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ABONE ŞARTLARl 

Türkiye için Kuruş 
3 Ayhtı 00 
6 • 850 

12 • 500 

l!.cnebi memleketler çi n 
~ Aylığı 2700 

~-R_U_ş __ _ 

Günü geçen nushalar 
20 kuruştur 

-------·-~ 

üccar r ı 

Ko OMI 
~~ent . 0 fıyatıarı yeniden 

tesbit edildi 
ı.'•t Ve'-;ı t· . bl" . 
l\Q "" c ının le ığı: 

Ctdiıı .. 
~ asyon heyetının 198 
le r~rile çimento fiyatları 
~h alar İçinde veya çuvnl· 
•t \> arc iade edilmek şartile 
~ 6 tra jüt çuvallar içinde 

~tr" . to 
70 

• Portlant çımentosu 

t • Ve çabuk sertleşen 

2 Çıınentosu için <süper 
tlı 3, 70 lira olarak tesbit 
~der~ ~ll fıyatlar 22. Y. 941 
rd llıbaren mer'ıdir. 

'nasyoo h · · · k 
6 _ cyetının aynı a· 

'l•t;;nc.u maddesine istina· 
tır. altı hus u:.lar kararlaş· 

A.sia • ~d rı loptan satış haddi 
lir, 

t~;hrıkalarca tesbit edile-
1 ~11 ., \>e ınuknveme\e, torba 

pf ~h•lla! • müşteri tarafından 
ıı' (o0,d &onderilcJilderı takdir· 
ti ı ~ilr •tııısyon Heyetinin 198 

il. 
11 
a'~nın birinci maddesile 

lı t\>ı Çimento için teıbit 
. htlardan üçer lıra tenzil 

'tt:ct 
ı,b tııaltsadile kendi hesap• 

tıltalardan çimento alan •c . 
, ;ı , tı:ıues eı.eler portlant 
4

1
7
0 
ıo,70 super ~İman nevı 

. lıra olan ıata tevsik 
~ 'Ytlerce kabul edilecek 

'~ •atış yerioe kadar ki 
tt~latının ılavesile hasıl 

lı~.1 tlna, mağaı.a ve dt.po 
IQ leı · k ılı,k • ıııyat ve ar karşı-

' tdıltb·a.ıacni yüzde sekiz i 
\, •lır, 

ı, ~Uştcriler tarafından f ab• 

lQ1~'~c edilecek jüt ve pa
l' n' ~ra fabrikalarca : 

ıı~d rıncj defa olarak isti
' le (1). 

~İıı . 
•ııd cı defa olarak isti-

' (Jı: (2). 
İL l:Ün • 
~'tar cu veya daha fazla 
~'lj i•Ucrinde (3) raka· 
' s· aıngalar vurulacakdır. 
b ıp, . 
«ıtı~k rış verenler, iüt ve· 
t,t . lorbnlarla yapılacak 

11:ın lo ton başına 6 lira 
'·•~\'ereceklerdir. 

ılt (1) 
ltı b numaralı iüt veya 

"t r al 1 
llcl>oı· ıır a yapıldığı tak· 

~t•lı:ııcı;t?lar torbaların geri 
tdıı rıne kadar aynen mu

·~!)> ecclttir. 

HAB L R 
Macaristandan havagazı saatı 

getirtiliyor 
Havagazı Şirketi Peşteden ha

vagazı saati getirilmesi için tc
şebbüı.atta bulunmuştur. Şimdilik 
ihtiyacı önlemek için Kadıköy 
havagazı şirketi 500 saat bula
bilmiştir. İstanbul havagazı şir
ketinde 300 bozuk saat te tamir 
olunarak Peşteden havagazı sııati 
gelinceye kadar kullanılacaktır. 

E.ğcr Macaristandan havagazı 

saati getirtilmesi kabil olmnzıa 

eski abonelerin saat !erinin alına
rak yenilerinin vtrilmesi ve eski 
abonelerden maktu bir aylık sar· 
fiyat ücreti alınması düşünülmek· 

tedir. 

1000 sandlk teneke dağıtılıyor 
·Son parti ııelmiş olan 1000 san· 
dık tenekelik levham tevziatına 

bugünden itibaren başlanacaktır. 
Tevziat Sanayi Birliği tarafından 
evvelce hazırlanmış olan ihtiyaç 
listelerine göre Ticaret Ofisi ta
rafından yapılacaktır. 

Tenekelerin mühim bir kısmı 
kenserva fabrikalarına verilecek· 

tir. 

Yeni bir kararname 
Pazarteıi günü neşredilecek bir 

Koordinasyon Hey'eti kararile kü· 
kürt ithal etm~k üzere Etibank 
emrine 500 bin liralik bir kredi 
tah~is edilmektedir. Banka bunun· 
la kükürt ithal edecek, hükumetçe 
tayin edilecek fiat üzerinden bağ
cılara satacaktır. Kükürtlerin bir 
kısmı memlek.etimize girmi~ ve ö
nümüzdeki sene ihtiyacı temin edil
miş bulunmaktadır. Banka kükür· 
tü pahalı da alsa mü!ltabsile makul 
bir fi atla sa tııcak ve maliyet fia· 
tile satış fıyatı. arasındaki fark Zi· 
raat Bankasindaki fon'dan öde

necektir. 

Esnafa bakır çivi temin 

ediliyor 
Bakır çivi bulmakta güçlük çe· 

ken esnafın müracaatini göz Ö

nüne alan Birleşik esnaf cemiyeti 
alakalı makamlara müracaatla 
kendilerine bir miktar bakır tel 
verilmesini istemiştir. 

~th lt •ki veya üç numaralı 
~~~Oluk torbalarla yapıl
~lo 

1 
e, 6 liranın 3 lirası 

~ o ar k 
t bak· a muhafaza edile-

hıı f.'Ye 3 lirası, torbala-

Cemiyet yakında nlacatı bu 
telleri atelyelerinde çivi haline 
ııetirecek ve alakalı esnafa lü
zumu kadar ve sermaye fiyatına 
dağıtacaktır. 

~ dtrh11~'~derıluıeleri beııı.lenme· 
' C 111de edılecektir. 
~ trj -1 llıt iOnderilen (3) nu-
t baıd"eya pamuk torbalar, 
tdıı e olurlarsa olsunlar 

ıı erek d ıad epozitolan ta· 
e edilecektir. 

-
incir satış 

Cemiyet erkanından bir zat bu 
hususta ~unları söylemiştir: 

• - Piyasada bakır çivi var· 
dır. Fakat muhtekirler mevcut 
çivileri iizlemiştirler. Şayet biz 
bu teşebbüıiımüzde muvaffak ola
bilirıek muhtekirler çivileri ken· 
diliklerinden piyasaya dökecek· 

!erdir.· 

Açılan Telefon Servisleri 

• e u 

Ank. Belediyesi: 
Elektro pc.mpa gl)rup 1 1903 
Yulaf ve arpa 1903 
Odun ve yatlı çıra 1893 

a 

Ank. Jandarma Genel Komut. 
Sıtır eti 1893 

Ank. Lvz. SAK.: 
Odun 1901 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK.: 
Kumıış haki renkte 1898 
Grafit pota J89S 
Başlık ve ispit 1898 

Babae:.ki Aslc. SAK.: 
Sıtır eti 1891 
Balıkesir .Memleket Hut&.nesi: 

• 
E 1 
hi • 

1 

lst. Nafıa Müd.: 
Kereste 1905 
Kadıköy 1 ci okul binası tamiri 1891 
lst. iandarma konak komut. binası ta-

miri 1890 
lst. Komut. SAK 

K. ot 1905 
Süt 1902 

lst. Emniyet Müd.: \ 
Yul.t, ot ve ~ap aaınauı 1898 

lst. Vakıflar Müd.: 1 
Eczayi lıbbiye 1901 ,ı 

lst. Gümrükleri Başmüd.: 
ipekli pamuklu meoıucat 1891 • l 
Kuarlı pamuk menıuc•l J89 l • 

lst. Elektrik, Tramvay, ve Tünel 

e 

İDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gtımriik Caddesi, 

No. S2 Hususi Daire 

lLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemiı:de görfişülür 

Telefonı 49442 

Poıta katusa No. 1261 

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

ek T ganıdır 

Posta ile gönderilen mektubların nihayet yukarda yazılı ıaate 
kadar i'elmiş olması ve arthrma ekıiltme ve ihale kanununa uy
gun olarak mühür mumu ile iyice kapatılmış olması liumdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Çorum D imt Enc:Umenlnden: 

27.8.941 tarihinden itibaren ııçık eksiltme müddeti on rüo uzatılan 
Çorum • Amasya yolunun 14+ 440-15+200 ve 18+900-1,+280 inci 
kilometreleri arasında bozuk olan 1060 metre şose esaslı tamiratına 

bu defa da talip çıkmadığından 6.9.941 tarihinden itibaren bir ay 
içinde pazarlıkla muamelesi tamamlanmak üzere açık eksiltme müddeti 
uzatılmıştır. 

Keşif bedeli 2834 lira 44 kuruştur. 
Muvakkat teminat 212 lira 58 kuruştur. 
Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Ekıiltme şartnamesi. 
B - Keşifoame ve silsilei fiat. 
C - Mukavelename. 
D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E - Fenni şartname 

Ecza pansıman rnBlzemral 1905 
Bolu Orman Mektebi Müd.: 

Muhtelif enak ve ı;ebze 1896 

Bursa Tophane Ask. SAK.: 

İşletm. U. Müd.: 
Bakır malzeme 1877 

1st. Belediyesi: 

Bu vesaik. tatil günleri dışında her gün naha ve enoümen kalemle
' rinde fÖrülebilir. 

Sıtu eti 1905 
Kuru ot 1905 

Çanak. Ask. SAK.: 
Sıtır eli 1809 
K. mercimek 1905 

Çorlu Ask. SAK 
Butday unu yııpl. 1878 

Den iz Lvı. SAK 
Dizel duamo gurubu 1904 

D. Bayazıt Ask. SAK.: 
Nohut 1901 
Odun kömü~ü 1906 

D. D. Yolları: 
At~ş tuğlan 1862 
Tuğla 1892 
Taht• kalaı ve çıtıı 1894 

Edirne Hususi Muhasebe Müd.: 
ilaç 1899 
Edremıt Ask SAK.: 

Odun 1895 
Sığır eti, soğan ve K. ol 1895 

Erzurum Ask. SAK 
K. üı.üm 1893 
Hadımköy Ask. SAK.: 

Sadeyağı 1905 
1906 

İnhisarlar U. Müd.: 
Liılik çiıme 1902 

Sadeya~ı. tereyıtı ve beyaz: peynir 1893 
Kırklareli Ask. SAK 

K . ot 1897 

Marmara Üs~ü Bahri Komut.: 
Sadeyat 1892 

M. M. Vekaleti: 
lliiç ve sıhhi malzeme l 90:l 
Şevrole otomobil yedek ınalzemeıi 1903 
Okul binası taıııiri J 904 
SiyMh yağlı vaketa 1891 

Bottııniye 1891 
Mendil 1893 

Malatya Belediyesi: 
Meşe odunu 1 02 

Tophane Lvz. SAK 
Saman ve k. ot 1891 
Zımba makinesi, peksimet tepıisi silin• 

dir m•kineıi 1905 
s.man k. ot ve koyun eti 1904 
Topkapı Maltepesi Ask. SAK 

Nalbant lakımı 1905 
Sadeyağı 1900 
Portatif yu.i makinesi 1901 

Ticaret Vekaleti: 
E lbieelık, pııltoluk kumaı ve 

karpin 1893 

Yalova A~k. SAK 
Sıtır eti 1893 

vidalı İı· 

u AKAS LAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Tunceli Nafıa MüdUrlUGUnd on : 

ihalesi 10.9.941 tarihinde yııpılınak üzere eksiltmeye konulan 
Tunceli vilayetinde Seyithaıı Plümör Muti köprüsü yolunun Seyit· 
handan itibaren 27000,31000 ve 62000, 70008 kilometrelerinde ya· 
pılacak kısımlar inşaatına nıezkar güne kadar talib çıkmamış ol· 
duğunda~ fiatlar yükseltilerek ba in,aat tekrar ekıiltmeye konul· 
muştur. işin muhammen keşif bedeli 1,800,0QO liradır. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Ekıiltme şartnamesi. 

B - Mukavele projesi. 
C. - Bayandırhk işleri genel şartnamesi. 
O. - Şose ve köprüler fenni şartnamesi. 
F - Şeridöpri. 

G - Grafik. 
H - latiyenler bu işe ait evraktan şoıe ve köprüler şarhıa

me1ile bayındırlık itleri ıenel tartnameıinden maadasını 3 lira 
mukabilinde Tunceli nafıa müdürlüğ'ünden sahn alabilirler. Şose 
ve köprüler fenni şartnamesini ve hayındarhk işleri şartnamesini 
görmek istiyenler Tunceli nafıa daire.sinde bedelsiz; olarak görebi· 
lirler. 

Eksiltme 6. l0.941 pazartesi a-ünü saat 15 de Tunceli nafıa mü· 
dürlüğü binasında kapalı zarf usulile ypılacaktır. 

Bu müddet i~inde pazarlıkla eksiltmeye iştirak edeceklerin temi· 
nat makbuzlarile vilayet daiıni encümenine müraeaatları ilin olunur. 

Trabzon Beden Terbl~••I Bölge Ba,kanhlıntlanı 
Kapalı zarf usulü ile müoakasaya konulan Karadeniz sahil bulvarı 

başlangıcında yapılacak olan su sporları mabaliinin inşasına talip ı:ıı
hur etmediğinden 28.8.9-tl tarihinden itibaren bir ay müddetle 28.9.941 
tarihine kadar pazarlıkla ihale edilecetinden tali' olanların şeraiti Öf
renmek. ve pazarlıkla ihale edilmek üzere her ıün saat 16 da beden 
terbiyesi bölge b1şkanlıR"ına müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Sıva• Maarif MUdUrlUIUnden: 

Zaranın Umraniye nahiyesindeki okulun tamiri için tanzim oluaaa 
keşif 7279 lira 99 kuruştur. 

8.9.941 den itibaren 15 gün müddetle müaalta1aya konulıauı ve 
eksiltme 25.9.940 perşembe giınü saat 15 de vilayet daimi encümenin
de yapılacaktır. 

Eksiltmeye girenlerin teminat akçası olarak 546 liralık muvakkat 
teminatı Sivas hususi muhasebe veznesine yahrıldıfına dair makltas 
ile ticaret vesikası ve eksiltme gününden en az 3 gün eYvel miira· 
caatla işlerini muvaff akiyetle başardıklarına dair referaoslarile birlik· 
te müracaatla alacakları ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

late:klilerin 25.9.941 tarihinde saat 15 de vilayet daimi eaoümeoin· 
de hazır bulunmaları ilin olanur. 

Slv .. Nafıa MUdUt·IUIUnden: 

Kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulaR iş: Sıvat merke:ıinde 1•· 
nid~'"I yapıl:ıcalc pavyon inşa!\tıdır. Bu işin keşif bedeli 28800 li

radır. 

Ekıiltme 10.10.941 tarihine milsadif cuma ıünii saat 15 de Sıvaı 
hükumet binası için de Naha Müdürliltü odasıııcia müteşekkil Komiı· 
yonu huı.urunda yapılacaktır. 

13u işe ait evrak şunlardır: keşif hillasası, fiat bordrosu, projeler, 
yapı işleri umumi fenni şartnamesi, eksiltme şartnamesi, Bayındırlık 

işleri genel şartnamesi ve mukavele projesidir. lıteyealer bu evrakı 
her gün Sıvas Nafıa Müdürlü~ünde tetkik edebilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 2160 liralık muvakkat temi· 
nah Sıvaa Malsandığına yatırdıklarına dair maliye makbuzunu veya 
bu miktarda şayam kabul banka mektubunu ve 941 yılına ait ticaret 
ve!ikası ile eksiltme gününden an az üç rün evvel Sıvas valilifine 
mümasili işleri muvaffakiyelle başardık.larına dair referanslarile bir· 
tikte müracaatla alacakları ehliyet vesikaamı teklif mektubu zarfa ile 
birlikte dış zarfa koymaları ve keşif dosyalarını tedkik ve imr.a et· 
miş bulunmaları lazımdır. 

Teklif mektuplarına ait iç ve dış zarfların ve vesaikin 4 cıı mad
de hükümlerine ve kaııuni tariflere uyıun bulunm81ı lizımdır. Posta• 
da vaki gecikmeler kabul edilmez. 

isteklilerin teklif zarflarını yukarıda yazılı tarihte saat 14 
de komisyon reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ilin o-
lunur. 

Bursa Nafıa MUdUrlUQUnden : 

Eksiltmeye girobiluıek için isteklilerin 10250 lira muvakkat te· 
minat vermesi ve aşatıdnki vesikaları haiz olup iÖstermeıi lazım· 
dır. 

Bursa sanat okulunda yapılacak 28800 lira 35 kuruı ke4if bedelli 
iki tesviye atelyeleri inşaatı kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulaıuı· 

tur. 
A - İhaleden en az tatil günleri hariç 3 güıı evvel Tunceli vi· 

layetioe müracaat ederek iıe a-irebilmek için alıomış ehliyet ve

sikası. 
B - Ticaret ve sanayi odası vesikası. 

Eksiltme 10.10.9H cuma günü saat Hi da Bursa nafıa müdGrlııtt 
eksiltme k.omisyonunda yapılacaktır. 

~aziyeti 
ıı· 

'r d'l'aıa&ından iyi fiyatlarla 
i Cila, 
ı '~lı.ı nı etmektedir. Fakat 
'tt Tarı k ! d, d ço durgundur. Fi-

•r, İtı ~Şınete mütemayildir. 
cırde nazlıdır. 

Muvakkat bir zaman için kıpahl
mış olan Yahşihan, Marmara, Ere
ğli ve Suriyenin bütün şehirleri 
ile telefon servisleri yeniden işle
miye ba1lanın11tır. 

C - Bir defa da devlete aid 40000 liralık yol ve köprü veıai
re işinin muvaffakiyetle ikmal etmit olduğuna dair vesika. 

- Teklifler yukarda yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Tunceli naha dairesindeki ekıillme komisyonu reiıli~iııe makbuz 

mukabilinde teslim edilecektir. 

Bu işe ait evrak: Proje, vahidi fiyat listesi, keşif ve mesaha cet
veli, bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı lşleri umumi feı:ni 
şartnamesi, hususi fenni şartname ve eksiltme şarlnamesile mukavele 
projesidir. Talipler bu evrakı nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

Taliplerin münakasaya iştirak tdebilmeleri için 2160 lira 2 kuruı 
muvakkat teminat yalırmalara, bu İf için vilayet makamından ilin 
tarihinden •onra ehliyet vesik111 alrnılırı, ~41 HnHi ticaret ed111Da 



2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedel r List • 
Si 

Cinsi Şekli Mu ham. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saat 

A) Münakasalar 
tn,aat, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Bina tamiri 
Bina tamiri 

Bursa sanat okulunda yap. iki tesviye alelyeleri inş. 
Aygır ahırı inş. 

Cumhuriyet Klz enstitüsü binası tamiri 
Zeki Dündar eıki ilk okul binası tamiri 
Harita tanzimi (temtıl.) 

Şose inş. (temd.) 
9ükkan tamiri 
Tesviyei türabiye ve kaldırım inş. 
Siper inş. 
Sarayönü, Çumra ve Çay istasyonlarında yap. memur 

lojmanları ve buna müteferri işleri (şart. 5 1.) 
Ank. civarında bir inşaat yap. (şart. 20 kr.) 
Kalabada ev inş. 30 ad. 

aç. ekı. 
paz. 
kapalı z. 

" 
> 

pa7.. 
kapalı z. 
paz. 

" 
aç. eks. 

> 

kapalı z. 

aç. eks. 

7254 60 
2259 95 

28800 35 
55680 46 
13789 02 

843 66 
4000 -

23376 31 
63 32 

8653 74 
565 47 

56994 88 

3706 74 
60165 30 

llfiçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt Hastahane Lvz. 

Salisilat dösut: 500 k. aç. eks. k. 3 50 

Elektrik Havegezı-Kalorlfer (Tesisata 
Havalandırma teaisatı 

ve Malzemesi) 
paz. ı2tS 80 

Gureba hast. kalorifer tesisatı bağlama işleri 

Ank. dikimevlnde elektrik tesisatı 
aç. eks. 5813 25 
paz. 1173 -

ensucat, Elbise, Kundura Çama,ır, " •· 

Yerli kumaş: 1070 m. aç. eks. 
Erat kaputluk kumaş: 4000 m. paz. 
Çorap: 10000 çift (müteahhit nam ve hesabına) paz. 
Yatak: 40 ad -yastık: 40 ad.-yatak çarşafı: 80 ad. aç. eks. 

yorgan kılıfı: 80 ad.-yastık kılıfı: 80 ad. 

Matbaa ı,ıerl Kırta~lye - Yazıhane Levazımı 
Normal posla pulu haricde tabı: 200000 ad. paz. 
Spor razete ve mecmua kolleksiyonu 
Evrakı matbua kaiıdı dairesinde verilmek üzere: 28 paz. 

kalem 

llahrukat, Eenzln, 

Meşe odunu: 720 t. 

fi.ekine yaQları v. •· 

Odun: 700 t. 
Linyit kömürürü: 190 t. 

MDteferrlk 

spermeçet mumu: 50000 ad. 2778 k. 

Yataklık yun: 3 t. 
Şilep duba 1105 tonluk 
lç lastığı: t>3 nd.-dış: 63 ad. 
Kamyon ve motosiklet yedek parçalan 
Nıkelajli ve sırı musluk 1/2: 66 ad.-lastik levha 2 

m/ m: 3 k.-musluk için kösele: 3 k.·kalay: 2 k. 
Yangın tesisatı 

Bır paytonun nakliye arabasına tahvili itçiliti ve 
32 kalem malzemesi 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, v. •· 

Koyun eti kavurması: 100 t. 
Ekmek: ıo-ı2 t. 

Karaman koyun eti: 20 t. 
~ığır eti: 24 t. 

> 219 t. 
K. fasulyt.: 62550 k. (temd.) 
Samısn. 1534 t . 
K. ot: 2309850 k. 
Sadeyağı: 43650 k. 
Bulgur: 144.9 t. 
Sığır eti: 96 t. 
K. ot: 1170 t. 
Saman: 1080 t. 
Nohut: 17.4 t, 
K. fasulye: 26.4 t. 
Saman: 042 t. 

> 4ö6 t. 
" 588 t. 

Kuru ot: 52 t. 
Kuru üzüm: 40 t. 
Yataklık ot: 5 t. 
Ekmek: 35 t. 

Sığır eti: 3 t. 
Koyun eti: 2 t. 
Toz şeker: 25 t. 

" : 100 t. 
Koyun eti: 72 t. hart. 205 it.) 

(B tvı üzayedeler 

Ağaç limon sandığı, safi ve auni ipek mensucat, 
müstemel yün ceket, pantalon, yelek, manto, 
fiıtan v. s. 

Teneke kırpıntısı: 50 t. 
Kirgir ev ankazı 

Müatamel dcmirba~ eua ve levazım 

paz. 

, 

aç. eks. 
paz. 
paz. 
kapalı z. 
pa:z;. 

aç. eks. 

kapalı z. 
aç. cks. 

p87.. 

" 
• 

paz. 

• 
" 

, 
paz. 

> 

" 
kapalı z. 

> 

paz. , 
• , 
• 
c 

paz. 

kapalı z. 

aç. art. 

açık art. , 

2996 -
15200 -
3000 -

1400 -

470 -

ı6200 -
35100 -
t. ı8 32 

4167 -

69000 -
20034 -

2310 

k. 1 -
k. o 13 

le. o 58 

76650 -
ı1012 -
92070 -

207887 -
72023 -
30429 -
38476 50 
17500 -

k. o 20 
k. o 17 

ı6050 -
ı7010 -
20580 -

3900 -
24800 -

300 -
k. o 14 

k. o 35 
k. o 55 

12175 -
48700 -
41040 -

700-

lıt. Komut. SAK Fındıklı 
339 - " 

n60 - Bursa Nafıa Müd. 
4034 02 Sultansuyu Harası Müd. 
1035 - İzmir Nafıa Müd 

lzmir Vilayeti 
300 - Karabük Belediyesi 

1753 22 Ank. Belediyesi 
Vakıflar U. Müd. Ank. 

649 01 Ank. Vaiiliğ-i 

4099 75 Toprak Mahsulleri Ofisi Ank. 

278 05 M. M. Vekaleti Hava SAK 
4512 40 C. H. P. idare Heyeti Ank. 

ı31 25 M. M. V. SAK 

83 - lst. Komut. SAK Fındıklı 
436 - lst. Uoivenitesi SAK 
175 95 M. M. V. Hava SAK 

224 70 lst. Maarif Müd. 
1140 - Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
450 - M. M. V. Hava SAK 
108 90 Maliye Vekaleti Ank. 

P. T. T. U. Müd. Aıık. 
Beden Terbiyesi U. Müd. Anlc. 

25 25 Ank. Belediyesi 

2430 - Bolt.yir A~k. SAK 
Bandırma Ask. SAK 

523 - Ank. Lvz. SAK 

312 53 D. D. Yolları Haydarpaşa 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

94u0 - lst. Komut. SAK Fındıklı 
1~02 55 Ank. Belediyesi 

Tophane Lvz. SAK 
Ank. Lvz. SAK 

ı73 25 Dahiliye Vekileti Ank. 
M. M. V. SAK 

6-ıo-4ı 

27-9-41 
ıo-10-41 

7-10-41 
4-10·41 

11 -
11 -
16 -
15 
11 -

11-9-41itib. 1 ay 
10-10-4ı ı5 -

26·9·41 10 30 
22-9-41 15 -
6·ı0-41 15 - . 
6·10-41 15 -
3-ı0.41 15 -

8-ı0-41 11 -
ı-ıo-4ı 15 

27-9-41 
9-10-41 
26-9-41 

7-10·41 
25-9-4ı 

8-10-41 
6-ıo-4ı 

10 301 

11 3C 
15 

11 -

ıs -
15 -
10 -
14 -

21-11-41 16 -

23·9·41 10 30 

26·9-41 ı6 -
29-9-41 17 -
25 9.41 16 -

30-9-41 
25-9-41 
23-9 41 
7-10-41 
29-9-41 
22-9·41 

7-10-41 
25-9-41 

11 -
14 -
14 -
ıo -
14 30 
ıs 3o 

15 -
15 -

6250 -
117 -

Sarıkamış Ask. SAK 
Hayvan Sağlık Memurları 

Mektebi Müd. 

6-ıo-4ı ıs -
ve Nalbant 15·10·41 ı4 -

870 -

10165 -
11:.t6 -
5854 -

11645 -
48~2 -
2283 -
2880 -
3703 50 

261 -
261 06 

1203 75 
ı275 75 
1532 50 

Tophane Lvz. SAK. 
lst. Koırut. SAK Fındıklı 

> 

Muğ-la Ask. SAK. 

> 

Bandırma Ask. SAK. 

• 
" 

Gireson Ask. SAK 

Karaköıe Ask. SAK 
> 

.. 
292 50 Ank. Belediyesi 

1860 - D. Bayezit Ask. SAK 
22 50 Harta U. Mild SAK Ankara 
72 - Haaano~lan Köy En~titusu ve Eğit

men Kursu Mild. 
78 -
82 - , 

ı8.ı6 25 Marmara Üssü Bahri K. SAK İzmit 
1826 25 • 
3078 - > 

- - İst. Gümrükleri BaşmUd. 

·- - Klzılay Cemiyeti U. Mrk. Ank. ve lst. 
Ank. Belediyesi İmar Müd. 
Diyanet İşleri Reisliti Ank. Sanayi 

Cad. Çıngıh aparhrııan 

23.9.4ı 

22·9·41 
25-9·41 
23·9-41 
23 9-41 
2J-9·41 
23-9-41 
23-9·41 
29-9-41 
29-9·41 
29·9·41 
30-9·41 
30-9-41 
23-9-4ı 

23·9·41 
23·9-41 
26-9·41 
24-9·41 
25-9-41 
25-9-41 

25-9-41 
25-9·41 
25·9-41 
25-9-41 
7-10·4J. 

15 30 
15 -
16 -
14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
11 -
16 -
ı6 -
10 -
10 -
13 -
13 -
13 -
ıo 30 
10 -
10 -
ı4 -

ı4 -
14 -
ı6 -
16 -
16 -

29-9-41 9-12 

6·10-41 ı5 -
1-10·41 14 -

kayıtlı olduğuna dair vesika ibraz eylem ,ıeri ve yıı\ca'1d3le:ı 
nakasa evrakım görüp kabJI ettiklerine dair imza etıııc 

h l "f flıırını sayılı kanuna uygun olarak ıızır ndıklnrı tekit zar 1110 
cuma gilnü saat 15 e kadar nafıa müdürlue-une makbuı 
vermeleri. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

.,,.,~ ' 
lstanbul Komutanhğı Sabnalma KomisY011 . ô 
Keşif bedeli 7254 lira 60 kuruş olan bir binanın taıııır: 

rin 941 pazartesi günü saat ı ı de açık eksiltme suretıle ~e~ 
cektir. Keşif bedeli 7254 lira 60 kuruştur. Şartname -1e s••tl' 
her ıı-ün komisyonda rörülebilir. lsteklılerin belli güı:ı -1e • 
ni vesikaları ile birlikte Fındıklıda satınalına komisyonun 

~ te ıltO * * • Aşağıda keş f bedellerile kati teminatları gos 
tamiri .1.7. 9. 941 cumartesi gunü hızalarında gösterıleJI ı 
pazarlıkla ihale edilecektır. Kcşıf ve şartı'lamel rı her gt~• 
da görülebilir. isteklilerin belli guo ve saatlerde f ıooık 1 

komısyonuııa gelmelerı. 

Y aplmlacak iş 

Bina tamiri 
Havalandırma tesisatı 

Keşıf b. 
lıra kr. 

22.)9 95 
Iı18 80 

ilaçlar, Klinik ve lspenç,iyarr alat, 

Kati t. 
lıra kr. 

---
339 oo 
8J OıJ 

... : 
M. M. v. SatLn Alma Komlsyonund• ~ 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 350 kuruş olaıı 5
1el1 

silıı.t dö sut açık eksiltme ile münakasaya konmuştur. lhS Ş• 
salı rilnu saat lU.30 dadır. !tk temınatı lJl.~:> lıra,ıır• ~ .. 
M. M. V. sahnalma komısyonunda görulur. lstcktılerıP 

1
, 

rettiğı belgelerle ıbale gün ve saatinde komısyona gelıııe 

Nl§de Viliyetl Daimi Encümeninde": 
Nığde memleket hastahanesinin ihtiyacı olan 153 ıcaıe~ 

zanın müddetinin uzatılmasına rağmen talip zuhur etoıe~', 
'blll' 

dan dolayı 2490 sayı ı kanunun 43 üncü maddesi mocı 1 J 
tarihinden 6.10.941 tarihıae kadar bir ay içerısind" paıarfı 
sine karar verilmış olduğundan isteklilerin bu müddet ı;:t.f 
encümene muracaatları ilan olunur. 

Elektrık, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Maiz.J 

Üniversite A. E. P. Komisyonund•11: 
5813, 25 lira keşif lı Guraba hastanesi kalorifer tesis•:; 

işleri 9.10.941 perşembe günü saat 15 de Rektödulcte •9 
ile ihale edilecektir. . ~ 

İsteklilerin 3 bın liralık bu gibi ış yaptıldarına daır 
düdüğünden aincakları vc~ika ve 436 lıralık 

kağıdtarile gelruelerı. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
,,~ 

lzmit Askeri Satmalma Komlayonu 0 

Şarnamesinde\ yanlı evsnf ve şartları dairesinde ya.ı1111, 
zere üç boylu 15 bin çift çarık kapalı zarf usulile ıh• 
muştur. 

111
1-' 

Toplan olan muhammen bedeıi 15.500 liradır. llk te 
liradır. 

ihalesi 6.ı0.941 pazartesi günü saat 17 de 

yonunda yapılacaktır. . 
BıJ işe ait ~artnameler lstanbul, Ankara Lv. imirlikl•~; ,1 

Al. Ko. da görülür. lıteklılerin beHi gün ve saatten ı,ı 
Ko. na vermeleri. 

d'~ 
M. M . Vekaletl Satlnalma Komlsrona.111 

1 
Beher kilosu 400 kuruş fiat tahmın edılen 6000 kilo 1., 

pazarlıkla sahn aluıııcaktır. İhalesi 7 .10.941 salı güoiİ f 1 

"l' Ankarada M. M. V. Satın alma komısyonı:nda yapılaca ~ 
nah 1800 liradır. Evsaf ve şartnamesı koır.isyonda görüle 

~· • • .Müteahhit namı hesabına 10.000 cif t pamuk çorap P1 t" 
alınacaktır. Muuammen bedeli 30:>0 lıra olup kati temİPatı ,, 
Pazarlığı 8.10.941 çarşamba günü saat 10 da Ankarad•. h/ 
ma komısyonunda yapılacaktır. ~artnamesı hergün koı:nı91 
bilir. lsteklilerın ıhale saatıode komısyonda bulunmalar•· 

'" Erzuru1n Askeri Satınalma Komisyon"" 
Beher çifti 92) kuruştan 10.000 çift fotin kapalı ı•~': 

konmuştur. ihalesi 8.10.941 çarşamba günu saat 15 de .' 9 
keri sahnalma komisyonunda yapılacakıır. Tahmin bedel• ~ııl 
ilk temi nah 5875 liradır. Talipler in kanuni vesikalar ile t~ 
lamıı ihale saatinden bir saat evvel komısyena verınelerı· 

• 6·' 
• • * ı0.000 çift fotin alınacaktır. Pazarlıkla eksiltıne9• ~ ı 

zartesi günü saat 10 dıı Erzurumda askeri satınalaıa k~~ 
yapılacaktır. rahmin bedelı 92500 lira kati temınatı 11• t~' 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. Evsaf ve ş•' 
misyonda rörülür. 

lstanbul Nafıa MUdUrlUiiUnden ~ 
8.10.941 çarşamba giınü saat l 5 de lstanbulda Nafı~li f 

eksiltme komisyonu odasında 4125 lira muhammen bede 1e 
zinden mamul ~00 adet balıkçı muşambası açık c:ksiltdle 

muştur. • <' 
Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri Genel, husu~ı 01/ 

şarlnamelerile buna müteferri diğer evrak dairesinde gor 

Muvakkat teminat 310 lirada. . dl~ 
lıteklilerin bu işe benı.er iş yaptığına dair idarelerın bjl 

du~u vesikalarla 941 yılına aıt ticaret odası vesikaları111 

meleri. 



~ Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halıv. s. 
Gn GUrnrUk v lnhhisarlar VekAltatlnden: 
!tın tı:ırük ve inhisarlar Vekaleti binası için alınacak 106 metre yol 
tdi; l2.9.941 günü yapılacak olan açık eksiltmesine talip zuhur 

~htı ~~en 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine göre işin pa 
r.,~ •r. ay içinde alınmasına karar verilmi,tir. 

; ~t terın her gün vekalet levazım müdürlüfüne müracaatla umu· 
enni şıırtnamelerioi istemeleri ilan olunur. 

Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

o Ankara Belediyea'nden 
~:hüs işleri için tabettirilecP.k olan 28 kalem evrakın kağıdı dai
'11ı:ı \"erilmek ve diğer malzeme-si müteahhide ait otmakıı üzere 

~ııh 11 Yaptırılacaktır. 
lanı~ınınen bede-li 470 liradır. 
~ii •nat 25 lira 25 kuruştur. 

t(iılc~Une ini gÖrtllek i~tiyenlerin her gün encümen kalemine ve is
~·ı,4c~~·de 23.9.941 salı i'ÜnÜ saat lf'.30 da belediye daire~inde 

ıl encümene müracaatları. 

lJ !leden Terbıyesl Umum MUdUrlUQUnden : 
ht t~ııın müdürlük kütüphanesi için, Türkiyede şimdiye kııdar inti

toı~ ve neşriyatını tatil elmiş olan spor gazete ve mecmuaları· 
sll eksıyonları sııtın alınacaktır. 

~ rııulllak istiyenlerin bir mektuph neşriyat ve propaıanda müdür
Ze ı:nuracaatları. 

1'4 P. T. T. Umumi MUdUrlU{IUnden : 
'tlı~c •htiyacı için 2tJO,OOO,OOO normal posta pulunun hariçde tabı 

'1uh 11 ltoııulmuştur, 
l:ı 111 ;lllınen bedeli, Taydos usulıle tabedildiği takdirde 80 bin, di
't(ıı erle tab' ı halinde 70 bin Türk lirası olup pazarlığa iştira!: 

lQ() tnlıplerin Taydos usulile tabı teklıfleri halinde teminat olarak 
Ilı( t le dığer usullerle teklifte bulonmoları halinde 9500 Türk li-

eııı· 
~•ı. •nat yatırmaları lazımdır. 
~ l> rl~k 2 l.11.941 tari bine musadif cuma günü saat 16 da Anka

Yon' 1 • T. Umumi Müdürlük binasında müteşekkil alım, satım ko
Qnd 

P11~ a yapılacaktır. 
atııı ;lı~a iştirak edecek taliplerin pul tabiyatı işlerinde mütehas· 

·~11 •arı ve kanuni vesaikle beraber şimdiye kadar tabetmiş ol· 
Q11 .Pullardan komisyona nümune tevdi etmeleri şarttır. 
Url~fe aid idari ve fenni şartname Ankarııda P. T. T. Umumi 

4~lzı 2ü Levazım Müdürlüq-ünde ve İstanbulda yeni V nlde hanında 
il\ Uı:num Depo Muhasıbliğinden parasız alınabilir. 

Makina yağları 

Arı Ankara Cezaev i DlrektörlUDUnden: 
'G ,~ara ceza evinin 94lmali yılı ihtiyacı olan on ton meşe kö

~ ~ c On ton kırılmış meşe odununun açık eksiltme suretiyle iha
~ta1°1111 lnıuşlur. Talip olanlanıı yüzde 7 .5 kuruş muvakkat teminat 

ıı ~lan 80 lira 61. kuruşluk banka mektubu veya o miktarda pa· 
'<l nltara defterdarlığı veznesine yatırdığına dair makbın:lariyle 

~ ı\11~cvnıi ihale olan 6.10.941 tarihine ıa:.llıyan pazartesi saat 11 
t hrı ta C. M. U. liğir.de müteşekkil komisyona müracaat etmeleri 
~ •• 1181lleyi görmek ve fazla izllhat almak istiyeıılerin Cebecide ., ci' 

•rektörlu2"üne müracaat etmeleri ilin olunur. 

~~~ 
~t'ek lktu;ad ve Ticaret Meklebl MUdUrlUiaUnden: 

~tıı lt~c·bi~iz kaloriferlerinde yakılmak üzere alınacak 70 ton kriple 
l t l 0nıurünün ihale tarihi sehven 6 eylül cumartesi günü saat 

~ifl;::düf ettiğinden 24.9.9'11 çarşamba günü saat 11 e tehir e· 

latanbul . Levazım Amirtigi Satın Alma 
&~b KomUsyonund•n 

~t, ~tiııc bir kuruş fiyat tahmin edilen 1 l milyon beş yüz bin 

'~-~ lllinyum çadır dü~mesi müteahhit nam ve hesabına alınacak
'ıq~ 1 •rlı1tıa ek\iltmesi 2.10.941 perşembe günü saat 15 de Topha
I lıt'nhut Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

'" leın· · k · d "'~t l ınatı 7500 lirudır. Nümune ve şıırtnamesı omısyon a 
' •leldilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

bt\~I -
t:uh et Demlryollar1 işletme U. MUdUrlUöUnden: 
~~t 11

lllen bedeli ( 4167) lira olan 50000 adet {takriben 2778 kilo) 
~ biııÇtt mumu 30.9.941 Salı günü saat 11 on birde Haydarpa.,ada 

'h:ı ls1 dahilindeki komisyon tarafından açık ek,iltmeye usnlile sa
&~ ~~aktır. 

l L 1fc · k ' .._ıııı iırmek istiyenlelin 312 lira 53 kuruşluk muvak at temınat 
ay ııun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 

& oıı, 
il iş tnüracaatları lazımdır. 

11 
•it şartnameler komi~yondan parasız olarak dıığ'ltılmalttadır. 

b -
~ t, "la Levazım Sat.nal ma Komisyonundan : 
1 l'u YIQI 941 Perşembe günü saat 1-ı de pazarlıkla 3000 kilo ya-
l 11 alın k 

, 'lıl>ler a~a hr. . . . . _ 
' 15 '.n bırcr miktar nümunelerıyle teklıf edeceklerı fıyatlara go-

l 11ll11 ~•sbetindeki kati teminat makbuz veya banka mektubu ile 
~~,._ llı gfin ve ıaatte Kasımpa~ada bulunan Komhyonda hazır 

lllrı, 

1 

MuNAKASA GA!IT!S1 

pazarlıkla salın alınacaktır. ihalesi 6.10.941 pazartesi günü saat lSde 
Ankarada M. M. V. satınnlma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
4560 lira kati teminatlarile belli vakitte komisyona llelmelcri Şart· 
namesi 152 kuruşa komisyondan alınır. 

.*. İ~çilik ve 32 kalem malzemesine 302 lira tahmin edilen bir 
fayton nakliye arabasıııa tahvil edilecektir. Taliplerin muvakkat te· 
ıninatlariyle birlikte 25.9.941 perşembe günü saat 15 de M. M. V. 
satın alma komisyonuna müracaatları. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Ankara Belediyesinden 
Belediye çöp arabaları bnyvanatı için pazarlıkla 52 t<'n kuru ot 

satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3900 liradır. 
Teminatı 292 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi görmek istiyenlerin her gün encümen kalemine ve is· 
tekhlerin de 26.9.941 cuma günü saaL 10.30 da belediye dairesinde 
müteşekkil encıimene miıracaalları. 

Topkapı Maltepesi Askeri Sat1nalma Komisyonundan: 

Kapalı zarf usuliyle 1000 ton kuru fasulye satın alınacaktır. Fa
sulyenin beher kılosunun tahmin edılen fiyatı 25 kuruş elup tutarı 
25000 liradır. lık teminatı 13750 liradır. 

Evsbf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde askeri satınalma 
komisyonunda görülebilir. 

lbaleı;i 8. 10.941 çarşamba günü saat 16 da komisyonda yapıla
caktır. 

isteklilerin mezkur günde ihale \aribinden oir saat evvel muvak
kat teminatlarının makbuz.ile teklif yaptıklarını saat 15 de komisyona 
vermeleri. 

Hadımköy Yassıvi11an Askeri Sahnalma Komis yonundan 
Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yaı.ılı 

l gün ve saatlerde Hadımköy civarında Yassıviran köyunde askeıı sa· 
etınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona 
ıelmeleri. 

Cinsi !hale ıün ve saati 

Kok kömürü 
Odun 
Sadeyağ"ı 

Miktarı 

~ilo 

2.000.000 
2.100.000 

6750 
6300 
7800 
8550 
3600 

Teminatı 
Lira Kuruş 
7290 

6300 
1721 25 
1636 50 
2004 

29.9.941 
29.9-941 

15 
16 

• 2180 25 
> 918 23.9.941 15 

Topkapı Maltepeslndeltt Sabnalma Komisyonundan 
16.9.9·11 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılan 150 ton :.amana talip 

çıkmadığından tekrar pazarlıkla ihaleye konulmuştur. Samanın döküm 
halinde beher kilosunun muhammen bedeli 3 kuruş oJup tutarı 4500 
liradır. Samanın balya halinde beher kilosu 3 kuruş 75 santim tutarı 

562) liradır. Samanın balya teli cıheti askeriy~den verilmek şartile 
beher kilosunun fialı 3 kuruş 40 santim ve tutarı 5100 liradır. 

Evsaf ve huırnsi şartlar Toplcapı Maltepesinde satınalma komisyo
nunda görülebilir. 

lb;alesi 24.9.941 çarşamba ~ünü saat 11 de komisyonda yapılacak· 
tır. 

lıteklilerin °o 15 kati teminatlarile birlikte komisyona müracaat· 

ları. 

* • * Pa~arlıkls. 100 ton kuru fasulye satın alınacaktır, Fasulyenin 
beher kilosunun tahmin edilen fia\i 25 kuruş olup tutarı 25000 lira· 

dır. 
Evsaf ve şartlar Top apı Maltepesinde askeri satınalma komisyo· 

nunda iÖrülel:rilir. 
ihalesi 26.9.941 cuma filnü saat 11 de komisyonda yapılpcaktır. 
Kati teminatı 3750 liradır. 

Topkapı Maltepasi Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Pazarlıkla 100 ton kuru fasulya alınacaktır. Fasulyanın beher ki· 
!osuna tahmin edilen fiyat 25 kuruş olup ti.'ltarı 25000 liradır. 

Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltcpesinde satıııalma komisyo· 
nunda görülebilir. 

İhalesi 21.9.941 çarşamba günü saat 16 da komisyonda yıtpılacak-
tır. 

Kat'i temiuah 3750 liradır. 

lstanbul Komutanllf:lı Sat1nalma Komisyonundan: 
Beher kilosuna 35 kuru., fiyat konulan 219 ton ıığ'ır eti 25.9.941 

perşembe günü sant 16 <la pazarlıkla satın alınacaktır . • Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 76650 lira olup 
kati teminatı 10163 liradir. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Mu§I• Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan ve talibi çıkauyan. müfre· 

datı sşağıda yazılı 4 kalemden ibaret 23.9.941 salı günü saat 15 de 
pazarlıkla yapılacaktır. 

Şartnameleri Ko. dadır. Taliplerin teminatlarile birlikte müraca· 
atları. 

Cinsi Muhommen be. 
lira kr. 

. 
Timinat 
lira kr. 

Miktarı 

kilo 

~ 1 ~ 1 105tı~lll K6mutanhOı Satmalma Komisyonundan : 
q'l lı Onluk bir adet şilep duba 23.9.94 l sah günü saat 14 de 

' 11 g40a satın alınacaktır. Muhammen bedeli 69000 liradır. Katı te· 
1111 beıı ·~ lıradır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. lstek-

Saman 
Kuru ot 
!:>adeyağ 

Bulgur 

92070 -
207887 -

72023 -
30429 -

5854 
11645 
4852 
2283 

1534500 
23098~0 

43650 
144900 

1• RÜn ve saatte Fındıklıda sahnıı.lma komisyonuna gelmeleri. 

~thcr 1111. M. V . Sabnalm Komisyonundan: 
takıınına 74 lira tahmin edilen 400 takım ko.,um aemerı 

* * * Kapalı zarfla tbiltmeye konulan 62550 kilo kuru fasulyeye 
talip çıkmadığından pazarlıkla satınalınacaklır. Muhammen bedeli 

' 17012 lira, teminatı 1126 liradır. Şartnamesi Ko. da görülür. Pazar· 
lığı 23.9.941 salı günü saat 14 de pa:ıarlıkla yapılacaktır. f aliplerio 

teminatıarile beraber Ko. na müracaatları. 

Babaeski Ask ari Satma ima Komisyonundan 

1900 ton kuru ot alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 26.9.941 ıünü 
ıaat l 6 dn Babaeski de askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin teminatlariyle belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Kırklarell Askeri Sat1nalma Ko1nlsyonundan 

l > rııuhteJif mahal için aşa~ıda miktarı, muhammen bedeli, ilk te· 
roirıa tı ı l e ihale gün ve saati yaz.ılı patatesin eksiltmesi yapılacaktır. 

Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir saat evveline kadar Kırklareli Sa. Al. Ko. vermeleri. 

Şerait ve evsafının Ankara, İstanbul Lv. ' amirlikleri, Çorlu ve 
Kırklareli Sa. Al. Ko. da görebilirler. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Cinsi : Patates, miktarı : 10740 kilo, muhammen bedeli : 587 li· 
ra, ilk teminatı 40.27 lira, ihale tarihi: 13.10.941, ihale rilnil: pazar
tesi, saati: 16, şekli kapalı zarf. 

Cinsi: Patates, miktar: 17360 kilo, muhammen bedeli: 868 lira, 
İlk teminatı 65 lira, lhale tarihi 13.10.941, ihale günü: pazartesi, saa
ti 16, şekli : kapa1ı :rarf. 

Cinsi: Patates, miktarı: 2680 kilo, muhammen bedeli: 134 lira, ilk 
teminatı: 10 lirıı 5 kuruş, ihale tarihi: 13.10.941, lbale rünü: pazar
tesi, saati: 16, Şt'kli: kapalı zarf. 

Cinsi: Patatates, miktari: 7 200 kilo, muhammen be4'eli: 360 lira, 
ilk teminatı: 25 lira, ihale tarihi: 13.10.941, ihale ıünü: pa.a:arteai, 
saati: 16, şekli: kapalı zarf. 

Cinsi: Patates, miktarı: 6480 kilo, muhammen bedeli: 324 lira, 
ilk teminatı: 24 lira 30 kuru,tur, ihale tarihi: 13.10.941, ihale ıilnil: 
pazartesi, saati: 16, şekli: kapalı zarf. 

(OEVAMl DÔRDONCO SAYFADA) 

r inhisarlar U. Müdürlüğünden : ı 
... ~-------------------------------· Eksiltme 

Cinsi Miktarı .,ekli rünü saati 

----- --- --- ---
Şişe fırçası 
Hüblon 
Lastik banda iki katlı 

39X80 eb'adında l. S. F. 300 

3600 pazarlık 3.10.941 
20000 kg. > > 

6 adet > 

11.40 
11.SO 
10.ıo 

kavuçuk banda 2650X610X2 m m 10 adet > • 10.20 
Proıre bandası 1170 700X2 5 > ,. • 10.20 
Rekor bandası 1200X534X 2 5 • • " 10.20 
Kavuçuk banda 'büyük» luzli 25 > ,. " l(ı).20 

,, > •küçüle> bezsiz 25 ,, > • 10.20 

[. - Şişe fırçaları, büyük ve küçük boy kavaçıık bandaları nü• 
mune ve hüblon şartname mucibince satın alınacaktır. 

il. - Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme pazarlıtı hizala
rında gösterilen usul, gün ve saatlerde Kabataıta Levazım Şubesinde 
müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IH. - Numuneler ve şartname 5Özü ıeçen şubede görillebilir. 

(834~) 2-3 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
26.9.941 cuma günü saat 15 de lstanbulda Nafıa MüdürlüfO Ek

siltme komisyonu odasında (9453.08) lira keşif bedelli lstanbal Tek
nik okulunda yapılacak makine laboratuvarı in.,aatı a~ık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart
nameleri, proie keşif huliisasiyle buna müteferri difer evrak daire· 
sinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (709) liradır. 

isteklilerin teklif mektupları ve en az Dir teahbiltte (6000) liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış olduta v .. ikalara 
istinaden İstanbul Vilayetine müracaatle eksiltme tarihinden tatil 
günleri h:ı.riç «3ı gü!l e,.v~ l alı:ımı~ ehliyet ve 911 yılına ait Ticaret 
Odası vesikalariyle gelmeleri. (7181) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
idare müstahdemini elbiseleri yakalarına konulmak ilzere adli teit

liğ"at müvezzilerine a it zarftan 3634 bakıcılar için saikadan 1073 laa· 
mal, odacı ve d •ğer müstahdemine ait müstatil remuzdan 370 adet 
yaka işareti yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29. 9. 941 pazartesi günü saat 16 da bilyük postahane 
binaııı birinci katta ldarı Muavinlik odasında toplanacak Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel 3050 lira 30 kııJIUf mu
vakkat teminat 228 lira 83 kuruştur. 

Taliplerin olbaptaki nümunelerini ve şartnameyi görmek ve mııvalt· 
kat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkQr Mildürlilk 
İdari kalem Levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de 1941 18• 

nesi için muteber Ticaret Odası vesikası ve muvakkat teminat mak· 
buzile birlikte Komisyona müracaatları. (8060) 3-4 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Mevcut evsafnameye unun 2864 liralık kundura köaelesi 2S.9.941 

perıembe g-ünü saat on be.,de Taksim·Ayazpaşadaki komlsyoaamazda 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Köselenin bir kilesuna tal:ımin edilen fiyat •Üç yils deban beı 
kurup ve tekmilinin ilk teminatı 214 lira 80 kuruştur. Şart katıdı 

komisyonda her gün göı ülebilir. lstelclilerin ilk teminat mal ıaodıtı 
makbuzu veya banka kefalet mektubu ile belli saatte eksiltmeye ifti· 
rakleri. (7986) 4-4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı l~leri Direktörü: lSMAIL GiRiT 
Ruıldı~ı yerı 11MUaakasa Matbaa.._ lıtaı..ı 

-- --- - --~ - - - - - -
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des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui Tableau Synoptiqua 
ESKl FEVZiYE ,,-----

~~i:~ız 1 Ş 1 K l 1 S E S 1 ~R~ 
Ob)et de l'adjudlcatlon 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieuıı: d'adjudication et du 
Cahier des Cbarges Jours Heures 

Niş•ntaımda Ka,.kol k"J"'nda ,.1 1 
Ana - ilk -Orta ve Lise kısımları "' ~ 
Türkiycnin en eski buııusi lisesitlir. Kayıd ve tecdiı:li k~>'1~ 
her gün müracaat edilebilir. Tarifname isteyiniz. Telefeıt· 1 

Adjudications au Rabais 

1 
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Conatructlona-Reparatlon·Trav. Publlca·Materlel de ConstructlonrCartographle i 
l" 5~ 

Ciıısi: Patates, mik t arı: 10430 kilo, muhammen bede 1' b•'' 
Rep. bitisıe 

) 

Coostr. dfux ateliers d'ejushge a l'ecole des arta 
do Bursa 

Constr. ecurie pr. chaux d'etaion 
Repar. batis'e institut Junoes Filles Cümhuriyet 
Repar. ancienne bitiase ecole prim. Zeki Dündar 
Dresscment carte (aj.) 
Constr. cbaussee (aj.) 
Repar. boutique 
Trav. terrassement et conıtr. pave 
Constr. abri 

Publique 

• 
Pli cacb. 

• 
> 

Gre a gre 
Pli cach. 
Gre a ırre 

• 
Publique 

• 
Coostr. bitisses loıements pr. employes ete. aux Sta· Pli cacb. 

tiorıs de Sarayönü, Çumra et Çay (Cah. eh. 5 L.) 
Conıtr. a proximile d'Ankıra (Cah. eh. 10 P.) Publique 
Constr. aıaisoo a Kalaba: 30 p. 

7254 60 
2259 95 

~8800 35 

55680 46 
13789 02 

843 66 
4000 -

23376 31 
63 32 

8653 74 
565 47 

56994 88 

3706 74 
60165 30 

Com. Acb. Command. Mil. lıt. Fındıklı 6·10·41 
339 - > 27-9-41 

2160 - Dir. Trav. Pub. Bursa 10·10·41 

4034 02 
1035 -

300 -
1753 22 

649 Ol 

7-10-41 
4-10-41 

Dir. Etable Sultansuyu 
Dir. Trav. Pub. lzmir 
Vilayet lzmir 1 
Municip. Karabük 
Municipalite Ank. 

mois a partir du 11-9-41 

Dir. Gen. Vakoufs Aıık . 

Vilayet Ank. 
> 

10·10-41 
26-9-41 

4099 75 Office Cereales Ank. 

22-9-41 
6-10-41 
6-10-41 
3-10·41 

278 05 Com. Acb. Min. Def. Nat. ~ep. Aviat. 8·10-41 
4512 40 Parti Rep. Pop. Ank. 1-10·41 

Produita Chimlquea et Pharmaceutiques·lnstruments Sanitalrea-Fournlture pour Hopltaux 

Salicylate de ıoude: 500 k. Publique le k. 3 50 131 25 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 7-10-41 

El6ctricit6·Gaz·ChatfeAe Central (lnatallatlon et Mal6rlel 

lnatal. pr. aeıation Gre a ııre 1218 80 
Tru. install. cbauffııge central hôp. Gureba Publique S813 25 
lnıtall. electrique iı la maiıon de couture Ank. Gre a rre 1173 -

lü tillc n t.r.t - Chau&uuea - Tlasua • Culra 

Etoffo iddigene: 1070 m. Publique 
Etoffe pr. capote: 40CO m. Gre a rre 
CbaussettH: 10000 paires (au nom et pr. compte du » 

fournıueur) 

Matelaı: 40 p.·couuins: 40 p.·drap de lit: 80 p.·bous· Pablique 
ae pr. couverture: 80 p.-id pr. oreiller: 80 p. 

2996 -
15200 -
30~0 -

1400 -

83 - C. A. Command. Milit. İst. Fındıklı 27-9-41 
436 - C. A. Üniversite lat. 9·10·41 
175 95 Com. Acb. Min. Def. Nat. Depart. Aviat. 26·9·41 

224 70 
1140 -

450 -

Dir. Culture lıt. 7-10·41 
Com. Acb. lntend. Marit. Kasımpaşa 25-9-41 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 8-10-41 

108 90 Mioiıtere Finances Ank. 6:10-41 

11 _ l 

11 -

:: =i 
15 -

15 -
10 30 
15 _ ; 
15 _ t 
15 _ t 
15 -

11 -

15 -ı 
10 30 

1 
11 30( 
15 - , 

:: ] 
15 - f 
10 -

14 _i 

ilk teminatı: 39 lira 30 kuruş, lbale tarihi: 13.10.941, ' 
pazartesi, saati: t6, şekli: kapalı zarf. ., tf 

Cinsi: Patates, miktarı: 5880 kilo, muhamınen bed~lı· (I' 
ilk temina t ı: 'll lira 5 kuruş, ihale tarihi: 13.10.941, ıhale 
zartesi, saati: 16, şekli: kapalı zarf. ., 

Cinıi: Patates: miktarı: 130:l0 kilo, muhammen bedelı·f" 
ilk teminatı: 48 lira 8:l kuruş, ihale tarihi 13.10.941, ihale 

zartesi: saati 16, şeldı: kapalı zarf. " ~ 
Cinsi: Patates, miktarı: 18140 kilo, muhammen bedelı·~ 

ilk teminatı: 68 lira 2 kuruş, ihale tarihi 13.10.941, ihale 
zartesi, saati: 16, şekli: kapah zarf. ıJJ' 

Cinsi: Patates, miktarı: 6480 kilo, muhammen bedel!: ıJı 
ilk teminatı: 24 lira 30 kuruş, ihale tarihi: 13.10.9-tl, ıh 
pazartesi, saati: 16, şekli: kapalı zarf. 

Cinsi : Patates, Miktarı: 7200 kilo, muhammen bedeli : 1.,tı 
ilk teminatı: 27 lira, ihale tarihi: 13. 10.941 ihale günü: pas' 

ti: 16, ~ekli: kapalı zarf. " 511 
Cinsi: patates, miktarı: 11540 kilo, muhammen bedeh· 1a

ilk teminatı: 4~ lira '27 kuruş, ıhıle tarihi: 13 10.941. ihale 

zartesi, saati: 16, şekli: kapalı zarf. . 
21

8 l 
Cinsi~ patates, miktarı: 5560 kılo, muhammeo bedelı: il' 

teminatı: :lO lira 8) kuruş, ihale tarihi: 13. 10.941: ihale iiill 
tesi, saati: 16, şel.c l i: kapalı zarf. 

Yeldin: 122760 kilo patates. 

MU ZAYEDELE 
latanbul Belediyesinden : 

Tahmin bed. llk ttm. 

1430 00 107 25 Urıkapanında Haraççı Karamrbınet ~· 
Cemalettin sokağında 35.1.35.5/ 

1 raveaux d'lmprlmerle · Pepeterle • Fournlture de Bureaux 

İmpre11ion a l'etranger de timbres postaux: 200000000 P• Gre a gre - - Dir. Gen. P.T. T. Ank. 
25 25 Municipalite Ankara 

21-11-41 16 -
23-9-41 1 o 30 

716 00 
kargir apartıman ankazının satışı. 

53 07 U.?kapanında Haraççı Karamebınet ~tal 
Usküplil sokağında 31.33 numaralı 

lmprlmes avec le papıer İl fournir: 28 lots • 470 -
Coll<ction de journaux et revueı pr. sporla 

Combuatlble • Carburant - Hullea 

Boiı de ebene: 720 t. 
Boiı: 7t.ı0 t. 
Cbarbon li2nite: 190 t. 

Dlvera 

Bou~e ce chaloupe de 1105 t. 
Cbambre i air: 63 p.·pneux: 63 p. 
Piicea de recbana-e pr. camions et motocyclotteı 
Robinell jaunea et avec nickelage de 1/2: 66 p.· 

caoutchouc en plaquo de 2 m/m: 3 k.-cuir 
pr. robinets: 3 k.·etain: 2 le. 

İnatall. service d'incendie 
Main' d'oeuvre et materiel de 32 lots pr. transfor· 

mation d'un phaeton en uoe voitoro do 
transport 

Bougiea: !10000 p. 2778 k, 
Laine pr. lit: 3 t. 

Provlalona 

Lentilleı rou2ea: 120 t. 
Pois-cbicbe: 120 t, 
Foinı 350 t. 
Viande de boeuf: 70 t. 

> : 70 t. 
Riz, haricotı secs, beurre, id fraiı ete. 
Foin: 7.5 t.·paille: 7.5 t. 
Vian.do do mouton kavurma: liO t. 
Paio: 10·12 t. 
Lontilles: 15 t. 
Poirreau: 26 t. 
Cboux: 26 t. 
Viande de mouton: 10 t, 
Paille: 150 t. (aj.) 
Haricota ıecs: 100 t. 

• » 100 t. 
• • : 100 t. 

Gre a gre 16200 -
> 35100 -
• la t. 18 32 

Gre a ıre 69000 -
Pli cacb. 20034 -

Gre i ıre 
> 

Publique 2310 -

Publique 4167 -
Gre 1 gre 

Pli cach. 28800 -
> 22800 -
> 19250 -
» 30100 -
• 35000 -

Publique 1416 4ı; 
• 2887 50 

Pli cach. le k. 1 -
Publique ı > O 13 
Gre a ırre 2775 -

:a 1820 -
• 1950 -
> 6000 -

> , 

' 

25000 -
25000 -
25000 -

- - Dir. Gen. Ligue Sportive Ank. 

2430 - C. A. Milit. Bolayır 
Com Acb. Milit. Bandırma 

523 - Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 

9400 - C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 
1502 55 Manicip. Ank. 

Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 
C. A. lntend Milit. Ankara 

173 25 Ministere lnterieur Ank. 
C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

312 53 1 ere Exploit. Cb. Fer Etat H. paşa 
Com. Ach. lnteod. Marit. Kasımpaşa 

2160 - Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 
1710 - > 

1444 - Com. Ach. Milit. Adana 
2257 50 Com. Ach. Milit. Bolayır 
2625 - • 

106 23 C. A. Perm. Municip. lstanbul 
216 57 > 

6250 - Com. Ach. Milit. Sarıkamış 
117 - Dir. Ecole Marechal Ferrant 
416 - C::om. Ach. Milit. Çanak. 
130 50 Com. Ach. Milit. Çorlu 
146 25 • 
900 - Com. Ach. Milit. Çanak. 

3750 -
3750 -
3750 -

C. A. Milit. Maltepe de Topkapı 

, 
, 

26-9 41 16 -
2<J-9-41 17 -
25-9-41 16 -

23-9·41 14 -
7. 10-41 10 -
29·9-41 h 301 
22-9-41 

:: 301 
7-10-41 
25·9·41 1~ -

30-9-41 11 -
25-9-41 14 -

9·10·41 16 -
9· 10-41 15 -
3-10-41 11 30 
7-10-41 16 -
6-10-41 16 -
2-10-41 14 -
2·10-41 14 -
6-10·41 15 -

15-10-41 14 -
23·9·41 10-
30-9·41 lı 30 
30-9-41 11 30 
25-9-41 16 30 
:L4-9-41 11 -
26·9-41 11 -
8·10-41 16 -
24·9·41 16 -

213 90 

59 31 

1191 96 

kan da bulunan ev enkazının satı~·,.,, 
16 04 Akııarayda Kemalpaşa mahallesinin 

kağında 23 üncii adada 9,30 ıactr' 
sabah arsanın satışı. ·~ 

4 45 Samatyada lnebey mahallesioin I(ef' ti 
ğında 64 cü adada 3,34 nuınarılı 
metre murabaa sahalı arsanın satışı· 

89 30 Kadıköyünde Üımanağ'a mahalleıİP~' 
paşa ve Körler sokağında 41), 42, fi• 
No. lu dükkan ve ev ankazının sıll 1 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda Y1~ı 
ça enkaz ve iki parça arsa satı lmak ü:ı.ere ayn nyrı açık 
konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve muamelat wüdürliilii •" 
de görülebilir. ihale '.l4-9-941 çarşamba giı n ü saat 14 de o~, 
mende yapılacaktır. Taliplerin ılk teminat makbuz ver• 
ile ihale rünü muayyen saatte Daimi Enümende bulunaıal•'

1

' 

• • • 1 ahmin b. llk tem . 

526 00 

681 00 

39 45 Fatihte Kukçe,me mahallesinin ;/ 
lbrabimağa sokağında 19, '21 nO 

gir rv ankazı. ~ 

51 08 Fatihte Kırkçeşme mahalle)inİtı r.f 
caddesinde 57, 59 numaralı e• '11 ı 

Tahmin bedelleıile ilk teminat miktarları yukarıda 11"'
1 
t 

ça ankaz satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konu~fll~I•' 
nameleri Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kaleminde görııle 1 
'l.. 10. 941 pcrşembtı günü saat 14 de Daimi Encümende ~ 
tır. Taliplerin ilk temınat makbuz veya mektuplarile ihale 
ayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

latanbul Defterdarhğından : d• 
Pendikte İskele Ada namı diğ,.r Pavli Ada!lı karşı5111 ı~ 

hissesi hazineye ait bulunan tuğla ve kiremit Fabrikasın111 

den ibaret ve b::ılen sökük ve dağınık bir vazıyette bulıı0'11 

arttırma ile satılacaktır. t 

Ha:.:ine hissesinin muhammen bedeli 2700 lira muvakk• d' 
202,50 liradır. Arttırma: 29.9.941 pazartesi günü saat 15 ~ııf 
Emlak Müdürlüğünde toplııınacak olan komisyonda yapıl•c' 
la i:ıabat için Mılli Emlak 4 üncü kalemine, görmek içiJl 
müracaat. 


