
CUMA TESI 

HER O IKTISAD , A , TiCA VE ZiRA( 
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________________________ r. 1 

1 

llmba Şişesi 
r· Yapılacak 

1 ~C.ret VekAI t• · ı- ti · aa • a e ı, vı aye erın 

lttkikleşı~e.si ihtiyacı hakkındaki 
"•t rını b'ıt' . . H · ı-1~ ııe ırmıştır. er vı a-
f1ıe1j Dlıktar lamba ve lamba 
1 ııe ıhr 
~~ hat· 1Yııc1 o duğunu bir 
lır. p

11 
•~d Vekalete bıldirmiş

ri~sı ~<ı ıhçe cam ve ~işe fab
t~re . •, bu tktiyııç listelerine 
t ' •ınat. 
, 11İ~İ~\ at prograın)annda de-
~11ıhsaı· tr Yapınış, ıimba şi,eıi 
"t •hne. Gah b'' ··k b' -.i a uyu ır e-
-~ .. ~et vermiştir. Bir koç haf· 

L dar b"t" ·ı· 1 . 114 • u un vı ayet erın 
14 ol ~l•eııi ihtiyacı temin edil· 

~}ttı a~•ktır. Lamba şişeleri vi-
L - Ct<ıek' ' 
'01ıı·1b 1 fiyatlı:m mürakabe 
,. ıOn 

•h tind arı tarafından ihtiyaç 
1t~ti td· kazalara ve köylere 

ıletck.t· ır. 

~l~an ticaret heyeti 

A.ıık bugün geliyor 
~ ,:r~dan bildiriliyor: Dok.tor 
14iqt 

811
11 rcisli2inde bu!unan 9 . rı tıı ~ 

'-ti i Urcklı:ep Alman ticaret 
~~~ıt . stanbula i'elecek ve ile ~,I ı>" . 

liea .unu burada Almanya 
~.. tct .. . 
"\:-~11 ınıızakerclı-rıne başla· 

t. 

~ak -
lne aksamı ve tıbbi 

li. . ecza 
it... tıçıen L. '- k t "'I İth llın..ıne ve yl:de111. a -
t"h~ ~l ttınek içın 1 mi lyl"'" 

1 ~'tıı 1 ı ...... 0nteiıın tahsı 1 edildiği 
~' -..ışr 
ı 11n C•lb 1~· Hııuusi fabrikalar 
li \ bir cdılı cek bu makineler 
t, Z•nıanda iıhal edilec .. k· 
~il~· 

ttrıı •tıe'e . 
.. t~ rın nevilerini lcsbit 
'il~~ Ve t b n:t. evziaıııu kararlaılır-
t re d" 

~. ~dt b' un Matieni eşya bir· 
~ı ~- ır teplanh yapılmış ve 
b· trırlar l 

~i '2er t a llaııu,tır. 
~ ~~I a~aftan kimyevi ve tıb
t1.1.~ ı.ar ıthali için de 500 bin 

~onı · 
~ eıan ayrılınııhr. 

ı%rınak 
üzerinde yapıla-

~ Cak SU • 1 . 
•ı \!"- v. . ış en 

•tiai S tkaleti lıJ işleri daire-

n,~ Q:tcr~lilhattin Büıe Kızıhr
tııı ''-ııı.ıtı •tıde regülatör inşası 

~ll>.ct k •ağ ve ıal sahillerinde 
~ı 1 ttr,f80•11arı Ye hafriyat in-
'tı •tıda •, b l'crj d o yapılan hazırlık-

) il ll:t n e tetkık etmek üze· 
~~lıl\il ntakacia bir tetldk se

~t'ı.itı ~ıltrnıştır. Salahattio 
~r aij u eyahatı bir hafta 

rccekr ır. 

ithaı -
't,c Edilen Basmalar 
~'ret Üfı .. 

tltıl'. sının Macaı istandan 
'lif 61 basın · 

ı\11 il\11rn a, saten ve dığer 
~~cıı 11y eş_Yasıtıdan üçte ikisi 
lq 1\ itlik: iOnderilmişlı. Geriye 

14, lr dıa t . . -
tevz· ıe ı rımız tuccar· 

1 olunınuıtur. Tıcaret 

Of ısi bir çok ithalat mnddelcrioi 

elinde it11lundurınakladır. Zaruret 
ol.lukça bunları piyasaya çıkara· 
rak: nazım ro\ü yapacaktır. Ofis 
ayrıca binlerce teneke p •ynir, z:y~ 
tinvağ e-ibi yiy cek uınddelermı 
de. satı: alarak depo etrnektf'dir. 

İstanbul tiftik ihrcatçı

ları hakkında bir 
karar 

Ankoradan bildiriliyer: lstan· 
bulda t ihk ihrae ııtçılaıı bı rliğın· 
de bir kısım azanın dahilden 

düşük fiyat larla tıftık mübnyna· 
. . aralıırında bir anlaşma 

!il ıçın . -
yapmış oldukları hakk.ı.nda şıka· 
yetler yapılmıştı.~. 1 ı~ard ve
kaleti, pay tevzıı talımalname-
. . bugün kıdemli ihracatçılara 
sının ' f "k 
bahşettiği uçhanh hakların tı tı 
'h t d bu şekilde mııkOs ı raca ın a 
bir netic ' vermesine mini o1ınr.k 
.. t"·k ı klerd bulunmaktndır. uzere ~ • 

Kumaş Satışları 
Kumaş satışlarında yolsuzluk 

ve ihtikara meydan vermemek 

için İktisat Vekaleti y eni ~azı 
kararlar almıştır. Buna göre ku
maş fabrikaları imal ettıkleri yeni 
kumaş toplarına iki m trede bir 
olmak iiz:~re fabrikanın daıng- sını 

vu racaldardır • 
Bu suretle perakende Htışlarda 

kumaşın hangi fabıik&larda imal 
edildiği derhal anlaşılacalc ve ma· 
biyetinio tahkiki ko 'aylıı şacakhr. 

Bundan bt!şb yerli malların 
Avrupa kumaşı diye 9ahlmasına 
mini olunacaktır. 

Pamuklu ve yüolü men
sucat ucuzlayacak 

Pamuklu vt: yünlü mensucat fi· 
yatları y.,kmda m üh: &J m ky sl a 
ucuzlıyayaktır. Fiyat n.ürakebe 
komisyonunun tayin ettiği fiyat
larla satıia önümüzdeki hufıadan 
itibaren başlanacaktır. Fıyatlıır· 
da yü:ıde 2:> derecede bir dü~ük· 
lük olacıığı muhakkaktr. 

Deniz ve kara ticaret kanun
larında tadilat 

Adliye Vekaleti yeni icap ve 
zaruretlere göre kaa11nlar üserio
de tetkikler yaparak lüzum gör· 
düiü tadilatı yapmak huıuıua
daki hazırlıklarına deYam etoıek· 
tedir. Ba cümledea olarak Borç
lar kanun• ile Ticaret kanunu 
arauodaki ahesari temin etmek 
üzere kara ye deniz ticaret ka
nunları üzerinde u:ı.ua bir zaman
danberi yapılmakta olan tetkik· 
lere ltilhaua son ıünlerde hız 
yerilmek uzeredir. 
Diğer taraftan ceza kanunu ü

zerinde yapılan tetkiklere cl.e 
devam olunmaktadır. Koınisyoıı 
her maddeyi ayr, ayn gözden 

reçiraıekte, bu m ddeleri tekrar 
tadile tabi tutmak ihtiyacı hisse· 
dilmiyecek bir halde tanzim et-

Adana Ask. SAK 
S deyağı 1877 

• 

Amasya Ask. SAı< 
K. ol ve sıtır eti 1860 

Ank. Lvz. SAK 
M.hkeme kürsüsü yap. 1890 
Domntes 1890 

Ank. Sıyas:ıl Bilriler Okulu -"AK 
Sıyaul Bilıı;iler okulu peıı.cı:releriuin bo

yaması vo rubrro~ t tamıri 187i 

A1:1k. Jandarma Genel Koıııut.: 
KöıuÜr nakli 1887 

Arık. Tıcaret Li)csi Miid.: 
Yuı makinesi tamiri 1881 

Antakya Belcdiyesı: 
ç.ıı İDi· 1883 

Ardahan Ask. SAK 
Pirine 1875 
s.buu 1877 

Ask. Fabri alar U. Müd. SAK 
Ank.: 

Kayaalc: teli 1888 
ÇlllDaşır tire ve yün çorap 1888 
Kaput, kıılılc elbise ve tulum 1W7 
Sadeyağı, ıeytinyatı, beyaz peynir vo 

ıo:z: ~eker 1887 

Bolu P. T. T. Müd.: 
Poıta nakli 1887 

Bursa Orman Çevirge Müd.: 
Kayın ve llleşe kimiirü l&SO • 

Çanak. Ask. SAK 
Sıı.man 1874 
t-talc:araa, arpa, ıebriyo ve nytinyatı 

18 a 
Zey tinyatı 1889 

D. O. Yolla ı: 
Kalorifer tuiutı şebeke mol:cemui 1146 

Vagon aıı gü,;imü, yao lı:•çülı: su lı:o· 
vaaı, ma,a kü lük v. ı. 187u 

Ballut 1877 
Çam tomruk 1167d 

D. Bayazit Ask. SAK 
K. fasulye 1875 

Erzurum Ask. SAK : 
K. ot 1&89 

Eskişehir Ask. SAK 
Bürolar binası inş. 186i 

Gclib•lu Asit. SAK 
Elemek pişirmesi li75 
Sığır f'ti 1 O 

Galatasaray Lisesi SAK 
Çarıaf ıofra iirlüıü, peçete v ı . yılca 

nıp t emizlenerek ütüleı;ımeıi 1877 

lst. J andarma SAK 
Beyn astarlık ltez 1875 

lst. Belediyesi: 
Tereye~ı 1871 
Barbaros türhHi tamiri 1877 
SadeyatJ 1877 
Ev ve ltiaa aakazları 1877 • 

lst. P. T. T. Mı.d . : 
Motörbot tamiri lSi• 

lst. Giimtükleri Başmüd. : 
i pek \e pamul.lu menaııeat sofra örtüsü 

v ••. 1an • 
lst. U"ivcrsitc,i SAK 

Asansör iaı . va kaloriler tesisatı lSW 
RoalJ!'eD ampııılu 1878 
Seba !tor su ve tcf~rnıatı 187& 

lskend run Ask. SAK 
Bntday lc1rıldırılınaaı 1179 

lzmır Lvz. SAK 
Sıtır eli 1877 
Bulgur 1875 
İzmir Belediyesi: 

Odun kömürii 186S 
Karaköse Ask. SAK 

Samaa 1874 
Kars Ask. SAK 

Sıtir eti '875 
Sıtır eti kavormatı 1 -.76 

Kırklareli Mrk. Kemut. SAK 
~uhtelif ıebz.e 1872 

Kızılay C. U. Mrk. Ank-: 
Pirinç unu, mercimrlı: unu v. ı. 1890 

Manisa Tümen SAK 
Sit 1868 

M. M. Vekaleti: 
Y aaıın aöo4'ürme aletleri için ec.-ıa 1876 
Zinc ir yular sapı 18'IB 
K.eçi lcıh 1189 
Yüa batt · iye 1889 

Nafıa Vekiteti: 
Aalı:. Etnr.ınfya mii:tosinde yapı. tanıi· 

rat 1875 
Demir kopırü !toya iti 1887 

Nifde Ask. SAK 
Sıtır eti .1885 
Polıs Mektebi M•d. : 

Un, ıııker, pıeyuir, zeytia yatı, .>umurla 
v • • • 1874 

Suıoerbank Birleş i k Yün lplifi 
Dokuma Fabrikası: 

İt elltiscıi diktirilmui 1882 

Tirilye Ask. SAK 
t:;~ya t.hmil ve tahliyesi 1888 

l ophane Lvz. SAK 
Pat.tu l&i!8 
Torkoa teııi1atı yap. 18 7 
Siyab yatlı kösele 18i8 

'l «>vıtıapı Malte.,esı Ask. SA~ 
Bal7cli lı:. ot Ui77 
Er kuQduraıı li88 
Kiiçiikçekmeede aınlıor çatınıaın mu~anı· 

balarıaın aökülup yerine roltıroit forfı 
)~ 

T . H. K. .)enci Mık.: 
Muhtelif erzak 1831 
Afiş lııllŞtıralmaaı 1886 

Urfa Ask. SAK 
Sıtır eti 1874 

A 
ınşaat-Tamırat-Natıa ışleri- .alzeme-Harıta 

·----- --
Sıva• Nafıa MUdUrlUiUn .. en 

ıı..8.~41 de_ ck~iltmesi yapılacak elaa _22977 lira 64 kuruş krşif 
bcd el h Koyulhısar ılk okulu ınşaatına talıp çıkmııdıtmdıın •ezk.ur 
inşaatın aynı Jilrdar altında bir ay müddetle pazarlığa buakıtdıtı ve 
isteklilerin Sıvas nafaıı oıudiırlü~üne muıacaaUarı ilin olunur. 

Askeri Fabrikalar U. M. Satınalm Komlayonundan: 
Küçük Yozıat ta Yaptırılacak inıaat 

f, eşif bedeli ( 1:>415) lıra (50) k\Jruş olan yukarıda y.:ızılı iaıoat 
Askeri F abriknlar Umum Müdürlütü satın alma komisyonunca 20 
ey ül 941 Çarşamba tuoü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

Şartname (7S) kuru~tur. Muvakkat teminat (11 56) lır• (17) kuru~ ur. 
'fek ıif mekluplarıııın mukılr günde ~aa• 14 de kadar ltomiıyona 

vermeleri. 
mektetlir. \ 
Geçen sene hazırlanmış olan 1 

Noter harç tarifesi kanununun ı 
Meclisin bu içtima devreıindc t 
müıakere edileceği bildirilmek

tedir. 

M. M. V. a ,malma Komi yonundan 
Keşif bede\ı 4.ı.5 ,003 lira 5 ~uruş «>lan Çanıırıda inşaat pazarlıkla 

yaplırtllicaklır. lbalesi 20.9.941 Cumartesi (iiuu s.-at 11 de Anka ada 
M. M. V. Satın alına kouıi•yonunda yapılacaktlr. 

' !1'11 1941 

iDAREHANE ve MATBAA 

Gnlata, E9ki Gilmrük Caddesi, 

No. ~2 HusU!li Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

lderchıınen:izde görüşfilür 

Telefon: 49442 

Potta kataaa No. 1261 

T rganıc.iır 

lllqlar, Emirler, TeltJlll•r • 

İstanbul Fiyat Murakabe Ktmisytnundın : 
105 No. lıı ilin 
Teplan ve perııkende f asulya, nohut, mercimek, pera1r azaai fi· 

yatları aıatıdaki ıekilde teıbit edilmiıtir. 

Cinsi 

Fasulyeler 
Yurnıııak çalı ve Anaciolu 

sert ufakları tembul 
Sert çalı 

Horoz 
Ol ve Rize battalı 
Dolmasoa 
Barbunya 
Karadeniz 11fak 

Nohutlar 

Toptan fiyat 

19 5 

20 5 
?4 
27 
21J 
15 
16 

1 emir; o:ıtürel 15 
28 No. kalbur ihtil 17 
30 N •. kalbur üstü İspanya tola.umu 22 
32 No. kalbur ilıtil ispanya tehu•u 27 

Mercimekler --------• • U randımıınh böceksiz temiz 21 
yeşil mercimek 

".o 7"J randımanlı temiz kırılmış 15 
kırmızı mercimek 

Beyaz peynlrler 

Birinci nevi ya~h Trakya 

İkinci nevi b eyaz peynir 

Ka,ar p ynlrlerl 

fteral::eode 
Y•kıa Ucak 

se•tler4e sealler4e 

----- ----
23 

24 
21 
31 s 
34 
17 j 

ıs .s 

18 
ıo 

26 
31 s 

24 s 

18 

24 j 

H> 
Jı 
J4 s 
ıa 

19 

11 s 
!O 3 
26 s 
32 

2S 

11 5 

62 75 
S8 71 

Birioci .nevi yatlı lOI lJI 
İkinci nevı 94 ı 1S 
Üçüncü nevi Kars ve mimaaili kanı 6S 17 

kaşar peyniri 

Not: l - Toptan satışlarda faturalarda maha ıaenıeinio •O eiıuiaiıa 
11rib bir şekilde röıterilmesi şarttır. 

2 - Peralcen•eciler etiketleı de malın fiy•tından maau mah • 
cinsile menşeini de fÖsterecelı:lerdir. 

3 - Kemi"yonca kabul edilmiı olan uzak semtler: Yedikale, 
Topkapı, Edirne kapı haricı-BoQ'aziçi (Rumeli sahili Beb,lttea it11tarea) 
Anad<llu ve Adalar. 

4 - Tayin edilmiş olao toptan fiyatlar dökme olup lıtaııb11lda
ki toptan fiyatlardır. Ve bu fiyatlara peraken4ecioiıa uaaitioo kadar 
ardiyeden çıkış masrafı dakildir. 

••• 
İstanbul Fiyat Murıkabe Komisyonundan : 

106 No. lu ılin 

ldanbul fiyat murakabe komisyonunca teıbit tdilmiı olan ua•I 

fiyat ve ki .. yüz.deleri mevzularına ayrılmak suretile tekıir edilerek 
dü kin vitrinlerine a~ılmak !.Uretile hazırlanoııştır. 

11.9.94 1 perş•·:ı bıı akş:ırııın:ı kadar mez:kur iliaların lstanbul fiyat 
murakabe şefliği ve ticaret ~anayi oduıodaa ve •likadar eınaf ce• 

miyetlerinden temini ile camekanlara halkın fÖrebilecefi şekiltlt 
0

a11l· 
ması ilin olunur. 

• • • 
İstan~ul Fiyat Murakaie Korıisyınundın : 

107 No. lu ilin 99 No. lu ilana ektir : 
Evvelce 1'(} kuruı teptan n 17S lcur•t perakende fiyatı tea~it 

edilmit ola o Urfa menıeli yatlar l"n az % '8 ıit yatııu ve •~ çek. 
~1o 7 asidi ihtıva tdcn saf sadeyafı olup, aıi.litesi ~·, 3 l geçmeren 

Urfa menşeli ya~ların azami toptaa fiyatı 165 .e perakende fi1atı da 

183 kuru,tur. 

Keşif, plan vo proieleri 207.> kuruşa ltea:ıisyondaıa alınır. Talipleri• 
44.000 lira Jl) kuruı kati temlaatlarile laclli vakitte ke•İ•J'GH 

relmeleri. 

lzmir Vlllyetl Daimi Enclmenlnden 

541 lira 4 karuı bı:ııleli ketifli lzmir kahramanlar ohla tamiratı 
ı; giu müddetle açılı: elı:ıiltmeye kooulmuıt11r. Şartname ve k.eıif ra
oru her ~n maarif mudlrlüfund~ rerblel.i!ir. Talip elanların etali· 

~et veısıkaları ve 43 lira ~ kuruılui.: tem~aat malı:bu~l~n ile itaale rt.t 
olan 11 eyltl 941 tarihinde eacihıaeo• müraoaathın ılan olunur. 

• • • Çeşme kazası merkez 1' eylOl ek•lunua _ 180 lira '3 k11raıl•k 
bedeli lteşifi tamiratı 15 rün müddetle açık ekııltme1e k•nnlınoıtur. 
Şartname Ve keşif raporu Jaer i'ÜB ~aaİf mÜGilrliiğu&ıcie firülebilir. 
Taliplerin ealiyet vesikaları ve 06 hra 21 kuruıluk temioat •akbuıı
laıı ile ihale rllaü olan 11 ıylQl 9H tarihinde enotı .. ene milraeaaı
lan ilin olqnur1 



., MONAICAsA GAlET.ESı 
• 

• ade' 

Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
• yaptı~ına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara i5t~O ıert 
f tanbul Vilayetine mürac~atla ekıiltme tarihi.nde~ tatil !:ıı 
f 3 ıin en·cl alanmış ehhyet ve 941 yılına aıt Tıcaret 

Cinai Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 
•• .. •t. TaMlret, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Kaciıköy 1 ci orta okal binası taairi ve tidili 
Bakırköyde·Kartaltepede Gençler cad. yap. beton 

bordür ve ıose inş. 
Beıiktqta Spor cad. nihayetini!\ tesvii için yap. 

toprak hafri duvar hedmi merdiven, dııvar kaldı-
n• v. s. İof. 

aç. ekı. 
aç. ekı. 

" 

Jteıadiye kasabatına ait 660 m. içme suyunu pik aç. ekı. 
ltoru ile retirilmesi 

7-t34 -
3972 95 

7817 76 

2419 27 

Teminat Müracaat yeri 

558 - lıt. Nafıa Müd. 
284 47 lıt. Bslediyesi 

586 33 ti 

181 65 Reşadiye Belediyesi 

kaları ile ıelmeleri. 

--------~, ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~·~~ 
Günü Saat Z 

23·9-<tl 14 -
22-9-41 14 -

22-9-41 14 -

16-9·41 14 -

ilaçlar, Klinik ve ispençiyarr alat, Hastahane~ 

Tahmin b. 
5S2 20 

letanbul Beledlyeslnden: 
ille. tem. 
41 42 

"et•rİ' 
Fatih hayvan hastahanesi ve şuabat 

için alınacak ecza Ye levazım. İtil 
2250 00 168 75 r:>arülfleeze müesseseıoinin yıllık ibtifacı Jıl 

nacıık 15000 kilo patatl's ve 1"000 
murta. ıJı 

Tahmin bedelleri ile ilk le .'\İnat mikdarları yukanda 1.S 1f 
ayrı ayrı açık eksiltmeye kouulmuştur. Şutnamel~ri Zabıt 
nıelit Müdürlüğü kaleıı1111d21 go)rüle ilir. İhale 22. 9. ~4 l. it 
gü ııü saat 14 de Daimi ~ncüuıen<le yapılacaktır. Taliple~ 
minat makbuz veya mektuplari le ve 941 yılına ait tıc.ırct l•• 
lcalarile ihale ıiinü muayyen saatte Daimi Encüaıeııoe bO 

ilaçlar, Kllnlk ve lspençl••rl aıat Hastahane Lvz. - -
Ameliyathane masa\arı ve teferrııah: 21 kalem kapalı z. 20000 - 15 30 Elektrik, Hava gazı, Kalorifer (Tesisat 

lliç Ye aal&emei tıbbiye: 126 kalem aç. ekı. 2689 93 

1500 - D . D. Yolları SAK Ank. ve H.paıa 22-9·41 
Sevk Şefliği 

201 74 İst. S1hbi Mileaseıeler SAK 19-9·•U 15 30 .As. Fabrık11lar U. MiJdiJrlU§U Satınalma Komi•f
0 

· Tahmin edilen bedeli 2 bin lira olan müteahhit naın .,e ,,, 
bir adet kabili iy.ı r yağlı trnasformatör askeri fabrikalar : iti 
clürlüğü merkez sahnalma komisyonunca 21.9.,41 pazarte$ # 
at 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname pırtl 

Elektrik Havagaaı·K•lorlfer (Tesls•h we Malzemesi ( 
Manometre 20 atmosferde l aıatı olmamak: 792 ad. paz. 

Mensucat, Elblse, Kundura Çama91r, •· s. 

Battaniye: 2000 ad. 
Çamaıır v. ı.: 11 kalem (temd.) 
Er konaoruı: 1222 çift 

Pençelik kösele 30 t. 
Vaketa: ıs t. 
Siyah yatlı vaketa: 16 t. 

Hakllrat, Botaltme, YOkletme 

E'.Jya aakli (tubib.) 
Ha~ubat nakli 

paz. 

kapalı z. 

paz. 
> 

paz. 

Mabru8'e t, E en zir., W akhıe yaAl•r• 

OdH: 70 t. 
"· .. 

Odan: 500 t. 

~Uteferrtlc 

Debat11z keçi kılı: 1 O t. 
Üç bellemelik bir arada yün keçe belleme: 10090 ad. 
Eter sabunu: 1.5·1.7 t. 
Y anrın ıönallr•• alitı: 4 ad.·yanrı• tulumlııası: 2 ad. 

merdi•en: '.l ad.-yaorın k.ancasa: 4 ad.-borlıım: 5 m. 
Y anrın sintliırme aleti: 200 ad. 
Çift dilli toka: 70090 ad. 
Ta•la balats 2000 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Setiz•, "· •· 

Taze fasulye: 13 t.·domateı: 5 t.·pathcan: lei t.-taze 
bamye: 2 t.-yefil sivri biber: 1 t. 

Tel ve arpa ıehrlye: 2768 k. 
Keıme ve çubuk makarna: 9 t. 
K. sofan: 1 t.·mercimek: 4 t. 
Zeytinyafı: 10 t. 
Arpa ıebriyesi: 5 t. 
Sadeyata: ıo t. 
Makarna: 5 t. 
Pirinç: 10 t. 
Saaao: 600 t. 
K. ot: 400 t. 
Butday kırchralması: 200 t. 
Erzak 25 kalem (temd.) 
Saman: SS t. 
Samao: 18 t. 
Kuru ot: 21.7 t. 
Zeytin tan .. i: 2 t. 
Meyaz peynir: 2 t. 
Makarna: 2 t. 
Şehriye: 2 t. 
Reçel: t. 
K. biber: 300 k. 
Saman: 610 t. 
Koyun eti: S t. 
Sıfır eti: 25 t. 
K. otı 600 t. 
K. otı 200 t. 

> 200 t. 

(B Müzaredeler 
İpekli pamuklu mensucat 
'ı'o 20 den az ipekli pam11k menıueat: 2914 k. 

" • " 2864.5 k. 
> • • 2731.5 k. 

paz. 
.. 

kapalı z. 
aç. eks. 

aç. eks. 
pu. 

paz. 

paz. 
> 

• .. 
> 

• 
> 

:t 

kapalı a. 

" 
pu:. 

·-
pu. 

• 
• 
• 
• 
> 

> 

> 

> 

• 
> 
> 

> 

• 
> 

kapalı ~. 
J 

" 
> 

20000 -
4944 45 

11242 40 

k 3 76 
k 4 -
k 4 05 

10000 -

15000 -
65008 -
20000 -

4400 -
6300 -

9500 -
3000 -

18000 -
3000 -

6000 -
18000 -
16000 -

4000 -
13800 -

k o 04 50 
810 -

1193 50 
k o 35 
k o 70 
k o 48 
k o 4~ 
k o 65 
k o 35 

27450 -
3000 -

1l250 -

12500 -
12500 -

17140 76 
47498 21 
46702 95 
445~9 33 

- - Tophane Lvz. SAK 

3000 - M. M. V. Hava SAK 
Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Miio. 

844 - Güaırllk Mııhafaza Gen. Komut. 
lst. SAK 

Tophane Lvz. SAK 
> 

6075 - M. M. Vele.ileti SAK 

- - Bolayir Ask. SAK. 
- - Toprak Mahsulleri Ofisi lıt. Şubesi 

- - lzmir Lvz. SAK 
1500 - Gelibolu Ask. SAK 

1125 - Afyon Ask. SAK 
4375 -
3000 - M. M. V. SAK 

Topkapı Maltepeıi Ask. SAK 

330 - O. O. Yollan Haydarpaşa 
472 50 Tophane Lvz. SAK 

M. M. Vekaleti SAK 

- - Ömerlide Aık. SAK 

1425 -
450 -

2700 -
450 -
900 -

1350 -
1200 --
600 -

371 2~ 
121 50 
179 03 

450 -
1687 68 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaıa 

lzmir Lvz. ASK. 
Bahlceıir Aık. SAK 
Ezine Ask. SAK 

J 

> 

Er:ıincan Ask. SAK 

" 
Çorlıı Ask. SAK 
Yölrsek Deniz Ticaret Mektebi Mtıd. 

Tophane Lvz. SAK 

" 
Yalova Ask. SAK 

• 
> 

" 
> 

Çanak. Ask. SAK 

" 
> 

Hadımköy Ask. SAK 
1875 - Ezine Aık. SAK 
1875 ~ • 

1285 60 
3552 25 
3502 75 
3342 -

lst. Gümrükleri Başmnd. 
> 
,. 

• 

12-9-41 15 -

23-9-41 11 -
9-9-41 14 -

22-9-41 15 -

12-9-41 14 30 
12-9-41 14 30 
23-9-41 11 -

9.9.41 16 -
9.9.41 15 -

8-9-41 15 -
8·9·41 11 -

22-9-41 
22·9·41 
22-9·41 
10-9-41 

16 -
15 30 
ıs -
15 -

22·9 ·41 11 -
11-9-41 14 -
12 9-41 

11-9·41 15 -

8-9-41 15 30 
8-9-41 15 -
8·9·41 15 -

10-9-41 16 30 
8-9·41 17 -
8·9-41 17 -
8-9-41 17 -
8-9-41 17 -

22-9-41 15 -
22-9··H 11 -

9·9-41 11 -
8-9-41 14 -

ll ·9-41 14 30 
11-9-41 14 45 
11-9-41 15 -
9-9-41 15 -
9-9-41 15 -
9-9·41 15 -
9.9.41 15 -
9·9·41 15 -
9.9.41 ıs -

15-9-41 10 -
11-9-41 11 -
11-9·41 11 30 
10-9·41 14 -
17-9-41 17 -

16·'·41 17 -

13 30 
13 30 
13 30 
13 30 

vakkat teminat 150 liladır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
Ankara Jandarma Gn. K. Satanalma KomıayOll , 

Bir metresine otuz bir kuruı doksan ıa11tim fiyat tala~ 
len 226,8t0 metre çamaıırhk bez 22.9.9.ıt Pazartesi ıü0~u 
ele Aukarada J. Sa. Al. Komisyonumuzda kapalı zarf e Ş 
alınacaktır. Nümune komisyonumuzda her rün ıörülür· ",J 
362 kuruş bedel karıılıtıoda Ankara n İstanbul J. Sa· is 
larında ahııır. Muvakkat teminat 486/ lira 46 kuruşt• · t' 
kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme vaktiden hır ssJ 

kadar komiıyonumuza vermeleri. 

• • • Kapalı zarf eksiltmesiyle ihaleıi yapılmıyan 
kuruı talimin bedeli 42.500 çift yün eldiven 10.9.941 ç•,ıı• 
nü saat 15 de Ankara'da Komiıyoaumuzda pazarlıkla . f' 
Munkkat teminat 1275 liradır. Şartname paruız ko~il ff 
dan alınır. Nümune hergüo ırörülebilir. lıteklilerin ve•'~~ 
minatlariyle yazılı gün ve saatte Komisyonumuza ıelllle 

Ankar Belediyesinden: 
Belediye mü,,tahdeminine yaptırılacak kı~lık elbise içİll ~ 

üç cins 1702,60 metre kumaşa is!ekli çıkmad1ğınd•P 
la alınacaktır. 

Muhammen hedeli 8332 lira 71 kuruştur. 

Teminatı 624 lira 95 kuruştur. , 
Şartname ve kumaş nümunesini görmek ve ıarlnaaıet d• 

mak istiyenlerin hergüo Encümen kalemine ve isteklilerıll -
salı günü saat 10,30 da Belediye daireıinde miiteıekkil d•' 
mene müracaatları. 

M. M. Vekiletl Hava Satınalma Komıeıo""ı 
Talibi çıkmıyaı:ı 50,000 metre çamaşırlık bez ça:ıl 

tın alınacaktır. Tahmin bedeli 15, 950 lira, kat'i teıni11atı 
50 karu•tur. İhale11 13.9.941 cumartelİ ırünü saat ı 1 de, ... "tı . M. M. V. Hava satın alma komiııyonumıızda yapılac•. 

1
,1 

mesi komiıyon4a ııörülür. Taliplerin belli vakitte ko..-il 

mel eri. 

* * * 1500 metre eşya örliiıülc bezi pazarlıkla satın alınacakt~; 
ml"n bedeli 2700 lira olup kati teminat '405 liradır. Pazarlı 
çarşamba günü saat 10 da Ankorada Hava satınalma . kO~ 
yapılacaktır. Şartnamesi her güıı komisyonda g5rülebilır· 
ihale saatinde komisyonda bulunınalnrı . 

=,. ::=-

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, H~ 

_ Ünlveraite A. E. P. Kom1syonundart =
1
,, 

Uuiversile kütupbanesı yaptmlacak 922 lıra keşıflı 00 1~ 
jerler 22. 9. 941 pazartesi günü saat 15 de rektörlükte•' 
ile ihale edilecektir. t 

istekliler 70 liralık teminat ve Ticaret Odası ve ehli1' 
rile a-elmeleri. Resim ve şartname:ıi rektörlükte ıörlililr· 

Ankara Levazım Amirllli -;atlnalma Koml•t" » .,,. 
Pazarlıkla 6 cdet dosya dolabı 3 adet adet mas• bl ı.i' 

masan bir küçüle ıüpilrge dosya dolabı 6 adet sandalye 
alınacaktır. 

Saati vermek istiyenlerin nümune1i ile birlikte geloıe•İ· 
11.9.941 perşembe günü saat 10 dadır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
faliplerin komisyona müracaatları. 

S11nt ipek ipliği (bebiDcie): 545.5 k . > 5449 71 
5147 13 
6691 38 

409 -
386 -
501 'o 

> 

23-9-41 
24·9·41 
24·9·41 
24-9-41 
22-9-41 
22-9·41 
23-9-41 

13 30 :'!!-!!!!:!!!~~~~~~=====~~:!:==::=- ':ı=!:!5!i~:iiiiiiiiiilil~ 

> ••• 509k. > 

• 
> 

• 
13 30 
13 30 

Kereste, Tahta ve saire 
Katarlı pamuk measııcat ipek miktarı ~·. den u: 400 k. 
-.. ... -~!9!!!~~!!!!'!--'""'!'!~""""~.-...-..!'!!!!'"""!!""!!""""!"'P.!!!!~•!!!9111M!!R~-~~·wr!!IM,!~"~--!!!'!!'-:""~"9-l~=B!!!•!!!'!'A!~~~==ll!!"'•"!!l"!_~2~•M•••~mr~~....,.a--=-... ..,.....,.~"""""!!~~!f! ... - - Ankara B le:diyeslnden : ,, 

• • • 3487 lira 34 kurut betleli keıifli Dikili merkez okıılu tamiratı 
15 rtın müddetle açık eksiltmeye konulauıtur. Şartname ve keşif 
raporu her ııün maarif mildürllltilnae görülebilir. isteklilerin ehliyet 

ve1ikalan ve 262 liralık teminat makbuzları ile ihale rünü olan 11 
eylGl 941 tarihinde encOınene müracaatJan ilio olunur. 

lat.nbul Nafıa MllllUrlUIBnllen : 
~3. 9.9U Sah 1"Ü11Ü Hat 15 de İıtanbul Nafıa MGclüalOtü eluilt-

me Komisyoau oda11oda 2117.71 lira keşif bedeli İstanbul jaııdar· 
ma Konak Komutanlıtı binası tamiri açık ekıiltmeye konulmuf
muttar. 

Mukavele Eksiltme Bayındırlık işleri Genel hususi ve fenni 

f&rtnameleri, proje ketif hulituiyle buna müteferri ciiğer evrak 
daireliade l'Örüleecektir. 

Munkkat teminat 159 liradır. 
lıteklilerin en az bir teahhütte 1500 liralık bu ir benzer it 

Otobüs atölyesi için alınacak 20 metre ınikiibı çaot ·ıt-' 
mikabı gürgm keresteye istekli 'rıkmamasrna biuaen ek•' 
uzahlm1ştır. 

Mul. .. .nmen bedeli 1800 liradır. 
T-ğminah 135 lıradır. 

f Şartnamesini görmek ve bed,.Jsiz almak isliyenleriP t 
f cümen kalemine ve isteklilerin de 9.9.941 sa'ı gunil ,-~ 

beltdiye daireıinde müteşekkil daiıni encümene milrac .. C 

i 



Bolu P. T. T. MUdUrlUIUnden: 

YOnlu ve karııhkh haftada 3 seferli Bolu Mudurnu posta11 
•çık ekıiltaeğe konulaauıtur. 

1 1
•n yıllık 1200, aylık 108 lira bedelli 98 lira muvakkat 

b~ 'P i eylQl 941 pazarteai rini ıaat 10 da Bola P l'T. mü· 
i:ll&atnda komisyon mahıus tarafımitn yapılacaktır. 
~r •uvakkat teminatını e (Ün saat 10 kadar İdare vezne· 
~ ~ lf kanuni ve ıartnamede yazılı vesaiki de komisyona tev· 
~lllacaktır. 

ittin lart herlı::eı oknyup iitıle etmek üzeze parıısız Bolu PT f. 

'" tlen alabilir. a:: 41 Dçı macı-'eıi mucilııioce son rünü ve saatta komisyon 
•a •• zabıt tanzim edil4likteo seora evvelce teminatı yatır· 

••rakını kemisyona vermemiı talipler eksiltmete iıtirak 

St~r reıit iyi buyl• al811klarına ve ik\iciarlarına itimat edile

~· ~ir veıika retireceklercfü. 
~ın okar yazar olması ıarttır. Okur yazar elmımıyanlar No

ık.li vekaleluame ıle olı::ur yazar bir vekil auhaoduracaktır. 

•• I< ,:;~onlu ve mütekabilea aaftada ye.ti seferli Bolu, Gerede 
~ 1Y•ta açık eksiltmeye kooulaaıtar. 

lllclaeo yıUık 180u aylık 1'6 lira ite.telli 195 lira muvakkat 
~up ~ eylul 94l sah riinü saat 15 4le Solu PTT. müdirli- t 
~11 kamııyoau malııus tarafınaan yapılacakları. ! 
htar •uvaklıtat temınatını o ıün ıaat 15 e kadar idare vezne· ı 

~ :• ltanuni ve ıartaamed' yazılı vesaiki de kemiayoaa tev- İ 
~ hıoacaktır. ı 

'-eleri herkeı ek.oyup iade etmek izere parasız Bolu PTT. 
~ tleıa alabilir. 

1111 42 inci maddesi milcibince sen i'ÜnÜ ve saatta komisyen 

1 
~an .ve sabıt yapılaıktan evvelce teminatını yatırmamış ve 1 

l-nPl 0 •uayona v"rmemiı talipler ekıiltmeye iıtirak ettirilmez. 
er reşıt ıyi buylu olduklarına ve iktidarlarına itimat edilebi· 

'li ledair vesika getireceklerdir. 
• rj L lt ~ Oııtur yazar olmıın ıarttır. Okur yazar olınayaolar No-

lclıklı vekiletoame ile okur yaz ır bir vekıl b•lunduracak\ır. 

~''' Aakerl Satın Alma Kemi .. renundan : 
da llliktarları yazılı nakliyat pazarlıkla yaptırılacaktır. Her 

'lrı ayn taliplere ihale edilebilir. lıteklilerin belli vakitte 
,. relmeleri. Ekıiltme 9.9.941 ıah rünü saat 16 da Bolayir-

1 l&tınalma komi9ynnunda yapılacaktıı 
Miktarı Tutarı Teminatı 

Ton Lira Lira 

---- ---- ----
2000 12.000 900 
2500 25.000 1875 
2000 15.000 1125 

1090 3.180 238,50 

640 5.440 408 

1000 9.900 675 
500 2.500 187,50 

~ - - ..,. • -· · _ _ _ _ __!C!!! 

~ llılc•t, Benzin, Makina yaJilrı 
!\ı~lll Lv. Amlrllll S.bn•lma Keml•renun~aı 
~ t... bidio deposunda veyahut vapur veya motirde teslim ıartile 
\:.' lavemario kömürü alınacaktır. Pazarlıkla euilımesi 9.9.941 
~~ •aat 15.30 da Tophanede lıtanbul Lv. imirliti utın alma 

""da yapılacaktır. TaJamin bedeli 24 .~36 lira 50 kuruı ilk 

~ I~ h•a 24 kanıta•. Şutoame•i komi•rooda rll-

lerın belli vak.itte komiıyona ıelmeleri. 

~ 'eke Aakerl Satınalma Komlayen11ndan: 

~ ~Q itile 9'lun sdrn alınııcakhr. 
"9 ~. şartnamesi .söketle askeri sahnalma komisyonunda ve 

~t'-•lll amırliklerinde her ıı:amao paraaız olarak rörlllebilir. 
~-· 22.9.941 pazartesi rilnil saat 11 ele Sökede askeri sabo 
~ 11•ıuında Japılacaktır. 
~-- kapalı ıı:aıf uauliyle yapılacaktır. 
~--,1 ~en bedeli 12!160 lira elup muvakkat teminatı 972 liradır. 't trıQ temıoat akçaları ile ıartnameda yazılı vesaiki havi tele· 
-..:•l.rının 22.9.941 cumartesi rünü saat en reç oaa kadar Sö-
•ı ~•ri a&bn alma komi,yonaoa makbuz mukabili vermiı olıaat.:.. .. attan sonra verilecek veya relecek mektaplann kabul 

......... 

~... A•kara Vallllllnclen : 
~.~~:.: Nafıa dairesi kamyonları için 935 teneke benzin aaübayaa 

1 pazartesi riloii saat 15 4le ihalesi yapılmak izere a~ık 
~e ltonıılaau~ tur. 

• 
1111ıtaen betileli 4980 lira mııvillat teminatı 373 lira 50 ku-

~ ~ilı · ~"'1 l rın euvakkat teminat mektup veya makb0:&a ticaret odası 
"'ti. 1 e birlikte ıözü rcçen rün ve saatte Nafıa komisyenuna rel-

,, 
"-' ~llha .. ııııaen ltedeli 573 liradan iharet ltulanan 3 itin kilo 

'l',ı,,. '11.•nıeaioi her riln ıtadyom müdtrltıttlnde ıörillebilir. 
''e erı11 22.9.94 ı pazartesi finil saat 15 de viliyet daimi 

ltaiiracaatları. 

ma-

··-

MÔNAKASA GADTUI 

• * • Belediye ihtiyacı için pazarlıkla 892 kilo g-res yağı satın 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli 6'ı4 lira 40 kuruşt11r. 
Teminatı 46 lira 8J kuruş ur. 
Şartnameaiai l'Örmek ve bedelsiz almak i•tiyenlerin herriin Encümen 

kalemine ve isteklilerin de 9 9.941 Salı i'Ünü saat 10.30 da Belediye 
dairesiocie milteşekkil daimi Encümene mür.ıcaatları. 

* * • Belediyr. ihtiyacı icin pazarlıkla 5085 kilo kalın motör yajtı 
satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2S42 lira 50 kor11ştur. 
Teminatı 190 H,.,. 69 kur11ştur. 
Şartnamesini rörmek ve bedelsiz almak istiyenlerin hergün Encflmen 

kalemine \'C i ~ tekıı ıerin de 9.4.941 ıah ~nü s~at ,0,10 da Belediye 
dairesinde müteşekkil daimi Encümene müracaatları. 

* • * Otobüs idııre•i için pazarlıkla (25) ton kıılık motör yatı 
al macaktır. 

Muhamqıen bedeli 12.588 liradır. 
Teminaiı 937 lira 50 kuruştur. 
Şartn•muini ıörmek ve bedelsiz almak istiyealerin de 9.9.941 

salı ıünü saat 10.30 da Belediye dairesinde ıaüte,ekkil daimi Encümene 
mlracaatları. 

•*.Belediye ihtiyacı içia pazarlıkla 1992 kilo valvalin yatı satın alı· 
nacaktır. 

Muhammen bedeli l 195 lira 20 kuruıtur. 
Teminatı 89 lira 64 kuroıtur. 
Şartnamesini ıöraaek ve bedelsiz almak istiyenlerin herrün en• 

cümen kalemine ve isteklilerin de 9.9.41 salı rönü saat 10130 tıla Be
leciiye dairesinde aıilteıekkil 4laimi encbmene milracaatları. 

Ankara Çocuk la~lh Evi Satınalma Koml•r•nundan 

Ankara Kalaba köyü civarında Çocuk isli\ evinin air ıenelik ih
tiyacı olan 40 ton meıe odununun münakasHı l.10.941 çarıamba 
ıünü saat 15 de Anlıtarada C. müdleiumiıniliğinde pazarlık.la ihale e· 
dileceğinden taliplerin mezkQr ırü.ı ve saaıte lıı:emisyooa ıartameyi 
fÖrmek iıtiyenl.,rin her fÜn saat ~ dan 17,30 a kadar Çocuk lsıah 

evi müdürlüiiıne müracaatları ilin olunur. 

!!....~• =· O ' = 7 7 • 
lluteferrik 

D. D. Yollara ı,ıetmesı U. MUllrlDIUnclen : 

M. M. V eklletl Satın•lma Komtarenu•llanı 

Seherine tahmin edilen fiyatı iki karaı elli santim elaa 30 iti• 
adet ilç köşe halka 9.!J.941 sah rilol saat 11 tla M. M. Vekaleti aa
tına l ına komisyonunda pazarlıkla satın ahoacatınclu iateldileri• 112.S 
l iralık kati teminatları ile birlikte ihale ıüa va saahnda ke•iıyeaa 
ırelmeleri. 

f:rzak, Zahire, Et, Saltze w. s. 

M•nla• Aekert Satınalma KeMi•r•1111alla11 : 
Manisa askeri hastahanesinin senelik ihtiyacı iıira 20 bin kile ke

yon eti kapalı zarf usoliyle eksiltmeye konulmuıtıır. 
Muhammen ltedeli ıı bin liradır. Mualck.at teainat 900 lira elıqt 

ihalesi 17.9.941 çarıaıaba rini saat 11 ele yapılacakbr. 
isteklilerin muayyen gllnae saat 10 a kadar teklif .. ktaplaraaı 

teminatlariyle birlikte aıkerlik ciairesi satıaalma ko•ieyoa. bqkub
~ına vermeleri. 

lstanbr.11 in .. at Uat• Ok11l11ntl• : 

Cinsi Miktarı Fiatı 

Kuzu eti 1 :ti kr. 60-
DaR-lıç eti 1500 • 57 -
Sıfır eti ,10 • 43 -
Tatarı : 1123 10 hlt teminatı: 99 23 

Eltmek 
Tutarı: 

Sade yat 
Tutan: 

Sebze: Tutarı 

24000 ke. 
3129 

13 -
lık temlaah: 234 -

950 kr. 178 -
1615 llk tem. 121 12 

583 20 İlk teminatı 43 74 

lnıaat usta okuJuoon 31 mayıs 941 ıonuna kadar ibtiyaoı e&u 
miktarlarıle malllammen bedelleri ve ilk temiaatlan yukanda yuıla 

erzakın 9 eylQl 941 salı rünü saat 14 de Yılkıek mektepl•r •ulaue· 
beciliğinda teşekkül eden okul komisyonunca ayn ayrı açık ebilt•ffİ 
yapılacaktır. lıtkliler tartnameyi ayni yere bat vararak preWlirlef. 
istekliler Ticaret eduınan yeni yıl vesikası ve t••İnat -kHdarile 
belli fİİll ve saatte komisyona gelmeleri • 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

Afatıda cinai, miktarı, mubammen bedeli Ye teminatı yazılı o· l 
~a~: kalem inşaat malzemesi açık eksiltme oauliyle aatıa ahu- . ı lnhısarlar u. MttdürlUğOndan: 

Eksiltme 19.9.941 Cuma fiinü aaat ! 1 ae Sirkecide 9, ltletme .. ____ 
1 
___________________ , 

binuında toplanan AE komiayonu tarafından yapılaeaktır. 
lateklilerin teminat ve kanuni nsikaları ile birlikte koml•yona 

miracaatları lazımdır. 

Şartnameler para11z olarak komiayondan veril•ektedir. 
Malım cinsi Miktan Muhammen Muvakkat 

bedeli lira teminatı lira 

Kitıtbane cinai delildi tatla 100.000) 
4.SQQ 337.5 

Kitıthane cinsi cılelik•iz taj'la 100,otO) 

Cinıi Miktan 
Muham. b. 

lira kr. 
'le 7,S tem. 
lira kr. 

Eksilt•• 
ıekli ıflal eaati ---------Piskürtme cihazı 1 adet - - Miteahhit N. puarhk 9.9.41 10,0S 

Mühür kur~uou 1450 kır. 9S6 - 73 95 aç. ekı. 16.9.41 9,3S 
Vinç bir tonluk 1 ad. 3l50 - 243 75 ~ • 19,51 
Çıralı tahta 44,800 m3 2688 - 211 66 > " 18,M 

1. - Şartname ve Diaaaneleri aaciWnce rabn• oiu " aiktar
ları yazılı 111al .. eme hizalarında fÖ•terilea aıallerle saha alaa-.ktw. 

il. - Muhammen lııedelleri, aııvakkat teminatları, ebilt.. rta 
ve saatleri bi:ıualarında yuılılilar. 

Ankara Leva.um Amlrllll .. tın•lma Kemlaronundan: 

10 adet Hızır yanrın ıindürme alitı tamir ettirilecektir. İstekliler 
baloncluğu ·yeri kemi•yon4an Öfrenebilirler. Pazarlığı 9.9.941 salı 

. giınü ıaat 10 aadır. 

111. - Nümone ve ıartnameler sözü ıeçen Şabeden paruıs alıaa• 

ı 
bilir. 

lV. - Vinç minakasuına girecekler ibale rlnll feant tartaa11eaia 
18, 19 uncü maddelerinde aranılan nıiblariJe birlikte mlraoaatlan 

Taliplerin aynı rün ve saatte komisyona müracaatları. 

l•ta•b•I Beledlreslnden 

ve diğer ekıiltmelere rirecelder ~ o 7,5 (Üvenaae paralarile lııılrllkte 
mezkOr Komiiyona relaaeleri ilin olan ar. (7'6l) 3-4 

• • • 
1- Keıif, ıartaame Ye planı mucibince idare•iaia PaıaMlate 

müskirat fallrikuı kanalizasyon ve tılabıll yollar intaab ifi kapalı Arf 
uaulile ekailtmeye konmuıtur. 

itfaiyeye ait muhtelif tipteki tuiler üzerine yaptırılacak 13 adet 
karuseri kapalı zarf uıulile euiltaeye konulmuşlar. Mecmuoaan talll
min bedeli 8775 lira ve ilk te•iaatı 6:>8 lira l:l kuraıtar. Şartname 
Z .. lııt ve Muamf lci . MüJiırlGiii k:ı:eıuiııdl' ı;ö. ü!t bı:ır. lha e 2l.9.94 l 

·pazarteai rünti saat 15 de Daimi Eaclimeode yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz voya mektupları, ihale tarihinden sekia fÜD ev
vel ielediye Fen iılerı Müdürlüpne müracaatla alacaklırı fenni eh· 
liyet ve 941 yılına ait ticaret odası veı;ikası ve kanunen ibıuı li· 

' 2- K .. ,if b drH •'26fl8",6')• lir:. "'o7.5 muv .. ltlo:at teminsh t19S5,49> 

1 :ınm relen diter vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde 
basırhyacaldarı teklif mektuplarını ilaale filnQ saat 14 tlo kaaar Dai
mi Eocilmene vermeleri lizımtlır. 

D. 8. Y eHara ı,ıetme U. MUdUrlUIUnll en : 

t 
ı 

Atafıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli ve teminatı yazılı olan ' 
iki kalem intaat malzemesi açık eksiltme osulile satın alınacaktır. 

Eksiltme 19.9.941 cuma rinii saat 19 tla Sirkecide 9 iıletme iti· 
naıında toplanan A. E. ltoaisyonıı tarahndan yapılacaktır. 

isteklilerin teminat va kanaai veaikalarile birlikte komisyona mi• 
1 racaatları lazımdır. 
1 
. Şartnameler paraıız olarak komiayeadan verilmektedir. 
İ Malın cinıi Miktarı Mah. be8. Muvakkat tem. 

Marsilya tipi Eski,ebir kiremidi 
Mahyalık kiremit 

1500 
700 

Lira 

1342 

Lira 

100,65 

Topkapı Maltep .. lnll• Askeri htınalma 
Komlaronundan : 

Talipleria gelireceti alimunelerdeo betenilerek aıafldaki yanım 
alitı alınacaktır. 

Miktan Cinai 
4 adet Y anrın söndürme alitı 

liradır. 

3- Eksiltme 19.9.~41 cama rilni saat 10.10 ,. lıt&DMlcla Ka
bataıta Levazım Şubesindeki Alım Komi•y•ıında yapslaeaktar. 

4- Şartname sözü reçen levazım ıubesindea ve lz•ir, Ankara 
bqmidürlüklerıoden « 130 ' kuruıa alını bilir. 

5- Münakaııaya rirecekler mühilrli teklif mektuplarını, kaaaal 
vesaikle o., 7,5 rtvenme parası makauza v~ya banka teminat ••• 
tu"'unu ve kapalı zarf ıartnameainin cF • fıkraaında 1uıb YnaHd U.
tiva edecek kapalı :ıuarflann iaale flnü eksiltme aaati..Ua Wr saat 
evveline kadar mezkQr komisyon lıı&fkaolıftna makltas •akaWliacle 
vermeleri lazımdır. Poıtacla vaki olacak rec:ikaeler uİ>tll Mi--. 

Cinsi Mıkdarı 

----- ------
Eczayi hl.biye 84 kalem 
Fıçı tapası 50000 adet 
Karyola SO adet 
Beyaz •altuo 600 kilo 
Eski filim 3S m/• 3000 il 

X auml0,14 m/ m 
kabalıkta elmak 
bere 

Araba 
At 

2 adet 
2 adet 

(7558) 2-4 
• • • 

Maham. b. 0107,5 tem. Ebilt•• 
lira kr. lira kr. teldi ... ... ti 
---- ---- -------

134 00 68 ss pu. 9.9.41 10.10 
32S 80 24 37 Af· ek. 1,.9.41 11 

l:l32 00 92 40 " • 11.M 
330 00 24 7S • • 9.40 

pu. • ıı.1e 

'°9 00 4) 00 > " 
600 00 4S 18 , • 

1 - Nfl•one ve tartnamesi mııciltince yakarıda 1uah 

ıı.u 
11.211 

7 kalem 
etya bizalannda yazılı aaallerle sahn alınaeakhr. 

\.~'-eti . Ankara 8eledlraalnden: 
~Ye ıhtiyacı için pazarlıkla 5080 kilo ince mot&r yatı satın 

~· 
2 • Y anrın tulunbuı 
2 » Mertliven 

2 - Mahammen bedelleri, muHkkat telaiaatlan, ebilt.e tekli 
filn ye ıaatleri lllizalanncla yazılıdır. 

3 - ·Pazarlık Ye ebiltme Kabatatta Levusm Ş•aiscleki Al• 
Komisyonunda yapılacaktv. 'l'.__ llltn bedeli 2540 liradır. 

~~ı .190 lira 50 kuruıtur. 
lıt~ lloi ııörmek ve bedelaiz almak istiyenlerin berrin Enctımen 

~it ;rıo de 9.~.94 l salı rtınü saat 10.30 da Belediye dairesinde 
1 

'1alaal E.ncimene mtracaatlan. 

4 " Y anrın kancuı 
5 metre Hortum 

Hususi ıurtlar T opkapı Maltepesinde askeri satın alma komiıyo
~ nunda ıörillebilir. lhaleai 10.9.941 çarıamba ••at 15 de tomiıyonda 
4 

yapılacaktır. Taliplerin °!o 15 kati teminatları ile mtlraaaatlan. 
• 

4 - Ntımane aözi reçan Şabede prileWleceti rlW tartumeler 
de parasız alınabilir. 

5 - lıteklil...U. tayia olanan ıiln ve saatte 
' ruı1le birlikte mesktr Komisyona mtlraoaatlan 

% 7,S rt.e•• pa· 
(7113) 2-3 
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Pour la Pu~licite ı'adre11er 
i l' Admi1aiıtratioo 

Journal Professionnel des Fournisseurs at des Entrepreneurs de l'Etat 
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ableau Synoptique des Adjudications Ouvartes Aujourd'hui 
::zai? • :a 7 = 

Ob)et de l'ad)udlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Priı: Cautieo. Liauıı: d'a~judication et do 

Jours Heuree estimatif pro\•İıoire Cahier des Cbarre' 

Adjudications au Rab!tis 

Conatructlona-Riparatlon-Trav. Publlcs-Mat6rlel de Conatructlon·Cartographle 

Modif. et repar. bititse 1 re ecole prim. Kadıköy Publique 7435 - 558 - Oir. Trav. Pub. lst. 23-9-41 H 
22-9-41 14 Constr. chauasee et !.ordures eo beton a Bakırköy ,. 3973 05 284 47 Com. Pctm. Muoicip. lıtanbul 

Kartaltepe Gençler cad. 
Trav. eı;cavatiou, demolitiorı mor et coaatr. eıca· 

lier, mur, pave ete. a Beıiktaı pr. 6lariiHe• 
111ent Spor Cui. 

Adduotion d'eaıa potable par det tuyaux ea feote 
lli'uae diıtaace de boO ID •• la ville ac Re
t•diye 

7817 76 

, 2419 2T 

586 33 2.l-9-41 14 -

111 63 Municipalite Reııdiye 16·9-41 14 -

Produlta 8hlmlquea et Pharmaceutlquea-lnatrumenta Sanltalrea·Fournlturo pour Hopltaux 
Ta'-les avec aceess. pr. salle ci'e>perations: 21 loh Pli cacb. 20000 - 1500 - Aeıa. Gen. Cb. Fer f.tat Ank. Bur. 22-9-41 1) 30 

Exp. H. Paşa 
Medicaaıents et articles pbar111aceutiq11u: 126 loh Publique 2689 93 201 74 C. A. Dir. Hyriene et Auist Sac. lst. 19-9-41 15 30 

E16ctrlclt6·Gaz·Chaffale Central (lnstallatlon et Mat6rlel 
Maı:ıoaıetre de 2(} abuespbirea au 111inimu111: 792 p. Gre a gro 

H•ltıllE 1tLent - Chr.uasures - Tissua • Cuirs 
Liore ete. 11 lcats (aj.) 
Couverlure en laiae: 2000 p. 
Ghauaaurea pr. ıolciatıı: 12'22 pairu 
Cuir pr. ressemelage: ~6 t. 
Vach•tte: 1! t. 
V aclaetle noire ıraisseuse: 10 t. 

4944 45 
Gre a rre 20000 -

Pli caoh. 11242 40 
Gre a ıre !e k. 3 70 

> .. " 4 -

" 
> • 4 05 

Tranaport • Chargement • D6chargement 
, raaaporh eerealea 

Combuatlble • C.rburant • Hullea 
Bois: 70 t. 
Boiı: 509 t. 

Dlvera 
Snoo pr. harnaiı: 1.5-1.7 t. 
Cıinı de clu\vres non tanoeı: 16 t. 
Gouverlure triple en laine et feutre: 1090 p. 
Eıttinctrur d'incrndie: 4 p. p•mpe a ince11f!ie: 2 

p.-croebet: 4 p.·trompe: 5 a. 
Iixtincteur ti'incenaie: 206 p. 
Boucle a deux ardillons: 70000 p. 
Corde pr. etable: 2000 p. 

Provlalons 
Vermicelles et erre mende: 2768 k. 
Maearooiı: 9 t. 
Haricots vertı: 13 t.-tomates: 5 t -nberrines: 16 t.· 

comlteauıt frais: 2 t.·poivreı verb et pointuı: 1 t. 
Huile d'olives: 10 tı. 

Orıe moncie: 5 t. 
)Jeurro: 10 t. 
Macar•niı: 5 t . 
Riıı:: 10 t. 
Paille: 600 t. 
Foin: 400 t. 
Oiınonı: 1 t.·lentillea: 4 t. 
8e.nrre: 115 t. 
Pailleı 873 t. 

• 631 t. 
> 1152 t. 

Viaode de boeuf: 120 t. 
Foln: 480 t. 
Paille: 480 l. 

Paiu: 35. 5 t.-viande de boeuf: 3 t.-ici de mouton: 
2 t.·oliYes: 800 k.-benrre: 1 t.·huile d' oliveı: 1 t. 
savon: 1.5 t.·ble concaue: 2 t. 

Viande de mouton: ~O t. 
:,el, farine pr. beurek, ıoude pr. lessive, semoule, 

macaroniı, vcrmicelleı ete. 
HuJle d'olives, the, ıavon, leotillet fromare ollveı 

et oİj'DOnı 
Viande de mouton: 18 t.·id de veaa: 18 t.·sucre: 

10.8 t.-riz de Tosya 
Savon, the, huile d'olives, macarooiı ete. 

• ) " " 
Pomme •• terre: 15 t.-oeufs: 30000 p. 
Viande de boeuf: ~43 t. 
l>iv. prov. et lerumt• 
Paille: 4i l O t. 
Viande de mouton: 5 t. 
Viande de boeuf: 25 t. 
Foin: 600 t. 

• 

Gre i. ırö 

Gre a ıre 
.. 10000 -

Pti cach. 
Publique 

Publique 
Gre i gre 

Gre i ıre 
> 
, 

> 

• 
" 
> 

Pli cach. 

• 
(;re a gre 
Pli cach. 

> 

> 

• 
" 
• 
> 

Publique 

20000 -
1500() -
6~000 -

4406 -
6300 -

9500 -
3000 -

18000 -
300@ -
6000 -

18000 -
16000 -

172500 -

15925 -
34560 -

Pli cııcb. 12000 -
Gre a gre 

Pli cach. 

Pablique 7250 -
Pli cadı. t0750 -
Publique 
Gre a gre 27450 -

• 3000 -
• 11250 -
> 

Com, Ach. lat nd. Milit. Topaane 12-9-41 15 -

Dir. Ecole Sup. de Com. Marit. lıt. 9-9-41 U -
3000 - Gom. Ach. Min. [}ef. Nat. Dep. Aviat. 2:>-9-41 11 -
844 - Com. Acb. Cem. Surv. Douan. lıt. 22-9-41 15 -

Com. Ach. lntend. Milit. Topbaoe 12-9-41 14 30 
.. 12-9-41 14 30 

6075 - Com. Acb. Miıı. Def. Nat. Aak. 23·9-41 11 -

Offıce Cereales Suc. lst. 

C. A. lntentl. Mllit. lzmir 

1500 - Com. Acb. Milit. Gelibolu 

3000 - Coa. Aca. Min. ~if. Nat. Ank. 
1125 - Com. Ach. Milit. Afyon 
437,, - > 

Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 

330 - lere E.ıtpleit. Ch. de Fer Etat H.pa~a 
472 50 Com. Ach. Intend. Milit. Tophane 

C. A. Min. Def. Nat. Aok. 

1425 
450 -

2700 -
450 -
900 -

1350 -
1209 -

Com. Ach. lntend. Marit. Kuımpıı7ıı 

C. Ach. Milit. Ömerli 

Com. Acb. Mılit. alıkesir 
Com Ach. Milit. Ezine 

Com. Aca. Milit. Erzinoan 

• 
Cem. Ach. İnt. Milit. l:r:mir 

9875 - Com. Ach. MHit. lJ. layazit 
2940 38 Com. Ach. Milit. Karı 
1175 - Com. Acb. Milit. Erzurum 
2592 - Cem. Ach. Milit. Merzifon 
3600 - Com. Ach. Milit. Ed·emit 
1980 - > 

1880 - > 

Dir. lnstitut Village Huano~lan 

9·9-41 15 -

8-9-41 15 -
8-9-41 11 -

22-9-41 15 -
2~-~-41 16 -
22-9-41 15 30 
10-9-41 15 -

22-9-11 
11-9-41 
12-9-41 

8-9-41 
8-<J-41 

11-9-41 

10-9-41 

11 -
14 -

15 30 
15 -
15 -

16 30 
8-9-41 17 -
8·9-41 17 -
~-9-41 17 -
8-9-41 17 -

22-9-41 15 -
22·'·41 15 -
8-9-41 15 -

19-9-41 10 -
19·9-41 16 30 
20-9-41 1 ı 30 
'l2-9-41 16 -
19-9-41 11 -
19-9-41 ıt; -
19-9-41 18 -
15-9·41 14 -

900 - ~om. Ach. Milit. Manisa 17-9-41 11 
Com. Acb. lnstitııt Villare Kızılçullu Dans 1 mois 

d'lz:mir 

Crecba Konya 
Dir. Ecole SngP.·Femınes Konya 

168 75 Com. Perm. MuQicip. lstanbol 
<t557 - Com. Ach. Milit. Erzurum 

Dir. Ecele Secondaire Bolu 
Com. Acb. Milit. Çanak. 

450 --- > 

1687 68 • 
Coaı. Acb. MiJit. Hadımk6y 

• 

19·9-41 15 

12-9-41 
12-9-4 t 
22-9-41 
ı2-9...fl 

11-9-41 
15-9-41 
11-9·41 
11-9-41 
10·9··U 

10 
10 
14 -
15 -
15 -
10 -
11 -
11 30 

14 -

(0Ç0NC0 SAYFADAN OEVAM) 

latanbul Vakıflar MUdUrlUllnden: 
Cinıi Miktarı Muhammen ltedeli ilk 

Sadeyatı 5000 kile 170 kuruı 637 lfrİ 
Ekmek 68000 > 12 • 25 sant. ':J4 

Gureba haslalaanesiae lüzuıa11 olaa yukarıda cinıİ ft 
zılı ~ kalem yiyecek kıpaiı zarf 11salii ile yapllan euıl 
klisi çıkmadığından mezkur 2 kalem ayrı ayrı pautb~ d 
Pazarlığı 11.9.1941 tarihiaeı müsadif Pazartesi güoll taa~ü 
bul Vakıf tar Başmüdürlüiü binasında tepi anan komisfoP"" 

t ır. Şsrtaamclcri iter ıü 1 L,vazı a kııleıoınJe g-Ciriibttılit• 

Kıztlay C. Umumi Merkezinden ı 
Pirinç unu 10000 kilo 
Sebze unu: 
Bezelye una 5000 kilo 
Kernfloor 5000 > 

Mercimek unu 5000 > 

Yulaf unu 5000 > 

Patates unu 5000 • 
Birer kiloluk torlta veya kutularda olmak üzere ,.k 

yazılı pirinç ve sebze unu satın alınacalctır. Teslim f~ 
depolarımızdır. Taliplerin teslim tarialeriyle en ton fı 
rer paket nüaıune ile birlikte i eylul tarihioe kadar Aa 
şehirde Kızılay umumi merkezine rindermeleri . 

Not: ( 1) milcdarıu be,te biri nisbetinfiıt ve iııer ci 
olmak üzere teklifler kabul edilır. 

(2) Telfrafla teklif kabul edilir. 

Askeri Fabrikalar U. M. S.allnalma Koml•f 
lhale taribi .ıden 31. 5. 942 tarihine kadar aşatıu c ... 

yazılı 11 kalem st.bze alınacak. 
Azami miktıır Asrari miktar 
4000 kilo 3000 kilo patlıcan 

4000 • 3000 " taze fasulye 
4000 " 3000 ~ ka9ak 
1500 • foctO > tiomates 
2000 > hOO > liaaaa 
2000 > 1500 " pırasa 

1500 > 1090 • patates 
2000 " 1500 > ıspanak 

500 > 300 ,, kereviz 
500 • 300 > karoabar 
5ij0 > 31)W • havuç 

Yukarıda yazılı 11 kalem sebze askeri fabrikalar ... 
merkez satın alma ltomisyonuncı& 17. 9. 941 çarşıualNa 
d.e pazarlıkla ibate edilecektır. Heyctı umumıyesiaı 

mümkün olmadıfı taıtJiule ayrı ayrı talıplere de ihale 
isteklilerın tahalck.uk edecek fıyat ür.:erindao kaaaal 

birlikte kolQİsyona müraentlım. 

Erz ı.1rum Askeri Satmaima Kom isro•ll 
243,00U kilo sıtır eti kapalı zarfla ekıiltmcye b 

halesi 22 9,941 pazarteıi p oü uat 15 de Erzurum4-
Tahmin bedeli ' ll, 750 lira, ilk teminatı 4557 lıradır. 
nameıi komiıyonda görülar. Taliplerin kanuni veınr
aıektuplarıoı ihale ıaa tinden bir saat e•nl komily ... 

Teklrdeg V•kafAar idaresinden : 
Beher 

lcentalio Mubam. 
mub. bed. kıya.eti 

kuruı lira 

16 4000 

15 1200 

Muvakkat 
Ken.al teıııinııtı 

miktar& lıra No. Hri Ciati ---
2~000 30U 3-J) 

8000 90 9 - CB > 

1. .Saray kezasıoda Ayaıpaşa Vıkıf ormilnlarınaa ,.ı. 
aatııları ~artnarueler mucıbiocc. yuk:ırıdıı aizalarında 
açık artlırmı usulü ile arttırmayı& koııulmuilur. 

2. Arttırma 2'J.. 9. Y·H pazarte:.ı g-unü saat 1:> de 5-' 
orman muamelat dairesinde yapılacaktır. 

3. Arttırmaya girecek müşteri lerin ~M::tU sayılı ka•~ 
sikaları i raza mecburaur. 

4. Şıırtnamelt r Teldrda~ vakıf aı idare.sinde bedeltJS 
na bilir. 

5. Daha fazla mah1mat ılnıak İ sliyenlerin Tekirdal 
rtsine müracaatları. 

lmtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri 
Baaıldı~ı ve·• ,. Uaınk n 


