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.__ SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü geçen nushalar 
20 kuruıtur 

---------~ 
Urrıum Tüccarlar1n 

tKONOMIK HABERLER 

\.uıır için Alınınyadan 
~~ Maızemı Gıl~i 
~'dt. bazı köprllerin ta

P.ctt '1ataç ltulunaıuı yiiıı:On· 
"•• Ye ATnpa ile treıı 

'~ litı yapılamamaktaycb. ,1, ~'11eria 1eııidu İofa ve 
'-ı. ti için malzeme teılarik 
~ tını araıtırmak üzere 

1'1• ıiden heyetiıaiıı: clöa
b ~aber aldıjımıı:a ~öre 

\" " lafaat için u1z •• ı .. bi
... , .. •alı:eıaeyi temi• et-
~ 81.1 rnalıı:emenin 15 ••ı•n· 

Partisi r•lmif olup reri 
~ ll da aaftinlerde felmHl 
'~'-tkte.ıir. Tamiratın ltir· 
it ' kadar ltaşlaaacak n 
'' ltııa bir miicldet içinde 
t •ııaralc, trealeriıı itl•t· 
'ıaıia edile.ektir. 

İtkenderwn Ve Mersin 
" limınlarında 
•en· ~ 1 Tssisat Yapılıyor 

\,~•dan bildiriliyor: - Tür. 
~ lnıiltere araunda ticari 
~ ••tler lııilha11a ıoo z:a· 
~d, büyük bir inkişaf ~ös· 
~t•dit. İki 111eml•k•t ara· 

L ~i~ "tlvcut ticaret mukue
~ Gınlerine i'Öre Türkiye 
~ .::_tle hayati ehemmniyeti 
1~;-uı ınadde, makiae •• 
~ •l, •alz:emeıi almakta 
~ııılt,bu lnriltereye rıda 
~ - 1 

ve bazı teprak muhıal
~ ~-•ktetlir. 
~ ••ıta verilen •6te••im 
~ '4i '~ ıöre İo&"iltereye ıipa· 
~ ~ "lf olan eşyanın miilai• 
-"' .._, Mıııra ıelmiıtir. Bir 

~~'it Ttrkiyeye ı•lmek üse
l'tt lııuluamaktadır. 
~ t~taftaa lıkenderun YC 

~\"-.hınaa teıiaatının teni 

~ "llG için yapılan mü:ı:a-

'' "'• ltu buıuıta mahalle-
~ Qr'P•laD tetkiklere de de
~ t~ '~ıaaaktadır. 

1\ '1Eıklerin yakıD bir uruan
ıa, •reeeği talıuaia edil· 

l "-~"· Söylenildiğine ıöre 
,-, 'tt •ta lııir milyon T6rk li-
~0lunacaktır. Ba teaisa· 

\

L , 11la lnrlltertden relme· 
"it.... . . 1 • 1' -r t:.ıılen ma :ı:e me nın 

ladeaa ••nra t.aşlamaeaktır. 

~~ 
~•ra pamuk fiıtları 
~c~'dan bildiriliyer: - Sen '*'' tetk.ilder netieuinde 
1' \j k111autu fiatlarında ki· 

' 

y I' dtiitiklik yapılmıştır. 
•1a1 

~ l, .. çıkaçak kararna-
' ~ tore Akala ltir 65 Aka· 
~t~l, Akala Gç 6t, Aka

.&, 56 kurut alacak-

•-t l 'Şiarı kontrıl edilecek 
~.,.,,ti .. 
\ '-tı 1 eo •hltaren mezbaaada 
~.: .~ 'i•r~, Beleeiye •emurlı-rı
~- ~ttır•kile bir heyet tara
,-.., •ııtrel edileoektir. 
'- ' ltıezbıhada Fiyat Mira
~ -:•ınıırları tarafından iki 
f\i._ 

1 ~-•ap aakkıoea zr.bıt 
~''-' .. ılıniıtir. lanlar Milli 

'}, ' kanunuAa tevfikan ad
'°•rilıceklırdlr. 

Otomobil yıiak ıksımı 

ve ıaatik gelii 
Bura yolil• lıariçteB bir mik· 

tar otemebil yeclek aksamı gel· 
mittir. Bunlar meyanında Ame
rikallan ııelen Dunlop ta.tikleri 
de bulunmaktacbr. Bunlar Tica· 
ret Vekiletinin teıbit ettiii tev· 
ı:iat ,artlarına tabi tutulacak

tır. 

Trakyı ,ancu .. ahsulü 
E.dirneaen bildiriliyor: Bir müd· 

dettenberi Uı:unkipril • iciirne a
raaında trea naldiyatının yapıla
maması yüaüoden Edirne aerltu 
kaza ve kiyleri hallu pancarları

nın Alpullu şeker fabrik&sına sevki 
l1.11ıusunda hayli zorluklarla kar· 
şılaımakta idiler. lu vaziyeı! n~
zarı clikkate alan lktiaad Vekaletı, 
yıllık 10 bin tonu bulan Edirne 
merkez ltazasile köyleri pancarla
rına dekar başuıa 25 lira tazmi
nat vermek suretile bu işle ilgili 
rençberlerimiıı:e büyük bir yardım· 
da bulunma2'a karar vermiştir. 

Pancar :r:iraati yapan köylümüz 
arasında büyük lair seviııç uyan
dıran hu karar üzerİDe zurra, 
mabsulleriııi en yakın tren istas· 
yonlarına taşımağa ltaflamııtır. 

Buıüne kadar 3 bin tena yakın 
mal sevkedilmiştir. 

Bu sene havaların müıait ve ya
fıılı jilmesi yüzünden, pancıar 
mahsulü bol ve bereketlidir. 

İzmir~• üzüm vı incir 
imalithaneleri açıldı 

lzmir&en bildiriliyor : Üzüm ve 
iocir satışları müoasebetiyltı ih
racatçılar arasında yapılac·a·k tev-

. t hakkında burunlt'Tdeı 1 ıcaret :r:ıa . 
Vekaletinden alika.ıarlara emır 
bek.lenmektedir. ihracatçılar, aç· 
tıkları ima\itbanslerae şimdiaeıı 
lziim ve incir iılemektedirler. 

Kahve sıtıfları aer~eat 
bırakıliı 

Ticaret Vekaleti, lıtannulaa 
kılave ııhflarıoı tamasıiyle ıer
\teı\ bırak.mıya karar vermiıtir. 
Evvele• ayda 600 çuval kahve 
tabsiı eclilmlık.en bu rakam lair 
müclciet aenra 800 e çıkarılmııhr. 

Bu kerre verilen karar ile lı
tanlaula ayda 1206 çuval lı:ahve 
verilecektir. Bu husuıtaki emir, 
şehriaiıı:deld alikadarlara r•lmiş-

tlr. 

Bulgura azami f1yat kınacık 
An karadan ltildiı ili yor: 

la,e Müıteıarlıtı bulrurum iıaıal 
fiyatını teaDİt etmek üzere •lika· 
darlara emir vermiıtlr. Me•leke
tin her tarafında ltulrur fiyatları 
tesbit edileoek ve timdiye kaclar 
ele•tu gibi bir takım istihsal 
aıntakalr.rıncla ciaha pahalıya u
tıldıtı lçio butdayın bulıura t ıı h
vil eıiilerek sahlmuını• ve el 
keyma vııziyotlerincie tlaba u 

lDutclay temin eciil•eıiai11 inline 

s•tileooktir. 

GAZETESİ 

iDAREHANE ve MA"fBAA 

Galata, Eski Giimrük Caddeıl, 

No. 52 Hususi Daire 

ll .A.N ŞARTLAR! 
ldarehıınemlzde görüşülür 

Telefonı 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

(li---------~ 

ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 

Adli Tıp lşleri U. Müd. 
TüTI' antruiti 1902 

Anlt. Ce:ıaevi Direk.: 
Odun ve meıe kimürii 19°' 

Ank. V alilifi: 
Kaldırım in~. 1907 
Siper in~. 1907 

Ank. Belediyesi lmar Müd.: 
Ev anku:ı 1907° 

Aok. Lvz. SAK.: 
Saodalya, •asa v• aelıp 1917 
Et ıudıtı yap. 1917 
Çay vo kaıar peyniri 1916 

A•k. Elektrik T. A. Ş. 
Tran.~fGrmatör .,. raraj İDf. 1914 

Ardaaan Aık. SAK. 
Bulıur 1904 

As1.. Fabrikalar U. Mtd. SAK.: 
Calv~nizli eemir HÇ luba 1912 
Elemek piıirtilmui 1914 
Salllu 1914 
lıçi elllliHıİ 1914 
.iahkeıir Ormaa Miti.: 

Çıra 1909 • 

Belediye Sular l.ıarcsi: 
Fıçı 1910 • 

Bolayir Asit. SAK.: 
Sıtır eıi 190S. 

Bursa Belediyesi: 
y .ı İDfUI 1911 

Çay Keleaiyesi: 
Detirmen tesisı 1 !>08 

Çorlu Ask. .SAK 
Otiun 1916 

L>. li). Y •ilan: 
El lllı.e, palto .,. kuket diktiril•Hi 
Motörlü hen ııuaıi ia,. 1904 

1902 

MetGpomp dizel uıetirlü untrifuj tu· 
lumllla 1905 

Servi• çantası 1905 
Bantiırma parkıı taşı l '85 

Dev lel Orman İşletmesi 
Keremali Revir Amir.: 

Ataç nakli 1911 

Erzurum Ask. SAK 
Kııntiura 1905 

Haduoköy Aık • .SAK.: 

Abant 

Demirai, kayaakaı t kamları 1918 
Harp Alcademisi SAK 

Çizme fet .a ve yazı makinesi l '.. 14 • 

lst. E.tek.trık, 1 raı.avıay ve l wrıe 
lılet. U. Mlld.: 

Mu~telif iule tel ıs;' 

lst. Vakıflar Miid.: 
Cias lıezi 1903 

lst. Komut. SAK 
BiD& tamiri 1907 
Telıiz ve işaret iıtasyenu lllinuı İııJ . 1915 

lst. Arkeeloji Müzeleri SAK 
Ayasofya mİİLeti tamiri 1905 

lst. Belediyesi: 
Yol tamiri 1905 
DüH in ve ev ankaıları 19!1 • 
Tıbllli ıli.t 1911 

lzmir Güoırülderi Bıımüd. 
İpekli pamuklu yiialii ••1& irtüıii, ••· 

tör v . •· 1903 • 
lamit Ası.. SA~.: 

Çuılı: 1904 

Kecıaeli Vıliyeti 
Taı •c•§ı rwhutae•"İ 19t2 • 

M. M. V. SAK. 
Keaaliı.asyıa inı. 1918 
ir kaputlulı lr.11maı J 917 
Miataalık llln 19J 7 
Pavy .. inı. lSts 
Sıvaeta elektrik tui1&tı ve 

1!104 
Koıum semeri 19J3 

a1&ııair iti 

V eltntotre ve hat muayene cilıuı 1 tOô 
Maliye Vekaleti: 

Yatak, yaıtık, yatak ,.,safı, yerraıı v• 
yutak kılıfı 1907 
Nigde Viliyeti: 

Tıbbi eeza 190' 

Aciliy• ve nıeliye biD&sı tamiri 19l:S 
Sarıkamıı Aslc. SAK 

Ke un eti lı:avurmuı 1907 
Samsun Ask. SAK 

S ••uraıa lnf. 1917 
Ticaret Vekileti: 

illlliHlilr .,. paltolulr. lı:ına&f ye iıkarpla 
1911 
Teplune Lvz. SAK 

.Berber levazımı l 9li 
Zoytia J 918 

K, fauılyf, nohu• ve mercimek 19 lti 
Yanııın töndürm• teai1atı 1914 
Tepkapı Maltepeal Ask. SAK 

Sınıan 1914 

19irin~ 19H 
Sadeyatı 1914 

T. H. K. Genel Mrk.: 
Dep• iaı. 1905 

Teknik Okulu SAK 
Hemım lcuanı Y" ıderruatı tamiri lq06 

1 uocelı Nafıa Müd.: 
Yol inş. 1906 

Urfa Gümtük Muhafaııı Taburu 
SAK 

K. ot n etiua lf()S 

MUNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita ----

letanbul Belelllr-lnd•n : 
Taksim babçesinin Mete cad.ıeai tarafına yapılacak demir parınalt

hkh kapı inıuı ·~ık elı:ıiltıney• konulmuıtur. Keıif beaeli 2558 lira 
6 kuruş ve ilk teminatı 191 lira 85 kuruştur. Keıif ve ıartname Za
bıt ve Muamellt Müdürlüfiı kaleminde rirülebilir. İhale 26.10.941 
pazartesi ıilnli saat 14 de Daimi Enclimeocie yapılacaktır. Taliplerin 
ilk tıaıinat ıaakbu% Yeya mektupları ihale tarihinden nki:r: gün nnl 
Beleciiye F ttn lıteri Müdürlüi'Üne mltacaatla alaoakları fenni ehliyet 
n t41 yılına ait tioaret ociaıı veıikalariyle ihale rünü muayyen uat
te daiat enclmeRde buhuımalan. 

•uraa 8elecllr• RlyaeetlRden: 
Namugilı eacieesinin Namazgih klprüıllH ltedar elan kısnnaın 

parkrlonmeıi iti 15 ıün müddetle a~ık eksiltmeye kenuloauıtur. 

lllnlar, Emir!er, TelglUl!.tr ı 

istan~1ı1I Fiıt Murakabe Komisyonuoian : 
111 No. lu ilin : 
Makarna ve fehriyeler ltaclema aıatıcia teslait eıiilen fiyatlar ciahi· 

lincie utılacaklardır. 
Her •evi makarna ve feluiyeler 

--------------
T eptın anbalajlı kilesu azami '41 lcartıf 
Toptan anbalai!ız kilosu azami 49 kuruı 
P~rakende ambalajlı kilosu azami 45 kuraf 
Peralı:eııde ambalajsııı: kilosa aı:aıni 44 kııruı 
Telıeluiye 

T eptu amlnlsjh kilosu azl\mi 43 karuş 
Toptan ambalajsız kilosu azami '42 kuuı 
Peraken.ıe ambalajlı kilosu azami 47 kuruı 
Perakeade ambalajsız kiloııı azami 46 kuruş 

••• 
lıtaiul Fiyat Murıkı~e Kcmisyınuniın : 

119 Ne. I• illn : 
Ofis taraha8an bak.lta\lara tevı:i e•lilen uaun c:uvah 1087 kuruıtao 

12'35 karota 91karıl11111 oldufundao 8adema ltakka\lartla uaun kilosa 
azami 24 kurnştan satılacaktır. 

Mlıl'f'altltat teminat 1049.23 liradır. Eksilt•e 17.10.941 taribine mil· 

aadif cuma ıilnii saat 15 .ıe Villyet n1akaıaınaa toplanacak .ıaimi en
cümen komisyonunca yapılacaktır. 

Teklif mektuplarının tam ıad 15 de Encitmene tevdi edilmesi 
şarttır. Bu saatten ıonra mektup kabul edilmediti gil!ıi postada vaki 
olacak recikmeler de kabul edilmez. 

Eksiltmeye girmek için iha eden en az 3 rün evvel Nahı MDdür
lü~üne müracaatla alacakları ehliyet vesikalarını ve ticaret edası ka
yıt vesikanoı muvakkat teminat mektubu ile birlikte f.ncümene tev
di etmeleri lhundır. Bu vesaiki vermeyenler eksiltmeye ıiremezler. 

Ameliyat içio futa ma}Omat almak ve keşif dosyasını rlrmelc iı
teyenl•r hi!r riln daimi encümene aıilracaat ecebilirler. 

lçel V•kıflar M•lllrllllnllen: 
Keşif Bedeli Tem. Mik. Yapılacak iı: 
Lira Kr. Lira Kr. Mersin Liman tirketi lti-
3210 67 240 75 nasında tamirat. 

laaremiz akaratından Mersin Liman şirketinin bulundutu binada 
yaptırılacak tamiut istekli çıkmadığından bir ay müddetle pazarlığa 
bırakılmıştır. Talip elanların tatil giinlerinded maada her rtıa ıaat 

13,30 dan l 7 ye kadar Mersin Vakıflar idaresine müracaatları. 

Ankara Vallllllnllen : 
Kalecik HükOmet Kenağınıo esaslı tamirat İfİ 17. 10.94 l perıembe 

g-ü ııü s.ıa t 15 le N .f.a i-=ouıisyo ıı u ııJa ıha.esi ya,n m .. k üzere duı it· 

meye lccanulmuştur . 

Keşif bedeli 7000 lira, mavakkat teminatı 525 liradır. 
lstelclilerin muvakkat teminat mektup vaya makbuım tioaret odası 

vesilcalariyle ihaleden Üf gün evvel Villyete istida ilo müracaat e.ıi

lerek bu iş~ ait alacakları ehliyet nsikalariyle ~azil rrçen rlln .. 
saatte Komisyona i«"lmeleri. 

8'Jna ait keşif ve şartnameyi ber rln Nafıa Müclilrlilftınae ıöre
bilecelcleri. 

•*• Keşif 9edeli 1-4176 lira 47 lcuruıtan ibaret bulanan Haymana 
iandarma binasının inşaatı 16.10.941 perıembe rlinil aaatı 15 te Vi-

1 llyet Nafıa Komisyonunda ihalui yapılmak ll:r:ue kapalı urf .. aliyle 
1 eksiltıııeye konulmuştur. 
• Muvakkat teminatı 1063 lira 24 kuruıtar. 

l 

lsteklileria teklif mektuplarını ticaret odası vesikası Ye •uvakkat 
teminat mektup veya maklııuzlarını ve ihale l'Ünüocien ilç rlin evvel 
Vilayete istida ile müracaat ederek bu iş için alacakları ehliyet ve· 
ıiltalarını yukarıda adı ıeçen rilnde saat 14 e kaciar Vilayet Nafıa 

Jlı.e•İııyoou Reiılifiae nrmeleri. 
luna ait lteıif ve ıartoameyi Nafıa Mücilrlütlnce lıcr rtn rlre• 

bilecekleri. 

M. M. Veklletl Satın•lma Kondsyonunllan 

Taıları Belediye ait elmak üzere muhammen .,edeli 2233 liradır. 
llk te•İnat 168 lira olı.1p ıkıiltmesi ,,10.941 paurtui glnü saat 15 
de Belediye endmenlnde yapılacaktır. lsteklilerin şartaameyi rörmek 
üzere Belediy11 •uhasiplitine ve eksiltmeye iıtiralc etmek üıı:ere aez- l 
kdr g-lode ilk teminat makbuzlarile birlikte Belesiye eacilınenine 1111- ı 

rıcaatları ilin olunur. 1 

Keıif bedeli 48981 lira 12 kuruı olan Polatlıda kanaliuıy•n i.
şaah pazalthkla yaptırılacaktır. İhalesi 6.10.941 ,a .. rtesi slnll saat 
15 te Ankarada M. M. V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
Kati teminatı 7347 lira 17 kuroıtur. Keıif evrakı :l.f.S kurqa Kemiı
yoııdan alınır. Taliplerin belli vakitte Komisyona sel•eleri. 

ilaçlar, Klinik ve tspançiyarl allt, Hastahane Lvz. 

Slmerbank SellUloz Sanarlf MU•••••••lnllen : 

KHtahya Vlllyethulen: 
Uşak Memleket hutahanesinde yapılacak pavyon inıaatının 13919 

Jıra 70 lturuıluk kıımı kapalı zarf aıısli ile ekıiltmeye konalmuıtar. 

\ 

• 

Müessesemiz imalitıncla kullanılmak ilzere, lıleoıne•iş yerli bam 
reçine alınacaktır. 

Vermet• talip olanların, lsaaitte ınilesaestmiz mGdürllfGne aıüra• 
eaatları ilin olunır. 
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., .. MONAKASA GAZ!.1Uı 

Su ün ilan lunan Münakasa ve üzayeGteler Listesi 

Clnıl Şekli 

A) MUnakasalar 

lntaat, T•mlrat, Nafıa 1 lerl, Malzeme, Harita 

Dispanser binası tamiri 
Kanalizatyoa inı.: l7t m. 
Cerra~paia ı.ast. ltakteriyel•ii laberotuarında yap. 

ta•İrat 

aç. eks. 
aç. eks. 

Muham. bed. 

1s61 2e 
986 75 

1390 87 

lliçlar, Kllnlk ve l•pençlyarl allt Haatahane Lvz. 

Mualece 112t 12 

Elektrik HaveıaıEı-Kalorlfer (Tealseb ve Malzem e•I) 
BenziD ile autelurrik ••tir llt beyıirlik 6 siliacirli paz. 7000 -
Kabl• arka tezkercıi: 300 ac.·kablo •ahfesi: 200(,) 

ac.-kablo askı tertibatı: 28009 ad.-kable teslce-
resi çevirecek kolu: 600 ac.-kablo çevirecek 
kelu: 3000 ati.-iıl•t•• ç~ntası: 1590 ad.-emaiyet 
ke•eri: 560atl. 

Teminat 

ı 17 60 Anlc. Valili ti 
74 05 İzmir Belediyesi 

104 '2 lst. Belediyesi 

Sivrilaisar ielediyesi 

lıt. Komut. SAK Fıncıklı 
M. M. V ekileti 

Günü Saat 

26-10-41 15 -
17-10-41 16 -
20·10-41 14 -

10-10-41e kadar 

1-10.41 ıs -
10-10-4le kadar 

'4 iri 

l·la"' Sı lıfı 6.10.941 pazartesi flinil saat 18.30 da Ankaradıı •
1
• d~ 

. ş . " '- lı:ııbı ttl Komısnunda yapılacaktır. rtnamesı .ııı4 K.Uruı cııu l(e1 
yondan ahna•ilir. İsteklilerin muayy.:ın hila ve uatt• 
buloamıları. 

d•": 
Sıva• A•kert 8abnalm• Keml•yenun fi• 1 

Beher çifti t~ kuruıtan 5 ain çlf t er f•tinı kapılı sır 
meye ken•lmuıtur. .saıın•l-'J ' 

İhalesi 2t.lt.941 pazartesi güail ıaat 1' da Sıvas 
aisyenunda yapılaealttır. 

3
,75 

Muhaıa•en bııceli 45 lin lira olup ilk tc inatı 1al 
Şartnamesi lstanbu\ Ankara ~evazııa aınirliklerıylc Sı"'5 

komiıyenların4a fÖriilür. 

Polis •nstitUeil MUtllrllllin 11 ı 
Peliı kolleji talelHleriae kasketleriyle beraber 11 t•lı;,,I 

118 takım harici ellıise ile 50 tane paltenun kuma~ "' "1.,.ı 
ril ek ıartiyle yalnız dikim Gereli açık eksiltmeye k•1111 1 ııİi". 

Eksiltme ıs. H>.941 çarfaıaba rüııu saat ıs de polis ~~1,n 
nasında müteşekkil keı:ııisyenda yapılacaktır. Tahmin • ~• r' 
2170 lira muvakkat tominat 1'2 lira 75 kuraştur. Şart~811 -

titlsü ıauhnsebeainliie her irÜD görülür. lııtekli\erin teaııP bul•' 
veya banka mektubu ile !telli ıün ve aaatte komisyonda 

* * * ~ 
~·'~ 1530 m. elliseli1' kumaş alınacaktır. lak: Yukse\; fdu 

tebi SAK ilanlarına. 

ensucat, Elbise, Kun4ura Çamat"• v. •· 
Yastık kılıfı: 1100 ad. • Yatak örtiisil: 35t0 ati. paz. 
Yatalr. kılıfı: 1800 ad. ,. 
Astarlık lıtez: 65-70000 m. • 

4685 -
6300 -
M. t 24 75 

702 75 Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 
94S - • 

2S98 75 M. M. Vekaleti SAK 

9-10-41 
9-10-41 
6-10-41 
6-10~1 

7-19-41 

ı4 - ı Mebilya, Büro vı ev eşyası, Muşamba, Halı_0:., 
1 

14 30 iz mir Y HA:retl Daimi Enclmenind " 1' 
16 30 btaSI 

Elbiselik kumai: 1530 m. • 
Kua4urahlc. vaketa: 10 t. paz. 

Matbaa ı,ıerl lhrtestw• · Yazııhane Levaznnı 
1'ef ter tasım ve cild işi: 7729 ad. kapalı z. 
Tutkallı •akluz bastırılması: 600.900 ad. > 

Kereate, Tahta ve sarel 

Ualamur kalası: 50 m3 

NekUyat, eo,altme, YUkletme 

Tomruk veya kCSkaar Hldi: 5000 m3 

paz. 

kapalı z. 

f. es~ta. "'•t, Benzin, ekine yağları "· •· 
Odun: 1500 t. 
Oduo: 1250 t. kapalı .z. 
Meıe oenou: 90() t. • 

MUteferrlk 

T•tya: 14 t.j 
Araba tamiri 
Marsilya kiremidi : 190000 ad. 

f-o aı: 2700 m3 
Halka dört köşe 51000 adet - Dilli toka: soeoo ad. 
Lastik band. yap. 
Kayak imal edecek makineler (temel.) 
Karaafa~ milesseaatıada mevcut tankıaın mente •· 

dilmeai ve tulum!.a boru v. s. tesisatı yap. 
İtfaiyeye ait metörl6 nsait için malzeme: 389 parfa 
Et damıa boyası kırmızı: 3SO k.·mor: 150 ı.. 
Süpftrre, halat, sicim, ldirek sapı v. ı. 

Nalbant takımı: 40 ad. (temd.) 
Motörll nıitalar için yedelı: parça yapt. 

rı~ek, Zahire, Et, Sebze, "· •· 

K. ıofan: '46.S t. (t~md.) 
Patates: 50 t. 
Balyalı K. ot: HCO t. 

> • 1400 t. 
Balyalı ıaman: 1000 t. 
lalyalı K. ot: 576 t. 
Balyalı uman: 345 t. 
lılyalı saman: 5S t. 
Zeytin yıfı: 300 t. (temıi.) 

Kuru erıak kifıthane panıiynu itia 
Zeytinyatı: 5 t. 
Sıfır eti: 105 t. 
Nohut: '40 t. 
K. fasulye: 39 t. 
Pirinç: 19 t. 

( B üzayedeler 
Sina ankaıları 
Mobtelif cins fidan 
Çam umanı: 336.645 m3 
K~knar tomrııfu: 1,0.673 m3 
Çam tomrufu: 157.796 m3 

• • 162.995 m3 
Kayın tomrufu: '· 767 m3 
Köknar kalasu !'1.138 m3 
Kikoar tahta ve kalaıı: 10.57i' aıl 

ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

paz. 
aç. eks. 
paz. 

aç. eks. 

aç. eks. 
, 
> 

paz. 

aç. eks. 
paz • . 

> 
, 
• 
• 
,. 
1 

aç. ekı. 

• 
kapalı z. 
paz. 

" 
> 

aç. art. 

aç, art. 
> 

• 
• , 
> 

• 

DIFarlılak1r Askeri Satınalma Ke11d ıyenundan : 

6950 -
9500 -

804 - Yüksek Mühonıiis Mekteti SAK 
Tephane Lvz. SAK 

521 25 Emniyet U. Mfiti. Ank. 
712 50 T. H. K. Gen. Mrk. Ank:. 

20-lQ-41 
26-18-41 

11 - . h i ıÇ milddetltı açık elımltıoeye koıuıl•uıtur. Sıraların be er Ş 

1 

İlkokullar yaptırılacak elen 110 sıra ile lR ynı ta . 
111 

14 
- men bedel 17 yazı tabtalarıaın belaeri için 12,5 lira~ı~al»rl 

rörmek ve faz.la izahat almalı istiyenler her giia Maırıf 
11 

ıS 
lS - eksiltmeye iştirak eduelc.lerin ehliyet vesikaları ve 15~ tırriP 1 

16 - luk teminat makltuzları ile ihale rilaü elan 1J iirincıteŞıliG r 
zartesi rünü saat 11 ile Daimi Encüınene milracaantları 

3500 - 525 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 9-10-41 15 - Nakliyat-Yükleme-Bo1 Jtma 

- - Aık. Falr. U. Miti. IAK Aok. 

28125 - 2109 - Çorum Ask. SAK 
k. O Ol 40 225~ - l rabzon Ask.. SAK 

27000 - 2025 - Van Ask. SAK 

8820 -
750 81 

10000 -

1323 - Aık. Fabrikalar U. Mttd. SAK Ank. 
Mersin Belediyesi 

750 - Hadımkôy civarıada Çilinıir köyde 
Aılı: . SAK 

• 
28-10-41 

20-10-41 
27-10-41 
20-10-41 

15 -

10 -
10 -
16 -

9-10-41 10 -
7-18-41 15 -
8-10-41 15 -

150 -
Devlet Limanları lılet. U. Mild. 2· 10-41 itib. 1 hafta 
Aıılı:. Lvz. SAK 7-10-41 16 -

14200 -
2638 04 

2130 -
197 85 

Ank. Elektrik TAŞ 
M. M. V.SAK 
1st. Belediyesi 

4715 85 
1590 -
1770 -

353 69 İst. Belecliyesi 
112 50 > 

132 75 • 
tak. 2S - 150 - Topkapı Maltepıui Ask. SAK 

M. M. V. Harbiye Dairesi 

6500 - 488 -
K. O OS SO 27958 20 
K. O OS 50 SlOO -
K. O 04 50 3375 
K. O 05 50 2375 -
K. O 04 SO 1165 -

4646 -
3750 -
lıı. () 20 
8000 -

10140 -
9880 -

550 -

m3 35 -
m3 16 -
m3 22 -
m3 18 -
m3 8 50 
m3 30 -
mJ 30 -

303 .f S 
281 25 

157S -
600 -
760 so 
741 -

~1 25 

--

Söke Ask. SAK. 
Çorum Ask. SAK. 
Balıkesir Ask. SAK. 

> 

> • 

> 

Hadı•. Cinrıuda YassıviranAık. SAK 
Harbiyeaeki Yedek Subay Oku· 

lunda Ask. SAK 
İst. Belediyesi 
İzmir Lv:z. SAK 
Diyarbakır Ask. SAK 
Bolayır Ask. SAK 

> 

• 

lat. Belediyesi 
lst. Vakıflar Dir. 
Devlet Orman İşlet Düzce Rev. Amir. 

• 
• 
> 

> 

> 

• 

13-1C-41e kadar 
7-10-41 15 -

26-10-41 14 -

20-10·41 
29-10-•U 
20-10-41 

8-10-41 
lS· 10-41 

14 -
14 -
14 -
10 -

7-10-41 11 -
20-10-41 12 -
25· 10·41 e kadar 

> 

• 

) 

6-10-41 15 -
7-10-41 11 30 

20·10·41 14 -
20-10 ·41 14 -
27-10-41 H 
6-10-41 11 
6-16-41 11 
6-10-41 11 

20-10-41 

15·10-41 
15-10-41 
15-10·41 
15-10-41 

14 -

14 -
14 -
14-
14 -

15-10-41 14 -
15-10-41 14 -
lS-10-41 14 -

,,
Çanak•I• Aakert ••tin all1'• ke•l•Yo""~,,. 

5 bin metre mikabı kerute naklettirileeektir. J<ap ~eri 
siltmesi 21.10.941 .. 1ı iiİnD Hat 16 aa Çaaakkalc,jc •• si~' 
alma komisyonunda yapılaeaktır. Taliplerin kanuni "~1oıı' 
teklif mektuplarını ihale natiDden bir ıaat enel k•~' İf ı 
meleri. Seher metre •ikabıaa 32 Jira fiyat tah111i11 edl 111 

teminatı 9250 liradır. 

Mahrukat, Benzın, MJ;<ı.u /iJtdfı --·-------- " : Çorum Askeri Sattn•lma Kemi eyenndB d' 
Aşağıda yazılı mevaddın pazar{ıkla ek.sihı:neleri Çorll~ f 

satınalma komisyonunda yapıluıalüır. Taliplcrın :.w.ıo.94 
rüoü bi.r.alarında yıızılı saatlerde lcoıni.syonda bulunınalıırlb•I' 

Cinsi Mıktarı Tutarı Teminatı ,ı 
k·ı lı'ra l' §J ı e ıra 1o 

Odun 1.500.000 28.125 2109 ı1 
Patates 50.COO 6.500 488 

,,~ 

Ç•nakkale Askeri Satın Alm• Ko1nlsyen&1" ,~ 
Aiatıda yazılı edunlar biularında yarılı şekıilerde C/' 

konmuştur. İhaleleri 15.10.941 çarıamba ruou saat 11 de fi'' 
de askeri aatıııalaa k•misyonunda yapılacaktır. Kupalı ı;a'.,,,~ 
hale saatinden bir saat evvel kanuni vcsıkalarla toklıf ~ 
oın komi~yooa yerilmeıi. evıaf ve şartnameıi komiı;yon••~ıı 

Mıktnrı futarı Teminatı İhale ş• 
kilo lira lira 

475,000 7125 535 
740,000 11100 835 
260,000 ~900 585 

d•" Yan Askeri &•tmalm• Kemlayonun ., 
Tahminen beher kilosu '4 kuruştan 400 ton meşe 11d1JP 

sarfla eksiltmeye keııulmuştur. rı•'' 
Muaammeo b.deli 16 bin lira olup ilk teminat 1200 1 

namesi komisyonda görülür. . fJlof 
ihalesi 15.10.941 saat 16 ds yapılacaktır. İsteklilerııı ~ı 

ve uatteo 1 saat evvel teklıf mektuplarını komisyona .:e 
,d 

* * * Taaminen beher kilosu 4 kura~tan 1000 ton ıneşe 
palı zarfla eksiltmeye kenulmuştur. dıl·' 

Muhammen bedeli 46 bin lıra olup teminatı 3 lfin Jir• 
mesi komisyonda rörüliir. a~ (' 

lbııleıi 16.10.941 saat 16 tiadır. İsteklilerin mezkllr ı i 
ten bir saat evvel teklif ıaclduplarını kemisyoaa verıneıler' 

Ankara •eleıUyeslnden: u;A 
leletiiye ihıiyacı için 250-350 ton •otörin 15 ~flıı ı:ıı 

kapalı :r.arf usulile eksiltmeye kenulmuştur. 
Muhammen bedeli 76,850 liracır. 

Teminatı 5,092 lira 50 kuuştur. dııll f 
lhale:.i 17.10.9H cuma glnü saat 11 de yapılıae11Jırı. bet 

Beher kilosu '450 kuruş fiyat tahmin edilen 20 lin kilo k«Ss•le 
kapalı ıarf 1ı11ulti ile eksiltmeye konulmuıtnr. M11laammH bedeli 90 
bi• lira .. te•iaatı ~75V liradır. İhalesi 21.10.941 salı rlnü saat 10 
Sa. Al. Ko. da yapılaçaktır. lstelc.lilerin belli 1U11 ve saatten bir ıaat 
evvel teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

yatlı •saıı,unlu • köselenin ilk ihalesi kilosu 350 kuruş üzerinden ya
pıl111ıştır. Bu malı saba müsaid fıyatla vermek istiyenlerin nüa.uneyi 
fÖraelc. özer• her iİ.in Taksimde ~ıraservilerdeki !dare Merkezine mü
racaat ve tekliflerini 8. 10 941 çarşamlta rünil saat 12 ye kadar Mua· 
mellt Şeflitine tevdi eylemeleri. 

o aaattea sonra retirilecek teklifler ka8ul ecilmez. 

ıini ıörmc:k ve 385 kuruı mukabılinde almak isteyenler111 r 
ciimen kalemine müracaatları ve isteklilerın ile ihale ,,ıı1 
17.10.941 cuma günü saat 10 a kutar usuıü dairesinde ,,,a 
cekleri kapalı zıırf teklıf mektupla m: licleliiyo dairesıode 
encümene vermeleri. 

A11kara Yalillğlnden: 
1
,o 

H•~usi icare ihtiyacı için 10 ton mete ve 10 ton g'or 

Belediye &ular idaresinden: 
ldıre ihtiyacı icin nilmuııesi mucibine• ıatıo al&naoak 25 kilo 

M. M. Y. Hava Satına•ma Komisyonundan : 

90000 metre hava renri mintanlık bez pu:arlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 4!1500 lira olup kati teminatı 74.ô liradır. Pa:ıar· 

ile 1500 kil• çıra açık eksiltme ile satın alınacakıır.. 
6 1

o.9' 
M~emuunun mulaammen bedeli 800 liradır. lhalesı l ',0ıl 

'embe iilnü ıaat lS de viliyet daimi encümeninde icr• 



tUa:al~plcarin 60 iira\ık mnvakknt teminat makbuziyle birlikte ihıale 
'1-ı ~"'.li~et daimi encümenine, şartııameıini rörmek ve fazla tafsilat 
~-: •atıyenlorio keza tlaimi encümen kalemisae mlracaatlan ilin o-

r. 

, D. ISarazlt Aakert Satlnalma Komlay•n11nllan: 
'-de~ ton razyatı kapalı zarfla eksiltmeye kenulmıı,tar. Muhammen 
\tr 1 22750 lira muvakkat teminat 1707 lira. lstekliler şartnameyi 'rn komisyonda ıirebilirler. !.kıiltm• 17.10.941 cuma fÜnÜ uat 
~tt·ı' D. Bayazıt sııhnalma komisyenaotla yapılacaktır. isteklilerin 

1 ekt}lplarıaı eksiltme saatinden l saat evvel ko. na vermeleri. 

I eyhan KUltlr •trekHSrlUIUnll•n : 
it, ~~okullar için 10 bin kil• kırılmış sobalık edun ahoacakıır. Be-

,\ ılonun muhammen bedeli 3 lturuı 15 santimdir. . • 
çılc kıiltmesi 9. iO. 94 \ perşembe ıünü saat 16 da daımı en

•ad yapılacaktır. lsteklilerin 2~ lira 37 ,5 kuruşluk teminat aalt
\ ~tlt birlikte onciiıa n e bulunmasını, şartnamesini görmek için 

•r fİİn maarif tlairesine müracaatları ilan olunur. 

~ ~ 
Uteferrik 

ı~~ 
lr L Yazım Amlrllil aatınalma Kemlayonundan: 

~'"cut nümune~i veçhile dip kısmı demir glmak bere 7 adet ba
~l •t•n pazarlıkla yaptırılacaktır. lhalesi 6.10.941 paz:artesi rünil 
ı 011dadır Nümunesi her gün anbarea röriile9ilir. İsteklilerin belli 
_, "e •aatta İzmir kıılada Levazım Amirliğ"i .Satınalma Kemisyonuna 

ı,, 
1ltları. 

1 adet 6X6 rbadında malzeme irtüsil 
Q l adet 4/,5A5/85 kamyon ÖrtÜSÜ 

"'l nıun ı:nalz mesi miteabhidine ait olmak fizere yukarıda ebadları 
''l ı • ~ l . 
i ~ ı adet bıranlia bezinden örtü pazarlıkla yaptırılacaktır. hal~sı 
~9~1 pazartesi rünü ıaat ondadır. lıteklilerin bılli röode kı4lıda 
ltvu:ım Amirliti Sahnalma Kemi.syonuna mlıracaatları. 

ld •eletliye s~ıar idaresinden . 
1 • ltcnıiz ihtiyacı için salın alınacak olan 15 m/a lık 400 acietl 
'iıt "e ıooo eaıniyd mualutile 60 m m lik 2S yanıın maslutu tiji 

•dil hizalarmtla risterilen fiatlarla talibi uhdesindedir. 
Priz beheri 235 Kr. 
Tıi , 220 > 

b Eıuniyet muslufu > 120 • 
} ııb, ~üsaid fiat teklif etmek isteyenleıin P, 10.941 rünll aaat 

1 ne kadar teklıflerini S1raserviler deki idare binasında muamelat 
\it tıııe Vermeleri ve numuneleri ıörmelc içın de levazım servısıne 
~••t eylemeleri. 

llayyen saatten sonra getirelecelıi teklifler ka9ul edilmez. 

Ankara Vallllğlnden: 
t~lıh•ı:nnıen bedeli 918 liradaa ibaret bulunan 2100 kazma 2000 
t ~e 1500 adet çekiç saplarmın mübayaa iti 16.10.~H perşem· 

u saat en lteşte ihalesi yapılmak üzere açık ek11ltm .. ye ke
~114tur. 
~ ~\'<tkkat teminatı 63 lira ~5 kuruıtur. 
ltltliıerin ticaret edası veıikasl ve teminatı muvakka te 111ak
•eya mektubu ıle birlikte yukarıda adı ııeçen rtın ye saatte 

1 (tt daiııai encümenine ıehneleri. Buna ait ketif ye şartname-
tr lÜn nafıa müdürlüiünde ıörebilecekleri. 

1 D. 8. Yollar1 ltletme idaresinden 
1 : ttıneıniz ihtiyacı iç a açık t ksiltme ile tahminen 100 M3 pati

~ ~:ıııu satın alınacaktır. Beher metr~ mik._abııı.rn muham~t~ ~eaeli 
' rııştıır. Eksiltme 20. 10.941 tarihıno musadıf ı>a:.ı:arteııı ıunu saat 
~ l;, Paşada 1 ci işletme komiayonunda y.ıpılacaktır. 
\1tı"11klcat teminat 169 liracır. isteklilerin muayyen gün ve •aatto 

~:0tıda bulunmaları lizımdn. 
tt ~ Cİoıini rörmek ve aaha fazla izahatla ıartname almak iate

'•1etaıeye müracaat etmelidir. 

~'.:~letınemiz iMiyacı için açık eksiltme ile 75 ton çalı kireci 

l~~b •nacaktır. 
~.ı anınıen ton betleli 12 liradır. Eksiltme 20.10.941 tarihine 
"llf p d d B' . . L1 ~ az.artesi ~ünü saat 11 de Hay arpaıa a ırıocı q etme 

1,ı;0~Unda yapılacaktır. . 
t lttıl,rin ''!I liralık muvakkat teminat vermelerı ve m .. yyeo 

t,t 5ilatte komisyonda haı.ır bulunmaları lazımdır. 
tla İta.hat ve şartname için ltletmcye müracaat edilmelidir. 

SQ0 l\t. M. V. Hava Satınalm Kemiarenundan : 
~ lldet aüngülük ile 500 çift kütüklük pazarlıkla u tın alınacak-
1 
4•ınınen bedeli 3250 liu olup kati teminatı 48/ lira ~O ku

'' ı:ı,lıtılığı 17.10.941 euma günü saat 10 da Ankara Hava sa· . i 11 
kotnisyonunda yıı.pılacaldır. Şartnamesi komisyonda rörüle

ı' 

\ltltıilerin muayyer. ıün ve saattu komisyonda bulunmaları. 

: 2Soo aded ekmek terbası pazarhkla satın ahoacak.hr. Mu-
\1111 htdeli 4625 lira olup kati t~minatı 693 lira 75 kur..ııtur. 
~atı 17.ı0.941 cuma ıünü saat 10.30 da Ankarada bava aatın al-

llııa d :t ~ı ltT ıl Yonunda yapılacaktır. Şartnameıi kGmisyon a r•ru • ı ır. 
ttı L l 

rı muayyen ıun ve saatte komisyon.ta .ulunma arı. 

ı,I\ 
'-~ı l vazım lmirllll Satınalma Komisyonundan 

h. O bıetre çadır kolanı alınacaktır. Müteahhit nam ye hosa-

M0NAKASA GADTF..SI 

İsteklilerin kanuni ve ika ve teminat makbuzlarile iÜn ye aaatin
de Galata-Mumhııne caticleıi 54 numaralı tlairede satınalma komis
yonuna relmeleri. 

Ank•r• Be1edlyealnden 

Şela.ir mezarlığı için yaphrılacak olan 3 itin adet mezar levhnu 
ıs rün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli l 50J liradır. 
Temi.atı 112 lira 50 kuruttur. 

Şartname ve nümuııeıini J'Örmek istiyenlerin her gia Enclmen , 
kalemine ve isteklilerin .le 17.10.,41 cuma rünü saat 10,30 da Be· 
lediye dairesinde müteşekkil encümene müracaatları. 

M. • V. at\n Alma K•mlsyonundan: : 

Motörlft vasıta! r için yedek parça yaptırılacaktır. Bu i'i yap· 
mağa talip olanların lS.10.941 gününe kadar Aokarada M. M. V. 
harbiye dairesi riyasetine müracaatları. 

lstanbul Belediyealnden 

Tahmin B. 
H84,75 

140&,00 

İlk Tem. 
111,36 

105,00 

Haseki haı;tahanesiyle Zeynep Kamil c:lo
ğıım evi ve sıhhi muayene komiıyona. E
yüp dispanseri, ÜskCdar, Beyotlu, İstan
bul sari hastalıklar mücadele merkezleri 
için alıoacak soba ve soba malzemesi. 
Edirnekapı sıhhat merkezi ile Üsküdar 
çocuk bakım evinin yıllık ihtiyaaı için ah-
nacak 2000 kile beyaz karaman eti. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarı.ta yazılı iıler 
ayrı ayrı açık eksilt•eya konul•uştur. 

Şartnameleri Zaaıt ve Muamelat Müdürlütü kaleminde fÖrilebilir. 
ihale 16. 10.94 l perşembe rünü saat 14 al! Oaimi Eaciimeade yapı

lacaktır. Talipllırin ilk teminat makbuz veya mektupları 941 y1lına 

1 ait Ticaret Otlası vesikalariyle ibalc ıünü muayyen saatte Daimi En- · 
cümende bulunmaları. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

l•tanb11I Kemutanhlı S•bnahn• Kemlayen11nllan : 

Aıatı-'• ya:ı:ılı iki kalem iıtşe ınaddesi 7 .10. 941 aalı rünil hizala· 
rıotla ynılı saatlerde puarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri her 
rtın komisyontla r6rülebilir. lsteklilerin belli rün n saatte Fındıkhaa 
sahnalıaa komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi Mik. Mnh. ltd 
kilo L. K. 

Taze sebze konser
vesi 4S090 kutu 
Sa4e yafı 25001 

23850 
41250 

Kat'i Te. 
L. K. 

3577 50 
,187 5(} 

Paz. Z. 
Saat D. 

11 de 
11 30 

l•ntlarma Gn. K. Ankara Satmalma Komisyanundan : 

29.9.94! taı ihinde açılan kapalı zarf eksiltmesine i'ltekli relmiyen 
2:l b• n kilo ~vsaf ve şartnamesine uygun ıığır eti 7 .10. 941 salı güııtt 
saat 15 de Aokarada komisyonumuzda pazarlıkla alınacaktır. Et fi
yatına esas belediyenin narbı olup pazarlık ltu narhtan tenzilat ya
pılmak suretiyle icra gJunacak ve şartnamede yazıldıiı ıibi narh de
ğ"ışıikçe ihale fıatı da değişecektir. 

Muvakkat teminat 577 lira SO kuruş olup ıarrtname parasız her 
ıüo komisyonumu:adın alınır. 

l<ıteklilerin pazarlık saatinde vesika ve teminatlariyle komisyonu· 
muza ıelınelori. 

Söke Aakerl aatı•alma Komisyonundan : 

137,355 kile sı2'ır eli pazarlıkla satın alınaeak. İhalesi lS.10.941 
ıünü saat 11 tle Sökedo askeri sahnalma keaisyonunda yapılacaktır. 
Evuf ve şartnamesi Ankara, lstanbul Lvz. iınirliltleri satıo alma ke
misyoolarında da ıörülür. 

Taliplerin \-,elli vakitt~ komi~yllııa ıı-elmeleri. 

lzmır Leva;11m AmlrliQI Satlnalma Kemlsyonumılan 

Beher kilesuna 13 kuuı taltmin edılen 19800 kilo nehut açık ek
siltmeye kenulmuştur. 

Eksiltme 11.10.941 cuma rtnü saat 15 te lzmir Lv. Amirliti Sa
tınalma Kornisyonuncia yapılacaktır. Şartname~i laer ıün komisyonda 
rörülür. Hepsinin tahmin edilen tutau 2574 lira muvakkat teminat 

193 lira 5 kuruıtar. 
E.ksiltıııeye iştirak edeceklerin mrzk6r gün ve saatte kanuni vesaik 

ve temiaatlariyle komisyona müracaatları. 

* • * Beher kilosuna 162 kuruş tahmin edilen 18000 kilo satleyatı ka
palı ı.arf usuliyle eksiltmeye k•nalınuştur. 

Eksiltmesi 16.10.941 perşembe ıünü aaat 16 da lzmft- Lv. Amir· 
liği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin etlilon 
ı utan 29160 liradır. 

Teminatı muvakkatcısl 2187 liradır. Eksiltmeye iştirak ed(cekler 
kanuni vesi"aları ila teminat ve teklif mekt11plarını !telli ıün ve 
saatt~n ltir aaat evvel komisyena vermeleri. 

* • • 1 - Beher kilesuaa 162 kuruş tahmin edilen 3000 kilo aa
deyağı açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Eksiltme 16.10.941 Perşembe günü saat 14 lzmiı Lv. A. Sa. 
Ko.da yapılacaktır. Şartnamesi her riin Komisyonda rörll lilr. Hepsi
nin tahmin edilen tutan 4860 lira muvakkat teminatı 364 lira 50 ku
ruştur Ebiıtmeye iştirak edeceklerin yukarda yazılı rün ve ıaate 
kanuııi vesaik ve teminatları Ke.na müracaatları. 

9 

lzmir lise ve Orta Okullar Sabnalma 
Komlsyenundan : 

İhtiyacın cinsi Azı Çof u P'iatı 

Kil• Kilo Kuruş 
Muvalt. teminatı 

Lira 

-------
Ekmek 91000 108060 12 75 1633 
Sadeyafı 7450 9150 176 11'7 
Toz ş~ker 12750 17350 47 'lJ 
Koyun eti 1250t' 1S500 5' Hl 
!)ana eti 7500 10000 52 310 

lzmir, Erkek, Kız liseleri pansiyonları ile Kız lğretmen, lölre 
San'at okullarının ve luca Orta pansiyon11nun, yukarıda cins Ye 
miktarı yazılı ibtiya9ların 24 Eylül 1941 Çarşamba rilnü kapalı zarf 

ek5iltmeıioe iıtekli çıkmadıf1odan bu ihtiya9lar 2490 sayılı lc:anwnan 
40 ıncı maddesi mueibince bir ay mldtletle pazarlıkla teıain edile
cektir. Vermek iııiiyenler her çarıamba 2ünü aaat 15 de Okullar Mu
hasebeciliğinde toplanan komisyonumuza müracaat edebilirler. 

Aşağıda cinı ve mikdarı yauh ayni okulların, 25.9'941 tarihinde 
yapılaca~ı ilio edilen açık eksiltmeleriııe de istekli çılı:•adıfıadan 
açık eksiltme sıuetlyle ib.leleri 8 birinciteırin 9 n çar~amba f inü 
saat IS de yapılmak üzere reri lmakılmııtır. lateklilerin • rila o 
saatte muvakk t teminat makb ızlarile birli'kte • komisyon11ıauza ıel-
meleri ilin olunur. 

lhtiyabın cinsi Azı Çe2'u Fi atı Mo. T. 
Kilo Kilo Kuruı Lira 

-------------
Zeytinyağı 4300 545!) 75 306 
Patates (kelle) 10800 12500 ' 84 
Kuru fasulya 4450 ,100 22 1eo 
Çamaşır !lllbunu (sal.un 8eyaz 3150 4050 41 146 

olacaktır) 

Zeytin tanesi (Trilya) 1700 2300 40 69 
Teneke peyniri 2900 4950 60 178 
Kaşar peyniri JS80 2360 110 194 
Pirinç (Tosy0&) 1700 9750 48 351 
Kuru setan 60:0 aı5g • 5g 
Nohut 1550 2156 14 23 
Uo 3250 4800 14 ~· Bucanın koyun eti 2500 3000 56 126 
Kız oğ'. > 1 2000 2500 s' 105 
Sucanın dana > 20t0 2500 52 ta 
Kız ot. > " 2008 2501 52 ta 

Samaıın Askeri Sabn Alma Kemlayo nuntlan : 
Tahminen beher kilosu 3 kuruş 90 aantimden 420060 kilo samana 

talip çıkJDadıgındarı paurlık U5 ıliyle salla alıoaoaktır. 
Muhammen bedel 162d0 lıra, kati teminat 2457 liradır. Şartnamesi 

kemiıyonda i'Öriilür. 
ihalesi '.ll. 10.941 sah ıiinii aaat 11 da Samıua aatınal•a lc:omis

yeııunda yapılacaktır. 

İsteklilerin mezkur filn ve saatte 11 • kadar kati teminatlariyle 
komiıyona müracaatları. 

• * • Tahminen beher kilosu 170 kuruş 36,000 kilo erimiı aadeyafa ta· 
lip çıkmadığından panrlılt usuliyle satın alınacaktır. Mut.ammen ite
deli 61200 lira, Kati teminat 9180 liradu. Şartnamesi Komisyenaa 
görülür. 

lhalui 20. 10.941 pazartesi i'Ünil saat 15 te Samsun Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

İsteklilerin mezltür rün ve saatte kati teminatlariylo Ko. na mil· 
ra1ıaatları. 

Mara, Askeri Satınalma Keml•yenundan: 
Kapalı zarfla 27306 kilo saseyat alına~alctır. Muhamaen be.leli 

39585 lira, muvakkat teminat 2968 lirat:hr. 
Kapaiı zarfla ihalesi 10.10.941 cuma günü 1&at 15 tir. 
isteklilerin teklif mektuplarını ibale aaatinden IDir saat evvel ite• 

misyona vermeleri. 

Şartname ve evsaf Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri sahoal•a ke• 
misyonunda fGtülür. 

lstanbul Lv . .lmırllll Satınalma Kem layon untlan 
6000 kilo zeylin alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 6. 10.941 pasa r

tesi fÜ•Ü saat l:>,lS de Tophanede Lv. Amirliti satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. İsteklilerin teklif edecekleri fiyat üıı:erinden kati 
teminatlariyle belli va kitte komisyona ıelmeleri. 

• (DEVAMI DôRDONCO SAYFADA) 

• 

YükHk Mühendis Mektebi Satınalmı Komisyınunda n : 
MekttıDimiz okurları itin ıartnamesi mucibiuce 1530 metro pazar• 

lıltla elbiselik kuaaş alınacaktır. Beher metresi 7 ve ilk teminatı 804 
liradır. Eksiltmesi 6. 10.941 saat 11 de yapılacaktır. Fazla malOmat 
için mektebe müracaat. (8842) 

r inhisarlar U. Mü~ürlUjün~ın : l ... ________ 19111!' ____________________ .. ~ 

1 

2 

3-

Şartname ve keşfi mucibince puarlıkla Kasımpqa tH aa9arı 

çatısı tamir ettirilecektir. • 
Pazarlığı 14.10.941 aah rünfi saat 9.40 da Ka9ataıta LevHı• 
Şubesinde müteşekkil Alım Kemiıyonıında yapılacaktır. 

Şartname ve ke.ıfi söıı:ü reçen Şubecitn her rOa ilı:i lc:aruı mu-
kabiliI'de alınabilir. • (8697) 2-S 

'ılt (tlıkla eksiltmeai lO.lU.941 cuma ı~ ü aaat 14.JO da Tep
ı11 b cvazım Amirliii Satmalma Ko ısyouu11da yapılacaktır. 
lt k:d~li 5000 lira, ilk teminatı ~ ı 5 lir~dı~. Ta~.ip!e~in belli 

llıısyona ielmeleri. Numunesı kemısyenda ıtorulur. * * * 1 - Beher kilosuna 35 kuruş tabın in edilen 11000 kilo ma- \ 
karna kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 17.10.941 Cuma günü saat 1' da lzmir LY. A. 

ZAYİ 
- ÇOCUKHEK!Mt -

~u~ 
l ~i. "1uhafaza Genel K. Satınalma Komisyonundan: 
~· h 

18/729 numaralı tayfa tezkere
' mi zayi ettim. Yenisini alaca~ııa

dan eskisinin hükmü y•ktur. Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Hepsinin tutarı 6306 liradır. Teminatı 
muvıık1'atesi 412 lira SO kuruştur. lsteklılerin belli ıun ve saatte ka

nuni vesikalariyle teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat j 
evvel Ko.na vermeleri. Şartnameler her filn Ko.da röriilür. 

Dr. Ahmed Akkayunlu 
Taksi•-Taliahane Palu .... 4 
Paunian 111aada herıtın s. lf t 

tonra l'.tJeioa No. 40127 ~t •o cıteşrin 941 salı günü saat lS de 1000 lira '.mu ammen 
'ılı taııe keçe belleme pazarlıkla alınacaktır. ilk temin atı 

t, Şartname ve nüoıuneai kooıiıyonda laerıün ~örülebilir. 
l 

330 doğumlu İnebelulu 
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Vflle et Provloce 
3 mols Ptn. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etraogcr: 12 mois Ptrıı. 2700 

Le No. Ptrs 5 

SAME~I 

QUOTIDIEN DBS ADJUDICATIONS 
ADMINlSTRATiON 

Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 

T616phono: 49442 

Poor la Publicit6 ı'adre11er 

l l' Adminiıtration 
Journal Protesslonnel des fournissaurs at des Entrepreneurs da l'Etat Boite Postale No. 1261 

Ta leau Synoptiqua des Adjudications G>uvartes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 

Adju ications au ais 

Mode 
4''adjudicat. 

Prix 
e.Umatif 

Caution. Lieux d'aejuaication et du 
proviıeire Cabier des Charıres 

Conatructlons-R6paratlon-Trev. llubllcs·Mat6rlel tle Conatructlen·Carto9raphle 

Repar. bati ıe dispensıılre 
Censtr. Canaliutioı:: 170 m. 

Rcpar. laboratolre ee laacterieleıie 
Cerrahpaıa 

Publique 
i l'bôpital de Publique 

1S68 20 
986 75 

1399 S7 

117 60 Viliyel Ank. 
74 05 Municip. İzmir 

ti4 32 Gem. Perm. Municip. l.t. 

Produite Chlmlquos et Pharmaceutique•·lnatrumente SanlNlrea-Fournlture 11our Ho111teux 

Mecicamenh 1128 12 - - Municip. Sivribiur 

E16ctrlclt6· z·Chauffage Central (lnat•ll•tlon et Met,rlel} 

Moteur de 110 C. V. el de 6 cylindrH fenction- are a rre 70tQ - - - C. A. Commaml. Milit. lıt. Fıntlıldı 
naat avec de la ltenzine 

Support poıt•ricur de ciale: JCt p. etui ııle eable - - <Sem. Aeb. Mln. Dil. Hat. Aak. 
2100 p. - dispositlf do suspension de clble: 
2809Q p. - velant de ıupport ee cible: 610 
p. - volant de cible: 300() p. - ıao d'exploit. 
- 1500 p. • ceinture de sarete: ~10 p. 

Hablllem nt - Chauasur s • Tlssu• - Culra 

Toile pr. 4oublure: 6S - 700000 m. 
Etoffe pour laabits: 1~30 m, 
Housse pour oreıller: 1800 p. - taie d'oreiller: 
Housse pour lit: 1800 p. 
Vachette pr. ıouliera: lt t. 

3500 p. 

Gre i ıre le •· 0.24,7~ 
• 
> . " 

Gre a ıre 

.f 685 -
6300 -

2598 75 •m. Acb. Min. l)eJ. Nat.Aall. 
&04 - G. A. E.cole Sup. lnreoieurı 
702 75 C. A Dlr. Gen. Fab. Milit. Ank. 
94~ - > 

Cem. Aea. lnteotl. Milit. Tophane 

Traveaux d'lmprım ... ıe - Papeterle - Fournlture ele Bureaux 

1 mpre11ion et reliure tefiatres: 7729 p. Pli cacb. 69St - 52ı 2S Dir. Gen. SGrete Anlıc. 

1 mpreıısion quittances avH cellc > 9508 - 712 50 Dir. Gen. Liru• Aviat. T. Anlc. 

Bela de eonetı ••ti "· Plenchea, Charpente 
Madrier en tilleul: 50 m3 Gre a gre 3500 - S25 - C. A. l}ir. Geo. I'ab. Milit. Ank. 

Tr•n•port - Chargement • D6ehargement 

Joura Heures 

lt-lt-41 H -
17-10-41 16 -ı 
2t-10-41 14 -

juS';lU'H 10-1~41 

1-10.41 ıs -

juıttu'au 10-10·41 

10 3t 

·--------
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) . / 

lamlr Leva•ım Amirli 1 Satlnalma Kemley•"~.~ 
leher kilenna 162 karuı talıııain eeilea 50.000 kil• •• 

palı urf uıaliyle ellılltaeye lıcctnulauıtor. li· l 
&kıiltme 16.10.t41 perıemlte r.at uat 15 te ls•İr 

Al. Ke. ca yapılaeakhr. . ,, 
Hepıiaia tallaio ecilea tutarı 11.00t lira muvakkat t•111:ı,ı 

liradır. Şartnamui Ko. da r6rlltır. [kalltmeye i~tirlk ed•C.' "' 
nl YHlkalariyle teainat •ektuplarıaı iaale aaatindea ı.ır 
teklif aelttuıalannı Ke. u nrmeleri. 

d'~ 
Dlyarbek1r Askeri Satmalma Komlsyon 11" 1 

1 ~·r Beller ki losu 4 kuruştan 843000 kilo kuru ot kapa 1 

satın alınacakıır. . ,,, 
Muhammen tutarı 193'20 lira elup ilk ttminat 1449 ıır.ı ~ 

20.10.941 paHr tesi güni saat 9 da Diyarbakır sahnaltıı11 ~ 
nunda yapılacaktır. Evsaf Vf! şortlar her gün komisyonda ~ 1ı 
teklilerin ibaleeen bir saat evvel teklif mektuplarını kortı1~ 
racaatları. 

MÜZA ED 
l•tanbul GUmrlılkleri BatmUdUr1uıunfl•" 

llıale rünü 20. 10. 941 6-10·'41 
6-16-41 
9-10-41 
9·10·'41 
7-10-41 

ıı - Miktara Deterl Teminatı 
lira kr. lira kr. 

. ,, 
Eşya cıll 14 -ı M.K.N. Marka Ne. kilo rr. 

14 30 1171 GWJONKI 1 20 400 
14 -

21-ıe.41 ıs -
2t-11·41 16 -

9.ıo.4ı ıs - 1 

1 

4422 TSUSAK 27 / 111 oto 
121 

440 DHW t 002 203 000 
A 6 .4 

6'9 AOF 
700 HAA 
701 JE 
714 AK 

500 20 000 
280 000 
004 500 

S4202 90 000 

182 24 

&11 87 

366 S6 

927 ,5 
6'J.7 75 
102 3l 
1S7 67 

13 15 

27 50 

69 70 
47 15 
a oo 

11 85 

·tı•jl 
radyo •1 

mel 
terbiye f' 
dala cjeri·ıı~ 
alkol Sel' 
meı:Ur) d d 
kokusııJ 

aleınio1°~ 
tıbbi cnil'1' 

·~ yazılı re5' 

Transport .le trone d'orıne Pli oaeh. - - Qem. Aea. Dir G•n. Jfaa. MU. A•k. 2t-lct--tl 15 - . 
İ 711 HÜT-

va rek\ldl 
1. /D 

çerçeve ı 
Combuetlble - Carburant • Hullo• 

Boiı: 1500 t. 
Bois de obeoe: 980 t. 
Boiı: 1250 t. 

Dlvers 

Pli each. 
> 

2812S - 2ı09 - C. A. Milit. Çerum 
27000 - 2125 - Co111. Aoh. Milit. V aa 

le k. O 12 40 ll5t - '1••· A.ell. Dıltlil. la'tiyadtakır 

2t-10-41 lt - \ TEMAN 
20-10-41 16 _, 7oo JA 5 

l7•1t·41 10 - 157 

836 

lSO - C••· A.ela. la••••· Miilt. Ankara 7-lt-•U 1, -

4788 ıe 400 

5 51 000 

11 000 

' 200 

15 03 

167 72 

,2 27 
56 88 

5 ao 

12 6t 

4 71 
4 30 

sim ~ 
cilalı °'e 
taç dol•~ 

h'' frenk hıs ~ 
'f.ı pamuk fr' 

l ·ı. fC 
r ooe .,., . 

Aaneau carre: 5e009 p.· beucle a ar4iillon: 50000 p. 
Bande ea oaoutcheue 
Mncbiae pour fabriquer des patinı (aj.) 
Zinc: 14 t. 

14200 -
8820 -

750 80 
ıoooe -

2130 -
1323 -

S. A. T. d'Electricite Ank. iusqa'au 
Com. Aolıı. Min. Def. Nat. Anlı:. 

13·10-41 
7-lt-41 
9·11-41 
7-10·4ı 

8-W-41 

ı5 -
10 _ i 

bl 
don, koP 

lhala rh6 21. 10. 941 
7~8 26 soo 134 90 ıo 15 kuş türii 

1
0 

Repar. Yoiture 
Tuile de MarHille: 100000 p. 

Montage tank et trav. install. peınpe, hlyaux eta. 
a Karaaraç 

Artlcles pr. moyenı de transport a moteur du ıer· 
. vice du ınpears·ıaompiers: 389 pieoes 
Eocre d' ıtampillare pr. viande: 35t k. reuıe et 

158 k. bleu foncee 
Balai, corde, ficelle et manche pr. pelte ete. 
Outillaıe de marechal ferrant: 40 complets {ai) 
Piiee1 recbanıre pr~ moyens de traoıport 1 moteur 

Pr • v 1 • 1 o n • 

Beurre: 3' t. 
• Viande de boeuf: 13.5 t. 

Viut!le de mouten: 20 t. 
Cheux: 2' t. 
Poirrea x: 26 t. 
Ble cencaue: 96 t. 
Beurreı 27.3 t. 
Haricotl ıecs: 211 t, • lenrre: 81'.2 t. - Peiı-ohicae: 

812 t. 
Lalt: 20 t. 
Concaasage biti: 2ot-25Q. t. 
Pain: 91 t. (aJ.) 
Beurre: 7 450 k. 
Sucre: 12750 k. 
Viande de meuteo: 12,, t. 
Viande ee veao: lG t. 
Divuı ı proviıiooı (aJ.) 
Provision5 pr. penıionnat de Klfıthane 
Huile ci'olives: 30t t. {ai) 

, , 5 t. 
Viande de boeuf: 1 5 t. 
Poiı chiche: 40 t. 

Gre a ıre 
Publique 
Gre i ırre 

Pu~Uque 

PubliqH 

• 

2633 04 

4715 15 

150t -

117t -
Gre a rre le ooap 25 -

Pli oacll. 

Ore a ırt 
> 

, 
Pli each. 
Gre a rr• 

Publique 

Gre i gre 
> 

• 
• 

• 
Publlque 
Gre i ire 

Publlque 
Pli oacb. 
Gre a rr~ 

61200 -
486t -

19~0 -
1820 -

21120 -
39585 -

3600 -
13750 -

4046 -

375t -
le le. O 20 

8000 -

C. A. Dir. G~n. Fab. Mila. Anlıc. 

Municip. Menin 
750 - C. A. Milit. a Çilinıir köy de Ha· 

dımkly 

197 85 Cem. Per•. Muaioiıa. lstaat,11l 

353 69 Cem. Per111. Mııaielpallte lıtaaltul 

112 5t 

21-18-41 

15 _ f 

U-ı 
14 -

f 

773 

772 

21-10-41 ı4 -
805 

21-11-41 ı4 -
822 

132 72 • 20-10-41 14 -
150 - C••· Acb. Milit. Ma1'9pe ee Topkapı 8-10·41 10 -
- - ~. A. MiD. 8ef. Nat. Dipart. Guerre. ıs-lt-4ı 

434 
735 

9180 - C. A. Millt. Samnn 
364 50 C. A. lotend. hair 
975 - C. A. Milit. Eskişolair 
146 - C. A. Milit. Çorlu 
130 50 • 

3168 - C. A. Milit. Trabı:en 
2968 - C. A. Milit. Maraı 

- - C . A. Milit. Kara 

29-10-41 15 -

740 
747 

18-10-4ı 10 - 7047 CHT 
27-10-41 ı5 -

'-10-41 15 -ı 
9-11.41 ıs -
9-10·41 10 -

lt-lt-41 . a - 7046 CHT 
4-10-41 11 -

11 000 
yastık 111

1
1 

· ıe ' 4 6~ eemır -
sele ve Jt ..4 

~or 
hayvan o' 

19 Oto 446 ;7 33 60 ağaç "e 1 
retteb ele~ e 

7 200 317 24 23 10 pamukl• ~o 
ipek yorl 

o 110 

1 OOi 
e 560 
ı 030 

8 04tt 

76 97 

87 bO 
53 36 

102 79 
63 57 

S 10 snfi ipil" 
pırçnlorı ~ 

6 6S 1nfi ipe" 
4 00 safi ipct" 

7 75 aafi ip•~ r 
4 80 altı list1

" 
dı' sucat k• 

bl•'' ayakka 0 
1 95 G()O 200 00 lS 00 100 kil0 d• f 

loya k•~"', 
k ııl' 

yilk • ti•" 
meaalekt ) 

._ .. 15ett .ı 
mu. u 1 r 

4/6 4'.27 000 300 00 22 50 aci tor•", 

278 - C. A. Milit. Maniı1a ıS-10-41 H - 2811 JAI 
1031 25 C. A. Milit. Akşehir ı4-10-41 14 -

el kant•'~ 
ırötQıühll'ıı 

· tel' 2/61 ı91 soe 3 9 00 22 50 tclsııı . ( 
·1efl fen•• ,~ 

ı033 - G.A.Lycee1 el Ecoles Secend. l•ınir chaque mercredi 
1167 - > • 

613 - , > 

651 - , • 
190 - • , • 

• 
'03 4~ ~em. Pe•m. Mıanicip. 1 .. tanlıuıl 

Com. Aoh. E.cole cl'Officiera de re
ıerve 1 Harbiye 

281 25 Cem, Aob. Milit. İz•ir 
ı575 - C:oırı. Ach. Milit, Dıyarbakır 
600 - ~ Gom. Acb. Milit. Bolayir 

8-t0-41 ıs -
2t-10·41 14 -
7-11·41 ll 30 

20-1t·41 M -
27-lt-41 11 
6-10-41 11 -

ıltiiriilıı1ıf 
Yukarıdaki eşya 1549 ıayıh kanun muai!.inee 2t. 2 1~~ 

lerinde açık aı ttırma suretiyle satılacaktır. Satııtan li9 c' 
kadar ena 9-12 arasında görülebilir. Satıt Reıadire fi' 
Satıı Mlldürlüıtlnde saa\ ı3,30 dadır. Kanuni vesikıl• ,,1 
teminat akçelerinin satıı ıürıü saat J2 ye katlar yatır11~.,ıl 
Bu e11adan maada her glln mitefcmk eua satışı y•P' 
listeleri salon ilin tabt .. ında asılıdır. 


