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ABONE ŞARTLARl 

Türkiye için Kuruş 

3 AylıR-ı 450 
6 • 850 

12 lı 500 

Ecnebi memlek,.tler 
12 Aylığı 

çiıı 

2700 

SAYISI 5 KURUŞ 

Günü geçen nushalar 
20 kuruştur 

ltı-------~ 

Urnum Tüccarla 

Ticaret Vekllinln Beyanata : 

lUrk-Alman anlaşmasının 
faideleri 

Br 
'-ln llluddettt-nberi şehrimizde \ 
<:tınan Tıcaret Vekili Müınta:ı 

ı, 1~rı dün birliklerde ithalat 
~ acatımızı alalı:adar eden iş

llıe 
ll rınde meşgul olmuş, ma· 

lira d • d . - 1 ı t.mır ve erı tuccar a· 
~ hpılan toplantılara riyaset 

Ştır 

\ıt~il. d- k d0 ·1 k 
~lt . un en ısı e onuşan 

~ cılcre son yapılan Türk 

'Ilı~ ticaret anlaşma)! etrafın-
1\ı Cıcnat vererek şunları de

r : 

~ \'eni Türlt- Alman ticaret 
l ~tlcsı ikı memleltetın ticari 

1Sebatında mühım inkişaflar 
~ e ıetirecektir. 
b~~Vcleııin bir hueuıiyeti de 

~ •ıt . 
~'4 b·Pıyasaya alış veriş ıçın 
~1~ ır miktar ayrılmasıdır. 

laaya bu suretle genişçe 
~,ke e imkanı temin edilmiş 
Q tır •• 
~nıı_ 

n ıonra lstanbuldaki tet· 
tı 

rııı ctrafınd" izahat veren 
rıı1't Ôkınen aşağıdaki izaratı 

41ır· t • 

" lıtanbulda Vekalete ba~lı 
'•eler · · · ı. d ~ ın mesaısını ya,.ın an 

'4, ttlia:ı, Burcıdaki mües•ese· 
ltıcs .. b aısı hakkında daha ya 
it ış b ı· . . ,_ . 
~ ır •2'1 temın elmeıı.. ı-

'~lrlar aldık. L:ışe ve f ıyat 
'ıı. bt ltşkılalı tak.vıyeye mulı-
~ı 
~ ~Ürakabe te .. kilatının ve 
~ı "I 

'• Orlerınin mürakabe vazi-
llı 111

lisbet şekıl~e yaptıkları 
- tktcn · ~~ -.ır. 

ha Fıyat Mürakabe börosu-
~~ 410da bulunan zat ve ar

~ ~-ı:' nıesaılerinde ciddi ola
~ tııı:ı ftııakta ve muvaf fakiyet 
, qtft.lı.tcdırler. 

•k.i t l -h· illan, eırıas arımın mu ım 
'~t •nı İthalatçı birlikleri i-
1\tt• Yeıterıle ve ithalatçı tüc
lı tt }'•Ptığımız müzakereler 

tı. 
hır 
~ •unuz k' ıı- Omet ith::.litı 

\ \>e t kı u 
ın tşvı ıçın son zamaıı-

ııı:ı:kııra bir çok kolaylıklar 
'~trl tcydı. Tuccarın istedi

"ıtıf . . . k d 1 . . 
~il ışının eıı ı t.rıııın 

l\1111 edecek bir tarzda işledi-
llıüştur. 

tı.~llla '<ltıt nlarda ve bihassa son 
t bı a llıanifatura madeni eş-

1tbaı· 
ııınb· at eşyamız;n iıhala-
ltq lnı bir inltişaf koyde-

'ıı111~r. İthalatı dııha ziya-
1Qtıı ak için menşe memle-

'\ tıb lisans ve Navy·cert 
b,q 

1 tnüşküllerin uolması 
te, :lik.üırıetler nezainde e

'lıt\>: bu lerde bulunmuştuk. 
~ "U ~ ah Uzerinde daha fazla 
l \>' luzunı basıl olmuştur. 
llıtık&tlası temıninde hükıl· 

Ltt\ Un olanı yapmııktadır. 
•ıtıj • 

Ilı.~ zın toprak ınalısul-
v..11 ~ -

ill &Olurmek ve dışarı· 
tnadd l . . . t' k tıııi e erımızı ge ırme 

11 lı •elerler tahsis ettik. 
Ctde 

•ıtıde F Yaptığımız temaslar 
l>ı~ırı . 1Yat Muıakabe lrnmis
lltct,.. •tbalfıt eşyası için te~

cı fıy l 
''ırıdı at ara esas olmak 
tıııı Yt kadar birlik idare 

t:e ıbzari mahiyette ve 

maliyetin tesbiti için yapılan mua· 

mele bundan sonra Birlikler umu· 
mi katibinin riyaseti altında, bir
li\der umumi katip muavinlerin
den teşekkıi l edecP.k fıyat tesbi
ti komitesi tarafından yapılması 
kararlaştırıldı. Buııuo hem sürat 
hem de tüccara emniyet faydasın
da mütabaht basıl oldu. 

hhalatçı · tüccarlarımız, ithal 
ettikleri malların yüzde mu
ayyen bir kısmını Anadoludan 
gelip, buradan ekseriya eli boş 
dönen tüccarın ve alıcının ihti
yacını karşılamak üzere Birlikler 
katibinin riy.ısetind~kı müracaat 
bürosunun emrine tahı.is et meği 
muvaffılt buldular. 

Bu kararın tatbiki için icap eden 
huırlıklar y.ıpıla::aktır. 8a 

suretle Anadoludan gelecek ı üc· 
carların kısmen olsun ıh ti yaçları
nı karşılamak mümkün olacaktır. 
ltholfıtçı tüccarların kar yüzdele· 
rının tezyidine ait dılekleri de 

tetkik edildi. 

hhalat tüccarlarının bugiin kar
şılaştığı müşküllerden ciro nok
unhğı, sigorta ile karşılanamıyan 
riskler dolayısile ithalatçıyı teş· 

vik için kar yuzdelerının makul 
ve haklı olacak bır nisbetle tez· 

yidi takarrür etti. 

lthalatçı tacirlerimizin hüku
metten dıledikleri bu mevzulara 
mukabil kendıleril e samimi ve a• 
çık bir şekilde vazıyeti mütalea 
ve müzakere ettiğimız ba arka· 
daşlar ihı ikarla mücadele mc v· 
zuunda hükumete en genış şe

kilde yardım edeceklerinı ve bız
zat murakip vctziyetine geçerek, 
herhangi bir tüccarın vuıguncu 

bir rol oyıı:ımaınna ada miisaade 
etmiyeceklerini kati olarak temın 
ettiler. Hükilınetin ibtıkarla mü
cadele ışinde asıl bu sınıf vata
daşlaı ın rolü mühim olduğundan 
hamiyetlerınden asla şüphe etme· 
diğimiz bu arkadaşların bu wev
zuda memlekete iyı hızmetlcr e· 
decekleri lı:anaatındeyim. 

ihraç maddelerımizin harp iklı

sadiyatındaki mühim ıı.evkıleri 
itibarile mü.şteri~i çoktur. Fakat 
memleketin ihtiyacını ıstik.bal ı
çin daha genış bir emnıyet için· 
de tutmak düşüncesi ileuır kı ıh
raç maddelerımızi hem lisans hem 
de f ıyat baltımlann<lan sıkı bir 

mürakabe altında bulundurmakta· 

yız. 

Vekil bundan sonra son günler
de lsıanbulu ziyadesile alakadar 
eden odun ve et meselesi hakkın-

da demıştir ki: 

c-Odun ve et fıyatlarının tes· 
biti işi taır.amile lstanbulu alaka· 
landıran bir iştir ve doğrudan 
doğruya mahalli Fıyat MuraKabe 
komisyonuna aıttır. 

Ticaret Vekaleti ancak bütün 
memlekete şamıl fiyatları tesbıt 

eder. 

Müşahedeme göre odun hak

kında yapılan şikayetler üzerine 

komisyonuna muvaffakiyetle al

dığı karar yerindedir. 
Odun me1cleıini kökünden hal 

CUMARTESi 

HER ao ÇIK R IKTI Dİ, Ai.I, T CARI YE ZiRAi 
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l?Ltl 13 - Birinciteşrin- PAZARTE.Sl =-__..;:= 

Ank. Elektrik T. A. Ş.: 
Liıtik band 1919 

Ankara Valiliği: 
1ıaç 1913 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Oksııen tübü 1921 

.13ıılıkesir Beden Terbiyesi Bölge 
Başkanlığı: 

Stadyumda tcııviyt'İ türabiye, drennj ka· 
nnllnrının yapı. kırma taş fcrşi ve , • 

lindrnj i~i 1915 

Belediye ~ular İdaresi: 
Sayaş ak1amı, sarı çulluklar, demir cı

vata ve somun 1910 

Bolayır Ask. SAK 
Sadeynfı 1921 

Çanak. Ask. SAK 
Saman 1923 

Çorlu Ask. SAK 
Sadeyııtı 1925 

Çorum Ceza Evi Müd.: 
Ekmek 191'.l 

O. D. Yolları: 
Reııni elbise, pıılto ve kasket 1909 
Anbalaj sicimi, ingıliz siciını v. • · ı cim· 

!er 1911 
Liiaıik levha 1912 
To:ı; ve kalıp nişaıiır 1912 

Elbiac ve palto imaliyesi 19!2 
Rııvır l"C .>atakhane bİnıısı ınşa11 19ı2 
Bnraman çeliti 1913 
Denız Lvz. SAK 

Mavi İmi 1Y25 
Erzurum As. SAK 

Linyit maden kömürü 19ll 
Gebze Malmiıd.: 

z~ytin 1913 • 

Hadımköy Ask. SAK 
Saman 1923 

• 1921 

Harbıyede Yedek Subay Oku-
lunda A)k. SAK 

Er kundurası 1~21 
Pırıuç 1924 
.Sıtır eti 1924 

Hatay Nafıa Müıi.: 
Jaııdarmıı kıırıılcol inş 190Y 

st. Komut . .SAK 
Kundura kalıl•ı J 923 

Patinaj 7.İncirı 1925 
lst. Belediyesi: 

Biun ankaz.ı 1915 • 
Topul.:lu tt:rl,k 191& 

Ke lc kömürü nakli '~16 
Aliil ve tGe\al köı rüler için 1916 
Adi lcaldmın inş. 1924 
Vitrin tamiri 1921 
ı~ elLiaeıi 1 Y24 
Elektrik ı mpulü 1924 
Tıbhi tcza ve levazım 1924 

için icap ederse, Belediye, doğru· 

dan doğruya mahallinden odun 

getirttirmek için lazım gelen yar

dımlar yapılacaktır. 

Ankaray<ı döndükten sonra can
lı hayvan n klinin tevsi ve tez
yidiııin daha fazlalaşlırılmr.sı için 
icap eden teşebbüslerde buluna

caiım>. 

Ticaret Vekili Müntnz Ökmen, 

bugün ve pazartesi günü Vekaleti 

alakadar eden işler üzerinde bir

liklerde ve Ticaret müdürlüğünde 

meşgul olacak ve pazartesi günü 

akşamı Ankııraya dönecektir. 

Kendir fiati 
Kastamonudan bıldirifiyor: Ye

ni kendır mahsulü satışa çıkarıl-

mıştır. Fiatlar 70 ile 100 kuruş 

arasındadır. Bu yılın umumi km· 
dir rekoltesi ise geçen yılın iki 
milyon kilosuna mukabil altı mil· 

yon kilodur. 

Moloz. nakli 1912 

Demir islı:ara 1924 

Kalorifer kıızaııı tamirı l 'l24 
Cnmi kesilmesi \O tamiri 1911 
Çi2me 1911 

Ev ankıııı 1911 • 
İç ve dış liiıtij'i 1912 • 
Ev ankaılurı 1!125 • 

Sadeyn'°ı 1912 
Snlıa te.viyesi J 914 

lst. Def terdulığı: 
lst. muftiilü~ü binası tamiri 1910 

isi. Elek. Tramvay ve Tünel 
İşlet. U. Müd. 

Paçnvra 1923 

lzmir Defterdarlığı: 
Tapu \ıinası tamiri 1912 
Adliye binası tamiri 11/14 

lzmir Vıliiyeti: 
Sıra ve yaıı tahtau 1918 

Kırklareli Ask. SAK: 
Patates 19:>4 

Malıye Vekiileti Ank.: 
Çatı ve baJana tamiri 1924 

Maraş Ask. SAK: 
Pirinç 1912 

M. M. Vekaleti SAK 
Tfllgraf direR"i 1924 
L. ,r.r!h:.1.ır~a .,l.,:..ırik teı<ısııtı ı~ı ıll13 
Etimes utta yol inş. 190) 

Muğla Ask. SAK 
Odun 1912 
Niğde Nafıa Müd.: 

Jaoıio.rmıı dairesi binaları tamiri 1920 
Hukumot konağı lamıri 1920 

P. 1'. 'f. Lvz. Müd.: 
Mukavva muurıı l'.11'.l 
V ıntilasyon tesisatı 1922 

Samsun Ask. SAK 
K. ot 1913 

Sefaradun Musevi Cemaah Vakfı: 
Okul binası tadili 1913 

Tavşanlı Mahya Erigöz Münfe
rit Orman Bölie Şefi.: 

Çam toıınrutu 1916 • 
Tekirdağ Beden Terbiyesi: 

Futbol 1Bhıısı v. s. inş. 1912 

Tophone Lvz. SAK 
Altlı Üstlü demir karyolıı 1S24 
Af:aç mo.tra kapatı l 924 
Fort kamyon tamiri 1924 
S11lçıı trı?5 

Trabzon Ask. SAK: 
Odun 1922 

Yüksek iktisat Ticaret Mekleai: 
Krilıle maden komüru 1914 

Yüksek Mühendis Mektebi SAK 
Kömür nakli 1912 
Elbiae v.ı palto diktirilmeai 1912 

Fırını arın kontrolü 
Yeni ekmek narhının tatbiki

ne evvelki günden itibaren baş· 
lanmıştır. Bu münasebetle Bele· 
diye şehir dahilinde bulunan 
bütün fırınları yeniden 
kontrela başlamıştır. Evvelki gün 
yapılan kontroller esnasında ha
mur ekmek çıkaraıı bazı fırınlar 
cezalandırılmışlardır. 

Diğer taraftan, Beledıye fı· 
rınların un ihtiyacını karşılamak 
için, fırınlara verilen un miktarı
nın bir miktar arı tırılması için 
Toprak Mahsulleri Ofisine müra· 
caat etmişti. Ofis bu müracaatı 
makul bularak fırınlara veri len un 
miktarına günde 150 çuval ilave 
etmiştir. 

Tohumluk tevziatı 
lzmirden bıldiriliyor: Vilayeti

miz dahılindeki çiltçilere 1310 
ton tohumluk buğday tevzi edi
lecekl ir. Buna dair emir bu gün 
Vekaletten gelmiştir. Hazırlanan 

liste mucibınce bugünlerde tev
ziat• başlanacaktır. 

• 

e 
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iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

lLAN ŞARTI.ARI 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

~---~------~ 

i Organıdır 

l!W!laı;, Emlrler, T bll§ler 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonuodan 
119 No. lu iliin: • 
lstanbulda b1.1lunan bilumum odun tııcirlerinin ellarinde bulunan 

odun stokları mikdarını lstanbul Valiliği veya mahallin en yakın 
kaymakamlıklarile İstanbul Fi at Muralta be bürosuna bir beyanname 
ile 15.10.941 çarşamba sabahına kadar bildirmeleri ilan olunur. 

* * * 
lstanbu1 Fiat Murakabe Komisyonundan: 

120 No. lı ilan: 
l!itanbol Vilayeti dahilinde odunun çekisi toptan azami 370 koruşa 

perakende iıe 510 kuruştan satılacaktır. 

Bu narha riayet etmeyenler Milli Korunma kanunları hükümleri 
dahilinde cezalandırılacaklardır. 

ASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-tı alzeme-Harita 

Ankara Beledlyealnden: 

Hacettepe dahili yollarına döşenecek kırma taş ve silindiraj itlerinin 
eksıltmesi müddeti on i'Ün uzatılmı~hr. 

Muhammen bedeli 2868 liradır. Teminatı 215 lira 10 kuruştur. 
Şaı tname ve keşif cetvelini görmek ve bedelsiz almak isti yenlerin 

her gün encıimen kalemine ve isteklilerin de 14.10.941 cuma ıünil 
saat 10.30 da belediye dairesinde müteşekkil encümene müracaatları. 

C ..... ;.,~ .. n Ncaiıa 1V1üdUrlü9ilnden 
Eksiltmeye konulan iş: Erzican vilayet merkezinde il~ okul ioşa· 

lıdır. Bu işin keşif bedeli 60,000 altmış bin lira olup kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konulmuştur. 

İstekliler bu işın keşıf ve şartnamelerini 300 kuruş multabilinde 
Erzincan Nafıa Mudürıüğünden alabilirler. 

Eksiltme 25. Teşrinievvel • 941 Cumartesi rünü saat 11 de Erzi
can Nafıa Müdürltığü binasında toplanacak eksiltme komisyonunca 
yapılacaktır. 

Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 4250 lira muvakltat teminat 
vermeleri ve 941 yılına ait Ticaret Oduı vesikau ve en az 25 bio 
liralık iş yaptığına dair buna benzer vesika ile ihaleden Uç gün ev
vel Erzıncan vilayetine müracaatla bu işe girmclı: için almış oldultla
rı vesikayı teklif mektuplarına raptetmeleri şarttır. 

Teklıf mektupları yukarda yazılı saatten bir sa-
at evveline kadar Erzincan Nafıa Müdürlüfüadc teşekkül edecek ko· 
misyon reıslı2ıne makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönde· 

1 
rilecek mektupların muayyen saate !tadar ıelmiş olmaaı ve dış zarJla

' rın mühür mumu ıle kapatılmış bulunması şarttır. Postada vukubula· 
' cak ıecikmeler kabul edılmez. 

l Toprak ahaulleri Ofisinden 
Sarıoğlan, Yahtihan ve Çerikli istaıyenlarında yaptırılacak 

memur evleri ve buna müteferrı itler götürü olarak kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Tekmilinin kefİf be.leli 61.665.61 
(Altmış bir bin altı yüz altmış beş lira altmış bir kurut) liraciır .• 

Ekıiltme evrakı 5 lıra mukabilinde ofis umum mütlürlüfilodeo 
alınabilir. 

Eksiltme 20.10.941 tarihinde saat 15 ta Ankarada ofiı umum 
mü.türlüğü binasında yapılacaktır. 

MuvuKkat teminat 4624,91 (Dört itin altı yüz yirmi dört lira 
doksan bir kuruş) liradır. 

İstekliler ihaleye iştirak için, ihale tarihinden nihayet iki ıüo 
evvel ofisten alacakları ehliyet veıikasını teklif enakı meyanıoa 

koyacaklardır. 

İnşaata muktezi olup idarece tesbit edilecek ihtiyaç niıbetin.l e 
demir ile çivi bedeli mukabilinde müteahhide verilecelttir. 

Yukarıda yazılı üç istasyondaki infaat ayrı ayrı olarak 
da ihale ebilebilir. 

Nafia Vekile,lndcn: 
Niğde su işleri yedinci fube müdirlüğü mıntakası dalailin.leki 

aaz bataklıiının kurutulması ve sarımsaklı ıuyu ve tevaltiinin ıs· 

lah işleri muhammen keşif bedeli vahiei fiyat esası üzerinden 
419967 lira 2-t kuruştur. 

Eksiltme 6.1 l.'.1141 tarihine rastlıyaa Perşemlıe ~iaü saat 15 de 
Ankarada so işleri reisliği binası içiRde teplaaan su eksitme • ko
misyonu odasında kapalı zarf muliyle yapılacaktır. 

lsteklilcr, eksiltme şartnamesi, mukuele projesi, bayıadırlık 
işleri genel şartnamesi, umumi ıu işleri fenni şartaameıiyle 
hm,uıi ve fenni şartoanıeleri ve projeleri 20 lira 85 kuruş muka· 
bilinde su işleri reisliğinden alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 20428 lira 69 lturuşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenia yapılacaj'ı güaden en 
az üç gfüa nvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe 
ile Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere 
vesika alm~ları ve bu Ye&ika1ı ibraz etmeleri ıarttar. 
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MONAKASA GAlE~ı 

Su gün i18n olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Şekli Muham. bed, Teminat Müracaat yeri Günü Saat 

A) MUnakasalar 

lntaat, T•mlret, Nafı• ı,ıerl, Malzeme, Harita 

T opkapıda yapt. heli inş. 
Fırın tamiri 

11 11 

Depo tamiri 
11 

Kışla tamiri 

aç. eks. 
paz. 

> 

> 

> 

kapalı z. 

1762 35 
817 30 
817 30 

4147 -
4147 -

14537 71 

lli~l•r, Kllnlk ve lapen~lrert allt H••tahane Lvz. 

Gu idrofil: 26000 m. paz. 4500 -

Elektrlk Havagazı·Kalorlfer (Te•l••b ve i'ttalza.'llasl) 
Mibbet akimillatör plakası: 3900 ad. aç. eks. 2100 -

Mensucat, Elltl••· Kundura Çemat"• • · •· 
Mahruti çadırlık bez: 200000 m. (Şart 1330 kr.) paz. 
Sarı sabunlu kösele: 1:> t. paz. 
Battaniye: LOOOO ad. > 

Aba kumaş Darllaceze muessesesi ıçın: H>OO m. aç. eks. 
Sabunlu kösele ve vaketa çip arabalarına koşum ta- 11 

kımı imali için 
F etin: 10900 çift paz. 

Kereste, Tahta ve sarel 
Talebe sırası: 50 ad. 

Nakllrat, Bo,altma, YUkletme 

Yem nakli: 6000 t.•mubtelif ciaı erzak: 3000 t. 

Maden kimilrü nakli 

aç. eks. 

kapalı z. 

aç. eks. 

ı.. ahrukat, eena:ın, w.aklne r•Olar• w. •· 

Lavemarin kömüri: 270 t. 
Odun: 2~0 t. 

MUteferrlk 

Patinai ziociri: 30 ad. (tasbıh} 

Kundura boyası yap. sarı: 10 t.-siyah: 1 t. (malze
me cibetı asit. verilmek şarlile) 

Malzeme çip arabalarına koşum takımı imali için: 
6 kalem 

Ôkü:ı nalı: ıı500 giyim·manda nalı: 4500 riyim 

Bo• elbiselik kumaş kahve renıi olarak boyattırıl

ması: 25000 m. 
Minyum (sülyeo) 3 t. 

l.u.ek, Zahire, IEt, Sebze, w. •· 

Sadeya2ı: 2 t. 
Sıa-ır etı: 121.J \, 
Erzak ve mahrukat: 21 kalem 
Saman: 300 t. 

Reçel: 5 t. • Patates: 5 t. • Beyaz peynir: 2 t. • 
Zeytin: 2 t. 

Makama: 25 t. 
Şl"hriye: 10 t. 
K. üzüm: 10 t. 
Salça: 15 t. 
Nobua: 30 t. 
Kuru incir: 10 t. 
Arap aabunu: 5 t. 
Pirinç: 100 t. (temd.) 

Kırmızı mercimek: 3B t. (temd.) 
Pirinç: 30012 k. (tema,) 
Barbunya: 100 t. 
Zeytin yatı: 50 t. (temd.) 
Pirin9: 100 t. 
Piriuç: 15 t. 
Patlıcan: 2 t. - fasulye: 2 t. - kabak: 2 t. - doma

teı: 215 t. • lahana: 2,5 t. - pırasa: 2.S •· -
ispanak: 2,5 t. - semizotu: 2,5 t. - havuç: 
600 k. 

Sabun: ~4 t. 
Sadeyafı: 3 t. 

> 3 t. 
• 8.5 t. 

K. fasulye: 170 t. 
K. ot: 45 t. 

> 45 t. 
• 45 t. 
• 1340 t. 
• 450 t. 
• 125 t. 

(B Müzayedeler 

(;)emir horu: 2200 m. 

paz. 
paz. 

pa:r:. 
paz. 

aç. eks. 

paz. 

• 
aç. eks. 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. elts. 
kapalı z. 

paz. 

11 

> 

11 

11 

• 
11 

paz. 
11 

• 
• 
11 

> 

> 

paz. 
kapalı z. 

paz. 
• , 
, 
> 

• 
• 
• 
• 
• 
il 

aç. art. 
Elektrik motorü > 

lskarta kaôavice, cul, cuval ve pastal sazı: 12355900 k. kapalı z. 
Oükkio ve ev yıktırılması açık art. 

Y ana-m ıindürme aleti ve aaç 11 

M. 1 33 
k. 4 -

beb. 9 85 
3600 -
3750 -

92500 -

700 -

962 50 

791 -

11250 -

2400 -

3600 -
36000 -

8250 -

K. O 38 
K. O 38 
K. O 40 
K. O 40 
K. O 1!> 
K. O 20 

k. o 45 

k. o 22 
k. o 45 
k. o 21 
le. o 90 
k. o 45 
k. o 44 

18000 -

k. o 28 

77050 -
27500 -
41637 50 

300 -
6188 47 
2610 -

133 67 lst. Belediyesi 
Hoşdere Ask. SAK 

> 

• 
> 

109J 33 ht. Komutanlıtı SAK Fındıklı 

615 - lıt. Belediyesi 

157 50 lıt. Belediyesi 

M. M. Vekaleti SAK 
Tophane Lvz. SAK. 

12350 ..... > 

270 - lst. Belediyesi 
281 25 • 

11750 - Erı:urum Ask. SAK 

- - NeYşebir Ortaokul Müd. 

770 - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Aık. SAK 

- - D. O. Yolları Haydarpaşa 

6:l8 16 Hoşderede Ask. SAK 

673 - Hoşdere Kar uğaç A~k. SAK 

lst. Kem. SAK Fındıldı 
72 19 Tophane Lv. SAK 

27-10-41 
20-10-41 
20-10-41 
20-10-41 
20-10-41 
17-10-41 

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
11 30 

16-10-41 14 _.. 

27-10-41 14 -

13·10-41 
14-10-41 
17-10-41 
27-10-41 
27-10-41 

15-10·41 

11 -
H 30 
15 30 
14 -
14 -

10 -

17-10·41 14 30 

3-11-41 15 -

27-10-41 11 -

16-10-41 14 -

16-10-41 15 -

13-10.41 11 30 
17-10-41 15 -

59 33 lst. Belediyesi 27-10-41 14 -

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 17-10·41 14 -
Ask. SAK 

1687 50 Tophane Lvz. SAK 

180 - D. D. Yolları Haydarpaşa 21-10-41 

270 - Manisa A&k. SAK 20-10-41 
2700 - Bodrum Ask. SAK ı<t-10-41 

Ni~de Vıliyeti ~2-10-41 
618 75 Yalova Ask. SAK ıle Ank. ve lst. 24-10-41 

Lvz. Am. 
Hadım. Civarında Yas ıviranAsk. SAK 13·10·41 

Çauak. Ask. SAK 

• 
11 

20-10·4l 
20-10·41 
20·10·41 
20-10·41 

14 301 

14 301 

16 -
15 -
15 -
ıs 

11 30 

{ 
10 30 
11 301 

11 -J 
15 3o 

1445 -
~70 -
600 -
900 -
675 -
300 - > 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
Harbiyede Y u4ek Subay Olrnlunda 

Ask. SAK 

20-10·41 15 -
20-10-41 14 jO 
14-10-41 14 -
16-10·41 10 -

• 
> 

• 
• 

15-10-41 
16-10-41 
15-10-41 
15-10-41 

10 ..... 
l.:> -
14 _, 

14 -ı 
> 15-10-41 13 - ' 

990 - Tepbane Lv:r. SAK 15-10 41 15 30 
Ask. Fabrikalar U. Mild. SAK Aok. 27·10-41 15 

2700 - Ardahan Ask. SAK 
Hadımköy Ask. SAK 

• 
Kars A5k. SAK 
Hadımköy Yassivıran Ask. SAK 

• 

10205 - lst. Komut. SAK Fındıklı 
2125 - • 
6253 13 > 

9ı8 27 
195 75 

Kartalda Şihli köyünde Ask. SAK 
lzmir Gümrükleri Başmüd. 
inhisarlar U. Müd. 
lst. Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İşlet. U. Müd. 

24-10-41 
13·10-41 
13-10-41 
17-10-41 
15-10-41 
15-10-41 
15-10-41 
15-10-41 
16-10-41 
16-10-41 
16·10-41 

13-H!-41 
17-10-41 
31-10-41 

3-11-41 

İst. 3cü İcra Galata Rıhtım cad, 16. 20·10·41 
Meşruriye ban No. 6 

9 _I 
11 30' 

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

12 -
15 -
10 20 
ıo -

9-

11 iriaçiteınıa uuı 

Bu müddet içinde vesika talebinde buluniDıyanlar eksiltnı•Ye 
iştirak edemezler. 

İıteklilerin teklif mektuplarını yazılı saatten bir saat ev 
veline kadar su İileri reisliğine makbuz mukabılinde verroeferı 
lazımdır. 

Postada elan gecıikmeler kabul edilmez. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malı.) 

Çay Belediye R l&llğinden: 

On 9eş giin müddetle eksiltmeye kenulan bina mevcud 220..<SSO 
volt 50 peryot yirmi beşer beygirlik yeni veya kullanılmağa elverişlı 
müstamel ıki motirle çıft tnşh eiektrıkli montaj dahil 2870 bedeh 
keşifli kara de2irmeni tesisine talip çıkmadığınd.ın ıbalesi on guo da· 
ha uzatılmıştır. 

Taliplerin 16.10.941 ihale gününden evvel Çay Belediyesin~ aıii• 
rücaatleri ilan elunur. 

Mensucat-Elbise-Kunaura-~~maşır v. s. 
Kay•eri Askeri Satmalma Komisyonundan: 

Aıa~ıda yazılı mevnddın pazarlıkla eksıltmesı 16. 10. 941 perşeııı· 
be ıünu saat 10 da Kayseride askeri satın alma komisyonunda yapı· 
lac ldır. Hepsinin tahmin bedeli 16905 lıra kati teminata 2555 ıır• 
7) kuruştur. 

Cinsi 
Manda köselesi 
Yerli vakete 
Taban astarı 
Sarı astarlık 
Kenarlık meşin 

Mıktan 
kile 

2.)0() 

lOuo 
380 
50 
25 

Cınsi 

yemeni kalıbı 

" . 
> > 

> > 

> • 

Mıktarı 

çıft 

No. 40 50 
• 41 50 

> 42 70 
> 43 70 
• 44 35 
• 4:> 2.> 

Diyarbakır Askerl Satmalma Komisyonundan: 
Bebe r çıft 10 lıradan 10 bin çıf t fotin kapalı zarf usuliyle s•tıp 

alınacaktır. Mubamınen tu,tarı lUlJ.UOO lira ve teminatı 6250 tir• •1" 
ihalesi 2.11.941 cuuıarteıı gunu saat 11 de yapılacaktır. . 

Evsaf ve şeraıt her gıin Ko. da ~oruıur. htcklılerirı ıhale saatııı 
den bır saat evel tekıif mektuplarını Ko. na vermelerı. 

M. • V. Hava &atmalma Komisvonundan: 
5 bir. çıft fotin alıııacak.lır. P .u:arlıkla eksıltmesı Jl.10.641 cııdld: 

• ıJCI 
günü sl!ilt 1 l de Ankara.dil M. M. V. Hava utınaıına komısyon b' 
yapılacaktır. ~artıııımcısı 1.ıu kuru~:A komısyoodan aııııır. l'ahınıı:ı JI 
deli 4J,7:>0 lıra kati teınınatı 0)0.l 1ıra )l) kJruştur. falıplerın 119 

valtıtte komisye>na ge1melerı. 

lstanbul Emniyet MUJiJrlügUn 1lR! • el 
Müdüriy•timiz muamelat memurları içıa c:>ı.!• takını res .. 1 .~ 

biae ile '54 ad~t kasket Te c~-t • çıft fotia yaptırılmaıı açı1' t 

ıiltmeye konulmuıtur. .Sır taKım elbı,. Ye bır adet k••"' 
bir çift fetinin mııhamınen bedelı c4Jı liradır. 

l\Juyakkat teminnll ~18'.lo liradır. 

Ekııltıne 27.10.Y4l pazartesı i'unü aaat ı5 te üdirJyetİ~ 
binasınaa yapılacaktır. 1 alıplerın ayaı guo Y• saatte mudırıyeıı 
bin&1ında k11rulu ko iıyooa, şartnaıneyı ve aöwuneyi ııörnı•lı 
çin de Ş. 3 Müdiırl•iÜoe nıuraı:aatları. 

* M".J ' . t . . t A • l'X- . . 19 t k i .ı~ * * u'1ırıye ımız emnıye amır ı.ı ıçııı a un reıun . e' 
ile !9 attet kaıkec ve 1::1 çift fotin yaptırılması açık ok~ılt~o 
itoaulmuştur. bir takım elbu.:e ve bır adet kasketle bir çıft d• 
nin muhammen bedelı 49 hradır. Muvakkat teminatı 67 Ur', 
Eluıltme :a.ıv.941 pazartesi guau saat l:> tc müdiriyetiıııiı ;ıııı 
ıında yapılacaktır. faliplerin aynı ~un n saatte müdiriY't', 
bınaıında kurulu omisyona, artuameyi ve nüoauneyi goraıt!( 
de Ş . .> Müdürlöğüne muracaatleri. 

lzmlr Emniyet llliltlürlüa.Un en: . ' j~ 
İzmir emniyet müdürlü~ünüo timdılik ihtiyacı elaa altısııŞ ıt 

det sivil palto ıle altmıt iki takım siTil elbiH 27.10.941 p•'~~ 
~ünü ıaat 15 l• ıhaleıi yapılmak uzere açık ekıilt eye k••" 1ı 
tar. Paltoların beher adetı yirmi beı elbiselorin beher tak• ... 

1 

bet lira tahıain edılmiş olup her ikiıiain muvakkat te•i••t• 
yü~ yetmiş dttkuı liradır. ihale gününe kadar tarnamayi ve 

11 

neleri görmek ve ekuı:.ak üzere taliplerin emoiyet müdürlüJil 
sap biiroıuna müracaatları ilin elunur. 

lstanbul Hava Mıntaka depo Amirliğinde": 
10,000 metre kışlık er elbise kuı.aaşı satın alınacakllr. 1 
Kati temina'ı olan 4175 lırayı Bakırköy mnlmüdurluğüoe 1:.ıı 

rak 23. 10.941 Perşerr.be günü sadt 14 d~ Yeşılköyde Hava ~ 
Depo amirliği satın alma komısyonuoa mucacaıtlları. r \ 

Nümunesi görmek istiyenler her i:'Un snat 9 dan 17 ye kad•il/ 
şilköy Hava Mıntaka depo imirlıği salın alma komisyonuna ııı 
atları. 

Deniz Levazım Satenalma Komisyonundan= f 
Tııhmin olunan mecmuu bedeli ı4:l04 lira olan 10000 rııetr; l 

diminin 13 Eylul 941 Pazartesi günü saat 14 de pazarlıkla ele 

yapılacaklır. ııı•* 
llk teminat 106> lira 20 kuruş olup şartnamesi her gün "0 

dan parasız olarak alınabılir . 
lsteklılerin belli gün ve saatle Kasımpıışad 

hazır bulunmaları . 

Nafıa Vekliletlnd an . ~ 

V kA1et• 17.10.941 cuma gunü saat 11 de Ankarada Nafıa ,._ 11 •
1 

ııı' 

içinde malzeme müdürlüğü odasında loplauan malzeme eksi 
1 P'p 

miıyonunda 967 lira muhammen bedeli lOl çift iskıırpioı0 

usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 
İzahat almak istiyenler malzeme müdürlüiüne 

lcr . . 

katMuvak teminat 72 lira 53 kuruştur. 
İsteklilerin teminat ile birlikte aynı gün ve saate 

zır bulunmaları lazımdır. 



'~eri, Kırtasiye va yazmana Lvz. 
'•t 'Ilı lintanlar1 işletme Umum MUtlUrlUIU r'lden: 

:ıı şubeınız için muktazi 12 kalem evrakı matbua ve:.aire pa-
lle .1 • it,· tdı ecek.tır. 

C.~ Pazarlı;a iştirak etmek üzere 1:>.10.941 9arşamba günü saat 
kta. rıhtımındaki umum müdürlük binasında toplanacak olan 

0tnisyonuna müracaatleri. 

~~Oş!ltma 
"''•I. aıur Aske 1 Sabnalma Komisyonundan: 
~ıı tarafından gösterilecek yerlere yaptırılacalı: 500 ton nak

lı.;•rfla münakasaya konslmuştur. İlk: teminatı 2513 lira i
l -il cumartesi günü saat 9 da Diyarbakır Sa. Al Ko. da ,t Buna ait şerait Ko. da görülür. isteklilerin ihaleden bir 
ıne kadar teklit mektuplarını Ko. na vermeleri. 

ruk t a 1 Benzin, MaKına yaJları 

'-1ı" 
11 esır Askeri Sabn Alma Komisyonundan: 
~1°11una 11 lira fiyat tahmin edilen 1610 ton lınyit kömürü 
lQı Usuljyle eksiltmeye konulmuştur. 

~t,' 1·11.941 cumartesi günü saat 11 de Balıkesir Sa. Al. 
Pılacakt 

't~ ır .• 
re ~t lenıinat H28 lira 25 kuruştur. Evsaf ve şarıları rör· 
&.! il er her iün Ankara İstanbul Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. 

q~~ıir Sa. Al. Ko. da görülebilir. isteklilerin te<lif mele.
le saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

k iz mir V llAretlntlen: 
~ 0'Unına ekibine mahsus masa ve duvar saatları alınacaktır. 
it; tanınmış firmaların markasını taşıyacaktır. Talip olanların 

erberlik müdüriyetine müracaıatları ilan olunur. 

it 
ıı~ 0 n Askeri Satm Alma Komisyonundan: 
'lllf. 

11 2 
Yaz.ılı bakar kaplar kapalı zarfla alınacaktır. 

8·10.941 saat 10 da yapılacaktır. 
~esi Ko. da i!Öıülür. isteklilerin ihale saatinden bir saat e· 

~,~•ktuplarını Ko. na vermeleri. 
(&~ Adet Ad. Gramı Muh, Bed. lık teminat 

11Yük) 25 30 • 34 2lt>7,SO 171lb9 
'•t(t\oı;uk) 15 20 - 24 1530,00 

11
' 2:>00 2.5 - 3 ı9 ı:ıs,uo 

17470 228:U.50 

\ı.~ı 
\ı. a 5000 adet tımar fırçası alınacaktır. 

'dı2'1 31.10.941 saat 1) te yapılacaktır. Muhammen bedeli 
"r, Kati teminat 562 lira 50 kuruştur. Şartnamesi Ko 

· lstcklileriıı kanuni vesikala• iyle müracaatları. 

~ l'"azım lmlrllil Sallnalma Komisyonundan 
~ ~ılo pamuk arttırılacaktır. Pazarhiı 14.10.941 saat 11 
1~ a. Lv. A. Sa. Al. Komisyonunda yapılacaktır. 
~ti ltıtıi komiıygnıJa görülür. Pazarlığa ittirik için belli va-
1 tctlıinatla müracaat edılmcsi. 
'' \' 
~ el 'di adet lııakır helvane tlibi de~işmeıi pazarlıiı 14.10.941 
'ltlt a. l\ııkara Lv. A. Sa. Al. Komisyonunda yavılacaktır. 
l~lleltrin bulunduğu yer komi~yondao Öj'ı eoilebilir. İstekli-

' lS temioatlarıyle belli vakitte komisyonuna :nüracaat· 

-b'-1 
l2 komutanhğı Satmalma Komisyonundan : 

.~'•dıııdan 30 adet patinai zin .iri 13. lo.iu pazartesi guııü . 
'q. d• pazarlıkla Hhn alınacaktır. Şartnamesi her gün 
~Ilı• 2'0rülebilir. İsteklilerin teklıf ed.ecekreri fiata göre 
t1 

111'tları ile birlikle Fındıklıda satınalma komisyonuna 

Miktarı İhale gün ve saati 

Kilo 
300000 16.10.941 11 
250000 14 • • 14 

2:>0000 14 • • ll 
300000 16 ,. .. 15 30 

30Uu00 16 > > 15 

300000 16 • > 14 

~-~ \c1, ltaıe Askeri Satanalma Komlayonımdan: 
~ b Yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri 18.10.941 cumar
!ııı~111Z;ılıırında yazılı aaatlerde Çanakkalede aakeri ııatınalına 

ıı, Yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komısyona gel· 

Miktarı Fiyatı Teminatı İhale saati 
kilo kuruı lira 

30.000 14 630 11.30 
50.000 :l5 1875 11 

20.000 25 750 11.30 
40.000 35 1500 10 
o.ooo 48 2160 11.15 

MONAKASA GAE!TESI 

Ankara Lev zm Amirliği Satrnalma Komisyonundan: 
40 ton yaş üzüm puarlıklıı eksiltmesi 16.10.1941 saat 10 d An· 

kara levazım Amirliğ'i Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

' 
ra. Sabuna ait evsaf ve şartname Ko. da görülür. isteklilerin teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

Muhammen bedelı 640'.) lira ilk .teıninal 480 liradır. Şartnam esi 
komisyonda görülebilir. 

lstanbul Komutanhğı Sabnalma Komisyonundan : 

Hadımköy MuhakoyU Ask. Sabnalma Kemisyonundan: 
120 ton patates ve 85 ton kuru soğan alınacaktır. Patatesin mu· 

hnmrnen bedeli kilo başına 10 kuruş 40 santimdir. Kuru sotan 7 ku
ruş 65 sanlimdır. 

Pazarlık günü talibi çılı:mayan aşağıda miktarları yazılı üç ka· 
lem saman 15.10.941 çarşamba günü hizalarında yazılı saatler· 
de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri her gfin komisyon
da 2'Örülebilir. isteklilerin teklif edecekleri fiııtn göre kat'i 
tc-minatları ile birlikte Fındıklıda snhnalma komisyonuna gel· 

Tnl ı plerin kuru soğan için 27.10.9!1 pazartesi fÜOÜ saat 14 de 
pat:ıle'> için saat 15 te Hııdımköy civarında \Juhaköyü Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. Patatesin muvakkat teminatı 936 lira soğanın 488 
lira olduğu. 

meleri. 
Cinsi Miktarı Pazarlık zamanı 

Kilo Saat Dakika 
---- ---- -------..--

Saman 75000 10.30 da 
c 100000 11 so 
" 100000 l 1.20 da 

* * * Beher kilosuna 55 kuruş fi at kon illa~ 40000 kilo koyun eti 
27.l<J.941 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf usulile eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muham· 
men bedt-li 22000 lira olup ilk teminatı 1650 liradır. lsteklilerin 
belli ıüade muayyen saatten b;r saat önceye kadar teklif mek
tuplarını kanuni vesikaları ile birlikte Fındıklıda sahnalma kom is· 
yonuna vermeleri. 

Çanakale Askeri Sabnalma Komisyonundan 
Aşağıda yazılı mevaddm pazaılıkla ekıiltmeleri 17 .10.941 cu

ma günü saat 11 de Çanakıılede yahboyundaki askeri satınalma 
komisyoounda yapılacaktır. Taliplerin belli vak.itte komisyona gel· 
m~leri. 

Cinsi 

Buliur 
Halk çayı 

Miktıırı 

Kilo 
20.000 

250 

Tutarı 
lira 

5000 
2175 

Teminatı 

Lira 
750 
327 

Harbiye Yetlek Subay Okulundaki Askeri Satmama 
Komiaronundan: 

Ankara Jandarma Genel Komutanh§ı 
Satmaıma Komisyonundan : 

Miktarı Cinsi 
kilo 
1664 Kuru üzüm 

13328 Kuru fasulye 
16664 Patates 
4664 Kuru soğan 

54 Kırmızı biber 
2000 Mercimek 
4664 Toz şeker 

2000 Vazelin 

Kilosu 
kuruş 

55 
25 
14 
10 
45 
ı4 

50 

230 

Teminatı 

Lira Kr. 

566 32 

Eksiltmenin cinsi 
ve vakti 

174 90 Kapalı r. 31.18.941 
----- cuma saat 15 

741 22 
345 00 Aç. eks. 3.11.941 

pazartesi saat 15 
Miktarı, cinsi, fiyatı, muvakkat teminatı yukarda yazılı aekiz ka

lem malzeme ve iaşe maddesi hi:ıalarında yazıh gün ve saatlerde bir 
kapalı zarf ve bir açık eksiltme ile Ankara'da J. Sa. Al. Ko. nu
muı~da satın a lınacaktır. 

Yedi kalem iaşe maddesinin bir istekli ye ihalesi caiz oldutu gibi 
şekerin ayrı ve diğer altı kalemin ayrı bir istekliye de ihalesi caizdir. 

lnşe maddelerine ve vazeline ait şartnameler parasız her rün ko
misyonumuzdan alınır. Ve mevcut nümuneler komisyonumuda r6· 
rülür. 

İsteklilerin kapalı zarf tekliflerini eksiltme vaktinden bir saat e
veline kadar komisyona vermeleri ve açık eksiltmeye geleceklerin ı:a· 
manında evrak ve teminat makbua vey1. mektuplarile komisyonumuza 
gelmeleri. 

(DEVAMI DôRDONCO SAYFADA) 1.10.941 tarihinde ihaleıi yapılan ellişer bin liralık ıı~ır ctin
tlen iki partisine talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla münakasa· 
ya konmuftur. Bunlardan bir partisine veyahut her ikisine bir
den teklif kabul edilir. ihalesi 13.10 941 pazartesi günü saat 14 
de komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve husuıi tartlar Harbiyede 
Yedek Subay Okulu kemisyonuada ıörülobilir. lıtekliler ihale 
ıüaü ayaktan sığır veya sabra mezbahalarıııda sığır eti vermek 
şartile bunl.ırdan her airine ayrı ayrı fiat teklif edenlerden uy• 
run görülen ihale edilecektir. 

1 ınhısarlar U. üdürlüğünden : ı .. , ______ , ______________________________ _.. 

• * * 2.10 941 tarihinde talip çıkmadığından ihalesi yapılamıyan 
30312 kilo pirinç tekrar pazarlıkla münakasaya konmuştur. Be
her kilosunun muhammen bedeli 4S kuruştur. İhalesi l•.10.941 
günü saat 14 te komiı.yoııda yapılacaktır. Taliplerin kati te· 
minatlariyle müracaatları. 

•*• 3.10.9H iÜnÜ talip çıkmadıj'ıııdan ihalesi yapılamamış 
30012 kilo pirinç tekrar pazarlıkla alınacaktır. Beher kiloaunım 

muhammen bedeli 4:> kuruştur. Evsaf ve ilususi şartlar komi yon· 
görülebilir. ihalesi 13. 10.941 pazartesi ııünü saat 11 de Harbiye· 
de Yedek Subay okulunda Komisyonda yapılacaktır. Taliplerin 
kati teminatlarile komisyona müracaatları. 

* * * 3.10,9U. tarihinde talip çıkmadıiından ihalesi yspı lamıyau 1 
520 ton sadeyağı tekrar pazarlıkla münakiısaya konm uıtur. Be- l 
her kilosunun muhammen bedeli 170 kuruştur. İhalesi 14 . • 09.41 J 
aaiı günü saat 10 da komisyonda yapılacaktır. Evsaf ve hususi 1 
şartları Harbiyede Yedek Subay Okulunda :ı;atınalma koıniıyo· 1 
nunda görülebilir. Taliplerin mezkur günde komisyoııa müracaat· 
ları. 

lstanbul Levazım Amırllöl Sabnalma Komisyonundan: 

1. - Cem'an c ll.355.':lıJO • kg. ıskarta kanaviçe, çul, çuval ve 
pastal sazı kapalı zarf usulilc Sllhlacak.tır. 

2 - Muhammen bedeli •6188.47.> lira olup 0 t 7,5 teminatı 
c928.27 • liradır. 

3. - Eksıltm, 31.X 9H Cuma 2ünü saat 10.20 de Kabataşta Le· 
vazım Şubesinde müteşekkil Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Nümuneler her gün sözu geçen şubede görülebilir. 
5 - Kanuoi vesaık ve teklıfı havi kapalı zarf eksiltme aaatinden 

bir saat evveline kadar mezkOr Komisyona makbuz mokabilinde ve• 
rilmelidir. (9005)° 1-4 

Cinsi 

Enfiye malzemesi 
Demir pencue par· 

maklığı 

* * • 

Mikdan Günü 

13 kalem 2L 10.941 
33 adet 21.10.9tl 

Eksiltme 
Şekli 

pazarlık 

• 

Saati 

10 
9.30 

L - Erıfıye malzemesi lıstesi ve demir pencere keşif ve resmi 
mucibirıcedir. 

:l - Pazarlık hızalarında yazılı ıün ve saatlerde Kabataşta Leva
zım Şubr:sindo müteşekkil Alım Komısyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşıf ve resmi c4 • kuru~ mukabilinde ve liste bedelıiz ıör:ü 
geçen şubeden alınabilır. (8956) ~-3 

l - Kapalı zarf usuıü ile 4 adot maa malcino güverteli çektirme 
yaptıı ılacak.tır. 

"I. - Muhammen bedeli 58,0JO liret o lup m.ıvukat teminatı 4150 
lır;ıoır. 

2500 kilo kadar salça alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmesi 

13.10.941 paurtesi 2üaü saat 15 de Tophane.le LY. Amirliği satın ı 
alma kemisyonunda yapılacaktır. Tahmia bedeli 937 lira 50 ku
rııJtur. Kati teminatı J.40 llradır. Enafı komisyonda görülür. Ta· 
lipleriıı belll vakitte komisyona relmeleri. 

3 - f.k.siltme 31.10.9.U cuma gurıü saat 10 da Kabataşta Leva-

! 
zım Şebımude Müteşekıdl Alım Ko:ııisyonu11da yapılacaktır. 

4 - Şartnameleri sözü reçen şubede ve Ankara ile lzmir Başmil· 
dürlüklerınden 290 kuıuş mukabilinde alınabilir. M. Kemalpata Askeri Sabnalma Komisyonundan: 

Merkez birlikleri ihtiyacı için 36,000 kilo ı;ığır eti kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konolmaştıır. 

\ 5 - Yalnız makine veya yalnız çektırme teklifi kab.ıl edilir. 

Muit.ammen bedeli 14400 liradır. 
Eksiltme 21.10. 941 salı a-ünü saat 15 te M. Kemalpaş-a satın· 

alma komisyonuada yapılacaktır. 
lıteklilerin mezkur ıünde saat 13 ile 14 arasında teklif mek• 

tuplarını komisyona vermeleri ilin olunur. 

Ak,ehlr Aakert Satmalma Komlsyenundan: 

6000 kilo :ıeytioyai'ı kapalı zarfla eksiltmeye konauıtur. 
Tahmin ltedeli 5880 lira olup muvakkat teminatı 441 liradır. 
Eksiltme 22·1. Teırin· 941 Çartanıba günü saat 11 de Akşehir 

askeri satın alaa komisyonunda yapılacaktır. 
Şartaame me:ıkur komisyonda ve Konya leYazım satınalma ko· 

misyoııunda görülebilir. 
lteklilerin 22-1. Tetrin-941 Çarıamba a-ünü saat 10 a kadar 

teklif ıuektuplarıoı komisyon reiılljine vermeleri şarttır. Bundan 
aonra yeiilecek nya a-önderileeek teklif mektupları kabul edil

mez. 

Erzurum Askeri Sabn Alma Komisyonundan 

Kilosu 66 kuruştan Hasankale teılimi 13000 kilo sabun kapalı zarf 
usulile münakasaya kunulmuşlur. 

Münakaıası 25. 10.941 cumartesi günü saat 11 de Erzurum Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır, Muhammen bedeli 8580 lira ilk teminat 644 li· 

• 

6 - Ebittmeye gırcceı.der mühürlü teklif mektupları ile kanuni 
vesıkalarını ihtiva cdeceı. kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat 
evvelıne kadar adı geçen komisyou rıyasetıne makbuz mukabilinde 
verruelerı lazımdır. {~9Ub} 2- 4 

~-, -- .vcrı~~nt·MiRY.ôtlARl VE tiMAfftınr. 
Ç:,- ~İ5LfTMt·_GElttl O!REI\ T·d.RLÜGÜNDEN . 

Muhammen bedeli 2460 lira olan ( 1200) kilo kaynamış Türk beziri 
(27.10.941 pazıırlesl günü sut (11,30) on bir buçukta Haydarpaşada 
Gnr binası dahilindeki komisyon tıınfından açık eksiltme usulile sa
' ın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (184) lira (50) kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme rllnü saati
ne kadar Komisyo'.la müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasıs olarak da2ıtılmak· 
tadır. (8925) '.l-4 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı itleri Direktörü: lSMAlL GİRİT 
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Tableau Synoptiqua das Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Pr1.ıı: Caution. L.ieux d'adiudication et du 

e5timntif provisoire Cahier• deıı Chargeıı Jours Heures 

At1JUdications au Rabais 

Constructions-Repara{ ion-Trav. Publlcs·Mat6rlel de Conatruc:lion·Cartographle 
Constr. W. C. i Topkapı 
Reparation four 

Publique 1782 35 133 67 Com. Perm. Municip. lst. 27-10-41 
20-10-H 
20-10-41 
20-10-41 
20·10·41 
17-19-41 

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
11 30 

Gre a gre 817 30 Com. Ach. Milit. Hoşdere 
> 817 30 > 

" depôt • 41 .. 1 - , 
" > > 4147 - • 
» uıerne Pli cach. 14537 71 1090 33 C. A. Ceınmantl.- Milit. lst. P'ındıklı 

Protlulta Chimlquea et Pharmaceutlquea-lnstruments Sanltalrec-Fournlture pour Hopitaux 
Gar:e hydrophile: 200COO m Gre i rre 4500 - 675 - Com. Perm. Municip. lstanbul 16-10·41 14 -

E16ctrlclte-Gaz·Ghauffage Central (lnatellation et Mat6rlel 
Plaque d'accumulateur positive: 3008 p. Publique 2100 -

Hetlllerr ent - Chauaaurea - Tlssue - Culr• 
Toile pr. tente côni~ue: 200000 m. (Cah. eh. 1330 P.) Gre İt gre le m. 1 33 
Cuir jaune ıavenneux: 15 t. Gre a ıre le k. 4 -
Coaverture en laine: 10000 p. • la p. 9 85 
Etoffe rrosse pr. leı etablissemen de l' Aıile aes Publique 3600 -

pauvres: 1000 m. 

Cuir aavoneux et vachette pr. fabrication attelage "' 3750 -
voiture a ortlurcs 

Bottines: 10000 paires Grc a ıee 92500 -

Ameulllement peur Habitatlen et Bureaux-Taplsaerle ete. 

-157 50 ~om . .Perm. Munieip. lıtanbu\ 

Com. Ach. Min. Bef. Nat. Ank. 
Com. Ach. lntcnd. Mil. Tophane 

12350 - ,. 
270 - Com. Perm. Muoicip. İstanbul 

281 25 > 

11750 - Com Ach. Milit. Err:urum 

27-10-41 14 -

13-10-41 
14-10-41 
17-10-41 
27-10-41 

27-10-41 

11 -
14 30 
15 30 
14 -

14 -

15-10-41 10 -

Banos pr. ecoliers: 50 p. Publique 700 - - - Dir. Ecole Secondaire Nev.şehir 17-10-41 14 30 

TıEnır;c.ıt · CharıEment • D6chargement 

Transport char9on de terre Publique 
1 ransport fourrage: 6000 t.·diverseı proviıionı: 3000 t. Pli oaoh. 

Combustible - Carburant - Hulles 
Charboo lavemariıı: ~70 t. 
Bois: 250 t. 

Dlvers 
Cbiine de patinareı 30 p. (rectif .) 
Fabrication peinture jaune pr. ciraıe souliers: 10 

t. - id. noire: 1 t. (le materiel a fournir par 
leı autorites milit) 

Peinture CD couleur cafe d'une etoffe ırise pr. 
babitı: 25000 m. 

Minium: 3 t. 
Materiel pr. fabrication attdare voiture a ordures: 

6 lots 
Fer i. boeuf: 22500 complets, id a bufle: 4500 

completı 

Pr o v 1 • 1 o n • 
Paille: 1152 t. 
Viande de boeuf: 137358 k. 
Pomme de tcrro: 50 t. 
Paille: 420 t. 
Viaııde de boeuf: 165 t. 
Riz: 44 t. 
Mıocaronis: 18 t . 

Pois-chicbe: 19 t. 
Beurre: 3 t. 
Heurre! 18 t. 
Paille: 75 t. 
Paille: 100 t. 
Paille: 100 t. 
Viande de mouton: (aj) 

Riz: 30012 k. 
Riz: 30012 k. 
Beurre: 5W t. 
Beurre: 20 t. 
Savon: 13 t. 
Ble concassci: 236 t. 
Ble concaase: 20 t. 
The Halk: 250 k. 
F oln pr matelas: 9 t. 
Raisin sec: 1664 k. haricots seca: 13328 k. pemme 

Gre ıi gre 
Gre a rre 

Gre a gre 
Gre it gre 

Publique 
> 

Gre i gre 

962 50 

11250 -

2400 -
791 -

Ote 1 rre 34650 -

• 
, 6500 ~ 

Pli cach. 16360 -
it 66000 -
it 2ıı·ıo -
• 6300 -
) 2574 -
, 4860 -

> 29160 -

Gre i rre 
> 

• 
100000 -

Cre i gre le k O 45 
• le k O 45 
• le k. 1 70 

Pli caoh. 24000 -
> 8)80 -

Cire i gre 57820 -
• 5000 --
" 2175 -
,. 

Pli cacb. 
de terre: 16664 k. oignons: 4664 k. lentilleı rou
reı: 54 k. lentilleı: 4 t. sucre: 4664 k. 

Beurre: 3 t. 
Viaode de mouton: 40 t. 
Avoine oıı orre: 742. 5 t. 
Kavourma: 50 t. 
Haricots secs : 115 t. 
Foin : 600 t. 

• 600 t. 

Gre a rre 
Pli cach. le k. O 55 
Gre a gre 
Pli cach. 

> 

Gre i rre 

• 

30000 -
25300 -
30000 -
30000 -

1 ere Exploit. Cb. Fer Etat H. paşa 27-10-41 11 
770 C. A. Milit. i. l'Ecole d_,s Officiera 3-11-41 15 

Reserve a Harbiye 

628 16 Com. Ach. Milit. Haşdere 
673 - C. A. Milit. quartier Hoşdere 

16-10-41 14 -
16-10-41 15 -

Gom. A. Command. Mil. lıt. Fındıklı 13-10-41 11 '30 
72 19 Gom. Ach. lntend. Milit. Tophane 17·16-41 15 -

1687 50 ) 20-10·41 14 30 

180 - 1 ire Exploit. Oh. Fer Etat H. paşa 21-10-41 
59 33 Gom. Perm. Mırnioipalite lstanbul 27·10-41 

Com. Ach. Milit. İl l'Ecole deı Offi- 17-10-41 
ciers de Reseı ve a Harbiye 

5184 - Com. Ach. Milit. Mer~ifon 
Com. Ach. Milit. Söke 

488 - Com. Ach. Milit. Çorum 
2457 - Com. Ach. Milit. Samsun 
4:>50 - Com. Ach. Milit. Yalova 
1584 - Com. Ach. Mılit. Erzurum 

472 50 C. A. lntend. Mılit. lzmir 
193 50 • 
364 50 

2187 -
> 

C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 
c 

C. A. Milit. a l'Ecole des Offiers 
de Restrvo a Harbiye 

• , 
) 

2550 - Com. Ach. Milit. Eızincan 
644 - "' Erzurum 

4141 - Com. Ach. Milit. Erzurum 
750 - C. Ach. Milit. Yalıboyu de Çanak. 
327 - » 

22-10-41 
15-10 41 
W·10·41 
21-10-41 
17-10-41 
20-10·41 
17-10·41 
17-10-41 
16-10 41 
16-10-41 
15-10-41 
15-10·41 
15-10-41 
13·10-41 

14-10-41 
13-10·41 
14-10-41 
31-10-41 
25-10·41 
17-10-41 
17-10·41 
17-10-41 

14 30 

14 -

14 -

13 -
11 -
12 -
11 
15 -
11 :10 
16 -
15 -
14 -
16 -
10 30 
11 -
11 30 
14 -

14·
ll -
10 -
11 -
1t -
14 -
11 -
11 -

Com. Ach. I:>ir. Gen. Fab. Mil. Ank. tous les jours 
741 22 C.A. Command. Gen. Gendarm. Ank. 31-10-41 15 -

765 - Com. Ach. Milit. Çorlu 
6SO - Com. Acb. Command. Mil. lst. Fındıklı 

Com. Ach. Milit. Söke 
2850 - Com. Ach. Mııit. Sarıkamış 

1898 - Com. · Ach. Milit. Erzurum 
2225 - Com. Ach. Milit. Erzincan 

2225 -- > 

13-10-41 
27-10-41 
17-10-41 
31-10-41 
24-10-41 
27-10-41 
27·10·41 

.. 

4 30 
16 -
17 -
15 -
15 -
11 -
15 -

~---------

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Akşehir A kert Satlnalma Komisyonund•11 : 

6000 kilo sadeyağı kapalı zarfla eksiltmeye konulmu,ııı~· oıl· 

Tahmin bedeli 10080 lira olup muvakkat teminatı 756 hr• ıı/ 
Ek:siltmo 20 1. Teşrin 941 pazartesi günü saat 11 de Akfe 

keri satınalma komisyonunda yapılacıılttır. l'J' ı• 
Şartname, mezkür komisyonlarda ve Konya leva:ıım aıııir 1 

alma komisyonunda görülebilir. ıı 
isteklilerin 20. 1. teşrin 941 pazartesi gilnü saat 10 ka;•r,, / 

mektuplarını komi~yon reisliğine vermeleri şarttır. Buntian 
5011 

rilecek veya gönderilecek. teklıf mektupları kabul edilmez. 

Söke Askeri S bnalma Komi yonund•": ı" 
17.9.941 tarihinde ihalesi yapılacak olan 742500 kilo >' 11~1',f 

arpa kapalı zarf usulıyle alan edilmesine rağmen talıp çıka>ll 11ıt 
pazarlıkla mübayaa edilmek iizore 17. l0.941 tarıhıne kad•' 
müddetle askıya a~ılmıştır. 

Taliplerin Ankara, İstanbul, lzmir Lv. amirlikleri Sa. A1• 7,ıo 
riyle Söke Sa. Al. Ko. da mevcuttur. Şartnameler dahilinde 1 -
çarşamba günü saat 1l e kadar Sö!<e satınal na kombyon 11111 

caatları. 

Kars Askeri S tm Alma Komiayonunda":~tıf 
Kapalı zarf ta 1800 ton buğday kırdırılarak un yaptırılııc• ~ııı' 

fabrikası için kırma ücreti ve naklıyesi dahil bir lcılosuoıı tıs 
dilen bedeli bir kuruş 90 ı.antim mavakkat teminat 2565 lir• .111 
değirmen için karma ücreti vo nakliye dahil bir kuruş 33 saııtl 
valf.kat teminatı 1795 lira 50 kuruştur. tıot 

Buğ'day kırma masrafı lcor'uo bütün i"arnizonlarında mevcıı ~ 
İhalesi 20. 10. 1941 pazartesi günü saat 16 da Kar~'ta, ~;, 

numuzuo bulundufu mahalde yapılacaktır. Evsaf ve şartoaı:ne f, 
görülür. lstekliltrin mezldl.r gün ve saatte lS e kadar kanuo 1111

1e 
maddesine gör" bazırlıyacakları teltlıf mektuplarını Ko. veraıe 

SUmer Bank Beykoz Deri ve Kundurs 
Mi.los•• sinden : 

Beykoz fabrikasının iskeleıinde islceleden kayıkta teslim on .to~ 
halinde ot şartnamesi müdüriyetimizde görülmek şartı le ota,ibtı1' 

Taliplerin müracaat ederek şartnameyi görmelerı lazıı:ndıt• 6' 
Yapılacak. teklifler 14.10.941 tarihine kad.r kapalı ıı:ıırflı a 

da Voyvoda cnddesindo Sumer Bank bınası nda satınalcn3 ııı 
tine tevdi edilmiş olacaktır. 

l'eklif verenler mal bedelinin yüzde onunu Sümer bank 
şub~sine teklif mektubile beraber tevdi otmeleri lazımdır. 

Ü ZA 
Menemen Belediyeelnden : ~,· 

içme suyu tesisatından artan a,ağıda müfredatı yazılı ~ ~ 
662ı kilo boru ve hususi parçaları '.l9.9.941 tarihinden ' 11 ı1 
gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. ihale 14. 10.941 s• 
saat 15 de belediyo dairesinde icra kılınacaktır. Muh11J1ııı"11 

b 
2073 lira 54 kuruştur. Bu işe ait şartname muhasebeden ılııı• 

Satılacak borular: 

Asfaltlı çelık boru 
Asfalt çelik boru 
Hususi parçalar 
Font boru 
Font boru hususi parçaları 

8 adet 

18 
36 
5d , 

Yekl\n 

Çiçekda i MalmUdUrlUğUnden 
Adet Cinıi 
631 Demir ray 
401 E>emir travers ·ıııil 
140 Muhtelif cins eşya ve bir çok e5~1 

mobil ve p&rçaları. l 
Çiçekdnğında Arabin köyü civarındaki kömür ocağıııd~tl 

yukarıda cins ve miktarı gösterilen muhtelif cins eşya ıııil ıJ1 
vergi borçlarına mukabil haczedilerek açık nrthrınaya kon111ııı,, 

İhaleyi katiyesi 17.1 0.941 günü saııt 14 de Çiçekdağı ıı> 
liığünde yapılacaktır . l6~ 

Fazla malumat almak İstiyenlerin Çiçekdağı malmüdilrlil 
racaatları ilan olunur. 

1 tan bul Defte rdarh§ından: ~7,t 
Ahırkapıda Otopark anbarında mevcut 3J67 teneke, pi/ 

pazartesi günü 1aat 15 de Milli Em .ik Mütlürlütünde 
1~,~ 

olan Komisyenda açık arttırma ile s tılacaktır. Mu~arfl .,,,~' 
(2368),10) lira teminatı (177,60) liradır. Görmek içın eJ 
fazla izahat için Milli Emlak 4 üncü lcalemioe müraca•t 
muktezidir. 

* • * 
12355900 kg. ıskarta kanaviçe çu\•al ve pacıtal saıı • 

Bak: inhisarlar U. Müd. ilini rana. 

J 
1$'' 

,tı 


