
----~ 
ABONE ŞARTLARI 

3 
Türkiye için Karuş 
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Ecnebi memlek~tler çiıı 
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Giinü rcçen nushalar 
20 kuruştur · 
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Telefona 49442 
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Tüccarların ve Müteahhitlerin mesleki Organıdı 
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11 bu nırıllar ancak bir 
•cı "k k d. · '( 8 "'ı arsa en 11ıne 

•ı 110da usul şudur. Eyi 
ltı! var, fakat miktarı 
l t:k Avrupadan retire

ııı I fedakirlı\clara mal 
~ ~' 1 •hnu, zira on rüo 

detil d' · · d t , en' a 11ını a-
~~t'c•tız. Bu ifade bir 
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tQ la u unan bir eıya 
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•rd· 1Yesindeo çıkarıl· 
14:•llardan ancak bir 
~ ' Bu küçük parçalan 
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~tll:•n alınan bu ribi 
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•, id 1111 keneli kendine 
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l ' ••:te ıı, •rıcalt perakeo· 
ı,hı~al ve re bilıriz ele· 
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~ttl erı bir karaaz· 
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EKONOMiK HABERLER 

llstik bollaf1yor 30 - Eyla\ - SALI 

Afyon Aılı. SAK.: 
Çiıııne lt02 

Son zamınlarcia yoklufu çok 1 

1ai11ol11aan otomobil, kamyon lis· 
tikleri pek yaltınea ltellaıacaktır. 
Oonlep markalı 3000 )istik Hay
ciarpaşaya gelditi gibi 2000 lis· 
tifin bir partisi lıkeneerunda bu-

Akçadat Köy Enstitüsü: 
1 Aıkeri pHtıl 1901 

Ank. Belediyesi: 
Anlı:, Hipodromda yap. ~oya 
ini 1901 
Gürıeıı n Ç•ııt lı:erut• 1'11 
Cam 1911 

Ank. Lvz. SAK.: 

v • •• it· 

Erzurum Ask. SAK.: 
Samıa ve ııtır eti 1199 
K. faaalye 1897 
s .. deyıtı 1889 

Eski~ehir Ask. SAK: 
Beılrum katıadalci piı auların tecr it İt· 
!eri 1911 

Gaziantep Ask. SAK. 

Taliplerin 941 senesine ait Ticaret Oduı vesikasını, ve ellerinde
ki ebliyet nsikalarını i'-rar: etmek suretiyle Meuic Nafıa Müdürlü· 
tünden bıı i' için alacakla rı ehliyet vesikaların ı komisyona ibru e
deceklerdir. 

Talipler ihale evnkını ve keşif ve şartnameleri her ıüo Gedikli 
erluı orta ok.ul urıda levazım müclilrlüf 4Dde fire bilirler. 

Aftkara Yallllthuıle11 : 

Ankara kıı lisesinde yapılacak tamirat iti 1.10.941 çartamba 
fiinft Hat 15 te nafıa kemlayenuada ibaleai yapılmak üz:ere pazar
hta konulmaştur . 

Keşif bedeli 2000 lira •unkkat teminat 140 liradır. lıteklilerin 
Ticaret odan veıikaaı munkkat teminat mektup veya makbuz ve 
bu ite ait aafıa müdürlütüaden alacakları ehliyet vesikaıiyle bir
likte sözü ıeçen ıün ve Hatte kemisyona gelmeleri 

Buaa ait ketif ve ıarnameyi her nafıa nalldürHlğ'ilnde l'Örebilir· 

lunmak.tadır. Amerikadan Bura 
tariltile Haydarpaşaya gelen 1200 
Fayraton v• 800 Gudyer llstifin 
ce gllmriik muamelesi itilmek ü· 
zeredir. Haydarpaıaya relıııiı ve
ya relmek üzere ltulunan daha 
1500 li, tik oldufu gibi ticaret 
ofisinin Amerikaya ıipariı eyledi· 

Ampul 1909 
Mnhtdif yemek t•lıımları 19H 
Cibinlik 1909 

Kuru fıaulye, nohut ve pirinç 1895 

Gelibolu Havza·Kilya yolu laş 
Mühend.: 

Beı ~onıia leaelı:eti 1897• 

Gireson Aık. SAK.: 

1 ler. 

ti 14000 listilı:: de '-u rüolerde 
yola çıkacaktır. 

Kara borsa.la fiah 750 liraya 
kadar yült1elea kamyon llatik fi
yatları yeni mevrudıt üzerint-
450 liraya inmiştir. Yolda olan 
lastikler de relince fiyatların nor· 
mal bir bale gelmesi ümit olun· 

maktadır. 

Kunduracılar Ökçslik Llstik 

Bulamıyor 
Ayakkaplarda kullanılan 6kte ve 

pençe laatiklerinin ortadao kalktı· 
fıoı ıören kavaflar fiyat müraka
beye şikiyette bulunmuşlardır. 

Kavaflar, bazı lastik fabrikalarının 
evelce piyasaya vrrdikleri malları 
artık vermediklerini ye kendilerin· 
de kau~11k '-uluodufu halde bu 
malları kondura için lüzumlu ola. 
mamdlita sarfetınediklerini id.lia 
etmiılerdir. 

SoQın Bol 
Bu ıeno kwru ıofan ve .sıı.rmuak 

mabsulti bereketli olmuştur. Tekir· 

dıtı Balıkesir Buna mıntıkaların· 
dan relen haberlere röre mahsul 
reçeıa s .rney~ nisbstle pek 
fa.ı1 aoır. Bu seb~ple fiyatlan n düş· 
meaine iatizar edilmektedir. 

siparişlere: Malımız kalmamıştır, 

cevabını verirlerdi. GörtUilyor ki, 
iıin içinde menfaat kaY(usu dai· 
ma bu ıibileri dotru yoldan itri 
yola saphrıyer. Toplanarak köıe 
bucaklarda aaklanmıt mallar her 
rün ltirer birer meydana çıkıyor. 
B• mallar her halde eski ıstok· 
lardan saklanmış olanlardır. Fa
kat fiyatlarına '-•kılacak olursa 
yftzde 2-3 yilz fazlası ile eti· 
ketlenmiıtir. Mesele basittir. Bu 
ıibi malların yeni itlıal edilmit 
elcutu iıbll edilemez iıe, eıki 
fiyatına ıathrmak için, ma-

a 

lın deriııal mlbadere edilmesi 
lbımrelir. Şayet aincirleme ile 
ahnmıı bir mal İH ıırf ispekO· 
laayon yapmak makıadile alın· 
tlıtı tuahGr eder ki, o zaman Ca 
&İncirin lııalkalarım birer '-irer 

kırıp aalıo '-irinci 1&tıc1aının 

rücauoa talışmak veya ispekiila· 
törü eeaalan•ır•ak :ıararet i ıö· 
rlltr. EaaHn tiurethaoeainiu 
cefterleriode bu ıi'-i aallann a· 
hm •• aatımı kayıtlı elması li

zımdır. Eter bu kayıtlar yeltaa o 
malın kaçak ve dolaym ile htl· 

lr.dmet tarafından müaadere1i ka· 
nuni j!)ir hareket ile ibret ııümu~ 
aeai olur. 

Muhtelit mefru~at 190' 
Knına kilrek 1913 

Sanıan ve aoila• 1907 

Hadımkiy Aılc. SAK 
Laluaa 1'08 

1 
Ank. Jandarma SAK.: 

Nohut 1895 

Artiahan Aslc. SAK.: 
Sabun v• pirin9 1901 

Aı~. Fabrikalar U. Mad. SAK.: 
Deınir per9ia çivlıi 1904 
Havla va mentlil 19M 
Çan1aıır 1904 
Tire H yün çorap 19H 
Çam veya kölı:nar talatuı vtı kalaaı 1191 

Balıke!'ir Aılc. SAK.: 

Praaa 19Q8 

inhisarlar U. Möd.: 
Rapit koailc çi?i 1908 

lıt. Komut. SAK 
Kok kömürü nakli 1911 
Sıtır eti 1910 

lıt. Vakıflar Müd.: 
Enayi tılıbiye 1910 

lslahiye Aık. SAK.: 
Saınaıı ve K. ot 1895 
lıt. Ziraat Melctebi Müd.: 

04ua 1909 

Çaaalc. Ask . SAK: 
Ayn Hçeli 191 3 

Çorlu Ask SAK.: 

Muot, mebileil, lıea:ıi11 ve ru 1900 

lst. Hava Mıntaka Depo Amir. : 

Praıa ve labane 1905 
Sa4eyatı 1908 

C . H. P. Yeni Dotan idare He
yeti: 

Kırılmı~ tat 1879 
Dahiliye Vekaleti: 

Sieil karııeleri baatırılıı:ıaaı 19U 

DeDiı Lvz. SAK 
lerll 1912 

D . D. Yolları : 
lıperm~ çet mumu 1907 
Le\ ha amyant 1900 
Soma iıtuyoauntl• yatalı:lı ııae 
ioı. 1897 
Gürge ıı cilıne 1897 
Kaynamıı laıiliz bedri 18S8 

Devlet Orman lşlelmesi 
Revir Amir.: 

lt iuaı 

Çoruh 

L .. din kaluı, kereıte ve tenuut• 1198• 

O. B;ı yazı t Ask. SAK.: 
Sabun 1901 

Denizli Orman Çnirre Müd.: 
Dikili Çam atacı l 90S 

Edirne Maarif Müci.: 
Enak ve rnahrıakat 1906 

V clkaııı marlı:a sıcak 'lı:ıynals 1903 

İzmit Ask. SAK.: 
Nakliyat yapt. 1910 

lzmir Emrası Sariye 
lliç 1900 

lsıair Lvz. SAK 
Kaaa• yapt. 19fl3 

Maraş Aık. SAK.: 
Noluıt 1902 

M. M. Vekileti: 
Tra111fernıatör HIOO 
Klordetil 1900 
Hamam havlusu 19 11 

Hast. 

Tabkim edevatı kılıfı yapt. 1'11 
Su tcıi1alı malıe111eıi 1913 
Topkapı Maltepe i Ask. SAK 

K. ol ve 11tı r e ti 190j 
Saman 1909 

Tophane Lvz. SAK 
Çamaıır ııodaaı 191 3 
Demir ıeba 1908 
Bılmu nıu 1912 
İpek elek lteai 1912 
Çaiır lı:elanı 1912 

Toprak Mahsulleri Ofiai: 
Ambar ,,. idare 1-iııuı ile lejman 
lnı . 1904 
Yalou Ask. SAK.: 

v • •• 

[dirne Belediyesi: 
Ataç 1906 (• ) 

Makarna, pirinç, 
v ••• 1,11 

Hytinyatı 

UNA KASALA 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Meraln Deniz Qe~lkll Erit•• Orta Okulu 
&atmalma Kemlayenu B•tkanhtı 11dan : 

Mersin Deniz Gediklı E.rbat Orta Okuhanda yapılacak 735 lira 4 
korutluk beton arme an .&epoı11 inıaatı 2490 ıayılı kanunun '46 cı mad
desinin 8 fıltra11 muei'-inee 1 Teırinl ene) 941 brihine mtisadif 
çartamba fÜnü ıaat 14 tle pazarlıkla iltalo edilecektir. 

Muvakkat teminat paran 55 lira 13 kuruştur. 
Paurhk Meninde Deniıı Ge.&ikli Erbat orta okulu binasınea tep· 

lanan ıatın alma kouaiıyonuoda yapılacalctır. 
Taliplerin 941 aeneaine ait Ticaret Odaaı Hıikaaını, ve ellerinde· 

ki ehliyet veıilcalarını ibru etaek aaretiyle Morsla Nafıa mftdt1rll· 
fiioden bu. it içia alıoakları alııliyet nıilı::alarını kom lıyena 1'-rH e
cecoklerdir. 

Talipler ihale evrakını n keıif pr•i• ve ıartnameleri lııer rtn Go· 
dikli Erbaş orta okulu levaaım mtıtiiirllfinde rlrebilirler. 

•*• Merıia Deni• Gedikli Erbaı orta ekulunda yapılacak 180:2 

! 
1 

lira 73 kurutluk hela inıaatı 2490 sayılı kan•nun 46 cı maddesinin 
B fıkrası mucibine• 1 Tetrini evvel 941 tarihine tesadilf oaen çar
tamba fÜnü saat 14 efe pazarlıkla ilııale edilecektir. 

Muukkat teminat paraıı 14S lira 20 kuruştur. 
Pazarlık Merainde Deni• Gedikli erbıt orta ukulu binaaında tep· 

lınan aatın alma komiı7enaada r••ılaoaktır. 

Nafıa Yekllethulen : 

Ekıiltmeye konulan 19: Maarif nkileti ltiaasında yaptırılacak 

çatı tamiratı, clö9eme n 1ıtoya itleri.dir. 
Ketif bedeli: 5794.03 liradır. 
Eksiltme 10.10.941 cuma ıünl uat 15 de nafıa nkileti yapı 

n imar iıleri eksiltme komlıyon11 eda11n.la açık eksiltme uıulile 

yapılaeaktır. 

Ekıiltmo evrakı ve 1ıtuna mlteferri enak yapı Ye imar itleri 
reislifin.&e garülebilir. 

!.lulltmeye ılrcbilmek için isteklilerin uı•lü fiaire.sin.le •33 55 
liralık •uYakkat teminat Yermeleri lizımdır . 

lzmlr Vlllretlnd • n 
1220 lira 38 kurut keşif '9e41elli Berıama merkez Gaıipaı" o · 

kul ıa tamiratı 15 ıün mild.letle açık eksiltmeye konulmuştur. Ke· 
ıif raporu ile tartname her gön maarif mGdürlütünde ırörilebilir. 
lıteklilerin eltliyet nıikaları Ye 91 lira 50 kuruıluk teminat 
mektupları ile ihale gilnil olan 9 birinci teırin 1941 perşembe rü
•• saat 11 •e encOmene müraoaatları ilin oluaa r . 

8ef•r•tllM Mueevl Cemaati Vaİdlntlan : 

İhale bedeli YClsde 7 ,5 teminatı munkkate 
L. K. Lira Kuraı 

4922 - 369 15 
Galatada Bi1yl1khendek Hkatında 63,67 Ne. lı binanın alt katı 

ile müşteminatmm proie, şartname vo ketfi uyarınca okula ifrağı 
15 ıün müdde tle açık eluiltmeye konmuştu Keşif bedeli ile mu· 

nkkat teminatı yukarıda yasılıdır. ihalesi 13.10.941 paz ırtesi ıil· 
n4 saat 15 de Beyotlu nkıflar •ildilrlü2'il ihale komisyonunda 
yapılacaktır . Projı, ıartname ve keşif evrakı görmek istiyenlerin 
Galatada Şııir Ziyapaıa yoku'u Likerdaeı ıokak 12 No. da Sefe
radim MuseYİ cemaati aiıtevellilitiada n eksiltmeye gireceklerin 
iha!e l'Ünü komi yona aaüracaat etmelorı. 

Çorum Yhly•tl Daimi B11clmenlnden 

Çorum-lskilip yelunun l + OLIO • ı+•60 vo 3 t66 - 5+ 172 inci 
kilometreleri arasında 2 L 72 metro uzunlutundald şoıe esaslı tamiratı 

birinei Te,rinin üçüııoü C11ma ıüoü saat 15 de ihalui yapılmak üıo · 
re 15 glln milddetle açık ekıiltıneye konulmuıhır. 

Keılf bedeli 9124 lira 39 kuruıtur. 
Muvakkat te•İnat 736 lira 85 kunıtur. 
Bu iıe ait evrak fUnlardır. 
A - Iikıiltme tartoameai 
B - Keıifnaae n ıU.ilei fiat 
C - Mukavelename 
D - Bayınaırlık itleri renel tartnameıi 
1 - Fenni tartname. 
Bu vesaik tatil rilnleri aııın•a her rlin EncOmen ve Nafıa ciaire· 

lerinde görülebilir. 
Eksiltmeye iştirak etieceklerin teminat makb•ı:larile birlikde tayin 

eıiilen ıtın Ye saatte Viliyet Daimi Encümenine müracaatları ilin o• 

lunu. 

• • • lskilip merkeaindeki lık olııal .. ~ah inşaatı Birinci teşrinin 
lltl!ıaoil cuma rıınn uat 15 ... ihalesi yopılmak özer• 15 riin müddet· 
le açık ekıiltıneye konulmuştu. 

Keşif bedeli 3168 lira 39 kuroıtur. 
Muvakkat teminat 237 lira 70 kuruıtur. 
lilu ite ait evrak ıunlırdır. 
A - Eksiltme tartnameal 
B - Keıifaa•• u ıilıilei fiat 
C - Mukavelename 
e - Bayındırlık i,leri renel ıartnamasi 
!. - Fennt şartnam~ • 
ı. ve .. ik tatil rllnlerl 4ıtında her ~ıın Encümen Ye Nafıa daire· 

)erinde rlrllebilir. 
Eksiltmeye ittirak e.leeeklerin teminat makbuı:larıile birlikte tayin 

edilen flln ve ıaatte Vl1&7et ltaiııal Enclıaeninı mtlrıcaatları ilan •· 
luır. 
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! MONAKASA GAZ!Tlll 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Claıt Şekli Muham. bee. Teminat Müracaat yeri Günü Saat 

A) MUnakasalar 
ln .. at, Tamirat, Nalı• ı,ıerl, M•lzeme, Harita 

liaoirliltuywtialı:i asri mezarlıkta yeni yapıla• kapı af. eka. 
&ntlacieki ıahanın ten·iye n taos:imi işi 

Üılcadar •eytianında rapt. mosayik parke kaltlırım ka,-h :ı. 
inı. hart. 3 l.) 

Katiıklyiacie, S6fütlii te~aede yeni açılaeak elan 
yolun ıese ve kanal inı. (şart. 121 kr.) 

lıaret iıtu7oal1rı inı.: 3 aci. 
Ahşap iıkele inı. 

Etlik Ye Keıiören köprileri ayaklarının tamiri 
Adliye ltiaası tamiri 
4' atlet transformatör ve ltir adet raraj itinası inş. 

Beypazarı Merkez Okula tamiri (temd.) 
Şerefli Keçbisar Merke.1 Okulu tamiri 
Haymana Merlı.ez Oltulu tamiri 
Kalecilt Merkea: Okuhı tamiri 
lhmlupınar Şubeai itirinci orta ekulu tamiri 

> 

pa:ı. 

> 

aç. eltı. 

af. ekı. 
ac;. eks. 

> 

" 
> 

af. ekı. 

1964 90 

24294 14 

6123 75 
2fü4 ... , 
1990 80 
1491 04 

21000 -
1795 25 
9,6 05 

1278 99 
16)9 -
4117 10 

lilektrlk Havaa•zı-Kalerlfer (Tee._h ve Melset11eal) 

Malatelif ampul: 3000 ad. 
Elektr• po•pa rurupu: 1 ad. pas. 

Meneucat, Elblae, Kundura Ç•tn•f"• •· •· 
ini eliıiıul: 1257' tak. (Şart. '72 kr.) ~ ... 
M•pmita parciesü: SOO ati. kapalı s. 

ElbiH Ye kasket yap. 3v2 tak. 
Beyalı astarlık bez 100000 m. (Şart. 13' Kr.) 
Erkek eyakkab111: 120- l35 ıift (te•tl.) 
Kıa ayakkab111: 60-70 tih (temd.) 

af ...... 
paz. 

Potin astan: 600 m.-tlit.et: 7000 il.'. pu. 
Harici elbiae imallyeai: 175 tak.- nevresim ckaput> kapalı z. 

imaliyeai: sı ad. gemici elitiıeıi, kuket paleti· .. 
le imaliyeai Sl ad.- lteyu elhiıe ltumaşile ima
liyeai: 110 tak.· it tuluma: IO ad.· kasket iki 
ı,•J'H ile 140 ad. 

Er elltiaesi: 263 tak.- er kaputa. 2'3 ad. pas. 

38:21 -
ID 0 27 25 

1009 -,.._ 
,792 -

723:l !O 

MotııMwa, ~tro ve ev ••••••· M ......... Hehvı•· 
Mı~keme klrslltl 7ap.: 1 ad. 

Matbaa l~rerl l(ırfıel)e · Yaalhene Le.,,1W11mı 
Defter tabettirilmeai: 1' aci. 

Nakllr•t. BotattMa, YDklebne 

Klmlr nakli: 190 t. 
i'.11a nakli: 1000 t. 

paz. 

af. ekı. 
t .... -

~ooı -

Maftrukat, Benzin, Makine raıa.rı 

Kriple maden kemllril: 70 t. (te111tl.) 

v ••• 

Yeril kok klmürü: 200·2SO t. 
Gilrren odunu: 160-200 feki 

MUlelerrlk 

lalaat: 193e0 m3 (şart. 2 kr.) 
Baıkill 200 ve 500 tonlak: 5 ad, 
l.ace a.ic;ltı talaşı ıe-:ıo t. 

!el kemeri: 4°5009 ad. 
lir No. diltimevinde yanrın ıöndürme tHİaah yapt. 
lncir Ye üzüm kutu çakma işi 
İtti kentrel saati: 25 ad. 

Eraak, Z•hlre, Et. Sebze, w. •· 

Patlıcan: 18750 k. • DomatH: 3.9 t. • Ot: 1509 t. -
Sadeyafı: 16 t. • Saman: 200 t. - Dematea sal· 
eaaı: 10 t. • Kıraısı biber: 1 t. 

Kuru a.am 
s.deyafı 

Sadeyafı: 20 t. (tema.) 
Karaman ltoyua eti: 8 t. 
Seb:ıe: 11 kalem 
Pırin9: 100 t. 

> 60 t. 
K. et: 13-40 a. 

> 459 t. 
Samu: 1270 t. 

• 255 t. 
• 312 t. 
, 7~ t. 
> 100 t. 
• 100 t. 
• 1~ t. (tead.) 

Pirintı SO t. 
.s..iefffı: 20 t. 

> 15 t. 
Plrhtt: 3"12 t, (mllteaablt aaa n heaabına) 
Yataldık k. et: 7 t. 
Ekmek pitirtilme1i 
Y alaf: 67 t. •arpa: 750 k. 

(8 Müzayedeler 
• 

Köhne 9isme: 137 çift·fotin: 310 çlft-yaaı makineai 
1 ad. 

Koyun derisi: 322 ad.-kasa tleriıi: 213 ad. v. ı. 
Kllaae •fJ•J 17 kalea 

kapalı •· 
af. ıkı. 

t. 26 50 

kapalı s. 31320 -
Beb. 1-48 ve 2l5 

t. 21 -

kapalı •· 
pa:ı. 

aç. elu. 
pu. 

pas. 

> 

" 
> 

paz. 
> 

lııapalı s. 
pu. 

> 

> 

• 
> 

> 

• 

kapalı z. 
pu. 

pu. 
lll 

-

ltıh. 7 58 
263 10 
500 -

7175 -

2500 -
5000 -

k 0 45 
k o 45 

77050 -
27500 -

ı. o 45 
16090 -

k 1 70 
k .• 45 

50ll 25 

2,8 31 

--

• 

147 31 lst. lelediyesi 

4246 .sa lıt. aelociiyui 

1122 11 lıt. B'elediyesi 

13-18-41 1.4 -

14-10·41 15 -

14-10-41 15 -

459 21 Mersin Deniıı: Harp Ok•l• Liseai SAK 3-10-41 14 -
> 3-10·41 15 -

149 31 Aak. Beleciyesi 14-10-41 10 30 
111 83 İzmir Oeftertlarlıfı 13-10-41 14 -

Aak. Elektrik T. A. Ş. 6·10-4le kaaar 
Auk. Valilili 2-10·41 15 -

> 2-10-41 15 -
• 2-H>-41 15 -
> 2-11-41 15 -
> 2-11-41 15 -

Ank. Elektrik T. A. Ş. 
121 13 Ank. leleciiyesi • 

1451 31 Aılc. Palılrikalar U. Miti. SAK Aak. 
1200 - D. D. Yolluı Aak. ve H.paıa Sevk 

Şefli ti 
lst. Gtımrükleri laf. M6d. 

4081 50 M. M. Veklleti SAK 
111 25 Yüksek Ôfretmen Okalu Direk. 
47 25 • 

D1Dir: Ln. SAK Kasımpaıa 
50' 40 Yilkselı Benis Tic Mektelai Müd. 

1034 il Aık. Fabrikalar U. Mlci. SAK Ank. 

- - Ank. Ln. SAK 

Tepnaae Ln. SAK 

5 40 lımir Vtllyeti 
159 - Aak. Lva . .IAK 

Ytıkıek lktı1ati ve Ticaret Mckteiti 
497 - lst. Emniyet Mlltl. 
75 - > 

2349 - O. D. Y elları 4 ilnetı lıt. Mad. 
T epkapı Maltepeıi Ask. SAK 

32 - Asma Fidanlıfı SAK Çafalotlıı 
YlkHk Mekte8ler Muhhaaelticili2'i 

8-te·41 
3· 10-41 10 30 

6-10-41 15 -
14-10-41 15 30 

15-18-41 
2-10-tl 11 -
7-10-41 16 -
7-10-41 10 -
2-10-41 14 -

15-10-41 15 -

3-19-41 15 30 

3-10-t1 ıs -

9-19-41 11 -
30·9-41 lQ -

13.10-41 14 -
14-10-41 15 
14-10-41 15 -

l!H0-41 15 -
30-9-41 15 30 
2-10-41 11 -

2113 - Emniyet U. MBd. 1'·10-41 15 -
14-
16 -

39 4' Tephane Lv.z. SAK 6-10-41 
İzmir Satış Keeperatifleri Birli ti 30·!>-4 l 

107' 25 Ask. Fabrikalar U. Milel. SAK Ank. 3-10-41 

Hadımkiy civann4a Muha kiyi 
Aık. SAK 

lll 

lll 

Topkapı Maltepesi Aık . .5AK 
İst. Komut. SAK Fındıklı 
Aık. Falar. U. Mlci. JAK A11lc. 
Topltapı Maltepeai Aık. SAK 

, 
10205 - lst. 
4'125 -
7143 76 
1434 -
1691 7, 

Ko•utanhfı SAK Fındıklı 

> 
lll 

• 
> 

2401 -
3825 -

> 

• 
Topkapt Maltepeıi Aık. SAK. 

> 

lll 

J 

> 

Anlı. Lvs. SAK 

29-9-41 

29-,-41 
29-9-4'1 
29-9·41 
29-9-4'1 
6-10-41 
6-10-41 

20-10-4'1 
1-10-41 
1-10-41 
1-10-41 
l-11-41 
2-10-41 
4-18-41 
4-10-41 
4-10-41 
6-10-41 

11·10-41 
6-10-41 
3-11-41 
3-.11-41 
2-18-41 

488 12 Aıkeri Faltrikalar U. 
311 09 Ank. leletiiyesi 

Mücl. SAK Ank. ~-10-41 
3-18-41 

ıs _

1 16 -

16 -

16 - f 
14 - , 
15 30 
15 30 
11 -
15 -
16 30 
11 - 1 
10 ~f) 

1~ - , 
10 30 
lQ 30 

11 -ı 
11 31 
15 -
11 -
10 -
14 -
1:> -
11 -
14 30 
10 30 

20 10 Harp Alca~emiıi SAK 6-10-41 l~ -

Orman Çiftliti U. Mila. Ank. 

- - Aak. Lvs. SAIC 

1-10-41 H 30 
3-10-•1 ıs 30 

illçlar, Klinik ve lapençiyarr aıat, Hastaha~ 
D. Demlryolları ve Lh11•nlara l9letme u. Ml~ırl 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aıa11~ıOI 
rrup mal:ıeme laer rrup ayrı ayn ihale etlilmelı: Q;ı;er• (~ 
zartesi iilııtı bi:ıalarında yazılı aaatlerde Haytlarpıışad• ,lı 
hilindeki komisyon tarafından açık ekıiltaıe uulile satıll lı 

Bu işe rirmek istiyelderia her rruıtu• bisuuıda 1aJl 1101 
teminat ve kanaa11n tayin ettiti ve1aikle lairlirte ek•iltlll• 
H kadar komisyena müracaatları lbımdır. 

Bu ite ait şartnameler lr.e•isyootian para111 
tlır. 

1000 lr.ilo Tes niıadır: Muhammen laetleli ~'20 lir• tll,. 
minatı (71) lira (25) lcuraı olu, eluiltaıe1i 1aat ( 14,30) 
tHdacır. 

500 kilo Kalıp Nişadır muha••ea betleli (3000) lir•;; 
teminatı (22) lira ()0) kuruı olup eksiltm::ai saat ( h) o• 

Elektrik, Havagazı, Kiıiiiter ( f 8Sisat ve ~ 
P. T. T. Umum MUdUrlUIUnden: 

İdare ihtiyacı olarak a1atıda miktar, cins muhaıtı 111e
0

.ıl 
muvakkıı t leminatlarile münakasa gün ve .sllatleri yasılı dl 

ayrı kapalı sarfla eksiltmeye konulmuştur. -" 
lıteldilerin auvakkat temiaat makltuz nya !tank• t~ 

bu ile kanuni vesikalarını muhtevi kapalı zarflarını btlh ~ 
ıiltme saatinden bir saat eneline kadar E.vlcıf apartdl••' 
zım müdftrlüfünde müteşekkil saha alma komisyonun• fer 1 

Şartnameler, Ankarada, PTT. levazılll müdürlüğ6rıd9~' 
Yeni Valide hanınaaki PTT. levazım deposu ayniyat ,.o 
deo parasız verilir. 

M\lb. 9. Mvk. t. " 
Cinsi Miktarı Vakidi lira lira 1

611 ~I 
Çift nakili llstildi 500 kim. 200000 11250 11·

11
' 

hronıı:. tel 
Bimetal tel 500 kim. 
Çih nakili listikli 500 kim. 

ltrena tel 
Kurııınlu kaale 31 kalem 
Font beru 11 • 
2. No. lu por· 100000 atlet 

selen izol&tir 
Brons tel 25 toa 
Deveboynu cılemiri 40090 adet 
Alüminyum mu- 100000 adet 

fOa 

lakır manşeıı 57008 acet 

10000 

63749 
53960 
50000 

15000 
ıoeoo 

10010 

~700 

5250 

4431 l"·'··' '4047 " 
3750 

1875 
750 
750 

421 

~·M. M. Yeklletl S•tlnalrna Kemleyon1111 

Keşif bedeli 17,118 lira 73 kuruı olan Diyarbakırd• 1o.~ 
satı iti kapalı nrfla ekıiltmeye konmuştur. ihalesi 13· 
teai fÜDÜ saat 11 de Ankarada M. M. V. Satınalııa• 
yapılacaktır. llk. teminatı 1283 lira 53 kuruıtur. Şart ~ 
ı uşa Komiıyoodan alınır. Taliplerin kanuni vesikalarile t•. 
larıoı ihale saatinden 9ir 1aat evvel Komisyona veroıell"' 

Mensucat-Elbise-Kuniurı-Çamafır v. s. 

M. M. Vekiletl Hava Sabnalma Koml•Y•1111 ll' 
Beher metresine 133 kuruı takmin edilen 250000 ıııı;4l 

çadır bezi puarlık.la eksiltmeye konmuıtur. ihalesi ı. t~ 
giinli saat 11,31) da ~nkarada M. M. V. Satınala1• 
yapılacaktır. Kati temiııah 34.100 liradır. Evıaf ve ıırtO., 
kuruşa Komiayondan alınır. Tıliplerin Delli vakitte &'• 
aeleri. 

. ~ -• • • Beher 9illine tabmiıa edilen fiyatı H lira olan 9'1 
çizm~ pazarlıkla eksiltmeye konmuıtur. lhaleıi 1.19· 
ırümi ıaat 11 de Ankarada M. M. V. Salınalma Ko111i5f tİ 
lacak.tır. Kati temiııah 11~00 liradır. Şartnamesi 450 ~Jr 
yoodan alınır. Taliplerin belli vakitte Ko111isyona gelıO' 

* * • • , 
·111111 500 atlet muşamba alınacaktır. Balt: DD. yolları ı 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Hal~ 
Nl•ele Vlllyetlnden: :j 

Nevi Mikaarı Muham. B. Tem. Mu. lhıl• t~ı 
-"~ 

Odu: -;20;-- -2.5~u.- -~7,20 - -81:~:.f'J Sıra 40 a4et 7.5 ku. 22,50 1t'J 
Nevıelıtir kazası merkes okullarının ihtiyacı olıa ' 

darı, mubammen becielleriyle muvakkat teminat mikdatl 
zı:ı odun ve sıra açık eluiltme suretiyle alınacaktır. ,ı ~ 

Eksiltme 8,10.941 tarihine mü1adif çarşamba ıüoi ''ı 
liyet Daimi Enciimninee yapılacaktır. 

lsteyeoler lau ife ait ıartoameyi Vilayet Dai•İ ~ ı,t 
minde ve Nevşehir Maarif Memurluğunda tetkik edebil•' 

Muvakkat teminat oaikc!an yukartla ber mals:eaaeai• 

terilmittir. 
1
1 j 

Teminat vermek iateyenler daha nvel Daimi Eaoiill' ,. 
müracaatla Ziraat Banlcaaına teslim etmeleri ve 111•""" 
mene tevdi etmeleri. 

Mahrukat, Benzin, Ma:wu (dJ i Hı /. 

D.8ekır Aakerl Sat•nalma Kemlr••"11 /ı 
Beher kiloı• 2 kurut ..O 1antimden ı.2;0.000 kil• 

ıarf u1alile ihale edileeektir. lık teminat 4!250 lira •'0 ' '/ 

10.941 sah rünü aaat 1J aa O. Bakır Sa Al. )(o •• ı' 
Şartnameai Ko. tla. fÖrülür. isteklilerin ihaleden t.ir fi' 
aaektaplannı Ke. ıa vermeleri. 



• 

M1'NAKASA GA !ITISI 

Ptt M. M. Y. Hava S•tlnalm• Ke111l•1'•n11nllan : 
b-. uayyen günde taliJ,i çık•ıyan 47 kalemclu iltaret su tesisa· 
dtii ;it tııalzeme tekrar pazarlıkla satın ahaacaktır. Muhammen be· 
P~ 

1
1826 lira 87 knruş olup kati.teminatı 1773 lira 15 kuruftur. 

• • • 60 ton pırınç kapalı zarf uıulile satın alınacaktır. Beher ki
leıunun muhammen bedeli 4~ kuuıtur. Evsaf ve hasusi ıartlar Top· 

kapı Maltepe &!lkeri cıatınalmR komisyonunda görülebilir. İhalesi 20 
birinciteşrin 941 pazartesi günü saat 16 da komisyonda yapılacaktır. 
Taliplerin belli günde muvakkat teminat makbuzile teklif mektupla· 
rını saat 15 de komisyonana vermel~ri. 

r inhisarlar U. Müdürlüğünden : l 
~------------------------------... 

~, .. ~ 1A"a 30r9.941 aah ıünü Hat ı 1 de Ankarada hava ıatın alma 1 
hQq Yoııuııda röriileltilir. İıteklilerin muayyen ıön n aaattc komis· 

• l.uluıuaaları. 

~'1•• Demlr1'•ll•ra 4 Uncl ı,ıetme MGdUrlUCIU ... ilen: 
ıı.1~ 1 ll\ıe '43 mıntakasıDda ihzar edilecek aıatıda ocak kilemetreleri 
'-ı, ''1•rı muhammen bedellerile muvak.lı.:at te111inat 111ik.tarı H müna
lita tarihi rösterilmiı olan balast saat 15 te 4 iincö İşletme Müdür· 
~ ilde toplanan Komiıyonca ihalesi yapılmak üı:erc kapalı zarf usu· 
lünaltaıaya konulmuıtur. 

~ .. i~: işe rirmek istiyenlerin teminatlarını ve kanunun tayin ettifi 
~ larla teklif mekt•plarını mtinakasa rnD\1 elan muayyen sutten ;••t evveline kadar Komisyen reiıliğine vermeleri liz1mdır. 

l 
0~tada olacak ır-cikmeler kabul edilme•. 

ıj ~ il •ıt işine aid mukavele Ye ıartume projeleri Ankara ve Kayse· 
~tne'crinden iki~er kurut mukabilinde satılmaktadır. 

~il C AK Miktuı Tutarı Muvakkat 
2ı:nıctresi Şubesi M3 Lira teminatı 
~Oi 600 70!il 980 
ı,~ ooo 600 840 
ı56 "'" 850 1000 ıaoe 
135 - 159 1000 1400 

- 136 1000 1500 

:~! + ooo 1000 1400 
l32 1- 300 1000 1500 

+ 600 43 1000 1400 

'
5 

- 9' ıoeo 1400 
~ + ooe 1000 1500 

2349 

Münakasa 
Tarihi 

15.10;941 

• * * Pazarlıkla 20 ton sadeyağı alınacaktır. Yağın beher kilosu
nun muhammen fiatı 160 kuruş olup tutarı 16 biD liradır. 

Evsaf ve hususi ıartlar Tepkapı Maltepuiıtde Satıoalma Komis· 
yonun da görülebilir. 

lhale ,, 10.941 pazartesi fÜnl sad 10 tla kemisyenda yap1lacalı:.-
hr. 

Kati teminatı 2'400 liruiır. • 

Çerum C••••vl MUlllrlUllıuıılen: 
Çoram ceza • e tevkif evinin 941 mali yıh elı.:mek ihtiyaeının te

mini için talip .zula ur et ınedifindeıt yapılan pazarlığın bir ay müd· 
detle u:ntılmasına ltomisyonoa karar vera&İf eldatuıtdan halen piya· 
sada mevcut ve lteber lci los11 95~ ıram hesabi.le 11 kuru9tan en u: 

yüı: bin. en çolo yüa kırk itin kilo ekmetin pazarlık surctile bir ay 
içinde ihalesi yapılacafından taliJt elanların 13.18.941 g-ünilne kadar 
1~40 liralık teminat makbuzunu haınilen Ç•rua C. M. Uoıumilifi o· 
dasında toplanacak komisyona mliracaatları ilin el11011r. 

D.Bak1r Aekerl Satanalma Kom••1'onund an: 
E,..saf ve ıartlar dahilinde 25 ton sade yatı !tıpalı ı:arf a~ulu ile 

aünakasaya kenulmuştur. 
laalesi 8.11 941 çarşamba ıünü saat 9 da ·yapılacaktır. Beher ki· 

losuna 145 kuruş tahmin edilmişi ir. 1111 teminat 2717 lira 75 kuruıtur 
lsteldileriu teklif •ektuplarını !telli rün vo saatteıt bir ıaat evel Ko. 
na veraeleri. 

M•raş İekerl Satın Alma Kemlsrenu11dan: 
Aşafıda yıızıh mevaddın kapalı :ıarfla eksiltmeleri hizalarıntla ya-

.~ 

2i - 60 2000 3600 
- 27 2000 3(;)( o 5 
- 6 sahil 2000" 4000 8 
"t- ooo 2000 4000 

l 1:ılı gün ve saatlerde Maraş•• Aıkeri Satuıalma Komisyonunda yapı· 
lacaktır. Taliplerin kanuni vt>sikalarile teklif mektuplarını ihale ua· 

1 
tinden bir saat evvel Komisyoııa vermeleri. Şartnameleri Ankara, lı-

10
- ıs 2000 3000 

19300 31320 

l ,"" 
t 

tanbul Lv. Amirlikleri Satınalma komisyoDlarında rörelür. 
Cinsi Miktarı Tutarı Te•İnatı ihale 

Kile Lira Lira filo, saat 
Kırmtzı mercimek 5000t 11000 325 ,.10.941 1' 

., •saı Maltepe•I Askeri Sabnalma Kemleyonundan: 
1 Kuru fasulye 58508 9945 745,IS 10.10.,41 16 

lı~:~•rlıkla 200 tonluk ye 500 tonluk demir~eo (5) ad~t baskül •· 
l~lı~ lır. (200) tonluk l:ıaskü ıün muhammen f ıatı 140 lıra ve (5~0) 
(l ,, htıkülün fiatı 225 liradır, Huıuai şartlar Topkapı maltepeıın· 
'I ıslırıalma komisyonunda rörüleltilir. İha 1 e~i 30.9.941 ıahrfioö sa
'-•rl ,3Q da komisyonda yapılacaktır. Taliplerın kat'i temiaatlariyle 

11'•Uarı lb.ımdır. 

~ 4-.na Fldanhlı Alam Sat.m Kemi ayenundan : 
\,~ htt 10 ve azami 20 toD reçineılı ince bıçkı talaşı ubn alı· 
"-• 3~1 .,.·. Beher tonun muhammea fiatı 21 lirathr. ilk teminat ık

l lıtaclır. 
~ •ttkı·ı ~tlt ı eria 2.10.941 perşembe g5nü ıaat 11 de Catalotluada 
\tı Mektepler M11haıehecilitinde toplanacak komiıyona müra· 

~ lrıak !!!!!!!!l!!!!!!~!!!!!!!!l"~~!!!!!!l~!m!!!!!!!'!!!l!!"!!m!!l!!B!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!' 

~Et, Sebze v. s. 

1 8cske Askeri Sabnalm• Komlayenuntlaft: 
2 ....._ 22000 kilo nohut satın alınacaktır. 

'-. !~~ Evsaf ve şartnameıi Sökede Askeri Satınalma Komisyon11n· 
~r•tı:•rde Levazım Amklij'i Satınalma Komisyonunda her r:amaa 

~ 3 ....... 01trak rörülür. 
1i S Eksiltme 15. 10.941 Çarşamba rünü saat 11 .ı., Sökcde Aı

atın l i ....._ a ına Kemisyonunda yapılacaktır. 
5 ...._ Aç~ eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

, 
1 

'Sok Muhammea bedeli 2860 lira elup muvakkat teminat 214 li
l"ı & \lrıı Qtwr oo 1.ı: ...... ., • 

1J ~ıf l'aliplerin t.-minat akçelerile 4artnamecie yazılı vesaiki havi 
~ (r ~ 'l~:tktuplarını 15.10.94 l Çarşamba rünü ea reç saat 10 a kadar 
1 ~~ı1 Aılceri Satınalma Komiıyonuna makbuz mukaltili 1"ermiş ol

tııı ~t aıs saatten soora verilecek veya relecek mektupların kabul 
Y•ctt• · ı · ı ı an olunur. ,, 

'I. ı 
< ...._ - 25000 kilo kuru fasulya satın alınacaktır. 

'it l~ltıir Evıaf ve şartnamesi Söke Askeri Satınalma Komisyonunda 
t tıl levaıum Amirliti .::>atınalma Komiıyoounda her zaman pa

j 'ı 3 ,'tak ~Örülebilir. _ . 
t,ı•/ 14,1 f.lt,ıltıne 14.10.941 Salı rünü saat 11 de Sokede Asken 

"'ı i ~a Konıiıyonunda yapılacaktır. 
·~ı ,~ 5 ...._ Açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
. r it, f\.tuhaınmen bedeli 4625 lira ohıp muvakkat teminat 327 li-

fi ~ 
~I ' l' . l''1f 'il •lıplerin teminat akçeleriyle ••rtnamede yazılı vesaiki bavi 

• ~ !\ ',~tuplarıoı 14. t0.941 Salı ıiinü eP r•ç ıaat 10 a kadar Sö-
1 1 •11;tr· • k b·1· • 1 ' \ ~t b 1 .Satınalma Komisyonuna makbuz mu a ı ı vermış o ına· 
/ '-ıtt 11 "aatteo sonra verilecek veya relecek mektupların kabul 

o• cetı ·1-~ ı "n olunur. 

';/ ~-" 1 ~-"-&'1"' "'•ltepaslnde Aekort Satanal111a Kom. danı 
b r •lcl a td 

1
. ' 15 ton sadeyatı alınacaktır. Beher kilosununun mu am· 

hrt~ 1 170 kuruş olup kati teminatı 3825 liradır. Evaaf ve hu· 
1
• lb,

1
'' Tapk;ıpı Ma.tepe askeri satınalma komisyonunda girüle· 

'-'\ Me 3.10.941 cuma günü a•at 14 de komisyoada yapılacaktır. 
\ 

1
11 b"blhenhhit nam ve hesabına 30012 kilo pirini alınacaktır. Pi
hrtl •r til9sunun muhaamen bedeli 45 kuruştur. Evsaf ve hu-

~ ıı t, lb.1'r Topk~pı Maltepe ukeri satınalına kemiıyeııunda rl>rille· 
. ~ "tai 3 . 

' 'lipl . .10.941 cuma riloü saat 15 de komiıyonda yapılaeak.-
J1.J '\ ~ trın kati teııainatlarile birlikte müracaath..rı. 
i~~" ~tn ~Zaılıkla 100 ton piriat alınacaktır. Beher kilosunun mu· 

/ '4 'ı~trj ı:deli 45 kuruştur. Evaaf ve buıusi ıartlar Topkapı Malte· 

letaılltul •eledlyealnllen : 
Temizlik amelesinin İaşesi için alınacak 1100 kilo aadeyat açık 

eksiltmeye konnlmuıtur. Tahmin bedeli 1612 lira elli kuruı ve ilk 
teminatı 120 lira 94 kuruştur. Şartname Zabıt ve Maamelit Müdür
liitü kalemioae görülebilir. lhale 13.10.94 t P'azarteıi riinü sut 14 de 

ı Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbu:ıı veya 
mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü 

muayyen saatte Daimi Encömeninde bulunmaları. 

Manisa Aakerl Satınalma Komisyonundan: 
1 - Askeri hastahanenin senelik ihtiyacı için kapalı zarf uıuHl 

ile ekıiltmiye kenulan yirmi bin kilo koyun etine istekli çıkmadıtın· 
dan 17.9.941 tarihinden itibaren bir ay müadetJe pazarlı~a konul
muştur. 

2 - Muhammen ltetleli 12 bin lira elup katt teminah 1~00 li-
radır. 

3 - İhalesi 16.10.941 Perşembe g-ünü saat 16 da yapılacaktır. 
4 - isteklilerin teminat mektuplarile birlikte Manisada Askerlik 

l)airesi Satıoalma Komisyonuna müracaatları. 

Topka1111 Maltepeslnlle"' Satln•lma K om1•1'onundan : 
Unu ciheti ask.eriyedeo verilmek şartile 100 ton makarna İmal et· 

tirilecektir. Makarnanın beher kilosunun muhammen imaliyeıi 10 ku· 
ruş elup tutarı 20 bin liradır. 

Evsaf ve huanst şartlar Topkapı Maltepesinde askeri aatmalma ko· 
misyonunda ıirülebilir. 

Talipler ihale ~iınü l 00 k.ilo undaıı ne kadar rııakıırna verebilo· 
ceklerini ve kilosunu kaç kuruşa yapahileceklerini bildireceklerdir. 

İhalesi 2.10.941 perşembe rünü ıaat 10 da kumisyoada yapılacak· 
tır. Kati teminatı 3 bin liradır. 

* • • Mtteahlıid aa111 ve heHbına 30012 kile Jirlnç pa:ıarlılda alı
nacalthr. Piriuein lteher kıloıunun muhammen bedeli 45 kuruştur. Ev· 
uf ve husud şartlar Topkapı Maltepe aslceri sahnalma kemisyooun
da rirlileltilir. lbalesi 2.10.941 perıembe filaü saat 16 ela komisyon
da yapılacaktı. Taliplerin kati temioatlarile birlikte müracaatları. 

.* • 50 too zeytiny.ıfı pazarlıkla alınacııktır. Beher kileıunun mu· 
Aıammen bedeli 90 kuruıtur. Evsaf ve huıuıi şartlar Topkapı Maltepe 
askeri satıaalma komisyonunda r'rüleltilir. lbalesi 3.10 941 cuma fÜ• 

nü saat 16 tia komiıyenda yapılaeaktır. Teliplerin kati teminatlarile 
komisyona müracutları. 

• • • Kapalı sarf usu!ile 300 ton p:ıtates satın alınacaktır. Patale· 
ıin beher kilosunun mubawmen fiatı 10 kuruş olup tutarı 30 bin li
radır. Ve muvakkat teminat da 2250 liradır. 

(DIVAMl D0RD0NC0 SAYFADA) 

Muhammen bedeli 16.000 lira elan 500 adet mu1amlta pardeıil 

14. 10. 941 salı ıünil saat 15,30 tia kapalı zarf usulile Ankarada 
İdare binasında ıalın alınacaktır. 

t ı '-t~llli 811hnalma komisyonunda g-orülebilir ihalesi 6.10.941 pazar· 
lt,,1ltı ~~at. 11 de komisyenda yapılacaktır. Taliplerin kati te· 

•rlıkte konaiıyena müracaatları. 

Bu iıe rirmek iateyeolerin 1200 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun t11yin ettiği usikalan ve tekliflerini ayni rtn ıaat 14,30 sa ka· 
dar Komisyon Reiılifine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankaraııla Malzeme Daireıinclen, Hay· 

darpııadı tı .. llla H Hvlr. Şeflitlncl111 fiıtıhlıtakhr. (1'38) 1-4 

1 - Şartnamesi ırıuoi 9ince • 7t • ton teneke paır:arlıkla aahn alı· 
nacaktır. 

2 - Pazarlık 10. 10. 9'41 cu•a rina saat 10,30 tla Kaltatatta 
Lf"Vnım Şul.esinae miiteıekkil Alıa Kemiıyenıantia yapılacaktır. 

3 - Şartna•e her rtu ••ı:klr Şu9edUJ parası• alıubilir. 

* * * 
Ci1asi 

Tönlteki aerisi 

" DHi 
> > kırpıntı 

Kibne kela ç11val 

Mik4ars 

3041 
631 
122 
290 

(IS71) 2-1 

" 
" 

aılet 

1 - Yukaml.a oinı Te miktarı ruılı 
ıatılaoak.lır. 

•alaeme a9ık •kıilt•ı ile 

2 - Mu'1ammen 9edeli 1013.90 lira elap teainah 1Sl.e9 liratlır. 

3 - Mezk4r •ıya h.:r rüa Cıbali faltrikaaında buru eıya anlM· 
rıoda rörülebilir. 

4 - Yukarıda cins ve miktarı yasılı eıyanın arttırmı11 7.18.f41 
Salı rtnli ıaat 10.10 da Kabatatt• Levuım Şulteıabae mtlteı•k•l 
Salıf Ko•isyenunda yapılacaktır. 

::> - Taliplerin o riin ve .saatte ''e 15 flvHm• paralariyle ... ktr 
KHıiıyeada \tulnnmaları. (1405) J-3 

• • • 
Eksilmenin 

Cinsi Mık darı rGnü ıaati ııkli 

-----------
20 m. ip merdiven 1 adet) 
Yanım söndürme aleti 9 • ) 3.11.9-41 9 40 paurlık 
Kum torbası 60 > ) 

Keten ıömlek « uzuoboy> 26 • ) 7.10.941 10 30 puarlık 
Nihayetaiı: şerit mak.ine· 250000 adet 3.10.941 10 20 • 

si için tel gücü 

Itöküm işi 2000 kr. 3. 10.941 10 05 , 
1 - Yukarıda cins ve miktarı yaz1lı malzeme f&rtname ye olma• 

neleri mucibince pızarhkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında yazılı rü.n ve saatlerde Kaltataıta Le
va7.ım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune ber gOn ötleden· sonra ıö•ü reçen Şubecle ılrDle
ltilir. Şartnameler de bedelsiz ayaı ıubeden tedarik olunaltilir. 

(h33) 3-J 

• • • 
M•-· it. Mvk. t. E it ı i l t • • 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. rtnl ıaati tekli 

--- --- --- --
Çivi ile vurulacak lOtOO adet - - - - 3/X/941 10,10 puar. 

menteşe çıkar .,.. 
çıkmaz 

Ataç vida 20X20 105 paket - - 3/X/941 10,10 paur. 
15/3 ır>/m lima de.miri 675 kı. 3/X/94 l 10,10 • 
Çıralı tahta ll.454 M3 816 16 60 79 7/X/941 10 a. ek. 
Y aoıın ıindürme aleti 100 ad. 1950 00 48 75 7/X/941 9,30 • 
Su kovası SOi > 7/Xj941 9,41 pas. 
Kanca 250 • 7/X/941 9,40 > 

Balta 250 > 7/X/941 9,40 • 
Kürek 258 • 7/X/941 9,.ct a 
Kaııma :l50 > 7 /X/941 9,40 , 
Otomatik rekor 25 çift 7/X/941 9,40 ,. 
Kum torbuı 1500 atlet 7/X/941 9,4S > 

Lans 15 • 7/X/941 9,S8 > 

1. - Yukarıdaki malaeme nilmune ve ıartaaıaeleri aueiltiaoe ıaha 
alınacaktır. 

il. - MezkQr mal.zemenio hizalarında yuılı fÜn Ye aaatlerde yaıı• 
larıDda gösterilen usullerle Kabataıla Levazım Şube.iade milteıekkil 
Altm Komi•y,.,nnnd'\ .-k~iltme Vf'JR pu:•rlıi(lıırı yotpılac•lchr. 

lll. - Numuneler sizil reçen Şubede ıöruleoilir. Şartna•eleri bo· 
delıi• a7nı yerden alıoaDili r. (IS3S) 3-S 

• • • 
Mabam. it. M,.k. t. llı:ıilt•• 

Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. Şekli ıtntl ,.. ıaati 

---- ---- --- ---- --- -------
Terazi 1 adet 
Soba Halk tipi 3 .. 
No. - 2 -

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

10 -
9 30 

1. - Terazi ıartnaaHi •aoiltinHtlir. 

2. - Eksiltaeler hizalarıntla rösterilen rln n aaatlerde Kaltatqta 

Levuım Şu9eıinde mateıekkil Aha Kemiıyona114a yapılaoaktır • 
3. - Şartn••• iter t•• ıi•il reıen Şıılteden paraıı• alıaaltilir. 

(IS79) 2-3 

Tahmin it. İlk te•. 

2601 Ot 195 60 Kim•e1iz: çoHkları kurtarma y•r4ıanaıı yılhk 
iatiyacı için alınacak 11deyaf, HJtinyaf, 
aabun ve seda. 

180' 80 13~ 74 Kimseıiı: fOcukları kurta•ma yurtlunaa yıllık 
ihtiyacı için alınacıak: muhtelif cina kura er
Hk . 

Tahmin iteaellerile ilk teminat miktarları yaltarıtia ya&ılı •natl 
satın alınmak ft~re ayrı ayn •tık eksiltmeye lruıal••ıtar. Şartna• 
meleri Zaltıt ve Muamellt Mlıillrlatn kaleminde rörGleltilir. lllale 
10. 10. 941 cuma rilntl Hat 14 tle Dai•l l.acft•eatie yapılacak· 
tır. Talipl6rin ilk teminat makbuıa veya 111ektapları ve 1941 1ılıaa 
ait Ticaret Odaıı veıikalarile ilaale rtat muayyea ıaatte Dai•I L· 
oll1111114ı 91l111•ıları. (U~') 
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Tabi au Synoptique des Adjutltcations Ouvertas ujourd'hui 
,, 

YATILI 
YATISIZ 

ESKl FEVZiYE 

IŞIK LiSE Si KIZ 
ERK&1' 

ObJet de l'adjudlcatlon 

Adju ications au Rabais 

Mode 
d'adjadicat. 

Priıı: Cautien. Lieuıı: ııl'adjudication et du 
e.timatif previııoire Cabier eet Charges 

Conatructlon•·Reparatlon-Trav. P11bllca-Matt\rlel H Cen•truetlen·C•rt~hte 

Trav. terrauement au cimetiere de Zincirlikuyu Publi ıue 1964 "' 147 38 Gom. Perm. Munioip. lıt. 
Cf>nst. pıave en parqueh mosaiques a la place Pli cach. 59931 56 42'46 58 Com. Perm. Municip. lstanltıal 

d'Üskiidar (cah. oh. 3 L.) 
Constr. chauıHe et caoal sur route i ouYrir uu- Pli cach. 24294 14 18'.ll 11 Ce•. P .. ıa. Muoioip. lıtaıılt11l 

vellement i Kadıköy Söğütlü Çeıme (cala elı. 
121 P.) 

Coostr. Stations tle signaux: 3 p. 
Genstr. eehelle en be11 

Repar. colonoea des ponts d'EıUk et de Kec;iören 
Repar. ecole Beypı.ur (aj) 

> , Şereflikoçhisar 

' , Haymana 
Repar. eoole Kalecik 

Gr6 i ıre 

Publiqua 
Publique 

, 
Publlque 

• prcmiere rcole seconde de Dumlupınar > 

Const. 4 bitiueı pr. poste de transformateur et une -
pr. rarare 

,12, 75 
202'4 '43 
1990 80 
1795 25 

996 05 
1278 99 
1659 -
4117 10 

21000 -

'459 l8 C. A. Lyoee Mariııe Mersin 

149 31 Munioipalite Ankara 
Vıllyet Ank. 

" 

' 
' 

S. A. T. d•Eteotricite Ankara 

Repar. "ltissu Juıtice Publique H91 04 111 83 Defteularat lıı:air 

~ El6ctrlclt6·Gaz-Chauff•sı• Central (lnetallatton et M.Wrlel) 
Diverseı 11npoulea: 300f) p. 
Groupe electropoınpe: 1 p. Gre a rre 

t t bltlt n erıt • Ctıauaa11rea • Tl••u• • Culre 

1615 -
- - S. A. T. d•&leclriaitl Ank• 

121 13 Manieip. Aı:ak. 

Jours Heures 

13-19-41 
14-10-'41 

14-10-41 

3-10-41 
3·18-41 

14-10·'41 
2-10-•U 
2·10-41 
2-10·4l 
2·10-'41 
2·10·41 

14 -
15 

15 

14 -
15 -
10 30 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

jus11u' au '· 10-'41 

13·10-41 H -

1-18-41 
3-10·'41 10 30 

Pardesaus impermeable: 500 p. Pli caeh. 16000 - 1200 - Ad. Gfo. Oh. Fer F.tat Ank. Bu. 1'4·10·41 lS 30 
Exp. Haydarpaşa 

Coıtumes pr. ouvriera: 12579 Comp (eala. eh. pr. 472) Gre a ıre 94342 50 1452 38 Anla. 6-10-41 15 -
Cenfectioo habıts et casquetetı: 30l complets Pablique 3020 -
Souliers pr. hommc: 120·135 paireı (ai) 1000 -

, pr. iennu fıllea: 60.70 paires (aj) 900 -
1 oile culoree pr. doublure: '100000 m. (cab. cb. 136 P.) Gre a gre 1. m. O '1.7 25 

101 25 
47 25 

4087 50 
509 40 

Co111. Ach. Dir. Gen. Falt. Mil. 
Dir. Pr. Douanes lıt. 
Dir. Ecole Sup. Normale 

Cem. Aeh. Min. BM. Nat. Ank. 
Dir. Ecole Sup. de Com. Marit. 

15-10-41 
7-10-41 
7·19-41 
:ı-10-41 

10 - f 
1e -
11 

Conf,ction habits 175 completı. nevresim • capoteı> Pli each. 6792 - 15-t0-41 l~ -
51 p.: habit blaae avec l'oteffe: 110 complell. 
toulum de travail 80 p. • caıquette avec deull 
b' ancs: 140 p. 

Doublure pr. hottines: 600 m.· satin noir: 7000 m. Gre İl ıre C. A. İıttend. Marit. Kaııa:ıpaşa 2-10-41 14 
Coııtumes: 263 comp.- capote: 263 p. Gre i rre 7232 50 1084 bl Cam. Aca. Dir Gen. Fab. Mil. Aak. 3-10·41 b 30 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux-Taplsaerle ete. 
Chair pr. tribunal: l p. - - C. A. latend. Millt. Aak. 3-10-41 16 -

ı ravee ux ca'lrr.prlmerie - Papelerle -' FoDt'nltUf'e de Bureaux 

lmpreuion rezistrca 16 p. Gre a gre 

Traneport • Char•ement • 86•herıe1nent 

Transport cbarbon: 180 t. 
• effetıı: 1000 t. 

Comlnıatible • Carburant • Hulle• 

Cbarbot1 cribleı 70 t. (aj.) 
Cok indirene: 200-250 t. 
ISoiı 4i'orae: 1'0-2.CO tch.tkis 

Dlvera 
Ballaat: 19300 m3 (cah. eh. pr. 2) 
Bucule pesant 200 et 500 tonnes ~ p. 
Oecbeta fins de soiure: 10-20 t. 

lnıtali. service d'extioction d•inceadie a la maiaeo 
de couture N. 1 

Ceinlure: 4·5000 p. 
Montre de ooDtrôle pr. ouvrier.: :ıs p. 

Pr ov 1 • 1 on a 

Beurre: 2!> t. 

Vaande de mouton: 20 t. 
Haricots ıccs: 25 t. 
Poiı·chiche: 2'2 t. 
Diveraeı pr•vision: 12 lota 
Legumeı: 1 L lots 
Foin: 576 t. 

" 560 t. 
Beurre: 6 t. 
Pailleı 400 t. 
Foin: 400 t. 
Macaroniı: 2 t. • ris: 4 t, • raisio Hl: 2 t. • huile 

e'olives: 2 t. 
Macaroniı: ) t. 
Fein: 400 t. 

eurre: 9 t. 
Viande de botuf: '45 t. 

' " 102 t, 
Riz: 91 t. 

Publique. 
la t. 4 -

2000 -

Pli cacb. la t. 26 50 
Puhlittae 

Pli c~ea. 31320 -
la p. 140 et 225 

la t. 21 -

8re a ır• 

Pli cach. 
Gre i ıre 

263 10 

la p. 7 50 
7175 -

Pli caeh. le it, 1 45 
Gre a gril 12000 -
PahliqH 4625 -

, 2860 -

Gri l rr6 
Cre a rr• 
Pil eaeh. 

' 
Gre i rre 

• 
ll 

• 
• 
JI 

Pli oach. , 

20160 -
19600 -
10800 -
22000 -
'.l8520 -

13500 -
30600 -

4~,00 -

- - Com. Aob. lntend. Milit. Tophaoe 

5 40 V ıllyet l:ıınir 
150 - Cem. Ach. lntead.. Milit. Ank. 

- - Dir. EHie Sup. Cemınerce lst. 
497 Dir. SOrete lst. 

3· 10-'41 14 30 

9- 10.4 ı 11 
30-9·41 10 -

13-10·41 14 -
14-lC-41 15 -
14-10-41 15 -

1 

~349 - 4 ema ExpJoit. Chemins de fer Etat 
- - Cem. Acb. Milit~T()pkapı de Maltepe 
3l - C. A. Pepioi6re Virae, Comptab. 

15-10-41 15 -
30·9-4 l 15 30 ' 
2-10-41 11 -

Eooles Sup. a Cataleflu 
39 46 Cea. Ach. laund. Milit. Teplaane 6-10-41 14 -

2813 - Dlr. Geo. SOret8 Aak. 
1016 25 C. A. Oir. Gen. Fab. Milit. Ank. 

16·10-41 15 -
~10·41 15 ;_ 

2711 75 
1800 -

327 -
214 -

1512 -
1470 -
810 -

1650 -
2139 -

Com. Aeh. Milit. Oiyar~alur 1·10-41 
Com. Acla. Milit. Manisa 1'·10·'41 
C•1111. Aeh. Milit. Söke 1'4·10-41 

• 15·10-41 
Qoa. Acb. Milit. lntend. lzmir 2'·9·41 
c.m. Ach. Bir. Gen. Fah. Mit Ank. 6·10-'41 
€em. A.eh. Milit. Van 10-10·'41 

• 
Ce• Acb. Milit. lolayır , 

' C. A. Milit. a J'hôtel Tan l YalGva 

lC-lO·•U 
3·10-41 
3-10-41 
3-10-'41 
30-,·41 

'450 - Oem. A&b. Milit. Esine 
C. A. Milit. Çanak. 

2'·9-41 
29·9·41 
29·9·41 Cem. Aah. Millt. Hadımköy 

2025 - Cern. Aob. Mılit, Milaa 

4590 - ' 
3413 - Ceın, Ach, Milit. Sarakamıı 

15-10-41 
15-10-41 

10·10·41 

9-

!~ =ı 1l -
15 -
15 30 
16 -
15 -
15 -
15 -
1~ -
15 -

1, -
_15 -
14 -
16 -
16 -
15 -

Niııntaıınca Karakel karşıaında 

Ana -ltk -Ort v Li• kı ıml rı v•rıll~.I) 
Ttırlıı.iyenin en eıki buıuıi liHıitlir. Kıyı4 ve t~cdidi k•1'' •:, 

her rlin aftracaat ecUleltilir. T ırifnaml! isteyiniz. Telefon: 188 

f{)ÇONCO SAYFADAN DEVAM) 

koıııi!f 
Evsıf ve husuti ıartlar Topkapı Maltepesinde satınalına · 

nunda görülebilir. .~ıı 
ihalesi 17.10.941 cuma günü saat 11 de komisyonda yapıl•C ~tf 
Taliplerin belli ıünde muvakkat temiııııt maltbuzile t~klif 111' 

!arını aaat 10 na kadar koıaisyooana vermeleri. 

' k·ıo• 11' * * * Pazarlıkla 20 ton sadeyaf alınacaktır. Yatın 9eh 0 r 1 bıı.I 
muhamınen fiatı 160 kuruş olup tutarı 16 bin liradır. Evsaf " 8 

ıi tartlar Tepkapı Maltesinde .Sa. Al. Ko. da ıörülebilir. l•cİ 
lhaleıi 1.10.941 çarşmba fünü ıaat 16 da komisyonda f lP1 

tır. 

Kati teminatı 2'400 liradır. 

~ f( 
* * * Puarlılda 10:> ton nohut satın alınıcııktır. Nohudu:ı b~bst 

sunun muhaın111en fiatı 17.S kuruş olup tutarı 1750U liradır. iJf 
Evsaf ve busu!'i şartlar 1 opkapı Maltep~ıinde Satıoa\ına k0111 

nunda rörülebilir. 1,l 
ihalesi 1.10.Cj41 çarıamba i'Üni aaat 15 ele komisyona• yapı 

hr. Kati teminatı '2'l5 liradır. 

1t 
•*• 22 9.941 tarihinde pazarlılda ihalesi yapılan 100 roıı 0ştl 

meroimeie talip çıkmadıtrndan tekrar pazarlıkla ihaleye konll1~11 
lebar kilosunun mubamrnerı bedeli 20 kuruş olı.ıp tutarı 20 bt 
radır. 

Evsaf ve hususi şartla,. Topkapı 
yonunda rörtile9ilir. 

~0-M alt epe askeri satınalııt• 

pııl 
11 de komi yonda ya lhıle~i 1.10.941 çarşamba gilnil saat 

tır. Kati teminatı 5 hin liradır. 

ÜZAY 
latanbul il ledlyeelntlen: d ı 

Belfl'diye molörlü vesaitinden hurdaya çıkarılan 250 adet ~ 
190 adet iç li,tik kapalı zarf u.ulile arttırmaya konulmuıtur· ro1 
llluunun tahmin bedeli 9035 lira ve ilk teminatı 677 lira 62 kU 1 
Şartname zabıt ve muamelit müdürlüğü kaleminde görülebilit•ıV 
13. 10. 941 pazartesi rünü saat 15 de Daimi Encümende >''~111• 
hr. Talipl~rin ilk. teminat makbuz veya mektupları ve 9,Jl >'1 ,i~ 
Ticaret odası vesikaları ve ltanunen ibrazı lizımfelen diğer f~~I -
24'0 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları te~ ıefl 
tuplarını ihale filnl ıaat 14 de kadar Daimi Encümene verıııe 
:ı.ımdır. 

Menemen Beledlyealnden: _ı 
Be\,:ciiyemiıı; deP,,oııunda rncTcut NBU - üçlü ve dörtl6 kle t 

riyle beraber 100 aJöt • BUAT - satılacaktır. Beherinin k•1f, 
lira elli kuruştur. 22.9.941 tarihinden itibaren 15 (Ün mUddel 
arttırmaya çıkarılmııtır. be ı' 

Arttırma 7.10.IJ41 tarihine müsadif Hlı rüoii saat 15 te 

dairesinde icra kılınacaktır. . teri' 
Bu işe ait şartnamıı belediye dairesinden alınabilir. !alıP 

yin edileo gün ve saatte belediyeye müracaatları ilin elunur· 

B•hke•lr Orıman MUtlUrlUllntl en : 
Miktarı 'duhırnmen bedel 

Cinai Kental Kilo Lira Kuruş / 

Çıra 119' 00 O 32 I•'' 
Balıkeıir Villyetinin Edremit kasası dahilinde kiin budııl )'' 

namede yazılı Akoadere Devlet Orınanından 1196 kental çır' fi 
içiııde orıııındao çıkarılmak üzere 15.9.9'41 tarihinden itiesreO 

müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
1
5 ti 

Artırma 6.10.941 taı ihin" müsadif pazarteıi i'ilnü saat 
lıkeıir Orman ÇeYirıe Müdürlüğü binuında yapılacaktır. 

Çıranın beher kentalinin muhammen be<leli 32 kuru1tut• 
Muvaldtat teminat 28 lira 70 kuruılur. d0 
Şartname ve mukavele projeleri Aolı:arada Orman U. MU ,ıı 

efe, Balıkeıir Orman Çevirıe Müdürlüğ'ünde ve Edremit Orr' 
11 

Şefli tinde görülebtl!r. ·leıı ı·, 
lsteklilerin ticaret odan vesikan ile birlikte &elli ~d· uıı~' 

saatte ihale Komisyonuna müracaatları (bu ve•ika k.o11 

lenmea). 

l mtiyu Sahibi ve Y uı lıleri Direktörü: 

Buıldılh n•ı " .... •rt ..... ,. ... 


