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Tüccarların 

EKONOMiK HABERLER 
ftÇ Yt 

mercimek fiatlan 
t!';lt• kemıaron11 

1" lait e .. ecek 
'-tr.ıc. 

l'ic., be Kemiıyonu Mın· 
-. ~t MGdürlüfiinde topla

rcıaıek f' itti tatlarını rözclen 
"-•t rVe~lüın elclutu üze
~ kaleti toplan merci-

...,., 1 teıhit ederken yal-l_"tll ... ., . 
,.. ile • cıınekleri ele almıı 

'"' •alların kıymetinden 
-,., ... .ıan karm1zı mercimek-
~ ıu"'lftır. iua.11 fınat bi

.. ~leler de ellerinde .. , ~·ı 
la .. ~ 1 •ıa 7 ·8 k.uruıa alı· 
~Jetli · it auktarda kırmızı 
ltrelt ~kların1n fıatlarını 
• ~ 25 kurllfa çıkarmış

iyi ~ makamlar bu va· 
• 1 i;etlceler vermiyeceti· 
ı-,~ laara alarak kırmızı 
i,t ere ayrı fıat teabit e-

• Oıt ~··~fık fÖrmllılerdir. 
'llirjll., f 11 ı9tirnada peraken· 
· " •atı • &rın1 da teıbit ede· 

Et -
Yt ••kıtat fiyat 

kıntraı·· 
l)•t .. ., u 
t aı.. •kebe Komi•yonunca ...... " . 
'~tle ıenı et oarlaıaa ıö-

~ ~ kıızQ etl,.rinin iza· 

~ ta Ye kıvır('ıtın da 
~tılaıaıı icap ettiti 
~ da ve Beyetlunda

)~ıl41ı Plarda 70·75 kuruıtan 
"-ti11e t,rö~ihnOıt llr. . Bu

detlaaı echye müfettııle-
'r, ceza zaph tulul-

ht ter 
dt ..;.h.., aahtat fiyatla· 

tlıtıah leaatlertle çek yllk· 
iti llllaıılmııtır. leleai-
~ ·~ firatleri ribi ıaka
~ daimi olarak 

...... , i alikaciarlara 
--..,tir. 

-lirııt 
ihrtı makineleri geldi 
~~letı:!~rak Amerika Birle• 
"''-t •ne ıipariı edılmiı 

hllir1:aki"elerimizin ilk 
&raa le telmiftir. Gelen 

~ ı· uacta P••ak ekme 
' •ıater m-L: 1 . k •it -.ae erı, o-
~ traktör pallaklan 
~·traktör arabaları, 
b, 1 de ı,aılunmaktadır: 

lb&klaeı. . 
lt-.: rın muhtelif ' .... ,t. 1 ""1, ~ Japı •ak tızere 
~ .. ler~an~ııtr. Pamuk 

~•tile .. alıyet fiyatiyle 
20Q C.ktir. Bu makine• 

., 1~ Adana Pamuk 
, 1 de Eie pamuk 

levk olanacakhr. -
••• ı "'•ddelar tenzilat 
't'•lne 
lclt Y•ni illvelır 

li L_ il bildi • • ' 
l-~•riıt rtlı7or: Vekiller 
~llt le •, llU&a111ele verri•İ 
.... • •kan . t'd 'illt l ıp ı at mad· ''"'I iıteıine L d la k ~ao ura 

~. i ID 1 tabii zamk, 
~itti 'Plrtola deri tle it· 

t r. B ı 
llİ•betl . lh arın ytb:de 

• it, 4'l e~~~~ıruiyle 50, 
o...._ kabal edil· 

Türkiye ile İngiltere arısm~a 
tıcarr münısebat 

Memleketimiz ile lnriltere ara· 
11nda mevcut ticaret anlaıması 
hüktlmlerine rir• iki memleket, 
mevcut imkiolardan iıtif ade ecle-
rek en renit mikyasta tioari 
mü~asebetlere devam etmektedir· 
ler. 

Geçen ıene bu vakitte lnrilte· 
re hükQmeti namına, inilliz tica· 
ret birliti, Türkiye'den kuru 
meyva mübayaasına bqlamışhr. 
Bu sene de mezkur şirket,. mü· 
ltayaa prorraınını daha genış e· 
ıaalarda tanzim etmek ıçin ha· 
zırhklara devam etmektedir. 
Bu~üue kadar lnrıltereye ya~~

lan ticari mübayaa yek.Qno 22 
milyon Türk liruına "8liğ olmuı· 
tur. Erik, armut, kayıı, incir, ko· 
ru üz.üm, faaalya ltu mllltayaahn 
baıında gelmektedir. Bunlardan 
baıka ti_f tık, keten, kendir, ~ey• 
tiayatı , e konserve ltahk muba· 
yaatı da yapılmıtlır. 811 mebla
fın 250 bin lirası konserve ltahk 
miibayauına huredilmiı ltuoa l~
zım olan teneke ve kalay larıl· 
tere tarafıodan temin eluoırıuş

tur. 
Yedi milyon ıekiz yib itin li-

ralık üzüm, yllz itin liralık u 
kay11 satılmııtar. Zeytinyatı mil· 
bayaatı 3 milyon 92 !tın liraya, 
tiftik mültayaatı ise 3 milyeo 
275 itin liraya ltalit olmuştur. 

Memleketimize, ltu ihraç edilen 
maddelere mukabil, bayati Phem
miyeti haiz, mamul maacleler le· 
min edilmiıtir. Memleketimiz için 
lngiltereden temin eailmiı elan 
maddeler baılıca 3 kateroriye ay· 
rılmaktaeır : 

lirincisi, piyaıa ihtiyacı4ır, ki 
!tonlardan b11 tarihe kadar 5IO 
itin ıterlinlik mal Türluye'ye rel
mif bulunmakta ve 850 t.in ster· 
linlik ıipariıler cle icra edilmek 
üure ltulunmaktadır. Bu relecek 
olan eıyalardan !tir kısmı imalit 
ıafhuında, bir kıımı 1evke mtl· 
heyya bir halde beklemekte. H 

bir kısmı da Tilrkiye'ye mOte.ee· 
cihen yolda ltulunmalttadır. 

İkinci katerori de, hilkömetin 
resmi makamları tarafınaan veri· 
lea ıipariıler relmektecbr. Bun· 
lano bqında bü1iik baı hayvan 
deriıi, iç ve dıı otomobil lütiti, 
te•eke levha ltahınmakta.Aır. 

Oçüncil katerori iae Türk atır 
ıanayi faltrikalarını ve nakliye 
ıeltekeaini alikadar etmektedir. 
7~0 itin aterlin kıymetinde Y&fOn 
ve lokomotif ıiparifi, •aden o• 
caklan levazımı, demiryola te9• 
hiutı, fabrika yedek aksamı, ma· 
kine, allt ve edevat •ve aalre 
vardır • 

Diter taraftan Tilrkiye ile 111-
l'İltere arasındaki ticari •ilnue• 
batı• daha verimli bir bale l'etİ• 
rilmeıi için yeni bir takım ted
trirler •'anmaktadır. İskenderun ve 
Menin liman tealılerioln ıılahı 
çareleri . aranma~tadır Ba ıa~t~e 
bu iki lamanın tıcari faaliyetımız 
azeriade daha millaim rol oym· 
yacatı muhakkak rörllmekteclir. 

Safranltol Karablk mU· 
n•kallb teatn edlllror 

Ankara4an Bildiriliyor : \Safran• 
bola Belediyesi 7 otobilalo 6 kap· 
bkaçhJl Safranbolu ile Karabtlk 
aıuı..U iflebaef• Koordinaayon 
bnrile __ ..... 

H•R GON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARi YB ZiRAi 

GAZETESİ 
ve Müteahhitlerin 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita --------------

N•f•• Veklletlntllen: 

Seyhan viliyetinde Ceyhan köprüsüniln ltetenarme döşem'l! tecri 
Ye park• kaltlırım inııaah 26,800 lira keıif bedelı ilzerinden kapalı 
zarf uıulile ekıillmeye çıkarılmııhr. 

Eksiltmeye 10.9.941 tarihine milıaaıf çarşamita ıünil saat 15 cle 
Nafıa Xekileti ıoae ve kipriller reiılitı ekıiltme ve arttırma komiı
yenunda yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri direr evrak Nafıa Vekalet 
tose ve köprüler reislıtinclen 134 kuruı mukabilinde alınabilecektir. 

Eksiltmeye iirebılmek için iıttklilerın ekııllrae tarıhinden en az 
3 rün evvel Itır isti.la ıle Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu ıibi 
iıler yapabileceklerine tlair ehliyet vesikası almaları lazımdır. 

lıtekhlerin tiearet odası veıikaaıle 2010 liralık muvakkat teminat· 
lannı havi olarak 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanunun tarifat 
tlaireıincle hazırlayacakları kapa ı zarfları yukarıda yaıılı saatte 
ltir ıaat evvebae kadar kemisyon rei.lıtine makbuz mukabilinde ver· 
meieri. 

K•rabUk Belelllre Rehllllnden: 

Karabük ıehrinın yol yapı kanununun 1 ci maedeıı biiltmü dahi· 
lin11le 1/2000, 1 l,POO ve 1/500 mıkyasın.laki halıhazır haritalarının ya· 
pılmaıı iti kapalı zarf uıulıle ekaıltmeye keoulmuıtur. 

Haritalar nafıa mecliııain 13/3 936 ve 29 sayılı kararile tasdik 
edilmiş olan ıartname mucıltince tanzim ve Nafıa Vekaletince tasdik 
e.lilmiş olacakhr. -. 

lu işin muhammen llede i bir hekiaı için 20 lira besabile 4 lıin 
liradır. Muvakkat teminat 300 liradır. 

Bu iıe ait prtname Karaltik beleciiyeıimien parasız elarak alına· 
itilir. 

lbale 11.9.9-ll perıembe rilnll saat 15 ele Karaltükte belediye 
daireıin.le yapdacaktır. 

Talipleri• mezlcOr riln 1aat 4 cle kMlar yakarula iımi pçen 
ıartoamooio 13 cil maddeıınee zikr•eılen veaika ve temıaat mokt11bu 
veya makbuzlarile milraeaatlın. 

Mutörlü ~eniz vasıtalarına 
bınzin karnesi 

lenzınin nakil vasıtalarına aa· 
ha muntauın bar şekıl.le verile· 
bilmesini temin maksadile karae 
usulilaiio ihdu eciildifioi yaz
mıştık. 

M•tirlii deniz vuıtıılarına ve
nlecek kar•elerın hazırlanmuı ve 
ita .teniz vasıtalarına verilecek 
benzin •• mas.tun tesltiti için 
lıtanltul Mıntaka Liman Reiılıti 
faaliyete reçmiı ltul11nmakta~ır. 

lıtanltul •ıntaka liman reiıli· 
tintle kurulan fH heyeti .leni• 
nakliye vuitalarının rilnlük iten· 
zin ve mazot ihta1acıaı tesbit et· 
mekte ye vaziyeti iaıe •tlalrlll· 
fOae ltileirmekteair. 

lıtanbol mıntıka liman reiıliti· 
ne müracaat ederek karnct alanla· 
na ıayııı 100 ü pçmiıtir. 

Kontrole bıııün tie tlevam o· 
lanacak benzi• ve •uot tevziat 
iti dofradaa fıietroya iaı• mOdilr· 
liltil tarafın.lan yapılacaktır. 

Basrı tra~ait yolundan 
istifade e~Uemiyer 

Bir iki haf tadanberi, lnriliz 
firmaları Baıra yel11ndan aif ola
rak mal teslim etmek hususun.la 
miifkülpeıent davranmaktadır!~. 
Dündenberi lnfihzler lura lı· 
maaından mal teslim etlemiye
ceklerini alakadarlara hıldirmiı· 
lerdır. Son rilnlerde Bura lama· 

01 va1ıtaıiyle yapılan &1keri ha· 
reket ymündea, Burada ticari 
itlerin dardut11 anlatılmaktadır. 
Bura limanının ltu ıuretle ka· 
panması üzerine, Bura tranıit 
7ola da bir allddet için faaliye
tiai taUl •t~ olaoakbr. 

Liyipzig Sergisine bir 
TUrk heretl gitti 

31 afustGsta açılacak elan La
yipzir aeriİsine iıtirak etmek üze
re şehrimiz faltrikalörlerinden mil· 
rekltep 8 kişilik bir heyet şehri· 
mizden ayrılmıştır. Bu heyet Li· 
yipz"ı scri:s;.ıi.ı tü~at resminde 
de Jaaaır ltulunacaktır. 

Kömür satışları sıkı kıntrıl 
ediliyor 

Fiyat Miirakebe teşkilatı kö· 
aaür satııları üzerinde ihtikara 
meydan vermemek için kontrol
lerini arttırmıştır. yapılan tet· 

kiklere l'Öre kayıklarla retirilip 
toptan olarak satılan kömürlere 
narhtan fazla fiat talep edildıti 
anlqılmıı ve b11 nevi ıatıı yapan 
Mzı kömürclller yakalanarak ad· 
liyeye tealim edilmittir. 

Gerek kayık' ve &"erebe ara· 
~alarla sa.hlan kö•ilrler toptan 
fıat haddıne dahil eltlufundan 
kömi\rün kiloaaıaun 5.5 kuruıtao 
satılması icap etmektedir. 

Macar - Türk ticareti 
Macar ırcaret ilemine menaup 

dört kiıilik bir heyet, şehrimize 
19lmi1tir. Macarlar, memleketi· 
mizdea ltazı mallar 1atın alacak· 
larciır. 

B:ı hosuıta temaslara da re· 
çihaiıtir. Aacak tebrimizdeki ti· 
caret ataşesi dokter Çiki hilen 
memleketinde balunduf 11ndan ma. 
bayaat için eaan rılmeıi bek· 
lumtktNir. 

~,-----------------
iDAREHANE •e MATBAA 

Galata, Eski Gümrik Caddeıl, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarebanemisde görtlıülilr 

Telefona 49442 

Poeta k.t... No. 1261 

·ı---------------~ 
meslekt Organıdır 

Tuncell 8•rlndırllk Dlrektor1111an .. e11ı 
fhaleai 20.8 941 tarihinde yapılmak Gzere •k•lltmeye koaalan 

Tunceli Viliyetl•de Seylthan Pülümür-Muti köprld yela•- Se· 
yithandan itibaren 27 000-31 000 ve 62 OtO - 70+000 ldlemet
relerinde yapılacak k111mlar iqaat1na mez.kQr ~ne ka4ar talip 
çıkmamıt oldutundan bu iutaat tekrar ekıiltmeye konalmQftar. 
Bu itin muhammen ketif bdeli 180000 liradır. 

Bu işe ~it evrak ve tartname ıunlardır: 
A - Eksiltme ıartnameıi, B - Mukavele projemi, C - Ba

yındırlık itleri renel ıartname.I, E - Şoıe ve k3prtiler f...r 
ıartnameıi, F - Sericlöprl, G - Grafik. 

H - lıtkliler bu ite enaktan t••e köprüler ıarname•lyle ba· 
yındırhk itleri genel t•rtnameainden maadasına 3 lira makabilia4e 
Tunceli nafıa müdürlütünden ıatın alabilirler. Şoıe n köprüler 
fenni f&rtnameıini ve bayınıbrhk itleri l'Hel tartnameıini fÖr•ek 
iltiyenler Tunceli Hfıa daire1lnde bedelsiz olarak sal'ebillrler. 

Eksiltme 10.9.941 çarıamba günfi Hat 15 te Tunceli nafıa mi· 
dürlütll blnaıında kapalı ıarf 11111llyle yapılacakbr. 

Eksiltmeye rirebilmek için htekllleria 10.2SO lira •••\kkat te· 
minat vermeıi ve aıaj'ldaki vesikaları hıls elap rö•term•i )izam. 
dır. 

A - İhale.len en az tatil rD•lerl hariç 3 f'ln evet Ta...U •i· 

l 
llyetine müracaat ederek it• girebilmek için alınmıt ehliyet YNl• 
kuı. 

B - Ticaret ve Hnayi e4uı ıicil nıikaaı. 
C - Bir defacle dnlete alt 40.000 liralık yol, köprü ve alre 

iıinin muvaffakiyetle ikmal etmlt oldatana 4alr veılka. 
Tekliflere yukanda yazılı .. atten bir ıaat eveline kadar Taa• 

celi nafıa dairesindeki eluiltme kemiıyGDu relılitfne ıaalrbaı maka
bllinde teslim edilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların niha
yet yukarıda yazılı saatte kadar r•lmit elması ve aıtbnaa. ebilt
me ve ihale kanuna unun mühür mumu ile iyice kapatılmıt el· 
ma11 liıımdır. 

Postada olacak gecikmeler kaltal eclilmea 

lst•nltul Deftertllarlllıntll•n : 
İstanbul Kadirrada Talebe Yarda ltlnaııada yaptınlaeak 7547 

lira 17 karuı ketffll ta•lr ifl; 1~.9.941 Pazartea ailnl ıaat IS ele 
Milli Emllk MüclOrlüjüade toplanacak olan kom' qoada açık eluilt· 
me ile ihale edileeektlr. MGaakua enakı Milli Emllk l.,_lact. 
l'Örtllebillr. Muvakkat teminat S52 liradır. l.telLlilerin en u bir ta· 
abhütte 5000 llralak in İf• benzer İf yapbklanaa dair iduelertııa· 
den abnmıt ve1aika m6ıtenUen lstanbal Villyetine mlraeaatla re.• 
mi tatil günleri hariç ihale tarlhlndeıı üç giin entl alınmıı ehil· 
yet n 19 n yılına ait Ticaret Odası veaikaıı lbr1Z etmeleri mak· 
tezidir. 

&Umer B•nk Umumi MU dDrlllUn .. m: 
• Karabiikte yapılacak naftalin fabrikuı inıaatı wahitli fiat eauile 

ve kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuıtur. 
lşbu inşaatın muhammen k"'tif bed·li 28,876,36 liradan ibarettir. 
Eksiltme evrakı 1.50 lira •ıakabilinfle Si•er Bank mumellt ıa· 

besind n alııınb ıir . 
Eksiltme 10 eyl(ll 1941 tarihine milsadif çarıamba rtln8 nat 16 

da Ankarada Silmer Bank Umumi Müdilrlifünden yapılacaktır. 
Muvakk•t teminat miktan 2, 165.73 lirachr. 
istekliler teklif evrakı meyanına, timdiye katlar yapmlf e14aldarı 

hu kabil işlere, bunların bedellerini!, firmanın teknik teııkilitının kim• 
lerclen teşekkül ettitiııe ve banrı bankalarla muamelede ltulunılalda· 
rına dair vesikaları koyacaklardır. 

Teklif mektublannı havi zarflar k•palı olarak ihale rünil nat Ue 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank umumi kitiltlitine 
teslim edilecektir. , 

Posta ile iÖnderılecek teklifler nıhayet ihale ıaatintlea ltir aut 
evveline kadar relmit ve urfan kanonl ıeldlde kapatılmıı oı.uı la
zımdır. Postada vaki olabilecek reclkmeler naıwı itilMra alıamıya• 
cakbr. 

Banka ıbaleyi icrada aerbeıttir. 

ilaçlar, Klinik ve. tapençlyarr allt, Haatlhını Lvz. 

Orman Kerum• • nel ac. aatan .Atm• KeMIQen••.._ı 
6000 adet 2 ve 600 ad•t 3 nu•aradaa oe .. a 12.000 2,5 metrelik 

katalarda olmak lzere lıGOO aciet kat·ktlt kapalı urf ualiyle ebiaa...1 
12 eylül 941 cama ailaO ... t U de Ankara .. Yeoitelair'• o,.... 
Korama Genel K. ltiaUIDP J•pılacaktır. 

Beher kat·klt'Oa tahıalo UJ•b j9 karat olap mavakbt temiaata 
531 liradu. 

Şartnamuini 16rmek Onre ber~lln iıtıeldiieria teklif .. ktwplannı 
ile beraber ihale saatındaıa bir saat evveline katlar ·koai•J•na venalf 
elmaları illa ohan11r. 

Elektrik, Havaaazı, Kalorifer (T asi sat ve Malz.J 
lç•I Pamuk ve Y •I TDrk Anenlm flrketlad•• 1 

120 ili 150 kilovatlık 380 volt 50 peryet ıalter Ye reziıtanıı ile 
beraber olmak tartiyle mlltamel YeJa yeni bir adet •ot6re ihtiyacı· 
mıs vardır. Mevcata olanların (lçpak - Merain) adresine acele fiyat 
t..Um mlcWeti •• ••ti{la clevir adecliyle baaak katrana tellemelttj .,. •. 
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lu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayecjeler Listesi 

Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 
l•ta•t. Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Gtımrllk ittiıalintie ltalıltbıne binaııntla yap. tamirat aç. eks. 1122 34 
Çatı in4. aç. eks. 6628 78 
Kanaliuıyen inf.: 140 m. > 800 81 
Davut Kadı mah. ~ilılerla la2'ım İnf. ışı > 459 -
Giresonda kirıir caza evi inşası (ıart. 180 krş) kapalı z. 35593 37 
lıt. Erkek liıeıi binası tamiri aç. elts. 2880 05 
Gemerek ıu tesisatı ili (temd.) paz. 24711 24 
Yel İnf. Ank.·SivribiHr arasında > 86:>3 74· 
Şoıe tamiri Aıık.-Aya4 Beypazarı Nallıhan yohı kapalı z. 41547 41 

ırasında 

Şoıe tamiri Ankara-Çubuk yolu arasında kapalı z. 133304 73 
Şose iof. Yeşilköy lytan okulu önünde aç. eks. 1192 24 
Hadımköyünde bulunan İnhisarlar binası tamiri • 1020 95 
Otobüı heldeme yerleri ioş. paz. 10504 75 

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt Hastahane Lvz. 

Sıbbi malzeme: 32 kalem (temd.) 
Ecza: 652 kalem 

Oksijen: 2000-2600 tüp 
Ekart6r eört dişli fÔZ için: 6 ad. 

kapalı z. 

paz. 
• 

10000 -

7670 -
132 -

Eleklfotk ... n .. zı-Kalorlfer (Tesisata we M.lzeme•I') 

Yeraltı lcablosa KBA: 2 kalem 282 m paz. 2084 -
Sirkeeide amirlik yiyecek ambarında ıofok hava te- aç. elta. 7266 60 

ıi11tı 

i t makinesi bir voltluk motöril paz. 

tJ er.uıcat, Elb4ae. Kundura Çamaflf, v. •· 

Er kuodarası 
Siyah yatlı k6sele: 175G k.·ıiyah vakete: 

-beyaz meıin: 100 k.. (temd.) 
Çamaıırhk bez: 450000 m. (lart. 648 kr.) 
Yerli llcivert kumaı: 350 m. 
Deniz: eri melboıatı : 4 kalem 

paz. 
150 le. • 

paz. 
aç. eks. 
aç. elcs. 

50000 -

m O 28 80 
m 6 12 
2951 -

Elbiselik llcivert komaı: 135 m. paltoluk kumaı: 54 m. > 796 50 
ve 243 -

Er kaputu 2000 ad. kapalı z. Beh 13 50 

lı c U1\ E, l l 11. 'l eve.şwı;.aı, Mutamb• Halıw.s. 

Sehpa ftlclinde portmanto: 50 ad, 
ı Kilim: 100000 ad. (tart. 1675 k.) 

paz. 

" 

Metl:ree ltlerl K1rtaalye • Yazıhane Levazunı 

lnıir Enternasyonal fuarı kataloto tabı ve ihzan aç. ekı. 

Kereste, Tabta ve ••lre 

Meıe veya dıj ~udak yarması araba parmafı: 24000 ad. aç. eks. 
·çıralı çam tahtası: 26 m3 

Çam kereıle: 17 kalem (tart 1 L.) kapalı z. 

Nakliyat, 8otaltma, YUkletme 

Kiremit nakli: 300·350 t, 
Taı naldiı 3000 m3 paz. 

M•hrukat, Benzin, Makine ~•ll•r• "• •· 

Meı• o4'un: ,8733 le. 
Odun: 866160 le. 
Odun: 1'l. t. 
Söaikok maden kömtıril: 40 t. 
Meşe odunu: 60 ·t. 
Mete lcömtırü: 3 t. 
Yazlık motör ya~ı: 2 t. 
Odun: 475 t. 

Mateterrlk 

Yeni tip mOvezzi çantası: 800 ati. 
Rakamlı ralvanize itaret çivisi: 600000 ad. 
Kamyon: 10 ad. (yHİ veya müstamel 3 .. 4 tonluk 

n karoıeriıi 3,80-4 m tulünde) 
Palaska kayışı 11 bin ad. 
Kaıık 600 ad.: çatal 600 ad. 
Kanuiçe 2800 m.: toka 20000 ad.: mtıhilr kurt ınu 

10 k. balya ipi 70 it. kınnap 25 it. (temd) 
Bayrak direei yap. 10 ad. 
Et oakliy" motörlerine yap. madeni safralar 
Kire9 250-300 t. 
Muz:ika aleti tamiri 10 kalem nota sebpatı: 

obova hmışı 50 ad. 
Balık atı iplikleri 
Katrıııolı Ye katranıız adt kenevir halat 8 t. 
Sllpilrr• kllçük 10000 ad. büyük 5000 ad. 

En1ıtl, 2at-he, lt, &ebae, y, •· 

K. ot: 44 t• saman 30 t. 
Nohut 10 t. 

100 ad. 

aç. ekı. 

kapalı z. 
aç, eks. 

• 
• 
• 

paz. 
kapalı z. 

kapalı z. 
> 

kapalı z. 
paz. 

> 

aç. eks. 
> 

paz. 

• 
kapalı z. 
aç. ek•. 

paz. 
tt 

beh. 3 35 

1200 -

179880 -

34647 -
1080 -
1280 -
750 -
150 -
950 -

11600 -
18000 -

20900 -

2000 -

700 -
1500 -

680 50 

10297 81 
13200 -
2450 -

4130 -

Teminat Müracaat yeri 

84 18 İzmir Defterdarhfı 
497 16 Antakya lhlediyoai 

60 10 lzmir Belediyesi 
34 ~2 Borsa Beletiiyesi 

2669 50 Gireson Nafıa Mtıd. 
217 - İst. Nafıa Müci. 

1853 - Sıvas iskan Müd. 
Ank. V alilig-i 

3116 06 " 

7915 24 Ank.. Valilifi 
89 42 lst. ~elediyesi 
77- .. 

• 787 85 Anlt. Belediye:ıi 

Afyoolcarahi11r Belediyesi 
750 - Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vele. 

Mrk. Hıfzıssıhha Enstitüsü SAK 
1!5 50 Aık. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
20 - Tophane Lvz. SAK. 

312 60 D. D. Yelları Haydarpaı,a 
545 - Tophane Lvz. SAK 

> 

7500 - Borsa Tophane Aık. SAK 
İzmir Silah Fabrikası SAK 

M. M. Vekaleti SAK 
160 65 Bornova Ziraat Mektelııi Müd. 
221 32 Gtimrilk Muhafaza Gen. Kemut. 

lıt. SAK 
18 - Hayvan Saflık Mem. ve "'Nalbant 

Mektebi Mlld. 
2025 - Orman Koruma Genel Komut. SAK 

Anlr. 

Ankara Lvz. ASK. 
M.M. V. SAK 

90 - İzmir Belediyesi 

lzmir Silah Fabrikası 

10244 - D. D. Yolları Ank. ve Eskişehir ve 
H.paşa Vezneleri 

C. H. P. Ank. Viliyeti 

133 - Konya Vilayeti 
2600 - Urfa Gümrük Mu haf aza Kıt ası SAK 

81 - Bursa Belediyesi 
106 - > 

56 25 Burıa Orman Mektebi SAK. 
11 25 • 
72 - Ank. Belediyesi 

D. O. Yolları SAK Ank. ve H.paşa 
işletme Kom. 

870 - lıt. P. T. T. Müd. 
1350 - a. D. Yolları Haydarpaşa 

Sümer Bank Selluloz Sanayi Mües· 
ıeseıi 1at, 

1568 - Erzurum Ask. SAK. 
Ank. Lvz. SAK 

300 - lst. Orman Koruma SAK 

52 50 lst. Belediyesi 
112 50 • 

C. H. P. Ankara Vilayeti 
51 04 Tophane Lvz. SAK 

1544 67 • 
990 - O. D. Y. H.paşa 
183 75 c 

309 75 Harta U. Müd. Anlc. 
240 - Çorlu Ask. SAK 

Günü Saat 

• 

12-j-41 15 -
8-9-41 11 -

10-9-41 1, -
4.9.41 15 30 

26·9-41 16 -
16·9·41 15 -

26-8-4litib. 1 ay İ 
15-9-41 15 - ' 
15-9·41 15 -

. 
1 
~ 

15-9-41 15 -
15-9-41 14 -
15·9·41 14 -
2-9-41 10 30. 

29·8-41 15 -
1 ay zarfında 

5-9-41 14 30 
4·9-41 16 -

3-9-41 14 -
4-9-41 14 -

~ 

5·9-41 14 30 ı 

3-9-41 11 -
1 ay içinde 

• 29·8-41 10 -
9·9·4l 15 -
5-9-41 15 -

16-9-41 14 -

15-9-41 15 -

2·9·41 10 -
3-9-41 11 -

10-9-41 16 -

1 ay zufında 

15-9-41 15 30 

1-9·41 17 -
1-9-41 17 -

15-9-41 ıs -
15-9·41 10 -
4-9·41 15 -
4-9·41 15 -

10-9·41 14 -
10-9-41 14 -
2-9-41 ıo 30 

15-9-41 16 -

17-9-41 15 -
26·9-41 15 30 
2-9-4le kadar 

13-9-41 11 -
:l-9-41 11 -
2-9-41 15 -

15-9-41 14 -
15-9-41 14 -
1-9-41 17 -
4-9-41 15 -

3-9-41 15 30 
15-9·41 15 -
15-9-41 11 -

10-9-41 10 -
5·9·41 l~ -

' 

İstanbul Belediyesinden: 

Tabm. bed. ilk. Tem 

57 50 4 31 Kanmpaşada Kadı Mehmet mahallesioİD k 
köy cadtiesinde 2'·31 numaralı ev ali 

nın sahil· ' 
345 10 25 88 Kasımpaşada Kadı Mehmet mahallesioirı 

çeım• sekafıoda 1 numaralı ev ank• 
satııı . 

31' 70 23 75 Kasımpaşada Kadı Mehmet mahallesiniıı 
köy ıokafıoda 46-4 ·50 No. lu 4 ev • 
zının satışı. 

370 00 27 75 Unkapanında Kasap Deıairhun 
Unkapanı cadcie.siode 130-132 
ve odalı dükkin ankazının satışı. 

300 00 ı2 50 Unkapanındn Kasap Demirhun maballS 
Unkapanı caddesinde 122·124-ı2e·12 
lu 4 dükkan ankazının satışı . 

80 00 6 00 Unkapanında Kasap Demirbun mabılle' 
Unkapanı caddesinde 134 No. lu kiri1

1 

dalı dükkan anka:unın 1atışı. 

60 00 4 50 Unkapanında Kasap Domirhun mahalle! 
Unk.apanı cad esinde 15 .! No. lu d6 

ankuının aatışı . 
90 00 6 75 Unkapanında Kasap Demirhun mahıll ı 

Unkapanı cad esinde 146 No. lu dO 
ankazının Htışı. 

79 00 5 92 Unk panıntla Kasap Demirhun mahalle 
Unkllpanı cad esinde 150 No. lu dil 
ankazının ııatışı J 

79 00 5 92 Unkapanıııda Kasap Demirhun mahatl 
Unkapanı caddesinde 148 No. Ju dO~ 
ankazının satışı. 

25 19 1 89 f.minönünde Çele9i oğlu Alaeltin aıab• 
nin Yani cami avluıında 140 nuaııralı 
kinın bedmiııden çıkan ankazın sat•f1

' 

Tahmin bedelleri ile teminat mikdarları yukarda yaııb ~ 
ayrı ayrı pazarlığa kenulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 
melAt Mödürlüfü kaleminli.e gir!ilebilir. İhale 2. 9. S)4l 
günü saat H de Daimi Encümende yapılacaktır. Tnliple~ 
minat makbuz veya mektuplarile ihale riln{i muayyen saatte 
Encürnentie 9ulllnmaları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Erzurum Aake ·I Satmalm Komisyonu net•" 
Beher çifti 925 kuru,tan 13300 çift fotin pazarlıkla yap 1 

hr. ~ 
Pazarlığı 2.9 941 salı günü saat 10 da Erzurum Sa. A1• 

yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 123025 lira ve kati teminat 7402 liradıt 
F otinlere ait evsaf ve f&rtname Ko. da rörülür. 
isteklilerin teminat mnkbuzlarile Ko. na mfiracaatları. 

Bahkeslr Askeri Satlnalma Komi•yenund•11 

Beher çiftine 10 lira fiyat tahmin edilen 6 bin çift er ~ıı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 15.9.941 pazartesi günü saat 16 da Balıkesir 
komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli üzerinden muvakkat teminat miktarı 
radır. 

Evsaf ve ,artlarını rörmek istiyenler Ankara, litanbul 
amirlikleri satın alma komisyonunlarmdn ve Balıkesir satın•! 
misyonunda görülebilii. 

Postada gecikmeler muteber değildir. 

SUmer Bank Blrleştk YUn lplill ve Dekurı'
ve Sunölpek Fabrikala r ı MUea• ••lnd•"' 

Fabrikalarımız işçi leri için nüınuneleri Üj:fterdar fııbrı• 
mevcut olan 5000 aded i~ elbiselerinin malzemesi olan beıfef 
ıesem"iz tarafından verile~ek im~lı!:si e.kıiltme ile ve kap•:: 
teklifte bulunulmak suretıle talıblısıne ıbale olunarak yaptıf1 

1h~lele 8 eylül 941 tarihine rastlayan pazartesi günü sıı•t 
yapılacaklır. 

Taliplaıin bu ıaatlen evvel teklifleri havi lcııpalı zırfları0~ 
SE•semiz muhaberat servisine tevdi etmeleri ve teminat ak9efl 
75 lirayı makbuz mukabilinde milesse10miz vezneıine tevdi 
ve nümuncleri Defterdar fabrikasında görmeleri lazımdır. f 

Bu 5000 e bioıe grup halinde olarak da ihale edilebilec' 
müessesemiz ihaleyi yapıp yapınamakta da ııerbesttir. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halı v. s. 

Ankara L.,vazım AmlrllQı Satınalma KomlstP" 
Komisyonda mevcut evsaf ve nürounelerine göre 120 t•~' 

alınacaktır. Beher takım perdenin muhammen fiyat 27 lir• t 
hammen bedeli 3240 lira olup kati teminatı 486 liradır. 

ihalesi 5.9.941 cuma günü saat 15 tedir. Taliplerin ıı6_, 
evsafı görmek üzere her gün Komisyona gelmeleri. 

Kereste, Tahta ve saira .. 
latanb1.1I Levzım Amlrlğl Satmalm Kemlsyo~ 
Seherine 250 kuruş tahmin edilen beheri iki porÇ• 

ret 6368 adet mahruti çadır direği alınacaktır. Pazarlıkl• 1 

9.9.941 Salı günü saat 14 de Tophanede 1 t. Lv. amirliği ;' 
komisyonunda yapılacaktır. 1 

iık teminatı 1194 liradır. Nü :nunesi komisyonda görüllif• 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Ankara P. P. T. MUdUrlUQUnden : 
20 lira aylık muhammen bedelli K. Yoııat iıtasyoo pt' 



... iS 
le 

t. 
•lt111 ( 

r 29 teıad) 
s t. t. 

45 kalem 
t. 

pa:ıı:. 

> 

.. 
• 
> 

> 
) 

, 
:ıt 

• 
,. 
, 
• 
• 
> 

paz. 

• 
> 

aç. eks. 
paz. 

• , 
• 

kapalı z. 

• 
paz. 

" 
kapalı z. 
paz. 

.. 

> 

15000 -

41160 -
15000 -

. 9000 -
15000 -
27690 -
54600 -
2ıt.f0 -

k. o 90 
834000 -

k. o 45 

21360 -

92070 -
207887 -

MONAKASA GA!!T!S1 

1125 - Ardahan A:ık. SAK 

360 - > 

270 - • . 
Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank . 
Aok. Valiliği 

Ank. Çocıuk İ!ilah Evi SAK 
TGphane Lvz. SAK 

, 
6174 - Bursa Tophane Ask. $AK 
1125 - Ardahan Aık. SAK 
1350 - Çorlu 1040 Ask. SAK 
1125 - Ardahan Ask. SAK 

2076 75 • 
4095 - .. 
3240 - Trabzon Ask. SAK 

Bursa Ask. SAK. 

2700 -

> 

Bursa Orman Mektebi SAK 
Deniz Lvz. SAK Kaııaıpaşa 

> 

Topkapı Maltepesi A!ik. SAK 
> 

> 

> 

lst. Komut. SAK Fınclıklı 

1602 - Urla Gümrük Muhafaza Kıtası SAK 
1200 - Çorlu Ask. SAK 

Babaeski Aık. SAK. 

5854 - Mutia Ask. SAK. 
16645 - » 

10-9-41 14 -
5-9-41 15 30 
5-9-41 15 30 
1·9·4le kadar ' 

lllnlar, Emirler, Tebliller ı 

İstanbul Fiyat Murakabe KemisyonuR~an : 
1 ay zarfında 102 numaralı ilin: 

26·9-41 
5.9.41 
2-9-41 
5-9-41 

10-9-41 
5·9-41 

10-9-41 
10-9-41 
10-9-41 

6-9-41 
1·9·41 
2-9-41 
3·9·41 

10-!1-41 
1-9-41 
1·9-41 
4-9·41 
4·9-41 

19·9-41 
19 9-41 
29-8-41 
29-8-41 
15·9-41 

15 -
14 -
15 4<ı 

15 -
15 -
11 30 
16 -
10 -

5 8.941 tarihli ve 91 numaralı ilanla lteyannameye tilti t•tulmuı 
olıın bı Omum muhabere vesaiti askerlik anntaka komutanlıfına tiev• 
redılec ğinden beyanname varmiş olanların liıı.t tesbit ettirmek üsere 
t"\ r kı ınusbitelerile birlikte 2.9.941 tarihine kanar Fiyat Mürakebe 
Bürosuna müracaatları milli kerunma kanununun veuliti ulihiyete is
tineden ilan olunur. 

( ______ E_m_ı_a_k __ A_'_'_m ___ s_a_t•_m ___ İ_ş_ıe_r_i ____ ) 

Satılık Emllk 

9-
11 -
15 -
15 -
15 -
14 -
14 _ Cinsi Kıymeti Teminatı Mevkii Müracaat Tarih 

14 30 Yeri 

15 - ---- ---- ------------------------
11 _ Arsa 1200 -
11 - 7999.65 
16 - metrem2 

10 30 
11 30 

11 -
15 30 

Arsa 
ve ahşap 
ev 94 

16 - metr~m2 
15 -
ıs -

580 -

17 - Dükki· 3479 -

- - Bakırköy, Kartaltepe ea· Emlik ve 11.f.41 10 
ki Kariye ustü, yeni ln- Eytam &ank. 
cirlı çiftliği eıki, yeni 

15, 16 sayılı 

Beyetlu, Paıaıaltı Mah. 
Dolapdere Catl. veMey· 
va Sok. eski 276-276 
mükerrer yeni 278·28() 
pafta 56, ada 632 par

ıel 12· 13 sayılı 

" lt9.4110 

• 11.9.41 10 

kapalı z. 86~68 -

Urfa Ask. SAK 
5574 - lz111ir Lvz. SAK 

Gireson Ask. SAK 

1·9 41 
10·9·41 
11-9-41 
ıı-~·41 

W-9-41 
15-9-41 
15·9·41 

16 - nın 55/ 
10 - 120hiı. 

- - Beyoğlu, Hüseyin ağa 
Mah. lstiklil Cad. eı-

ı 

ki 141, 143, yeni 163, 

" 

~~· ~ Uzayedeler 
lst. Belediyesi 2-9-41 14 -~lla ev ankadarı paz. 

i k ~ıılcaı.!arı kapalı z. 6575 - 515 64 :t iı-9-41 
4-9-41 

15 -
15 30 

165 ııumaralı Hacı Meh· 
•et Çelebi ve Baltacı 
oğlu dQkklnı aemelde 
Arif bakkal redikle
rinden anoak Baltaeıot
ln ıedifinden münkalip 

l ı.ı ' Ilı: 1046 ad.·mektepli kordonu: 1247 ad. paz. 271 55 Tophane Lvz. SAK 
15-9·41 14 - - Eminönü, Mubıine Ha

tun Mah. Telli odalar 
ve MDste~ar Sek. eski 
2 yeni 11 pafta ll3, a· 
ca 703, parael 4 aayılı 

Beyotlu Yazıcı cMüey· 
yel zade> Mah. Makri 

oğlu çıkmazı, yeni Ta· 
tar beyi Sok. eski 46 

e1' ~ı aç. art. 1100 - 6l 50 ls t. Beletliyesi Arsa 510 -
15-9-41 14 -

" 11.9.4110 . ·~~ ,. 659 - 48 75 > 170 m2 
15·9-41 14 -

ıf (l' > 771 20 57 84 .. 
tnı etya • 

h11111ıı-. 
illi •dıtından müddet 10 ıün uzatılmıştır. Eltsiltıııe 2.9.941 
~'ta '~t 15 de yapılacatından taliplerin o ıün Evkaf Apt. kat 

· T. T. Mücförlüğü binasındaki KGınisyona müracaatları. 

hıt leın. 
7&3 68 

latanbul Beletllyeslnden 

l!t. Gümrükleri Baımüd. 

D. hmlr Yolları ı,ıetmesl U. MUdUrıuıun .. en: 

Muhammen bedeli 50 \,in lira olan 71 kalem muzayyak hnva alet
leri 10 birinci teşrin 941 cuma fÜnÜ salit 15 de teahhüdfinü ifa et· 

Apartı- 1479 -
man 4/30 
his. 

meyen milteıhlıidi namına açık eksiltme usulli ile Ankarada idare bi- Karıir 
oası~da satın alınacaktır. ev 

3010 -

lu işe girmek isteyenlerin 3750 liralık muvakkat temi nal ile kanu-
nun tayin eltili vesikaları ve teklifleri aynı ıün saat 14 e kadar 

> 11.t.41 10 

yeni 30 sayılı 

" 11.t.41 10 

Şehir çöpleriain denize dökülmesi işinde kulla· 
nılmak üzere iç ay aaiiddetle kiranalacak ına· 
vuna ve er ta kayıklar. 

lu,111isyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1 liraya Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-

- Beyeğlu, eski Kaaer

hatun, yeni Kalyoncu· 
kullutn Mah. Maymun 
Sok. uki 2, yeni 5 
taj, ~ pafta, 18 ada, 
448 parsel 6 aayılı 33 

8eyoğlu, Kamerhatan 
Mah. Aynalı çe.JıH so· 
katı eski 14, 16 yeni 
12 taj 12, pafta 16 a· 
da 430, parsel 2 sayılı 

Belediye ciaire, ıuae n mevkileriyle sıblai teıek· 
küller ve sair •öesıesat için alınacak kolc 

1~11ıi11 b kömürünün nakli iti• . 
'trı ttlelleri ile ilk teminat mikclarları yukarıda yazılı ııler 
h t'~ı.rhta konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muımelit mü· 
i t 11: 'illinde rörüld,ilir. lhale 2.9.941 salı fÜnÜ saat 14 te 
llları İlıraenste yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
lrj l Ve. it.ok kömürü nakli iti için 941 yılına ait Ticaret odası 

• J e •hale ıünü muayyen saatte 9aimi Encümende bulun-

fUkat. 
"" Benzin, Makina ya~ıarı 
bi~~. llaıtepe Askeri Satınalma Kemlsyenunden : 
~il ~ralık •dun pa:ıarlıltla ıahn alınacaktır. 
1111 

11 
ar nıeıe veya gürgen veyahut ikisi karışık olaoaktır. Beher 

• llluha 'af v h IJltDen bedeli 1,60 kuruştur. 
törü~, ~•.usi tartlar Topkapı Maltepe aakeri satın alma komiıyo· 
,_. bılır. 

~tildı 2·'·~41 ıalı aünü saat 10 da yapılacaktır. Kati teminatı 
ır. • 

--..... -aJıQı. •'An TUmen S•t1nalma Keml•yenundan : 
~,~~lnen beher kılosu 2 kuruş 93 santimden 350 ton Simikolt kö· 

L 1 Zarf llq•ııııra uıulile satın alınacaktır. • 
'rt,, en bedeli 10255 lira muvakkat teminatı 770 liradır. 

1 lrleıi k . 
• "i i •ıaısyenumuzda mevcuttur. 
illi"' E.ytaı 941 tarih ve Cumartesi ıünü saat 11 de Samsun 

t .ıonu 
etli} . l:lnzun bulundutu mahalde yapılacaktır. 

etln 1. l L 'ıııııı:ı 11ı. nıeı.kQr iÜn ye ıaat 10 a kadar teklıf medup arını .... 
Vermeleri. 

b. ' •••aıt Aakerl Satın Alma Keml•yenundan : 
~ b.,, kıle odun kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtıır. Şartna· 
·ll~Qıılin koaıiıyGnda fGrÜlir. 
~•ilt lllle.n bedeli 16000 lira ye muvakkat teminatı 1200 liraeır. 
~Qı:eaı l5. 9. 941 pazartesi 2ünü ıaat 15 te O. Beyazit 1atın 

32 i Yonuuda yapılacaktır lsteklileri11 belli ıün ve saatte kanu-
lt ncı . . l 

ille , llladaeıi muciltiuce hazırlıyacaldarı teklıt mektup arını 
•atınd b' . 1 -en ır saat evvel komııyooa verme erı. 

ut 
&farrık 

~ 1" Opkapı Maltepe Askeri Satınalma: 
'~iay00 Komlaronunda . 
\t~ını el. llleYıcut nümuneai veçbile yapılmak şartıle 800 adet 

~ 'z nı 'kPaı.arlılc.la alınacaktır. Oortte !&irinden asatı olmak üzere 
il"111n ı ~~ta talıp olanlara da kısıın kısım ihalesi yapılabilecelı:.tir. 
L •il L • t 

lıt ~'lllia evıaf ve huauıi .ıar•ları T opkapı Maltepe aıa.erı sa ın 
1eıi ı.~onQnda ıörülebilir.· 

l',k.rrıır '941 Pazartesi ıünü saat 15 de komisyonda yapılacaktır. 
edeeek fiat iizerindeo teminatı kat'iJPİ alınacaktır. 

maktadır. 

M. M. v. Hava S•tınalma Ke111lsyonundan: 

16 bin ad~t muhtelif numarada bezli demir zımpara kağıdı pazar· 

hkla satın alın•caktır. Muhammen bedeli 1440 lira olup kati teminatı 
216 liradır. t'azıırlıfı 2.9.941 salı günü saat 10 da Ankara'da Hava 

satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi komisyonda ıörülebilir. isteklilerin muayyen gün ve 

saatte kemisyonda bulunmaları. 

• Bir adet sepetsiz metosiklet pazarlıkta satın alınacaktır. Mu
ha:111:0 bedeli 650 lira olup kati teminah 97,5 liradır. 

Pazarhfı 2.9.941 sah rünü saat 11 de Ankarada Hava satınalma 
kemiıynnunda yal)ılacıktır. Şartnamesi komisyonda görillebilir. istek· 
lilerin muayyen giln ve saatte komısyonda bulunmaları. 

o. o. Yolları d ı,ıetme MUdUrlUIUnden: 

FeV2'İpaşa-Malatya hattı üzerinde Klın. 57-900 ili 58 deki 
ocaklarından olmak ıartile 534 34 metre mikabı Muellen tetue 

taş 

taşl 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. · 

Eksiltme 3.9.941 çarşaml&a günü saat 15 de Malatyada 5 inci 
işletme müdürlüğü .. inasıocfa yapılacaktır. 

Muhammen bedel 5798 liradır. 
Muvakkat teminat 435 liradır. 
lsteltlilerin 2490 sayılı kauunun şartname ve mukavelename tarifah 

dairesinde izhar edecekleri teklif mektupları ve muvaltkat teminata 
ait makl&uz veya banka mektubu ile tayin edilen 2ün ve saatten l&ir 
saat evveline kadar 5 inci iıletme, arttırma ve eksiltme komisyonuna 
vermeleri lizımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavelenıme işletme kaleminden i11tek· 
lilere parasız veri\ir · • • • 

800 adet yeni tip müvezzi çantası 

Müd. ilinlaMna. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

alınacaktır. Bak: p. T. T. 

latanbu• Beledlyealnd•n: 
Oarüliceze miiessesesi için 4iefaten teslim edilınık suretiyle satın 

alınacak pirinç, kuru fasulya mercıinaek, kuru üzilm, salça, nohut ve 
kuru bamya 2490 numaralı kanunun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına 
iÖre pa:aarlıta konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 11870 lira ve 
ilk t~minah 890 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdü lütll ka· 
lemiııde görülebilir. lhale 5.,.941 Cuma günü saat 14 te Oııimi En-

ümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
~e 941 yılına ait Ticaret Odası ve1ikalariyle ihale ıünii muayyen saat

te Daimi Encümende bulunmaları. 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

Kirrir 
aparh· 
manto 
1/8 his. 

Arsa 
712,25 
m2 

Arsa 
27 m2 

3446 -

2849 -

405 -

BeyoğluKocatepe Mah. 
Uuvardıbi ve Sazlıde· 

re sokağı bili sayıh 

pafta 50, ada 626 par· 
sel 6 sayılı 

- - Fatih Hüsam ltey Mıh. 
Haydar bey Cad. eski 
5 pafta 230, ada 2172 

pr.rs ı 4,, sır .lı 

,. tl.f.411e 

> ll.9.4110 

, 11.9.4111 

--....-.-.--·~-· -·~ -·-~-. ..__. _.._._ .... ~- - --·--
İS:TAN BUL' BELEDİYESİNDEN . . 

Tahm. bed. 

2575,77 

570,00 

- ·------------ - -

l ık tem. 

193,18 

42,75 

Kadıköyünde Oımanafa mahallesinin Hay
darpaşa caddesinde 2 Parsel ve 12-18-30-28 
kapı numaralı dükkln ankazının satııı. 

Beyoğlunda Bedrett in mahallesinin Yolcu• 
zade lskender ıokağıoda 41-43-1 numaralı 
ev ankazının satışı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yuılı ilci 
parça ankaz satılmak üzere ayn ayrı açık arttırmaya kenulmuıtur. 
Şartnameleri Zııbıt ve Muamelat Müaürlüfü kaleminae r&rlllebilir. 1-
hale 2.9.941 sah günü saat 14 de Daimi Encümende yapalaczaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale 2llnil muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7109) 

lstan~ul P. T. T. Müdürlüğünden 
ldare ihtiyacı için 800 adet yeni tip 11ıüveui çantuının alımı ka· 

palı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 
Eksiltme 17.9.941 ça•şamba ıaat 15 de BByilk postahane bin111 

birinci katında P.T.T. Müdürlüğü İdari muavinlik eaaiında toplana· 
cak alım satım komisyonanda yapılacaktır. 

Multamm'n bedeli 11600 lira, muvakkat teminat 871 liradır. istek· 
lilerin tıpe esas nümum.yi ve alıma eaaı fenni ve ekıiltme ıartname• 
lerini ıörmek ve muvakkat teminatlarrnı yatırmak ilz~ro !alış•a r~n
lerinde mukOr mudil lük idarı kalem levazım kısmına, eklılt•e 1aatın• 
d n bir saat ~vveline kadar kanunun tarifine göre hazırlam11 olmaları 
ı:zım ıelen mektuplarını teklif mektub11, 941 senesi içla m•teber ti• 
caret odası veıikası, muvakkat teminat makbuzu veya 1'anka 111elttu· 
bunu muhtevi olarak yukarda ismi geçen komiıyon baıkanlıfına numa-
ralı makbuz makabilhıde tevdi eylemeleri. (7625) 
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Tableau Synoptiqua des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Pris: Caution. Lieux a'adjudication et du 

Cahier deıı Charreıı Jours Heures e.stimatif provisoire 

~lljullio•tions au Rabais 

CenatrucUena-R6paratlon-Trav. Publlca-Mat6rlel ile Conatructlen·Carteıra11hle 

Reapr. aitisse pecherie contigae a la Deuane Publique 1122 34 84 18 Oefteraarat İzmir 12-~l 15 -
S-9-41 11 -

10-9-41 16 -
4-9-41 15 30 

Conıtr. toit Publique '628 78 497 16 Muııicipalite Antakya 
Censtr. canaliaati•n: 140 m. .. 800 81 60 10 Municipalite lzmir 
Cooıtr. canaliıatiGn avec des ltuse.s au quartier > 459 - 34 42 Municipalite Bursa 

Cavutkadı 
Cenıtr. maison penale en maçoıınerie 

180 P.) 
Repar. lııiti11e lycı!e rarçon İst. 
lnıtal. d'eau i Gemerek (ai.) 

(Cah. eh. Pli cach. 

Publique 
Gre a gre 

35593 37 

2880 05 
24711 24 

2669 50 Dir. Trav. Pub. Gireson 26-9-41 16 -

217 - Dir. Trav. Pua. lst. 16-9-41 15 -
1853 - Dir. Etablissement 1 mois a parlir du 26·8·41 

lmmirres Sivas 
Cenıtr. reule entre Ankara et Sivrihisar • 8653 74 Vilayet Ankara 15-9-41 

15·,·41 
15-9-41 
15-9-41 
15·,·41 

15 -
ıs -
15 -

Repar. chau11ee entre Ank.-Ayaş·Beypazar el Nallıhan Pli cach. 415'47 41 3116 06 > 

Repar. reute entre Ank.·Çubuk • 133304 73 7915 24 • 
Conıtr. cbaussee devant l'ecole İytan a Yeşilköy Publique 1192 24 89 4'.l Cem. Perm. Muaicip. İstanbul 14 -

14 -Repar. aiti11e Meııepole.s a Hadımltöy • 1020 95 77 - > 

Conatr. lieux tl'attente pr autobuı Gre i gre 10504 75 787 85 Municipalite Ankara 2·9·41 10 30 

Pred11lta Chlmlques et Ph•rm•ceutlques·lnstrument• Senltalres-Pournlture pour Ho111taux 
Articlea ıanitaires: 3:2 lots (ai) Manicip. Afyctn 29·8·41 15 -
Prociuitı pharmaoetiques: 652 Jot.s Pli cach. 10000 - 750 - C. A. 1nstitut Hniiıte au Min. sanı 1 mois 

O.yene: 2000-2600 tul:ı~ Gre a gre 7670 -
iearteur a 4 elentı pr. J'eeil: ' p. > 132 -

11!16ctrlclt6·8az-Cheffal• Central (lnatellatlon et Mat6rlel 
CibJe ıouterrraio K. B. A.: 2 lota 282 m. Gre il gre 2084 -
loıtall. depôt friıorifique au aepôt de previsionı Publiqtıe 7266 60 

de l'lntend. i Sirkeci 
Moteur d'uo volt pr. machine i lıicher la viande Gre i rre 

Habllle"'ent • Chauaaures - Tlaaua - Culrs 
~hao11ureı pr ıoldats 
Cair noir rrai11cux: 1750 k., vachette noire: 150 k. 

peau blanche: 100 k. (aj) 
Teile pr linge: 450900 ın. (cah, eh. 648 P.) 
Etoffe bleue indirene: 350 m. 
Habitı pr. marina: 4 lotı 

Etoffe bleu pr. habih: 135 m. id pr. pıletolı: 54 m. 

Gre il l? re 50000 -
.. 

Gre a gre le m. O 28 80 
Publique le m. 6 12 

• 2951 -
, 796 50 

et 243 -
Capote1 pr. ıolatı: 2000 p. Pli cach. la p. 13 50 

Ameubl•ment peur Halıtltatlon et Bureaux-Taplsserle ete. 
Porte·manteau en ferme de chevalet: 50 p. Gre a ıre 
Tapiı (kilim): 100000 p. (Cıh. eh. 1675 P.) • la p. 3 35 

Hygieae et Assi.st. Soc. Ank. 
115 50 Coın. Acil. ]!)ir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 5-9-41 14 30 
20 - C. A . lntend Milit. Tophane 4·9-4'1 16 -

312 60 lere f.xploit. Ch. Fer. Etat H. p:ışa 

545 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

.. 

3·9·41 14 -
4-9-41 14 -

5.9.41 14 30 

7500 - Com, Ach. Milit. a Tophane de Bursa 3·9·41 11 -
Com. Ach. Fabr. Armes lzmir danı 1 meis 

Cem. Ach. Min. Qef. Nat. Anlc. 29·8·41 10 -
160 65 Dir. Ecole Agricole Bornova 9·9·41 15 -
221 32 Com. Ach. Command. Surv. Douan. lst. 5-9-41 15 -

18 - Dir. f.cole Veterinaire et Mareohal 16·9·41 14 -
Ferrant 

2025 - C. A. Comm. Gen. Prot. Forcts Ank. 15·9·41 15 -

Cem. Ach. lntend. Milit. Ank. 
Com. Aeh. Min. Def. Nat. Aak. 

2-9·41 10 -
3-9-41 11 -

Trave•ux d'lmprlmerle • Papeterlo - Fournlture de Bureaux 
İmpression utaloru• foire internationale İzmir Publique 1200 - 90 - Muni'ip. lzmir 10-9·41 16 -

l!ols ile Con.tructlan. Pl•nchea, Charpente 
Boiı de ebene ou de frene : 24000 p. - planche en Publique Coııı . Ach. Fab. Armes lzınir dııns 1 mois 

aapin reıineux: 20 m3 

Boiı de conıtr. en aapin: 17 lotı (Cah. eh. 1 L.) Pli cach. 179880 - 10244 - Adm. G4n. Ch. Fer &tat Ank. Cai.s- l:>-9-41 15 30 

Tranapert - Char9ement - D6ch•rıement 
Transport tuileı: 300-350 t. 
Tranıporta pierrea: 3000 m3 Gre i ıre 

Gemlıtuatlble • Cerburent - Hulle• 
Bolı: 72 t. 
S.•i·coke: 40 t. 
Boiı ele ch~ne: 60 t. 
Charbon de beiı: 3 t. 
Boiı de chhe: 78733 k. 
Boiı: 86<>160 k. 
Haile d' ete pr. moteur: 2 t. 
Boiı: 475 t. .... ,. 
Sac aeuveau type pr. facteur de Ia poıte: 800 p. 
Clouı de ıiınal ıalnniıe avec chiffre: 600000 p. 
CamieD neuf eu uaare de 3-4 t.·ayant une carros.se-

rie de 3,80-4 •• ae lonıueur: 10 p. 
Repar. inıtrumenta de maıique: 10 lots, clıevaleb: 

100 p., roıeau obon: SO p. 
Fili pr filetı de ~ohe 
Cortle ord. en chanvre reacirennee et non: 8 t. 
Balai pelit: 10000 p.- id ~rand: 5000 p. 
Ceurrole de ceinture: 11000 p. 
Cuiller: 600 p.- fourchetto.s: 600 p. 
(.;aoavu: 2800 m.· boucleı: 20000 p.- plomh a oa• 

cheter: 10 k.· corcle pr bılleı : 70 k. - ficelloı 
25 k. {aj.) 

Poteau pr drapeau: 10 p. 
Pitcea metalliqueı pr moteura de tranıporta de 

viande1 
Cbaax: 2S0-300 t. 

Pobliqae 

" 
" 
• 
• 

Pli cach. 
Gre i ~e 
Pli cach. 

Pli cacb. 

Gre i rre 

• 
Pli cach. 
Publique 
Pli cach. 
Cre il a-re 

> 

Publlque 
• 

1080 -
1280 -
750 -
150 -

34647 -
950 -

11600 -
18000 -

680 50 

10297 81 
13200 -

2450 -
20900 -

20000 -

700 -
1!00 -

ıes Eskişehir et H. paşa 

Presid Parti Rip. Pop. Ank. 
> 

81 - Municip. Bursa 
106 - > 

56 25 Oem. Ach. Ecole Fore4tiere Buru 
11 25 > 

133 - Vilayet Konya 
2600 - C. A. Unite Surv. Douan. Urfa 

72 - Municip. Ankara 
2 eme Exploit. Cb. Fer Etıt Ank. et 

H. paşa 

1·9-41 17 -
1-9-41 17 -

4-9·41 
4-9-41 

10·9·41 
10-9-41 
15-9-41 
15-9-41 
2·9-41 

15·9-41 

15 -
15 -
14 -
14 -
15 -
10 
10 30 
16 -

870 - Dir. P. T. T. lst. 17-9-41 13 -
1350 - tere f.xpleit.Ch. ae Fer Etat Hay,darkaşa 26-9-41 15 30 

Etablissement lndustriel de Cel· jusqu'au 2-9-41 -
luloses lst. 

51 04 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 4-9-41 15 -

1544 67 
990 - 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. paşa 
183 75 > 

1~68 - Cem. Ach. Milit. Erzurum 
C. A. lntend. Milit. Ank. 

300 - C. A. Command. Prot. Forat İst. 

52 50 Com. Perm. Municip. İıtanbul 
ııı 50 • 

Preıid. Parti Rep. R-'p. Pop. Ank. 

3.9.41 
15-9-41 
15-9-41 
13-9-41 

2-9-41 
2-9-41 

15 30 
15 -
11 -
11 -
11 -
ıs -

15-9-41 14 -
15-9-41 14 -

1-9·41 17 -

11;--------/ 

rr K~~k:; Bö~AZiçiDRLisELERi 
1 

Arnavudköy - Tramvay catldesi: Çiftesaraylar 

Kayıtl için herrlln 10 dan 17 ye kadar mektebe müracaat,; 

..................... T•e•le•fo•a•: .. 36_.-.2.10 ........... ~ 

Ankara 
Miktarı 

kilo 
3500 
2200 
6000 

115000 
85000 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVA\1) 

Jandarma Gn. K. Satmalma Koml•Y" f 
fiyatı Teminatı E.k•İ~ 

Cinsi 
zeytin yafı 
zeytin tane!li 
Sabun 
lcuru ot 
saman 

kuruş lira kr. sı-ünil 
90 
45 
60 
7 50 
3 50 

580 50 
646 18 
223 13 

870 00 

12.9.941 

Miktarı , cinsi, fiyatı, yukarıda yuılı aört kalem iaf' 
hizalarınela yazılı gün ve saatlerde Ankarada J. aahn ııl":. 
yonumuzda iki kapalı zarf ekıiltmesile alınacaktır. Kuru ?t 
nın bir istekliye veya ayrı ayrı iki istekliye ihaleıi caızaıt· 
ıartname parasız her gün komisyonumuzdan alınır. 

lıteklilerin yazılı rün ve saatlerden bir sut oveline k•
zarf teklif mektuplarını komisyonumu:ıa vermeleri. 

Giresun Tümen Satmalma Kemiayenun.,_ 
Beher kil. tahmin 

Miktarı edilen fiat Mvk. tem. 
Cinsi kilo kuruş lira kr. 
Sıtır eli 103000 25 1930 25 
Kuru ot 336000 3 2019 - > 

Saman 240000 7 1260 - • 
Yukarıdaki yazılı maddeler satın alınaaaktır. Beher kılosll0 

min edilen fint lnrla muvakkat teminatları hizalarında ıöster• 
Şartnameler her gün komisyonumuzda rörülebilir. ı• 
Eksiltme her maddenin hizalarında ıösterilen gün ve sa•

1 

sun garnizon binasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Teklif mektupları gösterilen muayyen gün ve saattatt 

evvel lcomi.syon reisliginc vermiş olacaktır. . 
Mektup verebileceklerin mektupları ve evrakı müsltiteler• 

ve eksiltme kanununnun 32 inci maddesine uygun olmaları 

Deniz Levaz•m Setın•lma Koml•yenuntl,-
Tahmin edilen mecmu lteseli 23070 lira olan 3000 kilo 

Eylıll 941 Pazartesi ıilnil saat 15 de pazarlıkla eksiltmesi "f' 
ilk teminatı 1730 lira 25 kuruş olup şatname1i ber gün kolll 

alınabilir. 
Şartnanıesini görmek istiyenlerin her rün ve Pazarhf' 

edeceklerin de belli ıün ve saatte yukanda yazılı mikl 
teminat makbuz veya banka mektuhu ile Kasımpaıada ı.ııl 
misyona müracaatları. 

• • * 2500 kilo ayva reçeli: 
2500 kilo erik reçeli: 

1 Eyi Ol 9 H Pazarui 

5000 kilo beyaz p'!ynir: 1 Eylıll 941 Pazartesi 14,30 d• 
Yukarıda cin' ve miktarı yazılı üç kalem gıda madtlesi hİ 

gösterilen tarihlerde pızarlıkla alınacıık hr. 
İsteklilerin belli giın ve saatte teklif edece klori 

15 nisbetinde teminatlarile birlikte Kasımpaşada bulunan 
hazır bulunmaları. 

.. 
Galibolu Askeri Satmalma Koml•yenu11d•" ~ 
Beher kilosu 43 kuruştan iki parti 50 ıer ton ııA"ır • 

ahnacaktır. Her birinin tahmin bedeli 21,500 lira ilk t• 
1613 liradır. ihale 8.9.941 pazartesi ıünü saat 11 ve 16 d• 
luda eski şube binasında askeri satı::ı alma komiıyonunııl• 
caktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

MU ZAYEDELER 
B•kıt koy M•lmUdUrlUAUnden: 

Ciheti askeriyeden müdevver Safra köyünde 600 ve Y 
613 ki ceman 1213 adet boş benzin t~nekesi müzayedeye ~ 
ve 18.8.941 tarihinde yapılan müuyeciesinde Muslafa Hasb• 
ihalesi icra kılınmış iıe de müzayede şartnl'.me.si mucibirıc• -
zarfında bedelini tediye ile tenekeleri tesellüm etmedifirıdt. 
sayılı müzayede ve ihale kanununun 25 inci maddesi muci 
pozitosu irat kaydedilerek yeniden müzayedeye çıkarılaııştıt• 

Talip olanların 612 lira 56 kuruş muhammen.bedelin ' 
minat bedeli olan 45 lira 96 kuruşluk makbuz veya banka ıJI 
beraber ihale rünil olan l'.l.9.941 cuma günü saat 14 de I 
Malmüdürlüğünde müteşekkil Komisyona müracaatları ilin ° 

lmtiyu Sahibi ve Yazı İf leri Direktörll: lSMAlL GIJd1° 
Buıldıtı 1•r1 11llU••ka.. ll•tlMıaaa. lttaoıJ 


