
PAZARTESİ 

HER GON ÇIKA IKTISAD , ALI, TiCARi VE ZIRAf 

E.cnebi memleketler ~in 
--!:.__. __ A..:..y_lı_ğı ___ 2_1_00_ 

----SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü ıeçen nosbalar 

20 kuro~tur 

~...___---------IB 

Umum Tüccar arı 

EKONOMiK HABERLER 

~aı t 
e~ziatı 

usuı 

ıçın yeni bir 

kondu Vıı· •ret 
'tı ~, . adına 150 bin ki'o gaz 

iıı·rılıııiştir. Vilayette Vali 
L. 

1 
Ahmet Kınıkın reisliğin

oır 

~~ k komisyon toplanarak 
atalara tevzii işini rö

~ 'lliı. 
lalard k 
lt . a aymakamlıklar gaz 

1 l 'l 14 şı e meşgul olacaklar, 
ta 11ereceklerdir. 

~~ dG Polis merkezlerinden 
~l .karnelerle bakkallardan 

•htiyacını temin edecek· 

ti le 
11 
ıgah1 ile kumaş imali 

t ır:ı~ıııanlarda şehrimizde ku· 
t:1 k eden müteaddit el tez
' p lltulınuştur. Son harpten 
b ()lonyadan memleketimize 

le ~tı ınüteahassısların işti-
Çalı. k • h .. ına ta olan bu tezga -
lyj • • 

d cın ten kumaş ımal et-
ır. ş h. b 

l e rı r izın ta01nmış azı 
•eı, · 

rı de bu tezgahlardan 
te kyasta i tifııde etmek i

t 
1 

tezgahlar kurmak teşeb· 
dl~ 2eçaıişlerdir. Bu tezgah· 

'6 liraya kadar mal edi· 
1Yi • cıns kumaşlar aatış 

kde oıı onbir liraya kadar 
1•dır. 

Guoı "k -
~ ru lerden alınan 

~~e~Ye Resmi arttırıldı 
11~lın~killerj Heyeti, gümrük 
~il b an alınmakta olan yüz· 
hth :ıediye hisseluinın yüzde 

ıb1.,., .. )utd 6ına karar vermıştır. 
t ta. t beş fark asker ailele· 
~ •dıın 
~d•k· olarak helediye ban· 

1 
he ıha yatırılacaktır. 

Köyü elektriği 

bulununca cereyan 

1 'ierilecek 
hrtu 

\ 1, Köyü halkı Belediye· 
t k etııat ederek evlerinde ' . tr1 '1ıatı bulunduğu halde 
~~tı~n petrol lambalarile 
Z.ıltı. •tını, mümkünse bu 
•ı~, lltıın elektrikle yapılma· 
~ et · hıı ınışlerdir. 
l~ ;;at Belediye reis mua· 

1
1 Aksoy ,unları siyle-

&ıı 
\tıı Intntakanın elektrikle 

1 li ll:ıası programımıza da· 
~ ilttıı, b h . . . 
\)2 b- u usus ıçın ıca· 

~'Itır ın liralık tahsisat da 
tı~, '.Fak.at ma zeme bula· 
4 l ı . 
ı~ı Çın iş geri kalmakta· 

t1~~e. tedarik edilir edil· 
ıt 11 l(~ırekler dıkılecek ve 

'~d Oyu sokakları elek
ıntanacakt ır, 1 

-
111, edilecek sokaklar 
~ ıırın k 
t~i C azası hudutları da· 
~o " tnçtürk Harikzede

r eş l ' 
~ lira 

1

1 
lul~ınba sokaklarının 

l';ırt arfıle tamir olunma· 
'tl~ıd:~tırılınışhr. Tamirata 

sonra başlanılacak· 

Suriye ve İrak demiryol!arile 

bir anlaşma yapıldı 
Devlet demir yolları idaresiyle 

Suriye ve lrak demiryolları ara
sında hasıl olan yeni bir anlaş· 

maya istinaden bütün devlet de· 
mir yolları şebekesinden Şam 
Hama ve temdidi Suriye demir 

yollariyle Şam, f rablusşam Se
mah ve Nuseybiıı istasyonlarına 
ve lrak demiryoll<ırı şebekesinde 
Telköçek - Bağdat arası bütün 
iıtasyonlara ve mukabil olarak 
bütün devlet demir yolları istas

yonlarına tam varon olaralt nık· 

liyata başlanmıştır. 

Türkiye dahilindeki devlet de
mir yolları şebeke istasyonların

dan here"et ed"cek tam yüklü 
vag-onların ücretleri aynen dahili 
nakliyat gibi hesap olunacaktır. 
Yalnız tarıf el erde tayin el un an 
asgari miktarlardan az olmımak 

kayaiyle hakiki miktar h~sapta 
esas tutulacaktır. Fakat Suriye ve 
Irak demir yollarındaıı gelecek 
bamuleler için bu kayıt aranma

yacaktır. 

Dığer demir yollarına ait me· 
safeler için tam varan yukü Su
riye ve cenup demir yolu için 
lrakla alakalı nakliyata 5 tondan 
Hama ve temdidi demir yolların· 
da 10-15 tonluk vaıonlar için 

(~>), 20-24,S tonluk va;:enlar için 
(ö) ve bundan fazla vagonlar için 
16 tondan az olmamak üzere he

sabı yapılacaktır. 

Yalnız, anlaşma mucibince Su

riye demir yollariyle cenup de· 
mir yollarında mütekabilen ipek 
koza~ı her Uirlü tonaj kaydından 

istisna edilmiştir. Yalnız, tam va· 

ron nakliyatında her iki fon için 

dahi bazı şerait konulmuştur. 

Kömür ve odun fiyatları 

Odun ve kemür narhının yük· 
sekli2'i hakkında yapılan şikayet· 
ler üzerine fiyat mürakabe bürosu 
odun ve kömür mıntakalarının iti· 
baren satış merkezlerine kadar 
fiyatların tesbitine başlamı!Shr. 

Midye adasına rönderilen fiyat 

mürakabe kontrolörleri İğne •da· 
ya da gitmişlerdir. 

Keçi kılından Çuvallar ve 
Torbalar Rağbette 

ihracat mevsiminin yaklaşmakta 
olmesı ebebile çuval ihtiyacı his
sedilmiş bulunmaktadır. Bazı mah· 
sulleriınizin kıl torbalar içinde 
ihracı etra1ında yapılan tetkikler 

iyi neticeler vermiş oldutundan 
keçi kıllarına talipler Mtmış ve 
fiyatlar da yükselmiştir. Son gün· 
lerde yapılan muamele er 60-10 
kuruş üzeriuden cereyan etmiştir 

Keçi kılından imal edilecek çuval 
ve torbalar gayet dayanıklı ve 
kunllanışlı olmaktadır. 

100 too çivi geldi 
Bulgaristandan 100 ton çivi 

gelmiştir. Bu hafta içinde 1700 
ton çivi ve demir tel beklenmek
tedir. Çivi fi atlarında düşüklük 

baılamııtır. 

G 
ve 

Ank. Belediyesi: 
K. ot 1897 
Şose inş, 188') 

üt 

J\hşap ev enkszı 1887 • 

Ank, Jandarma Genel Komut.: 
K. ot 18.'36 

Ankara Nümune Hastanesi: 
Gn idrofili 1899 
Amerikan bezi 1899 

Askeri Fabrikalar M. Müd.SAK.: 
Erat foti ıı i 1887 
Tnkıın çcliklcrile yaylık çelik tel 1887 
Be:ıir )Ağı 1887 
Tel 1887 
Çamaltı Tu:z.luı Miid.: 

Badana işi 1897 
Çorlu Ask. SAK.: 

Nohut ve şeker 1894 
O. D. Yolları: 

Kalorifer tesisatı ınal:r.emeıi 1855 
D. Bayazıt Ask. SAK.: 

K. ot 1 97 

Erzurum Ask. SAK.: 
Bulııur 1897 
Kundura ve fotin 1894 

Ezine A,k, Ask. SAK : 
K. ot 18111 

Gelibolu Ask. SAK.: 
Sundurma inş. 1895 

Ha ita U. Müd.: 
z~ytinyoA"ı 1886 
• Hayvan Sağlık. Mem. ve Nal· 

bant Mektebi 
Elbiaelik ve paltoluk kumaş 1883 
İnhisarlar U. Müd.: 

Çıralı tahta 1887 
Mühür kurş ınu ve vinç fıçı tapası, eski 

MUNA 

~ 

Si 
itlerin 

fi im, araba \'e t 1890 
Btıyıu . .. bun 1890 
Karyola 1890 
Bakalit kapak 1890 • 
l~t. Belediyesi: 

Oukkiio ve ev enkazları 1898 • 
lst. Komutanlığı SAK: 

Guhre 1894 • 
Çivi imnli 1898 

lst. Nafıa Müd.: 
lst. Erkek Lisesi binuı tamiri 1&)3 

Konya C. H. Partisi: 
Holke~iııin yontma taşı 189~ 
Kırklareli Aık. SAK.: 

Süt ve yoğ"urt 1877 
Manisa Ask. SAK.: 

K. üzüm 1893 
M. M. Vekaleti: 

Yağ ve benzin nakli 1897 
Evrakı matbua 1897 

Marmara Ussü Bahri Komutan· 

hkı: 
Köaele 1899 
Sarı vaketo 1899 

Nafıa Vekaleti: 
Atatürk Lıscsin<le bahçe tanzimi ve 
ta ili 1881 

Reşadiye Belediyesi: 
Reşadiye kuabaıınn ait 660 m. içme 
suyunu pı k bor11 ile aetirilmcsi Hl91 

T ophane Lvz SAK 
A~aç çivi 1895 
Karaman eti 1896 
Emme basma arabalı yanıtın tulumh&11 
1898 

T opkapı Maltepe i Ask. SAK 
Saman 1895 

ALA 
lnşaat-Tamirat-Naf ıa işleri-Malzeme-Harita 

Savas Maarif MUdUrlUIUnden 

Zaranın Umraoiye nahiydsindeki okulun tamiri için tanzim olunan 

keşif 7279 lira 99 kuruştur. 
8.9.941 den itibaren 15 gün müddetle münakasaya konulmuş ve 

eksiltme 25.9.941 perş~mbe günü saat 15 de vilayet daimi eooiime· 
ni nde yapılac:ıkhr. 

Eksiltmeye girenlerin teminat akçası olarak 546 ıiralık muvakkat 
teminatı Sivas hususi muhasebe veznesine yatırıldıfına dair makbuz 
ile ticaret vesikası ve eksiltme gününden en az 3 gün evvel müra
caatla i'lerini muvaff akiyetle başardıklarına dair referanslarile birlikte 
müracaatla alacaklaıı ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. 

İsteklilerin 25.9.941 tarihinde saat 15 de vilayet daimi encüme· 
ninde hazır bulunmaları iliin olunur. 

Edirne Maarif MUdUrıu-undn 

Edirne Lise binaııının çatısında yapılacak olan 1240 lira 25 kuruş 
bedeli keşifi kiremit aktarılması dere ve sair kı11mlarının tamiratı 'l 

eylıll 9.\ l tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 

Muvakkat temiuat bedeli 93 liradır. Keşif evrakı her gün Edirne 

liseııi müdürlüğünde görülebilir. 
Taliplerin, bu gibi taahtıüt işlerini evvelce muvaffak.iyetle başar

dıklarına dair Nafıa Müdürliığünden alacaltları ve)ikalarla, eksiltmenin 
yapılacağı 19 eylıll 941 cuma ırünü saat 1:> de Edirne maarif müdür· 
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

Gaziantep V lliretl Daimi En .. Um eninden: 

Noksan ilan edildığinden dolayı ihalesi feshedilen Gaziantep • Ki· 
lis Şosesinin meb'deinde ve O 000-1 t-000 inci kilometreleri ara· 
sında bulunan Atatürk bulvarının parke döşenmesi içın 9908 lira 80 
kuruş keşif bedelli işçiliği 3.9.941 tarihinden itibaren 15 gün miid
detle açılt eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin keşif evrakını ve fenni şartaları görmek üzere her gün 
ve münakasaya iştirak için de 18.9.941 perşembe 2iınü saat 10 da 
743 lira 16 kuruşluk teminatı muvnkkntayı ve bu işe 2irebileceğ"ini 

müş'ır Nafıa Müdürlüğüııdc:n alacağı ehliyet vesikasını hamilen vila· 

yet daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

Karaman Bel diye inden 
6716 lira bedeli keşifli Karaman Buğday pazarında Meıhaha yo· 

15 !yldl 1941 

~·----------~ 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. S2 Huııusf Daire 

. 
iLAN ŞARTLAR! 

ldarebanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

111--------'.ti 

eslekt Organıdır 

ilanlar, Emirler, Tebllller ı 

lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
1 ' O No. ila n: 

Ellerinde yüz kilodan fazla buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır ve bunla
rın unlarını bulunduran hakıki ve hükmi her şahıs mevcutlarının neYi, 
cinsi, menşe miktar ve hangi sene mahsulü oldufunu ve malın kime 
ait bulundu~unun ilan tarihinden itiberen 22.9.941 pazartesi ak~amına 
kadar bir beyanname ile İstanbul Belediye hudutları dahilinde Vila
yet iaşe müdürlüğüne kazalarda mahalli en büyük mülkiye imirine 
bildirmeleri ve bu müddetin sonuna kadar mevcutlarını başkalanna 

satmamaları hususu eh•mmiyetle ilan olunur. 

lunun 400 metre tulündeki kısmının muntazam parke kaldırım İofaah 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26.9.941 tarihine müsadıf cuma günü saat 14 de Kara· 
m,rn belediye dcıiresinde müteşekkil belediye daimi encümeni huzu· 
runda yapılacaktır. 

İnşaat bedelinin m•Jvakkat teminatı 503 lira 70 kuruştur. 
Bu baptaki evrakı keıfiye ve teferruatı mesai saatları dahilinde 

her gün Karaman belediye fen memurluğunda tetkik edilebilir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin eksiltme şarttamesiode yazılı vesaik 
ve belediye veznesi ıe yatırılacak teminatı muvakkate makbuzu veya 
teminat mektubu ile birlikte muayyen vakıtta eksiltme mahallinde ba· 

zır bulunmaları ilan olunur. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyart aıat, Hastahane Lvz. 
Edirne Hususi Muhasebe MUdUrlUIUnden 

Edirne memleket bu tanesinin 941 mali yılına ait ilaç ihtiyacı pa· 
zarlıkla ihale edileceğinden taliplerin listesine görmek ve pazarhta 

iştirak etmek üzere 23. 9. 941 salı rilnü ~aat 1~ te vilayet daimi eo· 
cümenine müracaatları. 

Elektrik, Havagazıı Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Aak&rl Fabrikalar U. MUdUrlU§U Merkez Satlnalma 
Komisyonundan : 

Tahmin l"dilen bedeli 38245 lira olan yukarıda yazılı elektrik 
malzemesi askeri fabrikalar umum Müdürlü~ü merkez satın alma ko· 
misyonunca 25. 9. 941 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname 1 lira 98 kuruştur. Kati teminat 5736 lira 75 
lc;ruştur. 

•*• Tahmin edilen bedeli 53762 lira olan yukarıda yazılı elektrik 
malı.emesi aııkeri fabrikalar umum müdürlü2'ü merkez satın alma ko
misyonunca 25. 9. 941 perşembe günü saat 14 de pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname 2 lira 69 kuruştur. Kati teminat 7876 Ura 20 
kuru~tur. 

* * * 
2000 adet muhtelif amperajda s'lyıcı alınacaktır. Bakı lst. Etek· 

trik, Tramvay ve Tünel lşlet. U. Mud. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Marmara Üssü Bahri K . Sabnalma Komisyonundan: 
Cinsi 

Kösele 
Sarı vaketa 

Kilosu 

5000 
3000 

Tahmin Fiyatı 
Kuru~ 

450 
460 

Kati Teminatı 
Lira 

3575 
2070 

Yukarıaa cins ve miktarı ya:r:ıh iki kalem malzeme ayrı ayrı ıart
namede olarak pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlıkları 16 Eylıll 941 sah 2'Ünü saat 15 de lzmitte tersane 

kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu malzeme bir veya 
ayrı ayrı taliplere ihale olunabilir. Şartnameleri bedelıiı: olarak ko· 

misyondan alınır. 
Pazarlıta iştirak edecek i! teklilerin bu gibi işlerle ilgili oldulda· 

nna .&air ticaret vesikalarını ve yukarda cinsleri hizalarında ırösteri· 

len teminatlarile birlikte belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 
Edirne P. T. T. MUdUrliJ§Unden: 

SilrilcülOk meyanesi 
Edirne-Karaağaç 

Aylık Muhammen 
Bedeli 

Lira Kr. 

25 

Muvakkat Tem. ldarı 
mikdarı kefaleti nakil sefer 

Lira K. Lira K. vaaıta adedi 
~2 50 100 Araba fünde 

kar4ılıklı bir sefer 
Havsa-Hasköy 144 129 60 150 Araba bafta-

Sil1oğlu da karşılıklı üç sefer 

Yukarıda meyaneleri yazılı poııta sürücülkleri 931/942 ıeneıi için 
2/9/941 tarihinden itibaren on beş a-ün müddetle açık eksiltmeye çı· 
karılmı,tır. 

Ekııiltme 17 eylal 941 çarşamba günü ııaat 15 de Edirne kale i

çinde kain P. T. T. Müdilrlüğilndeki eksiltme kombyonunda yapıla· 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Claal Şekli Mobam. bed, 

A) MUnakualar 
l• .. at. T•111lrat, Nafia ı,ıerl, Malzeme, Harlt• 

Depe tamir ve ta.ıili 

Görele Kaza Mrk. 25 kiıilik Ceza evi inı. 
Ke.rikaya kıılaaı taıniri 
Foran İof. 
Jaowma okulu binuı tamiri 
Buru • Yalova yolu araıiadaki ltozuk fOıenio santl•· 

viç ıiıteminde inı. 
Kaltataı piıvannıo noksan kalan kıamının inı. 
Karadere ve Yahya köy kiprQleri pere İnf. 
lira.Aiç köprtlılntln döıeme inı. 
Depo ı,;na ikmalı inı. 

Okul ltinuı tamiri (temd.) 

aç. elcs. 

• 
kapalı z. 

aç. eks. 
aç. eks. 

> 

paz. 

11,20 -

,946 17 
564 72 
9'9 50 

1153 61 
555033 59 

577 49 
2779 32 
2202 40 
6197 46 

llaçı.r, Kllnlk ve l•pençlrart •llt H••lah•ne Lvz. 

haç: 46 kalem aç. ekı. 1375 -
Harp paketi: 4000 a.I. paz. beh. 3 50 
Kllorcletil: 10000 a.ı. kapalı z. 8000 -

aıektrlk Hawagaaı-Kalerffar (T••laatı va Malaamasl) 
Su makineai için motör 2~-30 beyrirlik 4000 -
Muhtelif .•mperajda aayıcı: 2000 ad. 
Elektrik malz.emeai (ıart. 269 kr.) paz. 

> > (ıart. 198 kr.) ,. 
Traaaformatör: 12 ad. paz. 

Mensucat. Elblae, Kundura Ç•matır, • · •· 
Çam&fır diktirilmeai: 7660 tak. (taahih.) 

Mali•- ltl•rl Kwtaal~• - Yazıhane Levazımı 
Ecnebi teknik kitaplar: 394 kalem aç. ekı . 

~ •• e •le, Tahta va Alre 
Muhtelif cioa kereate: 353 m3 
hla•ur kalaaı: SO •3 

pu. 
> 

lt.ahr11k•l, Benzin, M•klne raııar• "· •· 
Maut: 14 t.-•ebiloil 88: 1.6 t.·mobiloil z: 300 k. 

rrea yatı: 400 k.-benain: 400 k.-raz yatı: 100 k. 
aç. ekı. 

Lavemaria kömlrü: 2~ t. 
Kok kimilrt: 266 t. 
Fırın ed11aa: 140 t. 

r.Dtel•rtli. 

Çimento çuvalı: 3000 
Levha amyant 3 m/m kalınlıflnda 1 t.·dört köıe 

rrafitli amyant aahautra 10 m/m: ~ k. (milte
alahit nam ve beaabına) 

T aı: 8500 m3 
Sa motirü tamiriMaslakta prevatoryomuoda bulunan 
Debaç: 18 ad.·filika pusulası: 12 ati. 
Aralta imali: 200 ad. 
El aramı: 400 ad. 
Potrel: 60 t. 
Kadrak turlhı: 1 ad. 
Ke~i kılı: 25 t. (f&rl. 175 kr.) 
Pamuk attırılması: 44744 k. 
Tel: 500 m.·kordon: 200 m. 
Sürahi, bardak, bıçak, yemek tabatı ve kepçe "· ı. 

ıs kalem 

•nail, Zahire, at, ••ltza, y .•• 

Saman: '42 t. 
• 48' t. 
• 588 t. 

K. et: 930 t. 
Pirintı 11 t. 
Sadeyatı: 2 t. 
Sıfır eti: 68 t. 
Sıfır eti kavurması: 8400 k. (temd.) 
Saman: 600 t. (temd.) 
Kırmıu mercimek: 30 t. 
Erzak ve ıebze: 49 kalem 
Ekmek: 68 t. 
Saderatı: 2.5 t. 
Arpa: 8.2 t.-k. ot 7 t.·aaman: 4. 7 t. 
Sıtır eti: 150 t. (temd.) 
Yetil mercimek: 600 t. 
Nohut: :lSO t. 
Sadeyatı: ~ t. 
Yetil merçi•ek: 100 t. 
Sıtır eti: 3948 t. 
Nohut: 80 t. 
Mercimek: 2.S t.·darı: 500 k.-pirinç: 500 k.-keten 

tohumu: 100 k.·kenevir: 100 k. 
Eruk 1ebze et ve ekmek 

pas. 
kapalı ıı.. 
paz. 

paı. 

aç. ekı. 

kapalı 1:. 

paz. 
> 

• 
aç. eks. 
paz. 

• 
• 
• 
> 

> 

paz. 

• 
> 

• 
> 

pu. 
kapalı z. 
paz. 

• 
> 

aç. ekı. 
kapalı x. 

• 
aç. eka. 
paz. 
kapalı :&. 

• 
paz. 

> 

kapalı z. 
pal. 
> 

aç. elcs. 

53762 -
38245 -
117~ -

1532 -

~546 01 

24710 -
3500 -

5000 -
k o 03 50 

3000 -
3000 -

23375 -
286 -

28000 -
beh. 7 50 
12210 -
6225 -

k 1 40 

16050 -
17817 -
20580 -

4SSO -

16320 -
7980 -

4500 -

k o 13 
k 1 80 

60000 -
120000 -
43750 -
32600 -
20000 -

1421280 -
14000 -

Teminat Müracaat yeri 

871 50 T. C. Ziraat Banlcuı Gireıon 
Şubesi 

485 15 Gireson Nafıa Müd. 
Gireson Piyade Alayı Komut. 

86 50 • 
26451 34 Bursa Nafıa Mild. 

43 31 lst. Belediyesi 
20' - Balıkesir Valilig-i 

• 
929 62 M. M. V. SAK 
:_ - lsmetpaşa Kız Enstitüsü 

103 13 lzmir Emrazi Sariye Hast. 
2100 - M. M. V. SAK 
600-

Günü Saat 

25-~-41 16 -

25·9·41 16 -
22·9·41 15 30 
25-9-41 15 -
25-9-41 15 

10-10-41 11 -

29·9-41 14 -
18·9-41 16 -
19-9-41 15 -
16-9-41 11 -
22·9-41 

30-9-41 10 -
18·9-41 15 -
::S0-9-41 11 -

300 - Çanak. Bele.liyHi 1 ay zarfında 
2250 - lıt.Elek. Tr. v~ Tünel lılet. U. Müd. 27-10-41 17 -
7876 20 Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 25-9-41 14 -
5736 75 ,. 25-9·41 14 30 

176 25 M. M. V. SAK 30-9-41 11 -

115 - Gümrük Muhafaza SAK lst. 15·9·41 15 -

- - Ank. Bölııe Sanat Okulu Müd. 29·9·41 15 -

1853 25 lst. Nafıa Mtld. 16·9·41 15 -
525 - Aık. Fabrikalar U. Mad. SAK Aak. 2.l·9·41 ıs -

lst. Ziraat Mektebi Mild. 

750 - Çanak. Aak. SAK 
910 - Balıkesir Orta Okulları SAK 

- - Aok. Lvz. SAK 

123 i'5 lst. Nafıa Müd. 
225 - D. D. Yolları H.pafa 

1753 13 D. D. Yolları 9cü lıtetme Sirkeci 
43 - Tophane Lvz. SAK 

Deniz Lv:a. SAK Kasımpaıa 
4200 - Erzurum Aık. SAK 

225 - Bahk.eair Vlllyeti 
1831 50 Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
,33 75 " 

1203 75 
1275 75 
1543 50 

M. M. V. SAK 
Ank. Lvz. SAK 

> 

• 

Karaköse Ask. SAK 

• 
• 

Karı Aık. SAK 
683 - Çanak. Aık. SAK 

Hadımköy Alk. SAK 
1224 - Van Aık. SAK 
600- l:amir Gümrük. Muh. Alayı SAK 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
675 - > 

Balıkesir Ortaokulları SAK 
789 75 > 
607 50 J 

124 65 lst. Ask. Fabrikalar SAK Sahpazar 
8500 - lst. Komut. SAK Fındıklı 
6750 - Topkapı Maltepesi Aılc. SAK. 
3281 25 • 
4800 - 1' 

3000 - • 
56388 40 J> 

2100 - • 
Ank. Lvz. SAK 

T. M. C. Yeniıehir Liseıi Miid. 

30-9·41 14 -

17-9-41 10 -
29-9-41 10 -
18·9·41 11 -

16-9-41 15 -
30-9·41 14 -

29-9-41 
16-9·41 
18·9-41 
18-9-41 
19-9-41 
2l-9·41 
22·9·41 
17-9-41 
16-9·41 
16·9-4ı 

16·9-41 

16-9-41 
16-9-41 
15-9-41 
17-9-41 
19-9-41 
17-9-41 
29·9·41 

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

16 -, 

10 -
15 -
15 30 
15 -
10 - ~ 
14 _ ı 
16 -

4-9-4litib. 1 ay 
18-9-41 10 -
18-9-41 15 -
29·9·41 10 -
29 9-41 10 -
29·9·41 10 -
19-9-41 14 -
19·9·41 15 - . 
8-10-41 11 -
7-10-41 16 -
23-9-41 10 -
22·9·41 15 -
7-10-41 11 -
22-9-41 10 -
16-9-41 10 -

19-9-41 16 -

caktır. Mu•akkat teminat muavinlik veznesine yatırılacak ve alına· 
cak makbuzla veya banka kefalet mektubu ile veyahut ipo· 
tek aenedi ile birlikte komisyona müracaat olunacaktır. 

Şartaameıi midtırlükte fÖrtllebilir. 

retirilecek kozaların nakliye iti açık eksiltmeye konulmuştur. Bu iıe 
ait ıartname birliktedir. ihale 24 eylOl 941 çarıamba ıürıü ıaat 14 
de yapılacaktır. 

Koza Tar1m Sabf Koopel'Mlflerl 81 ı llllndenı 
Karak67, Biecik, laoik ve G6Deadtn birlifimiıin Banı depolarına 

Taliplerin ıartoaıreyi ııörmek için birlik muhasebesine müracaat· 
lan ve teminat akçesini münakasa ıilotl muayyen 1aatten evvel bir· 
lik veznesine yatırmaları ilin olunur. 

• , 

Kereste, Tahta ve saira 
lstanbul Nwfı• MUllUrlUIU•den : 

16. 9.941 salı rünü saat 15 te İshnbulda Nafıa müdilrliltl 
me komisyonu odasında (24710) lira muhammen beltelli ~ 
metre mikap miktarında muhteıif cins ve ebıtta kereste P 
eksilmeye konulmuıtur. 

Mukavele eksiltme bayındırlık işleri ııenel 
ltuna müteferri evrak dairesinde rörülece ktir. 

Muvakkat (1853) lira (25) kuruıtur. 

lstekli(erin bu işe benzer iş yaptı2'ına dair idarelerinden 
oltiu~u vesikalarla 94 l yılına ait Ticadet odası vesiksıoı 

gelmeleri. 

Mahrukat, Benzin, Muını yaııarı 

lstanbul Ziraat Mektebi MUdUrlU§Unden: 
Cinsi Teminatı Muhammen Boeeli Miktafl 

Mazot 
Mobiloil B. B. 
Mobiloil Z. 
Gres yağı 
Benzin 
Gaz yafı 

Lira Kr. 
157 50 
90 
18 
19 
12 
1 a~ 

210J 
1200 
240 
240 
160 
25 . 

Yukarda cins ve miktarı yazılı mevaddı müştaile açık e l 
konmnştur. Muhammen bedeli hizalarında ıröıterilmiıtir. o* 
30-9-941 Salı günü saat 14 te Halkalıda Mektepteki Koıniı~~.Jt 
pılacak.tır. Şartnamesi lstanbul Viıiyeti Zıraat MüdürlilJU":~ 
Mektep Muhasipliğinde g-örülebilir. iıteklilerin belli günde 1~ 
di buçuk teminat paralariyle birlikte mektepteki kemisyooa ıo 
lan. 

Mütetar...rtrf< 

Behkeslr Vlliretlnden : 
Nafıa takımları için lüzumu olan 400 adet el aralusı açık 

meye konmuştur. 
Beherinin muhammen bedeli 750 lturuştan tutarı 3000 ht., 

vakkat teminatı da 225 liradır. 

lhalesi 19 eyliil 941 cuma günü saat 16 da nafıa ınüdiltl 
yapılacağından isteklilerin muvakkat temioatlarile birlikte ııaiit 
rı ilin olunar. 

D. D. Yoll•rı ltletme U. MUdUrlUjUnden 
Aşafıda mildar, muhammen bedel, teminat miktarları ile 

mahalli gösterilmiş olan 1 kalem taı kapalı zarf usulile saU- 1 
calctır. Münakasa 29.9.,41 pazartesi rünü ıaat 11 de Sirkeci., 
iıletme binasında A. E. komiayonu tarafından yapılacaktır. 

tsteklilerin teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek 
zarflarını ayni ırün saat 10 a kadar komisyona vermeleri li~ 

Şartnameler p.ırasız olarak komisyondan verilmektedir. 
Ocak Miktaaı Muhammea bedel Teminat 

Sırtköy 8500 M3 23375 Lira 1753,13 t.i" 
* * * Muhammen bedeli 3 bin lira olan 1000 kilo 3 m m hal 

levha amyant ile 500 kilo 10 m m lik «iört köşe irafıtli adi~ 
mastra taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidi nam ve hesabına 
ulı rünü saat 14 de Haydarpaıada gar binası dahilindeki k 
tarafından açık elcsiltme usulile satın alıııacaktır. 

Bu ite rirmek isiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat .,, 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme rilnü saatine kadar 
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler k.omiıyondan parasız olarak 
tadır. 

lstanb1ı1I Danla Lv. Sat.nalma 
10 adet Dekvaç 
12 adet fılika pusulası ı 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı ik.i kalem ena 18 Eylill f4 
ıembe ırünü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 

lstt-klilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
hazır bulunmaları. 

lstenbul Levazım Amlrllll Sabnalm• Kemlar••11 

Maslakta pravantoryomda bulunan su motörünün pazar&ıkl• 
16.9.941 salı güııü saat 15.30 da Tophanede Lv. amirli2'i ., 
komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedelı 286 liradır. Kati 
43 liradır. Keıfı komiıyonda ıörülür. isteklilerin belli vakiti• 
misyona relmeleri. 

latan bul Nafıa MUdUrlOIU nden : 
16. 9. 941 salı günü saat 1 S le İstanbul da Nafıa mildilrl.,, 

siltme komisyonu odasında 1650 lira muhammen bedeUi yerli 
den mamul mevcud nilmunesi veçhi le 3J00 adet çimento çuvalı 
hkla eksiltmeye kunulmuştur. 

Eksiltme, bayındırlık işleri ııenel, htıausi şartnamelerile bıı" 
teferri diğer evrak dairesinde ıörülecektir. 

Muvakkat teminat 123 lira 75 kuruıtur. ;f 
lsteklilt-rin bu işe benzer it yaptığına dair idarelerinden al 

duğu vesikalarla 941 yılına aid Ticaret oduı vesikalanoı 
gelmeleri. 

Aakerl Fabrlkal•r U. MU clUr•UIU Satın•llll• 
Koml•ronundan: 

Malzemenin cinsi ve miktarı bir adet kıdralt tezıihı, ib•!-" 
ve saati: 2'.l.9.941 pazartesi 14,30. Muhammen bede l 6.225 hr" 
teminatı 933 lira 75 kuruıtur. il 

Malzemenin cinı ve miktarı: 50 M3 ıhlamur kalası. lbaleO 
ve ıaatl 22.9.941 pazartesi 15. Mubammea bedeli 3.500 li"' 
teminat ~25 liradır. 

Malzemenin cins ve miktarı: 60 ton putrel, ihalenin ıiiP ~ 
22.9.941 15.30. Muhammen bedel 12210 lira. Kati teminatl 
lira 50 kuruı. 

Yukarıda yaz1lı malz .. me bizalaıında ıösterilen ruo ve . 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Merkez satın alma koıOil 

a pnarhkla ihale edilecektir. Muhammen bedelleri kati tı 

biularında ıöıterilmiıtir. Şartnamtleri paraıızdır. 



'"bı.aı 2 ka1 k6mutanhğı Sabnalma Komisyonundan: 

~t~: oto mal?.emesi 20.9.941 cumartesi ıünü saat 11 de pa
riıı le(~l.ıoal"aktır. Şartnamesi her ıün komisyonda görülebilir. 
dl 

1 
t ıf edecakleri fiayata göre kati teminatları ile birlikte 

l ın alaıa komisyonuna gelmeleri. 

4,~, . 
rt Fabrikalar U. MUd. Merkez Satlnalma 

'' . Komisyonundan : ııın . 
te • Cinsi ihalenin Muh. b. 
" 1111ktarı 
ette b"k· 
~ a ı renkte 

rünü ve ıaati lira 
A!3.9.941 14 - 73100 

Kati t. Şart. b. 
lira kuruş 

9810 366 

gra· > 14 30 39400 5910 197 

15 - 26650 3997.5 134 

~, l 
~ ~llrııı tarı yukarıda yazılı malzeme hizalarında gösterilen 
~'Yonerde askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez s.ttın al· 
~~İııatı Unca pazarlıkla ihale ıodilecektir. Muhammen bedelleri le 

lrı Ve Şartname paraları hizıılarında fÖSterilmiştir, 
,, l. 

ktıı.ıl '~a~ırn Amlrliili Satınalma Komisyonundan: 
} cıns ' k 1 k 1 f rı •y ve mı tarı yazı ı 1:> a em me ruşat salın alınacak-
) dld;; taliplere de ihale edilebilir. İhalesi 16.9.941 salı ıünü 

lliıılerin .t • 
~ııı· elclıf edecekleri fıyat üzt-rinden kanuni teminatlariyle 

• 
11

Y0 na müracaatları. E.vsafları her gün komisyonda görü-

A.. Cinsi 
S Y•klı ekmek tabağı 

Ur ahi 
Sıı L 
S 0ardağı 
Çofra biçağı 

ay fincanı tabak ve k. 
A.le · 
f" ınınyum çaydıalık 
.._.ata) 
l\aıık 
\' enı k . S e tev:ıı kepçesi 
'ru. kuvaaı 
A.. enıek tabağı 

lllpı.ıl 

Yeınck 
t masası 
-Jıra 

tk S llıek dolabı 
l ltıdalye 
•lor p Perde 
'

5Pas orta boy 
~k ı -

Miktarı 

7 adet 
io 
50 
60 
40 

8 
40 
40 
8 

10 
60 

100 
8 

16 
1 

15 
10 

" » 

• 

> 

> 

> 
, 
• , 
• 
• , 
• 
.. 
, 

. ~ ~ebze v. s. 
~-:t"t ı:ı 1 Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
kıl0 k n b uru fasulye kupalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

t ;:eli 5:>200 lira muvııkkat teminatı 4010 liradır. 
d- .9.~41 pazartesi günü saat 16 da Doğu Bayazit Sa. 
~tt~•pılııcaktır. 
~,1

11 
belli gün ve saatre kanunun 32 inci maddesindeki ha

tılbtl .'eklif mektuplarını eksiltmeden bir saat evvel Ko. na 
rı, 

ı 
l 
\ 
1 

1 
1 

M0NAKASA GA!!T!Sl 

lzmir GUmrUk Muhafaza Alayı Satınalma 
Komisyonundan 

4 Eylul 9 l l gu ıJ kııpalı zarfla eksiltonesi yapılmak üzere ilan 
edilmiş olan Vd muhammen b .. deli 798t) lira olan 8400 kilo Sığır eti 
kavurmatına talip zuhur etmediğinden eksiltme işi bir ay içinde 
pazarlığa bırakılmıştır. 

Evvelki şartlar dahilinde talip olanların 600 liralık teminat mak
buzu ve isıenilen vesaikle birlikte komisyonumuzun bulunduğu mahalle 
gelerek pazarlığa iştirak etmeltri ilan olunur. 

lstanbul Komutanhğı Sebnalma Komisyonundan : 
Teklıf edilen fiyat pahalı görülen 1 '>0 loıı sığır elii 19.9.941 Cuma 

günü saat 15 de y niden pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebi ir. Muhammen bedeli 60JOO lıra olup kat'i 
teminatı 8500 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatle Fındıklıda 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Botu Orman Mektebi MUdUrlUğUaden : 

Aşağıda cins ve miktarı ve muhammen bedeli yazılı ihtiyaç açık 
P.ksiltnıe ile eksıltmeğe çıkarılmıştır. 

ihale 20. 9. 941 cumartesi günü saat 11 de mektepde toplanacak 
komisyon huzurunda yapılacnktır. 

lık teminııt 372 lira 37 kuruştur. 
f enziliit her kalem için ayrı ayrı yapılacaktır. 
Teklif edilecek fiat muhammen bedelden aşağı olacaktır. 
Şartnameyi görmek ve fazla malOmat almak isteyenler tatil fÜn-

leri hariç saııt 10 dan 11 e kadar mek ebe müracaat edebilirlc:r. 
Eksiltmeye girecekler Ticaret Odasının 941 senesi belgesiyle 2490 nn
maralı kanunda mukayyet belgeleriyle b•irlikte komisyona müracaatları 
ilin oh:nur. 

Cinsi Mikdan Muhammen Fiatı Tutarı 
Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

Koyun eti 5000 60 3000 00 
Kuzu eli 1200 55 660 00 
Sığır kıyması 2000 40 800 00 
Böbrek yağı 200 100 200 00 
Sıfır karaciğer 500 40 200 00 
Sığ'ır başı 700 15 105 00 

Yekun 4.965 00 

lstsnbul Komutanllğı Sabnalma Komisyonundan: 

Beher kilosuna 165 kuruş fiyat tahmin edilen 25 ton sadeyağı 
19.9 941 cuma günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartna • 
mesi her gün komisyonda görülebilır. Muhammen bedeli 41250 lira 
olup kati teminatı 6187 lira 50 kırıştı r. lstt klilerin belli gün ve 
salte Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri . 

Topkapı Mallepesi Askeri Satınalma Komisyonundan: 

9.9.941 tarihinde kapalı zarf ia talip çıkmadığuıdan ihalesi yapıla

mıyan 45 ton sığır eti pazarlıkla salın alınncnkhr. Sığır etinin beher 
kilosuna tahmin edilen fıyat 35 kuruş olup tutarı 15700 liradır. 

Evsaf ve hususi şartlar Topkakı Maltepesinde askeri sahnalma ko
misyonunda görülebilir. 

ihalesi 17.9.941 çarşamba günü saat 15 de komisyonda yapılacak
tır. Muvakkat teminatı 1181 lira 25 kuruştur. 

&,ıtd' Ankara ValllUlinden: 
t~li 1Yt çöp arabaları hayvanatı için 52 ton kuru otu ver· 

Çıknıadığından mezkur ot bir ay içinde pazarlıkla alına-

• • • 8.9.941 günü ihalesi yapılacağı ilan edilen 2019 l ton kuru 
ota talip çıkmadığından ayni miktar ot pazarlıkla satın alınacaktır. Be-

,1 ~~ır~ilosuna tahmin olunan bedel 5,5 kuruş olup tutarı 1110505 li-

Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepe askeri satın alma komis-
• yonunda görülebilir. Ot 6228, 8052 ve 5911 ton gibi '3 kısımdan hH 

hangi bir kısmına teklif yapanlara da ihale edileuilir. ~llb 
l,111i'ınıııen bedeli (3900) liradır. 
Şlrt ııatı (292) lira (50) kuruşl ur. 

t ~ıe0'.ll:lesıni görmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her ıün 
'Dl1

111
•ne ve isteklileriu de 16.9.941 Salı günü saat 10.30da 

re,· b •nde müteşekkil Daimi Encümene müracaatları. 
b, 
ltıe~lr Yonan işletme U. MüdUrliJğUnden : 

\' tdilb~dcli 19.)00 on dokuz bin beş yüz lira olan 30 otuz 
1 h. 1ınış pamuk yaR'ı 29-9-941 Pazartesi ıünü saat 15 de 

" "il ~ . tir U ıle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 
il lır~:k İsteyenlerin (1462,SU) (Bin dört y~z alt~ı~ iki l.ira, 
t~lıfj .tc. muvakkat teminat ile kanunun tayın eltıg-ı vesıka-

~tı trıni . 1 d . . ı·~· ltıd aynı 2ün saat 4 e ka ar komısyon reıs ı5 ıne ver-
ir, 

tler 
'l'es l Parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden Hay-

e liiaı ve Sevk Şefliğinden da2'ıtalacaktır. 

''" Ortaokı.ıllar Sattnalma Komisyonundan; 
% 7.5 depozito 

Azı Çoğu Muh. bed. akçesi Eksiltme 
kilo kilo kr. s. lira kr. şekli ve taı·ihi 

200000 260000 3 50 910 - kapalı zaıf 
68000 81000 13 - 789 75 29.9.941 

~~~ lıı ~500 4500 180 - 607 50 saat 10 da 
(•tıı.tın mayıs 942 sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda 
~laf tiç kalem erzak kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarıl
lt~ılln~e Şeraitini görm~k iıtiyenlerin her gün Nl'catibP.y Öğ
tu11ll~ ıı görebilecekleri ve taliplerin ihale günü olan 29.9.941 

1~ mu 'f d · , llıi 11 ayyen saatten bir saat evvel kanunun tarı ah aı~ 
' t •t v k . . ı· t ~ q~leıı· e te lıf zarflarını konmyon başkaol.ğı~a tes ım e -

1ı1 

aı11 ın Dlaauf müdü lüğünde müteşekıtıl komısyonda yapı· 
ıııır. 

~'i\ert fabriklar Setmlma Komisyonundan: 

8200 kilo arpa 
7000 • kuru ot 

tıı td 4700 • Saman 
~'le ılen bedeli 1002 lira olan yukarıda cins ve miktarı 

,' t\,k~ _hayvan yemi 19~9.941 cuma günü saat 14 Öe Salı 
lıq_ i~ı ~ abrikalar y ollıımasındaki satınalma komisyonunda 
'· lıt ~1 •haıe edilecektir. Şartname!İ her gün komisyonda 
'~olb~ ıler'n 124,65 liralık 

0

ilk teminat makbuzu ile o gün 
1
'Yonda bulunmaları. 

Muvakkat teminatı 4dl /O liradır. İhalesi 17.9.941 çarşamba günü 
saat 10 da yapılacal!:tır. 

lstanbul Emniyet MüdUrl UğUnden 
Polis suvari hayvanların için alınması kapalı zarfla eksiltmeye ko

nulan azı 700u0 çoğu 75000 kiıo yulaf ile azı 80000 çoğu 85 bin kilo 
yf'mlik ot ve azı 60000 çoğu 65000 kilo sap samanın alınma,,sı :l3.9. 
~-H S.ılı güniı s.ııı.t 1:> de Mu.ıurıyetııuiz bıııasıııda kurulu komısyoıı
da yapılacaktır. Muhammen fıatı yulafın beher kilosu 9 kuruş 2!> san
tim yemlik otun beher kilosu 7 kuruş 40 santim ve yataklık sap sa
manın kilosu 6,5 kuruştur. Muvakkat temınatı 1425 liralık İsteklilerin 
mrktuplarını ayni fÜn ve saat 14 de kadar Komisyon l<eisliğine ver
melerı ve alınacak malların evsaf ve şeraıtini Öğrenmek için de Ş. 
3 Müdürlüğüne muracaatları. 

(DEVAMI DÔRDONCO SAYFADA) 

• ?TP?? ?C"K' ...... 

İstanbul jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Jandarma kundura atelyesi için cins ve miktarı şart kağıdında yazılı 

on adet ayakkabı makinesi montesi dahil olduğu halde Taksim Ayazpa
şadald kamı yoııumuzda 22. Eyliıl.941 pazartesi günü saat on beşte-

t.açık ebiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli (2642) li-

l 

ra ve ilk teminat (198) lıra (15) kuruştur. Şart kağıdı komisyonumuzda 
her gün görulebilir. İslt klilerın ılk temınat makbuz veya banka kefa· 
let me'<tubu ile ınuayyen vakıtte eksiltmeye iştirakleri (7907) 3-4 

DEVLET DEMİRYOLLARI VE LİMANLA.Al . 
İSLETME GEf ;tL O!~Et\TönLüGüNDEN 

Muhnmmen hedeli 900J lira olan 150 adet çift katlı demir kar
yola (29. 9. 941) pıızartesi gürü sııııt ( 15,30) on bl"ş buçukta Hn-y· 

dar paşada Gar binası dahilind, ki Komisyon tarafından kapalı• zarf 

usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek iıteyerılerin (675) liralık muvakkat ttminat, kanu

nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni giln 
saat ( 14,30) on dört otuza kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lii
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıhlmnlc· 
tadır. (8065) 2-4 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 

Marka No 

Bıla Bili 
GT 311 

FMCO 2859 

SE 1 2 
Lantra 102 -6 
AB 7023 24 

BLN 6924 

25-26 
REGUBS 3953 

DR 12 

wc 

SNCO ı 
EGE 6063 

DO 606l 
WF 1041 
HS 226484 

PKF 3426 

ZR 76519 

21 
Kı<. 101 

WG 3034 
J.5 3 

ZB 50 

Mikdarı Değeri 

Ki. 2r. Lira kr. 
--- ----
o 715 94 18 

92 000 996 24 

1 900 74 78 

153 000 79 23 
200 000 132 81 

112 000 107 51 

90 000 158 49 

22 000 99 33 

9 000 86 69 

16 OJO 6l 15 

15 000 62 08 

256 000 461 98 

15 000 70 36 
138 adet 90318 

138 adet 541 l'L 

25 000 124 82 
70 500 193 81 

65 000 117 88 

310 000 2924 00 

10 000 54 87 

144 000 2791 32 
24 000 82 93 

16 800 123 48 

Teminatı 

Lira kr. 

---
7 20 

74 75 

5 65 

' 08 
10 00 

8 00 

15 00 

7 50 

6 50 

4 65 

4 65 

35 00 

6 10 
67 80 

40 50 
9 50 

14 ,60 

8 85 

250 00 

4 15 

209 40 
6 30 

9 30 

Eşya cinsi 

Safi ipek mensucat 
Parça halinde yiln 
mensucat (bir taraf 
iplikleri pamuk) 
Areometre (çıplak h
ı.afet derec .. i (Ecne
bi memleketlere ıö
tilrülmek üzere) 
Maden suyu 
Sınai kimyevi müı
~abzar 

Fırça İmaline mah· 
sus beyuılatılmı4 (ara
ve) nebat lifi 
Gayri saf Asetat Dö
fer 

Y azısıı: resimli lci2'ıt 
reklam 
Ataç kenarlı bez tıs• 
tüne harita 
Elektrik tertibatlı re
mi feneri demir 
Elektrik tertibatla de· 
mir gemi feneri 
Buhar makinelerine 
mahsus demirle mü• 
rettep lastik boru 
F otograf resim 
İpekli pam~klu erkek 
şapkası 

Pamuk erkek şapka11 
Fotoıraf ruha 
Telegraf miırsile mı· 
kincsi (Perfor~) 
Sade düz cam sofra 
eşyası, bardak, lı:adell, 
sürahi 
% 15 ten fazla ıun'i 

ipefi havi yün ipliti 
Nikel cililı pirinç ka
dın çantası a~ız:lıtı 
Deri takli~i muşamba 

Kalem bqına takmak 
için yazı silgi listiri 
Şampanya (Ecnobi 
memleketlere rötil-
rülmek üzere) 

1 900 233 32 17 50 Safi ipek mensucat 
DINKO 2 2993 000 404 56 Jt< 00 Demir boru katranlı 

179 ufak boy raptiye 
DINKO 18bl 000 136 31 10 00 Asfalt katran 

9. 9. 941 günlü ikdam gazetesile ilan edildiği üzere yukarıdaki 
eşya 1:>49 sayılı k~nun mucibince 2:> ve 26. 9. 941 de açık arttırma 
surelile satılacaktır. Satıştan üç rün evveline kadar eşya 9-12 ara
sında görülebilir. Satış l<eşadiye caddesindek' Gilmrük Sa•ı4 Müdürlfl-
2ünde saat 13,30 dadır. Kanuni vesikaların ibrazı ve temicat akçele-
rinin satış gunü saat 12 ye kadar yatırılması lazımdır. (8107) 

lsta~bul jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Nümuneleri giai beşyüz yatak çarşafı ile bin yastık yüzüniin açık 

eksiltmesi Ayaspaşadaki komisyonomuzda 18. Eylül. 941 Pertembe 
ıü•ıÜ saat oo be4te yapılacaktır. Çarşaf ve yasdık yüzlerinin mu
hammen bedeli c~BOO> lira ve ilk teminatı c 172• lira ·~O· kuru4tur. 

Şart ka~ıdı ve nümuneler hergün komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat :\'ııl:;aııdı~ı n.nkbuz11 veya banka kdalel nıeklubu ile berıı.· 

ber muayyen saatte eksiltmeye iştırakleri. (7738) 4-4 

~ 

ı 1 ınhısarlar U. Müdürlüğünden : 
.................................................... _~ 

1. - Evvelce eksiltmeye konınu4 olan c 10.000 • adet ltira aandıtı 
şartnamesi değiştirildiğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. Çivisi İdaremiz tarafından verilecektir. 

il. - cl0.000• adedinin muhammen bedeli •42.474• liradır. 0117,5 
muvakkat teminatı •31861 liradır. 

ili. - Eksiltme t9. 9. 941 cuma günü saat 11,25 de Kabata4ta Le· 
vazım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV. - Şartname sözü geçen Şubeden ve İzmir, Ankara Başmüdür· 
lüklerinden c213ı kuruş mukabilinde alınabilir. 

V. - Eksiltmeye girecekler •2500• ve c5000• adet için de tek· 
lifte bulunabileceklerine göre mühürlü teklif mektuplannı kanuni ve· 
saikle teklif edecekleri miktar üzerinden °1

0 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarfla· 
rını ihale günü ek~iltme saatinden bir saat evveline kadar mezkilr Ko
misyon Bışltanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(8032) 4-4 

i~tanbul Elektrik~ Tramvay ve Tünel işletmeleri 

Umum Müdürlüğünden: 
1- 2000 adet muhtelif amperajda aayıcı mektupla teklif istemek 

suretile utın alınacaktır. 
2- Muvakkat teminat 2250 liradır. 
3- Tekliflerin Levazımdan parasız tedarik edilecek şartnamesin· 

deki tnrifata uygun olarak 27.10.1941 Pazarte!li günü saat 17 ye ka· 
dar Metro Hanının 4 üncü katındaki Levazım Müdürlütüne imza mu• 
kabilinde verilmi4 olması lazımdır. (8169) 
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Tableau Synoptique des Adjudicati~ns Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjadicat. 
Priı: Cautioa. Lieux d'adjudication et du 

estimatif provisoire Cabier des Cbarges Jours Heures 

Adjudications au Rabais 

Conatructlons-R6paratlon-Trav. Publlca·Mat6rlel de Conatruction·Cartographle 
Achev. canstr. W. C. a Kabata, 
Modif. et repar. depôt 

Publique 577 49 43 ::H Com. Perm. Municip. İstanbul 

Constr. maison peaale 25 pers. a Görele 
Repar. caserne Kedikaya 
Constr. four 
Repar. bitisse ecGle Gendarmerie 

Publique 
il 

) 

> 

11620 - 871 50 Banque Agrice>le Suc. Gireson 
6046 87 485 15 Dir. Trav. Pub. Gireson 

564 72 Comm. Regiment İnfanterie Gireson 
999 50 > 

11~3 61 86 50 il 

Conıtr. ıysteme Sındovic de la cbaussee entre iur- Pli cacb. 555033 59 26451 34 Dir. Trav. Pub. Bursa 
sa et Yalova 

Conıtr. perreı de ponts Karadere et Yıhyaköy 
Constr. plancher poot Bigadiç 
Acbevement constr. bitisse Depôt 
Repar. bitiue ecole (aj.) 

Publique 
> 

Gre a gre 

2779 32 
2202 40 
6197 46 

209 - Vilayet Balıkesir 
il 

929 62 C. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 
- - lnslitat Jeunes Fılles İsmetpaşa 

Produlta Chlmlquea et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitairea-Fournlture pour Hopitaux 
Medicaments: 46 lots Publique 1375 103 13 Hôpital Malad. Contag. İzmir 
Paquet de guerre: 4000 p. Gre a gre la p. 3 50 2100 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. • Chlare d'hetille: 18000 p. Pli cach. 8000 - 600 - > 

Elicıtrlclt6·Gaz·Chaffale Central (lnatallatlon et Mat,rlel 
Meteur de 25-30 C.V. 4000 -
Compteur de dif. amperares: 2000 p. 
Articles electriquea (Cab. eh. 269 P.) 

,. > > > 198 ) 
Gre a rre 

,. 
Tranıformateur: ll p. ,. 

tfabUlew Ent • Clu.uasurea • Tlsaua - Culra 
Confectien linl'ea 7660 comp. (rectif.) 

53762 -
38l45 -

1175 -

1532 -

300 - Municip. Çanak. 
2250 - Bir. Gen. Exploit. Electr. T.T. lst. 
7876 20 Com. Acb. Dir Gen. Fab. Mil. Ank. 
5736 65 • 

176 25 C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

l lS - Com. Ach. Com. Surv. Douan. lst. 

1 raveaux d'lmprlmerle • Papeterle - Fourniture de Bureaux 
l.ivreı techniques etranrers: 394 lots Publique 2546 Ol - - Dir. Ecole Metrie rs Ank. 

Bola de Conatructlon. Planchea, Charpente 

29-9-41 14 -
25-9·41 16 -
25-9-41 16 -
22-9-41 15 30 
25-9-41 u -
25-9-41 15 -

10-18-41 11 -

18·9-41 16 -
19·9·41 15 -
16·9·41 11 -
22·9-41 

30·9-41 10 -
18-9-41 15 -
30-9-41 11 -

dans 1 mois 
27-10·41 17 -
25-9-41 14 -
25·9-41 14 30 
30-9-41 11 -

15.9.41 ıs -

2;}·9-41 15 -

Bois de coostr. 353 m3 Gre a rre 24710 -
3500 -

1853 25 Dir. Trav. Pub. İst. 16·9·41 15 -
Madrier en tilleul: 50 m3 > 

Combuatlble • Carburant • Hulle• 
Charbon lavemario: 250 t. 
Mazout: 14 t.-mobiloil B.B.: 1.6 t.·mobiloil Z : 300 

k.-ıraisse: 400 k.·benzine: 400 k.-petrole 100 k. 

Gre a gre 
Publique 

5000 -

Coke: 260 t. 
Boiı pr. fourt 1'40 t. 

Pli cach. le k. O 03 50 
Gre a rre 

D . ..I ver a 
Sac pr. eiment: 3000 p. Cre a gre 
Amiaote en plaque d'une epaiueur de 3 m/ m: 1 t.- Publique 

talmastre carro en amiant• avec rraffite de 10 
m/m: 500 k. (au nom et pr. compte du four· 

3000 -
3000 -

525 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 22-9-41 15 -

750 - Com. Acb. Milit. Çanak. 
Dir. Ecole Agricole lıt . 

910 - C. A. Ecoles Second. Balıkesir 
Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 

17-9-41 10 -
30·9·41 14 -

29·9-41 10 -
18-9·41 11 -

123 75 ltir. Trav. Pub. lst. 16·9-41 15 -
225 - 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. paşa 30-9-41 14 -

~-------~ 

ESKİ FEVZİYE I' 
LİSESİ YATILI 1ş1 K 

YATISiz 
Nişıntaşında Karakol karşısında • ~ır 

Ana - ilk -Orta ve Lise kısımları var~ 
Türkiyenin en eski hususi lisesidir. Kayıd ve tecdidi k~~Olt! 

her gün müracaat edileltilir. Tarifname isteyiniz. Telefon· 

•----------------------........-
(ÜÇÜNCÜ SAYFADAN DEVAM) 

,,. 
Karklarell Ask. Satmalma Komlsyenun .. 111 ~,it 

Aşağıda miktarı ve muhammen bedeli teminntiylt1 
1 
i f 

ve saati yazılı kuru otun deküm ve balya olarak eksiltıtı'5 

caktır. s•' 
Taliplerin kanuni vesikılariyle teklif mektuplarını ihale 

bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

1 
ı 

Şerait ve evsafı Ankara, İstanbul Lv. amirlikleriyle çor 11 

lareli satınalma komisyonunda görülebilir. 

Miktarı Muham. 2 . İlk teminat 
Cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. ihale gün 

Kuru ot 247,000 11732 50 879 93 23.9.41 Salı 
421.000 19997 50 1499 81 ,. > ' ) 

• 232,000 11020 oo 826 ~o • , 
> > 245,000 115ı7 25 864 54 • , 
> > 163,000 7742 50 580 68 • ,. 
,. ) 455,000 21612 50 1620 93 ) > 

,. 237,000 11257 50 844 31 il > 
,. ... 368,000 17480 00 1311 00 > » 

376,000 34960 00 2622 00 • • 
923,000 43842 50 3l88 18 • > 

) , 
> > 

> ) 855,000 40612 50 3045 93 ,. • 
507,000 24082 50 1806 18 > • 

> • 18,00U 3~47 50 288 56 > • 

Yekua 
5.470,000 ,,, 

Gelibolu Askeri Sahnalma Komlsyon&1" d 
Aşağıda cins ve miktarları yiyecek, yakacak ve ye~ ~: 

hizalarında g-österilen gün ve saatlerde kapalı zarf usulıY 
Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. rıştı' 

Evsaf ve şartnameler her gün Ko. da ıörülür. İstek 1 

saatinden en ıeç bir saat evvel teklif mektuplarıaı Ko· 11
' 

Cinsi 
Kuru ü;r.üm 
Saman 
Kuru ot 
Odun 
Gaz yağ 
Sabun 
Toz şeker 
!>ıtır eti 

Miktarı Tutarı Teminatı 

Ton Lira Lira Kr. 

77 
3410 
51 '25 
6750 

145 
82,5 
66 

819 

28490 
187550 
358820 
135000 

46250 
40425 
33660 

343980 

4173 50 
'.l8132 50 
53823 
'.l0250 

6937 
6073 75 
5049 

51597 

Şekli ihale r~ 
9 94 

kapalı z. 2-J. · , ,. 

• .. 
) 

' • 
... 

' • oiıseur) 

Pierres: 8500 m3 Pli cacb. 
Gre a gre 

23375 -
286 -

1753 13 9eme Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 
43 - Com. Acb. lniend. Milit. Tophane 

29·9·41 11 - 1 s•11' 
16·9-41 15 30 •*• 1 - İhtiyaç için 250 ton sığıreti kapalı zarf uıuli)' e Repar. moteur mer ıe trouvant au 

i Maslak 
Bousaole pr. felouque: 12 p.-dekvaç: 
Fabrioation voitu re 200 p. 
Brouette: 400 p. 
Çardare coton: «744 k. 
Fil de fer: 500 m.·cordon: 200 m. 

prenntorium 

10 p. 

Carafe, verre, couteau, assiette gr. cuiller ete. 15 lotı 
Crinı de chhres: 25 t. (Cab. eh. 175 P.) 
Carde: 1 p. 
Poutrelle: 60 t. 

Provlalon• 
faille: 420 t. 
Raisin aec: 77 t. 
Paillet 3410 t. 
Foin: 5126 t. 
Savon: 82.~ t. 
Viande da boeuf: 819 t. 
Sucre: 66 t. 
Foin: 1340 t. 
• ı 450 t. 

L'adjudication qui devait avoir lieu le 17.9.41 pt. 
l'acbat de 200 t.-de ble concaue • ete 
anoulee 

Pois·cbiche: 89 t. 
Paille: 120 t. 
P'oin: 144 t. 
Lentlllea: 48 t. 
Haricota: 48 t. 
Poiı-cbi~be: 48 t. 
Riz: 48 t. 
Viande de boeuf: 90 t. 
Beurre: 18 t. 
SavoD: 48 t. 

il 

• 28000 -
Publiquo la p. 7 50 
Gre a rre 

• 
) 

> 

) 

> 

Pli cacb. 
> 

> , 

• 
• 

Gre a rre 
> 

Pli cach. 

• 
> 

> 

• 
• 
• 
J , 

le k. 1 40 
6225 -

12210 -

16380 -
28490 -

187550 -
358820 -
40425 -

343980 -
33660 -
77050 -
25875 -

4800 -
10800 -
7680 -

11520 -
7680 -

21600 -
21600 -
27450 -
28800 -

4200 -
225 -

Com. Acb. lntend. Marit. Kasımpaşa 
Com. Ach. Milit. Erzurum 
Viliyet Balıkesir 
Com. Acb. İntend. Milit. Ank. 

... 

• 
Com. Ach. Mia. Def. Nat. Anlt. 

973 75 Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
1831 50 ... 

1228 50 
4273 50 

28132 50 
53823 -
6063 75 

51597 -
5049 -

10205 -
3881 25 

360 -
• 810 -

576 -
864 -
576 -

1620 -
1620 -
2088 75 
2190 -

Com. Acb. Milit. Samsun 
Com. Ach. Milit. Gelibolu 

> 
) 

> 

J 

C. A.- Command. Milit. Fındıklı 
> 

Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 

Com Ach. Milit. Sarıkamış 
Com. Ach. Milit. Gaziantep 

> 

> 

• 

) 

• 
J 

18·9·41 
18-9-41 
19-9-41 
16-9-41 
16·9-41 
16-9·41 
17·9·41 
22·9-41 
22·9-41 

27-9-41 
29·9·41 
29-9-41 
29-9-41 
2'1·9·41 
29.,_41 
29-9-41 
17·9·41 
17-9·41 

25-9·41 
29-9-41 
21}·9·41 
29·9-41 
30-9-41 
30-9-41 
30-9-41 
l· 10-41 
1-10-41 
1-10·41 

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

11 -
15 -
15 30 
16 -
17 30 
18 30 
18 -
11 ~ 
11 30 

10 -
9-

14 -
16 -
9-

14 -
16 -
9-

14 -
16 -

caktır. .0,ı" 
2 - Muhammen bedeli lllSOO lıra ve muvakkat teıP1 

ra 50 kuruştur. ·ıll~ 
3 - Ev.af ve husu~i şartlar Ankara, İstanbul Lv, jcııı 

Al. Ko.larında fÖrülür. ıl 
4 - Eksiltmesi '.j-10-941 Cuma iÜnü saat 11.30 da >':~/ 
5 - Taliplerin belli a-un ve saatten bir saat evvel te 

1 

larını Ko.na vermeleri. 

SUmer Bank Birleşik YUn ve Sunllpek 
MUessesesi MUdUrlUiUnden : 

Sümer banka ait Unkupanı değirmeniade: 1,11~1i 
A - Takriben 85 metre murabbaı sathı teshininde 

11 
O 

altı atmosfer tazyıkli sattte takribi 2000 kilo buhar veret 
B - 150 ve 250 beygirlik (Taodem) tipiade iki ade 1~ 

kinesi bulundukları yerlerde teslım edılınek şartila saUŞ' ~f,ı 
Kapalı zarf usulıle talıbinc ihale edilecek olan ou te:ı 

kineleri satın almak isteyenlerin teldilıerini ı2 E.ylOl 9 5 ı~ 
günü saat 14 de kadar lstanbulda. Katırcıoflu banıııı~ ııl'r 
daki Sümer bank birleşik yün iplı~ı ve dokuma· ve !)il 

katarı müessesesine tevdi etmiş buloomaları lazımdır. ·~•t 
Muvakkat teminat akçesi 1087,50 ha olup kati tedl' i~ 

meblağ ihale tarihinden itibaren nihayet 2 gün zarfıııd• 
iblağ olunacaktır. 

Süme bank ihaleyi yapıp ya,. makta malı.tardır. 

Bu kazanlar parça parça da verilebilir. 

!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~vı~f 
imtiyaz Sahibi ve Yazı hleri Direlctöril: lSMAİ(... .,J 
Bu1ldıtı yerı .. MUaak••a Matbeeaı,. lıll' 


