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~-----------------
iDAREHANE we MATBAA 

Galata, Eski Gtınarlk Caddeel, 

No. S2 Hasaıl Daire 

iLAN ŞARTLARt 

ldarebanemisde rorlfiltlr 

Teleto111 49442 

Pona kahin No. 1261 

um Tüccarların ve Müteahhitlerin meslekt 

.. teşkilatı 
şletilecek 

EKONOMiK HABERLER 

Toptan mal satışı azaldı 

lıın•ar, Emlrler, Teltlfller • 

lstanbul Fiat Murakabe Komisyunandanı: 
115 No. lu ilin : 

pepir· laa diter tehirlerimlze 
lllr bir ı;ok lauıuıiyetleri var• 

defe en ııenit nakil vuitı· 

Son zamanlarda lstanbulda ma· 
nif atura, llıtik, kösele veıaire 
üzerinde toptan ıabtlar çok aul
mııtır. Eskiden toptan İf yapan 
bir çok müe11eseler timdi yalnız 

Bu ilanda markası ve numarası teıbit edilmit olan k~ 
leri toptan 120 kuruı perak~nde 14S' karuıtan safıfaoaktır. 

WJ6k bir merkezi olan ph· 
ııataaaa kalaba•ıtı ile tev• 

lt•itliti ba ıiakü tetkilihn 
bir zaruret tetkil etmek· 

Heyeti ka-
t•tkil olunan iaıe me· 
ııı lıtanbul ıehri için 

bir ilçüde kurulmamıt· 
z. .. n ve itlerin tarzı 

...... ispat etmektedir. 
.._ ıqe itleri hiç fipbe· 
·~ tehirlere benzemez. 
lr.a.ateti nerelerde fula 

'-' or.ıarda ona gire ber 
tey bir çok hususiyet· 
• Bu huDIİyetlere röre 

'-lbirlerin verecetl neti
._~•fa müspet olmayabi· 
.._b11l dahi ayni vaı:i-

1.te teıkilih barDnkll 
İle iatenilcliti ve bek· 

randımanı •eremez. Kad-
t, yahnz memur ta· 

detıldir. 
ar uıcak malOmat ve 
Diıpetıne lf6re randı
'lir. la., iti tamamen 
IDevau ve mablmatına 

l.ır iıbr. Ba öyle bir 
ki. ancak ikıiaadi bil~ 

•le bal ve fuledilebilir. 

1 puakende satış yapmakta ve el
lerindeki atoklaran daha genif 
miktarda piyasalara çıkarılmuı· 
na mini olmaktadır. Bunun bir 
sebebi de perakendeci karını da 
almak istemeleridir. Bu vaziyet· 
ten bilhassa Anadoludan mal al· 
mak için şehrimize relen tacirler 
milteessir olmaktadır. Çünkü 
bunlardan bir çotıı iıtrdlkleri 
kadar mal alamadan lıtaobuldao 
dönmektedirler • 

Mürakebe teıkilih, ellerinde 
mal oldutıı halde satmıyan 
bir kaç toptancı mataz.a bıkkın· 
da tahkikata başlanmııtır. 

Bu müesseseler ellerinde gayet 
az miktarda mal bulundutandan 
ihtiyacı idare etmek mecburiye· 
tinde buluaduklarıoı iddia etmek
tedirler. 

Otomobil llstiQI tsvziina 
başlanıyor 

Otumobil listiti tevzi listele· 
ri hazıtlaamıı ve laıe Mtldürlr!· 
ti bina11nda alikadarların göre· 
bilecetl yerlere uılmıthr. 

Panıteel rtıntl taksi ve basaıi 
otomobillere, .. ı. rllnl de kam• 
yonlara liıtık tevzi edilecektir. 

Ank. Valiliği: 
Okul binaları tamiri 1901 
Oiapaneer binuı tamiri 1902 
Yol inı. 1897 

Ank. Jandarma Genel Komut.: 
Sıtır ·ti 1895 

Ank. Bölge Sanat Okulu: 
Teknik kitepları 1900 

As'.r. Fabrikalar U. Müd. SAK.: 
Oksijen 1905 
Yazlık elbi•e 1905 
Balıkesir Orta Okullar SAK 

Erzak, Hbze, ekmek ve 1adeyatı 1900 
Kok kömürü 1900 
Bandırma Ask. SAK 

Odua 1907 
Bulııur, •ıtır eti ve k. ot 1907 

Borsa Ahmet Vefik Paıa 
Ekmek 1888 

Barsa Ask. SAK 
K. ot 1910 

Çanak. Aık. SAK: 
Sıtır eti l 897 
Od D 1898 
Sıtır eti 1898 
K. ot 191J 

Çorlu Ask SAK.: 
Odan 1905 

D. D. Yollan: 
Bakır izole tel ve kablo 1897 
Gaz bezi 18 }7 

Hast.: 

Demir karyola çift katlı 1897 
Tuf'ye edi mit pamuk yatı 1898 
Bezli liıtık levba 1S98 
Sönmemiı kireç 1899 
Tq 1900 

Oeais Lvz. SAK 
Yatalrbk k. ot 1910 
Muhtelif kereate 1910 

btabDtGn bu mevzudan 'e:::=::!!!!!!!!!!!!:i5::!!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~• Gaz lambeıı ve gemici ft:neıi 1910 
itte banan içındır ki ıaıe Diyarbakır Ask. SAK 

kadrosu reııiıletilecelt olur. yoku h" hangi bir mub- F o tin 1898 
bal bu itlerde iktisat tekir hafif bir ceza ile itin ıçın· D. Bayazıt Ask. SAK.: 

b •eya ticaret m!ıkte• den çıkabilecetine kani ise, onu Sadeyatı 1910 

la~it,IDİf olanlafl iııtıhdam 1 ld · k b' K. fuulye 1899 ~ tuttuta yo an çevırme ıraz Devlet Orman lıletmeıi Düzce 
ıehr. rüç olur. Muhtekir, kaDDndan a· Revir Amir.: 
ıap teıkılitı kendi mumi bakımdan korkmalıdır. Ve 

ayni aamaacla fıyat mi- bilmelidir ki, kentli baıiı menfa· 
de al•akta oldu- tına devlet otoritesi biç bir .akit 

lire bu teşkilibn vazi- ' milsaadekir defildir ve olamaz. 
tin ebemmiyet keab- laıc t91lulalında mürakabeuın 

'· Bu bakımdan da va- muntuam olarak temadisi luım-
l ederHk yine it be· 1 dır. Fikrimisoe yalnız benaio, pet-

"e baprmak için iktisatçı- rel, makine yatı, lı.aaçak, çivi ve 

Çıralı çam azmaları 1905 • 
Emniyet U. Müd.: 

Elbiae diktirilmHİ 1898 
Erzincan Ask. SAK 

K. ot ltJ'i7 
Sadeyatı 1895 
Erı:aram Aılr. SAK.: 

Odun ve ııaz 1896 
Harla U. Müd.: 

K, ot ve Hmao 1911 
Hadımköy Ask. SAK 

Sadeyatı 1911 
Kok kömürü ve odun 1906 

Hariciye Yek.: 
Merdiven İnf. 1894 
lılahiye Ask:. SAK 

Sadeyatı H ••tar eti 1895 

lat. P. T. T. Müd.: 
Kolc;n teai•ah 1899 
Yaka iıareti 1898 

lst. Belediyesi: 
Biaa. ve dükkin aalraıları 1910 • 
Di•paoser bin .. ı tamiri 1910 
Kabetaı pisvarırun ookHn kalan k •mı 

iot. 1900 
Süt, yoj'nrt, Hdeyatı, Hbun, •oda, ka· 

ru erzak, yaı sebze ve et 1902 
Odua 1902 
Otobüa itletme imtiyazı 1902 

lst. Gümrükleri Baımüd.: 
Pantalon yelek ceket v. a. 1907 • 
Soba malıemni 1911 

lst. Komot. SAK 
Giibre 1911 • 
Oto malse-ı. 1911 
Çorbalık mercimek komprimeıl 1909 

(at. Defterdarlağı: 
A"tl897• 

tst. Hava Mıntaka Depo Amir~~ 
Branda bezi 1903 
İzmir Defterdarlığı: 

Yıtak yorpa yutık •· •· 1899 • 
K.ra Ask. SAK 

lıler.U.ek 1897 

Kiitabya Vakıflar Müd.: 
Hamam tamiri 1888 

M. M. Vekaleti: 
Yüz hıvluıu 1911 
Otomobil 1910 
Şiıirme makinesi 1910 
YüDlii kumaı 1911 
Dut lavman cihaı.ı mıltdarol 1abuDo 1865 
AeetoD 1897 
Vazelin 1897 
Elbi .. diktirilmHI 1910 
Evrakı matbua 1898 
Nıtde Valiliti 

Şose lamiri 1909 

.:>ıvas A~k. SAK 
Sadeyatı 1888 

Teknik Okulu SAK 
Muhtelif enak 1896 

H. H. 372 
H. H. 287-286 
M. B. Çunlda 301 
C. Y. 
U. O. Şakir 
A. A. 
M. A. 
S. Y. L. 
H. Y. 

Süt er 
302 
'.l95·296 
581 

30 

H. A. pernir tariadnl .. tka 

MUNAKASAL'AR 
lnfaat-Tamlrat-Nafıı lflarl-M•lzama-Harlta 

Eskl,ehlr A$ker1 Satan Alma Ke1nlere111111tla11 : 
Bod111m katındaki pis suların tecrit itleri puarlıkla ebİlt••J• 

konmuştur. lbaleıi 30.9.941 salı giinil aut 10 da Esldplıir'8 ..._.. 
satınalma komi•yonunda yapılacaldır. llk teminatı 879 lir 42 ka· 
rotlar. Taliplerın belli nkitte komiıyoua gelmeleri. 

lat.nbıd Komut.nhlı a.t111•I•• ..... .,..,. .... : 
Keıi.f bedeli 72M lira 6Q karu -o&-. w binaeııı t..u; f.lf.$>41 

pazartesi günü saat 11 de açık eksiltme aaretile ilaale edileeeldir. 
Kttif bedeli 7254 lira 60 knruıtar. Şartname ve ketif •wUp ... _. 
komisyonda görülebUiJ. lsteklilerin beUi tlo. ve ~ ... _.. .... . 
kalan ile birlıkte Fındıklıda satın alma komisroau°' ~ 

l•l•nbul Beledlr••l .... n ı 
Kanmpaıa • Halıcıotlu yolu üzerinde bıalunan Kafesçi Bekir ca• 

miinin kesilerek tamiri ıti açık eluiltmaye konıılm .. tar. Kepif ieMlt 
799 lira S3 k JrUf ve ilk teminatı S9 lira 96 kan11tu. IÖftl n 
şartname Z1bıt ve \1uımeJi• MiUOrltltil ~aleınin~ r&rtUe&fffr, ~ate 
13. 10.941 pazartesi rtınü uat 14 tle baimi iocilme1de yapalaöaitu. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarUiİdcMD ıe
kiz gün evvel Beledi ye Fen lıleri Mildllrlltlne mlraoaatla alaeaklan 
fenni ehliyet ve 9U yıh:ıa ait Ticaret Oılası veıillalaril• ilaalJ rl· 

16rtHlt • .')Onra ba it· sair etya delil de daha zıyade Sa• 
i bakımdan çok ylk- ruri havayicten olan rıda madde· 

'1._el~, tahsil ve terbiyesi leri ile ıiyim maddeleri iaıe teı· 

Ye-ai 1889 
PırİDÇ 1895 

Eskiaehit Ask. SAK: 
Yol iuı 1898 
Treıuar H heli çukurları int• 1898 

Ezine Ask. SAK 

Tophane Lvz. SAK 
Kunduralılr vaketa 1909 
Gergi ipi 1909 

ı nü muayyen ıaatta D.ıaıi E.ocüai 9nde baluamaları. 

'"9&1ili aevc.at ve muaad· kilitının milrakabeıine dahildir. 
'-tın istıbdamı bir :ura· Bilbaua fakir ve orta halk taba· 

•dit. Y oba h.. f ıklrle· kasını ali kadar eden cihetler bun· 
kalacak aoktai naaar- 1 lardır. Hatti lhtiklrdaa en çok 

t.,;t kalacak tllltilnceler miUeeuir olanlar da yine bittabi 
~akıt möapet ve faydalı bunlardır. Zenıfoler için ba nok· 
°te•in edemez. ı... it· talar ikinci derecede kalabilir. 

tiae.i niıpetiocle milnka· Şehrimiz iqe tetkilitını renit· 
ebemmiyet kesbet· letirken oaura dikkate ahnmuı 

• Mlrakabe iti iateye llzım olan bir PJ daha nrdır : 
Da rön ber iki te.r 1 Mttracaat lıttlrolu. Her banri bir 

elden idare edllecetin· it veya ihbar için bu büro meıı
rta •ilıati t tlıblllün .,.

1 
rol olmalı ve ihbarlar dahi dabıl 

•• ehemmiyet keapede· oldutıı halde btıytlk bir ketumi· 
yet içinde faaliyet göstermelidir. 
Bundan mabat tüccann ayni u
manda ticari haysiyetini kırabi
lecek veya bir ticarethane bak.
kında dedıkodu7u mucip olabile
cek yaziyetlerdeo tevekki oluna

..... 
ltevcat vesait ve ted• 

•Ulınaneat imkanı baluaa• 
0 

k•an ceul, ıanl ve e· 
•ltte •8rleaat ararl 

bilmeaidir. 
Hiç bir fert piyan hayatında 

kendine taria edilmesini iıtemeı:. 

Tariz mutlaka ı~sle olmana da 
ne kadar olsa dedikodulara yol 
açabileceti itin haysiyeti kırabi· 
lir ve batti ran1enyeman sicili• 
ne de ııeçerek kendisini hem mi· 
nen hem de maddetea mDtnarnr 

eclebiHr. 

Sıtır eti 1910 
Makına 1911 

Gaziantep Ask. SAK.: 
Samaa, k. ot ve mercimek 1895 

Gelibolu Aalr. SAK: 
Muhtelif erzak 1896 

Çanta f iyatlan 
Mekteplerin açılmasile çanta fi· 

yatlannda birdenbire gayrı tabii 
bir yikaelme baılamııtır. Bir ay 
e•vel 2 liraya satılan küçük çan· 
taların fiyatları yüzde 50 derece
sinde ytlbelerek 3 liraya fırla

mııtır. Bu sebeple Mürakabe Bil· 
rosana her rtın telefonla mtltead
dit ıiklyetler yapılmaktadır. 

Milrakabe memurları son hafta 
zarfında 'lO ye yakan çanta it.ti· 
lı.irı tesbit etmiılerdir. 

Nohut flatlan yükseliyor 
Nohut fiatlarında ıOratll bir 

ylkaellt ıöae çarpmaktadır. Ve· 
Wet tarahadu ba macldeal• fi· 

KamyoD ve motoaiklet 7edek 
1907 
Trabzon Aslr. SAK.: 

Bulpr 1911 

Van Ask. SAK 
Sıtar eti 1900 

Yalova Ask. SAK.: 
Saman 1899 

parçalan 

atlan te1pit etlildiji halde tor 
tan aatıılar 10,5 kuruttan 13 
kuruşa kadar yilluelmiıtir. Bu· 
na Yunaniıtana Kızılay tarafın• 
daa yapılan ı~vki7atın tesir et· 
tiji tahmin edilmektedir. 

Odun ihtlklnna karşı 

tedbir almıyor 

Odun meaelui Belediye lkti· 
sat mildtırlltl tarafından yenidea 
tetkik olanmafa baılamııtır. O· 
daaculana bilha1aa çifte fire ib· 

tikirı yapdrlkta oldıaklan anla• 
ııdıfındao buna mini olacak ted· 
birler alınacaktır. Odan narbınıa 
yeniden teabiti de dtlttln8lmek• 

tecllr. 

1 

1 
Keılf bedeli 1805 lira 60 karutlao ibaret Erbaada, rP~ 3N 

metre aı:anlutonda bdton kaldın• inpatı açık euiltm.,, koaal• ... 

tur. 
Eksiltme 9. 10.941 perıembe gtlnü saat 

yapılacaktır. 
Teainatı 135 lira 42 kuraıtar. 

Şartnamesi paraıuı: Erbaa belediyesiadea alınır. 
isteklilerin mezkOr ırtınde Erbaa belediye •tl .. ııüae 

etmeleri ilin olunur. 

Harlclr• Yekaletl11t1en : 
Hariciye Veklleti binası medhal merdiveninin te•l~ea !~,..-

açık ac;ık eksiltmeye konulmuıtar. ' 
Kanuni ehliyeti haiz iıteklilerin keıifname ve prejeJ.İ f.efi';!j •e-

kilet levazım mildilrUlttınde rirebilirler. . 
Ketif bedeli J.075 lira 66 kuratı•r. . 
Mavakkat teminatı t$5 tira 61 iarqt•r. 
lı.Ale tarihi 10.10.941 cama rllnl ıaat 10.30 dadır. 
lbale mahalli Hariciye Vekaleti aatıQ.ı.a kemiı,_Mar. 

ilaçlar, Kllnlk va lapınçlyar~A--L~ 
leta ... I 81hh1 MD•a .. eeler Aliltwma Ve ...... ................ : 
Şiıli ~ak butabaneıinin 126 kalem iliç ve l\btd matü.:eı tılt • 

biyesi açık eksiltmefe koDGlmotlur. 
EIEllltiıi• 1.10.941 tar .. mba atol hat 15 ele titaa119l •ı 



1 MONAKASA GAZETESı 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri 

A) Münakasalar 
ln .. at. Tamirat, Nafia ı,ıerl, Malzeme, Harita 

lılc.ilip Mrk. ilk okulu çahsı inş. 
Şose tamiri Çornm-lıkilip yolu arasında: 2172 m. 
Tapu binası tamiri 
Guipaıa okulu tamiri 
Beton ıose tamiri 
Ank. civarinda inşaat işi bert. 106 k.) 
Şehir stadı futbol sahası, koşu pisti, drenaj kanal· 

)arının yap. ve 11ha ile pi.tin tertip ve tanzi
mi iti (temd.) 

Aok. istasyonu civarında yap. fişekhane iıtaayon bi
oaıi)e revir ve 7atakhane ltinım inf. (fart. 365 kr.) 

aç. eks. 
.. 
.. 
> 

kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 

3168 39 
9824 39 

797 02 
1220 38 

18671 90 
:l1149 50 
13760 29 

73000 -

lllçlar, Klinik ve 
Su\fat dolomin: 100 t. 
Gaz bezi: 20000 m 

ispençiyari allt Haetahane Lvz. 
kapalı z. 40000 -
aç. eks. 4500 -

Toz niıadır: 1 t. > 950 -
Kalıp nişacbr: 500 it. > 300 -

l.lektrlk Hava11azı-Kalorlfer (Teslaatı ve Malzemeal) 
Oi&el deniz motörü 15-30 beygirlik 

Mensucat, Elbl•e, Kundura Çama,.,, v. •· 
Keten elbise: 5000 tak. 
Elbbe diktirilmesi: 400 tak:. 
Palto dllttirilmesi: 175 ad. 

kapalı z. 
aç. eks. 

beh. 18 50 
beh. 18 -

237 70 Çorum Vilayeti 
736 85 • 

59 78 lzmir Defterdarlığı 
91 50 İzmir Vilayeti 

1400 39 izmlr Belediyesi 
1586 21 M. M. Vekaleti Hava SAK 
1032 03 Tekirdağ Beden Terbiyesi Bölge Başk. 

4900 - D. B. Yolları Ank. 

3000 - Aak. Belediyesi 
337 50 ist. Vakıflar Direk. 
71 25 D. D. Yolları H. paşa 
22 50 • 

Menin Liman işleri inhisar T. A. Ş. 

Etibank lst. Bürosu 
555 - Yüksek Mühendis Mektebi SAK 
237 - • 

Pamuk ve yün karııık çorap: 50000 çift 
Hım deri: 1050 k. 

paz. 
paz:. 
paz. 

çifti o 36 75 :t756 25 M. M V. SAK 

Portatif çadır bezi: 500000 m. (şart. 31.25 L) 
Pençelik kösele: 21079 le. • 
Elbiıe imaliyesi: 650 tak.- palte : 400 ad.· kasket: kapalı :r:. 

~00 adet 

k. 3 30 260 - Tophane Lvz. SAK 
m. 1 25 M. M. V. SAK 
k. 4 - Tophane Lvz. SAK 

224S6 - 1683 75 D. D. Yollan 10 cü İşletme Müd. 

Günü Saat 

3-10-41 
3-10-41 

13-10-41 
9-10-41 

10-10-41 
3-10·41 

13·10-41 

13-10-41 

14-10-41 
6-10-41 

13-10-41 
13·10-41 

ıs -
15 -
14 -
11 -
16 -
11 -
14 -

15 -

11 -
ıs -
14 30 
15 -

13-10-41 11 -
13·10-41 10 30 
:.l9-9-41 11 -
3- L0-41 14 30 
1-10-41 10 30 
2-10-41 15 -

13-10·41 14 -

Kaptan kaputu: 60 ad. paz. 1800 - Giiınrük Muhafaza Genel Komut.SAK 14-10-41 11 -

a ~lll)e, ltto ve ev E\)eaı, Mu.anılıa Hehv.a. 

Soba halk tipi no. 2: 3 ad. pız. 

Keı eate, l•ht• ve ••ret 
Cevir. tomrutu: 1000•1500 m3 (şart. 413 kr.) paz. 

Nakllwat, Bo••ltma, YUklotme 

kömür nakli: 500 t. 
Moloz nakli 

aç. eks. 

• 
lftehr11ket, llenzln, Mekine r•ll•r• v. s. 

Odan: 2276 t. k l apa ı z. 

MUteferrlk 

Liıtlk ·levha 3 m/m kahnlıfında: 100 m.·2 m/m: 
50 m. 

Terazi: 1 ad. 
Muhtelif marka otomobil motosiklet ve kamyon-

l•r için malzeme: 15 parça 
Mukana masura: 4000000 ad. 
Boru (pirine nya bakır) 
Sabıt ıoliıyon: 4 t.-enamelin: 5 t. 
Bal111~mu: 2 t. 
ipek eltk bni No. 5: 30 m.-No. 6: SO m.·No. 7: 

50 m.-No. 8: 50 m. 
Çadır kolanı 50000 m. (milteabbid nam ve laesabına) 
Bakır veya emaye çay ıbrıfı: 15 ad. 
Torna tnrihı milceddet veya az kullanılmıı 1 ad. 
Galvaniili demir HÇ levha 0.8·1 m/m 20 t.- g.ılva· 

oi~li demir tel 2.5 m/m: 4 t.-2 rD/m: 2.5 t. 
(Şart. 133 Kr.) 

araak, Zahire, Et. Sebze, v. •· 

K. otı ~76 t. 
> 560 t. 

Sadeyafı: 6 t. 
Saman: 400 t, 

K. ot: 400 t. 
Saman: 150 t. (tend.) 
Sotan: 20 t. 

aç. eks. 

> 

kapalı z. 

paır:. 

paz. 
> 

.. 
> 

• 
> 

kapalı z. 
, 

paz. 

• .. 
aç. eks. 

> 

paz. 

82500 -

8935 -

3000 -

750 -
18905 -

16000 -

9539 60 

1398 50 

5000 -

2500 -
2b500 -

20160 -
19600 -
10800 -
22000 -
28520 -
4500 -
1200 -

- - inhisarlar U. Müd. 10-10-41 9 30 

10750 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Aok. 3-10-41 14 30 

60 - Yillcsek Milheodis Mektebi SAK 
670 13 lst. Belediyesi 

1707 - Mutia Ask. SAK 

225 - D. D. Yolları Haydarpaşa 

56 25 inhisarlar U. Miid. 
M. M. Vekaleti SAK 

1200 - P. T. T. U. Mild. Ank. ve lst. 
Deniz Lv. SAK Kasıır.paşa 

1430 94 
Tophane Lv:ı. SAK 

209 77 > 

375 - J 

• 
375 • 

3975 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

1512 -
1470 -
810 -

1650 -
2139 -
338 -

90 -
1540 -

3000 -

Van Aık. SAK 

Bolayir Ask. SAK 
, 
> 

Çorum Ask. SAK 

Çorum Ceza Evi Müd. 
İzmir Lvz. SAK 

• 

13-10-41 
13-10·41 

11 15 
14 -

13-10.41 ıs -

13-10-41 14 -

14-10-41 10 ~ 
2-10-41 15 -

13-10-41 16 -
30-9·41 13 30 
29-9-41 14 
30-9·41 ıs 

30-9-41 1~ 30 

30-9-41 
3-10-41 
3- t 0-41 
6-10-41 

10-10·41 
10-10-41 
3-10-41 
3-10-41 
3-10-41 

10-10-41 
l 0-10-41 

15 -
15 30 
15 
14 -

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

13-1C-41e kadar 
29·9-41 15 -J 
2-10-41 10 -

içtimai Muavenet Mildürlilğü binasında kuruiu lco'11isyo ıdı f 
cakhr. .. 2fl 

tıbbiye ıçın Muhammen fiat 126 kalem ilaç ve malzemei 
ra 93 kuruştur. 

Muvakkat teminat 201 lira 74 kuruştur. 
istekli ler şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. k•ll 
istekliler 1941 yılı Ticaret odası vesikalarile 2493 sayılı 11 

yazılı vesikalar ile bu işe yeter muvakkat teminat makbul '°8t1arı
ka mektubile birlikte belli gün ve saatte komisyona müraaa• 

Ankara Belediye&inden : . ıs 

Su işleri ihiiyacı için almak olan 100 ton Sulfat Dotaıı:ıın 
müddetle ve kapa lı zarf usulile ek~iltmeye konlllınuştur. 

\Juhammen bedeli 40 bin liradır. 

Teminatı 3 bin liradır. st 
ihalesi 14. 10.9-ll salı günü saat 11 de yapılacağından. t b 

sini 2'Örmek ve 200 kuruş ınukabılinde almak istiyenler•0 .bi 
encümen kalemine müracaat 1 arı ve isteklilerin de ihale t~r~ ./.. 
olan 14.10.94 l sah gunü saat 10 na kadar usulu darireııP ~dl 
edecekleri kapalı zarfla teklıf mektuplannı beled iye dairesıP 
teşekkil encümene vermeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Ankara Belediye sinden : 
Belediye ihtiyacı için alınacak olan S bin adet ampul 15 1

611 

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 1920 liradır. 
Teminah 144 liradır. 

1 .-il' 
Şartnamesini görmek isti yenlerin her gün encümen k• ed•' 

isteklilerin de 10.10.941 cuma gunii ıaat 10.3\) da b_ ıedıye 

de müteşekkil encümene müracaatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. Vekiletl Hava Sabnalma Komlsyoıuu•.,'11 

20J takım gedikli okur harici elbise dıktiri lece~tır~ 
hammen bedeli 2500 lira olup kaıi teminalı 37) liradır. r-.udl 
ve seleıaleri vekaletten verılınek şartiyle pazarlığı 29.9. 9!1 P 
günü saat 10.45 de Ankarada hava satınalma koınisyonuod• 
cakhr. Şartuamesi her gun komısyonda görü lebilir. lstektılerıll 
saatinde komisyonda bulunmaları. 

* * * 3500 adet yüz havlusu pazarlıkla satın alınacaktır· .
men bedeli 2275 lira olup kati teminat miktarı 3d lira J.5 ~ ti 
Pazarlığı 2Y.9.941 pazartesi günü saat 11, 15 ae An karada ~ 
tınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her 2'Ün koaı•• 
göriilebilir. isteklilerin ihale saati.ıde komisyonda bu.unmafarJ· 

M. M. V. Sat~n Alma Komisyonundan:: 
Beher metresine tahmin edılen fıyah 340 olan 5U bın ııı01::

ve rengi yunlü kumaş pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. lh t 
eyliıl pazartesi günü saat 10.30 da Aııkarada M. M. V. 91"J 
komisyonunda yapılacaktır. Kati teminatı 19,)00 lır.::.dır. ı:, 
şartnamesi 850 kuruşa komi)yonda komısyondan alınır. 

latanbul Belediyesinden: 
"ıJP' Mecari şubeıi daımi amelesi içın yaptırılacak 25 çift çı 

eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tllhınin bedeli 62) lir• '~ 
ıninatı 46 lira 88 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat ıı:ııl Ol 
kaleminde görülebılir. lhale J3. 10.941 pazartesi günü saat 14 

1 
ıoi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk. teminat makbuz ,e1 
tuplan ve 941 yılına ait ticaret odası vcsikalariyle ihale gilııO 
yen saatle daimi encümende bulunmaları. 

iktisat Vekaletinden : 
Vekalet müstahdemini için 57 takım erkek kostümü 

kostüm tayyör diktirilecektir. 
Tahmin edilen dikiş bedeli 600 lira olup muvakkat 

liradır. 

ihalesi 1. 10, 941 çarşamba günü saat 14 de levazım ıııiid 
de toplanacak komisyonda vapılacaktır. 

1 
isteklilerin şartnameyi görmek ve 0 o 7,5 muvakkat teıniıı•.,, 

sını yalırınalc üzere levazım müdürluğüne müracaatları ilan °1 

Etibank lstanbul BUro s undan: 
Ereğ-li kömürleri iştetmesi amelesi için 5 bin takım keteli 

imal ettirlleceklir. Talip olanların evsaf ve şeraiti hakkında ıo 
almak üzere Büromuz mübayaat şeflığine müracaatları. 

M . M. Veklileti Sabnalma Komisyonund•" ~ 
B~her çıftine 36 kuruş 7S santim fiat tahmin edilen ;o 1 

pamuk ve yün karışık çurap pazar ıkla satın ahrıacaktır• 

ıJ.9.941 pazartesi gunü saat 11 Ankıırada M. M.V. satınal1111 

yon unda yapılacaktır. Kati temınah :.lbo lira .ö kuruştur· 

Ekmek 1 .enellk 
Patates: 20 t. 
Makarna imali: 200 t. 
Pirinç: 30012 k. 
Zeytin yatı: SO t. 
Patates: 300 t. 
Sadeyatı: 20 t. 
Nohut: 100 t, 

paz. 
20000 -

k. o 45 
k. o 90 

30000 -
k. 1 60 

17500 -
:lOOOO -

1612 50 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
Topkapı Maltepesi Ask. SAK. 2-lU-41 16-: !!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yetil mercimek: 100 t. 
Sadeyafı: 1.1 t, temizlik ameleıi ia.ıeti ifia 
Pirinç: 58.5 t. 
Bulpr: 39 t. 
Butdaydan un imali: 1000 t. 

(8 Müzayedeler 

" 
kaµah z. 
paz. 

> , 
aç. eks. 
kapalı z. 

• 
• 

Mete odana: 2336 kental açık art. 
Buat N. 8. U. llçlU ve dörtiO klemenıleriyle bera· • 

ber: 100 ati. 
Ahşıp ltaraka ankazı • 

Dıt l&stiti: 250 ad.·lç: 190 ad, kapılı z. 

16380 -
8)80 

Beb 2 -

700 -

9035 -

2250 -
2400 -
2625 -
5000 -

120 94 
1228 56 

6<t3 50 
27j8 -

) 

) 

, 
• 
> 

lst. Belediyesi 
Maraş Ask. SAK 

Balıkesir Ask. SAK 

35 - Çorum Orman Çevirge MOd. 
Menemen Belediyesi 

15 - Çorum Defterdarlı~t 
677 62 lst. Belediyesi 

3-10-41 16 -
17-10-41 11 -

l-10-41 16 -
1-10·41 15 -
1-10-41 

13-10-41 
13-10·41 
11-10-41 
17-10-41 

11 -
14 -
16 -
11 -
ıs -

7-10-41 14 
7-10-41 15 

29-9-41 14 
13·10-41 15 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halı v. s. ---=------------------
Ankara Levazım Amir&ilji Sabn Alma Komisyof111 

Pazarlıkla 6 adet dosya dolabı 3 adet masa 1 adet yası t1' 
1 adet küçük sürgülü dosya dolabı 6 adet sandalye 1 saat ~ 
nacaktır. Saati vermek istıyenler nümunesiyle birlikte gelın°•1j 

Pazarlıtı 3.10.941 cuma günü saat 10 dadır. lstekhlerİP t 

decelderi fıyat üzerinden kanuni teminatlariyle birlikte k0111 

müracaatları Evsafı Ko. da her gün görülebilir. 

* * * 
3 adet halk tipi soba alınacaktır. Bak: İnhisarlar 

ilanlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhana Lvz. 

Ankara Vallll§lnden: 
Husu\i muhasebe ihtiyacı için 15 kalem def ter ve evrakı 



ı. flluncı • 
'il a erı veçhile tabı ve teclidi açık arttırmaya konulmuştur. 

MONAKASA GAZ!rul 

lıklıı satın alınacaktır. Muhnınmen bedeli 4880 lira olup kati teminatı 
732 liradır. 

, 
saat (15.30) on beş otuzda Haydarpaşada Gar binan dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alına !aktır. lle ~ını:n bedeli 3200 lira olup muvakkat teminatı '..!40 liradır. 

de · lO. 9-ıı perşembe günü saat 15,5 ta vilayet daimi encü· 

!Yapılacaktır p • • 
ııı11:tın o 7,5 muvakkat teminat makbuzlariyle birlikte ihale 
~,/Yen saatte vılayet daimi encümenine, şartnameyi görmek 
t et ı.ı de her gün ha5usi muhasebe tahakkuk miıdürlüğüne mü

lllclcri ılan olunur. 

Pazarlığı 29.9.941 p'lzarlesi gün ıi sııal 10 da An karada Hava !13· 

, tınalmd komisyonıınd'l yapılaca11.tır. 
Bn işe kirmek istiyenlerin 1096 lira 43 kuruşluk muakkat temi

nat, kmunuıı tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarfları· 
nı ııy ıi gün saat (14.30} ela oıı dört otuza kadar komiıyon reisliti 
ııt- vermeleri liizımdır. 

r. 'le .. 
~tıdı a ~a.zım Amlrllfii Sa•ma•ma Komisyonundan: 

lır. p aıırlıkten verilmek üzere beş kalem evrakı matbua bastı· 
\t.rı hazarlığı 3. 10. 941 günü saat 15 sedir. istekliler numune 
'llrl akltında komisyondan her gün izahat alabilirler. 
tı~ 1h İştirak edeceklerin teklif edecekleri fiata nazaran °o 15 

tıyle komisy<>nda bulunmaları. 

te, Tahta ve saıre 
~il l 

ı. evazım Sııtmal:na Komisyonundan: 
ıtc 

t ~nıı olan 154,i9 metre mikiibı gügen, meşe, çıralı çam, 
~~ tstane, Karııağaç köknarın 29.9.941 pazartesi günü saat 

ta:lşad.ı. bulunan Deniz Levazım Sııtınıııma Komisyonunda pa· 
lıı t acaktır. 
, ~lll~si her gün iş saati dııhilinde mezkOr Komisyondan be

• •lır. Mezkur keresteler ayrı ayrı taliplere de ihale edile-

%1. 
htı trın 2490 sayılı kanunun i:.tediği ve:.aikle ve teklif t-decek· 

arın yu· d b · · 1 ·ı b' l'k b ıı· -tdı z e on eş katı temıoııt arı ı e ır ı te e ı gun ve 
2eçen Komisyona müracaatları ilan olunur. 

h Ankara Belediyesinden: 
llılcr .. 
" •çın pazarlıkla 20 metro mikabı çam ve 10 metre mi-
6tıı it 
111 

ereste satın alınııcaktır. 

'-ı~,~cn bedeli 1800 liradır. 
1 135 liradır. 

:~esini görmek ve bedelııiz almak istiyenlerin hergün Encü· 
~.•ne \'e ısteklilerin de 30·9·Y41 salı günü saat 10,3') da Be-

r''10de - kk'I E. .. ~ tl muteşe t ncumene muracaa arı. 

'•ı I=' 
•brakalar 

~ 9~1 

U Mildilrlüğil Merkez Satınalma 
Komisyonundan : 

tn Pazartesi 
ıollo-1500 

günü snat 14.30 da pazarlıkla ihale edileceği 

metre mikabı ceviz tomruğu ilaııı hükümsüzdür. 

h~at --."' ,._.____; ~~~~~~~ :ıi'ıi:~~iiiiiiiiiiiEii!~ 
:!ukıeme-~oşaıtma 

""-.ı - - -
~ıda. Komutanhöı Scatlnalma Komisyonundan : 

tl llııktarları yazılı kok kömürleri nakliyesi 30.9.94 l sah 
ti.tında yazılı saatlerde pazarlıkla ıhale edı!ecektir. Pazarlık 
1te .. ş l · h .. k · t 1 Uzerınden yapılacaktır. artname erı er gun omıs· 

, ~cbıtir. lstcklilerııı teklif edecekleri fiata göre kat'i temi-

hl ltlıltte belli gün ve saatlerde Fındıklıda satınıılma komis· 
ltıcleri. 

Saat Dakika Caııı 
Çed anesinden Hı.ydarpaşa hast. 1500 
ıı z'n Gümüşsuyu hast. 400 ton 

ton 10,30 da 
ll de 

burııu ve Yedıkule hastahanesine 311 ton 11,30 da 

Öğretmen Okulu DirektôrlUğUnden: 
Muham. bed. İlk tem. 

Ton lira kı. lira kr. 

kömürü 250 4395 404 62 
250 1000 

5395 llı11~ 
•tt Un ihtiyacı olup yukarıda miktarı yazılı madı-n kömii· 
•ıı 11 ~2.9.~41 gununde kapalı zarfla eksıltmesine ıstekıı çık· 
, ln gun uzatılarak 2. 10. 941 perşembe gürü saat 11 de 
1 ~ •tı1tıa1 caddesinde: İstanbul list:ler mühasebeciliğınde top· 
tı 01lıisyonuııda pazarlıkla ihalesi icra edilece~ tir. 
ı 11c ltnıınatınrını bellı gün ve sııalten tvvel mezkür muhase· 
t,ı, Yııtırılarıık teminat makbuı.larıııı ve yeni yıl Ticaret 0-

'1Yle birlıkte komiıyona gelmeleri ilin olunur. 

"''~. tııı '1 Askeri Sabnalma Komisyonundan : 
\~lln alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1.10.941 çarşamba 
Qq <ic Geliboluda Taşçılar caddesinde Askeri Satınalma 

~tıtt/ Yapılacaktır. Teminatı 1499 liradır. Talipltrin belli 
•yo 

na gelmeleri. 

~" .. 
~So "rn Askeri Sahnalma Komisyonundan: 
'~h ltııruştan 2 bin ton linyit maden kömürü pazarlıka mc

"lll 
'''•ı tnıışt ur. 

1111
11 

lJ.l0.941 pazar lesi günü saat 11 de Erzurum satınal
llda 

flltn b Yapılacaktır. 
l<ııtı edeli 17 bin lira, kati teminat 2550 liradır. 
ttıtı 1 Urııne ait evsr.f ve şartname komisyonda görülür. is

nat ınektuplarıyle komisyona müracaatları. 

'1 
~ e r r 
"t\b 
tı h· " 1 ltava Mmtaka Depo Amirliğinden: 
1 1 ••i1t1 
• ı~ it et satın alınacaktır. 
~tr'I! illi teminatın Bakırköy malmüdürlü~üııe yatırılarak 
~~, l'rıbc günü saat 14 de teminat makbuzlariyle birlikte 

llııntaka depo amirliğinde satınalma komisyonunda bu-

~. 
..,, " b • ltava Sa\lnalma Komisyonundan: 
ıız, 

n ınoıöriyle müteharrik lastik sişirme makinesi pazar· 

Şartmımesi komısyonda göruıebılir. lsleklilerin muayyen gun ve 
saatte komisyonda bulunmal.ırı. 

M. M. v. Sabnalma Komisyonundan 
Cıns ve miktarları mevcut listesinde yazılı kayak ve kızak imal 

edilebilecek bazı m.ıkineler 3.10.94 l cuma günü pazarlıkla satın alı
nacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 14,200 lira kati teminatı 2130 lira
dır. Taliplerin Aııkııradıı M. M. V. satınalmn komisyonuna gelmeleri. 

* * * Tahmia edilen fiyatı 6 bin lira olan 1 adet Lincoln Rephyr. 
binek otomobili pa:>:arlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 29 eylül 
941 pazartesi günii saat 11 5 dadır. Talip olanların kati teminat
larile lairlikte pazarlık gün ve saatinde komisyonda bulunmaları. 

• * * Su geçmez brzden ve kenarları saraçlı külliyetli miktarda toh· 
kim edevatı kılıfı yaptırılacaktır. isteklilerin nümunelerile birlikte tek
liflerini 30.9.941 tarihine kadar Ankar<'da M. M. V. satınalma komis· 
yonuna bildirmeleri. 

Ankal"B Valilifiinden: 

Bu i-ie ait şartnameler komisyondan parasız olarak datıtıl
m aktn bı r. 

* * * 
1 adet terazi alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

f.rzakJ Zahire. Et, Sebze v. s. 

Diyar~ak1r Aske•i Sabnalma Komisyonund an 
Beher kilosuna 4 kuruştan 483 bin kilo kuru ot kapalı zarf us11-

liyle satın alınacaktır. 

Muh1mm~n tutarı 193l0 ilk teminatı 1449 liradır. 

İhalesi 3.10.941 cuma günü saat 9 da Diyarbakır aatınalma ko-
misyonunda yapılacak~ır. Evsaf ve ş~rait her ıün komisyonda ıörii

lur. isteklilerin ihaieden bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona 
vermeleri. 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

Vılayetimiz çiftçilerine dağıtılmak üzere 6·7 numaralı avantrenli 
150 adet pulluk pazarlık suretile satın alınscnktır. 

Pullukların muhammen bedeli 5 .l•JO liradır. 

Pazarlık haftanın pazartesi ve perşembe günleri sant 15 de vila
yet daimi encümeninde yapılacaktır. 1

,-----, inhisarlar .u. Müdürlüğünden : 
Pulluklara ait idari ve fenni şartnameler vilayet ziraat müdürlü

ğünde görülebilir. 

~ ~ 

Taliplerın muhammen bedelin yüzde 7.5 nisbetinde depozito ak
çe:.i tutarı olan 390 liraya ait temınat mektubu veya hususi muhase· 
be mü<liırlüğü veznesıııe tediye edılmiş makbuz ile birlikte haftanın 
pazarteııi ve perşembe günleri pazarlığa iştirak etmek üzere vilayet 
daimi encümenine gelmeleri ıllin olunur. 

Ankara Belediyesinden 

Otobüsler için alınacak olan muhtelif ebadda (400) adet cama 
istekli çıkmadığmdan eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

Muhammen bedeli 2000 liradır. 
Teminatı 150 liradır. 
Şartnamesini görmek ve bedelsiz almak istiyeıılerin hergün 

Encümen kalemine ve isteklilerin de 3ll.9.9H salı günü saat 10,3J 
da Belediye dairesinde müteşekkil Encümene müracaatları 

Ankara Levazım Amirliği Sat.nalına Komisyonundan: 
Komısyonda mevcut nüınunesine göre 700 ndet bakır aş kabı sa· 

tın alınacaktır. İhalesi 3.10.941 cuma günü saat 11.30 dadır. 
Taliplerin teklif edecekleri fıyat üzerinden kanuni teminatlariyle 

birlikte komisyona gdmeleri. Numunesı her gün komisyonda görüle

bilir. 

KUt ıh ya Valiliğinden : 

Vıliiyct makumı için ;)9 veya 40 modeli, Fort Şevrole, Stpbeyker 
ve Opel markalı 6-8 silindırli bir otomobil alınacaktır. 

Muhammen bedelı 2500 liradır. Muvakkat teminatı 1871,50 liradır. 
Otomobilin motör, şnrj ve akimliitörü tamr.mile arızasız ve la~-

1 iklerinin tırnakları aşınmamış bir halde olacaktır. 

Eksiltme 7.10.941 sah günü saat 15 de vilayet daimi encümeni 
burunda yapılacaktır. 

Otomobiiın knrasörü ve döşemesi bozulmamış bir halde olacaktır. 
Elektrık tesisatı, korneleri ve el korııesi muntazam bir halde ~a

lışabilecektir. 

Otomobilin işlemesine lazım kriko, pompa ve levyeleri, anahtar
ları tornavida ve lngifö: anahtarları, çekiç ve yağdanlıkları vı: salatı 
tamam ve sağlnm olarak verilecektir. 

Yedek tekerler cistepneleP lnstiklerile birlikte teslım edilecektir. 
Verilecek otomobılin kati muayenesi lstanbulda emniyet müdür

lüğti 6 ıııcı şube s~yr ise!er ~cflığıııc • v~ dığa vııc.ıyetlerJc beledıye 
seyri:.ef er idareierince yapılacak ve teklif mekıubile birlikte bu mu
ayene raporu ve otomobilin tulani bir fotografı ıle birlikte Kütahya 

vilayeti daimi encümenine bir zarf ıçinde gönderılec' k veya kendisi 
getirecektir. 

Bu şerait dahilinde etomobil satmak istiyenlerin 7. 10.941 ıalı gü· 

nü saat 15 de vilfıyet daimi encümenine miırııcaatları veyahut tek
lif mektuplarını göndermeleri lü:t:umu iliin olunur. 

o. Demir Yollan 6 ınu işletme MUdUrlUfiU~den: 
Muhammen bedelleriyle ihale gün ve saati aşağıdaki cetvelde ya

zılı üç kalem malzeme hizalarında yazılı usül ile Adanada Devlet 
demiryolları 6 ncı işletme müdürlüğü binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminat akçalariyle kanuni 
ikametgah ve Ticııret odaııı vesikalarını hamilen ve kapalı zarf la alı· 
nacak malzemeye ait teklıf mektuplarını muayyen giınde ihale saatin
den bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri şarttır. 

Bu işe ait şartnameler p:ırasız olarak Adanada işletme komis· 

yonundan dağıtılacaktır. 

1 
2 
2-

Malzemenin cinsi Muh. bed. 
ve miktarı 

1600 m3 kum 
1600 m3 çakıl 

600000 adet tuğla 

lira 

4800 
4800 
9000 

Mvk. tem. İhale 
lira İhale yolu gün ve saati 

360 açık ek. 8.10.941 14 
~60 > > 16 
675 kapalı z. 9.10.941 15 

lstanbul Komutanhlı Satınalma Komisyonundan : 
Pazarlık günü isteklisi çıkmayan 10.l kalem oto malz"mesi 29-9-9:tt 

pazartesi günü saat 10 da pazarlıkla salın alınacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebılir. İsteklilerin teklıf edecekleri fiata göre 
kat'i teminatları ile Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Devlet Demlryollar1 işletme U. MildilrlU§ilndenı 
Muhammen bedeli (14619) lira olan muhtelif eb'adda 2500 kilo 

ambalaj sicimi, 500 kilo bilet sicimi, 3000 kilo muhtelif eb'adda 

İngiliz sieimi ile 90 kilo bayrak ipi (13,~0.1941) Pazartesi i'ÜDÜ 

Muham. b. Mvk. t. Eksiltme 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. Şekli günü ve saati 

T erui 1 adet 
Soba Halk tipi 3 • 
No. - 2 -

750 - 56 25 aç. eks. 14.X.941 
pazarlık 10.X 941 

1. - Terazi şartnamesi mucibincedir. 

10 
9 30 

2. - Eksiltmeler hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta 
Levıızım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacıktır. 

3. - Şartname her ğün sözü geçen Şubeden parasııı: alınabilir. 

(8579) 1-3 

* * * 
1 - izmirde Ç.ımaltı tuzlasında kapalı zarf usulile tuz hangan 

yap ırılncaktır. 
2 - Muhammen bedeli <:.l03 ı5.50 • lira olup muvakkat teminatı 

< 1525.91> liradır. 

3 - Eksiltm' 10. 10.94 l cuma jl'Ünü saat 10 da L~vazım Şabesin
de müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname, proje ve keşfi mezkt1r idareden ve Ankara ile 
lzmir Başmüdürlüklerinden 102 kuruş mukabilinde verilir. 

5 - lste.dilerin 15000 liralık bu kabil inşaatı yapmıı olduklarına 
dair vP.sika ibraz ederek ih.lle gününden 8 gün evveline kadar umum 
müdürlük inşaat şubesinden ayrıca ek~iltmeye iştirak vesikası alma

ları lazımdır. 

b - Eksiltmeye gireceklerin, mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesikalarını ve münakasaya i~tirak vesikasını havi kapalı zarflarını 

ihale saatinden bir saat evveline kadar adı geçen Komisyon Baıkanlı-
ğıaa makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. (8431) 3-4 

* * • 
Muh. h. Mvk. t. E k s i 1 t m e 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. günü saati ıekli 

--- --- --- --- _._ 
Çivi ile vurıılacal: tOOOU adet 

menteşe çıkar ve 
3/X/941 10,10 paır;ar. 

çıkmaz 

Ağaç vida 20X20 105 paket - -

15/3 w/m lama de.miri 675 kg. 
Çıralı tahta 11.454 M3 816 16 
Yangın söndürme aleti 100 ad. 19J0 00 
Sn kovııc;ı '(10 , 
Kanca 250 e 
Balta 250 » 

Kürek 250 • 
Kazma :l50 • 
Otomatik rekor 25 çift 
Kum torbası 1500 adet 
Lans 15 • 

1. - Yukarıdaki malzeme nümune ve 
alınacaktır. 

3{X/941 10, 10 pazar. 
3/X/941 10,10 • 

60 79 7/X/941 10 a. ek. 
48 75 7 x 941 9,30 • 

7'X 911 9,~0 -paz. 
7/X 9~1 9,40 > 
7/X/941 9,40 • 
7/X 941 9,40 • 
7/X/941 9,40 > 
7/XJ941 9,40 • 
7/X/941 9,45 > 
7ıX/941 9,50 > 

şartnameleri mucibince satın 

ll. - Mezkt1r malzemenin hizalarında yazılı gün ve saatlerde yan
larında gösterilen usullerle Kabataşta Levazım Şubf'ıinde müteıekltil 

Alım Komisyonunda t-ksiltm.! veya pazarlıltları yclpılacaktır. 

ili. - Numuneler sözü geçen Şubede görüleoilir. Şartnameleri be-
delsiz aynı yerden alınabilir. (8535) 2-3 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
idare müstahdemini elbiseleri yakalarına konulmak üzere adli teb· 

liğat müvezzilerine ait zarftan 3634 bakıcılar için saikadan 1073 ha
mal, odacı ve diğer müdahdemine ait müstatil remuzdan 370 adet 
yaka işareti ynplırılması açık eksiltmeye kooulmuştur. 

Eksiltme 29. 9. 941 pazartesi günü saat 16 da büyük postahane 
binaııı birinci katta ldarı Muavinlik odasında toplanacak Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel 3050 lira 30 kuraf ma• 
vak.kat teminat 228 lira 83 kuruştur. 

Taliplerin olbaptaki nümunelerini ve şartnameyi görmek ve muvak
kat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkOr Müdürlük 
ldari kalem Levazım kısmına eksiltme gün ve ıaatinde de 1941 ıe
nesi için muteber Ticaret Odası vesika11 ve mııvakk ıt teminat mak-
buzile birlikte Komisyona müracaatları. (8060) 4-4 

mtiyaz Sahibi ve Y uı işleri Direktörü: lSMAlL GlRlT 

Rasıldıtı verı ullUnak••• M•tllaa.... latanhwl 
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Poar la Publicite ı'adreaser 

l l' Admioiıtratioo 
Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs de l'Etat 

T616phone: ~ 

Boite Postale No. 1261 ·-------· 
Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Jours Heures Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

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

estimatif provisoire Cahier des Cbarges 

Adjudications au Rabais 

Conatruc:tlons-Reparatlon-Trav. Publlcs-Mat6rlel de Constructlon·Cartographle 
Constr. toit batisse ecole prim. a İskilip 
Repar. cbauuee sur route Çorum-İskilip: 2172 m. 
Repar. batisse Cadast ı e 
Repar. ecole Gazipaşa 
Repar. chausee rn b· ton 

Conıtr. a proximite d' Ank. (Cah. eh. 1<'6 P.) 
Cenıtr. piste et canaux drainage du Stadium 

ete. (aj.) 
Cooıtr. batiue ıtation Fişekhane a proximite de 

la Statioo d' Anlc. et constr. bitisses revire 
et dortoir (Cab. eh. 365 P.) 

Publique 3168 39 237 70 Vilayet Çorum 3-10-4l 
» 9824 39 736 95 ) 3-10-41 
,. 797 02 59 78 Defterdıırat İzmir 13·10·41 
.. 1220 38 91 50 Vılayet lzmir 9-10-41 

Pli cach . 18671 90 1400 39 Municipalite İzmir 10·10·41 
Gre a gre 21149 50 1586 21 C . A. Min. Def. Nat. Depart. Aviat. 3-10-41 
Pli cach. 13760 29 1032 03 Pıeıid. Ligue Sportive Tekirdağ 13·10-41 

• 73000 - 4900 - Adm. Gen. Ch. Fer E.tat Ank. 13· 10-41 

Prodults Chlmlques et 
Sulfate d'alumine: 100 t. 

Pharmaceutit1ues-lnatruments Sanltalrea·Pourniture pour Hopitaux 
Pli cacb. 40000 - 3000 - Municip. Ank. 14-10·41 

Toile de ıaıe: 20000 m. Publique 4500 - 337 50 Dir. Vakoufs lst. 6-10-41 
Sel ammoniac en poudre: 1 t. 
Sel ammoniac en piece: 500 k. 

> 950 - 71 25 1 ere Eıc:ploit. Ch. Fer Etat H. paşa 13· 10·4 l 
> 300 - 22 50 • 13-10-41 

E16ctrlc:lt6·Gaz·Chauffege Central (lnatallatlon et Materlel) 

Moteur do mer Diescl de 15-30 C.V. 

H~bllltrrent • Chau••urea • Tlaaua - Culrs 
Habit en lin: 5000 complets 
Confection d'habit9: 400 complets Pli cach. le com. 18 50 
Confection paletots: 175 p. Publique la p. 18 -
Cbaussettes en cuton et laine melanıeı: 50000 paireı Gre a gre la paire o 36 75 
1 oile pr. tente portative: 500000 m. {Calt. eh. > le m. 1 25 

31,25 L.) 

S. A. T. des Affaires ,ju Monopole du 
Port Mersin 

Et ibaok lst. 
555 - C. A. Ecole Sup. lngenieurs lsı. 
237 - t 

2756 25 C. A. Min. DM. Nat. Ank. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

13· 10·41 
13-10-41 

29·9·41 
1-10-41 

ıs 

15 
14 
ıs 

16 1 

11 
14 

15 

11 -
15 -
14 30 
15 -

11 -
10 30 

11 -
10 30 

Cuir pr. resaemelıre: 21079 k. • le le. 4 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 
1683 75 lOeme Exploit. Ch. de Fer E.tal Er

zurum 

2-10-41 15 -
Confection d'babits: 6~0 complets·paletots: 400 p. Pli each. 22450 -

casquettes: 500 p. 
Capote pr. capitaine: 60 p. 
Peau brut~: 1050 k. 

Gre a ıre 1800 -
• le le. 3 30 

Com. Acb. Com. Surv. Douan. lst. 
260 - Com. Acb. lntrnd. Milit. Tophane 

13-10·41 

14-10-41 
3-10-41 

11 -
14 30 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux-Taplaser1e ete. 
Po~le type Halk No 2: 3 p. Gre a are - - C. A. f.con. Monop. Kabatache 10-10·41 9 30 

Bola de Con•tı 11.ctl' n. Planchea, Charpente 
Tronc de ooyer: 1000-1500 m3 (Cah. eh. 413 P.) Grc a irc 82500 -

Tranaport • Chargement • D6charıement 

Transport charbon: 500 t . 
Tranıportı debriı de decombreı 

Combustlble • Carburant • Hull•• 
Boiı: 2276 t. 

Dlver• 

Publique 

• 

Pli cacb. 

Caoutchouc en plaque d'une epaisseur de 3 m/mı Publique 
100 m.·id de 2 m/m: 50 m. 

Balaooe: 1 P• 
Articlu pr. autos, motocycletteı et camionı de dif. -

marques: 15 p. 
Navettea en carlonı 4000000 p. 
Tuyaux en Jaitoo ou en cuivre 
Minium fixe: 4 t.·enameline: 5 t. 
Cire: 2 t. 

Pli cach. 

Gre a sı re 

Tolle en ıole pr. tamiı No 5: 30 m.·id No 6: 50 > 
m.•id No 7: 50 m.·id No 8: 50 m. 

Sanırlo pr. tente: 50000 m. (au nom et pr. compto > 

fiu fourniheur) 

Th~ıire (en forme de broc) en cuivre ou emaillee: > 

l~ P• 
Macbine-outil a tour. neave ou peu usagee: 1 p. • 
TôJe en fer ralvaniıe en plıque de 0.8-1 mm.: • 

20 t.-fil do fer ralv1niıe de 2.5 m/m.: 4 t.-
id ele 2 m/m.: 2.6 t. (Cah. eh. 133 P.) 

Pr ov 1 • 1 ona 

8935 -

3000 -

750 -
1890~ -

16000 -

9539 60 

1398 50 

5000 -

2500 -
26500 -

Vtaa4e tle boeuf: 96 t. 
foinı 1170 t. 

Cre A gr~ :3e476 50 

Paille: lObO t. 
Poiı-cbicbe: 17 .4 t. 
Haricotl secıı 26.4 t. 
Foin: 413 t. 

1 : 686 t. 
) 1 1000 t. 

Viande tle boeuf: 100 t, 
.Y•.Pt• de ltoeaf: 70 t, 

, 17500 -

• 
Pil cacb. le k. O 20 

• ,. 
,, 

, • o 17 

19320 -
41160 -

• 31500 -

10750 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 3 ·10-41 14 30 

60 - C. A. Ecole Sııp . lngenienrs lst. 
670 13 Com. Perm. Municip. lstanbul 

1707 - Com. Ach. Milit. Mu~la 

225 - 1 ere Exploit. Oh. Fer Etat H.pa,a 

56 15 Com. A. Eeon. Monop. Kabatache 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

1200 - Dir. Gen. P.T.T. Ank. et lst. 
Com. Acb. inteııd. Marit. Kasımpaşa 

1430 94 ,. 

Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 
209 77 

375 • 

, 

13·10-41 15 
13-10-41 14 

13-10-41 15 -

13-10-41 

14-10-41 
2-10·41 

13-10·41 
30-9-41 
:!9·9·41 
30·9-41 

30·9·41 

30-9-41 

3-10·41 

14 -

10 -
15 -

16 -
13 30 
14 -
15 

15 -

15 -

15 30 

375 , 3-10·41 15 -
14 -3975 Com. Ach. Dir Gen. Fab. Mil. Ank. 6·10-41 

2880 - Com. Ach. Mllit. Bandırma 
3703 50 > 

) 

261 - Com Ach. Milit. Gireson 
261 06 ) 

149 - Com. Ach. Milit. Diyarbakır 
3087 - Com. Acb. Milit. Bursa 
8250 - Com. Ach. Milit. Tekirda~ 

Com. Ach. Milit, Amasya 

472' - C. A. Milit, Ezine 

2'·~·41 
29·9·4 l 
29-9-41 
30-9·41 
30-9-tl 
3·10-41 

.t9·9·41 
27·9·41 
2-10-41 
29·9 41 

11 -
16 -

lO -
10 -
9-

16 -
13 -
16 -
16 -

[11--------------~ 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Harita U. MU dUrlUtUnden: 
Harita kıtası hayvanahnın ibtiyacatından 44 ton 

ton saman salın alınacaktır. kat'* 
Pazarlık 29.9.941 pazartesi günü saat 10 da An 

Hari t a Sııtınalma Komisyonunda alınacaktır. t• 
Kuru otun muhammen bedeli ıo40 lira, muv•lckat ··• 

lira, samanın muhammen bedeli 1050 lira, muvakkat teoıı 
radır. ..,,ı 

istekli lerin şartnameyi görmek üı;ere her gün ve P 
yazı l ı g ün ve saatte teminatlariyle bulikte Komisyona f' 

d•' Çor11m Askeri Satlnalma Komlsyonll11 dı" 
İkinci naadtlede yazılı iki kaleııa yiy.,cek nıa.I lı,tl 

etine teklif edilen fiyat pahalı görü ldüğünden. fe 1,ıt 
talip zuhur etmediiinden 20 gün mü .. detle akııft,.C 
mıştır . 

1 
rJ 

150.000 kito ıığır eti muhammen lutleli 37.500~ 1 ,ı> 
minatı 28l3 lira, eksiltmesi 10.10.1941 cuma günu. ıl~ 

350 bin kilo kuru ot muhammen bedeli 2 18 75 1ır• dl 
1611 lira eksiltmesi 10-10.1941 cuma güoü saat ll 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

istanbul Belediyesinden : 
Tahmin S. 

2608.00 
ille T. 

195.90 Kimsesiz çocukları kurtarma 1°,df 
ihtiyacı için alınacak sadey•f• "" 

1809.80 135.H 

bun ve soda. d-
Ki msesiz çocukları kurtarna yıı~ • 
ihtiyacı için alınacak muhtelif cıo 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıli• tlll 

satın alınmak uzcre ayrı ayrı açıK eksiltmeye konuloıllflı 
mcleri zaoıt ve muamelat mudürluğü kaleminde görulebl 
birinciteşrı n 941 cuma günu aaııt 14 de daimi eııcil .,, 
caktır. Taliplerin ı l k temınat makbuz veya mektupları 
ait ticaret odası vesık11larıle ihale günu muayyen saatt' 
mende bulunmaları. 

"' Yalova Askeri Satenalma Komisyon11 

Kilo fiyatı kuruş Cinsi 
~,~ı 

41 Makarna 
45 Pirinç 
40 Kuru üzilm 
80 Zeytinyağı 

Yukarda yazılı erzaklar pazarlıkla satın alınacaktır rı 
30.9.941 günü saat 1) de Yalovada Tan otelindeki ••~' 
komisyonuna gelmeleri. 

o. Bayazlt Aske t Sat.nalına 

115 bin kilo sadeyağ pazarlıkla alınacaktır. r.4:., 
172500 lira, muvakkat teminat 9875 liradır. lstekJilet 
mtyı komisyonda görebilirler. f 

Eksiltmeıi 29.9.941 pazartesi günü saat onda O. 8• 
ma komısyonunda yapılacaktır. lstelcJilerin belli gün ~e 
madde5İnde tarif edıldiQ'ı veçhile hazırlamalan tckl1 

fi 

eksiltme saatınden l saat evvel komisyona gönderınele 

lstanbul Komutanhiı Satınalma Koml•t' 

Beher kilosuna 39 kuruş fiat tahmın edılen 250 1~ 
30.9.941 salı günü ııaat l::> de pazarlıkla satın alıoac•" 
bedeli 97.:>UO lıra olup kıııi teminatı Iı'.l50 lıradır. Ş•', 
gün komisy,mda ıörülebı lır. lsteklılerın b·lli guo ,,., s• 
da salınalma komisyonuna gc:lmelerı. 

Amaaya Aakert Satmalma Koml•ro"" 
Şartnamrsine göre 100 bin ki lo sığır etinin k•P.~l:t 

yapılan eksiltmesınde taliplerinin beher ltiloıuna tekit f 

ruş 21 santim fıat pahalı görulmiış olduğundan bu fi~ 
tarihiııdtn 8. 10. 941 tarihine kadar bir ay zarfınd• d• 
cak • ır. Pazarlığı 2. 10 941 perşembe günu saat 16 ~~ 
yapılacaktır . Tenzile talip olanların yüzde 7 ,5 ııııı'' 
riyle muayyen vakitte komiıiyona müracaatları. 

Şartname komisyonda görülür. 

Ankara Vallllilnden ı 

60 torba çimento pazarlıkla satışa konulmuştur· ~~· 
Beherinin muhammen bedeli 150 kuruş olup 111ııt• 

kiz liradır. 
!hale 1.10.941 çarşamba günü 98at 15.30 da oeft' 

caktır. 

isteklilerin filn ilnde komisyona müracaatları, 


