
ABONE ŞARTLARl 

Türkiye için Kuruş 
3 AyhkJ 450 
6 • 850 

\2 • 500 
f.cnebı memleketler •çin 
~ Aylığı 2700 

..__SA YISl 5 KURUŞ 

Günü geçen nushalar 
20 kuruştur ............._ _________ ~ 

ultıum Tüccar 1 

~Ko OMIK HABERL 

._~aP•ğılara el kondu 
L. ~I 
"''- "Ucretti iş mUkel· 

11:tı lhda olundu. 
~ 11 lpliğı fiatlar1ntla 

' 'ilişiklik yaplld• 
~Yekaletinin tebliği: 

•ili Korunma Kanunu 
trı.ttr .ne mıısteniden aşa2'ı · 
~~~~lltn 31 viJiyet ve 1 
>4tıııı· 
t b, •nde bulunan yapa~ı· 
Qırın . 

~. cıte,rin 1941 Perşem-
~ ~ ilden itibaren hükiimet
t. .ı011tnuştur. Bu vilayetler 
.. "it: 

tıı 
it, l<ırklareli, Tekirdat, 

t: rur~a, Balıkesir, Ça
'ıı ~ ~ll:ıır, Manisa, Aydın, 
'' ltışehir, Kütahya, Kcıa· 
l k' Kayseri, Sivas, Yoz
Ur;t, içe!, Seyhıın, Mar' t' Diyarbakır, Muş, 
11 tzurum, Ağrı, Kars, 
~ Vaa vilayetlerile Po· 
' •ı. 
>tt yllkarıda bildırilcn 31 

., b• b 
~il· ır kaza dalailinde u· 
t "ırıuııı hakiki ... e hükmi 

ıtll . 
2 il· trınde mevcut yapa-

•tinciteşrin 1941 Per
l.:. ttılliinden itibaren •n 
.)~t b• 1 
~i ır beyanname ı e en 
'~t Bankası ,ubc veya 
•ldirmeğe mecbar tu-

t tdır z· ~- ,. · ıraat Bankası ŞU\ 
\ ~Jansı bulunmayan ka
~ 'Yıınnameler kayma
~ •erilccektir. Bu be· 

t er kaymakamlar tara-
t') 

11 Yakın Ziraat Bankası 
l · ' •ianıına iÖnderile

t 'r,h 
t ~ ""•iıların mftbayaası-

1•at Vekaletince tespit 
SG tılalar clahilinde tev-

1 tıt~},rbank memur edil
~~tı·'Yıla olunan yapağı· 
~tllG 1 ~u banka tarafın-

lllu nıüteakı p ödene-

tık 
t 

0ı.an yapağılar hü-
•i,'-lllınış sayılır. 2 Bi-

b\ t l9qı tarihinden itiba-
1 ~•iıların başkalarına 

\ ~ u hu,ustaki koordi· 
'-i t tytti kararı hükümleri 

t lıı~ktır. 
t lııı. Ve mensucat fab

•I tt litha11elcri faaliyetle· 
~'t ~eyip ellerinde mev· 

~:•· ş1 arı işlemeye devam 
. ıı k ltadar ki milhayaa 

~le ' 11dilerioe bildirilen 
y lllltez. 

~ı •11"-rıda bildirilen Yİ· 
tUeh!r kaH dahilinde 

ı.. ıltrlt [ 1nde yapağı olan
·~ fQ~ en yakın Ziraat 
~ t •eya ajans1na ve-

'tl~~t, •cya kaymakamlık
. "l ~ c••t ederek bu hu

Oord· 
'~1ı ınasyon heyeti ka· 
~,11tta1arı ve gerekli iza-
t~111:rı l&ıımdır. 
~ tıı'Yon heyeti yeni bir 

•,t~· İlkellefiyeti ihdasına 
~ (jıttir. Bııfiinlerde neş· 

ı. 'it t- ltre olan bu karar
~ ı:.rta1· '''-ııı . ı. ve Zonguldak 
, llııl\t ~tıyaçlarını temin 
~ 'tıtı" ılla:rda maden di· 

\ ~()t\k:tıdan keıilınesi ve 
L ~llc~rına ııaldine ücret· 

\~llt Yeti konmaktadır. 
~ ~l, •nıeleye, hem na-•,lt, rıaa Şamildir. Böyle-

lale,cqt wükellıfl1et 

l'enişletilmektedir. Devlet Or
man işletmelerinde çalışan me
mur ve müstahdemlerle maden 
tfüeği Ye alelumum orman işle
rinde çalışmıı renç ve kabiliyet· 
li vatandaşlar, bunların ellerin
deki ve kararın şamil bulundu
tu saha dahilindeki bütün nakil 
vasıtaları ücretli it mükellefiye · 
tine tabi tutulacaktır. 

Bazı Yilayetlerle beraber İs· 
tanbulda ve bütün iplik ve men
ıueat fabrikalarıntlaki pamuk ip
liklerine hükumetçe el konmuş ve 
ipliklere verilecek fiatlar ea ltu 
kaıarla tespit olunmuştu. Görü· 
len lüzum üzerine bu fiatlarda 
eetişiklik yapılması keordinas
yon heyetince karar altına a
lınmıştır. 

Yeni karara röre, Akala 1 
cinsi 65, Ak~la 3 cinıi 60 ve 
Akala 4 nevine de 56 kuruş 
tespit edilmiştir.· Evvelki fiatla
ra nazaran fark 20 para ve l 

kurut tur. 
Çukarova kapı malı için tie 

liıteye 54 kuruş tiat konmuş
tur. Yeni fiatlar 4 Nisan 941 
tarihinden itibaren muteberdir. 

Makarnacılar zam istiyor 
Pirinç, fas1ı1lye ve aabun 

fiatıerl yükseliyor 
Fıat Mürakabe Komisyunu, pe

rakende m11karna satışlarına aza
mi 40, toptaa ıatışlar .ılçin Cife 
36,59 kuruş fıat koymağı muvıı.

fık görmüş iıe de henüz kat'i 
kararını vermemiıtir. Makaroacı
Jar. ltu fıah az rörmekle ve zam 
iııtemektedırler. Hatta, llirkaç 
(Ündür bazı makarAa faı.rikaları 

ve tacirler piyasaya makarna bi· 
le çıkarmamağa başlamışlardır. 

Bazı yerlerde perakentle makar
nanın kilosu 60 kuruşa kadar u
tı!mJktadır. Komisyon bt'i b
rarını ba günleı de verecektir. 

Diter rıda maddeleri ayni za
manda pirınç, kurıı fasulye, sa
bun ve diğer gıda maddeleri 41: 
pahalanmaktadır. Pıriııcin kiloııu 

60 kuruşa kadar çıkmıştır. Be
yaz sabun 60, yeııl sabun 48·50 
kuruştur. 

Zeyıinyatı fiatlarında 4la yük
aelme devam etmektedir. B11nııa

la beraber zeytin taneai hatları, 

yağa nisbetle, nermal ıekildedır . 
Fiatlar 30 - 50 arasıodadır. 

YENl MAHSUL Gf.Ll YOR 
Diğer taraf tan yiyecek maıide

lerine ait kuru fasulya, patates 
gibi• yeni mahsul da gelmektedir. 
Sondan dolayı patates fiatları 

yilksek değıldır ve iyi lııir gıda 

teşkil ettitindeıı ratbet do faz
ladır • 

Yeni iktisail çalışma 
programı 

Sanayi Birliği mevcut iktisadi 
şartlara uyruo b r şekilde çahı· 
ma prorramı tatbik etmektedir. 
Birlik, ~nn•yİ müesseselı:rinin ih· 
tiyaçlarını tetkik ederek bunların 

faaliyetl-rine sekte ve rmiyecek 
maddelerin tedariki içiıı icabcden 
makamlar nezdinde teşebbüsler

de bulunmaktadır. Bilhassa ipti· 
dıi madde teniyatında ihtiyaca 
ıöre milıavatı riayet edilmektedir. 

CUMA 

HER GÜN ÇIK iKTiSADi, MA 1. TdCARf VE ZIRAi 

GAZ 
ve M ütea 

Balıkesir Ask. SAK 
B•tday ötüttürülme~i 1903 

Çanak. Ask. SAK 
Buliur. çay ve pirinç l 915 

Çanak. Nafıa Mfüi.: 
Hut binası tamiri 1903 

Deaiz L\'z. SAK 
Kereste 1917 

Erzurum Ask. SAK 
Bufıur 1902 

Hadımköy Ask. SAK.: 
Saman 1~13 
K. ot 1913 
Beyaz. peynir 1916 

Hizan Malmüd.: 
Jınılarma hinıııı ioı. 190 

" ESi 
r in 

1st. Komut. SAK 
Sa'n n 171~ 

lzınır Naiıa Müd.: 

Cunıhuri)11t Kız Enstitiisü binuı tamiri 
1 07 

Karaköse Ask. SAK.: 
Pirinç 1915 

Kiliıı Gumıük Muhafou Taburu 
SAK 

K. ot, pırioç, aalııun, ıı:eytinyatı 
man 1897 

Konya A,k. SAK • 
K. Hkan v patateı 1916 

ve ıa· 

Üsküdar Kız Enstitfüıü Müd.: 
Muhııılif erzak 19 11 

inşaat-Tamirat-Nafıa işferı-Ma!zeme-H rita 

Müteıhhitluin dikkat nazuına 
_Topkapı MaUepaslnd.-191 S ınalma Koml•yonundan : 

Topkapı Maltepcıiıuleki askeri ıatınalma komiıyonu ihaleleri 
6.10.941 de Harbive Yedek Subay Okulunda yapılacaktır. Bu gü
ne kadar ilan edilen ve edilecek olan miınakasalar için mezkOr 
günden itibaren taliplerin Hıu bıy .. ki 'ı' c ~k S .. :Jay Okulunda as
keri aatınalaıa komisyonuna müracaatları 

i 

1 

' Samsun YUiJf•linlle11: 1 
Samsun-Bafra yolunun 58-t-140 -.39+580 kil<>metrelcri arasında 

144U metre tuluntle toıtrak tesviyeıi, ıese ve sınai imalit inıaatı ka· 1 
palı zarf usuliyle ihale edilmek lzere eksiltmeye koaulmoştur. , 

Eksıltme W.10.941 tarihine rutlayan pazartesi günü sut 16 da 
Saınsuu V ıliiyeti iı}aimi Encümeninde yapılacaktır. l 

inşaatın keşif bedeli ı7032 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 
20'27 hra 46 k.Jruştur. 1 

Su işe aıt evnk şunlardır: keşif defteri, proje, silsilei fiyat cet
vclı, hususi şartname, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık işleri genel 
şarlnamesı ve mukavele projesinden ibaret olup Samsun, Ankara, ls· 
taobul Nafıa MüdürJüklerınde ve .Samsun Vılayeti Daimi litncümen 
Kaleminde ltedelsız olarak gorülebihr. 

lsteldıterin Dır mukavt.le ıle en az 5000 liralık bu işe banzer bir 
iıi tabuut ve başartiı~ına dair işi yaptıran müesseseden alacağı vesi
ka ile ıhaıc ~uııuuu;;o cıı 2" ç uç guu evvel .Snınsuıı Valuıgıı,C) ıstıd:a 
ile muracaat ederek alaca~ı ehlıyet veııkaııını ve cari seneye ait Ti
caret üııası vesıka~ını teklif mckıup!arına eklemeleri lazımdır. 

E.k,İttmeye ıştırak edcceklerın yalnız teklıf mt:ktuplarını havi ve 
kapııh IDir zarfı ve yukarıcıla yaz.ılı muvakkat teminat makbuzunu ve 

1 
yine yukarıda yazılı vesikaları bir dış zarf içiiıe koyup n mühür 
mumu He k~payarak ıhi&le gunü Hat 15 e kadar makbux mukabilınde 

Daımi J:.ociımeo Keı$lİfine vermelerı vey• iudalı taabbutlu olarak pesta j 
ile göndermiş olmaları lizımdır. Poı\ada olacak gecikmeler kabul o
lunmaz. 

lstanbul KomutanhOı Satmalma Kemi•Jf•numlan : 

Aşntıda ıouerılen tamir işleri 9. t0.941 fÜnü hizalarında i:'Österi
len saatlerde pazarlıkla ihııle edılecektir. Keşıf evrakları her 2un ko· 
mi•yonıla fÖrulebilir. isteklilerin belli fÜn ve aaatlerde Fındıklıda sa
tınalma komuyonuna ıetmeleri. 

Yapılacak işin oevi : 

Elektrik tesisatı tamiri 
Hina taıuirı 

Karakol itinası taıııiri 

Keşıf Bed. Kati T e. 
i.. K. L. K. 

1'.l35 30 
41:)4 10 
333 75 

135 37 
n 6l 
50 06 

Pazarlık Zamanı 
Saat D. 

10 30 
11 
11 30 

• • ııı Aşafıaa keşif lteticlleri ile kati teminatları yatılı 3 bina ta· 
mırı 11.10.941 cumartesi i'UDÜ hısalarında rösterilen saatlerde pazar· 
lıkla ihale edıleceklerdir. Koşif evrakları her gün komiıyenda ron
let.ılır. lsteklilerın bellı ıün ve uatleree Fınd1klıda salıoalma ltomis· 
yonuna relmeJeri: 

Yapılacak iş: 

Sına tamirı 

Fırın binan tamiri 
Havalanthrma teaisi 

Keşif Be. 
L. K. 

314U 90 
3355 93 
l'..!18 80 

Kati 
K. 

471 
503 
182 

Te. 
K. 
15 
(0 
82 

Nafıa Yeklletlnden : 

Puarlık Zamanı 

Saat o. 
10 30 
11 
11 Ja 

Eksiltmeye konulan iş : Ankara B6lge Sanat Okulu teıviye atöl• 
yelerinin ikmalile dördüncü atölye bioa11 İn§aatıdır, 

• 

S Biri nciteırin 1941 

·----------~ 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrak Caddesi, · 

No. 52 Hususi Daire 

lLAN ŞARTLARI 

ldnrehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

ll1--------~ 

ek T 

ııer ı 

T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: 
Elinde her çe'H yapak ve yUn bulunanlaran 

nazarı dikkatiMe 
Milli Korunma kanunu muciltince elinde yapafı ltnlanan her ı•

hıs' bu yapağıları bir beynnnııme ile bilclirmefe [Qeobur tutulmuştur. 
2 10.941 tarihicden itıbaren on gün içinde elinde yapağı olan her 

şahıs Ziraat Bankasına müracaatla bu husustaki koordioasyon heyeti 
kararını okoyu beyannamesini usulü daireıioee Yerecektir. Ziraat 
Bankası olmıyan kazılarda bulunan yııpafı sahiplerinin kaza kayma
kamlığı a baş vurmaları lazımdır. Zamanında beyanname vermiyeoler 
kanuna aykırı barekPtlerinden dolayı cez11 rörürler. Yapıfılara hil
kılmetçc elkonmuş olduğundan ve bunları parıısını vererek almafa 
Sümerbank memur edilmiş bulunduğundan bey.ınnamesi .erilmiş ctlan 
yapnğıların Sümerbankın ınübayaa memurlarındao başlı:anoa satılması 
karar hükümleri daire!linde yasalı:hr. 

Keşif bedeli 87Hi7,06 liradır. 
Eksiltme ı6. 10.941 perşembe günü saat 15 de Nafıa Velclloti ya

pı ve imar işleri eksiltme komisyonu edasında kapalı zarf usulile ya
pılacalor. 

Eksiltme evrakı ve buna ınüteferri evrak 436 kuruş bedel muka
bilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alı~ahilir. 

Eksiltmeye rirebilmek için isteklilerin unlö dairesinde 5608.35 
liralık muvakkat teminat verml'leri ve Nana Vekaletinden bıa it 
için alınmış ehliyet vesikası ibraz etmtleri Jizınadır. 

İşbu vesikayı almak için isteklilerin f ksiltme tarihinden (tatil gün
leri hariç) en az 3 gün evvel bir istida ile Nafıa Vekaletine müra
caa~ etmeleri ve dılekçelerine tn az. bir kalemde bu işe benzer 50 
bin liralık bir iş yaplıklnına dair işi yaptıran idarelerden alınmış 
vesika repletmo'eri liizımdır. 

istekliler teklif mektuplarını iha~ rünil elan 16.10.941 perşemlte 
2ünü saat 14 de kadar eksiltme komisyonu reiılifine makbus muka
bilinde vermeleri lazımdır. 

Pos•ada olacak ıecikmeler kabal edilmez:. 

,.. • • Eksiltmeye konulan iş : An karada jandarma subay elculu giriı 
kapısının hedmi ile buraya yeniden kapıu odası ve motosiklet 2arajı 
yaptırılmr.sı işidir. 

Keşif bedeli: 5410.6 l liradır. 
Eksiltme 20.10 941 pazartesi g-ünil saat 15 cie Nafıa Vekaleti ya

pı ve imar işleri Eksiltme Komisyonu odasıntla açık eksiltme ıısuliyle 
yapılacaktır. 

Eksiltme evrakı ve bnna muktazi evrak yapı ve imar itleri reiı· 
liğinde görülebilir. 

Ekailtmeye girebilmek i9in isteklilerin usuln C'.laireıinde 495.SO li
ralık muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

latanbul Komutanıııı Sallnalma Koml•yon1ı1ntlan 
Keşif bedeli 14537 lira 71 kuruş olan bir kışla tamiri kapalı 

zarfla 17.10.941 Cuma fÜnÜ saat 11.30 da ihııle edilecektir. Muvalt
kat teminatı 1090 lira 33 kuruştur. Keşif evrakı her gün Komisyoo
da görülebilir. lsteklilerin kanuni \·esikaları ile birlikte teklif mek
tuplarını b:lli saatten bir saat önceye kadar Fındıldıda Satınalma Ke
miıyonuna vermeleri. 

M. M. Vekfiletl Sabnahna Komisyonundan : 
Keşıf bedeli 42.496 lira 7 kurnş olan Polatlıda itme suy11 ihale

sinin pazarhkl~ e"siltmeıi 7.10.94 l Salı rünü saat 15 de Ankarada 
M. M. V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Kat'i teminatı e3/4 
lira 41 kuruştur. Keşif evrakı 212 kuruşa Komisyondan alınır. Ta
liplerin belıi vakitte Komiıyona ıelmeleri. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 

Ankara NUmune Hastanesi Battaltlpllllnden: 
Fiah muh. T. oıvk. laale 

Cinsi lira lira kr. Şekli tarilai 
Rontıen filmi 13x 18 100 dilzDne 7416 556 20 k. s. 17.10.941 

,. > 18X2-1 200 • ıaat 15 de 
> • 24X30 200 > 

• > 30X40 200 • 
İzhar banyosu 100 kutu ) behtri 10 litre ıu için 
Tesbit banyosu 100 kotu ) • 10 • • • 
Fotoznf camı 10X15 10 düzQoe 
Diyapozitif filim 9Xl2 10 • 
Filimler Kodak, Agfa ve İlf art marka olaltilirl~r. . • . 

Ankara Nümune hastanesi 1941 mali yılı ıbtıyacı ıçın yukarıda 
cins ve miktarları yazılı ront2eıı filim malzemesi eksiltmeye kenul-

muştur. . . 
lsteklilerio yeni yıl Ticaret Oduı vesıkası •• tıoarethane namına 

hareket edenlerin noterlikten musaddak vekiletnameleriyle teminat 
mektubu veya makbuzu ile birlikte 2490 sayılı kanuna tevfikan ha· 
ıırhyıcakları teklif ıarflıri7le belli rüııd• 7aııh aaatteo bir nat •v· 



• .A. 

ı n 
Cinsi Şokli 

in • t, T m rat, N fıa işi rl, iz m , liarlt 
• 

Pelatlı4a kanaliusyon inş . (Şart. 245 kr.) 
Mersin liman binası tamiri 
N wazgih cnd. Namnzgih köprüsüne kadar elan 

kısı:ııınm parkelenmesi 
Heli çukuru ve tretııar inş. 
Taksim bahçesinin Mete cul. tarafına yap. demir 

parmaklıklı kapı in,ı. 

paz. 

• 
aç. eks. 

paz. 
aç. eks. 

Muham. bed. 

48981 12 
3210 67 
'.l233 -

2486 -
2558 06 

ilaçlar, Klinik v lsp nçlyert alôt Haatehane Lvz. 

Tıt.bi al t Karafaç müesse.1ınh için pnz. 

, Kun ur Ç m ş1r, w. •· 
Yatlı sabunlu kösele: 1.5 lı. 

Hohv. 

343 86 

k. 3 50 

MONAKASA GAZETESi 

•• uz d 1 r Li 

Teminat M cnat yeri 

7347 17 M. M. V. SAK 
240 7) lçel Vakıflar Mld. 
161 - Bursa Belediyesi 

179 20 Eskişehir Ask. SAK 
191 85 lst. eleliiyui 

25 79 lst. leletliyesi 

• 
esı 

Günü Snat 

6-1 i-4,1 15 -
her rin 13 30 
6-10-41 15 -

11-lQ-41 12 -
2ô-19·41 14 -

'·10-41 14 -

elediye Sular İdaresi Taksim Sıraservi 8-lQ-41 12 -

o ttre, t.Lro ~e ev eşy ı, l\'.u an b 

Sıra: 110 ad.· Yazı tahtası: 18 ad. aç. eks. Bcb. 17 vo 12.50 154 15 İzmir Vilayeti 13·16·41 11 -

1 lly t, Elo itme, YUI 1 tmcı 

Galatada Rihtım honı karşısında Belediyeye ait saç 
depoların bozulması ve malzemenin Fatih Lvz. 
An\,arına nakli 

paz. 

l er. zin, 1 ekin r aıar• v ••• 

Motorin: 250 - 350 t. 
Gu ya~ı: 65 t. 
Kok kömürü: 250 t.-kriple maden kömürü: 50 t. 

Ule1 rrlk 
Paslorizan kasnı: 500 ad. 

kapalı z. 

paz. 
Bııkır kazım yııpt.: 7 a ed > 

Malzeme örtüsü 1 ad. - Kamyon örlilsil 1 acl. > 

Motörlü tel dıkiş makinesi • Elektrıkli istampa -
Köşe . makinesi pres ve kamburu makinesi 

Patinııi kumu: 100 m3 • aç. eks. 
Priz }) m/m: 500 ad.-emniyel maslu~u: 1000 ad.-yan· -

gın musluğu tıjı: 25 ad. 
Marsilya tipi kiremit: 100000 ad. pnz. 
Demirci, kaynakçı, tenekoci ve tesviyeci takımları • 

ra k, Z hir , Et, ebz , v. 

490 -

76850 -
22750 -

m3 2 25 

36 75 lst. Belediyesi 

5092 50 Ank. Belediyesi 
1707 - D. Bayazit Ask. SAK 
13:50 - lst. Hava M.ntıka 8epo Amir. 

Y esilltöy 

İnbisarlıır U. Müııl. 
lzmir Lvz. SAK 

• 

6-10-41 14 -

17-10-41 11 -
17·10-41 16 -
ıe-10.41 14 -

17-10-41 
6·10·41 
6-10-41 

10 3Q 
10 -
10 -

Harp Okulu Komut. SAK Ankara 10·10-41e katlar 

169 E>. D. Yolları H. paşa 20·16-41 
Belediye Sular idaresi Taksim Sıraservi 8·1C-41 

11 -
12 -

Hadımköy Ask. SAK 
,. 

7-10-41 11 -
6-10-41 11 -

1 llrftıfİtepfD 1 1 

İstanbul ılediyesinien: 
Ta m. t..d. İlk. Tem 

25 19 1 b9 Eminöninde Çelet.ioflu Alaettin ıııahaUes;· 
ninin Yeaicami avlı.ııundaki 146 nuıııar• 1 

tlükkaaın hednıfodeo çıkao ankazın satışı{ r 
429 oe 32 17 Unkapanında Kırkçeıme mahallesinin Ne• ••• sekağıntla 23-25 numaralı ev aoknzıoııı 

tıiı. e 
490 00 3' 75 Galatada Rıhtım hanı karşısında BelecliYll! 

ait aaç tlepeların bozulması ve malaeıııeııiD 
Fatib Levaı.ım Anbarına nakli işi. ;t 

343 80 25 79 Karıı::ğaç milessesnlı için alınacak tıbbi •1 ' 

Tahmin beliellcri ile teminat miktarları yuk.anda yazılı i~::~ 
ayrı ayrı pazarlı;a koııulmuıtı.ır. Şartnaaeleri Zabıt ve Muıılll• si 
Müdürliğü ka\erniıule görülebilir. lhtlo. 6. 10. 941 pazarte. 
günü saat 14 ille IJaimi Encümende yapılacaktır. Talipler•~ 
temıııat makltuz veya mektuplarile ihale l'ÜnÜ mı.ıayyen saatte 
Daimi Encümenlio ltulı.ırımaları. 

--------------------~------~ 
f'f •f 

Sartnaaıeler paraıı:ı olarak Ankarada Malzeme Dairesinaon, 
darp&fada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden tlafıtılacaktır. 

ensucat-Elbisa-Kuniwa-Çamaşır v. s. 

M. M. v. H•v• 5atan•lma Komlsre1tundan : ,ıı.-
15000 metre hava renri er kapı.ıtluk k11maş pazarlıkla satı• 

eaktır. ~·· İhalesi 6.10 941 pazartesi iÜnÜ saat 11 de Ankarada M.M·~ ıır• 
va salın alwa komiııyonunda yapılacaktır. fahlllın bedeii 57.00 ole 
ilk teminatı 8200 liaehr. Taliplerin lııelli valtitle komııı7ona i'clııı 

- d'~ 
lstanbul Levazım lmirlljl Sabnalma Kemiayen•" .. 

·ıııııP' 
10 ton kadar kuntluralık vakete alınacaktır. Pazarlıkla eks• 11 

l . ı· . ı• 
7.10.941 Salı ırünii saat 14 le fophanede st. Lv. Amir ığı ·~d• 
alına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin teklif edecekıeri ıııı 
alınmak uzero belli valtıtte komisyona ıeımeleri 

M1l »ya, Bürı ve ev eşyası, Muşamlla, Halıv. s. A 

- el''' L v zım AmlrliGI &aatanal ;na Komisyon"" 11' 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme mefruşat P',p• 

lığı 6. 10. 941 saat 15 te Ankara Lv. amirliti sa. ııl. ko. d• 1.~, 
lacaktır.lstekıılerin teklif edecekleri fiyata nazaran yüzde 15 tctıl1 

lariyle komisyonda bulunma 'arı. 
Adet Ginsi 

6 yazı masası 

2 dosya dolabı 
16 saı.dalye 

Buğday kırdırılması : 200 • 250 t. 13750 - 1031 25 
1033 -
1167 -

Akşehir Ask. SAK 14.10-41 H - Mıtiaı lflır1, Kırtasiye va yazıhana Lvz. 
her carşamba 1 Ekmek: 91 t. (temd.) 

Sadeyağı: 74~ O le. 
Toz veker: 12750 k. 
Koyun eti: 12.S t. 
Dana eti: 10 t. 

paz. 
) l T. H. K. Genel Merkez Batk•nhQınl!an: ' 

Nümune5İne 2öre 6x 8 ebadmba 25 er yapraklı 50.000 eif~d' 

İzmir Lise ve Orta Okulları 
• 

• 
• 

Muhtelif erzak (temd.) • 

613 -
651 -
390 -

• ) 

J • 
• 

Sadeyağı: '/.7,j t. kapalı z. 39585 - 2968 - Maraş Ask. SAK 
Kars As. SAK 

8-lQ-41 
10-10-41 

15 - , 
15 -
11 _ t K. fasulye: 288 t. - Sadeyağı: 812 t. - Nohut: 812 t. paz. 

Süt: 20 t. aç. eks. 3600 - 270 - Manisa Ask. SAK 
Tophane Ln. SAK 

4-10·41 
15-10·41 
6-10·41 

31-10-41 
7-111·41 

10-1g.41 
16-10-41 

7·10-41 

7·10·41 
20-10-41 

ıo -• 
15 15 
11 _ , 

Zeytia: 6 t. • • 
Kuru üzüm: 400 t. 
Nohut: 62.5 t. 
Sadeyağı: 8.5 t. 

pıız. 

kapalı z. 
paz. 

k. o 51 Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
10008 - 1502 - Muğla Ask. SAK 15 -

15 - ) 

16 - 1 
11 -
11 -
15 -

> 

K. ot: 1000 t. • 
Hadımköy Asit. SAK 
Bııbaeski Ask. SAK 

Tn:r.e ırbze konservesi: 45000 kutu 
Sadeyağı: 25 t. 
Sadeyağı: 36 t. 

, 
kapalı z. 

) 

238)0 -

41250 -
91200 -

3577 50 lst. Komutanlığı SAK Fındıklı 
6187 50 • 
9180 - Samsun Ask. SAK 

J64 50 lzıo.r Lv:z. SAK 
97) - Eskişehir Ask. SAK 
146 - Çorlu Ask. SAK. 

Sığır etı: 13.5 t. 4S60 - lö-11...-41 10 -
27-10-41 15 -

9-10-41 15 -
9·10-H 15 -
9-10-41 10 -

Koyun eti: 20 t. 
Lahana: 26 t. paz. 
Pırasa: 26 t. > 

Bulgur: 96 t. • 

1950 -
1820 -

21120 -
130 50 > 

3168 - 1 rabzon Aık. SAK 

iV.uza d ı r 
DOkkin ankazlaı ı paz. 
Ev ankazı • 

25 19 
429 -

ı F9 lıt. Belediyesi 
32 17 ) 

6 10-41 14 -
6·10·41 14 -
14·10-41 9 30 Hurda eşy : 19 kalem • 

Müstamel radyo cihu:ı, vidala deri, dudak ruju, aHi· aç. art. 
minyom varak, tıbbi müstahzarat v. ı. 

Kuş tüyü şilte ve yaıtık pamuk, ağaç •e deri ile > 

mürettep demirci köruğü, pamukla mürettep ipek 
yorgan, telsiz telefon aksamı fenniyesi v. s. 

veline kadar Ankara Ntımune hastanesinde müte~ekkil komisyona 
vermeleri. 

Şartname ve listclt<r her glln Nümune haalanesinde ve lstanbul 
~ıhbat müdürlü~ünde görulebıllr. 

E~ektnk, Havagazı, Kaıorıfer (Tesisat 

D vaet D mlryoll rı 1 1 tm U. · d rlU Unden: 

Muhammen bedeli 4-i.4ô0 lıril olan ıabıt vo Seyyar telgrof maki
neleri ve teferruata 17.11 9d pazartesi gunil saat 15 de kapalı zarf 
asulu ile Ankarada İdare bınasında satın alınac:nktır. 

Bu işe girmek istcyenloria S.230 liralık muvakkat teminat ile ka· 
ounun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün aıaat 14 do ka· 
dar komısyıın reislığinc vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 206 kuruşa Ankara ve Haydnrpaıa veznelerinda 
ıatılmaktadır. 

Zon uld k el dire Rel•liGlnden : 

l - Şehir itfniyt:1i için biri arazoıa diA-eri kılavuz otomobille· 

lnhisarl r U. Müd. 
lst . Gümrükleri' Başınüd. ~0-10-41 13 ::s~ 

• 21-10-41 1.i 30 

rinc takılmak üzere iki adet pompa satın alınacaktır. Muvakkat te
ıninntı ( 1)0) liradır. 

2 - Muhammen bedelleri : arnzoza ait pompanın ('2000) lira kı· · 
lavuza ait bulunan pompanıa (1500) lira olup teminatı l 12 lira dli 
kuruştur. 

3 - lh lesi 21.10.941 Salı günü saat 15 te Relediyc Daimi Encü· 
menı tarafından yapılacaktır. 

4- Şartnameler bedelsiz olarak verilip talip b lunaııların muay· 

yen vaktınde teklıf mektup arı 'Ve teminatlariyle lteraber Komisyon· 
da bulunmaları ilin olunur. 

Devlet Demiry il n 1 ı ~tme 1 U. ihlUrlUi nllen: 

Muhammen bedeli 3.400 lira olon bir adet Motopomp 16.10.941 

Perşembe jlÜnü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bına
sında satın alınacaktır. 

Bu işe• girmek iıtiyenlerin 255 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de ka
dar Komisyon kelslığıne vermeleri 1 ıamdır. 

mak~ur;u bastırılması a~ık eksilt~oye kenı.ılmuıtur Mubamııııeıı o. 9l 
1050 ve ,muvakkat temı .ıatı 87 lıra 75 kuruılur !iltsiltnae J5, 1 t 
çarşamba ıürıü uat 16 da Genel merke.a binasında yapılacakt~t·0 ~ 
namesi parasız verilir. Nı.imunHi rösterilir. lıtelı:liler ilaale fU11 

misyona gelmelidirler 

o. D. Yolları ltletme U. lllaresln .. en: _, 
Muhammen bedeli 14250 lira o!an 2 adet Linotip yazı diııı>~a 

kinesi 17-11-941 Pazartesi rünü saat 15,30 da kapalı zarf u;ıı 
Ankarada İdare binasında salın alınacaktır. ı 

·ıı• Bu iş e girmek isteyenlerin 1068, 75 liralık muvakkat teıJJ' sO 
kanunun tııyin ettığ'ı vesikaları ve tekliflerini ayni rün uat 14• 

kadar Komhyon Reiılitıne vermeleri lazımdır. • ~ 
Şaı tnameler parasız olarak An karada malzeme dairesinderıı 

darpaşa'1a tucllüm ve sevk Şeflig-inden dafıtılacaktır. 

Kereste, r ahta ve saırtı 

Deniz Levazun 8abnam• Kemlsyon untlell : 4" 
lbtiyacıa:ııu olan 154,79 ıuelre aııkit.ı fiirıcırı meı• tı.r•1~.,o; I• 

ııltı.ıdıılc keataae karaafat ve köknarın 1.ll.9'41 Cuaartesı I 1ı 
at 11 de Kasımpııadıı lıtuluun Deoil: Levazım Satınalaa kooıisf 
da p zarlı2'ı yapıluaktır. b; 

~artnaıııesı aer (Ün İŞ saati Jaailinde mezkür koaisyctndıP f ~İ 
siz alınabilir. Mukur keresteler ayrı ayıı talıplere tle ihal• ' ) 

lir. i*"· 
İsteklilerin 2-490 sayılı kanunun ist dıfi ve saikle ve teklif; 11' 

leri fiatlarw yüzJe on beı oist.etindelt.i kat'i teminatları il• 1 
belli i'Ün ve aaalte adı ıeçen komısyona aüracaatlan jlitl 
nur. . -

O. Deniz Yollar1 Işı tme U. ldareslnd•11: e~ 
Muhammen bedeli 4638 lira 90 kurut olan muhtelif 

1 
ı f 

61,859 metr mika hından ibaret 7 kalem gürgen dilnıe. 1 d;i ~ 
cuma günü saat 15,30 da Hayd.ırpaşada a-ar binası dabıli0 

mis~ on tarafından kapalı zarf usulile ııatırı alınacaktır. ı;ıt 

Bu işe rirmek iatiyenlerin 347 lira 92 kuıuşluk nıuqa1'. ti 
minat1 kanunun tayin ettiti vesikalarla tekliflerini ınutıtef\e~ 
rını ayni l'ÜD saat 14,30 a kadar kemiııyoa reiıliğine ••'"'e 
zımdır. ~ıl 

Bu işe ait farbıameler koıuisyoodaıı paraıız elara1' 
maktadır. 

Müteferrik , 
,.ııe4 

Ask rl Fabrikalar U. MlhlUrlUIU Merkea S•tııt 
Komlayonundan : ~ı 1 

Mebemenin cins ve miktarı 30 ton odun ihalesi 7.ıe.941 
1 



1050 lira kati t•aiuh 1~7 lira 5 ku-

~111 l v. AmlrUll S•tmalma Komisyonundan: 
.\tiet Atlet , __ 
2 Tarak 
2 
2 
l 

Uıtura 
Peşkir 

1 Makas 
2 Hulu 
1 Sa\ıual•k 

1 Biler taıı Sab1111 fırçası 
l Bu.,. kayıtı 
1 Saç makıneıi. Biri O Ne. 

1 Ayna 12x18 ltoy. 
1 Me,in veya saraçlı 

bullen çanta. 
ı i Y•zılı malzemeden 50 takım alınaoaktır. Pazarlıkla 
._~l0,9(1 pazartesi ıünii saat 15 30 tia Tophanede Lv. 
---. '1ına komilyoııanıla yapılacaktır. Taliplerin verebilc-

lltıelerile !telli vakitte komiıyeDa ıelmeleri. 

latanllul 8eleıllv• sfRtlen 
iık T. ..... _ 

~ ----
163, 13 Hueki n Cerrahpqa heıtahaaelerile Zey· 

nepkimil doR"um evi için ahucak 650 çift 
mercan ve 409 çift topakla terlik. 

i8,2.! Köprüler tomiratında kallanılmak fh:ere a• 
Iınacak demir llit ve edevat. 

88, l 5 Darfalaceı.e aüe11esHİ için Etiltanktan a
lınacak 350 ten kriple n 120 ton kok kö-

ı_ mürünüıİ iıakli işi. 

~ı l h,d•llerile ilk teai.at miktarları yulcarılla yazılı işler 
'tlilıld~den açılc ekailtaıeye konulmuştur. Şartnameleri aa· 
~ •• ~~llt •üdürlüğ6 kaleıniade rörülebilir. ihale 13 .. 10.9~1 

't il •aat H .&e daimi eııclimentle yapıbcaktı. Talıplerııı 
1'ıı~1 1111.akltuz veya mektupları .,.. ~411 yılma ait ticaret o

tı. ltıle ihale fÜRÖ •uayyen aaatte daimi eacümende lıtu· 

tiarp Okulu Kemulanhlından: 
l'tlJ(ll • d - 1- l d•k' L' • 1 L• ~ltı~. rtıabaasına \ıır a et motor u te ı ış maııı.ınesıy e ••r 
'ıı'd lı i,tnmpa bir adet köşe makinesi bir adet kanburı ma

tt 55-<'0 ebadında pres Ankara teslim satın alın3caktır. 
~ 11

" 10.19.941 rüniine kadar okul matbaa müdürlüğün" mü-

'l -
~() '"•zım Amirlıll Satma ima Kemlsyonundan 
~~ 11da nıevcut nsaf ve krekisine ıire bir adet et sandı~ı 
~ •1"· Pazarlığı 6.lf).941 saat 14 de yapılacaktır. 

tııı • l ·ı ltlııı teklif edecekleri fiyata nazaran yüzde ]) temınat arı e 
~Itri 

* * * 
kasası alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Mild. 

'lahıre l:t Sebze ~. s. 
~ 1 J 

~._"~• GUn.rUk Muhafa Taburu &atınaıma 
\

11 
Komlaronundan: 

'ı~IG 'trıelilc ihtiyacı elaa 1060 kilo domates salçası açık ele-
t ~ilıle •haleye konnlmu,tur . . 
t~ •nun ırnıhammen fi atı ~O kuruştur lsteklılerın yüzde 7 ,5 

1,. • t lnat akçası olnn 39 lira 75 kuruşu Gümrük veya maliye 
t'ı 'lırrııı,y olarak 1 J.10.941 cumartesi rönü saat 10 da ta· 
t~,1'•1'ilıalieki komiıyona müracaatları ve şartnamenin k&

'l.ıleeeti ilin olunur. 

l,~ 
\ ~ •aun Amirli Al Satanalma Komisyonundan: 

'ft•losu 13 kuruştan 48,000 kilo nohut kapalı zarfla ekıiltme· 
~lir, ihalesi 17.10.941 cuma günü saat 14 de lzmir Lv. 

1 111 111•lına komisyonunda yapılacaktır. Tahmin tutarı 6l40 
1 1h111'lı 468 liradır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mek· 

~--
ate saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

'lı. 't't\tttJ,y Aaker1 Satınalma Kemlayonund11n: ;l•d, 
l Yazılı sebzeler pazarlıkla satın alınacaktır . ihaleleri 

ı. cıı · k'' "~~ t:ııa iÜnü saat 15 de Hadımkey civarında Y.ııssıvıran °· 
rı 1 t ' •atıoalma koınisyoaunda yapılacaktır. hısledon sonra a· 
;~ fıyat üzerinden kati· teminat alınacaktır. 

~

<>tı Prana Toc Labana Ton Prasa Ton 
13 
t8 
6~ 

43 
38 
64 

39 
12 

39 
12 

ı. ~ 
t ~ 

1
"" Aııkert Satın Alma Koınisyonuntlan : 

lıtı~ Osu 64 kuruştan 21 ,OOO kilo sabun kapalı zarflı eksiltme• 
--~~:~ur. ihalesi 20. 10.941 pazarteai riınli saat 11 de Erı.u· 
~t, ı ••tıl'lalma ko:nisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 

•lk leıninatı 1008 liradır. Evuf ve şartnamesi komisyon· 

MONAKASA GAE!Tf.81 

da görülür. Taliplerin kıınuni vesikalaril teklif mektuplarıoı ihale sa
atin.ten l,ir saııt evv•I komisyooa vermoleri. 

Marm•r• ÜasY Bahri K. Satrnalma Kem fayon un an: 
Kile su Tahmini fiatı 

kuruş 

Teminatı 
lira 

Eksiltmeleri 
güD saat 

45000 116 5200 16.10.941 15.30 
40JO 176 4710 17.10.9'41 b.30 
Yukarıda miktarı yazılı 2 kaleoı sadeyatı ayrı ayrı ,artnametlc 

ye bizalarında gösterilca günlerde kapalı zarf ıuulile eksiltmeye 
kenulm••tur. 

Şartnameleri, 45 ton olanın 396 ve diğerin in 3 )2 kuruı muka
btliade komisyon an alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin, bu gibi işlerle alakalı 
olduklarına dair mahalli ticarrt odalarımlan alacakları ticaret ve· 
sikalarını, yukarıda hizalarmda yazılı muvakkat teminatlarile bir
likte 2490 sayılı kanunun taifatı veçhile tanzim edt:cekleri teklif 
meİl.tuplarıuı muayyen gün ve saatten tam !tir saat evveline ka
iiar keaıiıyon 8aşkanlığına verme! ri • 

D. av :ai' Askeri atmalma Komi&yOnundan: 
106 bin kilo pirinç kııp lı zarfla eksiltınoye konulmuştur. Muham

men bedeli 37100 lıratlır. Muvakkat temin t 3783 liraıhr. Şartname
si be1rün ko. da görülür. Muııııkasası 15.10.941. çarıamba 2'Ünil ua\ 
15 da O. Bayazit Sa. At. Ke. da yapılacaktır. lsteklilerin belli rün 
ve saatte hazırlıyacak.lan teklıf wektuplarını bir saat evel Ko. ııa 
vermelerı. 

To pk•pı Maltepesi Askeri atmalma Kom. tlan: 
Kapalı zarf usulı le 19 ton kuru üzüm salın alınacaktır. Beher ki

losunun mnhammen fııtı 51 kuruştur. Evsaf ve hususi şartlar Topkapı 
Multepeıicde aı;keri satınalına komısyonuııda (Örülebilir. İhalesi 20.10 
941 pazartesi günü saat 11 de koınısyonda yapılacaktır. Talip olan
lar muvakkat temıoat makbuzlarile teklıf mektuplarıoı saat 10 a ka
dar komi ~yona vermelerı. 

* * * 30 ton sade yofı pazarlıkla alınacaktır. Beht:r kilosunun mü
bammcn bedeli 160 kuruştur. Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Mnlte· 
pe Hkeri aatın ima komiıyonunda görülebilir. ihalesi 7.10.941 salı 
rünü saat b de komisyonda yapılacaktır. Taliplerin kati teminatlaril e 
ıu~misyona ıoüracaatları. 

Ci~re Aeket t Satlnaltıı1a Komlay..,undan : 
1 - Aşatıda cinı ve miktarı yazılı keyun eti kapalı urf usulü 

ile satın aluıacaktır. isteklilerin belli fln ve saattıu bir saat evvel 
tekııt mekhıplaıını Ke.•a vormelerı. 

Cinsi keyun eti •iktarı 13,QQO kile teminatı 2'52 lira Muh. 
Bea. J53'0 lıra eksilt•e 15.10.941 fün saat 10. 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlU§U Merkez 
Satın ima Komisyonundan: 

Ta~min edilen bedeli (11000) lira olan n ton beyaz peynir ile 
on ton toz şeker Askeri 'Fabrikalar Umum Miidürlüğü Merkez Sa· 
tınııtma Komisyonunca 7.10.941 salı ıuni saat 15.30 da pazar
lılda ihale edılecektir. Şartname para.ızdır. Kati temioat 1650 
liradır. 

Milas Aakerl Satm Alm• Ko'1'1i&y nundan : 
Muhammen fıyatı 13500 lira elcuk lzer~ 45 itin kile sığır eti 

kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Temi n atı 2v25 liradır. Şartnamesi her 
gün komibyonda görülur. İ:,tıklilerin kanuni vesikalariyle birlikte 
15.10.941 çarşamba günil saat 16 da Milas satınalmıı komişyonuna 

mtiracaıtları. 

* * * Muhammen fiyatı 60600 lira olmak üz-re 102 bin kilo sıfır eti 
kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Muvakkat teminat 4590 liradır. Şart
namesi hH güıı kômisyonda $[Örülür. isteklilerin kanuni ve5ikalariyle 
birlikte 15. 10.9 1! ç:ı·":ımb3 gü:ı ü r at 16 d a Mi las satınalmn ko"Dİ"· 
yoauna müracaatları. 

Ho,d•r• Asker1 aatlnalma Kemlayonundan: 
Mevcut evsaf ve şartaamesioe ılre "400 ton tel balyalı kuru et 

Muratlıtia varonda teslia f&rliyle pazarlıkta alınacaktır. Teminatı 
3300 lira elup pazarlıfı 7.10.941 ıalı rünü saat 16 da Karaa2'açta 
komisyonun bulundtif• ıııahalde yapılacaktır. 

1 

in 1isarlar U. ü UrlüğiinUn: 

1 - Şartnamesi mucibince pazarlıkla • 500> adet pastörizan kasa· 
sı sn ın alınacaktır. 

'l. Pazarhk 17 .1 O. ~41 cuma günü saat 10.30 da Kaltataşta Le· 
vıızı;n ~ ıbrsinde müteşf' kkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname her fÜn öğleden sonra sözü geçen Şube:leo pııra-
sız alınabıl i r. (8819) 1-3 

• * * 
1 - Aiıcı nam ve besabına cl9• kalem hurda eşya pazarlıkla u

tılncaktır. 

2 - Pazarlık 14.10.941 salı günü saat 9.30 da Kabata,ta Leva
zım Şubesıinde müteşekki l Sa tış Kom isyonunda yapılacaktır. 

3 - Mezkur hurda eşya Sirkecideki Teftiş Şulıııesi bioasımla fi-
ruıebılir. (8818) 1-3 

* • * 

Oinsi Mıkdarı 

Akümilla tör 2 ulat 
Madeni levha ve am- l9 kalem 

y.ıınt w.ıı l r;eme 

Likör mevaddı iptidai-
yesi 

9 > 

I 

Ekıiltaıe 

Şaldi Gioll Saati 

pazarlık lQ.10.941 10, 10 

• > 10,40 

> 10.SO 

1 - Akümülatör şartnamesi, muleni levaa, amyant malzemesi ve li
kör mev addı iptidaiyesi listeleri mucibincedir . 

2 - Pazarlık hi.ularında rösterileo run v• uatlerde Kabataşta Le
vazım Şubcsınde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve listeler her run ıizü ıeçcıı iU8eden alınabilir. 

(8,J2) J-3 

* • * 
Cinai 

Galvanizli 2 1/2 cm k.utrunela 
b&rıı 

Aynı maktada yanıın mus. 
• • tevkıf > 

> • 
• > 

dirsek > 

T. 
Yanım ma\:.ı:emasi 

Fıçı tapası 11(.)Xl4-15X6 
liıaı çemberi 
Koltuk > 

Gibck • 
Mu1'amba dİic:mafe mahsus iplik 

l - Yukardaki malzeıno liste 
ıııatın alınacaktır. 

Miktarı 

250 metıe 

3 a..iet 
3 • 

11 • 
10 i 

) 
) 
) 

Puırlık şekli 
C.ünl .iaati 

) 10/X/'J41 
) 

9 50 

) 
H kalem 10/X/94 i 10 20 

5UO actet 14/X/ 'J41 10 30 
100 kr. 14/X/941 10 35 
100 14/Xj941 10 3> 
100 > 14/X/941 10 3g 

ıeoo metre 14/X/941 9 30 
vo numune mucibince pazarlıkla 

il - Pazarlık, hiza l arında ıisterilen ıün vo saatlerde Kabataşta 
Lenzım Şubeainde müteşekkil Alım Kemisyonunda yapılacaktır. 

lll - Liste ve nümuneler her rün ötleden sonra sözi r•ç•a 
Şubecle görillelti ır. (8698) 2-3 

* * * 
1 - eh a~et eski vo büyük tlemir pıra kasası pnırlılcla satıla

caktır. 

2 - Pazarlık 10.10.941 Cuma rünü saat f,40 tla Kaltataıta Le
vazım Şubesinde müteşekkil Satış Komisyenuada yapıla .. ktır. 

(874j) 2-3 

. ' -·--- -

·ôtvHf'ô[MiRYottARl~ETiMANLA'Rı · · 
i 5LETnf GEr·; :L o:E[I\ TC~LÜG"UNDEN 

-
~.ıuiı m r be.ı•lı 6. ') J iira o 'an 5 O nd t ınuş:&mba pardc•ii 

14. 10. 941 salı günü sut 15,30 aa kapalı nrf usvllle Ankarada 
idare 9inaaında satın almacaktır. 

ju ite ıirmek isteyenlerin tWO liralık auvakkat l••İHt ile ka
nunun tayin ettifi vesikaları ve teklifleriai ayai rta saat 14,30 sa ka
dar Komisyen Rcialitine vermeleri liıı:ıın.&ır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.la Malıeıoı Baireaiotiea, Ha7-
tiarpaıadıı tesellüm vo savk Şeflifineen tiaQ-ıtılauktır. (8630) 3-.f 

Sivas Askeri S tın Alma 
Komlsy•nundan 

Beher kilosu 3 kuruı 50 santim
den 750 ton saman kapa lı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi 21.10.941 salı günü saat 
16 da Sivas Sa. Al. Ko.da yapı· 
lacaktır. Tahmin bedelı J6250 li
ra ilk teminatı da 1968 lira 75 
kuruştur . 

inhisar ar 
Umum Müdürlüğünden: 

Şartnamesi Ankara İstanbul Lv. 
amirlikleriyle Sivas Sa. Al. Ko. 
larında görülebilir. 

isteklilerin mezkılr eksiltme gü
niiocic ihale saatinden bir saat e
veline kadar teklif mekhıplarını 

Ko.na vermeleri. 

Manisa As. D. Başkanla• 
ğmdan: 

Mınisa A skrri Hası aha nesinin 
bir senelik ihtiyacı olan 20 bin 
kilo süt açık eksiltmeye konul

muştur. 

Muhammen bedeli 3600 lira 

(Devamı Dördüncü Sayfada) 

1 • 29 - 9 • 941 tarihinden itibaren İnhisar şara11l•
rının siş büyüklüğüne göre tesbit 
ğıd• ıösterilmişti r: 

CL. 

35 
70 

200 
340 
10 

200 
Litresi 

Tarife fiyatı 

30 + 
42 + 
80 + 

120 + 
50 + 
95 i" 

20 t-

M.M. Ver2'isi 
Kr. San. 

1 75 
3 50 

10 -
17 -
3 50 

10 -
5-

Y ekıln 
Kr. San. 

31 75 
45 50 
99 -

137 
53 50 

105 -
25 -

lunan fiyatları aşa-

Şişeden miıket şarabı 

Fıçıda açık şarap 

2 • 35 santilitrelik ş•ra11la fıçıh misket şarabının 
fiyatlarında bir değişiklik yokt~r, ..,. . 

Yukarıdaki fiyatlar• şişe dapozitosw llahıl deglldır. 
Keyfiyet ilan elunur. 



SIXJEME ANNEE. I-;o .ı.911 

---------~ 
ABONNEMENT 

Ville et Provloce 
3 mofs Ptr1. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
E.traoger: 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptr• 6 

VEN8REDI 

QUOTIDI N DE& ADJUDICATIONS 
ADMINlSTRATlON 

Galata, Etki Gumru k Cad. 

No. 5:.l 

T61ltphone: 49442 

Pour la Publicit6 s'adreuer 

i l' Admiolıtratioo 
Journal Professlonnel des Fournissıurs et das Entrepraneurs do l'Etat Roite Poıhıle No. 1261 

w---------~ 

Tabla u Synoptiqua das Adjuclications 8uvertes Aujourd'hui 

0bjet de l'ad}udl(;atlon 
Mode 

d'adjudieat. 
Prix Caution. Lieuıı: d'adjudication et du 

Jour Heures estimntif provisoire Cahier des Charıres 

Adjudications au Rabais 

Conatructlons-R6paratlon·Trav. Publlcs Mat6rlel de Consh'uction·Cartographle 

Trav. CGnstr. canalisation a Polatlı (Cah. eh. 245 Pr.) Gre a ~re 
Repar. batisse port Mersin > 

Constr. pave en parquet tle Namazgah Cad. aupont Publique 
Namazgah 

Constr. porte avec grillage en fer au jardin ele Publique 
Taxim côte Mete Cad. 

Constr. fosse pr. W. C. et trottoir Gre a ere 

48981 12 
3.tlO 67 

2233 -

2558 06 

2486 -

7347 17 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 6-10-41 15 -
240 75 Oir. Vnkoufs lçel Tous les jours a 13 30 
168 - Municip. Bursa 6·10-41 15 -

191 85 Cem. Perm. Muniaip. 1stanlt11l 20~10-41 14 -

179 20 Com Ach. Milit. Eskiıelıir 11-1 0-4 l 12 -

Produits Chimlques et Pharmaceutlques-lnstruments Sanltalr ıs.· ournlt r pour Ho1tEt u 

lnstruments medicaux pour leı etaHiuements de Gre a ire 343 80 '.l5 79 C om. Perm. Munioip. lst. 6-10-41 14 -
Karaa~aç 

Habillement - Ch ueaurea • Tlasue - Cuir• 

Cuir g•aiueuıı: et savonneax 2.5 t. le k. 3 50 

Ameub'6ment pour Habitation et Bureaux-T plaserie ete. 

Adın. des Eaux de la Munip. a Taxiın 8·10 41 12 -
Sıraservi 

Banc: 110 p. tableau noir: 18 p. Publique lap. 17 et 12,50 154 15 Vilayet lzmir 13-10·41 11 -

0-10.41 14 -Demootago cles depôts en tôle appartenant a la 
Municipalite et sis en faoe de Rıbtıın Han a 
Galata et tranıport da materiel au depôt de 
l'E.conomat 

Combuatlble • Carburant - Hulles 

Motorine: 250-350 t. 
Petrole: 65 t. 
lois do ebene: 4508 t. 

• ,. > 10 t., ia d'•rrae : 10 t., bois resi-
neux: 1.5 t. 

Coke: 250 t. • charbon de terre crible: 50 t. 

Dlvera 

Macbioe i meteor pour coutlre du fil tle fer, eıt· 
tampe l l'electrique, machine de coin, presse ete. 

F abrication ohausron en cui vre 7 p. 
Biche pr. dfets 1. p. id. pr. cıamion 1 p. 
Caisse pastorisente: 500 p. 
Tuile type Marseille: 100000 p. 
Oıttils et instrumeots tle forıeron , ıoudeur, ferblan· 

tier ot ajusteur 
Priıe de 15 m/m: 500 p. • ıobinet de surete: 1000 

p. • tire de bouche a incendie: 25 p. 
Sable pr. patinaıe: 100 m3 

Pr ov 1 • 1 on • 

Prct•afe blanc: 10 t. • aucre: 10 t. 
The 
Fromaıe kacber: 500 k. 
Viande de boeaf: 70 t. 

• • 70 t. 
Pain: 100 t, 
Pomme de terre: 13,2 t. 
Oiınona: 12 t. 
Poiı-ohicbe: 12 t. 
Lentille: 8 t. 
Cuiuon pain: 260,4 t. 
Viande de mouton: 136 t. 
Paille: 1 SOO t. 
Choux: 196 t.· poirruuıc: 196 t. 

Viande de mouton de karaman: 22 t. 
Paille: 750 t. 
Viande de boeuf: 60 t. 
Beurre: 50 t. 
Viando de boeuf: 100 t. 
Viande de mouton: 2) t. 
P'oin: 483 t. 
Olivoı: 6 t. 
Raisin ıec: 400 t. 
Pois chiche: 62.5 t. 
Beurre: 8.5 t. 
Foin: 1000 t. 
Conserves de legumeı: 45000 boltes 
Bcurreı 25 t. 

Gre a gre 

Pli oach. 
> 

Pli cach. 
Pu•lique 

Gre ıi ıre 

• 
• 

Gre a i're 
• 

490 -

76850 -
22750 -
48375 -

800 -

Publique le m3 2 25 

c;,9 i ıri llMO -
> 1090 -
> 

Pli cadı. 35000 -
• 30100 -

14000 -
PubHque 2440 -

> 1440 -
> 1920 -
• 1040 -

Pli cacb. 5208 -
• 35360 -
, 60000 -

Gre a rre 

Pli cach. 18760 -
• 26250 -

.. 
• 
• 
• 

Cre a gre 
Pli cach. 
Gre ıi gro 

• 

81000 -
3b000 -
15500 -
19320 -

le k. O ~1 
10008 -

Gre a ıre 23850 -

36 75 Com. Perm. Municip. İst. 

5092 50 Municip. Ank. 
1707 - C. A. Milit. D. Bayuit 
3628 13 ~m. Acb. Milit. Gebze 

60 - Villyet Anhra 

• 

1350 - Gbef Depôt Aviat. lst. a YeşilkOy 

17-10·41 
17-10·41 
29-10-41 
16-10-41 

16-10-:U 

11 -
16 -
10 -

1 

15 -

14 f 

C. A. Command. Ecele Guerre Arık. it•squ'au 10-10-41 

C. A. lntend. Millt. b:mir 

• 
Com. A. icon. Monop. Kaltataelae 
Com. Aoh. Milit. Haaımköy 

) 

6-10-41 10 -
6·10-41 10 -

17-10-41 10 30 
-7-10-41 11 -
6-10-41 11 -

Adm. des Eeaux de la Municip. a 8-10-41 12 -
Taxim Sıraservi 1 

169 - 1 ere Exploit. Cb. Fer Etat H. paıa 20-10·41 11 -

1650 - Qem. Aea. Dlr Gen. P'a-. Mil. Aak. 
C. A. lntenti. Mıllt. Aak. 

2625 - Com. Ach. Milit. Bolayır 
2257 50 ) 
1050 - Procureur Gen. Urfa 

108 -
144 -

78 -

Com. Aclı. Surv. 9oaan. Urfa 
) 

• 
391 -

2652 -
4250 _ C::om. Aoh. Milit. Cizre 

C. A. Intend Mtlit. Ank. 

1200 50 
1968 75 
2700 -
5300 -
2850 -

Com. Ach . Milit. Yas; iviran de 
Hadım köy 

Com. Ach. Milit. Erzincan 
Coın. Acb. Milit. Sivas 
Cam. Ach. Milit • .Eskişehir 
Com. Ach. lntend. Mil. lsmir 

7-10-41 
6-10-41 
6-10-41 
6-1~1 

7-10-41 
7-10-41 
8-10-41 
8-10-41 
8-10-41 
8-10-41 
9-10-41 

1 ~-10-41 
14-10-41 
10-li-41 

16-10-41 
21-10-41 
22-10-41 
16-10-41 

1162 50 > 15-10-41 
1449 - Com. Ach. Milit. Diyarbaltır 20·10·41 

C1>ın. Acb. lntend. Milit. Toph ne 6-lo-41 
Com. Acb. Milit. Maltepe de Topltapı 31-10·41 

1502 - <:ow. Ach. Milit. Muğla 7-10·41 
Com. Acb.. Mil. Hadımköy 10-10-41 
Com. Acb. Milit. Babaeski 10-10·41 

3377 50 C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 7-10·41 

15 30 1 

11 - i 
16 - , 
16 -1, -
11 -
9-

1~ 1 
10 -
10 -
15 -

;~ . 1 
19-
15 -
15 -
9-

15 15 
11 -
1:> -
15 -
16 -
11 
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(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 
. ,., 

olup ruuvakkat teminatı 270 liradır. lba\eıi 15.10.941 cu•art~~ pi 

saat onsa Maniııa Askerlik aairesinde yapılacağından o ılin 
te isteklilerin teminatları ile birlikte Kemisyena mürac:natlarl· 

latanbul Lv. mlrllll Satınalm• 
Cla1i Miktarı 

Kilo 
Tutarı 

Lira 

Kuru fuuly l0,001 5000 750 
Nohut ıs,ooo ~ 100 -tOS 
Yeşilmarcimek l';,000 3750 562,;0,V' 

Yukarıda yazılı m .. vadıiıa pazarlıkla eksfltmıleri 6 J0.911 ~,_, 
tesl rtıntı saat 14.30 da Tophanede Lv. amirliti satınalı:ıı• 6rt~ 
y•nnada yapılacaktır. Evsaf ve aiimuneleri keruisy•ncla I 
Taliplerin -elli vakitte komiıyona ıelmeleri. 

u11P' 
Topkapı Maltep8•1 Askeri Sattnalm Komls tO" -~I 

Pazarlıkla 100 ton pirinç alınacaktır. Beher kilosu ıuıı ;.ıı• 
men bedeli 45 kuruştur. Evsaf ve hususi .şartlar Topkııpı JI ı 
aıkeri ıahnalma komisyenuna görülebilir. ihalesi 7.10·9. t•; 
ırünü aaat 10 da komisyonda yapılacaktır. Taliplerin katı 
natlarlle birlikte komisyona müracaatları. , 

.~ 
1 ıı•'.at 

41 * * Kapalı :zarf uı;.ulılc 40 ton yetil mercim ~k satın • 
1
, 1 f" 

tır. Beher kilosunun muhamruen beacli 20 kuruı olup tut• 
liradır. Muvakkat temin tı 600 liradır. ~l 

Evsaf ve hususi şartlar Tepkapı Maltepe1inde satınalo:ı" 
yonunda ıörülebilir. ,ıı'' 

İhalesi 16.10.941 perşembe ırünü saat 16 komisy•nda y•P 
tır. 

Taliplerio belli a-ünde muvakkat teminat m 
mektuplarını saat 15 de komiıyona verııı~leri. 

tet 
k9oı.1arile 

Kare slc: rl satmalma kemi vonundan d• f 
Aıatıda yazılı mevaddın pazarlıkla clcsiltmcleri hizaları;. lıt 

ıriinlerde Kars ask.eri satınalma komisyonunda yapılacaktır. • 
belli vakitte ltomisyona ielme'eri. 
Cinsi Miktarı Tutarı 

K. fasulye 
Sadeyağ'. 
Nohut 

Ton 
288 
812 
112 

Kuru1 
28.50 

ihale gaıı, 
S••'ı 

4.16.941 
11 

ı5.50 

ÜZ 
lsta r1bul Beledlyeslnden : 

Tahmin b. ltlt tem • 

9~0 00 67 50 • F at tihte Kırkçeşme mahallesinin 
desinde 13 numaralı ev enkazı. ııs9 

1080 00 81 00 Fatihte Kırkçeşaıd mahallesinin Kırkçe1 
desinde 18-20 numaralı ev enkaı.ı. e 

6l0 00 46 50 Fatihte Kırkçeşme mahallesınin Kırkçefell/ 
fında 17·'.ll numaralı ev enkazı. b~' 

760 00 ~7 00 Fatihte Kırkçeıaıe mahallesinin Şe ~·" \ 
caddesinde 136 numaralı dilkkiin ell 

10 
1000 00 75 00 Fatihte Kırkçeşaıe mahallesinin Keııciıt 

da ' numaralı ev enkazı. ,t-
Tahmin bedellerilo ilk teminat ıniktarları yuk.arıclıı 1

1
_, 

parça enkoz satılınak iizere ayrı ayrı açık arttırmaya ke~'6ı 
Şarhııımeleri Zabıt ve Muamdit M6durlil~ü kaleminde ı0~e 
ihale 16.10.941 perşembe günü saat 14 de Daimi Encaıııell (e 

lacaktır. Taliplerin ilk temınat makbuz veya mektuplarilo ib• 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunm ları. 

Çorum Orman Çevlrg• MildürlüğUndefl ,ıo• 
Çorum Vılayetinin merkez kııznsı dahilinde hududları ş• 9' 

yazılı Demirci devlet Ormanından 2336 keııtiil meşe odunıııı J' 
yıs sonuna kadar çıkarmak iızere 22.9.\14 l tarihinden ıtibateo 
müfidetle açık artırmaya konulmu~tur. Ç 

Artırma 7.10.941 tarıhine müsadif sah 2'Ünü saat 14 do 
orm~n müdürlüğünde yapılacaktır. 

Beher kentahn muhammen bedeli yirmi kuruştur. 
Muvakkat teminat 35 liradır. 01ı 
Şartnaıne ve mukavele prejelrri erman miıdürlüğünde $ ~0-
Tcminat makbuzlarını 7.10.941 günü saat 14 e kadar 

reisliğine verılmesi lazımdır. ~ 

isteldilerio ticaret odası vesikası ile birlikte belli edile";,ıı ~ 
saatte ihale komisyonuna müracaatlat ı. (Bu vesika köylü\ııt 
mez). 

* * • 
19 kalem hurda eşya satılacaktır. Bak: İnhisarlar 

rma. 
• 41250 - 6187 50 • 7-10-41 11 -

!!!!!!!!!!:!:~~~~~='!!!!!!~~~~~~~rıv1 
imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direlctöril: lSMAlL G 

1 
Buıldıtı rırı ••Mua• 1,.. latıPbıı 


