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Türkiye için Kuruş 

Ayhtı 450 
6 850 • 12 1500 • 
Ecnebi memleketler .çin 

12 --...::...._ Aylığı 2700 

~-R_u_ş __ _ 
Günü geçen nushalar 

20 kuruıtur 

"'----------!il 
Urrıum Tüccarların 

~llbubat 
,eYanname
ıt\' ••in manası 

() 
it t•lera he ı- - d'' - . 

lı: r uzum gor utu ıeyı 
lllt•lcıi . d d . • llıılJ e vaıetmeıııı e aı· 

l'ıt •t t~ •e ınemleket için bir bıı· 
1~Lltd Ço faydaları vardır. Hır 

•tlı:•n çılcarılacak mina ı Nefi 
~d tttır · Şultredclim ki; yur
lr111111 her nevi yiyecek daha 

dı!.t b Ytınelclık ve yemlik mad· 
old 

~ılır Ut, Ac.tba bu bollutun 
l~ıı. 1 

ne olabılir? 
. LlJTFl Al<lF KENBE.R 

l~a 
t hı ~ UL Valiliği kararı ile 

t '-i ~rakabe Kemisyonu vi· 
~fJYdtın hudutları dahilinde 

CQ başlayarak şehrin 
Çt tına k b" •ty atlar uzanan ır 
, l:se dabıl her şahıs çiftçi 

tlltr'lllf Veya tüccar bulun· 
lrıdc 

tııılf nıevcut buiday, ar· 
tıtt1' ~lvdar ve mısırların 

8 lıfl1.rd ildirrneye mecltur tu-
ıı ır. 

lııtcbu . 
ı, b rıyct her şab11 ıçın 

t, ~illt l:taber devlete, şirket
Q' 

1 
!ılı fahaiyeti haiz olan· 

'lltr 'lllildir. Ancak ve yal· 
'1-r~~lie. Yüz kilodıın nok· 
1'1 hır cios hububah ltu• 

Q tiYtrbcyanname nrmek 
~. lı _inden istisna edilmiş-
b tısn · 
~ltıı aıyet dahi ancak 

Q b~tıtı' Veya an bar ve dük
Uıııt 'i.~d.ıt • Y oks;;ı her f erd 
)ij,& Otc her bir hubuoat· 

"q k·1 
ttr 1 o ayırıp beyanna

. llıtk 1111 Qı~ ınecburiyetinden 
~i~ Uatesna tutamaz. Mem· 

ı~llt il senelik rekoltesi 
~rı, aı Çek birbirine yakın 
1t~cılt ltıbit edilmekte.tir. 
~ erf G.ıt~ ın bazı seneler nor· 
1 bıt ~de olması ferahlan
tıltte ~diıeliir. Bunun kati 
~~Q~ tıtinad ettirilmesi i· 
t,ltb

1 
'
1
lçc alınmaıoı ıren~ken 

1 lıG_ t et 
~{j~ Vardır. İ:lUllUD i-

t '1~ et her Taziyeti rözö
l ~lııt ı_vc memleketin zi· 
\ıl .. llll 

11 -.e •tında yetişen ye· 
\•111, .Ytttılık maddelerden 
b1t ~ lcaı.ın.ta el koymak 

~~~ ):~un !ıeşretmittir. Bu 
Ut t ~ı nıı lıtanbul, Tıakya 

• ''1: tıtaka11 istisna eııhl
~ h:ık· 

1 ~. ••lit u bu mıntakalarda 
~"lıq, b· aııu ediıir ve han· 

\ ~l ~oı, it karar verilirse, 
•t tt''İU y Ve çabuk olabilir. 
~ ~l'Yd bot, nakıl sevk ve 
il ltı ır. 
~- "'ltıtilk 

'_'qltı:ı aların istibsalitı, 
tıt' il ka' f' 

lit'i j ı retmez. Bun· 
>'tıtl' •tanbul ve komşu 
Qt~li~ clllinıa Anacloludan 
• . Ve Ye l'k lıtıhı nı ı hububat 2e· 
~l~ 1 ak etrneye mecltur· 
'f tıe 'k l nu tar retirtmek 

'ııbtıı 
\İı~ takisi gibi değildir. 
ta -ttnı ~ lb} lıııını ıştır· Şehre re· 

tı.~t'rı b· olacak tamamla· 
"11Jıı:ı t ılnıek için evveli 

1 ~ bullıc~tn ve hakiki vazi
tq·li.bııb"tt Ulrureti vardır. 
i ilııı~ lln beyaaname ta-
~ 11ld 1 tvcuct en rnakıat budur. 

~lı:t~llktı:rı nıiktarına ıttıla 
>tt '';eaj b Bu s•retle mem· 
it 1t lıc ~kırnından, hanıi 

bııbu~ıktar yemeklik Ye 

at oldu&u eaaılı 

EKONOMiK HABERLER 

P. T. l. idarı~ini güzel 
bir teşebbüsü 

Peata telrraf ve telefen idare-
si Sirkecide (Gar merkezi) 
namiyle !tir merkez açmıştır. 

H&ber aldıtımıza röre saat 8 
den 24 • kadar açık ltulunacak 
olan bu merkezile dahili ve ha· 
rici bilumum posta ve telerraf 
muamelesiyle tehirler arası te
lefo11 muhaveresi yapılacaktır. 
Çok zaman evvel kapatılmış 

olan bu •erkezin yeniden açıl· 

masiyle civar halkından ltaşka 

tren yolcuları için de büyük ke
laylıklar temin edilmiş oldutu 
2ibi Yeni Poıtahanede pek çok 
şikayetleri mucip olan izdi
hamın önüne de geçilmiı olu· 
yor. 
Halkın ihtiyacının nazarı dik

kate almağa başlatlıfıaa tlelilet 
eden bu icraatından delayı P. 
T. T. İdaresini tebrik ederken 
şehrin. posta ve telrraf merkez· 
lerine ihtiyacı olan diğer semt· 
lerini de hahrlamaııını temenni 
ederiz 

Devlet Demiryılları İd~resinin 
vereceği barname ve ordinelara 

pul yapıştırılmayacak 
Devlet Demiryolları İşletme 

Umum Müdürlütü 1042 ve 1483 
numaralı kanunlarla teşekkül e· 
ilen ve Müoakalit Vekaletine 
batlı tahsiyeti hükmiyeyi haiz 
resmi bir daire olduğundan fert· 
ler ve hususi müuıesat ile mü· 
nasebetlerinde hukuku huıusiye 
hükmi tahısları ribi muameleye 
tabi tutulması ve resmi daireler
le olan münasebetlerinde .le res· 
mi daire sıfatına istinaden Dam· 
ra Kanunun ;,2 inci matldesinin 
1 inci fıkraaile mevzu muafiyet· 
ten iıtif.ıde etmeii kararlaştı· 

rılmıştır. 

Bu itibarla Devlet Demiryol· 
ları İdarelerinin de Güınrük Ka
nu11un 28 inci matldui mucibin· 
ce Gümrüte verecekleri ltaraa
meler ile •rdineların ve ambar 
listelerinin damıa resmin.len 
muaf tutulması laı:ımıeltlij'i ltil
dirilmiştir. 

bir fekilde anlaşılacaktır. 
Beyannameler toplanclıktan 

aenra her mıntakanın mevcudu 
malum olaeaktır. Her cins hu· 
bubat hakkında toplanacak ihaai 
malumat ıayesinde hanıi vila· 
yet veya ,ehre iaıe mevaddı •· 
larak yemeklik ve yemlik gön-

• derılmesi lizım ise derhal ora
ya iaşe maddeleri yollanacak
tır. 

İaşe işlerini tan~imdeu başka 
hiç ltir maniıı olmayan bu çok 
yerinde kararan icaplarına uy
mak her vatanciaf için bir va· 
z..ifedir. Hatta, hükumet lüzum 
görürse mevcut miktarın bede· 
lini vererek sahil alaltilir. Bu, 
münhasıran iaşenin umumi bir 
şekfüie tanzimine matuftur. Ne
tekim, icaltında piyasaya çıka

rılıp nazım rôlü yapmak makıa· 
dı ile peynir, kahve ve saire 
satın alan Ticaret Ofisi bu iti de 
yapabilir. 

PAZAR 

HER GÜN ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARi VE ZiRAi 

.GAZETESİ 
ve Müteahhitlerin 

MUNAKASAlAR . 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Ankara Vallllllndn: 

Ankara - K. Kale yolunun iltisakını teşkil eden Hasanoflu Köy 
Enstitüsü yolunun inşaatı '29.9.941 pazartesi güoü saat 15 de vilayet 
daimi encümeninde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile ek· 
siltmiye konulmuştur. 

Keşif bedeli 16.036 lira 3t kuruş, muvakkat temin ah 1202 lira 73 
kuruştur. 

isteklilerin muvakkat temiı:ıat mektup, makbuzları, ticaret edası 
vesikalarını ve ihale tarihinden en az 3 gün evvel vilayet makamına 
istida ile müracaat ederek bu iş İçin alacakları fenni ehliyet vesika
larını himilen '1490 sayılı kanun lıüküınlerine tevfikan hazırhyacakları 
teklif mektuplarını. yukarıda sözü geçen günôe saat 14 de kadar vı· 
liyet daimi encümeninde tevcii etmeleri. 

Bu işe ait keıif ve şartnameyi her gün Nafıa müdürlü2'ünde ıö· 
rebileceklerdir. 

Devlet D. Yollere ltletme Umum MUdUrlUIUnden: 

Alaşehir istasyonunda yapılacak yatakhane binası inşaatı kapalı 
zarf usulile ve vahidi fiyata üzerinden ~ksiltmeye konmuştur Bu 
inşaatta döşeme ve lentolar için muktazi demirler idarece verilecektir. 

Bu işin muhammen bedeli 4~.700 liradır. 
istekliler bu işe ait şartname vesair evrakı O. O. yolan Ankara 

ve İzmir veznesinden 215 kuruş mukabilinde alabilirler. 
Eksiltme 29-9-941 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Ankara · 

O. O. yolları Ko. dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye rirebilmek için istediklerin teklif mektuplarile birlikte 
aşatıda yazalı teminat ve vesaiki ayni ıün !laat 15 e kadar ~omisyon 
reisliğioe vermeleri lizımdır. 

3202. 5 liralık muvakkat teminat 
2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar ile bu işe mahsus olmak 

üz~re Münakalat vekaletinden alınmış ehliyet veıikası, ehliyet vesikası 
• 

için ihale taribindeo en az ıekiz gün evvel bir istida ile Münakalat 
Vekaletine müracaat olunması. 

• *"' Soma istasyonunda yapılacak yatakhane binau inşaatı kapalı 
zarf usulıle ve vahidi fi at üzerinden eksiltmeye konulmuştur. Bu \n· 
şaatta döşeme ve lontolar için mülduzi demirler idarece verile
cektir. 

Bu işin muhammen bedeli 42.700 liradır. 
lsteklilerin bu işe ait şartname vesair evrakı fi). O. Yolları An· 

kara ve Balıkesir veznesindeo (21S) kuruş mükabilinde alabilir· 
ler. 

Eksiltme 30.9.941 tarihinde Salı günü saat 16 da Ankara O. D. 
yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci ıtomisyoounca yapı
lacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerio teklıf mektuplariyle •irlik
te aşag-ıda yaz lı teminat ve vesaiki ayni gilo saat 15 e kadar ko· 
misyoıı reisli2'ine vermeleri lizımdır. 

a) 3202.5 liralık muvakkat teminat. 
b) 2490 sayılı kanunun tayin ettifi .-esikalar ile bu iıe mahsus 

olmak üzere Münakalat Vekaletintlen alınınıı ehliyet vesikası ehliyet 
vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile 
Münakalat Vekaletine müracaat olunması. 

ı.c !yttl 19-41 

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

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

lL.A.N ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kahua No. 1261 

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

meslekl Organıdır 

Beden Terbiyesi Satan Alma Kemlsyenuntlan 
İzmir caddesinde kain umum müdilrlült binasının İç k111mları ba

dana ettirilecektir. ihale 18.9 941 perşembe rilnü umum mildilrlnk bia 
nasmda satın alma komisyonu huzurunda saat on beıte paurhkla 
yaptırılacaktır. Taliplerin müra~aatları. 

lzmlr B•letliyeainden 
lsmetkaptan Mahallesi 1.169 nncu sokakta 430 metre beyda 

yeniden kanalizasyon yaptırılması, Fen işleri Müdürlüfilndeki keıif 
ve :iartnamesi veçhile açık eksiltmiye konulmuştur. Keşif beaeli 2323 
lira 47 kuruştur. Muvakkat teminatı 174 lira 26 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş Banltaaına yatırarak makbuzlariyle ihale 
tarıhi olan 26.9.941 Cuma rilnü saat 16 da encümene müracaatları. 

Çorum Daimi EncUmenlnden: 

Çorum-Çerikli yolunun 79+700-81+900 üncü kilometreleri ara· 
sında 1600 metre uzunluğundaki şose esasla tamiratı 24 eylQl j41 
~arşamba günü saat 15 de Daimi Encümen salonunda ihale edtlmek 
üzere açık ek.siltm"ye konulmu~tur. 

Keşif bedeli 4510 lira 8 kuruştur. 
Muvakkat teminat 338 lira :l6 kuruıtur. 
Bu işe ait evrak şunlartlır : 
Keşifname ve silsilei fiat. 
Ocak rrafiğ'i ve mesafei vasatiye cetveli. 
Eksiltme şartnamesi, mukavele proieai. 
Hususi şartname. 
Bayındırlık işleri renol şartnamesi. 
Şose ve köprüler fenni şartnamesi. 
8u vesaik tatil fünleri dışında her 2ün Nafıa ve Eoc8men daire· 

lerinde görülebilir. 
Eksiltmeye girebilmek için teminat akçalarının yatırılm&1a, ihale

den 3 gün evvel vilayet makamına muracaatla ahnacak ehliyet veai· 
itası ve ticaret odası vesikasının ibraı: edilmesi şarttır. 

Konya Nafıa MUdUrlUQUntlen: 

Karaman orta okulunda yaptırılacak 2880 lira 26 kuruş keşif be
delli heli inşaatı 3·9·941 tarihinden itibaren 19.9.941 tarihine kaaar 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat 216 lira 2 kuruştur. 
Keşifname ve şartname her gün Nafıa dairesinde görülebilir. 

İsteklilerin ihaleden en az ilç rüo evv"I vilayet maluauna milraoaat 
la alacıda·ı eh\iy•t v ~ıilulır.le b ılik et'eıret ve ikuıoı ve munklcat 
teminat makbuzunu hamil olarak 19.9.941 tarihine müsadif cuma günl 
saat 15 de Nafıa Müdürlüfünde müteıekkil komisyona milracaat et• 
meleri ilin olunur. 

Ankara P. T. J. MUdUrlUIUnllen: 

Çankaya P. T. T. merkezi binasının müteahhidi tarafından benila 
yaptırılmamış olan bazı noksanlar müteahhit namı hesabına a91k ek
s:!tm ~ye kor.dm ş~ı::-. nu iş!n keş:f b•deli 201~,72 muvakı-:ıt t~minat 
153, 28 liradır. ' 

Eksiltme 27 eyh11 941 cumartesi fÜnÜ saat 12 de Evkaf aparta· 
manınan birinci katında müteşekkil müdürlütümüz milbayaa kemiıyo-

1 nunda yapılacalctır. Buna ait k.eıif evrakı müdürlüffimüz: lr.aleminae 
görüle bilir. 

Taliplerin bu işi yapabileceklerine dair Ankara Nafıa MlldGrUl· 
ğ'ünden alacakları vesika ve kanuni vesaikle birlikte o ıtn ve saatte 
müracaatları. 

Şarköy MalmUdUrlUIUnden: "'• • Yer köy istasyonunda otel ve binaları inşaatı kapalı zarf usuliy
le ve vahidi fiyat üzerin.len eksiltmeye konulmuştur. Bu . inıaatta 
döşeme ve lentolar için muktazi demirler idarece verilecektir. !' 

Bu işin muhammen ltedeli 78800 liradır. 
İstekliler bu işe ait ıartoame veaair evrakı D. D. Yolları An· 

Yapılacak işin 

metre murabbaı 
246 
60 

Beher metre 
murabbaı lturuı 

254 Çıralı abpp kaplama 
41 Kireç 11va kara veznesinden 390 kuruş mukabilinde' alabilirler. ı 

Eksiltme 2.10.941 tarihinde Perşembe fiioü ııaat 16 tla Ankara· 
da O. D. Yollara Yol dairesinde toplanacak merkez birinci komis
yenunca yapılacaktır. 

60 7 Badana 

Eksiltmeye iireltilmek için iıteklilerin teklif mektuplarını ile 
birlikte aşağıda yazıla teminat ve veıaiki ayôi gün saat 15 e ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. 

a - 5150 liralık muvakkat teminat 
it - 2490 uyılı kaoıınun tayin ettiti vesikalar ile bu it• mah· 

sus elmak üzere Müaakalit Vekaletinden alınmış ehliyet vHikaaı 
ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz iÜn evvel bir 
iıtida ile Münakalat Vekaletine milracaat olunması. 

Eskl,ehlr Askeri Sahnalma Komlayonundam 

A,ağıda yazılı işlerin nçık eksiltmelerin 29.9.941 Pazartesi günll 
hizalarında ya:zılı saatlerde Eskişehirde askeri satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona ıelmeleri. 
Cinsi lhale saat Tutan Teminatı 

Lira Lira 
------------- ------ ----

Yol işası 15 
Trotuvar ve heli çukurları inıa11 16 2~20,33 

291,42 
190 

ledeli keşfi yukarıda yuıli Şarköy Hükdmet 

ışı 17 .9.941 tarihine müaadif çarşamba gün il saat 
mek üzere münakaaaya konulmuştur. . 

Konaftnın tamiri 

16 da ihale edil-

Talip olaniarı!' % 7,5 nisbetinde pey akçaıiyle 

Malmüdürlüğ'üne müracaatları ilin olunur. 
birliktı Şarköy 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr aıat. Hastahane Lvz. 

Ankara NUmune Haataneal 8attabl1tllllntl•n~ 

Fiatı muham. Mvlc. t. MOnak. İhalenin 
Cinsi lira lira şekli rBoQ ıaati 

Eczai tıbbiye 131 kalem 6000 450 pazarlıkla 27.9.941 10 tla 

Ankara Nümune hastahanesini 1941 mali yılı eczai tıbbiye ihti· 
1 yıocı kapalı zarf 'usuliyle eksiltmeye kenulmoısa da talip ıuhur elm.-
1 ditioden puarlılcla alınaoaktır. 
1 isteklilerin yeni yıl Ticaret odası vesikası ve ticarethane namıaa 
ı hareket edenlerin noterlikten muıaddalc veıikalariyle ve teminat mek
! tubu veya makbuzu ile birlikte belli ıün ve saatte Ankara Nnmvne 

haatanaainde milteıekkil komiıyona mGracaatları. 



2 MONAKASA CAZETE.Sı 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cfaıl Şekli Moham. bed. 

A) MUnakasalar 
ln .. at, Tamirat, N•fıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Şose tamiri Çorum-Çerikli yolu arasında 1600 m. 
Koya Halkevinin yontma taşı (temd.) 
Şarköy hiikamet konafı tamiri 
Patice kaldınm iaı. <COO m. 
Heli inı. 
Edirne Liıe binası c;ataıında yap. tamirat 
Atatürk bulvarında parke döşenmesi i~i 
Y eıilköy telsiz istasyonu dizel dairesinde yapıla· 

cak kolon teıiutı 
Çankaya P. T. T. binası tamiri 
Zaranın Umraniye Nahiyesinde ekol tamiri 

aç. eks. 

• 

aç. eks. 
> 
,. 
> 

• 
• 

4510 -
15000 -

6716 -
2880 26 
124 26 

9908 80 
2082 75 

2043 72 
7279 99 

lllçlar, Kllnlk ve lspençlyart allt Hastahane Lvz. 

Gas idrofil: 20000 m. aç. eks. 4200 -

Eczayı hbbiye: 131 kalem paz. 
laç Edirne memleket hastanesi için 

Mensucat, Elbl•e, Kundura Çama,.,, •· •· 
ElbiH v. s. bekçiler için: 22 tak. aç. eks. 
Amerikan llleı:i: 5000 m. > 

Cil~e: 20 ad. paz. 
Kösele: 5 t. 

Sarı vaketa: 3 t. 
Kaııdura: 2000 çift 

,. 

> 

kapalı ı:. 

Matbaa ltlerl Kırtasiye · Yazıhane Levazımı 
Maç &ileti bastırılması: 1050 çilt 

Nakllyet, Bo,eltme, YUkletme 

Posta nakli 
> > 

Koza nakli 
Hububat nakli 

Üzllm nakliyata 

Metnukat, Benzin, Makine raııarı 

Linyit kömür: 3000 t. 

kapalı z. 
aç. eks. 

> 

> 

> 

•••• 
paz. 

paı:. 

6000 -

440 -
1525 -

k. 4 50 

k. 4 60 
16000 -

273 -

t. 8 50 

k 1 40 

Teminat Müracaat yeri 

338 - Çorum Vilayeti 
1125 - Konya C. H. Partisi 

Şarköy Malmüd. 
503 70 Karao:ıan Belediyesi 
216 02 Konya Nafıa Müd. 

Edirne Maarif Mild. 
743 16 Gaziantep Vilayeti 
156 23 lat. P. T. T. Müd. 

153 28 Ank. P. T. T. Müd. 
546 - Sivas Maarif Mild. 

315 - Ank. Nümune Hast. Ba~tab. ve lst. 
Sıhhat Müd. 

450 - • 
Edirne Hususi Muhasebe Mü~. 

33 - Çorum Emniyet Müd. 
114 40 An. Nümune Hast. 

Ank. Lvz. SAK 
3375 - Marma"a Ü9'ü Bahri Komut. SAK 

lzmit 
2070 - ,. 

1200 - Çanak. Aık. SAK 

- - Anlc. Valiliği 

Bursa P. T. T. Mııd. 
Edirne P. T. T. Müd. 
Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliti 
Toprak Mahsulleri Ofisi Karaman 

Ajanıı 

750 - İzmir Kooperatifleri Birliği 

3825 - Erzurum Ask. SAK r 

Gilnü 

24-9-41 
16·9·41 
17-9·41 
26·9-41 
19-9-41 
19-9-4 t 
18·9-41 
29-9-41 

27-9-41 
25-9-41 

)6-9-41 

Saat 

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

12 -
15 -

15 -

27-9-41 10 -
23-9-41 15 -

22-9-41 
16-9-41 
15-9-41 
16·9-41 

14 -

15 -
10 -
15 -

16-9-41 15 -

27·9·41 11 -

18-9-41 15 -

15-9-41 
17-9-41 
24-9-41 
15-9-41 

15-9-41 

10-10·41 

16 -

15 -
14 -
14 -

16 -

10 -

11 -

- --;. ... ~ - -~ .. --- -- -_ - -- .... ~ ... ·-:.:.·- -

A 

" .. dd·l~rın muhtevi teklif mektuplarını 2490 sayılı lcanunun 3.4 cucu ıoa oO 
da yazılı belgelerle birlikte elcsiltme i'Ünü saat l 4 e kadar koıni91 
vermeleri. 

Harta Umum MUdUrlUIUnden: 

Cinıi 

Kaput 
Mışlık elbise 
Yazlık elbise 
Çamaşır 

Yün çorap 
Tire çorap 

Miktarı 

400 Adet 
450 Takım 

820 :o 

3000 • 
2800 Çift 
2800 > 

Muhammen 
Kıymeti 

15.00 Lira 
16.00 > 

9.00 • 
1.30 > 

0.55 • 
0.40 • 

• . e~~· 1 utıırı Katı t [.i1' 
6.000 Lira 900.00

0 1 

1.200 • ıoso.o 
7.3so ,. ııo1.oo 
3.9ou , 5ss.0° , 
1.540 :o 231.00 ' 
t.ı ıO • 178.00 ___ ,,,,. 

407 ,.oO" 
Harta kıtası erlerinin ihtiyacı olan ve yukarıda cins, ınfkt•rl 

yazılı melbusat hizalarında gösterilen şekilde pazarı ığ.ı konr.ouştu~,r 
Pazarlık 17 .9.941 çar şambıı günı.i sııat 10 da Ankaı n Cebecı 

la .Sahoalma Komisyonunda yapılacaktır. ,f' 
Bunlara toptan talıbi çıkwadıtı takdırde ayrı ayrı pazarlıf1 1 

la bilecektir. ~ 
isteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası ve ticaret han• 11•

111 ~ 
hareket edenlerın noterlikten muuddak vekıiletnamdcrıyle ve 

1
: 11• 

nat makbuzu veya mektubu ile yukarıda yazılı guıı ve saate kO 
yona gelmeleri. (Şartnameyi koaıısyo ııda her gün göreoılırler.) 

GUmrUkler Muhafaza Sabnalma KGmisyonund• 11 ~ 
14J2 lira muhammen bedelle 7660 hkım dikilecek erat İÇ ç~ 

şırının 15.Y.Y41 Pazartesi runü saat 15 te pazarlığı yapılacakıır· J • 
oamesı komısyonda ıörü ı ebııir. lsteklilorin kanunı vcsıuıarı "ed 

• e 
liralık ilit temınat maklıtuzlariyle Galata - Mumhane caddesıP 
numaralı daıredckı satın alnı KOmısyoııuna i'elmelerı . 

Diyarbak1r AP)keri Sabn Alma Komlsyonund.afl 
Beher çıfti ll liradan 10 bin çıf t fotın ita palı zarf usulı yıe ı• 

alınacaktır. 

Muhammen tutarı 110.0.ıO lira ve teminatı 6/)0 liradır. 

29.9.941 pazartesi güou saat 10 da yapılac1&k.tır . 
.Evsıf ve şeraıtı hor fUU Kô. da srörutur. 
lsteklılerın ıha edeu bır saat evvel teklıf mektuplarını 

mel eri. 

Çorum Emniyet MlJdUrllJjürlü~Unden 
Bekçiler ıçin yaptırılması tekarrür edea 'l.'/. takım elbise ve ~ 

nio mubnyaıısı :l'.l-9-941 Cumartesi günü saat 14 de ihale edilfll' 
re açık eksiltmeye konulmuştur. 

Elbisenin tahmin betleli 440 liradır. 
Muvakkat teminatı 33 liradır. 
Bu işe ait evrak A şartnamedir. 1 
Mezkar şartnAmeyi rörmek isteyen her talip Emniyet Miidıır 

ne müracaat edebılır. 

Talipler muvakkat teminatlarını Ziraat bankasına eO 
karıda yazılı ıaatte Emniyet Müdürlükü Makamında teşekkiıl 
komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. MUteferrlk 

Keçi kılı: 25 t. (şart. 175 kr.) 
Bakır aı kabı: 700 ad. 
Sönmemiş kireç: 400 t. aç. eki. 

paz. 
3400 -

M. M. V. SAK 

Ank. Lvz. SAK 
255 - O. D. Yolları 2ci işletme Ank. 
- - ht. Komut. SAK Fındıklı 

17·9·41 
15-9-41 
29-9-41 
20-9-41 

14 
- Matbaa işleri, ı<ırtasıy~ Vd yalına eLvz. 

16 -
Oto malzemeıi: 102 kalem 11 -

Eraek, Z•hlre, Et, Sebze, v. •· 

K. fuulye: 230 t. 
Saman: 563.?50 lı:. 

• 1240 t. 
SıRar eti: 126 t. 
Saeun: 36.f t. 
Samın: 1800 t. 

kapalı z. 
> 

> 

.. 
,. 

' 

55l00 -
16898 -
37200 -
26400 -
19926 -
ilOOO -

4010 - O. Bayazit Ask. SAK 
1268 - Erzurum Ask. SAK 
2790 - > 

1985 - ,. 

1494 45 Yalova Ask. SAK 
5300 - > 

29-9-41 . 1 6 -
30-9·41 15 -
30-9-41 15 30 
30-9-41 15 30 
30-9-41 15 -
29·9·41 15 -
19-9-41 13 -aç. ekı. «> bı:e, meyve, erzak ve mahrukat: 83 kalem 

Sıfır eti: 45 t, 
K. ot: 20191 t. (temd.) 
Sadeyatı: 25 t. 

paz. 

• 
> 

k o 35 

410505 -
k 1 65 

Gazıautep Erkek Lisesi Müd. 
1181 25 Topkapı Maltepeıi Ask. SAK 

48170 ~ • 
6187 50 lıt. Komut. SAK Fındıklı 

17-9-41 
17-9-41 
19-9-41 

15 -

10 -
11 -

(B Müzayedeler 

Yatak: 150 ad.·yorran: 150 ad.·yaıhk: 150 ad. (tah· 
minen l t. pamutv muhtevi) 

aç. art. 1200 - lzmir 9efterdarlı2ı 29-9-41 

Binek otomobil ile alit ve edevatı 
Mete kömürü: 836 kental-kayın kömürü: 911 kental 

(temd.) 
Buz dolabı, iskemle, radyo v. ı. efYuı · 

• 

aç. art. 

Şartname ve listele her filo Nümune hastanesinde ve İstanbul Sı· 
bat mildllrlnttınde rörülebilir. 

• • • Miktarı Fiyatı muh. Mvk. t. Mün. İhalenin 
Cinsi metre lira lira kr. ıekli günü saati 

Amerikan bezi 5000 1525 114 40 açık 16.51.941 15 te 
Gar. idrofil 20000 4200 315 - açık " 15 te 

Ankara Nilmüne hastanesinin 1941 mali yılı ihtiyacı için ekıilt· 
meye konulm~ş ise tle talip zuhur etmeditinden ihale on gün uzahl· 
mıştır. 

İsteklilerin yeni yıl Ticaret odası vesikası ve ticarethane namına 
hareket edenlerin noterlikten muaaddak vesikalariyle teminat mektubu 
veya malı.buzu ile birlikte belli ıiln ve saatte Ankara Nümune basta· 

nesinde müteıekkil kemisyona müracaatları. 
Şartname ve liste her gün Nümune hastanesinde ve İstanbul Sıhb:ıt 

mtıdürlüfünde görlUebilir. 

lansucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. Y. Hava Satanalm Komısrenund•n 
10.COO metre hava renıi kıtlık elbiHlik kumaı pıurlıkla satın 

Konya Hususi Mulıasebe MOd. 
3410 - Bursa Orman Çevirge Müd. 

• 
lst. 4 üncü icra Mem. Şişli To· 16, 

kalotlu Sok. Şifa Yurdu No. 35 
Anadolu Apartımanı 

25-9-41 15 -
15-9·41 15 -

20-9·41 10 -

alınacaktır. Tahmin bedeli 37,500 lirıı, kati teminatı 5625 liradır. i
halesi 17.9.941 çarşamba günü saat 11 de Ankarada M.M.V. Hava 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte sa· 
tınalma komiıyonunda yapılacaktır. Şartnamesi komisyondan 190. 
kuruıa alınır. Taliplerin belli vakitte lrnmisyona gelmeleri. 

Ankara Levazım Amlrlill Satına ima Komisyonundan: 
Komisyonda mevcut nümunesine göre 20 adet cilde alınacaktır. 

pazarlıfı 15.9.941 pazartesi günü saat 10 dadır. 
Taliplerın tabakltuk edecek fiyat üzerinden kanuni teminatlariyle 

birlikte Komisyona müracaatları. 

Emniyet Umum MUdUrlUIUnden : 
Zabıta memurları için azı 1.000 ço~ıı 1.200 takım maa kasket kış

şlık elbisenin dikişi işi ~Q.9.941 Pazartesi i'ÜnÜ saat 15 le kapalı 
zaafla münakasaya konulmuştur. 

Diktirilecek elbiselerin yalnız kumaş1 umum mildürlil2'ümüzdo ve· 
rileeek diter bütün levazımı ll'Üteahhide ait alacaktır. 

Kasketiyle birlikte beher takım için 750 kuruş fiyat talımin edi
len elbiselerin nümune ve şartnamesi görmek isteyenlerin umum mü· 
dürlük satın alma komisyonuna müracaatları. 

lıtoklilerin 675 liralık teminat mukbuz veya banka mektubunu 

M. M. Vekaleti Sabnalma Komlsyon\ind&l11 

Hepsine tahmin edıletı bedelı 14.400 lira olan mevcud lı11e 
cins ve miktarları yazılı 15 kalem evrakı matbua 29.9.941 p•~ 
ıı-unü saat 15 de Ankarada M.M.V. SatınalIDa komisyonunda 
hkla eksiltmesı yapılilcaktır. isteklilerin ~ l / l lira 20 kuruşluk 
temioaılarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Ankara Vallliliniten: 
1
, 

Muhammen bedeli 273 liradan ibaret bulunan muhtelif roıı~ 
nümuııesino göre 1050 cilt ınaç bileti yaptırılacaktır. 

Şıırtnamesini her gün stadyom müdürlüğünde görebilirler• . 
·ıııı Taliplerin 18.9.941 perşembe i'Ünü saııt 15 le viliyot da• 

cilmeniue müracaatları. 

Kereste, Tahta ve saira ,.ıJ 

Aakerl Fabrikalar U. MUdUrlUAU Merkez Satın•1 

Komisyonundan: 
200 m3 çam veya köknar tahta 3.40 :4 "' 0.25 ;< 0.025 elı' 
800 ,. )J > • 3.40 :4 x 0.22 x 0.025 
700 :o • > 3.40 :4 x 0.15 )( 0.025 
100 " • 'D > 3.40 :4 >( 0.25 x 0.0.3 
100 > , > • 3.40 :4 x 0.22 x 0.03 
150 ~ , , ~ 3.40:4 x o.ı2 x o2s 

700 • • > > 3 40 :4 x o.) 8 x 025 
250 > • » 3.40 :4 0.20 025 

3000 
200 
200 

200 
200 

3800 

> 

D 

> 

• 

) > 

> > 

> .. 
> > 

kalas 
) 

" • 

3.50 
3.50 

3.50 
3.50 

0.22 X 0,06 
.x 0.18 x 0 .o5 
x 0.20 x. 0.04 
x 0.2) 0.08 

Tahmin edilen bedeli 200640 lira olan cins ve miktırı, r 
yukarıda yazılı 12· kalem ve cemen 3800 m3 çam veya kölc0'ı-' 
sı ve kalası askeri fab •ilcalar umum müdürlüğü merkez satın ; 
mi~yonunca 30.9.941 salı i'Ünü saat 16 da kapalı zarfla ib•; 
cektir. Şartname 10 lira 4 lcuru~lur. MuH1kkat teminat 1128 ~ 

. 10 Teklif mektuplarını mezkQr güode saat 15 e kadar koın15 

meleri. 

Nakfiyat-Yükleme-Boşaltma 

d'Toprak Mahsuııerl Ofisi Karaman Ajansın 

Ofüimize ait hububatın depolarda çuvallaoarıak lıtaa)'oııÖ' 



• 

l laha:ııl . . 
ı retıle vMe vagondan tahlıye ıle depolarımıza nakil işleri 
tl~1 'h tnunakascıya konulmuştur. 
'-IQda 

1 
alesi 15 eylul 941 pazartesi günü saat 14 de ajansı

ltQı1Za Yapılacaktır. Taliplerden şartnameyi görmek istiyenle
lnüracaatları ilan olunur. 

~I L. ~ 

ll'ı ı,11 ,,•zım Amirliği &abnalma Kemlsyonundan 
~lıltı 80o kilo demir ve kereste mavnalara tahmil ettirilecek
~lı•-aAeksıltmesi 15.9.941 pazartesi güni,i saat l'S de Topha· 
ij "Q ın' ı· !erin ır •ti sııtınalma komisyonunda yapılacııktır. 

"-ttetek.ljf. edecekleri fiyat üzerinden o 15 kati teminatla
koınısyona gelmderi. 

ruka~ Benzın. Pthkına yaJları 
~~e Askeri Satınalma Komisyonundan: 

~9.g~ tarları yazılı odunlar pazarhlcla satın alınacaktır. Ta· 

11 
1 Pazartesi giinü saat 10 da Çanakaled~ askeri satın 

onuna gelmeleri. 

Ton Tutarı Teminııh 

le t 

---
740 
260 
375 
475 

9,5 
5:.!0 

8 r r ı k 

Lira 

ll,100 
3.900 
5,625 
7,125 
1,425 
7,80} 

Lira 

1665 
585 
835 

1070 
214 

1170 

b"' '-lı"eı 1t6mutanhğı S tmalma Komlsyonunaan: 
ıı bre deınıri verilerek 6~ ton çivi pazarlıkla yaptırılacaktır. 
1 h edeli 22800 lira olup kat'i teminatı 3420 liradır. 
tıııı er gün komisyonda 2'Örülebilir, lııteklilerin 17.9.941 
~ L u saat 14 de kat'i teminatları ile birlikte Fındıklıda 

lllOQ\' 15YOnuna gelmeleri. 

"' l 1011 
"· AmirllAI Sabnalma Kom•syenunda: 

'}a aıevcul nümunesine göre 700 adet bakır aş kabı 
"~lır 15 . • 

l'i fı ·9.941 Pazartesi günü saat 14 tedir. Taliplerin teklif 
~tı t~t Ü~erinden kanuni teminatlariyle birlikte komisyona 

Uınunesi komisyonda her gün görülebilir. 

,, [) 
tııda~ •h\ıryolları Sabnalma Komisyonundan: 
t ~İr •stasyonunda vagon içinde te)lim şartiyle 400 ton 

3·10Q eç açık eksiltme suretiyle salın alınacaktır. Muhammen 
1~ tı Uç bin yüz liradır. 
bef ~llıek istıyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ile 255 iki 
~b llalık muvakkat teminatlarını havi vezne makbuzu veya 

~, 'il ettığı formule mutabık oanka mektuplarını hamilen 
~an :.!9 eylul 1941 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat la: istasyonunda ıkınci işletme müdürlüğü binasında toplana

l lllüracaat etmeleri lazımdır, 
~ "e ınukıivcle projesi komisyor:dan ve Zonguldak istas• 

•sız verilmektedir. 

•l l 
~t ~"•zım Amirliğil Sat.nal ınaKomlsyonundan: 

, 1 ıı111:Cınple emme b.ısma arabalı yangın tulumbası ve bir a
'-•t 

1 
au tankı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16.9. 941 sa

tır 5 de Tophanede Lv. amirliği sahnalma komisyonunda 

~.il 

t.,,./'bınin bedeli 1150 lira kati teminatı 172 lira 50 ku· 
a~ t ;'e Şartları komisyonda görüliır. isteklilerin belli saatte 

e llıelerı. 

Adet 60 bin 10-15-20-22-25 
35 mil met relik 

• 10 bin 1 3-1 A35 milimetrelik.. 
, !la • 5 bın 1 X 4-lx 4,5 milimetrelik. 
l 9.~11Yıızılı 7) bın adet mantar alınacaktır. Pazarlıkla eksıh
:-4\i >' cuına gunü saat 15 de Tophanede Lv. amirliği satın 

tiııonllnda yapılacaktır. 
1•t,~112e.lirecekleri nümunP.lerden beğenilmek ııure ile alınaca
, 

1 erın nümune ve teminatlarile belli valtitte komisyona 

b, b 
ıııe • "f Oltarı işletme U. MUdi.lrlU§Unden 

l it~ bedeli 6600 lira olan 4000 kilo kaynamış İngiliz Beziri 
(\ l ~Unü saat 15 on beşte Haydarpaşada Gar binası 

1
h tır0tnısyona tarafından kapalı zarf u ulıle salın alınacaktır. 
tı ~ llı~k iatıyenlerin 495 liralık muvakkat teminat kanunun 

~ ~Ot:••kalarla teki flerini muhtevi zarflarını ayni ınn saat 
" •ıt t kadar Komisyona Rei!iilitine vermeleri lazımdır, 

' ~1 h tartnamcler komisyondan parasız olarak 'dağıtılmaktadır. 
t~b "lnınen bedelı 2160 hra olıan M2 (takriben 450 ki o) bez· 

~'bıı,: ı9.9.941 pazartesi gQnü saat 14 de Haydarpaşad~ gar 
1•r. il (;tk.ı Komısyoo tarafından açık tksiltme usulile satın 

~~lııı t 
11 •şe gırmck ıstiyenlerin 162 liralık muvakkat teminat 

~~lcııı'Yın ettığı v~saıkle bıı likte eksiltme rünü saatine ka-

'" l '•d llıüracaatlan lazımdır. 
fartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

lahıre, tt, 
~. t.1 

~ ı q f•ltepa Askeri Sabnalma Komisyonundan: 
.._ t Us 1·1 • llııtı, u ı e 300 ton zeytın yağı alınacaktır. Beher kilosu-
1\~tı ~~5bedeli 90 kuruş olup tutarı 270 bin liradır. Muvak

~11 L 50 lıradır 
'rııı ııuıu • . d •- . llda ~ &ı şartlar topkapı Maltepesın e asıı.erı satın alma 
' ~ tOrütebilir. 
1 tlar t ~ ıo 

9 
enekeler veya bidonlar içinde de ahnacalchr. 

'''ti • 41 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. lsteklile
'-t~t Pinden bir saatt evv-:1 komisyona vermeleri icap eden 

•rı ve muvakkat teminatlıriyle birlikte komisyona mü· 

MONAKASA~ 

Bolu Orman Mektebi MUdUrlüAUnden: 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı ve muhammen bedeli gösterilen 
ıhtiyaç açık ek,.iltme suretile eksiltmeye çıkarılmış•ır. 

ihale 23 .9.941 ı.alı günü snt 1~ d~ mektebda toplanacak komis-
yon huzurunda yapılacaktır. 

ille teminat 315 lira 52 kuruştur. 
Tenzilat her kalem için ayrı ayrı yapılacaktır. 
Teklif edecek fiat muha~men bedelden aşağı olacaktır. 
Şartnaıney' görmek ve fazld mnh1mat almak isteyenler tatil gfin· 

leri hariç saat 10 dan 11 e kadar mektebe müracaat edebilirler. 
Eksiltmeye girecekler ticaret odasının 1941 senesi Belge ile 2490 

numaralı kanunda mukayyet br-lgelerile birlikte komisyona müracaat
ları ilin olunur. 

Cinsi Miktarı 

Kilo 

Süt 2500 
Yoğurt 1500 
Yumurta 20000 adet 

Tere yağı 100 
Kaymak 50 
Taze fasulya 1200 
Taze kabak 500 
Domates 750 
Patlıcan 700 
Sirke 300 
Maydanoz 400 demet 
Dere otu 100 • 
Havuç 700 kilo 
Taze bakla 800 
Lahna 1000 
Semiz otu 120 
Ispanak 1000 
Kereviz 700 
Karnabahar 500 
Turp 100 
Yeşil salata 100 demet 
Taze bamya 100 kilo 
Elma 800 
Ayva 250 
Armut 200 
Portakal 4000 adet 

Hıyar 300 , 
Yer elması 300 kilo 

Salamura yaprak 300 
Ta:r.e sovan 500 demet 
Kiraz: 300 
Prasa 2000 
Dolmalık biber 500 
Kuru sovan 2500 
Patates 2500 
Turşu 250 
Tavuk eti 200 
Hindi eti 200 

Yekun 

Muham. F. Tutarı 

Lira Kr. Sn. Lira Kr. 

15 
12 50 

1 75 
1 35 
1 

20 
15 
20 
25 
20 

2 50 
2 50 

15 
20 

5 
10 
10 
20 
20 

5 
2 50 

40 
15 
15 
15 
10 

5 
7 50 

40 
2 50 

15 
7 50 

25 
7 50 
6 

35 
45 
45 

375 
187 50 
350 
135 
50 

240 
75 

150 
175 
60 
10 
2 50 

105 
160 

50 
12 

100 
140 
100 

5 
2 50 

40 
1~0 

37 50 
30 

400 
15 
22 50 

120 
12 50 
45 

150 
125 
187 50 
150 
87 50 
90 
90 

4207 

lstanbul Komutanhlı Sabnalma Komisyonundan : 

Aşağıda miktar ve muhammen bedelleri yazılı iki kalem kuru ot 
istasyon vtya mavnadll teslim alınmak şartile 17.9.941 çarşamba gü
nü hizalarında yazılı saatlerde p ızarhkla satın alınacaktır. Şart na· 
meleri her gün komisyonda görülehilir. isteklilerin bellı giin ve saat
le•de Fındıklıda sııtınalma komisyonuna gelmeleri. 

Miktarı Muh. B. Kat'i T. Pazarlık zamanı 
Cinsi Ton Lira Kr. Lira Kr. Saat dakika 

Kuru ot 

• 
1340 
450 

77050 
• 25875 

----- -------
1020) 

3881 25 
11 de 
11 30 da 

Sams.an Askeri Satm Alma i<Oinisyonuu .. an 

Tahmin beher kilosu 3 kuruş 90 santimden 420.000 kilo saman 
kapah zarf usuliyle salın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 16380 lira kati teminatı 1228 lira· 50 lcuru11 

Şartnameleri Ko. da mevcuttur. 

İhalesi 2-7.9.941 cumartesi rünü saat 11 de Sarnsum Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. 

isteklilerin mezkilr 2ün ve saatten bir saat eveline kadar teklif 
mektuplarını Ko. na vermeleri. 

lstanbul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 

Çinko 

Saç ıi>•ah 
Demir 

Camlık, köıebenl 

Dört kö1e lama yuvarlak 
mıhlık •İlme 

f'utrel 
Siyah çember 

Yuvarlak çubuk 

Kalay 

Çubuk 
Külçe 

Karfiçe 

Saç 

GalY11ni2li düz 

• oluklu 

410 -
401 50 

Mahrukat 

Blok 

Yerli depoda 

Krible 

Yerli depoda 
Ecaebi • 

Marinlave 

Yerli bonkerde 

• depoda 

Tuvönan 

Yerli depoda 
bonkerde 

JC.ok 

Yerli fabrikada 
Karabük 

Sömikok 

Yerli «epeda 

Petrol 

Dökme toptan 

Toptançift teneke 

- - 1700 

120 Şi 
15 00 

- - 1300 
94 Şi 

- - 2.SSO 
- - 2.S50 

- - 2350 

/ 
20 3S 

710 

fstanbul Deniz Lv. Sabnalma Komlayo.,und•n 
15 Eylül 94 l Pazartesi günü saat 15 de komisyo~da mevcut evaaf 

ve nümunesi gibi 7000 kilo kuru fasulye paza lıkla alınacaHır. 
lstekıilerin belli 2'Ün ve saatte teklif edecekleri fiyatların 0·0 ıs 
ııisbetindeki teminatlariyle birlikte Kasımpaşada bulunan komiıyonda 
hazır bulunmaları. 

Ankara J . Gn. K. Jandarma S•tınalma Kornleyonuntlan 

Miktnrı Kilosu Teminatı Eksiltmenin 
kilo Cinsi kuruş lira kr. tarihi saati ıekli 

80000 odun 3 180 - 26.9.941 15 aç. eks. 
22000 sığır eti narka göre ~77 50 29.9.941 15 k. urf 

5000 nohut 29 71 25 30:9.941 15 aç. ekı. 
Miktarı, dnsi, fiyatı, muvakkat teminatı yukarıda yanlı üç kalem 

iaşe maddesi hizalarında yazılı giin ve saatlerde bir kapalı ı;arf ve iki 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Et fiyatına eus belediyenin narkı olup kapalı zarf teklif mekt11-

bunda belediye naıkından ne miktar noksaniyle etin taahhüt edllditi 
tasıilınn yazılacak ve şartnamesinde yazıldıfı ribi nark detiıtikçe i
hale fiyatı da de2işecektir. 

Üç kalem erzakın şartııamelrri her gün parasııı: lcemisyonııausdu 
alınır. 

hteklilerin vesika ve teminatlariyle yazılı rün ve saatlerde k•· 
misyona ıelmeleri ve kapalı zarf teklif mektubunun eksiltme vaktin
den bir saat evveline kadar komisyonumuza verilmeai. 

Çanakkale Askert Satlnalma Komisyonundan : 

Tahminen beher kilosu 42 kuruştan 100.000 kilo sıfır eti 23.9.941 
salı günü saat 16 da kapalı zarfla pazarlığı yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 42 bin lira olup ille temınat 3150 liradır. 
İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel Çanakkale Sa. Al. Ko. 

na teklif mektuplarını vermeleri. 
Evsaf ve şartnamesi her gün Ko. da görülür. 

(DEVAMI DÔRDONCO SAYFADA) 

'
,-----, inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
• 

1. - Evvelce ek.iltmeye konmuı olan cl0.000· adet ltira sandıtı 
şıırtnamesi değiştirildiğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye koa
muştur. Çivisi idaremiz tarafından verilectktir. 

il. - <10.000• adedinin muhammen bedeli «42.474' liradır. ~'ı7,S 

muvakkat teminatı •3186• lıradır. 

111. -. Eksiltme t9. 9. 941 cuma rünü saat 11,25 de Kabataıta Le
vazım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV. - Şartname ıözü geçen Şubec:ien ve İzmir, Ankara laşmücUlr
lüklerindcn c213> kuruş mukabilinde alınabilir. 

V. - Eksiltmeye girectkler •2500t ve <5000• adet için de tek.
lifte bulunabileceklerine göre mühürlü teklif mektuplarını kanuıııi ve
saikle teklif edecekleri miktar üzerinden °o 7,5 güvenme parası 

makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfla
rını ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar meıı:k.Qr Ko
misyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lizımdar. 

(8032) 5-4 

İstanbul Jandarma Sahnalma Komisyonundan : 
Mevcut evsaf nameye uygun 286-t liralık kundura köselesi 25.9.§41 

perşembe günü saat on beşde Taksim-Ayazpaşadaki komiıyonumur.da 

açık ek!iltıne ile satın alınacaktır. 
Köselenin bir kilosuna tahmin edilen fiyat •Üç yüz dok.Hu iteı 

kurup ve tekmilinin ilk teminetı ll4 lira 80 kuraştur. Şart katıdı 

komisyonda her gün görülebilir. isteklilerin illı: teminat mal aandıtı 
makbuzu veya banka kefalet mektubu ile belli saatte ek.ıiltmeye lıti-
rikleri. (7986) 2-4 

T. C. -

llRAAT· 
SANKA51 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: lSMAlL GlRll' 
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Vllle et Provlace 

~---------QUOTIDIEN DE& ADJUDICATION& 
ADMINISTRATlON 

3 mola Ptr.. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etranrer : 12 mois Ptra. 2700 

Le No. Ptrs & MUNAICASA GAZET 
Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 

T616phone: 49442 

Poar la Pablicit6 ı' adreaaer 

l l' Admiaiıtration \ 
Journal Professlonnal des Fournisseurs at des Entrepreneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

lE---------------~ 

Tablaau Synoptiqua das Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 
1 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

1 ~ 
------------------- stanbul Komutanhll Satlnalma Komisyonu~ 18c 

f
• Aşafıda cins ve miktarları yazılı ilc.i kalem iaşe ınaddesı cı 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Pri1: 

eııtimatif 

Caution. 
proviııoire 

Lieux d 'adjudication et du 
Cahier deıı Charges Jours Heures perıembe ıünü hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla satın alı~·~, 

Şartnameleri her gün komiayonda ıö ı ülebilir. lıteklileıin belh i!!' 

Adjudications au Rabais 

Conatructiona-R6paratlon·Trav. Publlcs·Mat6rlel de Constructlon·Cartographle 
Repar. chausaee sur route Çorum-Çerikli: 1600 m. Publiqae 4510 - 338 - Vilayet Çorum 
Pierrea travailleeı pr. maison du Peuple 4ie Konya (ai.) > 15000 - 1125 - Parti Rep. Pop. Konya 
Repar. konak rouvcroemental Şsrköy Dir. Fisc Şarköy 
Conıtr. pave en parquets: 400 m. Publique 671' - 503 70 Municip. Karaman 
Constr. W.C. ,, 2880 26 216 02 Dir. Trav. Pub. Konya 
Repar. toit biti11e lycee Edirne > 124 26 Dir. Culture Edirne 
Constr. pave au bouleverd Atatürk • 9908 80 743 16 Viliyet Gaziantep 
lnıtall. colonne au !Öcal Oiesel de la Station de T. > 2082 75 156 23 Oir. P. T. T. lst. 

S. F. a Yeıilköy 
Repar. 6itisse P.T.T. a Çankaya > 
Repar. biti11e ecole a Umraniye de Zara 

2043 72 
7279 99 

-
153 28 > Ank. 
546 - Gir. lnıtr. Pub. Sivas 

Produlta Chlmlquea et Ph•rmaceutlquea·lnatruments Sanltalrea-Feurnlture pour Hopltaux 
Gaze hydropbile: 20000 m. Publique 4200 - 315 Med. en Chef. Hôp. Nilmune Ank. 

Produita pharmaceutiques: 131 lotı 
M~dicament pr. hôpital rerional Edirne 

Gre a ıre 6000 -

th t.illt n.ent · CtıuıauıH• · Tlaaua - Culr• 
Habits ete. pr. gardieoı 22 complets 
Culr: 5 t. 

Vacbette jaune: 3 t. 
Gbaassurea: 2000 paires 
Teile americaine: 5000 m. 
Peau: 20 p. 

Publique 440 -
Gr6 a ıre le k. 4 50 

• 
Pli cach. 
Publique 
Gre i. rre 

• > 4 60 
16000 -

1525 -

et Dir. Hygienc lst. 
450 > 

Dir. Comptab. Particuliere Edirne 

33 - Dir. SGrete Çorum 
3375 - C. A. Command. Base Navale Mar· 

mara a lzmit 
2070 - > 

1200 - Com. Ach. Milit. Çanak. 
114 40 Hop. Nümune Ank. 

- - C. A. lntend Mllit. Ankara 

24-9-41 
16-9·41 
17-9-41 
26-9-41 
19-9-41 
19-9-41 
18-9-41 
29-9·41 

2/-9-41 
25-9-41 

16-9-41 

27-9-41 
23-9-41 

22-9-41 
16-9-41 

16-9-41 
15-9-41 
16·9·41 
27·9-41 

15 -
16 -
16 -
14 -
15 - ' 
15 - 1 

16 -
16 _ i 

12 _f 

::- ı 
10 -

f 

15 - ' 

14 
15 -

15 -
10 -
ıs 

11 

( 

ı 

1 

saatlerde kati teminatları ile birlikte Fındıklıda salınalına kolll ~a 
na gelmeleri. rl l 

Miktarı Muh. bed. Kati tem. paı\ dı 
kilo lira lira lcr. sa• / Cinsi 

Patates 
K. so~an 

85500 855Q 1262 ~ JI ~ 
14500 5212 182 25 ı5 

Kili• GUmrUk Muhafaza Taburu Satlnalma Ko11'1' 
Başkenhlından 

Erzalc.ın mikt. Muh. b~d. Mvk. tem. 
Erzalcın cinsi kilo Ura lira kr. 

Un 89000 17300 1335 
Arpa 96000 10560 792 
Odun 670000 13400 753 75 
Et 25000 10000 750 
Kuru ot 78000 4680 351 
Pirinç 3000 1260 94 50 
Sabun 2400 1:>60 107 
Zeytin yat 2000 1200 90 
Saman 83000 2075 155 62/5 
Kuru üzüm 4000 800 90 
Kuru fasulye 2000 500 37 50 
Kırık mercimek 1500 250 16 8715 
Nohut 3000 450 33 75 
Börülce 2000 300 21 50 
Gu yatı 2400 600 45 
Zeytin tanesi 1000 450 33 75 
Kuru sotan 5000 250 18 75/5 

Eksiıtııı~ 
'h' ııııtı tnrı ı s / _,,, ---- ~ 9 1.10.941 
• 
> 

4.10.941 9 
,. 

> 

• 
7. 10.941 9 

, 
> 

9 10.10.941 

Peynir 1300 845 63 37/5 > 

Patates 5000 750 50 25 .. 
Traveaux d'lmprlmerie • Papeterle · Fournlture de Bureaux 

lmpression billets: 1050 p. 273 - - - Vilayet Ank . 18·9-41 15 -
1 Sada yağ 2000 3000 250 • 

A} - Tabur ihtiyacı için yukarıda yazılı 20 kalem 

Tr•n•porı:- Chargement • D6chargement 
Tranıport poslaux Pli cacb. 

> • Publique 
Transport cocon de ıoie • 
Tranıport cerhleı , 
Tranıpert raiıin • 

• 
Combuatible - Carburant • Hulle• 

Cbarbon lipito: 3000 t. 

Dlvera 
Recipient en cuivre pr. manıer: 700 p. 
Cbaux vive: 400 t. 
Crinı de chevrea: 25 t. (Cah. eh. 175 P.) 

Provlalona 
leurre: 25 t. 
Viancle de boeuf: 200 t. 
Paille: 800 t. 
Foin: 12v0 t. 
Pomme de terro: 100 t. (aj.} 
Paille: 4'40 t. 
Foin: 300 t. 
Viande de ltoeuf: 180 t• 
Ble conca11e: 8,.4 t. 
Foln: 300 t. 
Kavourma de viaııde do boeuf: 40 t. 

Foin: 800 t. 
Viande de boeuf: 15 t . 
Haile de cotoo raffioee: 30 t. 

Huile d'olivea: 10 t. 
Olivea: 500 k.·pommeı de terre: 30 t. 
Foin: 686 t. 
• : 160 t .•paille: 65 t. 

Huile d' olives: 300 t. 
Pommea des terre: 85.5 t. 
Oiınonı: 74.5 t. 
Li,umeı, frulta proviıion et combustible 83 lotı 

Viande de mouton: S t.·id d'al'neau: 1.2 t.-viande 
baohee de boeuf: 2 t.-rrai11e de rornonı: 200 
k. • foie de boeuf: 500 k.-tate de boeuf: 
700 k. 

Lait, yoıhourt, oeufs, beurre, crame, 
et leaamea •t fruitı 

Pain: 91 t. 
Beurre: 7450 k. 
Sucre: 12750 k. 
Viande de mouton: 12.5 t. 
Veau: 7.5 t. 

poule, diııde 

Huille d'olivea, pomme de terre, haricota ıecı, linr• 
uvon, olives fromare blanc, riz, oirneoı, poiı 

cbiobo, farine, yoıbourt, Yİapdı de moytop 

Cri a ıre la t. 8 50 

Publique 3400 -
Gre a ır6 le k. 1 40 

Pli cacb. 

• 
• 
> 

Gr6 a rre 
> 

J 

> 

Gr6 a rre 
• 
• 
> 

• 
Pli cach. 

Gre a rr6 

• 
• 

Pli cach. 

38392 -
52120 -
26560 -
67200 -
12000 -
13200 -
13000 -
63000 -
20128 50 

26000 -
38000 -

19500 -

41160 -

• le k. O 90 
Gr6 a ır6 8550 -

> . 5215 -
Publique 

• 4965 -

" '4207 -

Pli cacb. le k. o 12 75 
1 70 ) 

J 

• 
• 
J 

• • 
• > o 47 
• > o 56 
) . o 52 

yakacak ekıiltmeye konulmuştur. b 

Dir. P. T. T. Bursa 15·9-41 16 -
l B} - Şartnameler komisyondadır. Görülebilir ve ahııll 

ıiltmeler tabur karar2'ihında yapılacaktır. 
ı EdirAe 17-9-41 15 -

C) - Açık eksiltmeler için muvakkat teminat makbuı.ı.ı 
ret Odası vesikalarını teklif mektuplarını ıetirecektir. 

Union Coop. Vente Agricole et Koza 24 9·41 14 -
Offce Cereales Agent e Karaman 15·9-41 14 - O) - Kapalı zarf la eksiltmeler için yukarıdaki vesikaları, 

mektuplarını havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir 51
1 

komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermiş olmııl•" 
saatiı1de de komisyona hazır bulunmaları ilan olunur. 

750 - Union Coopuıtives lzmir 15-9-41 16 -

3825 - Co:n. Ach. Milit. E.rzarum 

Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 
255 - 2 eme Exploit. Ch. Fer Etat Ank. 

2880 -
3886 -
1992 -
4610 -
900 -
990 -

1350 -
4725 -
1509 64 
1125 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Com. Ach. Milit. lslihiye 

• 
> 

• 
Com. Ach. Milit. Dikili 

> 

• 
• 

Com. Ach. Milit. Atrı 
Com Ach. Milit. Eskişehir 
Com. Ach. Milit. Kars 

5700 - Com. Ach. Milit. Kayseri 
810 - €om. Ach. Milit. Çanak. 

1462 50 Adm. Gen. Ch. Fer E.tat Aok. Bur. 
Exp. H. Paşa 

1335 - Com. Ach. Milit. Çanak. 
Com. Ach. Milit. Hadımköy 
Com. Ach. Milit. Bursa 
Dir. Sorete lst. 

3087 -
1425 -

14550 - Com. Acb. Milit. Maltepe de Topkapı 
1282 - C. A. Command. Milit. Fındıklı 

782 25 > 

Dir. Lycee Gaziantep 
372 37 Dir. E.cole Forestiere Bolu 

315 52 

10-10-41 

15·9-41 
29-9-41 
17·9·41 

29·9-41 
29-9-41 
30-9-41 
30·9-41 
15·9·•H 
15·9-41 
15-9-41 
15·9-41 
17-9-41 
18-9-41 
17-9-41 
15-9-41 
29·9-41 
29·9·41 

2l-9·41 
17-9-41 
19-9-41 
23-9-41 
2-10-41 
18-9-41 
18·9·41 
19-9·41 
20-9-41 

23·9-41 

1377 - C. A. 
1167 -

Ecoles. Second. et Lycees İzmir 24·9-41 

613 -
651 -
3~0 -

• 24-9-41 
• 24·9·41 
il 

> 

• 

24·9·41 
24·9·41 
25-9·41 

10 _! 
1 Kırkl•rell Askeri Salınalma Komlsyenund•.~, 

14 - 1 Aşatıda miktarı muhammen bedeli ile ilk teminatı ile 
1 

16 - ve saati yazılı döküm samanın eksiltmesi yapılacaktır. 1 
ll --ı Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale e 

bir ıaat eveliae kadar Kırklareli sahnalma komisyonuna vortıl 

17 
_ Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

15 
_ { Şerait ve evsafı Ankara, lsıanbul, Çorlu, Kırklareli sıtt111' 

13 _ f misyonlarında görülebilir. 

17 _ t Cinıi Miktarı Muham. B. lık Tem. 

9 
_ Kilo L. Kr. L . Kr. lbale tarihi 

saman 164000 4920 369 O 22.9.941 
11 -
14 -
15 -
11 -
15 30 
14 -
11 -
16 -
15 -

11 30 
14 -
16 -
ı5 -
11 -
11 -
11 30 
13 -

11 -

15 -

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

• 281000 8430 632 25 J 
, 

> 155000 4650 346 75 > 

163000 4890 366 75 • 
• 109000 3270 245 25 > 

• 303000 9090 681 75 .. , 
• 158000 4770 355 50 ) • 
> 24)0JO 7350 551 25 
> 490000 14700 1102 so > 

, 
> 615000 18450 1383 75 • 
> 570000 17100 1282 50 > 

, 
• 338000 10140 760 50 • 

, 
• 54000 1620 121 50 , 

Yekun 3645000 

Isparta Askeri Sabnalma Komlsyonurıd~.~ 
Isparta Askeri hastanesinin ihtiyacı için Burdur ofisi~ 

nacak altmıı bin kilo buğdayın fabrikalar kırdırma işi S 
tarihinden itilaarea on bet J'Ün müd.tetle açık ekıiltmeYe 

tur. -~ 
Butday Budur Ofisinden alınıp teslim edilecektir. 

uou Burdur lıparta tren nakliyesi ciheti ukeriyeye dif~;b! 
ler verıiler ve alelOmun ihaleden mütevellit masraflar 
ait olacaktır. 

Un hükOmetin tayin etliği evsafta ve dok1&n rıuıclııı'' 
lacaktır. Kaba kapeti fabrikacıya ltırakılacaktır . D' 

Bu ıartlarla bir kilo bufdayın muhammen kardırJJI• 
kuruı elli santimdir. V 

ihale 18 Eylül 1941 pertembe günü Hat 15 de lıp•' f, 

lik daireıintle yapılacaktır. Taliplerin ihale saahndan e'l 
kat teminat olarak iki y üz iki lira elli kuruıu malıadıl 
mıt olarak milracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 


