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EKONOMiK HABERLER 

Demirciler Toplanjısı 
Dün demir ve madeni eşya bir

liğinde bir toplantı yapılmıştır. 

1 oplantıya çivi ve demir fabri· 
katörleri de iştirak etmiştir. Gö· 
rüşülen meselelerin ba~ında, son 
günlerde memleketimize ithal edi
lecek olan çivi, demir tel, ve de· 
mir malzemenin ne suretle tev:ıi 

edilmesi bulunmaktaydı. 
Gerek demir ithalatçıları ve 

gerekse demir fabrikatörleri Mer· 
kezi Avrupadao 1800 ton çivi ve 
demir malzeme sipariş etmişler

dir. Bu malların bir kısmı birkaç 
güne kadar şehrimize gelecektir. 

Piyasaya Mısırdan, Basradan 
mühim miktarda kalay gelmiştir. 

Bu yüzder. kalay fiyatlarında yüz· 
de 30 nispetinde bir düşüklük 

husule gelmiştir. Bir iki gün ev• 

vel, lskenderana 1nıiltereden 4 
bin !landık levha halinde de te
neke relmıştir. 

İsveçe halı ihracı 
lsveçe eı.ki Kliriug heupların

dan borçlu bulunduğumuz meba· 
liğa mahsuben 500 oin ktonluk 

kadar halı ihracına u.üsaade edil· 
mesi hususunda clearingk.ontoret 
tarafından Me•kez Bankasına bir 
teklifte bulunulmuştur. 

Bu teklif Ticaret Vekaletince 
tetkik edilmiş ve kabul olunarak 
muvafakat cevabı Merkez Bnnkn
sı vasıtaı.iyle bahis mevzuu te

ıekküllere bildirilmiştir. 

Yazma ve Dokumacılar 
kooperatifinin içtimaı 

Ticaret ve lktisad Vekaletleri 
arasında kabul edilen sannyi koo· 
peratifleri statüsüne uymak ıçın 

yazma v.e dokuma kooperatifi he

yeti umumiye5İ Türbede Es· 
naf Cemiyetleri merkezinde ya
pılmış v~ ııtotü ok11n11rak bu ııtn

tüye göre kooperatif nizamname· 
ıinde yapılan tadilat kabul edil
miştir. 

Yazmacılar ayrıldığı için koo

peratifin isminin Yılmaz Doku· 
macılar Kooperatifıne çevrilmesi 
takarrür ettikten sonra 1941 se• 
nesi bütçesi kabul edilmıştir. 

ipekçiliğin inkişafı 
Bütün vilayellerde ipek böcek· 

ciliğinin inkişafı için bu sene Bur
sada koza satış kooperatifi ta· 

sa, bundan iyi bir netice elde e
dilebileceği ümidi yok değildir. 

3- Şayet yukarıda işaret et
ti~imiz noktalarıo yapılmasına her 
hangi bir düşünce ile iıakan gö· 
rülemez ise, o zeman yapılacak tek 
bir çare kalır. Bu ise: Deniz 
Hrvetimiı;i lüzumsuz yere iuaf ve 

imha etmekten kaçınmaktır. Yani 
şehrin ihtiyacı ile yurdun ihtiyacı 
hesaplaoaralc ancak bu ihtiyaca 
kadar büyük balık tutturmaktır. 

Bu suretle fazla tutulanları öl
dükten sonra denize dökmekten 
ise, onları denizlerimizde canlı o
laralc bırakmak elbet ki daha mü· 
raccahtır. Bari bu sayede deniz 
servetimiz milyonlarca yeni döl
lerle gelecek seneler için yüzler

ce misli fazlaaile bahk yetişmi~ 

olur. 
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Ank. Emniyet Müd.: 
Emniyet binası tamiri 1885 

Ank. Lvz. SAK 
Köse!" ve çivi 1894 

Ank. Jandarma Genel Komut.: 
Çatı tamiri 1885 

Bolu Orman Mektebi Müd.: 
Muhtelif erzak ltı96 

Bursa Maarif Müd.: 
Muhtelif erzak 1892 
Me,a kömürü ve odunu l 892 

Çorum Vakıflar Mem.: 
Han ve otel tamiri 1886 

Deniz Lvz. SAK 
Zeytin ya}ı 1894 

Diyarbakır Ask. SAK 
V akeıa ve kisele 1 80 

Erzurum Ask. SAK 
Pirine 1895 

rafından buralara tohum gönde
rilec-ektir. Bu hususta vilayetler
den ihtiyaç hak1cında malılmat 
beklenmektedir. 

Kafkaslara telefon hattı 
Posta, telgraf ve telefon mü· 

dürlüğü, Sıvas-Erzurum-Kaf· 

kas telefon hattının inşaasına de
vam etm~ ktedir. Hat gelecek se
neye kadar tamamlanacaktır. 

Peynir piyasasına müdahale 

icap ederse 
Ticaret OdRsı icap elliği tak

dirde peynir piyasasına müdahale 

etmek üzere 10 bin t:!neke kadar 

peynir ıtıübayaa ederek stok yap
ın ıştır. 

Maden işliyenler ihtiyaçlarını 

cemiyetten temin edecekler 
İstanbul Madeni San'atkarlar 

C • miyeti, P~ıııtfa liiznmlu med•n 
ve madeni alet tevzi etmeğe baş
lamıştır. lık olarak 100 döküm
cüye hariçten getirilmiş olan po: 
talardan tevzi olunmuştur. Ya
kında bakır ve demir aksamı da 
tevzi edilecektir. Su suretle esna
fın işsiz kalmaması temin edilmiş 

olacaktır. 

Köy dokuma tezgahlarına 

fazla iplik verilecek 
Ankaradan bildiriliyor: Köy 

enstitülerinin dokuma tezgahla-

Palaska le yı~ı 1883 
Harita U. Müd. 

Arka çaataıı ve matra 1892 
İçel Defterdarlığı: 

Taııfiye edilmiş krom madeni alat 
devdı 1879 • 

İçel P. T. T. Müd .: 
Posta ııalcli 18~2 

lst. Komutanlığı SAK 
Tamirat y;ıp 1894 

M. M. Vekaleti: 

Çıımnşırlık bez 1890 

Manisa Ask. SAK 

Şehriye 1893 

Sıvas inhisarlar Müd.: 

Fadlun tuı.lnsında idare binasi 
1887 

ve e• 

tamiri 

rındnn azami istifade temini için 
enstitülere fazla miktar da iplik 
verilmesi kararlaştırılmıştır. 

Köylerde gaz satışları 
Gaz sntışlarıoı bundan sonra 

kazalarda iaşe heyetleri, köylerde 

muhtarlar kontrol edecektir. 

Bazı ba kallarm memurlara •si
ze iaşe Müdürlüğü gaz vereceb 
diyerek mal vermedikleri görül
müştür. Bu vaziyet önlene-:ek ve 
memurlar da bakkallardan gaz a
lacaklardır. 

Sümer Bank yeni çeşitler 
imal edecek 

Sümerbank Umum Müdürlüğü, 
yerli fabrikalarımız tarafından ya· 
pılmakta olan erkek elbiselik ku

maşları gibi kadın kumaşlarının 
da yapılması için fabrikalara tav· 
siyelerde bulunmuştur. Sümer
bank fabrıkaları şimdiden yünlü 
kadın kumaşları yapmak üzere 
hazırlıklara başlamıştır. 

Nişasta fabrikası 
Sümerbank tarafından kurulma• 

sı kararlıştırılan nişaata fabrikası 

için icap eden malzemenin hazır

lanmasına başlanmıştır. Bu fabri
ka senede bin ton nişuta yapa
bilecektir. Şehrimizde nişasta ya
pan imalathaneler ihtiyaca kifi 
miktarda nişasta elde etmekte i

seler de, banlar mensucat ve gı
da maddeleri yapan bütun fabri
kaların senelik ihtryacını karşılı· 

yamamaktadır. 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Çamalll Tuzlası MUdUrlUGUnden 
Tuz.lamızda yapıltıcak badana işi pazarlığa konulmuştur. Kr~if 

b deli 213 lira 60 kurut ilk teminatı 16 liradır. Keşif hulasası her 
gün baş müdürlükte ve müdürlü~ümüzde görülebilir. lsteklilerin 
16.9.941 Salı güni.ı saat 14 de Müdurlüğümüzde toplanacak komisyon· 

da hazır bulunmaları. 

Konr• B ı dlvesinden: 
4.9.941 Çarşamba g-ünü snat 14 de ıhnle edileceği ilan olunan 

Gazi ilk okulu önünde yapılacak parke inşaatına. talıp çıkmadığından 
1:>.9.941 pazarlesi günü saat 14 de ihııle edilmek üzere ekıillme günü 

10 gün uzatıldı~ı ilin olunur. 

NIQde VIUiyetlnden: 
Nıtd~ HükQmet konatı çatısının kiremitleri Mı.ırsilya taklidi Eı

kişchir kire&»itlerile değııtirilecektir. 

12 lyltl 1941 

~----------------
iDAREHANE ve MATBAA 

Galııta. Eski Gümrük Caddeıl, 

No. S2 Hugusf Daire 

lLAN ŞARILARI 

ldarehıınemizde görüşülilr 

Telefon: 49442 

Poıta katuu No. 1261 

~,---------------· 

eslekf Organıdır 
Şartnamesi Defterdarlıkta herkese açık bulundurulmaktaclar. 
Bu işin keşif bedeli 2407 lira 51 kuruştur. Açık elcsiltme 24.9.tU 

çarşamba fÜnÜ saat 14 de Defterdarlıkta yapılacaktır. 
Teminat akçası 180 lira :>6 kuruştur. Talip olanların teminat ak

çuı makbuzile birlıkte Defterdarlığa müracaat etmeleri ilin elınmr. 

lzmlr Vlllyetiad•n : 
3000 lira bedeli keşif ve 15 gün müddetle münakasaya konu\m•t 

olan Beydağ köprüsQ orta ayak inşasına istekli çıkmadıfından 8.9.941 
tarihinden itibaren ekı.iltme on gün temdit olduğundan iıteldilerio 
:l490 sayılı yasa hüküınlerıne göre hazırlıyacaldarı teminatlariyle 
18.9.941 perşembe günü ıaat 11 de vilayet daimi encümenine uı 
vurmaları. 

lstanbul Belediyesinden: 
Eyüp civarında Bostan iskelesi ve Bahariye caddesi •earlaklan· 

rının davar tamiratı açık eksiltmere lronulmuştur. Keıif i.Meli 1151 
lira ve ilk temınatı 86 lira 25 kuruıtur. Şartnamesi Zabıt ve Maa· 
melit Müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 26.9.41 ca•a flai sa• 
at 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak· 
buz veya mekt~plan ihale tarihinden sek;z rün evvel aelediye fen 
i~leri müdürlüğü müracaatla alacalcları fenni elaliyet ve 941 yılma ait 

Ticaret Odası veiikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi E.aol· 
mende bulunmaları. 

Malatya Beled 'y• Rlyas ttlnden 
848 lira 37 kuruş bedeli keşifli belediye bi11ası çatı Weleri i•· 

atı 19. 9. 941 tarihine rastlıyan cuma riinii uat 14 de ihale el••
mak üzere 5. 9. 941 tarihinden itibaren 15 fİill müddetle açık ebilt
meye konulmuştur. Ke1'if ve şartnamesini görmclc isteyenlerin laele4i,-. 

muhas~besine ve taliplerin ihale gün ve saatinde % 1,5 teınioat akta• 
ıarile belediye encümenine müıaclatluı ilin olunur. 

Mersin VIUiyeti Daimi EncUmenlnden: 
Mersin-Tarsus yolunun 2 t-776·5+070 kın. leri arauoıa ... ıı 

tamiri için tanzim edilen 4608.50 liralık kef f evrakı karine .f.9·Hl 
tarihine tesadüf eden günde ihalesi mukarrer idise de talip sala•t 
etmediğ-inden 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine tevfikan uutilarak 
açık eksi tme 18-9-941 tarihiae teudüf eden Perşembe rilol saat tS 
şe bırakılmıştır. 

isteklilerin °1
0 7, 5 teminat akçannı veya mektubuna, VlllJet 

makamından ve ihaleden üç giln evvel alacakları ehliyet yfflkuuaı 

ticaret oda~ına kayıtlı bulunduklarına dair ki~ıdı enclhneoe ilwas 
etm~ğe mecburdurlar. 

Fazla malumat almak istiyeolerin Nafıa mQdOrli1tftae mlnıoutlan 
ilan olunur. 

Hafik Kaymakamhlında n 
Hafılc kazasında halen Makam evi, muayene ve todawi ui, Tüilt 

evi olan kaza husıısi idareıine :ıit ın•ktcb karşısındaki biH lae7eti a· 
mumiyt"si yeni makam evi inşa edilmekte oldutundan, tamir ve t .. ll 
edıler k, bOŞ!tbcak kısmın dısp .. nse~e ılavcsıyle (ınu1ıyene ve lod<1wİ 
evi, tabib evi) haline le.alp edilecektir. Nafıa vekaletinden ditpaaıer 

tamiri için 1300 lira tah9is edilmiştir. Bu para ile tamirat Ye taclila
tın ihalesi on beş gü'lde çıkacak talibine pazarlık saretile Japala• 
caktır. 

Talip olanların ve fazla malum ıt almak isteyenlerin Hafik ıta,. .. 
kamlıtına müracaatları ilin olunur. 

Nafıa Veklletlnden: 
Eksiltmeye konulan iş: Erzincan vilayetinde Fırat •ehri berinde-

ki Kemah ve llıç köprüleri demir üst yapı boyalarının J911il•D._ iti· 
dir. Keşif bedeli 1474 liradır. 

Eksiltme 15.9.941 pazartesi günü saat 15 de Nafıa Veklleti .... 
ve köprüler reisliği t'ksiltme komisyonu odasında puarhk U1aliyle 
yapılacaktır. 

Eksiltme evrakı ve buna müteferri difcr evrak JOH H kö,rller 
reisliğinde görülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin tatil rıınleri .. •riç elmak 
üzere eksiltme tarihinden en az 3 gün evci bir istida ile Nafıa Ve
kaletine müracaat ederek bu işi yapabileceklerine dair ebli,-.t YUİ· 

kası almaları ve 110 lira 55 kurus muvakkat teminat venaeleri 1'· 
zımdır. 

Erbaa &eledlyealnden 
Erbaa belediyesine ait 10 bin metre murabbaıodaki afaçlı parkıa 

yeniden tanzimi için planının yapılması ve tatbil.i iıi 2.9.'41 tari· 
hinden itibaren 2' fÜn mü ldetle milnakasaya konulmqtar. latek)U.. 
rin 22.9.941 tarihine kadar mufaual tekliflerini i.rbaa lttledi1• reiı
Jiğiııe röııdermeleri ilin olunur. 

lstenbul Lv. lmlrllll Satınalma Kemlayenuıulan : 
Sirkecide Dcmirkapıda öç anbar inşaatının ile.mali pazarlıkla ek

ıiltmcyc konulmuştur. ihalesi 18.9.941 perıcmbe rtıntı aaat 14,30 da 
Tophanede Lv. imirJi~i satın alma komisyonunda yapılaoakhr. Keıif 
bedeli 2:>57 lira 31 lı.uruı ilk teminatı 191 lıra 80 kurqtar. Ketfi 
komisyonda rörillür. isteklilerin belli vakitte komiıyon ......... 



! MONAKASA GAZ!T!.Sı 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

' 
Cloıl Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 
ln•••t, T•mlrat, N•fıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Diıpanıer binası tamiri paz. 
(Kemah) ve (İlic) köprüleri cltmir üst yapı boyala· pız. 

larıDıo yeailenme işi 

Çamalh hızlaıında yap. badaDa işi • 
Parke iaş. (temd.) 
Varyant aplikaayonu Elazıi-V an laattı aruında: 30 kapalı z. 

kilometre (şart. 160 krı.) 
Yuıat hilUmet kooafl ikmali İnf&11 > 

Polatlı istasyoD ve alimantuyoıı binası inı. (şart. 4 l.) • 
Soma istaıyonımda yap. yatalcbare binası inş. (şart. • 

215 le.) 
Sirkecide Demirkapıda iç anbar inı. ikmali pu. 
Badana işi 

Yol İDJ. Aok.·K. kale yalunun aruırıda kapalı z. 

1300 -
1474 -

213 60 

13500 -

71363 57 
80000 -
42700 -

2557 41 

16036 34 

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari elit Hastahane Lvz. 

Etber sülfirik: 25 k. 
Asetoa: 4 t. 
V azelio yağı: 1.5 t. 

paz. 
paz. 
• 

6400 -
3525 -

Elektrlk Havegazı·Kalorlfer (Tesisat. ve Malzemesi) 

Elektrik bahar makinesi 110 benir tak.atında ve da· 
lcikacla 300 tlevirli ile 90 kilovat amperlik ve 
3 safhalı 

Bakır izele tel ve kable N. G. A: 680000 m. kapalı z. 

Mensucat. Elblae, Kundura Çama,.,, • · •· 
Elbise: 3 kat-şapka: 3 ati. 
Yatlı kösele: 1.5 t. 
Ökçeli terlik: 930 çift 
Çizme: 125 çift 
lş elbiHsİ: 55 tak. 
Gaz ltozi 140 tantim enintle: 10000 m. 
Er fotini: 20000 liralık. 

kapalı z. 
aç. eks. 

> 

" 
paz. 

Battaniye: 2500 ati. > 

Kışlık elbiıelik kumaş hava rengi: 10000 m. • 
Elltise ve şapka: 1300 ad. • palto: 800 ad. 
Kaputluk kumaş hava ren~i: 3000 m. (temd.) 
Elbise diktirilme•İ: 125 tak. 

11170 -

120 -
787S -

çifti 2 -
3125 -

beh. 8 50 
2500 -

çifti 9 20 
Beh 10 50 

37500 -

12525 -
beb. 11 -

•· ~tUıa. lllıo "• •~ e•,•••· Mu,•mb• Hahv.e. 
Demir karyola çift katlı: 1)0 ad. kapalı z. 9000 

Muhakeme kürıüıü yapt. paz. 

:: Matbaa ı,ıerl Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 
Duhuliye bileti bastırılması: 50000 ad.-bahsi müşte· kapalı ı:. 

rek: 35000 cilt 
Evrakı matbua: 26 kalem paz. 

Keı eate, Tahta ve saire 
Çaa dilme: 17.840 m3-çam tahta ve kalas: 9.840 m3 kapalı z. 
Gürıeo dilme: 7 kalem • 

Nakllyat, Bo,eltma, YUkletme 

Yat H benzin nakli: 260 t. paı:. 

Mahrukat, Be"zln, 

Meıe odunu: 720 t. 

Makine r•lları v. •· 

Odun: 500 t. 
Meıe odunu: 560 t. 
Odan: 670 t. 
Gar; yatı: 2.4 t. 

WılJteferrlk 

Vaıronet: 3 ad.-ray- 500 m.· buloo tırnak v. s. de· 
kovil malzemesi 

Oto malzemeai: 7 i kalem(müteabbit nam ve hesabına) 
Perçin çivisi: 150000 ad.-perçin pulu: 150000 ad. 
Çekiç, bıçak, kerpeten, kanca, iğne, ÇİYİ v. ı.: 16 

kalem 
Ate4 ı atlası: 500 ad.·alçı: 400 k.·ateı toprağı: 400 

k.·ıoba verrıifı: 10 lı:. 
Makara bin yar.talık hiki: 100 ad.·alyıh: SO ad·be· 

yaz: 50 ad. 
Bira aandıtı: 10000 ıd. (şart. 213 kr.) 
Keçi kılı lmkılmıı: 26 t. 
Kayna1111ş ince bezir: 4 t. 

Kayoamıı tilrk bezir: 4 t. 
Oto malzemesi: 5 kalem 

Otuz tonluk deni& motörtı tekneıi ve motört\ tamiri 

Eraak, Zehlre, Et, &eb;..es, w. a. 

Nohut: 84 t. 
K. faaulye: 288 t. 
K. ot: 270 t. 

• 600 t. 
• 600 t. 

K. fasulye: 115 t. 
Samanr 600 t. 
Yeıil mercimek: 60 t. 
Sıfır eti: 250 t. 

,. 100 t. 

paz. 

le.palı z. 
kapalı z. 
aç. elı:ı. 

aç. eks. 
par:. 

pu. 

,, 

kapalı z. 
pu. 
kapalı :ı. 

> 

paz. 

• 
> 

kapalı z. 
> 

> 
> 

• 
• 

7750 -

2750 -

4638 90 

1100 -

16000 -
20000 -
11884 -
13400 -

600 -

4000 -

1300 -

42474 -
k. 1 35 

7000 -
7880 -

k. o 25 50 
k. o 28 50 

21600 -
30000 -
30000 -
25300 -
36000 -
16800 -
112~00 -

k. o 42 -

Teminat Müracaat yeri 

Hafik Kaymak.amlıf ı 
110 55 Nafıa Vekaleti Ank. 

16 - Çamaltı Tuzlası Müd. 
Konya Belediyesi 

1012 50 Nafıa Vekaleti Ank. 

4849 - Yozgat Nafıa Müd. 
5250 - O. O. Yolları Aok. 
3202 50 , 

191 80 Tophane Lvz. SAK. 
Beden Terbiyeai SAK Anlı:. 

1202 73 Ank. Valiliti 

Ank. Lvz. SAK 
960 - M. M. Vekileti Hava SAK 
528 75 > 

- - Çankırı Belediyesi 

837 7'J O. D. Yolları Haydarpaşa 

Günü Saat 

15 gtin zarfında 
15-9-41 15 -

16-9-41 14 -
15·9-41 14 -
27·9·41 12 -

5-10-41 15 -
1-10-41 16 -
30 9-41 16 -

18-9-41 14 30 
18·9·41 
29-9-41 ıs - ı 

12-9-41 10 -
29-9-41 10 30 
29-9-41 11 

S-10·41e kadar 

29·9-41 15 -

Trabzon Belediyesi salı ve cuma 15 -
15 -
15 -
10 '30 
14·-

590 63 O. O. Yolları Haydarpaşa 

139 50 lst. Sıhhi Müesseseler SAK 
234 38 Ank. Belediyesi 

Konya Belediyesi 
187 SO O. D. Yolları Haydarpaşa 

lSOO - Bursada Tophadede Aık. SAK 
262S - M. M. V. SAK 
5625 - M. M. Vekaleti Hava SAK 
700 - lst. Elek. Tr. v~ Tünel lılet. U. Müd. 

1878 75 M. M. V. Hava SAK 
- - Yüksek Ziraat Enstitüsü Ank. 

67S - O. O. Yolları H.paşa 

- - Ank.. Lvz. SAK 

581 25 Anlı:. Valiliti" 

412 50 M. M. V. Hava SAK 

119 21 O. O. Yolları 2 ci İşletme Ank. 
347 92 O. D. Yolları Haydarpaşa 

163 - M. M. V. Hava SAK 

2430 -
1500 -
1123 50 

753 75 
45 -

Bolayir Ask. SAK 
Gelibolu Ask. SAK 
Bursa Ask. SAK 
Kilis Giimrülı: Muhafaza TaburuSAK 

• 

300 - Tire Su isleri 20 inci Şube Müd. 

195 - M. M. V. SAK 
1854 75 " 

Ank. Lvz. SAK 

> 

• 

3186 - İnhisarlar U. Möd. 
5265 - Diyarbakır Aıık. SAK 

525 - D. O. Yolları H. paşa 
591 - • 
276 - lst. Hava Mıntaka Depo Amir. 

275 -

3.l40 -
2250 -
2150 -
1898 -
2700 -
1260 -
843i' 50 

3150 -

Yeıilköy 

• 

Kars Ask. SAK 

• 
Trabzon Ask. SAK 
Erziocan Aık. SAK 

,. 

Erzurum Aslı:. SAK 
Trabzon Ask. SAK. 
Kars Aık. SAK 

> 
Çanak. Ask. SAK 

26·9·41 
26-9·41 
26-9-41 
lS-9·41 
29-9·41 
15-9·41 
ıs 9.41 
17-9-41 11 
18·9-41 17 
lS-9-41 
26-9-41 

11 -
16 -
11 

11 
11 

29-9-41 ıs 30 

18-9-41 15 -

2s-9-41 14 ~o 

16-9-41 10 -

26·9-41 ' 16 -
30·9·41 15 30 

16-9-41 

17-9-41 
15-9-41 
22-9-41 
1- 10-41 

10·10-41 

19-9-41 

27-9-41 
13-9-41 
15·9·41 

11 -

14 -

11 -
12 _ı 
16 _t 

12·9·41 14 -

12-9-41 15 -

19-9-41 ' 11 25 
17-9-41 10 -
2-10·41 15 -
2·10-41 15 30 
18-9-41 14 30 

18·9·41 14 -

lS-9-41 
15·9-41 
15·9-41 

1.9-9-41 
29-9-41' 
30·9·41 
26·9-41 
29·9-41 
3-10-41 
23·9·41 

15 -
14 30 
11 -
16 -
ıs -
lt -
11 -, 
16 -
11 30 

16 -

Elektrik, Havagazı, Kalerifer (Tesisat ve Malz.) 
~~~~~~~~~~~~~~~~--- ,.~ 

Çanakkale Askeri Satınalma Kemlsyon&1ll 
1 

Çanaklı:alede teslim ve mootajı bayiine ait olmalc nz:ere \ 
manlı veya dört zamanlı yeni dizel motörüne ihtiyaç v~r.dı~sl 
arzusuııda bulunanların 18.9.941 tarihine kadar tekliflerını 

satınalma komisyonuna müracaatları. 

ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır · v. s. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Artbrma ve Ek'~ 
Komisyonu Rıyaaetlnden: 

Leyli tıp talebe yurdunun !#JO çift ökçeli terliği açık el 

konulmuştur. ,b 
Eksiltme 26.9.94 l cuma günü saat 15 de Cağaloğlunda 9 JI 

içtimai muavenet müdürlüğünde kurulu komisyonda yııpılac• 
Muhammen fiyat beher terlik için 2 liradır. 

Muvakkat temınat 139 lira 50 kuruştur. ,fİ, 
istekliler nümune ve şartnamesini her gün komisyonda 1° ,/ 
lsteklilor 9.U yılı ticaret odası vesikasile 2490 sayılı k•~, 

zıh vesikal~r ile bu işe yeter muvakkat teminat makbus "e 
mektubilo birlikte belli günde komisyona ıolmeleri. 

fJ'" Devlet D. Yollar. ltletme Umum MUdUrlill ~ 
Muhammen bedeli 2500 lira olan !0000 metre 140 s•011 

gaz bezi 29.9.941 pazartesi günü saat 11 de Haydarpıışad• tJ 
nası dahilindeki koınısy.>n tarafından açı" ebıltme u5uıiyle 
nacaktır. ı 

Bu işe ıirmek istiyenlerin 187 lira 5!) kuruşlulc muokıC• 
v., kanunun tayin etti2"i vesaikle birlikte eks itme günli s•'' 
dar komisyona müracaatleri lazımdır. 

1 
I 

Bu işe ait şartnameler komisyondAn pıruız olara. da~' 
1 

Ankara Belediyesinden : ; 
Al . ( . 119 . f . d 1- . . .ı~ h çı tı memur ve çı tı e şo or ve erat ıçın 

itfaiye müstahdemini için ceınan 125 çift cizme on lteş gilP 
açık ek.ailimeye lconulmuıtur. 

Muhammen bedeli 31'.l) liradır. 

Teminat '.l.34 lira 38 kuruştur. 
Şartnamesini ıörmek vo bedelsiz almak istiyenlerin 

men kalemine ve ıstekıılerio de 26.9.94l cuma ıiioü jllat rı 
beledıyo dairesinde müteıekkil daıaıi encümene muracaatl• 

Konya Beledlyealnden . t• 
Belediye temizlik işleri amelesiyle mezbaha işçilerıııe ı 

olan ve beher takımına 850 kuruş tahmin oluııan 55 tak•~, 
1. 9. 941 tarihinden itıbaren '5 ıun müddetle açık ek•' 
nulmuştur. 

1 
İhale 15.9 9-H Pazartesi günü saat 14 de belediyede ) 

Taliplerin °o7.S teminntıarını ıhal~den evvel beled•>'' fJ 

yatırmaları lazımdır. Şartnamesini ıôrmek ıstiyenleriıı beted• 

besine mura,s:aatları ilan olunur. 

Mobilya, Büro ve ev eşy~SJı Muş!f!!lla, Hal!0 

150 adet çıft katlı demir karyola alınacaktır. Bak: O· 
ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasıy~ ve ya_ıın..a e Lvı. 
te 

Ankara Valillğlnden: .
1
1, tıtı 

Hıpodromda yapılacak at yarışıarnda istimal ~~ ~1 
bastırılacak olan ve muırammen bedeli 7750 liradan 1 

• 

3500v cilt bahsi müşterek ve 50000 adet kapı duhulıfe 
zarf usuııyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muvakkat leınınat1 5~H hra 2) kuruştur. ,. /. ~ 

Talıplerin şartnamede yazılı vesaikle birlikte tel"'f ~/ı ~ 
ihale gunu olan 2).Y.9-H perşembe ıüniı saat 14.30 • 11 
daııni c:ocümenıne vermelerı ve şartııaweyi ı?Örınek ıt ~ 

ıurı her ıün daımi encümen kalemine muracaatları. ılan ° 

Kereste_, Tahta ve saire · 1 
latanb ıd Elektrik Tramvay ve TUnel ı,ıetrrt•1 

MUdUrlUGünden: 

46 metre mikabı muhtelıf cıııs kereste meKt.ıpla 
retile ntın alınacaktır. 

Muvakkat teminat 300 lıradıt. 

"''fi feklıf verecol'1erin lev.t:ma.ian p.ırasız olarak alac• 1 
deki esaslar dairesinde teklifterıni nıhayet 19.9.941 c01111~ı 
14 do kadar Metro lıaıı 4 iıncü katında · ı Levazım ser"', Aı 

t 1 kabilinde vermeleri lazımdır. l 
. 'tt~ 
\ıı - o 

Devlet Demiryolları ı,ıetme U. MUdUrtlJI -
İdarewız ihtiyacı için muhtelıf ebatta 17.840 ın3 ç: 

9.> 40 M3 çam tahta ve kalas :lo.9.941 tarilıine raı.tlı>'' • 

saat 16 da Aokarııda ikinci işletme binasında toplıırı~~ı 
kapalı zarf uıuliyle satın alınacaktır . .liu işe ııirınek ıs 1 
nunun •ayin ettığı vesaikle llY lir'l 21 kuruı wuvl\1'1'' il' 
havi teklıflerini aynı ı?İln saat 15 e kadar komisyon ':• 
buz mukabilmde vermeleri lhımdır . Şartname ve aıll 
komisyon kaleminden parasız alınabılır. 

rf I 
* • • Muhammen bedeli 4 38 lira 90 kuruş olan muhte ;41 

metre mıkibından ibaret 7 kaleın gürgen dilme 30.9·0,ııı 
saat 15,30 onbeş buçukta Haydarpaşada ıar binası 

ktıt· misyon tarafından icap ah zarf u.sulı yle satın alı naca ıı' 
Bu işe girmek istiyenlerin 347 lira 92 kuruşluk ~ 

oat kanunun tayin ettiği vesikalarla telı:lıflerinı muh1e.1ıP' 
gün saat 14,30 on dört otuza kadar komisyon reıglı 
lazımdır. ; 

Bu iıe ait şartnameler komisyondan parasız olar•" 



il: SOo 
1 t. 

52 t 1 • 
'•ulye: 16760 le. 
"•: 15 8 6ı , t. 

üıaı: 11 S t 
~e • . 
y k tııeyva 13 kalem 

ltk 1~dırılması 65 t. 
erı: 18 t. 

: 78 t. 
t~i: ıoo t. 

' ~eli: 6 t - k Ozüm: 50 t. 
•tı: 15 . . 
1( t. 

paz. 
> 

• 
> 
,. 
> 

aç. ekı. 
kapalı z. 

paı. 

kaptlı z. 
paz. 

• 
> 

• 
"-Q) •raınan eti: 74994 le. 
8g Ye: 7 t. 

7~· •rpa: 96 t.· et 25 t. kapalı z. 
l t,. pirinç: 3 t.- sabun: 2,4 t.- z. ya~ı: 2 aç. eks. 

Le. 'tınan: 83 t. 
,._. 4 
l. · t.- k. fasulye 2 t .- kırık mercimek: 1,5 

llohut: 3 t.· börülce: 2 ı. 
lan . 5 ,_
1 

csı: l t.· le. soQ'an: t.· peynır 1,3 t.· 
, •tes: 5 t.· sndeyaf: 2 t. 

tt.' 3645 t. 
. S~7o t. 

(a 
üzayedeler 

~tıf 
lt ın tenektsi: 625 ad, 
~fabrikası memur ve müstııhdemlerine yemek 

"t temini 
l~et,ri: 80 ad. 

tla ve kiremit fabrikauna ait l'l kalem 
. boş benzin tenekesi: 7500 ad.·pnsh: 3500 ad. 
· 40s42 kental 

' 37862 kental 
26928 kentııl 

' 0teterrlk 
~-

.. 
> 

kapalı z. 
> 

pat.. 

paz. 

paz. 
aç. art. 
kapalı z. 

.. 
> 

• 

:lOOOO -
3900 

k. o 04 50 
9000 -

k. o 24 
k. o 42 

2500 -

k. 1 65 
k. o ;6 

beh. 1 
2700 -
8025 -
8168 40 
9465 so 
5385 60 

MUNAKASA~ 

{500 - D. Bayazit Ask. SAK 
292 50 Ank. Belediyesi 

Ank Lvz. SAK 

> 

> 

l!lparta Aıık. SAK 

675 - Akşehir Ask. SAK 

2867 _ Erzurum Ask. SAK 

3 '50 _ Çanak. Ask. SAK 

Hadımköy Ordu Çeşmesi Asit. SAK 

• 
37 J2 50 Tophane Lvz. SAK 
3149 75 lııt. Belediyesi 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
Kilis Güm. Muhafaza Taburu SAK 

> 

> 

Kırklartli Ask. SAK 

" 

16·9·41 15 -
16-9-41 10 30 
12·9-41 14 -
12·9-41 14 -
12-,·41 14 -
12·9·41 14 -
18-9·41 15 -
ıs-, .. o 11 -
16-9·41 14 -
29·9-41 16 -
H·9-41 14 -
13·9·41 11 -
18-9·41 ıs -
19-9·4] 14 -
lS-9-41 15 -
1-10-41 9 -
4-10-41 9 -

7·10·41 9 -

ı 
10·10-41 9 -

22 9 41 16 -
23·9-4 ı 16 -

- - Trabzon Belediyesi salı ve cuma ıs -
10 -100 - lıt. Elektrik, Tramvay ve Tünel 18·9-41 

işlet U. Müd. 
Ank. Valiliği 15-9-41 

202 50 Ank. DefterJarlığ1 29·9-41 
60'! -·Gelibolu Havza Kılıyar Yolu Başmuhen. 30·9·41 
612 63 Tekirdağ Vakıflar ldaresi 22-9-41 
708 92 • 22 9-41 
403 92 > 22·9·41 

* * * 

15 -
15 -
15 -
15 -
ıs 

14 

100000 adet bira sandığı alınacaktır. Bak: İnhisarlar Umum Müd. 

ilanlarına. l>. D. Yolları Sel ı,ıetme MUdUrlUIUndan: 
~ 
t"ıipaşa-Malatya hısth üzerinde Kim. 57-900 ve 58 deki Taş 

\;-,•ndan olmak şartile 542,34 metre mikabı Muellon tetue taşı 4 ~arf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

E:rzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

1ıltıne 22.9.941 pazartesi günü saat 15 de Mala\ya'da Beşinci 
~ e 'inasında yapılacaktır. 
~ 11haınınen bedel 5798 liradır. 
1 ~"altkat teminat 415 liradır. 

Mersin Vilayeti Daimi EncUmenlnden; 

M~rsio memleket h&1tanesiııin bir yıllık süt ve yoğurt ihtiyacı 
acık eksiltmeye konulmuştur. Südün ıniktarı 5000 kilo ve fiyatı 15 
ve evsaf inek aüdü laktometre derecesi 18·20 ve yo~urdun mikdarı 
5000 kilo ve fiyafı 15 kuruş olup evs.afı kaymaklı ve tatlı inek 

yoğ'1rdudur. 1 

, 
Taliplerin muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektuplarını ıözü 

geçen saatten bir sııııt evvel komisyona vermeleri, hu saatten ıenra 

verilen mektuplar kabul edilmez, 

* * 41 Beher kilosuna 5 kuru1 50 santim fiyat tahmin edilen 15550 
ton balyalı koru ot kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşlar. 

Eksiltme 26,9.94 l cuma iiİn\i saat 17 de Balıkesir Satın al•• 
komısyonunda yapılacaktır, 

Muhammen tutan üzerinden muvakkat teminat miktarı 37951 lira 
20 kuruştur. 

Evsaf ve şartlarını görmek istiyenler her rün Ankara. lıtaolıtal Lv. 

amirlikleri Satın alma komısyonlarında ve lalıkeıir Satın alma Ko
misyonda göre'-ilirler. 

Trliplerin belli rün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını 
vermeleri şarttır. Bu saatten senra verilen mektuplar kabul eciilmeıı: 

* * * Beher kilosuna S kuruş SO santim fiyat tahmin edilen 1400 lGn 
balyalı kuru ot ve 4 kuruş 50 santim fiyat tahmin etlilen 1000 ten 
balyalı saman kapalı zıırf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 26.9.941 cuma günü saat 1,,30 da Bahkesir ıatıaalma 

komisyoııunda yapılacaktır. 

Kuru otun muvakkııt teminatı miktarı SlOO liradır. Samanın mu.• 
vakkat teminatı 3375 liradır. 

Evsaf ve şartlarını görmek ist iyenler her ıilo Ankara, lstaı1bal 
Lv. amirlikleri sııhnalmıı komisyonlarında ve Balıkeı.ir sahnalma le•· 
oıisyonunda görebilirler. 

Taliplerin muvııkkııt tt>minatlariyle birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evel teklif mektuplarının komisyona vermeleri. 111 
aııalten sonra verilen mektuplar kabul edilmez. 

• 
Gaziantep Askeri Satanalma Komlsyonun~an: 

Asngıda yazılı mevaddın kapalı zarfla ebiltmeleri hizalarmda ya
zılı gün ve saatlerde Gaziantep askeri salın alma komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin kanuni Ve$ikalarile teklif mektuplarını ihale saat· 
lerinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri 
komisyonda ıörülür. 

Cinsi 
Saman 

Kuru ot 
Mercimek 
Fuulye 
Nohut 
Pirinç 
Sığır eti 
Sade yağı 
Sabun 
Odun 

Miktarı 

kilo 
1'20000 
144000 
~8000 

48000 
48000 
48000 
90000 
18000 
48000 

600000 

Tutarı 
lira 

4800 
10800 

7680 
11520 

7680 
21600 
21600 
27450 
28800 
13500 

Teminatı 
lira 

360 
810 
S76 
864 
576 

1620 
16l0 
2088 75 
2160 
1012 50 

İhale 
ıünü ve ıaati 

29.9.941 ' 
> 

.. 
30.9.941 

> 

,, 
1.10 941 

> 

• 

14 
16 
9 

14 
16 

' 1-4 1, 
17 

(DEVAMI D0RD0NC0 SA Yr ADA) 1'
1tklilerin 2490 s:\yılı kanunun ve şartname ve mukavelename 
•tı dıireı.inde ihzar edecekleri teklif mektubile ve muvakkat te• 
•ı, · k b · ı . d' I .. t \ıi ıııt maklauz veya banka me tu u ı. e tayın e ı en gun ve ~aa • 
. t saat evveline k(ldar Malatya beş ışletme arttırma ve eks,\tme 
Qıa,onuoa vermeleri lazımdır. 
~ İşe ait şartname ve mukavelename işletme kaleminden istekli· 
~•rasız verilir. 

İhale 18-9-941 perşembe günü saat 15 tedir. 

T eminal akçeleri 113 liradır. 

Polis Mektebi MUdUrlUAUnden: 'r ı inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
. ... ·----------------------------------~~ 

Bergama Belediyesinden 

Çille suyu tesisatı için açık eksiltmeye konan 300 adet 13/ l 5 mi· 
1tet '- d d'l · · ~ •ıı;: s..ı sııııtlerinin eksiltınrsi on gün te~ ıt e ı mıştır .. 

Ş~harnmen bedeli 4500 li~a mu~ak~at temınatı ~37,5~ . lıradır. 
IQ tnaıneler Belediyemiz Fen aaıresınden bede hız verılır. 
'''si 15.9,941 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on beşte be· 

:• dairesinde yapılacakt.ır. Taliplerio mezkur ıün ve saatte 2490 
~ ~•o unun 2 \ e 3 uncü maddelerinde yazılı vesikaları hamilen 

1
tc riyasetine müracaatları ilan olunur. 

~ '1. M. Vekiletl Satanalma Komisyonu~dan: 
t. her tanesine tahmin edilen fiyatı 4 kuruş 25 santım olan ~50 

ne pulu ile birlıkte SX 5 ebadında perçın çıvısı ve beherıne 
~it edılen fiyatı dirt kuruş olao pulu ile birlıkte l:>0.000 tane 
~ tbadında perçin çivisi 13 eylul 941 cumartesi günü saat 12 de 
•ıarlılc.la ihale edileceğinden isteklilerin 1854 lira 75 kuruıluk 
ltltıinatlariyle birlikte pazarlık 'ıün ve ııaatinde Ankara M. M. 

'-tı 11 alnıa Ko. da lulunmaları. 
,, 

S/ J...lepsine tahmin edilen fiyatı 1300 lira elan 71 kal~m .~t~ 
llıeaj müleahhil nam ve hesabına 27 eyhll 941 cumartesı ırunu 

\ ~l de Aııkarııdıı M. M. V. satın alına Ko. da açık eksiltme usu· 
\~ '~ale edileceğinden iateklilerin 1Y5 liralık kati teminatlariyle 

le nıezkur tarihte Ko. da bulunmaları. 

\ -
"'"• L~ vazım Amirliil Sabnelma Komlayonun .. an : 
.\ 
. ı:•tıda cins ve miktarı yazılı 16 kalam malzem~ ~atın_ alına.cak· 
~~1al~si lS.9.941 pazartesi ıünü saat H>_ dadı~. ~ alıpl~rın tcklı~ e· 

etı fıyat üzerinden kanuni teminatlarıyle bırlıkte Ko. na mura· 
•tı, 

Cinsi 
Çekiç 
Bıçak 
Dış rasba orta boy 
iç rıısba orta boy 
l\.,rpeten 
büz bt 
Patuma tığ 12-14 ebadında 
10 No.lı larp 
41 No. lı larp 
'12 No.lı larp 
1'ahta çivi 4 ve 5 numara 

1 No.lı çelık İğne 
2 No.lı çelık itne 
1 No.lı tel itne 
2 No.lı tel ifne 
l<anoa 

Adet 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

!>,S Kilo 
22 
22 
22 
22 
11 

Mikdan Muh. fıatı ilk tem. Eksiltmenin 
Cinsi kilo lira kr. sa. lira kr. tarihi ve saati 

Bursa pirinci 4000 O 54 -
Horoz fasulyesi 2000 O 26 
Nohut Karabira 1500 O 23 
Kuru so2'an 3:>u0 O 6 
Patates Adapazarı 3500 O 11 304 SO 22.9.941 10 da 
Kuru barbunye 1000 O 18 50 
Kırmızı mercimek 500 O 24 
Yeşil mer. Kastamoni SOO O 27 
Zeytin yağı Ayvalık: 1000 O ~O 
Zeytin Gemlik 1000 O 38 147 56 22.9.941 11 de 
Sabun beyaz 11:>0 O 55 • 
Beyaz peynir Edirne 1000 O 7S 
Kaşaı Balkan 750 1 20 156 Ol 22.9.941 14 de 
Yumurta adr.\ 23000 O 1 87 
Kesme şeker 2)0ü U 4~ 17ô 1.l 22.9.941 15 de 
Toz şeker 2SOO O 46 
Manitova un 150G O 20 51 23 07 22.9.941 16 da 

Mek'ebimizin 941 mali yılı sanuna kadar ihtiyacı olan yukarıda 

cins ve miktarı ile muhammen fiatı ve ilk teminatı yazılı yıyeceğın 

hizalarında gösterilen ieÜn ve ııaatlerde aı;ık eksiltmeye konulmuştur. 
Taliplerin hal senesi vesikaları ve teminat makbuzlarile lstanbul 

Liseler mubasebeciliti binasındaki komisyona gtlmeleri. 
Bunlara aıt şartnameleri görmek üzere polıs mektebine müracaat· 

ları ilan olunur. 

lsllhiye Askeri Satan Alma Komisyonundan : 

Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında ya· 
zıh ıün v~ Hallerde lıtihiyede askeri aatın alma komisyonunda yu· 
pılacaktır. Talıplerin kaııuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale sa· 
atlerinden bir saat evvel komi•yona vermeleri. 

Cinsi 
Sade yağı 
Sı2'ır eti 
Saman 
Karu ot 
Odun 

Miktarı Tutarı Teminatı 

ton lira lira ihale gün, saati 
25 38392 2880 29.9.94ı 17 

200 527:.lO 3886 
800 26560 1992 

1'200 
2000 

67200 
39200 

4610 
2940 

30 • 
15 
15 

30 • 17 
1.10.941 10 

Bahkesir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Beher ltilosuna 5 kuruş 50 untim fiyat tahmin edilen 576 ton 
balyalı kuru ot ve ve 4 kuruş 50 santim fıyat tahmıu edilen 345 ton 
balyalı saman kapalı zarf usuliyle eksiltıney" konulmuştur. 

Eksiltme 26.9.941 cuma günu saat 16 da Bulıkesir Sııtın alma 

komisyonunda yapılacaktır. 
Kuru otun muvakkat teminatı 2375 liradır. Balyalı samanın 

muvakkat teminatı 116) liradır. 
Evaaf ve şartlarını &'Örmek isti 1 enl-:r hergüo Ankara. lstanbul Lv. 

imirlikleri Balıkesir Satın alma komisyonlarında ıöreliilirltır. 

l. - Evvelce eksiltmeye konmuş olan < 10.000• adet ltira aanciıtı 
şartnamesi değiştirildiğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. Çivi:.i idaremiz tarafından verilecek.tir. 

11. - <10.000• adedinin muhammen bedeli c42.474• liraciır. ~1ı7,5 
muvakkat teminatı •3186a lıradır. 

lll. - Eksiltme 19. 9. 941 cuma günü saat 11,25 9e Ka'-ataıta Le· 
vazım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV. - ~artname sözü geçen Şubeden ve lzmir, Ankara &aşmidilr
lüklerindtn <213• kuruş mukabilınde alınabılir. 

V. - Eksiltmeye girecekler •2500• ve <5000• adet için ae tek
lifte bulunabileceklerine göre mühıirlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle teklif edecekleri miktar üzerinden °'o 7,5 ıüvenme para11 
makbuzu veya banka teminat mektu&unu ibtiva e8ecek kapah ıı:arfla· 

rını ihale günü ek~iltme saatınden bir saat evveline kadar mezkQr Ko· 
mi:oyon Bdşl<.aniıgın.a makLıız u.ıukabı.uıde vc:rwelerı lazımdır. 

(8032) 1-4 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğün~en : 
İdare ihtiyacı ıçin 800 adet yeni tip müvezzi çantaıının alımı ka· 

palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 17. 9. 9.U çarşamba saat l:> de Büyük postahane ltinaıı 

birinci kadmda P. T. 'f. Müdurlüğü idari muavinlik odasında tepla· 
nacak Alım Sııtun Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 11600 lira, muvakkat teminat 170 liradır. İı· 
teldilerio tipe esas nümuneyi ve alıma eaas fenni ve ekıiltmc ıart
namelerini görmek ve muvakkat tcmınatlarını yatırmak üsere çalıtma 
günlerinde mezkilr müdürlük idari kalem levazım kısmına, ekıiltme 

saatinden bir saat evveHoe kadar kanunun tarifine ıöre buırlamıt 
olmaları lazım gelen mektuplarını teklıf mektubu, 941 HDHİ için m11· 
teber ticaret odası vesika)ı, muvakkat temioat makbuzu veya banka 
mektubunu muhtevi olarak yukarda ismi geçen komisyoo baıkanlıtına 
numaralı makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (7625) 4-4 

• 
, ..... : .. • .. . -!. • . -
·DEVLET DEMIRYOLLARI VE LIMANLARI . . . . . . . 

15 L ET f71 t G E f 1 t l O ; ~ E I{ T C n L U G U it D E N 
~ . ~ 

Muhammen beleli 900) lira olıın 150 adet çift katlı demir k.ar
yolıı ('29. 9. 941) pazartesi ırünü saat (15,30) en beş buçukta t-tay
darpaşada Gar binası dahilindrki Komisyon tarafından kapalı zarf 
usulil! satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iateyenlerin (675) liralık muvakkat teminat, kaou• 
nun tayin etliği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni rin 
saat (14,30) on dört otuza kadar Komisyon Reislitine vermeleri 11-
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan paruız 
tadır. 

olarak dafıtılmak· 
(806.S) 1-4 
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Pour la Pablieite ı'adre11er 
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Journal Professionnel des Fournisseurs at des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poıtale No. 1261 

8tj---------------~ 

Tableau Synoptique des 

Objet de l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Pri:ıı: Caution. Lieux d'adjudication et du 
estimatif provisoire Cahier de!I Cbarges 

Conatruc:tlona-R6paratlon-Trav. Publlca-Mat6rlel de Conetructlon·Cartographle 
R;par. bltisse dispensaire Gre a gre 1300 - - - Kaymakamat Hafik. 
Peiotare des fert deı parlies superieureı deı ponts • 14H - 110 55 M;nistira Trav. Pub. Anlc. 

•Kemah• et lıua 
BadireoDnare a la saline de Çamaltı 
Conıtr. route en pa•quets (aj.) · 
Constr. bltiases Station &t alimentation a Polatlı 

(Cah. eh. 4 L.} 

• 

Pli eacb. 

213 60 

80000 -

16 - Dir. Saline Çamahı 
Munieip. Konya 

S250 - Adm; Gen. Cb. Fer E.tat Ank. 

Jours Heures 

Dans 15 jours 
15-9-41 15 -

16-9-41 14 -
15-9-41 14 -
1-10-41 16 -

, 
~----------------

ESKi FEVZİYE 

YATILI 1ş1 K 
YATislz LiSESİ 

Nl2antaımda Karalcol karşısında 

KIZ 
E.RKS.K 

Ana -ilk -Orta ve Lise kısımları vardır 
·ıı 

Törkiyenin en eski busuıi liıesidir. Kayıd ve tecdi di kayı~ İÇ; 

1 her fÜn müracaat edilebilir. Tarifname isteyiniz. Telefon: 8987 

----------------------------~-(0Ç0NC0 SAYFADAN DEV AMJ 

Teknik Okulu Sabnal ma Komlayonundan: 
Beh•r futarı tCt 
kilosu Lir• / ---

Cinsi Miktarı 

Patateıı 12 

Cooıtr. bltisıe dortoir a la Station de Soma (Cab. 
eh. 215 P.) 

• 4Z700 - 3202 50 > 
• Kuru Sofao 

30-9-41 16 - Nuhut 

10000 
9000 
2500 

7 
26 
48 
4i 
26 
28 

1200 
630 
650 

-4800 
480 
260 

]400 

Acbev~ment constr. 3 hangars i Demirlcapı Sirlceci 
Application variantes sur la liıne F.lizti· Van: en-

viron: 30 kim. (Cala. cb. 160 P.) 
AoJaevemant cooıtr. kouak ıouvernemental Yozgat 
Trav. badiıeonnage 
Cooıtr. ro1tte entre Ank. - K.kale 

Gre i ıre 
Pli cach. 

• 

Pli cach. 

2557 31 
13500 -

61363 57 

16036 34 

191 80 Com. Aoh. lntend. Milit. Tophane 
1012 '59 Ministere Trav. Pub. Ank. 

'4849 - D ir. Trav. Pub. Yoza-at 
C. A. Ligue Sportive Ank. 

1202 73 Vilayet Ank. 

18-9-41 14 30 
27-9-41 12 -

5-10-41 15 -
18-9-41 
29-9-41 15 -

Produlte Chlmlquea et Pharmaceutlquea-lnstrumente Sanltalre&-P'ourniture pour Hopltaux 
F.tber ıulfurique: 25 k. Gre a rre Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 12-9-41 10 -
Ac6tone: 4 t. > 6400 - 968 - C. Aeh. Min. Def. Nat. Depar. Aviat. 2~-9-41 10 30 
Vaaelioe: 1.5 t. > 2525 - 528 7~ > 29-9-41 11 -

E16ctrlc:lt6·Gaz·Chaffa ile Central (lnatallatlon et Mat~rlel 
Fil en cuivre iso'e et cable N.G.A. 680000 m. Pli cach. 11170 -
Ma enine a Vlpeur electrique de 110 C. V. de 300 

periodea par minute de 90 ldw. d'uıperes et 
a 3 phacea 

thı butı il' e nt - Chuıauuea - Tlasue - Culra ' 
Guir ıraisseux: 1.5 t. 
Pantoufleı avec talons 930 paires 
Bottea: 125 paires 
Habit de travail: 55 cemplets 
Toile raxe d'untı larıeur de 140 cm. lOOOOm. 
Habits: 3 complets·chapeau: 3 p. 
Bottines pr. soldats (pr. 200(;0 L.) 
Counrture en laine: 2500 p. 
E.tofte pr. habitı d'hiver couleur azure: 10000 m. 
Habits et chapeaux: 1300 p.·paletots: SOO p. 
Etoffe eoaleure aı:ure pr. capoteıı: 3000 m. (ai-) 
Confection d'aabits: 125 complets 

Pli cacb. 7875 -
Publique la paire 2 -

> 3125 -
> le eomp. 8 50 
• 2500 --

120 -
Gre a ıre la paire 9 20 

• • 10 50 
• 37500 -

12525 -
le compl. 12 -

Ameublement pour Habltatlen et Bureaux-Taplsserle ete. 
Lit en fer a double ranıee: 150 p. Pli cacb. 9000 -
Chaire pr. Tribunal Gre a gre 

837 79 1 ere F.xploit. Ch. Fer Etat H. paıa 29-9-41 15 -
Municipalite Çankırı jusqu'au 5-10-41 

590 63 tere Exploit. Ch. de Fer Etat H.paşa 26-9-41 
139 50 C. A. Dir. Hyriene et Auist Soc. lst. 26-9-41 
234 38 Municip. Ankara 26·!>·41 

Municip. Kooya 1~·9·41 

187 50 ı ere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 29-9-41 
- - Municip. Trabzon Mardi et Vendredi 

1500 - C. A. Milit. a Tophane de Bursa 15-9-41 
2625 -- C. A. Min. Def. Nat. Ank. 15-9-41 
5625 - Com. Aeh. Min. Def. Nat. Depar. Aviat. 17-9-41 

700 - üir. Gen. Exploit. Electricite T. T. lst. 18-9-41 
1878 75 Com. Aeh. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 15-9-41 

lnıtitut Sup. Agricole Ank. 26-9-41 

675 - 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H paıa 
- - Com. Acb. lntend. Milit. Ank. 

29-9-41 
11·9·41 

15 -
15 -
10 30 
14 -
11 -
15 -
16 -
11 -f 
11 _, 

17 _ ı 

11 
11 --

Traveaux d'lmprlmerie - Papeterle - Fournlture de Bureaux 

15 301 15 -

lmpre11ion billets d'tntree: 50000 p.-billetı pr. pa· Pli each. 7750 - 581 25 Viliyet Ank. 25-9-41 14 30. 
ri mnlael: 35000 volum~' 

lmprim6ı: 26 lotı Cre i ıre 2750 -

Bola de Conatı 11ctlcn. Planchea, Cherpente 

Boiı de sapio ıeie: 17.840 m3 plancbeı et madriers Pli cach. 
9.840 m3 

loiı d' orme ıele: 1 lota • 

Traneport - Chargement • D6chargement 
Traoıports d'huile ·et de benzine: 200 t. 

Combuatlble • Carburant • Hullee 
Boiı de ebene: 720 t. 
Botı: 500 t. 
Boiı de chlne: 560 t. 
Boiı: 670 t. 
P•trole: 2.4 t. 

Dlvera • 
Varonnet: 5 p.-rail: 500 m.·bouloos ete. et materiel 

de voie de Deeauville 

Gre a ire 
• 

Pli cach. 
> 

Publique 

Articlea pr. auloı: 71 lota (ru nom et pr. eompte Publiqua 
du fourniaseur} 

Clouı ridı: 150000 p.-rondelles: 150000 p. 
Marteau, couteau, tenaille, crocbet, clouı, aiıuille 

ete.: 16 lotı 

Gre a rr6 

Briques refractairea: 500 p.-plitre: 400 k. terr• ref- Gre a rre 
ractaire: 400 k.-verniı pr. poale: 10 k. 

iebine baki de 1000 yardı: 100 p.-id ooiro: 50 p.• 
id blane: 50 p. 

Cai11e pr. biere: 10000 p. (Cab. eh. 213 P,) 
Crinı de ebivres toodos: 26 t. 
Huile de lio boullie fine: .4 t. 
Haile de liD turque bouillie: 4 t. 
Articleı pr. aatoı: S lotı 

• 

Pli each. 
Gre a gre 
Pli cacb. 

Ripır. ooquı et moteur pr. moteur de mer de 30 t. -

4638 90 

1100 -

16000 -
20000 -
11984 --
13400 -

600 -

4000 -

1300 -

42474 -
le k. 1 35 

7000 -
7880 -

412 SO Com. Ach. Min. Def. Nat. O§part. Aviat. 16-9-41 10 -

119 2t 2 ime E:ıı:ploit. Ch. Fer F.tat Ank. 26-9-41 16 -

347 92 1 ire Exp\oit. Cg. Fer F.tat H. paşa 30-9-41 15 30 

165 - C. A. Mio, OH. Nat. Depart. Aviat. 

2430 - Com. Ach. Milit. Bolayır 

1500 - Com. Ach. Milit. Gelibolu 
1123 50 Com Ach. Milit. Bursa 

753 7S C. A. Bataillon Surv. Douan. Kilis 
45 - > 

16-9-41 

17-9-41 
15-9-41 
22-9-41 
1-10-41 

10-10-41 

11 -

16 30 
10 -
15 -
9 -
9-

300 - Dir. 20 eme Seclion des Aff. Hydrau- 19-9-41 14 -
ligues a Tire 

195 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlc. 27-9-41 11 -

1854 75 > 

Com. Ach. lntend. Milit. Anlc.. 

> 

3186 - C. A. Econ. Monop. Kabatache 
5265 - Com. Ach. Milit. Diyarbalcır 

525 -- 1 ere F.xploit. Ch. Fer Etat H.paşa 
591 - > 

'216 - Chef. Depôt Aviat. lıt. a Yeşilköy 
275 - > 

13-9-41 12 -
15-9-41 16 -

!2·9-41 14 -

12·9-41 15 -

19-9-41 11 25 
17-9-41 10 -
2-10-41 15 -
2-10·41 15 30 
18-9-41 14 30 
18·9·41 14 -

Toz şeker 
Kuru üzüm 
Mercimek (Yeıil) 
Kuru fasulye çalı 

Yumurta (adet) 
Kuru barbunya 
Sirke 
Tuz 
Salça 
Limon {adet) 
Gu (litre) 
Çay 
Yassı kadayıf 

Ekmek kadayıf çift 
Tel kadayıf 

Ekmek 

Kaşar peynir 
Beyaz peynir 
Un 
Pirinç unu 
Şehriye 

lrmik 
Makarna 
Zeytin 
Zeytin yağı 
Sabun 
Pirinç 

10000 
1000 
1000 
5000 

75000 
2000 
2000 
4000 
1200 

14000 
500 
200 
500 
500 
500 

50000 

2000 
2500 
6000 

250 
300 
500 

2000 
2500 
4500 
4000 
9000 

2,5 
20 
10 

7 
2i 
5 

20 
760 
53 
43 
30 

13 

120 
70 
22 
35 
40 
40 
45 
42 
94 
56 
5Q 

]875 
400 
.tOO 
210 
336 

1200 
190 

1520 

26' 
215 
150 --_.,,,, 

ı5S9l 

--_,,,, 

--_.,,,. 
2400 
1759 
1380 

11,So 
120 
200 
900 
ıo50 
4230 
2240 
'4500 --- o ıss57.S ,-

lstanbul Beıilctaı Yılaızda bulunan ekul11n 941 mali yılı ibtif ~ 
olan yukarıda cins ve miktarlarile tahmin bedelleri yazılı er_.IJ. ~ 
pah zarf usulü ile Gümüşsuyuııda YüksEk Mtıbendis mektebi " J 
ıebe»iodc 29.9.941 tarihine raillıyan paaartesi günil saat ıo.30 '' ~ 
kalem ve saat 10,45 de 18 kalem erzak ve sut 11 de ek111olc 

1 ~ 
üç şartnamede eksiltmeye lcoııulınuşlardır. İlk teminat 1191 lirf ,( 
kuruş ve 14H lira 32 kuruş ekmetin ilk teminatı 487 lira 50 1'~ 
tur. İsteklilerin şırtnaıneyi ıörmek· ve ilk temiuat yatırmak itt• / 
lerin ekıiltmeden bir fÜn evyeline kadar okulumuza ve ekıitt.111•_.~ 
nü d& Yıiluek Mühendis mektebi m!lhasebeaine gdlmeleri, teklıf ·r-' 
toplarının eksiltmeden bir saat evveline kadar makbuz muk• .. 1

1
;J 

komisyonumuz baıkaıılıfana verilmiş olınalıuır. Postada vaki • 
geçikıneler kabul edilmez. 

latanbul Levazım AmirliAI SatmalmaKomlayenund'; 

Beher kilosuna 58 kuruş tahıain edilen 21.).000 kilo kır• i 
koyun eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16.9.941 sah gil114 ,1 
14,30 da Tophanede Levazım imirlıği aahn alma komisY~ 
yapılacaktır. İlk teminatı 870 liradır. Şartnamesi komisyonda 1 
lıtelclilerin belli saatte komisyona ıelnıeleri. 

M U ZA YEDE LE R _/ 
lslanbul Vaklflar DlrektörlUOUnden 

Kıymet Pey akçesi Ciosi 
lira k. lira kr. 
70 00 5 25 Eokaıı: ~ti 
Balatta Hoca Ali mahall6Sinde Taıçı Hüseyin sokatınd• •' t ,l 

yeni 8 No. lu hanenin (temel taşlm hariç olmak ıartile) aıe,_,01'11,ı" 
icazı lS. 9. 941 per4eınbe günü saat 11 de mahallinde puarJık ,; 
tile satılacağından iateklilerin mezkar 5a&tl• mahallinde ı,ııh•ll 
memuruna müracaatları. ~ 

_ e ::$ 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Direktörü: lSMAlL GIRlT 
Ruıldıtı v•"I "MUnakaaıt ll•t.,•~••- ı .......... ı .,/ 
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