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Tiirkiye için Kuruş 
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Aylıtı 450 
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Ecnebi memlekl"tler çiıı 
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---- SAYISI 5 KURUŞ 

Günü geçen noshalar 

20 kuruştur 

•--------~ . 
~hl um , ..... __... ... Tüccar arı 
• 

EKONOMiK HABERLER 
' 
1P•k çoraolar 
~ılamayacak mı? Çuval Sıkıntısını önlemek için 

L_Sıırııerbank n imal etmekte oldu-
•• •un· • k' ı, 1 ıpel.::, butün ıbtiyaçlara ı· 
iı)tt tdebilecck miktardan aşağı-
~ ~•rlç memleketlerden de 9uni 
~d •thalatı durmuş oldutuna göre 
~ 111 lpclı: çoruplıırının imalatı bir 

y ç •ı ıonra tamamen duracaktır. 

'~11 : LUTFl ARiF KENBER 

b 1 ~ * ** 
Q Çok maddelerde oldu~u 

tib· 1-
• 1 r;adın ipek çoraplarının 

ı.ı 11llal' d k -~il k 1n. e kullanılan ııuni ipe 'ç' iıntlen bitmek üzeredir. 
~~bir kaç fabrikatör vaktin

'9' ''kete geçerek bir miktar 
\ • hpabilrnişlerse de, bunların 
';ak bir iki aylık malı kal
\•~' Bu itibarla memleketimiz-

19\lll"' • 
'lll 1 1Pekten yapılın muhtelif 
- hl lllın bir iki ay sonra arka-

~ll~e~ccektir. 
"'ttıııı1 •pekten yapılan bül ün 
'iti Catın bir i l:i ay ııonr a ye

~ ;.apılaınayaca~ını gözönüne 
'•ıı tearethaneler daha şımdiden 
h ti~;. artırınaya başlamışlar ve-
1-,~tr 1ndeki malları saklamı~-

'ltı'11~~adaki sun'i ipek fabrikası
~~ 111

de her halde fazla bir 
'ııı ~r~ ham madde butunduğu
"ı 11~ etıneınekle beraber, mev
~ •a bile bütün mamulita 
)"- tdebileceğini ümid etme-

~· Şu halde hariçten ham 
1t.11' iıbal edılınceye kadar ih
~~ 1 

hareket edecek olan fab

~~t~llıı:r., ellerinde bulunan 

~ar~ idare etmeye mecbur ola
~ Çok ır •. Hatta mamul bir halde 
'it l)I hır ıtok meydana getir
~Qi i aıı Çorap, iıırse mamulat ve 
~ kıı Pekten imal edilen her ne
"-r, lllaştarın bile bir kaç ay 

' llıiktarlan azalacaktır. 
\~'da Sümer Banka düşen bir 't \''lrdır ki, o da mümkün 

' 
1

11
• kadar fazla suni İpek yap

' ,Çııı hanı madde ithalıni te

'•I 1~eaidir. Bir devlet mües
\ da er halde bir ticaretbane
'-'ıı,r ~a Çok kolaylık ve müsait 
' , lle ınal ithal edebilir. Esa-1.' ltııj • 
,,,tıd . 1Pck f abı ikasının kuru-
~ 

11
• •kı ıaye dahi bu maddeyi 

~ ,'Yaıalara muhtaç kalmaya
~tillrctte yerli olarak imal et

~ı,,; 811 program icabı olarak 

~1~111 Yapmış olan modern bir 

Çuval sıkıntısı devam ettiği 

müddetçe, fındık nizamnamesi hü
kümlerine tevfikan ihraç edilecek 
sağlam iç fındıkların 2 1/2 ve 
2 1/4 librelik çuvallarla da ve 
gayn safi 70 kilogram ağırlığın

da olmak üzere ihracına müsaa
de edilmiştir. Bu hususta verilen 
kararı Tıcarct Vekaleti alakadar

lara tebliğ etmiştir. 

Kok kömürü pahalı 

satılmıyacak 

Kış yaklaştığı için bazı yerler
de kok kömürü fiatının arttırıl

dığı ve tonu 23,5 liraya satılma
sı icalııederken 25 liraya sa1ıldığı 
görülmüştür. Belediye Reisliği bu
nün önüne ge'çilmesini ve yolsuz 
hareket ed .. nlerin yakalanmasını 

alakadarlara emretmiştir. 

Türkiyede mahsul elbirliğile 
kaldırılacak 

· Ankaradaa bildirildiğine göre 
Türkiye dahilindeki mahsulün el

birlıği ile kaldırılması etrafında 
tetkikler yapılmaktadır. Bu ara
da ziraat makineleri tevzii de 
fazlaştırılacak, köylünün mahıulü
oü uzak yerlere götürmeden sata
bilmesi için toprak mahsulleri o· 
fisi teşkililı genişletilecek ve 
mahsul imkan dahilinde tarlalar

dan mübayaa edilecektir. 

İki modern hububat ambarı 
yaptırılıyor 

Toprak Mnhsulleri Ofisi Umum 

Müdürlütü Mürşitpınar ve Ak
çekale istasyonlarında iki yeni 
modern hububat anbarı inşa o
lunmasını kararlaştırmıştır. Bun
lara 170 bin lira sarfolunacakhr. 

lsşaata önümüzdeki ay içinde baş
lanacaktır. 

Lastik tevziatına başlanıyor 

Şehrimizdeki otobüs ve taksile
re tevzi e'di1ecek olan lastikler 
hakkıoda iaşe müdürlüğünce yap
tırılmakta olan liste sona ermiş
tir. Bugün bu listelerin müfreda
tı tetkik edilecek ve ondan son
ra da tevziata başlanacaktır. 

G ZETESİ 
• 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddeıl, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

~~-------------· 
ve Mü ea h it e m s 1 ek l Organıdır 

Ank. Jandarma SAK 
Yoturt \e !a•mısak 1892 
Bandırma Ask. SAK.: 

Oduo, ıığır eti, ııamao ve k. ot 1877 

Çanak. ~sk. SAK 
Oduo 1898 

1902 
Kanalizasyon inş. 1903 
Çankırı Ask. SAK.: 

Muhtelif erı.ak 1904 
Çorum Vilayeti: 

Şose tamiri 1899 

D. Bııyazıt As\ı:. SAK.: 
Odun 1906 
K. üıtüm 1907 

D. D. Yolları: 
Bakır rondela lf\92 
Sarı balmumu 1893 

Gaziantep Vilayeti: 
Memleket hast. binnsı tamiri 1905 

Harp Akademisi SAK 
Yazı makinesi 1903 
Masa yaptırılması 1903 

lst. Komut. SAK 
Saman 1803 

lsı. Belediyesi: 
Ev onlcaıları 190' • 

Isparta Orman Müd.: 

Koza Tarım Satış Kooperatifi: 
Koza nakli 1899 

M. M. Vekaleti: 
Su tesisatı malı.emesi 1903 
Motosiklet borc v. s. 1903 
Nöbetci muşımbntı 1903 

Merzifon Ask. SAK.: 
Er fotini 1882 

Midyat Ask. SAK.: 
K. ot 1894 
Nığde Vilayeti: 

Hükümet L:onuA"ı 'tamiri 1896 
Sarıkamış Ask. SAK 

Kereste nakli J 904 
Sıvas Belediyesi: 

Taşhan methali inş. ] 901 
Söke Ask. SAK 

Saman 1893 

T. H. K. Genel Mrk.: 
Mokbu:ı: bastırılmuı 1893 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
S3moo 1905 
K. fasulye 1905 
Odun 1901 

Tophane Lvz. SAK 
Su motörü tamiri 1904 
T mnr fırça.sı 1901 
Hamur makinesi, pek•imet iı:in •!indir 

hamur keskisi, lıauaa lcrazı v.s. 1905 

Ankara Vallllilnden : 

Ankara - Sivrihisar yolundaki Beylik köprünüo Ankara cihetine 
olan kısmında yapılacak tesviyei türabiye ve kaldırım iıinin ibaleai 
6. 10.941 tarihice rastlıyan pazartesi günü saat 15 de vilayet 4alml 
encümeninde yapılmak üure açık eksıltmeye konulmuıtur. 

Keşif bedeli 8653 lira 74 kuruş ve muvakkat teminat 649 lira 01 
kuruştur. 

isteklilerin muvakkat teminat mektup veya makbuzlariyle, ticaret 
odası vesikalarrnı ve nafıa müdürlüğünden bu iş için alacakları fenni 

ehliyet vesikalarını hamilen yukarıda adı ıeçen gün ve ıaatte daimi 
encumen reisliğine müracaat etmdleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün naha müdürlüfündo röre
bilecekleri. 

• * * Merkez onuncu yıl ilk. okuluna pasif korunma içio yapılacak 
tesisat ve siper inşnab 565 lira 47 kuruş keşif bedeli üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün maarif müdtirlüfilne 
ve ihale günü olan 6. 10.941 pazartesi günü saat 15 de yllzdo 7.S 
teminat akçesini hususi muhaıebe müdürlüğü veznesine yatırarak vi
layet daimi encümeoine müracaatlara itan olunur. 

lzmlr Vlllyetlnden 

İdarei hususiyei vilayete ait olup Sefirihisar kazasında kiin Zeki 
Dündar eski ilk okul binasında tanzim olunan 843 lira '6 kuruıluk 
keşifname mucibince yapılacak tamirat 11.9.941 tarihinden itibaren 
1 ay zarfında pazarlığa konulmuştur. 

Meşe odunu ve kömürü 1902 • 
kıt. Gümrukleri Bnşmüd.: 

İpekli ve pamuklu mensucat 1891 • 
lzmir Lise ve Orta Okullar SAK 

Üsküdar Klz Enstitüsü Müd.: 1 
Et, sodeyağı, yaş ve k. cbıe 1904 

Yüksek lktı~ad ve Ticaret Mek. 

Gerek keşifnameye ait ve gerekse ı:ırtnameyi rorllp okumak isti
yenlerin her i'Ün muhasebei huıusiye müdüriyeti varidat kalemine 
müracaatları ve pazarlığa girmek istiveolerin de depozito maklauala
riyle birlikte encümenin toplandığı her pazartesi ve perıembe friln
leri saat 11 de vilayet daimi encümenine müracaatları ilin elunur. 

lzmlr Nafıa MUdUrlUIUnden 
Ekmek, sadeyağı, tez şeker, 

dana eti 1896 
Kırıkhan Malmüd.: 

Balık avlanmak hokkı 1894 • 

u 

koyllD ve Müd.: 
Krıple maden kömürü 1905 
Zıraı Kombioalar Mrk. Bölgesi: 

Benzin ve muot ieoekeJi 1892 

inşaat-: Tamlral_-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Suıtansuyu Harası MUdUrJüğünden : 

Hara merkezinde inşn olunacak 55680 lira 46 kuruş keşif bedeli bir 
Aygır ahırı kapalı zarf usulile eksilmeye konmuştur. Eksiltmeye 7 Bi

rincıtcşrin 941 Sah günu saat on beşte Malatya vilayeti "Veteriner mil
dürlü~ü binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 4034 lira 2 kuru~tur. Bu işe ait mali fenni şart
name kcşıf, preje, ve bayındırlık genel şartnamesi bir lira mukabilinde 
hara idarcsindon verilir. 

isteklilerin ek iltme tarihinden bir hafta evvelki tarihle Malatya 
Nafıasından alacakları ehliyet vesikası ve muvakkat teminatlariyle bera
ber teklif mektuplarını havi zarflarını mezkCir gün saat 14 de kadar 
makbu:.ı: mukabilinde Malatya veteriner müdürlüğüne tevdi etmeleri 
postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 

C. H. P Vilayet idare Heyeti RelsliAinden: 

Kalaba'dn yaptırılacak şimdilik 30 ev eksiltmeye konulmuştur. 
Malzemeden taş, kum, kiremit çivi kerpiç ve kereste tarafımızdan 

temin edilecektir. 

Cumhriyet kız enstitüsü binası sıvaları ile yağmur otuklan ve 
karo fayans işleri ve dığer muhtelif işlerin ooksanları ikmali ioıaata 
13789 lira 2 kuruş keşif bedeli ile 19.9.941 tarihindı,n itibaren lS 
gün müddetle kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe ait keşif silsilei fiyat cetveli proje ve şartnameler nafıa 
müdürlüğüne her giln müracaatla tetkik edilebilir. ' 

isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine tevfikan hazırlıyacakları 
1035 liralık muvakkat teminatla birlikte ticaret odası vesikaıı u ilaa
le gününden 3 gün evvel nafıa müdürlütnden alacakları ehliJet ye. 

sikasını bnvi teklif mektuplarını 4 birioci teşrin cumartesi günil aaat 
11 de nafıa müdürlüğünde müteşekkil komiıyon reiılifiae tn&i ile 
makbuz almaları lazımdır. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. 

M. M. v. Hav• Setmalm Koml•ronundan: 

Ankara cnvannda 3706 lıra 74 kuruş keşif bedelli bir inıaat iıi 
açık aksiltmye konulmuştur. ihalesi 8.10.9.U çarşamba günü ıaat 11 
de Ankarada hava satın alma komiıyonuoda yapılacaktır. ilk teminata 
278 lira 5 kuruşdur. Şartname5i 20 kuruı mukabilinde komisyondan alı
nabilir. isteklilerin muayyen fÜn ve saatte komisyonda bulunmaları. 

• Ankara Belediye•fnllen 

Ankarada kiin küçük evler grupunu iç sokakları şose itine iıtekli 
çıkmamasına binaen bir ay içinde pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeli 23.376 lira 31 kuruştur. 

Teminatı 1753 lira 22 kuruştur. 
~ 111n günün birinde ham 
~r ~ı:r. kalması çok fena bir 
~._ .. ıralcır. Bu tesir sanayi kal- \ 
~'-tıı ı bakımından me m leke lte !!:!!!!!!~~~~~!:!:!!!:!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!:!! 
~~i , 11 olan yüksek temayülü ı 

~nrtname ve planlar vilayet nafıa müdürlü~ünde görülebilir. 

Evlerin muhammen kıymeti 60165,30 liradır. Muvakkat teminat 

4512,-!0 liradır. 

Şartnamesiyle keşif cetvelini görmek ve 117 kuruş makahili&ltio al
mak isti yenlerin her gün eneilmen kalemine ve isteklilerin de 26.9.94 l 

cuma günü saat 10.30 da beledıye dairesinde milteıelt il eocllmeoe 

müracaatları. 

ıı.. arıabT 
ca1~ ı ır. 

riş yolda bulunuyor. 5-6 aydan 
beri bu siparişlerin hiç birinden 

haber olınamamıştır. Eğer bu mal
lar salimen memieketimıze geti
rilebilecek olursa daha bir ıene
lik ham maddemiz ele geçmiş ola

caktır. 

Münakasa l te~riaievvel 941 tarihinde ve saat 15 te kapalı zarf 

usuliyle yapılacaktır. 
Taliplerin 2490 numaralı eksiltme ve ihale kanununa tevfikan ha

zırhyaeakları taklif zarflarını münakasa saatinden bir saat cvel Anka
rada Yenişehirdc C. H. P. vilayet idare heyeti binasında müteşekkil 
komisyon riyasetine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri ilan olunur, 

Teklrdal Defterdrhlından 
Hayrebolu kazasına tabi , SusuzmDıellim nahiye merkesindeki hi

k\1met konatının tamiri işı 9.9.941 tarihinden itibaren 15 srlln mlld

detle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

'l.,11 e her ne bahasına olursa 
ıı_i b·'Uııt ipek fabrikası faaliye
~, b11

11
: fa,ıla devam ettirmeli 

~'-tta •aliyetin temadisi için her 
~ili ~a müracaatla ham madde
!\ 0111 hıl etmeye çalışmalıdır. 
~'l!ı ~•ısa ve tam olarak ihti-
1111e rşılamak mümkün olmasa 
~Ilı ~.,itti . . l . l" 
L. {jla gıyım eşyası çın a-
.,.~llr Cak rnenıucatın imalatını , 
~d "•ıııalıdır. 

~ı-.1, trı Çorabı stoku kısmen a

~~" ''Yılabilir. Fakat suni i
lıt ıl!tırı ) 'bitı e merserıze imalatını ar-

t_'d' i~~k o zemao modadan zi· 
t'')a lıyaç meselesi ile karşı 

~il fer kalınır ki, icabında moda

~~ i ~bt bile caiı olur. Suni 
'tilt,Çın bir f abrikatörümüzün 

Bu suretle suni ipek sıkıntısı 

kalmamış olacaktır. Hindistandan 
da sipariş edilebilecrk olan bu 
ham maddenin piyasalarımız için 
ehemmiyeti büyük olduğuna göre, 
icab ederse bu maddenin ithalini 
Ticaret Ofisi bile uhdesine ala
bilir. Madem ki bu ofis ithalat 
ve ihracat arasında nazım vazife

sini de icra etmek maksadile ku

rulmuştur. 

• Toprak Mahsullerı Ofisinden : 

Sarayonü, Çumra ve Çay istasyonlarında yaprtırılacak memur loj· 
manian ve buna müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usulile ek

siltmeye konulmuştur. 
Tekmilinin keşif bedeli 5699 lira 88 kuruıtur. 
Eksiltme 3.10.941 tarıhinde saat 15 de Ankarada ofiı umum mü

dür üğü binasında yııpılacaktır. 
Eksiltme evrakı 15 lira mukabilinde ofis umm müdürlüğünden alı-

nabilir. 
Muvakkat teminat 4099 lira 75 kuruştur. 

Bu tamiratın keşif bedeli 7000 liradır. 
Teminatın muvakkat akçesi 525 liradır. 

Eksiltme Hnyrebolu malmiidilrlütü bioasında ve 24.9.941 çarıa•
ba günü saat 11 de yapıla .. fından talipler ektiltme evrakını mesai 
saati dahilinde malmüdürJüfüne müracaatla görebilirler. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

M. M. v. Hava Satınalm• Komlayonundan: 

1173 lira tahmin edilea bedelle Ankara bava dikimovinde elektrik 
tesisatı 26.9. 941 cuma ıtıun saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir, 

Kati teminatı 175 lira 95 kuruıtur. Şartnameıi her rlln komia1en4a 

ıörillebilir, isteklilerin muayyen ıünde kotı1lsyonda bulaa•alan, 
''Ye Yaptıtı bir kaç ıipa-

O halde bu gibi ithalatı yap

mak onun asli vazifelerinden bi

rici teıkil etmektedir. 

lsteldiler ihaleye iştirak için, ihale tarihinden nihayet 2 giln ev

vel ofisten alacakları ehliyet veıikuını teklif evrakı meyanına koya

caklardır. 



, 

,, .. MONA.KASA GAZETESi 
• 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli 

A) MUnakasalar 
ln .. •t, Tamirat, N•fıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

HilkOıaet konağı tamiri 
Ahıap ev tamiri 
Silivri dispanseri binası ikmah inı. 
Okul binası tamiri ve tadili 
Antalyada mektep inş . 
Karabnk demir ve çelik fabrikaları sahasının foye· 

zandan kurtarılması için yapılmış bulunan sedde· 
nin islıhı ilavesi yeniden sedde ve mahmuzların 
inı. (şart. 10 J.) 

Akltöpriide levazım ambarına bir hela çukuru yap. 
Hiz:ın Jandarma birlik. binası ikmali inş. 

aç. eks. 
paz. 
aç. eks. 

> 

paz. 
kapalı z. 

paz. 
kapalı z. 

Muham. bed. 

7006 -
154 67 

3718 79 
9993 42 

25485 84 
196294 30 

530 89 
10867 12 

lllçlar, Klinik ve ispençiyari allt Hastahane Lvz. 

F.cıa ve mah:emei tıbbiye: 106 kalem aç. eks. 2077 -

Elektrik Havagazı-Kalorlfer (Tesisata ve Malzemesi) 
Elektrik malzeır.eıi: 27 kalem kapalı z. 5456 40 
Binada mevcut 220X380 volt50 peryot 20 ••r bey- 2870 -

girlik yeni veya kullanmağı elverişli müstamel 
iki motörle çift taşlı elektrikli kara deiirmeoi 
tesisi 

Mazotla ça)mr motörlü diname tevzi tablosu ile kom· 
ple proiektir 

Mensucat, Elbise, Kundura Çem•tır, v. s. 

Keten römlek (uzun boy): 26 ad. paz. 
Erat fotiai: 4800 çift paz. 
Paltoluk kumaş: 420 m. aç. eks. 
lıkarpia: 400 çift > 

Askeri postal: 700 çift kapalı z. 
Meşin caket: 3 adet, meşin pantalon: 35 ad. • me· 

şin önlük: 35 ad. - dimiden önlük, römlek ve 
takke: ~O ad. 

Hademe elbisesi yapt.: 12 tak. 
Kaputluk kumaı hava rengi: 3000 m. (milteahhicl nam 

ve hesabına) 
Yerli kumaı 1070 m. aç. oks. 
Paçavra: 5 t. par:. 
Sarı ıabunlu köıele: 15 t. > 

çifti 10 25 
m. 5 96 

çifti 8 30 
6650 -
500 -

336 -
12525 -

2996 -
1825 -
k. 3 90 

• ( 1 it}ı 1 l ı < ~e E \' eo r aı, Mu.ambe Hahv.s. 

Demir aeba 1 no.: 2050 ad-2 no.: 1025 ad.-3 no. paz. 
~ 1025 ad. 

Hekll)'at, Bo,altma, YUkletme 

Butday nakli: 500 t. 
• > 500 t. 

paz. 

" 

a ahr1ı8'et, Ee~ıltt, lafalclne yeGları w. •· 
Keailmemiı kuru odun: 475 t. (temd.) 
Benzin: 750 teneke (teınd.) 
Odun: 250 t. 
Lavemarin kömürii: 800 t. 
Tüveman köo:ürü: 1650 t. 
Odun: 3225 t. 
Meşe odunu: 720 t. 
Kırılmış sobalık odun: 6 t. 
Lavemarin kömürü: 250 ton 

• • 250 t. 

MUteferrlk 

İp merdiv~n 20 m: 1 ad.-yanrın söndürmo aleti: 9 
ad.·kua torbası: 60 ad. 

Tel rüeü nihayetsiz ıerit makinesi i9in: 250000 ad. 
Döküm iti: 2 t. 
Rapit konik çivi: 24.8 t. 
lıt., Çanak., İmroz ve İzmir limanları mıntakaların· 

da bnluoan batık demir, zincir şamandıra ve 
emsah malzemenin denizden çilcartma İfİ 

Kunduracı bıçağı: 12 ad.·dü:ı ve efri hf: 30 ad.
kaçaburuk: :ı!) ad.- kaçaburuk sapı: 25 ad.-çe· 
lik masat: 7 ad.-ku11duracı ifneai: 45 ad.-kun
duracı, iplifi: 32 yumak· vak.ota: 135 k.-balmumu 
2 k.-köıele 122 le. 

Kazan yapt. büyük: 24 ad.-küçülc: 42 ad. 
Kesilmit saç parçaları 2 m/m: 50-100 t. (şart. 

142 kr.) 
Tavla halatı: 2000 ad. (Şart. 210 Kr.) 
Listilı: levha veya top haliode !istik: 150 bin ad. 
Çöp arabası tamiri 
Çıkrıklı dilli toka: 160-170000 ad. 

•nk, Zahire, Et, Sebze, y ••• 

K. euak (temd.) 
K. ot: 600 t. 
Praaa: 270 t. 
Saman: 50 t. 
Lahanaı 270 t. 
Patates: lW t. 
K. sotan: 85 t, 
Reçel: 3 t. 
K. ot: 20191 t. (temd). 
ŞıJır eti: •fS t. 

kapalı z. 

paz, 
• 

• 
• 

paz. 
> 

paı. 

> 

• 
> 

paz. 
paz. 

paz. 
kapalı z. 
aç. elcs. 
paz. 

paz. 

• 
• 
> 

• , 
aç. eks. 
paz. 

it 

15000 -
22500 -

7600 -

16000 -
t. 13 -
k. o 01 80 

16200 -
165 -

5000 -
5000 -

k. o 06 

t. 284 38 

Beh. 21 -

750 80 
Beh· O 02 25 

4447 50 
k. o 05 50 

k. o 08 
• o 05 50 

le. o 65 

Teminat Müracaat yeri 

525 - Tekirdağ Defterdarl!fı 
11 62 lst. Belediyesi 

278 91 lst. Belediyesi 
749 50 Nişantaşı Kız Enstitüsü 

3822 88 Antalya lll:iaylığı 
11065 - Sümerbank U. Müd. 

M. M. V. SAK 
815 03 Hizan Malmüd. 

Günü Saat 

24-9-41 11 -
25-9·41 14 -
8·10-41 14 -

Müd. 7-10-41 14 -
10-10-41 15 -

7-10-41 16 -

157 - Kayseri Vilayeti ve Ank. ve lıt. Sıhhat 8-19-41 
Müd. 

409 23 Eskişehir Belediyesi 
Çay Belediyesi 

7-10-41 15 -
6·10·41 

- - Meraia Liman İşleri inhisarlar T.A.Ş. 17-10·41 - -

inhisarlar U. Müd. 
3690 - lzmir Lvz. SAK 

188 - Yüksek Müh~ndis Mektebi SAK 
249 - • 
498 75 Akçadağ Köy Enstitüsü Müd. 
37 50 Ank. Belediyesi 

Ank. Valiliği 
1878 75 M. M. V. Hava SAK 

224 70 lst. Maarif Müd. 
140 - lst. Elek. Tr. ve- Tünel işlet. U. Müd. 

Tophane Lvz. SAK 

Tophane Lva:. SAK 

2250 - Erzurum Ask. SAK 
3375 - • 

D. D. Yollan 2 ci lıletme Ank. 
Adliye Vekaleti 
Hadımköy Ask. SAK 

2400 - Çanak. Ask. SAK 
1608 - Hadımköy Muhr.lcöyü Ask. SAK 
4353 75 • 
2430 - Yalova Aslc. SAK. 

375 -
Ank. Valiliği 
Çanak. Ask. SAK 

375 - • 

labisarlar U. Müd. 

> 
> 

> 

M. M. V. Deniz Mrlc. SAK 

159 - Çaaak. Ask. SAK. 

lzmir Lvz. SAK 
4265 70 M. M. Vekaleti SAK 

M. M. V. SAK 
T. Kızılay Cemiyeti u. Mrk. Ank. 
Mersin Belediyesi 

573 75 M. M. Vekaleti SAK 

Bolu Orman Mektebi Müd. 
2475 - Hadımlcöy Muhaköy Ask. SAK 

Hadımlcöy Ask. SAK 

• 
> 

770 - Hadımköy Muhaköy Aık. SAK 
350 62 > 

147 - Yüksek Mühendis Mektebi SAK 
Topkapı Maltepesi Aık. SAK. 

1181 25 • 

7-10-41 10 30 
26·9 41 16 -
9.10.41 10 30 
9-10·41 10 45 
30-9-41 15 -
26-9-41 10 30 

25-9-41 15 -
25-9-41 11 -

7-10-41 15 -
3-10·41 15 -
26-9-41 15 -

30-9-41 14 30 

26-9·41 10 30 
27-9-41 11 30 

1'0-10-41 16 -
251)-41 15 -
25-9-41 14 -
27-9-41 11 -
24·9·41 14 -
1-10-41 15 -
26-9-41 16 -
25·9·41 15 -
27-9-41 11 -
26·9-41 16 -

3-10-41 9 40 

10 20l 3-10-41 
3·10-41 10 05 
30-9-41 

ıo ıol 26·9-41 11 -

3-10-41 10 -

30-9·41 14 -
25-9-41 11·-

26-9-41 11 -
20-10-41 

26-9·41 15 -
26-9'ıl 11 -

24-9-41 15 -
2-10-41 15 -
30·9-41 10 -
24-9-41 14 -
30-9-41 14 -
2-10-41 15 -
2·10-41 15 -
9-10-41 11 -
30-9-41 10 -
30·9·41 15 -

• 

İstanbul Belediyesinden: 
Tahm. bed. İlk. Tem 

• . Nefer ı 
440 00 33 00 Fatihte Kırkçeşme mahallesının .,rt \ 

. k nııı nl ğında 12 numaralı ev an. azı 26. 1' 

154 67 11 62 Gedikpaşada tiyatro caddesıode 
maralı ahşap evin tamiri. ,Jı 

10 55 O 80 Eminönüade münhedina 33 nuıııa; 
çıkan ve Selimpaşa ahırların • 
ankazının satışı. . 

81 00 6 01 Üsküdarda Selmana~a mahallcsioııı ~ 
yeti Milliye caddesinde 33 nuııı 
kin ankazı satışı. ,ıı 

Tahmin bedelleri ile teminat miktarları yukarıda 1 fıf 
ayrı ayrı pazarlıia konulmuştur. Şartnllmeleri Zabıt v~ 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. lh'lle 25. 9. 94 1•1 ı 
günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır· eO 1 
teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü rnuaff 
Daimi Encümende bulurımaları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Maliye Veklletfnden: (. 

Maliye meslek mektebi yatakhanesi için alınacak ~O ad:ıttı~ 
adet yastık, 80 yatak çarşafı, 80 yorgan kılıfı, 80 adet Y 
açık eksiltme usuliyle satın alınac.aktır. 

Muhammen bedeli 1452 liradır. 
Muvakkat teınin~t~ 108 lira doksan k~ruşt~_r. de 
Eksiltme 6 Teşrııııev_vel 9~1 pazarte~ı gunu saat 14 ,~tır· 

mildürlüğünde müteşekkıl elc11ltme komısyonunca yapılac bılı 
Nümuneler ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görul~dt 
İsteklilerin 2490 sayılı kanununun 2 ve 3 üncü r:n• 

111 
belgeler ve muvaltkat teminat makbuzu veya bnnlc:a kefııtetı•r 
le birliltte tayin olunan gün ve saatte komisyona müracaat 

Da11lz Levazım Amirliği Satınalma Keml•Y011 ıff 
Tahmin edılen mecmu bedeli 15200 lira olan 4 bin ııı 

koputluk kumaşın, 25 eylOl 9H perşembe günü saat 1) de 
la eksiltme i yapılacaktır. J,-

llk teminatı 1140 lira olup şartnamesi her gün koırıio'' 
nabilir. 

isteklilerin belli gün ve saalte K~sımpaşada 
hazır bulunmaları. 

letanbul Maarif MUdUrlUAUnden: k:J' 
Maarif Vekilliği Köy Enstitüleri kız talebesi için açık e,_I 

sulü ile 1070 metre yerli kumaş alınncaktır. Kumaşın ıııub• it 
deli ~996 lira ve muvakkat teminatı 224 lira 70 kuruştur• 0~ bu kumaşa ait şartname ve nümuneyi İstanbul Maarif Mil l 
görebilirler. ihalenin 7.10.941 salı günü saat 15 de lstanb" 
Müdürlüğü binasında yapılacaf'ı ilan olunur. 

- - 1. 
lzmlr Levazım Amirliği Satınalma Komlsro"11 t 
Beher çiftine 1025 kuruş tahmin edilen 4800 çift ~r:tl 

Pazarlıkla ıatm alınacaktır. Tutan 48,200 lira ilk teıııdııı ~ • . e 
liradır. Taliplerin 26.9.941 cuma günü saat 16 da Jıroır 
mirliği ıatınalına komisyonuna ıelmeleri. 

lstanbul Elektrik. Tramvay ve TUnel ı,ıetrtl 
,ıl 

Umum Müdürlüğünden : . ./İ 
Muhammen bedeli 1825 lira tutan 5 bın kılo paçavra 'I"" 

sulu ile satın alınacaktır, • 
Pazarlık 3.10.941 cuma ıünü saat 15 de Metro 

kat;nda yapılacaktır . 
Muvakkat teminat 140 liradır. . al 
Bu işe ait mukavele proitsi, Lev~zım müdürlüg-ünde ıöt -
İsteklilerin mezkQr guo ve saatte kanuni vesikaları .,e 

teminatları ile komisyonda hazır bulunmaları. 

lstanbul Levazım Amirllği Satın Alma Komi•t-" 
e 

1!> ton san sabunlu kösele alınacaktır. Payarlıkla t 
1 ııı• 26.9.941 cuma gunü saat 15 de Tophanede stanbul Lv. • kllrfl 

tın alma komısyonunda yapılacaktır. Beher kılosuna 390 JI 
tahmin edilmiştir. Taliplerin teklif edecekleri ınilc:dar üıer• 
nuni kati temınatlaıiyle belli vakitte komisyona gelmeleri. *. * 1 

r "' Keten gömlek alınacaktır. Bak : İnhisarlar U. Mnd. i ıı> 

Mobilya, Büro ve ev eşyas~. Muş_amıta. Hal~ I 
lstanbul Lv. Amirllğl Satınalma Komlsyo11ll; /ı 

'.lQ)O aded bir numarı., 1025 aded ilci numara ve ıO ı4' 
numara soba alınacaktır. Pazarlıkla elı:ııiltmesi 30.9.941 sah dJ 
14,30 da Tophanede lst. Lv. amidi~i satınalma komisyoıı1111, 
lacaktır. Talipler ihaleden bir gün evvel verecekleri aobıl•rı 
nelerinden birer adedini komi•yona getirecekler ve işt.u ıı:;; 
den betenilmek suretiyle pazıırlığı yapılacaktır. Takarrilr ' 
üzerinden yüzde 7,5 teminat alınacaktır. 

Mahrukat, Benzin, Makına ıa~ıa r ı 

Bolay1r Askeıl Satınal ma Komlsyonund•11:' 

Heher kilosuna 2 kuruş 25 santim fıyat tahmin edilen 7-JO· 
meşe odunun pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 16200 lira, kati teminatı 2430 liradır· ft. 
ihalesi 26.9.941 cuma günü saat 16 da Bolayır civarı ,A~ 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. isteklilerin mezkür rün ve ••• 
Ko. na müracaatları. 



hr •1• "ı: 12 t. 
1: 84 t. 

hr: 89450 k 
f•tı: 3125 . 

1 k. 
1 3125 k. 

3125 it 
n: 12 t. . 

pu. 
> 

> 

> 
> 

> 

5400 -

20128 50 
5000 -
5000 -
5000 -

MONAKASA~I 

810 - Ezine Ask. SAK 
Kars Ask. SAK 

1509 64 Ağrı Ask. SAK 
375 - Çorlu A•k. SAK 
375 - > 

375 - > 

Marmara Üssü Bahri K. SAK İzmit 

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

D. Bayaztt Aekert Sattnalma Komlayonunclan: 
40 bin kilo kuru üzüm paıarhkla ahnacaktır Muham•en ~e4eli 

24800 lira, muvakkat teminat 1860 liradır. 
Munakasası 24.9.941 çarşamba saat 10 da D.Bayaıı:it Sa. Al. Ke. 

da yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte te•inat makbuzlariyle 
Ko.na müracaatları. 

20 t 
•t: 2So • 

par.. 

• 
k. o 60 
k. o 60 

23·9-41 
24-9-41 
24-9-41 
30·9-41 
30-9-41 
30-9·41 
26·9-41 
26-9-41 
3·10-41 
3-10-41 
26-9-41 
26-9-41 
23·9-41 
26-9-41 

16 - Marmara ÜssU Bahri tt. Sabnalm• Komhronunda n : 
t. 

~·: 3So t .. ııı11 • 
it Yatı: 3 t. 

ha: 30 
ı ti' t. 

ı: 1 t 
~: 2 ı .. 

u~ l•ıo:. 
'YI uzayedalar 

> 

> 

> 

• 

açık art. 
paz. 

açık art. 

r Od 
•ıık Urıu: 950 kental, çam odunu: 7128 kental aç. art. 

Pa az odunu: 4285 kental • 
~t :Uklu yünlü masa örtüsü, pamuk balık ağı • 

O tör 
l • 

11 
borusu 1250 m. 

<a~ı 
~•zı 

> 

pu. 

;) l L 
(• n"lZı 

1 de· · . 

• 
> 

2250 -
2400 -
3150 -
5000 -

911 -
560 -
810 -

M. 1 50 
440 -
10 55 
81 -

93 75 Hadımköy Boyalık Ask. SAK 
78 75 > 

337 50 Ezine Ask. SAK 
360 - • 
482 50 » 

750 -

68 32 1st. Belediyesi 
42 - , 
60 75 > 

lst. Beled. Cıbalı Yenikapıda Rüsumat 
Muhafaza Uairesi 

lst. Beled. Sirkecide Demirkapı 
Mehmet Sezer Garaj 

12 12 Bolu Orman Çevirg~ Müd. 
9 65 

İzmir Gümrükleri BaŞ. Müd. 

33 -
Seferihisar Belediyesi 
lst. Belediyesi 

80 - • 
6 01 , 

İnhisarlar U. • 

8-10-41 
8-10-41 
8-10-41 
23-9-41 

24·9"'41 

3-10-41 
3-10-41 
6-10-41 

3-10-41 
25-9-41 
25-9·41 
25-9-41 

15 -
16 -
16 -
15 -
15 -
15 -

14 -
14 -
14 -
14 -

14 -

15 -
15 
15 -

15 -
14 -
14 -
14 -

tı ~ rısı: 3048 k.-lonbeki bezı: 630 k -tonbe- aç. art. 

~·-k_o-la--ç-uv_a_l_:_2_o_o_a_d_. ________________________________________________ ~~~-------------
Müd. 7-10-41 10 1 o 

._tılt 
~~ ara Lv. AmlrUOI Satanalma Komlsyo~undan 

tlıkla 190 ton linyit kömürü satın alınacaktır. Beher tonunun 
!5 ~ fiyatı 1832 kuruş olup ihalesi 25.9.941 per~embe ıunil 
'l. •dır. 

:Plcrin 523 liralık kati teminatlariyle birlikte komisyona müra· 
' F.vsafı komisyonunda görülebilir. 

~,~. Adliye Veklletintlen: 
'1~ct ~e temyiz mahkemesi motörlü nakil vasıtaları ihtiyacı i· 
tdiı C~k 750 tenelte benzinin ihalesi 15.9.941 tarihinde yapılacağı 
~Q llıış ise de mezkOr günde tali> zuhur etmediğ'İnden 2490 sa
~Slıntın 43 üncü maddesi mucibince eksiltme 10 gün uzatılmış ve 

1t~, ·9.941 tarihine tesadüf edf'n perşembe günü saat 15 de veka· 
llıtz~'ıtı 1tlüdiirlüğünde yapılacağ'ı kararlaştırılmış olmakla taliple
~. Or ICiiıı ve saatte vekalet eksiltme komisyonuna müracaatları 

•n11r. 

b, t) 
t'tıı "1lr Yolları ı,ıetme U. MUdUrlU§Unden : 
'lı~ tııeşe ve yarısı gürg-en veya gürgenle karışık olmak üzere 

ı·'1:ı1t 475 ton kesilmiş kuru odun talip çıkmadığından kapalı 
;ıe Yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

~1-, llt Ankara - lzmit veya Ankara • Zonguldak arasındaki is· 
td~ltı birinde vagon içinde en geç 15.11.941 tarihine kadar 

lı ılın· 
, ~ ış olacaktır. 

l6 :lllcn bedeli 7600 liradır. 10.10.941 tarihinde cuma gunu 
t ' Ankarada 2 inci işletme binasında toplanacak komisyonda 
~?1lııcağından bu işe girmek isti yenlerin yfü:de 7 ,5 nisbetin.d~ 

tcıninatlarrnı vezne makbuzu veya idarenin kabul ellığı 
llıut b · · · 'it '~lıf( . ıı ık banka mektubu olarak kanunun tayın et tığı vesaı 

lt trıui ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reis· 
~dı etıniş olmaları lazımdır. 

)oıııl.lle Ve makavele projeleri Ankara ve Haydarpaşa işletme 
•rındao parımz alınabılir. 

' ij t ~l!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!!I!!"!!!!!!!!!!!!~ 
~ ~bı.ı 

" l•vazım AmlrllOI Sabnalma Komisyonundan: 
'lln 
lj 

2 
Ve ınotoııiklet yedek parçalan satın almacakhr. Paz~arhkla 

1
9
·9.941 Pazartesi günil saat 14,30 da Tophanede Lv.Amirli· 

tı: illa komisyonunda yapılacaktır.Listeleri komisyonda görülür. 
Yül c on beş teminatlariyle blli vakitte kemsyona gelme· 

~ 
I -1\~L 
1~ ~lt•ıe Askeri Satmalma Komlayonundan : 
L ~ltı • t 
"lıt ' ve miktarı yazılı 12 kalem kunduracı malzemesı sa ın 
tı11 ' 3· 10. 941 cuma günü saat 10 da ihalesi yapılmak üzere 

l&37 tcıniııatlariyle birlikte Çanakk!ale yalı caddesinde askeri 
~ tn ••tın alma komisyonuna müracaatları. 
~,. nu 3.10.941 cuma günüdür. 

Miktarı U. Tutarı Kati Teminatı 
Li. Kr. Li. Kr. 

12 adet 6 24 159 00 
10 > 30 
20 • 1 00 
2~ ~ 1 50 
2~ , 1 25 

7 • 3 50 
45 • 1 35 
32 yumak 3 84 

135 kilo 472 50 
2 • 3 12 

122 • 568 52 

l~ .. lt 
\i~eti 1.re Kızılay Cemiyeti U. Merkezinden: 

1 t ıl ~ı:ı: gaz muke fabrikası ihtiyacı için yaptırılacak 150 
•· f ~ )' ~ Slılt levha veya top halinde lastik kapalı zarf usuliyle mü-
ıe hİtı~ Oııuıınuştur. . 

cıı •ı•tı olmamak üzere yapılacak teklifler kabul edilir. 

Bu levhaların imali için iktiza edecek ham kauçuk bedeli 
bilinde cemiyetimizce verilecektir. 

lhale Birinciteşrin ayının 20 ci pazartesi günü Ankarada 
cakhr. 

muka-

yapıla· 

Teklif veren müesseseler nümunelerini 15 Birinciteşrinde teslim e
deceklerdir. 

Şartnameler cemintimiz İstanbul deposundan ve Ankarnda Umu
mi Merkezimizden bedelsiz olarak alınır. 

Muhammen bedel bir levha içio bir liradır. Muvakkat teminat mek
tubu teklif edecekleri miktar üzerinden °0 7,5 hesabiledir. 

M. M. V. Deniz Merkez Satanalm• Komlsyonu~dan: 
lstanbul, Çanakltale, lmroz ve lzmir limanları mıntakalarında bu· 

lunan balık demir, zincir, şamandıra ve emsali malzemenin denizden 
çıkartma işi eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 9. 941 tarihine tesadüf eden Cuına 2'Ünü saat 11 •e
dir. 

Fenni evsaf ve şartnamesine göre denizden çıkartıhp tesellüme 
imade kılınacak olan malzemenin beher kilosuna 6 kuruş fiat tahmin 
edilmiştir. 

Bu işe aid şartnamesini almak istiyenleri hergün ve ekıitlmeye 
rirmek istiyenlerin de !telli gün ve ıaatte M. M. V binasmda müte
şekkil komiayooumuza müracaatla·ı 

M. M. V. Satuıalma Komlsyenundan: 
Beherine tahmin edilen fiata 21 lira olan 2000 adet tavla hala

tı pa:.:arlıkla eksiltmeye konmuııtur. .;oo adetten aşa~ı olmamak 
üzere ayrı ayrı teklifler de kabul edilir. Evsaf ve şartnamesi 210 
kuruıa komisyondan alınır. Taliplerin teklif edecekleri mikt r ü· 
zerinden kanuni kat'i teminatlarile 26.9.941 Cuma gönü saat 11 
de Ankarada M. M. V. Satınalma komisyonuna müracaatları. 

* * • 
lp merdiven, yangın söndürme aleti, kum torba döküm işi ve tel 

aürü ve çivi alınacaktır. Bak: lnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Sabze v. s. 

Hartl\ Umum MUdUrlilDUnden 
Harta kıt as~ ihtiyaca"tından 5 bin kilo yataklık· ot satın alınacak· 

hr. 

Pazarlık 2~.9.941 perıembe günü saat 10 da Cebeci Harta salın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 300 lira muvak
kat teminatı 22 lira 50 kuruııtur. lsteklilerin yazılı iÜn ve saatto te
minatlariyle komisyena gelmeleri. 

Hayvan SaOhk Mem urlar1 ve Nalbant Mektebi 

Malın 

cinsi Miktarı 

Ekmek 10000--12000 

MUdUrlUönnden: 
Tahmin Tutarı llk tem. 
bedeli lira lira 
13 narh 1560 117 

Eksiltme 
gün ve saati 

15.10.941 14 
Mektebin 941 mali yılı ekmek ihtiyacı yukarıda yazılı olduğ'u Ü2.e· 

re açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme Ca~aloğlunda İstanbul Yük· 
sek Mektepler muhasebeciliği binaımda toplanan komisyonda yapıla· 
caklır. İstekliler şartnameyi Selimiyedeki mektep mühasebesinde gö
rülür. Vericilerin belli günde teminat makbuzlariyle ve di~er aranılan 
•esikalarla komisyona gelmeleri. 

Hadımkoy Askeri Sallnalma Komisyonundan: 
Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkl eksiltmeleri hizalarında yazıh 

rün ve saatlerde Had1mköyüncie a keri s tınalma komisyonunda yapı· 
laeaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı lhale glin ve saati 

Odun 
Prasa 
Saman 
Lahana 

kilo 
250.000 
270.000 

50.000 
270.000 

25.9.941 14 
30.9.941 10 
24.9.941 14 
30,9.941 14 

Birinin umum tutarı 48700 liradan ibaret 100 ton, diferinin umum 
tutarı 12175 lira elup 25 ton toz şeker iki ayrı ıartoame4e ve bir 
partide olmak üzere ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 25 eylül 941 perşembe günü saat 16 da lzmitte tersane 
kapısındaki komisyon binasıqda yapılacaktır. 

Pazarlığa i9ttrak edecek laliplerin ticaret veaikalarmı, 7305 lira
dan ibaret 100 ton için ve 1826,25 liralık da 25 toa için teminatla· 
rile birlikte belli gün ve saatte komasyon başkanlıftoa müracaatları. 

* • • Tahmin olunan bedeli 41040 liradan ibaret 72.000 kilo koyun 
eti kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. • 

Eksiltmesi 7 birinci teşrin 941 salı rünü sut 16 da lsmitte ter
sane kapısındaki komisyon binuında yapılacaktır. 

Bu işe ait şartname 20~ kuru, mukabiliade komiıyorıdaa ahaalti· 
lir. 

Eltsillmeye iştirak edecek isteklilerin 3078 liradaa ibaret auvak· 
kat teminatlarile birlikte 2490 uyıh kaounun tarifatı vethile ,tao:ıim 
edecekleri teklif mektuplarını Ve ticaret VCIİkalartnl belli ftlD Ye 

saatten tam bir saat evveline kadar komisyon başkanhf ına ver•e
leri. 

Hasanoııan Koy EnstltUsU ve Ellt men Kur•u 
MUdUrlUIUnden: 

Enstitü ve kurs talebesinin ihtiyacı için satın ahaacalt elan 
15.9.941 tarihinden açık eksiltmesi yapılan ekmek, koyun eti •• aıtır 
etine talip çıkm11dığından 10 gün müddetle temdit edilmit ve ihale 
25.9.941 perşembe günü saat 14 e bırakılmııtır. Ekmetin miktarı 
35.500 kıır. fiyatı 14 kuruş, muvakkat teminatı 7J. lira sıfır etinia 
miktarı 3000 kg. fiyatı 35 k. teminatı 78 lira koyun etinin miktan 
2000 Kg. fiyatı 55 K. teminatı 82 liraaır. Şartnameler enstitü idare
sinde ve Çankaya malmüdürlüğünde görülebilir. ihale Çankaya mal· 
müdürlüğ'ü binasında yapılacaktır. 

Bolu Orman M eklebl MUdUrllllden : 
Kolu orman mektebi ihtiyacı için açık eksiltmefe konulan qafıda 

cins ve miktarı yazılı kuru erzalun ihale günil olan 13.9.941 oa•art .. 

(DEVAM! DÔRDONCO SAYFADA) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : r 1 

·~ı...------------------------------------"' 1 - Müteahhit nam ve hesabına nümune mucibince •24.100• kr. 
rapit konik çivi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 30.9.941 Salı giinü saat 10.10 da Ka~ataıta Leva
zım Şub,.sinde müteşekkil Alım Komisyonunda yap1lacaktu. 

3 - Nümune aözil geçen şubede görillebilir. (8434) 1-3 

* * * 
Cinsi Milr.darı 

• 
Tönbeki derisi 3048 Kr. 

> bezi 630 • 
, > kırpıntı 122 • 

Köhne kola çııval 200 adet 
1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme açık .,ksiltme ile 

satılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1013.90 lira olup teminatı 151.09 liradır. 
3 - Mezkür eşya hn gün Cibali fabriltasında hurda eıya ınba• 

rıoda görülebilir. 
4 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı eıyanın arttırmuı 7.10.941 

Sah günü saat 10. 10 da Kaba taşta Levazım Şubemizde mlteıekkil 
Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

' - Taliplerin o gQn ve saatte 0
'• 15 gilvenme paralariyle mesktr 

Komisyonda bulunmaları. (840j) 1-3 

* • • 
Ek.silmenin 

Cinsi Mıkdarı rilnü aaati ıekli 

20 m. ip merdiven 1 adet) 
Yangın söndürme aleti 9 • ) 3.10.941 9 40 puarlık 
Kum torban 60 > ) 

Keten gömlek «uzunboy> 26 • ) 7.10.941 10 30 paurlık 

Nihayetsiz şerit makine· 250000 adet 3.10.941 10 20 > 

si için tel gücii 
Döküm işi 2000 kg. 3.10.941 10 05 

1 - Yakarıda cins ve miktarı yazılı malzeme ıartname ve nllma· 
neleri mucibince pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında yazılı 2ün ve aaatlerde Kabataıta Le
vazım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda yaptlaoaktır. 

3 - Nümune her gün öğleden sonra sözü geçen Şubede r6rtle
bilir. Şartnameler de bedelsiz aynı şubeden tedarik olunabilir. 

(8433) 1-3 

Şirketi Hayriye den 
Ramazan milnasebetile tertip olunup 25.9.941 Perfembe ak· 

şamındın itibaren tatbik mevkiine konulacak ilive ·~ferlerini rO.
terir cetvellerin bu akşam iskelelerimise aıılacatı sayın yolcuları
mıza ilan olunur. 

lmtiyu Sahibi ve Yuı itleri Direktı,ri: lSMAIL GiRiT 

Buıldıf1 ,.,, .. Ml••kaH •••-. ı....w 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
• 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d' adj odicat. 
Prix Caution. Lieux d'adjudieation et du 

estimatif provisoire Cahier des Charges Jours Heures 

Adjudications au Rabais 

Conatructions-Reparation-Trav. Publlca-Materiel de Conetruction-Cartographle 
• 

Repar. konak gouveroemental 
Repar. maison en bois 
Achevement constr. batisse dispanseire Silivri 
Modiff. et repar. bitine ecole 
Constr. ecole a Antalya 
Trav. amelioration des aigues existantes et constr. 

de nouvelles digues avec ergots pr. preserver 
du ioooodationı )a region des fab. de fer et 
acier a Karabü" (Gah. cb. 10 L.) 

Acbevement conı;tr. batis:.e rendarmerie Hizan 
Conıtr. foıse pr. W. C. au hııngar de l'lntend. i 

Akköprü 

Publique 7000 - 525 - Defterdarat Tekirdağ 
Gre a gre 1S4 67 11 62 C. A. Perm. Municip. lstanbul 
Publique 3718 79 278 91 Com. Perm. Municip. lıtanbul 

• 9993 3'.l 749 SO Dir. lntitut Jeunes Filles Nişantaş 
Gre a gre 2S485 84 3822 88 Vilayet Antalya 
Pli cach. 196294 30 11065 - Dir. Gen. Sümer Bank Ank. 

• 
Gre a 2re 

10867 12 
530 89 

815 03 Dir. Fisc Hizan 
Com. Aoh. Min. Def. Nat. Ank. 

Prodult• Chlmlques et Pharmaceutiques-lnatrumenta Sanltalres-Fournlture pour Hopltaux 

24-9-41 11 -
2S-9-41 14 -
8-10-41 14 -
7-10·41 14 -

10-10.41 ıs -
7-10-41 16 -

4-10-41 10 -
27·9·41 11 -

Produitı pbarmaceutiques et articles sanitaires: Publique 2077 ~ 157 - Vilayet Kayseri et Dir. Hygiene Anlc. 8-10-41 
106 lots et lst 

· El6ctrlclt6·Gaz·Chauffege Centrel (lnstallation et M&t6rlel 
Articlea electriques: 27 lota Pli cach. S456 ~O 
loatall . moulin electr. i. deux meuleı avec deux mo- - 2870 -

teurıs de 220X3b0 volt a 50 periodes et de 20 
C. V. exiıtant dans la bitisse ou avec deux aut-
res moteurs neufı ou peu usares 

Projeoteur complet avec tableau de distribution a
vec dyoamo de moteur fonctionnant avec du 
mar:out 

Hıl>ltlEn Ent - Chausıure • Tlssue • Culrs 
Gre a gre 

409 23 Municipalite Eskişehir 
Municipalite Çay 

S. A. T. du Monopole des Aff aireı 
du Port de Mersin 

C. A. Econ. Monop. Kabatache 

7-10·41 15 -
6-10-41 

17-10-41 

10 30 
16 -

( 
Chemiıe en lin gr,: 26 p. 
Bottines pr. aoldats: 4800 paires 
Etoffe pr. paletotl: 420 aı. 
E.sc:arpinı: 400 pııireı 

Sabot milit.: 700 paires 

• la paire 10 25 
Publique le m. 5 96 

• la paire 8 30 
Pli cacb. 66SO -

3690 - C. A. lntend Milit. lzmir 
188 - C. A. Ecole Sup. lngenieurs 
249 - > 

498 75 Dir. lnstitut Village Akçadaf 
37 50 Municip. Ank. 

7-10-41 
26-9-41 
9-10-41 
9-10-41 
30·9-41 
26·9-41 

10 30 f 
10 45 
15 -
10 30 ; Jaquette en peau: 3 p.·pantalon en peau 35 tablier 

en peau: 35 p.-id eo indier, chemise et bon
nel: 20 p. 

Coofection habit pr. subalternes: 12 complets 
Etoffe indigene: 1070 m. 
Chiffonı: 5 t. 
Cuire jauoe savonoeux: 15 t. 
Etoffe pr. capotes couJ. azuro: 3000 m. (au nom et 

pr. compte du fouroisaeur) 

500 -

336 -
Publique 2996 -
Gre a gre 182~ -

> le k. 3 90 
12525 -

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux·Taplaaerie ete. 

Po~le en fer Ne 1: 2050 p.-id No 2: 1025 p.-id No Gre a gre 
3: ıoı5 P· 

Traneport • Chargement • D6chargement 
Tn oıport ale: 500 t. Gre a rre 15000 -

• , : 500 t. > 22500 -

Combustlble • Carburant • Hullea 

Boiı aeo non coupe: 47S t. (aj.) 
Benzine: 750 bidonı (aj.) 
Boiı: 2~0 t. 
Charbon lavemarin: 800 t. 
Charbon tout venant: 1650 t. 
Boia: 3~25 t. 
Boiı de ebene: 720 t. 
Charbon lavemarin: 250 t. 

• > : 250 t. 
Boia coupe pr. pocle: 6 t. 

Dlvera· 
Enlevement de la mer deı ferı, chaines, botıees et 

autres materiaux coules dans la mer dans le& 
ports Cl'lıt. Çanak. lmroz et İzmir 

Couteau de cordonnier: 12 p.-aiguille plate et cour· 
be: ~O p.-vachette: 135 k.·cire: 2 k.·cuir: lı2 
k,-et antre outillares pr. cordonnier 

F abricalion chaudroo grand: 24 p.-id petit: 42 p. 
F.cbelle en corde de 20 m.: l p.-extiacteur d'incen· 

die: 9 p.-aao pr. sable: 60 p. 
Carde pr. machine de ruban perp6tuel: 250000 p. 
Fonte: 2 t. 
Cıouı coniquea Rapit: 24.8 t. 
Bouclette a ardillon: 150-170000 p. 
Repar. voitureı İl ordureı 

Corde pr. etable: 2000 p. (Cab. eh. 210 P.) 
Caoutcbouc on plaqutı ou en rouleau: 150000 p. 

Pli cach. 7600 -

Gre i P. 'e 

• 16000 -

• la t. 13 -

• le k. o 01 80 
.. 16200 -

• 5000 -

" 5000 -
165 -

le k. O 06 

Gre ıi gr6 

• 

• 
• 
> 

> - la P• O 02 25 
Publique 750 80 
Gre i gre la p. 21 -
l'li caob. 

Vilayet Ank. 25-9·41 
224 70 Dir. İostr. Pub. lst. 7-10-41 
140 - Dir. Gen. Exploit. Electr. T.T . lst. 3-10·41 
. - - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 26-9-41 

1878 75 Com. Ach. Mio. Def. Nat. D~part. Aviat. 25-9~1 

15 -
15 -
15 -
15 -
11 -

- - Com. Aob. lntrnd. Milit. Tophane 30-9-41 14 30 

2250 - Com. Acb. Milit. Er:.ı:urum 
33n - • 

26-9-41 1 o 30 
27-9-41 11 30 

2 eme Exploit. Ch. Fer Etat Ankara 10-10-41 16 -
Miaistere Justice 25-9-41 15 -
Com Ach. Milit. Hndımköy 25-9-41 14 -

2400 - C::om. Aoh. Milit. Çanak. 27-9-41 11 -
1608 - C. A. Milit. Muhaköy fie Hadımköy 24-9-41 14 -
4353 75 • 1-10-41 ıs -
2450 - Com. Ach. Milit. Yalova 26·9·41 15 -
375 - Com. Ach. Milit. Çanak. 27-9-41 11 -
375 - • 26-9-41 16 -

Vilayet Ank. 25-9-41. 15 -

- - Com. Ach. Min. Def. Nat. D~p. Marit. 26-9-41 11 -

159 - C. A. Milit. Çanak. 3-10·41 10 -

Com, Ach. lntend. Milit. İzmir 30-9·41 14 -
Com. A. E.con. Monop. Kabataohe 3-10-41 9 40 

:ıı 3-10-41 10 20 
• 3·10-41 10 05 
) 30·9-41 ıo 10 

573 75 C. A. Min. Def. Nat. Ank. 26·9-41 11 -
Municip. Mersin 26-9-41 15 -
C. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 26·9-41 11 -
Comite Central Croiasınt Rouıe Aı:ık. 20·9·41 

·------~ 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

si günü talip zuhur etmediğinden ihale on gün 
çarşamba günü saat 15 de yapılacağ'ı ilan olunur. 'f utıfl 

Miktarı Muh. fiatı 
lira ~~ 

Cinai kilo kuruş sı. _ ..... 

--- --- ---- 1125,,,. 
Pirinç 2500 45 324 
Ke~me ,eker 600 54 490 
Beyaz peynir (Edirne) 700 70 

250 
Zeytin 500 50 soO 
Kuru fasulye 1500 20 15' 
Barbunye fasulyesi 600 22 50 180 
Un 720 25 

280 
Makarna 700 40 o 
Arpa şehriye 100 40 45 
Pirinç unu 100 45 50 
Kırmı:ı:t mercimek 200 ~5 so 
Siyah mercime" 200 15 60 
Kuru çiçek bamyesi 50 120 21 
lnce hız 200 13 50 75 
Nohut 500 15 40 
Kuru incir 100 40 d7 
Salça 250 35 100 
Kuru lcaysi 100 100 420 
Kaşar peyniri 300 140 210 
Reçel 300 70 31 ~ 
Siyah erik 150 25 56 
Tahin 80 70 

s: ~ Pekmez 120 45 
Aşure buğdayı 10 15 
Ceviz içi 50 60 

Kızllay Cemly ti Umumi M rkezi11d6
". 

oaı· 
50 ton kadar teneke kırpıntısı satılacaktır. Taliplerin 11 i~' 

mek üzere Ankara,da Yenişehir'de Kızılay Umumi Merk~:rı 
bul'da Kızılay Cemiyeti Deposu Müdürlüğ'üne milracsııl 

. ,,, 
latanbul GUmrUklerl BaşmUdUrıUOll" 

İhale günü 29. 9. 941 

M.K.N. Marka No. 

580 3 K Bili 

191 • > 

243 • • 

248 > > 

47' GT 262 

53'.l DASO X A 

527 Adres 

583 > 

15023 
XA 

8267/1.2 

Miktarı 

kilo gr. 

466 000 

000 700 

16 000 

205 14 

70 94 

155 28 

ıo 

ıe~ 
rı/ 
6l 

6 750 115 16 8 75 ,, ,, 
,,~ 

~ 
24 500 2638 44 197 50 ~._, 

00 1' 
77 500 181 69 14 ~ 

55 000 93 07 7 25 fil 

1 600 130 20 10 50 ~~ 
~ 

Yukarıdaki eşya 1549 uyılı kanunun mucibince 1,ef 
ecnebiye götürülmek şartile açık arttırma ıuretile sıı1111,ı 
tan üç gün evveline kııdar eşya 9-12 arasında göriile 1 
şadiye caddıindcki Cümrük Satış Müdürlügünde S811~o' 
Kanuni vesikaların ibrazı ve teminat ~kçelerinin satıŞ 
kadar yatırılması lazımdır. 

Seferihisar Beledlyeaind•" : .,, 
Su yollarında kullanılmata elverişli metresi 150 ıcot 

kıymetli 2 incelık 1250 metre demir su borusu. 1 
Metresi 100 kuruş muhammen kıymetli eski 1.5 jııC' 

metre su borusu delik, çilrük, yarık, dahildir. ,f' 
19.9.941 tarihinden itibaren 15 gün mqddetle •Y'' 

yede kaimesiyle açık arttırmaya çıkarılmıştr. S 
isteklilerin ihale masrafı kendı)erine ait olmak v; ,~ 

tes~llüm etmek üzere muhammen bedelinin yüzde ?· ıe 
teminat akçasını belediye veznesine depo ederek ıb\~ı 
3.10.941 cuma günü saat 15 de Seferihistır belediY6

f
1 

lunmaları lüzumu ilin olunur. 

• * • 
Tönbeki derisi, bezi ve kırpıntısı ile köhne kol• 

tır. Bak: inhisarlar U. Mild. ilanlarına. 


