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ABONE ŞARTLARl 
Türkiye için 

AyhQ'l 

• 
• 

Kuruş 

4SO 
8SO 

1500 
F.cneb' 1 . i 12 1 memleket er ı ç n 
~ Ayhg-ı 2700 

~-R_U_Ş __ _ 

Günü geçen nusbalar 
20 kuruıt11r 

~------~ 

~u rn Tüccarların 

~ONOMIK HABERLER 

~~ar 
, fta fiyatları 

lltak b 
~, a e keınisyonu dila 

mliriilmesine meydan verenleri 

ortaya çıkarmasını bekliyoruz. 

GAZETESİ 
ve M ü t e a~ h h i t 1 e r i n 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. S2 Husu~ı Daire 

iLAN ŞARTLAR! 
ldarehanemizde görüşülür 

Telefonı 49442 

Poıta kutu.su No. 1261 

iil---------l!t 

mesleki Organıdır 
~--iiiiiiiiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim .......... 

Pazarlık Mersinde deniz harp okulu ve liıesi komutaalıjı binat 
dahilinde toplanan satın alma komisyonuoda yapılacaktır. 

Talipler 941 senesine ait ticaret odası Teıikasıaı .,.. ellerintleki 
vesaiki ibraz etmek suretiyle Mersin nafıa müdürlüfünden ihale 
~nündeo üç gün evvel bu iş için alacakları ehliyet vesikalarını ko· 
misyona ibraz edeceklerdir. 

\ orı ıünlerde 'O ku
ı,~~kselen mnkarna fi-

ıt .. l . . 
'ılıı " mışhr. 

BoJ topraklar devlet eliyle 

işletiliyor 

Ank. Çocuk İslah Evi 
Meıe odunu 1890 

Odun 189S 

lst. Jandarma SAK 
Nevresim 1901 

Talipler ketif proje ve şartnameleri her rün deniz harp ekulu 
levazım müdürlü~üode görebilirler. 

' 
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tesbit ettiti fiyata 
il ~-~İı • Oyle en birinci Ziraat Vekaleti devlet eliyle 

Ank. Jandarma Komut.SAK.: 
Dera sırası , yemek mıııatı lı:ünü, ııiyah 

yaıı tahtuı 1901 
Ank. Valiliği: 

lst. Komut. SAK 
K. •l vo saman 1914 

Ankara Eıektrlk T. A. Şirketi Tasfiye Heyetlntlen: 
4 adet trasformatör ve bir adet ıaraj bioatı yaptmlaoaktır. 

Bu işlerin tahmin edilen bedeli '21 bin liradır . % t lrıııaik makarnaları 
ı.ı p 

h 9takende 40 kuruş
'-ll 

• geniş ölçüde ziraat yapılması i
çin hazırlıklara başlamıştır. Bu 
cümlelerden olarak birçok mınta· 
kalarda şimdiden faaliyete geçil
miş bulunmfıktadır. Merkez mın
takasına batlı bir çiftlik ekibi 
kurulmuş, Nitdenin Aksaray ta
raflarında milli emlake ait boş a
razinin de itleomesine başlanmış
tır. Pek yakında şark vilayetlerin
de de faaliyete geçilecektir. 

Çimento 1910 • lst. Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşlet. U. Müd.: 

Şartuame ve planlan görmek ve 6.10.941 tarihine kadar teklif 
mektubu vermek istiyenlerin yazı ile ıirket müdürlütüae müracaatları 
ilin olunur. 

Oıı 
1
.1 anıayacaktır. 

'Pıl 'Yonk, düdüklü ve ... , 
~l~ikı trıakarnalar üze· 

er yapmaktadır. 

~ra ncalahk un 
~lıflarının tahdidiocien r, -
~tı ıunde 48 çuval 

\~tn Verilaıektc idi. Ye· 
'it •ıı;n. •onra bu milttar 
~I •tılınişti lııtanbul be· 

~. '"t ın-d"' 1-,.- b "J U UtU5U U 

'Lrıııda itıbareo '..l5 çu
'~lir 
~i .. 

ı11d ~arar alakadarlara 
tn f ~lld ırınlar yarından 
•it . 

tıne verılecek un 
~ dfırancala çılt..armıya 
r ır, 

-
tt Ouun meselesi 
l.. llılıa,,k be 
"'lltıl a komisyonu, 
~~ 'rı 560 kuruştur fi. 

' ,
1 

bnldutundan, yeni-
"ıııı lııtlt lüzumunu ıör· 
\ ~ '•tıbsal eden mer

lltre1-
Ilı Orlcr iÖDdererek, 
llıYtt 

fıyatıoı tesbıt 

L ltftt "' ı tnatına kadar tesbit 
'Yat 

--t~ toptan 300 kuru-
ı~~tl tır. Halbuki komis-
t' Ct beledıye aıütehas
lt:~~larıo1 nazarı itıba

llQ kıt e.ttiti fiyat bu 

\ OQ llruı daha fazladır. 
'ti lltıa bu fahiş fiyatı 

~ıı ~illan lstaııbulda ıe· 
~ alına 500 bııı çclti

ltr 1111 
bulunmakta idi. 

l,~tçcn seneki fiyatlar 
'ıı~'tıbutıı sevkolunduk· 
lı),1 

1'Yoncıı leı.bıl odılen 
b,ıt,'ncıan her halde bir 
ıq11t <taba çok ucuza sa-

~ ''tı~· lıtanbulda buııün 
~llıı tnış olan bu !ıOO 
lır, .tan tüccar çeki ba· 

-.ı,~ · ~-izanınıı olsa lstan 
1flııd ~-.. e a~ıklan yarım 

~lııı ~ bir kazanç tcmın 
''taq 

\ ~o ır. liuiun fıyat 
~,1 "1ııyonu keudı adam-

1 L ~ \'e b ·· ı j • 
\ 11lt l utun o çu erı 

aı,f •rzda tutarak yap-

~ ktlicesınde, toptac 
llıakt Uruş olduiu anla· 

ı1• •dır. 
'Otı b 

~ d~ b·tırün saat 14,30 
lı.. ır toplantı yapa· 

• ıatırı 
~ ~iki 1 Yenıden tubit 
~ 't de odunu yüz 

fı}' U~uzlatacaktır. 
~ ltı -

ılt lııq ' Yıu kuruş ucuz-
'ı. ~ nı~'ı lı.tanbulda hava· 
~~ili 1 

Yon lira kazanmış 
~t ilt halka bu parayı 
•ıı ltıı? ô . 

'- Ceb demıyecekler· 
lk8 ı. . •nden çıkan bu 

'• ''ın -)Q
1 

odeyecek? 
' 'lltı b lQPl Uiün yapaca2'ı 
) •ntld h k k ar1._ .•. al ın e· 

ınıl7on lira ıö-

ltalyadan Mal Geldi 
ltalyadan limanmıza k.iilliytli 

miktarda mal retirilmiştir. Gelen 
mallar arasında makine levazımı 

yedek parçalar kimya maddeleri 
muhtelif ilaçlar bir miktar kağıt 
ve boyalar vardır. 

Teneke tevziatı: 
Ticaret Ofisinin petrol şir

ketlerinden aldıf ı 1000 sandık 
tenekenin leTzİah yapılmı~hr. 

Olomobil lisli2'i tevziaıı da 
baılamıştır. 

İç fındık fiatları yükseliyor 
BD yıl fındık mahsulünün çok 

bol olduğu ve fiatlerin de müte
madiyen yükselmekte bulundÜ2'u 
Gireaun ve Trabzon havalisinden 
şelırimize ıclen malO.mattan aala
şılmıştır. Giresun bersaıanda iç 
fındıklar il kuruıtan muamele 
ıörmüştiır. 

KIQıt fabrikaJarrnın su tesisatı 
İzmitlen biltiiriliyor : lkınci ki

tıt ve ıellüloz fabrıkaları için Sa· 
panca gölüoden ı•tirilecek su i
çin çalışmalar devam etaıek.tedır. 
Su boruları şehrın ıçıne kadar 
ıetmiştir. Şimdi l:ı.nıilin meıbar 
demıryolu caddesi tam orta ye· 
rinden açılarak bu borular yerle
rine kouulmaktadır. Klor fabrika· 
•ının inşaatı da ileriiyor. 

Ayvalıkta zeytiR mahsulü 
çok iyi 

Ayvalıktan bildiriliyor : Bu se
ne Edremıd ve Ayvalık havali
sinde zeytin mahsulü çok bere
ketli ve çok nefistir. Bunun için 
zeytinyağı, sabuo ve prioa f •bri· 
kaları şimdiden büyük hazırlıklar 
yapmaktadırlar. 

Pamuk rekoltesi: 
Şehrimizdeki alik.darlara relen 

ma!Qmata i?Öre Çukurova pamuk 
eltim durumu ilkbaharda iyı iil· 
memekte ıken sunratlan iyi bir 
durum almıştır. Ômce yapılmış 
olan tahminlerde Çukurova pa
muk rekeltesinin 118 itin balya 

olacağı sanılmakta iken bugün 
bu rekoltenin 150 bin balyayı 
bulacatı anlaşılmaktadır. Ege 
bölgesindeki pamuk mahsulü ise 

her vakitki ıibidir. 

Ank. inhisarlar Başmüd.: 
Anıbar tamiri l'Jl 3 

Antalya Nafıa lnşaat Komisyon.: 
Antalya·Burdur yolu arasında 

mirat 1902 

yap. ta-
lzmlr Defter .. arhlmdan: 

Çamalh Tuzlası Mütl.: 
Kereste 1903 

Yemek ıhzar ve temeai 1909 • 
Çelik tel ve ıalvanize halka 1888 

lst. Sıhhi Müesseseler SAK 
İliç ve sıhhi mal:ıome 1911 

iktisat Vekaleti: 
Erkek lcoıtümü ve lco•tÜm tayyör dik· 

tirilmtsi 1911 

Hükumet kona~ı ittisaliodeki Adliye binasıda yapılacak taairat 
açık e:Cıııiltmeye konulmuştur. 

Çorlu Ask. SAK.: 
Odun 1905 

C H. P. İdare Heyeti: 
Kababada ev in,. 1907 

D. D. Yolları: 
fo'ayııns ve kuarlılc 1902 
Karo mozaik ve koro ıiman l 902 
Muhtelif ampuller 1872 
Polatlı istasyon ve alimanl81yon bioası 

inş. 1897 
Diyanet İileri Roislifi: 

Müıtamel Demirlıaş eşya 1903 • 

Erçiş Jan9.arma Okulu SAK 
Ekmek 1991 

Erzurum Ask • .'\AK.: 

Kayseri Belediyesi: 
Kamyon uzun şase Fert marka 1902 

Kilis Güm,ülc Muhafaza Taburu 
SAK 

Uo, arpa ve et 1897 
Odun 1897 

Mersin Deniz Gedikli 
Okula: 

Hela ve sıı deposu tamiri 1913 

M. M. Vekaleti: 
Portaıif bezi ve çizme 1912 
Cadır bezi Ye çizme 111!3 

Nafıa Vekaleti: 
Kaldırım inş. 1902 

Erbaş 

Muhammen keşif bedeli 1491 lira 4 kuruştur. 
Muvakkat teminat lll lira 83 kuruıtur. Bq teminat ihaleyi müte· 

akip kiL'i temınata iblif edilecektir. 
İhale 13.10.941 Pazartesi ıünü saat on dörtte Defterdarlık itina· 

sı yanındaki Milli Emlak müzayede salonunda icra edilecektir. 
Talıpler keıifoamo ve tartnameleri Milli Emlak müuyede 1110-

nunda icra edilecektir. 
Talipler lceşifname ve şartnameleri Mılli E.mlik müdürlütllnde 

ıörebilirler. 
Münakasaya itlirak edecek olanlar Nafıa Miidiirliifündeo alacak

ları vesaiki komisyona ibraz etmete meab urdurlar. 

Mersin Deni• Har11 Okulu ve Lisesi &atın Alma 

Linyit kömürü 1901 

Ga:ıiant'p Ask. SAK 

Komi•yonu a.a,kanhlından: 
Niğde Oeflerdarlığı: A1ıamur, lnce kam burnu. Te Mersinde yapılaeak 61.t3 lira 15 

Hülcümet konağı inş. 1913 
Sı2ır eti, sadeyatı ve aabon 1895 
Odun 1895 O Ç f 1

• . _ kuru' keşıf bedelli iiç adet işaret istasyonları iıışaatı 24f0 sayılı 
rman ı t ıtı Mud. k 46 d.J · • o f k f"k ·.ı ·ı· · · 

0 
i 

1914 
• anuo un Cl ına wesının u. ı raııına teT ı aa J 9fr1Dl eYYel 

Ga:r:İ•ntep Be9.en Terbiyesi 
ıe Başk. 

Böl-
.s":_ B k y 

1
. M ll p 941 tarıhine tesadüf eden Cuma günü saat 14 de pa&arlıkla ibale e· 

umer an er ı a ar azarı: . . 
Muhtıılif mahallerden naklıyat yapı. 1872 dılecektır, Spor uhaaı teeviyesi ve duvar inş, 1887 

Gelibolu Ask. SAK 
Odun 1911 
Hadımkey Ask. SAK 

Beyu pe:ıın;r ve zeytio 1913 

İslahiye Ask. SAK.: 

Tirilyo Aslc. SAK: 1 Muvakkat tomioat becfeli 4)9 lira 28 kuruıtur. 
Mercimek, pirinç, bulgur ve 1 deyatı Paza~l~k Menınde Deniz Harp Okulu ve Li1esi kctmutanlıfı lti-

l 90ô nan ti.ahııınde toplanan satın alına komisyonunda yapılaeakhr. 
Topkapı Maltepesi Aslc. SAK Talıpler 941 senesıne ait Tıcarel Odası ve•ikaııoı, ve ellerindeki 

Sıfır eti 1909 vesaiki ibraz etmek suretiyle Menın Nafıa aıüaürlütiindeo ihaledoo 
Patates ve mercimek 1906 Sadeyatı, nohut ve ye~il mereimek l'H2 üç ıün evvel bu iş için alacakları ehliyet vesikalarını kem111eaa 

ibraz edeceklerdir. 
&& --iiiiZ 

MUNA ASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

lstanbul Beledlyeslnden : 
Üsküdar meydanında yaptınllilcak mozayik parke kaldırım inşaatı 

kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 59931 lira 
56 kuruş •e ilk teminatı 42.:ı6 lira 58 kuruştur. Mukavele ekıiltmo 
ltayınıi.ırlık işleri genel h1ı1ı.u)i ve fenni şartnameleri proi• keşif 

hölaıasi!e buna müteferri diğer evrak 3W kuruş mukabilinde vila
yet nafıa müdürlüğünden alınacaktır. ihale 14.10.941 .ah irÜnÜ 

ııünü saat lS de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te· 
minat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 ıün evvel vila
yet nafıa midürlüküne muracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 
yılına ait ticaret odası vesikaları imzalı şartDame ve kanunen ib
razı lazımrelen tliğer vesaik ile 2490 mımarab kanunun tarifatı 

çevresinde hazırhyacaltları tekHf mektuplarını ihale ~oü saat 14 e 
kadar tlaimi encümene vermeleri lazımdır. 

• * • Kadıköyünde Süğütlüçeşmede yeni açılacak olau yolun ıo· 
•e ve kanal inıaah kapalı zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. Ke
'if bedeli ~42~4 lira 8-! kuruı ve ilk teminat Hs:l2 lira 11 kuruş

tur. Mukavele ekıiltme bayındırlık işlerı ıenel huıusi •e fenai 
şartnameleri proie keşif hulasasile lluna müteferri diier evrak 121 
kuruş mukabiliııbe belediye fen iıleri müdürlüğünden verilecektir. 
İhale 14.10.941 ıııalı rüııü ııaat 15 tie daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbu:ı. veya mektupları ihale tarihinden 

•ekiz ıün evvel belediye fen itlerı müaürlüğüne müracaatla alacak
ları fenai elıaliyet 941 yılına ait ticaret odası vesikaları imzalı ıart
name ve kaauneo iltraz.ı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı 
kanuoun tarifab çevreıııindc hazıı lıyacakları teklif mektuplarını ihale 
ıüoü saat 14 .le ka9.ar daimi eııctimone vermeleri li:ı.ımdır. 

Merein Deniz Harp Okulu ve Llseal Sallnalma 
Komisyonu Bafk•nhQından : 

Mersin deniz harp ekulu ve lisesinde ia§a edilecek 2024 lira 43 
karu,luk keşif bedeli ahşap iıkele intaatı 24'JO sayılı kanuouıı 46 
cı maddeıinin B fıkra11na tevfikan 3 teırinievvel 941 tarihine te
aadüf eden cuma ırünü aaat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 

Muvakkat t•minat ltedell 151 lira 83 kurpıtur. 

Taliplerin ke,if proje ve wartnameleri hor. rtn Deni• Harp Okl1111 
Levaıum müdürlütündc rörebilirlor. 

l•tanbua Betadlre•lnllen 
Zincirlikuyudaki Asri Mezarlıkta yeni yapılaa kapı öuilıuieki ıa.lt.a· 

ıım le.vİy<! ve l.ın ıiuıi işı .. çık c~ıoıİlmey.: koııul.nuştur. K~jİf bt:ddi 
19614 lira 90 kuruş ve ılk tem inalı J 47 lıra 38 kuru4t11r. Keıif Ye 
ıartnamo zabıt ve muamelat ınudürliı2'iı kalemiodo ıörülebilir. iaale 
lJ.HJ.941 cuma günü saat 14 de daimi encumende yapılacaktır. Ta
liplerın ilk teınınat makbuz veya mektupları, ıbale tarilıincteu ıekic 

gün evvel be le<liye f ı:ın ışlerı ıni.iJurlıitüne ıoıiracaatla alacakları fen· 

ni ehlıyet ve 9-l l yılına aıl ticaret odası vesikalarile ibale rilni mu· 
ayyen ıaalle daimi oncilınendo bulunmaları. 

Ankara Beledlreainden: 
EtliK ve Keçiör~n köprülerinin ayaklarının tamiri iıi 15 ıiln müd-

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedelı 19~0 lira 80 kur11ştur. 
Teminatı l't9 lira 31 kuruştur. 

Şartname ve keşif cetvelini ıörmek istiyenlerin her fÜD encümen 
kalemine ve isteklilerin de 14.10.941 sah ıünü saat 10.30 da beledi
ye dairesinde müteşekkil encümene müraoaatları. 

Ankara Vallllllndenı 
Aşağıda yazılı okulların tamirleri ayrı ayrı açık eksiltmeye kgnul

muş ve vakti u.uayyenindo talip çıkmadıA"ından 22.9.941 tarihiuden 
itibaren 10 gün müd"*etle temdit edilmiştır. İhalesi 2.10.941 perıem· 
be günü saat lS de vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. iıtekli· 
leriu k'şif ve şartnamelerini ıörmek üzere her ırün Maarif Mudürlii· 
tüne ve uo 7.5 teminat akçesını lıusuıi muhasebe mildürlüfü yeır;ııe· 

sine yatırarak adı feCen (İln ve la&tlC daimi enaümeDe müraoaatları 
ilin olunur 

Okulun adı 
Beypazarı Merku Olcalıt 
Şereflikoçhisar Merkea Okulu 
Haymana Merkez Okuln 
Kalecik: Merkez Oltulu 

Keıf i Lira Kar111 
1796 ~ 

Dumlupmar Şubesi 1 ci Orta Okulun 
bulundutu bina. 

996 5 
1278 99 
1659 00 
4117 10 

• • • 
Kasımpaıa tuz anbarı çah11 tamiri. Bak. lnbiaarlar Ur Müd. illa· 

lınna. 



2 MONAKASA GAZETUI 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cimi Şekli 

A) MUnakaaalar 
l• .. •t. T•111lr•t, Nafıa l9lerl, Malzeme, Harita 

Eairne Meriç kÖprütl mansap cihetinde ve Edirne 
bahçeleri önündeki tCUani batlanhnın ~80 m. 
temdidi 

Şiılide ıtıvarı karakolu binaıı tamiri 
Kuımpaıa tuz anbarı 9atısı tamiri 
Heli tadıli: 2 ad. 
Telıiz ve iıaret istasyonu bina11 inı. (temd.) 
lalıkeairde Atatürk parkında yap. stadyumun ince 

tesviye ve bafriyattan çıkacak toprak.lana nakli 
tireoaj kanalların ıo yap. kırma t•ı ferai ve si· 
lindiraj 

Toplaanede l ao.lı dikimevi binası tamiri 

aç. eks. 

paz. 
> 

a9. ekı. 
paz. 
kapalı z. 

aç. elu. 

Muham. bed. 

5810 69 

199 94 

2769 56 
17232 28 
1489l 03 

9470 12 

~lektrlk tl•vaeaaı·K•lc rlfer (T •••••il ve Malaern eal) 
Sll~y111aniyede Kenan aarayda yap. elektrik tesisatı paz. 114 60 
&lektrık tesisatı tamiri 282 70 

Menaucat, Elbl•e, Kundura Çama"'' w. •· 

Teminat Miiracaat yeri 

43~ 80 Meriç Sa l,leri Şube Mlld. 

15 -

207 72 
2584 EO 
1116 ~2 

lıt. Belediyesi 
lnhbarlar U. Müd. 
ht. Belediyesi 
lst. Komutanlığı SAK Fındıklı 
Balıkesir Beden Terbiyesi Bölre Baılt. 

710 26 Tophane Ln. SAK 

8 62 lst. Belediyesi 
42 40 lst. Komut. SAK Fındıklı 

Günü Saat 

9-10-41 11 -

3-10-41 14 -
14-10-41 9 40 
15-J0-4ı9 14 -
6-10-41 11 -

13-10·41 16 -

15-10-41 15 -

3-10·41 14 -
3-1041 11 3 

Erat fotini: 5000 çift (tart. 233 kr.) paz. 
Palto diktirilmeai: 315 ad.·kı~lık elı,ise: f21 tak.· kapalı z. 

kuket: )70 ad. 

46500 -
18718 -

6975 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 8-10-41 14 3l 
1403 85 D. D. Yolları 6inci lşl. Aaana 17-10-41 15 -

Er fotloi: 5000 9ift par:. 3562 50 Eskiıehir Aılı:. SAK 

a 'l ııı ı . llıı c. 'e e" ••taaı, Mutam ita Hallv.a. 
Klltlk mua yapt.: 10 ad. paz. 

•ati ı • l4lerl t< ırfe•l)e - Yazıhane Lev•zı1111 
Telefen rehberi tabı: 18000 ad. kapalı z. 
Atıı eetveli talai iıi: lSOOO ati. paz. 

M •hrukat, Benzin, Makine ral .. rı 
K. ed .. : 400 t. 

"· .. 
Otlan: 170 t.·liait Umiirl: lSO t. 
OG•n: 30 t. 
Me .. k6mllrl: 30 t. 
Tlveman köallrl: 16)6 t.•Mua: 3225t. 
Meıe edunu; 720 t. 

MUteterrlk 
E,ya 6rtisll: 20 ati. 

paz. 
aç. eks. 
paz. 
aç. ekı. 

par;, 

Bora: 250 m.•yanııın muıhıtu: 3 atl.·tevkif muılufu: pu. 
J Ml.·clirsek mııalufu: 10 ati. 

Yanım malsem .. i: 14 kalem 
Fiti tapaıı: 580 ati. 
H.ı çealterl: 100 k. 
Kolluk çemberi: 100 k. 
GölHk ~emberi: 100 kr. 
lplık muıamba eikmete malasuı: 1000 •• 

> 

• 
> 

> 

• 
Temialik itleri çöp mavnalarını oer itin yap. a .. ıap kapalı z. 

romork6r teknesi (ıart. 95 kr ) 
Kundara kalıbı 39-54 no. ya kadar: 500 oift paz. 
Çivi yap. muhtelif elaatları 6-3 m/m filmqim demir· ~ 

len Yerilmek ilure: 100-200 t. 
Kotam takımı: 4~ c;ift 
Karıaa: 200-400 t. (Şart. 13 L.) 
Semer kılı: 12 t. 

lraak, Z•hlre, Et. &ebae, w. •· 
Nelautı 100 t. 
Ko1ua eti: S t.•ka&u eti: 1.2 t.·ııtır kıymuı: 2 t. 

·böbrek yatı: 200 k.·ııtır kara cıterı: )00 k.-aı· 
tır bat: 700 k. 

luırur: 20 t. 
Halk çayı: ıso k. 
Pırınt: 10 t. 
.Sebıe: C..:l t.-arF• ıelui7eai: 4 t.·keailaaiı ııfır eti: 

10.) t. 
K. ot: 28J t. 

• lo2t t. 
> i47o t. 
> 1200 t. 
• 1140 t. 

Batda7 lurdınlmuı: 3600 t. (temd.) 
Şeker: 40 t. 
Samaa: 173 t. (tead.) 
Pirint: 106 t. 
K. •ta 400 t. 
lulrar: 221 t. 
K. lallm: 40 t. 
Y•lafı 70-7) t.-ot: I0-85 t.•aap ıamaa: 60-65 t. (temd.) 
Sade1atı: 10 t. 
Ze7tin yatı: 5 t. 
Sadeyafl: 25 t. 
K. ot.: 630 t. 
Saman: 600 t. 
Patates: 144 t. 
Balrar: 391.460 k. 
Pirin9: 60 t. 
Sıfır eti: 40 t. 
Samanı 75 t. 

• 10 t. 
• 100 t. 

Batday ötlttllrllmeai: 1000 t. 
Koyan eti: 10 t. 
Slt; 600 k.- )'Ofart 6eO k.· koyaa eti: 600 k. 

paa. 
• 
> 

paz. 
aç. ekı. 

paz. 

• 

aç. eks. 

paz. 
pas. 

• 
> 

> 

• 
> 

kapalı :r:. 
paz. 

> 

> , 
• 
• 
• 
it 

• 
• 
• 
• 
• 

paz. 
• 
> 

• 

• 

90 -

6000 -

16000 -

16200 -

19000 -

48000 -

6 75 Harp Akademisi SAK 

450 - lat. Telefon Müd. 
lıt. Komut. SAK Fındıklı 

1200 - O. Bayazit Aılt. SAK 
Borncwa Ask. SAK 
lzmir Lvz. SAK 

174 38 Eskişehir Atık. SAK 
Hadımköy Ask. SAK 

2430 - 8olayir Aılt. SAK. 

İzmir Lvz. SAK 
inhisarlar U. Mid. 

> 

• 
> , 
• , 

1425 - lst. Belediyesi 

lst. Komut. Fındıklı SAK 
8200 - • 

.. 
5738 - Erzurum Aık. SAK 38250 -

260000 -
18000 -

28300 - Aılı:. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

25000 -
4965 -

5000 -
2175 -
4600 -

t4800 -
)1060 -
4:l000 -
399ü0 --

2700 - , 

187:> - D. Bayazit Ask. SAK 
Bolu Orman Okula Mlld. 

750 - .Çanak. Aık. SAK 
327 - > 

690 - > 

Bornova Ask. SAK 

lzıoır Ln. SAK 
4860 - Atrı Aık. SAK 
3307 50 • 
3150 - > 

2~9ı 50 • 
Karı Ask. SAK 

28000 - 2100 - O. Bayazit Ask.. SAK 
Karı A.k. SAK k u 04 50. 

37100 - 3783 - D. Bayazıl Aık. SAK 
Hoıdere Ask. SAK. 

61880 -
24800 -

17000 -
4000 -

43740 -

18000 -
12960 -
20128 50 
2)500 -
21200 -

32500 50 
5500 -

4140 - O. Bayazıt Aslı:. SAK 
1860 - O. Bayayıt Ask. SAK 

2550 -
300 -

6563 -

lıt. Emniyet Müd. 
Belayir Ask. SAK 
Yalova Asit. SAK 
Çanak. Aık. SAK 
Bursa T ophaı.e Ask. SAK 

1350 - Erzincan Aık. SAK 
972 - Halkalı Ziraat Okulunda Ask. SAK 

1509 64 Karaköse Aık. SAK 
1912 50 > 

2138 - Kars Ask. SAK 
lıt. Komutanlıtı SAK Fındıklı 

> 

• 
Erzincan Aık. SAK 

32~ - lst. Komutanlıfı SAK Fındıklı 
- - Hadım. Civarında Y auıviranAık. SAK 

2-10·41 10 -

7-10-41 15 -

16-10-41 15 -
2-10-41 11 -

1-10-41 16 -
1-10-41 10 -
1·10-41 15 15 

20-10-41 10 -
15-llJ-41 
3-10-41 16 -

1-10-41 15 -
10-10-41 9 50 

10-10-41 
14-10-41 
14-10·41 
14-10-41 
14-10-41 
14-10-41 
15· 10·41 

10 20 
10 30 
10 35 
10 35 
10 35 
9 30 

15 -

1-10-41 15 
3-10-41 11 

3-10-41 15 -
8-10-41 14 -
8-lü-41 15 -

1·10-41 
1·10·41 

4-10·41 

11 -

:: ] 
4·1C·41 10 -
4-lU-41 16 -
1-10·41 10 -

1·10·41 
1·10-41 
1·10·41 
1-10-41 
J -10-41 
3-10-41 
1-10-41 
1-10-41 

15-10-41 
7-10-41 
1-10-41 
2-10-41 

23-10·41 
ı-10·41 

2·10·41 
3-10·41 
3-10-41 

17·10·41 
10-10-41 

1-10-41 
4-lo-41 
l·lo-41 
4·10-41 
4·10-41 
4-!0-41 
3-10-41 

15 -
9-
9 30 

10 30 
11 -
15 -
10 -
14 -
16 -
16 -
15 -
ıo -
15 -
15 -
15 -
15 -
10 -
14 -
l~ -
15 -
14 -
14 30 
10 30 
11 -
11 30 
11 -

3-10-41 b -
3-10·4 l 14 30 

İstanbul Belediyesinden: 
Tahm. bed. ilk. Tem 

21 00 

202 ,1 

Keşif 8. 

1 56 

15 20 

Yenieami avlııında 73-~ 
nıa hedmioden çıkan • 11 f 
Beyof lunda Kitip Maıts2~ ıinin Maç ıokafında 20-
aükltinı bul•nan aiafap •" 

~99 -;; 15 00 Şişlide süvari karakola bi~1 
114 60 8 62 Süleymaniyede KervaııtsPJ .. 

lekt,ik tesisatı. 

Keşif ve tahmin bedelleri ile teminat miktarlafl 
işler ayrı ayrı pazarlıta ltonulmuştur. Şartn.-~ 
melit Müdürlüğü kaleminde görülebilir. lh ıl• 
günü saat 14 de Uai ni Encümende yapılacık 
teminat makbuz veya mektuplarile ihale 10110 
Daimi Encümende bulurımaları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat v~ 

" Ankara l!lektrlk T. A. Şirketi Ta•ftr• 
1800 Adet Ampul 220/ 100 W. 
200 • • 220/ 75 w. 
60Q " > 220, 60 w. 
400 • • 220/ 40 w. 

Bu ampular Osram Tunıaram, Pbilips markıb ~ 
Ambarımıza teslim şırtiyle 8.10.9.U tarilal•• 

lifte bulunulması ilin olunur. 

Ankara •elelllv-ınd•ll =, 
Su işleri için pazarlıltla bir adet elektro p• •pi 

nabaktır. 

Multammen bedeli 1615 liradır. 

Teminatı 121 lira 13 karu~tur. 
Şartnamesini görmek istiyeıılerin her riln eııcl .... 

isteklilerin de 3.10.941 cuma ıiiııll ıaat 10.3() da 
mütcşekkıl encümene müracaal ları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamışu v. s. 

latanbul GUmrUklerl •••111111Url 
Gömrilk kadın ve erkek k•lc:aları içia ka ..... 

mak üzere açık eksiltme ile 302 takım elbiı• ff 
caktır. 

Muhammen dikim bedeli .JO..ıt Jiraliır. 

Nilmune ve şartnamesi levazım ıervlsiatle f~' fi 
İsteklilerin 2490 sayılı kaaunla araoılan yeıı~ 

birlikte 15.10 •• 941 çarıamba güoü ltqmGdürlükteld 
meleri. 

- "" M.M.Y. Sat1nalma Keml•renll" 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 27 kartıf 

100,000 metre boyalı astarlık bez pazarlıkla • 
tur. ihalesi 2.10.9-11 perıembe rünü ıaat ıı ti•. _ _. 
ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. Kati t ....... -. 
kuruıtur. Evaaf ve ıartnameai 136 kurUfA keodt 
liplerin helli vakitte komisyona relmeleri. 

'()() metre fotin astarı 

7000 metre Dibet 
Yukarıda cins, miktar n lteber metresiıaiıa fit•!; 

2 ltalem bezin, 2 teırinevvel 941 perıe•be rioii 
lıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

70UO metre Dıbet ıçın bin melroaen a& olma~ 
teltlıfler kabul edıleceklir. f, 

Şartname ve numuneleri görmek istiyenlerin lae" 
iştirak edeceklerın de teklif edeceltlerı mıktara ,örf il' 
betındekı ılk. teminat m11kt110 veya veaoe 111ak.bılllıl 

bulunan k.omısyooa murac4atJarı . 

Aakort Fabrakalar U. MUdurıuıu Merk-' 
Kom••ronundan: ,ti 

Kuınaş vesair malzemesi muteabhıde aıt oha~ 
er elbısesi ve 263 adet er kısputu yapt ırıh&eak.tır. ~ 

Tabmın edılen bedeli 723l.:>O hra olan yukarıda 
kaputlar askeri fabrikalar umum müdürlufu mer"d ıd' 
yonunca 3. lO 9·U cuma &"Ünü saat 15.JO da paı.arb 
tir. Şartname parasızdır. Kati temınat 1084 lıra jf 
• • • Muhammen 

be deh 
Cins ve miktarı lıra krı. 
Caltet ve panıalondan iba· 9-i34l 50 
ret ve eratın yazıık. elbise 
kumaıı evsafında 12:>7Y ta-

Kati 
te•inat 
Lira kit• 

141)1 JI 

kım iıçı elbisesi • 
Y aphrılacak olan İf elbiıeleri 6.10.f4i. Puart-:.-. 

Ask.eri F abrakalar Umum Müdurliitu Mertlez SatıD 
1 ea pazarlıkla ihale edilecelttır. Mulıammeo bedel, il'~ 

name bedeh yultanda yazılıdır. falıplerıa milracaa 

• Mobilya, Büca vı ev_eşyıs!, lluf~ 
Ankara Lev•zım lmıruıı Satmaım• I<• .-ı 

Komiıyonda mevcut plinı ve evsafı macibin~ 
kürsüsü yaptırılacaktır. ,.;, 

İhalesi 3.10.941 cuma rünil ıaat 16 dadır. T•li,..- .ı 
c ekleri fiyat üzerinden kanuoi teminatlariyle ltirJiktf 
racaa\lan. 



Stt ylGt t"1 

Sadeyağ: 7.S t. 
• 3.6 t. 

paz. 
> 918 

MONAKASA GAZETESi 

Hadım. Civar. Yassıviran Ask. SAK 3·10-41 
) 3·10-41 

14 30 
15 

) 30 t. 
l( İlzüm: 19 t. 

• 
kapalı z. 

k. 1 60 
k. o 51 

Topkapı Mallepesi Ask. SAK 

• 
7-10-41 

20-10-41 
15 
11 

( ü~ y d lar 
8· 
ına ankazı 

l)~ı. 
U11;kan an ka:z:ı 

~hşap ev ankazı 
~~htelif eşya 
l\ 0knar odunu: 950 kental 
s.'Yın ankaz odun: 4285 kental 
·tır derisı 

aç . art. 
paz. 

• 
aç. art. 

> 

850 -
21 -

202 61 

63 75 lst. Belediyesi 
1 58 > 

15 20 > 

Edirne Gümrük Müd. 
12 12 Bolu Orman Çevirge Müd. 
9 65 » 

..- - l'endık Bakteriyoloji Enstitüsü Müd. 

13-10-41 
3-10-41 
3-10·41 
8-10·41 
3-10-41 
3-10-41 
3-11-41 

14 -
14 -
14 
14 -
15 -
15 
15 -

~--.-...-.-.-~·--~ 

Matb~a işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

latan ul Levazım Amirliği Satanalma Komisyonundan 
Komisyonda mevcut nümune giüi 16 adet defter tabettinlecektir. 

r•tarhkla eksıltmesi 3.10.941 Cuma ırünu saat 14,4:> de Tophanede 
.,., Amırliğı salın ama komisyonunda yapılacaktır. lsteklılerin takar· 

'lir edeceiı': bedel uzcıinden kati temiııatlarile belli saatte komisyona 
telı:ııelerı. 

Manrukat, tienzın, MaKına yaJIMı 

'f Qk ek lkti t v ricaret ektelli MüdUrlUğUnd n: 

Mektebımiı kalorıferlerinde yakılmak üzere alınacak 70 ton krıple 
~aden ko;:ııürünun 2-1.IX.9-H tarıh nde yapılan ekıiltmesınde uygun 
ıat bulunmadığından l::S.X.941 pazartesı günü saat 14 de tehir edil
'1ıştir. 

D. Bayazit Askeri atmalma Komisyonundan: 

kapalı zarf a yapılan eksiltmede talip çıkmadığından bir ny zar
fında pazarlıkla nlınncaktır. Tahlllin bedelleri ilk teminatları ve pa
nrlık gunu ve saatleri aşağıda her birinın hizalaı anda gösterılmiştir. 
Şartnarnesı Erzurum Kıırcıkösc atırınlma komisyoııuoda görulur. İs
teklilerin bel ı 2'ıin ve s atte teminat makbuzlarıyle komisyono mü· 
racaatları . 

Cınsi le. ot miıdarı 1620000 kilo, tahmin bedeli 64800 lira ilk te
minatı 486J lira, münakasa 1.10.941 çnrşamba giınü saat 9. 

Cinsi k. ot miktan 1476000 kilo tahmin bede 1660 lira ilk 
teminatı 3307 lira 50 kuruş, milnakasn 1.10.941 çarşamba gunil 
aat 9.30. 

Cinsi k. ot miktarı 12 0000 kılo tahmin bedeli 42000 lira ilk te
minatı 31 ~O lıra, munaka a 1.10.94 l çarşamba günü saat 10.30 

Cinsi k. ot miktarı 11401) O kılo, tabının bedelı 39900 lira ilk te
minatı ~992 lira 50 kuruş, münakasa 1.10.941 çarşamba gunü sıııt 11. 

lzmir Levazım Amirliği Satlnalma Komisyonundan: 

, 
Talipte in ye ıi sene ticaret vesikalariylcı birlikte Komiıyona mü

racaatları. 

Alınacak maddelere ait şartnameler Bornova Satınalma Kemisyo
nunda görülür. 

Kilo Cinsi 
6l00 Patlıcan, tomates, taze fasulye, biber vesaire 
4 00 Arpa şehriyesi 

10500 Kesilmiş sığır eti 
170000 Odun 
150000 Linit kömürü 

Topkopı Maltep si Askeri Satmalma Kom. dan: 
Kapalı zarf usulıle 30 ton pirinç alınacaktır. Beher kilosunun mu

hammen b"deli 45 kuruştur. Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maile· 
pe askeri satmalma komisyonunda görülebilir. ihalesi 18.10.941 cu· 
martesı gunu :.aat 11 de komisyonda yapılacaktır. Talipler belli ıün· 
de muv 111:kat t mın t makbuzıle teklif mekluplaıını saat 10 a kadar 
komısyooa vermelerı. 

* * * 244.9. 941 tar uınd pazız lıkla arttırma ve eksıltmeye konulan 150 
ton sam o la ıp çıt< nıLdığından teı.rar pazarlıkla eksiltmeye konul
muş ur. samanın ~oıcuaı .uınd b r kilosunun muhammen fiatı 3 
kuruş, baıye halınde beher kılosunun muh mmen fıah 3 kuruı 7) 
santım ve tela cııı 11 aııbrıyeden ven imek şart ile beher lcilosunu11 
muh mnıen b deh j ku u~ 40 santıı:ndır. Evsaf ve husuıi şartlar Top· 
kapı Mcıltepesıııcie saıınalm.ı komisyoounda görülebılir. ihalesi 6 ili· 
rıncıteşrı.ı 9..U paz rtesı gu u saat IS de komısyonda yapılacaktır. 

1 '1lıpıerın kati temıcıatları le komısyona müracaaıları lilzımdır. 

(DEVAMI DORDONCÜ SAYi'ADAJ 

'iüo bın kılo kuru odun pıızarlılda alınacaktır. Muhammen bedeli 
16 bın lıra muvakkat teminat ı:.wu liradır. 
k Pazarlılı; l.1U.9-11 çcrşamba gunü saat lt> da D. Bayazit satınalma 
0ınııyonuııda yapııacaktır. lıteklılerın bellı i'Ün ve saatte komısyona 

~atları. __ 

Cınsi Mıktnrı Saat Dakika 1 
Kuru ot 250000 kilo 15 
Üdun 30000 > 15 15 

" 1 r U. ü urıugunden : 1 

M u t_e t o .r ! ı k 

latanbul KomutanhGı 5 tınalma Komiayo ı "ı t • a : 
d .:S!i rıumaracan .>4 uunıaraya kadar muhlelıi boyaa JlıO çift lrnn
ıı lira kalıbı l.10.U41 çıırşamba guniı Hal 1.> de J>azarlılda iatın ah
lcaktır. 

~artnawesi her gun k.omısyonda i'Örülebiiir. lsteklılerın teklıf ede· 
~tltrı iuna iÖı ı kııt' ı tewınatıarı ıle bırlıklc fındıklıda ;:,atın alına 
0tııılıi)Onuna gelw"'u:rı. 

mnıye Umum Müdürlilgiinden : 

1 
Zabıta nıem11rl ıı ıcın azı qUOU, çoğu :>000 adet bel kemeri 

6·lU.~~l perşembe ~unu saat 15 de kapalı zarfta mu akasaya kon. 
~il tur. 

~ btherine 7:>U kuruş fiat tilhmio edilen bel kemerlerinin numune 

~~s fll"tnamesıoi 2"i>rmek ıı;tıyeulerın u~um mwdurluk satmalıııa ke-
Yonuoa muracaatları. 

._ lsteklilerı ıoH hrahk teminat makbuz veya banka mektubunu 
t 1.thtevı tekuf meKtuı.ılarmı '.l"f!70 sayılı kanuuun yukarda yazılı bel
tlttte bıı ilkte cksııtme ~unu saat .l."i ae kacıar komı:.~ orıa verme· 

ltrı. 

1 
''"l\buı L~~aunı AmlrllQ• &atmıaima t\omı Y'-nundan: 
1' hır 1 o. ıu aı•ıwevıııae yaııi ııı ı.ouaurwe lcsı.s tı yııpuıı.acııktır. 
'G. L r1ı11.ıa eksıuwı::ı.ı o.ıV.~"t.I. }'cl:t.iUlt:Sl ~uuu bil4l ı"t ue !OJ.lllaneue 
'V. Q 

lı tııut ıgı ı. tın ıuma ll.oıııhyuııuııoi& yapııcıc•kllr. 1\.t:şıl bt:ueıı 4'0.> 
tıı 

t 
lU il.ur uş, 11.nu lcwıııall J'.:I lıra ~() ı..uruşıur. ! ... c~•I kou.ı:ı.yuııaa 

11ıu 
•Ur. 1 ullplt:ııı. tıelıı \ali.ıtlt: k.oını ı.yoııi& gelıııt:lcıı. 

keri brık laı Umum Muaüı lügU ıerkeı: 

ı:tcatınıslıncı l'\.omaswonunctcan : 
~ 1 •huııu cuılen bt'ada / .l/:> lıra vıan yuli.urıcıa yezııı :.!::> aael ışçı 
aıııı 

ıı.. Ut ııu u aı;kerı ıı.t;ıı ·auıı uu.uw wuuunu~u lli,ıı.ez ~allliölllla Ko· 
'"'l'l' 
11 Qııuu\.a .; •• U.~"ıl cı.wıı. ~uuu ıtiULl ı.> ae pazurııı..ıa ıbi.ilt: cuııc

lif..tı 
r. :;;ııııt11an.t: ı.ıauıı.ızuıı. J:\.n\l tcııııuııt ıuıo ııra ;1.;, ı..uıU§LUr. 

l~ 
"ltiır l v 0 21m cın.ıru&ı fılcıtm ialma ko11 .. ıayonundQn: 
btı, t

111 
1 cıhetı a:ı.Kr..ııyeuen vcıııuıt:k ~aıtıyu: ~U audL t:liY" onu:.u yap-

141: k -· l b,
1 

" llr. ihale: guı.uııae taııbı 1,;ıkwaaı{pı u an lt:krur }'tlZ•ll•l~;"l 
11•cı ı.. A. lt rııı ~'tl ıtarşnu.ba ~uııu :ıa L 1:> te kışl<>da l:ııwıı evazım 

lı.ııııı k 
ı ::,aırn .. ınıa r..oııılb}'Ot1Uııoa ynpılaca tır. 

Q'a\
1 " 11t;ıı:rııı bcaıı g uııae tcuııııatıaı ıy ıc t>ır ili\. le 1'.oını~) ona nıurıı.· 
tlıncıerı. 

* * • 
btı ~ı.ıvcıru:ııı loı u, muıııuk, ytıı.a-ın mal:1.cme11ı, lıçı tapa:.ı, baş çem

ı v 
c ıpıık oırnacı.ıkıır. bak. lııtıı:.aılar U. l'vıiı<l. ılaıılaıına. 
~ 

tr~. • .fAAıre, ~t. ~ 

eleoiyesinden 
le... O ı. 'ltı "'-' 1 Zlık hayvanatı lıtlll vı.zarlıklli 0/ IOU yulaf ve IJ ıı:ılo orpo 
ile ak.lir 

"' . 1 ı.ıtı .. ııııı.ırn bfdelleıı !ılAH ııra 2:> kuruştur. 
\tllııııııtı .Jtil lııa 9 kuruştur. 

1 'ilıı lı - . k h tk '"ll..t sını goı ınl ıı.tı)11.ıeıııı tı 

11, tı 11 •tıırı de ~.Hı ~'il cuıı a ~i.a.ü :;ııat 
lılt Şt kkıl tlıl uıne ne muracaalları. 

giııı tnciımtn kaltıı.ıı.e ve 

ı L .~U oa beltdıye uıııı t sııı-

:ilk ra Lv. Amlrıl&ı Satmaima Komisyoı undan: 
lıt lı~ • 7 b k k k k -lı "ta ıı.lıı&;oııuı da vııgoı an leıılım ııı ılo yalcı ·ıı uıu 

ııac· ı.t lh. ıı11. ır. 

1 1 "1t~ı 4!. ıu.~41 pt r~tDJ be 2iıı. ü ia&l 11 deaır • 
1 ~l{l a IJıltıırı ltklıf tdec,kıeri lı;auuDİ hat uzerıDdtıı lMninallarıle bir• 

~ .. 
Aı. Ko. na muracaatian. 

I\' • rı Aak eri Satmalma Komisyonundan: 
a ~ıca cını ve nııkhn yuılı ~ knım kuıu otun 5.9.941 tarıhin-

Kuru ot 33000 • 15 30 \ 
Yukarıda yazılı 3 kalem yem ve yakacak pazarlıkla satın alına· 

caktır. 

ihalesi 1.10.941 çarşamba günü yukarıda yazılı saatlerde yapıla- ' 
caktır. 

Taliplerin !telli gün ve saatlerde teminallariyle birlikte Kışlada 
b:mir Lv. amirliği sotınalma komisyonuna müracaatları. 1 

olu Orm n ektebl MUdUrlU Unden: 1 
Bulu orman mektebi ihtiyacı için açık eksiltmeğe konulan aş.ığıda 

cinsi ve miktarı yazılı etlere ihale günü olan 20.9.941 cumartesi gü
nü tnlip zuhur etmedığinden ihale 10 gun temdit edilerek 1.10.941 
çarşamba gunü saat l:> de yapılacağı ilan olunur. 

Cinsi Miktarı Muhammen Fi. 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Sığır kıyması 

Böbrek yağı 
Sığır kora ciğeri 
Sığır başı 

kilo kuruş 

5000 
1200 
2000 
200 
500 
700 

60 
55 
40 

100 
40 
15 

Tutan 

lira kuruş 

~000 00 
660 00 
800 00 
200 00 
200 00 
105 00 

4965 00 

o. Bayaz,t Ask ri Satınalma Komisyonundan: 
221 bin kilo bulgur -pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 61880 lıra muvakkat teminat 4140 liradır. Şart

namesi her zaman Komisyondl\ görüliır. 
Pazarlığı 1.10.941 çarşamba gunü saat 15 te 

Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. lı;teklılerin 
teminat makbuzlarıle Komısyona muracaatlan. 

E>. Bayezit Askeri 
bellı g-ün ve saatte 

,.. *,.. 100 bin kilo nohut pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 4!5000 lirn muvakkat teminat 1875 lifadır. ı~

tekıılerın şartnıımesı Komısyoııda her gun goru ,ur. t>azarıığı L 10.9-i 1 

çarşamba günü saat 11 de yapılacaktır. lsteklılerin belli iÜn ve saat
te teminat makbuzlariyle Komısyona miıracaatları. 

* • * 40 bin kilo şeker p znrlıkla alınacaktır. 
Muhammen b~dclı 20 bın lır:ı, ılk tcmınnt 2100 liradır. Pazarlığı 

1.10.941 çarşamba i:ÜnÜ saat 10 da D. Bayazıt sahn ima komısyo· 

nunda ye.pılacaktırr lsteklılerın belıi gün ve Saatle teminat makbuz
larıyıe komısyoııa müracaatları. 

Kars skerl Satanalma Komisyonun\.an: 

3600 ton buğday kırmasıııın kapalı zarfla 3.9.941 tarihinde yapı· 

lan ıhalcsındeıı bırer kıloıu buğday ıçın teklıf olunan 3 kuruş 74 san
tim fıyat pııhalı görülduğünden pazarlığa konulmuştur. 

Bu miktar buğday kırması toptan hır talıbe ihale edildıği gibi i
kıye bölunerck 1800 ton 1800 tonu da t:ieklı değirmende kırdırılabi
lecek fat:rıkada ve eleklı değirmende kırdırılacak bu~dayın evsaf ve 

şartları kom ıs} onda gör ulur. 
t'aznrlığı ,j.lU.941 cuma günü saat 15 de Kars sntınalma komis· 

yoııunda yapılacaktır. Tekarrur eden Hat uzerınden kati temınÖt alı· 
ııacaktır. lsleklderın mezltüı gün ve saatle kali teminatlnriyle birıik•e 

komısyor• ıı.uracnntlaı ı. 

•*• 19.9.941 tarıhınde kapalı zarfla 873 ton saman talip çıkmadı
ğından bir ay ıçınde satın ııhnacaktır. Bıııncı pazarlık 1.10.941 çar
şamba gilııu saat 14 de komhyoııda yapılacaktırr Bır kilosuna tahmin 

edılen fıyat 4 kuruş SU snnhmdır. Tekarrur eden fıyat üzerindeıı kati 
teminat alınacaktır. lstcklılcrm mezk6r gun ve sa lle kati teınınatla

riyıe komıı.yonu müracaatları. 

Borno a A keri S ttnalma Komisyonundan: 

1 
Aşağıda cins ve mıktarlaıı yazılı olan maddeler açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. 
lhnle günü olan 1.10.941 çarşamba gunü saat 10 da ve 6ğleden 

ıonra liaat 15 de Bornova Satınalma Komiayonunda yapılacaklar. 

1 - Şartname ve keşfı mucıbince pazarlıkla Kasımpqa tuz aabarı 
çatısı tıımır ettırılecektır. 

2 - Pazarlığa 14.10.941 salı gunü saat 9.40 da Kııbataşta Levazım 

Şubesınde muteşekıdl Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

3 - :;,llrtname ve keşfı sözü geçen Şubeden her gun iki kuruı mu· 
k bılınde aııııabiur. (8697) 1-3 

* • * 
Cınsi 

G lvanızlı 2 l/l cm kotrunela 
boru 

Aynı ıuaktada 

• 
> 

• 

yani'm 
tevkıf 

dır ek 
T. 

Yangın malzemesi 

mus. 

> 

Fıçı tapası l2yXı4-bX6 

Baş çcmberı 

Koltu ;; 
Gobck • 
Muşamba cııKıneğe ınahsus ıplık 

l - YukardaKı maızewe lıste 

ııatın alıncıcaktır. 

Mıktarı 

250 metre 

3 adot 
3 • 

10 
10 

• 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

Puarlık teldi 
Gilnii Saati 

10/X/941 9 50 

14 kalem ıo,X/941 10 20 
51.10 odet 14ıX/~41 10 30 
ıuo kg. 14/XJ941 ıo JS 
ıou H/X/941 ıu 3l 
lUJ » 14/X/9lll 10 30 

1000 metre 14/X/941 9 30 
ve numune mucibince pnarhkla 

il - Pazıırhk, hızaıarında iO:ı.terilen ıun ve saatlerde Kabataıta 
LevazLm :;,ubesınde wut~şekkıı Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

111 - l..ıste ve ııuuıuneler her gun Öğleden :tOOril sözu l'eçeo 
Şubede goruıebııır. (8698) ı -3 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonw Bafkanlığından: 

Yıldızda bulunan okulumuzun 499 lıra 26 kuruş keıif bedelli laa· 
maın kazanı ve tderruatı tamıratı 6. 10. 941 tarihıne raıtlayan pa
zartesı guııü sa:ıt 11 de Gumuşsuyunda Y. Mühend15 Mektebi muba
:;cbesınde lupl.uıncaK oıaıı 1'ouııııyvnuuıu:ı..:ıu pö:l.ilrlıkla yapncııacaktır. 

lık teminat 'J/ lira 4.) kUrU~tur. İsteklilerin Şartnameyi (Örmek Ye 
ilk temınalı yatırmak uzere Yıldızdakı Okulumuza ve pa:ıı:ar.ık ruoil 

..ae Y. Muhendis Mektebı muhascbesınde bulunmaları. (8391) :i-4 

:-duhammen bedelı 16. 00 lıra o an 500 adet muşamba paı tlesü 
14. 10. 941 salı günü saat 15,30 dııı kapalı zarf usulile Ankarada 
ldare binası da satın alınacaktır. M 

Bu işe gırmek isteyenlerın ı4!00 liralık muvııkkat teminat ile ka· j 
~un tııyın etİiğı vcsıkaları ve tekliftcri;ıi ayni fÜn saat 14,30 za ka· · 

dar Komisyon R ıs ığine vermeleri liizımdır.a:aa:.;c:ııı.r 

Şartnameler parasız olarak Ankaradıı Malzeme Dairesinden, Hay-1 
darpaşad:ı tesellüm ve sevk Şefliğinden dağıtılac-alctır. (8630) 2-4 

Fatihte Kırkç~şme mah Hesinin N fer sokağında 13 numaralı evin 
hedım ve tahassül edecek ankazının ııatııı açık arttırmaya konulmuş
tur. Tahmin brdelı 850 lira ve ıllt teminatı 63 lıra 75 kuruştur. Şart• 
name Znb1t ve Muamelat Mudürlüğu kaleminde görülebilir. İhale 13 
Bırınciteşrin 941 pazaıteıı gunü saat 14 de Daimi Encümende yapı
lacaktır. Tali lerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (8610) 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lşleri Direktörü: lSMAIL GiRiT 

BımldıiJ yırı 11MU•akaaa Matllaaaı. lıtub91 
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Tableau Synoptlque des Adjudications 0uvartas Aujourd'hui 
Askeri Pabrlkelar Umum MUdUrlUOU Merk•' 

Satınalma Komlayon&ından : 

ObJet de ı•adjudlcatlon 
Medo 

d'adjudicat. 
Prix Cautieıı. Lieu:ı d'adiudication et du 

Joura Heures Unu idarea:ıir.:deıı verilmek ıartiyle ihale taribindeıı jt.S·9'1 estimatif previıeire Cabier des Cbarıes 

Adjudications au Rabais 

Con•truc:Hona-R'ıt•ratlon-Trav. Publlc•·Mat6rlel de Conavuctlol\·Cartographle 
Prolongemeot de 28e m. du coraier loaıitudinal du Publique 5816 69 435 oO 9ir. de Section des Aff. Hyarauliques 9-10-41 11 -

po•t de Meriç ct'Ediroe ıiı devant les iardinı de Meriç 
d'Edirne 

R6par. bitisse corps de ıarcle de cavalerie 
Ropar. toit banıar sel KasımpaJa 

~re a g-re 

• 
Modification W. C: 2 p. Publique 
Tr&Y. terrassement du stadium a conıtr. danı pare Pli cacb. 

At.ıtürk a Balıkesir, eıılovement des tarreı, 
cooıtr. caaal drainaıe, posa pİerreı oasseH et 
crlindrare 

199 94 

2769 56 
14892 03 

15 -

207 72 
1116 91. 

Com. Perm. Municip. İstanbul 
C. A. Ecoo. Monop. Kalutache 
Com. Perm. Municipalite İstanbul 
Presid. Ligue Sportive Balıkesir 

3-10-·U 
14·10·41 
15-10-41 
13-10-41 

14 -
9 40 

14 -
16 -

Repar. b1ti11e maiıon couture N. 2 a Topiıane Publique 9410 12 710 26 0.m. Aob. lotend. Milit. Tephırne 15-ti-41 15 -
Conıtr. buse et bitisse ıtation sirnaux (aj) Gre a rre 17239 21 2584 80 C. A. Cemmana. Milit. lst. Fındıklı 6-10-41 11 -

El6ctrlcıiti·Gaa·Chauffege Central (lnatelletlon et Mllt6rlel) 
lnıtall. eleotrique a Kervansaray a Siileymaniye ~c a ıre 114 60 
R•par. ioıtall. electrittue 282 76 

HıblllE.n ent • Chııuasa.ırea - Tlaaua - Culra 
C.nfeetion paletots: 315 p. habit d'hiver: 821 com

pletı- cuquette: 570 p. 
Bottioas pr. ıoldata: 5000 paires (cah. ela. 233 P.) 
Botine1 pr. ıoldatl: 5QOO paires 

Pli cacb. 

Gre a rre 
Gre iı rra 

18718 -

46500 -

8 62 Gom. Per•. Munioip. lat. 
42 40 C. A. C.mınand. Millt. lıt. f ınthklı 

3-10-41 14 -
3-10-41 11 30 

1403 85 6 ere Eıtpleit. Ch. Fer Etat Adau 17-10-41 15 -

6975 - Cem. Aeh. Bir. Gen. Fab. Mit. Anlt. 8·10-41 14 30 
3562 50 <!om. Aeh. Milit. Eskiıehir 2-le-41 10 -

tarihine kadar 400 - 556 kilo ekmek piıirtilecek. G~,ır 

Beber kiloıuna 2.5 kuruJ piıirtme ilcreti tabmin edilen 1 ,,r 
da yazılı ekmek pişirme işi askeri fabrikalar umum mildilrliifd 31 İl 
ker.: satınalma komisyonunca 6.10.941 pazartesi rioü aaat 14· ' 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pırasısdır. Kati tewio•l 
lira i2 kuruştur. 

... 
l•tanllul Komutanhiı Satınalma Kemlsye11untl• 

0

11 
~~il" 

Aıatıda cins miktar ve mubaınınen bedelleri yazılı yeııı 111' 
ktıf• 

ri hizalarında yazılı ıün ve ıaatlerde puarlıkla satın ahn~ca ili f 
Şartnameleri hn ırün komisyonda rörülebilir. l!teklilerın be 

ve uatlerde Fındıklıda talın alma kemiıyonuna ıelmeleri. 

Cinsi 
Kuru ot 

> 

Saman 

• 
> 

Miktarı 

ton 
1:540 
450 

1270 
255 
302 

Muham. lted. 
döküm balya 

lira kr. 
77050 
27500 

38100 
7640 
9060 

47625 
9560 

11325 

Kati tem. 
lira kr. 

10205 -
4125 -
7143 7b 
H34 
16U 15 

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux-Tapleaerle ete. 
Fabricatıorı table petite: 19 p. Gre a rre 90 -

__ M_O_z_v __ E_D_L_~ 
6 75 Com. Acb. Aoasemie Guerr• 7-10-41 15 - An kar• Deft erdarhlınllan : I 

1raveaux d'lmprlmerle - Papeterle - Fournlture de Bureau• t• 
Muhammen bedeli (1000) liradan ibaret olan Buik mark• 1

1 
~ 

lmpre11ion ıuide telephonique: 18000 p. 
lmprenioa. relncı tir: 1~000 p. 

Gombuatible - Carburent - Hullea 

loiı ... : 400 t. 
Boiı: 176 t. - charbon Hioİte: 150 t. 

> lO t. 
Claarbon de boiı de cheoe: 30 t. 

• tout venant:l650 t. - bols: 3225 t. 
Boiı de chaoe: no t . 

Dlv•r• 
Blolae: 20 p. 
T•7au. l:>O m. ltoııche i incendie: 3 p. • reltiııet 

d' arrtt: J p. • iti de coude: 1 Q p. 
Artieles pr. senice d'ioceodie: 14 lota 
B•acaea pr. baril: SOO p. 
Cereeau: 300 k. 
Fıl pr. oeudre dea blcltes: 1000 m 

Pli oacb. 
Gre a gre 

Gre i fTe 
Pablique 
Gre a i're 
Publique 
Gr6 i g-re 

• 

Gre 1 ıre 

• 
• 
> 

Pabricatiaa oeque en boia pr. remorqHıu, 4avent Pli ca.h. 
trainer las mahooes des orduraı (calı. ela. 95 P.) 

Calibras pr. obaua1ureı da N. 39 aa N. S4: SOQ pairea Gre a rre 
Fabrieatieıı clo111 Ga dif. elim. avee le fer fıl mı- • 

ehioa de 6-3 m/m l fouroir: 100·200 t. 
Plomb: 200-400 t. {cab, oh. 13 L.) 
Crin pr. selle: 12 t. 
Attalaıe complet: 450 pairea 

Pr o v 1 • 1 ona 

816 ıonc1116: 20 t. 
The Halk: 250 k. 
Riz: 10 t. 

• 106 t. 
Foin: 400 t. 
Raiıin ıeo: 40 t, 
Avoine: 70-75 t.• fein: 88-15 t. • tire de paille: 

60- 65 t. (aj) 
Viaıada 4a boeuf: 18,5 t. 
Vianda, lteurre, huila d'olinı, baıırre frais, provi· 

ıioaı •t leın•as {ai) 
Beurre: 60 t. (ai) 
Poiı-olaiclıe: '40 t. 
Ri.1: 91 t. (ai) 
Ble conea11e: 118 t. 
Paille: 637 t. 
Vian4e de boe.f: 6S t, 
Leıameı: 22 leta. 
P'eis·ciicheı 35 t. 
Pomm• de terre: 100 t. 
Oiıooaı: 36 t. 
Vianda de boeuf: 180 t. 
Paille: 440 t. 
Haricota ıecı: 65 t. 
Fabrlcation macarooi1ı ~00 t, 

• 
:t 

• 

Ore i ire 

• 
• 

Pli cacb . 
c;re a rre 
Cre a i're 

> 

6re i rr~ 
Publique 

Gre a ire 
Pli oacb. 
Gre a ıre 

> 

> 

Publique 
Pil caob. 
Pli oacb. 
Gre a i're 
Pli cacb. 

• 
Pli cach. 

6000 -

16000 

16200 -

19000 -

48000 -

260000 -
18000 -
38250 -

5000 -
2175 -
4600 -

37100 -

24800 -

99000 -
7000 -

le k. O 50 
le k. O 25 

15925 -
16250 -

875 50 
6125 -

14000 -
'4320 -

72COO -
22000 -
16W -

50000 -

450 - Dir. Telepheııes lıt. 16-10-41 15 - bil 19.9.94t tarihinden itibareo bir ay müddetle pazarlıkla 3at•f 
nulmuştur. P Com. Ach. Commaad. Mil. İıt. Fındıkla 2-10·41 11 

lsteklilerin °o 7,5 teminat ınakltuzu ile her haftanın paı•'1~,( 
pertembe günleri saat 15 te Defterdarlıktan toplanacak koııa / 

1200 -

174 38 

2430 -

Com. Ach. Milit. D. Beyazit 
Com. Acla. Milit. Bornova 
Com. Ach. Milit. lntend. İzmir 
Com. Ach. Milit. E .. kiıebir 
Com. Ach. Milit. Hadımköy 
Com. Acb. Milit. Bolayır 

e. A. loteod Milit. İzmir 
C. A. Eoon. Monop. Kabataobe 

• 
> 

> 

1425 - Com. Perm. Municip. İstanbul 

Com. Adı. Commaod. Mil. lst. Fındıklı 
7200 -

1-10-41 
1-10-41 
1-10-41 

20·10·41 
15-10-41 

3-10·41 

16 _I 
10 - ' 

ıelmeleri otomobili görmek içia otobits ıarajına ve ıa• taaıııerl 
mek üzen Defterdarlık milli emlik ınüdürlü2'ü11e müracaallır•· 

!~ 15! 

16 Ankara Orm•n Çlftllll MUdUrlUIUnd•" : 

-, 322 adet koyun derisi 283 adot lcuzıı dıriıi tulum 197 ad•~: 
1-10-41 ı~ _ telif tabarat edilmiı deri 7 adet 112ır doriıi 1 adet buu2'• de; 

10·16-41 9 50 t Ambarımızda naevcot yukarıda cins ve miktarı yuıh ~ ı~ 

10-10-41 
14-10-41 
14-10-4 L 
14-10-41 
15-16-41 

l deriler satılıktır. Taliplerin 1 birinci leJrin çar~amba i'üoli s•" 
lQ 20 da Orman Çiftlifi müdfirltitilne milradaatları ilin ol•nıar• 

10 30 ~ı 

:~ ~~ 'r ınhısarlar u. ~iJdürlügünden ~ 
1-10·41 15 -l' . ~· 
3-10-41 11 - 1 - lzınirJe Çamalh tuzluıcda kapalı nrf uıulıle tuı 

28500 - Com. A•b. Dir. ~n. Fab. Mil. Ank. 8-10-41 
yaplarılacaktır. ,/ 

14 - l 2 - Muhaınmım bedeli c~OJh.50• lira olup muvakkat 
1 

j 

15 - cl525.9h liradır. ~ş'r" 
15 -J 3 - Eksiltme 10.10.941 cuma gunü sut 10 da Levazıll1 .'J' 

.1.700 - ) 8-10-41 
5738 - Com. Ach. Mil. Erzurum 3·10-41 

750 - Com. Ach. Milit. Çanakkale 
'JJ.7 -
690 -

3783 -

1860 -

> 

• 
Com. Aola. MiJit. D. Bayezit 
Com. Aoh. Milit. Hoşdere 
<!:om. Aoh. Milit. D. Bayar.:it 
Dir. Strete lst. 

4-10-41 
4-10-41 
4-10-41 

15-10-41 
7-10-41 
2-10-41 

23-10-41 

1L'de müteşekkil Alım Komisyoııurıda yapılacaktır. , 

0 
t 4 - Şartname, proje ve keşfı mez ~ u r idareden ve Aok•' 

l O = ı İzmir Başmüdürlüklerinden 101 kuruş muubılıade verilir. ~ıJ~ 1
0 

_ f 5 - lste\dilerin 15000 liralık bu kabıl inşaatı yapmıı 01 r I 
~6 - f dair vesika ibraz ederek ihale g-ününden 8 gün evveline ~·d~ ı 
16 

_ ı müdürlük inşaat şubesinden ayrıca eksiltmeye iştirak vesık'' 

10 _ lan lazımdır. ~' 

15 
_ 6 - Eksiltmeye rireceklerin, muhürlii tekl ıf m ektuptarııl~ 

Com Acb. Milit. Kırklareli 

vesikalarını ve müııakasaya i~tirik ve:.ikasını havi kapalı BJ 
ihale saatinden ltir saat evveline kadar adı geçen Komisyoıı l) 

8-10-41 15 .:,_ " 
4
_
10

_
41 10 

_ tına makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. (8431) Dir lnstitut Jeunes Filles Üsküdar 

• * • 
lı400 - Com. Acb. Milit. Topkapı da Maltepe 2-10-41 15 -

525 - 17-10-41 16 -
3413 - Com. Ach. Milit. Sarıkamıı 10-10·41 15 -
2063 - :t 10-10-41 16 -
1175 - Com. Acb. Milit. Erzurum 14-10-41 11 -
1218 75 Com. Ach. Milit. Karalcöse 10·10-41 16 -

65 66 Cem. Perm. Muuicip. İstanbul 9-10·41 14 -
459 38 G. A. Milit. Maltepe 4'e Topkapı 16-10-41 11 -

1050 - Com. Ach. Milit. 0ıkili 14-10·41 15 -
3ı4 - • 14-10-41 16 -

5400 - > 14-10-41 10 -
1650 - • 14·10-41 11 -
218 75 (]om. Acb. Milit. Maltepe de Toplı:apı 14·10·41 16 -

3750 - > 14 .. 10·41 11 -

Cinsi 

Akilmülatör 
Madeni levha ve am-

yant malzeme 

Mıkdarı 

2 adet 
19 kalem 

Likör ınevaddı iptidai- 9 > ı . . ~ 
yesı ef' 

1 - Akümülatör şartnamesi, madeni levha, amyant ınalı.eıSS 
kör mev addı iptidaiye~i lisll'leri mucibincedir. b,tl 

2 - Pazarlık hizalarında g-österilen iÜn ve ıaatlerde f{a 1,c•~ 
vazım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda y•P

1 
,bi/ 

3 - Şartname ve listeler her ıün sözU i'eçen şubeden •1~) ~ 
(8'3' 


