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Günü geçen nusbalar 
20 lcıınııtar 
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Tüccarların 

EKONOMiK HABERLER 
~ 1 'ıır 
1 

~ Korunma kanununia bandai tedarikine nibayet muvaf
fak olmuştur. lskenderun yolile 
relen bu 200 bandaj gümrükten 
çıkarılmış bulundutundan, depo· 
ya çekilmiş elan 25 araba ıefere 
çıkarılacaktır. 

UK•ıı hdilit ~apılarak 
irı karşı zecri tedbirler 

Bu 200 bandaiın büyük bir ih
tiyacı kartılayacağı ve tramvay
ların işleyemiyecek bir hale rir· 
mesinin bir müddet için daha ön
lendiği ıöylenmektedir. Eııasen bu 
bandajlaıdan sonra Romaoyadan 
yepılan siparişlerin de alınacafı 
tahmin edilmektedir. 

Mezbahada kontrol 
Fiyat mürakabe komisyonunun 

karariyle mezbahada bir kontro· 
lör bulunaoalttır Caoh bayvım s1ı1· 

hşları ile loptan satışlar bu ıu· 
retle kontrol edilecell ve gilnü 
ıününe raporu murakabe ıefliti
ne veril~cektir. Kadıköyde yedi 
mataa:ada ihtikir yapıldıfı tesbit 
edilıoiıtir. Bunların evrakı adliye• 
ye verilmek üzeredir. Kadıköyde 
Kanarya matazısı makara sakla
dıfından, Koço çorap sakladı· 

tandan, Sitütlil çeımede Petro 
cıoraba fazla fiyat aldıtından, 
Kadıköy de Fesçi kırtasiye mata· 
ı:aşı kalem ucunu pahalıya sattı

fından haklarınsa zabıt tutul· 
muştur. 

Kumaş vaziyeti 
Paltoluk ve pardösüliılt kumaı

ların piyasada ızaldıfı nazarı dik
kati celbetmektedir. Kumaşçılar 
bunu kasket imalihnın arttmlmıt 
oldufona atft•iyorlar. Şapk• it
halitı, çok u:aldıfı için Anado· 
lu fazla mikdarda kasket çekme· 
ye baş 1amıştır. Kasket yapanlar 
ltu işe yarıyacak. her türlü ku· 
maşları toplamışlardır. Bu yüzden 
kasket fiyatları da yftzdc altm~' 

artmııtır. 

Kaşar peynirine fiyat 
kendu 

Fiyal Mürakebe komisyeuu 
dünkü toplantısında kaşar peyai
rine azimi fiyat koymuştur. 

Komisyon fiyat tesbit ederken 

12 mandırada aatılan en iyi ka
litedeki sütleri nazarı itibara al
mış ve kaşar peynirine toptan 
120, peraltende de 145 kuruş fi
yat tesbit edilmiştir. 

Manifaturacılardan bir he
yet Ankaraya gitti 

Mensucat ve manifaturacılar· 
dan mürekkep bir heyet, Anka
raya ritmiştir. Heyet, ikisi men
sucat, üçü manifaturacı olmak 
üzere beş kişiliktir. Ayrıca, ma· 
nifaturacılar birlitinden de bir 
h ryet Ankaraya ıitıLİştir. 

Mazot tevziatı 
Mazot tevziatını Mıntaka Liman 

Reislitinin üzerine aldığı malum· 
dur. Liman Reisliği, yalnız taka
c;lara ve mazot ile işliyen deniz 
nakil vasıtalarına maıı:ot vermekte, 
diğer cins motörlere tevziat Petrol 
Ofisi tarafından yıpılına"tıdır. 

GAZETESİ 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldr.rehaneıı:.izde görüşülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

~---------iti 

ve Müteahhitlerin m s 1 ek t rganıdır 

· Ank. P. T. T. Müd.: 
Çankaya l'. T. T. ltinuı tamiri 1899 

Ank. Lvz. SAK.: 

Gümrük Muhafaza Gea. Kom.: 
Er kıındııruı 1195 

lst. Komut. SAK 
Havılaodırma tuiutı 1907 
Biaa tımiri 1907 

Dört kö~e llalka 1909 
Ank. Nümune Hast.: 
Eczayı tıbbiye 1899 
Aydın Köşk Nahiye Muhtar.: M. M. Vekaleti: 

Oto mal:temeai 1897 
H · li çukuru yap. l 908 

Çimeato künk 1909 

Çanak. Ask. SAK 
Lavemarin kömürü 1908 
Kundura 1899 

Deniz Lvz. SAK 
Bidon 1909 

D. Bayazıt Ask. SAK.: 
Gn yatı 1091 

Erzurum Ask. SAK.: 
Butcıy nakli 1908 
K. et 1884 

Ezine Ask. SAK: 
Sacey•t 1910 

Nafıa Vekaleti: 
Varyant aplikuyon•ı 1897 

Samsun Ask. SAK 
Saman 1896 

Sümer Bank Birleşik Yün lpliti 
"e Dokuma Fabr.: 

Dej'iraıen malciHleri 1903 • 

TeKirdat Ask. SAK: 
Kuru ot 1910 

Urfa Ask. SAK.: 
Pirint 1889 

UN AKA ALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işlerı-Ma!zeme-Haiita 

K~şif Bed. 
1917,SO 

2407,78 

letanbul Belediyeslnden: 
llk Tem. 

143.81 

180,57 

Kadıltöyünde Acıbadem Pemak ıokatında 
adi kaldırım inşaatı. 
Kadıköyünde Feneryolunda Profeıör Salim 
sakatı adi kaldırım inşaatı. 

Keşif bedelleri1le iık teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı 
ayrı açık eksiltmeye ltonulmuştur. Keşif ve şartnameler Zabıt ve Mua· 
melat Müdürlüfü kaleminde görülebilir. ihale 10.10.941 cuma giinü 
saat 14 de dairni encümtnde yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ınak- 1 

buz veya mektupları ihale tarihinden 8 ıün evvel belediye fen işleri 
müdürİüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait ti· 
caret odaaı vesikalarile ihale ıünü muayyen saatte daimi encümende 
bulun mala· ı. 

Ank•r• Vallllllntlen: 
Maarif Vekileti binası dahilinde vekil ve müsteşar odalarında ya· 

pılacalt tadilat işi 9.10.941 per~embe günü saat 15 de nafıa komis
yonunda ibaleıi yapılmak üzere açık ekııltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 9270 lira 98 kuruf muvakkat teminatı •Y5 lira 32 
kuruştur. 

isteklilerin muvakkat teminat mektup veya makbu:ıu nafıa müdür
lilfiloden alacakları fenni vesikası ve tıcaret o•ası vesile.asiyle !Dirlik
le ıözü geçen riln ve saatte komisyona relmeleri. 

Buna ait keıif ve şartnameyi ber riln nafıa müdilrlütila4'e söre· 
bilirler. 

lata11llul Defterelarhlıntlan : 
lstan8ul Milftt11ü2'ü binasında yaptırılacak '4'66,69 lira keıifli ta

mir işi; 13.10.941 pazartesi rünü saar 15 de Milli Emlik müdürlütün· 
de toplanacalı:: olan lcomiıyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Muvakkat teminat 37.i liradır. Münakasa evrakı herrüu Milli Emlak 
4 üncü kaleminde rirülebilir. isteklilerin en az bir taebhiltte 3000 li
ralık bu işe benıı:er i4 yaptıtına dair idırelerintlen almıı oldukları 
vesaika müsleoidea lstaabul Vilayetine müracaatla eksiltme tarihin· 
den -tatil ırünleri hari9- üç rftn evvel ılınmış ehliyet ve 941 yılına 
ait Ticaret Ollaaı vesikası ibraa etmeleri mukteıı:idir. 

Ant•lra Nafıa lnt••t Komlaionundan : 
Ekıilt•eye konulan it: Maaavıat • Alueki yolu üıerinde Ah

aetlerbükü köprbü ketif bedeli 12354 lira 61 kuruıtur. 
Bu işe ait fartnaıae -.e evrak ıunlardır. 
A) Ketif hülisa cet.eli, B) ıilıilei fiyat cebeli, C) ölçme oet· 

Teli, D) hususi ıartname, E) Mukavele projeıi, F) Ekıiltme tart· 
nameıi, G) kazık atatman, H) 390 ıa1ılı proje. 

Eksiltme 15 tetriniev•el çarıamba ıünii ıaat 11 de Antalyada 
Y enikapı caddeıindesinde nafıa müdürlüğü biDHıoda kurulu An
talya nafıa inıaat komiıyonunda yapılacaktır. 

Ekıiltme kapab zarf usuliyle ... Tabitli fiyat uzeriatlea yapıla· 
lacaktır. 

Eksiltmeye ıtrebilmek için lsteldilerla 926 lira 59 kuruşluk 
munkkat teminat yatırması n bundan başka aıatıdaki nıikaları 
lbras etmeleri tarttır. 

Bu ife ılrebllmek için aafıa aötlilrlyetl ehliyet kemiıyoııua.Aan 
ahnmıf müteahhitlik nıika11, 

Cart Hneyo ıaıbıuı tlouet olllaıı nıiku'9 

Mersin Belediye Riyasetinden: 
Gümrük önündeki ithalit iskelesinin demir aksamının çürümiıt kı

sımları açık eksilme suretiyle tamir edilecek! ir. 
Taliplerin keşif bedeli olan 2338 lira 70 kuruşun yüı:de 7,5 u 

nisbetinde muvakkat teminat vesiltan ile birlikte 7. 10 941 salı rünll 
ıaat 15 te Belediye dairesinde toplanacak encümene müracaat eyle· 
meleri ve bu hususta muktazi iuhatın belediye fen müdürlütt\aiea 
alınabilece~i ilin olunur. 

Y•klflar Umum MUdUrlUIUnden : 
Konyatla 1anatlar mekteltl cadcieıinde maz8ut bir aumaralı çif

te mahkeme hamamının 9699 lira 64 kuruş ltedeli keıifli tamiratı 

kapalı zarf Huliyle 18.9.941 tarihinden itibaren 20 fÜU aüddetle 
ekıiltmeye kon•lmuıtur 

ihale 10 .• 0.941 tarihine mü1a•if eama gAııfi saat lS de Konya 
•akıflar nıdtlüriyetl biaa1ıncia ailteıekkil komisyon hgz;ıırunda ya· 

pılacaktır. 

Bu iı• ait temi.atı mu•akkate miktarı 727 lira SO kuru.tur. 
Bu tamirata ait feani ,arta••• arzu eden taliplere vakıflar 

ltlaesiııden ltedelıu verilir. 
Teklif nrakaları n teminat akçeleri 10.10 941 tarihinde ıa

at 14 e kadar kabul ecllllr. Tekliflerin pestanın taahlılrlini .. •e· 
ıuliyet kabul edihaes. 

lıteldllerla ticaret edaundaa ahaıf eltlatu 941 yıla nıikuiyle 
15 lııiD liraya kadar bu ribi ifler yaptıtın• •air ehliyet vesikası 
ile feıınl ıartaamece ba hu1U1a taallı'lk eden ...eıikalarııı teklif 
mektuplarıDtla lııulaallurulması •e mekhplarıa 2490 ıayılı arttır· 
ma •• eluiltıa• kanunu hGkiimlerine röre olacaktır. 

Trıııb20n Slhhat ve lçtlmat Muavenet MUdUrlUAUnden: 
Kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye konan inşaat işi rününde talip 

zuhur etmediğinden pazarlık usuliyle yapılması için. 
Eksiltmeye konulacak iş Trabzon nümune hastahane.inin mut· 

fak, çamaşırhane ve etüv tesisatıdır. 
Bu işe ait mnhammeıı ketif bedeli 12367 lira 31\ kuroştur. Ve 

pazarlıkla eksiltmeye konulmuıtnr. 
Bu işe ait şartname •e evrak şunlardırr : 
A- Pazarlık şartnamesi. 
8- Mukavele projesi. 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D- Yapı işleri umumi fenni şartnamesi. 
E- Sıhhi tesisata ait umumi ve fenni şartname , husuai ıart

name ve keşif cetveli. 
isteyenler bu şartnameyi ve evrakı 240 kurut mukabilinde 

Trabzon Naha Müdürlüğünden alabilirler. 
Pazarlık 5. 10.9-11 pazar günü ıaat 12 de Trabzon sıhhat mü· 

diirlüğünde toplanacak komisyenda yapılacaktır. 
Pazarlığa girebilmek için ilteklilerio 927 lira 55,5 kuruşluk mu

Takkat teminat vermesi ve bundan başka 941 yılına ait ticaret o· 
dası kayıt vesikası ile ihale gOnfinden en az 8 gün evvel Trabzon 
vilayetine müracaat ederek •ilayetten alacakları bu ite ait ehliyet 
-.eaikaauıı ibraz etmeleri mecburidir. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 

latan bul Vaklflar DlrektörlUIUnd sn : 
Mııbam. b. llk teminat 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. 
Eczayi tıb!>iyt 66 kalıın 3518 85 263 91 

Gureba hastahanesinin 941 mali senesi için lüzumu olan yukarı•• 
milttarı yaaılı eczayi tıbbiyeye talip çıkmad.ıtınıian puarlı'1da alına· 
caktır. Pazarhtı 30. 9. 941 salı ıünü saat 15 ce latanbul Vakıflar 
Başmüdürlütü binasında toplanan lcomiıyenda yapılıcakhr. Şartna
mesi her rlln levazım kaleminde görülebilir. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

D. Demiryollar1 ve Limanları iti etme U. MldUrlUIUnden 
Muhammeu bedeli 1310 lira olan muhtelif cins Te evsafta 345 kile 

kaynak tozu 10.10.941 Cuma günü saat 14.30 oo dört otuzda Hay· 
darpaşada Gar binası dah•lindeki komisyon tarafından açık eluiltme 
usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek istiyenlerin 99 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiti nsaikle birlikte eksiltme ıünü saatine kadar komisyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şarkuaraeler komiıyonaan paramı olarak •atıtılmakta· 
dır. 

• DeTlet demiryelları umumi idare binası sinyal, telefen,yanrın 
~h~ar alarm tesisatının yapılması kapalı :zarf uıulile •e •ahidl fi· 
yat üzerinden eksiltmeye konulmuştur .. 

Bu işin muhammen bedeli 82831,:>9 Jıradır. 
istekliler ltu işe ait prtnaıne ve sair enakı D. D. yolları An

kara vezneıindeD 415 kurut mukabilinde alabilirler. 
Ekeiltme 10. l0.941 tarihinde cuma rünü ıaat 16 da Ankarada 

D. O. yolları dalreılnde toplanacak merkez blrinol komiayoauaca 

rapılaoaktar. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedel r Listesi 
• Ekailtmeye i'irebllmek için iıteklilerla teklif ıneklU~5 t 

birlikte aşatıda yazılı teminat Ye Yeıaild ayni glin ıaıt 
dar komlıyoa reiılifine •ermeleri lbımdır. 

Chuıl Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri Günil Saat 

a - S392 lirahk munkkat temiaat ı. it' 
ı. - 2490 aayılı kaaunH tayin ettlti nsikalar ile • ftfl 

ıus olmak üzere Münakalit Yekiletinden alıAm•t ehliyet lıJ 
ehliyet .-esikatı için bir taahhöt içinde 11rari 50 91• ı~ajr ' 
tinde em1ali tesisat işini •unff kiyetlc ı.a~ardıfı•a 

1 
~bit' 

ibraz etmek ıuretile ihale tarihinden en az: 8 gılo evve A) MUnakasalar 
la .. at, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Trabsoa ntlmune bast. mutlak çsmaıırbaae ve etlb pu. 12367 35 
teaisatı {tart. 240 kr.) 

Ş•ae inı. ve teniyei türabiye (Jart. 4 }•) kapalı s. 25M06 -
lina tamiri af. ekı. 7254 60 
Ka1ımpaıa - Halıcıof lu y•la userinde buluaaa Ka· , 799 53 

fe4çı Bekir caminin kesilecek tamiri 
l•4rum katandaki pis suların tecrit işleri paz. 
leton kaldırım İaf. 394 m. aç. ekı. 1805 ,,, 

Menü uıı inı. • 2075 " 

lllçlar, Kllnlk ve l•11•nflvart alAt tt.etahane Lvz. 
f liç ve sıhhi malzeme Şiıli Çooak hut. içio: 126 •f· ekı. 2689 9'3 

kalem 

lilektrlk Havegazı·Kalorller (Te•l•all ve M ahremesl) 
Ampal: 5000 ad. •f• eks. 1920 -

Men•uc•t, Elblse, Kundura Çeına,ır, v. •· 

Ytb. bnlusu: 3500 ad. par:. 
Kahve renri yünlü kumaş: 50000 m. (lart. 850 lı:r.) pa:z. 
Er kışhk elltiıelik kumaı bwa reari: ıoı 00 m. (,art. • 

190 kr.) 
Çiaae: 25 çift aç. eks. 
ilbiao 12 takıra 
Erkek ltostümtl dildir. 17 takım koıtQm tayyörı 3 talc. 
Haman havluıu: 100 aa. pu. 
Koyu rri renk elbiseli it kumaş: l 16.10 m. (te•d.) 
Paltoıuk ltw .. ı: 42. 75 m. 
lıkarpio: 43 tift 

:l275 -
m 3 40 

37500 -

625 -
Beb. 20 -

600 -
2000 -
928 80 
299 25 
J44 -

ı. c. l ilt•· ttro ,,. ev •tr•••· Mu.famba Hah".•· 
aosya dGlabı: ' acl. • masa: 3 ad. - yazı ma111ı : 1 par;. 

ad. • kilçlk ailrrlllii dosya dolabı: 1 ad. - ıan-
tlal7e: 6 ati. - saatı 1 ad. 

Matbaa lıterl Kırtaatr• · YaaMne a..v .. mı 
i.vralu aatbua 5 kalem 

Keı eele, Tahta ve sarel 
Çam kereıte: 26 m,, gilrren: 10 m3 
29.9.41 al1nacafl ilin edilen 1500 m3 eeyiı; tomr•· 

tuaun aho•uıııdan aarfinuar ecildi 

Nekllret, 110,•ltma, YOklet111e 

paz. 

Kolt kömlr\1 nakli Kadıköy razhaoeıioclen Haydar· paz. 
paıa Lı11t. 1500 t. 

Kok ltimürll nakli DolmaD&bçeclon Gnmüşsuyu but. • 
400 t. 

Kok k&mtlrD nakli Yedikuleaen Z. burna ve Yedi· , 
kale haıt.: 311 t. 

Ataı nakli: 3800 m3 aç. ele.. 

li.af.,ukat, Benaln, Makine w•lları w. •· 
Kriple maden k~ratrü n oaldiyeıi: :l50 t. (teme.) 
04un: 68'4 t. 

• 340 t. 
Linyit maden kömürü: 2000 t. 
Odaıı: 444 t. 

llUteferrtk 

Teneke: 71 t. 
Tebkim edevatı kılıfı yapt. su r•t•ez lteaden ve 

kenarları saraçlı 

So" bor11au: 130 ati.- b•ru dirreti: 10 ati. soba dir
aetl: 10 ad.-dıı diraek: 15 ad.-ıırara: 8 ad.-ıap· 
ka: 15 ad.·tıbla 2 ad.-ayaa: 10 ad.-bilezik: 50 
ad.·kQrek· 15 ad. ve soba moıtajı 

Caa: 400 ad. (temd.) 
Pulluk (, .. 7 no.: 150 ad. 
Kum: 1600 m3 
Çakıl: 1609 m3 
Tutla: 600000 ad. 
8iıiklet: A3 acl. 
Oto malzemesi: 102 kalem 
Ambalaj siciml: 2.5 t.- bilet ıicimi : 590 k. - inrili:a 

ııoiml: 3 t.- bayrak ipi: 90 le. 

••ak, Z.hlre, Et, Sebze, v. •· 

par;. 
kapalı z. 

, 
> 

paı:. 

paz. 

pu. 

, ... 
aç. ekı. 

> 

kapalı z. 

pıız. 

kapalı s. 

Pirinç: 91 t, kapalı ı. 
lulrur: llt t. ,. 
Saaıao: 637 t. • 
Sıtır eti: 65 t. • 
Kayun eti: 136 t. • 
Sa•an: 1500 t. > 
lalpr: 14 t. pu. 
Makaraa: 2 t ... pirint: 4 t ... ıc. tıdm: 2 t.-seytinyafı: • 

2 t. 
Piriot: 60 t. • 
Patates: 168 t. , 
1-takarna: 5 t. a 

K. ot: 400 t. • 
Sadeyafı: 9 t. ,. 
Sıtır eti: 45 t kapalı r. 

• > 102 t. • 
Sıfır ıti: 88.5 t. paı. 

1800 -

M3 3 50 

539, -
8550 -
5100 -

17000 -

491 -

2000 -
5200 -
48')0 -
4POO -
9000 -

14'619 -

4~500 -
27500 -
15925 -
16:.!50 -
35J60 -
60000 -

2500 -

25500 -

1350t) -
30600 -

927 55 Trabzon Sıhhat ve İitııaai MHveııet 5-lG-41 
Med. 

13750 - T11ncell Nafıa M14. 7-10-41 
lıt. Komut. SAK Fındıklı 6-lC-41 

59 96 lst. Belediyesi 13-10·41 

87' 42 Eskişehir Aık. SAK 30-9,41 
135 42 Erbaa leleaiyesi , . 10-41 

155 67 Hariciye Vekileti SAK Aak. 10-10-41 

15 -

15 -
11 -
14 -

10 -
14 -
10 30 

ile Mü.Dakallt vekiletiae aıöraeaat olunınaaı. 

Mensuçat-@biae-Kundura-Çaınaşır v. s. ------
lstanbul Leva•ım Arnlrllll Satınalma Korn1•1•~k / 

Beher kilosuna 400 kurut tah!'Diıı edilen 15 ton kundur• •''".} 
le ıllınacaktır. PAz;ırlıkla eksilt111esi 29. 9. 9 41 pazı.Hlesi ıüııO ır'J 
de Tophıı.nede·lst. Lv. Avıirlifi Satınalıua komisyonun~• ~l'j 
tır. Ayrı ayrı bayilerden de alınabilir. lstcldı'crin. "ere.,,~ 
miktar Q:ı:erintlcm kanuni kati te•inıtlariyle lulli vakıU• 
ıelıneleri. 

291 74 lıt. Sıhltt Mle11eseler SAK 

144 - Ank. Belediyesi 

~-ah k e al r Askeri 8atıRalma Komlayen•" fi• 
Beher çifti 10 liradan 600() çift er kundurası kapalı •~1 d' 

~ meye konmu4tur. ltıalesi 11. 10. 9U cuınarteıi günü ıaıt iıı'*' 
i kesirde aıkeri satınalma komiıyoınıDda yapılacaktır. ilk te·dlıl• 

lQ-10·41 10 30 liradır. Taliplerin kanuni vaıikalarile teklif ıaelduplarıuı ılı 
deu bir saat evvel komisyona vermeleri. 

1-10·41 15 -

341 25 M. M. V. Hava SAK 

19500 - M. M. V. SAK 
5625 - M. M. V. Han SAK 

46 88 lst. Belediye~i 
Ank. Belediyesi imar Mad. 

45 - lktisat Vekaleti Ank. 
300 - M. M. Vekaleti Hava SAK 
69 66 Ticaret Vekileti Ank. 
2'.J 45 a 

25 80 • 

- - Ank. Ln. SAK. 

Ank. Lev. SAK 

135 - Auk. Belediyesi 
- - Ask. Faltrikalar U. Mtd. SAK Ank. 

lst. Komut. SAK Fındıklı 

> 

, 

O. Orman f~letmeıi Abant Keremali 
Revir Amir. 

404 62 İıt. Kı:a Ô2'retmen Ok11l11 Direk. 
1282 58 Mills Ask. SAK 

765 - • 
2550 - Er.urum Ask. SAK 
1499 - Galibolu4a Taıcılar eaa. Aık. SAK 

lahiaarlar U. Mila. 
M. M. V. SAK 

lıt. Gümrftkleri Baımtd. 

29-9-41 11 ıs 

2'·9-41 10 30 
2-10-41 lıt -

13-10-41 14 -
26-9-41 11 -
ı-1e-ıı1 14 -
30-9·41 10 -
e-10.41 15 -
6-10-41 15 -
6-10-41 15 -

3-10-41 10 -

3·10-41 15 -

30-9-41 10 30 

30"9-41 11 -

30-9-41 ıı 30 

'-10-41 14 -

2-10-41 11 -
15-10-41 16 -
15-10-41 16 -
13-10-41 11 -
1-10-41 15 -

10-10-41 10 30 
30·9·4le kadar 

150 - Ank. Belediyesi 30-9-41 10 30 
390 - Ank. Valilifl puartesi ve perşembe 15 -
360 - D. D. Yolları 6 ci lıletme Aciaaa 8-10·41 14 -
360 - , 8-10-41 16 -
675 - • 9-10-41 15 -
17' - l.t. Hava Mıntıka Deıte Amir. Yeıilköy 9-10·41 14 -

lıt. Komut. SAK Fındıklı 29-9·41 10 -
1896 43 a. E>. Yolları Haydarpaıa lJ..10-41 15 30 

3413 - Sarıkamıı Ask. SAK 10·10·41 15 -
2063 - • 10-10-41 15 -
1175 - Enurum A!k. SAK 14-10-41 11 -
1218 75 Karaköse Ask. SAK 10-10-41 16 -
2652 - Ciare Ask. SAK. 15-10-41 10 -
4250 - Ank. Lv:a. SAK 14-10-41 15 -
420 - Trabzon Ask. SAK 29-9-41 10 -

Y alovada Tan Oteli Aık. SAK 30-9·41 15 -

1912 50 Atn Ask. SAK 26-9-41 9-
- - Kars A,lc. SAK 26-9-41 14 30 

450 - Es.ine Ask. SAK 29-9-41 18 -
Çaoak. Ask. SAK 29-9-41 15 -
Haciımköy Ask. SAK 29-9-41 14 -

2025 - Milis Ask. SAK 15-10·41 16 -
4590 - • 15-10-41 16 -

- - Kırklareli Aık. SAK 8·10·41 15 -

- ~,i 
YUksek öıretmen Okulu Eksiltme Koml•t011 ~,f 

Nev'i Mıktarı Tahmin fıa ı llk ı• 
9J °' Tayyörlük kumaş 180--210 metre t>lO ~ 

Mantoluk kumaı 60-80 > 525 Si 
Yukarıda miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yar.ılı ::, 

10. 10. 941 cuma giinii saat 10 da açık eksiltmesi y.ıpılaC~~ul 
lile in şartnameyi ıörmek ve ilk teminatı yatırmak içın al' ~ 
sine ve eksiltme ıünü de Tıc11ret eduının yeni yıl vesılc 1(1 
teminat makbuzu ile birlikte sö:ı:ü ıeçea komısyona aıürııc•• 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Mufamba, Halıv. S:, -- -Devlet Demlryolları va Llmanları ltıetma id•re _. 
Muhammen be.leli 27875 lira 6lan 27 kalem Aokar• k,a ~ 

madeni eşya Yo •obilyası 10. 18. 9U ouma riinü saat 15· ıt· 
pah urf usuliyle Ankarada idare binaıında salın ahnacıktt•~ 

Bu işe rirmek iıtiyenlerin 2090. 63 liralık ınuvakka' t ı' 
kaounua tayin ettifİ veailcııları ve tekliflerıııi ayoi g-in sı.J 
kadar komİ!yen reislitine vermeleri lixımdır. 1erıl Şartnameler 139 kurujıı Ankara ve Haydarp.aıa ve,o• 
satılmaktadır. 

Matbaa işleri, Kırtasiy~ ve yazıhane Lvz. -- ~ 
D. Da mir Yolları iti etme U. MUdUrlUI~ / 

Muhammen bedeli 4500 lıra ulan muhtelıf eb'atta 5 ~ 
kıt karton 10.10.9~1 cuma rünil saat 15 en beşte Hard•~re ti 
bi::;ası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulı 
nacaktır. k~I 

ia işe rirmek isteyenlerin 337 lira 50 kuruıluk muv• .ti 
ve kanunun tayin ettig-i vesaikle birlikte eksiltme rünÜ ,. 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait 1artnameler komiıyooean parasız 
au. 

Nakliyat-Yükleme-8af14tma 

'" Eruz .. rum Askeri Satm Alma Kernl•Y•"ı.~ 
Kilosu 4 kuruı 50 santimde Dot11 Beyuıt'a 5GO ton ıt 

linin 17.9.941 günü pazarlıkla nakletlirileoelr.tir. Puarlıfl I• 
m:ırtesi gıinü saat 1 l.30 da Erzurum Sa. Al. Ko. ela yı1' 

Muhammen bedeli 2250t lira kati teminat J375 Jirad~;ıl 
Buğday nakliyatına ait şartname 1\.0, 4a görül(ir. isi• 

nat makbuzlariyle Ko na. müracaatları. 

Müteferrik 
- -Ankara Levazım lmlrllll Sahnalma Keml•f:.~ 
Aşağıda einı ve mikluiyle adı yaulı 600 adet e 

paz:arhkla yaptırılacaktır. ,-
Beher andıta tahmin edile:ı fiyat 7 lira olup muhsınlll 

-4200 liradır ve kati teminatı 63) liradır. llııalesi 2.10.941~ 
rlinA saat 16 dadır. Taliplerin komisyona miracaaUarı. 
rörmek latiyenler komisyondan malücnat alabilirler. 

Ade' Bey Geniılik Yüueldik 
250 70 45 35 
3)0 72 48 42 

Ank•r• Belelllr••lnden : ~ 
Şehir otobüıleri için alınacak 19 kalem Rus malı yede 

riln müddetle açık eksiltmiye konulmuştur. 
Muhammco bedeli 1800 liradır. 
Teminatı 135 liradır. ı 

Ş . . - k • . l . h - ll k• artnamesını ıorme ıstıyen erın er run encumen d"f' 
i!teklilerin de 10.10.941 cuma rünü saat 10,30 da Bele 1 

de müteışekkil Encümene müracaalluı. ,/ 

* * * Belediye ihtiyacı için 2 bi11 adet tek ve çift ıth 
kasız yaptırılacal:tır. 

Muhammen bedeli 1100 liradır. 

Teminatı 82 lira 50 kuruştur. 
Şartname ve nilmune ini görmek istiyenlerin de 

rüoil saat 10.30 da Belediye dairesinde müteşekkil 
caatları. 

Beledlr• Sular ldare~lnden 
1 

Aıatıda yazılı beı nevi malz •ıae kapalı .ıarfla ve k•'' 



MONAKASA GAZETE.Si 

tereyaf, ya, ve \curu sehza aç. ekı· Ü küdar Kız Enstitüsü Müd. 4-10-41 10 - • 

d.) paz. 99000 - 12400 - Topkapı Maltepesi Ask. SAK 2-10-41 15 -
kapalı z. 7000 - 525 - > 17-10-41 16 -

2640 - 198 - Harta U. Müd SAK Anlc.ııra 29-9-41 10 -
1050 - 19 - • 29·9·41 10 -

.0~ ~uz yad eler e: 30 
4 •raba paz:. lııt. Kemut. SAK Fındıklı 29-9 41 ıs -~I 

açık art. asa - 63 75 lıt. Belediyesi 13-10-41 14-

• L t11·b 
' 'qjj ~t 1 

lerde ayrı ayrı eksiltmeye kenm•ıtıır. 
13 to ••rı •denden tlölcülecek aayaç akıamı 
~lııı 941 Pazartesi saat onda 

de .•lınacak yuvarl le, altı kiıe ve ltoru teklinde sarı çubuk
ı. llıır • 
~.ı0 cıvata ve ıemun 
~'ııı •941 pazartesi saat 11 de 
l1,1~1k llladenden döklllecelt kapaklar 

ti ' il sah saat 10 da 

l1.~0°~Unııcak lcauçuk kapak c.ııtalariyle ciiak ve piateR llıtikleri. 
~ti ' 41 •alı saat 11 de 
Is ıo ~u acak emaye sayaç kadranları 
~11; 41 Çarşamba saat 10 da 

t ltıclcr fÖıterilcn tarihlerde T aksimdtılci ldare Merkezi bi· 
'•r ~•pılıcaktır. Şartname almak ve nünauneleri tetkik etmek is

t Q er rün mesai saati içinde idare Merkezinde Levazım Servi
r•caat edebilirler. 

g~ Ankar• Beledly-lnden 
~ b llıodtli Ziı marka kamyon için ahnaca1' olan 18 \talem par
~~b Cf glln müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
leııı~l!ır:ııen bedeli 80 l lira 61 kuruıtur. 
Şt:1~11•1t 60 lira 12 kuruştur. 

~ .l.ıc'~esini ıörmek ve bedelsis almak istiyenlerin her rün enoö
"lır, 111'~e "e isteklilerin de 10.10.9-1 l cuma ıünü saat 10.30 da 

daıresinde müteıekkil encü:ııeoe müracaatları. ,t, l 
~ ev zım AmlrliAI &atnı Alma Komisyonundan: 

---
edilecefinden isteklilerin başmfidürlükteki komisyona relmeleri. 

Muhammen bedeli 498 liradır. 
Şartname levazım servisinde görülebilir. 

Adet Cinsi Adet 
130 Soba borusu 15 
10 Boru dirseği 2 
10 Soba dirseği 10 
15 9ış dirıek 50 

5 lzrara ıs 

• 

Cinsi 
Şapka 

Tapla 
Ayna 
Bilezik 
Kürek 

Devlet Demlryolları ı,ıetme U. MltlUrlUOUntlen: 
Muhammen bedeli 7.300 lira elan 500 adet varon ıu güyDm6 500 

adet yanı kü9llk ıu kovası, 500 atlet knpaldı faraş, 500 adet küllük 
~oşaltma kabı ve 500 aıiet de çöıa maşasından ibaret varen tathirat 
malzomesi 10.10.941 cuma ~ünü sııat 15.30 en beş buçukta Haydar
paşada Gar binası dahilindeki ltemisyon tarafıııd.an kapalı zarf usuli
le satın alınacaktır. 

Bu i4e rirmek isteyenlerin 547 lira 50 kuruıluk muvakkat teminat 
kanunun tayin ettiti vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfları aynı gün 
aaat 14,30 •n dört otuza kadar komisyon reisliğ'ine vermeleri lizım· 
dır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da2'ılılmaktadır. 

* * * 
70 t•n teneke alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. iliıılarına. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Topkepı Maltepesi Aakerl Satmalma Komisyonundan: 

, 
l Em ı ak Alım Satım jşleri ) 

Cinsi Kıymeti Temi nah Mnl&ii Mllraoaat Tarib 
Yeri 

- ---- ------------------------
Ev 

iY 

Ev 

&v 

Araa 
23,75 m2 

Arsa 
78,91 .. 2 

Çesme 
arsan 
6 m2 

'2• -
576 -

641 -

480 -

480 -

552 37 

60 -

4 daire- 7063 -
li apar· 
tıcaan 

44.~9 m2 

3 odalı 6.U &7 
ve bah-
çeli ala-
ıab eviu 
tamamı 

46 50 Arnavutköylloaı lkinci lı•. ieled. •.10.41 14 
Elçi eokafında 65 kapı 

numaralı 

.f3 le Araantköyilnae lkinoi 
!içi ••kafıatla il ka

'ı No hı 
41 60 Aroavutköyiintle Lat-

fiye ıakafında 14 ka
pı No lu 3' - Araavutköyüncie lltinoi 

Elti ıoka2'ında 09 ka
pı Ne lu 

36 - Arnavutlcöylinde ikinci 
Elçi sokatında 57 ka

pı No la 
17 82 Akıaray yaorın yerin

de Mimar Kemaleıidin 
mahallesinin Lilcli oatl-
desinde 28 inci a.ıfa4a 

755 harita numaralı ar· 
aa arkasında bulunaa 

41 42 Fatihle Kirmuti ma
balleıinin Boyacı kapııı 

ıolıafında 75 inoi atlama 
4 50 Beyaıutta Mercanata 

mahalleainin Teribane 
ıokafında 2'6 inci acia.ıfa 

lt •. 11.4114 

,,ll.411" 

• 

6.11.4114 

> ,.11.fl 14 

• 

lt 

Beyotlu, P'iruzata Mab. 6mlllı: ve 6.10.4114 
Bahçekapı çıkmazı ••- i.ytam Baak. 
lı:afı eıki numarası 14 
mük.errer 16/1 cıiadi 

Yuva ıokafı taj 26> 
4& 50 Botazicl Aoadolubisa- Katlılıcöy Va· 2'.9.4114 

n lbralaialtey sek.atı kıflar Direk. 

~~da cins n miktarları yazılı 15 kalem mefruşat satın a· 
~4:r· Bu •iktnrlar ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. İhalesi 
IY•t Paıarteai riinll ıaat saat 11 dadır. Taliplerin teklif edecek
~~· Üıerinden yüzde lS kanuni teıaioatlariylc birlikte satın al-
t, 

1

'Yonuıın müracaatları. Evufları laer ıün komisyonda rörll· 

Cınsi Miktarı 
Ay•klı •kmek taltafı 7 Adet 
Silr•lli 10 • 
~ı.ı bardafı so 

ofra biçafı 

5 odalı 1467 36 
yarım 

Urıir 
ev 6433 m2 

l 10 - Kartal Kartal yukarı 
Kasaboilu ayazmaaı 

• 18.9.941 tariHinde ihalesi yapılan 600 ton samana talip çıkmadı· 
dıgından tekrar pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Samanın döküm ha· 
liode beher kilosunun mahammen bedeli 3 kuruş ve tutarı 18000 li· 
radır. Samanın balye halinde beher kilosunun muhammen bedeli 3 
kuruı 75 santim olup tutarı 22500 liradır. Samanın teli ciheti aske· r 
riyeden verilmek şartile beher kilosunun muhammen bedeli 3 kuruı 
40 santim olup tutarı :t0400 liradır. 

Evtaf ve lıususi şaıtlar Topkapı Maltepesio4e satınalma komisyo

nunda rörülebilir. 

inhisarlar U. MüdUrlUğDnden : 

29.9.4114 

ı 60 > 

Çay fincanı tabak ve kaşık 40 • 
Ale•inyum çaydanlık 8 • 
Çıta( •o lt 

l\•vık 40 • 
Yeın k tevzi kepfesi a ~ 

~il koğuı 10 > 
'y trnelc talaatı 'o > 
Aınpul 100 > 
'y 

8 > eıxı k masası 
Sıra 1, lt 

E:kınek Colabı 1 
Sandalye 15 lt 
1•1or pcrtle 10 > 

~ •• ,,, erta •• 4 > 

ı.ı, AnkaN Vallllllnden: 
h', llllldürlltQ mütemadi tamir yol çavaılım için alınacak 1S 

~ \t.~ 1-lctin • 10. 941 tarinine rastlıyan perıembe günü ıaat 1 

'~ı lyf.t daimi cnclmerıind~ ihııl~ıi y:ıpılmak ftzere açık eksi!•
~~ ıııııılınuıt ur. 

~>'.~'lfıen bedeli (1350) lira v~ muvakkat teınioah (101) lira ~25) 
'I •teltlilerin mnvakkat temınat mektup veya makbazlarıyle 
1 ~d•aı Vesikalarını hlmileo yukan_.a adı f'Çen rün Ve saatte 

l4~, tıc.nınen Reiılitine relmeleri. 
t,~ler~ıt k•şif ve şartnameyi her gün Nafıa Müdürlüğünde röre-

ı. 

ı,, 

'"b~ı Lhw•n• aahll Sıhhiye Merkezi lkslltme 
~tk Komla~onundan: 
'ılt~İırıiıe ait Sine;> mot6rCl tekne ve makine aksamı açık ek.
~ ı~ 1•.a:ıir ettirilecektir. Keşif aetleli 69 l lira 95 kuruştur. 
J ~.. •ıt Şartnameler ıuolardır: 
<ı '"tııı· 
l ldır·' fartname, 
ltkı·ı 1 fartname. 

~ı' :ı:r. bu ıartnaıaeleri 4 kuuı •ukabilindo merkni•i• levası· 
"'tı)t bılirler. 
'Q~ e 7. 10. 941 aah gilntt ıaat 14 de Galatacla Karamustafa· 

~· tında kilı:ı m z:Ur merke.ıı satı• alma lcoaisyenu.tla yapıla· 
t ~~,k~ 
\ıılt •t l••inat •İktarı 51 lira 90 kuruıtur. 

t~t,t'-ıeh rireceklırin ltu ribi taairat yaptıkların dair bir nsi· 
'-teı· 

~ 1 ftrltır. 

'taı 
ıo ~levazım Satınalma Komisyonundan: 
i •det Tam takım gaz llmbaaı 

~Seo ~~et fiemici feneri 

~~~~''ci 
1 

• Yatalclılı: kuru ot 
~•i ' cııas ve miktarları yazılı üç kalem esya 29 Eylôl 941 
l kı,1tllııu ııat 1't de paz:arlıkla alınacalchr. 
bııı11:tın belli 2ün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda 

lllaları. 

lı ı,t -
'det ""but GUmrUklerl B•tmlldUrıuaanden: 

111Gb, 80Danın tamir ve kurulması işile a4ağıda yazılı malzeme· 
taaaa 29.9.941 puarteıi ıüoil aaat 10 da pazarlıklı ihale 

' 

İhalesi 30.9.941 sah rünü saat 11 de komisyonda yapılacaktır. 
isteklilerin talip olacakları kısımlara ait aşağıdaki kati teminatla

rından birisile müracaatları. 2700 lira veya 3375 lira veyahut 3060 
lira ile birlikte. 

• * * 17.9.941 tarihinde ihalesi yapılan 4 parti 50 bin liralık sıfır 
etinden 3 partisine talip çıkmadıfıodan tekrar pazarlıkla ihalesi ya· 
pılacak tır. 

Bunlardan bir partiye veyahut hepaine birdoıı teminatları yatınlmak 
ıuretile taiip çıkabilir. 

ihalesi 1.10.941 çarşam9a rüoü saat 10 tla komisyonda yaılacak-
tır. 

İsteklilerin ihale (Ünü ayaktan veya sahra mezbabuında 

ıartlarınıuın her birice ayrı ayrı fiat tek:lif edeceklerin uyrun 
leni ihale edilecektir. 

teslim 

ıörii-

* * * Kapalı zarf uıulile 65 ton kuru fasulye salın alıoacakhr. Be
her kilosunun muhammen bedeli 25 kurus olup tutarı 16l50 liradır. 

Evsaf vcı hu.ı;uaı şartlar Topk.otfU Maltepcsınde :.aıınıı.lma komisyo
nunda rörülebilır. 

ihale 14.10.941 salı iÜnü saat 16 da koınisyooda yapılacaktır. 
isteklilerin mezkQr ıtlnde ihale saatinden bir saat evvel muvakkat 

teminat olan 12HS lira 75 kuruş malcbu:ı:ile teklif mektuplarını uat 
15 ele komisyona vermeleri. 

* * * Unu cih•ti askeriyeden veril•ek ıartile kapalı zarf usuilile 500 
ton makarna imal ettirilecektir. Makarnanın beher kilosunun muham· 
men imaliye bedeli 10 kuruş olup tutarı 50000 lira ve ilk teminatı 
3750 liradır. 

lsteklıler ihale rü"ü 100 kilo mak:aroadan ne miktnr makarna ve· 
rebileceklerini ve kilHunun kaç kuruşa yapabileceklerini bitciirecelc
lerdir. 

ihalesi 14-10-941 salı riinü ıaat 11 de komisyonda yapılacaktır. 
lsteldilerin mezktlr günde ihale saatinden bir saat evvel kaauni ilk 

~minat makpuzile teklif melduplarıoı ıaat 10 da lcemiıyooa verme
lidirler. 

Ankara Lv. lmıruıı S•tınalma Komisyonundan 

Açılc elcsillme ile 11.000 kilo domates salçaaı satın alınacaktır. 

Beher kilosnııa tahmiu ediien fiyat 30 lcuruş olup muhammen be
.teli 3300 lira •• ilk teminatı 24d liradır. lbalesi 10. 10. 941 cuma 
rünü saat 11 dedir. Evsaf ve ıartna•Hİ komiıyoada ıörülebilir. 

(DE.VAMI D0R00NC0 SAYFADA) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
Yıldızda bulunan okulumuzun 499 lira 26 kuruş keşif bedelli ha· 

mam kazanı ve teferruatı tamiratı 6. 10. 941 tarihine rastlayan pa
zartesi günü saat 11 de Gümilşsuyunda Y. Mühendi:J Mektebi muha-
1ebesinde toplanacak olan Komiıyonumuzda pazarlıkla yaptırılacaktır. 

llk teminat 37 lira 45 kuruştur. lstelclilerin şartnameyi görmek ve 
ille teminatı yatırmak üzere Yıldızdaki Okulumuza ve pazarlık fÜnÜ 
de Y. Mühendl• Mektebi mııhuebHindı bulunmaları. (8391) 2-4 

1 - Şartnamesi mucibince • 70• ton teneke puarlılda saha alı
nacaktır. 

2 - Pazarlık 10. 10. 941 cuma rilntl ıaat 10,36 ela Kaltataıta 
Levazım Şubesint:le müteıeltkil Alım Komisyonuntla yapılacaktır. 

3 - Şartname her fÖn mezkQr Şuaeaen paruııı: ahaabilir. 

(IS71) 
• * • 

1-J 

1 - Müteahhit nam ve hesabına nilmaııe •uelbiaoe •24800·. lı:ı. 
rapit konik çivi pazarlıkla sa tın alınacaktır. 

'l - Pazarlık 30.9.941 Salı rünü ıaat 10.10 da Kaltataıta Leva
ı:ım Şubesinde müteşekkil Ahm Komiıyonunda yapılaoalctır. 

3 - Nümune ıözü a-eçen 4ubode a-örülebilir. (8434) 3-3 

Cinsi 

Şişe fırçl\s1 

Hüblon 

* • • 
i.kıilt•e 

Miktarı ıeldi rflal saati 

--- ---
3600 pn:arlık 3.10.'4!1 11.'0 

20000 ıc,.. > > 11.SO 
Listik itanda iki kallı 6 adet > • 10.21 
39X80 eb'adında 1. S. F. 300 
kavuçuk banda 2650X610X2 m/ m 10 adet > • 11.ıo 
Proın bandası 1170x 700X2 5 > :o • 10.10 
Rekor baoduı 1200x 534X2 5 • • • 10.21 
Kavuçuk banda fbüyük- bezli 25 > • • 11.ıl 

• > ckilçük> bezsiz 2S • > • 11.20 

1. - Şişe fırçaları, büyük ve küçük boy kavaçuk harulalan al• 
mune ve hüblon şartname mucibince sahn alınaealı:tır. 

il. - Yukarıda cinı ve miktarı yuılı malzeme paurlafl lüsala· 
rında gösterileo uıiıl, fiin ve saatlerde Kaltatqta Levaam Şalt..in4e 
müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111. - Nümuneler ve şartname ıöxn reçen şuHde rirllleltilir. 
(00) s-s 

* • • 
Cinsi 

Tönbeki derisi 
• bezi 
• > kırpıntı 

Köhne kola çuval 

Mikdan 

3048 
630 
122 
200 

• 
• 

adet 
1 - Yukarıda cios ve miktarı yazılı malzeme açık •Ksilt•e ile 

aahlacaktır. 

2 - Muhammen ltedeli 1013.90 lira elup teminatı lSl.09 liraaar. 
3 - MexkQr eua har fÜD Cibali fabrikasıoaa hara etY• a•h· 

rında garülebilir. 
4 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı eıyanın arttırması 7. 10.941 

Salı günü saat 10. 10 da Kabataıta Levazım Şabemlsde mllteıekkil 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

:> - Taliplerin e riio ve saatte ~. 15 ıüvoaaıe paralariyle aıealctr 
Komisyonda bulunmaları. {8405) 2-3 

- mtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direk.törü: İSMAIL GiRiT 

Buıldıl• 1•rı 11111••11• .. llat•a.... ı.t.w 
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QWOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 
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ADMJNISTRATION 

Galata, Eski Gümrfık Cad· 

No. 52 

_____ ____.,..,, 

T616phone: 49442 
~~~~~~~--~ 

Poar la Poblicite ı'adre11er 

l l' Admiaiıtration 
Journal Professionnal des Fournlsseurs et des Entrepraneurs de l'Etat Boite Postale No. 1261 

----------·-ij 

Tableau Synoptique des 

Objet de l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Mode 
dtadjudicat. 

Adjudications Ouvertas Aujourd'hui 

Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 
estimatif provisoire Cabier des Cbarı•' 

Conatructlons-Reparatlon-Trav. Pultllca-Mat6riel de Cenatruc:tlon·Cart••••tthle 

Jours Heures 

İastall. cuisinct buandcric et etuve i l'hôp. Nü- Gre a ıre 12367 35 9J.7 53 C.A.Dir.Hyrfhe et Auiıt Soa. Trabzon 5-10·41 15 -
mune a Trabzon (Cab. eh. 240 P.) (ai) 

5ii-------~--

ESKi F!YZIYE ,. 
LiSE Si YATILI 1ş1 K 

YATISIZ 

Niıantaııncia Karakol kar1111nda ,I,_ 
Ana- ilk - Orta ve Lise kıeıml•r• °'' ~ 
Tilrkiyenin en eski huıusi liıesi411ir. Kayıtl ve tecdidi ~~ ~ 
her rün müracaat e4ileltilir. Tarifname isteyiniz. Telef•O· 

\ 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

~'" Killi• Askeri Blrllklerl Sat1nalma Koml•Y0 "" 

Erzakın Muhamm"n Muvakkat 
Trav. terrassement et constr. chauuee (Cah. eh. 4 L.) 
Repar. bitiase 

Pli oaob. 250000 - 13750 - Dlr. Trav. Pua. Tunoeli 7-10-41 15 - Cinsi Miktarı Bedeli Teminatı 

Ekailtmeni n 1,,ı tarihi güoii 

La mosquce de Kafesçi Bekir·ıituee ıur la route 
tie Kuımpaşa-Halıcıerlu sera cıoopee et re· 
pare 

Trav. repar. de• eaux sales de la cave 
Conıtr. pave en beton 
Conıtr. escalier 

Publique 7254 60 
> 799 53 

Gre a •re 
Publiqae 

• 
1805 'o 
2075 66 

C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 
59 96 Com. Perm; Municip. lstan9ul 

6-10-41 11 - Kilo Lin Lira krş. 
13-10-41 14 - S. eti 150000 42000 3150 

Saman 450000 18000 1359 
K. et 500000 35000 2~25 

879 42 Cem. Aoh. Milit. Eski4elıir 30-9·41 10 - S. yatı 20000 31200 2340 
135 42 Municip. Erbaa 9·10-41 14 - Odun 1800000 34000 4050 
155 67 C. A. Minist6re Aff. Etrang-eres Aok. 10-10·41 10 30 Sabun 13000 9100 68.l 50 

9 
3·10-941 cunı• 

• • 

• 
> 

Nohut 45000 9000 675 
Mercimek 23000 5290 396 75 

Produlta Chlmlques et PharmaceYtl11uea-lnatrumente Sa11lt•lre&·Fournlture 11eur He11lt•ux • , 

Medicaments et articlea ııanitaireı pr. l'hip. des Publique 2689 93 201 74 C. A. Dir. Hyıi•ne et Assist Soo. lst. 1-10·41 15 -
Enfants de Şişli: 126 lota 

Electrlcil6·Gaz-Chauffege Central (lnatallatlon et M9"rlel) 
Ampeuleı: 50()0 p. Publique 1920 -

• 
t • l 111• n E'r t - Ct uı•5"re• • Tlseue • Culra 

Essuie·main: 3500 p. 
Etoffe en laine couleur cafe: 50000 m. (Cala. oh. 

850 P.) 
Etoffe coul. azure pr. babits de sol411atı: 10000 m. 

(Cah. eh. 1'0 P.) 
Botteı: 25 paires 
Habih: 12 complets 
Confection costume pr. homme: 57 completl cH-

t ume-tailleur: 3 completa 
Eteffe pr. habits ıris fonce: 116.10 m. (aj.) 
Etoffe pr. paletots: 42,75 m. 
Eıcarpinı: 43 paires 
Esıuie·corpı pr. bain: 800 p. 

Gre i gre 2275 -
• le m. 3 40 

37510 -

Publittue 625 -
le compl. 20 -

600 -

Gre i rre 

928 80 
299 25 
344 -

2000 -

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux-Taplaser1e ete. 
Armoire pr. dossiers: 6 p.·table: 3 p.-table de bu· Gre a i"C 

reau: 1 p.•armoire i casier pr. dosıiers: 1 p.-
ohaiae: 6 p.-pendule: 1 p. 

144 - Mıaoicipalite Ank . 10-10-41 10 30 

341 2S Cem. Ach. Min. DM. Nat. Dep. Aviat. 29-9-41 11 15 
19500 - Cea. Aoh. Mio. g•f. Nat. Anlc. 29-9-41 10 30 

5625 - C. A. Min. i)ef. Nat. Depart. Aviat. 2-10-41 10 -

46 88 Com. Perm. Municip. İstanbul 
Munic·p. Ank. Dir. Restauratlon 

45 - Miniıtcr• Economie Ank. 

13-10-41 14 -
26-9-41 11 -
1-10·41 14 -

69 66 Mini.tire Comınerce An k. 6-10·41 15 -
22 4, > 6-10·41 15 -

~ ~ C••· Ac:. Min. ll.ı. Nat. D!part. A•;at.~~~-~~ :~ =ı 

- - Com. Aca. lnte • .ı. Milit. Aok. 3·10·41 10 -' 

Traveaux d'lmprlmerle - Papeterle - Fournlt•r• de Bureaux 
lmprimcı: ~ lota Gre i. gr~ - - C. A. lotend. Mılit. A ok. 3·10-41 15 -

Sola de Constr&ıctlen. Planche•, Charpente 
L'ıdjudication qui devait avoir licıı le 29.9.941 pr. 

l'acbat de 1500 m3 de tronc de moyer a ete 
annulee 

Boiı do coaıtr. en aapin: 20 m3 id en •~m•: 10 m3 -

Tranaport • Chergement • D6char9ement 
Tran1port ceke de l'usine de ru de Kadıköy a Gr6 a 2 re 

l'hôp. de H.paıa: 1500 t. 
1 raoıport coke de Dolmababçe a l'hôp. de Gü- , 

müşıuyu: 400 t. 
Tranıport coke de Yedikule a z. Burau et i l' • 

hôp. do Y edikule 

--
1800 -

Traoıportı boiı: 3800 m3 Publique le m3 3 50 

Combuatlble - Carburant - Hulle• 

charbon de terre crible et tranıpert: 250 t. (aj.) 
Bois: 684 t. 
• ı 340 t. 

Charbon lirnite: 2000 t. 
Boiı: 444 t. 

Dlvera 
Tuyau pr: peile: 130 p.-coucie pr. tuyau: 10 p.~ 

coude pr. poele: 10 p.·coude pr. l'exterieur: 
15 p.·ırille: 8 p.·chaptau: 15 p.-plateau: 2 p.· 
rlace: 10 p.·bracelet: 50 p.•pelle: 15 p. 

Etui en teile impermeeble pr. inılruments de lor· 
tificatiooı 

Fer blanc: 70 t. 
Bicyclette: 13 p. 
Articlu pr. auto 
Ficelle pr. emballaıe: 25 t.·id pr. ltillets: 500 k.· 

id anglaise: 3 t.-corde pr. drapuu: 90 k. 
Vitre: 400 p. (ai.) 
Cbarrue No 6-7: 150 p. 
Sable: 16000 m3 
Cailleux: 1600 m3 
8riqu11: 600000 P• 

Gre 1 gre 
Pli cacb. 

, 
• 

Cre a gre 

Gre a rre 

Gre a rre 

Gre i gre 
Pli cacb. 

Gre i gre 
Publique 

• 
Pli cach. 

5395 -
8550 -
5100 -

17000 -

498 -

14619 -

2000 -
5200 -
4800 -
4800 -
9000 -

- - Coa. Aeh. Dir. Gea. Fab. Mil. Aok. 

135 - Manioip. Aolc. 30.9.41 10 38 

Com. Acah. Commancl. Mil. lıt. Fındıklı 30-9-41 10 30 

ll 30-9-41 11 -

> 30-9-41 11 30 

Chef Revir Eıtpl. P'oriıt Etat Abant 6-10·41 14 -
Keremah 

• 404 62 1'ir. Ecole Normale Jeunes 
1282 50 Com. Acb. Milit. Milas 

Filles lıt. 2-10-41 
15·10-41 
15-10-41 

11 -
16 -
16 -
11 -
15 -

765 -
2250 - €om. Acb. Milit. Erzurum 
1499 - C. A. Milit. Gelibolu Taşçılar Cad. 

- - Dir. Pr. Douanu lst. 

13-10-41 
1-10-41 

29-9-41 10 -

C•m. Aob. Min. Def. Nat. Ank. jusqu'au 30-9-41 

Cem. A. E.ceıı. Menep. Kalta .. che 
176 - Chef Depôt. Aviat. lst. a Yeşilköy 

C. A. Command. Milit. lst. Fın•ıklı 
1096 43 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H.paıa 

10-10-41 
9-10-41 
29·9·41 

13-10-41 

10 30 
14 -
10 -
15 30 

150 -
390 -
360 -
360 -
675 -

Municipalite Ank. 
Vilayet Ank. 
6 'me Exploit. Ch. 

• 
1 

30-9·41 10 30 
Lundi et Jeudi 15 -

Fer Etat Adana 8·10-41 14 -
8-10-41 16 -
9·10-41 15 -

• 
K. fasulye 45000 13050 978 85 
Pirinç 40000 20000 1500 
K. setan 20000 1600 120 

Kilis birlikleri için yukarda yazılı 11 kalem euaıc, yoıP 
rukat eksiltmeye konulmu~tur. . . e~ 

Şartnameleri komisyondadır. Görulebilir ve alıaabıhr 
askeri sahoalma binasında yapılacalttır. titf 

Açık eksiltmeler için muvakkat teminat makbu•u ve 

sı vesikaları retirilmeli. ~ıif 
Kapalı zarfla eksihmeler için yukardaki vesikalarını te ,l 

larını yani kapalı zarflarını ekaıltme saatlarından bir •••1 ~ 
siksi21 olarak koınisyorı başkarılığ'ına makbuz mukabilinde I•" 
maları ekıiltme ıaatlarindc da komiııyonda haz.ır buluno:ı• 
lunur. 

- "' Tekirdal A•keri Satlnelma Komisyon"" I~ 
Tel ltalyah itin ton k11ru Gt pazarlıkla alınacaktır· /., 

eyltl 941 cumartesi gilnü saat 13 de Tekirdaj' S•·.1,~ yapılacaktır. Toplan olmazsa parça parça da ihale edl ,, '' 
kirtiağ'ında naotöre tahmil muh.amıaen fiyatı 5,5 kur11\ 1o/ 
minat 8250 liradır. Şartnameleri Ke. da rörülür. iıt• 
gün ve ıaatte Ke. na mdracaatları. 

latanllul Beleıllv••lnllen: 

Tabmin_b.:_ ille~:'.:_ IPİlı 
533 00 39 97 Fatihte K1rk9eı111e Sekbanbaşı lbrı6 

hallesinin Kendir sokatında 14, j 

ev enknı. t"1' 
600 00 45 00 Fatihte Kırkçeıme mahallesinin ı<ır 

katıııaa 16 numaralı ev ankııı•· fef 
''40 60 70 50 Fatihte Kırkçışme maballesinın Ne 

18 numaralı ev f'nkaz:ı. ,$1 
Tahmin beciellerile ilk teminat miktarları yukarıal11 1 11,ı' 

ça ankaz satılmak üzere ayrı ayn açık arttırmaya konullll &I 
nameleri Zabıt ve Muam·laı miidürlütıi k lt!minde ıöril!: f·J 
10. 10. 941 cuma rünil sııat 14 de Daimi Eaciiın80 1 r 
tar. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplar ile ib•' 
ayyen saatte Daimi Enoilmende bulunmaları. 

": Kızll•r Cemiyeti Umumi Merke:sıntıl' 8 . ıı 
50 ton !tadar teneke kırpıntı salılacaktır. Talipler~ıı t.4' 

rörmek üzere Ankarada Yeniiebirae Kızılay Umuını pi° 
lıtanbulıh Kızılay Cemiyeti Depesu Mudürlü2'üne ıniir•"' 

Gaziantep V lllyetlnden: fı• 
1• ~· ·1 Nafıa aobarında mevout 150 lıra 11ı11luın 'Den b~de ı I• ~J 

nuna elverişli olıuay.u miidamel ikı dış v" bir iç la4 tı~ t 

kuruı muhammen bedelli 70 adet müttamel boş heoır:io 
15 rüıı müddetle aatılığ'a çıkarılmıthr. 4 ı 

Tali,,lerin münakasaya iıtirak edebilmesi içiıı 2-10·91 ,,11,ı 
rüail saat 10 d.t Vılayet eacümenino müracaatları itin 1 

Belediye Sular ldaresladeP: / 

idaremizin Ka2'ıdbanedeki Üzininde bulanan saçt•0
111 

kadar boş klorör di ıo fıçn1 açık arttırma ile satılıc~,~ıiıf 
Arttırma 6. 10. 941 pazırtesi günü uat • 10> da 

servilerdeki idare Merkezinde yapılacaktır. ~ nt•o-' 
Fıçıları ıö mele iıtlyer.ler Ki~ıJh ınedeki Uzinimiz= 111 

lirler. 


