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ABONE ŞARTLARl 

Türkiye için Kuruş 

3 Aylıtı 450 
6 • 850 

l2 • 500 

Ecnebi memtekdler çın 
12 Aylığı 2700 

-----------~-~-----~-
SA YlSl 5 KURUŞ -----

Günü geçen nushalnr 
20 kuruştur 

Tf29cc r 1 

IK HA 

Almanya ara· 

''nda yeni ticaret 
muahedesi 

~-~aradan bildirilıyor : Son 
~ ar zarfında Ankarada cere· 
~ı etrnış olan Türle - Almao 

'11i lllüzakereleri bazı anlaş· 
lrın'. 

ırnz.alanmasına müncer ol· 
a Qr, 

~~ husustaki anlaşmalar dün 
~ .. Ya namına buyük elçi B. 

Papen ve Almanya heyeti 
1 

tlçi B. Clodius ve Türkiye 
ı lna da Haricıye Vekili B. 
l(,u S 'f h · t 1 araço!'lu, ürk eyetı 

1 
büyük elçi B. Numan Mene

Cıotlıı ve Ticaret Vekaleti 
t~eı~rı B. Halit Nazmi Keşmir 
I~ ndan İıımılıınmıştır. 

'uh' tııcrnleket araı.ındaki ticari 

~dclcıerın tanzimine aair o
l! u Uz.un vadelı anlaşma ile 
"lt<t• ''13 ı muuasebetler 31 mart 

''ı larıhıne kadar tanı.im eltıl· 
'tiıı bulunmaktadır. Bu müddet 

O\ı bcr ikı tuaf tan takrıben 
' 0,ooo ar lıralık ıhracııt te.s-
111e11Haııştır. Bu had dahılınde 
~ 'nra tarafından Türkiyeyo 
'dt llıeınıekelı bılhassa alakadar 

~"'ı.ı •ıııai mamulat ve beıahsis ... ,, . 
~ 

11 
sanayıı ve haı p levazımı 

~t lbıl olmak uzere demiri ,_,. 
li:.tıı •auayi mıımulatı verılecek· 

lG11t 
~l 'Ye de Almarıyaya bu mem-

tte . d 
~t ıııuteveccıh ıhra atının a· 
'

1 
"••ını muhıınmini ıeşk.ıl et· 

~ l)laıı ınevaddı ıı:tıdaıye ıle 
l •rcı · lQ erı ve teroıh n pamuk lu-
~~1tcYıınyağı ve madenler vere-

ır. 

A.yıı 
~la 1 ı.ıımandn imzalanan tediye 
~lıııiıı:ıısı ile de Turkıye ıle 
it •rıya arasında ticari mubadt.

~ tte daır anlaımadan miitevellit 
''t lltı ledıyat ıle ıkı menııek.et 
1 ' 1nd11k h ·· ·· -tb ı dı2er er turlu muna-

llta -t,
111 

n ınutevelııt ıcdıyat çek 
~11 4 bır esas dahilinde tan:z.ım 
"1 lllıt bolunma~tadır. 
~}Uıakerat her ıki tarafça Tur
'ııtC· ıle Almanya ııra:.ıııdaki an'· 

~ ...... -
~ll "1Unasebatı tavsit eden tam 
"ın it havası ıçınde ıdare cdıl· 
'ı, •r. lkı kükômet memleketleri 
~t:•n11a1t1 iktııoadi mübaclelelerin 

ını 
tıllıt~ uzun bır zaman ıçın tcsbıt 
~b •uretıle iktısaai sahada Tür
'~ ıı ... tı, " A mıırıya arasında daima 

' ~Ut bulunmuş olan sıkı wiı· 
İtıb~ •tı en ienış' mıkyaata Mzarı 
ıiı/'a alına~a gayret etmişler-

1 i,tanbulda hazırlık 
, 

11tııız . d 
"''~ lıcııret anlaşmasın an 
)cın •nYa ıle aramızda 100 mil· 
'kq lıralık bir ticaret anlaşması 
llıt~<lılıniş olması büyük bır 
)'ı tıunıyetle kar şıla~mıştır. Pı
ıfuı 1 Ytrıi anlaşmaların tatbikatı 
"ııu,btınen hazırlıınmıı~a başlan· 
liıt1 r • Esasen müzakereler yapıl· 
tı , '&nada iki memleket tacirle-

r,s d 
~ılııı ııı a pek çok temaslar ya· 
(}~ ış ve sıparışler alınmıştı . 
•uili bu.ntarın teyidi yapılmıştır. 
lj ,

1 
ıı fıcaret Vekilinin riyase-
ltııd 1 . lıkı a thaliit ve ihracat Bır-

trıııd 
e yapılacak toplantıda 

anlaşmalar hakkında izahat verı
leaeği anlaşılmaktadır. 

İthalat kolaylaştırılıyor 
Ticaret Vekili Mümtaz Ôk.

ınen, evvelki aün Ankaradan şeh
rımiz., ~imiştir. Vekil, Bölııte Ti· 
caret Müdürlüdune gelerek bura· 
aa Bölge Tıcaret Mudürü Nec· 
meddin Mete ile uzun muddel gö
riişmüş ve fiat murakabe işlerıle 
Ticaret Mudürlüğüne aid diğer 
işler üzerinde izahat ılmışlır. 

Vekılin riyaseti altında bir top· 
lanh yapılmıştır. Bu toplantının 
devam ettiği eımada Vali ve Be· 
lediye Reisı Lülfı Kırdar Vekili 
ziyarete ıelmiş ve Vekille Vali 
bir saat beraberce göı üşmüşlcr· 
dir. Bu görüşmenin bılhassa odun 
ve et işile bazı mühim iaşe me
ıelesi üz.eriııde oldutu anlaşıl

maktadır. 
Vekilin riyaseti altındaki içti

ma saat 19 a kadar devam el· 
miştir. Bu içtimada çok mühim 
kararlar verilmiş, her birliğin idi· 
tibi umumisi ithalat ve ihracat 
vaziyeti hakkında izahat vermiş· 

tir. 
lçtimnda tııkarrür eden esas· 

lar şunlardır: 
1 - 1tbaliit, yrni tedbirler ve 

cievletin de muzaheretile azami 
derecede kolaylaştırılacaktır. 

2 - ithalat ve ihracat işleri

nin daha süratle ce eyanı için 
birliklcrın teşkilatı takvıye olu· 

nacaktır. 
3 - Sırlikler ithalat ve ıhra· 

cat ışleı iııde daha ş:ımıl şekılde 

rol alac ktır. 
4 - Pıyasada küçük ticaret 

erbabı ve e~naf ın ithalat eşyasını 
çok kolay ve aynı zamanda mun
tazam bir sıra ile tedariki için 
birliklerde bir müracaat bürosu 

kurulacaktır. 
Bu işın ıefeı rualı üz.~rinde 

bu2ün birlıklerde gene Vekıiin rı
yaseti altında yapılacak ıçtimada 

rirüşulecektır. 

Toplantıyı müteakip, Ticaret 

Vekili, keııdisıle görüşen gazete· 
cilere, cuma günü Ankaraya dö· 
neceğini, Tıcaret Müdürlü~ü, laş!$ 
Müdurlüğu vf' Birlikler Merke· 
zincie meşgul olaca2'ını iöylemiş· 

tir. 

Mersinde çekirdek~iz üzüm 
ıergiler i 

Manisadan bildiriliyor : Geçen 
yıla nazaran miktarca dörtle üç 
nisbetinde daha az fakat vasfı 
itibariyle fevkalide yüksek olan 

çekirdeksiz iızüm ser&"ileri tama

men kalkmıştır. 

Havalcrın gayet müsait ıitmiş 
olması üzümlerimızin nefasetini 
.ıynen muhahaza ederek kuruma· 

sına imkan vermi~tir. 
Diğer taraftan ilk ağız pamuk 

toplanmasına başlanm11tır. Tütün· 
ler de tamamen istif veya bal· 

yalan maktadır. 
Zeylin ve palamut çok müsa· 

it görünmekte fakat bu ürtinle
rimiz henüz toplama devresine 
girmiş bulunmamaktadır. Hubu· 
bat ekimi için görıderılecek to
humlukların bugiınlerde buraya 
rönderilmtsi beklenmektedir. 

f 

ÇIK Ti Dl, 

•• 

Aok. P. T. T. Müd.: 
Posta nakli Hl2 

Antakya Gümrük Muhafaza Ta
buru SAK: 

Domateı ulçuı 1916 

Balıkesir Ask. SAK 
Er kundurıuı l 90J 

Çanak. Nafıa Müd.: 
Ayvacık jandarma binası icşau 1920 

Deniz Lvz. SAK 
Vaketa 1924 

Eskışehir Ask. SAK. 
Helii çukuru ve tretuar inş111 1918 

Hadımköy Muhaköyü Ask. SAK 
Yaş üzüm 1924 

CUMA 

v 

İst Komut. SAK 
Hnvalandırma tesisatı 1917 
Bina tamiri 1917 
Fırın b ansı tamiri 1917 

Karac bey Harası Müd : 
Hara p cıiyon hinusı tamiri 1924 
Maraş Ask. SAK 

Bulgur l<ll2 

Marmara Ü sü Bahri Komut.: 
Köıele 1923 
Sarı uketa 1923 

M. M. Vekaleti SAK 
Zir ı tış polıgocunda tomirol l 924 

Siv Ask. SAK: 
lc~aat yapt. 1903 

Ur fa Ask. SAK: 
Kuru odun 1906 

inşaat-Tamirat-Nafıa ışlerı- a!z me-Harıta 

Maliye Vekaletinden : 
Yapılacak ı~ın mahiyeti: Maliye Vekaleti binasının çatı larniralı 

pencerelerin çıft kanat yaptırılması ve badanası ve sair tamirat. 
Keşif bedelı: 3517 hm 23 kuruştur. 
Muvakkat teminat miktarı: 263 !ıra 78 kuruştur. 
Sureti ihale; pazarlıkla. 

ihale tarıhi ve mahalli: 12.10.941 larıhine müsııdif pazartesi günü 
saat 1!) te Mıılıye Vekaleti mıhi eı .. lak. müdürlufünd ... 

Keşif evrakını görüp ol.umak istiyenler: Maliye Vekaleti Milli 
Emlak mudurluğüne müracaat etmeleri. 

ihaleye iştirak için: ehliyet ve ticaret odası vesikalarının ibrazı. 
lazımdır. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlü U erk ez Satmalma 
Komisyonund n: 

Merkezde yapılacak inşaat : 
Keşif bedeli (-'749) lıra (28) kuruş olan yukarıda yazılı inşaat 

askeri fadrikalar umum müdürlılğu merkez satınıılma komisyonunca 
27.10.9.:J 1 pazartesi gunü saat 14 te açık eksiltme ıle ihale edilecek· 
tir Şartname (19) kuruştur. Muvakkat teminat (281) lira (20) kuruş· 
tur. 

lO llriaoitıtrlh 1941 

ıoç;,ı-----------~ 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. ~2 Hususf D:ıirG 

iLAN ŞARTLAR! 

ldıırehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

----------~ 

ganıdır 

yaptırılacaktır. Taliplerin 338 lira 70 kuru,,luk kati tcminatlanyle bir· 
likte paz::rlık günü olan 11 birinci teşrin 941 cumartesi rUnü saat 11 
de M. M. V. Sa. Al. Komisyonuna müracaatları. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
Sarayönü, Çumra ve Çay istasyonlarında yaptırılacak memur ev

leri ve buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. Tekmılinın keşif bedeli 56994 lira 88 kuruştur. 

Eksiltme 20. 10.941 tarihinde saat 15 dıı: Ankarada Ofis umum mü· 
dürlüğu binasında yapılacaktır. 

Euiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ofü Umum Müdürlüğ'ünden a
lınabilir. 

Muvakkat teminat 4099 lira '75 kuruştur. 
isteklilerin ihaleye iştirak için, ihale tarihinden nihayet iki riin 

evvel ofısten alaciıikları ehliyet vesikasını teklif evrakı meyımına ko· 
yacaklardır. 

lnıaata mukta:z:i olup idarece teıbit edilecek ihtiyaç nisbetinde 
demir ile çivi bedeli mukabilinee müteahhide verilecektir. 

Yukarıda yazılı üç istuyonciaki inşaat ayrı ayrı olarak da iaale 
edilebilir. 

Ankara Valillğlnden: 
Ankara merkez De\•rim ilk okulunun tamiri 1308 lıra 20 kuru~ 

keşif bedeli uzerind~n açık eksiltmeye konulmuştur. lsteltlilerin keıif 
ve şartnameyi ıörmek üzere her fÜn maarif müdürıüğilne ve ihale 
günu olan 23.10.941 persembe ıünü saat 15 de ve yü:z:~e 7.5 teminat 
akçesini husui muhuebe müdürlüfü veznesine yatırarak claimi encü· 
mene müracaatları ilan olunur. 

"'* * Keşif bedeli 1273 lira 99 kuruştan ibaret olan Haymana mer· 
kez okulunun tamirini ihalesi 10 gün müddetle temdit edildiğ'İ halde 
vııkti muyyeninde tahp zuhur etmediğinden 2.10.941 tarihinden iti· 
baren bır ııy müddetle pazaılığa konulmuştur. İsteklilerin pazarteıi 
ve perşembe günleri saat l:> de daimi encümene ve yüzde 7 ,5 temi· 
nal akçesini hususi muhasebe müdürlütü veznesine yatırarak adı ıreçea 

gün ve saatte daimi encümene müarcaatlan ilin olunur. 

ilaçlar, Klinık ve lspençıvari alat, Hastahane Lvz. 

Devlet Demlrrollar1 işi tme U. lllarealnclen: 
l\luhawmen bedel ve muvakkat teminat umumi tutarları aşatı

da yazılı iki liste muhteviyatı tıbbi ecza ve mabeme 3.ll.9U pa• 
zarteıi günü saat 15 te Malzeme dairesinde toplanacak ıv.erkes 

9 uncu Komisyon tarafından ve kapalı zarf uıulile mubayaa elu· 

nacaktır. 
Ayrı ayrı birer eksiltme mevzuu elan her iki füte muhtni· 

yatını tamamı için teklif verilmesi mecburi olmayıp her hanıi bir 
kalemin tamamı veya bir k11mı için dahi teklif verilebilir. 

Ankltra Vahhğinden l 
Keşif br.deli 996 lira 5 kuruştan ibaret olan Şereflikoçhisar kazıı· 

sı merkez okulu;:ıun ta nirinin ih.ılesi 10 gi1n müddetle tr.mdit edildi· 
ti halde vakti muayyenitıde tatıp zuhur etmcdiğindeu 2. 10.941 tari· 

Bu işe ıirmek iıı;tiyenlerin aşağıda listeleri hizasında •yaza· 
h muvakkat teminatlarile kanunun tayin ettiğı Yesikaları Ye 
bir a)ıl ıKi kopyadan ıb ret tekliflerini ayoi ıruo ıaat H de 
kadar mezkOr Komisy•ıı Reis iğioe vermeleri lazımdır. 

Şaıtnameler parasız olarak Ankarada Malume daireıinden 

ve Haydarpaşada Tesellüm ye Sevk Şeflitindeo 'eıiarik edi

lebilir. hinden itibaren bir ay muddetle pazarlığa konulmuştur. lsteklile· 
rin pazartesi, perşembe guuleri vıiayet daimi encümenine ve 
yü:de 7,5 teminat akçesini hususi muhasebe müdürlüğü veznesine ya· 
tırarbk adı geçen giin ve saatte vilayet daiıni encümenine müracaat· 
ları ilan olunur. 

Eskişehir Asker1 Satınalma Komisyonundan: 
lnşa edilecek 4513 lira 13 kuruı kesif bedelli garnizon esas yolu

na batlanacak parke yol pazarlıkla yaptınlacaktır. 
Pıızarlığı 14.10.941 sah günü saat 16 da Eskişehir Sa. Al. Ko. 

da yapılacaktır. İsteklilerin belli 2Un ve saatte Ko. na teminatlariyle 
müracaatları. 

Ankara Belediyesinden 
Atlıspor lıulübünden başlayıp lsviçre hanı arkasından dolaştıktan 

sonra Akköprü yoluna birleşecek yola yapılacak adi kaldırım işi 15 
2ün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 263l liıa 50 kuruştur. 
Temınatı 197 lira 44 kuruştur. 
Şartnamesini gôrmek istiyenlerin her gün encümen kalemine ve 

isteklılerin de :t8.10.941 salı günü saat 10.30 da beledıye dairesinde 
müteşekkil encümene müracaatları. 

M . M. Vekôletl Satın ima Komisyonundan: 
Akköprüde bulunan Lv. eşy Vd teçhizat aobarlarının şoseye ve 

biribirlerıne bağ'lnnma<Jı için kaldırım yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
8235 lira 64 kuruştur. Açık eksiltmesi J.7 birinciteşrin 941 pazartesi 
ıünü saat 11 dedir. Talıp erin 617 iira 67 kuruşluk muvakkat temi· 
natlariyle birlikte eksiltme gününde M. M. V. Sa. Al. Komisyonuna 
müracaatları. 

Lhte Malzemenin Muhammen bedel Muvakkat te• 

No au ismi Lira Lira 

1 Tıbbi ecza 91.SU.OO 5.827.05 

il • malzeme 24.~07.00 1.168.03 

Elektrik, Havagazı, Kalortfer lT esi sat ve Malz.) 

Askeri Fabrikalar U. MUdUrlUğU Merke2 Satlnahna 
Komisyonundan: 

Malzemenin cins 
ve miktarı lbalenin gün ve sa.ti 

------- ----------
Dosyasına batlı 

iki listede yazı· 
h elektrik mal· 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

Kati 
teminat 

Lira 

zemesi 15, 10.941 çarşamba 15 53762 7876 2t 

Oosyasına bağlı 

üç kıta listede 
yazılı elektrik 
malzemesi 15.10.941,arıamba 15,30 38'.245 5736 75 

2000-2600 tüp 
oksijen 15.10.941 çarşamba 16 16900 2535 

Şartname 

bedeli 
Kuruş 

2ô9 

1'2 

Yukarıdn yazılı malzemeler hizalarında gösterilen 2ün ve saatleJ
de Askeri Fabrikalar Umum Müdilrlüğü Merkez Satmalma Komisyo
nunca pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedelleriyle kati teai· 

1 nalları ve ,şartname bedeli hizalarında ıöıterilmiştir. 

1 * * • Müteahhit nam ve hesabına bir adet kabili ayar yatlı trans

formatör alınacak. 

* * • Zir atış poliionunda 2258 lira 2 kuruş keşif bedelli bir tamirat 1 Tahmin edileo bedeli 2 bio lira olan yukarı<Ja yazılı miltoabhit 
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Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayede er List • s İstanbul Belediyesinden: 

Şekli 

A) Münakasalar 
ln9aet, Tamirat, Nafıa lflerl, Melzeme, Harita 
• 

Ha .. ttep• daaili yollarına döıeaecek kırma taı vo 
eilindirai itleri (temd.) 

Nifde 111 itleri 7 ci şube mild. auntakaaı dahilin· 
delr.i ıu l»ataklı2ının kurut11lması ve Sarımaakh 
suyu ve tevabiinla islih itleri (ıart. 20.85 1.) 

Sarıotlan Yabıihan ve Çerikli istasyonlarında yap. 
memur evleri ve buua muteferri işler (şart. 5 1.) 

Vakıf apart. tamiri 
Erzincan Vilayeti Mrk. ilk ekal inı. 

lcapah ır;, 

kapalı z. 

pas. 
kapalı z. 

Mubam. bed. 

2868 -

416967 24 

61665 61 

60000 -

. lllçl•r, IUlnlk ve l•p•ntlr•rl allt H••tahane Lvz. 

Vasalinı 2 t. aç. elu. lıı. 2 30 

Elektrik Have .. zı·K•lorlfer (T•s ... tı ve Malzerneel) 
Kara d'firmeni tesisi (temd.) 
Elektrik lcaynak eibası seyyar motörle ınateharrik pa:r. 

Mensucat, Elttlae, Kundura ç-••"• w. •· 
Sivil palto: 62 ad. • Sivil elbise: 62 ad. 
Manda köselesi: l.5 t.·yerli vaketa: 1 t.·taban astarı: 

380 k.·aarı astarlık: 5U k.·kemerhk meşin: 25 k. 
-yemeni kalıbı no. 40: 50 çift·no. 41: iO çift
ne. 42: 7i tif t·u. 43: 7t ,ift·oo. 44: 35 çift· 
DO, 45: 25 çift 

F etin: 10.000 9ift 

Reami elbiae: i4 tak.·kasket: 54 ad.-fotin: 54 ~ift 
R~nıl elbise: 19 tak.·kaaket: 19 aci.-fotin: 19 çift 
Feıin: 5C00 çift (şart. 220 le.) 
Mavi dimi: lOOOQ m. 
Kıılık er elbiıe kumaşı: lOGOO 111. 

aç. eks. 
paz. 

kapalı z. 
a\\. elu 

> 

paz. 
> 

lakarpin: 102 9ift pu:. 

Matbaa itleri K1rtaalre - Yazıhane Levaannı 

Evrakı matbua: 12 kalem paz. 

Nekllret, Bo,altma. YUkletme 

Köknar kereste: 130 m3 pu:. 

t. ahra;ket, E enııln, it.ekine !f•Olar• w. •· 

ÜeH: 250 t. paz. 
> 2!0 t. 
• 600 t. 

1 700 t. 
• 700 t. 

Kok veya ıömikek: 60G t. 
Odun: 500 t. 

• soo t. 

M Ult e f e r r 1 k 

• 

• 
> 

• 
• 

Portatif Sıhhiye çantası ve lauta ıedyeıi Pauif -
Korunma ekipleri için 

Masa ve duvar ıaatları 
Keçe bellemtı: 3o00 ad. paz. 
Boş çuval: 5000 ıd. • 
Tımar fırçası: 5000 aci. paz. 
Patinai siociri: 30 ad. " 
El z1mbaaı, el makası, eksijen kaynak takımı, pafta > 

takımı 

Pa.mak attırılması: 44744 le. • 
Bakır helvan• dibi değiıtirilmeaiı 7 ad. 

Ersek, Zahire, Et, Seltze, w. •· 

Ot: 10 t. 

Salça: 2.S t, 
Bulrar: ~36 t. 

> 20 t. 
Halk çayı: 2~0 it. 
Yataklık ot: 9 t. 
K. ih öm: 1664 lr .-it. fasulye: 13328 k.-pat at es: 16664 

k.·lc. ıofan: 4664 k.·kırmızı mercimek: 54 k.
mereimek: 2 t.•toır; ıeker: 4664 k. 

Sadeyatı: 3 t. 
Koyan eti: 40 t. 
Pirinç: 1~ t. 
Tel balyeli saman; 700 t. 
Tel balyeli oh 1000 t. 
K. ot: 300 t. 
Saman: 250 t. 

• :100 t. 
K. ot : 300 t. 

• 300 t. 

paz. 
pas. 

> 

• 
paz. 
kapalı z. 

paz. 
kapalı z. 
paz. 

• 
> 

> 

• 

• 
> 

Saman: 300 t. > 

Pirinç, k. faniye, tereyafı, aadeyatı v. ı. •uak aç. eks. 
(temd.) 

(B M üzaredeler 
!v ankuı 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

Aafalth telik boru: 1339 k - Huıust parıalar: 344 
it.· Font boru: 3821 k. - Huıuai parçalar: 1118 k. 

Bemir ray: 631 ad.-demir traverı: 401 ad.·eskimi~ 

otomobil parçalan: 148 ad. 
Teneke: 3367 ad, 

Otomobil 

,az. 
> 

1 

• 
aç. art. 

aç. art. 

1 

169J3 -

ıtoooe -

43750 -
14204 -

1450 -

21000 - . 
10000 -
37!>0 -

937 50 
57820 -

5000 -
2175 -

k. o 55 
k o 44 

1416 45 

85 -
320 -
487 71 
179 69 

2073 54 

2368 10 

Teminat Müracaat yeri 

2U 10 Aak. Belediyesi 

20428 69 Nafıa Vekaleti Ank. 

4624 91 Te,rak Mahsulleri Ofisi Aak. 

Vakıflar U. Müd. Ank. 
4250 - Erzincan Nafıa Mild 

145 - Jandarma Genel Komut. SAK Aok. 

Çay Be!ediy11i 
~u.iz 1..v. SAK Kasımpaıa 

279 - lznir Emniyet Müd. 
2355 75 Kayseri Ask. SAK. 

6250 - Diyarbakır A\k. SAK 
182 - İst. Emniyet Müd. 
67 - • 

'562 50 M. M. Vekaleti Hava SAK 
1065 20 Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
4275 - lst. Hava Mıntıka Cepo Amir. 

Yeşilköy 

72 53 Nafıa Vekileti Ank. 

Gtınö Saat 

6-11-41 15 -

20-10-H 15 -

10-10-41 15 -
25-10-41 11 -

3-11-41 15 -

-16·10-41e kadar 

11-10-41 11 -

27-10-41 
16-19-•U 

2-11-41 
27-10·41 
27-10·41 
31-10·41 
13-10-41 
23-lt·41 

ıs -
10 -

11 -
15 -
15 -
11 -
14 -
14 -

17-10-41 11 -

.. 

Tahm. bed. Tominat 

65 06 6 37 

3'.lO 00 24 Ofıl 

487 71 36 58 

179 b9 13 48 

.. 1' 
Fıotihte Kırkçe4me mahnllesınıa 

k sııı•• nddesinde 32 nwmaralı ev ~n- a y.,oll 
Fatihte Kırkçeşoıe mahallesınıo - _ _.. 

'l pU .... ~ 
kağıuda 16 ncı adadı A barı a 
ankaxının satışı. 

h il 1ioı• Beyotlunda Emekyemcz rna a e 
aokatıoda 7 oumaralı ev ankor.ıP~:.. 
Beyoflunda Emekyemez mabnllesı ,.at 
sokağ"ında 5 numaralı ev ankazının 

4 
Tabminı bedelleri ile teminat miktarlıırı yııurıda yaııl~ 

ankaı: satılmak üzere ayrı ayrı pazarlıta lı: nulmuıtur. 

lcri Zabıt ve Muam lit Mu~iirli ü kale i se rörulelJilit• 

13 Bırinciteşrin 9 H Pazartesı :iı:ıii saat 14 d LJai•İ .
1
, 

yapılacaktır. Taliplerin temınat makbuz veya mektııplırl 
l'ilntl muyyon saatte Dai111i E'lcÜaıendi ltıılıı ı.mııları • 

ıtlr nam ve besabına l.ir adet kat.ili ayar yatlı transfo rOI 27 
fabrikalar umum ıaUdürl" ğ'li merkez atınalaıa koın s yoa.uııc~tit 
pJzarlesi fÜnÜ sa t 14.30 Ja açık eks'ltme ile ihale ecilılec• 
nama parııın:ıdır. Muvakkat teminat 150 liradır. 

Ankara BelecUyeaJnden 
Su işleri için pzarlıkla bir adet elektro pompa gurubu 

nacaktır. 

Muhammen bedeli 1615 liradır. 
Teminatı 121 lira 13 kurujtur. aı.-ı' 
Şartna•esini görmek istıyenlerin her gün cncıimeıı k 

isteklilerin de 14.10.941 sah giioü saat 
müteşekkil encümene müracutları. 

M. • v. Hav Satınalma emiayon n11•11 : 

4l kalem elektriıe malzemesi satın alııı '" 'ıeur. M.:ıbı11J1 11811 

14478 lira 50 kuruş olup kati tenıinııtı 2171. 78 liradır. P ~· 
birinciteşrin 9 41 pazartesi günü saat 11.15 de An karada la• l 
alma komisyonunda yapılacacaktır. Şıtrtnaıne•ı komisyond•· 
rin nıullyyen glin ve uatte kı.misyonda lı.ulualllalı:rı. 

- - lı' nlet Limanları l9letme U. Mid. 15-lt-41 15 -
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

634 - lst. Nafıa Mic:i. 

Hadımköy Ask. SAK. 
1 

1800 - Hadımkiy Civaria.la Yaasıviran 
kiylade Ask. SAK 

2100 - • 
2100 - > 

1575 - Selimiye Komisyon Binaaı 
1305 - > 

1305 - > 

lzmir Viliyeti 

3150 - irzurwm Ask. SAK 
1500 - > 

562 50 Meraifen Ask. SAK 
Toplaane Lvz. SAK. 
Deniz Lvz. SAK Kasıınpaşa 

Ank. Lvz. SAK 
• 

Silmer Bank Beykoz Deri ve Kun· 
dur4 Fabrikası 

140 50 Tophane Lvz. SAK 
4141 - Erzurum Ask.. SAK 
750 - Çanak. Yalıboyunda Aıl&. SAK 
327 - > 

10-10-41 15 - -·' lat•nbul Lv. Amirli i Satınalma K mı.,011 

Beher kilosuna 400 kuruş tahmin edilen 15 teo k.adar -;:. 
lu kösele alınacaktır. Pazaı lıkla eksiltınui 14.10.941 Salı I dl 
14,30 tia Tophanede lst. Lv. Amırlıği satın alma keııusyoıııJP 
lacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona relıuleri • 

14-10-41 14 -
14-10-41 11 
11-10-41 11 

11-10-41 
11-10-41 
27-10-41 
27-10·41 
21-ıa-41 

18·10-41 
10-10-41 
31-10-41 
13-10·41 
11-10-41 

14-10-41 
14-10-41 

14-10-41 

13-10-41 
17-10-41 
17-lt-41 
17-10-41 

11 
11 
17 -
14 -
15 -

--

Don iz L vazım Satın im Ke mlsyonund ... lt 
20 Eyliıl 941 tıırihinde ikinci defa puarlıkla yapılan ~";~ 

de beher kiiosuna teklif olunan ( HS) kurtı~ gali ııorııl 
11 

1 
(13010) kilo vaketanın 1 l. 10. !Hl Cuınartesı gıi.aıl saat 
çüncü defa pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır • 

llk teminatı ( U42) lira (50) kuruş olup ı rtnıımesi 
miıyonda iÖrülebılır. 

lsteklilerın belli fÜn ve saatte Kasımpaıada &ul uun 
lauır bulunmaları. 

10 -1 
1 o 30 ı !!!!!'!!~~~S!!!!!E!!!!!!!!:!~~'?'!!'!!:~~'!t!E!ıı:=!!S!l!!!5!!~ 

15 - Mobilya, Büro ve ev_!_şyası, Muşamba, Halı v. s. 
11 30 
11 - 1 tanbul Levazım miraiği Satın im KomlsJ ... ~ 

1 Dört adet altı ve üstlu demır karyola alınacaktır. Pa~11 
J,.f•.; 

11 -ı siltmeııi 13.10.941 Pazartesi fÜllU saat l:>, 15 de Tophancd• uı , 
JO _ aıirliti satın alma komi,yonunda yapılacaktır. lsteklileriP Dl 

_I :: • k::~·:::: :.:::~~i.vo 160 adet dm """ yaptmla-~ 
1 hkla eksiltme~i 15.10. 941 Çarşaınba rünü nat 14,JO da '" 

15 - Lv Amirli2'i satın alma komisyonunda yapılacaklar. Hcp•i111':,.t 
14 _ I bedeli 4H5 lıra, ılk teminatı 3J3 lıra 'J7 kuruştur. Nuınll11~1 
11 -i mıayonda ıörüıür. falıplerın bellı va.<ıtte kvınıı.yona gelı•'l 11 _, 

Aıkeri Fabıikalar U. Mös. SAK Ank. her gön 
Bahkeslr Askeri Sallıt Alma Komisyonurt.I~ 741 22 Ank. Jandarma Genel Komut. SAK 31-10-41 15 -

Beher adedıne 50J kuruş fıyat tabının edılco 4000- 50=-~ 
kilimi kapalı zarf usulıyle eksıltmeye çıknrılmştır. Bu 4000- ",ri 
bir talibe toptan verilebi!ecc~ı i'ibi lOJO ıdedı bir pııti ol . ./.. 
taliplere de verilebilir. ,v:'/ 

765 -
1650 -

990 -
4462 50 
8l50 -
1650 -
106l 50 

Çorlu Aıılc. SAK 
lst. Komutanh2'ı SAK Fındıklı 
Tophane Lv. SAK 
Selimiye Komisyon Binaaı 

> 

• 

Hadımköy Ask. SAK 
> 

• 
• 

106 23 lıt. Belediyesi 

6 37 lst. 
24 -
36 58 
13 48 

Beleeiyesi 
> 

• 
• 

Menemen Belediytsi 

Çiçekdatı Malmild. 

13-10·41 
27-10-41 
15-10-41 
27-a0-41 
21-10-41 
27-10-41 
27-10-41 
16-10-41 
16-10-41 
16-10-41 
16-10-41 
20-19-41 

13-10-41 
13-10-41 
13-10-41 
13-10-41 
14·10·41 

17-10-41 

:~ ::ı 
11 -
10 -
15 -
15 -
11 -
15 30 
15 -

E.biltaıesi 31.10. 941 ıaat 15 le. Balıkesir Sa. Al. Ko. da Y1 . ,ı /. 
Muvakkat teminatı miktarı 187.:> lıradır. lalıplerin tedJ~~:J 

tuplariyle leklıf mektuplarını belli gün ve ıııatten bir saat ·~~' 
IDu:a mukııbili Ko. na vermeleri. Bu.saatten sonra verilen /> 
kabul idilmez. Şartnameler Anıura, ls•abula Lv. imirlilderi Si' 
lariyle Balıkesir Sa. Al. Ko. da fÖdilür. 

ı4 - Matbaa işleri, Kırtasiye va yazıhane Lvz. 
14 -

14 -
14 -
14 -

lzmlr Tramvay ve Elektrik TUrk Anonlrt' 
Şlrketlnd n; . ,IJ 

Şirketimizin ihtiyacı bulurıdu~u, plan tabetmefe mııbsu•. o • ., 
tıdı satın alınaco2'ından ellerinde bulunup da satmaya talıP 
şifahen veya tahriren fiat teklıfinde l nlunmaları ilan oluıııat• 

14- ~~~~:2!!!~=si!!~==:!E33ii::iiE35!:21İİİİa.Siiiiiiiiliıli9 ...... 

15 -

14 -

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

lın lma Koml•ll8~ .. Ankara Leva:ıum lmlrllli 

177 60 lst. D !terdar'ıfı 27-10-41 15 -
1000 ton nakliye pazarlıkla eksiltmesi 14. l 0.941 saat 14 

kara levazım amirliği Satın nlma Konıiayonuada yapılacaktı'' 
lst.ielediyeıi Şehremini E.vkafHanındal4·10-4l 14 -



-- . -~- - -- -- - - - -- - ----- -- - - - - _-::_ __ ---'-'..-:.:.!.~~:.--·-~--==-----=-~~~-=-·-·--~-------------~----

k lıınik Kaymakamhğımlan : 
,~ de.n Mekcce istnsyonuna kadar beş kilometresi köy ve otuz 

-l ~~ıı •osa olmak üzere 35 kilometrelik bir mesafeden beheri 
'h kıloluk takriben 50 itin küfe özüm nıkli i9in yük karnyon· 
1 tı 80 Yaç vardır. 
lltkı· 

t • 1Y•ta tali olan kamy•n saaiplerinin ku:amı:ı:a müracaat 
•rı il• 

arı olunur. 

Benzin, a~irı:ı fa 1' :ıq 
"11tör Ya ıvlran Ask. Satlnalma Komisyonundan: 
a2ıd k a mıktan yazılı 3 kalen odun ayrı ayrı paznrhkla satın 

dtır.Ta iplerin 11.10.941 cumartesi günü saat 11 de Hadımlcöy 
t Ynssıviran keyfinde askeri aahnala komiıyonuna felmeleri. 

Miktarı Teminatı 

-----
ten 
600 
71.0 
700 

~Otefer~k 
''· ~ 

lira 
1800 
2100 
2100 

, '4111a 
slh &il L v zım Amirllll • tin ah"• komi yoRundan 
}o Pazarında Lv. Yollama Md. de bulanan 30999 No. lu Fort 

t 
11

1111 tamir ettiri!ecektir. Pazarlıkla eksiltmesi 13.10.941 l'azarte
~ ıı saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyo• 

1 Yapııııcnk.tır. Keşif bedeli 230 lira kati teminatı 34 lira 50 
tır, isteklilerin belli vakitte kemisyona ıelmeleri. 

~ 
ı~~· V k letl H va Atmalm Komisyonundan 
'ı 

2
•det telgraf direfi pazarlıkla satın alınııoakhr. Muhammen 

t )00 lira olup kati teminatı 375 liradır. Pazarlıfı 13.10.941 
~ tıı günü saat 10 da Aokarada bava satın alma komisyonunda 
lGtktır. Şartname i komiıyenda g-orillebilir. İsteklilerin muayyen 
e •a tt a e koıniıy•n a bulunmaları. 

& 1 t nb ıl H va mtaka Depe İmlrlilnd n: 't.: adet Best-F ork fasini üzerine Pik-Up tipi karuseri bir •det 
~'l~te kamyonetli yaptırılacaktır. 

4< l '
1 
leıninatı olnn 1020 lirayı Bakırköy malmödürlütüne yatırıla· 

ti' 0.941 Salı güoü saat 14 de Yeşilltöy H va Mıntalca dt-p• i
l Ş"ft•atın alma komisyonunda bulunmaları. 
~ ıı llaıneyi 2'Örmek ve izohat allllak istiyenlerin her 2'Ün !!&at 9 
\ Ye klldar Yeşilköy Hava Mıntaka depo imirlitine müracaat-

ı,,t 
lOQ " uı Lv. mlrll i Satınalma Komlayonundn : 
IOg OOo adet nğaç matra kapağı alınacaktır. ~azarlıkla eksiltmesi 

41 pazartesi günü saat 14.30 da Tophanede Lv. amirliği ıa· 
~111 • kooıisyoı10nda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 3000 lira, 
~'~atı 225 liradır. Nümunesi komisyonda ıörülür. f aliplerin 

11~ 1 tte komiayona 2'elmeleri. 

ı,, 
~ '11buı Komutanhlı Satınalma Komisyonundan : 

''~tlıkla 58 adet soba tamir ettirilecektir. Pazarlıtı 14. 10.941 
" ~tunu ınat 11,30 da yapılacaKhr. Sobaların görülmesi için her 
~4 ' lft al111ak ist yenlerin bl}lli fÜO 'f'e saatle teltljf edecekleri 

"ıı~ 2<>re kat'i temiaatları ile birlikte Fındıklıda satınalma komıs· 
- 2cl•eleri. 

\ \ 

11
' J9 numaradan 45 numarayc. kadar muhtelif bGytla 500 çift 

'-~~ kalıbı ;13.10.941 pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla ıat~n 
~ ı lır. Şarlııameıi her 2ün komisyenda görülebilir. lıtelclilerıu 

\tltdccelderi fıata gÖrC" kııt'i teminatları i!e bir1ikte Fır.dıklıd:ı 
il kemisyoouna gelmeleri. 

~!ıh ARkara Vallllllnden: 
ltl~llıttıen ite.leli "' lira '.25 kuruıtan i9arot ltulunau 25 kalem 

~} ıf hırdavat malı emesi "alınacaktır. ŞarlnamHi her ıcün 
l,,~~ üdürliltCinde r«Srülebilir. 

1\tı .. P CtiQ 23.10.941 perıembe günti saat 15 t• viliyd daimi .... , . 
lltııe aüraıaatları. 

~-~ ~ •ti Fa rlk lar U.MUdUrlUiU Sabnalma Ko. ilanı 
~ti ~illin edil 11 edeli (31225) lira olaa dörl kalem tel Aı
Lttı ''rikalar Umum MOtlürUlğü Merkez Satınalma Ko· 
'it ,~llllca 15.10.941 Çar9am9a ıünil saat 14,30 aa pazarlıkla L 

'1 . dılccekt• 
~tt ır. . 
~-ı ilanı (1) lira (57) kuruftur. Kati teminat (4683) lıra (75) 
"f llt. 

•' lt\,tı' f 1' •hınin edilen bedeli (5700) lira elan altı ten tutkal 
16.lO ;brıkalar umum müdürlüiil merkez satın alma komitıyonunca 
ş~;t ·ll perşembe ıünü saat 14 t• pazarlıkla ihale edilecektir. 

tlaıne parasızdır. Kati teminat (855) liradır. 

~\'" t0o ~I L v zım Amirli 1 Satınalm• Kemlayeıuından: 

ıo •det kar ös:UlQ'i alıaacaktır. pazarlıkla ckıiltmesi 
, ~ 9·tı Salı rüoü saat 15,30 da Tophanede Lv. Amirliti satın 
,1 ~tnisyonunda yapılacaktır. İsteklileria teklif etlecekleri nü

Ctt7l v te•inatlarlyle komiıyencia bulunmaları. 

~ .. ~ -
l 'Urum A k ri Satm Alma Komisyonundan: r 'li 'Qer· 

Mt'JNAKASA GA!!TE.51 

lzmlr ViUiyetlnden : 

Pasif korunma ekipleri için portatif sıhhiye çantası ve hasla sedye· 
si alınacaktır. Talibi 0 1anlar şutnaınesini görmek ve mufassal l fsilat 
almak için vilayet sef~rberlık ınüdürluğ'uı:ıe müracaatları ilan olunur. 

DenhE L•v :.11m S tınalMa Keml•yonundan : 
l adet el zımbası 

ı 

1 
1 

> el makası 
> Oksijen kaynak tnkımı 

, Seyyar m•törle müteharrik elektrik kaynak cihazı 
1 Pafta takımı 3 8 ili 1 pus 

1 • ıı > 5 ıli. 20 m/m 
• Malapafta Fransız dişi müteharrik lokmalı 

İhtiyacımız olan yukarıda yazılı 7 kalem muhtelif cins m ize e
nin 11.10.941 cnmartesi giirıil saat 11 de Kasımpaşada bulunan deniır: 

levazım sahnalma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. İstekliler belli 
fÜu ve saatte mezkur ko isyona müracaatları ilan olunur. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Hadımköy Yaeeıvlr•n AakerT Satanalma Kemi yonundan: 

Aşatıda miktarları yazılı samanlar pazarlıı.-la !l!lho alınacaktır. Ta
liplerhı 13.10.941 pazartesi g-Unü saat 14 den 16 ya kadar Hadımköy 
civarında Yassıviran köyönde askeri satınalma komisyonuna relmoleri. 
Her kalemin teminatı 12n liradır. 

Kilo 
100.000 
200.000 
200.000 

Kilo 
200.000 
200.000 

Bolayır Ask rl Satın Alma KeMlsyon un dan 
Beher kilosuna 170 kuruş fiyat tahrnin edilen 10 000 kilo aade

yağ pazarlıkla satın alınacaktır. Muhamrnen beaeli 17.000 lira, kati 
teminat 2550 lıradır. 

İbalasi ı.3.10.1941 pazarteıi fÜnl saat 15 te Bolayır civarı As. 
Po. 700 Sa. Al. Komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin me%kılr ıüo ve saatte Komlsyon11na müracaatları. 

D. D. Yollara 6 ncı işletme MUdUrtllUnden: 

15.9.9·11 de açık eksiltme ile ı lm alınncafı ilin edilmiş olan Dev. 
let Demiryolları Konya talebe pansiyenunua ekmek, et ve taze sebı:e 
meyve, süt, yofurt ihtiyacına talip çıkmadığından 2 t90 No. h ka· 
nunun 43 üncü maddesine t~vfıkan 15.10.9H çarşsmba 2'Ünü pazır
hlda ihalesi y.tpılacnktır. 

lıteklilerin muvakkat teminatlarını Konya Gar veznesine yatıra· 
rak me:akılr tarıhte . ant 14 de talebe pansiyon11 müdürluğündc top• 
lanacak lcomiııyooa ielmeleri ilin olunur. 

Şartna eleri parasız olarak Konyııda Talebe Pansiyonn müdürlü
tünde ve Aılanada d 6 ııcı lşletıae komisyonunda görüllr. 

Ekmek 
Et 
Taze ıebz.c 

Cins 

Tek tip ekmek 
Erkek koyım •ti 
Kuzu eti 
Sığır eti 
Dana eti 
Ciğer (koyun) atlet 
Paçr. ,. ,. 
lıkembe 

Armut 
Ayva 
Balda 

!hzelye 
Dereotu demet 
Dolmalık biber 
Domates 
Elma 
Barbunya f asulya 
Ayşekadın fasulya 
1'1avuç 
Hiyar 
hpanak 
Taze kabak 
Kestane kabağı 
Karne bahar 
Karpuz 
Kavun 
Kereviz (Kik) 
Kiraz 
Lahana 
Göbekli marul 
Salatalık marul 
Maydanos demet 
Patlıcan 

Miktan kg. 
Kilo 
10000 
3500 

100 
300 
500 
250 
500 
200 

2no 

111 
150 

200 
200 
200 
400 
~86 

200 
400 
500 
500 
600 
300 
200 

200 
800 
800 
300 
100 
.500 
1~00 

1000 
500 
500 

Portakal (80-lilc): adet 3000 
Prasa 700 
Semiz otu 200 
Soğan 200 
Silt 1300 
Siyah turp 100 
Dimnit üzllmtl ~00 

50 

Muvakkat teminatları 
Lira Kuruş 

93 75 
159 04 
172 95 

Muhammen bedeli Yekıln 

Kuruş L. K. 
12 50 1250 
50 1750 
50 50 
10 90 
30 150 
25 62 50 

2 10 
4 s 

-----
2120 SQ 

40 80 
35 35 
25 62 56 

20 40 

' 12 
~o 40 
10 41 
35 175 
18 36 
18 72 

6 30 
20 100 
18 60 
15 45 
25 50 
25 50 
10 80 
10 80 
20 60 
20 20 
10 50 
6 90 
6 60 
3 15 

15 75 
6 180 

16 70 . 
20 40 
10 'o 
15 195 

6 6 
15 75 
15 7 •~,~l 1 150 kuruştan 8 bin adet kıl yem torbaaı pazarlıkla yaptı· 

~İay ır. Pazarlığı 14.10.941 salı günü saat 14 de Erzurum sahnalma 
~I l~ocınu~da y11pılacaktır. Muhammen bedeli 12 bin lira kati temi- j 

tor O lıradır. Kıl yem torbasına ait evsaf ve ıartoame komisyon
lilQr • lateklilcrin teminat p:ıakbuzlariylı komiıyonı milraoaatları. 

Üzüm yapratı (Taze 
veya salamura) 

Yer elması 
Yoturt 

300 10 30 
1500 15 225 

2306 

H lk ah Zıraat M ktebl ••hçesl içindeki 
8 tın Alma misyonundan: 

Tahminen beher kilosu 172 kuruştan 1 ton sadeyat puarlık lllll· 

liyle satın alınacaktır. MuhamıDen bedeli 13760 lira, muvakkat t••İ· 
nat 1032 liradır. Şartnamesi Komiıyooda verilir. 

ihalesi 10.10.941 saat 14 te Halkalı ziraat ••ktelti lta6ı9eıindeki 
Sa. At. Koınisyoııuntla yapılacaktır. 

lYteklilıtrin mszkılr saatte ko11isyen11nda bJl11nnaular ı. 

lrzurum Askeri Satın Alm•Ke1nlsreR11ntlan 
Beher kilosu 22 kuruştan 115,000 kile kurıı fasulye kapılı zarfla 

eksiltmeye keomuıtur. lhıdosi 24.10.941 cuma günü ıaat 15 de Er· 
zurumda askeri &alınalma komisyonuoda yapılaeaktır. Tahmin bedeli 
25.JOO lira ilk teminatı 1898 liradır. Evsaf ve ıartnaaesi komisyonda 
ıörülür. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif ı-.ekt11plar101 ilaale saa
tinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Erzincan Askerl Satınalma Komlayen undan : 
Beher kilo;una 170 kuruş fiyat tahmin etlilen 20 bio kilo 1atleya

fın kapalı zarfla eksiltmesi 31.10.941 cuma fün\l saat 11 de Erı:iocan 
aatınalma komisy•nunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 24 bia Ura 
ve ilk teminat l550 liradır. 

Şartnamesi komisyonda ve evsafı komisyooun bütio ıarnir:olaruı
da mevcuttur. 

İsteklilerin belli günde saat 18 a kadar teklif mekt•plarıoı keıniı· 
yona vermeleri. 

Çanakkale Askeri Batın alma Kemlsyenunllan: 
600 ton zaman fiyat murakabe komisyonunun tesbit ettiti fiyatlar 

dahili o de pazarlıkla satın alınacakhr. Puarlıtı 13. 19.941 panrtesi 
günü ı;aat 15 dedir. Evsaf ve 1artname her fÜıı komiıyHda ıörültır. 

İsteklilerin Rlezkllr fÜn ve uatte kati te111inatlariyle komisyona mil· 
raeaalları. 

DELER 
Ankara Beledlyealnden : 

Otobüs idaresi levazım an barında bulunan 34 X7 ebadıatla JO' a· 
ded otobüs dış lastikleri 15 fÜR ıalddıtle ve kapalı :zarf aıulile sa
tılığa çıkarılmıştır. 

Muhammen beaelleri ce•an 9130 liradır. Teminat miktarı 68& lira 
50 kuruştur. 

İhalesi 28.10.941 salı flinü saat 11 da yapılacafından ıartname• 
sini iÖrmek istiyenlerin her gün enoÜınen kalemine ve lbtilcleri ıör
mek arzu edenlerin de otobüs müdilrliifü levuıııı anbarına milraoaat
Jan va isteklilerin de ihale günll elan 28.10.941 salı fÜDI ıaa• oaa 
kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri kapalı zarf teklif ••ktup· 
larını belediye daireaincle miltefekkil eocilmene vermeleri. 

Ankara Vallllllnden: 
Eski fotin, g-etir ve sair altı kalem hurda eşyalar paaarlıkla aatııa 

konulmuştur. 

Muhammen bedeli 90 lira 15 k11raş olup auvakka• temiııat a li
radır. 

ihale 15.10.941 tarihine milsaaıfü ıarıamaa rilnü defterdarlıkta ya
pılacaktır. 

isteklilerin gününde komisyena ıelınoleri ve izahat almak tlzer• 
defterdarlık milli emlak müciilrlüg"iino müraeaatları. 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

( _____ E_m __ ıa-Ak---A-1-ım ___ s_a_t_ı_m __ İ_ş_ı_e.ri ____ ) 

Ci .. i Kıymeti Temioah 

İki E.v 1000 75 

Altınsa 615 2:> 46 2l 
Dtıkkln 

Olan Ev 

Ahşap 248 95 18 75 
Ev 

Bina 1275 95 83 
94 M2 

Arsa 456 30 34 23 
49.50M2 

Ar a 264 56 20 35 
50.50M2 

Mevkii Tarih 

lıtinyed• Ktrk9i· Beyeflu n· 20. lt.41 U 
baıı mahallesi Dere kıflar direk-
ıok. eski 149-149 tlrlütü 
yeoi 9-11 sayılı 

Kuımpı4ada Ka
laksız Ahmetkap
tan mahallesinin 
Nalıncı fhmirhu 
sohğında eski 80 
-8 mükerrer yeni 
2 ve 118 sayılı 
Yeniköyde Mol· 
laçclebi mahallesi· 
nin e&ki Tekke ye• 
ni Arpacı ıoka· 

tında eaki 15 ye-
ni 16 sayılı 

Eski Bedrettin ye· 
ni Evliyaçelebi mı
halleainin Bedret-
tin sokafında 
Firazata ınanal

lesinin Türkrilcü 
caddesinde eski 23 

sayılı 

Şiıli Bayükdere 
menrlık o Ta· 
vukçuotlu soka-
ğında eski 8 mil· 

kerrer sayılı 

> 

> 

) 

> 

20.10.41 u 

20.10.41 15 

28.10.41 ıs 

21.10.41 15 

21.ıt.41 ıs 
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. Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d' adi udicat. 
Pr1.a Caution. Lieuıı: d'adjudication et du 

estimatif proviaoire CaBier des Cbarıres 

Adju ications au Rabais 

Constructlons-Reparatfon-Trav. Publlc ·Materlel de Construction-CGrtographle 
Pose pierres cassees et cylindrage routes interieures 2868 - 215 10 Municip. Ankara 

Hacettepe (aj) 
Trav. dcssechement marais roseaux se trouvant daııs Pli cach. 416967 24 

la zone de la 7 iıne Section des Aff. Hyc-
rauliques de Niğde et trav. amelioration de 
l'ea. Sarımsaklı (cah. eh. 2085 P.) 

Constr. mıison pr. employes et aulres trav. y affi- Pli cach. 
rents aux Stations de Sarıo~lan, Yahşihan et 
Çerikli (cah. eh. 5 L.) 

61665 61 

20428 69 Ministere Trav. Pub. Ank:, 

4624 91 Office Cereales Ank. 

Repar. Appartement Vakoufs Ore a gre - - Dir. Gen. Vakoufs Ank. 
Conatr. bati:ue eoole prım. a Erzincan Pli cach. 60000 - 4250 - Dir. Trav. Pub. Er:r.incan 

Protlults Chlmlques et Phermaceutlques-lnstruments Sanltair 4-Fourniture pour Hopltaux 

Jours Heures 

14-10·41 10.30 

6·11-41 15 -

20-10-41 15 -

10-10-41 
25-lG-41 

15 -
11 

Vaseline: 2 t. Publique le k. 2 30 345 - C.A.Command. Gen. Gendarmerie Ank. 3-11-41 15 -

El6ctrlclt6·Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Met6rlel 
lnstallation moulin (ai) 
Appareil de soııdure electrique ambulant fonction- Gre a gre 

nant avec le moteur 

th l:ıiU<. n er.t - Che uasures - Tlssue - Cuirs 
Cuir en peau de buffle: 2.5 k. - Vachette indigine Cre a gre 

indigene: 1 t. - Doublure µr. plante: 380 k. - id. 
jaune: 50 k. - Peau: 25 k. - calibru pr. chaussures 
aans talonı No. 40: 50 paires, id. No. 41: 50 
pairea, id No. 42: 70 paires, id No. 43: 70 
paires, id No. 44: 35 paires, id No. 45: 25paires 

Bottinee: 10000 paires Pli cacb. 
Paletot civil: 62 p. - Habil civıl: 62 p. Publique 
Uniforme: 54 complets - casquette: 54 p. - bottines: Publique 

54 paireı 
Uniforme: 19 complets oasquettes: 19 p. - bottines: 

lY paires 

16095 -

100000 -

Municipalite Çay 
C. A. lntend. Marit. Kasımpaşıı 

2355 75 Com. Acb. Milit. Kayseri 

6250 - Com. Acb. Milit. Diyarbakır 
279 - Dir. SOrete İzmir 
ısı - Dir. SOrete lst. 

67 - > 

4275 - Chef Oepôt Aviat. lst. a Yeşilköy Etoffe pr. habıts d'hiver anıt soldats: 10000 m. 
Bottınes: 5000 paires (cah. eh. 220 P.) Gre a gre 437:>0 - 6562 20 C. A. Min. Def. Nat. Depart. Avit. 

jusqu'au 16-10-41 
11-10-41 11 -

16-10-41 10 -

2-11-41 11 -
21-10.41 ıs 

27-10·41 15 -

27-10·41 15 -

Etoffe bleue: 1 OOCO m. • 14204 - 1065 20 Com. Acb. lntt•nd. Marit. Kasımpaşa 

23-10-41 
31·10-41 
13-10·41 
17·10-41 

14 -
11 -
14 -
11 1 E searpins: ı oı paires • 967 - 72 53 Ministere Trav. Pub. Ank. 

1 raveaux d'lmprlmerie -
1mprimes: 12 lotı 

Papeterie - Fournlture de Bureaux 
Gre a gre 

Tren•port - ChersEment • Dechargement 

Bois de constr. en pins ıylvestre: 130 m3 

Combustlble - Carburant - Hulles 
Boiı: 250 t. 

• 250 t. 
> 600 t. 

, 700 t. 
• 700 t. 

Coke ou ıemi•coke: 600 t. 
Bols: 500 t. 

• 500 t. 

Dlvers 
ouverture en feutre pr animaux: 3000 p. 

Sac vide: 5000 p. 
Sac sanitaire portatif et brancard de malade pr )es 

equipes de la defense pıssive 
Pendules et horloge 
Gomposteur i main, ciseaux, outillage de 1011dure 

oxn·eoe ete. 
Chaine de patinage: 30 p. 
Cardage cotoc: 44744 k. 
Remplaoem~nt fonda chaudrons en cuivre: 7 p. 
Brosse pr. t!trier; 5000 p. 

Pr o v 1 • 1 o n • 

Beurre: 6 t. 

Gre i. gre 

Gre i. a-re 
> 

• 
, 
• 

• 

8450 -

Gre i gre 21000 -
> 10000 -

Gre a gre 

Gre a gre 

Gre a gre 

Pli cach. 

• 
> 

3750 -

10080 -
5880 -

- Dir. G•n. Exploit. Ports Etat 

634 - Dir. Trav. Pub. lst. 

Com. Ach. Milit. Hadımköy 

1800 - Com. Ach. Mi1it. Yassıviran pres 
de Hadımköy 

2100 -
2100 -
1575 -
1305 
1305 -

• 
Com. Ach. Milit. a S1'liml ye 

c 

c 

3150 - Com. Ach. Milit. Erzurum 
1500 - > 

Vilayet İzmir 

" 
C. A. İntend. Marit. Kasımpaıa 

Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 
- - Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 

• 
562 50 Com. Ach. Milit. Merzifon 

756 - Com. Ach. Milit. Akşeiıir 
441 - > 

1080 - Com. Ach. Mitil. M. Kemılpa,a 
864 36 Dir. Culture Hatay 

15-10·41 15 

10·10-U 

14-10-41 

15 -

14 _I 
14-10·41 11 
11-lC-41 11 

11-10~41 

11 • ı0·41 
27-10-H 
27-10·41 
27·10-41 

18· 10-41 
10-10·41 

11-10-41 

13·10·41 
14·10-41 
14-10-41 
31-10-41 

20-10·41 
22-10-41 
21-10·41 
10-10-41 

# 

11 
11 
17 -H-1 
15 -

1 
i 

10 - , 
10 30 

1 

11 -
1 

11 30 
11 - ' 

10 -ı 
15 -

11 
11 
15 -
16 

Huile d'olives: 6 t, 

Viande de boeuf: 36 t. 
Oiv, provisions: 19 lota. 
Poin: 10 t. 

Publique 
Cre iı gre 
Publique 

14400 -
4858 20 
1250 -
2120 -
2306 -

9J 7~ 66me Exploit. Ch. de fer Etat Adana 15-10-41 14 -
14 -
14 -
16 -

Viande 
Leıı-umeı., fruitı !ait et yerhourt 
Ble coocasııe: 29.8 t. - riz: 7.4 t. - haricots sees: 

24.7 t. - poi-chiche: 14. 9 t. • leotille: 8150 
k. • oignons: 12.6 t. • ıucre 10.6 t. - the: 407 k. 

• 
Pli cach. 

Haricota ıecs: 50 t. Gre a gr' 
Viande de boeuf: 15 t. Gre a gre 
Foin: 400 t. Pli cach. 
faille: 12;0 t. 
Paille: 562250 k. 
J,.ıit: 25 t. Publique 

11650 -
le k. O 43 
22000 -
37200 -
16898 -

159 04 • 
172 95 .. 

1619 ıs Com. Ach. Milit. Bahkeııir 

873 75 Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 
Com. Ach. Plııce Forte Çanakkale 

1650 - Com. Acb. Milit. Merzifon 
2790 - Com. Ach. Mılit. Erzurum 
1268 - » 

ı44 - Com. Acb. Milit. Çorlu 

15-10-41 
15-10·41 
31-10-41 

27-10-41 
10-10 41 

24-10-41 
24~10·41 

24-10·41 
20.: ":-0·41 

14 -
16 -
15 -
11 -
11 30 
15 -

~--------_..,,..,, 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

lçel Orm n Çevlrgo MUdUrlU§Und•" fi 
fı• 

Mııhamınetı "' 
M3. 03. Kereste Cinsi Lira 90 
218 OoO Çam ağacı 4 ,r#" 
İçel vilayetinin Silifke kaıı:ası dahilinae Malır de"let 

218 metre mikap kerestelik çaın af acı satııa çıknrılını!tır· 111~\J 
Çam eşcarının beher metre ıaikip f&yri mamu•o uıı 

b edeli 490 kuruştur. 
. tef. 

Şar tname ve mukavelename projelerini ııörmek istıyerı J. ~ 
sin çevirge müdürlüğüne .Silifke orman bölıe şeflitine "e 
orman umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. ~ 

Satış 18. 10.9-11 giinii saat 11 de Mersin orman çevir~ 
ğünde yapılacaktır. 

Satış umumi olup açık nrtlırma usulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 81 liradır. 
Taliplerin ıartnamede yazılı vesaiki getirmeleri lazııııdıt· 

Halk Bankası TUrk Anonim Şirketlnd a11
=01, 

Aşnğ"ıda müfredatı ve isimleri yazılı kimyevi mıddelethle'd 
ler halinde ve açtk artırma ile hızalarında gösterilen tarı. ff 
lac:aktır. Bu maddeler doğrudan doğruya alakalı sanat sabı~ 
s selerinin lstnnbulda Yeni Postane c i varında f !ltanbul Hal ar•' 
binasında ınü leşşek.kil komisyona muayyen gün ve saatte ııı 
ilan olunur. 

Arttırma ıı-ünü ve saati 
13.10.941 sa. 14 

20.10.941 
Sa. 14 

" 

• 
> 

> 

Maddenin ismi 
Vulkıcit Merkeple 

il 

> 

> 

lı:cpnl C. 
Tanigan 

D . 
Q. M. 
F. 

Aci<le Oxııliq ne 
Bisulf ite de soude 
Neurinax 

'zmlr Orman Çevire• MlllUrlUfiUnderı= 
ı~ 

Karşıyaka c:mnan f i dıınlığında kesili yerde mucut b;jrİ 
metreküp 010 desimetre küpe muadil 142 parça mamul I 
kaliptüs tomr ıığ' ıı ile 100 kental Okaliptüs odunu 75 kent• çı~ 
uüs kütüğü 15 rün müddetle 4.10.9H tarihinden itibaren ' 

maya çıkarılmıştır. bşıl 
Direklık tomruğun beher metreküpünün muhammen ~ 

kuruş odun Vt! kütüklerin b eher iten tali de 1 <O kuruştur· 
teminatı 26 lira 41 kuıuştur. ~I 

ihale 20.10.941 rilnü saat 15 te hmir Orman Çevirıııe ~ 
ğü binasında icra edilecektir. Taliplerin f.ızla mamO l ııt aitti~~ 
terin lzınir Orman Çevirgc müdürlüğüne veya Karşıyak• 
man fidanlıfı müdürlüğiine müracaatleri ilin Ghmurr 

laparla Orman MUdUrlUAUnden: 

Cinsi : Pırnal edunu Miktarı: 266 kent.si 
Muhaınmon bedeli: 31 lira 92 kuruş ,r 

İtlarta Vilayetinin Eğr itf i r kazası dahilinde hudutları f1 ( 
yazılı Kare.tepe devlet ormanından nuınaralıanmış 266 kr.rıta~ı~ 
dununun tutar bedeli peşio ödenmek ve beş ay içerisinde 1 
üzere 30.9.941 tarihınden itibaren 15 iÜn müddetle açık 
konulmuştur. p 

Artırma 15. 10.941 tarihine müsadı f çarşamba riinü saat 

parla da yapılacak. 
Beher kentalin muhammen bedeli 12 kuruştur. 
Muvakkat teminat iki lira 40 1turuştur. O 

Şartname ve mukavele projeleri Isparta orman müdiirlilf 
rülebilir. ~j 

İstekliler t icaret odası vesikaları ile birlikte (bu vesile• oıf 
den istenmez). Belli edilen gün ve sııatta ihale komisyorıll 
ları ilin olunur. 

Kadıkoy icra MomurluAundan : r 
le t' 

Bir borçtan dolayı bacz edılerek parayil çevrilmesine ·~·1 
25 lira kıymetinde bir singer dikış makincııile 250 li~a 

11
3 

takdir edılen bir büfe ile dresuarın l 1. 10.941 cumartesı ı1'3oı 
dan 1 '2 ye kader Kadıköyünde Bahariye caddesinde 112 rı ıııl, 
de birinci arttırması yapı i acak ve teklıf edilen bedel nıuhıı ;" 
metin yüzde yetmiş b şirıi bulınadı~ı takdırde 14.J0.941 ,tı 
ayni mahal ve saatte ikiud arttırması yapılmak suretile 

1 
0 

dcan isteklilerın satış günü ınahallindt: hazır bulunacak gıell' 
racaa\ları ilin olunur. 

" : 1 &tanbul DördUncU icra M emurluğundD . , 
- ~s ~r 

41 / 4219 No. lu dosyada satılm ıısına karar verilen lJ 1• 
rinde 21 parça hane eşyası 14.10.941 salı günü saat 9 da ıı,ııd' 
Şehitmu htar mahallesi L 'martin cadd esi 15 No. lu ııpartt~i b 
lacak. Teklif ol nan Lledel muhammen kıymetinin °o 7'J •:1ııi 
o günkü satış geri bırakılarak 16. 10.9·11 perşt'mbe ıfinil 
ve uatte ikici arttırma suretiyle satılacağı i an olunur. 


