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HER GON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARi ve ZiRAi 

l Türkiye için 

Ayhtı 
Kuruş 

4SO 
8SO 

~ b' • •500 
2 1 lllr-rnleketler çiıı 
~ Aylığı 2700 

~RUŞ 
CGıın ·-----

feçen nusbalar 
20 kuru tur 

._-----IB 

üccarların 

MIK HABERLER 
Uarın 
r a zam yapılıyor 

llıijd ~.. det evvel Fı· 
ıt!ı b 

t 1111 • eledıyeye mü-
•lıye {i 1 • • 

~ cret erının 
tı1/1"'Yle zarar ettik-

1~le 
hr r ve ekmek fi· 
at • ~Btn yapılmasını 
ttt 'Ye iktisad mü· 

••et' tcdk.ık etmekte· 
" '

111rda fırıncıların ,ur · 
td u ınüştl.ir. Bu iti· 

1 e ekmeğe 10 para 
llıuhtemeld' ır. 

O kiledan fazla 
~lun · an lstanbullular 
anıe verecekler 
'kab b c ko • · ~ • muyonu oun •çr ıın akdederek 
lltv·ı 

ı t 1 l'rinrn beyan· 
lltı.ı 

lllasını kararlaş-

ıq ~il 
f4a d Uzere, hükümet 
l'urk•t evvel aldığ'l 

1ıt tıct. 'Ye dahilindeki 
t 4b - hububatı be· 

h.
1 tuıınuş ve bu 

"llll-
~I llodcn lstıınbul, 

ltı i•rp vilayetlerini 

, b11 1. 
~ 11.ıırarla bu vi· 

~~:::•• lauğday, mısır, 
1 ~n beyannameye 

leu rarlaştırılmıştır. 
1 hl ~ilodan fazla buR"· 

lf 
~ b·' arpa ve çavdar 
ı ır hafta zarfında 

\'ıi" 
4d~~I lJt:t n:.erkezine 

t •rı y . b- - k •rj
11 

erın en uyu 
~ ~ r:. llıevcutlarını bil

lttdır. c "eraıeğe mecbur 

~lııq 
'lı~ki nıevcudu Öğ· 

tıt ıle alınan ltu ka
~ e ·ı· ~ltb 1 an tarihinfien 

er 1 lltı o ilen ve uer· 
r, 

11 
bir hafta :r.:arfında 

-

1 -
ı~:Ydanının aafıltını 
t P Çıkmadı 

' il t .ı \ı,ı y""111ıı 38 b' 1· 
ıı;. laf ın ıra 

lq rt.. altlanması işi için 
.. r:, b' 

ır aıQnakAsa a· 

çı\mıştır. 

Fakat bu münakasaya hiç bir 

talip çıkmamıştır. 
Müteahhitler 38 bin lirayı az 

bulmaktadırlar. Münakasa tekrar 
olunacaktır. Yine biç bir talip 
çıkmazsa inşaat pazarlıkla yapı· 

lacaktır. 

Ayni tip tütün ekilecek 
Ziraat Vekaleti alakadar vila

yetlere ltir tamim yaparak ayni 
tipte tütün yetişmesi için lazım 
gelen tedbirlerin alıomumı bil
dırmiştir. Arl7.ileri tütün ekmete 
müsait olan vilayetlerde birer ko

misyon kurulacak ve bu kemis· 
yontar tütünlerin ayni tipte ye· 
tişmeai için alınması icabeden 
tedbirleri kararlaştıracaktır. 

İthalatı kolaylaştırmak için 

İstaabul-Mersin arasında 

yeni teikilat kurulacak 
Ticaret vekile ti mühim bir mev· 

.zu üzerinde meşrul olmaktadır. 
Buıünün ururetleri itbalit malla
rının ekseriyetle Mersin ve İs
kenderun limanlarına çıkarılması
nı icap ettirmektedir. Bu liman· 
lara çıkarılan malların tacirler ta· 
rafından aylarca aldırılmadı~ı, an
barlarda kaldığı nazarı dikkati 
celbetmiştir. Bu suretle piyasanın 
ihtiyacı olan birçok a>addeler 
mey•aııa çıkmamakta, birçokları 
da bozulmak tehlikesine maruz 
kalmaktadır. Bu nokta üzerinde 
ehemmiyetle durulur ve tetkik e
dilirken tacirlerin bir müracaatı 

ile kar şıl.,ılmıştır. Tacirler de 
Merain ve İskenderun limanlarına 
çıkan mı.Jlanndan kendilerinin za· 
manında haberdar edilmediklerini 
ve bu yüzden geç kaldıklarım 

ileri sllrmüşlerdir. 

Alakadar makamlar, bu işin 

şimdiye k~dar ticari s.hada ku
rulmuş olan teşkilata uymamuın
dan dolayı iş merkezi olan latan· 
bulla Mersin ve lskenderun li
manları arasında yeni bir teşki· 
la tın kurulmasını zaruri görmek
tedirler. Bu suretle ithalat tica
reti daha süratli olacak ve mem· 
leket menfaatlerine uyrun bulu

nacaktır. 

Çiftçi malları 

Vilayete yapılan bir tebligatla 
çiftçi mallarının korunmasına ait 
olan 4061 numaralı kanunun me· 
riyele g-irdi2i bildirılmiştir. Bu 
kanunla ekili, dikili, kendilifin· 
den yetişen bütün nebatlarla, or
man kanunu şümulüne rirmiyen 
ataçlar ve a~açhklar, ziraatle 
kullanılan mallar, su bentleri, 
setler, çit, hendek ve duvar ribi 
manialar, tarla ve bahçe yolları 

muhafaza altına alınacaktır. 

Vılayetimizde ae bir • Keruma 
Mecliai• seçilecektir. Kaza ve 
köylerde de koruma mecliıleri 
teşkil edilecek ve bu meclislerin 

bütçeleri olacaktır. 

Belediyeleri olmıyan yerlerde 
köy ihtiyar beyetleri bu vazifeyi 

iÖreceklerdir. 
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Afyon Ask. SAK 
Keyun eti 1 "82 

Adliye Vekaleti: 
Benzin 188' 

Auk. Vilayeti: 
Puluk 18SO 
Okul binası tamiri 1880 
Köhne eter 189i • 
Yol inş. J 883 
Şose tamiri ve inş. H!83 
Stactyomda yap. tecrıt ve ~·pı•ı lbi6 
Lupodrom uhaııoda yap. tamirat ljS(j 

Aıfalt kaplama işi 1816 
Evrakı matbua ll:S86 

Ank. Arkeolojı Müzesi Müd.: 
Anlı:. lı:aleei tamiri 1894 

Ank. Jandarma Genel Komut.: 
K. ol ve uman 1882 

Ank. Lvz. SAK 
Çekiç bıçak. kerpeten, lı:anca, iAne, çi· 

~i v . •• 18,7 

Ak.şehir A:.k. SAK 
Toı şekeri 1897 

Ask. F abı ikalar U. Müd.: 
Oduo 188~ 
~emir cevheri we kojUm malzemui l881i 
Taş düı.eltıoe elmuı 18i8 
Boı olcıijen tüpü 1888 
Cıvata we •ııınun 11:187 

liabaeski Ask. SAK 
Odun 1894 
Balıkeıir Ask. SAK 

Er kundurıuı 1879 
liantiırma Ask. .SAK 

Sıju eti, k. ot ve uman 1877 
Oduo 1877 

Berıaıu Beledıyesi: 
Su saati 1886 

Bursa Belediyesi: 
Yvlaf ve kepek 18::13 

Bursada Tophane Ask. SAK 
Er fotini 1897 

Çanak. Ask. SAK 
Koyun eli lti95 
Samaa 1891 

Çorum Vil~yeti: 
ŞHe tamiri l&W 

D. D. Yolları: 
KeatıYir lııılııt 1863 
Süpürıe 1883 
Çam kercate 1083 
Odun 181:!3 
Kereate naklı tahmil ve biçilmeai 18B4 
Sıcak hava üfürme cihulıırı 1H54 

Devlet Deniz Yollan İzmir Şu-
besi: 

Camekiın İnş. 18i8 
Dcni:z Lvz . .SAK 

Kuru fuulye lö,7 
Dikıli Ask. SAK 

Patateı, saman, k. ot, ıııtır eti ve edun 
189tı 

D. Bayazit Ask. SAK 
Sıtır eti ltsh2 
Otlun 1882 

Emlak ve Eytau Baokı.sı: 
Hane ve bıaa anlcazları 1889 • 

Erzurum Ask . .SAK 
Kuadura 1884 
Çam odunu 1895 
Kundura 11W4 

Eskişebir Ask. SAK 
YoQ-url ve süt 1880 
Kaput dilet. 1880 

Ezine Ask. SAK 
K. ot 1890 

Geyve Ask. .SAK 
Erzak, ıebı.e ve mahrukat 1888 
Gelıbolu Ask. SAK 

o.ıun 1897 
Suntlurma iaı. 1895 

Hadtmköy Ordu Çeşmesi Ask. 
SAK 

Karpuz 1897 
Giresun Ask. Sf\K 

Sıtır eti, k. et va uman 1877 
Harita U. Müd. 

Fotin 1884 

"• 
Gazi bulvarında yıl inşaatı 

Yataklık ot 1893 

Huanoğlan Koy Enstitü:.ü Müci.: 
Muhtelif euak 1813 
Odun 1888 

İçel Vakıflar Mem.: • 
Bina tal!lıri 1886 
İnhiıarlar U. Müd.: 

Muhtelif malzeme 1877 

lst. Komutanlıfı SAK 
Saman 1894 

lst. Belediyesi: 
Kepek, ot, Hınao, patatu, ıoQ-aa 1R94 
Mangal kömürü 1889 
Bayrak clireti .> apt. 18i3 
Et nakliye meıörlerine yap. mndeni saf· 

ralar 1183 
Ev ve laane anlı:azı 1883 • 
Şcue İnş. 1883 
lohisarlar hiıtoaı tamiri 1883 
Muhtelif erıak 18'39 

lst. Gümrükleri Boşmüd.: 
Oy •n kitıdı, yatak Örtüsü v. ı. 1877 • 

lst. DcfterdarlıR"ı: 
Vıliye• hükumet lı:ooatı ile .ıefterdarlık 

hinası araaındalıi ~ıı.hıı.nın tanzimi 1881 
Kadıköy Maliye Sübeıi binuı tamiri 1881 
Talebe yurdu 1'iouı tamiri J8!S2 
Hocapaşa ve Samatya Maliye Şubesi bi· 

naları tamiri 1882 

lst. P. T. T. MüJ.: 
Malien köınüril 1882 

İzmir Lvz. SAK 
K. et 1883 

lzmir Tell"fon Müd.: . 
Telefoıı rehberi ltutırılmuı 1&35 

Kars Ask. SAK 
Nı>hul ve le. fuulya 1897 

Kayseri Ask. SAK 
Sacleyatı 1814 

Keşanda Yedisu Ask. SAK 
Sıı.tleyatı 1185 
Kırklareli Ask. SAK: 

Keyun eti 1878 

Konya Vıliyeti: 
Mu.ı odunu 1833 

Konya Ask. SAK 
Rontieo makinui tamiri 1894 
K<ınya Belediyesi: 

Parke inşası 1897 
1 f elbiıeıi 1197 

Manisa Ask. SAK 
Tor şeker 1893 

M. M. Vekalcli: 
Kürek yapt. 1892 
ÇamaJırlık kaput bni 1894 
Battaoiya li97 
Kaputluk kumat 1897 
Seyyar steriliıı:asyon oilıa:ıı 1852 
B"lme \e kapu iııı. 1882 

Midyat Ask. SAK : 
Kuru et 188'./ 

Nafıa Vekaleti: 
Sedde inı. 1875 
Kamalı ve İlıç köprülerinin boyamm .. ı 

1897 

Ni{rde Vilayeti: 
İıoer plioı tıınzimi 1878 

Orman Koruma Gen. Komut.: 
Er kaputu 1883 

Söke Aıkeri SAK: 
Sıtır eti 1880 

Toprak Mahsuleri Ofisi Ank. 
Ambar ve memur evi inı. 1893 
Topkapı Maltepesi Ask. SAK 

Eter takımı 1894 ~ 
Kun.lura lYmiri 189ô 

Tophane Lv:z. SAK 
Tabak, kepçe. ıemaver v. ı. 1894 
Yanıın ıiııtlürme aleti 1894 

Trabzon Ask. SAK 
Kuru ot 1897 

Urfa Günarük Mubafaza Talauru 
SAK 

Kuru "' ve edun 1883 
Zirai Kombinalar Kurumu Ank.: 

Haaıar in~uı 1886 
Ziraat Alit ve Makina Mektebi 

Mütl.: 
Yorıan, çarıaf vo nevruim 1888 

Gazi köprüsünün başlaniıcından 
itibaren bulvarın 568 metrelik 

kısımındaki yolların 7i itin 487 

lira sarf ıle inşasına başlanılması 

kırarl thrılmııtır. 

es 

u !ft•t 1941 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, E.ski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

!LAN ŞARTl.ARI 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefonı 49442 

Poıta kohuu No. 1261 

~ -· 
eki Organıdır 

l!_ID,tar, Emirler, TellllQler ı 

lstan~ul Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
l 09 No. lı iliin 

Petrol ofisi ask.eri fabrikalar Ye devletin aermayesi ile itletilen 
fabrikalar müstesna olmak üzere ellerinde 16 kiloluk bir teneketlen 
fazla makine yafı 12,5 kiloluk bir hmekedeo fazla benzin l<t.75 kilo· 
luk bir tenekeden fazla petrol 15 kiloluk bir tenekeden fazla meteri11 
(mazot) bulunduranlar bunları nerede bulundurduklarını cinıiai mikda
rını h~ngi tarihte ve kimden mübayaa olundu2unu ve mübayaa fiya
tını ve kendi adreslerini bildiren bir beyanname ile en feç 15.9.941 
saat 17 ye kadar mahallin en büyük mülkiye amirine makbuz mukabi
linde eildirmeleri Milli Korunma kanununun verdiği salahiyete is•ina
de n ilan olunur. 
Not: 

1 - Beyanname milnderecahnın teV1iki icabettifi takiirde evrakı 
müsbite salahiyetli makama ibraz edilecektir. 

2- Makine yatları beyannameleri 13.9.941 saat 13 e kadar verilmi ~ 
olacaktır. 

* * * lstanbul Fiat Murakabe Bilrosuna b:ıf lı O 'kili ar Mllracaat 
8ürosu 15.9.941 tarihinde Üsküdar kaymakamlığı Dinasında açılacaktır. 
İhtikar şikayeti yapacak olan O~küdar ve Katiıltöy laavaliıi balkının 
bu müracaatlarının 60638 ve 60213 l•lefen numaralarına yapılmaları 
ilin olunur. 

lstanbul İhtikar müracaatları ttlefoo nuınaralırı 
2333 ! - 22233. 

• * • Fiyat listelerinin tevzii 16.!J.941 tarihine kadar uzalılmııtır. Bu 
liıtelerin vitrinlerde halkın g-örebileceii yerlere taliki mecburi olciu· 
fundan alikadarların lstanl»ul Ticaret Odası ve Ata Atabek baoıaa 
naklt!den İstanbul Fiyat Murakebe bürosu ve Eııaaf cemiyetlerlndea 
temini ilin olunur. 

ASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Nafıa Veklletlntlen: 
Elazıt - Van bathnıo 170 inci kilometreaiyle 2'40 mcı kilometre

si arasında ceman vo takriben etuz kilometre uzunlukta yaphrılacak. 
varyant aplikasy()nu kapalı zarf usuliyle münakasaya k.enulıau~tur. 

Münakasa 27.9.941 tarihine teaadüf eden Cumartesi g-ilnü saat oa 
ikide Vekiletimiz: demiryollar inıaat dairesindeki münakasa komisye· 
nu salonunda yapılacaktır. 

Bu işin muhammen bedeli 13500 ve muvakkat taminah 1012,5 li· 

ratiır. 

Mukavele proiesi eksiltme şartnamesi luyındırlık i~leri renel şırt
namesi rüzerrah baritasa etüt umumi fenni şartnamesiyle diter evrak· 
tan mürekkep bir takım münakaaa evrakı yilı altmıı kuruı mukahilin
de demiryollar inşaat dairesinden tedarik olunabilir. 

B•1 mnnak-:<1ıy-ı. girm"lc is•iy-nl•r r,.f•r11<1<1 ve oiğ'·r vecikl\lıırını bir 
i•tidaya bıı~lıyarak münakaııanın yapıiac.ıfı tarıhten en az: llç fÜn ev· 
vel Veltilete vermek suretiyle bu iş için ehliyet veıikaıı iıtiyecekler 
•e bu vesikayı teklif zarfına koyacaklardır. Münakasa tarilaintlen •• 
u üç gün evvel yapılmamıı olaıa müracaatlar naurı dikkate alınan· 
yacaktır. 

Teklif verecek olanlar teklif urflannı iki bin dört yllz tiokaao 
numaralı k •nunun ve ek•iltme şartnamesinin tarifab daireıimle hazır· 
lıyarak münakasanıa yapılacatı saatten bir saat •vveline kadar numa• 
rah makbuz mukabilinde demiryollar infaat dairesi arttırma eksiltme 
ve ihale komisyonu ba,kahfına vereceklerdir. 

Devlet Demir Yollara Umum MUllUrlUIUnden: 
Pelath istasyon ve alimantasyon binası inşaatı kapalı zarf osu.tile 

ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu in,aatta doıe· 

me ve lentolar. için muktazi demirler idarece verilecektir. 
Bu işin muhammen bedeli 80001) liradır. 

lsteklilerio bu işe aid şartname vesair evrakı O. D. Yolları Anka· 
ra veznesinden 400 kuruş mukabilinde alınabilir. 

Eksiltme 1.10.941 tarihinde çarşamba günü saat 16 sa Ankarada 
D. D. Y elları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonu•· 
ca yapılacaktır. 

Eksiltmeye ıirebilmek ioin iıteklilerin teklif mektuplarını ile ltir· 
likte aşafıda yazılı teminat ve vesaiki ayni ıün ıaat 15 • kadar lco
misyoo reisliR"ioe vermeleri li:ııımdır. 

a) 5250 liralık muvakkat teminat 
b) 2490 sayılı kaounun tayin ettili veaikalar ile ltu iıe mahsuı 

olmak üzere münakalat vekaletinden alınmış ehliyet vesikası için iha
le tarihinden en az sekiz iilll evvel ltir istitla il• mllnaka lit veka
letine müracaat olunm\Sl· 

Yo•ıad Nafıa MUllUrlUIUndenı 

E.kıiltmeye konulan iş: 
Yozgat vilayet merkezinde yaptırılan hilkQmet lı:onaA-ınıD 713'3 

lira 57 kuruş keşıfli ikmali inşaatı. 
Bu iıe aid ıartnamo ve evrak şunlardır. 
A - Ekıihme ıartnamesi, 

B - Mukavele proj••İı 



M0NAKAsA GAZE.T!Sı 

Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi istan~ul Belediyesinden: 

Tahm. it.fi. ilk. Tem 

Claal Şekli Mubam. bed. Teminat Müracaat yeri Gftnü Saat 350 00 26 25 Kasımpaşada Kadı Mehmet ııı• 'I 
Hasköy· Yeni çeşme sokafınd• 
numaralı ahşap iki ev ankazını.0 İ' 

Fatihte Kırk çeşme mııhallesıo 
çeşme sokağında 8 numaralı ev 

Al MUnakas•lar 
l• .. •t. Te111lr•t, N•I•• ı,ıerl, M•l••me, H•rlta 

Akıebir istas1enunda yap. 
{lart. 215 kr.) 

yatakhane binaaı inf. kapalı z. 

Kanalizuyon yapt.: 430 m. aç. ekı. 
Yol inı. aç. eks. 
Tretuar ve hell çukurlan inş. > 

Y erkiy iıtaayenantla otel ve yatakhane binaları inı. kapalı z. 
(tart. 3'9 k.) 

Men•uc•t. Elltlee, Kunllurm Ç•m•••r, •· •· 
Fotin: lOQOO çift kapalı z. 
Kapat: 400 ad. pu. 
Kıtlık elltiıe: 450 tak • 
Yazlık elltiae: 120 tak. • 
Çamaıır: 3000 tak. " 
Yün çorap: 2800 çift > 
Tire çorap: 21()1 çift • 
Kumaı haki renkte: 43000 m. (tart. 366 kr4.) paz. 
Erat iç çamqır diktirilmeai: 7660 tak. paz. 
Maa kuket kıtlık elbiıe diktirilmeai: 1200 tak. kapalı z. 

M ............ Kırteelr• . v-ıhane L•Y•Zlllll 

Evrakı matbaa: 15 kalem par:. 

Keı este, Tahta ve •alre 
Çam nya köknar tabtuı ve ltaluı: 3800 m3 (lart. kapalı z. 

1004 krı.) 

Nakllr•\ Botllltm•, YDklet111• 

f47a nakli: 500 t. paı:. 
• > 500 t. 

Deair ve kereıte muoalarla tahmil: 1102 t. 800 k. par;. 

"af\na8'at, e enaln, Makine rall•r• Y. s. 

Oduı 740 t. 
• 260 t. 
• 375 t. 
• 475 t. 
• 9.5 t. 

U• 520 t. 
l • 600 t. 

MUleterrlk 

par:. 
> 

• 
• 
• 
> 

• 

Yaka ipreti aç. ekı. 
Çivi yapt. 11 m/m ~emiri verilerek: 60 t. pu. 
12 •/• duair çultaktan l-18aaotim çivi imali: 49 t. > 

12 11/m .le•ir ç•buktan 5-llıanti• çivi i111ali:50740lc. > 

6 ve 8 m/m filmaıio.len 5·25 Hntim çivi imali • 
200 t. 

Kandaracı malzemesi: 11 kalem 
Bezli liatik levha: 100 m2 450 k. 
Kayoamtf inıiliz beziri: 4 t. 
Emme basma arat.alı 1aoııo tulumbuı: 2 ad. su 
:::tankı 2 tonluk: 1 ad. 
Mantar muhtelif eltatta: 75000 ati. 
Grafit peta: 6 kalem: 110 ad. (ıart. 197 krı.) 
Bqhk: 8600 aci.·iapit: 7420< ad. (ıart. 134 krı.) 

a. ln•k, Zahire, Et. Seltze, •· •· 
Zeytin7atı: 10 t. 
Balyalı k. ol: 332 t. 
Zeytin tueai: 598 k.-patatas: 30 t. 
K. ot: 616 t. 
Yalaf: 75 t.·7emlik ot: 85 t.-aap ıamanı: 6~ t. 
Ze7tia yata: 300 t. 
Patat .. : 15.S t. 
K. ıetanı 74.5 t. 
Sıflr eti: 250 t. (tashih.) 
Bulrur: 89,4 t. 
K. ot: 300 t. 
Sıfır eti ka varması: 40 t. 
K. ot: 800 t. 
Sıjır eti: 15 t. 
T uf İJ• edilmit pamuk J•flı 30 t. 

(B MUzayelleler 

Udin kalaaı 313,244 m3 (temd.) 
• 123.576 m3 
, 364.0S' •l 

Lldin kereateai 124.224 m3 
• tomrufa 

u.iia ker11tesi: 275.494 m3 
Defirmea aakine H taaiaatı 

Tabi otemobili 

Dtlkkln H ev aokuları 

C - Nafıa itleri renel 1artname1i, 
1' - Yapı itleri fenni ıartnameıi, 
1. - Husııal fArtname, 
f - Ketif eetveli metraj proje. 

• 
aç. ekı. 
kapalı z. 
paz:. 

> 

paz. 

• 

paz. 

• 
• 
it 

kapalı z. 

• 
pu. 

• 
kapalı z. 
paz. 

> 

• 
• 
> 

kapalı z. 

aç. art. 
> 

kaµalı ı.:. 

aç. art. 

paı.:. 

42700 - 3202 50 B· D. Yolları Ank. ve l:ımir Vezneleri 26-9-41 

2323 47 174 26 lzmir lelediyesi 26 ·9·41 
291 42 Eskişehir Aık. SAK 29-9-41 

2520 33 190 - • 29-P-41 
78000 - 5150 - D. O. Yolları Ank. 2·10·41 

çifti 11 - 6750 - Oiyarltakır Ask. SAK 29-9·41 
6000 - ?00- Harta U. Mü ... SAK Ank. 17.,.41 
7200 - 1080 - • 17.,_41 
7380 - 1107 - " 17-9-41 
3900 - 585 - • 17-9-41 
1540 - 231 - " 17-9-41 
1120 - 168 - • 17·9·41 
73100 - 9810 - Ask. Fahr. U. Mü ... SAK Ank. 23-9-41 
1432 - ııs - Gümrük Muhafaza SAK ist. 1S·9-41 

beh. 1 50 615 - Emniyet U. Mild. 29·9·41 

16 -

16 -
15 -
u;-
16 -

10 -
10 -
10 - j 
10 -
10 _l 

10 -
10 -
14 -
15 -

15 -

370 00 27 25 

76 00 5 70 
satışı. 

Unkapanmda Kırk çeşme maha 
kemeri sokağında 10 numaralı f'f 
zının salışı. 

497 00 37 27 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin 
.sokağında 13 numarataj ve 9 k•P' 
ralı kargir ev ankazının satışı . 

385 00 28 87 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin 
sokağında 9 numaralı kii rgir ev 
satışı. _:ı,J 

212 30 15 92 Kadıköyünde Osmanağa mahall,,.... 
ğ'iltlü çeşme sokağında 55 kapı 

tlükkan aokazın;n satışı. .., 
46 80 3 Sl Kadıköyünde Osmanata mahalle91 

tütlü çeşme sokatında 47 kapı 
dükkan anlcazınm satışı. 1 

T abmin be .. elleri ile teminat mikdarları yukarda yasıb 
ankaz satılmak üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur ........ _ _.. ... 

leri Zalnt ve Muamelat Müciürlütü kaleminde rirület.il~ 
16.9.941 salı riinü saat 14 de Daimi Encllmende yap 
Taliplerin ilk teminat makltuz veya mektuplarile iball 

l muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

14408 - 2171 20 M. M. V. SAK 29·9-41 15-'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~llll"'" 

200640 -

15000 -
22500 -

11100 -
3900 -
5625 -
7125 -
1425 -
7800 -
9600 -

3050 30 
2ı800 -
14210 -
14714 60 
48000 -

2160 -
6600 -
1150 -

39400 -
26650 -

41160 -

k o 90 
8550 -
5215 -

112560 -
20128 50 

26000 -
38000 -

19500 -

• 

11282 - Aık. Fabr. U. Mftd. SAK Ank. 

2250 - Erzurum Aık. SAK 
3375 - > 

Tophane Lvı.:. SAK 

1665 - Çanak. Aık. SAK 
585 - > 

835 - > 

1070 - > 

214 - > 

1170 - > 

1440 - > 

228 83 lst. P. T. T. Mntl. 
3420 - lst. Komut. SAK Fındıklı 
2131 - • 
220i' 20 > 

721)() - > 

159 - Qaaık. Aslc. SAK 
162 - O. D. Yollan Haydarpaşa 
495 - •. 
172 !;0 Tophane Lvz. SAK. 

• 
5910 - Ask. Fabrikalar U. Mftd. SAK Aak. 
3997 50 > 

1335 - Çanak. Aalc. SAK 
Hadımköy CivarıoGla Muha K6yünde 

• 
3087 - Bursada Tophane Ask. SAK 
1425 - lat. Emniyet Mı ... 
14~50 - Topkapı Maltepeıi Ask. SAK 

1282 - lst. Komut. SAK Fındıklı 
782 25 • 

1437 - &elibela Ask. SAK 
1509 64 Atrı Aık. SAK. 
1125 - Eakitebir Aılc. SAK 

Kan Ask. SAK 
5700 - Kayseri Ask. SAK 

810 - Çanak. Aık. SAK 
1462 50 O. D. Yollan Aak. ve H.paıa 

Sevk Şefllti 

• 

Dev. Orman işlet. Çoruh Revir Am. 

• 
• 
• ., 
• 

1087 50 Sllmerbank Birliıik yiln ipliti ve 
Sınfipek Fabrikaları Müessesesi 

lıt. Beletliyesi Tophanede Cıhanbeyli 
Garajında 

lst. Belediyesi 

30-9-41 16 -

17·9·41 10 -
17·9·41 11 -
15-9·41 15 -

29·9·41 10 -
29·'·41 10 -
29·9·41 10 -
29·9·41 10 -
29·9·41 10 -
29-9·41 10 -
24·9·41 15 30 

29-9·41 16 -
17-9-41 14 -
16·9·41 10 30 
16-9-41 11 -
16·9·41 11 30 

15·9·41 15 -
29·9·41 14 -
30-9-41 15 -
16-9-41 15 -

19·9·41 15 -
23·9·41 • 14 30 
23·9·4! 15 -

22-9-41 
15-9-41 
17-9-41 
19-9-41 
23-9-41 
2-10-41 
18-!J-41 
18-9-41 
3· 10-41 
17-9-41 
18·9·41 
17·9·41 
15·9-41 
29-9-41 
29.9.41 

30-9-41 
30-9-41 
30-9-41 
30-9·4! 
30·9·41 
30-9·41 
22·9·41 

11 30 

14 -
14 -
16 -
15 -
11 -
11 -
11 36 

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

14 -

18·9·41 14 -

16·9·41 14 -

lttekliler Yozıat Nafıa dairesinde bu evrak ve şartnameyi göre· 
bilirler. 

Ekıiltme 5.10.941 pazartesi ronü 1&at 15 te Yozrad Nafıa daire· 
ıiode toplanacak komiıyoa bıu:uranda yapılacaktır. 

Eksiltmeye gitebilmek için isteklilerin 4849 lira muvakk11 

vermeleri ve bundan baılta aşafıdald vesaiki haiz lnlunaıal•fl 
dır. 

A - En az oo bin liralık yapı inşaah yapmıı bulunaıaP 
8 - inşaat başında daimi surette bir mühendis nya fıo 

bulundurmak. 
C - ihale tarihinden üç gürı evvel müracaatle 

meye girebileceklerine dair vesika almaları. 

Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir $,at 
ne kadar komisyon reislifine makbuz mukabilinde verilec•~ 
ta ile rönderilecek mektupların nihayet yukarıdtj)I 
saatte kadar gelmiş olması ve dış zarfının mühür aııJ111 ı.' 
kapatılmış bulunması şarttır. Postada olan ırecikmeler k• 
mez . 

lllçlar, Klinik ve is,ençiyarl alil, Hastahane LVZ. 

M. M. V. Hava Saiınalma Komlayonund•": 
1500 kilo vazelin yağı sahn alınacaktır. Muhammen bede~ 

lira olup kati teminah 5l8 lita 75 kuruştur. Pazarlığı 29.9; 
zartesi günü saat 11 de Ankarada Hava satın alma kolll 
yapılacaktır. 

Şartnamesi komisyonda fÖrülebilir. isteklilerin muayyen 
1aatte komisyonda bulunmaları. 

* * • Dört ton Aseton pazarlıkla satın alıtıacaktır. Muh•Cll 
deli 6400 lira olup kati teminatı 96') liradır. Pazarlıtı 29·~· 
zartesi günü ıaat 10.30 da Ankarada Hava satınılma kolll1 

yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
fÜn ve saatte komisyonda bulunmaları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

D. D. Yell•rı ltletme U. MUllUrlUIUnllell : 
Muhammen bedeli ( 11170) lira ( 45) kurut elan muhtelif 

680000 metre bakır izole tel ve kablo (NGA) (29.9.1941) 
gilnü 1aat 15 on b'ıte Haydarpaş~da Gar bi11ası dahilindeki 
tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerio (837) lira (79) kuruşluk " 
teminat, kanunun tayin etti~i vesikalarla teklıflerioi muhtevi 
ayni ıiln saat ( 14) on dörde kadar komisyon reisliğine 

lazımdır. 

Bu İfe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dafıtl 

Ç•nkırı Bele•llre Relallllnden: 
110 beyıir takatinde ve dakikada 300 devirli buhar 1 

makineıi ile bir adet 9J kilovat arnp!rlik 3 safhılı canarato:ı: ah~ 
Vermefe talip olanların ~vsaf ve şerait ve bedellerini b• 

mektuplarım nihayet 5. 10. 941 tarihine kadar Çankırı 8' 
fÖndermeleri ilin olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşer v. s. 

l•t•nbul Eıekt lk Tra!ftv•y ve TUnel ltletmel•'' 
MUdUrlUIUntlen: 

Takriben 1300 adet elbise ve şapka ve 800 adet palto 
teklif istemek suretile satın alınac! khr. 

Muvakkat teminat maktuan 700 liradır. .1. 
Tekliflerin levazımdan parasız tedarik edilecek şartaıııe•j,r 

rafata uyrun elarak 18.9.941 Perıembe ıünü aaat 17 ye k 
ro Hanmın 4 üncil katındaki L,.vazım mildürlüfüne im:ı:• oııt 
de verilmiı olması lbımdır. 

' . M. M. Veklletl Satınalma Keml•ronund•ll· 
2500 adet battaniye pazarlıkla Hhn alınacaktır. Beherinİ' I,. 

bedeli 10 lira 50 kuruştur. İhalesi 15.9.941 pazarteıi ,oo; 
Ankarada M. M. V. satın alma komisyonunda yapılacaktır· ..,,ı-
2625 lira kati teminatlariyle belli vakitte komiıyona ıelıo 



&ebe Bursa Askeri Satanalma Koml•yonuntla: 
l ,: ~ifı.in.e teklif cciilen ,20 kuruş pahalı rörülen 20.000 lira· 

t nıı ııt ını pazarlıkla satın alınacaktır. lbalesi 15.9.941 Pazarteıi 
'' saat 16 d B • . "4Ctkt a ursada Tophanede aaken salın alma komısyonunda 
tleri ır. Temi natı 1500 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona 

~ıırQ'tUkaek Ziraat EnatitUsU RektörlUiUnden: 
ıde11 :u~uz hademeleri için yaphrılacek elbiselerin kumaşı idare· 
'~~tı:ıetrı tııelt şartiyle malzeme ve dikimi Ticaret odasından alınan 
1 t e 2~ bedel üzerinden ihalesi yapılacaktır. 
tır. .9.941 cuma günü saat 11 de rektörlük binasmda yapıla· 
Dılılece 
de Yak k elbise adedi 125 takım olup ilçü üzerine bir pantalon 
~•b•tı:ı aıı kapalı caketten ibarettir. 
~Q~lkklllen bede l beher takım elbisenin dikimi 12 liradır. 
~rç tıüa.t teminat yüzde 7,5 dur. 
d~t ~Unelerini fÖrmelt ve saha fazla izahat almak istiyenlo· 

lllUd" l ur ÜR"üne müracaatları. 

'6 t.1 . r.,, V. Hava Satlnalma Komlsyenundan : 

t ~-:~~:t nam hesabına alınacafı ilin edilen 3 bin metre hava 
•ıı tu uk kumaş için istekli çıkmadığından ihalesi 15.9.941 pa· 
~lcaktııu saat 11 <le Ankarada Hava Sdlloalma Komisyonunda 
t~ ır. 
n aıı:ı 

lQr, Şa llleıı bedeli 12,525 lira olııp kati teminatı 1878 lira 75 ku-
lldc Lrtna.nıesi her fÜn lcgmisyonda rörülebilir. isteklilerin ihale 

ll>Otı:ı ' 15Yonda bulunmaları. 

~Oh il·~~~:!!!!!!!!~~!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
~ Ya, Büro ve av eşyası, Muşamba, Halıv. s. ,t, l 
~011111 ,.Yazım Amirllğl Satınalma Komisyonundan: 

11 ,/
00da ınevcut planı ve evsafı muci\tince bir adet mahkeme 

tr111 aPlırılacaktır. ihalesi 18.9.941 perşembe i'Ünü aaat 15 dedir. 
~ teklıf edecekleri fiyat üzerinden kanuni teminatlariyle bir

tı:ıısy 
Ona i elmeler i. 

aa~ışı~~!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!Hl!!9!!!!§!1!1!!!el!!!!!!!!'.!f!!l!!Blll!!Bl!!!!!!!l!!!!!llJI! 
eri, Kırtasıye va yazına a Lvz. 

ı. ~~--~------
~ "1, "' ~''ın' V. Hava Satınalma Kemlsyonundan : 

lup k evrakı matbua satın alınacaktır. Muhammen bedeli ~750 
bilır. •~i teminatı 412 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
llıııa k azarlığı 16. 9. 941 salı iÜnü aaat lU da Ankara'da Hava 

t k%. 0ınisyenunda yapılacaktır. İsteklılerin muayyeo ıün ve 
1
'Y0 nda bulunmaları. 

~•kıı ~ .. ~~~~~~~~~!'f:!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Yat-Yukıeme-Boşaltma 

~"'~ Ka•ımpaşa Değirmeninden : 
t\tq1Pllıa iskelesine yanaşacak mavunalar4aki butdayı boşaltıp 
~tııı ~ze kadar nakil işleri bir müteablaide verilocefintlen talip 

1• •
9.941 tarıhine kadar Defirmenimize müracaatlari ilin 

,~ ~~ ..,, V. Hava &aUn Alma Komisyonundan: 
~~p ~ ~11~ ve benzin naklettirilecektir. Muhammen bedeli 1100 
~ ı\ıı~ lı teminatı 165 lıradır. Pazarlıtı 16.Y.Y41 salı 2ünü saat 
'rtıı, Irada Hava satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

le l. llltaı L • d - .. b· ı · 1 kl"l . •• '<>tı:ı 11.omısyon a iOrule ı ır. ıl~ ı erın muayyen i'UD ve 

-
1
'Y0 nda bulunmaları. 

ijıruk=-:-~~~~~~~~~~~~~~!!!!!! 
~nıın, MaKına )'aJları 

ıe ıh . latanltul Telefen MlltlİırlUiUnden: 
5~11111,~'Y•cı için 150 ili 200 ton Marinlive ile 86 ili 110 ton 

' ~ııv kkapa.h zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedel 
'~~t 1~ kat teminat 522 lira elup eksiltmesi 2,.9.9'41 cuma 
l(lır l le Müdürlük binasındaki Satın alma komisyonunda 

1 \'ea,ik· stekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile 
1••ırlcr 1 ı:ıuhtevi kapalı zarflarını o rün s~at 14 e kadar komisyona 

• Şartnamesi herrün Levazım Amirlitimizden ahuabilir 

~ -...... 
'h C 8 Askeri Sabnalma Komisyonundan 

h Od •rınızonundaki birlik ve Müesııeseleri ihtiyacı glan 560 
1'ıt ko ll~u kap lı zarf usuli ile eksiltmeye kenulmuştur. 
~ lo11 :•syooumuzdan verilmektedir. 
t ~tıı ~!eşe odununun tahminin bedeli 11984 oobirbin dokuz· 
~fltıı O;t lira olup muvakkat teminatı ( 0'o 25 aahil) 1123 Din· 

J ~'lı Za ıra 50 elli kuruştur. 
~lay011 tf eksiltmesi 2'.l Eylül 941 Pazartesi ıünü saat 15 on beş· 
Q ~ •ltt~ınuıun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
l ~l~tırı 1 rık •ha_le 2'Ünü saal 14 kadar teminatlarını yatırıp teklif 

~ttılerı 0rnısyon başkanlı2ına vermeleıi Jazımdır. Bu saatten 
Veya gelen mektuplar kabul edilmiyecektir. 

Emlak ve Eytam Bankasından 

Satılık enkaz 
b --

Y e r i Kıymeti 

Q~~----------------
~tıı j ~3Unda, Tatavlada Bozkurt sokafında eski 2, 17.:> lira 
~1 re 9 sayılı hane enkazı. 

f.1 h,,b.an, Fuat paşa caddesinde ki in eski erkanı 5688 lira 
'11:t 1Ye l ' • "•d •nasının enkazı. 

!) a. •d . 
•l tıiıı p rcsı ve tafsili.'ları yazılı enkaz açık arttırma usulü 

e l t ara il 
"tı J , 9 e satışa çıkarılacaktır. 
1 'tıı b, d· ı9'1I pazartesi günu saat 10 dadır. Müzayede sırasın· 
:1~tı1 1 ı ıne mukadder kıymeti geçtiti takdirde teminat akçesi 

~~ .'~ıtıaı ay~rak ihale kimin uhdesine icra edilirse teminat ak.
bıı1' tı1 n cttırilecektir. 

dıril Pey akçesi nüfus tezkeresi ve üç kat'a fotoarafla bir· 
ea 2Ün • 

ve saatte Şubemiz Emlak ıerviıino ıelmeleri. 

MÔNAKASA GADTr.SI 

Müteferrik 
• 

tır. Kati teminatı 5265 liradır .• Üç bin kilo.la aı.ıfı olmamak ıartile 
nyrı ayrı taliplere de ihale edilebilir . 

Tire Su lt;le , i 20 inci Şube MildUrlUGUnden: 
Beş adet vagonetle beş yüz metre çift ray, Bulon tırnak vesair 

aksamından mürekkep Dekovil malzemesi muhammen bedeli beher 
kilosu kırk kuruştan olmak ilzere satn alınacaktır. 

Bu malzemenin mecmuuna tahmin edilen bedel Tirenin Mahmud· 
lar köyü civarındaki inşaat yerinde teslim edilmek şartiyle dört bin 
liradır. 

Şartnameleri Tırede Su işleı::i 20 inoi şube müdürlüğ-ünden al· 

dırılabilir. 

* * * 
Yaka işareti alınacaktır. Bak: lst. PTT. Müd . ilanlarına. 

t:rzak,_lahire, Et, Sebze v. s. 
Diklli Askeri Satı nalma Kemisyonundan: 

Dı k il ide bulunan birliklerin ihtiyacı olan evsaf ve şeraiti dahilia
de aşağıda miktar ve cinsleri gesterilen erzakların kapalı zarf ile ya
pılan münakasada ihale gününde istekli çıkmadığından bir ay sarfın· 
da pazarlıkla alınmasını v" ilk pazarlığın 15.9.941 pazartesi filnü hi
zalarında yazılı aaatlerde yapılacaldar. Evsaf ve şeraiti lıer rün ke· Eksiltme 19. 9. 94 l Cuma günü saat 14 de Tirde 20 inci şu ite 

müdürlüg1.inden yapı lacaktır. 1 misyonda rörülebil ir. 
Eksiltme pazarlıkladır. 
Muvakkat teminat 300 üç yüz liradır. 
ihale ıününden itibaren üç gün zarfında malzemenin teslim edil

mesi lazım.lır. -

o. Demir Yolları işletme U. MUdUrlUIUnllen: 
Muhammen bedel muvakkat teminat ve miktarları aşafıda yazılı 

iki liste muhteviyatı mnhtelif çelik 27 .10.941 pazartesi iÜnü saat 15 
de kapah zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni fÜn 
saat 14 da kadar Komisyon Reislığine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 100 kuruşa idarenin Ankara ve Haydarpaşa veznele· 

rinde satılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 

Liste No. Malzemenin ismi Miktar L. K. L. K. 
bedel teminat l 

---- ----------- --·- ----- ----
1 
2 

Muhtelif hususi çelikler 25740 29385 - 2203 88 

Kanallı ve Kanalsız susta 84000 54600 - 3980 00 ı· 
çelikleri 

lstanbul K6mutanhlı Satmalma Komlsyonund•n: 

Yaptırılacak iş 

-----------
Demir Muh. B. Kat'i T. Pazarlık zaman1 

Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Saat dakika ' 

12 mm. demir çubuldan 49000 14210.00 2131.50 10 30 
8 18 santim çivi imali 
12 mır. demir çubııktan 50740 1'1714.60 2207.20 11 
5 18 santim çivi imali 
6 ve 8 mm. filmaşinden 200000 48000.00 7200-00 11 30 
5 25 santim çivi imali 

Aşağıda miktarı ve e8atları yazılı demir çubuk ve filmaşınleri ve· 
rilmek üzere 5,25 santim ebadında çivi pazarlıkla yaptırılacaktır. Pa
.:ı:arlıfı 16.9.941 salı günü aşağıda hizalarında yazılı saatlerde yapılacaktır. 

Şartnameleri her 2ürı komisyeında rörülebilir. lstelclilerin belli gün ve 
saatlerde kat'i teminatları ile birlikte Fındıklıda satınalma komisyo

nuna gelmeleri. 

Devlet Demlryollar1 ı,ıetme U. MUdUrlUğUntlen: 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki fU • 

il rup malzeme her rurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 2. 10.941 per
şembe günü hizalarında yazılı saatlerde Haydarpa,ada Gar binası da· 
hilindeld komisyon tarafındım kapalı :ı:arf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe ırirmek isttyenlerin her gurubun hizasında yazılı munkkat 
t~minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle tekliflerini havi zarflarını 
eksiltme saatinden bir saat evvele kadar komisyon reisliğine verme

leri lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
4000 kilo kaynamı~ ince bezir, muhammen bedeli 7000 lira mu· 

vakkat teminatı 525 liJa olkk eksiltmesi saat 15 tedir. 
4000 kilo kaynamış Türk beziri, muhammen bedeli 7880 lira mu• 

vak.kat teminatı 591 lira olup eksiltmesi saat 15,30 dadır. 

ça .. akkale Askeri Satınalma Komisyonundan: 
Kat'i 

Cinsi Mikdarı Tutarı Teminatı 

Adet Lira Kr. Lira Krş. 

--------- ------ ---- ----
Kunduracı ltıçatı 12 6 24 1')9 00 

Düz tıg- 10 30 

Eğri tıt 20 1 00 
Kaça buruk 25 1 50 
Kaçaburuk aapı 25 l 25 

Çelik maut 7 3 50 
Kunduracı iğnesi 45 35 
Kunduracı ipliği 32 Yumak 3 84 
Vaketa 135 Kilo 472 50 
Balmumu 2 Kilo 3 12 
Kösele 122 Kilo 568 52 

Yukarıda yazılı on bir kalem kunduracı malzemesi pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. 

Taliplerin teminatlariyle birlikte Çanakkale yalı boyu caddesi As. 
Posta 183/ satın alma komisyonuna müracaatları. ihalesi 15.9.941 
pazartesi günü saat 15 de mezkOr komisyonda yapılacaktır. 

lstanbul H•va Mıntake Depo lmlrll~lnden: 
5 kalem oto malzemesi alınacaktır. 
276 liralık kati teminatın Bakırköy Malmüdüılüiüne yatırılması ve 

18.9.841 perşembe günü saat 14,30 da Yeşilköy bava mıntaka depo 
Amirliği satınalma komisyonunda bulunmaları. 

"'•"' Bir adet 30 tonluk deniz motörü teknesi ve motörü tamir e· 
dilecektir. 

'l.75 liralık Bakırköy Malmüdürliltiln~ yatırılarak 18.9.9 U perşe111· 

be günü saat 14 de Yeşilköy hava mıntıka depo i:nirliği satınalma 

komisyonunda bulunmaları. 

Diyarbakır Askert Sabn Alma komisyonundan 

B pher kilosuna 135 kuruş fiat tahmin edilen 26,000 kilo kırkılmış 
keçi kılı pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 17.9.941 Çarşamba günü 
ıaat 10 da Diyarbakırda askeri satın alma komisyonunda yapılaoakt· 

İsteklilerin kanuni vesikalariyle ve teminat mektuplariyle Dikilide 
bulunan satınalma k8misyooa mllraeaatları. 
Miktarı C insi Muham. ilk teminat ihale 
Kilo Tutarı Li. K. Saat 

100000 patates 12000 '90 - 9 
850000 odun 17000 1275 -
440000 saman 13l00 9!J6 -
300000 kuru ot 13000 13~0 -
180000 sıfır eti 63000 4725 -

10 
11 
14 
15 

ihale 
Şekli 

açık paurlık 
> 

> 

• 

lzmlr Llae ve Orta Gkultar Satlnatma 
Komisyonundan 

ihtiyacı cinsi Azı Çofu Fiatı Muvakkat 
Kile Kilo Kuruş teminatı Lira 

------- ---- ---- ---- --------
Ekmek 91000 108000 12,75 1377 
Sadeyafı 7450 9150 170 1167 
Tez şeker 127~0 17350 47 '13 
Keyun eti 12500 15506 56 '51 
Dana eti 7500 10000 52 391 

lzınir Erk~k ve Kız Li aeleri pansyenlariyle Kız Ôfretmen, 8ilte 
San'at ve Buca Orta okullarının yukarıda cins ve mildarı fazılı 19'41 
111ali yılı ihtiya1;ları 24. Eylıll.941 Çarşamlta rünü saat 1'4 de kapa• 
lı zarf uauliyle aşağıda cins ve miktarı yazılı ihtiyaçları tla 25.9.,'41 
Perşembe rünll saat 14 de afık eksiltme ile ihale edilecektir. Şart
nameler her iÜn İzmir Maarif Müdürlüğünde fÖriilebilir. Yukarı.la 
yazılı ihtiyaçları vermek istiyenlerin 2490 sayılı kanun mucit.ince 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını 24. Eylıll. 1941 Çarşamba ıüni 

saat 13 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına verme· 
leri lizımdır. Bu saatten sonra verilecek veya pes tada · recikecek 
mektuplar kabul elunmıyacaktır. A,ag.ıda yazılı ihtiyaçları vermek 
isti yenlerin 194 i yılı Ticaret odaaı vesikalannı ve muvakkat teminat 
makbuzlarını h•milen 2S. Eyldl. 941 fterşembe rilnü saat 14 .ı.e Ga· 
zi bulvarında Lise ve Orta okullar Satın alma komisyenantia hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

Kilo 
İhtiyacın cinsi Azı 

-------- ----
Zeytinyağı 4300 
Patates (Kelle) 19000 

Kuru fasulya 44SO 
Çamaşır sabunu 3850 
Zeytin danesi (Tirilya) 1700 
Teneke peyniri 2900 
Kaşar peyniri 1580 
Pirinç (Tosya) 7200 
Kuru soğan 6050 
Nobud 1550 
Un 3250 
Süt 8000 
Yoturt 6950 
Sucanın Koyun eti 2500 
Kızöf. > 2000 
Bucımın Dana eti 2000 
Kızöf. .. 2000 

Kilo 

Ço~u 
Fi atı 

Kuruı 

--------
5450 75 

12500 ' 6100 22 
4050 48 
2300 40 
3950 60 
23:>0 110 
9750 48 
8250 8 
2150 14 
4800 14 

10000 16 
9200 20 
3000 56 
2500 56 
2500 52 
2500 52 

Muvakkat 
Teminatı Lira 

--------
1033 

306 

109 
146 ,, 
171 
1~4 
351 

50 
23 
50 

120 
138 
126 
1os ,8 

98 

(DEVAMI DÔRDONCO SAYFADA) 

lstanbul fi. T. T. Müdürlüğünden: 
ldore müstahdemini elltiseleri yakalarına konulmak üzere atili telt

lijtat müvezzilerine a it zarftan 363-i bakıcılar için saikacian 107' laa
mal, odacı ve d ğer ınü~tahdemine ait rnüstatil remuzdan 370 adet 
yaka işareti yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 29. ' · 941 pazartesi rilnii saat 16 da hlyilk postabane 
bina!ıı birinci katta ldarı Muavinlik odasında toplanacak Alım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel 3050 lira 30 kuruş mu• 
vakkat teminat 228 lira 83 kuruştur. 

Taliplerin olbaptaki nümunelerini ve şartnameyi fÖrmek ve muvak
kat teminatlarını yatırmak üzere çalışma i'Üolerincie mezkQr MildilrlOk 
İdari kalem Levazım kısmına eksiltme gün ve ıaatinde .ı.e 1941 10• 

nesi için muteber Ticaret Odası vesikaaı ve muvakkat teminat mak-
buzile birlikte Komisyona müracaatlan . (8060) 1-4 

r • 
inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

1. - Evvelce eksiltmeye konmuş olan cl0.000· adet ltira sandıfı 
şartnamesi değiştirildifinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon• 
muştur. Çivisi idaremiz tarafından verilecektir. 

il. - < 10.000• adedinin muhammen bedeli •42.474• liradır. ~'•1,S 
muvakkat teminatı •3186.t liradır. 

ili. - Eksiltme 19. 9. 9'41 cuma fİlnil ıaat 1 l,2S fie Kabatqta L•· 
vazım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV. - ~artname sözü reçen Şubeden ve İzmir, Ankara BaşınihlOr· 
lüklerinden c213> kuruş mukabilintle alınabilir. 

V. - Eksiltmeye rirıcekler •2508• ve <5000• adet için dı tek
lifte bulunabileceklerine göre mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve
saikle teklif edecekleri miktar üzerinden % 7,5 rüvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfla
rını ihale günü eksiltme saatinden bir saat evveline kadar me.1kar Ke· 
misyon BaşkanlıA"ına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(8032) ~-· 
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Çanakkale Askeri Sattnalma Kemlsyonundan: ~· 

Beher kilosu 42 kuruştan 100,000 kilo sı2tr eti kapalı zarflı e • 
siltmeye konmuştur. İhalesi 29.9.Y41 pazartesi günü ıaat 16 d.• t 
nakkalede Askeri Satınalmıı Komisyonunda yapılacaktır, Tahmın. 

1
,. 

deli 42,000 lira ilk teminatı 3150 liradır. Taliplerin kanuni vesılc•ot' 
rile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona f 

meleri. 

Conıtr. dortoir i la ıtation d'Akşehir (Caa. eh. PH cach. 42700 - 3202 50 Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. Caisse 29-9-41 16 -
P. 215) lzmir 

Erzurumda Askeri Satınalma Komlayonundan: 
,ııo Conıtr. canalisation: 430 m. Publique 2323 47 174 26 Municipalite İzmir 26-9-41 

29-9-41 
29-9-41 
2-10-41 

16 -
15 -
16 -
16 -

Behdr kilosu 24 kurn' 54 santimden 78 ton bulıur pazarlıklı 5 ~ Conıtr. route " 291 ~2 Com Acb. Milit. Eski,ehir 
alınacaktır. İbale!li 16.9.941 Salı günü saat 14 de Erzurumda as~e •. 
satın alma komiıyonunda yapılacaktır. futarı 19, 110 lira kati teııı10 

tı 2867 iaradır. Taliplerın belii saatte komisyona ielmelcrı. 

Cooıtr. trottoir et creux pr. W.C. • 2520 33 190 - > 

Conıtr. hôtel et ltitisses aortoirs i la Station de Pli cacb. 78000 - 5150 - Adm. Gen. Ch. Fer l.tat Ank. 
Yerköy (Cah. eh. 390 P.) 

thbUlt.n Erı l - Clıuı•surea • Tl••us • Culr• 
BottinH: 10009 paireı 
Capotes: 400 p. 
Coıtuııı•• 4 'hiver: 450 comp. 

• ti' ete: 120 comp. 
Linıea: 3000 ceap. 
Cbau11etteı eo laiae: 2800 paires 
Cilıau11ettes en coton: 2800 paires 
Etoffe couleur haki: '43000 m. (Cah. eh. 366 P.) 
Couturo lioıe pr. ıoldah: 7660 completa 
Confection babitı ci'biver avec oaıquetteı: 1200 

complets 

Pli cach. la p. 11 T 
Gre a g-re 6000 -

" 7200 -
• 7380 -
• 3900 -
• 1540 -
> 1120 -
l' 73100 -
• 1432 -

Pli cach. le comp. 1 50 

6750 - Com. Ach Milit. Diyarbakır 
900 - Dir. Gen. Cartohrapbie Ank. 

29-9-41 
17-9-41 
17-9-'41 
17-9-41 
17-9-41 
17-9-41 
17-9-41 

1080 -
1107 -
585 -
231 -
168 -

9810 -
115 -
675 -

> 

> 

> 

> 

> 

Com. Acb. Dir. Gen. Fabr. Milit. Aok. 23-9-41 
CGm. Ach. Com. Surv. Douan. lıt. 15-9-41 
Dir. G6o. Sarete 29-9-41 

10 -
10 -
10 -
10-
10 -
10 -
10 -
14 -
15 
15 -

latanl:hl L·evazım Amlrllğil Satınal maKomlsyonund'
ttır 

Beher kilo!luna 165 kuruş tahmin edaeo 15 ten Hde yağı nlınaca J' 
Pazarlıkla eksiltmesı 18.9.941 pertembe rünü saat 15 <le Toph•0 

lstanbul Levazım aınirliği satın a ma komisyonunda yapılacakt~· lat 
Kati teminatı 3712 lira 50 kuruştur. Şartnameii komisy.:md\\ go t 
lateklilerio belli vakitte komisyona g-elmeleri. 

lstanbul Belediyesinden: / 

Traveaux ll'lmprlmerle • Papeterle · Fournlture de Bureaux 

. Heıeki Cerrabpaşada Beyoğlu ve Zührevi hastabanelerile Ze1°~ 
kamil Ooğumevinin yıllık ihtiyacı için alınacak 7499-t kilo beyır: , 
raman oti pazarlık suretile satın alınacaktır. Beher kilosuna U)lı'P' ' 

bedeli 56 kuruı ve ilk teminatı 3149 lira 75 kuruştur. ŞartoaıP 11 cf 

bıt ve Muamelat müdürlüfü kaleminde 2örülebilir. llıale 19.9.941 jj 
ma rilnil saat 14 de Daimi E.ncümendc yapılacaktır. Taliplerin ~ 
teminat .makbuz veya mektupları ve 9'41 yılına ait Ticaret 0 

11 

lmprlm6ı: 15 lota Gre a g-re 14408 - 2171 20 C. A. Min. Gef. Nat. Ank. 29-9-41 15 -

Bola ti• Con.tru•tlan. Planche•, Charpente 
Plancaes et madriera en Hpi11 ou en eraıo: 3800 Pli cach. 200640 -

m3 (Cah. cb. 1004 P.) 

Transport • Char•ement • D6chargement 

Cbarrement de ltoiı ae conıtr. et de fer sur ma· Gre a rre 
bomu: 1 lOl t. 806 k. 

Traoıportı effetı: 500 t. • 15000 -
22500 -c • : 500 t. ) 

Combuatlble - Carburant - Hull•• 
Boiı: 740 t. 

• 260 t. 
• 375 t. 
• 465 t. 
:t t.5 t. 
• 520 t. 
• 600 t, 

D qy er a 
Faltrication eleaı de 11 m/ıa avec lo fer a feur· 

nir: 60 t. 
Fabricatioo cleuı 8·18 cm. tlu fer en ltarro de 12 

m/m: 49 t. 
fi'dricatieo clouı tle S·lS cm. 4u fer eo barre de 

12 m/m: 517'40 k. 
Faltrication cıleuı de S-25 cm. cie fil maobine de 6 

et 8 m/m: 200 t. 
Artioleı pr. cortlennier: 11 leli 
Siıuux pr. col 
Teile caoutchotee en plaque: 100 m2 450 le. 
Haile de lin aoılaiıe beuillie: 4 t. 
Pompe aspirante et foulante a veiture : 2 p. - tank 

a eau cie 2 t . 

Bouchonı de dif. sim.: 75000 p. 
Pota ıraffite: 6 loh: llO p. (Cah. eh. 197 P.) 
Teıiereı 8600 p.· moyeu de roue : 7420 p. (Cah. 

eh. 134 P.) 

Provl•lons 

Paille: 3645 t. 
FoiD: 5470 t. 
• : 600 t. 
• : 690 t. 

Haricotı ıeHı 115 t, 
Paille: 600 t. 
l.eoUlles verteı: 60 t. 
Viaoae de beouf: 250 t. 
Conca11aıe bl6: 65 t. 
Viaode de lteouf: 100 t. 
Foio: 500 t. 
• : 52 t. 

Paille: 11775Q k. 
Vian4e de meuten: 10 t. 
Beıarro: 20 t. 

Gre a gre 11100 -
• 3900 -
• 5625 -
• 7125 -
> 1425 -
• 7800 -
• 9600 -

Gr6 a rre 22800 -

) 14210 -

> 14714 60 

• 41000 -

> 

Pobliqııe 
Publique 
Pli cach. 
Gre a rre 

> 

3050 30 
2160 -
6600 -
1150 -

> 39400 -
• 26650 -

Pli cacb, 

• 
• 30000 -
• 30000 -
• 253to ---
• 360<19 -
• 16800 ---
• 112500 -

Publique le it. O 04 50 
Pli cacb. > > O 42 
Gre a ıre 20JOO ---

> 3900 -
Gre & gre 5633 -

> 6000 -
> 34000 -

Harieets ıecı, ld barbounia, poiı·olliche, 
verteı et combeaux ıeoı 

leotill11 Publique 2606 48 

Riı, bırintı et poi.-ıhicbt ıtc. 823 75 

ves;kalarile ihale ıünü muayyen saatte Daimi Encümende bulunııs• 
11282 - Coın . Ach. Dir. Gb .. Falt. Mil. Anlr. 30 9-41 16 - n. 

Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

2250 - Com. Acb. Milit. E.rsurum 
3375 - • 

1665 ---
585 -
835 -

1070 -
214 -

1170 -
1440 -

Com, Ach. Milit. Çanak. 

• 
) 

• 
• 
" > 

3420 - C. A . 0ommand. Milit. lst. Fındıklı 

2131 - > 

2207 20 • 
7200 -

159 - eem. Aob . Milit. Çanak. 
228 83 Oir. fD. T. T. lst. 
162 - 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 
495 - • 
172 SO Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

15-9·41 H -

17·9·41 10 -
17-9·41 11 -

Haıhmköy Askeri S•tmalm• Komisyonundan l' 
2500 lıra!ık karpuz: alınacaktır. Puarlıkla eksiltmesi Hadıırak0~ 

Orau çeşmesi eski komuntalık bahçesinde askeri utınalma k.oaa•• rlf 
nunda 15.9.94l giinü saat 14 de yapılacaktır. Taliplorin belli "'k1 

komisyona gelmeleri. 

29-9-41 
29-9-41 
29-9-41 
29-9-41 
29-9·41 
29-9-41 
24-9-41 

10 - lstanltul Beledlyeslntlen 
10 -1 Tahmin B. ltk T. 

10 - -----·- --- ti 
10 ---ı 2606,48 195.49 Haseki, Cerrahpaşa, Beyeflu ve Zührevi la~ 
10 _ !ıklar hastaneleriyle Zeynepkimil dotuaı e~ 
10 - yıllık ihtiyacı için alınacak, kuru fasulye b•' ~ 
15 30 ya nohut yeşil mercimek kırmızı merciaıaıık 

17-9-41 14 -

16-9-41 10 30 f 

16-9-41 11 -

1'·9-41 11 30 

15·9-41 15 -
29-9-41 16 -
29-9-41 14 -
30-9-41 15 -
16·9-41 15 -

kuru bamya, 

823,75 61, 78 Konservatuvar yatı okulunun yıllık ihtiyacı 

alınacak pirinç fasulye nohut vesaire. .;/ 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yaır.1lı 111 

lif mevaddı ııdaiye satın alınmak üzere ayrı ayrı temdiden açılc ~ , 
meye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğ6 ol 
minde rörülebilir. ihale 22.9.941 Pazartesi ıünü saat 14 de ki 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminııt makbuz veya ıııe 
ları ve '41 yılına ait Ticaret Odnsı vesikalariyle ihale rünil ı:ıııJ• 
saatte daimi Encümende buhıomaları. 

o. Beyazit Askeri Sabn Alma Komisyonunda": 
500 bin lcilo kuru otun pozarlıkla alı ıacakhr. 

da'' Muhammen bedeli 20.000 lira. Muvaklı:aı teminat 1500 lira 
istekliler her gün şartnamryi Ko. da okuyabilirler. 

.. 19-9-41 ıs -ı 
5910 - Com. Ach. Dir Gen. Fab. Mil. Ank, 23-9·41 14 30 

3997 5 o • 23·9-41 15 - !!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!l!:!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llflP 

Pazarlıfı 16.9.941 saat 15 de Beyazıt Sahnalma Ko. da f' 
caktır. isteklilerin belli günde Ko. da bulunmaları. 

2250 -
2250 -
1898 -
2700 -
1260 -
8437 50 

Com. Ach. Milit. Kırklareli 
> 

Com. Ach. Milit. Erzincan 

Com. Ach. Milit. Erzurum 
€em. Aeh. Mi!it. Trabzon 
Com. Ach. Milit. Kars 

• 
Com. Acb. Milit. Isparta 

3150 - Com. Acb. Milit. Çanak. 
1500 - Com. Acb. Milit. D. Bayaıı:it 

292 50 Municip. Ankara 
825 - Com. Aob. Milit. Erzincan 
900 - Com. Ach. Milit. Çaııak. 

2.ı50 - Com. Aca. Milit. Erzincan 
J 95 49 Com. Perm. Muoicip. İstanbul 

61 78 • 

22-9-41 
23-,-'41 
29-9·41 
29-9-41 
30·9·41 
26·9·41 
19-9-41 
3-10·41 
18-9·41 
23-9-41 
16-9-41 
16·9·41 
18-9-41 
15-9-41 
29-9-41 
22-9-41 

16 -
16 -
16 ---
15 -
11 -
11 -
16 -
1l 30 
15 -
16 -
15 -
10 30 
15 -
10 -
10 -
14 -

MU ZAYEDELER .../ 
,ı 

Gelibolu Havza - Kllyar Yolu BatmUhendlştlll" 
ı5 

7500 adet saflam ve 3500 adet pulı boş benzin tenekesi 
müddetle ve kapalı zırf usulile arttırmaya konmuştur. bert 

,:,aflam tenekelerin belıeri 75 kuruş ve paslı teoelcolerin be 
kuruştan olmak üzere muhammen bedeli 8025 liradır. 

1 . .~ 
İhale 30.9.941 salı fÜnÜ ıaat 15 de Gelıboluda Halkev•11 

0 
baş mülıendifislik dairesınde yapılac ğından teklif mektuplar•111 

1 
14,30 za kadar poıta ile gönderilecek olanların me.r:kQr uatteD 
baımühendislife verilmesi lazımdır. 

Muvakkat teminat 602 liradır. 

lmtiyu Sahibi ve Yazı İşleri Direktörü: lSMAlL GIRl1 

1 
Rualdıtı yera "llD11ak••• Matba••ı.. lıt.ııl-'" 

22· 9·41 14 - iiiiiiiiimiiiiilliıi&iiiiiiiiiiiilliiiiialiiiilliiiiiıiiiliiiDiiiiiiiliiiiiii&llliiiimil-"' 


