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ABONE ŞARTLARl 

Türkiye için Kuruş 

3 Aylıtı 450 
6 850 

12 t 500 
Ecnebi memlek,.tler ıçın 

--.::_ _ Aylığı 2700 

....___ SA YlSl 5 KURUŞ 

Gunü geçen nushalar 
20 kuruştur 

üccar 

EKONOMi 

ı._ Et meselesi 
~ ~lllanlarda yolu1aa girmiş 

1 llnen et meselesinin aldı· 
'e pe-rak ndeci kasapla· 

laman gene et bulama· 
~rine fıyat murakabe bü· 
1
' 11hu1 kasaplnrma başka 

} " et tedarikıne imkan ve-
Sttııı bir formul hazırlamnk

tılclur. Bu formül f ıyat mu

"-aıiıyonuoun ttklıf ve 
•rıotunacakhr. 

lnurakabe bürosu, lstan· ,r••n borsası pay ınahallın-
1 kasaplık. hayvan satış İn· 

"-ıı huıüne kadar teessüs et

"' toptar.cılar eline kalma· 
~ Q lıtanbula kendı hesabı· 

-·" ~"' 501t kasaphk hayvan 
' lllunferit sürü sahipleri· 
"~Ye edilmesini ltiJnların 

"llleden, pay mahalline 
tetirebilmelerı için kolay

• ~'-terilmesini teklif elmek

\t a tekilde köyünün celep 
~•ııcıtaı- gıbi mütavassıtlara 
'1ıııatlan kendi kendıne İs· 
~ıaphk hayvan getirıp 

~'11ttırılmış olacağı kana
ht. B tedlııırin gerek ce
...;ıtae toptancı mutavas-

' 
1nde ne derece miles't\ tı henüz. bilınemezse de 

\be tedbiri olarak bunun 
'-a~uvaffak bir netice ve

ll • unmaktadır. 

zeytin fidanı 

hğıtılıyor 
ııltıı l.ildiıiliyor: 

\~ ıeytincilitı ilerletmek 
Y•111aak i~a laer yıl hal

'tılı zeytin fidanı datıtıl-
'' 811 yıl da on beş bin 
tılacaktır. Şimdiden ye· 

le •lup öııümüzJeki yıl 
. bk fadan sayısı da 50 

•tıtıtan f ıdanlar çekir
~htiıtirilmekle olup, fi· 

ı/ Yatına girince atılan-

tevzii 
il b' ti •r ır.üddet evvel An-
~ıp Başvekilimiz tara-

._,lt Ql edilen ve keodileri
ler verilen manifatura 

t tacirleri heyeti bu haf

t. ~tekrar Ankaraya gi
'ııQı eyet buraya ıcldıkten 
\~taş ve manıfatura tacır· 
)~~ilde toplantılar yapıla· 
~'ıiıı· lllakamlardaıı yapıla· 
~t 1 hesaplara musteuil 
&

11 
tapor halinde ha:ı.ırlıan· t,

11 
tapor Turkiyedeki mev· 

~-Qıerısueat labnkaİaı anm 
ı ı!;~l(lu gerekse yünlü i

"•• 9 seneı;ıne kadar tees-
' «ıları k · lıc umaş ve ananı· 

•retb tal •nelerıne mutesa-
"''ınd· 1.L ır • Yal naz bundan "t ,~tı . 

tı.ı, •çın alınacak kumaş· 
ıf, tdilecektır. 

ı lııta - -
l\ıı~ • )unlu mensucat ta-

't lray . "k -e k a gıt tı len sonra 
'ıi .. 1 tıııat vekaletleri mü

"'tı d >allıl e iştirak yle toplan· 
~ ' ak ve bu mesele yeni 

•t~'Ptedilerek tevzialta 
Ctktir. 

HAB L 

Türk•Macar kliringi 
Şehrimizde bulunan Macar ti· 

caret hryeti lstanlaul piyasasıada 
tetkiklerine devam etmekted"r. 

Haber aldığımıza gö e bugün· 
!erde Mac rıstandan şehrimıze 

bir ticaret heyeti daha gelecek
tir. Bu h"'yet Türk Macar kli
rıng aıılaşmasırun tatbıkah t.lr:ı· 

fında 1 icaret Vckaletile temas
larda bulanacaktır. 

Bu teklıflerde deı hal 2'Önderi
lecek manıraturalara karşılık ola
rak mütemadiyen ayçiçeği talep 
edilmekteoi~. Bu sebeple ayçiçe
ği fiyatları bu daimi hlepler kar
şısında mutemadiyen yükselerek 
21,5 kuruşa kadar fırlamış! ır. 

Avrupada bu maddenin harp 
ve gıda sanayiinde kull'anılmakta 
olduğu tahmin ıdilmektedir. 

Kadın çoraplarını hangi 
eller topluyor 

Kadın çorapları üzerinde 2'Ö· 
rülmekte olan f yat yüksekliği ve 
spekülasyon lıaareketleri elan de· 
vam ıtmektedır. 

Şehrimizdrı k..Jdın ç r .. bı im.,t 
etmekte olan bütün fııbrıkalar 

tam bır suretle f aalayette oldukla
rı halde piyasada çorap miktarı 

aza.lmakta ve fiyatlar da yüksel
mektedir. 

Alakadarlardan yaptığımız. tah
kikatta bazı yüksek sermayeli ta· 

cirlerin kı" mevsiminin bidayetin· 
de mühim çorap stokları vücude 
getirmekte oldukları bu suretle 
ihtiyacın arttı~ bir zamanda fi· 
yatları yükıelterck depolarında 
bulunan malları el altından iste· 
dikleri kimselere yüsltek fiyatlarla 
satmak niyetinde oldukları nnla· 

şılmışhr. Alakad r makamlar bu 
keyfi harekete mini olmak için 

lü urr.1u tedbirleri alrnıyl! l a.ln· 
mışlardır. 

Adanada yollara parke 
döşeniyor 

Adanadan bildiriliyor : 
Belediye yolların parkelenmesi 

için çalışmalara başlamıştır. ilk. 
iş olarak, Ordu caddesi, Salcılar 
yolu, Mirzaçelebi yolu parke dö

şenecektir. 
Bundan başka, birinci smıf cad· 

delerden sebze hali ve Saydam 
caddesinin de parke olarak iıışası 
ihale olunmuştur. Bu caddelerin 
analağım tesisata bitmiştir. 

Kale kapısındaki hal meydanlı
ğı da patkelenmcktedir. Belediye 
100.000 parke almıştır. Bunlarla 
diğer mühim yolların bazı kısım

ları parkclenecektir. 

Avrupadan manifatura 

teklifleri geliyer 
Son rünlerde şe.hrin izdeki ala· 

kadarlara İtalya, Macaristan ve 
diğer laazı Avrupa memleketlerin
den manifatura teklifleri ıelmek
tedir. 

ZiraatiR inkişafı için tedbir 
alınıyor 

Ankadan bildiriliyor. Buıün 

Ziraat Vekilıti mibtcıarı, umum 

ÇARŞAMBA 

HER G ÇIKA 

Ark. Lvz. SAK 
YufL:ıı. tel ve yaıısı k dayif 19 O 
Kırmızı mcrcıaıelc ve n hut l l 

ArıKara Va ıl ğı: 
Oda tadili 1 QlO 
Deftf'r 'e evrakı matbua 1910 
Bisiklet 1 :1Cı9 
Şose tnmirı 190J 

Ardahan Ask. SAK 
Bulgur 1904 

Ask. Fabrıkalar U. Miıd. SAK 
flılamur lcaluı 1919 
Tutya 1~19 
Y aslık ve yııtak kılıfı ve yatak ortuıu 

191) 
Y ııylılc çelik tel 1 22 

Çorum Vılayetı: 
Ç~ltek mııdcn kömı.irı.i 1~21 

Çorlu A k. SAK 
Odun 1920 
Labıına ve praın J 18 

D. D. Yolları: 
Minyum sulyen 1 09 
Tutla 1911 

Deniz Lvz. SAK 
MubteLf demir, boru, rak r, d rsek v.11. 

ltJ2.l 

D. B yazit Ask. SAK.: 
Sabun 1 ıı 

Bu ı:ur Ye aadeyatı 1921 

Erb .. _ bt.l oıy~ı;ı: 
Beton kaldırım inş. 1911 

Erzurum Ask. SAK 
Linyit kömürü 1920 

C.Skışehir Ask. SAK. 
Düten ••manı 1905 

Hafiımköy U,ak Tabiye Ask. 

SAK 
Sadeynğ"ı l <)22 

İçel Orman Çevirge Müd.: 
Karı~ık kömür ve odun 1913 • 

lst. Komut. SAK 
Kereste nakli 1922 

!st. Hava Mıntakıı Depo Amır.: 
Bısiklet 1911 

mfırlürlni, Vekil Mı hli• Erkll't-nir. 
reıslığinde bır toplantı yapmıştır • 
Bu toplantıda memleketimızııı 
bıı2'ünldi zirai vaziyeti üzerinde 
görüşmelerde bulunulmuş ve zi· 
raatimizin daha fazla inıdş f, ıçın 
alınacak tedbirler tesbit edilmış· 
tir. Bu arnda memleketımizın 
muhtelif mıııtakalarındaki boş a
razinin ormıın haline sretirilmesi 
ve nehir boylnrındaki boş arazi· 
nin de devlet elıyle işletilmesi ışi 
kararlaştırılmıştır. 

Yapağı beyannameleri 
Neşredılen bir Koordina yon 

kararile hiıkumetın bazı vıliiyet· 
lerde bulunan yaprağı atoklarına 
el koymakla olduğunu yazmıştık. 

Kararname hükumlerıne göre, 
ıehrimi:ı.de de stoklan mevcut o· 
lanlar buolarm cins, miktar ve 
evsafını ~östt.rir beyannameleri 
alakadar makamlara oıldırmeye 
başlamışlardır. 

Beyanname müddeti bu ayan 
12 nci günü akşamı bıtecektır. 
Bu ana kadar elındek.ı yap ğıları 
bildirmiyenler Mılli Korunma 
Kanunu hükümlerine göre tecziye 
edı leceklerdır. 

Beyannamelerini verenlerin 
mal'ara hükOwetçe ııalın alınmış 

telakki olunacak ve bedelleri Tı
caret, İktisat ve Mılli Müdııfan 
Vekaleti aıümessillerinın 4 nısan· 

da teııbit ettiklerı yapağı fiynt· 
lan üıerindeu ödenecektir. 

zı 

-1 

a 1 a knl ri er .tes anlı boğlama 
1 ri 1'1 5 

. SAK 

yap. 

K. meroimek 1913 

Marı.para u~sü Bahri Komut.: 
Sa eyatı l 121 

i\ eriç Sa lıJleri Şube Mud.: 
Eti r e Mer ç köprusu mansap cıhetin• 

d ve l:: İrnc b hçcleri on n:ieki tu• 
1 ni t.ıa antınıtı 283 m. temdidı 1915 

• 1 V a e i SA ( 

~ 'Y 
Kırılmı~ aobıılık odan 1916 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
K. ot 1921 
Denur bukül 1921 

Toprok Mah ulleri Ofisi izmir 
Şubesi: 

DöL:üntü unlar 1920 • 
Trabzon Ask • .SAK: 

Bulgur 1918 

Urfa Gumrük Muhafaza Taburu 
SAK: 

Ekmek pışimeıi 1916 

Yüksele Mühenciis Mektebi SAK 
Paltoluk kumaş, iılcarpin 19 
Reçel 1908 

Tcp~aıı Eşya fi~a·ıarı 

yükseldi 
Ticaret Odası, bu senenin ilk iki 

ayına ait toptan eşya fıyntları en
deksinı neşretmiştir. Bu endeks 
harbin ikinci yılının ilk aylarında 
harbin dışında bulunan Turkiye

nin en mühim şthrınin toplan eş· 
ya fiyatlarını tebarüz ettirmesi 
itibarile çok şayanı dikknttır. 

Endeks göstermektedir ki 1939 
senesi ilk iki ayında lstanbulda 
toptan eşya fiyatları gıda mad
delerinden 1940 senesine nazaıan 
yükııek ve daha ziyade 1939 se· 
nesi fiyatlarından çok fazla dar. 
Hatla ikinci ayda gıda maddeleri 
fıyatlan 939 senesi vasatisinden 
de çok açılmıştır. Bu suretle 1935 
senesinden itibaren gıda madde
lerinde başlayan yükselme devam 
etmiştir. Yalnız 1941 in geç'"n se· 
neler vasatisine nazaran çok fazla 
bir yükselışle bıışlıımış olduğu 

göze çarpmaktadır. 
Ham madde fiyatlarında da 

yükseliş devam etmektedır. Yalnız l 
gıda maddeleriı de toptan fıyat-

larına nazaran daha hafıf bir yük- ' 
seliş kaydolunmuştut. 

Mad nlcrin f ıyatlarındaki yük· 
selış fazladır. Endekste ım az 
yükselışin mensucat fiyatlarında 
olduğıı görülmektedir. 

Endekslerin ithalat gerekse ih· 
racat maddeleri fiyatlannın da 
yü~eldıtini röstermektedir. 

8 liriHlteırin 1941 

~ı--------JB 
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iDAREHANE ve MATBAA 

GaJatn, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarohanemi:r.de görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

~--~~-----~ 

f rganıdır 

SALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Sı vas afla MUdUrlUGllnde: 

Açık eksiltmeye konulan iş: Yıldızeli merkezintle ilk •kul ta· 
mirat işidır. Bu işin keşif bedeli 3025 lira 72 kuruştur. 

Bu işe ait evrak, keşif hi.llasa cedveli, yapı itleri 11mumi fenni 
Şartnamesi, baymdırhk işleri srene} şartnamesi, mak&Yele IUretf 
ve ekıil me şartnamesidir. İsteyenler hergün bu evrakı Nafıa mü· 
dürlüğünde görüp tetkik edebilirler. 

Eksiltme ı 1.10.941 tarihine müsadif cu:na ırilnii ıaat 15 ~e hü· 
kOmet binasanda Naha müdürlüiü odasında möteşekkil komiıyea 
h11:mr1mda yapılacakhr. 

Eksiltmeye g rebılmek için taliplerin 227 lirahk munkkat t•· 
minatı Sıvas malsaoch~ına y.ıtardıklarına dair makbuz Yeya ıaya
nı kabul te ninat mektubu ile mum:uili işleri muvafakiyetle başar• 
mı;z oldukbrı'la dair ref cran lariylc ihale rünündea en az. 3 a-ün 
evvel Sıvas vılfiyetine müracaatla alacakları ehliyet vesikasını ve 
941 yılıoa ait ticaret odası vesikalarını ibraz etmeleri meclturidir. 

İsteklilerin yukarıda yaz.ıh zamanda matlup nsaiki hamilen 
Naha nıüdurliiğüne müracaatları ilin olunur. 

lstanbul Be edlyealnden: 
Keşif B. İlk Te. 
2036,59 152,74 Mahmutpaşada inşa edilecek heli. 
3148,94 236, 18 Fatihte Zincirlikayuda 68 inci okul lti11asınıa ta

miri. 
Keşif bedelleri ile ılk teminat miktarları yukarıda yazıla iıler ayrı 

ayrı açık eksiltmeye konulmuşıur. İhale 27-10-941 pazartesi rttnı 
saat 14 de Daimi Encüme tde ynpılacakhr. Taliplerin ille teminat 
makbuz veya mektupları ihale tarıhinden sekiz gün evvel (heli inıı· 
nh ıçın belediye Fen lşlıarı ve meletep tamiri için villyet nafıa) Mü· 
durluğune muracaatla alacakları f nnı ehııyet 941 yılına ait ticaret 
odası vesikalarıle ihale günü muayytn saatte Daimi inoilıaende ha· 
lunmaları. 

Çanakale Vaklfl•r MU:ılUrl•l•ndan : 
Kırkgöz memba suları Beşika limanı cı.-annda vaki hanım tlefir

meni demekle maruf su değirmenine ırelmeden evvel <f km.lıle kanahn 
bermucibi keşıf lathir ve talıkimi olup 15 giln mlddetle açık elcıilt
meye konulmuştur. 

Keşıf bedelı 1000 liradır. 
Muvakkat teminat 75 liradır. 

Eksiltme O. 10.941 cuma günü saat 14 de Çanakkale valeıflar mil· 
dürlüğü binasaoda toplanacak komisyon muvacehesinde y~pılacalr.tır. 

lstelcliler bu işe ait ıartname ve keşif evrakını her rüo Çanalr.ka· 
le vakıflar müdürlügünde görebilirler. 

Malatya Belediyeslnden : 
29 9.9 U tarıhındc: ıhaleı.ı ıcra olunıuak üz-:re eksıltme müdtiati 

10 gün temdit olunan 848 lira 37 kuruş keşif bedelli belediye binası 
çatı dereleri inşaat eksiltmesine bu müddet zarfında da talip çılema· 
dığından 30.9.941 tarihinden 30.10.941 tarihine katlar 1 ay urfın .. a 
çıkacak talibine pazarlık suretile ihale olunacafı itin olunur. 

Elektrık, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

P. T. T. Levazım MUdUrlUIUmılen: 
F'. T. 'f. umumi müdürlük hinasında vantilisyon tesisatına 3 Blrin-

citeş,.in94l tarıhinde talip çıkmadığından eksiltmesi 10 rin uzatılmııtar • 
Keşif bedeli 2570 liradır. 

Muvakkat teminat 191 lira 75 kuruştur. 

ihalesi 13.10.9-ll pazarteıi günü ııaat 15 le vakıf apartmanı aı111a 
katında P. T. T. umumi müdürlüğü satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

Proje ve şartname ile teferruatı P. T. T. umumi müdürlütil leva· 
zıın müdürlüfünden 13 kurut mukabilinde alınabilir. 

Çanakkale Belediyeslnden : 
Su makinemiz ihtiyacı ıçin bir ay müddetle ve pazarlık suretile 

25-30 beygir kuvvetinden bir motör alınacaletır. 
Motörün muhammen bedeli 4000 liradır. 
Talip olanların teklif şartlarile birlikte Çanakalede ltılı«iiye riya· 

setine müracaatları ilin olunur. 

D. D. Yollar1 l9ıetme U. ld•realnden: 
Muhammen bedeli 1150 lira olan 1000 aded akupleman prizi ebo

nit parçası ile 1000 aded batarya undıfı için ebonit kontak plakası 
27-10-941 paz•rlcsi günü saat 11 Haydarpaşada Gar hinası dahilin· 
deki komisyon tarafından acık eksiltıne usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isliyenlerin 86 lira 52 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin elli~i vesaikle birlikte eksiltm~ fünü ıaatine kadar 
komisyona müracaatlara lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak datıtılmak· 
tadır. 



2 MONAKASA GAZE'r!Sı 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi İstanbul Belediyesinden: 

Claıl Şekli 

A) MUnakasalar 

lntaat, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme, Harlt• 

Kırksröz menba suları Beşikalimıanı civarında vaki 
su detirmenine gelmeden evvel 4 klm. kanalın 
tatbir ve tahkimi 

aç. eks. 

paz. Alayda yap. ıu kuıur irtibat iıi 
Belediye binası taıairi (temel.) 
Ev tamiri 
ianat okulu atelye IDinaıı inş. 
E.yip Kemerburru nahiyesi jandarma 

paz. 
kapalı :ı:. 

karakol bi- aç. eks. 
nası tamiri 

Parke yol inş. paz. 

Mubam. bed. 

1000 -

1719 ~8 
848 37 

13014 36 
1064 40 

4513 13 

lllçlar, Kllnlk ve lapençlyarl alAt Ha•tahane Lvz. 

Oksijen: ı000-2600 tüp paz. 16900 -

Elektrlk Havagazı-KatorUer (Tesisat. va Malzemesi) 
Alı:upleman prizi ebenit par~ası: 1000 ati.·batarya aç. eks. 1150 -

sandıtı için ebonit kontak plakası: 1000 ad. 
Elektrik malzemesi (fart. 269 kr.) paz. 

• • (şart. 192 kr.) > 

Menaucat, Elbise, Kundura Çamatır, w a. 

Yemeni: 110 çift aç. eks. 
Aıkeri potalı: 700 çift (temd.) 
Elbise diktirilmesi: 122-125 tak. 
Pencelik kösele: 30 t. pa:r. 
Hamam havlusu (bernuz): 500 ad. paz. 
Yün çorap: 5000 çift • 

• > 20000 çift , 
Kötele: 5 t. (temd.) > 

Sarı vaketa: 3 t. > 

Klıele: 270 k. > 

53762 -
38245 -

550 -
6650 -

beh. 12 -
. k. 4 -

2500 -
3000 -

$ 9000 -
k. 4 27 
k. 4 45 

Mobilya, bUro ve ev e•r•••· .Mufamba Hah~•· 

106 •· yol halısı eksiltmHİ hükümsllzdür 

Mahrukat, Benzin, Mekine r•Olar• v. •· 

Odun: 50 t. paz. 

Mateterrtk 

Paçavra: 5 t. paz. 

Enfiye malaemesi: 13 kalem • 
Demir pencere parmaklığı: 33 ad. • 
Maa makine güverteli çektirme yapt.: 4 ad. (şart. kapalı z. 

290 kr.) 
Sulama malzemesi: 7 kalem 
Muhtelif inıaat ve tamirat malzemesi: 8 kalem 
Hırdavat malzemesi 25 kalem 
Balık atı iplifi: 935 k. 110 ır. pu:. 
Kar fÖ:ı:lüfü: 800 ad. • 
Tel: 4 kalem , 
Soaa tamiri: 58 ad. > 

Kondura kalıbı 39-45 no. ya kadar: 500 çift > 

Afaç çivi: 7 k.-balmumu: 2 k.-keten iplik: 10 paket > 

Araba tamiri > 

Erz•k, Zahire, Et, &al:ue. ~. •· 

Palamut bahtı 

Domateı 1alçaaı 

Samaa 
.. 
• 
• 
) 

Ekmek: '.l2 t. 
Sadeyatı Urfa: 2.2 t.• zeytinyağı 600 k. 
Oafh9 eti: 8 t. 
Silt: 1500 litre, yoturt: 2 t.- tereyağ: 100 k. 
Muhtelif ıt b&e ve ytmiş: 29 kalem 
Muhtelif erzak konserve ve reçel: :l.6 kalem 
Şehriye: 100 k.- makarna: 500 k.- irmik: 400 k. 
Sıtır eti: 15 t. 
Balsrur: 2,.8 t.-pirinç: 7.4 t.-kuru fasulye: 24.7 t.

•oh•t: 14.9 t.-mercimek: 81~0 k.·.sofan: 12.6 t. 
aeker: lt.6 t.-çay: 407 k. (tashih) 

Samao: 600 t. 
Zeytin yatı: 5 t. 
Zerdali ıekirdeti: 600 lr. 
Kuru fasulye: 50 t. 
K. et: 400 t. 
Saman: 1240 t. 

> 562.250 k. 
Sllt ve yoturt (temd.) 

(B Müzayedeler 
Meıe odunu: 2339 kental 
Çam tomrukları 
Slnsrer cliklı makinesi, büfe, dresuar vı. 

Hane etyası: ll parça 

!.v ankaıı 
.Ev • 
!v , 

aç. eks. 

.. 
,, 
, 
• 

paz. 
kapalı z. 

paz. 
aç. elı:s. 

paz. 

• 
kapalı .z. 

• 
,, 

aç. art. 

açık art. 

, 

pu. 
> 

açık art, 

1825 -

58000 -

197 -
497 50 
695 25 

5116 33 

31225 -

320 -

~500 -

2500 -
2500 -
2500 -
2500 -
2500 -
2500 -
3135 -
4456 -
5400 -
1080 -

5920 -
450 -

k. o 43 

k. e 75 
150 -

11650 -
22000 -
37200 -
16898 -

138 -

200 -
310 -

~50 -

Teminat Müracaat yeri 

75 - Çanak. Vakıflar Müd. 

260 - Eskişehir Ask. SAK 
Malatya Belediyesi 
Mersin Vakıflar Müd. 

976 08 Kastamonu Nafıa Müd. 
80 - Eyüp Jandarma Bölük Komut. 

[skişebir Ask. SAK 

Günü Saat 

10-10-41 14 -

10-10-41 15 -
30-10-41e kadar 

8-10-41 9 -
27-10-41 14 -
25-10·41 10 -

14-lQ-41 16 -

2535 - Ask. Fabrilııalar U. Müd. SAK Aok. 15-10-41 16 -

86 52 O. D. Yolları Haydarpaşa 27-10-41 11 -

7876 20 Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 15-10-41 
5736 75 • 15-10-41 

ıs -
15 3C 

41 25 Akçada~ Köy i.ostitillü Müd. 
498 75 
112 50 Bornova Ziraat Mektebi Müd. 
- - Tophane Lvz. SAK . 

375 - M. M. V. SAK 
450 - ) 

1350 - > 

3202 50 Marırara Üssü Bahri Komut. SAK 
2002 50 ) 

Hadımköy Civarinda Yaasıviran 
k3yünde Ask. SAK 

- - Gümrük ve İnhisarlar Vek. Ank. 

Çorlu Ask. SAK 

140 - lıt. Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lşlet. U. Müd. 

inhisarlar U. Müd. 

4150 -

Ank. Valili ti 

lt 

767 45 Toph.ane Lv. SAK 
> 

4683 75 Askeri Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 
lst. Komutanlı2ı SAK Fındıklı 

> 

Hadım. Civarında YassıviranAsk. SAK 

• 

187 50 Hadımköy civarında Avcılar 
Köyiinde Ask. SAK 

187 50 • 
187 50 • 
187 50 > 

187 50 • 
187 50 > 

187 50 > 

235 - lst. Orman Fakültesi SAK 
335 - lt 

405 - ) 
81 - > 

217 - » 

444 - • 
34 - • 

Çanak. Mst. Mvk. SAK 
1619 18 Balıkesir A\k. SAK 

14-10-41 
10-10-41 
21-10-41 
14-10-41 
27-10-41 
4!7-10-41 
27-10-41 

9-
14 --
15 -
14 30 

11 -
10 30 

10 -
11-10-41 11 2( 
11-10-41 11 30 
8-10-41 11 -

9-10-41 15 -

13-10·41 15 -

21-10-41 18 -
21-10-41 9 30 
31-10-41 10 -

9-10-41 
9-10-41 

23-10-41 
10-10-41 
14-10-41 
15-10-41 
14-10-41 
13-10-41 
8-10-41 
6·10-41 

19-10-41 

10-10-41 
14-10-41 
15·10-41 
13·10-41 
17-10-41 
16-10-41 
21-10·41 
21-10-41 
21-10·41 
21-10-41 
21-10 ·41 
21-10·41 
21-10-41 

10-10-41 
31-10-41 

15 -
15 -
1) -

15 -
15 30 
14 30 
11 30 

11 -
11 -
10 -

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

16 -
16 -

Tahm. bed. Teminat 

200 00 15 00 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin 
caddesinde 26 numaralı ev ankozı. dit ,r 

310 00 23 25 Fatihte Kırlcçeşme mahalle:.inio J<eo 
!cağında 5 numaralı ev ankıızı. 

1 
ı• 

Si 1 
Tahmin bedelleri ile temir1nt miktarları yukarıda ya şart 

1 ştıır· parça ankaz satılmak üzere ayrı ayn pazarlığa konu ~u bilir• 
nıameleri Znbıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde gorül~ 1,pr 
hale 10. 10. 941 Cuma günü saat 14 de Uaimi Encüoı~n le tO 
lacaktır. Taliplerin temınat makbuz v,.ya mektuplerile ıha e 
muayyen saatte Daimi Encümende bulur.malan. __/ 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Bornov 
Muhammen bedeli 

Ziraat Mektebi MUdUrlUöUnd•11= • 
cpsı 

İlk teminatı 1 

Lira Lira Kr. . e di' 
12 112 50 122-125 takım elbtS 1,ıı 

Mektebimiz talebeleri için kumaşı mektepten verilınel<: . ş.rt 
1- ıt• 

malzemesi müteahhide ait olmak üzere9 dilttirılecek lııı.ricı ac kO 
bise 6·10-941 tarihinden itibaren 15 ıün middetle eksiltı:ııeY0 1 s• 
muş olup 21.10.941 Salı günü saat!) de Meltlepte müteşekk1 ~1 ı 
alma komisyonunda eksiltmesi ppılac.ığ'ındao taliplerin ilk t:Pı 
nı lzınir Mektepler muhasebecılığine yatırarak makbuzunu kO 

ıetirıneleli. u 
Bu işe aıt şartnameyi görmek istiyenler bergün Mektep pı 

ğüne müracaatları • 

~-~ Komisyon"" f 
kundılr• Bir çıftine 750 kuruş fi at tahmin ol un an 4 bin 4i•f t 

Marmara ÜsaUbahrl K. Sabnalma 

zarlıkla eksiltmeye konulmuştur. . tt tf 
Pazarlığı 10 Birinciteşrin 941 cuma günu saat l:> de 1ıın11 

scı.ne kapısındaki komiı.y"n iti nasında yapılacalıthr. oŞ -

Nümunesi komisyonda meveut olup şartnamesi de 150 k0
' 

kabilinde komisyondan alınabilir. 4S 
isteklilerin bu gibi işler y<&ptıklarıaa dcair vesııiklerini ve P ;t 

radan ibaret teıninatlarile bırlik.te belli gün ve saatte Ko.nısY0 

kanhğına müracutları. 

Akçadağ Köy EntitilsU MUdUrlllğUn n : 

Cinsi Miktarı Beberinin Fiyatı Tutarı 

A5lter postalı 700 Azami 9.50 6650 
SOO Asgari l 

Yukarıda cins, miktar, tutar ve teminatı yazılı bulun•0

111
P ~· 

700, asırari 500 çift asker pi»lalına 311.9.941 tarıhındc yapı oP4J 
h zarf usulü ihalesine talip çıkmadığından 249.) sayılı kaıı00 

cii maddesine göre 10 g\in teındit edılmıştirr . ~40 

İhale 10.10.9,il cutna ~iınü saat 14 de Malatya Mııarıf 
ğünde yapılacaktır. ~ ı 

istekliler 2490 sayılı kanunun hükümlerine fÖre retiı ilıı>C: şÇ 
den aelg-elerle birlikte yukardaki tarıhte mektuplarım en ~eti 
kadar Maarif Mudürlüflindcki alım satım komisy .. >nuna verıııe 
zımdır. .. aıe 

Bu alıma ait şartname Malatya Maarif Müdürlüğünde ıor 

jf • 

M. M. Vekileti Hav• Satnalma Komisyonund~ ,
4 

Talip zulıur etmeyen müteahhit namı hesabına alınaca~ı0'.94• 
len 30UO metre hava rer.gı kaputluk kumawııı ihalesi 14·1 ,pıl• 
günü saat 11 de Ankarada Hava Satınalına komisyonuod• f 

11 
1' 

tır. Muhammen bedeli 1.l)Ö !ıra oıup kati teminatı 1878 11',ııı 1 

ruştur. Şartnamesi her gün komisyonda ıörülebilır. lsteldile 
saatınde komisyonda bulunmaları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 1 ,i 
Ankara Levazım Amirliği Satanal 'ita Komısyoll , ı 
Kig-ıdı daireden verılmelc üzere 9 kalem matbu evrak b.ıı~tı;~ıl 

t'azarlığı 10-10·941 saat 14 l" Aıık.ıra Lv:ı:. Aınirlı~' et' 
komisyonunda yapılıacaldır. lsteltlilerııı ınufredatı g-ôrmek ııı 
iÜn ve puarlık içın bellı vakhte le.ııirı ti arı ylo ıoürııoaetl•'1 ' 

Kereste, Tahta ve saıra ,,i 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma KomlsY0 J 

4X2:> X:> ebadında 3) metre mikabı kereste pazarlığı l~~ 1 
ıaat lb da Ankar5 Levazım Aaıırliğı Satınalma komisyoP

1111 
/ 

lacakhr. "0ııı 
Teklıf edilecek fı.yata nazaran yüzde lS teminat ile 

müracaat edilmesi. 

Çanak. Ask:. SAK 
281 25 lzmir Lvz. SAK 

11 25 Ank. Valiliği 

13-10-41 15 ·-
20-10-41 14 _ Nakliyat-Vükleme-Boşaltına ~ 

9-10-41 15 _, - "'' 
873 7~ Deniz Lvz. SAK Ka!llmpaşa 

1650 - Merzifon Ask. SAK 
2i90 - Erzurum Aık. SAK 
1268 -

Mersin Vilayeti 

27
_
10

_
41 14 

_ ı latanbul Kemut nh ı a tuıalm Kemler•"." p'1 

24_10_41 15 Haydarpaşada Geliboluya 14) ton kereste naklin•11 
1 

be' 

24_10,41 11 _ 9.10.941 perşembe günü sant 1'l de yapılacaktır. Şartnaııı~~ıf ,1 
24_10_11 11 30 komısyonda gôrülebılır. İıteklilerın bellı gün ve ıaatte tel<: ıııı• 
s-ıc-4 ıe kadar leri fiata göre kat'i teminatları ile birlikte Fındıklıda Satııı• 

misyonuna gelmeleri. 

66 67 Çanak. Orman Mild. 10·10-41 
Devlet Orm. İşlet. Düzce RevirlAm. 18- ' 0·41 
Kadıköy İcra Meın. Kadıköy Ba- 11-14-10-41 

15 -
12 _f 
12 -

ı• ' ••• 2500 liralık nakliyat işi 10. 10.941 cuma gilnü saıtl or~ı 
ı;arhk!a ihale edilecektir. Şıırtn.ımesı !ıer gün komısyondıı g fı 
Kat'i teminııtı 375 liradır. lstekiilı.:rın belli gün ve saıııte 
da sahnalma komisyonuna i'elınelerı. 

riye cad. No. l 12 
lst. 4-cü İcra Taksim Lamartin 14. 16-10·41 

cad, ııo. 15 
15 - lst. Belediyesi 
23 2S • 
41 2) > 

10-10-41 
10- l0-41 
20-10-41 

9-

14 -
14 -
14 -

. / Mahrukat, Benzın, MaKrna ya~l:Hı 

Adil Tıp işleri Umum MUdUrlUQUnd•":1,pı1' 
Açık eksiltmesi 6.10.94 l Paııırte~i ırünü saat 15 d• 



ı 1 

~ 'Vveı ·•• d'I · 1 60 T" k •t • · · · -iı:ıd ı an e ı mış o an ton ur an rasıtı ıçın muracaat 
) 8i ~n açık eksiltme on gün sonraya talik edilmittir. lsteklile
~1/.10ci Teşrin 941 Cuma fÜnü saat l 1 de 26 lira muhammen 
tıııı~~d:n o 15 234 lira teminatlariyle birlikttı adli tıp işleri 
. urluğü satın alma komisyonuna müracaatları tf'krar ilan 

~~ine Askeri Sabnalma Komi ayonundan 

ttı Odun miktarı kilo 750 ton muhamr-.en bedeli lira 11250 
tena· 

(t d ıu~tı lira 833 kuruş 75. 
r~~ a cins ve nııiktariyle muhammen bedel ve muvakkat temi
~ d Odun 20 10.941 pazartesi rünü saat 16 da Ezinedeki Sa. 
•Lı 

1
' Patarlıkla yapılacaktır. 

'l "t' 
•1• ın ınezkOr ~ün ve saatte kati teminatlı:ıriyle Ko na mfmı-

~ Ankara Belediyeslnd en: 

n~~ ibıiyacı iqin ahnacak olan 33.50 ton kesilmiş kuru gür· 
~ ıle 445 kilo yağlı çıra 15 gün müddetle açık eksilt· 

tılını.ıştur. 
t lllrxıen bedelleri 954 lira 62 kuruştur. 

tı•tı 71 ~~ lira 60 lrnruşt u. 
'trı ~esini görmek istiyenlerin her fÜn encü .nen kalemine ve 
~k~de 21.10.941 salı günü saat H' .30 da belrdiye dairesinde 

tncümeae müracaatları . 

~~~ .. b 
~ıl akır Askeri Sabn Alma Komisyon undan : 

~ Osu 2 kuruş 40 santimdı:n 1. 250.000 kilo odun kapalı zarf u
t4ııalcasaya konulmuştur. lık teminatı 2250 lira olup ihalesi 27 
n tı~ 941 tarihindedir. Şartnamesi her rün Ko. sa görülür. ls

~,. 1 11leden bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Ko. na 
1, 

~~· 
b 'hhtr Askeri Satm Alma Koıniayonundan: 
ın k't 
4 

1 0 meşe kömürü açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 20 

0Q.
110 

941 pazartesi günü saat 10 E.skişebirde askeri satınalma 
btı111lda yapılacaktar. llk teminatı 174 lira 38 kuruıtur. Talip-

ı \'ak· 
ıtte komisyona gelmeleri. 

""'" -loıı ınuş A1tkeri Satlnalma Komisyonundan: 

~t tazyağı alınacaktır. Bir kilosunun tahmin fiyatı 40 kuruş 
t~llrtoame korun bütün garnizonlarında mevcuttur. 42109 sayılı 

dt ~1rıdekır.in aynıdır. Ekı.ilt me 20.10.941 pazartesi günü saı:ıt 
~n •rıkam1ş Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf· 
~•kkat teminat 22:>0 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte 

1 l İnci maddesinde tarife göre hazırlıyacakları ı eklif mt k
tksiltıne saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

~ıı t "'· • V. Satma ima Komiaronundan : 
fı~t la 2 ton dilcre yağı salın alınacaktır. Bir kilosuna tahmin 
t~rı~ 40 kuruş olup teminatı 420 liradır. İhalesi 10. l0.941 
~ saat 15 de yapılacaktır. Talip olanların komisyona mil· 

ı. 

9~ Çorum Vlllyetlnden: 

\ıı 1 
tarihinden itibaren yeniden 20 gün müddetle açık eksilt· 

tıı 11111•n Vııayet merkezindeki ilk okuiların 941 mali yılı ihli
\ı ~);ı 45, ç<>ğu 55 ten Çeltek maden Kömürüne talip çıkma· 
\{ n'tınci Teşrinin 9 uncu Perşembe ıünü baat 15 de ihalesi 

~-·r lıere ııçık. eksıllme müddeti on gün uzatılmıştır. 
~-~l0tıuııun muhammen bedeli: 18 lıradır. 

11t , •t lemıııar 74 lira 25 kuruştur. 
ı ll:ıtsı tatil günleri .ıışında her füıı Encümen kaleminde rö· 

1t tııı,Ye · · · · kb l 'l t . d'l ,, ıştırak edeceklerın temınat ma uz arı e ayın e ı en 
•tte v·1 D . F. N • .. ti · ı· l ı ayet aımi ııcuınenıne muraoaa arı ı an o unur. 

t 
~ ~, 
~"ı rııl l•vazım Satlnalma Komiayonundan: 

~ c,~~t edilen 'Dedeli 10731.50 li~a ~lun 32 ka.lem muhtelit ö.l· 
~ı11 boru, demir reker, demır dırsek demır ıııpıl ve demır 
~tı~rı 9.10.941 Pertenıbe rünü ıaat 11 de Kasımpaşada lıii
ı~~ le.,.4lzım satıııalma komisyonunda yapılacaktır. 
~t~krılt 804.86 lira elup şartnamesi her riio if saati dahi

~lij ~r komisyondan bedelıiz alınabilir. 
~ll~~ıu 2-198 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikte adı 

11
Yona belli gün ve saatte müracaatları ilan olunur. 

~ Ankara Valllliilnden : 
uhııınmen bedeli 

lira L 
ıı.r. Cinsi 

197 00 7 kalem muhtelif sulama malzemesi 
c ~ "i97 50 8 kale.m muhtelif inşaat ve tamirat malze· 

t14 meıı. 

'11ı1 tı:ıuhtelif malzeme alınacatından şartaamuini hergün ıtad-
Urlu~~ . 

\ Pl~r, 11 9
unde ~öre bilirler. 

"-11, • 10.941 perşembe günü saat 15 de daimi encümenine 
tı, 

~~"" ı, ltıı~I ~emutanhtı 8atına1Ma komlayonundan 

1.ıo 
9 
llbına 6 lira fıat tahmin edilen 1000 M3 Sultançiftliği 

llıt•i h H salı günü saat 11 de pazarlıkla s:ılm alınat'aktır. 
~~.er &Un komisyontla rörülebilir. Muhammen ~iatı altı bin 
iti~ 1 teı:nine.tı 900 liradır. lsteklıleriıı belli gün ve sııalte 

'illı 
rı loıa komisyonuna gelmeleai. 

~,L 
"~ ... .,,. 

rabrikalar U. MUdUrlUğil Satınaln a 
Gı •d Komisyonundan: 

'~tllth et 1(64 parmak çelik bilya yaylık çelik tel 50 Kı. 1,5 
'\rıd11 rıt, Yaylık çelik tel 50 Kg. 0.9 Mm. naturhant alınacak. 

l'•zıh üç kelem malzeme askeri fabrikalar umum müdür-

MONAKASA GAE!T!SI 

lüğü merkez satın.alma komi~yonuca 9.10.41 per~embe 2'ÜrıÜ saat 11 
de pu:arlıkla ııatın alınacaktır. 

* • * 

Taliplerin mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

18 koşuın hayvanı pazarlıkla satın almacaktır 

Satıcıların satacakları hayvanları her ırün Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü merkez Satın Alma komisyonuna ıetirmeleri ilan 
olunur. 

Devlet Demlryollau ve Limanları ı,ıetme Umum 
MUdllrlUğU cıdan : 

Muhammen brcıe li 3350 lira olen 2000 talcım pirinç ispnnyolet tam 
çubuksuz ile ..100U ad •t gô nme kapı kilidi aynası pırıııçten 27.10.941 
pazartesi günü saat 14,30 on dört •tuzda Haydarpaşada Gı:ır binası 
dahiliadeki komiıyen tarafından açık eksiltme usulile satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek iateyenlerin 251 lira 25 kuruşluk muvakkat temi· 
nat ve kanunun tayin etliği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar 'komisyona ınüracaatl~rı lazımdır. 

Bu işa ait şartnameler ko nisyondan parasız olarak dafıtılmak- ı 
tadır. 

latanbuı Elektrik, Tramva~ ve l Unel ı,ıetmeleri 
Umum MU,.dUıtUQUnden: 

Muhammen bedeli 1815 lira tutan 5000 kilo paçavra pazarlık usu· 
lü ile aatıa alınacaktır. 

Pazarlık 13.10.1941 pazartesi günü saat 15 de Metro Hanının 5in-
ci katında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 140 liradır. 
Bu ışe aid mukavele projesi; Levazım Müdürlütünde görülebilir. 
lı.teklilerin mezkur gün ve saatle kanuni vesikaları ve muvakkat , 

teminatları ile komisyonda hazır bulunmaları. 

Çanakkale Belediyesinden 

itfaiyemiz ihtiyacı içio bir ay müddetle ve pazarlık suretile 250 
metre hortum alınacaktır. 

Beher metre hortumun muhammen bedeli 300 kuruştur. 
Telip olanların nümunelerile birlikte Çanakkale Belediye Riyase· 

tine müracaatları ilin olunur. 

lstanbul Levazım Amirliği S llnalma Komisyonundan: 

935 kilo 110 gram muhtelif kalınlıkla balık ağı iplıği alınacak· 
tır Pazarlıkla eksiltmesi 10.10.941 Cuma ıünü saat 15 de Topha
nede Lv. Amirliğ'i satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 5116 lira 33 kuruş, kati teminatı 7ô7 lira 45 kuruıtur. 

"' .. 
4 adet maa makine i'Üverteli çektirme yapt. ve 13 kalem enfiye 

malzemesi ve 33 adet demir pencere parmaklığı alınacaktır. Bale: İn
hisarlar U. Müd. ilanlarına. 

l:.rzak, Zahire, l:.t, Sebze v. s. 
---··----·-------

D. Bavazlt Askeri Satlnalma Komiayonundan : 

40 bin kilo ,eker kapalı zarfla ekıııltmeye konulmuştur. Mubam· 
men bedeli 28 bın lira muvakkat temiuııt ı!OO lıradır. 

Eksiltmesi 21.10.941 pazartesi günü saat 16 da O. Bısyazit satın 

alma komisyonunda yaplacaktır. lstekliler şartnameyi her gun komis
yoııciu göıebılır. lııtek.lılerın tekııf mektuplarını belli 2'Ün ve saatten 
bir saat evvel koınisyoua vermeleri. 

* "'• Kapalı zarfla eksiltmeye konulan ,t30 bin kilo kuru fasulye
ye talıp çıkmadığından pazarlıkla alına .. aktır. 

Muhammen bedeli :>5200 lira muvakkat teminat 4010 liradır. 
Pazarlı~ı 10-10-41 cuma iÜnÜ saat 15 le D. Bayazıt Sa. Al. Ko. 

da yapılacaktır. 

Şartoamesi Ke. da her zamıan görülür. İsteklilerin belli ıün ve 
saatte teminat makbuzlariyle Ko. na müracaatları. 

* • * lOU OOU kilo nubut pazarlıkla alınacalc.tır. 
Muhammen bedeli 2.'>.000 lira muvakkat teminat ber rin Ko. da 

ıörebilirler. 

Pazarlıiı 10.10.941 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. İsteklile
rio belli ğiın vo saatte teminat makbuzlariyle K o. ııa müracaatları. 

* • • 221.000 kilo bul2'ur pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 60880 lira muvakkat teminat 4140 lira. Şart· 

namesi her g-üıı Ko. da ıörülür. 
Pazarlığı 9·10·941 perşembe günil saat 10 da D. Bayazil Sa. Al. 

Ko. da yapılacaktır. 
İsteklilerin belli gün ve saatle teminat makbuzlariyle Ko. na mü

racaatları. 

• *• 115 bin kilo sadeyae- pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 
172100 lira teminatı 987:> lira. İstekliler şartnameyi her g-ün 2'Örebi
lirler. 

Münakasası 9.10.941 perşembe ıünü saat 16 da D. Bayazıtta ya· 
pılacaklır. isteklilerin iıelli gün ve saalle teminat makbuzlariyle Ko. 
Da müracaatları. 

Topkapı Maltepe•i Askeri Satmalma Kom. dan: 

29.9.941 tarıhinde kapalı zarf usulile arttırma ve eksiltmeııi ya
p1lan 2l5 ton kuru ota talip zuhur etmedigınden tekrar pazarlıkla sa· 

tın alınacaktır. Teli müteahhide ait olmak üzere kuru otun beher 
kilosunun muhammen bedeli 5 kuruş :>O santımdir. Telı ciheti aske
rıyed~n verılmek şaıtile balyalı kuru otun beher kilosc:nun muhammen 
fiyalı ~ kurcş 15 santımdir. Döküm halınde beher kılosunun m h&m· 
men bedeli 3 kuruş ı5 santımdır. Evsaf ve hususı ş ti r Topkapı 

Multepe)indt' a~keıi sahııalma komısyonunda görulebılır. İhalesi 9 bı
rinci teşrin 941 perşembe günü saat 10 da komisyonda yapılacaktır. 

D. Bey~zlt Aı.keri Satın Alma Komisyonundan: 

Kapalı zarfla eksiltmeye konulup talip çıkınadıtındım 67 ton sa· 
bun pazarlıkla alınııcaktır. 

Muhammen bedeli 45560 ve muvakkat teminat 3417 liradır. 

9 

Pazarlık 9.10.941 perşembe 2'Ünü saat 15 te D. Beyazit Sı. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Şartnameıi her gün Ko. da ıörülür. İsteklilerin 
teminat makbuzlarilye belli saatte Ko. na miiraoaatları. 

Ankara Yallllğlntlen: 
Vılıiyet merkez ve mülhakat fidanlıklarına ekilmek üzere 600 iti· 

lo zerdali çekirdeği pazarlıkla satın alınacaktır. 
Çekırdeklerin muhammen bedeli 15Q liradır. 
Paz ı ık 9.10.941 perşembe gilnü saat 15 te vilayet dıiai encü

menine yapılacaktır. 

Çekirdeklere ait şartname vilayet ziraat müdürlüğünde ırörülebilir. 

Pazarlıga iştiralr. edecek talihler muhammen bodelin yüzde 7,5 nis
betinde teminat akçesi olarak 11 lira 25 kuru,a ait temiaat mektubu 
veya hususi muhasebe müdürlüğü veznesine tediye et!ilmiş makbuz: 
ile birlikte iÖsterilen saatte vilayet daimi encümenniae ıelmeleri 
ilin olunur. 

Marmara ÜsaUbahrl K. Satma ima Kemi ıyenundan : 
Kilo~u Tahmini finh Kati teminatı F.ksiltmeleri 

kuruş lira (Ün ıaat 
20.000 176 5280 9.10.941 14 
45.000 176 11880 > ,. > 15 
Yukarıda miktarı yu:ılı sadeyağı ayrı ayrı şartcamede ve bir par· 

tide hizalarrnda gÖ'lterilen günlerde pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazulıkları lzmitte tersane kapı.nndaki komisyon binasında ya
pılacaktır. Şartnameleri komisyonda görülebilir. 

Pazarlığa iştirak edeceklerin bu gibi işleri yaptıklarına dair tica· 
ret vesikalarıaı ve cinsleri hizarında yazılı teminatlarile birlikte belli 
fÜn ve saatte komisyona müraacaatları. 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

( Emlak Alım Satım İşleri ) ----------
Cinsi Kıymeti Teminatı Mevkii Müracaat 

Yeri 
Tarih 

--- --- -------- ----- -----
Ev 850 

Apartı· 12800 
man 

Ev ve içi- 3000 
ne akan ya-
rım masura 

su 
Ev 1500 

Beyoğlu Karabaşmus· Emniyet 20.10.41 14 
tafaağ'a Hacimimi ma· Sandığı 

hnll~si Karllbaı cadde· 
sinde eski 53 Mü. 53 
yeni 55, 57 No. h. 
Beyog-lunda Hüseyina
ğa mahallesinde Süsl Ü· 

salcsi soka2'ınde eılci 

4, 6 yeni 14, 16 No. lı 
Süleymaniye Hocagı
yasettin mahallesinde 
Tavanlımaslak sokağın· 
da eski 22 yeni 10 No.lı 
Üsküdar Ayazma ma
hallesinde Değirmen 

sokağında eski 3 yeni 
5 Ne. h. 

• 20.10.41 14 

• 20.10.41 14 

20.10.41 14 

r ınhısarlar U. UdürlUğünden : ı .. 
1 - Atıcı nam ve hesabına el 9 • kalem hurda eşya pazarlıkla sa

tılacaktır. 

2 - Pazarlık 14.10.941 salı günü saat 9.30 da Kabataı ta Leva· 
zım Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Mezkür hurda eşya Sirkecideki Teftiş Şubesi binasında fG· 
rülebilir. (8818) S-3 

• * * • 

1 - Kapalı urf usulü ile 4 adet maa makine rilvertell çektirae 
yaptırılacaktır. 

'l. - Mııha~ınen bedeli 51.000 lira olup muvakkat temiııatı 4151 
liradır. 

3 - Eksiltme 31.10.9-H cuma günü ıaat 10 da Kabataıta Leva· 
zım ş _b?ıinde \1ute2~kı<it Alım Ko aı~yo.ııı ıda yapılacaktır. 

4 - Şartnameleri ııözu geçen şubede Ye Ankara ile İzmir BaşmQ· 
dürlüklerınden 290 kıuuş mukabilinde alınabilir. 

5 - Yalnız makine veya yalnız çeıdırme teklifi kab11l edilir. 
6 - Ekı;iltmeye ıiıecekler mühürlü teltlif m4ktupları ile kanuni 

vesiknlarını ihtiva edecek kapalı :zarflarını ıbale saatinden bir ıaat 
evveline kadar adı ııeçeıı kocnisyou rıyasetine makbuz: mukabilinfie 
vermeleri lazımdır. (t$90h) 1 - 3 

Cinsi 

Enfiye malzemesi 
Demir penoere par

maklı~ı 

• * • 

Mil.darı Glnü 

13 kalem '.ll.10.941 
33 adet 21.10.9-il 

lluiltme 
Şokli Saati 

--·-
paaarlık 10 

,. ,.3B 

1 - Sufiye malıı:emesi liıtesi ve tiemir poncere keşif ve resai 
mucibincedir. 

2 - Pazarlık lıı.izalarında yazılı ıüa ve saatlerde Kabataşta Leva· 
zım Şubuinde ~üteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif ve re~mi c4 • kuruş mukabilinde ve liste bedelıis aöd 
ıeçen şubeden alınabilır. (6956) 1-l 

Fatihte Kırkçeşme mahallesinin kendir sokağında 9 numarala 
evin hedim ve tahassül edeck ankazıuın satışı açık arttırmaya ko
nulmuştur. Tahmin bedeli 550 lira ve ilk teminatı 41 lira 25 ku· 
ruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü Kaleminde ıörü· 
lebilir. ihale 20.10.941 pazartesi günü saat 14 de Daimi lncümen· 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz nya mektuplarile 

1 ihale ıünü muayyen Hatte Daimi Encümeaıde bulunmaları. (8'66) 
l 
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(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

SUmer Bank SellUlo:z MUea•eseelnel•" :ti-' İ 
lhale edilecek erzak mtlesıeseı'\İn Yemitteki deposun• tef 

lecektir. rf' 
Muhtelif cin~te ltulunan erıııak oev'ioe röra talipleriıı0 '' 

ihale edilebilir. ·ı ,S 
Taliplerin işti rak ettikleri kısımlara veya tamamına 11 Jİ 

verdikleri telclıfteki kıymetinin yüz:de onunu teminat alcçt bO 
ihale tarihine kadar Sümer Bank Galata veznesine yatırınıf 

Trav. nettoyage et renforcement canal de '4 kim. de Publique 
l'eau potable de Kırkıöz avent le moulin a eau 

1000 - 75 - Dir. Vakoufs Çanalcltale 10-10-41 14 - ları IAzımdır. ~ . rı'> 
Verecekltri kapalı zarfın lzerine Sellüloz Müesseseaı e 

mesi ibaresi yazılacaktır. G•" 
10-10-41 15 - Kapalı zarflar 14. lU. 941 sah ~ünü saat 12 ye kadat ı 

jus :ıu'au 30-10-41 Sümer Bank salın alma Müdüriyetine tevdi edilmiş buluoac• b,ı' 

siı preıı de Beşikalimanı 
Trav. jonction11. d'eau Gre a '?re 1719 38 260 - Cem. Ach. Milit. fakişeair 

8-10·41 9 - Talipler verce-ekleri nzakın niımuneltrini de zar fları)'le 
Repar. bitisse Municiı. {ai) 848 37 Munı.cip. Malatya 
Repar. mai~on Oir. Vakoufs Mersin 

27-10-41 14 - Möduriyete tevdi edeceklerdir. ııı' 
25-10-41 10 - Müesst!semizi içtimai teşkilitıııın allı aylık erzak ihlİf8ç 

Conıtr. bitine atelier ecole motiers Pli cach. 13014 36 976 08 Dir. Trav. Pub. Kastamonu 
Repar. bi.ıi,se corps de garde de gendarmerie de Publique 1064 'tO 80 - Command. Compagnie de Cendar-

Kemerburıaz o'Eyüp merie d'Eyüp 
Miktarı Vahidi Cinsi Enafı l ıı: a h • l 16 - _,,,, 

-~~ çu:~ ~irinç pilavlık- lu::::·:ı.c•~ 
Constr. route en parquet Gre a gre 4513 13 C. A. Milit. E kişehir 14-10·41 

Prodults Chlmlquea et Pharmaceutiquea·lnstruments Sanltalrez.-Fournlture pour Hopltau 
ÜIYf~oe: 200C-2600 lubes Gre a gre 16900 - 2535 - C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 15-10-41 16 -

l!tectrlclte·Gaz·Chauffege Central (lnatallatlon et Mat6rlel 

Piices d'ebonite pr. prise d'accoupplement: 1000 p. Publique 1150 -
plaque de contacte en ebonite pr. caisse de bat· 

' terie: HCO p. 
Articleı electriques (calı. eh. 269 P.) 

• > ( • 192 P.) 
Gre a gre 53762 

38245 

t{ıblltln cr.t · Ch2ueaurea • Tlaaua - Culra 

Chaussures ıanı talons: 110 pıires 
Sabots milit: 700 paireı (aj) 
Confcction habita: 122 - 125 complets 
Cuir pr. resst'melage: 30 t. 
Cuir: 5 t. (ai) 

Vachette jaune: 3 ı. 

Cuir: 270 k. 

Esıuie·corps pr. bain (bournous): 500 p. 
Chaussettes en laine: 5000 paires 

• ı 20000 paires 

Publiqwe 550 -
6650 -

- lap. 12 -
Gre a ırr! le k. 4 -

1 

• 
• 

> 

• 

le k. 4 27 

le k. 4 45 

2500 -
3000 -
9000 -

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux·Taplsserle ete. 

L'adjudication concernant l'achat de 106 m. de 
ta pis ci' escalier ut nulle et non aveoue 

Cem buatlble - Cerburent - Hullea 
Bolı: 50 t. 

Dlvera 

Chiffon: 5 t. 
Articles pr. tabac i priser: 13 lots 

Gre i rre 

> 

Grille en fer pr. fen~tre: 33 p. 
Fabrication remorqul"ur avec µont 4 p. (cab. eh. Pli cach. 

290 P.) 
Fil pr. filet: 935 k.: 1 ıo rr. 
Lunettes pr. neige: 800 p. 
Fıl de fer: 4 lots 
Articles arro18fl": 7 lote 
Materiel de constr. et rcp.: 8 lotl 
Articles do quincaillerie: 25 lots 
Repar. poc e: !>8 p. 

Cre a gre 

• 

Gre i gre 
• 
> 

1825 -
• 

58000 -

5116 33 

312 3 -
197 -
497 50 
695 25 

86 52 1 ere Exploit. Clı. Fer Etat H. paşa 27-10-41 

7876 20 Cem. Aclı. f>ir Gen. Fab. Mil. Ank. 15-10-41 
5736 75 .. 15-lQ-41 

11 -

15 -
15 -

41 2S Dir. lnstitut Villaıe Akçadat 
498 75 > 
112 50 Dir. Ecole Agricole Bornova 

Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 
3202 5 C. A. Oommand. Base Navııle Mar· 

111ara a lzmit 

14-10-41 9 -
10·10·41 14 -
21-10-41 15 -
14-10-'41 14 30 
11-10-41 11 30 

2002 50 
Com. Acb. Milit. Yassıviran de 

Hadım köy 
375 - Com. Aoh. Miıı. Def. Nat. Ankara 

450 - > 

1350 - > 

- - Miniıtere Douaneı et Monopoles Ank. 

- - C. A. Milit. Çorlu 

1 ~-10-41 
8-10-41 

27-10-41 
27-10·41 
27-10-41 

9-10-41 

140 - Dir. Gen. Exploit. Electr.,T. T. lst. 13-10·41 
Com. A. Econ. Monop. Kabatacbe 21-10·41 

• 21-lo-41 
4150 - ~!-10-41 

10-10-41 
10-10-41 

4683 75 Co . Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Anlc. 15-10-41 

767 45 Cem, Aalı. lntr11d. Milit. Tophane 
J 

Yıliyet Ankara 

" 
9-10-41 
9-10-41 

> 23-10-41 
Com. A. Coıaa.ıand. Mil. lıt. Fındıklı 14·10-41 

• 13-10·4! 

11 30 
11 

11 

10 30' 
10 -

15 -

15 -
10 -
9 30

1 

Hl - ı 

15 _ ( 

15 30 

~~ 301 
ıs -
15 -

11 30ı 
11 -
11 -

10 • çorbalık • '. 
0
ti 

100 ten,.ke sadeya2' Urla Urfa yığı Jcı ,ıo 
recesi nüaauoe 

bildirilr cek 

200 kilo 
100 • 
400 
300 
60 
90 
20 

20 

ıs· 

5 
5 
:> 

> 

teneka 

• 
çuval 

• 

> 

> 

makarna kesme ) 

f iyasro ) d•' 
,ebriye ) {makarnalar uıı ,~l 
çubuk 1, 2, 3 No.) •dilmiş bulun•C 

r:eytinyafı ekstra ) (zeyfoı yağı 
,, yemeklik ) olacak} 

sabun lteyaz rutubet 0
• 24

64 
Şahmı hamıs lı ~· 
sahmı • bağ 

• 

mercimek 

• 
un 
un 

yeşil 

ıebes kalevi ıf 
(yeıilci• 60 d•" 
mıyacak 

60 teneke peynir 

fl"Şil 

kırmızı 

ltöreklik 
baklavalık. 

beyaz ı·" peynir yafh 
0 ,ıı 

cihan Edirne ~ıııı' 
teroihan Edir•' 

3 çuval 
500 kilo 
500 • 
600 , 

3 çuval 
15 küfe 
20 » 

200 kilo 
50 kutu 

100 ) 
10 teneke 
60 kilo 
10 & 

5 • 

kaşar 

fuulye 
it 

tuıı: 

soda 

horo:ı 
tomb11l 
ince 

ıı:eytin taneıi duble 

• • 
pırınç unu 
biskui 

> 

salça 

orta 

ekstra 
orta 

kırmııı:ı bibar 
kara biber 
bahar 

5 
500 

2000 
2 
2 

> hrçin 
düzine el sabunu 
kilo bulgur 
çuval İrmik 

irmilt 

muhtulıf 

orta 
ıncc 

,ııt; 
hali~ tioroate• ~ ,e• 
karışık olrnı)' el~ 

· ol• döğiilmeın•Ş 
1 01 

dötülmeroif 0 
• 

Calıbres pr. cb:ıussures N. 39-45: 500 pairu 
Clous en boia: 7 k ... cire: 2 k. • fıl en lin: 10 

paqııet 

Repar. voilure 

C. A. Milit. Yasiıviran de Hadımköy 8-10-41 
r ~~s::=:===~~~S:.:iii~~iiiiiill--~ 

Pr o v 1 • 1 o n 
Pelamydea 

Sauce de tomateı 
faille 

> 

> 

• 
1 

> 600 t, 
Huile d'olives: 5 t. 
Lait: 5 t. 
y orhourt: 5 t. 

• 

Gre a gre 
Publique le 
Gr . ıl ıre 

Viande de mouton blan• d" Karaman: 2 t. Publique 
Raisin sec, leotilles, baricots secs, snuce, pois ehi· Pli cach. 

ehe. coobeaux sec::ı et bl~ concası;e 
Legumes 
Ble concasse: 29.8 t. riz: 7.4 t. pois-chiche: 14.9 t. 

lentilles: 8150 k. oignonı 12.6 t. sucre 10.6 t. 
tbe: 407 k. - haricoh scc: 24.7 t. 

Pain: 22 t. 
Beurre Urfa: 2.2 t. • buile d'oliveı: 600 k. 
Viandı de darhlitcb: 8 t. 

> 

> 

Publique 
> 

320 -

2500 -

2500 -
2500 -
2500 -
2500 -
2500 -
2500 -

k. o 75 
750 -

16CO -
1400 -

13105 -

5514 50 

3135 -
4456 -
5400 -

1 8-10·41 

187 50 Com. Ach. Milit. Avcılarköy pr•s de 10-10-41 

187 50 
187 50 
187 50 
187 50 
187 50 
187 50 

281 25 
112 50 
210 -
105 -
9J2 88 

Hadım köy 
> 

J 

> 

• 
> 

• 
Com. Acb. Milih Çanak. 
Com. Ach. lotcnd. Mil. lzmir 
C. A. Command. Milıt. lst. Fındıklı 

Com. Perm. Municip. lıt. 

413 !>9 • 
1619 18 €om. Acb. Mi1it. Bilecik 

235 - Com. Ach. Faculte Forestiere lst. 
335 - • 
405 - • 

10-10-41 
14-10-41 
15-10-41 
13-10-41 
17-10·41 
16-10·41 
13-10·41 
20-10·41 
10-10-41 
10-10-41 
16-10·41 
16-10·41 

16·10·41 
17·10-41 

21-10-41 
21-10-41 
21-10-41 

10 -

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

15 -
14 -

14 -
14 -

14 -

ÜZA 
Çanakkale Orman MildUrluaundert: f'. 

Çanakkale vilayetinin m~rkez kazası dahilind,.ki Tl1 ~,f.~.I 
mamadan leplnDmış olan 2339 kental maktu meşe odıııı0 ... ~,; 
ma ile satışa çıkarıla.ıştır. Muvakkat teminatı 66 lir• 6ı ,ı 
Talip o 1anların 10.10.941 tarihine raatlıyan cuma rüuil •',. 
orman çevirg-e müdürlüfil dairesine müracantları ilin 01°

1111 

Ankara Levazım Amirliği Sattnalma Komi•t0
" ~ ;e 

3 bin adet boı teneke arttırma ile 10.10.941 saat ı5 ~ 
Lv. amirliği satınalma komisyonunda !atılacaktır. O? 

Tenekelerin yerlerini ötrenmek hcra iıteltlilerio bot I 
müracaatları. 

* "' * 
ıı•· 

Ev ankuları aahlacaktır. Bak: lst. Belediyesi ilanları 

1 mtiyaz Sahibi ve Y ıızı bleri Direktörü: 

Ru1ld10-1 varı 11 Uına~o 


