
SAL1 ' !yltl 1941 

----~ HER GÜN ÇIKAA iKTiSADi, LI, TiCARi YE ZiRAi ~!----------------
ABONE ŞARTLAR! iDAREHANE ve MATBAA 

Türkiye için Kuruş 
3 AyhR-1 
6 • 12 • 

4SO 
850 
ı500 

Galata, E!kİ Gümrük Caddeıl, 

No. S2 Hususi Daire 

Ecnt!bi memleketler ıçin 
~ Aylığı 2700 

iLAN ŞARTEARI 

ldarebanemizde rörüşülür 
~A YlSl 5 KURUŞ 

Günü geçen onshalar 
Teletonı 49442 

20 knrnıtur 

"-----------~ 
Poıta kutaso No. 1261 

fi11

--------.............. -· 

Tüccarla ın ve Mütea hitlerın eslekT Organı~ır 

tKONOMIK HABERLER hAnlar, Emirler, TebllAler ı 

lın Sarfiyatı tahdit edildi 
lij 
n hoı.inlere de elkendu 
~e!{iletın Tebliği : 

1 to 
itıadd r~nnııı kanumınun 36 
a ll esı mucibince ittihaz 

395 Ahstos 941 tarih ve 
~ ~Yılı icra vekilleri he· 

t..ı ttrııe ·1 ı~b· t 
~eıı vc:rı en sa a ıye e 
t('-ril btnzın veınir petrol 

1 •c <I e ttıütcharrik bilumum 
•f tnız. nakil vasıtalarının 
Ctı 9 f. .h. b yıaı 941 tarı ın· 
tren b· 
1 ır ay müddetle a· 

'ıtı esasler dairesinde tahdit 
eııedıl · • ınıştır. 
tıçil . 

11L trın, konsolosların ve 
"llııı.,r 
ot 1h dahil memurların 

~~tollıQbılleri ile deniz nakil 

111

111
' Ve elçiliklere ait olup 

eıııı k < 01 e et plakau taşıyan 

ht11'~0billerine ayda 180 
~ın v · ı· 

1 
erı ır. 

703 
9 lk.iııciteşrin 940 ve 

1 ... ''Yılı kararname ile me
"''\'k' ~o lıne vazedılmiş olan 75 
(8)0~dıııasyon heyeti kara
~~ endının (C) ve (D) 

ı bılla Yazılı binek otomo· 
•rı . 1hıre icra vekıllerı heye· 
fjııı.1 e seyriuefeı lerioe mü· 
Ot ne.n nakil vasıtalarından 
r11l 

01lı0billerine ve deniz va· 
~tı11 

'Yda l:>O lıtre ve mo
trt 

• 1)'da 60 lı lrc bent.in 

~'lt 
teı n çalışmakta oldukları 
't<ı trce tesbıt cdılen taksi
~ ~ 120 litre benzin verilir. 

tr htbi turıstlere nıt oto
e b' 

t lls lr defaya mahsus olmak 
~, lıtrc benzin verilir. 

ı , '(ut. ve eşya nakline 
•ı b~c halen çalışmakta ol· 

~ııı~ tltdiyelerce tesbit edi
't~111 oııılra ayda ~00, açık 
1 btrı1 kııttıyonetlere ayda '.l40 
~, ~ın Verilir. 

1 1
8clediye hadutları dahi! •:en olobü~lerle insan 

't •ınyoneUer ve kaptı
r. 'eYrüıeferden mcnedıl· 

\~r, l 
tt tt' ' stanbul ve lzmir be· 
'ıı .•ne ait otobüsler bu ka· 

ıar 
ıılı ••na edılmiştir. l:.tan-

~~ Yen ve hususi şahıslara 
l t Otobüslerden hanıi isti· 

~., .. re İtliyenlerin seyrü:.efer-
t r mi .tdecetini vali ve be
~ t •ı b' ."'\vtk • ızzat tayin edecek 
il, •iden ı:nüsaadelerini ala-

t \' 
~ı.4 c kasabalar arasında hıı· 
1te ~ilk.ta oldukları beledi-

3co t'bıt ı:ddeo otobüslere 
~~tıı.,/ kaınyonetlere '.l4U, kap
'Vt~tl 1 

ltiQ lıtre benzin vcrılir. 
\!-., tr •raaında işli yen nakil 
tl ı \'er·ı b"l .. 

) '1t ite ı en tertı ı c ve mu-
'r Çalıştırılır. 

t.ı· llka . 
~ ""llııı rıdııkı maddcleıde tes-
tct ış 0lın mıktarlar beledi· 
b ~trııecek karne mukabı· 
'tıltrd 

en alınır. 

'~k . -

dız-Gcrede-Bolu-Düzce -A
dapazarı demiryolu hattının etü
dünü hayli ilerletmiştir. Etüdü 
yapılaca le olan· yerlerin en sonla· 
rıoa kalao Arifiye-Akyazı-Gök
çeler hattının etüdüne de bugün
lerde ba,lanacaktır. 

İngiltere ile ticaretimiz 
Londratlan bildirU.liğine ırö· 

re ıon haftalar ırarfıada Türki· 
ye ile Büyük 8rilanya arasmda 
yapılan ticari muameleler, iki 
memleket beynindeki ticari mü· 
naseı..ahn elaemmiyetini göster-

mekte.lir. 

Son haf talar zarfında, İnl'İl· 
tere, Türkiyeye, cem'an 1600000 
inıiliz liralık uıal röndermittir. 

Bu emtianın içinde Türkiye
nin İtalyadan ithal edemetliği 
bin ton bakır sülfatı vardır. 

İngiltert-, Türkiyeye, kahve, 
Jokomatif 'le tekerlekli vesait 
te göndermiştir. Halen • United 
Kingom Corporation> ile Tü;· 
kiye Münakalat Vekaleti arasın· 
da, Büyük Britanyadan ıönde· 
rilen lokomotiflerin ve malze
nin karaya çıkartılmaaı için kul· 
}anılacak olan İskenderun rıh
tımının inşasına tiair müzakere
ler cereyam etmektedir. Büyük 
Britanya tarafından ıönderilen 
emtia hacminin pek fazla art· 
mış olman bu tetibirleri zaruri 
kılmaktatlır. Türk • Alman ti
cari müzakerelerinin tekrar baş· 
laması için, Ankarada Say Klo· 
disü'e intizar edildi&"i şu :.arada, 
'-u tafsilahn aşikar bir ~hemmi
yeti vardır. 

Yozgatta imar çalışmaları 

Yozıattan bildirılıyor : 
Şehrimizin imar planı tasdik 

edilerek Vekiletten ieleeıyeye 
rinderilmiştir. Belecıliye )U ışini 

halletmek için .Welediyeler Ban
kasmtian dört bin liralık bır is· 
tikr..z yapmııtır. Su işi önümüz· 
deki imar yılı içinde ilk plana 

alınacaktır. 

Saat kulesinaen liseye kadar 
uzanan cadde 11 bin lira harca
narak ıenişletilectk ve şehrin 
birinçi sınıf caddesi haline kona
caktır. Şimdiden istimlak itlerine 
başlanm1ştır. Bu caddenin a-eniş
liği 19 metre olacaktır. 

Afyon A"'k. SAK 
Yemeni, çizme ve kundura 1879 

Ank. Valili2'i 
Kitıt torba 1893 • 

Ank. Lvz. SAK 
Yemek masası sıra, dolap sandalyn v. ıı. 

1893 
Ampul 1893 
Yemek tabotı, sürahi, biçalc, su kova11 

\ ••. 1893 

Antalya İlbayhğı: 
Melcteb binası inş. 1880 

Ank. Jandarma Genel Komut.: 
Yün eldivrn 1810 

Ardahan Ask. SAK 
K. ot 1883 
K. ot ve sadeyaA-ı 1883 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Ank.: 

Reçel 1892 
Babaeski Ask. SAK 

K. ot 1888 
Balıkesir Ask. SAK 

Zeytinyatı 1891 
Sadey atı 1879 
Başvekalet istatistik U. Müd.: 

lıtatiıtik baatırılmuı 1874 
Bursa Orman Mektebi Müd.: 

Meşe odunu n kömürü 1883 
Muhtelif erzak ve aebze 1883 

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

D. D. Yolları: 
Kaynamış inıiliz beziri 1880 
Balast 1885 

Ueniz Lvz. SAK 
Amerikan hezi 1893 
Çukur tabak, l.ıakır au kupası 1893 

Devlet Orman işletmesi Kara
bük }{evir Amirli~i: 

Koyın tomrutu nalcil ve İstifi 188& 

Dıyarbakır Ask. SAK 
Saman, sıtır eti 1880 

D. Bayazit Ask. SAK 
Nohut J&sO 

Erzurum Doğu Kooperatifi: 
Ev inşaeı 1863 
Eskişehir Ask. SAK 

Düven sarnanı 1889 

Gıreson Ask. SAK 
Sacileyatı, pirinç 181>2 

Harita U. Miid. 
K. ot ve 1&man 1883 
Hadımköy Ask. SAK 

K. ot 1891 

lst. Belediyesi: 
Et, erıalc, ıüt, yoturt, ıadeyatı 1 

tin yatı, ıoaa 1880 
Ev ve 4'üklcin ankaıı 18' 0 • 
Kesilmi~ ırür~en c.4'unu l~ 

ıcy· 

lst. Komutanlığ-ı SAK 
Ta.:ak 1892 
Sıtır etı 1&93 

l t. Gümrükleri Başmüd.: 

ithalat tacirlerinin nazarı dikkatine 
İskenderunda malları bulunan tacirlerin serian Odaya mllraoaatları 

lüzumu ehemmiyetle tc9!iğ' olunur. 

lütü binasında yapılacaktır. Şartnameler i. 50 lira muka9ilinde umuaa 
müdürlükten ve ofisin Diyarbakır ajansından alınaltilir. 

Muvakkat teminat 9. 750 liradır. Palto, elbise, mayo, alatı ziraiye v. •· 
1877. 

lst. Sıhhi Müesseseler SAK 
Eczayı tıbbiye 1"80 

İzmir Lvz. SAK 
Bulıur 1 17 
Sığır eti 1893 

Eksiltmeye girmek istiyenler ihtle tarihinden nihayet iki rnn ev
vel ofisten alacakları vesikayı teklif evrakı meyanına koyacaklardır. 

işbu inşaata muktezi yalnız 6 ve 8 m/rn kutrunda 6 ton yuvarlak 
• betonarme demiriyle muhtelif 8oy ve kuturda 2 ton çivi bedeli mu

kabilinde ofisçe müteahhide Yerilecektir. 

İzmir Belediyesi: 
lzmir Fuarı katolup bastırılma8ı 1883 
Kanalızasyon intası 1883 

Kastamonu Gölköy Enstitüsü ve 
Egitmen Kursu Mild.: 

Eritilıni~ urfa aadeyatı 1880 

Malatya Belediyesi: 
Torna makinesi v, •· aliıt lllSB • 

Manisa Ask. SAK : 
Mercimek 1893 

M. M. Vekaleti: 
Antrav 1879 
Gaz: iyotloform 1879 
Kınnap, mühür kur,unu, kurşun teli ıra· 

(jbprdı 18!13 
Asfılt nakli 1893 
Eşyo Örtülülc bezi 1890 

N .. fıa Vekaleti: 
idari mecmua tabı 1880 
Beton arme köprü ve lcal ılırım inşaaı 1881 
Niğde Valiliği: 

Kara 11e yeşil ycınca, arpa ve sarnaıı 1 S'$5 
Orman Koruma Gen. Komut.: 

Naftalin 1893 

Pendık Bakteryoloji Enstitü::ıü 
Müd.: 

Saman ve kuru ot 1885 
.Sarıkamış Ask. SAK 

Sııman 1882 
Yuvarlak ataç tahta 18S8 

Sıvas Belediyesi: 
Duvar ioşası 1892 
Parke taşı 1892 

Süıner Bank U. Müd.: 

• 

Karabükte nafıalin fabrikası İnşuı 1882 
Şile Belediyesi: 

Lokomobil makinesi dinamo ve tevzi tab· 
loaıa 1884 • 

Topkapı Mal tepesi Ask. SAK 
Sadeyağı 1889 
Y anııın ıöndürme aliıtı, tıılıımlta1ı, ırıar· 

d i~e.ı, hortum v. s. 1891 

Topkapı Sarayı Müzesi Müd.: 
Bekçi odası inşası 1879 

Tunceli Nafıa Miid.: 
Yol tamiri 1881 

T. H. K. Genel Mrk.: 
Çatı tamiri 1892 

Van Aıkeri SAK: 
Odun 1892 

Ankara lleledlraslnden: 
Ankara'oın muhtelif yerlerinde pazarlıkla (otebü9 be~leme yerl.,. 

ri) yaptırılacaktır. 
Muhammen badeli 10504 lira 75 kuruştur. 
Teminatı 787 lira 85 kuruıtur. 
Şartnamesiyle krokisini ve keşif cetvelini rörmek vo 53 karuı 

mukabilinde almak ist yenlerin her rün encümen kalemine ve iıtek
lilerio de 12.9.941 cuma ıünü saat 10,30 da Belediye ilaireıindo 
müteşekkil daimi Encümene müracaatları. 

Ankara Polls •netltUeU MUdUrlUIUntlen: 
Yapılacak iş: beton işi, keşif brdeli 1591 lira 50 kuruı, munk

kat teminat 119 lira 36 kuruı ihalenin yapılaca~ı tarih, rin, ıaat 
20.9.941 cuma 14 

Yapılacak iş: duvar işi keşif bedeli 1237 lira 50 kurut muvakkat 
teminat 92 lira 82 kuruş ıhalenin yapılacatı tarih, riln, 1&at: 20.9.941 
cuma 15 

Polis Enstitüsü binast dışmda yaptırılacak, yııkırıda yu1h iki 
kalem iş, pazarlık suretiyle ektiltrneye ltonalrnuştur. Şartnameleri 
polis enstitüsü muhasebesinde görülür. 

Paz:arlık Aokarada polis eoıtitüsü binas10da müteşekldl komiıyon· 
da yapılacaktır. isteklilerin hizalarında yasılı muvakkat teminat malt· 
buz veya banka mektupları ve vesaiki lb.imlerile birlikte mnayy•ll 
ıüo ve saatte komisyonda bulunmaları. 

Tekirdal 8eden Terbiyesi B~l9e Ba,kanhlından: 
Tekirdağ şehri içinde yapılacak Şehir stadı futbol sabası, kofa 

pisti, drenai kanallarının yapılması ve saba ile pistin tertip ve tan
zimi işi kapalı zarf· usulu ıle eksiltmeye konulmaıtur. lıbu inıaatıu 
keşif bedeli 13760 lira 29 kuruştur. 

Eksiltme evrakı her gün Tekirdağ' beden terbiyui bölre bqkan· 
lığında görülebilir. 

Ek5iltme 22.9.941 tarihine müsadif pazartesi rilnü saat 15 do Te· 
kirdağında Beden Terbiyesi Bölıe başkanlıfında yapılacaktır. 

Muval.kal ll!mİnat wık,aıı lOJL,03 lır.dı . 
latekliler teldıf evrakı meyanına Ticaret odası vesikasını ve .aı•· 

diye kadar yapmış oldukları bu kabil iılero ve 9unların bedollırine 

iş başında bu işlerden anlar bir fen memuru 9uluntlurulaoatıaa vo 
banri bankalarla muamelede bulunduklarını dair nsikaları koyacak
lardır. 

Teklif mektuplarına ait zarflar kapalı olarak ihale filnil ıaat 14 • 
kadar TekirdaQ'mda bölge başkanlığına teslim edilecektir. 

MUNAKASALAR 
Posta ile ıönderilecek teklifler nihayet ihale ıaatinden lair ... f 

evveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapablm14 olmuı il· 
zımdır. Her türlü recilr.meler nazarı itibara alınmaz. 

inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Zonguldak Deniz Mıntaka KomutanhAından 

Ankara Vllllllintlen: 
Aşatıaa isimleri yazılı okulların tamirleri ayrı ayrı •tık eksiltme 

suretiyle yapılacaktır. 

Sümerbank Adanadan 
satın alıyor 

Beherinin kıymeti 1500 zer liradan mecmuu 12000 lira tutan ve 
Zonguldak tleniz mıntaka komutanlıtı tarafıadan mevkileri irae edi· 
leaek olan sekiz işaret i:.tasyon inşnatı kapalı zarf usuliyle 3-9·41 • 
taı ihinden itibaren 15 ııün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin şartname ve keşifnamelerini rörmelt bere her ıiın 
maarif müdürlüğüne ve ihale ıünil olan 22-9-1941 pazartesi ıünü 
saat 12 te ve 0 'o7,S teminat akçesini huıusi mubaae9e mütliirlillll 
veznesine yatırarak vilayet daimi encumenin• milracaatları ilia olunur. 

Keffi 
Adanadan Bildiriliyor: Sümer

bank Aaana pamuk satınalma bü
rosu, Çukurova mınlakalarındaki 
941-942 pamuk mahsulünü satın 
almata başlamıştır. 

Evvelce teşkil edilen Cehyan ve 
Tanıus mubayaa ekiplerine ilave
ten Osmaniye, Erzin ve Reyha
niyede yeni ekipler tesis edilmiş

tir. 

İhalesi 19 eylOI 1941 tarihin• milsadif ouma fÜUÜ saat 15 te ya· 
pılacaktır. 

Muvakkat teminat 900 liradır. 
Eksiltme ve fenni şartnamelerle proieler her ııün deniz mıntaka 

komutanlığında görülebilir. 
Taliplerin bu ıibi inşaatı yapaltileceklerine dair nafıadan alacak· 

ları ehliyet vesikasını ibra:a eylemeleri şarttır. 
Talip olanların teklif mektuplarıoı ihalenin muallak hulundu~u 

saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komiıyona tevdi 
eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Toprak MahsuUerl Ofisinden : 

Okulun adı 
Kalecik merkez birinei ve ikinci eltul 
Haymana merkez okulu 
Keskin merkez birinci ve ikinci okul 
Beypazara merkez birinci ve ikinci okul 
Şereflikoçhisar merkez okulu 
Polatlı merkez okulu 
Kurtuluı ilkokulu binası vo Dumlupınar ilk 

ekulu ıubesi 

Lira 
1659 
1278 
1569 

1796 
'96 

2403 
4117 

Karuı 
00 

'' 75 
2S 
05 
50 
10 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr aıat, Hastahane Lvz. 
1111 

ara,ıstan~ul ikinci 
JOlun 

~,, un etütleri ilerliyor 
btr il ~t:~lleti Ankarayı ikin· 

~r an, lstanbula bağla
• teşebbils edılen Yıl· 

Sümer8ank, pamukları imkin 
nisbetinde bizzat kendi vasıtasiyle 
taşıyacağı ribi, lazım olan ha
rarları da temin edecektir. Pa
muk bedelleri biç bir formaliteye 
tabi olmakuzın derhal tediye edi

lecektir. 

Mürşitpınar ve Akçekalc istasyoc.larında yaptırılacak anbar, idare 
binası, memur lojmanı ve sair işler paza~lık usuliye eksiltmeye çıka· 

rılmıştır. 

Orman Genel K. Satın Alma Memlayenund•n: 
350 kilo naftalin pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Paaarlık rG· 

iÜ 10.9.941 çarşamaa rünü saat 15 te olup muvakkat teminatı pazar· 
hk neticeıinde alınacaktır. lıteklilerin belli rün ve 11atte komi11onı 
ıeleolori 

Keşif bedeli 170 bin liradır. 
1hale 1).9.941 tarihinde aaat 15 de Ankarada ofiı umum mtıdUr· 



! MONAICA.sA GAZ!T!Sı 

ıu gün ilan elunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Clnıl Şekli Mubam. bed. Teminat Müracaat yeri 

A) MUnakaaalar 
l•t••t, Ta111lrat, N•tıa ı,ıerl, M•lzeme, Harita 

lalat kaatar kulahesi tamiri 
Su sporları mahalli inş. 

Şose tamiri Çoru•·Çerikli yelu arasıntla 5040 •· 
lafç• pilot yaptmlmuı 
Hariciye Vek. binası methal merdiveninin yeni.ten 

yapılması 

Ank. kalesi tamiri 

Ersuruıatla matar:• 'hinası ioıası {ıart. 625 krş.) 

paz. 

kapalı z. 

kapalı z. 

110 -

152'44 82 

2075 66 

519 60 
3990 -

125000 -

7 18 lst. Belediyesi 
Tra'hzen Betlen Ter~iyesi lölresi 

Başlf. 

11'43 36 Çorum Vilayeti 
Erbaa Belediyesi 

155 '7 Hariciye Vekileti SAK Ank. 

Ank. Arkeoloji Müzl'sİ Müd. 
.. 

7500 - D· O. Yolları Ank. ve Erzurum 
Vuneleri 

lllçlar, Kllnlk ve lspençly•rt allt Haatahane Lvz. 
Talk tozu: 2422 k. 
Rontlten •akinesi tamiri pu. 

Deniz Lvz. SAK Kaşımpa~a 
Konya Aık. SAK 

Klektrlk Havagazı-Kalorlter (Tesisata ve Malzemesi) 
Dizel motörü: 1 ad. paz. Çanak. Ask. SAK 

Mensutat, Elblse, Kundura Çama,.,, " •· 
Kundura: 2000 çift paz. 
D. tipi çama~ırlık kaput bezi: 3.000000 m. .o 

D. tipi 75 santim arzında çamaşırlık bez: 100000 m. > 

20000 - 3000 - Çanak. Ask. SAK 
M. M. Vekaleti SAK 

m. O 2'4 75 3712 25 • 
Kundura: 10000 çift paz. 
Fotin: 10000 çift > 

92500 - 11750 - Erzurum Ask. SAK 
92500 - 11750 - • 

Kondura: 6670 çift > 61698 - 8670 - > 
Maa kasket tflbise: HO tak. aç. eks. 1722 50 129 19 lıt. Belediyesi 

MollMra, ldlPO ve ew e~}•••· M ... amba Hehv.s. 

Kanape: 1 ad.·ltoltok: 4 ad.·undalya: 12 ad.·kumaı 
percie: 4 ad. 

Kereste, Tahta ve saire 

Çam tahta: 36 m.3-çam kalas: 21 m3·iıkelelik kiriş 
ve kadron: 20 m3·kiremit altı çıtası: 39 m3· 
Dafdadı çıta: 7 m3 

Çıraau: beyaz çam kereste: 46.600 m3 
Mezar tahtaaı: 25 m3 

Nakllrat, Bo9altma, YUklet111e 

Muhtelif nakliyat yapt. 

kapalı z. 

paz. 
aç. eks. 

paz. 

Mllf\rukat, Benzin, Makine r•lları v. s. 
Odan: 348 t. 

• : 1200 t. 
, : 11592 t. 
> {temci.) 

Mazot: 5 t.·vakon: 300 k.·valnlin: 100 k. ·rreı: 50 k. 
raz: 50 k. 

Benzin: 120 k.·maden yatı: 12 k.-res yıfı: 6 k.· 
kaol 3 k.·faz yıfu 6 k.·arılt sabunu: 2.4 k.·saf 
aabuo: 3 k.·üstüpü 6 k.-ıüceri: 6 ad. 

paz. 
> 

> 

• 
paz. 

7454 -

2796 -
1500 -

5000 -

24000 -
216980 -

50000 -

Erbaa Belediyesi 

559 05 9. D. Yolları 9 cü lıletme Sirkeci 

210 - lıt. Nafıa Müd. 
112 50 Ankara Nümune Hast. 

375 - Çanak. Aık. SAK 

Babaeski Ask. SAK 
3680 - Trabzon Aık. SAK 

13270 50 Bolayir Ask. SAK 
7500 - Topkapı Maltepeıi Ask. SAK 

Ank. Lvz. SAK 

• 

Gönü Saat . 

12-9·41 14 - . 
28-9·'41e kadar f 

25-9-41 16 - ' 1 
22-9-410 kadar 
29-9-41 10 -

15·9-41 
15-9-41 

10 -' 10 _ ı 
26-,·41 16 -

1 

10·9-41 11 30 
15-9·41 16 - • 

18·9·41 17 -

20-9-41 11 -
15-9-41 11 -
12-9-41 11 -
16-9-41 15 -
16·9·41 ıs -
1~·9·41 10 -
24-9-41 14 -

22-9-41 - -

23-9-41 15 -

12·9·41 15 -
11-9·41 15 -

18·9-41 

15-9-41 
10·9-41 
22-9-41 
12-9-41 
11-9-41 

:~] 
10 - ' 
16 -

11-9-41 

15 - ' 
15 _ ı 

14 -
f 

Odan: 838 t. (tashih) 
Lavamarin kömürü: 50 t.· linyit kimürti: 50 t. 

kapalı z. 
paz. 

18268 40 1370 - MardinGümrilk Muhafıza Taburu SAK 11-9-41 11 

Mateterrlk 

Yanım ı6ndilrme malzemesi 
Oıtilpil: 600 k. 
Kam: 100 m3 
Levha: 35 ad, 
layrak: 60 ad. 
itfaiyenin Botuiçi motörilne yapt. yeciok ~aft ve 

pervaneler 
Eter takımı: 800 ad. 
Yataklık pamuk: 2.5 t.·porsolen yemek ta hafı: 600 

ad.·çatal: 200 ad.-kaşık: 200 ad.·ıu bardafı: 
250 ad.-tuzluk: 25 ad.·kepçe: 30 ad.·sürahi: 
40 a.t.•çay bardafı: 2SO ad.·takunya: 60 çift 
çay semaveri: 2 ad. 

Eyer sabunu: 15-17 t. (tashilı) 
Kösele: 50 k.·çivi: 10 it. 
Yanıın söndürme aleti: 30 ad. 
l)eıair allt ve edevat köprüler tamiratında kulla· 

nalmak mere 
Toa boya: 14.1 t. 

•aak, Z•hlre, Et, Sebze, v. •· 
Arpa, aa11ıan, ot ve kepek 
Pirinç, patates, ıotan n. 
Zeytin yatı: 40 t. (temd.) 
Sofan: 600 k.· patates: 800 k.· domates: 1 t.• lihna 

300 k.- bamya: 800 k.· ıspanak: ~00 k.· patlı· 
ıan: 3000 ad. prasa: 300 k. 

Pirine: 60 t. 
Nohut: 10 t. 
Şeker 5 t. 
Patateı: 1'40 t. 
K. ıotao: 1'42 t. 
Bolrar: 89460 k. 
Saman: 1850 t. 
K. ot. 1620 t. 

> 1476 t. 
• 1260 t. 
• 1200 t. 
• 1140 t. 

paz. 

• 
• .. 
.. 
.. 

• 

paz. 
> 

aç. eks. 

• 

pu. 
• 
> 

aç. eks. 

paz. 
) 

• 
• 
• 
J 

• 
> 
J 

• , 
• 

312 25 
240 -
495 71 
490 -
320 -
385 -

76000 -

--
909 65 

2300 -

5287 94 
13937 90 

597 -

25500 -

14000 -
8520 -

20128 50 
120770 -

64800 -
51661 -
44100 -
42000 -
39900 -

Çanak. Ask. SAK 18·9·41 15 -

23 42 lst. 
18 -

Belediyesi 
> 

37 13 .. 
36 75 
24 - > 

28 88 > 

9580 - Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

M. M. V. SAK 
Ank. Lvz. SAK 
Tophane Lvz. SAK. 

68 22 lst. Belediyesi 

172 50 D. O. Yolları Haydarpaşa 

369 60 İat. Belediyesi 
1045 35 > 

2805 - Deniz LV%. SAK Kaumpaşa 
44 78 lst. Ask. Fabr. SAK Salıpazarı 

1912 50 Atri Askeri SAK 
240 - Çorlu Aık. SAK. .. 
360 - • 

1050 - > 

639 - " 
1510 - Atrı Ask. SAK 
7288 - Bolayar Aık. SAK 
4860 - Atrı Aık. SAK 
3874 - • 
3307 - • 
3150 - J 

2992 - J 

12-9-41 
12·9·41 
12-9-41 
12-9-41 
12-9-41 
12-9·41 

14 _I 
14 _ ı 

' 14 -

14 -' 
14 _ ı 
14 -

1 

' 
15·9·41 b _ ı 
15·9·41 14 30 

22-9-41 
13·9-41 10 - · 
15-9-41 14 -
24-9-41 14 -

26·9·41 11 -

15·9·41 
15-9-41 
13·9-41 
12-9·41 

10-9-41 
16-9·41 
16-9-41 
26-9-41 
26-9-'41 
10-9-41 
22-9-41 
12·9·41 
12-9-41 
12·9-41 
12·9·41 
12·9·41 

14 '-
14 -
11 -
14 -

9-
15 30 
16 -
16 -
16 30 
15 -
11 -
10 -
10 30 
11 -
15 -
15 30 

~ 

' Eyltl ""' 

istan~ul lete~iyesinden: 

Taam. 9M. İlk. Tem 

H2 00 

374 00 

47 60 

40 00 

125 80 

385 00 

320 00 

490 00 

495 71 

100 00 
240 00 

312 25 

10 ,5 

28 05 

3 51 

İ' Unkapanında Kırkçeı•e •ahalle.IO 
fer sokatıncia 5 na•aralı ev 
tı~ı. !..M 

Unkapanında Karkçeıme maball-
eacdesinlie 10-10 numaralı ah ... 
zmın ıatııı. 

Kadıköyüode Osmanaf a mahall, 
ctarpaıa caddesinde '·36-38 ıı• 
ankazanın satışı. , 

3 00 Sultan Ahmette Alemdar mahallel 
lık ıebzeci sekatıada 4·7 nuıD 
ankazının satışı. 

9 44 Sultan Ahmette Yarabatan AlertJ~ 
sinin Yerebatan cadt!lesinde 11 
bina ankazının satışı. 

28 88 itfaiyenin Botaziçi motoruna yap 
dek şaft ve pervaneler. 

24 00 İtfaiye Müdürlüğü için alınac-ak 60 
rak. '/J 

36 75 Umumi Bahçeler için yaptırılacak 
lavha. 

37 13 iüyükada ve HeyPeli yolJarı içİO 
100 metro mik'abı kum. 

7 50 Balat kantar kulube1inin tamiri. 
18 00 Karaağaç müe31eaatı için alınacak 

üstübü. 
23 42 Bakırköy Tahakkuk ve Tahsil f 

alınacak yan_rın söndürme ınal 

Tahmin bedelleri ile teminat mikfiarları yllkarda 
ayrı ayrı pazarlıta kenulmuştur. Şartnameleri Zaltıt ve 
Müciürlütü kaleminde rörülehilir. lhale 12. 9. "41 ~ 
saat 14 cie Daimi Encümence yapılacaktır. Taliplett• 
mak9uz veya mektuplarile ihale gilnü muayyen saati' 
Encilıoentle 9ulunmalan. 

D•nlz Levazım Satınalma 
ihtiyacımız elan 2422 kilo talk tozunun 10.9.941 

ıaat 11.30 da Kasım paşada bulunan Deniz Levazım Sa 
misyonunda pazarlığı yapılacaktu·. İsteklilerin belli ıOI 
mezkılr Komisyona müracaatları ilin olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Ankara Levazım A111irllll Satın•lma Kemi• 
Pazarlıkla 100 adet ampul satın alınacaktır. 
Pazarlığı 10.9.941 günü saat 16 dadır. 

Taliplerin tahakkuk edecek fiyat ilzerioden kanuni 
birlikte Ko. na müracaatları. 

Ankara ••l•dlr-ın.a en 
Su işleri için alınacak olan ~ir adet elektro pomba sf11 

li çıkmadı~ından eksiltmesi on rün uzatılmııtır. 
Muhammen bedeli 1615 lira.tır. 

Teminatı 121 lira 13 kuruıtur. 
Şartnamesi rörmelt ve ı.etlelıiz almak iıtiyenlerin herı" 

kalemine ve istl'klilerin de 12.9.941 cuma rünü saat ıo,30 
ye dairesinde müteşekkil daimi Encümene müracaatları. 

*"' * Otobüsler için be~ nevi voltluk 700 adet ampıd 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli 37J liradır. 
Teminatı 27 lira 75 kuruştur. 
Şartnamesini ıörmek istiyenlerin horrün Encümen kal 

teklilerin de 12.9.941 cuma ırilnü ıaat 10,30 "a ielediy• 
müteşekkil daimi Encümene müracaatları. 

M . M. VekAletl Satlnalma Koml•ro11ull~ 
Keşif bedeli 2319 lira 17 kuruş olan 6 kalem kalörif•~1 memesi 22. Eylül 941 pazartesi günü saat ll de açık ekti 

tın alınacaktır 

İsteklilerin mezkılr gürı ve saatta 17 liralık ilıt teminat 
likte M. M. V. Sa. Al. Ko. aa müracaatları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. Veklletl Hava Satmalma Kemlarotl 
20.000 çift yün çorap pazarlıkla satan alınacaktır. M 

deli 8000 lira olup kati teminatı 1.lOO liradır. Pazarlıtİ 
zartesi. rünil saat 10 da Ankaracia Hava ıatınalma kemi• 
pılacakhr. Şartnamesi her gün komisyonda iirtUelııilir. it 
hale ıaatiade komisyonda ltulunmaları. 

* * • Yirmi bin adet menciil pazarlıkla satan alınacaktır• 
bedeli 3400 lira olup kati terninat miktarı 510 liradıt• 
23.9.941 salı a-üoil saat 10 da ADkarada Hava Satın Al_. 
nunda yapılacaktır. Şartnamesi ber rün komiıyoadı ,arol 
hlerin iaale saatinde komisyonda bulunmaları. 

Ankara L 9Vazım Amlrlllı Sabnalma Keml•r• 
AıaQ'ıda cinı ve miktarı yazılı 6 kalem mefruıat pa 

alınacaktır ihalesi 10.9.941 saat 10 dadır. Taliplerin t 
fiat ü:ıerinden kanuni teminatlariylo birlikte Ko. na 1 
fı Ko.da her riln rörüle9ilir. 

Cinsi Miktarı 

Yemek muası 8 adet 
Sıra 16 adet 
Ekmek dolabı 1 atlet 

Cinıi 

Santlalye 
lıtor pertle 
Paapu (•rta) 



MONAKASA GAZ!Tr.SI 

paz. 28600 - 2145 Ycrlisu Ask. SAK 10·9·41 
11-9·41 
24-9-41 
11-9-41 
11-9-41 
11-9-41 
25-9-41 
12-9-41 
29-9-41 
15·9-41 
15-9-41 
15-,·41 

ıs -
14 -
15 -
ıs -
15 -
15 -
16 -
10 -
11 -
10 30 
11 

t. 

t. 

• 
kapalı z. 
paz. 

> 

" 

16575 -
7740 -
2750 -
5780 -

Hadımköy Ask. SAK 
1243 13 Midyat Aık. SAK 
1161 - Marm ra Üssü Bahri Komut. SAK 

41'.l 50 > 

867 -
kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 
paz. 

61200 -
12000 

4! 90 - Samsun Ask. SAK 
1800 - Topkapı Maltepcsi Ask. SAK. 

-ı1 • (B M Ü7.ayedeler 
1Pe~ 
~j... lllensucat, areometre, matiea suyu, sınai 

1'. "'Yev· 
1 ' <ıt b 1 müstahzarat v·s. 

l Oru • kl' 

> 

• 

aç. art. 

• 

, 
lst. Kemut. SAK Fmcıkh 

• 
11 30 

• lst. Gümrükleri iaşmUd. 25-9-41 13 30 

·- - r,_ - > t •\'( ' ıpe ı ve pamuklu erkek şapkası v.s. 
~: ısaınak resmi 

., kalem (tashih) e ,., 

• 3 seneliği 2400 -

• 
1800 - Kırıkhan Malmüd. 

Ank. Valiliği 
lst. Belediyesi 

26·9-41 
24·9-41 
11-,-41 
12·9-41 
16·9-41 
25-9-41 

13 30 
10 30 
15 30 
14 re: 

80 
ankezlan 

( araba 
"e Yeınek artıkları 

paz. 

" 
aç. art. 

Cıııııın GUmrUk ve inhisarlar VekAletinden: 
Yol h k Ve: inhi arlar V. binası için 106 metre uzunluğunda alına· 

dı2İııd alı~ının 2.9.941 günü olan açık eksiltmesine talip zuhur et· 
Atııh en •hale 12.9.941 cuma günü saat 15 e bırakılmıştır. 
~tll ~llııneu bedeli 2385 lira ilk teminatı 171 lira 87 kuruştur. 
to1~1 

"e umumi şartnamesi her gün vekalet levazım müdürlüğün· 
l•ı ebilir. 

lhu~fleriıı vekalet veznesine yatıracakları ilk teminatlarına ait 
arla bırlikte belli ~ün ve ~aatte komisyonda bulunmaları. 

aa · . 
.J_ş~ı. Kırtasiye va yazıha e Lvz. 

~t l. ti. K. Genel Merkez Başkanhğından 
~~ut nümune:.iae uygun ellişerlik pafta halin.le 3,5x5 eba

~ty O,OQo tutkallı makbuz bastırılması kapalı r.arf usulile ek· 
~. ~konulmuştur. Eksilme 24.,,941 çartamba rünü saat 16 cia 
"e · Genel merkezi binasında yapılacaktır. Muhammen bedeli 
~~ ltıuvakkat teminatı 600 liradır. Bu işe ait şartoame genel 
~lı-lllllınalnıa komiıyonundan ve lstanbul T. H· K. şubesi 
l,ttl~ırıdan patasız verilir. 
P~tıı ıler muvakkat teminat makltuzlarını haYi usulüne göre 

.. ~•ş kapalı zarflarını eksiltme a-ünü nat 15 e kadar komis· 
ıı trıneleri. 
~ak~~~~~!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!~~ 
,~kleme-Beşaltma 
~a "'-etbank SellUloz Sanayii MUe••eseslnden: 

'••tae · · o · 1 · d -b tk ınız ıçın Bolu ve ilzce orman revır erın en mu ayaa 
~I> ~~ ila 30 hin metre mikabı tomrutu şose kenarlarındaki or
~po •rından alınarak nihayet en ay zarfında 
'ttrıı.'ta.rına nakil ve Adopazarıda vagona tahmil işleri; kısmen 
ı,klı~ltl~n; taliplerine ihale edilecektir. 
~tfj erın 111etre mikabı • kilemetre fiyatının havi tekliflerinin ka· 
ull' 22 F.ylül 9.U saat 16 ya kadar lzmitte müessesemiz mü· 

~ e tevd" -.hb ıı olunur. 
l~~lüt edilecek beber on bin metre mikabı için iki bin liralık 
ltı leıninat akçesi kapalı zarfla beraber müesseseye teslim e-

İ4 r. 

:Yoıılar nakliyatı yapacaklara; bedeli müteahhit tarafından Ö

l~~a.rtıyle lastik benzin ve yağ oıüe sesece temin olunacaklır. 
Sııı111 Udün tamamı için teklifte bulunanlar tercih olunur. 

•z •anayii müessesesi ihaleyi icrada serbe~ttir. 

~ . .., 
l65 • V. Hava Satınalma Komisyonundan 
~ l,1 ton asfalt naklettirilecektir. Muhammen b.edeli 1683 lira 
'~r

1

ı 1teıninet miktarı 2)'2 lira elli kuruştur. 
~l. ~ ~1 \O, 9. 941 çarşamba günü saat 10.30 da Ankarada hava 
bi(j;llıisyonunda yapılacaktır. Şartııame:ıi h:!rgün Koıni~yoııda 

· isteklilerin ihale saatinde komisyonda bulunmaları. 

~Ilı Ankara Vallllğinden: 
'·~ 1~ıı ~~ llt, Onuncu yıl ilk okullariyle merkez okullarına alınan 1 

de 0tııürün nakliye işi açık eksiltmeye konulmuş ve vakti muay-
c tali · 9 94 b - ·· 1 " d P çıkmadı~ındon dolayı ihalesı 11. . 1 perşem e gunu 

t}ı ~: Vilayet daimi encümeninde yapılacaldır. İsteklilerin şart
' ~ı ~rrnek üzere her rün Maarif müdürlütüne ve 0 o 7 ,5 teminat 
t•t·ll 11'\lsi nıuhuebe müdürlüğü ve:.ı:nesine yatırarak yukarıda 

ılio ve saatte daimi encümene müracaatları ilan olun:ır. 

anruk~~~~~!!!!!!!!!~~~!!!"!'!'!'!!~!!!!!!!!~~ 
at, Benzin, Maı<ına yajıarı 

~ ..... ,b 
~tlı~ ~on Aak"erl Sat\n Alma Komisyonundan: 
~~~il la Gümüşane için 891 Tnrul için 309 olmak üzere 1200 
~'/ııııi:atın alınacaktır. 
"'af k tdilen bedeli 24.000 lira teminatı 3006 liradır. 
~~•i ~lordunun bütün garnizonlarında mevcuttur. 

\t llıtvo.~.941 çarşamba gunü saat 10 dadır. . . 
ile ·r kıın oduau ayrı azrı ihale edılebilir. İsteklılerın belli gün 

rabzon Satınalma Ko. na müracaatları. 
ut 

eterrik 

' 11, Harta Umum MUdUrlUIUnden: 't Postal k d · d k' - 1 · .. b11 aranda kullanılma üzere aıre e ı numune erıne gere 
t-lıll~ l'lik 25 adet küçük pilançete çantası açık ekıiltme ııuretıyle 
~ılt Calc:ttr. 

~'lıtı,~6 2~.9.941 pazartesi günü saat 10 da Ankara Cebeci harta 
'ııtaı 11 tı:ıı Yonunda yapılaoaktır. 

t 11141 11 tın muhammen bedeli 605 lira muvakkat teminatı 45 lira 
\j· t. 

1~ltr· 
~il t~ Şartnameyi ıörmek üzere her rüa ve yukarıda yazılı 

~Oıtı·ıltıne saatiaden evel yatırılmış teminat makbuzlariyle 
11

Y0 na a-elmeleri. 

lst. Komut. SAK Fındıklı 
42 30 Galatasaray Lisesi SAK 

15 
15 

Tasfiye Halinde Ankara Elekt lk T. A. Şl • ketlnden.: 

1000 atlet Ahşap Elektrik sayacı mahafazuı yaptırılacaktır. 
Bu İfe ait resim ve şartnamesini parasız: olarak almak ve 22 

eylül 941 tarihine kadar teklif mektubu vermek isteyinler yazı ile 
şirket müdürlü~üne müraeaatları ilan olunur. 

D. D. Yellar1 işletme U. MUdUrlUğUnden: 

Muhammen bedeli 1900 lira olan 1000 kilo sarı balmumu 24.9.941 
çarşamba günü saat 10,45 de Haydarpaşada Gar binası dahindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin 142 lira 50 kuru~luk muvakkat teminat 
ve kanunun tnyin ettiği vesaikle birlikte eksiltme rünü ':ıatine kadar 
kemisyona müracaatları lazımdır. Bu i~e ait şartnameler komısyondan 
paruız olarak dağıtılmaktadır. 

M. M. V. Sat.nal ma Komisyonundan : 
300 kilo kınnap 100 kilo mühür kurşunu 30 kilo kurşun teli 10 

kilo galibarda pazarlıkla satın alınacaktır. 
ihalesi 10 Eylul 941 çarşamba günü saat 15 dir. isteklilerin kati 

teminatlariyJe pazarlık fÜn ve saatında komi:ıyon<la bulunmaları . 

Ankara Levaum AmirliGi Satınalma Komisyonundan: 
Pazarlıkla aşağıda cins ve miktarı yazılı 11 .kalem mefruşat satın 

alınacaktır. 

İhalesi 10.9.941 günü saat 14 dedir. Taliplerin tahakkuk edecek 
fiyat üzerinden kati teminatlariyle birlikte komisyona müracaatları. 

Evsafı her iÜn komisyonda görülebilir. 
Cinsi 

Yemek tabatı 
Sürahi 

Mik•arı 

7 adet 
10 adet 

Su budağı !>O ,. 
Sofra bıcağı 60 " 
Çay fıncaoı maatabak 
Alüminyon çaydanlık 

Çatal 

ve kaşık 40 > 

, 
8 " 

40 > 
40 ,. Kaşık 

Yemek tevzi kepçesi 
.Su kovası 

8 > 

10 > 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
latanlıaul Levazım lmırllll Satanalma Kemisyonundan: 

Beher kilosu 4,5 kuruştan 55 ton saman alınacaktır. Kati temi
natı 371 lira 25 kuruştur. Pazarlıkla eksiltmeıi 11.9.941 perşembe 
sıünü saat ı4,30 da Tophanede LY. Amirliği satinalma komisyo
nunda yapılacaktır. Samilnlar Hay.:iarpaşada vagooda veyahut mü

teahhidin deposunda teslim alınacaktır. 

• * * Üç yere teslim tartile 18 ton saman alınacaktır. Pazarlıkla 
eksiltmesi lt.9.941 pertembe günü saat 14.45 de Tephanede Lv. 
amirliği .satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakit
te kemisyona gelmeleri. Tahmin bedeli 810 lira, kati teminatı 121 
lira 50 kuruştur. 

• * * Üç yere teslim şartile 21.700 kile kuru ot alınacaktır. Pa
zalıkla ckıiltmeıi 11.,.941 perşembe günü saat 15 de Tophanede 
Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
1193 lira 50 kuruş kati teminatı 179 lira l kuruştur. Taliplerin 

belli vakitte komi~yona gelmeleri. 

letanbul Beledlyesind&n: 
Tahmin b. llk tem. 

1190 34 89 28 Haseki, Curahpaşa, Beyo2lu, Zührevi hastalıklar 
hastanelerile leyncp Kamil doğum evinin yıl· 
lık ihiyacı için alınacak 59517 adet yumurta. 

1530 00 114 75 Haseki, Cerrabpa.şa, Beyoğlu ve Zührevi hasta-
lıklar hastanelerile Zeynep Kamil dotum evi
nın yıllık ihtiyacı için alınacak 1530 kilo ku
ru fasulye. 

3277 '23 245 80 Haseki, Cerrahpaşa Beyogfo Zührevi hastalıklar 
hastohanelerile Zeynep Kamil doğum evinin 
yıllık ihtiyacı için almocak ruakarna, pirinç 
unu, tel şehriye ve nişash. 

708 60 53 15 Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hasta· 
!ıklar bastanelerıle Zeynep Kamil doğum evi
nin yıllık ihtiyacı için alınacak 1181 kilo be

yaz peynir. 
1875 60 140 67 Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hasta-

lıklar hastahanelerile Zeynep Kamil doğum e
vinin yıllık ihtiyacı için alınacak 4689 kilo 

kuru üzüm. 

s 

1576 90 118 27 Haseki, Cerrahpaşa, Beyotlu, Zülarevi hastalık-
lar hastahaDelerile Zeynep Kamil tlofum evi
nin yıllık ihtiyacı için alınacak 2426 kilo reçel. 

471 50 35 37 Haseki, Cerrahpaşa ve Beyoflo hastahanelerinin 
yıllık ihtiyacı icin alınacak 410 kilG kaşar 
peyniri. 

1700 00 127 50 Karaaf aç milessesesi ~uz fahri kası için yaphrıla· 
cak 100 atlet buz kalıbı. 

T:-hmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yuıh ranad 
satın alınmak üzere ayrı ayrı temtiitien a,ık eksiltmeye konulmuş
tur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Mticürlütl kalemintle rirüls
ltilir. ihale 17. '· 9~1 çarşami»a rlni saat 14 te Daimi Enclınentle 
yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat •akltuz veya melc.tu,ları va 
t41 yılına ait Ticaret OtJası vesikalariyle ihalf' fi•il muayyen saatte 
Daimi Encümentie bulunmaları. 

Yerli u Askeri Satmalma Kemlayenundan : 
520 bin kilo kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. leher kiloıunun 

muhammen fiyatı 5 kuruş elli santim olup tutarı 28,600 liradır. 
Pazarlığı 10.9.941 çarşamba fÜnÜ saat 15 dedir. Teminatı 2145 

liradır. 

İsteklilerin belli ıün ve saatte Yerlisu satınalma koıaiıyenana 
müracaatları. 

Hal"ta Umum MUdUrlillUnden 
Muayyen zamanlarda yapılan ilanlara ratmen talibi çıkmıyan 5.000 

kilo yataklık ot pazarlığa konmuştur. 
Pazarlık 15 eylül 941 pazorteai ırünü saat 10 da Ankara Cebeci 

harta satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Yataklık otun muhammen bedeli 287.5 lira muvakkat temiDah 21 

lira 56 kuruştur. 
Taliplerin muayyen eksiltme saatinden evvel yatırılmış tem inat 

makbuzlariyle birlikte yazılı gün ve saatte komisyona relmel eri. 

lstanbul Komutanhğı Satanalma Komisyonundan : 
Y epılan pazarlıkta istekfüi çıkmıyan ve beher kilosuna 39 kuruı 

fiat tahmin edilen 138 ton sığır eti 10.9.941 çarşamba 2ünil saat 15 
de paurlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her fÜn komisyonGla ıö· 
rülebilir. Muhammen bedtli 53820 lira olup kat'i teminatı 7185 lira· 
dır. lsteklilerin belli gün ve saatte: Fındıklıda Satınalma komisyonu
na gelmeltri. 

Ankara Bele .. iyeafncten 
Temizlik hayvanatı için alınacak olan 67 ton yulaf ile 750 kilo 

arpaya istekli çıkmamasına binaen bir ay içiDde pazar:ıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 5081 lira 25 kuruştur. 
Teminat 381 lira 9 kuruştur. 
Şartnamesini fÖrmek ve bedelsiz olmak istiyenlerin hor gün en· 

cümt>n kalemine ve isteklilerin de 1'2.9.941 cuma 2ünü saat 10,30 da 
Belediye dairesinde müteşekkil daimi Encümene müracaatları. 

-
Marmara Üssü Bahri K. Satan•lma Komisyonundan: 

40 bin kilo sade yatı alınacaktır. 
Yukarıda miktarı yazılı sade yatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulmuştur. 

Eksiltmesi 22 eylül !J41 pazartesi srünü saat 16,30 cia lzmitte ter• 
sane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

Yatın beher kilosuna tahmin olunan fiat 160 kuruş olup muuk

kat teminatı 4450 liradır. Buna ait şartname 320 kuruş m•lı:altilind• 
komisyondan alınabilir. 

Eksiltmeye iştirak edecek isteklileris 2490 sayılı kanuDua tarifah 
veçhile bu işle alakadar olduklarına tiair tioaret vesikalanın n ya• 
karıda yazılı ilk temioatlariyle birlikte tanzim edecekleri teklif mek
tuplarını belli a-ün ve saatten tam bir saat evveline kadar koıaiıroo 

başkanlığına müracaatları. 

(DEVA~l OÔRDONCO SAYFADA) 

1( ~hisarlar u. Müdürlüğünden : 1 
...~-------------------------------'~ 1.- Mevcut nümunesi mucibince •ll.834• adet bakalit kapak mü· 

teahhidi nam ve h sabına pazarlıkla satılacalctır. 

il.- Pazarlık 16.9.941 salı günü 9,30 saatte Kabataşta Levazım 
Şubesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

ıll.- Nümune sözü gt"çen şubede görülebilir. 
IV.- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 

edecekleri fiyat üzerinden °1
0 15 fÜvenme paralarile birlikte mezktr 

komisyona müracaatları. (7663) 3--f · 
•• * 

Miktarı Muh. b. 0
', 7,5 tem. Eksilme 

Cinsi adet lira kr. lira kr. şekli rOnü saati 

------- --- ---- ---- ---------
Fıçı tıpası büyük 10.000 380 - 28 50 aç. elı:. 12.9.41 11,38 

" küçilk 10.000 
> .,. bezi 250.0QO 
Muşamba önlük 220 
Lastik No. ve harf 28.000 

Müteahh. namına ,. 
Müteahh. namına pazarlık ,. 
770 - 57 75 aç. ek. > 

1190 - 89 - • " 

9,5S . 

11,10 
16,15 

1 - Nümone ve şartnameleri mucibine• yukarıda cinı ve 
miktarları yazılı 4 kalem malzeme hizalarında rösterilen uslllerle sa
tın ahna.!aldır. 

2 - Muh ımmerı bedelleri, oıevakkat teminatları, eksiltme şekil ve 
saatleri hiza•laında yazılıdır. 

3 - Eksiltme ve paz.arlık hizalarında yazılı rOn ve saatlerde Ka• 
bataşta Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Nümune sözü i'eçen şubede görülebileceti ribi şartnameler 
de parasız alınabilir. 

5 - İsteklilerin tayin olanan rilo ve saatlerele 
parasiyle birlikte mezkur Komisyoaa müracaatları. 

0
'• 7 ,5 fÜvea•• 
(7575) 4-4 
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TatJleau Synoptiqua des Adjudications 9uvartes Aujourd'hui 

Ob}et de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adiudicat. 
Priı: Caution. Lieuı: d'adiudication et du 

Jourı Heuras estimatif proviııoire Cabier des Charıes 

Adjudip ations au R!!>ais 
Cenalructions-R6peration-Trav. Publica·Mat6rlel de Cenatructlon·Carte9ra19hle 

Conltr. ıtation sirnaux: 8 p. (aj.) 12000 - 900 - Command. Mer Zone Zonıuldak 19-9-41 
Repar. bitiases diY. ecoles Publique - - Vilayet Ankara 22-9-41 

15 
15 _ , 

Repar. baraquo du pesseur a Balat Gre a 2're 100 - 7 50 Com. Perm. Municipalite İstanbul 12-9-41 f 
14 - ı 

Censtr. boulevard et lieu pr. sports d'eau • Presid. Liıtıe Sportive Trabzon jusq11'au 28-9-41 
Cooıtr. biti11e mal'asin a Erzurum {Cab. ca. 625 P.) Pli cach. 125000 - 7500 - Adm. Gen. Ch. Fer E.tat Ank. Caisse 26-9-41 16 =ı 
R•par. cbauuee sur route Çorum·Çerikli 5040 m. 
8resıement plan jardin 
Reconıtruction escalier d'entree ae la bitiase du 

Ministere deı Aff. Etranıeres 
Repar. Aakara kalesi 

> " 

> 15241 82 

2075 66 

519 60 
3990 -

1143 36 

155 67 

Erzurum 
Vilayet Çorum 
Municip. Erbaa 
Minist•re des Aff. 

25-9-41 16 -
juııqu'au 22-9-41 

Etranrores Ank. 22-9-41 10 -

Dir. Muıee Archeolori• Ank. 15-9-41 10 -
15-9-41 10 -• 

Produlta Chlml11uea et Pharmaceutlquea-lnstruments &anltalre&·Fournlture pour Hopltaux 
Talc en poudre Gre i rre Com. Ach. lnteı..d. Marit. Kasımpa~a 10-9-41 11 30 
Repar. machine Roentgen - - {:;ctm. Ach. Milit. Konya 15-9-41 16 -

E16ctrlclt6-Gaz-Chaffaie Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
Ampoules: 100 p. Gre i 9 re 
Moteur Dieael: 1 p. • 

H1ıbUlur. ent - Chauaaurea - Tlaaus - Culrs 
Etoffe pr. habits: 116,10 m. 
Etoffe pr. paletets: 42.75 m. 
Eıcarpins eo peau de veau: 43 paires 
Cbauuures: 2000 paires Gre a i''e 

--
928 80 
299 25 
344 -

20000 -

69 66 
22 45 
25 fıO 

3000 -

Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 
C om. Acb. Milit. Çanak. 

Ministere Commerce Ankara 
> 

• 
Cem. Ach. Milit. Çanak. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

10-9-41 16 -
18-9-41 17 -

Linre pr. linre et capole type E>. 3000000 m. 
Toilo type D. d'une larrcur de 75 cm. pr. linge: 

" 
le m O 24 75 3712 25 ;J 

23-9·41 15 -
23-9-41 15 -
23-9-41 15 -
20-9-41 11 -
15-9-41 11 -
l:l-9·41 11 -

100000 m. 
Habits avec casquettes: 130 complets 
Chausaures: 10000 paires 
Bott ineı: 10000 paires 
Chauuures: 6670 paires 

Publique 
Gre a gre 

> 

• 

1722 50 
92500 -
92500 -
61698 -

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux-Taplsaerle ete. 
Canape: 1 p.-fauteuil: 4 p.·chaise: 12 p.-rideau en 

etoffe: 4 p. 

Bola de Conatr1tctlon. Planchea, Cherpente 
Planche en Hpio: 36 m3 madrier en upin: 21 m3 Pli cacb. 7454 -

cadron et boiı pr. l'echelle: 20 m3 baruettes: 
l9 m3, idem: 7 m3 

Boiı do conıtr. en sapin blaoc et non r~ıineux: Gre a gre 2796 -
46.600 m3 

Planceleı pr. tombeaux: 25 m3 Publique 1500 -

Trenaport • Chergement • D6chergement 
T ranıport aıphalte: 765 t. Gre i ıre 1683 -

CombusUble - Carburant • Hullea 
Bolı d'orm• aeo et coupt: 33.5 t.·boiı rosineux: Publiqne 1038 .17 

445 k. 
Boiıı 340 t. 

> : l~O t. 
• : 1h92 t. 
, ı (ıj.) 

> : 838 t. (rectif .) 

Dlvera 
Sac Planchette grande: 15 p.•id petit pr.: 25 p. 
FiceUe: 300 k.-plemb a cacheter: 100 k.-fll de fer 

pr. plomb: 30 k.·couleur rouıe en poudre: 10 k. 
Ballaıt: 813 m3 

> : 826.107 m3 
A.uietteı, carafes, couteauı: ıeau i eau, theiere, 

fourchettes ete.: 11 leli 
Haroaisı 800 p. 
Articleı pr. extinction d'incendio 
Etoupe: 600 k 
Sable: 100 m3 
Plıque: 25 p. 
Drapoau: 60 p. 
Fabrication ıchaft et helices de reserve pr. moteur 

lofaziçi du Service des Sapeurs-pompiera 
Coton pr. matelas 2.5 t.-asaiette eıı porcelaine: 

600 p.-fourchetteı: 200 p.-cuiller: 208 p.-ver
ro a eau: 250 p.-ıaliereo: 25 p.-rr·culller: 30 
p.-carafe: 40 p.·verre a the: 251 p.·ıabota: 
60 paireı, th~iire (aeaner): 2 p. 

Peioture en poulire: 14.1 t. 
Ootillaıeı en fer pr. etre utiliıeı sur le ponb mi• 

talliques 
Savoo pr. harnaia: 15-17 t. (roctif.) 
Cuir: 10 k. 
wtinclcur a'incendie: 30 p. 

Gre i rre 
> 24000 -
> 216"980 -
• 50000 -

PH cacb. 18268 40 

Pnblique 
Gre a ıı-re 

605 -

Publique le m3 1 25 
• > • 1 75 

Gre i rre 

• 76000 -
• 312 25 
> 240 -
• 495 71 
• 490 -
• 320 -
> 3~5 -

> 

Pnblique 
> 

6re • rre 

• 

2300 -
909 65 

129 19 Cem. Perm. Municip. lstanbul 
11750 - Com. Aoh. Milit. Erzurum 
11750 - • 
8670 - • 

24-9-41 
16-9-41 
16-9-41 
15-9-41 

14 -
15 -
15 -
10 -

- - Municip. E'rbaa 22-9-41 - -

559 05 9 eme Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 23-9-41 15 -

210 - Dir. Trav. Pub. lst. 12-9-41 15 -

112 50 Hôp. Nümune Ank. 11-9-41 15 -

252 50 C::om. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 10-9-41 10 30 

77 88 Municipalite Ankara 23-9-41 10 30 

Com. Ach. Milit. Babaeski 15·9·41 16 -
3600 - Oem. Aoh. Milit. Trabzon 10-9-41 JO -

13270 50 Com. Ach. Milit. Bolayir 22-9-41 16 -
7500 - Cem. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 12-9-41 15 -
1370 - C.A. Bataillon Surv. Douan. Mardin 11·9·41 11 -

45 38 Dir. Gen. Cartographie Ank. 29-9-41 10 -
10-9-41 15 -Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

70 22 2 eme Exploit. Cb. Fer Etat Ank. 18-9-41 15 -
18·9-41 15 30 
10·9·41 14 -

108 43 > 

9580 -
23 42 
18 -
37 13 
36 75 

24 -
28 88 

Com. Ach. lntend. Milit. Ank, 

Com. Acb. Milit. Maltepe de Topkapı 15-9-41 
Cem. Perm. Municip. İstanbul 12-9·41 

• 1~941 

> 12-9-41 
• 1~941 

,. 12-9-41 
, 12-9-41 

ı5·_ 

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

Com. Ach. lntrnd. Milit. Tophane 15-9-41 14 30 

172 19 tere Exploit. Ch. de Fer Etat H.paşa 
68 22 Com. Perm. Municip. lstanbul 

26-9-41 il -
24-9-41 14 -

C. A. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. intend, Milit. Ank. 
Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

'22-9-41 
13-9-41 10 -
15-9-41 14 -

·-·--------_..;..-----

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

11' 
Erzerum Askeri &etınalme Kemleyonuntl• ~ 

Beher kiloıu 2 kuru~ 50 santimden Huankale tesliı:nİ 631 

saman kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. -
Münakasası 20.9.941 cumarteıi ıı-ünii saat 11,30 da E.rı:urıı 

alma kemisyonumla yapılacaktır. 
Muhammen belieli 15,25 lira ilk teminat 1175 liradır. 
Şartnamesi ve evsaf komisyeoda ıörülilr. ~1,rı 
isteklilerin kanunun 32nci muldesine tevfikan hazırlıyao• I• 

lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ko. na verlll~ 

Edremit Askeri Sabnalma Komisyon "'nd•" :
1 

Beher kilosuna 46 kuruş tah•in edilen 120000 kilo sı~~er 
her kilesu 5,5 kuruş tahmin edilen 410000 kile kuru ot, b 
suna 3,5 kuruş tahmin edilen 4beOOO kilo saman. 

ihaleleri 19. 9. 941 cuma ıiinü saat 11 tle sı~ır eti, 
ot, 18 de saman komisyontla yapılacaktır. O 

ille teminatı aıfıretiııin 3600, kuru otun 1980, ıamanıo 18~ 'I 
Evsaf ve şartnameleri İstanbul, Ankara, izmir Lv. amirli\de•

1 

Ko. lariyle Ko, da her fÜn g-öriilür. 
Taliplerin kanuni vcsaikle birlikte mezkar ründe Ko. na rrı 0' 

Söke Askeri Satın Alma Komlsyonund•": 
46800 kilo kuru sotan aatın alınacaktır. • 
Evsaf ve şartnamesi Sökede askeri satın alma komis)'1111 

lzmirtie levazım amitliklerinde her zaman parasız olarak ı0~ 
Eksiltme 2o eylıll 941 cuma ıünii saat 11 de Sökccle 

hn alma lcomiıyonunda yaµılacaktır. 
Eksiltme açık zarf usulü ile yapılacaktır. I 
Muhammen bedeli 46i0 lira olup muvakkat teminatı ~'\, 
Taliplerin temioft akçaları ile sartnaaıede yazılı vesaık• 

lif mektuplarını 26. 9. 941 cuma i'İlnÜ en geç saat 10 kadat 1 
askeri satın alma komiayonuna makbuz mukabili vermiş olı9 
bu ıaattan sonra verilecek veya gelecek mektupların kabul 
ceti ilin olunur. 

. -o. Beyazit Askeri Satın Alma Komlsyonurt.ıl 
1 t5 bin kilo sade yatı kapalı zarfla satın alınacaktır. tJıı 

bedeli 172500 lira muvakkat teminatı 9i75 lirathr. lsteklil,r 
mesini Ko. da her gün görebilir. .

1 
Münakaaan 19.9.94 l cuma iÜnü saat 16 da 0. BeY1~1 

Ko. da yapılr caktır. I 
isteklilerin belli ıün ve saatte kanunun 42 inci ıaa .... e•', 

edildiği veçhile hazırlıyacakları teklif mektuplarını ek•jltıJI 
saat evvel vermeleri. 

jandarma Gn. K. Ankara. Sabnalma Kemi o''" , 
Miktarı 2900 kilo cinsi yoğurt, fiyatı 2~ kuruf· 

teminatı 54 lira 38 kuruş. t ı 
Miktarı 360 kilo cinsi sarmısalt fiyatı 40 kuruş, mavak~' 

10 lira 80 kuruş. 
Y ekılo 65 lira 18 karuş. . jf 

Miktarı. cinsi, fiyatı, teminatı yukarıda yazılı ik1 J 
maddesi 24.9.941 çarşamba 2ünü ıııat 15 te Ankaras• t 

komisyonumuzda açık eksiltme ıle alınacaktır. iki kalemin tıı ~ 
veya ayrı isteklilere ihalesi caizdir Şartname her fÜD parıı.SI~ 
numuzdan alınır. isteklilerin ihale vaktinde vesika ve ıelll 
komisyonumuza gelmleri. 

MU ZAYEDELE~ 
Ankara Valllljlnden: 

Cinsi, miktarı ve tahmin bedelleri aşatıda yazılı 15 ~-~ 
açık arttırma ile acele satılacaktır. Taliplerin % 7,5 tedl'~ır 
ni hususi muhasebe müdürlütü veznesine yatırmaları ıı:ıılll, 
ve şartnameyi görmek üzere her gün Maarif Miidürlüfil: 
günü olan 11 eylal 941 perşembe günü sa.t 15,30 da ene 
racaatları ilin olun ur. 

Cinsi 
Butdıy 

Çay 
Karaltiber 
Kırmızı biber 
Kuru fasulye 
Limon tuzu 
Nohut 
Pirinç 
Sabun 
Soda 
Sade yat 
Sirke 
Tuz 
Toz ı•ker 
Zeytin yatı 

Miktıı.rı 
kilo gr. 
8 
1 790 
o 950 

17 600 
32 

1 500 
119 250 
38 500 
199 
22 

759 250 
21 
30 
58 

168 750 

Tahmin bed. 
8 kuru~ 

700 > 

150 " 
20 > 

16 I' 

150 , 
12 > 

30 > 

45 ,. 
10 ,. 

130 • 
8 ,. 
5 • 

45 > 
70 ,. 


