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ÇARŞAMBA 

----~ HER O N ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TICA i y ZiRAi 
ABONE ŞARTLARI 

3 
6 

12 

Türkiye için 
Aylıtı 

• 
• 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memlekr.tler için 
12 Aylığı 2700 

-------~-------~----------~ 
SA YlSI 5 KURUŞ 

Gllnü geçen oushalar 
20 kuruıtur 

~,-------------~ 
~mum Tüccarlar 

EKONOMiK HABERLER 

1 
Gaz, benzin ve motorin 

ıyatıarı yeniden tesbit edildi 
~i:1•ret Vekaletinin tebliği : 

'ıılat ~n .memleketin mayi mnh
~lt dıhtıyac-ının hemen kimilen 
~ tıı n ~run dtpolıırından temin e
•eri tıı \re nakil ücretleri le bazı 
111.n~ Ve resimlerin arttırılmış bu
liQ llsı dolayısile gaz ya2ı, ben

'•tı~e ınetorinin azami fiyatları 29 
},

1111

1 k~ordinasyon kararına da
•t ı;•ak yeniden tesbit edilmiş 
~r eyini 941 tarihinden iti-
111.r,'n tatbik mevkiine konmuş-

lıke d 
ttıııı n erun depo esas fiyatları 

lrdır. c . 
ıj ;ıYatının çift büyük teneke-

b Y ~ l,os kuruş, benzinin çift 
llıoıu •• tenekesi 931,69 kuruş 
So7 ~rıllın çift büyük tenekesi 
~le: ~ kuruş. Gnzyağının dökme 
~ ~~ 20,31 kuru,, benzinin dök
ılQ~ 110su 32;79 kuruş, motorinin 
}lte kilosu 13, 19 kuru'l, gaz· 
rn4,'~ın ~ökme litresi 16,65 ku
lıır tnıınin dökme liiresi 23,94 

&tı~. 
~•r 11 esas fiyatlara nazaran, An
lı 1 •• lstanbul ve lzmir için tes

lıra~ldilen müsteb\ike azami satış 
A. arı şunlardır : 

hk tık tada gazyağının çift bü· 
Ht ~~nekesi 910 kuruş, benı.inin 

01 ?Y.ük tenekesi 1125 kuruş, 
?~s 0k1llın çift büyük tenrkesi 
ıo1 Uruş, gazyağının dökme ki
ltıt\.27.95 kuruş, gazyağının dök
d0k •tresi 22,90 kuruş, benzinin 
tiııi ll'ıe litresi 30,90 kuruş, moto-
1 ııt dölcme kilosu 21, 90 kuruş. 
'a b C n ulda: 

9os ~Yağının çift büyük tenekesi 
le

11 
L 11ruş, benzinin çift büyük 

t..:e • 
~İft b sı .. l L30 kuruş, motorinin 
t~ üyuk tenekesi 710 kuruş, 
~ıır!'fının dökme kiloıu 27 ,80 
~.8~· ıazyağının dökme litresi 
te1i 3 

kuru,, benzinin dökme lit

tıı11 k·~ılO kuruş, motorinin dök-
it 1

•0su 20,60 kuruş. 
C ıııırde: 

9os ~ıYatınıa çift büyük tenekesi 
ltnek u~uş, benzinin çift büyük 
~it b:sı_ 1125 kuruş motorinin l 
htı 11Yult tenekesi 695 kuruş, gaz
t\~'Ytıın dökme kilosu 27,80 kuruş, 
t~, ~~ını.n ~ökmtı litre~i 2~,80 ku
~ıı111 Ctızıııın cökme lıtresı 31,10 
~o.2~ 1 motorinin dökme kilosu 

D· kuruş. 
te 'hr yerlerde, gazyağı, benzin 
,, llloıo . . . f. 1 ııı( tının azamı satış ıyat arı 

tattttda zikredilen depo esas fi
b~i~ına istihlak mahalline kadar 

t1ı 
1
1 nakil ve teslim masraflarile 

• • li r- . 1 b ·1 . tril usumun, şırıtet ayı erme 
~,r,~ıı karın ve bulunan yerlerde 
l~\tt .ende satıcı iskontosunun ı
lııııu'' suretile tayin ve tesbit o-

r. a 
li~: suretle, şirketlerin bayi te,-
~111 1 bulundurdukları şehirler i
t14 1l.e~bit edilmiş olan resmi ıa
llı~tk'Yatları mahallin eo büyük 
tıı111• 'Ye nıemurlarına telle bildi-

1Şlir. 

kükürt ithal~ için 500 ~in 
A. lira tahsisat 

ltn tıkaradao bildiriliyor : Hariç
ttib llleınfelc.ete kükürt ithnli için 
lt,tı\( beş yüz bin liralık bir 
r_,1' tahsi i Heyeti Vekilco ka-

'ftırılmı tır. 

Yüksek evsafta bir pirinç 
çeşidi (Mavi gül) 

Ziraat Vekaletine luğlı Antal
ya sicak iklim nebatiarı ıslah is
ta~yonu tarafından ıslah edilmek 
suretile yetiştirilen çeltik tohum
ları meyanında yük1ek vasıflı bir 
pirinç çeşidi geçen sene Seyhan 
Vilayetine de verilmiş ve Cey· 
han kazasında tecrübeleri yapıl
mıştı. Alınan malumata göre, 
bu piriı:ıç çeşidi, fenni bakımdan 
çok makbul ıörülmüştür. Husu· 
siyle yüzde 60 randımanı nazarı 

dikkati celbetmiştir. 
Bundan dolayı, g-eçen yıl 65 

dekar üzerinden yapılan zer'iyat 
bu sene 1500 tiekara çıkarılm1ştır. 

(Mavi gül) ııdını taşıyan bu pi
rinç çeşidinin cenup bölgesinde 
daha reniş miltyasta ekilmesi için 
alakadarlarca faaliyete ririşil

mistir. 

İngilizler 5 milyon liralık 
üzüm, incir satın alıyorlar 

lzmirden bildiriliyor : lngili:ı:
lerle üzüm satışları hakkında ce· 
reyan etmekte olan müzakereler 

neticesinde aolaşmıya varılmıştır. 
Bu anlaşma neticesinde lngilizler 
9 numaralı üzümdco kilosu 50 
kuruştan olmak üzere 5 bin ton 
üzüm, İngiliz Cenevinin kilosu 
25 kuruştan olmak üzere on bin 
ton incir satın alacaklardır. Mü
bayaata derhal başlanacaktır. 

Türk - Alman ticareti 
Bazı Alman firmaları tacirleri

mize müracaat ederek yeni yapı· 

lacak ticaret anlaşmasına röre 
ticari temaı.larda bulunmak iste· 
diklerini bildirmektedirler. Bu hu· 
susta şimdiden muhabereler ol
maktadır. Haı.ırlıklar yapılacak 

ve anlaşma meriyete girdiHen 
sonra mübasele işine giriıilecek· 

tir. 

Bir senelik ihtiyaca yetecek 
kakao gsldi 

Son günlerde memleketimize 
mühim miktarda kakao ılhal edil· 
miştir. Bunlar Ticaret Vekaletinin 
tesbit ettiği tevziat şartlarına gö
re ihtiyacı olanlara satılacaktır. 
Gelen kakaoların senelik ihtiyaca 
yetecek derecede oldutu söylen

mektedir. 

Kaşar peynirine zam talebi 

reddedildi 
Kaşar peyniri fiatlarının arttı

rılması için komisyona yapılan mü
racaatlar tetkik edilmiş ve bunun 
için gösterilen sebepler yerinde 

0

görülmiyerek reddedılmi~tır. 

İplik tevziatı islah edilecek 
Sümerbaok Yerli Mallar Pazarı 

tarafından yapılan iplik tevzia· 
tında görülen aksaklıklar üzerine 
Vekaletin müfettişleri tarafından 
yapılan tahkikat oeticelenmiştir. 

Aldığımız malQmata göre tevzi 
teşkilatile İstanbul Mıntaka ik
tisat Müdürlüğü kadrolarında bazı 
detişiklikler yapılması lüzumlu 

ıörülmüıtilr. 
I 

G z 
ve 

Adapazar Ask. SAK 
Saman 1892 

Adliye Yek.: 
Benzin 1908 

Anlıc. Valiliğ'i: 
Sobalık: odun 1906 
Bilet bastırılması 1897 
Hademe elbisesi yapt. 1908 

Aok. Lvz. SAK.: 
Linyit kömürü 1907 
Cibinlik 1903 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK.: 
E lelctrik malıcmesi 1900 

Aydın Vilayeti: 
Evrakı matbua 1905 

Bolayir Ask. SAK 
Anbar ioş. 1895 

Bursa Erkek Lisesi Müd.: 
Erzalc ve mahrukat 1902 

Çanak. Ask. SAK 
Gaz yatı 1902 
Lavemnrin kömürü 1903 
Koyun eti 1905 

Çankırı Ask. SAK.: 
Muhtelit erzak: 1904 

Çorlu Ask. SAK 
Odun 1905 

Çorum Vilayeti: 
Sose tamiri 1894 

D. D. Yolları: 
Çam odun 1902 
Bakır çıplak tel ve kablo 1896 

Deniz Lvz. SAK 
Erat luputlulc kumaş 1907 
Yataklık yun 1907 

D. Bayazıt Ask. SAK.: 
Bulgnr 1901 

Edirne Emniyet Müd.: 
Poliı lcarakol binası İnş. 1902 

Eskişehir Ask. SAK.: 
Sarnan 1906 

Galatasaray Lisesi SAK 
Ekmclc ve yemek artıkları 1894 • 

Gireıon Piyade Alayı SAK 
Furun inı. 1900 
Jandarma ekulu bina.ı tamiri 1900 

Gircson Nafıa Müd.: 
Ceıa evi ioş. 1900 

Hadımköy Ask. SAK 
Odun 1900 
K. ot 1891 

Harp Akademisi SAK 
Maraagox iıleri yapt. 1902 

u AK 

erin 

Harta U. Müd.: 
K. et 1907 

Hasanoğlnn Köy Enstitüsü: 
Ekmek, ııtır ve koyun eti 1907 

lçel Vakıflar Müd.: 
Bina tamiri 19°' 

lst. Komut. SAK 
Etüv tamiri 1905 
Sıa-ır eti 1907 

lst. Güoırukleri Başmü<l.: 
Safi ipek mensucat, areometre, kıınyevi 

müstabzerat v. s. 1894 • 

lst. Jandarma SAK 
Kundura kösele1i 1895 

Isı. Belediyesi: 
Asri ııioema ve 'elıir tiyatrosu binaları 

tamiri 1905 
Nakliye kamyonları için al&t ve ede\·at 

IR95 
Mangal kömürü 1895 
Bayazit tahıil şubesi itinası tamiri 1895 
Bina ankaılım 1908 • 
Ahşap ev tamiri 1908 

İzmir Lise ve Orta Okullar 
Muhtelif erınlc ] 896 

SAK 

Konya Hususi Muhasebe Müd.: 
Binek otomobili alit ve edevatı 18~9 • 

Maliye Vekaleti: 
Demir kııpı İnş, 1901 
"Başvekalet binasındn yap. tamirat 1901 

Marmara Üssü Bahri Komut.: 
Toz şeker 1907 

M. M. Vekaleti: 
Saç psrçnları J 908 
Nakliye arnbuı tamiri 1907 
A~ı ve •erom evi in~. )893 
Nafıa Vt'kftleti: 

Sabit dolap ve backo işleri 1896 

Sarıkamış Ask. SAK 
Odun 1895 
Nohut 189S 

Samsun Ask. SAK.: 
Sadeyatı 1894 

Sivas Maarif Müd.: 
Okul binim tamiri 1899 

Sümerbank Sellüloz Sanayi 
Müessesesi: 

SıA-ır eti, lc:oyun eti ve ekmek: 1902 

Topltapı Maltepesi Ask. SAK 
Ete takımı 1905 
Slldc yağı 1901 

T. C. Ziraat Bankası Giresun 
Şubesi: 

Depo tamir ve t•dili 1'00 

A 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri- alzema-Harita 

Antalya llbayhjmdan: 

Pazarlığa konulan iş: "Antnlyada mektep infaatı olup kefif be-
deli 2).485 lira 84 kuruştur. 

Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 

A - Proje 
B - Silailei fiyat cetveli 
C - Keşif cetveli 
D - Keşif hülisa cetveli 
E - Kaplama nevilerini gösterir cetvel 
F - Husuıi fenni fartname 
G - Bayındırhk işleri ırenel şartnamesi 
H --.... Yapı işi ri uaıumi fesıni şartnamcıi 
İ - Eksiltme şartnamesi 
J - Mukavele projeıi 

1 

1 
1 

Ş rtnameler ve .nrak Antalya Nafia müdürlü~ünde görülebilir. 
İhale 10.10.94.ı. Cuma a-üoü saat 15 te hususi muhasebe binauıa-

da viliyet encümenince yapılacaktır. 
Eksiltme pazarlıkla ve vahidi fiyat üzerinden yapılacaktır. Tek

lifler 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre yap.lınahdır. 
Pazarlık eksiltmesine girebilmek için iıteklilerin 3822 lira 88 

kuruşluk kat'i teminat yatırmaları ve bundan başka aşağ'ıdaki ve

sikaları ibraz etmeleri şarttır. 
Bu işe girebileceA"ine dair ehliyet yeıikası. 
Cari seneye ait Ticaret Odau veıika11. 

Bil Om um resmi mauaflar iltokllye aittir. 

• 

24 !7ltl 1941 

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

Galata, Eski Gümrük Cadde5i, 

No. ~2 Hususi Daire 

iLAN ŞARTI.ARI 

ldarehanemizde görüşillür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

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

slekl Organıdır 

llijnlar, Emirler, Tebllll•r ı 

lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
114 No. lu ilan: 
Kayıkta müstehlike yerli mangal kömürü perakende olarak 6 ku

ruştan satılacaktır. 

Nişantatı kız EnatitUsU MUdUrlUIUnden: 
Okulumuzda yapılacak olan tamirat ve tadilat açık ekuiltmeye 

konulmuştur. 

İhalesi 1941 Birinci teşrinin 7 inci Salı ~ünü saat 14 te Yükıek 
mektepler muhaaebecili~i binasında toplanacak olan komiayen ta
rafından yapılacaktır. 

Keşif bedeli 9993 lira 32, munkkat teminat 749 lira 50 kuruı
tur. 

İsteklilerin en az bir taahhütte 10000 liralık bu işe lleazer İl 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu •Hslkalara isti•aden lı
tanbul Vilayetine müracaatla ekıiltnıe tarihinden 3 gftn eyyel alın· 
mış ehliyet ve 1941 yılına ait Ticaret Odası nsisakalariyle belli 
gün ve saatte komisyona ve bu baptaki keşif şartnaae Ye muka
veleyi rörmek iıteyealeriıı tle okul idaresine atlraeaatları. 

SUm r Elank Umum MUdUrlUIUnden : 
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları sahasının feyazancian kurla· 

rılması için yapılmış bulunan seddeoin islahı, ilavesi, yeniden ıecide 
ve mahmuzların in,aah kapalı zarf usulile ve vahidi fiyat eıasile ek
siltmeye kon ulm uşt ur. 

işbu inşaat ve ameliyatın muhammen keşif bedeli 196.294.30 li
radır. 

Eksiltme evrakı Ankarada Sümer Bank nuamelit şu .. esincien 10 
lira mukabilinde alınacaiı:tır. 

Muvakkat teminat mikta•ı 11.065 liradır. 
Eksiltme 7.10.941 tarihine müsadif salı güuü saat 16 da Ankara

ıia Sümer Bank umum müdürlü~ü inşaat subeılnde yapılacaktır. 
istekliler leklif evrakı meyanında ıimdiye kadar yapmıı elduk

ları bu gibi işlere ve bunların bedellııırine, firmanın teknik teşki
latının kimlerden terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede 
bulunduklarına dair vesikalar koyacaklardır. 

Teklif mektuplarını hilvi zarflar kapalı olarak ihale gilnll ual 15 
e kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank umumi kitipliti· 
ne teslim olunacalttır. 

Posta ile gönderilecek tek\ fler nihayet ihale saatinden bir saat 
evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması li· 

zımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara al•nmıya· 

caktır. 

Banka ihaleyi icrada serbestir 

Hizan MalmUdUrlUiiUnden 
4 Sirinciteşrin 941 cumartesi günll saat 10 da malmüdürlütll 

dairrsinde t op!ıtnacıık olıın eksiltme komi,yonunıia 10867 lira l'l ku· 
ruş keşif becielli Hizan ıaadarma birlik binası ikmal inşaatı kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

Muamelesi eksiltme genel ilin yapılışları umumi fen ıartnamesi 
proie keşif hülasası fiyat cetveli ölçü defteri ve buna mt1teferri di
ğer evrak parasız olarnk nafıa Müdürlü2'ü ve Hizan malmUd\lrllti 

dairesinde görülebilir. 
Muvakkat temiaat 815 lira 3 kuruştur. isteklilerin bu İş• benzer 

iş yapmış olduğu ve ihaleden iki gün evvel Bitlis vilayetine ehliyet 
ve 941 yılına nit tbaret vesikası göstermeleri lizımdır. lıtekliler ka· 
nunun emrettiği belgelerle ihale saatinde komisyona gelmeleri illa 

olunur. 

M. M. V. Satanalma Komlsyenundan 

Altköprüde levazım nnbarına bir ht:li çukuru yaptırılacaktır. Ke
şif bedeli 530 lira 89 kuruştur. Pazarlığı 'J.7 eylQl 941 oaaartesi rü
nü saat 11 dedir. Taliplerin pazalılc gün ve saatinde kati teminatla· 
riyle birlikte M. M. V. satınalma komisyonuna müracaatları. 

lstanbul Vlllyetlnd•n : 
ti Slivri diııpaaseri binasının ikmal inşaatı açık ekailtmeye konulmuı· 
tur. Keşif bedeli 3718 lira 79 kuruı ve ilk teminatı 278 lira 91 ku
ruştur. Keşif ve şartnamesi Zabıt ve Muamelat Müdürlii2ü kaleminde 
görülebilir. ihale 8. 10. 1941 çarşamba rünü saat 14 ele Daimi Encıı
mende yapılacaktır. Talipl~rln ilk teminat makbuz veya aektupları, 
ihale tarihin4en sekiz gün evvel Vilayet Nafıa Müdürlüfiin• müraca
atla alacaltlan fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikala
rile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

M. ~. v. Hava Satanalm Komisyonundan: 
Keşif bedeli 37,721 lira SO kurui olan Etimesutta yapılacak yol 

inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştar. lha\esi 13.10.941 pazar
l tesi günü saat 16 da Ankarada M. M. V. hava sahnalma komisyo-

1 ounda yapılacaktır. 
ı ilk teminatı 2829 lira 15 kuruıtur. Keıif evrakı 198 kuruıa k~ 

l 
miıyondan alınır. 
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2 M0NAKASA GAZ!TISt 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Muham. bed, Teminat Müracaat yeri 

A) MUnakasalar 
la .. at, T•mlr•t, . Nafıa lflerl, Malzeme, Harita 

landırma-Gönea yola arasında yap. tamirat 
Taş ihzarı Balıkesir-Edremit yolu arasında 1520 m3 
Balıkesir Memleket hast. pavyon ioş. 
Pavyon tamiri 
Pata cami tamiri 

Jandarma karakol inş. 
Etimesulta yap. yol inş. (şart. 198 kr.) 
Anlc. oivarmda biı inşaat işi (,art. 77 kr.) 
inşaat yapt. 
Çııımalh tu.r:laaında tuz hangarı inşası (şart. 102 krş.) 
Beıiktuta Barbaros türbesi kıabçeıine kenacak iki 

adet fenerin metaldan yap. sütunları inş. 
F atib hayvan bast. tamiri 
Şose tamiri Ank. Kalecik Çankırı yolu arasmda 
Şose tamiri Nifde-Nevşehir yelu arasında (temd.) 
Tokat Mrlt. Ceza evi inş. 

Elekb'lk Havagazı-Kalorlfer (Tesisatı 
Demir aarrılı Suplon tel NBEU: '~O m. 
Belediye merkez bioasile fen işleri müd. binası ita· 

l•rifer tesisatı tamir ve ıslahı 
A•pul: 180 ad. 

aç. eks. 

• 
par:. 
aç. ekıı. 

kapalı z. 
> 

> 

aç. ek9, 
kapalı z. 
aç. eks. 

kapalı z. 

paz. 

3678 20 
881 60 

3000 -
984 43 

11051 97 
37721 80 
15..tOB 59 

4095 49 
20345 50 

961 66 

534 55 
116427 85 

ve Malzeme•O 
aç. eks. 3684 50 
aç. eks. 2595 -

Mensucat, Elblse, Kundura Çamafar, v. •· 

Re11ai elbise, palto ve kulcet 

Elbise imali: 1000 tak. 
Bel lcayııı yapt.: 302 ad. 
E.r kundurası: 6000 çift 
Kunduralık vaketa: 15 t. 

kapalı z. 

• beh. 14 -
aç. eks. 513 40 
kapalı z. çifti 10 -
paz. k. 4 -

ti obllya, bUro ve ev e•r•••· Mufamba Hahv. s. 

Paspa•: 4 ad.·iıtor perde: H> ad.·sandalya: 15 ad.· 
ekmek dolaba: 1 ad.-sıra: 16 ad.-yemek. masası: 
1 ad. 

.. aktlyat, Bofaltma, YUkletme 

Yapralı: tOtün nakli: 320 t. 
Kömür nakli: 915 t. 

• • 1030 t. 
Morda incir, aoaaon v. ı. iptidai maddeleri nakli: 

40000 ~oval 

aç. elcs. 
paz. 

aç. ekı. 

W eluukat, 2en~in, Makine r•Glara 

Oaun: 272 t. 

y, s. 

> 2820 t, 

Odun: 850 t. 

MUtaferrlk 

Çimento kOnk: 1382 m. 
Minyum (ıulyen): 3 t. 
Sinop motörü tekne ve makine aluami tamiri 
Varon IU rüyilmü: 500 ad.-yasııı küçük su kovası: 

500 ad.·lcapakh faraş: 500 atl.-küllük boşaltma 
kabı: 500 ad .. çöp maşası: 500 ad. 

Bidon 350·500 litrelilt: 4 ad.-150·250 litrelik: 2 ad. 
Reçine: 600 k..-asfalt: 500 le. 
Gerıi ipi: 1240 m. 

Muhtelif boyda kundura çivisi ve nalça yapt. 
Biıiklet: 15 ad. 
934 modeli Ziı marka kamyon için parça: 18 kalem 
Evrak aaodıtı yapt.: 600 ad. 
Muhtelif yemek takımları 

Cibinlik: 300 ad. 
D6rt ltöıe halka: 50000 ad. 

Ernk, Zahire, Et, Sebze, w. •· 
Sıtır eti: 70 t. 

• 70 t. 
Sadeyatı: 31 t. 
Sıfır eti: 159 t. 
K. et: 350 t. 
Taze ıeltze konaervesi: 45000 kutu 
Sadeyafı: 2S t. 
Koyun eti: 10 t. 
Çorbahlt mercimek komprimesi: 5000 kutu 
Saman: 600 t. (temd.) 

par.:. 
kapalı z. 

kapalı z. 

aç. elcs. 
aq. ekı. 
kapalı z. 

paz. 

• 
paz. 

aç. eks. 

• 
paz. 

.. 

paz. 

kapalı z. 

• 

> 
> 

paz. 
> 

• 
> 

52170 -

17000 -

2400 -
691 95 

7300 -

160 70 
11184 95 

1350 -
801 61 

4200 -

beb, 16 50 

35000 -
30100 -
49600 -
34500 -
21875 -
23850 -
41250 -
5500 -

Sıtır eti: 4 parti paz. 
Kırmızı mercimek: 30 t. > 

K. fasulye: 65 t. kapalı z. 

beh. 50000' -
4500 -
1620 -

50000 -
875 50 

1400Q -

4320 -
72000 -
22000 -

6043 75 

Makarna imali: 500 t. kapalı z. 
Yat ıebz:e: 22 kalem aç. eks. 
Patates: 100 t. kapalı z. 

Kuru aefan: 3' t. paz. 
Sıfır eti: 180 t. kapalı z. 
Samanı 440 t. ,. 
Patlıcan: 25 t.-k. domates: 20 t.-maydanoı:: 2500demet paz. 

(B Müzayedeler 
Bot aafalt uç bidonu: 3000 ad. 
Çıra: 1196 kental 
Kalorifer teıiaatı malzemesi: 16 kalem 
Yemek ihzar vo temoni 

aç. art. 

• 
aç. art. 
paz. 

4500 -
kent, O 32 

1679 44 

276 - Balıkesir Valiliti 
66 12 > 

225 - > 

73 83 Sıvas labiaarlar Baş Mild. 
79 - Akhisar Sarı Ahmet Paşa V akfi 

Mutevel. 
828 90 Hatay Nafıa Miid. 

2829 15 M. M. Vekaleti Hava SAK 
1140 65 , 

307 17 Eskifehir Ask. SAK 
1525 91 İnhisarlar U. Müd. 

72 12 lst. Belediyesi 

40 09 ,. 
7077 39 Ank. Valiliği 

Nığde Valiliği 

- - Tokat Nafıa Müd 

276 34 D. D. Yolları Haydarpaşa 
202 12 lst. Belediyesi 

- - Ank. Lvz. SAK 

641 25 D. D. Yolları 3 cü lıletme Balıkesir 
ile Ank. Haydarpıı!}a ve Sirkeci 

1050 - lst. Sıhhi Milesseseler SAK 
lst. Gümrükleri Baş. Müd. 

4250 - Balıkesir Aıılc. SAK 
- - Tophane Lvz. SAK 

- - Anlc. Lvz. SAK 

Gönen inhisarlar Başmüd. 
lst. Komut. SAK Fındıklı 

• • 
108 - İzmir inhisarlar Başmüd. 

347 - Balıkesir A,k. SAK 
3913 - Halkalı Ziraat Mektebi Bahçesi 

Ask. SAK 
1275 - Dikili Ask. SAK 

Aydın Köşk Nahiyesi Muhtarlığı 
180 - D. D. Yolları Haydarpaşa 

51 90 lst. Limanı Sahıl Sıh.bıye Mrk. 
547 50 9. D. Yolları H. paşa 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
• 

24 11 
8:38 87 
101 25 
60 13 

630 -

Toph:ıne Lvz. SAK 

• 
Aok, Valiliği 
Ank. Belediyesi 
Ank. Lvz. SAK. 

> 
748 - > 

> 

2625 - Bolayir Civarı Ask. SAK 
2257 50 > 

3720 - Çorlu Ask. SAK. 
2813 - Çorum Ask. SAK 
1641 - • 

3577 50 1ıt. Komut. SAK Fındıklı 
6187 50 • 
825 - • 

• 
Topkapı Maltepesi Ask. SAK. 

• 
675 -

1218 75 • 
3750 - > 

65 66 lıt. Belediyesi 
1050 - Dikili Aslc. SAK 
324 - • 

5400 - > 

1650 - • 

906 56 Tepbane Lvz. SAK 

337 50 Hatay Nafıa Müd. 

28 70 Balıkesir Orman Müd. 
125 96 Balıkesir Vilayeti 
100 - lııt. F.lektrik, Tramvay ve Tünel 

ııfet U. Müd. 

Gönü Saat 

7-10-41 16 -
7-10-41 17 -

12-10·41e kadar 
2-10-41 15 -
25-9-41 14 -

13-10-41 15 -
13-10·41 16 -
14-10-41 16 -
10-10-41 1 l -
10-10·41 10 -

9·10-41 14 -

9-10-41 14 -
9-10-41 15 -
29·9-41 16 -

1 ay zarfında 

10-10-41 14 -
9-10-41 14 -

30-9-41 16 -

13-10-41 16 -

8-10·41 15 -
10-10-41 10 -
11-10-41 11 -

29-9-41 15 -

30-9-41 16 -

10-10-41 16 -
26-9-41 1c -
26·9-41 10 30 
26-9-41 15 -

30·9-41 16 -
17-10-41 15 -

t4·10-41 

27-9-41 
9-10-41 
7-10-41 

10-10-41 

27-,-41 

26-9-41 
29-9·41 
26-9-41 
9-10·41 

10 10-41 
2-10-41 
30-9-41 
30-9·41 
27-9-41 

12 -

ıs _I 
14 -ı 14 -
15 30 

11 -
14 -
15 30 
15 30 

15 -
10 30 
16 -
16 -
11 -
10 30 

6-10-41 16 -
7-10-41 16 -
8-10.41 11 30 

tr.-10-41 10 -
10-10-41 12 -

26-9-41 11 -
26-9-41 11 30 
25-9-41 14 -
29-9-41 11 -
30-9-41 11 -
1-10-41 10 -
26-9-41 15 -

14-10·41 ıo -
14-10-41 11 -
9-10-41 14 -
14-10·41 15 -
14-10-41 16 -
14·10-41 10 -
14-10-41 11 -

26 ·,·41 14 30 

7-10·41 15 -

6·10-41 15 -
7-10-41 16 -
1-10-41 10 -

Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale ,.. 
bir saat evvel k•misyona vermeleri. . 

1
,J 

• * * Keşif bedeli 15.208 lira 59 kuruş olan Arı kara c•;0 i•şaal işi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 14 . . 
5 

gilnil saat 16 da Ankarada M. M. V. hava sahnalına koııı• 
yapılacaktır. 

ilk teminatı 1140 lira 65 kuru4tur. Keşif evrakı 71 kurut• 
yoadnn alınır. 

Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

- ,.~ 
sklş hlr A keri Sabn Alma Komisyonun 

4095 lira 49 kuruş keşif bedelli inşaat açık ek!iltıııef~~ 
tur. ihalesi 10.10.941 cumn günü saat 11 de Eskişehirde 
tınalma komisyonunda yapılacaktı,., 

Taliplerin 307 lira 17 kuruş ilk teminatlarile belli vakil
1
e 

yona gelmeleri. 

* * * 
ı h•'' Çamalh tuzlasında tı. z hangarı ya~hrılacal< ı ır. Bak: 0 

Miid. ilanlarına. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari atat, Hastahane~ 

Kayseri ~al iliğinden : 
Kayseri memleket hastanesinin ihtiyacı olan 106 kalelll ı;ı~ 

malzemeyi tıbbiye açık eluııltmeye konulmuş ve yapıla ... nk ten 
1 ~ıı>•O 

di layık görülduğ'ü takdirde 8.10.941 çarşdmba 2'unü encU t1 
ce ihalesınin icrası tekarrür etmiştir. Muhammen bedel 20 
lop muvakkat tem nat 1!>7 liradır. , fi 

Taliplerin şeraiti anlamak ve listeyi görmek üzere lstaı:ıbU' ~ 
kara sıhhat müdürlüklerine ve ihale güniı encümenı dairııi1e 
alları ilan olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve ~alı.) 

Çay BekuUyeainden ; ı 

Binada mevcud 220X380 volt 50 paryot yırmişer b•ygirlık ~ 
ya kullanmağa elvirişlı müstamel ilti motörle çift taşlı elektr• 
değırmeni ttsıs olunacaktır. Montai dahil keşıf bedeli 2870 
2490 seyılı unun evsafını haiz olup şartnameyi öğrenmek 11

;tf 
rin ilan müddeti ol n 15 gün içinde ve 6.10.941 ıhale gnoil~ 
vel Çoy beledıyesine müracaatları ilan olunur. 

Esklşehl11 Belediyesinden : 
21 

Eskişehir belediyesi tenviratı umumiyeJİ için alınacak 
elektrik malzemesi 7.10.941 tarihine rastlıyan sah saat 15

0
:1 

kapalı zarf uııulile eksiltmeye konulmuıtur. Muhammen be ııe 
lira 40 kuruş, muvakkat teminatı 409 lira 23 kuruştur. ihale 
daireainde yapııacaktır. ~ 

Şartnameler bedelsız olarak belediyeden verilir. lstcklilet•, 
numaralı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyacaklıırı tcklıf 111 

riyle mezk<ir günde beledıyede bulunmaları ilan olunur. 

Mersin Liman işleri inhisara TUrk Anenlm 
Umum MUdUrlUIUnden : ,, 

Şirketimiz cer vuıtaları için mezotla çalışır motörlü diıı~t 
zi tablosu ıle kopmle proi~ktör satın alınacaktır. Hangi tarı ır 
lacatı bilahare ilan edilecek ekı.ıiltmeye iştirak etmek istiyeı:ı 
rin 17.lU.941 tarıhine kadar bu husustaki telclıf mektuplar

1111 

umumi müdürlüğüne fÖndermeleri rica olunur. 

• • • 
9.:>0 m. demir sarll'ılı Suplon teli alınacaktır. Bak : 

U. Mud. ilanlarına. 

ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

YUksek MUhendls Mektebi Satanalnt• 

Mubayaaom 
Cınsi Mıkdarı 

Komisyonundan : 
Mulıam. İlk T. 
bedeli Şeklı 

·~ Eksiltllleıı' 
Tarihi ı 

----- ----- ------------------...,."' 
Paltoluk 420 m~tre 596 188 Açık 9.ıe.94 1 

~mq 1 
iskarpin 400 çift 830 249 > 9.ıo.9~1 
Reçel 3000 kilo 06) 147 • 9.10·~ e~ 

Mektcbimızio 1941 mali yılı ıhı iyacı yukarda gösterildiği; 
de eksiltmelere koııulmuştur. Fıızla tef:ıilat için Gümüşsuyuıı 
sek Mübeııdıs Mektebıııe ınuracaat. 

Akçadafi Kör EnsthU aU MUdUrlUiUnden: 1ı 
Cinsi Mikdarı Beherıniıı fiyatı Tutarı lr 

azami asıari Lira Kr. L. Kr. 
----- ------- ------- ----
Asker pestalı 70U 550 9 50 6650 

Yukarda cinsi mıkdarı tutarı ve teminatı yazılı bulunan • f 
asgari 550 çift asker poı.talı kapalı zad usuliyle eksilttılt 

muştur. •f -
Münakasa 30.9.941 aalı günü saat 15 te Malatya Maarı 

lü~ündc- yapılacaktır. ı" 
l> • • ti,. 

istekliler 2490 ~numaralı kanunun hükümlerine göre ret•' ,ı 
cap eden belgelerle birlikte yukardaki mektuplarını en ıeç •~,ıı 
kadar Maarif müdilrlü2ündekı alım satım komisyonuna verııı• 
zımdır. oo~ 

Bu alım satıma ait şartnameler lstaobul Maarif müdürlilg 

rillebilir. 

. ~· 
D. D. Yolları 3 Uncu lfletme Mllllrtuıund• j#I 

lşletmem'z memur ve müstahdemleri ~çin yalnız kum•'~ 
verilmek il:ı:ere 1941 mali yılı zarfında diktirilecek aşağıda 'f 1.-~ 
mi elbise, palto ve kuketler kapalı zarf usulile eksiltmeye ko00 ı( 

ihalesi Balıkesirde 13. 10. 941 pazartesi ıünü saat 16 d• 

binaaında komisyonumuzca yapılacaktır. 



lıtekrı 
Yye ı er 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla ihale gilnü 

~it ı n •aatten bir saat evvel zaflarını komisyonumuza vermelerı 
't '~tı r, Bu işe aıt şartname ve mukavelename projelerini görmek 

3 u:~~. isteyenler Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci ~ar şeflerine 
cu ışletme kemisyonuna müracaatları. 

~ltil Miktarı 

adet ~ ccelt elbisenin cinsi 
•erı 1 • ( 
ı erı açık yakalı takım) 300 

Şayak \'e gri şayak (açık yakalı 250 
takım) 

~. fayak ve gri şayak (kapalı 
~lor k Yakalı takım} 
~~( k llınaştan palto 
"'1.,trt llınaştan palto 

• serj kasket 

Şayak ve Eriden kasket 

125 

10 
260 
200 
l45 

Hepsinin 
Muh. b. mvk. tem. 
kuruş lira 

1300 ) 
900 ) 

800) 641 25 

1300 ) 
900 ) 
200 ) 
200 ) 

ı,~ 
tıbuı Sıhhi U s eseler Artt1rma va Eksiltme 

• 

MON l\KASA GAZETESi 

Müteferrik 

lstanbul Lv. Amirliği Sabnal a Komisyonundan : 
1240 metre gergı ipi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi :l9.9.9 U 

pazartesi günü saat 15,30 da Tophan d,. Lv. Amirli~i satınalmn ko
misyonunda yapılacaktır. Tnh nin bedeli 160 lira 70 kuruş, kati temi
natı 24 lira 11 kuruştur. Numunesi ko~isyonda görülür. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Ank ra el dly inden : 

Belediye ihtiyacı için nlın cak olan 3'1X7 ebadında 63 adet iç 
ve 63 adet dış listikleri 15 gun ve müddetle ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmnştur. 

Muhammen bedeli 20034 liradır. 
Teminatı 1502 lira 55 kuruştur. 

vesikaları ve yukarıda hizalarında yazılı temin-atlarile birlikte 
gün ve saatte komisyon başkanlıfına müracaatları. 

lstanbul B ledlresinden : 

belli 

Çocukları kurtar.ıLa yurdunun yıllık ihtiyacı için alınacak 22 ka-
m yaş sebze açık eksiltmeye konulmoştur. Mecmuunun tahmin be· 

J ı 875 lıra 50 koruş ve ilk teminatı 65 lira 66 kuru7tur. Şartname 
z bıt e muamelat müdürlfiğil kaleminde rörillebilir. İhale 9.10.941 
p.::r~em e günü saat 14 de daim• eı;ıoümeninde yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait ticaret oda11 
vesikalarile ihale günü muayyen saatte daimi encümenae bulunmaları. 

Gir sun Askert Satınalma Komleyonundan : 
Aşıığıd.ı yazılı maddeler satın alınacaktır. Beher kilosuna tahmin 

edilen fıyatlarln muvakbt teminatları hiz larında ıösterilmiıtir. Ev
saf ve şartnameler her gün Ko. da görfililr. :E.lcsiltmo her maddenin 
hizalarında gösterilen rün ve saatte Giresun rarnizon binasında ya· 
pılocaktır. isteklilerin teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir 
saat evvel Ko. na vermeleri. Bu saatten sonra verilen mektuplar ka· 

<.ey(j Komt yonu Riya etinden : 

~ ~ ~ıp talebe yurdu talebeleri için 1000 takım elbise imali işi 

ihalesi 7.10.941 sah günü saat 11 de yapılacağından şartnamesini 
görmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her gün <"ncümm kalemine ve 
isteklilerin de ihale günü olan 7.10.941 sah günü s at 10 n kadar 
usulü dairesiode h zırlayacakları kapalı zarf mektuplarım belediye 
dairesinde müteşekkil encümene vermeleri. bul edilmiyeceklir. 

lı1 tı
1 

la eksiltmeye konulmu~tur. 
t~tfıı.e 8.10.941 çarşamba günii saat 15 de 
~~kt 1'tlıına\ muavenet müdürlüğü binasında 
Lıı,h ır. 

lstanbul Ca~aloğlu 
kurulu komisyonda ' 

Dahlliy V k 1 tinden: 

Vekiı'etimizin bulundu~u vilayetler yine ilave ~dilecek yangın te· 
sisatı tıçık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2310 liradır. 

Cinsi nohut miktarı 17.11)0 kilo fıyatı 20 kuruş muvakkat T. 2&1 
lira eksiltme 30.9.941 gün saat 10 da kapalı zarfla. 

Cinsi K. fasulye miktarı 26.10::> kılo fiyatı 17 kuruı muvakkat 
T. 261 lira 6 kuru7. Ek1°ltme 3::> 9.9H gün sa t 15 d~ kapalı sarfla. 

l(k~t lllen fıyat beher takım elbise imaliye!li i9in 1400 kuruştur. 
te • t(lıl ınınat 1050 liradı. Muvakkat teminat mıktarı 173 lira 25 kuruşur. Galata arar Lis si Satmalma Komlsyon11 R al •illinden 

İlk teminatı 
Lira 

'tııt numune ve şartname iDİ Yurt müdürlüğünde görebilirler. 
ı \'ts':r 1941 yılı ticaret odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 
ktıı~· alar ile bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya ban· 
ltıal~Yle birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden bir 1Bat 
)il Uz mukabilinde komisyona vermeleri ve resmi bir müesse-

~. ıden fazla elbiseyi diktiğıne dair bir vesika ibraz eylemesi 

~ita . Ankara Vailliğinden : 

Eksiltme 7.10.941 salı günü snııt 15 de vekalet levazım müdürlü· 
R"ünde loplnnacak sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

istekliler bu işe ait şartnameyi levazım müdürlüğilnden pnrasız o· 
rak alabilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminat makbuzu ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ınci maddesinde yazılı vesaikle birlikte eksiltmenin yapı-

1 

lacağı gün ve saatle komisyona müracaatları liızımdır. 

lzmlr Levazım Amlrli§i Satlnalma Komisronundan: 

Adet 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Kilo Fiyat 
Kr. 

6000 75 
601) 55 

585 

Galatasaray lisesinin yukarıda yaıılı ihtiyacı 3 ltiriııei tefrİn 
941 cuma günü saat 15 de liseler muhasebesinde kapalı zarf usa· 
lile eksiltmesi yapılacaktır. İstekliler yeni aene Ticaret odaıı ve
siknsile teminat makbuzunun zarflarını ihaleden ltir s•at eyvel 
komisyona vermeleri, şartname lisedeliir. 

(DEVAMI DÔRDONCO SAYFADA) 1 llıınen bedeli 336 liradan ibaret bulunan 12 takım hademe 
t' Y•ptırılacaktır. Nümune ve şartnamesini atadyom müdürlü· 

lli <ırehılırler. 
p trio 2~ 9 9 ıae - •• 41 perşembe ıünü saat 15 de vilayet daimi en-

tniiracaatları. 

ı 
Cinsi Miktarı 

--- ----
Büyük kazan 24 
Küçük kazan 42 

Yan bakırları ciheti askeriyeden verilmek ve dip bakı;lariyle 
diğer işçiliği müteahhide ait olmak üzere yukarıda miktarı yazılı 
66 adet kazan pazarlıkla yaptırılacaktır. 

r ınh sarlar U. üdiırlüğünden : ı 
'1ıb~· • V. Hava Sahnalma Komi yonundan 
3<Jootuhur etmiyen müteahhit namı hesabına alınacağı ilan. e
tGııuınctre hava renıi kaputluk kumaşın ihııl~si 25.9.941 per· 
lı saat 11 de Ankarad<i hava satırıalma komisyonunda ya· 

~ r. 
lı.ııı 

• Şar inen bedeli 12.525 lira olup kati teminatı 1878 lira 75 ku· 
t ._10aınesi her ıün komisyonda görülebilir. isteklilerin ihale 

"Olll' ısyonda bulunmaları. 

~th Ankara Belediye§'nden : 
~tl 

11 
a ınüstahdemini için pazarhla üç adet meşin caket ve (35) 

t ı 1 Pantalon ve 35 adet meşin önlük ve yetmişer adet dimi
Cıt 
Ilı Ve takke alınacaktır. 
lİ ~ n bedeli (500) liradır. Teminatı (37) lira (50) kuruştur. 

q0 ~ ıörmck ıstiyenlerin her gün encümen kalemine ve istek· 
'C.~l 6· 9. 1941 cuma günü sant 10. 30 da Belediye dairesinde 

<laııni eııcümene miıracaatları " 

* * • 
kayışı yaptırılacaldır. Bak: İstanbul Gümrükleri Baş· 

~1ht -
~leme-Bq,. _ ma 

11 
Qbnen lnhlaarlar Başm UdUr IUğUnden : 

'lı~ iııbiurlar anbarında mevcut 320 bin kılo yaprak tütünlerin 
9 1nh· .9{l ıs~rlar nnbarıaa ve iskeleye otomobil ve kamyonla nakli 
ıb1 t rıhinden itibaren 20 giin müd-ietlo ve mahfuz şartna· 

~'ltrll~e açılt ekı.iltmeye konmuştur. Talıplerin yüzde 7,5 teıni
ı~ '

1
e bırlikte 10.10.941 cuma ıüaii saat on altıya kadar Gö-

4ıı.:. ıır idaresinde müteşekkil komisyona müracaat eylemeleri 

~llb~ı 
kt,d l{omutanhöı Satınalma Komisyonundan : 

t 1t ~ llliktarları yazılı marinlave kömüriı nakliyesi şartname le· 
1t ~6• 9, 941 günü pazarlık!• ihale edilecektır. Pazarlık ton 
~ lltcrj d . h - k . d ır. 

1 
n en yapılacaktır. Şartnamelerı er gun omısyon a 

~ i lt s~ek}ılerin belli gün ve saatlerde teklif edecekleri fiata 
11. l'lıınatıarı ile birlıkte Fındıklıda satın alma komisyonuna 

• \ı.ıı 
~oın.. . 

~ Ur nakliyesı 

yaJtarı --------

Pazarlık zamanı 

saat 10 -
, 10 30 

Evsaf ve huı.usi şartlar her gün öğleye kadar komisyonda 
ıörülebilir. 

Taliplerin 30.9.941 salı günü sa t 14 de kışlada İzmir levazım 
amirliti 5atın alma komisyonuna müracaatları. 

M. M. Vekaletl Sabnalma Komisronundan 
Beher tununa tahmin edilen fiyalı 284 hm 38 kuruş olan 50 ila 

100 ton 1:3 milim kalınlığında kesilmiş saç parçaları pazarlıkla mü· 
nakasaya konmuştur. ihalesi 25.9.941 perşembe günü saat 11 de An· 
karada M. M. V. satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kati temina
tı 4265 lira JO kuruştur. Evsaf ve şartnamesi 142 kuruşa komisyon
dan alınır. Taliplerin belli vakitte komisyona i'elmeleri. 

M. M. V. Satln Alma Komlsyonund n .. . . 
Seherine tahmin edilen fiyatı 2,25 iki kuruş yirmi beş santim olan 

160.000 - 170.000 yüz altmış bin ilii yüz ydmış bin adet çıkrııc.lı dil
li toka pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

İhalesi 26.9.941 cuma günü saat 11 dedir. Kati teminatı 573.75 
liradır. Evsaf ve şartnamesi M. M. V. scıtın alma komisyonunda gö
rülür. lsteklilc:rin kanunun emrettiği belgeleriyle ihale gün ve saatin· 
de komisyona ıelmeleri. 

Aydın Köşk Nahiyesi Muhterhğmdan: 

İçıne suları için satın alınacak 1382 metre çimento küııkün ih:ılesl 
27.9.9H cumartesi günü saat 15 de Köşk muhtnrlığuda yapılacağın· 
d•rn taiıp olanların ve şerait ve keşıfnauıeyi gorınek istiyenleıin ve· 
ıni ki ile beraber müracaatları ilan olunur. 

D. D8mir Yollara işletme U. MüdürlüğUnden: 
Muhammen bedeli (2-tOO) lira olan 3000 Kğ. Minyum (Sulyen) 

(9. 10. 1941) Perşembe günü saat (14) on dörtte Haydapaşada Gar 
binası dahilındeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile sahn alı· 
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (180) liralık muvakkat teminat ve kanu· 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komis
yona müracaatları lazımdır. 

Bn ife ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağ'ılılmaktadır. 

Mer in Bel diye Riyasetinden: 
Keşif bedeli 750 lira 80 kuruş tulan belediyi" çöp arabalarır.ın ta· 

miratı açık eksiltme ile ihale olunacaktır. 
Taliplerin yüzde 7,5 nisbetinde muvakkat teminat vesilı:alariyle 

birlikte 26.9.941 cuma günü saat 15 de belediye dairesinde toplana· 
'rııııı Ank r Valili inden: cıık encümene müracaat eylemeleri ilan olunur. 

~ıı:ıı bedeli 165 liradan ibaret bulunan altı ton kırılmış !!!!!~-~~=~·"!!·~-~-~'5:!:-==::!!.,.~~e~=~~~~~~~!!!!!!:!!!:!!!:!!!!!:!!!!!!!!!!!:~~~~ 
alınacaktır. Şartnamesini stadyom müdürlü~ünde göre- ı t:rzak, lahıre, Et, ~Bbze V. s. 

~,. 
\ •ıı ı· 

ltı r ), 9. 9H perş.,mbe gü)ü saat 15 te vilayet daimi encü
ltcııatı 

arı. 

~lı~ 
~~-~~ lr Askeri Sabnalma Komisyonundan: 
t\, lt:tkahııthanesinin ihtiyacı olan 272 ton odur. kapalı zarf 
t (bır keye konmuş pazarlık günü talip çıkmadığından beher 
~ ~'İllııı Uruş yetmiş santim) tahmin bedelle pazarlık suretile 
ı. 9iı :Ye konmuştur. Muvakkat teminatı 317 liradır. 
"(! ~"nü t \o~ saat 16 da pazarlığı yapılacaktır. 
~1Ule~a~tnaınesi her gün Balıkesir askeri satın alma kom is yo
•lt ılır. 

tıtı b 
tıı ı_0 1'lı. elli gün ve saatte kanunun istediiı vesaikle birlikte 

''Yona müracaatları, 

Marm ra ÜssUbahrl K. Satlnalma Komisyonundan : 
Cinsi Kilosu Tahmini 

fiyatı 
kuruş 

Kati teminatı 

lira 

-------------- -------------
Sabun 

> 

12000 
20000 

60 
60 

1080 
1800 

Yukarıda miktnrları yazılı sabun, ayrı ayrı şartnamede ve ayrı 

ayrı pazarlıkla sahn alınncaktır. 
Pazarlığı 26 eylül 941 cuma günü saat 16 da lzmitte tersane ka· 

pısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
Şartnameler bedelsız olarak verilebilir. 
Pazarlığa iıtirak edecek isteklilerin 2490 11y1h kanunun istediği 

1 - Müteabhıt nam ve hesabına nümane mucibince •24800•. kr. 
rapit konık çıvi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 30.9.941 Salı ~ünü saat 10.10 da Kabalaşta Leva· 
zım Şubesinde muteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ıözü geçen şubede görülebilir. (8434) 2-3 

* • * 
1 - İzmirde Çamaltı tuzlasında kapalı z.arJ usulile tuz 

ynplmlacaktır. 

2 - Muhammen bedeli c:.!0345.50• lira olup muvakkat 
< 1525.9 l> liradır. 

hanrarı 

teminatı 

3 - Eksıltme 10.10.~41 cuma ıüııü saat 10 da Levazım Şabeıin
de muteşekkil Alım Komisyouunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, proje ve keşfi meı:kılr ıda eden ve Ankara ile 
lzmir Başmudurluklerinden !Ol kuruş mukabilinde verilir. . 

5 - lsteııdilerin 15000 liralık bu kabil inıaatı yapmıı olduklarına 
dair vesıka ıbraz ederek ihale gününden 8 gün evveline kadar umuıa 
mtldurltik inşaat şubesınden ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası alma• 
ları lazımdır. 

6 - Eksiltmeye 5rİreceklerin, miıhürlü teklif melı:tuplarını kaouı.ıi 
vesikalarını ve münakasaya i~tirfık vesikasını havi kapalı :r.arflarıaı 

ihale saatinden bır saat evvelıne kadar adı geçon Komisyon Baıkanlı• 
ğına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (8431) 1-4 

İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 
Evsaf ve numunesine göre ,980ıı adet nevresim <battaniye kılıfu 

1 Bırincite'irin 9 1 çarşıımbn günü saat onbPştf' Taksim Ayazpa1adn· 
kı Koıııısyonumuzda kapalı zart eksıltuıesıl~ salın alınacaktır. Mu
hammen bedeli •6615• lmı ve ilk teminatı c496> lira c.13• kuruştur. 

Şart kağıdı ve nücnune her gün Komisyonumuzda görülebilir. İstekli
lerin ilk teminat mal sandığı makbuzu veya banka kefalet mektubu· 
nu dıı muhtevi teklıf zarfıarını eksıltıne saatinden bir ıaat evveline 
kadar Komisyonumuzda bulundurmaları. (8196) 3-4 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Gumrük kolcuları ıçin açık eksiltme ıle 30'.l adet bel kayııı yap

tırılacaktır. 

Muhammen bedeli 513 lira 40 kuruştur. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunla aranılan belge ve pey alc.çeıile bir

likte ihale günü olan 10. lU.941 cuma günü saat 10 da Başmildiirlük . 

binasındaki Satınalma Komisyonuna müracaatları. (8495) 

~n.rvrEt;.··otMiRYOLLAR·ı v[ CiMA.NtARI ... 
:·<. -ı ·cl··t1M·E ... ~GErırt o•~r~\TO. ~Lu· .. r:u· .NDEN 
-~ · .. < :~ C f 1 -- · n ( " i L ı i ı u 
.,,; • . -. - . - . - . . . 
~·· .· .. . ' . ~ .. 

Mutammen bedeli (3b81) lira (50) kuruş olan n uhtelif f!b'atta 950 
metre demir sargılı Suplon tel (NBf.U) (10.10.1941) cuma ıilnll saat 
( 14} on dörtte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyea tara• 
fındnn nçık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (276) lira (34) kuruıluk muvakkat te
minat ve kununun tayin etliği \•esailde birlikte tkıiltme fÜRÜ aaati· 
ne kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız 
tadır. 

olarak datıtılmık· 
(8485) 1-4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: lSMAlL GlRIT 

Ba.nldıtı yırı 11MU ekaH M•tlNall.._ letabtl 
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ADMINiSTRATION 

Galata, Eski Gümruk Cıd· 
No . .,'J 

9 .... ~ Tiliphone: ~ 

Poar la Poblicltiı s'adreHer 

1 l' Admialıtration 
Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat Boite Poıtale No. 1261 

Tablaau Synoptiqua des 

Ob}et de l'ad}udlcatlon 
Mode 

d' adi udicat. 

Al!ljullications au Rabais 

Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieux d'adiudicati<tn et du 
Cabier des Charres 

CenawucUona-R6peratlon-Trav. Publlcs·Mat6rlel de Con•tructlon·Cartogr•phle 

JCJura Heures 

Constr. route a Etimesut {Cah. eh. 198 P.) Pli cach. 37721 80 2829 ıs Com. Adı. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 13·10-41 
Trav. constr. a prox.imite d' Anlt. (Cah. eh. 77 P.) > 1S208 59 1140 50 > 14-10-41 
Trav. censtr. Publique 4095 49 307 17 Com Acb. Milit. Eskişehir 10-10-41 
Repar. sur route Bandırma-Gönen • 3678 :lO 276 - Vilayet Balıkesir 7-10-41 
Fournit•~e pierres ıur route Balıkesir-Edremit: 1520 m3 • b81 60 66 12 • 7-10-41 
Constr. pavillon a l'bôp. regional de Balıkesir Gre a rre 3000 - 22S - • iusqu'au 12-10-41 
Repar. pavillon Publique 984 43 73 83 Dir. Pr. Monopoles Sivas 2-10-41 
Repar. moıquee Paşa Gamii 79 - Mütevveli du Vakouf Sarı Ahmet Pa- 25-9-41 

16 -
16 -
11 -
16 -
17 -: 
11 -
ıs -
14 -

Conıtr. cerpı ee rarde de rendarmerie 
Coaıtr. hanıar pr. sel i la saline de Çamaltı {Can. 

eh. 102 P.) 
Cooıtr. colonnes metalliqHs pr. pbare1 • eriger 

danı iarain dıa ınausolee de Barbaros a 
Be,iktaı 

~epar. hôp. animaux i Fatih 
Repar. chau11ee sur route Ank. Kaleoik·Çankın 
Repar. chauısce sur reute Ni~de-Nevşehir (aj.) 
Contr. maison penale 1 okat 

Pli cach. 
> 

Pnblique 

> 

Pli cach. 

Gre a gre 

ııosı 97 
2034S so 

961 66 

S34 ss 
116427 85 

39956 38 

El6ctrlclte·Gaz-Ch•uffege Central (lnatallation et Ma'6rlel 
Fil Souplon bande de fer (NBEU): 950 m. Publique 3684 SO 
Repar. et amelioralien iostall. cbauffare central ba· > 2S95 -

ti11e Municipale et de celle de la Bir. du Bur 
teclanique 

Ampouleı: 100 p. 

t.i.liUln enl - Ctıauaıaır~• - Ti11aua - Culrs 
Fabricatioo ceinture en courroie: 302 p. 
Fonfection d'babill: 1000 complets 
Uaiforme, paletot et CHC1Uette 

Chauuurea pr. ıoldata: 600 pairea 
Vachette P!• ıouliers: 15 t. 

Publique S13 40 
Pli cacb. le com. 14 -

• 
• la paire 10 -

Gre a rre le k. 4 -

Ameublement 1t•ur Habltatien et Bureaux-Taplaaerle ete. 
Paillaaaouı 4 p.·rideau ıtore: 10 p.·chaise: 15 p.-ar

moire pr. pain: 1 p.-banc: 16 p.-table a man· 

ıer: 8 p. 

Tranaport • Charıement • D6chargement 
Tranıport tabacı en feuillea: 320 t. 
Transport charboo: 915 t. 

• » : 1030 t. 
Transport firueı deterioreu, anis et autres matiires 

premi•reaı 40000 11c:ı 

Comltuatlble - Carbur•nt - Hullea 
Boiı: 2820 t. 

,. : 272 t. 
• ı 850 t. 

D l.v e r • 
Tuyaux en clment: 1382 m. 
Minium (sous lieo): 3 t. 
Broc pr. vaıon: 500 p.·ıeau a eau pelit et plat: 

SOO p.-pelle avec couvorcle: 500 p.•recipient 
pr. y vider leı cendriers: 500 p.-piccette pr. 
ordureaı 500 p. 

R6par. coque et machinerie moteur Sinop 
Cerde pr. tendre: 1240 m. 
Fab. cloaa et fer pr. talonı de souliers 
Bidon de 350·500 litreı: 4 p ... id de lS0-250 litreı 

2 P· 
R~ıioe: 600 k.-asphalte: 500 k. 
Bicyc:letteı: 15 p. 
Piec:eı pr. camion Zis Mod 934: 18 lota 
Fab. eai11ea pr. arcbives: 600 p. 
Divera uıtenıiles de cuiıine 
Mouıtiquaire: 300 p. 
Aoneau carreı 500000 P• 

Provlalona 
Sucreı 25 t. 

• ı 100 t. 
Vlande ti• moııton: 72 t. (Cah. eh. 20S P.) 
Foin: ~2 t. 
f oia pr. mıtelas: S t, 

Publique 

> 
» 

> 

Pli cıach. 

Gre a rre 
Pli cach. 

Publique 
Pli cach. 

Publique 

52170 

17000 -

2400 -
7300 -

691 95 
Gre a sıre 160 70 

• 11184 95 
> 

• 
Publique 1350 -

it 801 61 
Gre a v re 4200 -

> 

la p. 16 50 
Gre 1 ıre 

Gre 1 rre 1217S -

, 48700 -
Pli cach. 41040 -
Gr6 a rre 3900 -

• 300 -

şa a Akhisar 
828 90 Dir. Trav. Pult. Hatay 

152S 91 C. A. Econ. Monep. Kabatache 

72 12 Com. Perm. Municip. lstanltul 

40 09 > 

7077 39 Vilayet Ank. 
Vilayet Niğde 
Dir. Trav. Pub. Tokat 

13-10-41 15 -
10-10-41 10 -

9-10-41 14 -

'·10-4! 14 -
9-10-41 15 -
29-9-41 16 -
Dana 1 mois 

276 34 1 ere Exploit. Cb. Fer Etat H. paşa 10-10-41 14 -
202 12 C. A. Perm. Muoicip. İstanbul 9-10-41 14 -

- - Com. Aab. lotecd. Milit. Ank. 30·9-41 16 -

1050 -
641 2S 

Dir. Pr. E>ouanu İst. lC-10-41 
C. A. Dir. Hyriene et Auist Soc. lst. 8-10-41 
Dir. J eme Exploit. Ch. Fer Etat Ba- 13-10-41 

10 -
15 -
16 -

4250 -

hkesir et Ank. H.paşa et Sirkeci 
<::om. Aab. Milit. Balıkeısir 
Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

11-10-41 
29-9-41 

I 
11 -, 
15 -, 

- - C. A. lntend. Milit. Aok. 

Dir. Pr. Mocopoles Gönen 
C . A. Command. Milit. lst. Fındıklı 

108 - Dir. Pr. Monopoles İzmir 

3913 - C. A. Milit. au Jardio de l 'ecole 
Agricole Halkalı 

347 - Com. Ach. Milit. Balıkesir 
127S - Com. Ach. Milit. Dıkili 

30-9-41 

10·10-41 
26-9-41 
26-9-41 
26·9·41 

16 _f 

17-10-41 15 -

30-9·41 16 -
14-10-41 12 -

Mulltar Nahiye Köşk d' Aydın 27-9·41 15 -
180 - 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H.paıa 9-10·41 14 -
547 50 1 •re Expleit. Ch. Fer E.tat H paşa 10-10-41 lS 30 

51 90 Office Saoit. Littoral Port lst. 7-10-41 14 -
24 11 Com. Ach. İntrnd. Milit. Tophane 29-9-:41 ıs 30 

838 87 • 26-9-41 15 30 
Com. Ach. lnteud. Marit. Kasımpaşa 27-9-41 11 -

> 26·9-41 14 -
101 25 Vilayet Ank. 9- 10-41 15 -
60 12 Monicip. Ank. 10·10-41 10 30 

630 - Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 2·10-41 16 -
> 30·9-H 16 -

748 - • 30-9-41 11 -
> 27-9-41 10 30 

1826 2S C. A. Command. Base Navale Marma· 25-9-41 16 -
ra a İzmit 

1826 25 • 25-9-41 16 -
3078 - > 7-10-41 11 -

292 50 Municipalite Ank. 26-9-41 10 30 
ıı 50 Dir. Cen. C3rtographie Ank. :l5-9·41 10 -

_______ ,/ 
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Bolayır Clvar1 Asketi Satmelma Koml•t ı. 1 • ,,.ı 

Beber kilosuna 50 kuruş fiyat tahmin edi l tııı 70 bıtı 
kapalı zarf usuliyle satın alınncaktır. 6~ 1 

Muhammen bedeli 35000 lira, muvakkat ttminat ~ ,i# 
Eksiltme 6.10.941 pıı:.ı:artesi günü saat 16 da Bol•>"' 

700 sa. al. komisyenda yapılacaktır. ,ı 
İsteklilerin mezkilr rün ve ihale saatinden bir saate" 

müracaatları. Postada geciken mektuplar kabul edilııae•· 

. k'letj 
* * * Tahminen beher kilosu 43 kuruştan 70 bıo 1 

palı zarf usuliyle satın alınacaktır. t rJP 
Muhammen bedell 30100 liradır. Muvakkat leıniıı• 

kuruştur. cı 
Eksiltme 7. 10. 941 salı 2'Ünü 5aat 16 da Bolayır 

po. 700 sa. al. ko. da yapılacaktır. ~ 
İsteklilerin mezkur giln ve ihale saatinden bir saat d: 

teminat makbuzlarını komi,yona göndermeleri. Po•l• 

kabul edilmez. 

Topkepı Maltepeslndeht Sabnalme Ko111ııt 
17. 9. 941 tarihinde ihalesi yapılan 20191 toıı k~ 

çıkmadığından ayni miktar otun pazarlıkla tekrar ih•1 5 
,, 

Otun beher kilosuna tahmin edilen bedel 5,5 kurııŞ 
1,110,505 liradır. . 11 

Evsaf ve hosuıi şartlar Topkapı Maltepesinde askerı 
misyonunda rörülebilir. ) " 

Otun ihalesi toptan yapılabileceği gibi (6228) (805
2
1,,., 

gibi üç kısımdan her hanri bir kısmına da teklif y•P'
11 

pılacaktır. 

ihalesi 30. 9. 941 salı günü saat 18 da komisyoıı .11,ı 
İsteklilerin talip olacakları miktarın o/o 15 kat'i telll

1 

racaatları. 

,.r' •*• 17. 9. 941 tarihinde ihalesi yapılan ('4S) to\,ı,ı' 
ayaktan sığıra talip çıkmadığından tekrar ttazarlıkla 1 

el 
hr. Beher kilo sığır eti ve ayaktan sığırın mubaııııı> 
kuru~ olup tutarı (157f>O) liradır. . 

Evsaf ve hususi şartlar Toplcapı Maltepesinde As1'et• 

misyoounda görülebilir. d 1 
İhalesi 3J. 9. 9U salı günu saat ıs de ltomisyoıı ' 

Mııvakkat teminatı { 1181) lira (25) kuruştur. 

l•tanbul Betedlyeslndefl: 
Tahmin b. İlk tem. 

911 00 

560 00 

810 00 

. ~' 
68 32 Fatihte Kırkçeşme mahallesiıı 111 o~j 

caddesinde 178 numaralı e~ e f' 
42 00 Fatihte Kırkçeşme mahallesioııı / 

de 13 numaralı ev en kası. . ~ 

60 7S Fatihte Kırkçeşme mahallesiıı 111 

da 7 numaralı ev enkazı, ~ 

Tahmin bedellerile ilk teminat ıniklarları yukarı '
11

0 

ça ankız satılmak ilzere ayrı ayrı açık arttırmaya 1'' 
nameleri Zabıt ve Mııamelat müdilrlüğil kaleminde 1,l 
8. 10. 941 çarşamba günü saat 14 de Daimi E.ııciiı" l 
tır. Taliplfırin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 
ayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

' -
Ankara Belediyesi imar MUdilrıll•dı 

Mevkii Ôncebeci spor meydanı, adau S82, pnr~clİ 
ev, mııhammen kıymeti 700 lira. it 

Yukarıda ada ve parsel numarasiyle mevkii 1•:~.; 
evin enkazı heılim ve teııviyei türabiyesi alacak f 1 

11111 

re 700 lira muhammen bedelle açık arttırmaya ";0,ı 
6.10.94 l tarih pazarteıi günü uat 15 te imar Mil 1,5 
cağından taliplerin mezkilr güo ve uatte yüzde 
birlikte hazır bulunmaları ili.o olunur. 

Diyanet işi eri ReisllQlnb•": 10 
Aleni arttırma ile müstamel demirbaş eşya "; t' 

ğından taliplerin 1. 10. 941 çarşamba günü saat lJ lcİ 
~ııo' 

ııi Çıngııh apartmanında diyanet işleri reisliği ön\J 
zır bulunmaları ilin olunur, 


