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ABONE ŞARTLAR! 

Türkiye için KUraş 
Ayhtı <iSO 

il 850 
il 1500 

Ecnebi memleketler için 
~ Aylığı 2700 

---- SAYISI 5 KURUŞ 

Günü geçen nusba\ar 
20 kuroştor 

----------------~ 
Unı um Tüccarların 

Asker ailelerine 
Yar ım hir 

~atan ~orcu ur 
1 

E~ONOMIK_ HABERLER 

Türk-lsveç ticaret müzakereleri 

~•ta borcu, vatonııı miidafaHı 
'iıı 1~da hem ftrılio hem ~emiye· 
de ~ d lrlıfi ile çnlışmuı 111yeıio· 
ı,,,• ~ııtbılir. Her şeyimir.deo ar· 
'Yı ra ı kau.ııcıaııztlnn bir kıımını 

~lrftk e.akıır ailesine yani vatan 
'"' ıle · · 1 h ııa r ııın ço uk çocu~•ııa ta · 

" elrıı l r • e e nıcclturuz. 

~n: LUTFl ARlF KEN8ER ı 

~ * * * 

~ ;HRAMAN Mehmetler, ser· 
illte b· b" •t ın ır zorluk ve sonsuz 

1~ ır Şartlar alhnda vatan top-
rını b~ .. d 1 
1 ' Ulun vatan a~ arı se-
c uı t h ış b· nş ırmak ve rahat rahat 

~1 ır emniyet içinde yaşa
lı ; devam ettirmek için ge· 

'\İtr ~-d~zlü nöbet bekleyorlar. 
~~.. •zı korumak için her türlü 
lr.A "'lrlııı. .,~~ .,a katlanıyorlar. Kış, 
t•<ıc 'Yl~aıur, çamur, ıu\Uzluk 
~~rı~d 2Üncş gibi insanın bayatı 
•ııııııc c büyük tesirler gösteren 
"•1tıı·r karşısında bir gün bile 
1ırıı1f

1 vo.zıfesini unutamayan erle
t bj ~n, hepımize birer emanet 
c ı c~licn eltik\eri çoluk ve ço

iltını b" ~1 ızim hatırdan çıknr-
re,~ /, doğru olmaz. Böyle bir 

~ b ~ veya düşünce vatnndaş
~ıı11~ ları ve hisleri ile rayri 
l·rı telıfdir. Halli bir az daha 

lt.,tr~'~erek den itebilir ki : Yurt 
tqtce'~ın bir kaç kişiye temin 

" ~ııt ... tı nıenfaat ııe olursa olaun 
l ... 1 ~ı ht 0 çülcıneyecek kadar bil-

~ ~!i/~ kıymetlidir. Vatan mü
~ ı, trı · I "lltıı ııın hakları kolay kolay 

~ti tıncz. Böyle oldutuna göre 
t.r Onların aileleri için lıtir mik

lııı~ Y~dun yapmak iwkfmını te-
Bııt cbfüek ne olurdu. 

lstıııı ~İlclere yapılacak yardım 
"'Yet bünyemizin varlığını tak· 
l(tıd en maada ayni zemanda va
lıırı 'Şiarın iktisadi durumlarını 
ltt1,'1tı:ıaktır. Bu iki hayati mak
)'rd •akcr ailelerine uzatılacak 
ı.t ııxı eli netice itibarile memi ttiırı. . ltr h lzı kurtarmı~ olacaktır. 
ttrj . er erin düşüncesi cephe 
qM''ndeki çoluk ve c;ocuğuna 
.,,~1;111~ .kalırsa o zeman kendi 
llıt~ltsını soğuk kanlılıkla ifa et• 
tcı.~ e iüçlüğe uğrayabilir. Bunu 

'-ll::J~ 

~. Uııc alacak olan her vatan
"' 1. ley Çıo ifasında zaruret bulunan 

ttlt ttıutıak surette yardımdan iba
ır. 

t 'i,rd 
1,ı ıııı 11d ltn o şekilde olmalı ki 
,ı ~r ltı esasen m\lhtaç olan aile

)ı):liteessir olmamalı. Mesela 
ıfl bir Cek maddelerinden her hangi 

dc~,~~ddeye zam yapmak doğru 
lır, ır. Hatta et fiyatlarını ar· 

n k . 
)U~ es ın vergisinin yüz para 
~•r •eltilrnesi bile yerinde bir 

ar 1 a () arnaz. 

An karadan bildiriliyor: lsveçle 
hükümetimiz arasında yapılacak 
olan ticaret anlaşmasımn Anka
r ada müıı:akereleriııe baılanmıştır. 

Müzakere mevzuu bilhaesa burün
kü dünya vaziyetine nazaran her 
iki hükümetin muhtaç oldukları 
maddeleri bir birinden almaları 

esasına dayanmaktadır. 

lzmir üzum piyasası açıldı 
lzmircien bildiriliyor : Üzüm 

piyasası merasimle açılmış
tı~. Üzüm ve incirin bugünkü 
şartlar dahilinde müstahsile ma
liyetini koruyacak bir fiyattan 
aşağı dü~meınesi için hükumetçe 
ahnır.ıt olan tedbirler piy:ıaanın 
açılışını müteakip derhal tesirini 

göstermiştir. 
Piyasanın açılmuının ilk günü 

9 numaralı uzum için tu-
bit edılen fiyat 40 kuruştur. 

8 numaralı üzüm 38 ve 10 numa
ralı üzüm de 4'.l kuruştan mua· 
mele g-örmüştür. Müstab~il fiyat· 
lardan memnunduf. 

izmire tohumluk gönderiliyor 
lzmirden bildiriliyor : Ziraan 

Vekaleti lzmir çiftçilerinin ihti· 
yacı için yakında tohumluk gön· 

dereceklir. 

Türk-Macar ticaret 

anlaşmasının tatbikatı 
Türk-Macar ticaret anlaşma· 

sının tatbikatı hakkında bazı ko
laylıklar temin etmek üzere Ma
car makamlarile temas etmek 
üzere bundan bir müddet evvel 
Peşteye gitmiş olan Macar ticaret 
ataşeıi Caky iki güne k&dar şeh
rimize dönecektir. 

Ataş" nin karşılıklı mübadeleleri 

arttırmak ve dııhn sni bir su· 
rette başarmak için bazı teklif
leri hamil olduğu tahmin edil· 

mektedir. 

İnhisarlar idaresi incir 
mübayaa edecek 

lnhisarhr idaresi bu sene istih
~al mıntakalarmclan incir mübayea 
edecektir. Bu mülaıı.yaa mühim 
miktarda olacak ve do2rudan doğ
ruya müstahsilden satın alınacak
tır. ldare bıızırhldara başlanmış, 
mübayan heyetlerini teşkil etmi§· 

tir. 

Buruda Su işleri 
Burandan bildiriliyor: Mınta· 

kamız dahilinde su işleri çalışma· 
ları hararetle devam etmektedir. 
Kocaçay üzerinde bir regülatör 
ioşa edilecektir. Aynı zamanda 
bu çayın sat sahilinde sulama 
kanalları yapılacakhr. Bu işler 

GAZETESİ 

iDAREHANE ve MATBAA 

Ga\ata, E.ııki Gümrük Caddeıl, 

No. S2 Hunsl Daire 

ILA:N ŞARTLAR! 
ldarebanemizde görüşülür 

Telefonı 49442 

Poıta katua No. 1261 

~----------· 

ve Müteahhitlerin mesleki Organıdır 
• 

Ank. hmet Paşa Kız Enstitüsü: 
8ioa tamiri 1882 

Ank. Lvz. SAK 
9o,ya delaltı, mau, aandalye 

1890 

ve nal 

Muot, kaol, iiıtiipü, nbuo v. •· 1894 
Tahmil ve tahliye işi 1880 

Ank. Valiliti 
Kömür nakli 1893 
Erzak 1893 • 
Lükiistürüm 1876 
Sifat iıtaıyoııu çatı inş. 1876 

Ank. Nümuııe Hast.~ 
Mezar t.htuı 1894 

Ardahan Ask. SAK 
K. ot 1884 
Aydın Vilayeti: 

Evrakı matbua iSSi 

Bolu Orta Okulu Müd.: 
Muhtelif erı.ak ve sebze 1S87 

Çanak. Ask. SAK 
Keyan ve utır tti 1891 

Çorum Ask. SAK 

lst. Komutanhfı SAK 
Bir tclaiz: ve işaret iıtuyenu binası io~. 

1881 
Saman 1892 
İzmir Lvz. SAK 

SıAır ve keyuo eti 1877 
Gaz 1893 

lzmir Vıliyeti: 
Şaşal ıuyu menlıanda yap. tlmirat 1875 
Okul binaları tamiri 1885 
Evrakı matbua 1890 

Karabük Belediyesi: 
Harita tanıimi 1882 

Konya Belediyesi: 
İoşa elunacak dert yolun ke~fi 1893 

Marain Gümrük Muhafaza Talauru: 
O.iun 119-l 

M .... -
armara Ussü Bahri Komut.: 

Makarna, re,el ve beyaı peyair 1894 
Manisa Ask. SAK 

Nohut 1893 
M. M. Vekaleti: 

Veteriner eoza ve malz.eaıe.l 1879 
Mue-la Ask. SAK 

lıiarnaıı ve le, ot 1882 
Nohut 1867 
Huliur 1884 

25 İnci perşembe günü saat 16 da •aiıai encilmen ittlma aaleoanda 
ihale edilmek üzere yirmi bir rün miladttle kapalı ı:arf uıuliyle eklilt· 

meye konulmuşrnr. 
Yapılacak işin keşif bedeli 15244,82 llradır. 
Muvakkat teminat 1143 lira 36 kurıııtur. • 
Bu işe ait evrak şunlardır • 
K~şifoame ve silsilei fiyat. 
Ocak ırafiği, mesafei vasatiye cetveli. 
Eksiltme ş•rtnamesi, mukavele projesi. 

Hususi şartname. 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
Şose ve köprüler fenni şartnamesi. 
Bu vesaik tatil günleri hariç olarak her gün encüme• kaleainde 

ve nafıa dairesinde görülebilir. 
Eksiltmeye rirebilmek için teminat akçelerinin ya' mlması, ihale· 

den üç gün evvel vilayet makamına müracaatla alınacak ehliyet ve
sikasiyle ticaret odası vesikasının ibraz edilmesi ve ihale kanunun.n 
33 üncü maddesi mucibince teklif mektuplarının zamanında verilmeai' 

~arttır. 

M. M. v. S•tınalma Komlsronundan 
Keşif bedeli 121613 lira 68 kurnş olan aıı ve ıerom eyi inıaaı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. lbalesi 25.,.941 perşem~e ıüotı 
saat 15 te Aokarada M.M.V. satın alma komisycmunda yapılacaktır. 
lık teminatı 7730 lira 69 kuruştur. Taliplerin kanuni vesikalarile tek· 
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komiıyona vermeleri.., 

Keşif evrakı 608 kuruşa komisyondan alınır. 

D. o. Yelları işletme U. MUdUrlUIUnden: 
Ena ve era\ nakli 1892 

Doniz Lvz. SAK 
Muhtelif renk şali imali 1893 
Sabit ıoluayon 1893 

D. D. Y ollaıı: 
Nafıa Vekaleti: 

Erzurumda yapılacak mağaza binası inşaatı lcapah r.arf usulile ve 

A 
vahidi fiyat üzerincien eksiltmeye konmuştur. Bu inıaatta dişe•• ve 

talthlc liseai lcooferaoa ul,1aunda yap. 
ealtit kc.ltulc, eaaııe pertle~i v. ı. 1876 lontolar için mukta:ıi demirler idarece verilecektir. Çam kereıte 1880 

Söıımemi' kireç 1880 
Duvar, merdiven v. ı . in~. 1880 
Kömür tahmil ve tııhliyesi 1880 
Et 1882 

Niğde Viiayeti: 1 Bu işin muhammen bedeli 125000 liradır. 
Odun 1878 istekliler bu İşf' ait şartname ve sair evrakı D. O. Yollar Ankara 

Orman Koruma Gen. Komut.: ve Erzurom veznesinden 625 kuruş mukabilinde alabilirler. 
Er elbiae..i 1880 Eksiltme 76.9.941 tarihinde cuma ırllnü ıaat 16 da Ankarada O. 

Tulum ve kaakat 1881 
D. Bayazit Ask. SAK 

Bulf"ur 1880 

Ömerlide Ask. SAK D. Yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komiıyeoıınca 
Sebıe J893 

Eskişehir Ask. SAK 
Bina inş 1874 

yapılacaktır. 
Sıvas Nafıa Müd.: Okul binaeı tamiri 

1887 
Eksiltmeye rirebilmek iı;in istek\ilerin teklif mektupları ile birlik• 

Tophane Lvz. SAK J te aşafıda yazılı teminat ve vesaiki ayni ıün saat 15 e kadar lco· 

Haclımköy Ask. SAK 
Yaı ihümü 1894 

Tahmil ve tahliye işi 18~1 misyon reisliğine vermeleri lizımdır. 
Sam ' il v• k. ot 1891 t A - 7500 liralık muvakkat teminat 

Harita U. Müd. 
Çift dilli toka 1"11 B - 2490 sayılı kanunun tayin etıifi vesikalar ile ita i4e mah-

Topk.apı Maltepesi Ask. SAK 
1
1 sus olmak üzere Münakalat Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası İ• 

Elemek torbası ve kilını 1886 
lst. Belediyesi: 

Satleyatı 1893 çin ihale tarihinden en az 8 ırün evvel bir iıtida ile Mnnakal&t Ve· 
Makarna imali 1890 . i kiletine müracaat olunması. 

Çimento lteru ferşi 1881 
Kriple ma.len kömürü 1881 

lst. Vakıflar Müd.: 
Satlcyatı ve ekmek 18'39 

Tunceli Nafıa Müd. 1 
ŞoH İllf. 1881 

Od.uıı 1179 
Urfa Askeri SAK: 1 

~~M~U~N~A~~~,A~.~~~~1 

inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Ankar• Arkeoloji MUzesl MUdUrlUGUnden: 
Keşif bedeli 519 lira 60 kuruştan ibaret Ankara Kalesinin bir kı· 

sım tamiri iş 15.9.,41 tarihi pazartesi günü saat 10 da Ankara Ka· 
lesindeki Arkeoloji müzesinde ihale edilecektir. Taliplerin ihale rü
nünde yüzde yedi buçuk teminatın defterdarlık mohasa..be veznesine 
y~tmldığın~ dair makltuz naha müdürlütünden alacakları ~hliyet ve
sıkası ve tıcaret edasında kayıtlı Dulundue-una dair vesika ile müze· 
de toplanacak komisyona müracaatları Keşif her gün Arkeoloji mü· 
zesinde rörülelailir. 

,..ıt< * Keşif bedeli 3990 liradan ibaret Ankara Kalesinin bir kıaım 
tamiri işi 15.9.941 tarih pazartesi (Ünü saat 10 da Ankara Kaleıin· 
deki Arkeoloji müzesinde ihale edilecektir. Taliplerin ihale rününde 
yüzde yedi buçuk teminatın 4efterdarhlc muhasebe veznesine yahrıl· 
dığına dair makbuz, Nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesikası 
ve Ticaret odasında kayıtlı bulundutuna dair vesika ile müzede to • 
!anacak komisyona müracaatları Keşif her gün Arkeoloji m üzeıin;e 
görülebilir. 

... 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşar v. s. 
Ticaret Veklletlndenı 

Veki.letimiz müstahdemleri için 7.,.9.41 tarihinden itil.areo U 
gün itinde açık eksiltme ile 116 uıctre 10 ııcaatimetre koyu fırİ re11k 
elbi,elik, 42 metre 75 santimetre koyu renk palteluk kumaı ile 4) 
çift vidala iskarpin satın alınacaktır. 

Her üçünlln ayrı ayrı tasarlanmıı tutarları Ye muvakkat tomiaatlau 

aşatıda gösterilmiştir, 
Muvakkat teminatı: 69.66 tasa.rlanmış tutarı: 921,80 cinsi elbi1tlik 

kumaş, 

Muvakkat tutarı 22.45, tasarlama tutarı 299.2S cinıi paltehık 

kumaş C 
Muvakkat teminatı: 25,80 taasarlanmış tutan 344, cinsi iskarpin. 
Bunların bep!İnin bir arada yeya ayrı ayrı verilmeıi caiıı:tiir. 

Eksiltme: eylülün 23 üncü sah rünil eaat lS te zat iıleri u 
levazım müdürlüğünde toplanacak komisyea tarafından yapılacaktır. 

Şartname ve nümuneleri, çahıma saatleri içinde ber zaman rörülebilir. 
isteklilerin eksiltme günü banka mektubu veya teaiinat mak•ularile 

komisyona müracaatları ilan olunur. 
• 

lstanbul Beledlyealnden: 

Tahmin B. tık T. 
27u0.00 202,!>0 Darülce:sa milessesesi i9in alınaeak 3000 kil• 

1175,00 

1225,80 

zeytin yatı. 
88, 13 Darülaceze müesseıesi için Etibanktan alınacak 

350 ton kriple ve 120 ton kek kömürüaO. uk
li iti. ı,hi~?l!.n Üze·ine zengin ve refah 

b r b ~imaelerin ödeyebileceği 
ht-ı. ?0gı bir şekilde hatta ci· 

Jtlı b" t•hsıl ıs olunamnyacak tarzda 
'.l68 bin liraya eksıltmeyc konmuştur. 

Hariciye Veklletl Satınalma Komlayonund•n 1 

Hariciye Vekaleti binası methal merdiveninin yeniden yapılması 
eksiltmeye konulmuştur. 

Kanuni ehliyeti haiz isteklilerin keşifname ve projeyi her giln ve• 2175,00 

91,94 Karaataç müessesah için alınaoalc muhtelif 
cins kereste yenir malzeme. 

163, 13 Haseki, Cerrahpafa ve Zeynepklmil dofumevi 
için alınacak '50 çift mercao ve 400 çift ta• 
puklu terlik. 

le11c edılecek bir yüzdenin, et
~'r ed Yerlerinden, içkilerden, si
l il a q4lit ı:ı, nakil vasıtalarından, it-

Yııltatave . ihrac t eşyanndan, ıe· 
fjl'ed gıden ve gelenlerden, say
ltrj ~ oturanların eğlence yer· 
dana en, tiyatro ve .sinemalar· 
Yan' Yaı1şlardan, plailardan, Pi-
2lini~ biletlerinden ve haftada bir 

er nevi gıızete ve a:ecmua-

!arın üzerine vurulacak [Asker 
Ailelerine yardım] damgaıile top
lanacak paralarla bu umumi yar· 
dım şeklinde istikrar temin olu· 
nursa çolc yerinde ve hayırlı bir 

iş görülmüş olur. 
Bunu yapmak hepimize düşen 

bir vazifedir. 

' 

kilet levazın müdürlüfünde rörebilirl~r. 
Keşif bedeli 2075 lira 66 kuruş. 
Muvakkat teminatı: 155 lira 67 kuruş. 
ihale tarihi 29.9.941 pazartesi saat 10 da. 
ihale mahalli: Hariciye Vekaleti satınalma komisyenu. 

Çorum vlllyetl Daimi EncUmenlntlen: 
Çorum-Çerikli yolunun 26+000-341"'700 üncü kilometreleri ara· 

1 

sında 5040 metre uzunluQ'undaki şose eaash tamiratı 941 oylOlünilD 

3236,35 

1225.00 

242,63 F.minönO reziıile Flerya ve umumi bahçeler 
için ahnacak muhtelif cioı aiaç ve fidan. 

91,88 Mecari şultesi amelesi için yaptırılacak 25 k t 
ma kasket elbise ve 25 atlet kaput. a 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıcla yazılı iıler ' , 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mua!. ır. .. 

meiat Müdürlü~ü, kalemiode görlllebilir. lbale 22.9.941 puarteıi rll-
nil saat 14 de Daimi Encümende yapılıcı"tır. Tıllplerig ilk tı•iaıı 



1 MONAKASA GA!ET!Sı 10 Eyltl 

- makbuz veya mektupları ve 94 l yılına ait ticaret 

B ·· ·ı-n olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi ihale rünü muayyen saatte daimi encümende .,ulunmaları. 
U gun I a . . . . .-l Çanmkkale Askeri Satınelma Komlsronund•• ~ 

Cinai Şekli Muham. bed, 

AJ MDnakasalar 
ln .. •t. T•mlr•t, N•fıa lfl•rl, M•lzeme, H•rlt• 

Anbar İnf. 
SaaGar•a inı. 

• > , 
Eski •••lupıaar ekalu lııina11 bilge merkezinin ve 

jiaoutilı: olarak ikmıli inı. 
Şeae tamiri Mırsin-Taraun yolu arasında 
Belediyeıi itinası tamiri 
Beydaf lı:öprllsi orta ayak inı. (temd) 
Say.zil Tahsil ıuhesi bioaaıoın ikmal in~. (şart. 

117 kr.) 
Ankara ıehir mezarlıfında yap. 2ci kmm tenlyei 

tiiraltiye istinat davarları ve yellan kaaalizasyon 
iDf· (tart. 12 L.) 

aç. eks. , 
, 
, 

kapalı ıı;. 

aç. eks. 

• 
kapalı z. 

kapalı z. 

4890-
,956 12 
9956 12 
9956 12 

38085 73 

4608 50 
848 37 

3000 -
37422 54 

239263 40 

•lektrlk HaV99azı·Kalorlfer (Tesisat. 
Deniz metirü • Vıkeu Peters> marka ve montaiı 

ve Malzemesi) 
paz. 

Mensucat, Elblse, Kundura Çam•'"' w. •· 
Kan .. ura tamiri: 20000 çift (temd.) paz. 
Kundura köselesi aç. eks. 
Er kundurası: 5000 çift kapalı z. 

Ell>iselik kuma~: 340-370 m. aç. eks. 
Padeaftlük kumaı: 100-158 m. .. 
Erkek ayakkabıın: 120- 135 çift • 
Kız 

" 
66-70 çift .. 

Matbaa lflerl Kırtasiye • Yazıhane Lev•zımı 
Tabvil:ı.astırılmaıı ~'e 5 yedeklerile beraber: 59325 ad. pu:. 

(temd.) 

Nakllr•t. •otaltma, YUkletm• 

Devlet Ormao itletmeıi ~llzde revirioin Elmacık aç. eks. 
mıntakaıında muhtelif mıntakalarında mevcut 5000 

m3 kikoar temrufanuo Derelı:öy ve Tekirler de· 
posuna nakli 

Maflıuket, Benaln, flıaklne r•Oları w. •· 

Odun: MO t. 
lienzin: 5000 litre (temd.) 
Manral kömürü: 13879 k. 
Oıhuı: 2000 t. 
Çam odanu: 500 t. 
O.un: 600 t. 
Odun: 1260 t. 

1 252 t. 
• 3200 t. 
> 3520 t. 
• 3360 t. 
• 80 t. 

MDteterrlk 

Çap arabahırı tamiri 
Maellon tetae ta4ı: 542.34 m3 
Soba boruıu ve teferruata (temd.) 
Ataç çivi: 800 k. 
Alay saocafı yaphnl.: 9 ad. 
Tuti• 1008,000 ıd. 

Alit ve edevat, et nakliye kamyonları içi o 75 kalem 
Çevalye Ertfli tipi: 6000 ad.· kek çevalyesi: 1000 ad. 

kapalı z. 

aç. elcı. 

kapalı ı:. 

pu. 
kapalı z. 
paz. 
, 
• , 
• 

aç. ekı. 

paz. 
kapalı z. 
aç. eks. 
paz. 

, 
kapalı z. 

paz. 

• 

40000 -
2864 -

46000 -

m. 7 25 
m. 5 50 

çifti 10 -
çifti 9 -

2000 -

m3 3 -

971 ~3 
39200 -
16500 -
13500 -
25200 -
3780 -

48008 -
52800 -
67200 -
k o 03 

390 80 
5798 -
li39 -
k 2 -

1635 -
15000 -

5932 70 

llra11k, Z•hlre, Et, Sellze, w. •· 
Sıfır eti: 4 parti {temtl.) paz. Beh. 50000 -
Saman: 150 t. (temd.) 
Sıtu eti: 138 t. (temd.) 
Snt: 5 t.·yofurt: 5 t. 
K. ot: 225 t. 
Sadeyaft: 36 t. 
Pirinç: 96 t. 
Kura ot: 15550 t. 

• 1400 t. 
Saman: 1060 t. 
Kuru ot: 576 t. 
Saman: 3't5 t. 
Sanıan: 360 t. 
Sıfır eti: 150 t. 
Sefan: 24 t. 
Kuru ot: 600 t. 
Sıfır eti: 22 t. 
Nohut: 5 t. 

• 89 t. (temd.) 
Pirinç: 32 t. 
K. f aaolye: 130 t. 
Saman: 187,750 k. 
Koyuo etiı 10 t. 
Sadeyafı: 20 t. 
K. fasulye, barbunye, nohut, ye~il ve kırmızı mer-

cimek ve kuru bamye. 
Pirinç, fasalye, nohut v. ı. 

Sadeyafı 25 t. 
Sıfır eti: 200 t. 
Saman: 800 t. 
K. otı 1200 t. 

, 
, 

aç. elı:s. 

kapalı z. 
• 61200 -
> 46080 -

• 
) 

) 

kapalı z. 

.. 
> 

kapalı z. 
aç. eks. 
paz. 
paz. 

• , 

aç. eks. 

kapalı z, 

1 

--

k o 29 

U360-
29900 -
5633 -
6000 -

34000 -
2606 48 

823 75 

38392 -
52720 -
26560 -
67200 -

Teminat 

13, 7J 
746 70 
746 71 
746 70 

Müracaat yeri 

Bolayir Ask. SAK 
Geliltolu Ask. SAK 

.. 
, 

Günü 

2S·9·41 
15-9-41 
16-9-41 
17-9-41 

Saat 

10 _I 
11 _ , 

Beher çifti 10 liradan 2000 çift kunciura 29.9.941 cu111arte 
saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. E 

Muhammen bedeli 20 bio lira kati teminatı 3 bin liradır· ani 
ve ıartnameıi her fÜn komisyanda i'Örülür. Taliplerin ihale I 
tınalma kemisyonuntla ~uluomaları . 

M. M. Yeklletl Satınalma Kemlsyonund•"~aı 

2856 - Afyen VilayetiBeden Terbiyesi B6lgesi 2-10-41 

11 - ~ 
11 - f 
ıs -

Üç milyon metre D tipi çamaşırlık kaput bezi 15 .• ,o 
pazartesi ıünü saat 11 de Ankauda I\1. M. V. sa tıoaluıa koııı••f~ 
pazarlıkla ihale edilecektir. Bezler iki yüz bin metrelik partiler l 
ayrı ayrı taliplere ihale edilebilir. Bezlerin muhammen fiyatı·~ 
Vekaletince tesbit ve ilin olunan ve 29. 7. ~41 terihindeo \ 
meri bulunan narh fiyatlarına zaruri masraflar da il8\'c 

0
\'C 

suretiyle tesbit edilmiştir. lsteklilerın teklif edecekleri miktar ;I 
Raşk . 

İçel Vilayeti 
Malatya Beletliyesi 
İzmir Vilayeti 

2806 69 lst. Belediyesi 

13214 - Ank. Belediyesi lmar Mild. 

- - lst. Komut. SAK Fındıklı 

6000 - Topkapı Maltepeıi Aslc. SAK 
214 80 lst. Jandarma SA~ 

3450 - Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 
lst. SAK 

201 20 Yüksek Ôğretmeo Okulu SAK lst. 
61 88 • 

101 2S .. 
47 25 • 

-150 - Maliye Vekaleti Ank. 

18-9-41 
19-9-41 
18-9·41 
25·9-41 

15 -
14 _ ı 
11 _ ı 

15 -
1 

üzerinden kanuni ııisbetteki kati teminatlariyle birlikte 
komisyonunda bulunmaları. ._, 

26-9·41 18 -
* * * Beher metresine tahmin edilen fiyatı 24 kuruş 75 ,aotılil 

yüz bin metre D tipi 75 santim arzında çama~ıriık bez 12 .e'f oPİ 
cnma ıünü saat 11 ae Ankarada M. M. V. satın alma koın••~

10·9·41 14 -

12-9-41 ıs -
25-9-41 ıs -
27-,·41 11 -

26 9-41 10 -
26·9-41 10 -
26-9-41 10 -
26-9-41 10-

-· pazarlıkla ihale edilecefinden isteklılerio 3712 lira 25 kur~f oP,J 
temiaatlııriyle birlikte pazarlık ıün ve saatinde mezkOr koınıO' 
bulunmaları. 

*** ~ 
2864 liralık kuntlura köselesi alınacaktır. Bak : lst. Jandarııı• ~ 

ilanlarına. ~ 

Mobilya. 8ü(o ve ev eşyası. Muşamba, Halıv. s. 

Erbaa Belediyesinden: ~ 

Erbaa Belediyesi için bir kanape, dört ·koltuk on iki saO 
dört kumaş perde ahnmaaı işi 2.9.9H den itibaren 20 i:'iiıı 
detle münakasaya konulmu§tur. . ·r f 

İstekliler bu mefruşatın cins, . evsaf Ye fiyatlarını bi!dır'~j 
fasul tek iflerinin 22.~.941 tarihıne kadar Erbaa Beleclıyc 

10-9-41 14 _ ğine göndermeleri ilan olunur. 

Kereste, Tahta ve saire 
~evlet Orman lılet. Aband·Keremali 20-9-41 12 -

Rev. Amir. 
D. D. Yollar1 9 cu işletme MUdrlUIUnd•" : ·I 

Cins ve miktarları ile muhammen bedeli ve muvakkat t•~J 
aşafıda yazılı olup yapımlakta olan işler içiı1 8 kalem kereste 

787 50 Edremit Aık. SAK 
- - 8evlet Meteoroloii İşleri U. Müd. 
72 87 lst. Belediyesi 

2940 - lslahiye Ask. SAK 
2475 - Erzurum Aık. SAK 
1012 - Gaziantep Ask. SAK 
1890 - Bolayir Aık. SAK 
283 50 • 

2600 - .. 
3890 - , 
4610 - , 

180 - Ank. Jandarma Genel Komut. SAK 

Mersin Beleciiyesi 
435 - D. L). Yolları 5 ci işletme Malatya 

lst. Üniversitesi SAK 
240 - Tophane Lvz. SAK. 
155 - • 

1125 - 1'. O. Yolları Ankara ve H. Paşa 
Sevk Şefliti 

444 96 lst. Belediyesi 
~evlet Limanları ltletme U. Müd. 

Galata 

7500 - Topkapı Maltepesi Ask. SAK. 
, 

- - lat. Komut. SAK Fımiıklı 
- - Jçel Viliyeli 
- - Söke Askeri SAK 

4590 - Samsun Ask. SAK 
3456 - Erzurum Ask. SAK 

37958 20 Balıkesir Ask. SAK. 
5100 - , 
3375 - • 
2375 -- • 
1165 - ~ 
945 - Edremit Ask. SAK 

4500 -
180 -

2475 -

" > 
, 

571 50 Ank. Jandarma Genel Komut· SAK 
71 25 , 

Sarıkamış Ask. SAK 
2304 - Erzerum Ask. SAK 
2240 - Ardahan Ask. SAK 

825 - Erzurum Ask. SAK 
900 - Çanak. Ask. SAK 

2S50 - Erzincan Ask. SAK 
195 49 lst. Belediyui 

61 78 • 

2880 - İslahiye Ask. SAK. 
3886 - .. 
199l - • 
4610 -- • 

23-9·41 
11-9-41 
25-9-41 
1-10·41 
15-9-41 
1-10·41 
22-9·41 
22·9·41 
22-9-41 
22-9·41 
22·9-41 
26-9-41 

12-9·41 
22-9-41 
18-9-41 
16·9-41 
12-9-41 
26-9-41 

2S-9·41 
12-9·41 

17-9-41 
16-9-41 
10·9-41 
18·9·41 
29·9·41 
25·9·41 
29-9-41 
26-9-41 
26-9-41 
26-9-41 
26-9-41 
26-9-41 
23-9-41 
23-9-41 
23·9-41 
23.9.41 
29·9-41 
30-9-41 
25-9·41 
13-9-41 
19·9·41 
18-9·41 
15-9·41 
29-9-41 
22·9·41 

22·9·41 
29·9·41 
29-9-41 
30-9-41 
30-9·41 

11 -
ıs -
14 -
10 -

11 -
17 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
15 -

15 -
15 -
15 -

~~ 301 
15 JO 

14 _ , 

15 -

15 -
10 -
15 -
15 -
11 -
16 -
15 -
17 -
16 30 
16 30 
16 -
16 -
9-

15 -
17 -
15 -
15 -
15 -
10 -
10 -
9-
ıs -
10 -
10 -
14 -

f 
14 _ . 

1 
17 -
15 -
15 -
17 -

• 

zarf usulile satın alınacaktır. 1 leı-' 
lhale 23 eylQ\ 941 sah günü saat 15 de Sirkecide 9 cu ş 

binasında A. E. ~omisyonu. tarafından. yapıl~~aktır: rfl,I 
Taliplerin tc mıuat ve Jığer kanuıı ı vesaıkı havı kapalı :t• clıf 

ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri la:ııtıl 
Şartnameler parıısu. olarak komiıyondan verilmektedir. ~ 

Cinsi Miktarı Muhammen Mu\'~.-' 
Ebadı bedel telll' 

Çam tahta 
> .. 

Çam kalas 
lskelelik kiriş 
ve Kadron 

1sx ıs x400 ıs M3 
3 X20+ 300-500 21 M3 
5X20 X360-500 21 M3 

10 ....... ısx4S0-600 20 M3 

Kiremit altı çitası 4x 6.x.200-400 39 M3 
Bağdadi çita 1- 2 11. 4 x 460 1 M3 

7454 

Ankara NUnune Hastanesi Başhakimtlllnde~1

0, 
Cinsi: mezar tahtası ebadı: beheri 1 metre boyunca kesilrJJlŞ _, 

eninde ve 'l kalınlığında miktarı 25 M. mikap, tutarı 1500 lir~ ( 
vakkat teminat: 1 \2 lira 50 kuruş, ihal,oin şekli : açık, ihalt11111 

rihi 11.9.941 snat 1;. tl 
Ankara Nümune ha.tanesinin 941 mali yılı ihtiyacı olan 25 t 

re mikap mezar tahtası eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhot 
mediğinden eksiltme on ıün uzatılmıştır. rif' 

Taliplerin yeni yıl ticaret odası vesi\calariyle teminat ıneJ 0 
veya makbuzlariyle birlikte yazılı gün ve saatte komisyona rıı 
caatları. 

Şartnameler her giln hastane idaresinJe ırirülebilir. 

letanbul Nafıa MUdUrlüğUnden : 

12.9.941 cuma günü saat 15 ~e lstanbulda Nafıa .Müdürl~ğ6 ı,•1 
ailtme komisyonu odasında 2796 lıra muhammen bedelı muhtelıf e 

1 
ta 46,600 metre metre mikap çırasız beyaz çam kerestesi pazar 

1 

eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavele eksiltme, bayındırlık işleri ienel, hususi ve 

nameleriyle buna mütefferi diğer evrak daireaindc rörülecektir. 
Muvakkat teminat 210 liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhütte l 000 liralık bu işe 

yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalarla 941 
Ticaret Odası vesikaları ile gelmeleri. 

Mahrukat, Benzin, Makina ıajları 

Ankara Bcı ledlreslnden : 
Belediye ihtiyacı için alınacak elan 33,5 ten kHilmiş ~o 

~ürıen odunu ile 445 kile yağh çıra 15 ıiin müddetle açık e 
meye kunulmuıtur. 

Muhammen ite deli 1038 lira 37 ,50 kuruştur. 
Teminatı 77 lira 88 kuruştur. . 
Şartnamesini görmek Ye bedelsiz almak iatiyenlerin h•' O 

encümen kalemine ve i.teklilerin de 23.9.941 salı sıünü saat l ' 
da belediye dairesinde müteşekkil daimi encümene müracaatl ..... 

Topkapı Maltepesi Askeri Satınalma Komisyonun J 
2.9.941 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacak 50 bin likalık 

nua beher kiloıun• taliplerce teklif edilen fiyatlar Komi•Y0" 



MôNAKASA GA!!T!Sl 

kapalı z. Sarıkamış Aslc. SAK 25-9-41 10 -

• 4800 - 360 - Gaziantep Ask. SAK 29-9-41 9-
> 10800 - 810 - > 29-9·41 14 -

7680 - 576 - • 29-9-41 6-

" 11520 - 864 - • 30-9-41 9-
> 7680 - 576 - • 30-9-41 14 -
> 21600 - 1620 - > 36-9-41 16 -

" 21600 - 1620 - ) 1-10-41 9-

" 27450 - 2088 75 > 1-10·41 14 -

• 28806 - 2160 - ,. 1-10-41 16 -

aç. art. 

kental > 

, ~~: bedelden yükıek ıörüldüğünden tekrar pazarlıkla iha· 
'"\ a.f 11ftur. 

~~tıl~r meşe veya gürgen veyahut ikisi de karışık olacak
'-! kıloıunun muhammen bedeli 1 kuruş 60 santimdir. 

~ro •t husu i fartlar Topkapı Maltepeıinde Askeri Satınalma 
ai ~;·• 2orülebilir. 

1 .9.941 cuma günü saat 15 de . Komisyondan yapıla-

7500 liradır. 

'l 'ı t •vazım Amirliği Satmalma Kemlsyenu ndan 
lıı;.la 

tır. aşağıda cins ve mıktan yazılı 5 kalem malzeme satın 

trll.9.9H saat J.5 tedir. 
llıGın lah kkuk edecek fıyat üzerinden kanuni teminatloriyle 

'•caattarı. 
Lt aı 

vaı.ot 
"ll\>al' 

Miktarı 

5000 
100 

50 

Cinsi 
Vakom 

Miktarı 

300 
50 ~a~ ın Gres 

•~art kl 
9 

1 ıı cins ve miktarı yazılı malzeme satın ahnacaldır. 
"-ıııı 9.41 saat 14 dedir. Taliplerin tahakkuk edecek fıyat üze· 

11 Ilı teıninatlarile birlikte Ko. na miıracaatları. 
l Miktarı Cinsi Mık tarı 

,,
11 

120 Kilo Maden ynfı 1 'l Kilo 
'~ K 3 }ltl 6 • aol > 

"b 6 » Arap sabunu 2,400 Gr. 
~ ııo ·· er1 .:S ,. Ustüpü 6 Kilo 

6 adet 

t e t~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::::!!!!!~~!!!!!!!!!!!~!!!!"!!! 
~ 6 rrık 

b, 
"'1r Yollar1 Satınaıma Komlb yoıı undan : 

t1cr1 • 
e ~ nı ıfa etmiyen müteahhitler nam ve henliıına açık 

ı ,,on\ltan muhammen .,edellcri ıle miktar ve muvakkat te
a~ıd "'il a Yazılı ıkı ocaktan çıkarılacak balastlara talip zuhur 
~t' 'Z.larında gösterilen 2un ve saatlerde sıra ihaleleri 
hıı~ açık eksiltme on ıün müddetle uzatılmıştır. Bu işe 
r- er hızalarındll 2österileo muvakkat teminatlarını havi 
t •darcnın kabul ettiği formüle mutabık banka mektupla· 
t ltılllyyen 2'Ün ve saatte Ankara istasyononda :l ci işlel· 

bınasında toplanacak komisyonda hazır bulunmaları 

' \r 
e tnukavele projeleri komisyondo.n paraaız-verilıııek· 

t lıl, 
ta ıtıctresi : lrmalc-Z9nruldak hatlı kim. 31. Kalecık -
ltı:~arı ırası, mıktan 813 M3. teslim müddeti 2 ay, be· 

t11ıı v •ınnıen bedeh 125 kr. muvakkat temuıatı 76 lira '..!2 
~t ~. t saati 18.9.941 perıemb~ saat 1). 
'~ı :ırıetrcsi Irmak-Zon~uldak hattı kim. 62 Tuney-Geı· 

cıılQ ı6,l07 M;, teslim müddeti 2 ay, beher metre mika
~, ,t:n bedelı 175 kr. muvakkat teruiuatı 108 lıra -43 kuruş 

•atı 18.9.941 pc:rşemlte saat l:>.3U. 
~ .. , 

>''ıll..,.. lmırliİI &atınalma Komisyonundan: 
h~ltttııı söndürme ileti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmec:i 
) tıı . . 

tııı d ıunu ııaat 14 de 1oph<rnecıe Lv. amır1ığı satın al· 
a Yapılacaktır. Niımunesı ve evsafı komıııyouda 2ö-

ltlt,r ü 
•y

0 
r r edecek beael üzerinden ılk teminatlarile belli 

118 
relmeleri. Evsaf ve nümunesi komisyona görülür. 

~Oo 
6<lo kilo 
~O adet 
<oo 
~So 
~s 

3o 

• 
> 

Yataklık pnmuk 
Porselen yemek tabaiı 
Çatal 
Kaşık 

Su bardağı 
Tuzluk 

~O • Yemek tevzi kepçesi 
~So ~ Sürahi 

60 Çay bardağı, porselen maa tabak ve kaşık 
~ Çıft Takunya 

" •tiet rft · 
" 

1 •~ılı ...-Y semavera 
~ 'l 1-ı 

3 
tnalzeınenin pazarlıkla eksiltmesi 15.9.941 pazar· 

c,ltı1; O da Tophanede Lv. amirlifi satın alma komisyo· 

),~lttıl~ licr kalemi ayrı talipten alınabılir. lsttklılerin 
lte L Ve tekarrur edecek bedelin ° o 15 kati teminatla· 

11.Q • 

11 
ı:nısyona gelmeleri. 

l ı'tıııa 200 
l '· p

11 
kuruş tahmin edilen 800 kilo kundurahk ağaç 

~ 'ill~tlı~la eksıltme.si 16.9.941 Salı günü saat 14 de 
ı,,dı iı satın alma komisyonunda yapılacaktır. Kati 

' r. N~ 
<ına unıunesi komisyonda ~örülür. Taliplerin belli 

ı1 ıelnıeleri. 

le cıhcu •sk . 
, il &it ı~. P erıyeden verilmek suretile 9 adet Alay san· 

llııedc LZarlıkla eksi itmesi 12.9.941 cuma günü ıaat 
llıı~tlı ıo3;· ~mirliği satın alın komisyonunda yapılacak

Yoııct, .. lıra, kati teminatı 155 lira 25 kuruştur. Nil· 
U gorülilr. 

"'~ ..... , l'e •lıll e A. E. P. Komisyonundan: 
lcatc 1839 lira muhammen bedeli ıoba boruıu vo 

Devlet Orman İşlet. Diİzce Revir Amir. 19·9-41 14 -
11 -9 50 Taısus Orman Bölge Şefligi 2l-9-41 

teferruatı için 8.9.941 tarihinde yapılım açık eksiltmede verilen fiat 
yfiksek göruldiiğünden ayni şartlara 18.9.941 perşembe günü saat 15 
de tekrar açık eksiltmeye konulmuştur. 

Devlet Llmanlar1 işletme Umum MUdUrlUğUnden 
işletme ihticacı için numunelerine gore altı bin tane Ereğli tipi 

ve bin tane kok çevalyesi pazarlıkla ıhale ediiecektir. 
lsı~klilerin 12.9.941 Cuma günü saat on beşte Galatadaki Umum 

Müdürlük binasında toplanacak satın alma komisyonuna müracaat• 
ları. 

Topkapı Maltepe Askeri Sahnalma Komisyonundan: 

Komisyonda mevcut nümunesi veçhıle yapılmak şartile 800 adet 
eğer takımı pazarlıkla satın alınacaktır. Dörtte birden aşağı ol
mamak üzere daha az miktara talip olanlara da kının ihalesi ya· 
pı 1acaktır. Beher eğer takımının muhammen beeeli 95 lira olup 
tutarı 76000 liradır. 

Nümunesi evsaf ve huı;usi şaı tları T t>pkapı Maltepesinde As
keri Satınalma Komisyonunda görülebilir. 

İhalesi 15.9.94l pazartesi 2ünü saat 15 de Komisyonda yapıla· 
caktır. 

Kati teminatı 9580 liradır. 

Ankara L'lvazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
Komisyonda mevcut nüınuaesine göre 50 kilo kösele ile 10 kilo 

çivi alınacaktır. ihalesi 13.9.941 saat 10 dadır. faliplerin tahakkuk 
edecek fiyat üzerinden kanuni teminatlariyle birlikte Ko. na müra· 

caatları. 

M. M. V. Sabnalma Komisyonundan : 
22.9.941 tarihinde pazarlıkla ihale edileceği ilan olunan eğer sa· 

bunu on beş bin ili on yedi kilodur. 

Erzak, Zahıre, Et, Sebze v. s. 

lstanbul Betediyes nd n: 
llk T. fahmin B. 

5287 94 396,60 Haseki ve Cerrahpaşa ha,tahaneleriyle Zey· 
nep Kamil dogum evi ve sari hastalıkları 

mücadele merkezleri için alınacak arpa, sa· 
man, ot ve kepek. 

13937,90 1045,35 Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zühre•i 
hastalıklar hastahaneleri ıle Zeynep Kamil 
doğum evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 
pirinç, po.to.tes, soğan vesaire. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yı?zılı işler 

ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartnameıeri zabıt ve muamelat mü· 
dürlüıü kaleminde görülebilir. ihale 1!>.9.941 pazartesi günü saat 14 
de daimi eııcümeııde yapılacaktır. 

1 aliplerın ıik teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait 

ticaret odası vesikalariyle ihale günü muayyen saatte daimi encü
mende bulunmaları 

Erzurumda Askeri S~bn8lma Kom••ı·onund~r. : 
Aşağıda mıktarları yazılı kuru üzümler kopalı zarfla eksiltmeye 

konulmuştur. ihaleleri 23 - 9 - 941 Sah günü hizalarında yazılı saat 
lerde Erzurumda Askeri sahnalma komisyonunda yapılacaktır. Ta
aUplerin kanuni vesikalariyle teklıf mektuplarını ihale saatinden hir 
saat evvel komisyona vermeleri, 

Miktarı Tutarı 
Kilo Lira 

20,000 
13,500 

9600 
6488 

Teminatı 

Lira 

720 
487 

ihale saati 

11,30 
11 

Marmara OasUbahri K. satın alma komisyonundan; 

Cinsi 
Çubuk makarna 
Muhtelif reçel 
Beyaz peynir 

Kilosu 
17200 

5000 
6800 

Tahmini tutarı 
Lira 
7740 
2750 
5780 

Kat'i teminatı 
Lira K. 

1161 00 
412 50 
867 00 

Yukarıda cıns ve miktarı yazılı üç kalem yiyecek maddeleri ayrı 

ayrı şartnamede pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pa:r.arhğı 11 EylOI 941 perşembe rünü saat 15 de lzmitte Tersane 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
İşbu maddeler bir veya ayrı taliplere ihale edilebilir. Şartnamele

leri her gün komisyonda görülebilir. 
Pazarlığa iştirak edecek isteklilerin, Ticaret vesikaları ve cinsleri 

hizalarında yazılı teminatlarile birlikte belli gün ve saatte komisyon 

başkaohğına müracaatları. 

Topkapı Maltepeslndehl Sabnaıma Komisyonundan; 
Pazarlıkla 120 ton patates satın alınacaktır. Patatesin beher 

kilosunun muhıımmen betleli 10 kuruş olup tutan 12000 liradır. 
Evsaf ve hususi ~artlar Topkapı Maltepsinde Aıkeri sahn alma 

komisyonunda görülebilir . 
İhalesi 12.9.941 cuma günil aaat 10 da komisyonda yapılacaktır. 
Kat'i teminatı 1.800 liradır. 

lstanbul Komutanh§ı Satınalma Komisyonundan : 
Pazarlık günleri talibi çıkmayan aşafıda miktarları yuıh iç 

kalem saman 15.9.941 pazartesi ıünü hizalarımla yazılı saatlertle 
pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri her fÜD Komisyonda rö
ru ebilir. isteklilerin teklif edecekleri fiyata röre belli fln ... 
sratlerde kati teminatları ile IDirlikte Fındıklıda Satıoalma Komlt· 
yonuna l?'elmeleri. 

Cinsi 

Saman 
laman 
Saman 

Miktarı 

Kilo 
75H9 

100000 
1oeooo 

Pazarlık zamanı 

Saat Dal-..ike 
H 3t 
11 
11 lO 

Deniz Levazım Satlnalma Komlsyenuntlan: 

28 ağustos 941 tarihinde kapalı zarfla eksiltmeıi yapılan 40 
bin kilo zeytinyağının beher kilosuna teklif olunan 93 kur111 SO 
santim gali görülmüş olduğundan ltu miktar zeytin yatının 13 ey· 
101 941 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla eksiltmesi yapıla· 
caktır. 

İlk teminatı 2S'.>S lira olup şartoamoıi her rün 187 kal'Uf be· 
del mukabilinde alınnbilir. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Kuımpaşada ltulnnan Komis
yonda hazır bulunmaları. 

Midyat Askeri Satlnalma Komi•r•nunden : 
Talı.ninen beher kilosu 7.5 kuruştan 221 ton kuru ot kapalı zarf 

usulıle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 16575 lira muvakkat teminat 1243 lira 13 ku
ruştur. 

ihalesi 24.9.941 çarşamba günü saat 11 de Midyat Askeri Satın• 
alma Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin belli rün ve saatten 9ir 
saat evvel teklif mektuplarını Komisyena vermeleri. 

Söke Askeri Sabnalma KomlayonYntlan: 
500530 kilo saman satın alınacaktır 
Evsaf v~ şartnamesi Sökede askeri sahıı ılma komisyonunda ve lzmir 
leva:r;ım amirliğinde her zaman parasız olarak röriılebilir. 

Eksiltme 24.9.941 çarşamlu fiinü saat on birde Sökede askeri sa· 
satın alma komisyonunaa yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulil ile yapılacaktır. 
Muhammen hedeli 10010 lira 60 lcuruıtur. 
Munkkat teminatı 750 lira 80 lcuru4tur. 
Taliplerin teminat akçaları ile sartoamede yaz.ılı veaaiki havi tek· 

lif mektuplarını 24,9.941 çarşaml.a ıünü saat ena !tacılar Söke.le aske· 
ri satın alma komisyonuna makbuz ınukalaili vermiı olmaları ve ltu 
saattan sonra verilecek veya gelecek mektupların kabul edilaiyoceti 
ilan olunur. 

Samsun Askeri Satınalma Ksmlsyonuntlan: 

Tahminen beher kilosu 170 kuruş 36.00J kilo erimiı sacieyat kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 61200 lira mnvakkat teminat 4S90 lira. 
ihalesi 25.9.941 per.,erabe 2ünü saat 16 da Samıun Saha alma 

Komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin belli 'rıın ve saatten ltir ıaat 
evvel teklif mektuplarını Komisyona vermeleri. 

Şartnamesi Komisyonda rörOlilr, 

(DEVAMI DôRD0NC0 SAYFADA) 

r inhisarlar U. Müdürlüğünden : ı 
1- Keşif, şartname ve planı mucibince idaremizin Paşababçe 

müskirat fabrikası kanalizasyon ve dahili yollar inıaatı iıi kapalı s.arf 
usulile eksiltmeye konmuşlar. 

2- Keşif b·deli •26086,60• lira d'o7.5 muvakkat teminatı c19S6,49> 
liradır. 

3- El.ıi'~m" 1°.9.'>11 n ıa g-ü:ıü saat l'J.10 g~çe ls•anbu'Ja K:a
bataşla Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname söziı geçen levazım şubesinden ve iz.mir, Ankara 
başmüdurlüklerınden • 130• kuruşa ahnıbilir. 

5- Münaka nya gireceklc-r mühürlü teklif mektupluını, kaaanl 
vesaıklc o 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek· 
tu\..unu ve kapalı zarf şartnamesinin <F> fıkrasında yazılı vesaiki ila
tiva edecek kapılı zarfların ihale gilnü eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar mezkOr komiıyon başkanlığına makbuz aQkaltilinde 
vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak recikmeler kabul edilmez. 

(7558) .C-4 

İstanbul Nafıa MüdürlüQün~en: 
23. 9. 941 salı günü saat 15 da lstanbulda Nafıa Müiiirllfll Ek· 

siltrne Komisyonu odasında (2117, 71) lira keşif bedelli lstanltol Jaa• 
darma Konak Komutanlığı hinası tamiri açık ekıilt•eyo konulaaıtor. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık itleri genel, hususi ve fenni ıart· 
nameleri, proie ke11if hulisasiyle buna müteferri diter evrak uireıin· 
de görülecektir. 

Muvakkat teminat (159) liradır. 
isteklileri o en az bir teahhütte ( 1500) liralık hu işe ben&er İf 

yaptığına dair idarelerinden almış oldufu vesikalara istinatlen lstao• 
bul Vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil rüoleri hariç 3 
gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına alt Ticaret Odası vealkaları 
ile ıelmeleri. (7179) 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyônun~an: 
Mevcut evsafnameye uygun 2864 liralık kundura köseleai 25.9.941 

perşembe günü saat on be4dc Takıim·Ayazpaşadaki komisyonumuzda 
açık eksiltme ile satın ahnacaktır. 

Köselenin bir kiloıuoa tahmin edilen fiyat •Üç yüz dolcaan ~. 
kuru.p ve tekmili~in i~.k "tem.i~~tı 214 !ir~ 8~ lcuru4tur. Şart katıdı 
komııyonda her ırun gorulebılır. lsteklılerın ılk teminat mal aandıf'ı 
makbuzu veya banka kefalet mektubu ile belli Halte euiJtmeye lftİ• 
rikleri. (7916) 1-. 
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Tallleau Synopti11ue das AdjucHcatians 0uvertes Aujourd'hui (0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Objet de l'a~judlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Priz Caution. Lieux d'adjudication et du 

Joura Heurlis 
~-Alrt Aekerl aatmalma Kemlsyonun ~ 

Aşa2ıda miktarları yazılı kuru otlar ıııazarhkla satın !-f' 
ihaleleri 12.9.9.U cuma ıünü hizalarında yazılı saatlerdo · ıtf 
sahoalma komisyonunda yapılacaktır. Taliple rin belli "ak• 

estimatif provisoire Cabier des Charıes 

Adjudif ations au Rabais 
!L! --

Conatructlon•-R6paratlon· Tra v. Pu bllc•·Met6rlel ti• Conetructlon·Cartoıraphle 
Conıtr. hanıar Publique 4890 - 336 75 Com. Ac h. Milit. Bolayir 

> • • 9956 12 746 70 Com. Acb. Mil it. Gelibolu 
> • > 9956 12 746 70 • 
> • • 9956 12 746 70 • 

Repar. chau11ee Hr reute Mersin-Tarsus • 4608 50 Vilayet İçel 
Repar. bitisse municipale • 848 37 Municipalite Malatya 
Oenstr.-celoonc milicu pont Beyclaf 3000 - Vilayet İzmir 
Achevement trav. cooıtr. comme local de rymnas· Pli cacb. 38085 73 2856 - Presid. Liıue Sportive Afyon 

tique de l'ancieone bitissc ecole Dumlupınar 
Achevement censtr. bati11e bureau Fiıc Bayezit 

(Cah. eh. 187 P.) 
• 37422 54 2806 69 Com. Perm. Municip. lstanlaul 

25-9·41 
15-9-41 
16·9·41 
17·9·41 
18·9·41 
19-9-41 
18-9-•a 
2·10-41 

25·9·41 

Trav. terrasıement 2 eme parti• et eooıtr. murs, 
reuteı et canaliıationı ciaetiire ville Ank. 
(Cah. eh. 12 L.) 

239 263 40 13214 - Municipalite Ankara Bir. Restauration 26·9·41 

10 -

t 
' 1 

11 -
11 -
11 - ' 

yona relmeleri. l I• I 
Miktarı Kilo Tutan Lira Teminatı Li ra b• 1 

1,628,000 64,800 4860 1 
1,476,000 51,661 3874 11 
1,260,000 44, 100 3307 1' 
1,200,000 42.000 3150 
1,140,000 39,900 2992 

15 _ t !!!!!!!!'!"!!!!!!!!!!!!l!m!!l!!!!l!!!!l!l!!!l!ml~!!9!!1B!!!!!!!!!!!!!!!lm!l!!!!lm!!!ll!9~: 

u ı 
15 -ı---,-.-t-an_ll_u_l_G_U_m_r_U_k_le_r_l_B_a_t_m_U_d_U_rl_U_l_U, 

lhale günil 25. 9. 941 
18 - Miktarı Deteri Teminatı . 

MKN. Marlı:a No. 

Bili 
311 

K. rr. lira lı:r. lira kr. EtY0 cı 

o 715 
92 000 

94 18 
996 24 

f .. ·k 
7 20 sa ı ıp .ı 

E16ctrlclt6·Gaz·Chaffal• Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
Met.ur de mer martıue cVickers Peters• et mentare Gre a rre - - C. A. Comıaand. Milit. lst. Fınthklı 10·9·41 14 -

673 lili 
3563 GT 74 75 parça b t 

mensuc:' 
· l' lderi HabUlE1r.ent · Chauasurea • Tlaaua • Culr• 

Repar. chaussureı: 20000 paireı (aj.) 
Cuir pr. chauaaureı 
Chauuureı pr. ıoldata: 5000 paires 
Eteffe pr. babits: 340-370 a. 
i.teffe pr. pardessuı: 100-159 m. 
Chamıareı pr. bemmeı: 120-135 paireı 
Cbaaanres pr. jeuoea fillea: 60-70 pairea 

Gre a P re 40000 -
Publique 2864 -
Pli cach. 46000 -
Publique le m. 7 25 

• " > 5 50 
• la paire 10 -
• • • 9 -

6000 - Cem. Ach. Milit. Maltepe de Tepkapı 
!14 88 Cem. Acb. Jantlarmerie lst. 

3450 - eem. Ach. Cem. Surv. Deuan. lıt. 
201 20 C. A. Ecole Sup. Normale lst. 
61 Pi • 

101 25 • 
47 2S > 

15-9-41 
'.l5-9-41 
27·9·41 
26·9-41 
26-9-41 
26·9·41 
26-9-41 

10 -
15 -
11 -
10 -
10 -
10 -
10 -

543 PMCO 2859 

3069 SE 1-2 
3070 Lantra 102 -6 

1 900 

153 000 
200 000 

74 78 

79 23 
132 81 

ıp 1 u' 
5 65 areeıP0 ,1 

f t der 
sa e t 
meınlei'ıt 
mek (Jff of 

6 00 maden .
1 

10 00 ıınai k•.-
tabı:•' 

Traveaux d'lm19rlmerle · Papeterle • Fournlture ile Bureaux 539 AB 7023 24 112 000 107 51 8 00 hrç• 1 

beyaıl•tıı 
fı 1 lmpre11ion ebliratiooı uec lours coupons de 5%: Gre a ıre 2000 - 150 - Ministere Finances Aok. 10-9·41 14 - nebıt 1 

S9325 p. (ai.) 

Tranepert · Charaement · D6ch•r••ment 
T ra nıpert char~oD: 450 t. Publique 
Divera tranıportı Gre i. rre 5000 -
Tranıportl de troncs d'orme de la forat Elmacık de l'ublique le m3 3 -

Dilzce aux dipôts tle Dereköy et Tekerler: 
5000 •3 

Cemltuetlllle - Carburent · Hulle• 
Charhoo lanmarin: 50 t.·liroite: 50 t. 
Maaout: ~ t.·nceom: 3IO k .·valvalinc: 100 k.·rraiı· 

ıe: 50 k.·petr•I•: 50 k. 
Benzi ne: 120 buile minerale 12 k.·id Reı: 6 lı: . ·caol: 

3 k.-pitrole: 6 k.•aavon oolr: 2.4 k.·id pur: 3 
k.·6toupe: 6 k.·peau de chlmoi: 6 p. 

Beiı: 840 t. 
Cbarboo de beiı: 13879 k. 
Boiı: 2000 t. 
Beiı tle ıapin: 500 t. 
••isı 660 t. 
Bea&ine: 5000 litres (aj .) 
Beia: 1260 t. 
• : 252 t. 
• : 3200 t. 
• : 3520 t. 
• : 3360 t. 
• : 80 t. 

Dlvers 
Pierres moellonı tetues: 5'42.34 m3 
R•par. voiture a ordures 
Toyau pr. poôle et acce11. (aj.) 
c1... en ~oiı: 800 k. 
F abrication "•ndara Reriment: 9 p. 
Brhıaes: 1000000 p. 

Gre a ıre 
• 

Pli cach. 
Publique 
Pli cach. 
Gre a rre 
Pli cach. 

971 53 
39200 -
16500 -
13500 -

Gre a rre 25200 -
> 3780 -
• 48000 -
• 52800 -
> 67700 -
• le k. O 03 

Pli cach. 5798 -
Gre a gre 390 80 
Publique 1839 -
Gre a ıre le k. 2 -

> 1035 -
Pli cach. 15000 -

Outilı et lnıtrumenta pr. camiorıı transpertant de Gre a 2re 5932 70 
la viande: 75 leh 

Couffe a chlrMD type Eretli: 6000 p.·id pr. cokeı • 
1000 p. 

Provlslons 
Beurreı 1 t.·itl frıis: 900 k.·fromage ltlıncı 2.S t. 
Dinraea proviıionı (aj.) 
Sacre: 40 t. 
Paille: 700 t. 
Paille: llO t . 
Oipenı: 20 t. 
Y •rlteurt: 2.9 t. 
Ail: 360 k. 
Peiı·chicbe: 62.5 t. 
Haricetı Hcı: 62550 k. 
Foia: 200 t. 
• : 200 t. 

Pli caclı. 
fublique 
Gre a ire 
Pli cacb. 
Publlque 

• 
• 
• 

. Gr6 a ar6 

• 

16695 -

28000 -
24500 -

4500 -
1200 -

le k. O 25 
• # o 40 

10800 -
15012 -
12500 -
12500 - . 

3072 BLN 6924 90 000 

25·26 

- - Vilayet Ank. 11-9-41 15 -
2883 REGUBS 3953 22 000 

375 - Com. Aob. Milit. Çanak. 11·9·41 11 -
555 

DR 
12 

- - Chef Revire Expl~it f'orct Etat Keremali 20-9·41 12 - . 
625 

9 000 
16 000 

Com. Ach. Milit. Çanak. 
Com. Acb. lntend. Milit. Ank. 

• 

787 50 Com. Aoh. Milit. Edremit 
72 &7 Com. Perm. Municipalite lstanbul 

2940 - eom. Aoh. Milit. lslahiye 
2475 - Com. Aoh. Milit. Erzurum 
1012 50 Com. Acb. Milit. Gaziantep 

Dir. Gen. Aff. Motioroleıiea Ank. 
1890 - Cem. Ach. Milit. 8Glayır 
283 50 • 

2600 - • 
3890 - • 
4610 - • 

180 - C. A. Comm. Gen. Gendar. Anlı:. 

435 - 5 ime Exploit. Ch. Fer Etat Malatya 
- - Municip. Mersin 

C. A. Uoiversite lst. 
240 - Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 
155 - > 

1125 - Adm. Gen. Cb. Fer Etat Anlc:. Bur. 
Exp. H. Paşa 

444 96 Com. Perm. Municip. İstanbul 

- - Dir. Gın. Portı itat Galata 

632 15 O<?O 
18-9-41 15 -
11·9·41 15 - ihale ıüoil 26. 9. 941 

2830 WC 256 000 

23·9·41 
25-9-41 
1-10-41 
15·9·•U 
1-10-41 
11·'·41 
22·9·4 l 
22-9-41 
22-9-41 
22·9-41 
22-9·41 
26·9·41 

660 SNCO 1 
11 - 535 EGE 6063 
14 -ı 
10 -' 536 DO 6062 
11 -
11 - 661 WF 1041 
15 - 3481 HS 226414 
16 -
16 - 544 PKF 3426 
16 -
16 -
16 - 556 ZR 76519 
15 - 21 

2991 KK 101 

22-9-41 15 -
12-9·41 15 -
18-9-41 15 -
16-9-41 14 -
12·9-41 15 30 ' 
26·9·41 15 30 

2992 WG 3034 

557 JS 3 

3073 ZB 50 

25-9-41 14 -
667 
70J DTNKO 2 -179 

15 000 
131 adet 

138 adet 

25 000 
70 ~00 

65 000 

310 000 

10 000 

144 000 

24 000 

16 800 

1 900 
2993 000 

158 49 

99 33 

b6 69 
62 75 

62 08 

15 00 ıayri fi 

fer 
7 50 ya:r:ısıs 

rekliJll 

"' 6 50 afaÇ I' 
4 65 tün• b 

elektr•~ 
ınir l~i 

4 65 elektrı ,ı 
mir I' 

461 98 35 00 buh•' 
sus 0' 
ıasti1' J 

70 36 6 10 fol•~' 
903 78 67 10 ipekh 

"
,,ı ,., 

541 12 40 50 paıPok 
• Si ,,J 

124 i 2 9 50 fotol J 
193 91 14 60 tele~ 

k
. fi 
1 ,, 

117 81 8 85 sadd 
,§1 

efY ~ı 
,ur• 

2924 00 250 00 °• ~~ 
'pel' 
1 1 

54 87 4 15 nik• ı 
dıll' 

2791 3:l 209 40 derı 
b• 

82 93 6 30 kateııl' 
jçirı 1 

123 48 9 30 ş•~ IJJe:,. 
,ut 

233 32 17 50 ,,fı 
404 56 38 00 det# 

ufak 

C. A. Perm. Muaicip. İstanbul 23·9·41 15 -

t1al' 
704 , 1881 000 136 31 10 20 • " 

Yukarıdaki eşya 1549 sayılı kanun milcib'ııce 
0
., 

açık arttırma ıuretile satılacaktır. Satıştan üç 1 
eşya 9 • 12 arasında ıörülebilir. Satış Reşadiye ~, 
rük Satış Müdürlüfünde saat 13,30 dadır. Kaouıı 

11
,r 

ve teminat akçelerinin satış a-ünü saat 12 ye 1'• 
zımdır 

2100 -
1837 -
338 -
98 -
54 38 
10 80 

751 -
1126 -
1875 -
1875 -

Villyet Çorum Dans 1 moiı 
Com. Ach. Milit. U. layazit 12·9·41 10 -
Com. Acb. Milit. Aciapazarı 25-9-41 16 -
Com. Acb. Milit. Çorum 19·9·41 10 -

• 19-9·41 12 -
C.A. Comm. Gen. Gendarmerie Anlc. 24·9·41 15 -

, 24·9·41 15 -
Com. Acb. Milit. Mutia 11·9·41 15 -

• 12·9·41 15 -
Com Acb. Millt. Ezine 17·9·41 17 -

• 16-9-41 11 - iiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiliiliiliiiiaiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... ~ 


