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Türkiye için KuTU.1 
Ayhtı 4~0 

' 850 

' 1500 

Ecnebi memleketler ıçin 
~ Aylıtı 2700 

...___sA YISI 5 KURUŞ 

Günü geçen nushalar 
20 kuruştur 

üccar 1 

~q r llluklu ve 
u~ıuıerimiz 

KENBER 

• • * 
yı\.~ı\ 
} 16 LARDA pamuklu ve 

~ t l ~Ulllaşların pahalı) ığı 
cer · 

kı d 1nın noksanlıfı göze 
tıi~· '~ · İhtikar mevzuunun 
it ~Çtne rirmeyen öyle se
• ~. ediliyor ki çok defa 

~ t.~·ınütalenları haklı bul-
ft ti~:~ olmuyor. Tüccar ol

tl-
1 

er olsun hepsi de ay
~t arla pahalılığın sebebi
~t.'llıtyle izah etmeğe ça· 

ncı 
"• 

1 
hep ipı idai maddenin 

~ııı~t Pahalılığı. lkinci sebep 
'trıktc "e Yiin iplikleri isteni
rqn ka hazırlayabilmek için 
h.. dar s b' t . . • b ... tcd . a ı ıyı cıns o-
ttı,1 •rık edilmemesidir. Hıı
ııı.d;rıı:ıiştir ki kimyevi sa· 

~ '"•ltlerındeo olan boyala
~ •rıınızda zamanında lü· 

lı\ 
11 
ar stoku yapılmamıştır 
~•ların muhtelif çeşit· 

edilebilmesine zemın 
~ Iı.ıcllıüsaadekar olmamıştır. 1 

Ütı. \tcut boyaların da fır-
~ ı•ııla 

&t~ı r tarafından topla· 
bit~•nınası veya fiyatları· 
~ddtç nıisli yükseltilmesi 
%t, hazırlığını müşkülleş· 
'b ''(al 
~~~ d:rın bu yoldaki iddia-

}o~ k~crıiz değildir. Fakat 
Q~c kı her fabrika kendine 

~ •hr ıı:ıiktarda boya stoku 
ı, li 1Yatkarlığıodıı bulun-

t.. ele d- . . . ) \tah unya vazıyetının 

b. ~&p aınet kesp ettiğini 
~~ dttnıekte oldu~una ya· 

t e 1 
~ n er icap eden ted-

~t ~~ta gecikmem;ş!erdir. 
e~t oya noksanı kısmen 

t• • Uııb .. h· • lr, z " ıs olmamak la-
1' f,br·{a boya ticarethane· 

1 b alara verecek mal 
tıı_n kşka bir işe yarama· 
Pıiııi llınaş boyalarının he-

11\tııı in fabrikalar tarafın-
, a ın 

trıış olduğunu gös· 
t~ ı.. 

~ ~· b 1•ııu 0 Ya yüzünden fiat· 
~tı( e Yük ekli"i icap etti-
~ llıUh· ı; 

ı.: ~ ıeı·'lll !arklar olma-
~ııı ır. Hatta olııa bile 
, . Yııtd 2 . • . 
~ •cap e O ıla 25 ı geç· 
~ 11l'ıt eder. Pamuk ve yün 
(' lıdince b . l' '-1 . 
~ A." u ıp ı~ erın 

l'ıııtt 111
Padan gelmesinde 

llı~~ıı~:~lur çünkü bütün 
\!, 1Pll~ı a kullanılan hep 
~1 l,ı~ie~dir • Yerli ipliğin 

ll•nııık c az.dır. F nkat ma· 
b ~ b,li Ve Yiin yerli ola
~tııı11 :~ ietirilebiliyor, şu 
-'lı1 1 ktarını ve randı· 

t. llıalt <rn • - k-... yrı mum un 

' s '~•I· llıtıtr B . 
tı ~ita b ank fabrıkaları 
ti~, ,,. Uluncnak kabil ol

ıııu "'ne d' 
~, tı'tscf . ı~cr küçük ıa· 
~ ''l''•lc ~rı Ve iplik tezgah-

•ı11/tt1cn 1 Plık miktarını ar· 
~I ~Ct A.:Ürnkün olmasın. 

•r1 bu i ~na ve Kayseri 
şı kol•ylıkla tan· 

EKONOMiK HABERLER 

Müteahhitlere Benzin • 

Belediye ve vilayet inşaatını 

deruhte eden müteahhitlerin 
benzin ihtiyaçlanııı karşılamak 
üzere muayyen bir nisbet dahi
linde ve mahalline sarfedilmek 
şartiyle reımi inşaat müteahhit· 
lerine benzin verilmesi karar· 
laştınlmışhr. 

Vergi kanunlarına tadilat 
Ankaradan bildiriliyor : Maliye 

velciileti muhtelif verıri kanunla
rının tatbikatından aldığı netice· 
ler üzerine bazı verri kanunların· 
da tndiliit yapılmasını ka.rarlaş
tırmış ve bir kanun proiesi ha· 
zırlamağa başlamıştır . 

Yapılacak tadilatta halen alın· 
makta olan vergi miktarlarına do-
kunulmıyacak, yalnız tarh, tahak
kuk ve tahsil şekilleri gerek me· 
murlar, gerekce mükellefler için 
basit ve son derecede kolay bir 
şekle soku l muş olacaktır. Bu ara· 
da bazı vergilerin birleştirilmeleri 
ihtimali de vardır. 

Yeni fıstık mahsulü 
Gaziantepten bildiriliyor: 
Fıstık tarım satış Kooperatifle· 

ri birliği, bu sene fıstık hasılatı
nın piyasada tam ve hakiki na· 
zımlık rolünü ifa için icap ed~n 
tetbirleri almış ve teşeDbüse geç· 
miş bulanmaktadır. 

Birlik idare heyetince verilen 
karara göre bu sene birlik ortak
larından alaca2'ı fıatıkiara verece· 
ği barem fıatını daima piyasadan 
yüksek tutmıya çalışacaktır. 

Barem fiyatından ~eçen sene 
kooperatiflerce kesilen yüzde beş 
sermaye karşıhtı bu sene kesil• 
miyecek\ir. 

Hıyam, İncesu, Arıt, K_?oper.a
tifleri açılmış memurları gonderıl· 
mıştir. Ortaklar mallarını Antebe 
kadar getirmiyerek ba~lı bulun· 
dukları kooperatife teslim edecek 
ve barem fiatlarını deı bal ala· 
caldardır. 

Yabancı dövizlerin vasatı 

çek fiyatleri 
Biriııciteşrin ayı içinde nazarı 

itihara alınmak üzere boruda 
kote olan ve olmıyan dövizlerin 
vasati çek fiyatları tesbit edilmiş
tir. Sterlin 522,25 kuruş, aolar 
13062 kuruş, İsviçre frangı 
3038,50 pezeta 1289, yen 3099,50 
İsveç kronu 3087, rubi 3~04,75, 
registermark 21 .0905, Uanımarka 
kronu 24.4593, Norveç kronu 
28.7983, arnavut frangı 41.4849, 
Hongkong doları ve Ariantin 
pezesi 32.6675, Riyal 7.3970, 
ruble 24,5994 Çek kronu 5.1932, 
Mısır lirası 5.3608, Kıbrıs, Fılis-
tin ve Irak lirası 5.2ı68, Paris 
üzericden Suriye lirası 0.5919, 
Lion üzerinden Suriye lirası 
0.5942, Merkez Bankası alış rn· 
yici üzerinden altın sterlin 10.'l389 
Londra altın rayici üzerinden al· 

zim edebilirler. Nasıl ki şehrimiz
de kurulmuş yabancı bir firmanın 
şuradan buradan toplattığı pamuk 
ve yün kırpıntılarından imal et
tirdiği pamuk ve yün ipliklerile 
Avrupa kumaşları ayarında ku
maşlar yaptığı göz önüne alına· 

cak bir misaldır. 
Yerli mensucat imalathaneleri

nin de ayrı yoldan giderek İplik 

imal etmelerine imkan olduğuna 
göre istihsal masrafları da az o
lacağından daha ucuz fiyatlarla 

pamuklu ve yünlü kumaşların te

mini kabil olabilir. 
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20 - Eylo\ - CUMARTESi 

Ank. Lvz. SAK 
Eşya aak.li 1890 

Ank. Valiliği: 
8eazin 1890 

1 
lst. Komut. SAK 

Türlü ve ayşo katlın fuulye konıerveıi 
1902 

Telaiz ve işaret iıluyonu in~. 1901 
Oto malzemeıi 1899 

SAK K D . . aşıınpaşa cğırmenı: 
Askeri Fabrikalar U. Müd. 

Küçük Yozialta yap. inş. 1889 

Bolayir Ask. SAK.: 
Sıtır eti 1891 

Bolu Orman Mekte9i Müd.: 
"1uatel f erzak 1896 

Bursa Orman Mektebi Müd.: 
Er:ı.ak \'e mahrukat 1902 

Çanak. Aık. SAK.: 
Kundura 1894 

Devlet Orman işletmesi 

Keremali Revir Am.: 
Otlun nakli 1895 

Deniz Lvz. SAK 
V akıta 1901 

Erzurum Ask. SAK.: 

Saman 1890 

Eskişehir Ask. SAK 
Foueptik çukurları yapt . 1819 

Aband 

tın ıterlin 10.'2830, Merkez Ban
kası alış rayici üzerinden nltın 

Rayşmark 0.5012, Merke:ı:. Banka
sı alış rayici üzerinden altın pen
gü 0,3680, Merkez Bankası alış 
rayici üzerinden altın lsviçre fran-
2ı 0.2832, ihracatta Rayşmark 
5050, ithalatta Rayşmıırk 50.76 
kuruştur. 

Demir ·ithalatçıları kar 

nisbetlerini az ~ularak mal 

getirtmiyorlar 
Demir ithalatçıları bir toplantı 

yaparak hariçten getirilecek de
mirlerin miktar, cins ve fiyatları 
üzerinde görüşmüş lerdir. 

Öğrendiğimize <'Öre, bazı t üc
carlar Avrupadan retirtirip piya· 
sada satılacak demir ve demir 
eşya için tesbit edilen kar had
dini az bulmakta ve bu nisi>et da· 
hilinde mal getirtemiyeceklerini 
söylemişlerdir. 

Buğday nakli 1896 
Konya Ask. SAK 

Koyun eti 1888 
M. M. Vekaleti: 

Binek otomobili 1901 
Elelı trilc. mıılzemeai 1890 
Çnnlurıda yap, İnşaat 1889 

Polis Enstitüsü Müd.: 
ileten iti ve duvar inı. UH3 

Samsun Ask. SAK 
K. ot 1888 

Söke Ask. SAK 
Patlteıı 1890 

Sivas ieden Terbiyesi 
Başk. 

Kayak evi tamiri 1901 

Trabzon Belediyeıai: 
Beton piyade kaldırım ioş. 1901 

Urfa Ask. SAK 
K. faaulye 1888 

Bölge 

Tüccariardan bir kısmı Ticaret 
Ve!...iuetine müracaatle kendilerine 
ayrılan kar haddinin fazlalaştırıl· 
masını istemişlerdir. 

Ticaret Vekaletinden müsait 
cevap geldiği takdirde ithalata 
başlanacaktır. 

Türk·Macar ticaret anlaşması 
Macaristandaıı ıehrimize gel

miş bulunan Macar ticaret ata· 
şesi Caky piyasamızda hususi 
takas · sureti le alınııcak malların 
miktar ve fiyatları hakkında mü· 
zakerelerde bulunmak • üzere An
kara ya ıidecek. 

Macarların en ziyade almak is
tedikleri pamuk döküntüsüdür. Bu 
cins pamuklardan 1000 tondan 
fazlası için Macaristandan talep· 
ler vardır. 

Gönde'Teceğimiz bu mallara mu· 
kabil Macariıtandan kösele, elek
trik levazımatı, ampul getirile
cektir. 

UNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

• D. D. Yolları Satınalma Komisyonundan: 

Tarsusta yaptırılacak istasyon binası inşaatı kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuşturr. Bu inşa11tta döşeme 
ve lentolnr için muktazi demirler idarece verilecektir. 

Bu işin muhammen bedeli 60000 liradır 
isteklilerin bu işe ait şartname ve sair evrakı D. B. yollrrı ARka

ra ve Adana veznesinden 300 kuruş mukabilinde alabilirler. 
Eksiltme 3.10.9.U tarihince cuma günü saat 16 da Ankarada O. 

D. Yolları y&l dairesinde toplanacak merkez 1 ci komisyonunca ya· 
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile birlikte 
aşağıde yazılı teminat Ye vesaiki ayni gün ve saat 15 e kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lfızımdır : 

a) 4250 liralık muvakkat teminat. 
b} 2490 sayılı kanunun tayin ettigi vesikalar ile bu iıe mahıus 

olmak üzere Münakalat Vekaletinden alınmış ehliyet vesikaaı, ehliyet 
vesikası için ihale tarihinden en a:ı:. 8 gün evvel bir istida ile Müna· 
biat Vekaletine müracaat olunması. 

Sıvas lskert Satmalma Komi yonundan : 

Dıkimevi inşaatından noksan kalan pencere, treluvar merdiven ve 
sair kısımlarının inşası işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 11 .Birinci teşrin 941 cumartesi günü saat 11 de Sıvaıta 

komiıyonumuzun bulundufu mahalde yapılacaktır. 

Bu işe ait muhammen keşif bedeli 36318 lira 32 kurat .ı., ilk 
teminatı 2723 lira 88 kuruştur. Şarnameıi Ankara, lıtan'-al LY. &air· 
likleri Sıvas satınalma komisyonlarında her fÜn göriilür. ltteldileria 
teklif mektuplarını bir saat evvel Ko. na vermeleri. 

Ankare Vallllllnden : 
Keşif bedeli 1568 lira 20 kurıış olan Beypazarı kuuı hıaı•ıi Wa• 

re dispanser binası tamir ettirilecektir. 
29.9.941 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ihalesi yapılaeaktır. 
Tıliplerin mezkOr gün ve saatte teminat bedeli olan 117 lira 60 

kuruşu hususi muhasebe veznesine yatırdıklanna dair mak'-ada ltera· 
ber viliyet daimi encümenine müracaatları ve plan ve fU'lDa••Jİ 
ıörmek iıtiyenlerin de vilayet sıhhat müdürlüfüne müraeaatları. 

Antalya Nafıa ln,aat Koml•yonunll•n ı 
Eksiltmeye konulan iş : Antalya-Burdur yolunan 21+800-S3+00I 

ıncı kilometreleri arası tamiratı esasiyesi. 
Keşif bedeli 1220i lira 65 kuruştur. 
Bu· iıe aid şartname ve evrak şunlardır. 
Keşif. 

Hususi, f-.ni şartname. 
Grafik. 
Şartname. 

Mukavele projesi bu evraklar Antalya Nafıa mllcllrll~ f6rl• 
le bilir. 

Eksiltme 1.10.941 de çarşamha ıilnil ıaat 11 de Antalya4a Ymi• 
kapı caddesinde Nafıa Mildürlü~ü binasında kurulu AatalJ« Naha la• 
fa&t Komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usulile ve vahidi fiat ü.zerindea ra,.ı.o.kbr. 
E.kıiltmeye i'İrebilmck için isteklilerin 915 lira 6S ·karqlak' . m.

vakkat teminat yatırmaları ve bundan başka aşafıelaki nalkalan ibraz 
etmeleri şarttır . 

Bu işe girebilmek itin Naha Müdüriyeti ehHyet kemiıyoaaaüa 
alınmış müteahhidlik vesikası. 

Cari seneye ait Ticaret Od&1ı vesikası. 

• • * Eksiltmeye konulan iş: Antalya-Burdar yolanaa S3+008-
40+ 000 inci kilometreleri araaında yapılacak tamiratı ...a,.,. aiti. 

Keşif bedeli 19266 lira 80 kuruttur. 
Bu iıe ait şartname ve evrak ıunlardır: 
Keşif. 

Hususi, fenni şartname. 
Grafik 
Şartname 

Mukavele proiesi c hu evraklar An tal ya Naha Mat11rlııtatle 

ıörülebillr. 

Eksiltme 2. 10.941 perşembe füntı saat 11 •e Antal1a Yeoia,. 
caddeıinde Nafıa Müdürlütü binasında kurula •Antalya Nafıa l ..... t 
Komisyonunda• yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf uıulü ile ve vahidi fiat lseriacien ,., .... 
caktır. 

Eksiltmeye rirebilmek için isteklilerin 963 lira 34 k•rqlllk ... 
vakkat teminat yatırılması ve bundan başka aşatıdaki vealkaları ibru 
etmeleri şarttır. 

Bu işe rirebilmek için Nafıa Müdüriyeti 
alınmış müteahhitlik vesikası 

Cari aeneye ait Ticaret Ociaıı vesikası. 

ehlir•t Koaiqeıauclaa 

Askeri Fabrikalar U. MU~. Merkez S•lln•l•a 
Koml•yonund•n : 

Merkezde yaptırılacak inıaat : 

Keşif bedeli 4707 lira olan yukarı.,& yazılı inşaat Aıkeri Fa~ri

kalar umum müdilrlüg-il satın alma kemiıyonunca 3.18.941 tarilüa• 
cuma günü uat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasızdır. Taliplerin muvakkat teminat elan 353 lira 2 
kura,ıa komisyona müracaatları. 

latan bu ı Elektrlk. Tr• mvar ve TUnel l9lat111alerl 
Umum MUdUrlUIUnd•n : 

Keşif bedeli 13.533,05 lira tutan Büyükderede Abarayda ve Ka
dıköy Bahariyede inıa edilecek 3 adet muhavvile merkeai İDfUl iti 
açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. 

Eksiltme 2.10.941 perşembe rünll saat 10 da Metr• hanının 5 iooi 
katında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1014,89 liradır. 
isteklilerin parasız olarak verilmekte elan şartaaaeleri Levua .. 

dan almaları ve kanUDi vesikaları ve muvakkat teaaiaatlan ile illa .. 
dilen güo ve saatte komisyonda ha:ı.ır bulunmalan. 

l.tlanbul Beledlre•lnllen: 
Hüriyet Tepesi Kitıtbane sırtlarında yapbnleaak toprak bafri ve 

idi kaldırım inıaatı açık eksiltmeye koaalmaıtar. Kqif W.li 2621 
lira 75 kuruş ve illt teminatı 197 lira 16 kuruıtar, K9fif ve tartaa• 
me zabıt ve muamelit mUdilrliltii kaleminde görtılebllir. 

İhale 3.10.941 cuma ırilnu ıaat 14 de 4iaimi eacilm11cie 7apılacak· 
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 

l
8 gün evvel Belediye fen iıleri müdürlüfüne mlracaatla alacakları 

fenni ehliyet ve 941 yılına ait ticaret oduı veaikalarile ihale rlal 
muayyen saatte daimi eooUmen.&e bulunmaları lllllldar. 

-
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
2490 sayılı kanunnn tayin ettiği vesiknlnr ile bu işe ınabso•rret 

mak üzere Münakaliit Vekaletinden alınmı~ ehliyet vesilcssı, . eh M 
vesikası için ihale tarihinden en az 8 gün evvel bir istida ıle 

Cloıl Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 
ln .. •t. Tamirat. Nafıa ltl•rt, Malzeme, Harita 

Urla iskele okulu tamiri 
Çeşme Namik Kemal okulu tamiri 
Ank. istuyonunda yap. motörlü tren raraii inş. 

hart. 6~0 krı.) 
Trottoar inıası Cebeci hastanesi binalan arasında 
Benzin deposu inıau 50 tonluk 
Ank. A.k. doktor tatbikat okulu muhtelif şubelerin· 

de muhtelif tadilat yapt. 
Cebecide hukuk mektebi yanındaki sok. teprak tes· 

viyeıi ve nakli ifİ 
Hacettepe dahili yollarına fer,ettirilecek kırma taş 

ve silindirai işi 

Mürşitpuıar ve Akçakale i&tasyonlarında yaptırıla· 

cak ambar ve idare binası memur ve loiman 
v. s. inş. (şart. 150 k.) 

aç. eks. 

• 
kapalı z. 

paz. 
kapalı z. 
paz. 

aç. eks. 

> 

par:. 

633 66 
402 68 

130000 -

1509 95 
11348 90 
12323 -

2640 -

2868 -

170000 -

!Elektrik Havagazı-Kalorlfer (Tesisat. ve Malzemesi) 
1 

Sivasta e1ektrik tesisati ve asansör işi (şart. 176 krş.) kapalı z. 35199 -
Dizel dinamo irnbu: 1 ad. paz. 11500 -

ll'lensucat, Elblse, Kundura Çama,.,, • · •· 
Melbusat: 4 kalem 
Hava reori harici elbiselik kumaş: 3000 m. 
Yiln battaniye: 2500 ad. 
Çarık: 15000 çift 
Havlu: 10000 ad.·mendil: 16600 ad. 
Çama~ır: 6500 tak. 
Tire çorap: 13400 9ift·yün çorap: 3600 çift 

paz. 

> 

kapalı z. 
paz. 

• 
Matbaa ı,ıerl Kırtealr• · Yazıhane Levazımı 

Defatir ve evrakı matbua: 44 kalem aç. eks. 

Nakllr•t. Bo,altma, YUkletme 

Kereste nakli: 2600 1113 

Mahrukat, Benzin, Makine r•llar. . 
Lavemaria kömüril: 50 t. 

Mateferrlk 

par:. 

•••• 
pa.z. 

Laa1Da makinesi muhtelif tip: 8250 ad. kapalı z. 
Maslakta prevantoryomda buluoan ıu motörtı tamiri pu.:. 
Demir perçin çivisi: 10 t. ,. 
Dosya kutu yapt. ıiyah bezle kaplı: 200 ad. aç. ekı. 
Teniz topu: 108 düzüne (tashih) 

Eıaek, Zahlre, E.t, Selıtze, w. •· 
Sıtır eti: 96 t. 
Koyun eti 
Sadeyağı: 29 t. 
Toz teker: 16 t. 
Sabun: 14 t. 
K. faıulye: 25 t. 
Beyaz peynir: 8 t. 
Zeytinyatı: 2 t. 
Nohut: 25 t. 
K. ot: 118 t. 
Saman: 108 t. 
Tuzsuz tereyafl: 6 t. 
Süt: 26 t. 
Yotu~t: 4 t. 
Limon: 6000 ad. 
Keame makarna: 9 t. 
Çubuk makarna: 9 t. 
Ka~ar peyniri: 4 t. 
K. kayısı: 3 t. 
Şelıııriye: 4 t. 
irmik: 500 le. 
Plrincunu 500 k. 
Çay: 151 k. 
K. mercimek: 10 t. 
Sadeyafı: 10 t. 
Patates: 122.760 k. 

paz. 

• 
• 
> 

• 
• 

> 
J 

> 

.. 
> 
> 

" • 
• 

> 

• 
• 

• 
> 

kapalı z. 

• 
Et, ıadeyatı, zeytinyatı, tereyaf, yaş ve kuru aebze aç. eks. 
Saman: 18 t. paz. 
K. ot: 21.7 t. ,. 
Karamaıı koyun eti: 20 t. 
Sıtu eti: 12 t. 

• > 12 t. 
Bulrım 104 t. 

> 52 t. 
> 255 t. 

(B Müzayedeler 

> 

• ,, 
• 
• 

Odun kapalı z. 
Çekiç, kerpeten, demirci körüfO, bakır maşraba, paz. 

bakır kazan, satır, süt makinesi v. ı.: 17 kalem 

2951 -
20550 -

beh. 10 50 
15500 -
11150 -

8450 -
10000 -

2260 -

t. 18 32 

8800 -
286 -

10000 -

18000 -
17500 -
29000 -
7840 -
7700 -
6250 -
5600 -
1600 -
3000 -
7080 -
2160 -
9000 -
3900 -
800 -
600 -

3600 -
3600-
4800 -
2400 -
1600 -

175 -
320-

1050 -
2500 -

15500 -
6138 -

810 -
1193 50 
k. o 58 

30200 -
15600 -
38250 -

Teminat Müracaat yeri 

47 92 lzmir Vilayeti 
30 20 > 

7750 - D. D. Yolları Ank. 

- - M. M. Vekaleti SAK 
851 18 • 
924 25 > 

198 - Ank. Belediyesi 

215 10 • 
9750 - Toprak Mahsulleri Ofisi Ank. 

2639 25 M. M. V. SAK 
862 50 Deniz Lvz. SAK Kaumpaşa 

221 33 Gümrük Muhafaza SAK lst. 
3082 50 M. M. V.. Hava SAK 
1575 - M. M. V. SAK 
1163 - İzmit İıtasyon Oteli Ask. SAK 
167ı 50 Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
1267 50 • 
1500 - • 

177 75 lst. Vakıflar Müd. 

- - Sarıkamış Aık. SAK 

138 - Ank. Ln. SAK 

660 - D. O. Yolları Haydarpaşa 
43 - Tophane Lvz. SAK 

1500 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

2706 -
262S -
4350 -
1176 -
1155 -

Beden Terbiyesi U. Müd. Ank. 
> 

Çankırı Aık. SAK 

• 
J 

> 

" 
937 50 
840 -
240 - . 
550 -

• 

> 

1062 -
3.!4 50 

1350 -
585 -
120 -
90 -

540 -
540 -
720 -
360 -
240 -

26 25 
48 -

157 50 
375 -

1163 -
460 35 

121 -
179 03 
870 -

• 
• 
> 

> 

> 

• 
> 

> 

• 

• 
• .. 
• 
> 

En.urum Aslc. SAK 
Kırklareli Ask. SAK 
Usküdar Kız Enstitüsü Müd. 
Tophane Lvz. SAK 

J 

> 
lıt. Komut. SAK Fındıklı 

> 

4680 - Ardahan Ask. SAK 
1170 - > 

2869 -- > 

lst. Vakıflar Direk. 
Ank. Lvz. SAK 

Günü Saat 

2·10-41 
2-10-41 
6·10-41 16 -

20-9-45 12 -
7·10-41 15 -
23-9-41 11 -

3·10-•U 10 30 

3-10-41 10 30 

3C-9-41 15 -

6· 10-41 11 -
23-9·41 15 

3·10-41 
22-9-41 
22-9-41 
6-10-41 
30-9-41 
30·9·41 
30-9-41 

11 -
10 45 
11 -
16 -
14 -
14 30 
15 30 

nakaliit Vekaletine müraccat olunması. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarT alat, Hastahane Lvz. 
M. M. V kil ti Hava S tin im Komi yonund•" 1 

121 kalem ilaç ve sıhhi malzeme pazarlıkla satın alınacaktır· rr 
Mahammen bedeli 9500 lira o1up kati teminatı 14l5 liradır· k•• 

zarlığı 23.9.941 salı günü saat 11 de Ankarada hava satın aJııı• ~. 
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi kemisyonda görül"bilir. lstt 

!erin muayyen gün ve saatte komi yonda bulunmaları. 

lstanbul V klfllr Dir ktorlUğUnden 
Cinsi Miktarı Muhamme bedeli ilk teminatı 

lira lira kuruş 
Gaz bezi 20000 4500 337 50 ,ıı 

Guraba hastahanesıle hastahanede yer almış bulunan Tıp f 11k6 

s~riyahııa lüzumu olan mikt~rı yazı lı gaz. ~ezi açık zarf usulılei f 
sıltmeıe konulmuştur. lhalesı 6.10.9 H tarıhıne müs dıf pazarte5 ~' 
nü saat 15 de lstanbul vakıflar baş'llildürliiğü bin sında topları•" ır 
misyonda yapılacacaktır. Şartnameler her gün Lv. ltaleminde f 0' 

bilir. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve ~alz.) 

lstanbul H va Mmtaka Depo Amlrli!llnden : 
1000 kutu Volkan marka sıcak kaynak satın alınacaktır. 

1 
Kati teminatı. olan_ ~58 liranın Bakırköy malmüdürlüğüne 1:ı; 

rılarak makbuzu ıle bırlıkte 30.9.941 salı günü saat 14 de Ye~ 
Hv. Mnt. Dp Ar. satıoalma komisyonunda bulunmaları. 

Ankara Beledireeinden : . ıe 
Su işleri için alınacak bir adet elektro pompa ırupunıı . ıs~ 

çıkmadığına binaen meskQr ihtiyaç bir ay içınde pazarlıkla t aıııı 
nacaktır. 

Muhammen bedeli 1615 liradır. 

Teminatı 121 lira 13 kuruştur. 
0 

Şartnamesini görmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her giiP eti 

men kalemine ve isteklilerin de 23.9.941 salı ıünil saat 

lediye dairesinde müteşekki1 encümene müracaatları. 
16-10-41 15- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

24-9-41 15 -

19·9·41 16 -

7-10-41 14 30 
24·9·41 15 30 
30·9·41 15 30 
26-9-41 15 -
26-9-41 15 -

24·9-41 
24-9-41 
24-9-41 
24-9-41 
24-9-41 
24·9·41 
~4-9-41 

24-9-41 
24-9-41 
24-9·41 
24·9-41 
25-9-41 
25-9-41 
25-9-41 
25·9-41 
25·9-41 
25-9-41 
25-9-41 
25·9-41 
25·9-41 
25-9-41 
25·9·41 
25-9-41 
25·9-41 
8-10-41 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

YUks k MUhendls Mektebi Sabnalma 
Komisyonundan: ~·f 

Mektebimiz okulları için şartnamesi mucibince 1530 metre 
:zarf uıuliyle elbiselik kumaş alınacaktır. Beher metresi 7 ve il}J' 
minah 804 liradır. Eksiltmesi 2.10.941 saat 11 de yapılacaktıf· 
malümat için mektebe müracaat. 

Afyon Askeri Satınalma Komisyonundan: b 
Kt\palı zarf usu i~ le tksıltmeyı: kor.ulan 1:>.000 çift ıtizıneYe 1 

günü talip zuhnr etmediğinden 10. 9. 941 tarihinden i tibrıren k• ti 
40 ıncı maddesine tevfikan gene kapalı zarf usulile yeniden müıı•~' 
konulmuştur. 

ihalesi 30.9.9H salı günü saat 16.30 dur. , tt 

Talip olanların yüzde 7,'J teminat akçe&İ olan 12.500 }irı ıle. 
mektuplarının ihale saatinden bir 1&at evel komisyona vermeler• 

Devlet D. Yolları 4 Uncu işletme MUdürlUjU11d'",,ı 
Yalnız kumaşı idarece verilmek şartile işletmede mevcud bol 

astar, tela, kazelin, du2'me ve nlametı farika nümuneleri veçbi1' 
teahhid tarafından tedarık edilmek üzere 1450 takım elbise ""~ 
aded palt , 400 aded kasketin dıkt irilmesi kapalı zarf usulıle t 

meye konulmu,,tur. 
4 Eksiltme 6. 10. 941 pazartesi gıinü saat 15 te Kayseride 

işletme Mudürlüğü binasında yapılacaktır. 1 
Muhammen bedel bir takım elbisenin 12 ve bir paltontlO 

radır. 

Tek bir pantalonun 250 ve bir kasketin 150 kuruştur. ~ 
Bu işe girmek istiyenlerin 1638 liralık muvakkat teminat " 1 

ri ve k nunun tayin ettiği vesikalarile eksiltmeye girmeye ın•P'~ 
nuni bir hali buluornndığına dair beyannamelerini havi teklif dl~ 
larını ihale günü muayyen olan saatten bir saat evveline k•0 
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. A 
Bu işe ait muL:avele ve şartname projeleri Haydarpaşa, 

rarlarile 4 üncü lşletmo Müdürlüğilnden paras;z olarak verilir· 

Devlet Demlryolları Sabn ima Komlsyonund•:" 
Muhhmmen bedeli 55'.l5u lira olan tulum elbise imaline e 

11 
65 bin metre kumaş 2.10.941 perşembe günü saat 16 da kaP' 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. ı 

Bu işe girır.ek istiyenlerin 4012 lira 50 kuruşluk muvaklc•tıı 
nat ile kanunun tayin ettiti vesikaları ve teldiflerini aynı ıli 
15 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

1 

ı . ' Şrırtname1er 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve zınır 

lerinde satılmaktadır. 

13·10·41 
24-9·41 
23-9-41 
23·9-41 
23-9-41 
22-9-41 
~2-9-41 

6-10·41 
6-10·41 
9-10-41 

11 -
16 -
10 -
15 -
15 15 
15 30 
15 ~ 
15 30 
19 -
11 
11 -

* * • Muhammen bedeli 75000 lira olan 11000 adedi tolum, 15~ ı 
di caket ve pantalondan ibaret takım olmak üzere ceman 125

1 i4çi elbisesi 2.10.941 perşembe günü saat 15,45 te kapalı ıır 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

22·9·41 
26·9-41 ıs -

Bu işe girmek istiyenlerin 5000 liı alık muvakkat 
nunun tayin etliği vesikaları ve teklıflerini aynı gün 
kader komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara • Haydarpaşa ve lzBlir 
rinde satılmaktadır, 

Devlet Demlryolları ı,ıetme U. MUdUrlU§Unden: Eksiltme 6.10.941 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Ankarada "1 
M. M. Hava Veklleti Satlnalma Komlsyonu"d' 

11 tı 
Ankara istasyonunda yapılacak motörlil tren garaiı inşaatı kapalı 

ıutf \lsolile ve nhidi fiat fü~erinden eksiltmeye konmuıtur. Bu İn· 

ıaatta döşeme ve lentolar için muktazi demirler idarece verilecektir. 
Bu itin muhammen bedeli 130 bin liradır. 

İstekliler bu işe ait ıartname ve sair evrakı O. D. Yolları Anka· 
ta HIPHİntien 650 kurut aaaubilinde alabilirler, 

O. O. Yolları dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca ya· 
pılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile birlik· 
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni iÜD saat 15 e kadar ko· 
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

a} 7750 liralık muvakkat teminat. 

3000 metre bava rengi bari i elbiselik kuma, pazarlıkla ıı~•d' 
nacaktır. ihalesi 2ı.9.941 pazartesi günü saat 10.45 de Ao1'~ 
M, V. Hava Satınalms Komisyonunda yııpılacnktır. Tah~ııı U 
20.550 lira kati teminatı 3082 lira 50 kuruştur. Taliplerin b" 
kitte Komisyona gelmeleri. 



~ 

!~lO kuruş tah"Din edilen 2500 adet yün battaniye pa
~;nıcaktır. İbatesi 22.9.941 pazartesi günü aat 11 de 

~l.' V. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
1 teıninatlarile belli vakitte Komisyona gelmeleri. 

'1!, 'I H 
ı n b. va Sattn Alma Komisyonundan: 

o cıtç' 38oo . 1 muşambası pazarlıkla satın alınacaktır. Muham-
llllıb lıra olup katirteminatı 570 liradır. Pazarlığı 24 ey

Ya ~ güoü Hat 10,30 da Ankarada Hava Satınalma Ko· r acaktır. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. 
c saatinde Komisyonda bulunmaları. 

tire k 
'4 ava rengi subay elbiselik kumaş pazarlıkla satın alı· 

~•tar~ınen bedeli 6850 lira olup kati teminatı 1027 lira 50 
ı ... ıtı 22.9.941 pazartesi günü saat 10,45 te An\carada 
"'il K . 

t tu[ b ~ınısyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gıin Ko· 
e ılır. lsteklılerin ihale saatinde Komisyonda bulun-

MONAKASA GAIETESt 

1 t nbı.ıı L vzım lrli i a m im K•mi yonun n: 
Beher kılO$U 1a 9J kuru~ tahmin edilen 2500 kilo yataklık pamuk 

alınacaktır. Pazarlıklı ek iltın si 22.9.9 t1 P~zartesi günü saat 15 de 
Tophanede Levazım nmirliğı satın alma komisyonunda y.ıpılacaklır. 
Nilmunesi komisyonda görulür. Telipler ayrıca yataklık pamuk numucsi 
de teklif edebilirler. Kati teminatı 2l5 liradır. 

M. M. V. Hava S tin ima Komi yonundan: 
47 kalemden ibaret su tesisatına ait mal~eme pazarlıkla satın alı

nacaktır. Muhammen bedeli U820 lira 87 kuruş olup kati teminatı 
1773 lira 15 kuruştur. Pazarlığı 24.9.941 çarşamba günü saat 11 de 
Ankarada hava satınalma komı yon"'nda yapılacaktır. Şartnamesi ko
misyonda görüle bılir. isteklilerin muayyen gün ve ~anl te komisyonda 
bulunıııaları. 

* * * 177 kalem şevrole otomobili yedek malzemesi pazarlıkla sa· 

halı görüldüğünden 26.9.941 cuma günü saat 14 de pazarlıkla salın 
alınacaktır. 

Muhammen bedeli 18 bin lira olup ilk teminatı 1350 li radır. 
Şartnamesi komisyonda ve evrakı komisyonun bütün rarniz.onların· 

da vardır. 

Talip olanların belli gün ve saatte komiıyona relmeleri. 

Ankara Beledlyesfn llen : 
r . izlik hayvanatı için pazarlıkla 67 ton yolııf ve 750 kilo arpa 

alınacaktır. 

Muhammen bedE-lleri ceman 5081 lira 25 kuruştur. 
Teminatı 381 lira 9 kuruştur. 
Şartnamesini görmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her l'iln en· 

cümen kalemine ve isteklilerin de 23.9.941 salı t'ilnll saat 10.30 da 
belediye dairesiııde müteşekkil encümene müracaatları. 

SUmerbak SellUloz S nayll MU• ••••••lnden: tın alınacaktır. Muhammfo bedeli 8658 lirn 70 kuruş olup kati temi· 

a ~~::;:::~~~~!5!!:!!~~~~~=~::::!!"~'""".'.!!!!!!!~ 
1 

nah 1298 lira 81 kuruştur. Pazarlıgı 23. 9. 941 salı guoü saat 10,30 
ı, B" lı Uro ve ev eşyası. N u amba, Halıv. s. da Ank.nrada hava satın nlma komisyonunda yapılecaktır. Şartnamesi 

Müessesemiz memur, işçi lekantuının yedi aylık ihtiyacı o lan aıa· 
, ğıda miktar ve evsafı yazılı et ve ekmek, açık eksiltmeye k•nulmu~-

"'l(lde • komisyonda görülebilir. isteklilerin muayyen gün ve saatte komisyon-
Ye ~ııı Satınalma Komisyon Başkanhğ1ndan: da bulunmaları. 

lur. isteklilerin muvakkat teminatlarıyle birlikte 2~ eylül 941 per~embe 
günü saat 16 da müessesemiz müdürlü~üne müracaatları ilin olunur. 

LI. ~· llıd gard rop, dolap; masa ve s:ındalye cilası yaptın· 
trın ll'.ıe \re şartname her gün 2 numaralı kışlada görülebi
l(( Çankaya mnlmüdürlüğüne yatıracakları 27 lira, 60 ku· 

1 Js :t teıninat makbuzlariyle birlikte 25.9.941 perşembe 
e Ko. nn müracaatları. 

~i' ihtiyacı · • ·· · ki' f d 22 "<l(i ıçın mevcut numunesı şe ı ve evsa ın a a· 
nesı rn l k N- · · " k · l' tıın asa ı yaptın aca tır. umunesını gorme ıs ıyen· 

kur "'c isteklilerin Çankaya mal müdürlüğüne yatıracakları 
tll.ıı 41nk muvakkat temınat makbuzlarile birlikte 24.9.941 

u saat 15 de 2 numaralı kışlada komisyonumuza müra· 

na müra-

M. • v. Satınalma omlsyonundan : 
200 adet büyük ve 200 adet küçük reno - burçlariyle 100 adet 

N. S. U. motosıkletleri borcu ve 200 adet pisto pazarlıkla satın ah· 
nacaktır. Hepsine tahmin edilen fiat 3900 liradır. Pazarlıfı 24 eylal 
941 çarşsmbn günü saat 15 tedir. isteklilerin kanuni kati teminatla
riyle pazırlık gun ve saatinde komisyonda bnlunmaları. 

D. D mir Yollar1 işletme U. MüdUrlUğUnd n : 
Muhammen bedeli 8800 lira olan muhtelif tipte 8250 adet Lamba 

makinesi 7.10.941 salı gunü saat 15,30 dn Haydarpaşada ııar binası 

dahılinJeki komısyon tarafından kapalı zıırf usulile satın alınacakıır. 
Bu işe girmek istıyenlerio 66J liaalık muvakkat teminat kanunun 

tayin ettiği vesikalarla teklillerini muhtevi zarflarını nynı gün saat 
14,lO za kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe şartnameler komisyonda parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Muvakkat Asıari mik- Azami mik Cinsi Evsafı 
te. T. L. tarı Kg. tarı Kilo 
378.- 8400 11. 200 
204.- 2400 4.'200 
819.- 63000 84.000 

Sıfır eti 
Koyun> 
Ekmek 

Eekek ve tam yatlı 
Erkek ve hm ya21ı 
Beheri 960 l"•m 
ltelediye talimatına 

tamamen muvafık 

ve belediye narbı 
esas olmak üzere. 

Van Ask rl Sallnalma Komleyonundan : 
68 bin kilo sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Mu· 

hammen bedeli 16320 lira olup ilk teminat 1224 liraeır. Evsaf ve 
şn.rtnamesi Ko. da verilmektedir. ihıılesi 'l9.9.941 pazartesi ıünü eaat 
16 da Yanda Sa. Al. Ko. nun bulunduıu mahalde yapılacaktır. ls· 
tekliıerin mezkur günde saat 15 e kadar teklif mektuplarını Ko. na 
vermeleri. 

~. Tahta ve saire 

ıı ~:~alt. Tuzlası MUdUrlUğUnden : 

ı Erzak, Zahire, Et, S$ze v. s. 
Topkapı Malte sindeki S tin im Komlsyonund n : 

(DEVAMI DôRDÜNCO SAYFADA) 

( Emlak Alım Satım İşleri ) tı e
11 

lıyacı için 129 metre mikabı muhtelif eb'adda Kızıla-
15 lır, Pazarlıkla salın alınacaktır. Mctr~ mikabmın muhammen 
< lllU nıu\rakkat teminatı 4j6 liradır. Ebat listesi her gün 
çlrazQe ve İzmir Başmüdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 
~l bll'ıba günü saat on dörtte müdürlüğümüzde toplanacak 

az.ır bulunmaları. 

~at,y .. k 
llb 

1 
~me-B ma 

1~ lv. Amirtl Satmolma Komisyonundan 
~a~ t;ıhmıl ve tahliye işi yaptınlacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
ıy rtcsi ğünu saat 15,30 da ı ophı:ınede Lv. amirliği satın 
l':~U~da yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyonn 1 

ının bedeli 12,250 lıra. iik teminatı 918 lira 75 kuruştur. 

~~ ~yagları 

1

1 
~Q .. 

;'lı aş keri Satanalma Komfsyonufldan : 
~rfla O d f · ı· .. tQ ıatın alınacak olan 1.800.00 o una ıyat ga ı go· 

&~ 
1 

5.9.941 tarihinden itibaren 5.10.941 tarihitıe kadar pa
"l:J. n alınacaktır. 

~ ı tr~n bedeli 21.600 lira muvakkat teminat 1620 liradır. 
ııa saat 10 dan 12 ye, 14 den 16 ya kadar Maraş Sa. 

~~at~la~r=ı·~~!!!!!!!!!!!!!!::~~~::==::==:~!!'E!:!!::~~~ 
~ 
~ti.~. 1 tanbul Bel dlyeslnden: 
~~ıu ışleri için yaptırılacak bir adet romorkör ıçın alınacak 
l~ •t bir buhar makinesi ile bir buhar kazanı ve bunlara mü· 
1339~ k~palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuşlurr. Tahmin 
t Ilı lıra ve ille teminatı 1004 lira 63 kuruştur. Şartname 
, Uall'ıelat müdürluğü kaleminde görülebilir. lhale 2.10.941 

'ııı4~ilnn saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 

~;, fen ~•lthuz v•ya m ktupları, ihale tarihinden 8 gü~ e~vel 
tıl ışterı müdürlüğüne müracaatla alacakları fennı chlıyet 

" ına . • k 'b IA "le aıt ticaret odası vesıkaları ve anunen ı razı azım 

~~I t "csaikle 2i90 dumaralı kanunun tarif atı çevresinde ha
t~, ~1 teklif melduplannı ihale günü saat 14 e kadar daimi 

~ el 
ertıeleri lazımdır. 

t'~~lıt.~; 1'erbtye i Salln Alma Komlsy~nundan _ 
~tılli h l<.Q düzüne tenis topu alınacaktır. Talıp olanların nu· 

l 'at:ınılen 26.6.941 cuma günü saat 15 d~. Yeni şehirde umum 
nalına komisyonumuza müracaa lan ılao olunur. 

~~r11 ~"lt.1rurn mar Birlill ea,kanhfjından: 
~ td ~d, ııı:ıar birliğinin gösterece2i yerde muntazam bir suret

lt41 ~ ttek teslim edılmek üzere '22,< 14X16 ebadında 125000 
tv!u 'Palı z..arf usıılile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 15000 

' 1111 s~alı:.ltat teminatı ııı::ı liradır. Ekıiltme ve ihalesi 2 birin
~~ .1 Ptrşembc günü saat 15 de Erı.urum vilayet makamında 

t llat •rrı r bırıiği ıdar heyetı tarafından yapılacdktır. Taliple
~•l1ld ıtıektup veya makbuzunun ve Ticaret odası ve bu işe 

:Q b11 n alacakları ehlıyet \"esikalnrının eksiltmenin açılacağı 
"ııı ı saat evveline kadar teklif mektubu ile bcnaber başkanlı· 

trı il. 
~ an olunur. 

k.~P l 
"•ay e~ zım Amirliği Satınalma Komi yunundan 
~ tcı·oııda ınevcut nümunesine göre 10 bin adet arka çantası 
~ llp ~ 'atın alınacaktır. Beher adedine tahmin edilen fiyatı 3 ku· 
to dadubanımen bedeli 300 liradır. ihalesi 19.9.941 cuma günü 
lları, ır, Taliplerin kanuni teminatlariyle birlikte komisyona mü-

Pazarlıkla 80 ton nohut satın alınncaktır. Nohudun beher kilosu· 
nun muhammen bedeli 17,5 kuruş olup tutarı 14000 liradır. 

Evsaf ve husu&i şartlar Topkapı Maltepe askeri snlınalma komis
yonunda göı ülebilir. 

lhalesı 22.9.9H pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
Kati teminatı 2100 liradır. 

Gelibalu A keri tm im Komi yonu ndan : 

Aşağıda yazılı mevnddın pazarlıkla ckslitmeleıi 7.10.941 günü hi· 
zalarında yazılı saatlerde Geliboluda askeri salınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı 

Sadeyağı 

Malrnrna 
Şehriye 

kilo lira lira 
25,000 42,500 6375 
30,000 12,900) 
25,000 10,500) 3510 

ihale 
saati 
11 

16 

Maraş A keri S tmalm Komisyonundan : 

Kapalı zarfla eksıltmesi yapılacak olan 360 bin kilo sığır etine 
talip çıkmadığından 5.9.941 tarihinden itibaren 5. 10.941 tarihine ka· 
dar pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 97 ~oo lira muvakkat teminatı 7280 liradır. 
isteklilerin her gün saal 10 dan 12 ye 14 den 16 ya kadar Maraş 

Sa. Al. Ko. na müracaııtlan. 

,. * * J .125.0CO kilo kuru ota talip çıkmadığ'ından 5.9.941 tarihin
den itibaren 5.10.941 tarihine kadar pazarlıkln satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 26l50 lıra, muvnkkat teminatı 4218 lira 75 

~--....-sll-----------------Cinsi Kıymeti 

---- ----
Arsa 

Hane 

Arsa 
69 m2 

Arsa 
606 mı 

Arsa 
92 m2 

Hane 
5/2 his. 

Knyolu 
arsa 36 
m2 
Ahşap 

100 -

1800 -

60 -

2700 -

69 -

504 -

100 -

225 -

Teminatı Milracaat 
'Yeri 

Tarih 

------------ --- - --------
7 50 Karafümrük Avcıbey 1st. Defter. ~2.9.411) 

Mah. E. Kuyulu Sok. &. 

135 

ve 19 No lı 

Y enikapıda katip Ka
sım Mah. E. Septıtçi 

Y. Zındaıı deleo Sok. 
E. 49 Y. 11 No lı 

5 - Üsküdarda Y enimabal
lede E. Vaugınbağ"ı Y. 
Şetaret Sok. E. 42 Y. 

48 No 1ı 

202 50 Süleymaniyede Deve 
oğlu yokuşu Kebapçı 

hanı S. E. ve Y. 4 Nalı 
5 50 Kadıköy Hasanpaıa 

Mah. kızlarağa1t Sok. 
4/2 Mü. Y. 4/2 No lı 

38 - Samatyada imrahor lı
yas Mııh. E. Hacımanol 
Y. Manav Sok. E. Ul 

Y. 157 No lı 
7 56 Fatih Muratpaşa Mah. 

Kazgııni Sadi camii 

1 22.9.4115 

• 22.9.41 lS 

> 22.9.41 l S 

> 22.9..cı a 

, 22.9.41 15 

22.9.41 15 

2l.9.41 ıs 

kuruştur. hane 

çıkmazında 15 No lı 

17 - Ak aray Gureba Hilse· 
yinafa Mab. Şekerci 
Sok. E. 10 Y. 17 No 1ı 

ı 

isteklilerin her gün saat 10 dan 12 ye 14 den 16 ya kadar Maraş 2/4 his. 
49 50 Beyof lunda Bülbül Mah. Sa. Al. Ko. na mur'acaatları. Arsa 660 - 1 22.9.41 15 

lstan ul Belediyesinden 

Tahmin bed. lık tem. 
1416,45 106,23 Edirnekapı sıhhat merkezile Üıküdar Çocuk 

2887,50 

bakım evinin yıllık ıhtiyacı için alınacak 

pirinç, kuru ·fasulye, tereyağı sadeyağı sair 

erzak. 

:l16,57 Beykoz ağaçlama fidanlığı için alınak 15,000 
kilo arpa, 7500 kılo ot ve 7500 saman. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı mevad 
alınmak üzere ayn ayrı eksıtmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve 
muamelat ıoüdürlügü kaleminde görülebilir. ihale 2. l0.941 perşembe 
günü saat 14 de daimi encümende ynpılacnktır. Talıplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait ticaret odası vesikalarile 
ihale gliniı muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

1 tanbul Komutanhğı Satlnalma Komisyonundan : . 
650: 750 safi gramlık beher kilosuna 53 kuruş fiyat tahmin edi· 

len 25 bin kutu türlü ve 20 bın kilo kutu ayşe kadın fasulye kon· 
servesi 20.9.94 l cumartesi günü saat 11,30 da pazarlıkla satın alına· 

caktır. 
Muhammen bedeli 23850 lira olup kati lemir.ah 3577 lira 50 ku· 

ruştur. Şartnamesi her gun komisyonda görülebilir. l teklilerin belli 

gün ve saatte kanuni vesıkaları ile birlikle Fındıklıda satınalma ko

misyonuna gelmeleri. 

Erzincan Askeri Sallnalma Komi yonund n: 
600 ton saman kapalı zarfla eksiltmesinde teklif edilen fiyat pa· 

174,50 
m296/129 

his. 
Ev 1/4 675 -

his. 

Arsa 
24/48 

his. 

375 -

Arsa 102 =-
67,50 m2 

Serdar Ômerpaşa Cad. 
E. 145-147 Y. 125 127 

127/l No lı 

51 - !Jeyoğlu Kem~rbatun • 
Kalyoncukullutu Mah. 
Kömürcü Zeyııel ve Tu-
runç Sok. E. 10 Y. 

9,10 No lı 

'l9 - Mercanata Mah. Çak
makçılarda Sünbüllü 
han alt katta 11, 12, 

13 No lı 

8 - Beyotlu Bülbül Mah. 
:Serdar Ömer çalgıcı S. 
E. 83,85,28 Y. 75 No lı 

1 22.9.41 ıs 

1 22.9.41 ıs 

> 22.9.41 l S 

lstanbul jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Jandarma kundura atelyesi itin cins ve miktarı şart kafldında yar.:ıh 

on adet ayak.kabı makinesi montui dahil elduğu halde Taksi m Ayazpa• 
şad ki komisyonumuzda 22.Eylül.941 pazartesi rünü saat on ı.e~t•· 
açık eksiltme ile salın alııuıcaktır. Muhammen bedeli (2642) li
ra ve ilk teminat (198) lira (15} kuruştur. Şar t kitıdı komisyonumuzda 
her gün görülebilir. lstr k\ilerin ilk teminat makltuz veya banlia kefa· 
let mektubu ile muayyen vakitte eksiltmeye iştirakleri (7907) 4 -4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lşleri Direktörü: lSMAlL GlRlT . 
Buıldıtı yan °MUaakasa Mattaaa•ı lıtu\Ql 
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Tableau Synoptique das Adjudications Ouvartes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 

Jours Heures eıtimatif provisoire Cabier des Cbarges 

Adjudications au Rabais 

Constructlons-R6paratlon· Trav. Publlc•·Mat6rlel de Constructlon.·Cartographle 

Repar. route cebelle Urla Publique 633 66 47 92 Vilayet İzmir 2·10-41 
2-10-41 Repar. ccole Namık Kemd a Çeşme .,. 402 68 30 20 > 

Constr. raraıe train a la Statioo d' Ankara (Cah. Pli cach. 130000 - 7750 - Adm: Gen. Cb. Fer Etat Ank. 6-10-41 16 -
eh. 650 P.) 

Coostr. trottoirs entre les bitisses de l'bôp. Cebeci 
Constr. depôt de benzine de 50 t. 
9iv. modif. aux dif. rayons de l'foole d'applioatien 

medicale mllit. a Ank. 
Trav. terrasaement et transport terre a Cebeci 
Poıe pierreı cassees ıur routes inter. Hacettepe et 

cyliadrara 

Gre a l're 1509 95 
Pli cacb. 11348 90 
Gre a ıre 12323 -

Publiqae 
> 

2640 -
2866 -

Cooıtr. bitisse Adm. et bitisses pr. employeı et • Gre i gre 170000 -
loıementa ete. au Stations do Mürşitpınar et 
Akçakale (Cab. eh. 850 P.) 

E"ctrlclt6·Gaz·Chaffal• Central (lnatallatlon et Ma~rlel 
lnıtall. electrique at asceaıeur a Sivas (Cab. eh. Pli cach. 35199 -

176 P.) 
Groupe diynamo Diesel: 1 p. Gre a gre 11500 -

HabUl~n.ent • Chuıaaurea · Tlasua • Culr• 
Hahita: 4 lota 
Etoffa coul. az:ure pr. habita: 3009 m. 
Couverture an laine: ~500 p. 
~abota en peau de bufla: 15000 pairea 

i.aıuie·main: 10009 p.·mouchoir: 16600 p. 
Ling-e: 6500 cempleta 
Chauaaetteı en coton: 13400 paires, id en 

3600 paires 
laine: 

Gre a ırre 2951 -
> 20550 -
• la p. 10 50 

Pli cach. 15500 -

Gre a rre 11150 -
• 8450 -
, 100.00 -

851 18 
924 25 

Com. Aoh. Min. 9Cf. Nat. Ank. 
, 

20-9-41 12 -
8-10·41 15 -
2~-9-41 11 -

198 - Municipalite Ank. 3-10-41 10 30 
3-10·41 10 30 215 10 • 

9750 - Office Cereales Ank. 30·9·41 15 -

2639 25 C. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 6-10-41 11 -

862 50 Com. Acb. lntend. Marit. Kasımpaşa 23·9·41 15 -

221 33 
3082 50 
1575 -
1163 -

1612 50 
1267 50 
1500 -

Com. Ach. Com. Surv. Deuan. lst. 3-10-41 11 -
Gom. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 22·9-41 10 45 
C. A. Mi•. Def. Nat. Ank: 22-9·41 11 -
C. A. Milit. i l'hôtel de la Statioo (;-10-41 16 -

a lzmit 
Com. Ach. li>ir. Gen. Fab. Mil. Ank. 30·9·41 14 -

> 30·9·41 14 30 
, 30-9-41 15 30 

Traveaux d'lmprlmerle • P•peterle • Fournlture de Bureaux 
Reıiatreı et imprimeı: '44 lota Publique 2370 - 177 75 Dir. Valcoufs lst. 16·10-41 15 -

Tr•n•11ort • Charıement • 86charıement 
Tranıporh boiı de conıtr.: 2600 m3 Gre a ırrlı - - Com. Ach. Milit. Sarıkamıı 24·9·41 15 -

Combuatlble • Carburant • Hulles 
Charbon lavemario: 50 t. 

Dlvera 
Macbinu pr. lampe dif. typPs: 1250 p. 
Röpar. moteur eau H treuvant au Prövantorium a 

Maslak 
Cloaı riveı en fer: 10 t. 
Fabrication boitea eouverteı d'une toile noir pr. 

doııien: 200 p. 
BıUe pr. teooiı: 100 douzainea (rectif .) 

Provlalona 
Paille: 937 t. 
Fofo: 1125 t. 
Viande ae boeuf: 360 t. 
Kavouraa de viantle ile boeuf: 4800 k. {aj.) 

Viınde de boeufı 68 t. 
Proviıions et leiumea: 49 letı 
Pain: 68 t. 
Baurr9 2.5 t. 
Lentille1 varteı: 600 t. 
Poiı-olııiche: 250 t. 
Beurre: 20 t. 
Leotilleı vertea: 100 t . 
Viande de boeuf: 3948 t, 
Poiı·chicbe: 80 t, 
Paille: 18 t. 
Fofn: 21.7 t. 
Viande da mouton de karaman: 20 t. 
Viande de boeuf: l'.l t. 

J • : 1:2 t. 
Poia ebicbe: 39 t. 
Beurre: 50 t. 
Fein: 1620 t. 

• 1 1476 t. 
, : 1260 t. 
, : 1200 t. 
• : 1140 t. 

Viaoıie de boeufı 11.2 t. 
Viande ee mouton: 4.2 t. 
Paio: 8-4 t, 
f'oia: 706 t. (aj.) 

• 

1 

Gre a rre la t. 18 32 

Pli cach. 8800 -
Gre a rre 286 -

" 10000 -
Publique 

Gre a ırre 234'..25 -
>. 56250 -
> 97200 -
• 7980 -

Pli cacb. 16320 -
Publique 
Pli cach. le lc. O 13 

• > > 180 
• 120000 -
, 43700 -

Gre a ire 32600 -
> 20000 -

Pli cach. 1421280 -
Cre a r~c 14000 -

" 810 -
• 1193 !>O 
> le lıı. O 58 
J 

, 
Pli cacb. 5070 -

> le k. 1 51 
Gril l rrlı 64800 -

• 51660 -
• 44100 -
• 42000 -
• 39900 -

Pııblique 8400 -
• 2400 -
• 63000 -

Gri a ıro 41160 -

138 - Com. Ach. lntend. Milit. Anlc. 

660 - 1 era Exploit. Oh. Fer Etat H.paşa 
43 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

19·9-41 16 -

7-10·41 14 30 
24-9-41 15 30 

1500 - Com. Ach. t>ir Gön. Fab. Mil. Aok. 30-9-41 15 30 

1757 -
4218 -
7280 -
600 -

1224 -

789 75 
607 50 

Dir. Gen. Ligue Sportive Ank. 26-9-41 15 -

C. A. Lia-ue Sportive Ank. 

€em. Ach. Milit. Maraş 
> 

• 

26·9-41 15 -

5-10·41 
5-10-41 
5-10-41 

17 -
17 -
17 -

C. A. Reıriment 1 mois a partir da 4-9-41 
Surv. Douan. İzmir 

Com. Ach. Milit. Van 
C. A. Ecole Second. Balıkesir 

• 
> 

6750 - C. A. Milit. Maltepe de Topkam 

29-9-41 
29-9-41 
29·9·41 
29·9·41 
8·10-41 
7-10-41 
23-9·41 
22-9-41 
7-10-41 
22-9-41 
23·9·41 
23-9-41 
23-9·41 
2l-9-41 
22-9-41 
30·9·41 
3·10·41 
22-9-41 
22·9·41 
22·9-4l 
22-9·41 
22·9-41 
25·9-41 
25·9·41 
25·9·41 
19·9·41 

16 -
10 -
10 -
10 -
11 -
16 - . 
10 -
n
ıı -
10-
15 -
ıs 1s 
15 30 
15 30 
15 30 
16 -
16 -

3281 25 
4800 -
3000 -

56388 40 
2100 -

• 
• 
• 
• 

121 - Com. Ach. lntrnd. Milit. Tophane 

179 03 
870 -

380 -
51.125 -
4860 -
3874 50 
3307 50 
3150 -
2292 50 
378 -
204 -
819 -

3087 -

> 

> 

C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 
• 

Com. Acb. Milit. Maraş 
Com. Ach. Milit. Balıkesir 
Com. A8h. Milit. Karaköse 

> 

> 

> 

Oir. Gen. Sümer Bank 
• 
• 

Com, Ach. Milit. Bur1& 

9 30 
10 -
10 30 
11 -
15 -
16 -
16 -
16 -
16 -

1 

1E--------
ESKi FEYZIYE 

YATILI 1ş1 K 
YATISIZ LiSESi 

Nişantaşında Karakol karşısında ~lf 

Ana- ilk- Orta ve Lise kısımları var, 1 

Türkiyenin en eski hususi lisesidir. Kayıd ve tecdidi k~1' ,o& 
her fÜn müracaat edileltilir. Tarifname isteyiniz. Telefoll• 

(ÜÇÜNCÜ SAYFADAN DEVAM) 

lstanbul Beledlyeslnden: 

Tahmin bed. lllc lem. 

----- ---- . i~ 
425 00 31 88 Yıldız ltirinci pansiyonlu ilk okulu ıÇ 

cak 1000 kilo sut, 750 kilo yoğıart··~ 
. '" 4742 50 35!> 69 Yıldız birinci pansiyonlu ilk okula ıÇ 

cak 2000 k.ilo sade yağı, 1000 ~·1:'9! 
yağı, 750 kilo sabun ve 250 kılo s 

111 
4207 00 315 53 Yıldız birinci pansiyonlu ilk okulu ıÇ 

cak muhtelıf kuru erzak. .
11 

1176 00 88 20 Yıldız birinci pansiyonlu ilk. okulu iv' 
cak mubtelıf cinı yaş sebze. . ıı 

4060 00 304 50 Yıldız birinci panıiyonlu ilk okul~ ıÇ~J 
cak 6000 kilo dağlıç ve 1000 kılo ı~ 

1100 00 82 50 Yollar şubesi için alınacak :>0000 ~· 
memiş gürıea edunu. tı 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda ya'fJ 
1 

satın alınmak üzere ayrı ayrı temdiden açılt ekıiltmeye kofl~ a 
Şartnameleri Zabıt ve muamalat müdürlüğü kaleminde :1°' 
İhale 29-9-941 pazartesi ıünü saat 14 de Daimi Encünıend'41 caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 9 i' 
ait 1 icaret Odası vesikalariyle ihale ıünü muayyen saatte D• 
cümende bulunmaları. 

lat•nbul Komutanh§ı S ıltmalma Komisyen11f1d,1' 

Pazarlık ıünü talip çıkmıyan . aşağıda mikdarları yazılı aç 
saman 24.9. 94 l çarşamba rünü hizalarında y.azılı saatlerde ~ 
satın alınacaktır. Şartnameleri her ~ün komisyonda ıörillebilır• 
lilerin teklif edecekleri fiata iÖre belli rün ve saatte kati te 
rile birlikte Fındıklıda satın alma komisyonuna ıelmeleri. 

Cinsi Mikdarı Pazarlık zamanı 

Saman 75.000 kilo saat 10 30 da 
, 100.000 ,. > 11 - da 
• 100.000 > , 11 30 ea 

* * • Y ıııpılan eksiltmesine talip çıkmayan nşafıda miktar 
hammen bedelleri yazalı üç kalem saman döküm ve balyalı ~ 
~2.9.941 pazartesi günü hizalarında ıösterilen saatlerde paıarlı 
tın alınacaktır. Şartnameleri her ıün komisyonda göriileltili'· ol 
lerin belli ıün ve saatlerde Fındıklıda satın alma komiıyonll 
meleri. 

Cinsi 
Saman 

> 

> 

Mikdarı 

255 
302 

1270 

Maham bed. Kati teminat 
döküm balya 

lira lira 
7650 9560 
9060 11325 

38100 47625 

lira kr. 
1434 -
1693 75 
7143 76 

P•~ .. ~ 
sııt 1 

10 

11 "' 
ıı 

o. Beyazıt A&kert Satın Alma Komlayonund~-
40 bin kilo şeker pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedelı 

lira ilk teminat .llOO liradır. /J-
Pazarlıtı 22-9-941 pazartesi saat 10 da D. Beyazit Sa· 

da yapılacaktır. • 
İsteklilerin teminat makbuzlarile Ko. na müracaatleri 

Mara' Aakerl Satmalma Komisyonunda" 
Kapalı .ıı:arfla satın alınacak olan 937000 kilo samana taUP 

dıfınaan 5.9.941 tarihinden itibaren 5.10.941 tarihine kadar~,& 
aatın alınacaktır. Muhammen bPdeli 23425 lira muvakkat teın111 4 
liradır. İsteklilerin her gün saat 10 dan 12 ye kadar 14 teıı t 
kadar Maraş satıoalma komisyona müracaatları. 

Behkealr Askeri aatmalma Komlsyonund•" : 

Beher kilosu 3 kuruş 70 santim fiyat tahmin edilen bin to~ 
day un yaptırılmak üzere kapalı zaı f usuliyle eksilt meye çıkar• 

Eksiltmesi 4.10.941 cumartesi günü saat 11 de Balıkesir sıl 
komjsyonunda yapılacaklar. 1~ 

Muhammen tutarı üzerinden muvakkat teminaat miktarı 27 
radır. Şartlarını görmek isti yenler Ankara, lstanbul ~v. arııİ" 
satan alma komisyonlarıada ve ·Balıkesir satın alma komi5yo11°11 

rülebilir. 
Taliplerin muvakkat teminatlariyle birlikte teklif mektuplarııı~ 

sayılı kanunun istediği veıailcle birlikte ihale saatinden bir s•• 
yani saat ona kadar Balıkesir salın alma koınisyonunı makb11"a 
kabilinde vermeleri. Bu aaatten sonra verilen mektuplar kabıJ 
dilmeı:, 


