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EKONOMiK HABERLER 

Türk-Macar Ticaret 

anlaşmasının tatbikatı 

Türk-Macar ticaret anlaşması· 
mo tatbikatında daha ziyade ko· 
laylıklar temin et.iilmesi hakkında 
Macar makamlarile temas etmek 
üzere Peşteye gitmiş olao Macar 
ticaret ataşesi Doktor Cıky ev· 
vellti gün şehrimize ıvdet et· 
miştir. 

Macarlar keten, tiftik, yer fıs· 
tıtı, yapa!• mabsullerimizle ala
kadar olmaktadırlar. Macar ata
şesinin bug-ünlerde Aokaraya ıırit

meıi muhtemeldir. 

İrandan çıkarılan pirinçler 
lrandan Merkezi Avrupa mem· 

leketlerine gönderilmek üzere çı· 

karılan külliyetli miktarda pirinç 
Haydarpıışaya gelmiştir. Bu pi
rinçler de Suriye ve lraııdan çı· 
karılarak memleketimize ııretirileo 
difer mallar gibi transit depola· 
rına alınmıştır. 

Çivi geliyor 
Harice ısmarlanan çiviler pey· 

derpey şehrimize gelmektedir. 
Bu cümleden olarak ıon gün· 

lerde istanbul madeni eşya itba
lat birliği namına külliyetli 
miktarda çivi ıcelıniştir. Bu çi
viler birlik azasına tevzi edile· 
cek.tir. 

Teneke ölçüler 
Piyasada kalın teneke bulun

madığı için iktisat Vekaleti akıcı 
maddelere ait litre gibi ölçülerin 
iki kat olarak çifte teneke ile 
yapılaıasıoa karar vermişti. Bu 
şekilde yapılan litrelerin aralarına 
ıciren sirke gibi mayiler teneke 
ölçüleri çabuk çürüttüğü hakkın
da bırçok ııkiyetlcr yapılmaya 

başlamıştır. 

Tek ve kalın tenekeden yapı· 
lan ölçülerin piyasaya çıkarılması 
için alakadarlara teneke verilmesi 
temin edilecektir. 

•larak yaptırmaya karar vermiş· 
tir. Bundan dolayı da sevinç duy· 
maktayız. Demek iti yapılabılirmiş. 
Bu2ün yapılabilen yana islah 
edilebilir. Şu halde artık Türkün 
kabiliyeti üzerinde hiç şakı fefe 
etmemek ıerektir. 

Her şeyi yapabildi2imiz koca
man asan ile meydanda duruyor. 
Umumi Harpta hepimiz bir hu
dutsuz yokluk içinde çırpınmış 
kalmıştık. O devirde Orta Avru-

1 pa tamamen açık, piyasalarımızla 
münasebette idi. Bugün ber ta· 
raf kapalı olduğu halde ıktisadi 
varlıfımız bütün dünyayı bize 
lmkaadıracak bir mahiyet almış· 

tır. Her şeyimiz vardır, hiç kim
seye muhtaç ve müftekir değiliz. 

Mevcut olanla iktifa etmek, ka· 
naatkar olmak esasen milli şıarı· 

mızdır. 

Binaenaleyh dişimizi sıkarak, 
ilerilemekte olan sanayiimize bir 
az daha kıymet vererek çalışacak 
olursak sanayi bakımından da e· 
konomik bakımından da sırtımız 
yere ııelaıez. 

ÇARŞAMBA 

HER GÜN ÇIKAR IKTI ADI, M LI, TiCARi YE ZiRAi 

G 
ve M ütea hitlerin 

18 - Eylat - PERŞE.MBE 

Jandarma SAK Ank. 
Zeytinyatı ve tanesi ve sıbun 1901 

Ank. • Lvz. SAK 
Fırın <>dunu 1900 
Mahkeme küraüıü yapt, 1897 

Anlc. Valiliti: 
Maç bileti bastırılması 1900 

Sındırma Ask:. SAK 
Sırıır eti, k. ot v,. saman 1877 
Odun Hs77 

Balıkeıir Ask. SAK.: 
Koyun eti 1884 

Beden Terbiyesi SAK 
Badana işi 1897 

Balıkesir Valiliti 
Karadere ve Yahya köy köprüleri pere 

inş. 1900 

Büyükçeltmece Aık. SAK 
Odun 1877 

Çanak:. Aık SAK.: 
Dizel motörü 1894 
Saman 1881 
Wuhtelif nakli1at 1894 
L1Vemarin kömiirü 1 \14 

Çorum Ask. SAK.: 
OJun 1884 
K. fuulye, k. ot ve patatu 1881 

D. D. Yolları: 
Çama~ırhane tc~iııatı HIS\I 
Mutfak tesisatı U159 
Bılast 1886 
Balast 1893 

Deniz Lvz. SAK 
Dckvaç ve filikc pusulası 19().) 

Erzurum Ask. SAK.: 
Araba İmali 1900 
Saman 1895 

Eskişehir Ask. SAK.: 
K. ot 1893 

E.zine A)k. Ask. SAK : 
K. ot 1890 

C';aziantep Vilayeti: 
Parke diıenmesi 1898 

lst. Komut. SAK 
Patates ve k. ıoj'an 1898 

Isparta Ask. SAK 
Bukday kırd rılmaaı Ui97 

lst. Elektrik, Tramvay, ve Tünel 
lşletm. U. Müd.: 

Yemek ih~ar ve le meni 1897• 
Elbise Hpka ve palto 1897 

lst. Hava Mıntıka Depo Amir.: 
Oto malzemesi 1897 
Deııi:ı: motörü teknesi tamiri 1897 

lst. Vakıflar Direk.: 
H ne ııokazları 1896 • 

lst. Uoiversitesi SAK 
Suha borusu ve teferruatı 1895 

lçel Vilayeti: 
Şoıe tamiri 1895 
~üt ve ycğ'urt 1895 

lst. Belediyesi: 
Ah~ap ev ıınkuı 1888 • 
Ev nkazı 1888 • 
Taksi otomobili 189i • 

lst. Jandarma SAK 
Yastık yüz:ü ve yatak çarıafi ) 88.!J 

lzmir Vıfayeti: 
Kiiprü tamiri 1895 

Mııliye Vekaleti: 
Dolap, masa kütüphırne ve etajer 1890 

M. M. Vekaleti: 
Hıırp paketi 1900 

N ha V~kaleti : 
Portatif baraka ve be~ hela iu~. 1887 
Demiryol etüdü 1888 

Tophane Lvz. SAK 
Alüminyum ça.lır dütnıeai 1896 
Sadeyatı 11:198 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
Saman ~e kırmızı mercimek 1900 
Makarna İmaliyesi 1901 

Van Ask • .SAK 
Me~e odunu 1892 

AKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Majzeme-Harita 

latanbul Belediyesinden : 
Bclcdıyece i:.limliıK c<lılcn Muırçarşı:.ınoa yaptırılacak tamirat ka· 

palı zarf usuliyle eıı:ailtmeye konulmuştur. Keşif bedeli 259,788 lira 
ve ilk. teminatı 14141 lira :ıı kuruıtur. Mukavele, eksiltme, bayındır· 
lık işleri rene! ve fenni şartnameleri proje .keşif büliıa.sıle buoa mü· 
teferrı dıter enalt l'.l lira Y9 kuru-i ıuukabilinde bt>lediye fen işleri 
müdürlü~ündeD, verılecektır. İhale 2.10.941 perşembe günü saat 15de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplan ıhale larıbinden 1 gün evvel belediye fen işleri müdürlü
~üne müracaatla alacakları feonoi ehliyet, ;)H yılına ait tıcaret o· 
dası veıikaları imzalı şartname ve kanunen ibrazı lazım relen dı2'er 
vesaik ile 24.YU numaralı kanun un tarifatı çevresuıde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını ihale fÜnu saat 14 e kadar daimi encümene ver· 
meleri lazımdır. 

• * • Atatürk bulvarının Şehzadebaşından itibaren 568 metrelik 
kısmının toprak tesvıyesi makadam şose ve ıranit bordür inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eluıllmeye konulmuştur. Keşıf bedeli 7')4.87 lira 
42 kuruş ve ilk temrtıatı 5.t~4 lira '.37 kuruştur. Mukavele. ekaıiltme, 

bayındırlık ışlerı ınel, husu:ı;i ve fenoi şartuamelerı, proje keşif hu· 
kisuıle buna mutderri diter evrak 'J97 kuru.ş muhbilinde belediye 
fen işleri müdürlüfüııdeıı v~r iıecektır. ihalesi '.l. l 0.9.:U pet"şembe gu
nü saat l~ de tiaimi enoümende yapılacaktır. Talıplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 8 2ün evvel belediye fen 
işleri müdürlü2'üne müracaatla alacaklım fenni ehliyet, 941 yılıoa ait 
ticaret odası veı.ikaları, imzalı şartname ve kanunen ibrazı lazımıırelen 

dığer .vesaikle 24.90 ;sayılı kanunun tarıfatı çevreıiode hazırhyacakları 
teklif mek.tuplarıuı ihale rünü saat 14 e kadar Jaimi encümene ver· 
meleri lizımdır. 

Ankara VallllOlnden : 

11 E71tl 1941 

ı-.c:----------~ 
1 DAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gilmrült Caddeal, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarebanemizde görüşülür 

Telefon= 49442 

Poıta ltahuu No. 1261 

~-----------l!i 

meslekt Organıdır 

lllnlar, Emirler, Tebllll•r ı 

lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
111 No. h ilin : 

Toptancı peynirciler perakendecilere fire farkı olarak tenekede 3S 
kuruş tenzilat yapacaklar ve bunu faturalarında ayrıca ıiıterecek· 
lerdir. 

.. * • 

lstanbul Fiat Murakabe Komisyonundan: 
112 No. lı ilin : 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafıaeıo yalnız perakendecilere un ve· 
rilmekte olup bunun da bakkallarda azami fiyati 20 kuruştur. 

• • • 
İstanbul fiat Murakabe Komisyonuodın 

113 No. lu ilim : 

Bulıarya kömürünün azami satış fiyatı şu şekilde teıbit edil
miştir: 

1-Kayıkta veya motörde perakeode kilosu yedi kuruş. 

2-Bu kömürler perakendeci dükkancılara sahlmayup do~rudan dof· 
ruya müıtehlike satılacaktır. 

lstanbul Komutanlliı Satlnalma Kemlayenundan: 
Yapılan eksiltmesi istekli çıkmayan 17232 lira 28 kuruı keşif bedelli 

Hr telsiz ve işaret istasyonu binası 20.9.941 cumartesi rilnü ıaat 
10 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnımeııi ve keıif evrakı 
her gün komisyonda ıörülebilir. Kat'i teminatı 2584 lira 84 kuruıtur. 
isteklilerin belli gün ve saatte kanuni vesikaları ve en az on itin 
liralık inşaat yaptıklarına dair resmi vesikaları ilo birlikte Fındıklıda 
Satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Marmara ÜssUbahrl Kom. Sabnalma Komlayonundn; 
Keşif bedeli 927 l. lira 55 kuruştan ibaret olup rösterileeek bir 

mahalde yaptırılacak. olan 3 adet köprü inşuhnın pazarlıfı 19 ey· 
lül 941 cuma günü sut 16 da lzmitte Tersane kapısındaki komisyon 
binasında yapılacaktır. 

Şartname ve projesi komisyonda 2örülebilir. Teminatı 1390.88 li· 
radır. 

Pazarlığa iştirak edecek isteklilerin bu ribi işleri yaptıltlarıoa 
dair ehliyet vesikalarını mahalli emniyet müdürliiklerinden alı..:aldan 

hüsnühal vesikalarını ve yukarıda yuılı teminatlarile birlikte muay· 
yen ıün ve saatte komisyona müracaatları. 

•*• Birinci keşif bedeli 3680,24 lira ve diğerinin keşfi 816,73 li· 
radan ilııaret olup ıösterilecek bir mahalde yaptırılacak ilci in4aatıo 
pazarlığı 19 eylul 941 cuma günü saat 15 de lzmitte Tersane kapı
sındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

Şartname ve proieleri komisyonda ırörülebilir. Birincisinin temi· 
nah 5S2.04 lira ve dijterinin teminatı da 122,55 liradır. 

Pazarlıia ışlirak edecek istekli erin bu ııbi işleri yaptıklarına 

dair ehliyet vesikalarını mahalli Emniyet Müdürlüklerinden alacakları 
hüsnühal vesikalarını ve yukarıda yazılı maddede temioatlarile bir· 
lik•e belli fÜn ve saatle komisyon lııaıkanlığına müracaatlara. 

Zonguldak Amele Blrllllnden : 
Zonguldakta amele birliği hastanesi yanında yaptırılmakta olan ıa. 

elektrik, çamaşırane ve mutfak ve sıhhi tesisatı havi mutfak ve c;aıaa
şırlık binannın noksanlarının ikmali işi ve tadilatı, betonarme ve de
mir malzemesi birliğe ait olmak üz~re 19.9.941 cuma rfinll paı.arlık 
suretiyle talibine ihale edilecektir. 

Keşif bedeli 9955 lira 96 kuruştur. Şeraitini anlamak ve paıı:arll

ğa istirak etmek iıtiyenlerCn amele birlitioe müracaatları ilin olunur. 

Ankara lileledly .. lnden 
Anka·a hipodromıındı yaptırılacak tribün ve peyke ve uir tesi

satın işçiliği ile boya ve badana ve nakliye işleri onbeı ııOn mtld· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 6075 liradır. 

Teminatı 455 lira 63 kuruştur. 
Şartname ve keşif cetvelini görmek istiyenlerin her riln encOaıen 

kalemine ve isteklilerin de 30.9.941 salı ııüoü saat 10,30 da bel.di· 
ye dairesinde müteşekltil encümene müracaatları. 

Maliye Veklletlnden : 
Y apılacalt iş: Başvekalet binasında yapılacak tamirat. 
Keşif bedeli: 175 liradır. • 

Aş112'ıda isimleri yazılı okulların tamirleri ayrı ayrı açık ekıiltme , 
suretiyle yaptırılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı: 13 lira 15 kuruıtur. 
ihale tarihi ve mahalli: 25.9.941 tarihine milsadif perıembe filı:ıü 

saat 16 da Maliye Vekaleti Milli Emlak miidilrlütilnde. 
İsteklilerin şartname ve keşifnamelerini görmek üzere her gün 

Maarif M üdürlü~üne ve ihale günü olan 29·9-1941 pazartesi günü saat 
15 te ve % 7.5 tenin at akçesini hususi muhuebe müdürlüıü veznesine 
yatırarak vilayet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

Okulun adı Ayaş merkez okulu. Keşfi 3511 lira. 
Okulun adı Çubuk merkez okulu, Keşfi 3197 lira, 10 kuruı. 

Eksiltmeye iştirak edenler işbu ite ait olmak üzere Nafıa mOdOr· 
lüğünden alınacak ehliyet velikaaı ibrazı icabeder, 

• * • Yapılacak iş: Hukuk F altültesi xemin katında Darphane ve damra 
matbaasına tahı's edilen yerde yapılacak demir kapı. 

Keşif bedeli: 275 liradır. 



.,K.J:-·-·--~----
- --- .- - -- - - --- - - - - - - - ~ --- ...-.-3. ,_._,___..._ - -=-;-- ,,- • -- L - - - - - - -- - __.._.,.... 

- - - - - - -_ ... - - -- =---- - ---- -- - - . - - - ·- - - - -

2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Sureti ihale: Pazarlıkla. 
Muvakkat teminat miktarı: 20 lira 62 kuruştur. . rf'I 
İhale tarihi ve mahalli: 25.9.941 tarihine müsndıf P4 

Şekli Mubem. bed. 

A) MUnakasalar 
la .. at, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Şehir haritası tanzimi: 50 hektar 
Parite kaldırım İDf. 
Polis karakol binası inş. 
Antalya-Burdur yolu arasında yap. tamirat 
Antalya•Burdur yolunun arasında yap. tamirat 
Mameki-Seyithao yolu tetviyei turabiye ve şose inş. 

(tart. 4 l.) (temd.) 
Muhavvile merkezi inş. Büyülulerede, Aksarayda ve 

ve Kadıköy Bahariyede 
Ceyhan köprüsünün betonarae döıeme tecrit ve 

parke kaldırım inş. (şart. 134 kr.) 
Sirkecitle Demirlcapıda Lvz. anbarın su ve yanrın 

tesisatı 

Ezine knaaı jandarma hast. ikmali inş. 

Ceu evi inı. (şart. 3 l.) 
Dispanıer binası tamiri 
Mrk. yap. intaat 

paz. hektarı 20 -
aç. eks. 4993 83 

kapalı z. 12208 65 
• 19266 80 
> 250000 -

aç. eks. 13533 05 

kapalı z, 26800 -

paz. 3670 70 

kapalı z. 
> 

paz. 
aç. eks. 

76361 38 
60000 -

1568 20 
4707 -

lllçlar, Kllnlk ve l•pençlyart alAt Haatahane Lvz. 

Seyyar eUlv: 10 ad. paz. 11000 -

l!laktrlk Hava9azı·Kalorlfer (Tesisatı ve Malzemesi) 

Sıcak kaynak: 6000 ad. beh. 1 

Menauc•t, Elblse, Kundura Çeme,ır, • · •· 
Lbtik çizme büylik boy: 28 çift-yarım lıloy: 50 çift aç. eks. 

(temd.) 
Harici elbise: 85 talc.-iskarpin: 85 çift 
Fetin: 280 çift 
Elbiıelik kumaş: 1530 m. 
Çizme: 15000 çift 

• 
kapalı z. 

> 

Kuaaı tulum elbiıe imaliyeai için: 65000 m. (ıart. kapalı z. 
:l 1.) 

Elbiıe diktirilmesi: 1450 tak.-palto: 320 ad.-kasket: 
400 ad. 

MolıHra, bllro ve ev etr•••· Mu .. mba Hahv.a. 
Maranıos iıleri yapt. 

Nakllwat, Bo,altma, YUkletme 

Tahmil Ye tabliye i4i: 25000 t. pu:. 

Mahrukat, Benzin, Mekine rellar• "· .. 
Odun: 326.6 t. 

> 326.6 t. 
J 303.4 t. 
• 280.6 t. 
• 128 t. 

Kok ,kömürü: 500 t. 
Meıe kömürü!" 4 t.·rOrıen ociun: 150 t.·somikok: 50 

t·kriple: 50 t. 
Kuru meıe odunu: 60 t.·meıe kömüril: 3 t. (temd.) 
Çam odunu: 383 t. 
Kuru ve aatlam meae odunn: 25 t. 
Türk aotrasiti: 55-60 t. 
Oduo: 500 t. 
Gaz yaft: 20 t. 
K11llmemi1 rarren odunu: 50 t. 

MGtetarrlk 

Hava kompreıorll: 1 aa. 

Parke taıı: 125000 ad. 
lalaıt: 6000 M3 
Kam yon uzun ıaaeli F ord marka 
Mot .. lldet: ts beYfirlik 800 sm. 3 silindir 
Karo mozayik: 30000 ad.· karo mozayik süpürıeli· 

ti: 4500 ad.- karo ıiman: 50000 ad. 
Yataklık pamuk: 2.5 t. 
Fayans: 1600 ad.- fayanı kenarlık: 5000 ad. 
Otobüs i4letme imtiyaz Bakırköy Mabmutbey Nabi-

yeıi arasında 2 ad. 
ip jullen çuval dikimi için: 500 k. (temd.) 
Teniı topları: 100 ad. 
Arka ~nta1ı dip çenrell: 1000 ad. 

•rzak, Zahire, Et, Sebze, "· •• 
Satı 1 t .-yofort: 750 k. 
Sadeyafı: 2 t.·zeytinyafı: 1 t.-sabun: 750 k.-ıoda: 

250 k. 
Kuru erzak 
Yat Hhze 
Daflıç eti: 6 t.•kuıı:u eti: 1 t. 
Sıfır eti: 30 t. 
K. meroimelu 20 t.·aadeyafı: 6 t. 
Nohut: 39 t. 
Sadeyafı: 50 t, 
K. ot: 1620 t. 

J 1476 t. 
• 1260 t. 
• 1200 t. 
,. 11'40 t. 

Satır eti: 11,2 t. 

kapalı z. 

• 
.. 
J 

• 
• 

kapalı z. 

aç. elcs. 
paz. 

• 
aç. eks. 

kapalı z. 

• , 
• 

~apalı z. 

paz. 
aç. ekı. 

paz. 

aç. eks. 
> 

.. 
, 
> 

paz. 
> 

kapalı ı. 

• 
paz. 

> 

• , 
> 

aç. ıkı. 

545 -

2240 -
m 7 -

55250 -

12250 -

4899 -
4899 -
4551 -
4209 -
1920 -
t. 24 30 

3492 -
t. 13 -
t. 26 -
7500 -

1100 -

5900 -

15000 -
M3 1 50 
7000 -

5160 -

le. o 90 
2520 -

300 -:. 

425 -
4742 50 

4207 -
1176 -
4060 -
9000 -

5070 -
k. 1 -51 

64800 -
51660 -
44100 -
42000 -
39900 -

8400 -

Teminat Müracaat yeri 

Bıma Belediyesi 
Mudanya Belediyesi 
Edirne Emniyet Mütl. 

915 65 Antalya Nafıa inşaat Komis. 
963 34 ,. 

13750 - Tunceli Nafıa Müd. 

1014 8' lst. Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lşletmf'leri U. Müd. 

Günü Saat 

18-9-41 16 -
26·9·41 15 -
25-9-41 10 -
1-10·41 11 -
2-10·41 11 -
3-10-41 15 -

2·10-41 10 -

saat 15 de Maliye Vekaleti Milli Emlik Müdürlüğünde. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarT aıat, 

lstanbul V aklflar Direkt6rlUIUnd•" : 
Cinsi Mikdarı Malın nedeli Muh•lll· _,,,, 

--·----- ----- ------- -- ' 
Eczayi tıbbiye 66 kalem 3518 lira 85 kr. 268 lir;.., 

Gureba hastahaaesine 941 mali senesi için l üzaınu 1~1_.;ı. 
mikdarı yazılı eczayı tıb !:>ı yı:yd t alıp çıkmadığından ekS ,,J 
uutılm ı , t ır. İhalesi 'H.9.-J H tari hiııe mlhadif salı gil~il 

11 
İstanbul Vakıflar Baş nü Jdrı üğ'ü bınıısındil toplanan ~0:.ı 
pılııcaktır. Ş :;dname h~r gül L ., vazı n Kaleıninde gonıle 

2010 - Nafıa Vekaleti Ank. 

275 32 Tophane Lvz. SAK 

5727 11 Çanak. Nafıa Müd. 
4250 - Erzincan Nafıa Müd. 

117 60 Ank. Valiliği 

1-10·41 15 -

4-10-41 11 -
'2-10-41 16 -
29-9-41 15 -
3-10-41 14 -

lstanbul Bel tliyeslnden: bati 
Ccrrahpaşa Hııs •ki , Be yoğlu ve Zührevi hııstahtclar •-' 

Zeyneptamil doğum evi içi :ı alınacak 3500 kilo ıdrofıl ~1 
zarf uaulile eksiltmeye konulmuştur. Mecaıuunun tahmin be 

1 
ve il<: teminatı 47J lira ı; kuruı_ıur. Şartııamesı Zabıt~ 
Müdurlüğü kalem inde görüleb i lır. lbıle l . 10.194 l Perşelll o' 
15 de O.timi Encümende yapılacakbr. Taliplerin ilıc telll'ff 
veya mektupları, 941 yılına ait Tıcarct Odası vesikaları 

0 
ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 249.) numaralı k•1111~l 
çevresinde hazırlıyacaldarı teklif mektuplarını ihale $ 353 02 Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

1650 - M. M. V. Hava SAK 

- - M. M. V ekileti SAK 

40 88 İahisarlar U. Müd. 

181 - İsparta Gönen Köy Enstitüsü 
168 - • 
804 - Yüksek Mühendis Mektebi SAK 

12500 - Afyon Ask. SAK 
4012 50 O· D. Yo\ları Ank. Haydarpaşa ve 

İzmir Vezneleri 
1638 - B. D. Yolları 4cü işletme Kayseri 

ve Haydarpaşa 

27 60 Harp Akademisi Ask. SAK Ank 

918 75 Tophane Lvz. SAK. 

367 42 
367 42 
341 32 
315 65 
154 -
912 -

Kırklareli Ask. SAK 

• , 
, 
> 

Yüksek Miihendis Mektebi SAK 
Bursa Erkek Lisesi Müd. 

22-9-41 11 -

19-9-41 11 -

23-9-41 10 30 

• 22-9-41 15 -
22-9-41 15 -
2-10-41 11 -
30·9·41 16 30 
2-10-41 16 -

6-10·41 15 -

25-9-41 15 -

22·9-41 15 30 

7-10·41 16 -
7-10-41 16 -
7-10-41 16 -
7-10-41 16 -
7-10-41 16 -
2-10-41 14 30 
25-9-41 15 -

1 
11 -Bursa Orman Mektebi Müd. 20·9·41 

261 90 O.O. Yolları Sci lıletme Müd. Malatya 2S-9-41 15 -
16 -
15 - 1 

16 -
15 

Malatya Bel~diyesi 23-9-41 
234 - Adli Tip işleri U. Müd. 6-10·41 

1125 - Çanak. Ask. SAK 24-9-41 

• 
82 .50 lst. Belediyesi 

443 50 D. D. Yolları Ank. ve H.paşa Sevk 
Şefligi 

1125 - Erzurum lmar Birliti 
67.5 - D. D. Yolları Haydarpafa 
525 - Kayseri Belediyesi 

Etibank U. Müd. 
387 - D. D. Yolları 9 cü İşletme Sirkeci 

225 - Tophane Lvz. SAK 
189 - D. D. Y otları 9 cü İ4letme Sirkeci 

- - lst. Belediyesi 

- - inhisarlar U. Miid. 

Beden Terbiyesi U. Müd. Ank. 
- - Ank. Lvz. SAK 

31 88 lıt. Belediyesi 
355 69 • 

315 53 
88 20 

304 50 
1350 -

380 -
5025 -
4860 -
3874 50 
3307 50 
3150 -
2292 50 
378 -

• 
Çorlu Ask. SAK 
Bolayir Aık. SAK 
Maraı Ask. ŞAK 
Balıkesir Ask. SAK 
Karaköse A,k. SAK 

J 

• 
> 
,. 

Sün er Bank Sellüloz Sanayi 
MOesaeıeli 

:l5-9-41 
29.9.41 

17-10-4 ı 

2-10-41 
3·10-41 
1-10-41 

14 - J 
1 

15 30 

15 - ~ 
11 _ ı 

16 -

1-10·41 11 -

21-9-41 15 -l 
1-10-41 11 30 

29·9·4le kadar ı 

26·9-41 10 30 . 

26·9-41 15 -
19-9·41 10 -

29-9-41 14 -
29·9-41 14 -

29-9-41 
~9-9-41 

29-9-41 
22-9·41 
19-9-41 
30-Y·41 
3-10-41 
22·9-41 
22·9-41 
22·9-41 
22·9-41 
22-9-41 
2~·9-41 

14 -
14 -
14 -
11 30 
16 -
16 -
16 -
9 30 

10 -
10 30 
11 -
15 -
16 -

de kadar Daimi Encümene vermeleri lazımdır. 

Elektrik, Havagaz1, Kalorifer {Tesisat ve Malı.J . ,.. 
M. M. V. Satınalma Komiayonund• 11 : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 3960 lira olan 150 adet 
akküıniilfıtörü pazarlıkla müaııkasaya konmuştur. . if 

ihalesi 19.9.941 cuma günü saat 11,30 dadır . lste~lı1~1 
kati teminatlaıiyle birlikte ihale gün ve ıaatında kooııs)' 
leri. 

ftensucat-Elbise-Kundura-Çamaş1r v. s . 
,,f 

M. • V. Hava Satmalm Komisyonu",.-
5 bin çıft dahili fotin pazarlılda satın alınacaktır • . ' 21 

43,750 lira kati teminatı fö6:.l lira 50 kuruştur. İhalesı ' 
şembe günü saat 11 de Ankarada M. M. Hava satınıllll' 
nunda yapılacaktır. 

Ev_af ve şartnamesi 220 kuruşa lcemiıyondan aJııııf· 

belli vakitte komisyona srelmeleri. 

Deniz Levazım Satm-:lm• Komlayon1111P' 
l6 Ağustos 94 1 tarihinde birinci defa yapılan pazarlı: 

sinde beher kilosuna teklif olunan 450 kuruş ıali göriildiJI 
kilo vaketanrn 20 Evlul 941 Cumartesi günü saat 11 de 
pazarlık ekı;iltmeıi yapılacaktır. 

İlk teminatı 4175 lira olup şartnamesi her ırün koıııi• 
lebilir. . d 

İsteklilerin belli gün ve saatte yukarda yazılı ıııık ıl 
nat ve kanunun istediği vesaikle birlikte Kaaımpaşada bil 
yonda hazır bulunmaları. 

M. M. v. Sabnalma Komlsyonund•" :, 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 24 kuruş 75 ı•ııt• 

bin metre D. tipi 15 santim arzında çamaşırlık bez p•ı• 
nakasaya konmuştur. 

lbalesi 17.9.941 çarşamba günü saat 
1856,25 liradır. Evsaf ve şartnamesi M. 
nunda görülür. 

ı! tı 
11 dedir. -"'1 , 

M. V. satıoıllll 

isteklilerin kanonun emrettiği belgelerle ihale ıilo 
komisyona gelmeleri. 

er-

,, 

Askert Fabrikalar U. MUd. Merkez S•tıll 
Komisyonundan : 

60 ton sarı sabunlu kösele 
10 ton sarı vaketa 

f ahmin edilen bedeli 346.000 lira olan yukarıda yaJıb ,1 
sabunlu kösele ile 10 ton sarı vaketa askeri fabrikalar 111110 
lüğü merkez satın alma komisyonunca 26.9.941 cuına gll" 
da pazarlıkla ıhale edilecektir. Şartname 17 lira 30 kıJ 
teınina t 35180 liradır. 

GUmrUkler Muhafaza Satmalma Komlsto" I 
19 Eyhll 1941 Cuma rünü saat 15 de 450 lira ınoh•"'~ 

le 50 takım mürettebat yazlık elbisesi pazarlıkla yapı1•0: 
mina~ ~3 li.r~ 75 kur.uşt~r. Şartn_ame .ve nümunesi her ~ 
da gorulebılır. lstcklılerın kanunı vesıka ve teminat ına1' 
li gün ve saatinde Galata-Mumhane caddesi 54 nuınar.ı• 
tın alma komisyonuna relmeleri. 

* * • 
70 çift lastik cizme için. Bap: İnhisarlar U. 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 
,,~ 

Ba,vekllet istatistik U. MUdU 1Ulll11 ,Jı 
2500 ili 3000 nusha bastırılacak olan ve 33 forrııa t 

12 inci cil't istatistik yıllığının baskısı için teklif edile
11 p 

layıkında görülemediğinden 22.9.941 pazartesi ıriinü i••.~ 
müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yeıı• 
yapılacaktır. ıt' 

Tahmic edilen bedel üzerinden 137 liralık muvakkat 
sikaaı ibrazı lazımdır. 

Şartname komisyon katipliğinden ist~nebilir. Niioıu0" 
rülecektir. 



~~~~~iEDi~~~~~~::::=x~~~~~~~~~~~~~~~::Z:::~=r:J~~-------------..... --.... 
~tın eti: 4,2 t. 

MÜNAKASA GAZE1U1 

t ek: 84 t. 
Ol· 686 

~ıinç. k t. (temd.) 
Ot: is · fasulye, tereyağı, sadeyağı T . ı. 
s l· s' t.- •aman: 7 .s t. 
1 . t. 

lılij 25 
20 00 kutu • Ayşe icadın fasulye konservesi 

~'Yıı 000 kutu 
Sıtı ıı eti: 10 t. 
h r er ., h •: ıso t 
1 o ili: 80 • 
~ıijhltl' l. t:, ıf erzak 

~u~~: 23 kalem (temd.) 
10hn: 13 kalem 

~'Pltnlı 
'i ij suyu: 307 damacana 

ıuıxın: 40 t. 

(El üzayedeler 
~ı.\' 
lele Od e Carn ız müstamel çerçevl'!ler 
l,l 0 urıu: 500 kental·meşe kömürü: 480 kental 
t~ e ca~ı ruhsatnamesi 

fYa,1 

ij~-. d • 
~. oı b nıır ve teneke 
010 baly halinde: 400 t. 

0 il Buik 

aç. eks. 
» 

paz. 
aç. eks. 

" 
paz. 

• 

> 

» 

aç. eks. 

kapalı z. 

aç. eks. 
kapalı z. 

aç. art. 
> 

kııpah z. 

2400 -
63000 -
41160 -

1416 4S 
2887 so 
k. o 15 

23850 -

5500 -
60000 -
14000 -

337 70 
6400 -

k. o 04 
1000 -

825 - > 

8500 - > 

2100 - Topkapı Mnltepesi Ask. SAK 
Bursa Erkek Lisesi Müd. 
Bursa O rman Mektebi Müd. 
Kırklııreli Mrk. Komut. SAK ile Ank. 

ve lst. Lvz. SAK 
26 - Ank. L\•z. SAK 

480 - • 

Bursa Vakıflar Müd. 
21 78 lsparta Orman Müd. 

Kocaeli Vilayeti 

18-9-41 
19-9-41 
22·9·41 
25-9-41 
:l0-9-41 

10-10-41 

2-10-41 
2-10-41 

22-9-41 
24-9-41 
6-10-41 

15 -
ıs -
10 -
15 -

11 -
16 -

14 -
15 -

14 -
15 -
11 -

lst. 2 ci lcra Mem. Nişantaşı Valı 
Konağı Cad. No 66 

18.22-9-41 16 -

~ T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 
1200 - Karacabey Harası Müd. 

i5 - Ank. Defterdarlığı 

22·9·41 
3·10·41 15 -
19·9·41 15 -

lablt 
ıo Pı M it pesi Askeri Satmalma K omlsyonundan: 

~ri dadet Portatif yazı makinesi taliplerin getirecekleri nümuneler 
ı;rı en beğenilerek pazarlıkla sntın alınacaktır. 

"~datısu~j şıırtlar Topkapı Maltep.,sinds askeri satın alma komisy0· 
lh 2orülebilir. 

malzeme sandıfı 2 Birinciteşrin 941 perşembe günü saat 11 de An· 
karada M. M. V. satın alma komısyonunda açık eksiltme usoliyle 
ihale edileceğinden isteklilerin 315 liralık ilk teminatlnriyle birlikte 
mezkur komisyonda eksiltme gün ve saatinde bulunmaları. 

tı~ l:le~j 23.9.941 sah rfinü saat 15 de komisyon binasında yapıla
llıırıat tckıırrür edecek fiyat üzerinden alınacaktır. 

ve saire 

Ankara Belelliyealnllen Oıobü 
~~ • ler için pazarlıkln 20 metre mikabı çam ve 10 metre mi· 

~1!~'ien kerestesi alınacaktır. 
l' ~ınrnen bedeli 1800 liradır. 
Cfııırı t 

Şlt a ı 135 liradır. 
tn lnıınıesini görmek ve bedelsiz almak isteyoıılerin her iÜn En 

&tltd Kalemine ve isteklilerin de 19.,.941 cuma rünü !laat 10.30 da 
Ye Dairesinde müteşekkil Encümene mür:ıcaatlan. 

* * * Bir adet yeni binek otomobili alınacaktır. Kimin elinde var· 
sa katalogile fiatini birlıkte 20.9.941 tarihine lcadıır Ankarada M~ M. 
V. sahnalma komisyonunıı vermeleri. 

lstanbul L""evazım Amirliği Sabnalme Komisyonundan: 

3 adet baskül tamir ve ayar ettirilecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 
19.9.941 Cuma günü saat 14,30 ca l ophan de Lv. Amirlifi satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. Keşıf bedeli 175 lira, kat' i teminatı 
26 lira 25 kuruştur. Basküller Salı Pazanndaki Lv. Ambannda iÖ· 
rulür. Taliplerin belli vakitte komisyona relmeleri. 

~t. Benzin, h!<ina yaJı::trı 
-~ ~il~ 

12~"a l vazım AmlrliQI Satlnalma Kemlsyonunllan: 

* * • Müteahhit nam ve hesabına 449 adet lımor fırçası alınacaktır. 
Pazarlıkla ok~iltmesi 24·9·941 çarşamba günü saat 15 te Tophanede 
Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılııcaktır. Taliplerin 74 
lira 8 kuruş kııt ' i teminatlariyle belli saatte komisyona gelmeleri. 

t4 l;ı O lon odun alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2J.9.941 salı gü· 
l •ı.ıı! ıs te Ankarada Lvz. amirli2'i satınalma komisyonunda yapı· 
'11~1 .. '. Beher kilosunun fiyatı 3 kuruş kııti teminatı 5400 liradır. 

tın belli vakitte komisyona relmeleri. 

/
1
/ 6 1 Ankara Belediyesinden : 

~ t td' 1~'c k 'Ye ihtiyacı için pazarlıkla SOS5 kilo kalın motör ya2ı satın 
LJ' hr. 

~:~lllaıerı bedeli 2542 lira :>O kuruştur. 
ş.~1natı 190 lira 69 kuruştur. 

ıiı' :~llıt11 ~nıesini iÖrmek ve bedelsi;1 almak istiyenlerin her rün En· 
t 8cıc/leınine ve isteklilerin de 19.~.941 cuma ıüııü saat 10.30 
, ıye Dairesinde müteşekkil Encümene müracaatları. 

ti 
' '1' Scıed· 
~~-~ •ye ihtiyacı için pazarlıkla 5080 kilo ince motör ya2ı satın 
tı lır. 

llha 
~tııı:ı· llıınen bedeli 2540 liradır 
Şqt •tıatı 190 lira 50 kuruştur. 

~il kt~arneaini görmek ve laedslsiz almak iıtiyenlerin her gün Encü· 
l'ıııy tnııne ve i tek.lilerin de 19.9.941 cuma rünü saat 10.30 cıla 

, t Dairesinde müteşekkil Encümene müracaatları. 
' ' ~ clcdj . 
~~tır. Ye ıhıiyacı için pazarlıkla 199.l kilo valvalin yağı sotın alı· 

''llıh 
~clll;ııınıen bedaii 1195 lira 20 kuruştur. 

t Şart rıatı 89 lira 64 kuruştur. 
~tıı ~11 ıncsini rörmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her rün En· 

'tq1" aleınine ve isteklilerin de 19.Y.941 cuma ~ünü saat 10.30 da 
JC D . 

ıresinde müteşekkil Encümene müracaatları. 

lQh" -
~ 2,9 9 •Pı Meltepeslnllehi Satınaıma Komlayenunllan 
t1ıı11~ 'H lıırıhınde ıhalesi yapılan 50 bin liralık oduna talip ı;ıkma· 
~ QU 

11 
Ve Pazarlıkla tekrar ihalesi yapılacaktır. 

0•ıırı:<lı.ıntar meşe ve ~üra-en veyahut ikisı karışık olacaktır. Beher 
~ t~,,~ ınuhaınmen bedeli 1 kuruş 60 santimdir. 
01l'ııay0n Ve hu•uııi şaı tıar Topkapı Maltepesiode askeri sahnalma 
~ lbaıe ~nda görülebilir: 

ltır, 11 
24.9.941 çarşamba günü ıaat 15 do komisyonda yapıla· 

l\aı· 
ı le . 

rı:ııQatı 7500 liradır. 

) keıtı Belediye Sular ldarc.ıainden : 
''de Cthur .. a ·ı M l - · · · d - t ·ı_ k ltal· ., 2: şosesı e anıı ava uzınımız arasın a gos erıııcct 

t l,lıbı:~ edilmek şartile 15 m3 kaldırım ta,ı alınacaktır. 
l. ~il laat tırı izahat almak ve fi at vermek üzere 22.9.941 pazartesi 

••tıtıı S 
12 

Ye kadar Taksimde Sıraservilerdeki idare Merkezinde 
ervisine müracaatleri. 

ath~'. ~. Veklletl Sallnalma Komisyonundan: 
tıııe t h . 

• mın edilen fiyatı 23 lira olan 200 adet muhabere 

* * * Mücedet veya mü ta mel 4 adet örs alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi 19-9-941 Cuma g linü saat 15,3LJ da Tophanedo Lv. Amir
liği satın alma komhyonunda yapılacaktır. isteklilerin teklif edecek· 

leri fiyat üzerinden kat'i teminatlariyle belli saatte komisyona gelmeleri. 

* * * 
500 k. ip. ahnacııktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Erciş jahdarm Okulu Satmalma Komisyonundan : 

leher kilosu 13 kuruştan 250 bin kilo ekmek 2490 sayılı arttırma 
eksiltme ve ihale k:ınanu mucibince eksiltmeye konulduğundan talip· 
lerin 1 .Birinciteşrin 941 çarşamba günü saat 10 da Erciş Sa. Al. 
Ko. Rs. ne müracaatları. 

Topkapı Maltepesi Askeri Sahnalma Komlcyanundan: 

11.9.941 de ihaltısi yapılan 60 ton sade yağı uı teklif edilen fiyat 
makamca ııralı görüldtiğ'ünden tekrar pazı:ırfıkla ihalosı yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 16S kuruştur. 

Evsaf ve hususi şartlar Topkııpı Maltepesinde o9keri satınalma ko· 
misyonunda iÖtülebilir. 

ihalesi 22.9.941 pazartesi günü saat 11 Je komisyon bina.sında 
yapılacakhr. 

Kati teminatı 12400 liradır. 

* * * Pazarlık.la 20 ton sade yağı alınacaktır. Beher kilosunun mu· 
hammen bedeli 163 kuruş olup tutnı 32600 liradır. 

Hususi şartlar ve evsaf Topkapı Maltepe askeri sntınalma konıia· 
yonunda görülebilir. 

lhalesi 24.9.941 çarşamba günü saat 10 da komisyonda yapıla
caktır. 

Kati teminatı 4890 liradır. " 

* * * 11.9.941 tarı hinde pazarlıkla imaliyesinin ihalesi yapılan 200 
ton makarna imaline talip olanların teklif etlikleri fiyatlar makamca 
gali gorüldüğ'ünden · mezkür makarnanın imaliyesi tekrar pazarlıkla 
ihaleye konulmuştur. Makarnanın beher kilosunun muhammen imaliye 
bedeli 10 kuruş olup tutarı 2COOO liradır. 

Hususi şıırtlar Topkapı Maltepesinde askeri sahualma komisyo· 
yonunda görülebilir. 

İstekliler ihale günü 100 kilo undan ne kadar makarna verebi
lecaklerini ve kilosunu lcaç kuruşa yapabileceklerini bildireceklerdir. 

İhalesi 18.9.941 perşembe güoü saat 16 da komisyonda yapıla
caktır. 

Kati teminatı 3000 liradır. 

Jandarma Gn. K. Ankara Satınalma Komisyo undan: 

Kapalı zarf eksiltmesiyle ıhalesi yapılmayan beher kilosu doksan 
kuruş tahmin fıyatlı 3500 kilo zeytin yağı kilosu kule beş kuruş olan 
'.l200 kilo zeytin tanesi ve kılosu altmış kuruş tahmin fiyatlı 6000 
kilo sabun 18.9.1941parşembe i'Ünü saatl5teAnkara'da J. Satınalma 

komisyonumuzda pazarlıkla alınacaktır. Muvakkat teminat 580 lira 
50 kuruştur. Şıırtname ve evsaf para~ız her riln komiıyooumuzclan 
alınabilir. isteklilerin vesika ve teminatlariyle pazarlık riln ve saatinde 

komisyonumuza ıelmeleri. 

Bahkeslr Askeri Sabnalma Komleyonun-'•n: 
Beher kilosu lS 1 kuruştan 50.000 kilo sadeyatı kapalı zarfla ek· 

siltm ye konmn,tur, ihalesi 3-10·941 cuma günü saai 1' a Balıke
sirde askeri satın alma komisyonunda yapıl'lcaktır. ilk teminatı 5025 
liradır. Evsııf ve şartnamesi Ankara, lstanbul Lvz. Amirlikleri ıa· 

tınalma komisyonlarında görülür. Taliplerin kanuni veıikalarile teklif 
mektuplarını ihale aııtinden bir saat evvel komiıyena vermeleri. 

Karaköse Askerl Satmalma Komlayonuntl•11 : 
Aşağıda miktarları yazılı kuru ot pazarlıkla satın alıoacalttar. 

ihaleleri 22.9.941 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde Karakö
sede askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli n• 
kitlerde komisyona ıelmeleri. 
Mik.tıırı Tutarı 

Kilo Lira 
1620000 64800 
1476000 51660 
1260000 414100 
1200000 42000 
1140000 39900 

Teminatı 
Lira 
4860 
3874 50 
3307 50 
31!>0 
2992 50 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

lbale 
Su ti 

'30 
10 
10 30 
11 
ıs 

( Emlak Alım Satım işleri ) 

~-------------------------------Cinsi Kıymeti Teminatı Mevkii Wiirıcut Tarih 
Yeri 

----· --------------------
Arsa 391 -
97.66 m2 
Harap 1744 -
kıırakol· 

hane 
174.38 m2 
Arsa 551 
137 66 m2 

ı 
Hane 316 -
maa bos· 
lanın ya-

r
rm 3115 
m2 
t Arsanın 115 -
yarısı 

2304.72 
m2 
Dükki- 516 -
nıo 30/ 
120 his. 
2:>.79m2 

Arsa 747 -
74.68 
m2 

Dükkan 679 -
hanenin 
1 4 his. 
IS8.59 
m2 
Arsa 576 -
576.22 
m'l 

Ev96.50 1322 -
m2 

r 

Çenrelköy, Çenıelk.öy Emlik ve 22.9.41 10 
Cad. ~ski 31 sayılı Eytam llank. 

Beyoflu, Kiremitçi Ah· 
met Çelebi Mah. Ca· 
mialtı Sok. yeni 2 

sayılı 

Beyoğlu, Feriköy, Boz· 
kıırt Mah. •Sakız• Boz· 
kurt Sok. eski 23, 25 
yeni 218 sayılı 
Fatih, Merkezefendi 
Mah. eski yeni Mev• 
levihane tekkesi ~ok. 

eski 6-6 yeni 27-'6 
en pni 6 sayılı 

- Ye.,ilköy, Şevkotiyo 
Mah. <Ayastofonos• 
Çeşme Sok. 11 sayı

lı 

- Beyoğlu, Beyazıt Ha
cı Mimi Mah. «Topçu
lar• Necatibey Sok. 
eski 287, yeni 273 sa-

yılı 

Beyoğlu Beyazıt Müey
yetzade Mab. Bü!blll 
Serçe Sok. eshi 31 ·33 

yeni 29,31 sı.yılı 

Fatih, Mirahor lıyaı· 
bey Mah. eski Cami,i· 
şerif yeni Ali efendi 
Solc. uki 17 müker· 
rtr yeni 2-4 sayılı 
Ye,Hköy, Ayastofaneı 
karyeıi Sev keti ye 
Mah. f-:nae g:den 
Bulvar Sok. 20 sayılı 
Üsküdar, Yenimahal· 
le eski V aoıın batı 

yeni Şetaret Sok. eı· 
ki 28, yeni 36 sayılı 

• 22.9.4110 

> 22.9.4110 

• 22.9.4111 

• 22.9.4111 

• 22.t.41 ıe 

• 22.,.4110 

• 22.9.4110 

• 22.,.4111 

) 22.9.41 10 

... ______________________________ ... ı ınhısarlar U. MüdürlUğUnllen : 
1 - 8.8.941 r.umıı günü pazarlık.la alınması mukarrer olan •SOO• kr. 

•İp> çuval dikimi için jüt ıününde talip zuhur etmetlifiatlen 
26.9.941 cuma günü saat 10,30 da Kabataıta Lenzım Şalteıin
de müteşekkil Alım Komisyonunda tekrar pa:aarhtı yapıla
caktır. 

2 - Mezkar ·SOO> Kg. ip nümuoesi mucibince alınacaktır. 
3 - Nümune her gün bahıi feçen şubede ıörülebilir. (8223) 

• • • 
1 - 20.8.941 tarihinde yapılman mukarrer olan <20• çift lllyilk 

boydan ve ·50> çift yarım ooyaan lastik çizme euiltmuiae 
müracaat eden olmadığından 23.9.941 salı rüoil aut 10,30 • 
eksiltmesi tekrar yapılacaktır. 

2 - Açık eksiltmesi yapılacak olan mikdar ve nev'i yukarda yuıb 

lastik çizmelerin muhammen bedeli •545• lira elup '/• 7,5 ••· 
vakkat teminatı 1 40.88• liradır. 

3 - Mezkar eksiltme yu<arıda yazılı fÜn ve saatte Kabatqta teva
zım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyoauoda yapılacaktır. 

(82SO) 

Z A Y 1 
Nüfus Hüviyet cüzdanım ile 

İkinci Kolordu lstıhlı:iim Taburu· 
na 332 dt'I dühul ederek N•san 
.333 le terhis olundug-uma dair al· 
mıı olduğum askeri veıikam zayi 

oldutu cihetle yenilefini çıkara
cafımdan bunlar!n hilkmil rok
tur. 

Y ozg-adın Aıatı Nobutla ma· 
hallesioden 325 defumlu 

HAMDİ OGL.U EBUBEKiR J1L1R 
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Tablaau Synoptiqua das Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

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

Jours Heures estimatif provisoire Cahier des Chargeı 

Adjudications au ftabais 

Conatructlons-R6paration-Trav. Pullllca-Mat6rlel de Conatructlon-Cartographle 
Repar. a la batisse de la Presict. au Conseil 
Constr. porte en fer 

175 - 13 15 Ministere Finances Anlı:. 25-9-41 16 -
25-9-41 15 -
30-9-41 10 30 
18-9-41 16 -
26-9-41 15 -
25·9-41 10 -
1-10-41 11 -
2-10-41 11 -
3-10-41 15 -

275 - 20 62 .. .. 
Trav. peinture ete. a l'hyppodrome d' Ank. 
Dressement carte de 50 hectares 

Publique 6075 63 455 - Municipalite Ank. 
Gre İl gre le hec. 20 - Municip. Bursa 

Conıtr. pave 
Cenıtr. batisse Sarete 

Publique 4993 83 Municipalite Mudanya 
Dir. Surete Edirne 

Rep. ı/route A alya Burtlur 
.. > .. 

Conıtr. chauuee et trav. terrasııement s/ route Ma· 
meki Seyithan (Cıh. eh. L. 4) (aj.) 

Pli cach. , 
.. 

CoHtr. poste de tranıformaleur i Büyilkdere, Ak· Publique 
ıaray et Kadıköy 

Censtr. plancher en aeton arme, pave au parquets Pli cach. 
du pont Ceyhan (Cıh. eh. 134 p.) 

Trav. install. d'eau et service ci'incendie au hanrar Cre a rre 
de l'lntend. a Sirkeci Demirkapı 

Achevement cooııtr. hôpital rendarmerie Kaza Ezine Pli cach. 
Conıtr. maiıoo penale (Cah. eh. 3 L.) > 

12208 65 
19266 80 

250000 -

13533 05 

26800 -

3670 70 

76361 38 
60000 -

E16ctrlclt6·Gaz-ChaffeG• Centr•I (lnatalletlon et Ma'6rlel 
Accumulateur pr. motocyclette: l~O p. Gre a rre 3960 -

Hal:ahlement - Chaua5urea • Tlaaua - Culra 
Coıtumeı: 15 comp.-escarpins: 85 paireı 
iottinea: 280 paireı 
Eteffe pr. costumea: 1530 m. 
Bottin1J1: 1~00 pairts 
Toile pr. ıaccocae: 35000 m. 

Publique 
2240 -

Pli caoh. le m. 7 -

915 65 Dir. Trav. Pub. Antalya 
963 34 > 

13750 - Di.L Trav. l'ult. Tunceli 

1014 89 ~ir. Gen. Exploit. Electr. T.T. lst. 

2010 - Mioislere Trav. Pub. Ank. 

275 32 Com. Ach. lotend. Milit. Tophane 

5727 11 Dir. Trav. Pub. Çanak. 
4250 - Bir. Trav. Pub. Erzincan 

C. Acb. Min. Def. Nat. Anlı:. 

2-10-41 10 -

1-10·41 15 -

22-9-41 14 30 

4-18-41 11 -
2-10-41 ı• -
19-9-41 11 30 

181 -
168 -
804-

Dir. lnstitut Villare Gönen ıi Isparta 2~-9-41 15 -
15 -
11 -
16 30 

, ıı-9-41 

Com. Acb. Ecole lngenieur 2-10-41 
12500 - Com. Acb. Milit. Afyon 30-9·41 

Comile Central Croi1Sant Roure Ank. 
et lst. 

Toile pr. linre: 50000 m. Gre a rre lo m. O 94 75 1856 25 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 17-9-41 11 -
23-9-41 10 30 Bottea en caeutchouc rr.: 20 paireı, ici moyennes: 

~O paires (aj.) 
Puhliquo 545 - 40 88 C. A. &cen. Menop. Ka8atache 

E.toffe pr. confection ci'habits touloumı: 65000 m. 
(Cab. eh. 2 L.) 

Confection cl'habits: 1450 cemplets, paletob: 320 
... p.-casquettes: 490 p. 

Pli cach. 55250 -

• 

4012 50 Aam. Gen. Ch. Fer E.tat Ank. Caisses 2-10-41 16 -
H. paşa et İzmir 

1638 - 4 eme Exploit. Ch. Fer Etat Kayseri 6-10-41 15 -
et H.paşa 

Traveaux d'lmprlmerie • Papeterle • Fournlture de Bureaux 
lnıpreuion ıtıtiatiques annuellea. 33 formats (ai.) - - Dir. Gco. Statistiques Ank. 22-9-41 15 -

Tranaport • Chargement • D6chargement 
Trav. charıement et deı.harremeot: 25000 t. 

Cembuatlble • Carburant • Hullea 
Boiı: 326.6 t. 

, 326.6 t. 
• 303.4 t. 
, 2~0.6 t. 
• 121 t. 

Coke: soo t. 
Charbon de boiı: 4 t. - boiı d'orme: 1~0 t. • semi· 

coke: 50 t.· charbon crible: 50 t. 
Boiı ae cheoe: 60 t.- cbarbon de boiı: 3 t. (ai) 
Boiı ele sapin: 388 t. 
Beis de ebene ıec et ıolide: 25 t. 
Anthracite turc: 55-'0 t. 
Boiı: 500 t. 
Petrole: 20 t. 
Boiı d' orme non coupe: 50 t. 

Dlvera 
Carreaux en me1alque: 30000 p.·id pr. pliothe de 

lanbriı: 4500 p.-carreau-ciment: 50000 p. 
Coton pr. matelaı: 2.5 t. 
F alence: 16000 p.-ici pr. plinthe: 5000 p. 
C onceuion pr. Exploit. 2 autobus entre Bakırköy 

ot le Nabiye do Mahmutbey 
Compruaeur d'air: 1 p. 

Pierrea parquets: 125000 p. 
Ballut: 6000 m3 
Cımion a c.hisııiı lonı marque Ford 
Motocycletto de 8 C.V. 
Ficelle pr. coudre du sacı: 500 k. (ai) 
Cai11e1 pr articleıı de corrHpondance: 200 p. 

Provlalons 

Gre a ıre 1~250 -

Pli cach. 4899 -
, 4899 -
• 455.ı. -
, 420, -
, 1920 -
" la t. 24 30 

Publique 

Pli cach. 3492 -
la t. 13 -

Publique la t. 26 -
Gre a rre 7500 -, 
Publique 1100 -

Pli cach. 5160 -

Gre a rre le k. o 90 
Publique 2520 -

Pli caoh. 5900 -

, 15000 -
" le m3 t 50 
• 7000 -

Gre 1 rre 
Publique la p. 3 -

Raiıinı ıecı: 4 t.-haricota ıecs: 2 t.-lentilleı: 1.5 Publique 
t.-poiı chiche: 3 t. 

Olivea: 1 t.·oianonı: 5 t.·fromaıe: 1.3 t.-pommea :1 

de terro: 5 t.·beurro: 2 t. 

Haricotı ıecı: 230 t. Pli oıcb. SS200 -

918 75 Com. Ach. lnteod. Milit. Tophane 

367 4:l Com. Aoh. Milit. Kırklareli 

367 42 > 

341 32 • 
31, 65 .. 
154 - .. 
912 - Com. Ach. Ecole loıeniour 

~ir. Lycee Garçons Bursa 

Dir. Ecole Foret Bu,..sa 
291 90 Seme Exploit. Ch. de Fer E.tat Malatya 
- - Municip. Malatya 

234 - Dir. Gen. Aff. Medico·leg-ales 
1125 - C::om. Ach. Milit. Çanak. 

82 50 Com. Perm. Muoicipalite lstanbul 

22-9-41 15 30 

7-10-41 16 -
7-10-41 16 -
7-19-41 lti -
7-10-41 16 -
7-10-41 16 -
2-10-41 14 30 
25-9-41 15 -

20-9-41 
25-9-41 
23·9·41 
6-10-41 
24-9-41 
25-9-41 
29-9-41 

11 -
15 -
16 -
15 -
16 -
1~ -
14 -

387 - 9eme Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 1-10-41 11 -

225 - Com. Ach. lntrnd. Milit. Tophane 22-9-41 15 -
189 - 9 eme f.xploit. Ch. Fer Etııt Sirkeci 1-10-41 11 40 

Com. Perm. Municip. İstanbul juıqu'au 29·9·41 · 

442 50 Adm. Gen, Ch. Fer Etat Ank. Bur. 17·10-41 15 30 
Exp. H. Paşa 

1125 -
675 -
525 -

Union Restauration Erzurum 2·10-41 15 -
1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H.pa1a 3-10-41 11 -
Municip. Kayseri 
Dir. Gen. Etibank Ank. 
C. A. Ecoo. Monop. Kabatacbe 

345 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

1-10-41 16 -

26-9-41 10 3ı 

2-10·41 11 -

Com. Ach. Batail. Surveil Douan. Kiiis 7·10-41 9 -

• 10-10-41 9 -

iOlO - Com. Ach. Milit. D. Bayaıit 29-9-41 16 -

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

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Suraa ~rkek Llseal MUdUrlUOUnden : 

Erkek Lisesi için Kııı Ô~retdle!l 
1 

Alınac•k Muhammen Mvk. Alınacak 
Erzakın 

ciasi 
miktar bedeli teminat miktar 

kilo lira lira kilo 

Ekmek 
Koyun eti 
Dana eti 
Tere ya~ı 
Kaşar 

Yo~urt 
Z. yağı 
Sabun 

35000 
7500 
4500 
3300 
8)0 

5000 
2000 
lOOo 

Teneke pey. 2500 
K. fasulye 3500 
Malcaroa ve ) 1500 

şehriye ) 
Gürgen od. 150000 
Un 2000 
Pirinç 
Z. dımesi 
Mercimek 
Sömikok ton 
Kriple ton 
Süt 
Kuru soğan 
Patatea 
Hamam od. 
Nohut 
M. kömürü 
Yumurta ad. 

sooo 
300 
500 
50 
50 

6000 
4000 
4000 

150000 
500 

2000 
3000 J 

4970 
4875 
2475 
4950 
1105 
1000 
1600 
600 

1750 
630 
825 

2250 
600 

3000 
105 
110 

1600 
1200 
1020 

160 
400 

1875 
125 
130 
600 

375 
366 
190 
375 

10 
75 

120 
45 

135 
48 
62 

170 
45 

225 
8 
9 

120 
90 
77 
12 
30 

145 
10 
10 
90 

32000 
5000 
2500 
ıooo 

800 
3000 
1000 
1000 
800 
000 

1500 

lOOOLO 
2000 
3000 

800 
500 
000 
40 

3000 
3000 
3000 
0000 
1000 
2000 

30000 

~4 
Muhaın· ıe* 
bedeli 

lira 

---
44i0 
3250 
1250 
360 

1040 
600 
800 
600 
560 
ooo 
825 

1500 
600 

1800 
280 
ııo 

ooo 
960 
510 
120 
300 
ooo 
250 
130 
600 

" Bursa Erkek Lisesı ve pansiyonu ile Kız Ô~retmen okul~ -
siyonu için 27 .9.941 tarihinden 31.5.942 ıkıamına kadar l•:~ 
yukarıda yazılı 25 kalem yiyecek ve yakacak levazııuı 25.9· ıı 
hiue rastlayan perşembe günü saat 15 to Bursa Belediyesi n~ 
lonunda teşekkül eden komisyon huzurunda ihale edilmek ii (e 

eksiltmeye konulmuştur. hteldilerin izahat almak ve ı,artna~e ef 
mek iizere her gün mektep idarelerine ihale ıünü de Beled•f 
racaatları. 

Bursa Orma" Mektebi Ahm Salim Komlayo""~ 
Mikdarı Mub. fia\ı 0 o7,5 mvk· 

1 

Cinsi kilo lira kr. sa. lira kt· 

Ekmek (beher 950 rr.) 30000 adet 14 -
Tuz 700 6 50 
Yumurta adet 4000 2 
Toz şeket 2500 4& 
Reçel 500 'O 
Kuru üzüm 500 45 
Kuru erik 300 30 
Kuru kayısı 60 110 
Şam fıstığı 15 120 
Ceviıı içi 75 60 
Kuş üzümü 15 40 
Pirinç (karakılçık) 2:>00 60 
Makarna (kiloluk) 700 45 
Makarna (jilatinli) 500 60 
Şehriye 150 45 
Pirin unu 150 70 

> , (çapa markı) 150 75 
Un (Ayvansaray) 1000 35 
lrmi1' 300 45 
Çay 30 8 -
Sade yağı 2500 1 60 

315 oo 
3 41 
6-

90 ...... 
22 50 
16 8i 
6 75 
4 95 
1 35 
3 38 
o 45 

112 50 
23 4S 
24 38 

5 06 
7 sS 
8 44 

'}6 2.S 
10 oı 
18 ...... 

300 ...... 
56 25 Kuru meşe odunu 60000 1 25 

Meşe kömürü 3000 5 11 25 ~ 
10. 9. 941 tarihinde iheleri icra kılınmak üzere eksiltdleı~,ı 

erzakdan yukarıda cins, mikdar, muhammen fiyat ve ınuvıı e 
nalları yazılı 23 kalem erzaka talip çıkmamış olduğ~ncf11P 
müddeti on gün uzatılmıştır. ,ı 

ihaleleri 20, 9. 941 tarihine rastlayan cemarteıi rilnii '~ 
Mektebin Çekiri'e yolundaki binasında toplanın komiıyoı> 
yapılacaktır. ,, ~ 

lştirak etmek isteyenlerin muayyen gün ve saatte SıJr-ıılı' 
mes'ul muhasipliği vasıtasiyle T. C. Ziraat bankası Bursıı f~f 
alacakları muvakkat teminata ait makbuzla komisyonda h• 
malan luzumu ilan olunur. 

tsMAıL ,.,,~{1 
imtiyaz Sahibi ve Yazı İfleri Direktörü: Ol 

""' Ruıldıtı nrı 11MUaaka • ll11tb••••- l•t•" 


