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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için 
Ayh2'ı 

• 

Kuruş 

450 
850 
500 

lcnebi memleketler çın z__ Aylığı 2700 

~AYtSl 5 KURUŞ 

Günü geçen noshalar 
20 kuruştur 

·· c car a 1 

ı.lt4, lı . l"h ı· . . t 
ıı rı ıs ı sa ımı:r.ın or ı· 
~ ' 

0 
Ye ıle Juştü leçe kıayclet· 1 

llıutaleaların bu ıenelci Zi· 
lıyeıi proıırnmıoda yer 111· 
eın'luniyeıle ll'orıiyoru:r.. Te· 
dtl ııı kı, 'bu fnaliyet dı· 
•t 11tilcrarlı olsun. 

. ltıTFl ARiF KENBER 

... * 
ı\NıN k . d~ 
~ • ncza eh, unyn 
~ •htihealatının azalmış 

l ı her ınemlekdte umu· 
alt' 
ııı· tn çiddetle artmakta 

EKONOMiK HABERLER 

Motörcüler Nakliye Ücretini 
Arttırmışlar 

Yalovadan istanbula motörler
lc nakledilen sebze ve meyvala
nn beher küfesine nakliye ücre· 
ti olarak evvelce 35- 40 kuruş 
alınırken son güolerde motörcü· 
ler bu fiyatı yükseltmişlerdir. 

Birkaç srü11 evvel beher küfeden 
60 kuruş almıya başhyan motör· 
cüler şimdi de 100 kuruşa çıkar· 
mak istemektedirler. 

Bu vaziyet karşısında zaten 
ellerine cö:.ı:i bir kaz~nç geçen 
sebzeciler müskül vaziyete düş· 

lcd~·letteri yeni yeni ve 
~l itler almaya mecbur 

tdl k ~. r. Her memle et 
, tUı.ıalô.bnı utırmakla 
ta.ıt 1 k ayni zamanda kom· 
il~ ttlerden ve hatta da

l\\ elcrden yi) ecek mad-
tıı 1 

fit~ a mağa çalışıyor. 

'tabii görmek lazımdır. 
t• Yabancı memleket· 

ı müşler ve keyfiyeti Fiyat Mura· 
kabe Komisyonuna bildirmışler· 
dir. İıtaobulun sebze ihtiyacının 
mühim bir. kısmını temin eden 
bu mıntakanın akliye işi s üratle 
halledilaıediği takdirde sebze 
fiyatlarında da bir yukselme 

Pllacak ithalat ile keıı· 
litıııı takviye edebilen 

~l~i~ecek bakımıud n 
- bııecekleri sıkıntıları 
Ql~~sua ridermeye ınu· 

\ ~ilirler. 
~tınleketimiz için bu 

'Q 1 a tnması gereken ted· 
llsta 1 
~ ce olmamakla bera· 

t t llıtız:da zirai inkişafa 
t 

1 
lefebbüslerin eyi ne· 

ij t'1ntsini teıııio için el· 
ltriy tı artırmak ve 

~ •0lduğu kadar fazla a· 
lt~?~rek fazla ölçude to
~lt ~it Çok yerinde bir iş· 
~tcc ı1 maksatla hükumeti· 
-t \> tıııulune kıymet ver· 
ı t: her köyde halkın el· 
llt l>llrak işbirlizioi tcvlid 

to1t
11lıkan verdirmekle isa

t trınektedir. 
1 ~~~,U~ünden beklenen fay

l:aıı buyüktür. Evvelfı iş
't•ti ~rı artırmakla işlene· 

\ ~1 artırmak arasında 
t.,t ır nıüoa~ebet olacağı
~ı~'tııclerden beri işi t!n me

i ~' bir çok arazi ekilişe 
lr 

1
' vaziyete sokulmuş 

ıı ~-Bu yüzden her seneki 
'•1> 1ktar araziden yüzde 
t \r tliııde olursa olsun heı>

t f '-li4 'Ydnh olarnk mem· 
b Salatı hesabına kayde
~ it farktır. Köylüleri· 

\~ildi tarlalarından başka 
'>'de kalmış ve işlenme-

1 olacak sebepler bu
•ra . . 
1 

Zl ıle ırerek devlete 
Qt~ı llluhtelifc:yı ait larla
t btt vantaları ve köylü 
~ tp birden işlemesi ta· 

~tı~ak olursa fazla arazi

~(lrı"1ıınas1 ile yeni bir e· 
t 1ı. llçılrnı• bulunacaktır. 
~ı.ıı~ y 

'il Unden beklenen fay· ':n rtıühiınmi köylerde iş
~rf \>e vaktini lüzumsuz 

'lbj tden bir kısım halkı 
~!·1 Yıı.pnıak suretiyle köy

Yet· 
tl tnden menfaat temin 

elbanlnrla doldurmak· 

lısltl 
'lı Yalnız: tarlaların ha-
4q. ından ve tohum ekil· 

"il 'b ~l'I 1 
lret kalacak yar-

~ ~~ Çalışmak değildir. 
il t 

111 da mahsulün hasa· 
l~tb~k harman ekilmesinde 

; ~ ~l ~ edilebileceği için her 
' ltt ~\>resinde önemli bir 

btıki ınesaisi demektir. 

lfka makina :ıiraabnın 

başlıyacaktır. . 
NAVLUN TARiFELERi - Va· 

pur ve kömür navlun tarifeleri 
ikinciteşrinın birioci günü lal· 
bik mevkine girecektir. Bu 
işe ait hazırlıklar tamamlanmış· 

tır. 

ithalat eşyası geldi 
s.n iÜnlerde memleketimize 

mühim miktarda ithalat eşyası 

2'elmiştir. Bu arada muhtelif 

cios tıbbi ecza kalay çay ve e· 
lektrik pilıeri vardır. Çay ·ve 

elektrık pillerinin kvzi işile 
Fiat Mürakabe Bürosu meşgul 

olmakta ve ihtiyaç tiabıblerine 
muayyen miktarlarda dağıtmak· 
tadır. 

Gümrükte kalan eşya 
Bölge Ticaret müdürlüğü iÜm· 

rülderde bulunup sahibleri tara· 
fındao uzun müddettenbcri çe
kilmiyeo eşyaların tamamen lis· 
tesini çıkartmıştır. Bu şekilde 
gümrüklerde 200 mubtelıf cinı 
eşya vardır. Bunlaı meyanında 

son zamanlarda çok aranan su 
saatleri bile mevcuddur. 

_.......'$_ ' ... 

tatbiki halinde kullanılacak olan 
makinaların istimalini ve sökü
lüp takılmasını özrenecek olan 
köylüler makina ziraatının fay· 
dalarını da yakından iÖrmüş ve 
anlamış olacaklarından bu usu· 
lün ve makinaların fayda ve ko· 
laylılkarını göre (Öre ve tatbik 
ede ede çok yakından anlamış 
olacaklardır. 

Temenni olunur ki iki ıene· 
denbcri fırsat düştükçe yine bu 
sütunlarda bahsettiğımiz istih· 
sali artırmak mevzuu bu ıene 
vakit geçmeden tatbik edil~~il· 
sin çünki eylülden itibaren ıkın· 
ci teşrinin sonuna kadar olan. 3 
aylık sonbahar zeriyat ciev~esın· 
ele vakit kaybedilecek ve ımece 
usulü ile ekiliş fırsat elden ka· 
çırılacak olarsa, istihsalatı aı
tırmak için bu fınatı yeniden 
elde etmek için gelecek eylülü 
beklemek ve açıkçası bir sene 
kaybetmiş olmak i'ibi telafisi 
kabil olmayan bir zararla kar
şılaşmış oluruz. Kısmen de olsa 
bilmece tatbikatını kışlık hubu

bat ekilişincie genit yer alan 
mıntakalarda derhal tatbik için 

faaliyete ıeçileceiiııi ümit et· 
mekteyiz. 

·· t e a .. 
1 

il r ı 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri- alzama-Harita 

Müteahhitlerin dikkat nazarına 
Topkapı Maltepeslnda Satınalma Komisyonundan: 

Topkapı Mal epeıindeki askeri satınalma komisyonu ihaleleri 
6.10 9U de Harbive Yedek Subay Okulunda yapılacaktır. Bu srü· 
ne kadar ilau edilen ve edilecek olan miınnkasa)ar için mezkur 
güoden itibaren taliplerin Harbiyedeki Yedek Subay Okulunda ns· 
keri sntınalma komisyonuna mürncaatlan. 

lzmtr bel diyesind on: 
Alı ay mahallesi 803 ncü so~ ak nğ'zından 811 sayılı sokakta 100 

ve 811. sayılı sokakta 70 ki ceman 170 metre boyda kanalizasyon 
yaptırılması fen ışleri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi veçhile a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 986 lira 75 kuruş muvakkat 
teminatı ı4 lira 5 kuruştur. Taliplerın leminııh iş bankasına yahrarak 
makpuzlariyle ihale tarihi olan 17.10.941 cuma günü saat 16 da en· 
cümene müracaatları. 

Ankara Valiliğin en: 
Keşif bedeli 1568 lira 20 kuruş olan B~ypıızarı kazası hususi ida· 

re tlİlpanserı binası tamir ettirilecektir. 

20.10.941 pazarteıi günü saat 15 te p zarlıkla ihale yapılacaktır. 
Taliplerin mezkur ıün ve saatte teminat bedeli olaıı 117 lira 60 ku
ruşun hususi muhasebe veznesine yatırdık arma dııir mahbuz ile bera· 
ber vilayet daimi ınoümeııine müracaatla • 

Plan ve şartnamesini 2'Örmek isliyenle io de vilayet daimi encü· 
me .. ine mü acaatları. 

is 
Keşıf Bed. İlk temi 

1390.87 104.32 

2638.04 197.85 

nbul Belediy ind n: 

Cerrahpaşa hastahanesi Bakteriyoloji laboratu· 
varında yaptırılacak tamirat. 
Karaağaç muessesalında mevcut be.1:.ı:in tankı· 
nııı monte edilmesi ve tulumba boru vesair te· 
ııiHtınııı yaptırılması. 

Keşıf bedelleri ile ılk teminat mikrariarı yukarıda yazılı işl er ay· 
rı ayrı açı le eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat 
Müdürıüğü kaleminde görülebilir. İhale 20.10.941 Pazartesi günü saat 
14 de Oaımi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 
veya mektupları ihale tarihinden sekiz. a-üu evvel Belediye Fen işleri 
Müdürlil2'üne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait 
Ticaret Odaıoı veıikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümen-
de bulunmaları. 

Ank ra lnhi arl r RaşmUdUrlü~r nden: 
Ahbaba tuzlasında ayrı ayrı keşıf vuakalarına röre 3 adet bekçi 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galatıı, E!lci Gümrük Caddeıi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemizde g-örüıülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

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

i Organıdir 

lstanbul Komutanlılı Satmalma Komiayonund•n : 
110 beyrir kuvvetinde 6 silindirli benzin motörü ile 

bir motör 7.10.941 salı günü saat 15 de pa:ı:arhkla satın 
Şıırlnamesi her gün komisyonda göı ülebilir. 

Muhammen bedeli 7 bin liradır. 
isteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda ıahnalma 

gelmeleri. 

ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

müteharrik 
alınacaktır. 

komiıronuoa 

Askeri Fabrikalar U MUdUrlUjU Merkez Sahnalma 
Komisyonundan: 

Malzemenin eins va miktarı: 14 ton tutya. İhalenin rün ve saati: 
9.10.941 perşembe 10. Muhammen bedeli: 8d20 lira. Kati teminat: 
l32J lira. 

Malzemenin cins ve milttarı: 1800 adet yastık kılıfiyle 3500 adet 
yastık örtüsü. ihalenin giln ve saati: 9.10.941 perşembe 14. Muham· 
men bcdl'li: 4685 lira, Kati teminat: 702 lira 75 koruş. 

Mah:emenin cins ve miktarı: 1800 adet yalak kılıfı İhalenin rll• 
ve saati: 9.10.941 perşembe 14,30 muhammen bedeli: 6300 lira. Ka· 
ti teminat; 9-l5 lira. 

Malzemenin cins ve miktarı: 50 metreküp ıhlamur kalası. lbale.nin 
gün ve saati: 9.10.941 perşembe 15. Muhammen bedeli: 3500 lira. 
Kati teminatı: 525 lira. I 

Yukarıda yazılı malzeme hizalarında iÖııterilen giln ve saatlerde 
Askıori Fabrikalar umı.ım müdürlüğü merkez sa.hnalma komisyonunca 
pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedelleriyle kati teminatları 
hizalarında iÖstnilmişlir. 

Şartnameleri para.sııı;dır. 

M. M. V. Satln Alma Kemlsyonundan: : 
Beher metresine 24 kuruş 75 santim fiyat tahmin edilen 65:70,000 

metre astarlık bez pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

lbıılesı 6.10.941 pazartesi günü sııat 10,30 da Ankarada M. M. V. 
satınalma komisyon Jnda yapılacaktır. 

Kati teminatı 2598 lira 75 kuruştur. Evsaf ve ıartnameai komis
yonda görülür. 

Taliplerin belli vakitte komisyona relmeleri: 

.. * • 

Kundura köseleıi alınacaktır. Bak: l'ltanbul Jandarma SAK ilin· 
larına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye va yazıhane Lvz. 

Emniyet Umum MihılUrllliUnden: 

Knğıdı daireden verilmek şartile 7729 adet defterin buım ve cilcl 
ışı 20.10.941 pazarte~i iiloü saat 15 de kapalı zarf uıulile milnaka· 
saya konulmnşhır. 

kulübesi inşau açık eksıltmeye konulmuştur. l 
Mevkileri, keşif bedelteri ve muvakkat teminat paraları aşa~ıda 

yazılı olan işlerin keşfine, proje ve şartnamesine 2'Öre yapılacak ek· 
siltme ve ılıaleleri 17.10.941 tarıhinde aaat 16 da beşmudurlüğümilz· 
de toplanacak komisyonda icra edilecefındeıı taiiplerın ehliyet vesi· !{ 

kalariyle ve muvakkat teminat pııralariyle birlilct~ aynı gün ve saatte ' 

komisyonuır.uza fclmeleri ılin olunur. j 
Mekvii Karanidere, keşif bedeli 1357 lira 42 kuruş, muvakkat te• 

minal 101 lira 60 kuruş. 

fohamrnen bedeli 69.)0 ıirıı olan ba işe ait şartname ve nümune· 
leri görmek ıstiyenle•in Umum Müdürlük ıahnalma komisyonuna mi· 
racaatlt;rİ. 

Müoakasaya girme le isti yenlerin 521 lira 25 kuruş 1 uk teminat veya 
banka makbuzile beraber 2490 ~ayılı kanunun 4 üncü maddesinde ya
zılı belgelerle birlikte ihale günü saat 14 e kadar komisyona ıelraıa· 
leri. 

T. H. K. Genel Merkez •a,kanhlınd•n: 

Mevkii Çayan, keşıf bedeli 1898 lira 74 kuruş, muvakkat temina· 
h 142 lira 41 kuruş. 

Mevkii Yirece, keşif bedeli 1&98 lira 74 kuruı, muvakkat temine· 
tı 142 lira 41 kuruş. 

ilaçlar, Klinik ve lspençlyarr alat, Hastahane Lvz. 

Sivrihisar Belediye Nelsllğlnden: 

Sivrihisar Belediye eczanesinin ihtiyacı elan 1120 lira 12 kuruşluk 
mualece 26.9.5141 tarıhinden 10.10.941 tarihine kadar on beş gün müd· 
detle münakasaya konulmuştur. Talip olanların ilac listesi ve şeraiti 

Belediyemizden Öğrenmeleri. 

Elektrık, Havagazı, Kalorıfer (Tesisat ve Malz.) 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan 

300 adet kablo arka teskeresi. 2 bin adet kablo mahf esi. 28 bin 
adet kablo askı tertibatı. 600 adet kablo teskeresi çevirecek kolu. 3 
bin adet kablo çevirecek kolu. 1500 işletme çantası, 500 emniyet 

kemeri satın alınacaktır. 
Talip olanların malzeme hakkında malOmat almak ve nümuneleri 

ıörmek üzere 10.10.941 günüoe kadar An'kaıada M. M. V. Harbiye 

dairesi riyasetine müraeaatları. 

Nümuneıine unun ellişerlik pafta halinde 3,5X5 ebadında 600.000 
tutkallı makbuzun eksiltmesine talip zuhur etmeditinden muhammen 
bedelı 9500 liraya çıkarılmak suretile yeniden kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 20.10.,41 pazartesi iÜnü saat 16 da T. H. K. Genel 
merkez binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 712 iira 50 kuruştur. Bu işe ait ıartname Ge
nel Merkez satınalma kümisyonunda ve lst .. nbul T. H. K. Şubesinde 
parasız v"rilir. 

İstekliler, muvakkat teminat makbuzlarım havi usulüne göre kapa-

tılmış zarflarını eksiltme günü uat 15 e kadar komisyona vermeli-
dirler. 
• 

Ankara Levazım AmlrliGI &atınalma Kemlsyenuntl•n: 

62 kal'm matbaa malzemesi pazarlıtı 8. 10.,41 saat 10 da Ankara 
Lv. amirlıği sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Listes, komisyonda a-örülebilir. lıteklilerin teklif e4ecekleri fiyata 
nazaran °o 15 teaaiontlariyle komisyonda bulunmaları. 

B&den Terbiyesi U. MUdUrlUIUnden 

Yarım formadan ibaret ve J'Ö»terilecek ntlaıuneye uyr un 30 bin 

nüsha atış cüıdanı bastırılacaktır. 
Taliplerin 14 birinciteşrin 941 sa!ı filni saat 15 tie umıım mü· 

dürlüğümüz binaıııncla aatınalma komııyonumu2.ca pazarlıkla yapılacak 
ihalede hazır bulunmaları ilin olunur, 



2 MONAKASA GAZET!Sı 

Su gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cloıl Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri 

A) MUnakasalar 
ln9aet, Tamirat, Netı• lflerı. Malzeme, Herlt• 

Bekçi külilbeıi inş. Alibaba Tuzlasında: 3 ad. aç. eks. 
Ahıap köprü inş. > 1122 -
Jandarma dair~ıi binaları tamiri • 9055 25 
Nevşehir kazası hükllmet lconafı tamiri > 6500 -
Ayvacık kazası jandarma birlik Dioası 3 cü kısım inı. > 4000 46 
Gazino bioaıı tamiri aç. ekı. 625 47 

lllçlar, Kllnlk ve lapençlyarl allt Hastahane Lvz. 

Niıaciır: 259 k. pu. 
ilaç: 46 kalem (temd.) 

Menaucat, Elblae, Kundura Çam••"· v. •· 
Kunduralık kösele aç. eks. 
Resmi elbise tiiktirilmesi: iOO talıc..·palto: 600 ad.- kapalı z. 

katle.et: 500 ed. 

1375 -

2864 -
23225 -

Ank. inhisarlar Başmüd. 
84 15 Sıvas Pirkinilı: ihtiyar Heyeti 

679 14 Niğde Nafıa Miid. 
487 50 • 
300 04 Çanak. Nafıa Müd. 

lzmir Vilayeti 

lzmir Lvz. SAK 
103 13 !zmir Emrazi Sariye Hast. 

214 80 lst. Jandarma SAK 
li'•U 88 D. D. Yollan 8 ci lıletuıe lzmir 

BeyaJı utarlık bez: 15000 m. {şart. 205 krş.) paz. m O 27 25 6131 ~5 M. M. V. SAK 

f/.atbaa ı,1erl K1rtaslye - Yazıhane Levazımı 
Atış cüzdanı bastırılması: 30000 nüsha 
Matbaa malzemesi: 62 kalem 
Kırtasiye levazımı: 29 kalem 
Karbon kituh çift yapraklı: 260GO ad. 

ıuıt5le, lette ~e aerel 
Gilr~eo kalas: 51 '800m 3 

Nakllrat, Bo,altma, YUkletme 

Posta nakli 
Tahmil ve tabliye iıi: 204 t. 

paz. 
> 

paz. 
aç. ekı. 

kapalı z. 

paz. 
> 

• at.nıa...at, Een~ln, ll:aklne ı•Oları "· •· 

Meıe edunu: ' t.-rürıreo: ' t. 
Mevaddı_ müşteile (temd.) 
Odıao: l!ıO t. 
Linyit kömüril: 3000 t. 
Odun: 300 t. 

• 320 t. 
> 350 t. 

M Dit • t e r r 1 k 

paz. 
aç. eks. 
paz. 
• 
• 
" 
" 

1300 -

3418 80 

25500 -
lı: o 02 25 
k o 02 25 
k o 02 25 

Beden Terbiyesi U. Mücl. Ank. 
Aok. Lvz. SAK 
inhisarlar U. Müd. 

97 50 D. D. Yolları H. paıa 

256 41 1), O. Yolları Haydarpııa 

Çanak. P. T. T. Müd. 
Ank. Lvz. SAK 

Beden Terbiyesi U. Mfid. Ank. 
- - lst. Vilayeti Ziraat Mektebi Müd. 

Çorlu Ask. SAK 
3825 - Erzurum Aslı:. SAK 

506 - Çorlu Ask. SAK. 
519 - ,. 
590 - > 

Gönü Saat 

17-10-41 16 -
14· . 0-41 
13-10-41 16 -
13-10-41 15 -
11-10-41 11 -
16-10·41 11 -

7-10·41 
10-10-41 

20-10-41 
27-10-41 

8-10·11 

14-10-41 
8-10-41 

17-10-41 
20-10·41 

14 30 
10 -

15 -
16 -

15 -
10 -
9 30 

14 -

20-10-41 15 30 

1 ay zarfında 
8·10-41 14 -

16-10-41 
16-10-0 
9-10-41 
9-10-41 
9-10-41 

10-10-41 
10-10-41 

15 -
11 -
14 -
11 -
15 -
15 
16 -

Plaka içme suyu alan abonelerin haaeleri kapılarına 
takılmak üzere 

pu:. 150 - 11 25 Trabzon Belediyesi salı ve cuma 14 -

Otomobil 6-8 silincirli 39 veya 40 modeli Fort, 
Şevrole, Stpbeyker ve opel markalı 

Balast: 25Cı0 m3 
> 3000 m3 
• 3000 m3 
> 4000 m3 

Oto malzemeıi: 71 kalem (müteahhit nam ve hesabına) 
Beyıir ve katır nalı yapt.: 4 kalem 

lr:u it, lehhe, lt. !iebze, "· •· 
Ynfka: 1.5 t.-ltl kad .. yıf: 500 k.-yam kadayıf: 500 k. 
Saman: 100 t. 

kapalı z. 

" 

" 

par:. 

paz. 
• 

Kuru yonca: 3650 k.-arpa: 3.7 t.·11man: 2920 k.· aç. eks. 
yeıil yonca: 2.4 t. 

K. ot: 11 t. paz. 
Elma amaaya: 2.5 t.·2ümüıhane: 4 t.-inebolu: 1.5 aç. eks. 

t.-ayn: 3.5 t. 
SıdeyaQ'ı: 66 t. 

Lalaana; 270 t.-praaa: 270 t. 
Balyalı k. ot 450 t. 
Balyeli saman: 300 t. 
Arpa ıeluiye: 3 t.-ıehriye: 5 t. 
Lahana: 4540 k. 

> 9.9 t. 
> 3.6 t. 
> 3240 k. 
• >230 k. 
• 3241 k. 
• 3.o t. 
• 4750 k. 
> 8940 k. 
> 'J.770 k. 

Prasa: 4540 t. 
• 9.9 t. 
• 3.6 t. 
• S240 k. 
• 5230 k. 
.. 2940 k. 
• 3510 le. 
> 3240 k. 
• 3.6 t. 

t > 4750 k. 
> 8949 k. 

• 2770 k. 

(8 Müzayedeler 
804 teneke: 300 ad. 
Kıvırcık koyun: 429 baı·mtle:ı: karaıül: 157 baı·me• 

lu merlnes: 40 ba4-saf m~rinoı: 20 baı 
Y umıı: resimli kitıt reklam araç kenarlı bez üs· 

tlinae harita maden suyu fototraf reaim, safi i
pek mensucat deri taklidi mufamba 

PQlverizatör bakırdan mamul ve Vermerel uıarka: 
35 ad. 

D~kilotn unlar: 4 t. 
Tok ' 11fır razmol: 20 t. 
Ktbpe: 10 t. 
Kırı bakla: 10 t. 

paıı:. 

) 

kapalı z. 
> 

paz. 
aç. eks. 

" ,. 
• 
" 
• 
" 
• 
• ,. 
> 
> 

> 

• ,. 
• 

> 

> 

> 

pu.. 

aç. art. 

aç. art. 

• ,. 

• 

2500 -

m3 1 70 
m3 l 25 
m3 1 70 
m3 1 90 
1300 -

187 50 Kütahya Viliy~ti 

637 50 B.D. Yolları 2 ei lıletme Müti. Ank. 
281 25 • 
382 50 > 

570 - • 
195 - M. M. Vekaleti SAK 

lzmir Lvz. SAK 

Ank. Lvz. SAK 

Niğde VilAyeı i 

Çacak. Veteriner Başmüd. 
193 50 Galatasaray Lisesi SAK 

Hadımköy civarında Yauıviran 
Köyünde Ask. SAK 

Hadımköy Ask. SAK 
k o 07 50 2531 25 
k o 06 50 1462 50 

İzmit istasyon Otelinde Ask. SAK 
> 

476 70 
1039 50 
378 -
340 20 
349 15 
340 20 
378 -
498 7~ 
938 70 
290 85 
476 70 

1039 50 
378 -
340 20 
~49 15 
308 70 
557 55 
340 20 
378 -
498 75 
938 70 

290 85 

238 35 
519 75 
189 -
170 10 
274 57 
170 10 
189 -
249 74 
469 70 
145 42 
238 35 
519 75 
189 -
170 10 
274 57 
154 :i5 
278 77 
170 10 

249 74 
469 70 

14:> 42 

İzmir Lvz. SAK 
Kırklareli Ask. SAK 

> 

• 
• 
• 
> 

• 
• 
> 

" 
> 

• 
, 
" 
> 

> 
J) 

,. 
.. 

14-10-41 15 -

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

8-10-41 
7-10·41 

15 -
15 15 
15 30 1 
15 45 , 
15 -
14 -

9-10-41 14 -
6·10-41 10 -

20-10·41e kadar f 

J ay zarfında 
21-10-41 15 -

14-10-41 14 -

10·10-41 
20-10-41 
20·10-41 
6-10-41 

26-10-41 
26-10-41 
26·10-41 
26-10-41 
26·10·41 
26-10-41 
26-10-41 
26-10·41 
26-10-41 
26-10-41 
26-10-41 
26-10-41 
26·10-41 
26-10-41 
26-10-41 
26-10-41 
26-10-41 
26-10-41 
26-10-41 
26-10·41 
26-10-41 
26-10-41 

11 -
15 -
15 :iO 
15 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
15 -
l!> -
15 -
15 -
15 
15 -
15 -
15 -
15 .:..... 
15 -
15 -
15 -

-- Trabzon Belediyesi 
Anlı:. Orman Çiftliti Mild. 

sah ve cuma 
6-10·41 

14 -
15 -

--
122 50 

1800 -
1200 -
1300 -

l t. Gümrükleri Baş. MUd. 

9 20 Ank. Valiliği 

Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Şubeıi 
135 - lst. Ziraat Mektebı Müd. 
90 - > 

97 5Q • 

7-10-41 

6-10-41 

9-10·41 
2.l-10-41 
22-10-41 
22-10-41 

9-

15 -

17 -
11 -
11 
ll -

* * * 
:29 kalem kırtasiye levazımı alınacaktır. Ba 

ilanlarına. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Çanakale P. T. T. MUdUIUğUaden ıııii 
11.9.941_ tarihinde ve saat 15 de ihale edilmek üzere k ,e 

sası uz.atılmış olan Çanakalede postanesile limana gelece ıııe' 
decek vapurlar arasında 100 lira sabık ve 150 lira ınuhııfll stı 
hk ücreti motörlü kayıkla posta nakliye müteahhitliği.ne oldıır' 
pey muhammen bedele nazaran haddi layık gorülıneınıŞ k detf1 

dun 11.9.941 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlı p. 1 
ne geçirmiştir. Şartnameyi görmek istiyeıılerin Çanakkal.e ,ııil 
Md. lüğüne kanunen istenilen vesaiki haa:ıilen oıezkU~!•O " 
lük odasında teşekkül eden komisyona müracaatları 1 

nur. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Satlnalmaı Komisyonundan: 

5000 metre küp tomruktan hasıl olacak tahtalar 
kalardan Adapnzara nnkledilecck. f 

Çam tomrufanun beher metere küpünün 13, kokoar tılXI ııV 
beher metre küpune 10 lıra bcdc\.tabwın edılen yukarıda yııı:ıl~ 

1
1P 

Aakeri Fabrikalar . U. Miitiurlüt~ merkez satınalma koııı~:la'4 
20.10.941 pazartesı gunü saat le> de kapalı zarfla ıhale e 
Şartname 2 lira '.l) kuruştur. . ~~ 

Muvakkat teminat çam toıı.•ru~u oldu2'ıı takdirde 487' ıır• 
tomruju elJuğu takdirde 3/:>0 lıradır. 

Teklıf mektuplarını mezıtılr güode saat 14 de kadar 
vermeleri. 

d'~ 
Ankara Levazım Amlrliöi Satınalma.t<omisyon""<•> 

:..04 tou Yaahşi cıepolarındnn istasyona ve istaıısyond•0 ~f 
tahmil ve tahliye işi pazarlığı 8.10.9"11 saat 14 ce Ankar• 
ıııiriği Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İıteklilerin yüzde l.> teminntlllriylc komisyona 

ıtm . .......... 
ı-

Mahru Kat, danım, .~d <ı ıld JdJıdıı 
,.,,: 

Çorum Askeri Satm Alm mı yonuo dd 
İkinci maddede yaz.ılı ikı kalem yiyecek ve yakac;ıK ııı:ıe ~ 

teklıf edilen fiyat pahalı göruldüiünden yirmi Jı'ÜD nıüdde 
melcri uzatılmıştır. tıf 

1,500,00ı.J kilo odun muhammen bedeli 28125 lira ili< d•5 
2109 lira ve eksiltmesi 20.10.941 pazarle:.i ıünü saat ıo ur• 
kilo patates muhammen bedelı 6:>UO lira ilk teminat 488 p.l ~ 
eksiltmesi 20.l0.Y4l pazartesi günü saat 12 de Çoruın Sıı 
da yapılacaktır. 

lst nb ı.11 Hava Mmtaka D po mirliğlnd011 
1c 

250 ton kok ve 50 ton kriple maden kömürü satın tıh•' ~t 
Kati teminatı olan 135U liranın Bakırköy malwudurlüi~ 1 

tırılarak makbuz ile birlikte 16.10.941 Perşembe günü 5'
11 şJ 

Yeşilkoy Mv. Dp. Amirliği satın alma komisyonuna ıııurııc ~ 
Malümat almak istıyenler her gün saat 9 dan 1 I >~sf 

Yeşilköy Hava Mıntnka Depe Amirli~i satın alma koJJll 
müracllatları. 

dil~ 
D ıyarb kır Askeri Satmalma Komi&yC>n "" 41 

Aşağıda yazılı mcvaddın kapalı zarfla ekıiltmeleri 27.10·9s,ıı 
tesı ırüııü hız:ılarında yazılı saatlerde Dıyarbakırda askeri 
komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin kanuni vesikalııriyle teklif mektuplarını ihale 
den bir saat komisyona vermeleri. 

Cinsi Mılttarı Fiyatı 

Kilo Kuruş 
Odun 1250000 2,40 
Sığır eti 105000 20 

Teminatı 

Lira 
2250 
1575 

V n Aşkerı Satmalm Komlsyonund , . 
900 ton meşe odunu alınacaktır. Kapalı zarf ile eksiltınes• d• 

pazartesi fÜnü saat 16 da Van ask~ri satın alma komisyoıı"0 

pılacakhr. . le 
Tahmin bedeli '1.7 bın lira ilk teıninalı 2025 liradır. TolıP 1 ı 

nuni ve•ikalariyle teklif mektuplarını ihale sııatinden bir ııı• 
lromiııyena vermeleri. 

1 
Çorlu skeri S tin im Komi yonund•" y 

150 ton odun alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 9.!0.9-11 f 
be günü ıaat 14 te Çorluda askeri satınalma komisyoııund• ~ı' 
caktır. Taliplerin '.l54 lira ilk temin.ıtlarıle belli vakitte ~o 
gelmeleri. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. 

ı ıı•c' * * * Aşafıcia miktarı yazılı odunlar pazarlıkla satı o 8 1 
fi 

Taliplcrinn hizalarında yazılı güo ve saatlerde Çorluda as"e 
nalma komisyonuna gelmeleri. ~ fi 
Mıktan fiyatı teminat ihale güıı 

Ton Kr. Sa. lira 1~ 
300 2 25 506 9.10.941 

1s 
320 2 25 519 10.10.941 ;e 
350 2 ıs 590 10.10.941 

d"jl 
ErJEurum Askeri Satm Alma Ko 'niayonlll'I ~I• 

Beher tonu 850 kuruştan 3000 ton linyit kömürü paı::ırlı~r~ 
alınacaktır. Talıplerln 9.10.941 perşembe günü saat 11 de ~,,5 
da askeri satınalma komisyonuna' gelme'erı. Tahmin tutarı 
r a kati teminatı 3825 Jiradır. 

Beden Terblyasi Umum MUdUtlUğiJnd""rı J 
Umum müdrlüğfimüz için 6 ton meşe ve 6 ton gürgebifi"' 

üzere 1.ı: ton kuru ıoba odunu alınacaktır. Taliplerin 16 ,ıııı'f 
riın 941 salı güııü saat 15 te umum müdürlüğümüz satıP dt 
misyonu tarafından pazarlıkla yapılacak yapılacak ıbıtle 
bulunmaları ilap olunur. 



il. M. V. Sabna1ma Komisyonundan : 
ı,, . 

~.,. rııı 941 cuma gücü ihalesi yapılacağı ilan edilen 14200 li- Cinsi 

M0NAKASA GA!!TDI 

Urfa Gümrük Muhafaza Kıtası Satm alma 
Komisyonundan 

Mık. Tah. fi. 
atı 

Kilo Lira 

l ı le: lh. ne şuret ihalenin 
Tem. le yapılııc. gün saati 
Lira 

~------E-m_ı_a_k __ A_ı_ı_m __ s_a_t_ı_m ___ İş_ı_e_r_i ____ ~) 
Cinsi Kıymeti Teminatı Mevkii Tarih ' ltb "•k iınal edecek makinelerin ihalesi 7. 10.941 ııalı günü saat 

~r edildığinden taliplerin bu günde ı130 liralık teıninatlarile ....... --------------------·------·-----
Müracaat 

Yeri 
ısyena müracaatları. 

I~ "•sıtalar için yedek parç~ yaptırılacaktır. Bu işi yapmağa 
rı •tın 15.10.941 gücüne kadar Ankarada M. M. V. Harbiye 
Jtaetine müracaatları. 

l"' 
9 
1Pı Maltepesi Askuri Satmalma Kom. dan: 

~l tıuıhinde pBzıırlıkla arttırma ve eksiltmesi yapılan 40 a
• ~takımına talip çıkmadıtından tekrar paz rlıkla satın alı· 

her nalbant takımının muhammen lıatı 25 liradır. Nalbant 
~ilınunesi Topkapı Maltcpesinde Ask.eri Satınalma Komis· 

li, torulebılir. ihalesi 8.10.941 çarşamba günü saat 10 da Kct
Yapılacaktır. Kati teminatı 150 liradır. 

1 stonbul Beledlreelnden 
lık Tem. 
303,45 Kağıthane üçuncü pansiyonlu ilkokulunun yıl

hk ıhtiyacı ıçın alınacak muhtelıf cins kuru 
erzak. 

353,69 itfaiyeye ait motirlü vesait için alınacak 389 
kalem parça. 

112,50 Karaağaç nıüessasatı için alınacak. 350 kilo 
mor ve 150 kılo kırmızı et damga boyan. 

132,75 Karaa~aç müessesatı için alınacak süpürge, ha-
,. lat, sıcım, kürek sapı vesaire. 

, in bedellerıle ilk tem mal miktarları yukarıda yazılı işler aytk eksiltmeye konulmuştur. Şartnameltri Zabıt ve Muame-
1 :ıu~u kaleminde görulebilir. lbale 20.10.941 pazartesi günü 
~ e Üaımı Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 

tl eYa mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesik11larile 
lifi ınuan en Hatte Daımi Encümende buluı.malaıı. 

'de levazım Amlrllğl Sabnalma Komisyonundan: 

1 
t döıt köşe halka muhammen fiyatı 12 kuruş olup kati temi-

Ilı •r•dır. Ve 50,000 adet dillı toka muhammen fıyatı 2 kuruş 
' 1118\ı 150 liradır. 
~~la eksiltmesi 7.10. 941 salı ıünü saat 16 dır. lsteklilerin 

~rı,~111 2orwek üzere her guıı ve pazaraıı< züniı kati teminatla-
le Ko. da bulunmaları. 

~ 
1 

Mersin _Belediyesfndn 

9 9 b clelı 750 lıra 8U kr. tutan Belediye çöp aı abalarının tamir 
l ~l tıırıhınde ıbalc edilmek üz.ere açık eksiltmeye konulduğu 
ıp bulunmadığından ihale müddeti on gün tehir edilmiştir. 
'~tarın 7.10.941 ~a ı guoü saat 15 de Belediye Dairesinde 

Eııcumene miıracaat etmeleri ilan olunur. 

l'rabzon Belediye EncUmeninden: 
l~~Yu a an abonelerin haneleri kapılarına talik edilmek 
)' adet pilaka pazarlıkla yaptırılacaktır. 
\i laıınen bedeli 150 liratlır. 
~ ~ '-tı evveliyesi 11 lin 25 kuruştur. 
l~~ ~ıt şartname yazı itleri müdürlüğünden garülebilir. 
~ lttın Salı ve Cuma günleri saat 14 de encümene müracaat-

olunur. 

~~ l••azım Amlrlllii 
No.su 
1 
2 
4 

Satınalma Komlsy-.nundan 
Verilecek tiemir adedi 
1501 bey2ir nah 

1500 beygir nalı 
1500 katır nalı 
1500 katır nalı ~"it ç 

~~tı.ıi yazılı dört kalem nalım demiri ciheti ukeriyeden 

1, 1 
llrtıyle yapılacaktır. 

'- 1 
1 /.llJ.9':11 sah günü aaat 14 le kışlada İzmir levazım amir

'lı~~ -lana komisyonunda yapılacaktır. 
t Ctın belli vakıtta temiaatl riyle 8irlikte komiıyena mü-

'· 
~~~~-~-~~~~-~~~-
~hJre, Et, Sebze v. s. 
._,, 
~2 llfon Aakeri Satın•lm• Komlaronundan: 

3 t 1011 saınan pazarlıkla satın alınacaktn. ihalesi 22.10.941 ıünü 
~et Meı zıfonda a1ker i satına ima komisyonunda yapılacaktır. 
,}' balyelı o abılır. Bayla teli bedelsız olarak cıheti ask.e
r,~rııtccktır. ı alımın bedeli 34650 lira, kati tem inalı ~184 

'Plcrin belli vakitte komisysona relmeJeri. 

~S Ç•tıu Aakri Satmalma Komisyonundan : 
loıı "-t •anıan alınacaktır. Pazarlıkla f ksiltmesi 10.10.941 cuma 
4- ~ 1 de Çorluda askeri satınalma komiıyonunda yııpılacaktır. 

i ~lırıde beher kiloıu 2 kuruş 25 santim, tel balyeli beher 
r1rı llru4tur. Tahmin bedeli 14,60[) lira, temi •ah 1095 liradır. 

betti vakitte komisyona gelmeleri. 

,,, .... 
lı 191•ltepeal Askerl atmalmra Komisyonundan: 

' Zarf lı. Uıulıle 400 ton kuru üzüm sahn alınacaktır. Beher kılosu-
' 11ırıırı~11 fıatı 51 kuruştır. Bu üzümlerin 200 tonu Sirkeci ve 
~'' Çekıncce an barına teslim edilecektir Evsaf ve hususi ıart 
tı Pı Maltepeııinde iÖrülebilir. Aabara ait üzümler bir talıbe 
~, t lı fıyrı ayrı taliplue de veıebileccktir. lhalrsi 31. 10. 941 
t ..!Uııu saat ı l de komisyonda yapılacaktır. Talipler muvakkat 
cııa, lı.buzile kapalı zarf mektuplarını belli ıünde aaat 10 a kadar 

\'ermeleri lazımdır. 

Patates 13200 2440 183 aç1k eksiltme 8.10.4ı çar· --- --- --- --------
Kuru sofaa1 12000 1440 108 • < 8.10.41 şamba 9 iki oda 
Nohut 12000 1920 144 c c 8.10.41 • 

1800 135 Mercanda ltneci aan lıt. Defter· 13. 10.41 15 

Mercimek 8000 1040 78 • < 8.10.41 < 10 
darhtı 

ekınek pişirme 260400 5208 391 K 1 f t.l 10 41 10 apa ı zar 7. • Kiğir 

A) Yu~arda cin., ve miktarları yazılı beş kalem ayniyat hizalarında oda 
540 40,5 

alt katında 3/5 kapı 
No h. 

lüyükçar~ı Astarcı ban 
alt katında tı, 13, 

• 13.10.41 15 

gösterilen gun ve saatlarda Urfa ıumruk muhafaza kıtası satın alma 14 Ne. lı. 
komisyonunda satın alınacaktır. 96 M2 

B) Kapalı zarfla alınacak kaleme girmek isteyenler ekmek pişirme
nin hizasını4a göstt-rileo ihale saatıodan bir saat ev\•el zarfını ko uis-

225 17 Fenerde Tahtamiaare 
mab. Köprübaşı cad· 
tiesi 7., 9, 11 N•. lı. 
Beyoğlu Bülbül mah. 
Kavun so. E: 16 Y: 8 

13.10.41 15 
arsa 

yona vermiş bulunacaktır. 132 m2 130 10 ) 13.10.41 15 
C) Şartnameleri okumak isteyenler ıözü geçen komisyonda her arsa 

gün görüp okuyabilirler. 

D) İstekliler girme isteelikleri kalemin hizasıntia göıterilen teminat Dükkanlı 55 
akçesini Urfc1 gümrük mubafazı nznesine ya ırıp vezne makbuzu ve- ey 2148 hisseıi 
ya banka maktuplarile şartoaa enin dördüncü maddes ı u.::le kendılerinden 

4,'>0 

No. it 

Kadıköy Osmanata mah. 
Kuşdili ~o. 57, ~9 No.h. 
Kauıkoy Oımanata mab. 
Tayyareci Sami se. E: 54, 

> 13.10.•U lS 

istenilen vesikalarla bırlıkte geleceklerdır. Kag-ir ev 3340 24J 13.10.41 ıs 

Gebze Aakeıl Sat.nal ma 1(omisyonunllan: 

Aşağ'ıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ya· 
zıh ıun ve saatlerde üebzcdc askeri satıaalma komisyenunda yapı
lacaktır. Taliplerın kanuni yesıkalarıle teklıf mektuplarını ihale saat
lerinden bir saat evvel komısyona verınelerı. 

Cınsı Mıktan Tutarı Teminatı İhale i:'Ün ve saati 

Nevşehir üzümü 
Sığır eti 
Sadeyağ'ı 

Kuru soğan 
Patates 
Lahana 
Meşe odunu 
Kuru ot 
Saman 

Sabun 
Toz. şeker 

kilo lira lira 

30.000 12.000 900 
270.000 108.000 8100 

30.000 54.0üO 4050 
60.000 4.500 .:S37 50 

180.000 .ı.7.00U 2025 
150.000 10.500 787 50 

4.500.000 48.37!> 3628 13 
3.600.000 102.000 12.150 
:ı.100.000 108.000 8100 

24.000 15.600 ll70 
15.000 7.200 540 

27.10.941 
25 • • 
21 t • 

21 • • 

20 ) 
29 > 

29 • 
28 • 
28 1 

27 • 

• 

) 

• 

• 

10 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 

Ankara Levazım Amlrlıği Sahnalma Komisyonundan 

Kapalı zarf usulile 255 ton bulgur satın alınacaktır. Çuvallı be· 
her k.ilosunc1 tahmin edılen fiy;:.tı 15 kuruş olup muhammen bedeli 
38250 lıra ve ilk teınınatı 2869 liradır. 

ihalesi 9. 10.941 perşembe günu ırnat 11 dedir. Taliplerin teklif 
mektuplarını ıhaledcn bır saat evveline kadar komisyona vermeleri 
prtlır. Evhaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülür. 

Galatasaray Lisesi Satınalma Komisyonundan: 
Muhammen F. Miktarı ilk teminatı 
Ku.ruş Kilo Lira 

35 
23 
17 

2500 
4000 
1500 

193 50 
elma Amaıiya 

> Gümüşhane 

> lnebolu 
15 3:>00 Ayva 
Yukarıda yazılı yemişlerin 21.10.941 salı günü saat 15 de liseler 

Satınalma Komisyonunda açık. eksiltmesi yapılacaktır. İstekliler ka
nuni vesikalarile gelmderi. Şartname Galatasaray liscsindedir. 

(DEVAMI D0RD0NC0 SAYrADA) 

Teknik Okulu Satınalma Kemisyonu Başkanlığından: 

Yıld.zıla bulunan okulumuzun 499 lir.ı 26 kuruş keşif bcdt>ili lıa· 

mam kazanı ve t,.ferruah tamiratı 6. 10. 941 taribıne rastlayan pa· 
zarlesi günü saat 11 de Gümilşsuyunda Y. Milhentlis Mektebi mu ha· 
&ebesinde toplanacak olan Komiıyonumuzda pazarlıkla yaptırılacaktır. 

llk teminat 37 lira 45 kuruştur. isteklilerin şartnameyi görmek ve 
ilk teminatı yatırmak üzere Yıldızdaki Okulumuza ve pazarlık gilnll 
de Y. Mühendis Mektebi muhuebeıinde bulunmaları. (8391) 4-4 

T. C. 

llRL\AT 
BANKA51 

Odalı 35 l, 38 26,50 
dükkanın 

2/8 hissesi 
Ahşap evin 85 6,50 
30/10l4 hissesi 

Odanın 30 2,50 
45/270 hissesi 

920 M2 320 24 
arsa 

Dök kan 
269/4'l24 
aissesi 

Odalı 

dük~ anın 

1748/2520 
bisseıi 

86 6,50 

839 63 

Y: 2/1 No. la 
Kadıköy Osmanata mah. 
Söğütlüçeşme so. E: 159, 
Y: 304,l No. lı. 

Kadıköy Osmanata mab. 
Çilek so. E:l22 Mü. 

Y: 59 No. lı. 

Tabtakalede Balkapanı 

h•n üst 'katında 12 ka· 
pı No. lı. 

Üsküdar Murat Reis mah. 
Çıkmaz Binbaşı ıo. 
E: 8. Y: 10 No. lı. 

Eminönü Yavuz Sinan 
mala. Mahmudiye caddesin· 
de E: 4, 6 Y: 2 No. lı. 
F enerae Küçük. Musta-
f apaşa mab. Küçük Muı· 
taf apaşa caddesinde E: 
49 Y: 69,69/1 kapı 

No. lı. 

Ev 1/2 
hissesi 

360 27 Galat ada Yazıcı mah. 
Dibek Hocaali so. !.: 
58, Y: 34 Ne. h. 

) 13.10.41 ıs 

• ıJ.10.41 ıs 

13,10.41 ıs 

> 13.10.4l ıs 

• 13.10.41 u 

• 13.10.41 ıs 

) 13. 10.•1 ıs 

r lnhısarlar U. Müdürlüğünden : l 
'1.----------------------------------r 

1 

2 

3 

Nümuneleri mucibince pazarlıkla <29 • kalem kırtasiye L•vaıumı 
satın alınacaktır. 

Puarlık 17.10.941 cuma gilnü saat 9.30 da Kabataşta Levuım 
Şubesinde müteşekkil Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

N ıimuneler her giln ötledea sonra bahsi reçeo Şubede rörile-
bilir. (8883) 1-l 

* * • 
1 - el> acet eski ve büyük demir pıra kasası paaarlılda satıla

caktır. 

2 - Pazarlık 10.10.941 Cuma günü saat 9,40 da Kabatqta Le
vuım Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

Cinıi 

Galvanızlı 2 1/2 cm kutrunda 
boru 

Aynı maktada yangın mus. 
• tevkif > 
) 

• 
• 
) 

dirsek , 
T. 

y anrın malzemesi 
Fıçı tapaıı 120Xl4-15X6 
Baş çemberi 
Koltuk > 

Göbek • 
Muşamba dikmefe mahsus iplik 

l - Yukardaki malzeme liste 
satın alınacaktır. 

* •• 

Miktarı 

~~O metre 

3 adet 
3 • 
10 • 
10 » 

14 kalem 
500 adet 
100 kg. 
100 • 
100 > 

1000 metre 

) 
) 
) 

(8743) 3-3 

Paurhk pldi 
Gilnl iaati 

) 10/X/941 
) 
) 

10/X/941 
14/X/~l 
14/X/941 
14/X/941 
14/X/941 
14/X/941 

10 20 
19 lO 
10 3S 
10 3) 
19 30 
9 30 

ve nüınune mucibince pazarlıkla 

il - Pazarlık, hizalarında rösterilen filn ve ıaatlerde Kabataıta 
Lenz.ım Şubeıiode mületekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Liste ve nümuoeler her fÜn ötleden aonra ıizil reçea 
Şubede görlıleltilir. (8698) S- 3 

İstanbul Jandarma Satınahrıa Komisyınundan: 
Mevcut evsafııameye uyrun c2864• liralık kundura kösele1i 20 

Birinciteşrin 941 pazartesi rilnil saat on lteıte Takıi•·Ayaapaıa~aki 
Komisyonumuzda açık eksiltme ile satın alınHaktır. Köıelenin bir ki· 
losuna tahmin edilen fiat dörtyüz yirmi yedıbuçuk kı.ıroı ve ilk t••İnatı 
c214 • lira c80ı kuruştur. ~art kig-ıdı Komisyonda her trtın rörille
bilir. lıteklilerin ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektob• 
ile belli saatte Komiıyouunmuzda bulunmaları. (8905) 1-4 

imtiyaz Sahibi ve Yuı itleri Direktöril: lSMAlL GlRlT 

Buıldıb y.,.. ••MD••lr•- .......... lıteahwl 



SOOEM!. ANN!! No .ı.P20 

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

Ville et Province 
3 mola Ptn. 450 
6 • • 850 

12 • .. 1500 
Etraoıer: 12 moiı Ptrs. 2700 

Le Ne. Ptrs & 

DIMANCHE 5 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 
ADMINISTRATION 

Galata, E.91ci Gümru~ Cad. 

No. 52 

_.-:-
T lephone: 49442 

1 
Poar la Pnbliclt6 ı'adresaer 

l l' Admialıtration 
Journal Professlonnal des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

·-------,·-(le 

Tableau Synoptique des Actjudications Ouvertes Aujourd'hui 

ObJet de l'adjudlcatlon 

Adju .. ications au Rabais 

Mode 
d'adjndicat. 

Priıt Caution. Lieux d'adjudication et du 
estimatif provisoire Cahier de!I Charge9 

Cenatructlone-R6paratien-Trav. Publlca·Mat6rlel ile Conatructlon·Cartographle 

Jours Heures 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

lsta nbul B lediy sinden : 
Tabmin b. ltlt lem. 

---- ---- ç.• 
131oc. 982 811 0 ' il~ - ' ' ' 1 k pirıO J - o aru aceze muesses sı ıçın n ın aca o 

ı 
fasulye, mercimek, kuru üz.üın, sııllf'• 
kuru bamya ve bulgur. e 

5514 50 41'3 ~9 Beyoğlu ve Zührevi hastalıklnr bastııb511ib 
Zeynep Kamil doğum evınin yıllık 

17-10·41 16 -J için nlınacak muhtelif cins yaş sebıe·ıııe 
14-10·41 - -,· Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yaıı\sU~ 

Conıtr. bara~ue rarıılieo a la saline d' Alibaba: 3 p. Publique 
Conıtr. pont en laois • 

Dir. Pr. Menepoles Ank. 
84 15 Conseil de~ Aneiens du Village 1122 -

gıdaive sahn alınmak üzere ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle e~ 
. 13-10-41 16 - konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürluğil ' 

Pirkinik de Sivas 
Repar. ltltiue gendarmerie ı 9055 25 679 14 ~ir. Trav. Pult. Nitde 
Repar. konak rouvernemental kaza Nevıehir > 6500 - 487 50 " 13-10-41 15 - görülebilır. dl 

ll-li·41 11 - ihale 16.10.941 perşembe günu saat 15 de Daimi E. cur:ııe; 
18-10-41 11 - lacaktır. Taliplerin ilk temınat mnkbuz veya mektupları ~~df 

ait Tıcaret Odası vesikaları ve kanunen ibrazı lazım gele 1 
,, 

Conıtr. bitisae 3-•me Sectioo Gendarmerie Ayvacık > 4000 46 300 04 Gir. Trav. Pub. Çanakkale 
Repar. 1tati11e Casine Publique 625 47 Vilayet lzmir 

Predulta Chlmlques et Pharmaceutlques-lnstruments Sanltalre&·Fournlture 11our Hopitaux ~aile ile 2490 num rnlı kanunun tarifatı çevrcsınde haııtlı: 
7 -l0-41 14 30 teklif mektuplarını ihale glinü saat 14 e kadar Daimi En .JJt 
lO-l0-4 ı lO - mel~ri lazımdır. 

Sel ammoniac: 250 k. Gre a gre Com. Ach. lntend. Mil. lzınir 
Medieamentl: .C6 lota (ai) 1375 - 103 13 Hôp. Maladies Centag. lzmir 

HablllEment • Cheu••ures • Tlssua • Culrs 

Cnir pr. ıouliers Publique 2864 - 214 80 Com. Ach. Gendarmerie lst. 
Toile coloree pr. doublure : 

205 P.) 
15000 m. (cah. eh. Gre a gre lem. O 27 25 6131 25 Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlc. 

20·10-41 1~ -
8-10·41 11 -

Confection oniforme: 810 complets, paletot: 600 p., 
caasquette: 500 p. 

Pli cach. 23225 1741 88 8 eme Exploit. Ch. Fer E.tat İzmir 27-10-41 16 -

Traveaux. d'lmprlmerle - Papeterle - Fournlture de Bureaux 

mpression caroet de tir.: 31080 exemplaires 
·Articl .. d'imprimerie: 62 leta 
Fourııiture de bnreau: 2t lots 
Papier carboo a ııleulıtle feuille: 26000 p. 

Gre i gre 

Gre a ırc 
Publique 

Dir. Gen. Lirue Sportive Ankara 14-10-41 15 -
Com. Aclı. lntend. Milit. Ank. S·J0·41 19 -
Com. A. F.con. Menop. Kabatache 17-10-41 9 30 

1300 - 97 50 1 ere Ex.ploit. Cb. Fer Etat H. pa1a 20-10·41 14 -

Bol• de C•natrucUon. Planches, Charpente 

Madier en orme: 51.800 m3 Pli cacb. 3418 80 256 41 1 ere EJ(ploit. Cb. Fer Etat H. pa,'l 20·10-41 15 30 

Trllft•port - Chergement - D6chargement 

Tranıport postaux 
Trav. cbara-oment et cıiechargement: 204 t. 

Combuatlble • Carburant - Hulles 
Boh de ehline: o t., id d'orme 6 t. 
Matiereı explosives (ai) 
Boiı: 150 t. 
Charbon liınite: 3000 t. 
Boiı: 300 t. 

• 320 t. 
• 350 t. 

Dlvers 
lallast: 2500 m3 

• 3000 m3 
• 3000 m3 
, 4000 m3 

Articles pr. autos: 71 lota (au nom et pour compte 
du feurniaaeur) 

Auto ele 6-8 eylindres Moa. 3f o• 40 et marque 
F ortl, Chen•let, Stp~eykeer et Opel 

Plaqae pour mettre aux portes deı abonneı de l'eau 
potable: 1508 p. 

Fabric. fer a cheval et a mulet: 4 lota 

Pr ov ı • 1 on• 
Haricoh: 39 t. 
Riı: 19 t. 
Youfka : 1.5 t., tel kadayif 500 k., kadaif plat 

soo k. 
Paille: 100 t. 

Gre a rre 

Cre a gre 
Publique 
Gre i rr6 

• 25500 -
> le k. O O.! 25 
> le le. O 02 25 
• le k. O 02 25 

Pli cach. le m3 l 70 
• le m3 1 25 
> le m3 1 70 
• le m3 1 90 

Gr6 a rre 

Gre a ıre 

Gre a gre 

Gre a gre 

, 

1300 -

2500 -

150 -

10148 -
9880 -

Dir. P. T. T. Çanakkale 
Com. Ach. lnteod. Milit. Ankara 

Dir. Gen. Lirue Sportive Ank. 
Dir. Ecole Aıricole Viliyet lıt. 
C. A. Milit. Çorlu 

3825 - C::om. Ach. Milit. Erzurum 
506 - C. A. Milit. Çorlu 
519 - > 

59~ - • 

637 50 2 eme Exploit. Ch. Fer Etat Ank. 
281 25 
382 ~o 
,70 -

• 
• 

195 - C. A. Minist. Def. Nat. Ank. 

187 50 Vilayet Kütabya 

dans 1 moıs 
8-10·41 14 -

16-lG-41 
16-10-41 

9-10-41 
9-10-41 
9-10·41 

10-10-41 
10-10-41 

2i·l0-41 
20-10-41 
20-10-41 
29·10·41 

8-10·41 

15 -
11 -
14-
11 -
15 -
15 -
16 -

15 -
15 15 
15 30 
15 45 
15 -

1 4 • l 0-4 l 1 5 -

11 25 Municip. Tra9zon Mardi et Vendredi 14 

Cem. Ach. lnteod. Milit. İzmir 

760 50 Com. Ach. Mil it. Bola yır 
741 - > 

C. A. lotend. Milit. Ankara 

• 

7-10-41 14 -

6.10-41 11 -
6-10-41 11 -
9-10-41 14 -

Tr~fle ıeche: 3650 k., orıe: 
trlfle verte: 2.4 t. 

3.7 t, paille: 2920 k., Publique Vilayet Nifde 
9-10-41 10 -

jusqu'au 20-10-41 

Foin: 21 t. 
Beurre: 60 t. 

Cboux: 270 t, • peirreaux: 270 t. 
Foin en balle: 450 t. 

Paille en halle: 300 t. 
Paille en balle: ~JO t. 
Oirooııs: 46.8 t. (aj) 
Po111me de terre: 50 t. 
Foin •o balle: 1400 t. 
Foin en ltaıle: HOO t. 
Paillo en balle: 1000 t. 
Fein en balle: 576 t. 
Paille en balle: 345 t, 
Pomme el' Amasya: 2.5 t. • id, de Gümüşane: 4 t, • 

id d'lnebolu: 1.5 t. -Goinr: 3.5 t. 

Gre a gre 
Gre a ırre 

• 
Pli caeh. 

Gre 8 ır~ 
Publique 
Gre a rre 

• 
Gre a gre 

) 

• 
Publi ~ue 

- - Bir. Pr. Veterinaire Çaı:alc. dans 1 mois 
14-10-41 14 ·-Com. Ach. Milit. Yamviran de 

Hadımköy 

Com. Acb. Milit. Hadımköy 
le k O 07 50 2531 '.l5 Com. Acb. Milit. (2 l'Hôtel de la 

Station d'İzmit 

ıo-10-41 

20-10-41 
11 -
15 -

le it O 06 56 1462 50 

65t0 - 488 -
le k O 05 50 37958 20 
le k O 05 50 5100 -
le kO 04 50 3375 -

le k O 05 50 2375 -
le k O 04 50 1165 -

193 50 

> 
C. A. Milit. Yassıviran de 
Com. Ach. Milit. Söke 
Com. Ach. Milit. Çorum 
Cam. Ach. Milit. Balıkesir 

• 
• , 
, 

20-10·41 15 30 
Hadımköy 6-10-41 15 -

7-10-41 11 -
20-10·41 12 -

ju9qu'au 25-10-41 
jusqu'au 25-10·41 

> 

> 

1 

> 

Com. Ach. Lycee Galatasaray 21· 10-4 l 15 -

lı:mir Lt: vazım Amırliğl Sabnalma Komi :.yon"" 
Cinai Mıkdarı 

Arpa şehriyesi 3000 kilo 
Şehriye 5000 kilo 

Yukarıda cins ve miktarı yaz.ılı iki kalem şehrıye 
verilen fint pahııh görülduğiıııdeıı tekrar peznrlıklıı 

o'' 

nacaktır. . ı,e' 
ihalesi 6.10.941 pazarteıi güoü s ııt 15 te kı~lad!l lzınır 

Amirliği Sııtınalma Komısyonunda yapılacaktır. 

Talıplerin belli ıun ve ıınatto loıninatlariyle 

müracaatları. 

d•ıı: 
Erzincan Ar.kert Satmalma Komisyonun 

Beher kılosuna 8j kuruş fiyat tahmin edilen 22 bin "11~ ı 
eti lcııvurmasuım kapalı zarfta eksiltmesi 16.10.941 prrşerobe g ıJ' 
12 de Erzincan s tınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhaoı ısı' 
deli 18700 lira ve ilk ~eminn• ı 1200 lira 5'1 kuruştur. Şarttı~ıP 
misyonda. Evsaf kot uu bütün garnizonlarıııda mevcuttur. 'f• ' 
ların uelli gün ve saatle ooa kadar teklif mektuplarını ~o 
vermeleri. 

iç al Otım n Ç viröe MUd rıuaunden : 
Kental Kilo Cinsi Muh. Bed. KuruŞ 

34 30 Karışık kömür 50 
56 30 Karışık odun 20 t'ııt 

İçel vilayetinin Mersin kazası dahilinde Buldukbeleni oe~ıl' 
manındaıı 34 kental 30 kilo karışık kömür ve 56 kental 30 
tık odun satışa çıkarılmıştır. ~ 

Beher kental mamul kömürünün muhammen bedeli JO "" 
kuruştur. 

Şartnameyi ıörmek istiyonlerıo Mersin Orman 
racaat etmeleri. 

Satış 9. 10.941 giinü saat 15 de Merı.in eı ıııan 
pılac.ıklır. 

. , 
bölge şeflıJ• 

bölıe şeflıl' 

Satış umumi olup açık arttırma u.su1u ıle yapılacaktır. 

Muvakkat temınntı 3 liradır. 

Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki ıetirmeleri lizıındır· 

Tavşanh Mahya Egrlgö.z MUnferid Orman 
Ş fil inden : ~ 

Bölıemize ait Tavşnr.lı kazasının Mahya Eğ'riıöz devlet orııı / 
mevcut ve 941 ıenesi knt'ıyatından mutehassıl 2235 ııdet ~l 
1334 metre mikap 673 Jesimetre mikap numaralı, dam2"alı• 
soyulmuş ve baş keııne pnylan mevcul çam tomruğ'u aÇ1~ 
ile sahsa çıkarılmıştır. •' 

Arttırma 13.10.941 tarihine ınüsadıf p z.urtesi günU •:el 
Tavşanlı kazasında Eğrigöz Mııhya Münferid orman bölfC • e 
nasında to,,lanacalc olan satış komisyonu huz.urile icra edilec, 

l~bu tomruklardan 431 aded mundıli 255 metre mıkiP ,~ I 
metre mikap miktarı Balı köy istasyon deposunda ve ıs94 .~ 
adili 1079 mette mıkab 281 desimetre mİKfıb miktan Ç•' 
ara depo!lundadır. 511ıt1 

Bu tomrukların Bnlıköy istasyon depoauotia talibine te 4J I 
mek şartile beher metre mıkabına muhammco bedel 18 lirli b'' 
ve Çatak ara deposunda talıbine teslim edılmok. şıırtıle be 
mikabına muhammen beıılel 15 hra ır . 

Teminat akçesi yüzde 7.5 hesabıle ı567 liradır . 
Bu işe aiti açık artırma şartnameleri Ankara, lstanb01• 

Orman Çevirge Müdürlüklcrile Dursunbe
1

y Oevlet Oraıaıı:ı 
Revir Amirlıği ve Bölgemiz satış dosyasında mevcuddur. ~~J 

Talipleren ihale fiinünde hazır bu uıımaları ve bu hu•0 't; JI' 

almak istiyenlcrin Bölge Şefii~ino m üracaal etmeleri ıu:.ı:ulll 
lunurr 


