i 
1 

ı 
t 

~--------------------__. 

ı ,1 
aı veznesine yatırıp vezne makbuzile şartnamenrn diSrdll~c~~ 
deıinde lcendilerinden istenilen vesikalarla birlikte ihale saati~ 
saat evvel teklif mektublarını komisyona vermiş bulunacakl• 

Gelibolu Askeri Satmalma Komlayon11nd•11 : 

Beher kilosu 12 kuru~tan 50 ton praııa ve beher kilosu !~,ı 
tan Sl ton lihana kapalı zarfla eksiltmeye koomuşlur. liaaleSl i 
cuma fÜııil saat 16 da Gelibolu eski şube binasındaki ask~ f 
alma komisyonunda yapı lacaktır. Tahmin tutarı 13, SıO lir• 1 o1 
nah 1014 liradır. Taliplerin kanuni vtsikalarile teklif rne~l 
ihale saatinden bir saat evvel lcoaıisyona vermeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum MUdiJr,UğU Merl<e# 
Sallnalma Komisyonundan: iı" 

· ihale tarihinden itibareu 31.5.9-tl tarihine kadar aşağıda 
miktarı yazılı 7 kalem sebı:e alınacak. 

Azami miktar As2'ari miktar 
Cinai k.ilo kilo 

Lahana 2000 1500 
Pırasa 2000 1500 
Patates 1500 1000 

Ispanak 2000 1500 
Kereviz 500 300 
Karnebabar 500 300 
Havuç 500 300 

Yukarıda yazılı yedi kaleuı ıcbze askeri fabtı kalar 
lütü merkez salın alıoıt. komisyonunca 14.11.9•1 
le pa.ıarlıkla ihale edilecektir. 

Hepsioi birden vermek mümkün olmadıtı 
le re de ihale edilebilir. 

.. jli' 
Mulıaaımen bedel Ankara belediyesinin pazarlık a-üoU ~ 

ceti fiyatlardır. Talipler kati l eminatlarım buna göre ıetire 

* * * 
31) ton pamuk yağı alınacaktır. Bak. D. D. 

- zzı , - .. 

MÜ ZAYEDEL 
--------·~/ 1 

Ankara Orman Çevlrge MUdUrlUjUndB11 İ 
Müdüriyetimiz deposunda ve yedi cminlerd., mevcut ~eef 

ebattaki :l metre 37) desimetre mıkip çam yuvarlağlil beb V
wikiplaıı 30 ar lirauan ve 28850 kilo karışık odunun bebe;~ 
kuru,tan ve 3180 lilo odunluk çam çıtanın beher kilosu '},, 
ve '2 i 10 kilo meşt lcöıuürüoiin lteher kilo~u 4 lcuruitaıı ''~o ı 
9am kasnağın beher topu 20 kuruştan olmak üzere ve 15· 10 • 

rıhindeo itibaren 15 2'iln müddetle açık arttırmaya konulıı>11~, 
Artırma 31.10.941 tarihine müsuiif cuma rünii saat 14 

ra yilayet ormao çevir2'e müdürlüğü binasında yapılacaktır· 
Emvalin mecwuunuo 0

10 7.S temioatı 63 lıra YO kurıJştıl~ 
Talipler yevmi mezkurda temioat akçeleriyle lı>irlıkte 

1 
bioumda teşekkül edecek koınisyoııa ve tafsilat almak 'le',~ 
ıörroük isliyenler de ber giin müdüdiığum iize müracaat elOI 

latanbul Beledlreslnden : 

Tahmin B. ltk T. 

----------- ~ ııe§I f 
853, 63,98 Unkapanında Kuap Demirhun ıneb• ,,b 

rek Mehmet pıışa sokağında 4-6 nuı:ıı' 
kazı. 

• iti 
700,00 5ı,50 Fatihte Kasap D emirhun mnhalle1111 ıı~' 

sokağıııda l - 16 n11maralı ahşap ev ' ıJo 
845,00 61,38 Falihte Kasap Demialıun mahaıtesi111rı; 

fırını aokağında 5 numaralı ahf&P e~ b 1 

Tahmin bedelleri le ilk teminat miktarları yukarıda 1••;,. ' 
ça e11kaz satılmak üzere ayrı ayrı açık arhrııııya lconıı>111 1 tıf f 
meleri zabıt ve muamelat Müdürlü~ü kaleminde 2öril 1"~1pı 1 

5.11.941 Çarşamba ıünü saat 11 Gle Daimi Encümende 1 U -
Tali plerin ilk teminat maktıuz veya ınektuplarile ihale i 60 

saatle Daimi Encilmünde bulunmalilrı. 

lstanbul DefterdarhAmdan: datl' ı 
Geltnbevi orta okulunun balckallızı üç sene ınild 5 ,ıı'i verilmek üzere açık arth •maya çıkarı :mışt ır. Artırma 1,ıı' 

şamba günü sant 15 te Milli Emlak müdürlüğünde toPHr' 
komisyonda yapılacaktır. Senelik muhammen icarı 145 ~~•I 
33 liradır. lsteklilerin muvakkat temınattan ınuda hii511il &s 1 

sı , sıhhat raporu, ve mahkumiyeti s-.bı lt aları •lmadığıoG 
ibraz etmeleri mukteıidır. 

* * • ııı' ' 
Si.na k 1 t 1 kt B k l t B 1 <l ' · 'ıliP1111 an a:t arı ııa 1 aca ır. a . s . e e ıyesı A.lınacak ekmek piyasa için kabul edilen lflk tip ekmekten ola

caktır. 

HükQmetçe ekmeğin evsafı, veloi, bedeli d~fiştirildiği ahvalde 

Üç yüz otuz dört bin kilo luru ot 1O. 11.041 Pazartesi gün il saat 

·ıo da Urfa Gümrük Muhafaz:s Kıt'ası Satınalnıa komisyonunca kapa· ı 
h zarfla ihale edilecektir. 

Şartnameyi okumak istiyenler Urfa ve Islalı i ye Gümrük lut'alo- '!!!'!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!~.'!'!!!-!!'_!.!!....!1!!!_~!!!'!!!!'!!!!!!!~~~~~!!!!"!'!!!!'!:'!~~ -:Gl~l1 
rında her iÜo okuyabilirler. lmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Direktörü: 1SMAIL ~J buna ne suretle uyulacafı şartnamede iuh olunmuştur. 

Pazarlık ve ihale 7.11.941 Cuma fÜnü saat 15 de Adliye aaraym- Talihler teıninat akçe,i olan iki bin uö t lirayı Uıfa Gümrük kıt 'a· Butldt!'• v411r1 u Uaek~8 tb tıı.. l•ttO 


