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m·e s 1 ek t Organıdır 

EKONOMi~( HABERLER 
p· 1Yesada alış verişler 
gittikçe haı aretleniyor 

,~rı g\İnfer içinde bir çok ih· 

~~•harı ve bilhassa Türk·Al· 
ı;. •caret ıtnla7masiyle Al nan 
\~ •hraç edilecek rmtia, hatta 
~le •e ardiye değiştirmek!li:r.in 
, ~ 'lıadiyen sahip d"'ğiştiı melde 
'ıt t~· defasındn malın kıymetin,. 

a •t ıniktar fiyatı artmakta· 
. tı. 1 
Ilı I ış e uğraşanlara öteden be· tl: alıp satmak itiyadında ol· 

liJd 11.e fakat parıısını başka 
ı. e tşletruek imkanı bulaını· 
'ij ıı.· 
·ı l 1ııst:1er de k11tılmı,tır. Mua· 

t tr 
, "O zıyade bozulnııyacak 

ll ı: hacimdeki eşya üzerinde 
tr~~f etıniştir. Buna bir miul 
~ fındı~ı ele almak kabildir. 
ldk 1 , geçen s~neni11 eylul a· 
• 35 lturıış idi. Bu senenin 

' a, 6
Y1ndl\ fiyat 76 kuruştur. 

lu 'Y başından ııyın on beşıne 
~tr 
\' \tasali fıyat 89 lrnru~ıı bul· 

,,. "" ;e evvt'lki gün ise 114 ku· 
~ ırlamıştır. Son anlaşma ile 

~' Yaya b~ş buçuk milyon li· 
' fındık ihraç edıleceğinin an· 

"'•sı üzerine 1 25 kuruşa 
1

1 Çıkınış\ır. Bu liy"t henü7. 
•ay. 

;•' tl'~cil edilmemiş olmakla 
O~r b' l . ~ ır ıakıkııltır. 

~lYcıni, geçen sene 8.75 lc.u· 
r~ u sene evi Ol avında 13,5 7 

tlu \.' •. 1'6 d K • -.>On fıyııt ır. elen ;u &°<!Çen )erıo 24.09, bu se· 
1 ·'19, wOn muamele 44.50 dir. 
lıtı· • ~2 · 2f'Çen sene 24.15, bu se· 

D • 4ı7. son muamele 43.50 dir. 
ıic 'h '~ l r. ı raç enılia.>ırıda da bıı 

t trı taaddüd ettirmek müm· 
lı lir. 
ııı,,,. 

( 0 ~ nı:ıllı:n~a hükihnetçe bir· 
r 

~ 1. \'lsıtasiyle birer asg.ıri ilı· 
!\ .'Y•\ı konulmu•tıır. Fakat a· 

1 f' y 

k 1Yat olmadığından mallıırın 
''I . ~~, llltsı kontrolsü7. kalmış ve 

il fırsat bilt'nler hareht"' geç· 
Ptd' 

" ır. 
"!·~ 

'tq· ' lld•rlııra göre, bunun ikti· 
ifa d t, 'I ıı.ları yoktur. Çünkü: 

~trı M,ı asıl mu'3talııilin elin· 
''d Çıkı:nışhr, bu itibarla ancak 
tb ; toplu mal bulunanlar bun· 
n 8Ydnlıınııca kt ır. 
~ Yükselen rualln", ınünhası

r.:ç imtiası değıldir ve bir i: dl dahilde istihlak editm .. k
•t ' Bunun için bu yüks!!liş ha· 
'•ı hh:tlıg-ıııın nrt ruasıııda da a· 

O\ 
~ ... : 1

cak11r. 

'lıh . Müştrrilerimizin iktisadi 
~ tıı~nıyorıu kuvvetlidir, ııldık
)~ .• lttııllıırın evvelki fiyatlariyle 
~ •ırı· 
ı~ ~ 1 rnukaye e edtrek aradaki 
~' .

1 
adar bize verecekl~ri mal· 

~ dı a..,e yapacaklardır. Ve bu 
Olay· • 1 . . . 

t'İı ısıy c gcçım sevıyesıne 

1 td, k. 
ite ce ı ır. 

ıt, bu mahzurlar dolayisiyle 
'ad b ~,1 a aşlıyan bu zincirleme 

~. ~tın Öıılrnmfsi zarurrli var· 

~akının iSti~!ki gittikçe 

1 artıyor 
tıh• 

l.t~· 1 
lrlar ldaresi son yaptığı 

~l~lı.! rde nz alkollil içkilerin is· 
~~~ <ırıin artmakta olduğu gibi 
~Q 111kolln içkilerin başında ge· 

\k~atlrıın iıtihlakirıin de art· 
k.rı; Oldutunu esbit etmiştir. 

z bız1 viliyot merkezlerin· 

dl'n ınıılOmat i·elmeıniş olPıotkla 

beraber bu artışın geç~n srneye 
nazaran bir hayli fazla oldn~·ıı an· 

1 

!aşılmaktadır. 

Gümrük ve lnhi111.rlar Vek:lleti 
bu işin ü:r.•rinde ehcmmiyet'e dur
maktadır. Çilnkü rakı istıhlakinin 
arhşı ayni zamanda az alkollü 
içkilerin sürümü hakkında tatbik 
edilen prorram için menfi bir ma
hiyet arzetmektedir. Fakat bir ta
raftan az alkollü içkilerin suru· 
rnünün artma<ıı da memnuniyetle 
kaydol unrunlttadır. 

Ôğrenitdığine göre rakı İstih· 
laki muayyen bazı mmtalcalarda 
ve muhtelif sebeplerle artmış bu- ı 

lunmaktadır. M:ıamafih hakiki ar
h' nisbeti iki ay sonra ~ene ıo· 

nunda belli ol c ktır. 

Kumaş istihsalatı arttırılıyor 

l>evld mürııkabe heyeti reisli

~· ~uıııerbaok umum müdürlüğü· 
ne tabi bilumum teşekküll~r tet
kikine tabi tulıılmıış ve bu tet· 
kikler hakkında hA:r.ırladığı ttoknık 
bir raporu Başvekfildt\ verıniştir. 

Bu raporda, Sünıerbıınk fııbriltala
nnın bilhassa kumaş ıstılısaliııin 

memleket ih ı i yacıııa kafi ıelecek 
bir vaziyette olmadığı arıla,ılmlş· 
tır. Halbııki bu islılısaliitır. bır 

tııkım çarelerle artlırılnıa.ı kabil 
olduğu halde Sumt:.rbank. umum 

müdiirli.ığunüıı bu ı;arelıırt.• tc::ves· 
sül edecek tedbirlui ilk kuruluş 

gunlerindeııberi alacak bir şekil· 
de te~is;ıt yapmamış oldugundaıı 

bugünkü uıüşküUitın ortaya çıktı
ğı neticesine varılmıştır. 

Mürııkabe heyeti buiünkü va· 
ziyet icabJ olarak hazıriıınac•k 1>· 

lan planın Sümerbank umuru aıü· 

dürlüğiıne hükumetçe yardım edil· 
diği t:ıkdirde memleket ıklısadi

yah bakımından fayJah ola~•ı?ı 
' biıdirilmış ve Sümerbıuıkııı bu 

yeni plirıa nazaran f aydah olabi-
1 eceğıni tebaıüz ettirmiştir. 

1 

Tür k·Alma.n ticaret anlaşması 

üzerine ltalyanlar da mal 

almak için müracat ediyor 
Tiirk-Aiman ticaret anlaşma

sından sonra piyasada biiyük bir 
haı eket başlamış •e bu canlılık 
derhal ihraç mallarımız üzerinde 
te,irini göstermiştir. Tüccarları
mız verilecek siparişler için ha· 
zırlık yapmakta ve terıibat al· 

maktadırlar. 

Bu sene Ayvalık ve Edremit 
havalisinde zeytin mahııılü iyi ol· 
duğuodıın zeytinyağ ihracatının 
külliyetli olacaiı tahmin edilmrk· 

tedir. 
Diğer t .. raltan son giıııierd~ l

talyadan siparişler ço2'almışhr. 
Bu bilhaua Almau-Türk ticaret 
anlıışmnsıntn meriyet mevkiine 
girınesinden !IOnra d:ılıa ziynde 
arhnl'~hr. ltıılyanların siparişlui 

Akşrhir A:~k. SAK 
Zey linyaA-ı 1924 

Erzurum Ask, S.'\K 
Bakır kazan ve bP':Cr.ıç 1 ~.>3 
Fotin 1934 
fakişehir Ask. SAK 

Sıfır eti 1916 
lst. Ziraııt Mektebi Müd.: 

Tek ~ırır razmol kü•p~ ve karat balda 
1920. 

Mf'n.ifı.ın A5k. SAK 
~amnn 1917 

Avrupadan külliyetli 
miktarta manifatura ile çay, 
kahve, çivi ve çivi tel geldi 

Bısrıı ve Mersin limanı ilı- h
kenderıın limanına mürıtı-hi ol:ııı 

Akdeniz yolları, bilhassa A nupa 

ile olan kara muva\ala yollafile 
Triyesle ve Karadrniz nakliyatı· 

nıo günJeıı güne inkı~af etmesi 
ve bılhassa Almanya ile ticaret 
mukavelesi akdi piyasada derin 
bir inşirah husule gclirnıi~tir. 

ithalat eşyası arasında nıanifa· 

tura mühim bir mevki ulmııktadır. 

Avnıpadan kam yolile gel~n ma
rıif"! ura eşya<ıırıdan ıııaadıt P.Vvel· 
ce iki \'apurıa Mı-ıra kıadnr i'elip 
orana kalmış olan muhtclıf mani· 
fatura parlileıi de İ\lc;rsin yolile 
şelıciıuhe ~elirilnıişlir. 

Bu meyanda Menine küçük par· 
tiler halinde g~leıı yünlü kuma,· 

lar iht ıyacı kar ~ılıyacak mıktardtı 
d~~iidir. Mtınlekdın muhtelif yer-

. .,, 
MU 

Ni*de Nnfıa Müd.: 
Okul bin:ııı İn~a ı ]927 

Niğ-de Vilayeti: 

Eualı: ve mııhrukat 1926 

Söke Ask. SAK 
Odun 1929 

Van Aık. SAK 
Nohut J9.3J 

Y .,,ıj şekeri 193S 

Gu.)aQ°ı 1931 

lerindt'ki yerli ktı'llaş m:ımfllatı 
bu noksanı fazlasile tclii.fı etmf!k· 
t"dir. 

Mersin yolil,. ithal edilen ınııh· 
telıf cins çayların miıi:ları D7. ol
m klu b •raber ç y fıy,\lı normal 
h ddi aşmamı~lır. 

Sıın giinlerde lcalıve ıth:ıl edil
memekte olmllll., memlekette kah
ve stoklannırı f azlahğınıiıın ileri 
gelmektedir. Alakad1r makamla· 
rııı tııhmiohıe göre heıiçten itha
lat vii.ki olmııdan memleketin bir 
buçnk senelık ibtiydcı.ıı temin c· 
<lecek kahve wevcnttur. 

Demir ve mamulatı hariçten 
f-lwemektedir. Evvelce sipariş 
veıilerek Silviııgradda ltılmı7 o· 
lnn çh·ilerin mühim bir kısmı 
kamyonlarla nakledilmektedir. Hu 
.>uretle ııııkleJılıııck iizere hudutta 
ml!vcut bin lorı" yııkııı çivi var· 
dır. 

M uht" li ( ınenıle,;ellerden ın Ü· 

tcfıernk ıurellc çıvi ve çivi teli 
de gdmektl'dir. 

ALAR 
!nşaat- J amirat-Nafıa işlerı-Ma!zaıne-Har'ta 

Ankara Valıli§inden: 

Ankara - Kırşehir yolu.ııın 6 l 1- OOJ 65 t- OJO cı Kim. leri a· 
raıııııdaki es.ıslı ~03e ta:niratı ı~i eksHtıney" konulın l!i ve vakti mu ay· 
yenınde talip zuh~r etmemiş olduğ-undlln 2490 sayılı arttırma ek· 
siltıne kanununıın 40 ıncı maıide~ine tevfıkan 13 ılk teşrin 9.fl tari· 
hindw ıtib1re11 bır ay ınü<Lietle p4urlığ.A le.o ıulmu~tur. 

Kt-şif bedeıi !ı2.519 lira 89 kuru~ muvakkat teminatı 3876 liradır. 

İsteklilerin muvakkat temirıat mektllp veya ma..ı:.bazu tıcarel odası 
vesıka~ı ve rıaiı.t nıudıirlugu.ı<l"ıı b.ı iş için ..ılacakı.uı fe.ıni ehliyet 
vesikalarını hıımılen her pu.ut~sı ve perşembe günleri saat 1:> den 
it ibareıı daimi eııcıimeıı reislığ"iııe müracaatları. 

Buna ait keşif v~ şartnameyi h~r gtin nafı!l ınüdür . ü2'ünde göre· 
bilecekleri. 

•ıt:• Nafıa garajında yapılacak benıio d"po!lu işinin ihalesi 3.1'.l.941 
paz.artesi günü saat 1:> de vıiayet daimi encümeııirıde yapılmak üzere 
açık eksilmeye konulıuuştur. 

Keşif bedeli 23l0 lira 16 kuruş ve muvakkat teminatı 1 74 lira 1 
kurnştur. 

İsteklilerin muvakkat teminl\t mektup veya makouzlariyle, ticaet 
odası ve:ıikası ve nafıa müdürlüğünden ıılacakları fenni ehliyet vesi· 
kalarını hamılen yu arıda adı geçen ıfÜıı ve s:ıatte daimi encümen 
reisli2'ine müral'aallan. 

Tokat Nafıa MildUrlUğUnd an : 

Tokad - Turhal yolu üzerindeki 243 + 5'17 - j- 877 kilomt>tre-

eıı çok deri üzerind~dir. 

Yaptıklıırı siparişler mukabilin· 
de alüminyom verrnt~i de kabul 
etmektedirl<'r. Tüccarlarımız ara, 
ııncla bugünlerde ihracat için a· 
çık bir rekabet bile lı:'Özı: çarp· 

maktadır. 

• leri Ar:ı!ında 330 metra tulünde 12698 lira 20 lcaruş keşif bedelli 

parke kaldırım inşutı .tO gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 31. 10.9 H cuma günü vilayet daimi encümeninde yapılaclt

hr. 

Münakauya iştiıak edeceklerio 352 lira 35 kuruşluk muvakkat 
teminat makbuz)nrile kanunen verilmesi icap eden vrsikall\rını ihale 
günü komisyona ibru. edeceklerdir. 

Bu husustaki k"şif, ve şartnanıelnini ıörmelt iıtiyenlerin viliyet 
daimi encümenine müracaatları ilin o\unur. 

Ankara Belediyealnclen 
Hacl't tepe dahili yollarına döşenecek kırma taı ve ıiliıuliraj it· 

lerine İ•tekli çıkmııciığıııdın bir ay içinde pnarhlda yaplmlacıktır. 
Muhammen bedeli 2868 liradır. 
Teminatı 215 lira 10 kuruştur. 
Şartnamesini görmek istiyeıılerin her Jlln encümen kalemine ve 

isteklilerin de 28. 10.94 ı 9alı günü saat 10,30 da belediye dairesinde 
müteşekkil encümene müracaatları. 

lzmlr Viliye\tnden 
Tire merkez birinci okul binasının 4 LO lira bedeli keıifli tamiratı 

10 giin müddetle pazarlı~• konulaı.ıştur. isteklilerin ehliyet veıikala· 
larile ihale günü olan 27 birinci teşrin 941 paur\eıi rünU saat 11 
de daimi encümene müracaatları ilan olunur. 
* • • İzmir merkez Şahit Fazıl bey okulunun 496 lira 63 lı:uruı bedeli 

keşıfli tamiratına istekli çıkmadığ'rndırn mezkür tamirat 10 mOddetle 

pazarlığa konulmuştur. lsteklileriıı ehliyet vesikalarilc ihale ıüoü olaA 
'27 birind teşrirı 9U paxartesi ırüııü saat 11. de ellcumene milracaat
ları ilan e»luour. 

* * * Çeşme m~rkez Namık Kemal olrnlunun 40l lira '8 kuruş be
Jeli keşıf ıi tamıratına istekli 'itkınadı~ından mezkllr tamirat bir hafta 
müddetle pazarlığa konulmuştur. Talıp olanların 27 birinci tevin 941 
tuihme Jüşerı paurte~i ~unü sut 11 de encümene müracatları ilin 

oluaur. 

Y oaget Vlll~etlnden : 
3~00 lira keşifJi Sorıun ilk okulunun birinci eksillmeıinde talip 

balunınadı2'ıııdan 10 gun müddetle ikiaci ııçık elcıilmeye çıkarıhnışhr. 

Ek ıltmc LJ.10.941 pwrşembe günu saat l) de vıliyet daimi ea
·cuınenınde yapılacaktır. Bu husuS& aıt fenni ve hususi ,artname ye 
keşı{ vilii.yet daimi encıimeninde her ıörülebilir. 

Talıplc:rin tayin edılen gün vo saatte yüzde 7 ,S teminat altçelori
le vilayet daimi encümenine milracutlan ilin olunur. 

Hata,- Nafıa MUdUriUldnClen : 
~uvey..lıy .. , Fatıkli .Şenköy, .Sıcanh, t.iuı:elce, ÇenK'ea, Er&in ve 

Sarıkaya mc:vkıtermde yapılac.tk ıekiz ac.lot Jandarma karakollarıaın 
ikmalı ınıaatı kapalı zarf usulti ile yeniden ekıiitmeye "•nulmuıtur. 

Ek.)ıllme, lu. '2. le~11n 9 1'1 pazartesı guoü ••at 1:> te Aakya Nafıa 
müdurıüğu odasında müteşekkil koınısyoada yapılacaktır. 

lstıyenter hususi şartname ıle proje ve evrakı keıfiyeyi Nafıa mG· 
durlügünde ~örebilirler. 

Bu işiıı ke1ıf bedel· 11051 lira 90 kuruıtur • 
Muvaı:kat temınat 828 lira 90 kuru,tur. 
Taliplerin ihaleden en az üç rüu evvel lau işe benzer İofa&h ltaşar4 

dıklarına d:ıır tvralu rnüstıiteterile birlekte Vilayete müracaat ederek 
alacnklım eh liyet vl"~ik.uını 'l490 s~yıh k:annna uygun Olarak huu
lıyacakları teklıt mökt.ıplarını ılıale glinil saat H de kadar komiıyon 
riyasetine makbuz mukabilinde vereceklerdir. Postada olan r•ciltmelor 
kabul edilmez. 

Bahkasir Va1111Glnden: -
thhkeı.ir-E<lıemit yolunun 56 j-30J-77+350 araaında altı men· 

fezın beton kereme tahvili işine talip çıkaıadıtınHan bir •Y içinde 
pazarlıia bırııkılınışbr. 

Keşif bedeli 83'.lS lira 59 kuruş muvakkat teminatı da 624 lira 
50 kuruştur. Oo~ya5ı Nafıada görül bilir. 

İhaleı.i 13. 11.941 tarihine kadar Daimi Eocü mende yapılacatıodaa 
İııteıdilerin Nııfıadan alacakiarı ehiiyet veıika'ı ve muvakkat lemi· 
natlarile birlikte müracaatları ilin oluııur. 

• * * 486 lira 63 kuruş keşif bedelli Bandırma liman dairesi tami· 
rahna talip çıkmadığtııdan eksiltme ou 2ilo uzatılmıştır. 

Muvakkat teminatı 36 lira 50 kuru.ıtur. lbaleıi 27 birinci teşrin 
911 ·pazartesi güııü saat 15 de Nafıa müdürli12'ilnde yapılacafındao 
isteklılerin ehliyet vesikası ve muvakkat leminatlarile lıtirlikte milra· 

caatları ilin olunur. 

lilahkeslr lnhl•arlar BafmUdUrlUIUnden: 
Ktşif bedeli 3207,40 lira olan tretuvar inıaatı ve bat ruüdilriyete 

mahsu~ evde tamir tadil boya işi ıartnamesi mucilııioce 14.10.941 ta· 
rihinden itıbaren 20 (Ün müddetle açık eksiltmeye lconulmuıtor. 

Teminat akçası ı40,56 liradır. 
Talıpler ıJartname ve pilanları görmek için tatil ıünlerinden rayri 

'günlerde ve eksiltmeye iştirak için de 3.11.941 tarihinde saat 15 de 
Başmüdüriyetteki komisyona milrıcaatları lazımdır. 

Devlet Demlryolları ltletm• U. ldarealnllen: 
Ankara Gar ga.ı:iııo9u ve umumi idar~ binası ittisalineeki bahçe 

havuzlariylo kaoahn dondan bozulan fayanılorının lecdidea mermer 
dö~emesi işi açık ~ksiltmf'ye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 2702,15 Ura
dır. Ve muvakkat teroioatı 202,67 liradır. 6 ikincitefrİn 941 tıribi11de 
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Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Lıstesi 

Cloıl Şekli 

A) MUnakasalar 

lnt••t. Tamirat, Nafıa lfler•, Malzeme, Harita 

Mnhavvile mrk. ioş. Büyiikderede, Aksarayda ve aç. eks. 
Kadıköy Balaariyede 

Tire Mrk. 1 ci okul binası tamiri 
Şahit Fazıl bey okulu tamiri 
Namık Kemal okıılu tamiri (temd.) 

paz. 
.. 

Aak. rar razin•su ve umumi idare biaası ittisalinde· aç. eks. 
kı bahçe bavu:dariyle kaaahn .tondan bozulan 
fayanıJarıaın tecdiden mermer döşomesi işi 

'1 retuar inş. ve ocia tadili 
Bandırma Liman dairesi tamiri (temd.) 
Meofea tamiri 

Janciarma karalı:•llarmm ikmali inş. 
.Sorrun ilk okulu inş. 
Su depeıu ınş. 

İstinat duvarı inş. 
ŞGıe inş. 

Hara panıiyon &inası tadili (temd.} 
Ovaköy köprilıü tamiri (temd.) 

• 

pın.. 

kapalı z. 
aç. eks. 

aç. eks. 

Muhaın. bed. 

148-48 54 

410 -
496 63 
402 68 

2702 15 

3207 46 
486 6J 

83ı5 59 

3500 -
309 82 
512 !>8 

4346 53 
2473 Ol 
1500 -

tliiçlar, t\linak ve ispençiyari elit Hastahane Lvz. 

lıiç: 46 kalem paz. 1375 

64tMdrlk Ha vagaz.-t<.atoraf er 
Kablo ve battı havai tesisatı 

(Tesisat. ve Malaemeal) 

Kalorifer malzemesi 38 kalem 
kapalı z. 5378 43 
paz. 86 35 

Menaucat, Elblse, Kundura Çama91r, •· •· 

Kı1lık er elbiselık kumaı: 10000 m. (tashib) 

ft', obllwa, bUro ve ev e,, ... ,, M&afamb• Hahv.s. 

Maroken koltuk: 3 ad.·maruken sandalya: 3 ad. . kapalı z. 

Matbaa iti•• K1rtaaı .. e - Yazıhane Lewu:unı 

Muhtelif kliıe: 9 kalem 

Nakllr•t, Bo,altma, Y Ukletme 

Pes ta raakli 

kapalı z. 

aç. cks. 

ltıahr11kat, fienzln, il.ekine ı•Oları 

Meşe odunu: 93 t.-kuru kerute: 7 .5 t. 
"· .. 

Kok kömiırıi: 250 t.·kriple madeo kömürü: 50 t. 
Çam odunu: 60u 0

l. 

M.atef•rr•k 

Lamba makinesi :8250 ad. 
Soba ve soba malzemeaı 
Zilmre u Kuleli tipi soba, dirsek boru, aobı ma1a· 

ıı, kovası v. s. 

Kıtın yolların se7ıriı işi 
Cep ve koi ıaati: :.!5 ad. 
Lınterı pamutu: !'0·300 t. (şart. 465 kr.) 
Eskiıchır tu~!Hı: b5000 ad.-manilya sistemi 

16000 ad.·mahya: 1000 ad. 

kiremit 

aç. eks. 

kapalı z. 

kapalı z. 
> 
, 

aç. eks. 
aç. eks. 
paz. 

" 

" 
> 

450 -

8855 -

21000 -

8800 -

300 -
93UOO -

Teminat 

1113 94 

Müracaat yeri 

lst. Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşlet. U. Miid. 

lzmir Vilayeti 
> 

> 

202 67 D.D. Yolları 2ci İşletme Ank. 

240 56 
36 50 

624 50 

S'.t8 90 

23 ~4 
38 47 

Balıkesir inhisarlar Baıaıüd. 
Balıkesir Valilig-i 

Hatay Nafıa Müd 
Yozfat Vilayeti 
Bursa Yenişehir Belediye Reisi. 
Manisa Vilayeti 

, 
186 - Karacabey Harası Müd. 
112 51.i Balıkesir Valiliği 

103 13 İzmir Emrazi Sariye Hast. J:Saşhelc. 

404 - Aok. Bölııe Sanat Okulu 
14 - Ank. Lvz. SAK. 

• lst. Hava Mıntaka Depo Aın. 

Jj 75 Ank. Belediyeler imar Heyeti 

664 13 )), E>. Yolları Haydarpaşa 

- - Balıkesir P. P. T. Müd. 

- - Edirne Vilayeti 
1320 - lst. Hava Mıntıka Depo Aın. 
31~0 - Erzurum Aılc. SAK 

660 - D. J;>, Yolları Haydarpaşa 

üalıkcsir Ask. SAK 

Kutamonu Vılayeti 
.Beden Terbıyesı U. Müd. Ank. 

lltsOO - Ask. fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 

" 

Günü Saat 

1·11-41 10 -

27-10-41- 11 
ı7-10-4l 11 
27-10-41 11 
•-11-ıı1 17 

3-11-41 
27-10 41 
13-11·41 
10-1.ı-41 

23-10-41 
30·10-41 
27-10-41 
:a-ıo-41 

27· lC-41 
'.27-10-4t 

ıs -
15 -

15 _, 

15 -J 
15 -
14 -
11 30 
15 - • 

15 -

her pazartesi 

1-11-41 
27-10-41 

ı 1 

14 

27-10-41 11 -

5·11·41 16 -

5-11-41 ıs 30 

3-11-41 16 -

31-10-41 15 -
27-10-41 11 30 
10-11-41 b 30 

12-11·41 15 30 
() · 11-11 i6 -
5-ll-4l 15 30 

28·1C-41 10 -
1-11-41 10 -
1-11-41 

4·11-·H 
11 -
15 -

lst. Gümrilk MuhafuaKomut. SAK 27-10-41 
> 
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Ankara Bölge Sanat Okulund•" \ ~ 
O , l · · ~ l · kt ı' t•nvır•_;fli ırn umuz yt:nı tesvıye ato ıye erıne mu ez . ktF 

mütebarriko içın yapılacak: 5378 lira 4j kuruş bedelı el 
hattı hu•1&i t esisatı kapalı zırf usuliyle elcsiltmtye koa~ 

Verilecek teklif zarfları 1.11.941 cumartesi gunil .,, 
saat 11 de nnat okulu binasında toplanacak ~ lan ahdi 
misyonunca yapılacıtktır. ~ 

isteklilerin yiizde 7 ,5 ür:eriııden 404 liralık peY ak ı6' 
ile bu gıbi işleri muvaffakıyetle ikmal etmiş o\duguoUI f 
makamlar tarafından verılmiş vesikalarile birlıkte, tek ~tı-i 
mezkur fÜode eu geç saat 10 a kadar .makbuz ınuk• 
yona vermiş olmaları lazııııdır. , ,o'Jll_ 

Bu işe ait keşifnaıoc ve şartnameyi ıQrmek isti~ 
mesai saatleri dahılınde 01;.ul uıudurlugüne muı .,c.aaL 

ensucat-Elb1se-Kundura-Çamaşır v. s. 

Askeri Fabl'ikniar Umum MUdürıUgil 
Sabnalma Komisyonundan: f,. 

Tahmin edilen b edeli 46,)UJ lıra olan 5000 çıft erat o14-I 
Fabrikalar U. Müdurlüğu Merkez .Sahıuılma KoruısyonUP ~lif' 
g-unfı saat 14 de pnıırlıkla ihale edılecektir. ~artnaıne 
ruştur. Kati teminat 6975 liradır. 

• * * 5000 ııdet h viu ve 5000 :ıdet mendil ııhnacak• ~ 
falımın edilen bedı.!li 4750 lira olan yukarıdıı 1•~ 

mendiller ask.eri f abrikaiar umıım müdürlüğü merkez: -iti 
mhyoııunca 4.ll.94l salı günü saat 14.30 da pazarhkl•~ 
lecektir. Şaı lnaıne parasızdır. Kati teminat 712 lıra 50 

latanbul Lv. Amirli§• Satınalma Konıistof' ~ 
Beher kilosuna 4UO ırnruş hhmın edılen 30 ton t.ad~~ 

lu k.öscle alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3.11.941 ~J 
saat 14,:w dö l'ophanede lst. Lv. amirh~i satınahna : 11 
yapılacaktır. lstektilerın teklıf edece:Clcri miktar UzerıP t 

natları\e belli vakıtte komisyona gelmeleri. 

Mobilya, Büro ve ev eşya_şı, Muşaınoa, Hal~~ -- - ---- ----- -----
Ank~· a Dil ve Tar.h Coğrafya f akUI •'

1 

DirektörlUğU ttdon: ôl' 
Fakülte tarih enstitüsü ıçın resim ve sartnamesint: f 

teşhir vitrini yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeli 780 liradır. 
İlk teminat 65 lirıı 20 kuruştur. 
Taliplerin re5İm ve şartnameler ~örmek üzere fakült•f' 

için de 3.11.194 l pazartesi ıünü :tıı.ıı.l 16 da ınektepler ınııb 
wilracaatları. 

Ankara Belediye imar Heyeti Fon Şefli~ 
Qairemiz ıhtıy cı ıçııı uç adet maruken koltuk: ıle ıld 

ken sandalya kopalı zarf usuliylo münakasaya konmuştur• 
Muhammen bedeli 450 lırudır. ıdf j 
Mun:ıka:.a 5 İkinci Teşrin Çarşamba günü saal on ali~ 

da Beledıyeler Bankası binası ıldnci katında Beledıycler 
Şefliğinde yap1lacaktır. 

Muvakkat t nııı at 337:> kuruştur. ~ 
Talipler malzeme nü ınunelerı ıle resimlen Fen Şefli 

bedel tedarık edı-bi ı irler. Tckliflcdn 2490 ııayılı kaoun hilıl 
resinde münakasa gunü :ı;aat 15 e kadar makbuz aıukat.ı 
Şeflıg"ine leılım etıneieri lazımdır. 

Tel balat: 100 k. 
Keadir halatı 
Balm karavana: 2000 ad. , 362 -

beh. 9 7> 

11 25 
25 3~ 

2925 - Erzurum Ask. .SAK 
27-10-41 

6-ll-41 

15 -
lJ -
10 Matbaa işleri, Kırtasiye va yazı~ane Lvz. 

lialaıt: 193(,,()(J uı3 (ıart. 1'6 kr.) 

ltrzak, Zahire, Et, -•ll:ae, 

Kemlluiz koyun eti kavurmasi: 40 t. 
Kesilmemiş ıığu eti: 13.5 t. 
Koyun eti: ıo t. 
Arpa ıebriye: 5 t. 
Makarna: 5 t. 

•• •• 

Un, k. faaulye, makarna, ş~hriye ve s. 
Ko71.1n eti: ::S6 t. 
Ekmek (temd.} 

Pancar: 513 k • Yonca: 513 k • Havuç: 513 k • 

Sıtır eti: 35 t. 
Erz.ak 

(B Müzayedeler 
Kösele kırpıntısı: 4.7 t, 
Haynn: 4 baı 

kapalı z. 

kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 

paz. 

" 

kapalı z. 

paz. 
kapalı z. 
aç. eltı. 

paz. 

31320 -

k. 1 -
it. o 45 
k o 65 
k o 48 

k. o 48 

1:>750 -

234~ -

3000 -
455 63 
1)75 -

360 -
360 -

1444 -

1181 25 

O. D. Yolları 4cü l1letme Kayseri 7-11-41 ıs -

O. Bayazit Ask. SAK 
lzınir Lvz. SAK 
Balıkesir Ask. SAK 

" 
• 

Balık.esir Oı ta o~ ulları SAK 

Çorlu Ask. SAK 

27-lü-41 10 3u 
J-11-41 

l:l-11-41 16 -
31-10·41 ıs -

Hayvan Sağlık Mem. ve Nalbant 

31-10·41 
'.l7-10··1l 

5-11-41 

:3-11-41 

l:> -
}.) -
l.:> 3u 
14 30 

Mektebi Müd. 

Ank. L vz. SAK 
Bandırma Ask. SAK 

Edırne Vilayeti 

Ank. Lvz. SAK 

" 

27-10-41 15 
3-11-41 16 

31-10-41 !5 

6·11·41 

----6--11--4-1 - 10 ~ 1 
yu.ılı ilaç eksiltmeainin bitiş tarihi olan 10. birinoi Teşrin 941 ta· 
rihindtn ıtibaren bir ay içinde pazarlıkla alına.ağından istekli'ierio 
her Pazartesi iÜnü emrazi sariye hastahaneııiııöe sıaat 10 da topla
nan Komisyona müracaatları. 

Devlet Demir Yollara işletme U. ldat• 
111
, 

Muhammen bedeli 8855 lira olan idare matbaasu•111 

ihtiyacı bulunan 9 kalem muhtelif klişe 5. l 1. 941 çnrşaıl>1" 
15.30 da Haydurvaşada gar binası dahilind,.ki kocnisyoıı 
kopalı zarf usulile satın ohnacakt ır. 

Bu işe işe giımelc istiye:ılerirı 66t lıra 13 kuruşluk 111' 11 
minat ve kanunun tayin ettığ'İ vesikalarla teklıflerini ıııt0~ 
!arını ayni gün )aat 14,30 a kadar komısyon reisliğine "' 
zımdır. 

Bu işe ait şartname ler komi~yon lıı.1 par.tsız olarak 
dır. 

Kereste, Tahta ve saıre 

Aske t Fabrikalar U . MUdUrlUfjU 
Komisyonundan: 

tı 
Bolu Set>an R viri depolarındaki 5 bin ın ! lre küp çır• 

çam tomruğu kereste imıl ettirilecek ,rl 
Beher metre küpüne 22 lira bedel tabrnin edilen yo~-' 

tomrukların kereste haline ifr:ıg-1 işi a keri fabrikalar ıııııt .,, 
liiğü merkez sahnalma komisyonunca 7.11 9 H cuma gil11il 
ko palı zarfla ihale edi lel!ekı i r. Şuı name S li ra 50 kuruıt0''; 
temınat 6750 lirndır. l'ekld m,.ktuplRrıııı ıne:ı.kür guod• 
kadar komisyona Yernıderi. 

prr1tmbe ııünü uat 16 da ikinci işletme nıüdürluğu binaırnda topla· 
nacak komuyorıda ıhaiesi yapılacaRındao b .. i~e gırmelt ıst;yenlerin 
kanuni vesaık ile muvakkat temınatlarını bav ı vezııe mı.kbuzu v~ya 
ıdarenin kahul ettliti formule mutabık banka mektuplarını himılen 

muayyen ıün ve Hatte komiıyonda hazır bulunmalaıı lazımdır. Re· 

11m, şartname, fenni $artnamr, ve mukavele projui komisyondan pa· 
rHı& verilmektedir. 

Cinsi Tahmin bedeli 
Kurut 

137500 

Muvakkat 
teminatı 

kuruş 

10313 

ı Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

• • • 46 kalem ilaç 

3 aded muhavvile merkezi inş. Bak : lst. Elektrik, Tramvay ve 
l'lloel lılet. U. Müd. ilanlarına. 

l 
Akyazı Kereete Fabrikası MU;;IUrlUOU11d~ 

Akyazı askeri kerest~ fabrikiismJan Adııp.uarı ııta)'Y0"' 
-ııliiiıİİİİiiiiiiiiiiiil-İııllll..iii-iiıiilııiiiiiiiiiiiiiiiiilıiii•İİİİİİİİiıııiiıiiiiiiiimıiiiiiiiiiıimiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiıiiiiim.- dilecek 4 bin metre küp her cios kerPste ve kütük aÇ•" 

llaçıar, Klinik va lspençiyarr aıat, Hastahane Lvı. 

lzmlr Emraz~ Sariye Hastahanesi 
aa,heklmllAlnden 

--1 

Ek•iltnıe ile ahnacatı ilan edilen miktar ve tewiuah &§ajıdıı 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Ankara LevazımLAmlrliDi Satsnalma Komisyonundan 

38 kalem kalörıfer mrlzemesi pazarlığı 27.10.941 ıant H de Aıı· 
kara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Muhaıoıuen .lt~şış boleli 86 lira 35 ituruştur. K:ıti teınin n tı 14 
liradır. 

J 

konulmuştur. /4 
Eksiltme 3/2 ci teşrin 9 H pau rlesi günü saat 14 de tıf' 

da park karşı ında f bri kanın yoll am:ı diiıresiode yapılaC~, 
Naldedilt cek kere lelerin b•her me tre küp un ün mub•'° 

,91 kuruş 25 saotimdır. d 1, 
lst~kl iler Tıcaret Odasının vesikıı eriyle muayyen ~nıı ~~' 

k d k . t . . .. k . t. 1 . f abrl a ar omısyona ve şıır namesını gorıne u ıyen erııı 

lilğune müracaatları. 
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Bahkeslr P. T. T. MUdUrlUOUnden: 
T klif edilen ·l:tedel haddi layık görülmediğinden Sava.ştepe is

tasyon arası tek atlı araba posta sürücülüğü eksiltmesi ihalesi 
3.11. 9U Paıarteıi rünü saat 16 da yapılmak üzere 10 gün tem· 
dit edilmiştir. 

Mahrukat, Benzin, Makio:l f J jlJrı 

Ankara Valllillnden: 

MONAKASA GADTISI 

BolıkGsir Askorl Sattnalma Komisyonundan : 

Zümre 

• 
,. 

Kuleli 

.. 
> 

Cinsi 
halk tipi l No. 
> » 2 
~ ,. 3 
tipi 231 No. 

2.~3 

2:r > 

oba) . ) 
) 

soba ) 

,. ) 

) ) 

Mıkd:ırı 

190 

Muhammen 
fi at 

Lira Kr. 

24 00 
27 00 
32 00 
22 00 

26 00 
32 00 

MuvAl:kat 
tPmİnatı 

Lir.\ 

38) 

Nafıa Müdürlüğüne ait ka.mytln ve silindirlerde kullanılmak üzere 
nıut.ayaıı edilecak muht,.lif cins yağın ihalesi 3.11.941 pazarteıi gü
nü ıaat l:> de vilayet daimi encümeninde yapılm•k üzere açık ek,ilt
nıeye konulmuştur. 

Soba borusu 
1• Diraek 

1900 
3d0 
190 
190 
190 
100 

2 55 
1 85 
o 70 
4 50 
o 80 
4 00 

35 ı 
53 
10 
(>) Muhammen bedeli 971) lira 62 kuruş ve mu\•akk:ıt teminatı 73 li

ra 47 kuruştur. 
isteklilerin muvakkat teminı&t mektup veya makbuzları ile ticaret 

oda11 vesikalarını hamilen yukarıda adı ıeçerı gün ve saatte daimi 
encümen roiılifine gelmeleri. 

Buna ait keşif vt-: şartnameyi her gün Nafıa müdürliiğünde göre
bilecekleri. 

liabiyede Yedek Subay Okulunda Askeri Satmalma 
l\omisyonundan; 

1 
1 
ı 

t 
1 

Soba maşııs1 
> kömür kovası 
> kömür küreği 

tahtası 

• 

12 
31 

Yukarıda miktar, cins ve muhammen Hatları yazılı ordu tipi soba 
va malzemeleri kapalı zarf usuliıe skı.iltmeyc çıkarılmıştır. 

E.lt~iltme!Iİ 6.11.941 perşembe günü saat 16 da Bahke~ir nıık,.ıi sa
tıoalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartlarını görmek i'lliyenlt-r lıergün komisyonumuzda görc:bi-

lirler. 
Taliplerin hizalarında yaı.ılı muvakkat tenıinatlıırını teklif melctuplarmı 

ihale gunü olan 6.11.941 perşembe günii saat 15 e k ,Jar makbuz. 
1 mukabili komisyona vermeleri şarttır. 

Pıız .. rlıı.da )0 bııı liralık gu ya~ı alınacaktır. Ev'4ııf ve hıı ııısi 

fartlnrı ltomısyon Ju görülebilir. ihalesi 3.11.9.U pazarte!li giınü s:.aat 
15 de komi~yooda yapılacaktır. Knıi teminatı 750 J liradır. Taliplerin 
liarbiyede yedek :tubay okuhındn askeri sahnalma komisyonuna ınü- 1 ..... ıı.... 1 

Bakırkoy Merkez K. Askeri Satlna,ma 

1 

1 

Komisyonundan : 
Küçükçekmece ile Zeytinburnu arasındaki istasyonlara teslim şar

tile 1650 ton tuvenan kömürü ile 32l5 ton odun satın alınacaktır. 
Kömiirün ilk teminatı 1630 lira odunun ilk teminatı 43i'O liradır. Tn· 
liplerin 27.10.941 pazarte;i günü saat 14 de Bakırköyünde uıerkez 
K. binasında askeri sahnalma komisyonununa gelmelr-ri. ' 

Ediro e V iliyet• Daimi Encümeninden : 
Edirne merkez ilkokulları için 93 bin kilo meş" odunile 7500 kilo 

kQru kereste ıçık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin şartnameyi gör· 
Dıtk ve eksiltmeye iştırak etmek üzere 31.10.941 cuma ~ünü nat 
15 de 152 liralık teminatları ile birlikte vilayet daimi encümenine 

2etmcleri. 

B• baeeki Askeri Salınalrr.a KOmiayonundan : 
Komisyonda mevcut e\'ı.ilf dahiliııde ve gösterilectk mahallere 

lcılim şarlile paıarlıkı.ı 9UO ton odun satın alınacaktır, Pazarlık 27. 
1 ci teşrin 941 tarihine aıüsadif pazarleıi giinü saat 16 da Babat.:ııki 
1llııı alma komisyonunda ycplacaktır. l:.teklilerin mu.kur iÜn ve 

•~alte müracaatları ılan olunur. 
~~::.-:~~~~~==-~~~~~~~?~<:!'!'!!~~~~ .... !!'!!~·!!!'!!~--~~!~'fi!~~!"'!'!!!!! 

Muteferrik 

At kert Fabrikalar U. MUdUrlUOU Satana ima 

K.omtsronundan : 
Taamin edilen bedeli (5174) lira (7 j) kıırU<J ol rı 13 kalem çt>!ı k 

ıtııkeri fabrıkılar umum müdürlü~ü merkez atın alıııa komısyoııunca 

Pıtza.rıılda 5.11.9·H çarşamba iÜnÜ ~aat b le pazarlıkla ıhale t<lile

l!ek.tır. Şartname parasızdır. Kati leınınat (8ö6) lira ( L1) kuruştur. 

D. D. Yollare lşl~ tme 7 ci MUdürıüğUnden: 

Muhammen bedeli :ilOOO iira olan 15000 metre mikap balınt Afyon
t,,kişehir hath üz.erindf'I Km. ~O ocatından ıh7.art işinin 5.11.941 çar
Şıınba ıüniı saat 1 l de kapalı zarf usuliie Afyon 7 inci işletme miı
dürlüfü binaıında eksiltıueıi yapılacaktır. 

Bu işe girmtk isliyenlerin 1575 liu,lık muvakkat leminö&t ve mah

•tıs kanunda t P. yin tdilen vcsikalarilo teklif mektuplarını ayni gün saat 

lQ da kadar Komisyon Reishğine vermeleri lazımdır. 
E.ksillme şartoıııntsi l'fletme Komı~yonucı<lau parnn:.r. olar:ık aluıı.bılir. 

P. T. 1. Fe brika MUdUrlUQUnden 
Kapalı zarf usııHi ile 25 ton blok halinde kurşun nhıı alınacak

tır. 

Muhammen bedeli 16250 lira muvakltat teminatı 1218 lira 75 
~uruştur. 

Eksiltme 4. 11.941 tarihine resllayan Sah günü saat 1 ~ te yapılaca-
2ınd~n taliplerin şartname ve ttferıüahnı görmek için her giın fab
•ıı a kattmıne a.Ürlll..Ut ve eluiılmeye giımtk ı çin kanunun tayin et
lİQi veuik. ile:: birhkte ltmiı al ınbkbu:ılu ı nı \'e ıeklıf ıııtktulaıım havi 

kapalı zarflarını saat oo dörde kadar komi,yon reislı2ıne makbuz 
tlıukabılınae leı:>lım ,.ylcırtlui, a~ba ~c.ı . ra gelııilectk zarllarını kabul 
01 ıınamıyac2ı. 

Ankara Va iliglnden: 
Nafıa Müdi!rlüaü mütemadi tamirat amele postaları ıçın alına

~ ek (150) ııcet tahta ti araba.mm mübayaau 3. 11. 941 Pazartesi 
5!fıııü ınat (15) de Vfüıyet Daimi Enci:mtninoe yapılmak i.izcı e a

Çık eksiltmeye konulmuştur. 
( Muhawmen bedtli (1350) lira ve muvakkat teıuinatı (ltıl) lira 
25) kuruştur. 

i~teklileıin n.u\8kkal ltminat mektup 'eya makbuzlariyle, tica
De~ oaau vuikalannı hamilen yukarıca adı 2t:ı;en iÜD ve ıaat\~ 
I 6hni E 111 in.en Reisli~h.e gel, eleı i buna ait keşif ve şartııaoıtyı 
ıer guıı Nafıa Mfü.ıürliıaüııde ııoıebileceklui. 

'1. M. Vt kAleli Sabnalma Komisyonundan: 

2 
Komisyc ndıı mevc.ut ır.ühürlü nümuneıine \e resjmlerine göre 

~O adet muhabue malztme 1<mdığı pazarlıkla satın ahnacııklır. 
ahınin ohın<.n Hat bir :rncık için ~'.l lira 50 kuıuş olup kati le

ıtıııuıtı 675 ıiındıı. l\fmlıe \e ı e~irrltıi 1-.er I;i'u C'ğlc.<!tn ı;.crıa Ko

tıı\syouda görülebilir. İhalesi 3. 11. 941 Pazartesi iÜnÜ saat 15 de 

)'epılııcaktır. Talip olanların Komisyona müracaatları. 

Bu saatten sonra mektup kabl\I edilmez. 

* • • Muhammen Muvaltkat 
fi atı teminatı 

Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. 
Zümre halk tipi No. 1 soba ) 24 00) 

• ,. ) '1. ) 27 00) 
• • 3 > ) 32 00) 

Kul"'li tipi soba 231 > ) 109 22 00) 221 00 
> > ) 233 ) 26 00) 
> • )1 ~35 ) 32 00) 

Soba bo·usu 1610 2 55 308 00 
Oirst>k 322 1 85 45 
Soba maşası 161 O 70 8 

Soba kömür küreği 161 O 80 10 
• > kovası 161 4 )0 55 
• tahtası 100 4 50 34 

00 
50 

00 
00 
00 

Yukarıda cins, miktar ve muhammen fiatları yazılı ordu tipi soba 
ve malzemeleri kapalı zarf usulile ek:.iltmeye çıkarılmıştır, 

E.ksiltmeı.i 5.11.941 çarşamba 2'Ürıü :.aat 1:>,30 Balıkesir askeri ı.a
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartlarını görmek istiyerıler hergiıu komisyorıumuzdı 2örebilirler. 
'l'aliplerın hizaları da yaz.ılı muvakkat terninatlarile birlikte teklif 

mrktuplarını ıhale günü olan 5.1 t.941 çar~ı.mba günü saat 14,30 a 
kadar wıakbuz mukabiti koıniı.yona veraıelerı ,2&tı ır. 

Bu ııaatteıı sonra mektup kabul edilmez. 

Erzurum Aakert Satmalma Komisyonundan 

Beheri 80 liradan 107 adet beyzi bakır kazan pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarlığı 'J.2. 10. 941 Çarşamba günü saat 16 da Erzu· 
tum Sa. AL Komisyonunda yapılac.Aktır. Muhammen bedeli 8560 
lira kati teminat 11~4 liradır. Kazanlara ait evuf ve şartname Ko
misyonda güı·ulur. hi.<!klilerin teminat uıakbuzlariyle Komiayona mü

racaatları. 

* • • Beheri l l liradan 3000 adet bakır bakraç pazarlıkla yapıla
caktır. Paı.arh~ı 22. 10. 9;1 Çarşamba günü saat 16,30 da Erzu
rum Sa. Al. Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 22.0JO 
lira kati teminat 33.,0 liıa, bakraçlar• ait evsaf ve ş•utnarue Ye nü
wune Komi:iyonda ie0tülür. İıteklilerin teminat makbu:ı:laryıle Ko
misyoua mür.&caatları. 

•*• ,ooo adet nümuneıi veclıile bakır karavana beheri 9ı5 kuruştan 
pazarlıkla satın alıcacakhr. 

Pazariığı 6.11.41 perşembe ıünü uat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. 
<la yııpilecaktır. Şarta ... oe~i ve 1.ü.uuııcı.i Ko. eh ~öıü,ur. Muh .. cuuıeıı 
betleıi 19.)0J lira olup temınatı katıyesı ..!9.l5 lıradır. lstaklilerin te
miııat wakou:.r.larıylo Ko. na murııcaaUarı. 

D. l>. Yollar1 4 cU işletme MUdUrlUiai.lndEnı: 
Şube 43 mıntakasından ihzar edılecek aşağıda ocak kilometreleri, 

miktarları muhammen bedellerile muvakkat teminat miktarı ve müoa

kasa tarihleri gösterilmiş olan balast işine talip çıkmadı~ından yeni
den mucıyyen olan gün ve saat 15 de 4 işletıne müdü lüğünde top
lanan komiı.yonca ihalesi yapılmak uzere kap lı zarf usulıle münaka
saya konulmuştur. 

liu işe girmek iıtiyeolcrin teminatlarını ve kanunun tayin ettiği ve· 
ıikalarla teklif mektuplarını münakasa gunü olan mua)'yen ııaallen 
bir saat evveline kadar komisyon rei~lig-i ue vemelcri lazımdır. 

Postada olacıtk ırecikmeler kabul edilmez. 

Balast işine aid mukavele şartname projelcri Kay!erİ vrznesinden 
156 kuruş mukabılinde satılır. 

Ocak Mıktan 

kılometresi Şubesi m3 

ıH + 600 700 
204 + 000 600 
lb5 + 850 1000 
1~6 - 159 1000 
135 - 136 1000 
ll5 ;- 000 
124 + 300 
132 + 600 43 
~5 - 96 
64 - 000 
58 - 60 
24 - 27 

5 - o Sahil 
8 t 000 

10 - 15 

ltOO 
ıoou 
1000 
1000 
1000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

Tutarı 
lir:ı 

9HO 
810 

1800 
1400 
DOO 
1400 
ısou 
1400 
J.400 
1500 
3600 
3000 
4000 
4000 
3UOO 

193000 31320 

Muvakkat Münakasa 
teminatı tarihi 

~349 7.11.941 

lstonbul Levazım Amirliği Satalma Komisyonundan: 
lOOO Adet Soba boru:;u 
lSO Aıaturka dirsek 
300 Alafranga dirsek 
Y ukanda yazılı boru ve dirsekler pazarlıkla ·atın alınacaktır. lba

J,..si '27.10.941 Pazartösi günü saat 1 S,30 da Tophanede Lv. Amirli~i 
salın alma komisyoııuoda yapılacaktır. Boru ve dirsekler siyalı veya 
ıa!vnııı:ıdi saçtan olabilir. İsteklilerin nümune ve teminatlarile belli 
s.:ıalıe komisyena gelmeleri. 

* * * 
8250 adet lamba makinesi alın.ıcaktır. Bak : O. O. Yolları ilan

larına. .. auaa e 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Bak1rköydo Merkez K. Binası •da Aakeri 
Satmalma Komisyonundan : 

§ 

B her kilom 6 kuruş 70 saatimden 54.000 kilo lih:ına ve 
beher kilosu 4 kuruş 50 santiıuden 5ıt.OOO kilo prasn kapalı urfl ı 
eksil tmeye konulmu~tur. lha\eşİ S.11.941. günü lahana saat 16 da 
Bakırköyde merkez K. binasırıuaki askeri sa•ınalma komisyonunda 
yapılac:ıkhr. Lahananın ılk temin:ılı 543 lira prasanın ilk teminatı 
36.:> liradır. feliplerin kMuni vesikalaril teklif mektuplarını ihala sa
atinuen bir sant e\ \•el komisyona vermelt-ri. 

lzmir Levazım Amrliği Sat1nalma Komi•ycınundan: 
Kapah zari usuliyle ve 162 kuruş muhammen fiyatla münakasaya 

konulan 50 ton sadeya!ın muayyen kanuni müddet sarfında talip ıu
hur elmediginden mezkur yağ aynı kanunun 40 ncı maddesi mücibin
ce bir ay müddetle pazarlılda satın almkcaktır. 

Talip olanların 3. 11. 941 tarihinden itibaren İzmir Lvz.. utın 
alma komisyonuna rnüracaıları. 

Tutarı 81000 lira muvakkat teminat 5300 lira. 

• * • Kapalı zarf usuliyle 162 kurut muhammen fiat üzerindoo mn
nalusa konula. 18.000 kilo sade yağına muayyen kanuni müddet sar
fında talip zuhur etmediğinden mnkOr yağ ayoı kanunun 40 ıncı 

m:ıddtsi mncıbince bir ay mddı:tle panrlıkla satın alınacaktır. Talip 
olanların 3.11.941 tarihinden itibareo İzmir Lv. Arairliti Satınalma 
Komisyoou11a müracaat etmeleri. 

Tutarı 2916u lira muvakkat temıt 2187 lira. 

Bolayır Aakeri Satınalma Komisyonundan : 
T hmineu bther kilosu 44 lcuruştao 60000 kilo sıfır e•i pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 26~00 lira kati teminat 3J60 li
radır. 

3. 11. 941 pazartesi g·ünü saat 16 da Bo\ayır civarı as. po. 700 
!&, al. ko. <la yapılacaktır. lıteklilcrin mez:ltOr güo ve aaate kadar 
ltomi~yona müracaatları. 

(DEVAMI DORDONCU SAYFADA) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1- Keşıf bedeli 14848,J4 lira tutan liüyükJeredc, Aks.rayda ve 
Kndıköy Bııhnrıyede 3 adeti mıabw ~ile merkezi inşuı işi açık ek
ı.ıltme U$Ulü ıle ıh11le edıl"cektir. 

2- Eksıllmı: 1. l l..)41 Cuın .srtesi gü ıü, saat 10 da Metro Hanmın 

) inci katında yapılacdktır. 
3- Muvakkat teıoinat 1t13,61 liradır. 

'1- lsteklılerııı p uauz olauıc v~rilıııektd olan şıartnaıııeleri Leva
zıaıdaıı almaları ve kınuni ve~ık ılau vo mut' ak -at teıniaatları ilo •-

lan edılen ıun ve saatte Koınısyonda hazır bulunmaları. (9J23) 

~ 

1 inlusarıaı U. llduriugünden: 
.. .. ııiKillillllall5ll:i::smımEll .... ~--------------------... 

1 - Ke~ıf ve şartnameleri n:ı1cıbince Çamahı tuz.lası amele yemek
lıaııdlİ ıuşuu i~i up.llı zıuf u,;ulıle yapılacaktır. 

il - Kcşıf bı:delı 14150.71 lira olup muvakkat teıninatı (1061,31) 
lir .. .ıır. 

ltl - E.uııtme 4.XI.941 salı i'ÜaÜ saat 10 da Kabataşta Levazım 
Şubemizde muteşekkıl Alım Komisyoounda yapılacaktır. 

lV - ~.ırtname :ıö:ııı geçeo ~ubeden ve İzmir Ankara Başmüdiir
lüklc::rindc 71 kuruş ıouıtabilınde alınabilir. 

V - .C:k:sııtmcye gırınt!k uteyonlcrin 15000 liralık bu kabil inıa
atı muvaifakiyctle y.ıpmı~ olduklarına daır vesıka ibraz ederek ihale 
gününden 3 ıüo evelıne luıdar Umum MudürJük iıışaat Şubesindea 

ayrıca ckaıltıneye ıştırik vesıkaı.1 almaları lazımdır. 

Vl - Eksiltmeye gireceklerin mühürlu tekli{ mektuplarını, kanuni 

vtıikalarını v"' münakasaya ıştira · veıikasıoı ihtiva edecek olan ka
pah zarfıarını ıh:ılc u.aıin<Jcm bır saat evvdine kadar adı ıeçen Ke
mu.yı.>n t<eıs l ığıne makbuz ınultabılınde verıneleri lazımdır. (9004) 4 - 4 

Mııhammen bedeli 8800 lira ohn muhtelif tipte 8250 adet Lamba 
Mnkin~si ( l 'l. 11.941) Çarşamba güııü saat (15.30) on beı buçukla 
Haydarpaşadıı Gıır binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek btiyenlerin (660) liralık. muvakkat teminat, kanu-

1 

nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı rün 
saat ( 14,30) on dört otuz kadar Komisyon Reislifine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnamoler Komiayondan parasıı olarak dafahlmak· 
• tadır. ,9309) 1-i 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
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(0Ç0NC0 SAYFADAN DE. V AM) 

Mode 
d'adjudicat. 

Pris · Caution. 
--------------------- 1 latanbul Levazım AmirliAi 

Lieux d'adjudication et du 

cf'~ 
S!ıınalma Komla yora"" 

Ob}et de l'adjudlcatlon estimatlf provisoire Cabier des Charies Jours Heures 

Adjudications au Rabais 

Conatructlona-R6pareo tlon-Trav. Publlcs·Mat6rlel de Constructlo~Cartographie 
Repar. bitiase l·re ecole Tire 
Rfu>ar. batiase ecole Fazıl Bey 

Gre a ıre 410 - Vilayet İzmir 27-10-41 11 -
) 496 63 .. 27-10-41 11 -

Repar. batisse ecole Namık Ktmal (aj) > 402 68 • 27-10-41 11 ~ 
Remplaceınant par cles marbrea des faTences endom· Publique 2702 15 202 67 2-eme Exploit. C::h. Fer Etat Ankara 6-11-41 1.S -

naıeeı pnr la ılace du caoal et des ba11ins du 
jardio ıiı i côte eu Casino et ae la bitisse 
a'Adm. Gen. a la Gare d'Ankara 

Cenıtr. trottoir et modıf. chambre 
Repar. prefeclure port Bandırma (aj) 

Publique 

Ripar. aqueduc Gre a irt' 
Ache•omant constr. corps de iarde ele i&rdarmerie Pli cach. 
Constr. ecole prim. Sorıun 
Coastr. reservoir a eau 
Constr. mur soulainC"ment 
t:onıtr. chaussee 
Meaıfication batiue r-ension Etable (ai) 
Repar. pont Ovakiy (aj) 

Publique 

Publique 

Cooıtr. poste de transformateur a Büyilktlere, Ak· Publique 
saray et 8ıhariyf' de Kadıköy 

3207 46 
'80 63 

1325 59 

3500-
309 82 
512 58 

4346 53 
2473 01 
1500 -

H848 54 

240 56 
36 50 

624 50 
82~ 90 

23 24 
38 47 

Dir. Pr. Menepoles Balıltesit 
Vilayet 8alıkesir 

> 

Dir. Trav. Pub. Halay 
Vılayet Yozgat 
Pr~sid. Muodp. Yeni,ehir de Bursa 
Vilayet Manİ!la 

186 - Dir. E.table Karacabey 
112 50 Vilayet B:ılıkesir 

1113 64 Dir. Gen. li(ploit. E.l•ctr. T. 'f. lst. 

Prodults Chlmlques et Pharmaceutlquea-lnatruments Sanltalr c-Fournlture pour H pitau ıc: 

3-11-41 15 -
27-10-U 15 -
13·11-41 
10-11-41 
23-10-41 
30-10-4 l 
27-10·41 
27-10-41 
27-10-41 
27 -10-41 
1-11-41 

ıs -
ıs -
1~ 

1l 3ü 
11 30 
15 -
15 -
10 -

Medicamentı: 46 lots Gre a rre 1375 - 103 13 Med, en Chel Hôp. M11lad. Contaı. lzmir Les lunJis 

El,ctrlclt6-Gaz·Chaulfeıe Central (lnatallatlon et Mat,rlel • 
lnstall. ci.ble et linıne aerienoe Pli caoh. 5378 43 404 - Ecole Metiers Ankara 
Materiel pr. obauflaıe c~ntral: 38 lotı Cre i rre 86 35 14 - Com. Ach. lntend. Milit. Ankara 

1-11-41 11 -
~0-l0·41 14 -

11 a bhlt. ~ e nt - Chauaaurea - Tl••u• - Culrs 
Etofle pr. babitı: 789 m. id pr. capete: 657 m. Gr& i ~re 490~ 95 73S 75 Com.Aah. Oir. Gen. fabr. Milit. Ank. 11-11-41 
ti.toffe d'biver pr. ıoldata: 10000 m. (rectif) Chcf Dcpôt. Aviat. ııt. 27-10·41 

Ameublement. pour habltetlon et Bureaux-Taplsserle ete. 
Fauteuil en marocain: 3 p., chaise eı:ı marocain 3 p. Pli cach. 4SO - 33 1S Com. Restııuration Municip. Ankara 5-11·41 

t raveaua d'lmprlmerle • Papeterie • Fournıture de Bureaux: 
Diven clicbeı: 9 lotı Pli caoh. 88SS - 664 U l 6re Eıı:ploit. Ch. Fer Etat H. p•ı~ 5-J 1-41 

Bol• de Con•tıuctlcn. Planchea, Charpente 
Trocs de sepin resineuıt et d'orme pr. fabrication Pli cach. le m3 22 -

boi• de conatr.: 5000 m3 (cah. eh. SSO P.) 

Tıan&pcrt -'- Chargement • D6chargement 
Tranıportı poıtauc 

Combuatlble - Carburant · Hulle• 
Boiı tle c:hene: 93 t. - boiı ıro: 7.5 t. 
Coke: 250 t., charbon de terre crible: 50 t. 
Boia de Hpin: 600 t. 

Dlvera 
Acier pr. outillaıe: 13 loll 
Tuyau pt. poeleı 1000 p., coude a la turque: 150 p. 

id a la fraı:ıque: 300 p. 
Gamelle en cuivre: WOO p. 
Balast.: 19JOCO m. (cah. eh. 156 P.) 
_Machine de lampe: 8250 p. 
Po!le et articltı pr poile 
Polle type Zümre et Kuleli, coudes, tuyuax, piocette, 

ıeau ete. 
Neltoyaıe routea en hiver 
Monhes de poche et de bras: 25 p. 
Coton Linters: 150-300 t. (Cah. eh. 465 P.) 
Briques d' Eskişthir 85000 p. tuileı systeme 

Maueille 16GOO p. id malya: 1000 p. 
Corde en ii1 de fer: 100 k. 
Corde en chauvre 

Fr o v 1 • 1 o n a 
Epinard: 73 t. choox: 61 t. poirteaux: 62 t. carrot

tea: 12. s t. celeri: 11. 8 t. cboux-fleur: 17 t. 
penil: 16 500 faiıceaux 

Haricotı secı: 20 t. 
Viade de mouton: 40 t. 

Beurre: 520 t. 
Beurre: 20 t. 
Chouıt: 54 t. poirteaux 54 t. 
Viande d~ boeuf: 60 t. 
8eurre: 18 t. 
ieurre: 50 \. 
Viaııde de boeııf: 90 t. 
Viınde de meuton: 20 t. 
Arre moncU: 5 t. 
Maearonis: 5 t. 
F arine, harfcots secı, macarooiı, veraıicelleı ete: 
Viande de boeııf: 35 t. 
Proviıioo• 

Publique 

Publique 

Pli oach. 

Gre i ıre 

• 

Gre i ıre 
Pli caclı. 

Pli cach. 

Publique 
Publique 
Gre a gre 

> 

• 

21000 -

5774 73 

19500 -
31320 -
8800 -

300 -
93000-

362 -

Gre a ıre 30250 -

J 

Pli cach. 21000 -

Gre a ırre le k ı 70 
> le k 1 75 

Pli cach. 
Gre i. Kre 

> 

• 
) 

26400 -
29160 -
81000 -

Pli eacb. le k O 65 
Gre a gr~ le k o 48 

l~ k o 48 
.. 

Pli cach. 
PµbJiqu 

15750 -

6750 - «. A. Dir. Gtn. Faa. Milit. Ank. 

- - i)ir. P. T. T. 8ahkeı.ir 

Vilayet Edirne 
1320 - Chef Depôt. Aviat. Jst. 
3150 - <Som. Ach. Milit. Erzurum 

866 21 O. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 
Com. Ach. lnhnd. Milit. Tophane 

7-11-41 

3-11-41 

31-10-41 
27-10-41 
10-11-41 

5-11-41 
:.!7-10-41 

292~ -
2349 -
660 -

Com. Acb. Milit. E.rr:urum 6·11·41 
4 eıne Ex.ploit: Cb. Fer Etol Kay eri 7-11-41 
1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. paşa 1:2-11-41 
Com. Ach. Milit. Balıkesir 6-11-4 l 

> 

Vilayet Kastamonu 
Dir. Gen. Liıue Sportiv1' Anlc. 

11300 - C. A. Dir. G .. rı. Fab. Mıiit. An\c. 

5-11-·H 

28-10·41 
1-11-41 
l-Ll-4L 
4-ll·H 

11 25 C.A. Commaod. Gen. Surv. Douan. \st. 27·10-41 
2S 35 > 27-10-41 

2268 75 Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 3-11-41 

.. 27· 10-41 
1650 - C. A. Milit. A l'Ecole dı:s Officieu 27-10·41 

Reserve iı Harbiye 
> 

C. A. Coınmaod. Mil. Place Bakırköy 
3960 - Çom. Ach. Milit. Bolayır 
2187 - Com. Ach. lııtend. Mil. lzmir 
5300 - ) 

Com, Ach. Milit, Babae~ki 
915 - Com. Aoh. Mılit. Balıkesir 
360 - • 
360 - • 

C. A. Ecoleı Second. Balıkesir 
1 mı 23 Coın. Ach. Milit. Bandnma 

Viliyet Edirne 

5· l l-41 
4-11-41 
5·11·41 
3· 11·41 
3· 11-41 
3-11-41 
3-11-41 

12-11-41 
31-10-41 
Sl~lO·H 

27-10-41 
3-11-41 

;H-10·41 

14 30 
11 -

16 --

ıs 3o 

15 -

16 -

15 -
11 JO 
ıs 30 

15 
15 30 

10 -
15 -
15 30 
16 -

15 301 
10 -
10 1 

11 -; 
15 -

15 -
15 -

14 

14 15 
16 

10 
10 -
15 -
l6 -
10 -
10-
16 -
16 -
15 -
15 -
15 -
16 -
15 -

Cinı;i 

t~panak 
Lahana 
Prasa 
Havuç 
Kereviz 
Karnabahar 
Maydanoz demet 

Miktarı 

kilo 
73000 
61000 
62000 
12500 
11800 
17000 
16500 

Tutarı 

lira 
ıu•so 
6190 
6200 
1500 
1770 
3400 
330 

30250 . 1 ı.9 
Yuk.arıda yazılı sebzeler paznrhkla satın alınacaktır. lhalesı ~· 

0
,u 

günü saat 14 de fophaııede lit. Lv. aınirlig-ı satın alma koııJı91 ff. 
da yapı lacaktır. Hep$İoin tabının bedeli 30l:>{) lira ilk te111iıı•~ 1 lıt 
lıra 7'J kuruştur. Şartnamesi komisyonda ıcörilliir. lstek:lilerııı 
vakitte komisyona gelmeleri. 

• * • 20 ton kuru fasulye ahııacaktır. 'fof 
Pazarlıkla ekıiltme i 'l.7. 10. ':141 Pazartesi i'Üııü uat 14, ı5 de l"~ 
hanede Lv. Amirliği Satınalma Ke>misyonunda yapılacak~ı~· ast 
m11nesi Komisyonda gorü lür. İst~klileriıı teklif edecekleri f~a 
rindeıı kati teminatlariyle belli ıı;utte Komisyona gellllelerl· 

~ 
•*• 15 ton nohııl alınacaktır. Pazarlıkla eksilt.nesi 27. t0· 1'" 

pazartesi günü saat 14,"SI) da Tophanede Lv. Amirliği Satıııalrııalc(ilt 
misyooundıı yapılacaktır. Nümurıeıi Komisyoıı ·.i.t görülür. J~te 11~ı 
rin teklif edec\!kleri fiat üıerinden luti teminatlarıyle beli• ' 
te Kooıisyona ıelmeleri. 

Karblyede Yedek Suı>ay Okulu A keri Satı11•1"'' 
Komlayonundan: 

e b, 
Pazulıkla 20 ton ~.ııie yağı manalcnsnya kı.>nmu,tur. Evııaf " ~ 

ıuı.1i şıı.rtln r ı ko uİ iyctnda görülebilir. Beher kilrsıınno muıi ,ıııtıı' 11 P 
deli 175 kurıııtur. Beşer toııluk partiler hıılind dnlıi illale>İ 16

• ~ 
ca~ından tal.iplerın hır veya bir koç partiye y.ıpacakleırı t kliflt~,~ 
bııl olunur. lh itlesi 4. 11.9 41 s h ınnü saat 10 da yapılacakur· ,. 
!erin kat'i teminatları yle Hırbı ysde Y csd k Sıı bıy O rnlı.ın•la ııf 
utınalma komisyonuna müracntları. 

ıf 
D. Bayazıt Askeri Satın Alma Komisyonunda ~J' 
40 ton kemı - ~ız .!lığır eti kavurma11 şarl namesine tevfık11!1 ~~ 

lıkla aatın alınacaktır. Wehet kıloıurıa tahmin olunan fiyat iO ~t' 
tur. Muvakkat temiııat '2400 liradır. F.!csiltınesi 28. 10. 941 ~ıı''oı' 
2ünü saat 10 da Bayazit sa. al. ko. da yapılacaktır. lstektilerııı 
kılr ){Ün ve :ıaalle teıninatlariyle ko. da bulunmaları. 

p 
• •,.. 40 ton keınıksiz koyun eli kovurnı:ısı ,artnameııine te\ 1 

pazarlıkla ~allll ıılınac ktır. Beher kilosUOit tohır.in olunan fi111
: r 

kuruştur: Muvakkat teminatı 3000 liradır. Eksiltmesi 27.l0.94•ıt 
urt~si günü ı.aa 10 30 da Uayazit Satınalma kllrnisyonunda ) " 
caklır. İsteklilerin ın:zltQr gurı ve s.:ı.ııtte ıe nınatlariyle Ko. 111 

racaatlıırı . 

Marmara OssU Bahri K. Satmalma 
Konıisyonuntlan 

. Je 
7. 10. 941 gününde yapılacak olan kc.ıpala zarf ekıiltnıesı~ ( 

lip çıkmayan 7:.lUU J kilo koyun etinin ikiaci Qefa kapalı ı• Jıl
lile ekıiltınesi 3. ikinci Teşrin Putırtrıi günü aaat 10 da 
Ter1ane kapısındaki Komisyon biııa~mda yapılacaktır. ~ 

Tahmin olunan bedeli 41040 lira oluıı şartnamesi 205 &cufllf 
kabilinde K cmisyondan alınabilir. t 1 

Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 3U7 8 liradan ib~ree~~ 
vakkat teminatlariyle birlikte ..!490 sayılı kanunun istediğ• ş 1" 
tanzim etlecekleri teklif mektuplarını ve ticaret veıikalar11111~ 
gün ve saatten tam bir ıaat evveline kadar Komisyon B~1' 
na müracaatları. 

lstanbul Defterdarhğından: 
ıO· 

Ahukapıda Otopark anbarında mevcut 3367 teneke, 27· 
1
,/ 

Pa.;c.arlesi günü saat 15 de Milli Eınlak Müdürlüğünde tol' ~ 
olım Komisyonda açık arttırma ile ~atılacaktır. Muha ııııne~ tı 
(!368, 1 O) lira, teminatı (177 ,60) liradır. görmek için mahall1~l 
la izahat almak için Milli Emlak 4 üııcü kalemine müraca8 t 
ıi muktezidir . 

imtiyaz Snhibi ve Yazı ltleri Direktörü: ISMAIL Gll~l'f 
Rauldıta ••rr uMD11ale. ft 


