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Günü geçen nushalu 
20 kuruştur 
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Tasarruf Haftası 

ve Maliye Vekilinin 
mühim nutku 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Ankarada Halkevi salonunda me
rasimle açılan Tasarruf Haftası 
delayuile Maliye Vekili mühim 

bir nutuk söylemiş ve ezcümle 
şunları demiştir: 

•Aziz yurd<laşlarım. 
12 nci Tasarruf ye Yerlimallar 

Haftasını açmek şerefi bana dü
~iyor. Bu şerefi bana vermiş 
olan sayın Ba,vekile teşekkür et
meyi bir borç bilirim. 

Bu Haftayı açarken .zahmet e
dip radyolarıma başında bulunan 
vatandaşlarıma da teşekkür ede
rim. 

Fuat Ağralı bundan sonra ınem
leketimir.in iktısadi durumu, ve 
dünyaıım iktisadi vazıyetinı an
latarak Türkiyenin :zirai ve sınai 

bakınad n nasıl çalı~tıfını işaret 

etmiş ve iöyle deınıştır. 
• Zirai istilualiitın artması bi

kdmerin başlıca ehemmiyet ver
diR"i me elelerdendir. Di2"er ta· 
raftan devlet eliyle r•p•ı .... :..ı :h

sali geoişletruek için de biitiin 
teıibirlrr alıomaktadıı. 

Milli bir an.va halinde ele al· 
dığ ımu; ve seoelerdenberi üzerin
de durdugumuz sınaileşme laore
ketioio ae kadar yeı-indo oldu-' ~ ~ 
~unu her gün biraz daha ıoru-
yoru:ı. Bu hareketin neticeleri 

meydandadır. 
tJir taraftan Yeni Dinya Har-

bi, bir çek makine ve aletten bi
zi mahrum etmiştir. Bununla be
ra btr bütün zoıluklara r&i"men 
sıııaileşme pliolannc1a bedefıınize 
herlıo.lde varmak nzuıindeyiz. 

Buıin ıçin parolamız şudur: 
Bütün rayrctlerimizi ııarfederek 

fabrikaluımızdan en yükıek verim 
almak ve istib,ali yükııeltmek. 

!)evlet cılile veya hususi au-
rctte kurulan fabrikalar bütün 

ırayrotlerile çahııyor.lar~ • 
Vekıl, bükQmetıo ıhlıkara kar· 

şı a\dı2'ı tedbirleri anlatarak de-

miştir k.i: • 
• lhtikira karşı mücadele hü-

kllmetin tedbir lerile beraber Fi at 
Murakabe komisyonunun yardı
mile bir neticD ver~ bilir.• 

Fuat Ağralı tanrruf bonoları 
hakkında da şuoları 5öylemiştir: 

<Tasarruf bonolarının kazandı
tı rağbeti düşünilnck vatandaşla
rın tasarı uf hakkındaıti düşünce

lerini kolayca anlamış oluruz.• 
Vekil, nutkuou Milli Şefin ta

sarruf hakkındaki veclzelerile bi

tirmiştir. 

Mernsimde bulunanlara Halktı· 
'ti korosu tarafından Ahmet Ad
nanın armanıze ellıtı halk türkü· 

leri dinlettirilmiş ve halk geç 
vakte kadar iyi bir gün geçir

ıni,tir. 

Tren seferlerinde yeni 
tahdİ iat 

Ankarcdan bildi iiyQr: 
Bugüoktt dünya •aziyeti ve bu 

HABERLE 

demiryollarımız üzerindflki nakli
yat pek ziyade çoğalmış bulunu
yor. Bu sebebledir ki yurdun lıa
kiki ihtiyaçları göz önünde bu
lundıırularnk nakliyatın ona gö
re sıraya konulması icab etmiş 

ve bazı yolcu trenlerinin ka\dırıl
ması muvafık görülmüştür. 

Bundan böyle Haydarpaşada 
Ankara • Samsun - lıkenderun 
Haydarpaşa - Ankara • Zongul
dak - Haydarpaşa - Afron - lz· 

· mir katarları haftada üç gün Hay
darp3şa - Ankara - Erzurum ka
tarı haftada bir fÜn yapılmıya

caktır. 

Bandajlar yakında geliyor 
Bir kaç güıı evvelki nüshaları
mızdırn birinde lııtanbul Tramvay 
İdaresinin 79 milyon yoicu taşı
dığ-mı yazmıştık. Refiklerimizden 
biri bunun hayali bir rakam ol
clufunu ve bir milyon nüfuslu bir 

şehirde tramvayların bir seae zar

fında 79 milyon yolcu taşınması
na imkan o\madı~ını ya7.aaştır. 

J...lalhnl<i Tramırav İdaresi tar.a
fından tut ulan hesaplara nazaran 
bu ayın onuncu çar~ıımbn günü 
İdare tramvay ve otobüslerinde 
235 bin yolcu bileti kf"s ilmiştir. 

8ir ıtünde tıı~rnan yolcıı mikta
rına nazaran traıova)•larıia bir se· 
ı..e taşınan yolcu miktarının 79 
milyonu da tecavüz etmesi lizım 
gelmektedir. Bu iti barla mevz.uu 
bahis rakamın sadece bir hesap 
meselesi olduğn anlaşılmaktadır. 

Ôtrendığiaıize göre Tramvay 
İdaresi larnfınc:ın Rumanyayıı si
pariş olunan bandajların ilk par
tiaıııi teşkil eden 177 bandaj Ru- ı 
manyaciao şehrimize mütev,.ccibeo 
yola çuı:arılmışlır. Bir haftaya ka

dar bandojlırıu ştıhrimize relme-

si beklenmektedir. 

Tünel seferleri halk tarafından 
çok büyük ratbete mazhar olmak
tadır. Tünel j'Ünde 23 bia kadar 
yolcu taşımaktadır! 

Tünel işlemesi Karaköyle Tak· 

aim arasındaki münakalatın nisbe

ten hafiflemeıine amil olmuştur. 

Yün 
• 

ipliği 

şekle 

tevziatı 

bağlanıyoa 

yeni 

Ankaradan bildiriliyor 
Mantoluk yünlü kadın kıımaşı 

dokuyan ve iplik yap:na tesisatı 

bulunm>yan teza-ih sahipltri ken

dilerine kafi miktardıı yün ipliği 
vrrilmedi2i takdirde işlerini ya
pamıy:ıcaklarıoı bildirmişler ve 
bu hurnsta tetkikat yapılmasını 
alakadar makamlardan istemişler
dir. 
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_İ-K R_A_M_i _Y E_ V_E _R i-L-İ R_ j 
Adrese dikkat : lataobul 

Tltlo QO.mrllk KemerU sokak 
21 No. Tel ı 2.Ut1 

NAZiF ÖZARCA 

anıdır 

1 n s a a t M a 1 z eı e s i lktisadt Haberler 
Alçı yerli 50 lık terbası .. 40 • • 

" Alınan 5U • 
Asfalt yerli lciloıu 

,. ecnebi » 
Çimenle natürel tonu 

" super 

• 

Çini (mozaikten) tane.i 
" (çimentodan) • 
fayooı ecnebi • 
Fayans (aksnmı) » 

Kireç (ıu) tonu 
" ( toı) » 

" (taş) kilosu 
KirC!mİt (B. köy) tanC!sİ 

» (Eıki,ehir) " 
» 1 Kütahya) 

lBüyültdere) " 
Künlc (çimento) 1aııtiıni 

Sümerbank yapağı 

başladı 

180 
100 

6 
s 

15 
ıs 

1000 
050 

300-
lli -

2070 
2370 

10 
6 

16 
17 

1200 
700 

1 75 
10 
lO 

11 -
ı-

2.60 3-

tevzii ne 

Hüktmetin bir kararile bazı 
mıntakalaıdalci yap:ı~ı 'tokların" 
el konmuş ve bunları Sümerbank 
satın almıştı. Ôg-rendiğimize göre 
banka, şelırimizdeki llususi fab
rikaların faaliyetini idame ettir· 
o.ek için bunlara ihtiyaçlarına gö
re yapafı tevziini knrarlaştıranş
tır. Banan için Sürrıerbank eksper
leri fabrikaların ihtiyaç!arile el· 
lerinde bulunan yapağı mik.tannı 
tesbit" başlamışlardır. T~vıuıt 

Künk (teı) numaruı 
( dö boru) le • 

" (ecı) » 
Mermer (; ı~len) ın2 
Tutla (B.·e) bini 

• (F. iks iz) » 

(Kü;lelikli) " 
" (KiiJelikaiz » 

(aıeıı,rli) tanesi 
" ( » •n.ıbi ,. 
" (Fra prese) o 

Kereıte (d köknar 
« {çıralimbalı) 

» (tnvnL:: kök· 
nu lcerdlu) 

Kerute ka. \ıra. lı 

I> 11vac köknar 
» pervlık kcak-

nar 

==• ~ 

9 
28 
30 

11 -
30 -
32 -
s~ 

4500 
1800 

2000 2100 
2000 2100 1 

20 25 50 

20 22 1 
SSO() 6000 
5800 6300 

630(} 720t Ilı 6500 7000 
iOOO 700I 

60t0 7000 i 
~ ı 

kil!ıbeye 

miştir. 

konulması takarrür et- 1 
i 

2 - Eude küsbe bulunan fab· 1 
rika, İmaithane ve tacirl P- r 29 ' 

E c n e b memleketlır ı • t 

ltalyan ihracat rejimi 
Gümrnk Ta
rifesi No. 

911 b; d 

912 

913 

914 
915 

916 
917 
Y21 a ·s 
929 
940 

EMTEA 

Tuhnfiyo eşyası·(o
dundeu, camdan, 
mamul) 
Oyuncaklar· (muh· 
telif mevad ile i
mal edilenler hariç) 
Oyuncaldar - (muh
leı.f mevııd ile i
mal edilen !er) 
Fırçalar - (elbiseler 
Fırçalar (Boyacı 

vesaire) 
Dolma kalem 

' ,. ak11mı 

Tectioıı 
Defne yaproğı 
Kuı:guo kılıcı (gi· 
aggiolo) 

931 
F.x 932 

934 
939 

940 

941 

957 b 

94~ 

950 

Taze çiçek 
Tezyini nebatat 
Saç (ini) 
Tiiy (yatalt ve yaı
tık irailioe mıbıu) 
Hakiki veya yap
ma aalina çult11k
ları 

San'at veya ltolek
ıyoo eşyası 

Arklı elektrik 
Damıalar (laer tir· 
li ınaddı:den mi• 
md\) 
Çeltilmii f etor r af 
filiıaleıi 

Sinema 
(çekilaıiı) 

fili • leri 

Gayri miltaaiki e
lekler 
Kalb•r 

(BiTTi) 

sayılı Kordinasyon kararının 6 
ncı maddsine tevfıkan mevcutla· 
rıııı 12 1~941 tarihinden itibaren 
15. I:ı!.9.U po~ar' esi ak1amıua ka- 1 
dar Kn;ıaıkaml.ıra müra(·aatla ı 

be yımnaııe ile bildirrcelderdir. J !!.'"'~~~~!!'!!!::!!!!!!'!!!!!~~~~~'!!!'!1''!!!!!~~!'!!!!!!!!!~~!!'!!~~~~~2!!21~ 

l 
Şehirde açılması 

•Th •• ,.. .... _ 
J 

'tesis edilip iş emeie açılan f abri-
kalara yapılacııktır. Bu tar ıh ten 
sonra kurulıın fab~ıka ve ' ezgih
lara bilahare yapağı verilecektir. 

t 

yeni fırınlar 
ıstenıyor 

Soo gü.ılerde [c;;tanbulda garu
leo ekmek darhğınıo neden ıleri 

geldiği hakkında Belediye müf el

tişlc ri muhtelif bölg;-lera .. tetkik.· 
ler yapruıalar ve elraUı bir ra· 
por hazırlıyarak ilgili makamlara 

~ 
ı 
1 

Atlı Araba Tarifesi 
Her Semt lçln Flıat 

Teabh Edildi 

Benzinin ölçülü verilişinden son
ra şehirde altlı binek arabaları 

artını~ olduğundan Belediye Dai
ıoi f.ncümeııı bir araba tarifesi 
y:ıpınayı iüz ıınlu bıılrnuştur . Bu 
tarifenin yiirürlü~e kenulmıı.11 i
çin Emniyet 6 ıncı ııabe 

ıaüJürliitüııe teblığ"•t yapılmıwtır. 

mi beı Aroavutkiyvne yii~ yet

miş !,eş Beb~te iki yiz Rı.ımeli· 
hısarına iki yiir. elli Ar;ıpkapıya 

elli Kaiımpaşaya yetaif bei Ha1-
koyc yen; 7ir-: bot Kitıtlaaneye 

iki yaz elli Mecidiyekiyliae iki 
yüz kuruı ver.ilerck araba kirala-

Kömür fiyatları üzerinde 

bir toplantı 

Vi layette Vali Muavini Ahml'!t 
Kınık'ın riyaırli altında yapılım 

bir toplantıcin lcömur tiiccarl rı

nın kömür fıyatlarını arttırmak. 

i~•ediklerine da:r rlilelcçr lrr i gfü:
dcn geçirilmiş ve bu hususa mü
teallik bazı cihetler de konuşul
mutlıır. Nıllayet vehire lzmitten 
yapılmakla olan ınahrukil t sevki 
yasak. edilmiştir. 

vermişlerdir. 

Bu raporlara ıöre, şehırde ek-
mek fırıolarıaın çofaltılnınsı ve 

1 
ilk fırsatta ruekaoık fırınlar 

rulması laıım ~etmektedir. Bun-
1 dan başka, mahallelerde ekmek 
1 satış yerleri açılwa~ı ve ekmek 
1 satışının müıokün olduğu kadar 
1 çok yerlerde yapılması lüzumlu 

1 

görülmektPdir. Tefti~ler sırasında 

fırınların çoğunun iptidai oldue-u 
j ve. bazılarında en bnsıt ihtiyaçla

rından olan otomatik eleklerin 

ka-

bile bulunmadığı anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan fuuılımn un ka
çakçılığı yaptı~ı hakkında Be<ıik-

Bu yeni tarifeye i'Öre arabalar 
binenin bavatunu dıı tavıyacak

lar ve yalnız belli yerlerde yol
cu alacaklardır. Mecburi durak 
olarak ıııı yerler tesbit ediloıi,tir. 
J:.ıuiııonü .:>ırkecı Sullaııabmet 

Reyazıt Aksaray F utıh Kaıagüın
ı u - f.dırııekdpı Topkııpı Unkapa
nı Fener E)·üp Karakiy Taksim 

, 0.;nııın bcy Şişli Be.şiktaı Ortaköy 
Arnavutköy Bebek Ruıuelibisarı 

Azapkapi Kasıwpıfa Kitıthaoc 

Mecidiyeköy. 

nacaktır. Bu tarife dıııa.Aa pıra 

alan arabsc: .ar vurıunculı.ık ıı.ı

çı.ındaıı adliyeye verileceklcrıAlr. 

Vitrinlerde teşhir ohrnan 

etiketli mallar 
Diğer taraftan Fiyat Mürakalte 

lr:~miıyoounu11 euelki giakü tep· 
lantımıda bazı ınnıt~v:alann ,.i~

rinlerinııle bulunao malla r Ü&eri-

ne satılmıştır ve7a ıfparltlir 
~eklindeki ilinlarıcı vaziye tle rini 
tetkik etmif tir. 
Bu gibi etiketlerin nazarı iti

bara ahnmadllD ~atıf yapılm&11· 
oı ve bu etiketlerin aııh oldu-

utmak 
Çuvalla yapılacak 

hakkında 

ihracat ı 
f 3' kaymak.ımlığıııın başlAd1ğı 

l3hkikat da neticelenmiş, dosya
lardan birkaçı Cümhurıyet Müd
df'iumumiliğioe verilmiştir. Yapı· 

lan incelemelerde, Beşiktaşta du
varları çölr.ecegi için boşaltılan 

Azizin fırınından 9 çuvnl uoun 
simitçi Kozmaya verildiği meyda
na çıkarılmış, yin~ Beşiktaşta 
bir zahireci dükkanından Lüle- ı 

burgazd 1 n gönderilmiş yedi bu
çuk çuval un balunmuşt ur. 

Preosip olarak arabaların bir 
kısmının Karaköyden Beyo~lu 
bölg"sine v~ Rupmelıhi=ıınrı .sem
tine !tir kıaruı da Emioönünden 
Fener ve Topkapı bölgelerine 
yolcu alacaklardır. Hu arada me· 
seli; Kurtuluştan arabaya binen 
bir yolcu da çıf t ücret vererek 
öakırköyüne gidebilecektir. 

2'u malları müşteriye 

istemeveo n ağaza sa.biple-ria io 

adliyeye nrllmeleri kararlathrıl

mıştır. 
Çuvalla yapılacak ihracat hak

kında Ticaret Vekaletinin verdi
ği karar üzerine tiftik, fındık, 
hububat ve diğer bazı ihracat 
birliklerinde toplantılar yapılmış
tır. 

Alakadar ihracatçı tacirler, ih
racat eınaııoda çuvalların iade 
edileceğini taahhüt ets eltr bile. 
harp sebebıle vukua gelecek bazı 
güçlükler yüzünden banlar mem
lekete ietirilewezse yine bük(l· 
mele karşı mesul vaziyete düşe· 

ceklerini 5Öylerııektedirler. lhra· 
cal birliklı-ri karara, bu mahzur
ları bertaraf edecek yeni bazı 
maddeler ilave edilmt>si için Ve
kalete müracaatta bulunmuşlaraır. 

Küs belere el konuyor 
İstanbul Valiliğinin tcbliti : .. 
ı - Fabrika, imalathane ve 

Bil unların da ekmeklik un ol
duğu ve simitçilerc!I ııatılruak üze
re gönderildiği tesbit edilmiştir. 

Irak ve S1Jriyedeki 
. 
Japon, 

Amerikan malları 

Arabalar dolu olarak E·nininün
deo Sultanahıncde elli kuruta Be· 
yazıta yetmiş beş Şehzadebaşına 
yüz Fatihe yiız yirıni beş Edir
nekapıya yuz ellı Kocamastafapa· 
şaya yiız altmış Sili., rikapıya yilı 
yetmiş beş Bak.ırköyüoe iki yüz 
yirıni beş Akıaraya yüz yirmi 
bei Çapaya yü:ı kırk Şehremıaine 
yiiz elli fopkapıya yü:z: yetmi~ 

beş Cerıahpaşaya yü:ı elli Koca· 
muıtafapaşaya yüz altmı~ Siliv
rikapıya yüz yetmiş beş Kumka
pıya yüz Y enıkapıya yüz yirmi 

beş kuruşa yolcu taşıyacaklardır. 
Karaköyden Şişhaneye yolcular 

yetmiş beş kuruş vereceklerdir. 
BiP;er duraklardan Taksime yüz 
Osmanbeye yüz yirmi beş Şişliye 
yüz elli Ferik.öy ve Kurtu ı oıa 
yüz yetmit bet Maçkaya yüz el-

İzmitte odun ve kömür 

ihracı menedildi 
lımitten bildiriliyor: 
İzmit Fiyat Mürakabe Kemiı

yonu verciiği bir karar la lzınit
len di2er iehirlere yapılaa o.&ua 

ve mangal kömilrü lhrao1nı Y•· 
ıak etmiştir. ş~hrlmbde bu le

ne o:lun ve kömür çe le pobalı
dır· 

Petrol tevziatı 

arada kıt me\ iaıi dolay11ile 

Hültdmet fabrika ve müessese
lere istedikleri miktarda iplik. ver
meyi tetkik etmektedir. İplikler 1 

badema kilo ile verilecek, muka
bilinde işlenen mensucat kilo ile 
keodilerindeo alınacaktır. Bu nok
ta henüz tetkik 1afltaınndadır. Bu 
suretle menırncat da tevzi bürosu 
tarafındaaı halka tevzi edilmiş o
lacaktır. , tilccır elinde buluoan her nevi 

Irak ve Suriyede bulunan Ja
pon ve Amerikan roenşdi malla
rın fiyatları harbin başlaması Ü· 

zerine yüzde 20 miktarında 

yükst.lmiştir. Bu malların mem
lek~tiınize aotılınnsı i~in evvelce 
yapılan tevebbüsler bu fiyat te
reffilü ıebebile milsbet bir şeki l

de oeticelenmemiıtir. 
li Gıımtı1suyuna yüz yirmi bet 
Boıiktaıa yliz Ortaköye ytiz yir· 

Elektrik olmıyan evlerin J'a:t 
azlı~ı dolııy11ile ~ok ııluntı çek· 
tiklerini J'ÖZ önüude tutaa 'f' i
llyet Du evlere f&s verilmesi 
buıuıunda çok 7akında ılAka

dar elmalarını kaymakamlıklara 

tebllt ıtmittir, 
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7FF !Rr!l'W IB • ' Bir takım elbiso ilo bir adet paltonun muhaıaıaen bodoli 6i liradır. 

Su gün ilan olunan Münakasa ve M~ayedeler Listesi 

Clnıt Şekli Mubam. bed. Teminat ıracaat yeri Günü Saat• 

A) MUnakasalar 

lat••t, Tamirat, Nafıa itlere, Malzeme, Harita 

&ıkiıehir ıa iıleri 9 uncu şube müd. mıntııka11 
llahilinde bulunan Zadır oflu ve Al iken ba
takhldarının kurutulması Ye bu bataklıkların 
Sakaryaya manaab oldu~u mahalde muvakkat 

kapalı z. 171371 80 9818 59 Kik ir Su ı,ıeri 9 c11 Şube Müd. 8-1-42 15 -

bir baflama ve 111 kaprisi iaı (ıart 857 k) 
ilk ebl• binası tamiri aç. elcı. 4000 _ 

Sıfloak İDf. > 8888 ı 1 

aıektrlk Hevagezı·Kalorlfer (Tealsab ve Malzemesi) 
TraHformatör 150-160 kilovatlık 1495 _ aç. ekı. 
Otomatik Hntral 25 lik: 1 ad. par:. 4782 50 

Mensucat, Elbise, Kundura Çam•t"• w. •· 
Odacı elbise1i: 7 tak. 
Pijamalık: deril 40000 m. 
Patiska: 100(,,0 m. 

,. ,. 

paz. 
,. 

> 

Mobllya, bUro ve ev ••Y••ı, Mu,ambaHehv.a. 
Dalap: 3 parça kapalı z. 

w ••• 

m. O 33 
7800 -
9500 -

600 - 45 - Aydı Emniyet Müd. 20-12-41 
Mahrukat, Benı:ln, Mekine r•lları 

Odun: 600 t. 
Pelidin odunu: 80 t.-Kuru cam odwnu: 18 t. 

kapalı z. 
aç. eks. 

24000 - 1800 - Urfa;imrük Muhafaza SAK 
Erzu m Vilayeti 

29-12-41 10 -
16-12-41 15 -

MUteterrlk 

Kiıir remıi inı. 
Hurda demir: 369 t. 

pn. 

~69 34 6) 20 Aydı Vilayeti 
Etibaic Ank. 
lnhisdar U. Müd. 

25-12-41 14 -
25-12-41 e kadar 
23-12-41 10 40 K11ra bira ma7aıı: 60 k. 

Çinko 12 No. lı: 3 t. aç. eks. 3900 - 29! 50 > 2-1·42 9 30 
Eraak, Zehlre, Et. Sebzo, v . • 

Makaraa; 200 k.-yoturt: 4 t.·süt: 6 t.-et: 6 t.-ek
rnek: 10 t.-aabua: 500 k.-ıoda: 500 k.-pirinç 
1 t.-pirİuf Hu; 100 k.-salça: 200 k.-inoe tur:: 
200 lc.-kahn hlz: 2.5 t.-kuru fasulya: 400 k. 
aola•t: 200 k.-ıeker: l.i t. sadeyaf: SOO k. 
ı:eytia yaf: 250 k.-niıasta: 250 le. 

Sıfır eti: 10.2 t. 
Merva ve aebı:e: 17 kale• 
Prua: 18.S t.·ııpanak: 11.7 t. 

(8 Müzeyedeler· 
Harda .lemir 

aç. eks. 
par:. 

,. 

pH. 

MUNAKASALAR 
ln~aat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

lskl9ehlr Askerl Sahn A ima Komisyonundan 

Büro bina11 inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşif be· 
lceli 82,574 lira 33 kuruş ilk teminatı 6193 lira 7 kuruştur. İhalesi 
27.1'.l.941 cumartesi i'Ünü ıaat 11 de t:skifebiıde askeri satınalaıa ko
miıyon11oda yapılacaktır. I ahPterin kanuni vesıkalariyle tekiif mek
taplarmı ilaale saatinden bir saat evvel komiıy<'na vermeleri. 

• • • Keıif bedoli 3074 lira 76 kuruş olan bir ahşap baraka açık 
ekııltmt:yıı kunmuşlur. lbalc:ıi 27.12.941 cumartesi i'Ünü 1aat 12 de 
1'.akiıebırcla askeri aatınalma k.omiıyoounda yapılacaktır. Taliplerin 
ltelli valutte komiıyona i'e1meleri. 

Manis Beynelmilel Moriıı Şınası Ha1t. 15-12-4 l 10 -

Aydıo Aık. SAK 
Ank. :..vıc. SAK 

.. 

- - Çınak. Belediyesi 

15-12-'1 15 -
15-12-41 14 30 
15-12-41 14 -

25-12·41 16 -

a) Y eoicede iki Adanada Qç Ceylıanda iki ikametıila ile ke· 
zalik Yenicede bir büfe binası ioşaıından ibaret birinci me vzuun 
ib.ale günü 2.1.942 cuma günü ıaat 15 olup muhammen bedeli 
78,000 lira ve muvakkat teminat miktarı S.150 lira ve şartoame 

bedeli 390 kuruştur. 
b) Topr•kkalede iki Fevzipatada iki lıkenderunda bir ikamet

gah ile Ceyhan ve İ!lcenderunda birer büfe binuı iofasıodan iba
ret. 

ikinci mevzuun ihale ırünü 3. 1.942 cumartesi ıaat 10 olup mu
hammen bedeli 63,600 lira ve muvakkat teminat miktarı 4430 lira 
ve şartname bedeli 319 kuruştur. 

İıteklilerin yukarıda ıöıterileo giln u 1aatlerdeu birer 1aat 

enel 2490 No.lı kanunu n emrettiği şekilde ha:r.ırlanmış teklif mek
tublarını Adanada D. D. 6 ıncı İşletme Müdürlüğü binasında top
lanan Arttırma Ekıiltme Komiıyonu Reisli2'ioe tevdi etmeleri lü
zumu ilin olunur. 

Muvakkat teminatı 2640 liradır, 
İıteklilerin ekıiltıne ıilnü olan 15. 12.941 fÜrıÜ Müdüriyette kuralu 

koaiıyona, şartnameyi ıörmek için Ş. 3 Mldürlifüne mlracaatları . 

M. M. v. Hava &atınalma Komisyonuntlan: 
10000 (on bin) metre pijamalık be>t pazarlılda satın alınacaktır . 

Muhammen bedeli 7800 lira olup kali teminatı 1170 lir.ıdır. Pazar· 
lıtı 15.lı.941 pazartesi ıünü saat 11,15 te Ankara'da Hava saha al
ma Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi bar giin komiıyonda rö· 
rülebilir. isteklilerin ihale saatinde komisyonda bulunmaları. 

* * * (On bio) metre patiska pazarlıkla satın alınacaktır. Muham•en 
bedeli 9500 lira olup kati teminatı 1425 liradır. Pa:ıarlıtı 15.12,941 
pazartesi rünil saat 11,30 da Ankara'da Hava satın alma komisyonua 
la yapılacaktır. Şartnamesi her ıün komisyoıu.h. görülebilir. lıteklil•· 
rio ibale saatinden lcemisyonda bulunmaları. 

Müteferrik - - -----
lstanbul P. T. T. MUdUrlUAUnden : 

ldaremir: 395 sayılı RE.Nü kamyonu karoseri tamiratı keşifoameıi 
dahilinde açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 27 .12.941 cumartesi saat 11 de Büyük Postane 9ina•ı 
birinci katta İdari Muavinlik odasında toplanacak Müdürlük alım sa
tım komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 800 lira muvaltkat teminat 60 liradır. Talipleriıı ol
baptaki keıif ve şartııamelerioi ııörmek ve muvakkat teminatları•ı ya· 
tırmak üzere çalışına llünlerinde Müdürlük ldari Kalem Levar:ıın Kıs
mına, elC9iltme gün ve aaatinde de 941 ıeneai için muteber Ticaret 
Odası vesikan ve muvakkat teminat makbuzu ile komisyona müraca· 

atlan. 

D.D. Yollar1 ı,ıetme U. MildUrlUIUnden : 

Muhammen bedeli 3375 lira olan 1501) adet 60 kilometrelik ıOOO 
adet 100 kilometrelik ve 50~ adet de 120 kilometrelik igne\i sisteın 
Lokomotif: sürat kontrol saat bandı 5.1.94l pazartesi gilnü ıaat 14 
te Haydarkaşada Gar binası dahilindeki ko:nisyon tarafından açık ek· 

ıiltme usuliyle satın alınacaktır. . 
Bu i'e girmek iıtiyenlerin 255 lira 13 kuru~\uk muvakkat te~ı

nat ve kanunun tayin ettiği vesaik.le birlikte ekcıiltme ıün\i saatıne 
kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ite ait şartnam,.ler komisyı>ndan parasız olarak dafıhlmaktadır. 

Deniz Levazım Saunalme Komisyonundan 

50 atlet Fabrika lita!l 4 X 12 X 0,04 
.ı.oo l"'ollı l&.. • .:u LalaL.uu -f X 25 X O,<H5 

160 kilo çinko levha 
1,5 > kalay 
O,S50 kg. Tuz ruhu 

10 kilo Elleme meıe kömürü 

26 > Karfiçe 
lOo adet lambalı tavan tahtası 
40 > liiınbah döşeme tahtası 
30 liınbalı kaplama tahtası 
20 • Fabrika !atası 
24 Torba çimento 
6,5 anbar kum 

50 Kantar kömür kireci 
25 Kilo siyali umra 

4 x 2i x 0,015 
4 x 20 x 0,025 
4 x w x 0.015 

4 x 10 x 0,04 

ı 6 Acet badana fırçıı ı;ı 
Cins v~ miktarı yukarıda yazılı 16 kalem malıuımenin 16.12.941 

~ salı günü aaat 14 de Kuımpajııda bulunan Denir: Levazım satın al· 
1 ma komısyl)nunda pa;rnrlığı yapılacaktır. l,t~klılerin b'tlli riin ve saat· 
1 te mczkQr ko .. i•yo"a müracaatlm ılin olunu•. 

• • • 400 kilo Bronz 9ubuk 50 ve 65 m ıın 

• • • 30,.1.V7 lira 29 kuruş keşif bedelli bir bina inşası kapalı zarfla 
eksiHmeye konmuştur. lhalesi 2.1.942 perşembe i'Ünü ıaat 16 da Es
kiıebırde A•keri salınalma komisyonunda yapılacaktır. llk teminatı 
2265 lira :>5 kuruıtur. Keşıf ve şartnamesi komisyonda görülür. Ta
liplerin kanuni vesik,1arile teklıf mektuplarını ihale saatinden bir sa
at evnl komi•yooa vermeleri. 

1 
75 • Çelik çubuk takımlık 28 m/ın 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!"!~~!!!!!.!l!!!'!!!'!!!'!!!!!!~~~!!!!!!!"!.I!!!'!!'!''!!!!!!!!!!~ 1 adet 1 to olu \t l' .ıras kal (ima bedenli) 

Devlet Demirroltar1 Adana 6 ncı işletme Arttlrma 
Eksiltme Kon,isyon Meiallglnden : 

Atatıda iki mev:ıu olarak ııösterilen mebaoi ioıaatı kapalı zarf 
uulile vahidi fiat üzerinden ekııltmeye konmuştur. Bu binaların 
intaatı için 1ü:.ıumlu olan ray demirleri ve iıtekli tedarik edeme
difi takdırde çimenlo kum çakıl taı ve kiremidi idarece vorile~ 
Hktir. 

Bu itlerin muhammen bedelleri ekailtme ıünleri muvakkat te
mioal miklarlan a~atıda dördüncü maddede göıterilmittir. 

lıtediler bu itlere aid tartaame veıair evrakı Devlet Demir
yolları Ankara Haydarpaıa Adana Kayıeri veznelerile Konya Ga
rındaD dörclhcü madde.le ııöıt~rileo bedeller mukabilinde alabilir

ler. 
E.kıiltmeye ııirebilecek olan isteklilerin teklif mektublaril• bir

likte •tatıda yazılı veaikaları tedarik ve komiıyona tevdi etmele--

ti lazımdır. 
a) Teminat mektupları veya muvakkat teminat akçeleri. 
b) Kanuııt ikametwih Yesikaları nüfus cüzdanları ve Ticaret 

Odaaı nıikaları. 

c) Bu itlere mahıuı olmak üzere •yrı ayrı Münakalat Vekile ... 
tinden alınacak ehliyet uıikaları (bunun için ihale gününden en 
az 8 ıün evvel \lüoakalit Vekaletine müracaat edilmesi lazımdır). 1 

İlaal• monuları ı r 
ı 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarl alat, Hastahane Lvz. 85 kilo Kaynak tt" li (Kjeklberı 2.5 m/ın nilmunıı gibi 
ı 65 • » (Kjellberf 3.25 m/m • 

latanbul Levazım AmlrllOI Satınalma Komlayonuıtdan: 

30 kilo nidrad darjan 100 kilo zamkı arabi alınacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 22.l:l.941 paz~rtesi iünü saat 15 de Tophanede Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
181~ lira kati teıninalı 272 lira 25 kuruşlur. Evsafı komisyonda gö
rülür. Talipl~rio belli vakitte komisyona llelmeleri. 

• 

ı 85 • • • (Kjellberg- 4 m/ın • 
f 6 adet manBmetrc (6 pusluk 300 Kg-.) 
f 2 • manometr ,: (5 p\lsluk 3000 Kg.) 

f 50 kilo Asitsiz gı .. ı (Amerikar.) 
1 Yukarıda cinı ve mik ' m yazılı delcuz kalem malı.emenin her bir 
j kalemi ayrı ayrı 15.12.94 l pazartesi günü sut 14 de pazarlıkla alını· 
J caktır. isteklilerin belli g ın ve saatte Kasımp•şacJa bulanan koıııis· 

~~!!!!!'!!~~~!!!!~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!~~!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i ' y onda hazır bul un maları 
~ · ı 

~ 

' 
Elektrik, Hava gazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

latanbul Lv. Amiri ğl Satmalma Komisyonundan : 
1 
1 
} 

Askerl Fabrlkala' Umu 111 MUdUrlUIU Merkez 
Satmaı .. na Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 4500 lira olan do~yasına bağlı iki kıta )İf' 
tcde yazılı testereler Aık ri Fabrikalar Umum Müdilrlü2'ü Merke:.ı: s•· 
hn alma Komisyonunca 2. t.942 cuına iÜnÜ saat 15 te pazarlıkla ib•' 
le edilecektir. Şarı nauıe p •rasızdır. Kati teminat 675 liradır. 

7 adet hava Ş:ırjörü alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22.12.1941 
pazartesi günü saat 14,30 da Tophanede Lv. iınirli~i uhn alma ko
mi)yonunda yapılacaktır. Kataloğu komisyonda görülür. Hepsinin 
tahmin bedeli 930 lira kati teminatı 147 liradır. İıtcklilerin belli ••a· 
kitte komisyona gelmeleri. i 

i \ * • * Tabmin bedeli 60::> lira olan 10 adet Hrtlik ölçme tezıabırı' 
!!9!'1!!!!11!!!!11!!!!!!!!!!!!!!'!'!:!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!"!E!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!l!!!!i!W!!!!!!!!'!!l!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

1 
mahsus e 1 mas 81 le eri f.& brik al ar um um m \hl ü r 1 Ü ğ' Ü merkez satın a 1 aı • 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. ko:nisy.>ounca ı. t.9 ıı cu n" ıii.ıü sıat u te p.ıur1tıt1a ihale edil•· 
cektir. Şartname parasızdır. Kati teminat 90 liradır. 

lstanbul Emniyet MUdUrlUğUnden: 

Mildilriyetimiz ~ivil ubıta memurları için !>50 takım elbise ile 
550 adet palto yop' mlmıuı kRpııh zaıf U<;uliyle müı. akuJya konmu4 
ise de talibi zuhur etmedığinden i şin pazarlıkla intacına ve ihal e:ıin 

15.12.941 pazartesi ııilnü uıı.l 10,30 da yapıl111a11 kararlaş:ırılmı~llr •• 

J 

Deniz Levazım Satmalma Komi •yonundan : 

E.limizdr. mtvcııt buluııan 17 parı;a 584 kilo bakır levbanın had· 
dı eten ieçirilmek sur!!tile 2 ili 2,) mm. si hana kadar inceltilmesi ne 

ıl 



s 

llt pazarlık 16.12.941 sah rünil saat 15 de Kamapaıada bulunan De· 
Qİt Levazım satın al .1a komiıyonunda yapılacaktır. 

lıteklilerin bf'lli fÜn ve saatte meıkılr k:emisy•na mür acııatları i· 
il" olunur. 

lıtanbul Levazım Amirllil Sat.nalın~ Komisyonun dan: 
20 No. la motörürı makine tamiri yapılacaktır . Pazıırhk la t'ksilt

llıesi 17.12.941 çarşamba rilnü uat 15 d e Tophanede Lv. aaı :rl iği 

'-hıı alma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 1303 lira ilk te
llıinatı 97 lira 72 kuruştur. Keşif ve şartn~mto~İ komisyonda g orülür. 
lıteklilerin belli saatte komisyona gelmelerı . ' 

* * * 
60 kilo kuru ltira mayası alınacaktır. Bak: l ıı'ı \Jrlar U. Mütl. 

1l•nlarıoa. 

*** 
3 ten 12 No. h çinko ahaacaktır. Bak: lahisarlar U. Müd. ilan· 

ı,tlna. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Haıhmköy Yassıviran Askerl Satmalma 
Komisyonundan: 

Aşağıd a yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri hizalar ınd.a yazılı 
t6n ve saatlerde Hadımköyde Yassıviran köyüade Askeri Satınalma 
~Oa.ıisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte Komisyona gel· 
llıeleri. 

Ciosi 

Miktarı 

Liralık İhale gün ve saati 
.... -... ____ -------------------------
l\.urt ot. 
lielncı kabaiı. 
Saınan balye. 
Sauıan balye. 
Saınan balye. 

2500 
2500 
2500 
2500 
25QO 

16.12.941 14 
1,.12.941 15 
19.12.931 14 
17.12.941 14 
1).12.,41 14 

Keşan Askeri Satınalma Ko ınlayonundan 
Aşağıda yazılı mevaddıo pazarlıkla eksiltmelerİ · biı:alarında 

)•tılı gün ve saatlerde Keıanda Askeri Satınalma Komisyonunda 
?lpılacnktır. Taliplerin belli valutle Kornısyooa gelmeleri. 

Mık tarı Tul arı Teminatı İhale 
Cinsi Kilo Lira Lira Gün ve ıaat 

'~----------------------------
Zcyiın ya~ı. 
Sade y:ı~. 

10,000 
6.l.00 

10,000 
ıo,200 

1500 16.12.9-il 15 
1530 15.l:l.941 15 

Bahk•&ir Aakert 5atmalma Koml•ronundan : 1 
Beheı· kılosuna 20 kuruş 35 aantim hat tahmin edılen 30 ton \ 

~ıılıur 5.n.941 cuma günü yapılan pa:ı.arlıit eksıltmesinde talip çık· 
llıadıiından kanunun 43 üncü maddeıine tevfıkaa on ıun uzatırarak ı 
5.12.941 pazarle:ı.İ günü saat 15,30 da elmltmesi yapılacaktır. ı 

Kati teminatı 91!> liradır• İ 
30 lon bulgura toptan taiip çıkmadıti takdirae beş tondan aşa· il 

1 (llmı:mak ~arlile ı.yıı ayrı taliplere verilebilir. 
E.v 11af ve şartlarını ıör111ek. iı.tıyeuler herıün ve lalipleriu lemi· 

llatlarıle pa:ı.arhk aaallnde koumyona m\iracaat etmeleri. 

• • ,.. Beher kılo.una '.lO kwruş 33 ıanlim fiat lahmiıı edilen 30 ton 
L1ıı2uı un 'l.ll.941 cunıa iÜnü yapılan tııtsiltme~inao talip :ı.uhur ct
lııcQığınocn kaııuııuıı 4J ncu u.adııiesıne tevfıkan on ~iın uzatılarak 
~~.1~.941 pu.artesı ~ uııu ıaat 10,:iO da yapılmak iı~eı e eksiltmeye 
0ııınuıtur. • 

Kati teminatı 915 liradır. 
30 ton bulıcura toplao talip çıkmadıQ'ı takdirde be~ tonda aıafı 

~''-amal.: üzere ayn ayrı taliplere de verılebilir. 
Evaaf ve şartlarını ıcirruek iatiyenler hergün ve taliplerin ınuay

ltn aaatte temıuatlarile bırlikte komı~yooa müracaat etmeleri. 

•** Behcı kilo~una 20 kuruş 33 santim fıyat talımiıı edilen 10-15 
lıın bul~urun 4.12. 941 tarih Perşembe günü yapıla o pazariık ck~ilt· 
llı~sindc talip :ı.uhur otuıcdi~iod~n kanunun 43 üncü meddeııine tevfi· 
ı,cı on ıtüıı unhlarak 15.lVHl Puartesi ıÜnu sııat 15,30 da yapı· 
~~lltlır. 

Hepııiııe l,irden talip çıkmadığı takdirde beş tondan aşafı olma· 
tık şartile ayrı ayrı taliplere de verilir. 

E.vsaf ve ıartlarıııı görmek htiyenler her iÜn ve la~ipleı ia muay· 
tcq aaatte Komıı.yeoumo:ı.a müracaat etmeleri. 

4nkara Lv. Amirlill Satma ima Komisyonundan: 
Pazarhlda aşatıda cins ve miktarı yazılı 17 k.alem meyva ve seb

"t\ ıatın alınacaktır. Pazarlı2'ı 15.12.941 pazartesi ıüııü saat 14,30 
~dır. Talipltrin teklif edecekleri fiyat üzerinaen kauuni teminatla
'tle birlikte komisyona müracaatları. 
... iktarı Cin•İ 

500 Havuç 
375 Taze ü:ı.üm 
150 Meyvalık elma . 

l<too adet (yeşil salatalık) 
400 Pa:ı.ı 
27:> Taban helvası 

3)0 Balık (torik veya palamut 
ıcoo Kabak 
Soso adet limon 
600 adet portakal 

soo 
1425 
1075 
~630 
3180 
1375 
300 

Kilo ebe gömeci 
Kompoıtoluk elma 

> ayva 
Keı eviz 
Ka ı nebahar 
Kt ınpostoluk armut 
Mı yvalık armut 

.. 

1 •"'"' Pazarlıkla i8.5CO kilo pıraaa ve 11.700 kilo ispaııak satın a· 
111'caktır. Pazarhı,ı l~.12.941 ıaat 14 dedir. Taliplerin teklif edecek· 

• 

MONAKASA GAZETESi 

!eri fiyat ü ~ıri uln bıııi a ' 'lıtl ıri y:e b irii ·te koai<ıyonl\ müraca-1 
atları. • 

Zonguldak Askeri Sabnalma Komisyonundan 
Aşağıda yazılı mevaddın eksiltmrderi hizalarında yazıla gün saat 

ve şekillerde Zongul«iakta Aıkeri Satınalma Komisyonunda yapıla
caktır. Kapalı zarfla için ihale saatinden bir saat evvel kanu ni 
Yesikalarla teklif mektuplarının kombyona verilmesi açık ekıilt
meler için belli saatte Komi•yonda ltulunması. 

Cinsi 
Mikta11 
Kilo 

Tutarı • 

Kuru' 
Temi nah 

Lira 
lha\e gün, saat 

\'e şekli 

Sadeyağı 
Pirinç 

15.000 
15.000 
30.000 
15.0GO 
10.000 
15.000 
15.000 
15.000 

160 
40 

2' 
65 

1800 
450 
585 
732 
750 
2ss,n 
278 
212 

27.12 .941 10 k. z. 
.. k. ı:. 

Buli'ur 
Sabun 
Zeytin ya2'ı 
Kuru fasıdye 
Nohud 
K. mercimek 

106 
23 
24 
25 

28.12.941 
.. 
• 

Hadımköv Arnavutkör Askeri Satmalma 
Komisyonundan : 

k. z. 
k. r;, 

k. ı:. 
a. e. 
a. •• 
a. c. 

.Aı.~ğ~da yazıla mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri 15.12.941 pazar· 
teıı gunu saat 14 de Hadımköy Aroavutköyde ukeri Hhnalma ko
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Miktarı Teminatı 
Cinsi Kilo Lira 

Lahana 
Praıa 

12.000 
ıı.ooo 

-------
108 
144 

Harbiye Yedek Subay Ok&.1lunda Askeri 
Satlnalma Komlsyonunden: 

4.12.941 de münakasası ilin olunan 60 ton pirince talip çıkma
cıtmdan ayni miktar pirinç tekrar paurlı~a konmuştur. Evsaf ve 
hususi 1artları Komisyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen 
bedeli 50 kuruştur. İhalesi 16·12.941 Salı günü sıaat 11 de yapıla· 
caktır. Tal•p!erin kati teminatlarilr Harbiyede Yedelt Subay Oku· 
lunda Komisyona müracaatları. 

•*• 4.14!.941 de münakasası ilin olunan 150 ton kuru faulyeye 
talip çıkmadıtından ayni miktar kuru faaıulye tekrar pazarlıkla mi
oakasaya konmuştur. Evsaf ve hususi şartlan Komisyonda görülebi
lir. Beher kiloıuııun muhammen bedeli 25 kuruştur. İhalesi lli.12.941 
Salı ıüoü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin Harbiyt"de Y ,.dek Su
bay Okulumıi.a Kemisyona müracaatları. 

Erzurum Askerl Satmalma Komisyonundan 
600,000 kilo sıfır eti alınacaktır. Pazarlıfı Pazartesi Çarıamba 

Cuma günleri Erzurumda askeri satınalma komisyonunda yapılacak· 
tır. Tahmin bedeli 144,000 lira ilk teminatı 10,8UO lir•dır. Taliple· 
rin belli vakitte komhyona gelmeleri. 

(DEVAMI DÔRDONCO SAYrADA> 

1 

I 

İ--i-nh-is-ar-la-rU-.-M-üd-U-rlu--ğ-ün-de_n_:_I ... _________________________________ , 
1 - 60 lcilo kuru bira mayası pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 23.12.941 salı günü saa\ 10,40 da Kabataıta Leva· 

:ı:.ım Şube ~inde müteşekkil Alım Komisyonunda J'apılacaktır. 
(11831) 1-4 

.. .. 
1 - Şartnamesi mucibince 3000 kilo 12 numaralı çinke açık ek· 

ıiltme ile uhn alınacaktır. 
2 - Mubammea •~deli 3900 lira olup ·muvakkat teıafaah 29l.SI 

liradır. 

3 - E.ksiltaıe 2. 1.9-t2 oumıt i'Ünü saat f.30 tia Kabataıta 
:um Binası!ltia Merkez Milbayaa Komiıyoavn4a 1apalaoakhr. 

(11830) 

••• 

Leva· 

1-4 

J Malın cinsi 

Muaana-
mea 

Miktları lıedeli teminatı Şekli 
Ebiltme 

Giaii iaati 

500 kg. baskül 5 ad. 1150 86.25 A.Elts 23.12.941 10.ıt 
Kafe,. tel 25X25 979 M3 ) 
ve 2X2 m/m 

Muhtelif cıvata 2736 ad.) 
1 Saç 1.5 m/ m 96 kg.) 
ı Demir köıebeat 2016 .. ) 

Mula.telif ağaç vida 1320 ad.) 
Mefruıat ) 
Yazıhane, koltuk) 
Kanape,sigara ma·) 7 kalem 
sası, arka masası ) 

Sandalya kütüp· ) 
iane ve port· ) 
manto 

Elektrik malzemesi 19 • 

Pazarlık 16. .. > '·" 

• 1,. > > 11.ff 

ıJ . • ) u 
1 - Yukarıda ya:ı:tlı malzeme hiularında yaı:ılt uıullerle aaha alr 

nacaktır. 

2 - Ekıiltme hiz1larında yazılı gün ve sıuatlerda Ka9ataft& Lna· 
zım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Mefruşatın şartname ve resimleri, baskül şartnamesi ve mite· 
baki listeler adı geçeıı Şubede görülebilir. (10900) 4-4 

T. C. 

llRAAT. 
6ANKA51 

.,.-.~ .. z:: EL L J CM w· • 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

18.12.9 H perşemb e günii saat 15 de Jstanbulda Naha Müdürlü~ü 
eksiltm-' Komisyonu OJasıuda 789.92 lira keşif bedelli Silivri Liman 
binası tamiratı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Muksvele, Eksiltme, Bayındırlık i~leri genel, hususi ve fenni ıart· 
nameleri, proj,. ke,if h11liusiyle buna rnütef erri d iter evrak tlıoir,.sin· 
de görülecek! ir. 

Muvakkat temiaat 60 liradır. 

İsteklilerin en u bir teahhutte 500 liralık bu işe beıu.er iş yap· 
tığına dair idarelcrindeıı almış olduğu vesiicalara istinaden lstanbul 
Vilayetine müracaatla eksiitme tarihinden tatil rüaleri hariç 3 ri1n 
evvel alınmıı ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Od.uı vesikaları ile 
ıelaıeleıi. ( 10353) 

• 

~ 

.DAıaA..· 
~iQiKTiOaN 
~~T-i;Dbıi 

lstanbul Piyasası İstanbul Jandarma Sıtınılma Komisyonundan : 
Demir ve Madenlyat 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 

Çinko 

Saç ıi>·ah 

Demir 

-

Camlık, lcli~ebent 

Dört köıe lama yuverlak 
vıılalık elime 
f'utret 
Si7ab çember 

Yuvarlak çubuk 

Kily 
Çubuk 
Külçe 

Karflçe 

Saç 

Galvaniı.li düz 

Mahrukat ------
Blok 

Yerli depeda 

Kriblc 

Yerli depoda 
EcD1bi ,. 

414 -
404 34 

- 1700 

Mıkdarı 

kilo 

876 
94 

10000 
5020 

2100 
80Q 

2163 
~285 

3984 
2760 

Cinsi 

Salça 
Kırmızı ltiber 
Patates 

Soian 

Zeytin yafı 
• da nesi 

Sabun 
Tuz 
Toıı: şeker 

Kuru Oziim 

Beber kilosunun 
tahmini fiyatı 
koruı santim 

80 
95 
15 
10 

100 
45 
,2 

7 
47 
55 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
50 
00 

lık teminatı 
lira Kuruş Ekıiltmenio oevi fİlll ve Hali 

------ -- -------------
53 

7 
112 

38 

00 
00 
50 
00 

210 50 

157 
27 
99 
27 

142 
114 

50 
00 
50 
75 
00 
00 

-------
567 75 

Açılc eksiltme ile. 

25.12.941 porıembe ıtnl ıaet 11 -'• 

kapalı zarf eksiltıaeaile. 
25.12.941 p•rıembe flal ıaat 15 ae 

Jandarma ihtiyacı için evvelce açık Ve kapalı zarf eksiltmelerine konup istıııkli ~ıkmaclıfıııdan tala.· 
min fıyatları de2'iıtiriien yukarda cinıleri mikdarları ve tabmini fiyatlarile ilk temioatlan yaralı erzak 
bizalarıuda yazılı ıün ve saatlerde Taksim·Ayaz:paşa Jandarwa nıiifettişliti dairesindeki komiıyonuıuu..ıa 
açık ve kapalı zarf eksiltmeleri yapılacaktır. Şartnameleri komiıyonumuıı;da her fÜn ıörülebilecefi l'i9i 
bedelsiz de alınabilir. lsteklılerio kapalı z3rf ekııiltmeleri içia İstanbul levazım amirliti veya Beyeflu aal· 
miidurlüğıi veznesine yatıracakları ilk teminat makbuz veya banka kefalet mektubunu ye ıartoamesintle 
yutlı sair ltelgeleri havi teklif urflarını eksiltme saatinden 9ir aaat evvelioe ka4ar lıomhyonumuıd.a it•· 
kundurmalan ve açık eksiltme içio mııayy~n ıaalte komiayonumuza K~lmeleri. (10864) (2-4) 
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Tableau Synoptlque\\dea Adjudioations Cluvartas Aujourd'hui ~ 
n m -

an i?5 5F m m STFnl as -c rar,. •· ~ 

06Jet de l'ad}udlcatlon 
Mode Prlı: 

estialatif 

Catıltioo. Lieuı: d'adjudication et du 
provisoire Cabier det Cbarge9 

Jeurs Heures 
d' adiudicat. 

Adjudications au Rabaia 

Conalrucllona-R6paratlon·Trav. Publlca·Mat6rlel de Conatructlon·Cartographle 
Tr&Y. d~ueehement marais Zadirofla et Alikea danı Pli cach. 171371 ao 9818 59 Dir. 9eme Sectioo des Aff. Hydrau-

zone de la 9eme Sectioo deı Aff. Hydrauli11uea liques cl'E,kişel:air 
4'!.akiıehir et eenıtr. peat (Cab. eh. 851 P.) 

K'P· ltlti11e 6cole primaire 
CHıtr. abri 
Ceitıtr. lııat .. w Keser 

Gre a rre 
Pobliqoe 

4080 -
8888 11 
869 34 

Bl6ctrlclt6·Gaz·Cha11ffa9e Cenlral tl1tatallatlon et Mat6rlel 

300 - Viliyet Erzurum 
666 2S " 
'5 20 Villyat Aydın 

8-1·42 15 -

16·12·41 14 39 
16·12·41 14 -

2S·l!-41 14 -

TrHıferaatear 4'e 150.160 ldw. Pa9lique 1495 - 224 25 €om. Acb. Min. ~ef. Nat. Depart. 29·12-41 11 
Aviat Ank. 

C.atrale Htomatique 4e 25: 1 p. Gre i rr4§ 4782 il 

Habllteır.enl · Cl\auaHuea · lfaau• • Culr• 

Teile pr. pyjama: -'0000 •· ~e a rr6 le m. O H 
H•bitı pr. ıarçenı de b•reau: 7 eompleta ,. 

latiıteı 1 OMO •· " 7800 -

latlıte: lOOOQ m. " f 500 -

A w ea.ıl:ıle n-. el\I FG ur t.1ınıtalle>n el Bureeux·Taplaaerle ete. 

717 Ja 

6930 -

1170 -

142S -

> 

C. A. Min. 0ef. Nat. Aok. 
Com. Aeh. Somıaaod. Gen. Gendar· 

merie Aok. 
Com. Aoll. Mio. Def. Nat. Dep. Aviat. 

Ank. 
• 

Fa~ricattea umelre: S p. Pli ffolı. 600 - 45 - Qir. Stret~ A74'ıa 

Co"'ltuatlllle • C.rltur•nt • Hullea 

lolı d'orme: 80 t.· id. de claeoe: 18 t. 
Beiı: '<>O t. 

Dlvera 

Pıbliqao Villycıt Erzcrum 

Pli Mela. 2.fOOO - 1800 - Dir. iurv. Do111oe Urfa 

16-12-41 11 

16-12·41 
18-12-41 

15·12-41 

lS·l!-41 

~~ =ı 
11 15 

11 ,,.1 

21·11·41 - -

16-12·41 1) -

2P· 1'.l·4 J lB -

Gom•e arabique: 100 k. 
Verre rond de c~aadilre 41e 1S a/a: 50 p.· id. de 

24 m/m: 25 p.· aahaaatr• en rraffite tle laautı 
pre .. ioo de 20 m/m: 4U k.· lime plate: 20 dou
HiHı id. ronde: 20 doaL- iti demi roo4e: 28 

> 

Com. Acb. lıatead. Milit. Teplaane U-12-41 1S -
eom. Acla. latend. Marit. K11uapap 16-12·41 14 -.. 

4oa&.· id. triHfle: 20 doas:. 
Qrliadre de lamiHrie auc aoeeH: 44 letı (C.b. we & &"'• 1434QO - 1'840 - io111.Aob. Dir. -en. Fab. Milit. Aak. 

oh. 717 P.) 
Com. Acb. lntonfıi. MiHt. Teplaaoe C.urreie Soandırac: 150CO p. .. 

R•par. cbaudiere chaaffaee aa pavillon Milit. i Maılalt > 

Saaıle an ruban 4e IO m/a: 1~825 •. (a1 nom et > 

H8 Si 22 58 , 

•'· eompt• 4a fowr11i11ear) 
Lenre -'• bi6re •Aae: '8 k. 
liae Ne. 12ı 1 t. 
Pır •••lete: i60 t. 

P r o Y la 1 on• 
Pei•r aoe t. 
Riar 100 t. 
HariHta MH! 10Q t. 
Pallle: 200 t. 
Pcmaıe de lerreı 10 t .. 

ile HDOaü~: 30 t. 

" • Jfl '· 
" • lt-li t •. 

Bearre: 1,5 t. 
Confitara: 224'> k.. 
Oeufa: 33970 ,. 

le JD, 0 39 75 312 J5 > 

(ihe & rre 
Publiqae S900 -

fıtre l ıre 1 '500 -
• 4/000 -
• 27QOO -

• 
" 
> 

" 
Pablique 

" 
> 

> 

ısoo -
•• k. o 20 3) 
ı. k. o 20 33 
ı. k. o 20 33 

2250 -
15/4 03 
118ti 95 

Co•. Aela. l.oo. Moaep. Kabataı 
2~2 so " 

&tibank A•k. 

12l7 SO Com. Acb. Milit. Koaya 
7050 - (;em. Acb. Milit. Balıkeııair 

4050 -- > 

487 50 C••· Acb. Milit. ıEıltivehir 
fiom. Aca. Milit. Yalova 

915 - Gonı. Ach. Milit. Balıkeıir 
915 - > 

1 

Cem. Perm. Muoicip. lstaallul 
> 

> 

• 

9-1-42 15 -

17·12·41 15 30 
17-12-41 14 15 
22-12-41 14 -

2J-12-41 10 40 
2-1·42 9 30 

25-1'2·41 

14-
15 -
14 30 
11 30 
15 -
15 3() 
10 30 
15 30 
14 -
14 -
14 -
14 -

Si_, _______ _ 

(QÇINCI SA YF AIJAN tııEVAM) 

To1tkapı Ma1t•peslndekl Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

Kor birli itleri için pazarlıkla komisyontlılti ev.af ına röra yb I'' 
hk kırk bin paket mercimek komprimesi, on bet Di• kile patatef 
bin beş yiz kilo bıvuç pazarlıkla ıatıo alrnacaktır. 

lhalesi 19-12·941 cuma günü saat ontladır. 
Taliplerin yüıde ı>n beı temioatile kı>misyonuınau müracaatları• 

•* • 250.000 kilo kaplıca 100.000 kilo Fığ 100.000 kilo horçlf 
dün talip çıkmadığından bir daha ilanına karar verilmiştir. 

lhalui 16·12-941 salı giillü aaat 10 da yapılacağındıın talipleri 
te•İoatlarile kemisyooumuza müracaat etmeleri. 

Deniz Levazım Satan Alma komisyonundan: 
Mevcut evsafı mucibiııce alınacak 7500 kilo temiı.lik ıabua11•" 

15. ll.941 pazartesi fiİnÜ ıııat 15 de Kaaımpaıada bulurıau Deni.& Lt 
vaztm satın alma koııaisyonuoda pazarlıta yapılacaktır. 

Şartoameıi ber rüıı iı saati dabill.cıte mezktr kcmisyeııtla• ~ 
delııiz ahnab!lir. . . . . . . ~ 

lsteklilerın 2490 sayılı kanunıın ıstedıfı veaaılcle bırlıltte ve t• ~ 
lif edecekleri fiyatl•lın yü&cle 15 nisbetinde kat'i teminatları il• "' 
li rin ve saatte adı geçeo komisyona mirac atları ilill olauur. 

* • • SOOO itile noluıt alınacak: 1 
komisyonda mevcut uimune ve evsafa gibi 500() kilo neaııt tS 

lcinunuo/941 pazartesi ginii saat 15 de puarlılda alınacaktır. ft' 
lsteklilerin belli giln va saatte teklif edecekleri fiyatlara 1 tıı 

yi.ir:dtı beı ni,betinde kat'i te•İnatlarlle birlikte KHımtta1acla ;o 
oan koıoisyooda 1.ıaıar buluoııtaları. 

Harbtralle Yade1< Subay Okulunda Askeri lıiabnaıttt' 
Kemlayon undan : 

·ı· ı .. o ·ı · ı t•~Y ftazarlılda ıallnakasau ı ao o 11oaa , toa yeıı ıaercııae e t1" 
çılı:madıfıodan tekrar paz.arlıta kenıauıtur, Evsaf ve au111ıi fal' 
komiıyonda ıöriilebilir. . ·,ı 

Bebet kilosuna muhammen bedeli 28 lturu,t .. r. lbıleıi 16 i 1.'',;e 
klnun. 941 Salı ıünii. saat 14 de yapılacaktır. Taliplerı• Har1Jı1 
Yedek ıı.ıbay Okulundaki ltomiayoaa ıailr•oaatları. 

• • • Kapalı zarf ile 8.12,,41 de ibaleııi ilin oluııaıa :iOO too •eı 
tinyatıaa talip çıkmadıtından ayni miktar zeytinyafı tekrar P--:;, 
ta konmuştur. Evsaf ve lau~usi şartları komisyon.da röriilebilir. • • ..
kilosunuo mulıammen bcdeh 108 lturuıtur. lbalcsı 17. l:l.941 çat~ 
ba ıünü saat 10 da yapılacaktır. Ta ıplerin temİHtlarila Harltİ1.
Ye4ak Subay OituluDaa ıatınalma komiıyeauoa miracaatiarı. 

•*• Pazarlıkla 100 ton kuru ol'uo müoakasaaı 8,12.941 da ili• ,;;~ 
mit iıe de talip çıkmadıflodan yine puarhta konmuıtur. Evııf ııı• 
busuıi şartları komisyonda rı>rtiıebilir. lb.ıeıi le».l~.941 salı ~~ 
ıaat lS de yapılacaktır. Beher kiloıuaun m1ı1haıaıaeo betleli altı 1' 
9uk kuruıtıır. Taliplerin Harbiyeli• Yo41iok S11bay Okulunda K•-1' 

•a miira~atları. 

Demlryolu 1 l11cl muhafız taburu aatınalm• 
ltomlsronundan : ı 

Demir yolu birinciın ıbafız taburunun 1. l~.~41 tarihinden it:~ . 
3 aylık tahminen 10'.lüu kılo ııA"ır eti ihtiyacı açık eksiltme)'• 

a111tur. . ~,r 

İhale 15.12.941 de ) pılaeaktar. Şeraiti aalamak iıteyenlerıll~1ı 

gilo ekailtmeyı!: ittirak t ieeelderio lS.12.941 1aat 15 de Ayd~ ,,o· 
lik ıubesi binası yaoınci ki tabur ltararriluada satın alaa ko••" 
na müracaatları i1ia olu ıur. Harioota aeea: .. 87 ite 

froaaıe ~luc: 943 k .. 
Raiıioa Moı: 2~7 k. 
Fremaı• Kacber: 362 k. 
Pain: ö t.· lait cie vach•: 

• 
> 

584 40 
707 25 

1863 55 
470 60 

191 25 
118 07 
69 a.7 
43 83 
53 04 

139 76 
35 29 

• 
> 

> 

16·12·41 
18·12·41 
18-12-41 
18-12-41 
15-12·41 
15·12-41 
15-12-·H 
15·12-41 
24-12-41 
2-4-12-41 
24-12-41 
24-12·41 
24·12·41 
24·12·41 
24·12-41 
20-12·41 

~! =ı-------- --------------
:~ J MÜ ZAYEDELE~ 1 '.d t .• viaade de boeuf: 1 t.- - Hipital Bulrare de Şiıli 

itl. de moutoo: 1,2 t.
lıl ... rre: ıo t. 
Haile d' oliu: 15 t. 
ki•ı ıe t. 
Pela: 100 t. 

eeuh, ieromH ete. 

•;.,11 .. a'ol{nı: ıoo t. (•i·) 
Leotille: 40 t. 
iearra: 50 t. 
Oraaı• de 64: 10000 p.· id. de 80ı 25000 p.• id. 

4e 100: 15000 p.• mandarine: 10000 P• 

Alijuciicationa 6 la Surencher• 
lt1name at mote•r Uiuel 
Peaa& et boyaus 
D6eombreı bltilH 
"'8•: 1 ,. 

Qre i ıre 534QO - 8018 -
" 15009 - 2250 --
> 22000 - l300 -

Com. Acb. Milit. lzmit 24-12-41 
24·12-41 
2'4-12-41 16 _ TUrk Hava Kurıunu lstanbul Vlllret fube•lnd_.. ~ 

> le k. O 06 50 ~em. Aeh. Millit a ı'E.Hle tles Off. 1o·l2-41 
ela Rtberve a Har~iye 

15 _ Kurbaa bayramında leşltilitımız tarafından toplanHak deri "' 
saklar pazarlık suretile o.yrı ayrı arttırmaya koomıııtur. ti•1 

17.12.941 farşımba ıünü saat onda arttırm~ı yapılacak "' > le k. l 08 
~re i rrô ı. k. f) 28 

> 

Pablique 

Pul.lique 1~89 -

" 
> 400 -
1 

• 
~om. Aeh. Milit. Ayazata 

191 15 Co•. Aıb. Lycee Galatasaray 

112 50 Dir. Comptab. Partiı. Bursa 
Lirue Avıat. T. Suc. Çine 

30 - Def terdarat Zooıuldak 
Municipalit6 Marııin 

17·12-41 
16-1-241 
22-12-42 

6-1-42 

10 -
14 -
12 -
15 30 

25-12-41 11 -
27-12·41 
17·1'l-41 1) -

9·1·4ı 15 -

muvafık ııörülürse ıhal.- edilecektir. , tıı 

Taliplerin arttırma için mezlu1r ıüu ve saatle Catalotl11oa_.. Is 
be merkezine ve şartnameyi rörmek için de Şube Merkezin• ":tııııc' 
tanbul Vilayeti d&hilindc°'i Hava Kurumu şubelerine miraeaat 
leri. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı hleri Direktiıii: l~MAlL GUtlT 

laaıldıtı yeri "Ml11akasa Matllaaaı,, lıta~ı.ul 


