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ı2 nebi memleketler ıçin 
~2700 

SA YlSl 5 KURUŞ 

Tüccarların 

ONOMIK HABERLER 

9.P•l!ıuklu kumaş fab· 'l Yılı ilk yedı aylık 
' •eııenin aynı dev):e edilirse, kumaş 
~ •k.ırköy fabrika· 
~ l5, Ereğli fabri
~ lO, Kayaeri fabri· 
~li 11 ve basma ima· 

ı fabrikasında yüzde 
S Yiikseldıği görülür. 
''ittı Ytlnlü müesseıesine 
~ lrın. 941 senesi ilk 

•reıi geçen senenin 

I~~- karııılandmlına, 
·~uıcta suoi ipek 
~ 10, Merinos f ab-

9 larn ipliti imali· 
. ' Bünyan fabrikasın· 
•ıııı.ı· atının yüzde !>3 

11~1tı aaüşabede edilir. 
't et. muhtehf fabri

\'lt Prorı amları da e
~letkik edilmiıtir. Bu 
•t ~ararlar nelicesincle 

'-~ t )Unlü fabrikaları ara· 
'-t,1~4rİlci mesai başlanıpış 
~•fta •ıa Pamuklıa yünün, 
'iletin P•ınuklu veya yün· 

k..~ llluııaasip niıbet ve 
~'ttırılmaaı husuıları 
._, 

1~114'an .,;ıkarak tatbi· 
.._~nti.kal etmiıtir. lık 

~lij bırer tamirhane o--.,•n fabrika atölyeleri 
~ Yedek parçalar ve 

ı. b''11Padan i'etırilmeıi 
,. 

11ıu11 birer lı.üçük fa· 

ı~t '111111lardır. Yedek 
'!~Yacının büyüklüğü 

a ciolayıaiyle fabrı
~1-lıne emnıyeti ba
lııt ~liti ehemmniyet gö· 
~L u tık, atölye iıletme

llı \> 
i t'b e. eıaalı bir suret-

... - tlb 
1
• etıne gidilmiş ve 

·'ı "'talara aıt atölyeler· 
't-:'ifacte düıunülmuiyle 
l llda v . ı· b" . lt erım ı ır teşrı-

•ıa _...il 
~ wy miştir. 

' lıc .. · ~ı-o ınde f abrikalann 
~ 1edek parçalar ve 

ı "'' t 'Jtıı 1 erek veya müşa· 
•ı..,~:k bunlardan seri 
t, le de fayda rörülenler 

~}'11 b:~ı edılmış ve böyle· 
~~ bu 11 Yedek malzeme· 
'ıı. Ylik .,_ 

'"\:Ilı . aıı .. yaıta, daha 
•lllal •dilmesi temin 

olunmuştur. Bu meyanda lstaobul
da Defterdar fabrikasının atölye
si başlan başı tadil ve takviye e
dilerek tamamen madeni bir şekle 
ifrağ olunmuştur. 

Hariçten külliyetli miktarda 
idhalat malı geldi 

Son günlerde hariç piyasalar· 
dan çok miktarda ithalat eşyası 

ırolmiştir. 
Suriye tarikile ırelen bu mallar 

arasında çok miktarda nişadır, 

göstaşı, otomobil laıtiği, makine 
yedek aksamı vardır. 

Bundan başka memleketimizden 
tran•İl olarak geçip Macaristan 
ve ltalyaya ridecek Suriye malı 
kuzu derısi ve İran malı yün tran· 
sit depolarına konmuştur. 

Bunların ekspertizleri ikmal o· 
lunur olunmazaevk edileceklerdir. 

Üzüm, incir 'iyasasına hü
kumetin mü~ahalesi 

HükOmet üzüm ve incir piyasa· 

5 ina müdahaleye karar vermiştir. 
Hükumet incirı 201 üzümü 40 ku
ruıtan aşağı düşürmiyecektir. 

Vekaletçe alilıtadarlara bu hu· 
suıta teblığat yapılm11,pr. 

Yunanistan ve Yugeslavya
dan alacaQı ılanlar 

Ticaret Vekaletinden bildiril· 

miştir. 
Yugoslavya ve Yunanistanan 
Almanya tarafından işgali tari-

hine kadar ltu memleketlere 
mal sevketmif elup heniz be
•ellerini tahsil eylemeaıİ.f tacir
lerimizin matlObatının teabiti 
maluatlile, bu memleketlerde 
alacalı bulunan apjıa ya· 
zılı sualler uahilinde istenilen 
malumatı 15 eylül 941 tarihine 
katlar Aakarada Cumhariyet 
Merkez Bankuıoa veya bu ban· 
kanın şubelerine bildirmeleri 
ve tasnifin kolaylaştırılması için 
lııu memleketler.len her !tirine 
ait malOmatı ayrı birer vesika· 

ya yazmak suretile vermeleri 

rica olan ur. 
A - İhracattan mütevellit a· 

lacakları: 
1. Alacatın miktarı, 2. İhra· 

cat tarihi ihraç edilen malın 
cinai. 3. Mal veaaikinia hanri 
banka vaıtaaile taJuıile röntle
rilditi, 4. Mal betieli bu mem
lekette bir bankaya yatırılmıt
aa bankanın atlı, S. Mal bedeli 
bu aemleketin klering müeue· 
sesine yatırılmışsa Türkiye C. 
Merkez bankası ihbarnamuinin 
alınıp alınmadığı, 6. Alacatın 

şimdiye katlar niçin tahail edil
medi&i, 7. İhraç edil mit olan 
mal alakadar memleket sümrülı:.
leriae l'elmit olup ta rümrük· 
ten çekilmemekte iıe bunuıı 
sebebi, 8. İhraç edilmit olan 
mal alikafllar memlekete vaaıl 

olmuşsa nerede bulundutuna 
dair verilmeıi mümkün olan ma· 

lumat. 
& - İhracattan rayri suretle 

tahasaül etmiş olan alacakların 

miktarı, mahiyeti ve tahsil e· 
dilmemif olmaıı aebepleri hak· 
kında mahlmat. 

GAZETESİ 

iDAREHANE .- MADAA 

Galata, Eski Gtlmrtlk Caddeal, 

No. ~2 Hnsnsl Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarebanemiıı:de fÔrilfiiltir 

T eletonı 49442 

Po.ta ntaaa Ne. 1261 

-
ve Müteahhitlerin meslekT Orıanıdır 

Ank. Belediyesi: 
V alvalin yatı. kalın motör yat•ı ııaı.yatı 

kı,lık motör yatı ve ince motör yatı 
1890 

Kı,lılt elbiselik kum&J l 890 
Kırılmıı kuro tahta parçatı 1892 
Benzin olomaliti diyaframı 1892 

Ank. Def terdarhğı: 
Büik marka otomobili 1890 • 

Ank. Lvz. SAK 
Kuru ot 1875 

.. • 1875 
Hızır yangın söndürme atatı tamiri 1890 

Ardahan Aıık. SAK 
Sabun 1377 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Ank.: 

Bükme ispit 18 8 

lst. Belediyesi: 1 
Çaın ve fÜrge

0

n kereste 1890 

lst. Elektrık, Tramvay, ve Tünel 

lşletm. U. Müd.: 
Pik tlöküm 1880 

lst. Emniyet Müd.: 
Kolc kömürü, prgen odunu ve benzin • 

1875 

lıt. İ rışaal Usta Oltulu: 
Et, ekmek, yat n sebze 1889 

lst. Komutanlığı SAK 
Patates 1889 

lst. Nafıa Müd.: 
Çatalca erta okul binası tamiri 1876 

M. M. Vekaleti: 

A · Eksiltme şartnamesi, 
B - Keşifname ve ıilsilei fiat, 
C • Mukavelename, 
D - Bayıodırhk işleri renel şartnaıneıi, 
E • Fenni şartname. 
5 - Bu vesaik tatil günleri dışında her ıün Natıa ve Enet .. • 

kalemlerinde görülebilir. 
6 - Ekıiltmeye iştirak edeceklerin te111iaat makb.zlarile tayia 

edilen fÜn ve saatte Vilayet Daimi Encümenine müracaatları llu 
olunur. 

ilaçlar, Klinik ve İspançiyarr alat, Hastahane Lvz. 

Sıhhi MUesseaeler Arttırın• ve Eksiltme 
ltemlaronu Rlyasetlntlen : 

Şişli Çocıuk HaslaMıinin 1000 kilo İdrofil paıaot• açık eluiltme• 
ye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 19.9.941 Cuma günü ıaat 1S de lıtanbul Sılahat ve 
içtimai Muavenet Müdürlüğünde kurulu Komiıyonda yapılacaktır. 

2 - Beher kilo idrofil pamuğun muhamm"n fiatı 180 kurqtaar. 
3 - Muvakkat teminat 135 liradır. 

4 - lstelı:.liler şartnamesini ber riin Komisyonda rörebilirler. Ya:ı:lık elbise 1889 

Bolayir Ask. SAK : 
Eıya nakli 1890 

Bolu Orman Mektebi Müd.: 
Ekmek 1880 

Bolu P. T. T. Müd.: 

Pıjamalık. beı. 1879 
Harici fotın 1879 
Tir~ çorap 1890 
Hıılka üç köşe 1890 
Knzma, leürelc ve 111pları ve meaaha 'e

ridi 1892 

P. T. T. U. Müd. Ank. 

5 - lsteldilerin 1941 yılı Ticaret Odası vuiwiyle 2490 ıayılı 
kanunda yazılı vesikalar ilo bu işe yeter muvalı:.kat teminat aakM& 

\ veya banka mektubiyle belli riinde komisyona gelmeleri. 

PHta nakli 1887 
Bornova Ziraat Mekteb. Müd.: 

Yerli lacivert kuma, 1883 
Çorlu Aık. SAK 

BntGiay kırdırılmaaı 1891 
D. D. Y ollaıı: 

ispanyolet, fÖmme kapı kilidi aynuı 
1887 
Edirne Vilayeti: 

Erıak 1885 

Erzurum Ask. SAK 
Çam edunu 18il 

Esk.işehir Ask. SAK 
Pavyon inşaaı 1889 

lnbiaarlar U. Müd.: 
Püakiirlme ciha:ı:ı li87 
Eczayı tıbbiye 1190 

lst. Ask. Fabr. Sahpazar: 
Muhtel if enak 1882 
Arpa, ot ve uman li79 

Posta pulu tabı 1880 

Samsun Ask. SAK 
Er fotini 1177 

Tokat Nafıa Müd. 
Bnta ve lnn:atı ahırlarları inıuı 1879 

Tophane Lvz. SAK 
Çallır direfi 1882 
Aluminyum çadır düpr-ıi 1884 
Kok lcöı:nıuü 1888 
Lavemario kömürii J889 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
Zeytın yatı 1889 

Toprak Mahsuleri Ofiıi lat. Şnb. 
Holtuııaı nakli 1891 

Yalova Aık. SAK 
Muhtelif erzak 1891 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi 
Müd. 

Çamaşır 1891 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

latanbul Beledlrealnd•n: 
Keşif B. lık T. Şartname ve 

teferruatı bedeli 

13339 17 1000 43 67 Hal binasa önündeki sahanm 
mevcut parke taşiyle kaldırım 
inşaatı. 

14377 78 1078 33 72 Eminönü Belediye hududu da· 
hilindeki Gençtürk, Harikze
deler, Yeşil Tulumba sokak
larının şese, adi kaldırım ve 
beton bordür inşaatı. 

Keşif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ve ayrı 
ayrı kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, 
bayındırlık işleri, genel, huıusi ve fenni şartn•meleri, proje, keşif 
hulisaıiyle buna milteferri diter evrak hizalarında gösterilen bedeller 
üzerinden Belediye Fen İşleri müdürlüfünden verilecektir. lhale 
22-9-941 Pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat mıalr.buz veya mek.tupları, ihale tarihinden 
sekiz gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla alacak· 
ları fenni ehliyet, j41 yılına ait Ticaret Odan vesikaları, imzalı 
şartname ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesikalariyle 2490 
numaralı kancnun tarifatı çevresinde hazırlayacakları teklif mektup
larını ihale iÜoü saat 14 e kadar Daimi Encümene nrmeliri lazım· 
dır. 

Ç.rum v.mııınden: 
1 - 7-8-941 tarihinden itibaren 20 ıüo müddetle a9ık eksiltmeye 

konulan Çorum - Amasya yolunun 14 t-440-15+ 200 ve 18+900-19+ 
280 inci kilometreleri ara11nda bozuk olan 1060 metre Şoaanın uaılı 
tamirahna talip çıkmıdıfından EylOlun on altıncı rünil uat 
11 de ihalesi yapılmak üzere açık ekıiltme müddeti on giln uıı:atıl· 

mı ıtır. 

2 - Keşif bedeli: 2834 lira 44 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat: 212 lira 58 kuruıtur. 
4 - Bu ite ait evrak ıunlardır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
D. D. Y •ll•rı iti etme U. MUllUrlUIUnden 

Muhammen !Dedeli 2600 lira olan iıaret b&Jratı imali ifİD noo 
metre kırmızı ve 2000 metre yeşil ltez 17.9.941 çarıamlta ~nl saat 
11 de Haydarpaşrda Gar bioa11 daailindeki Kemlıyoa tarafaaciua pa· 
zarlık uıulile ıahn alınacaktır. 

Bu işe ıirmek iıtiyenlerin 390 liralık kati teminat ve 1wı .... 
tayin ettiği vesaik.le birlikte paıı:arhk rünü saatiae kadar K .. İI,_. 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan l*Uuı olu-ak clatıtal.U-
tadır. 

D•nlz Lev. S•tınalma Koml•r•nunda111 
Yün iplikleri tarafımızdan v ttrilmek ilzere 30000-45000 metre 

muhtelif renk şalının imaline ait paz:arlılı:. ekıiltmeai 11 EylCll 941 
perıembe günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

Beher metre şalının imalinin tahm;n bedeli 40 koroı olap ıartma• 
mesi komisyondan her giln mesai saatleri dahilinde paruıs elarak 
alınabilir. 

Pazarlığa iştirak edecek taliplerin helli rün ve saatte Kaııapa· 
şada bulunan komisyona 1350 liralık temiaat makbuıı: veya banka 
mektubu ile birlikte müracaatları. 

•*• Tahmin olunan mtcmuu bedeli 5500 lira olan 20 itin metre 
Amerikan bezinin 10 eyhll 941 çartamba (inil saat 1S;30 4la .,._.. 
tıkla eksiltlt'eıi yapılacaktır. 

Kati teminatı 825 lira olup ıartnamesi her rüo komiıyo..aa alı• 

nabilir. 
lı cklilerin belli gün ve saatte Kuımpaıada buluaaa komisyoa4a 

hazır bulunmaları. 

latanltul Beletllre•lnllen: 

itfaiye imir ve efraaıoa yaptırılacak 439 takım kııbk elbiM ka· 
palı zarf usulile ekıiltmeye konuhaaıt11r. Mecauuaa tah•in IMthli 
7296 lira ve ilk teminatı 547 lira 20 kuruıtur. $arıa .... i u•t ye 
muamelat müdürlütü kaleminde ıörillebilir. lhale 22.9.941 ~ 
rünü saat 15 Daimi Encümeninde yapılacaktır. TalipleriD ilk tuaiot 
makbuz veya mektupları, 941 yılına ait Ticaret ocluı Hılikalan ve 
kanunen ibraıı:ı lizım gelen diler vesaik ile 2490 ..-arala kaau•a 
tarif ah çevresinde hazırlayacakları tele.lif 1Dekhaplanaı ihale ,.nl uat 
14 de kadar Daimi Encümene vermeleri liıı:ımdır. 

Mobilya, Büro va ev eşyası, Muşamba, Halıv. s. 

Slr•••I Bilgiler Okutu Sabnalma Koınl•~onundam 
Y aptmlacak. Beherinin 

etyanın cinsi • Miktarı muh. fiatı Bedeli ilk teminab 
Banko 1 350 350 1925 
Kürtil 1 180 180 
Kasa 15 18 270 
Tabure 60 6 50 390 --

1190 
Siyasal Biliiler okulu için yukarıda ciasi ve miktarı yııılı mobi· 

lya açık eksiltmeye konulmuıtur. Ekıiltme eylıll 22nci paurteıi ~nl 
aıaat 15 de Ankara Mektepler mohaıebecilitinde yapılacaktır. Mahala"! 
men fiyatlar ve ilk teminat miktarı yakarıda teabit edllmiftir. FeDol 
ve idari ıartaameler h,r rlla mektepte JÖrilebilir. 
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2 MtfNAKASA GAlET!Sl 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

P. T. T. lçel MUclUrıaıund•• 
İhale tarihinden 31.7.941 tarihine kadar istasyon• 

tuyondan yaylı ve çift atlı ara~a ile poıta alıp ver-:. 
açık eksiltmesi, istekli çıkmamasından 10 fÜD mQdde Cinai Şekli Muham. bed, 

• 

A) MUnakasalar 
la9aat. T•mlrat, Nafıa l9lerl, Malzeme, Harlı. 

Tekirciat ıebri içinde yap. şehir stadı futbol ıahası kapalı z. 
koşu pisti cirenai kanallınnın yap. 

lıt. Teknill ekulunda yap. makine laboratuvarı inı. • aç. eks. 
Atı cie aeroa evi inş. (şart. 608 kr.) kapılı z. 
loşa olunacak dört yohıo keşfi 
M11rıitpinar ve Akçekale istasyonlarında yap. idare, paz. 

ambar ve memur lojmanı v.s. iıleri (tart. 850 kr.) 
Otobüş bekleme 7erleri inş. • 
Bet•n iıi - • 
Duvar inş. aç. eks. 
haret istaayon inş.: 8 ad. (temd.) 
Mubtelif Okul binaları tamiri 

13760 29 

94S3 08 
121613 68 

6700 31 
179000 -

10S04 7S 
1591 50 
1237 50 

12000 -

lllçlar, Kllnlk ve lspençlrarl allt Hastahane Lvz. 

Naftalin: 350 k paz. 

Elektrlk Havagezı-Kalorlfer (Tesisat. ve Malzemesl) 
Beı nevi voltluk ampal: 700 ad. 
Elektro pompe rurubu (temd.) 
Kalorifer malzemesi: 63 kalem 
Ampul: 100 a.l. 

paz. 370 -
1615 -

aç. eks. 2310 17 
paz. 

Men•ucat, Elbl••· Kundura Çama91r, w. •· 
Amerikan bezi: 20000 m. 
Mercan terlik: 650 çift •topuklu terlik: 400 ad. 
Maa kasket el9ise: 25 kat-kaput: 25 ad. 
Kıılık elbise: 439 tak. 
Muhtelif renk şali imali: 45000 m. 
Menciil: 20000 ad. 
Yün çorap: 20000 çift 
Elbiselik kumaı: 116.10 •· 
Palt•luk kumaş: 42. 75 m. 
Vidala iıkarpin: 43 çift 

paz. 
aç. eks. 

:t 

kapalı z. 
paz. 

,. 

• 

5500 -
2175 -
12ı5 -
7296 -
m O 40 

3400 -
8000 -
928 80 
299 25 
344 -

l 'l 11) ı, t l ı c \ e ev ••J••ı, Maıtemba Hahv.s. 

Y•l halısı: 106 m. (tema.) aç. ekı. 2385 -
Yemek masası: 8 ad·:sıra: 16 aci.-ekmek .lolabı: 1 ad. paz:. 

-aandalye: 15 a.1.-istor perde: 15 aci.-paspas erta: 4ad. 

Matbaa ı,ıerl K11ııtaalye • Yaaıhane Levazımı 
Tutkallı makbuz bastırılması: 600000 ad. kapalı z. 8000 -
Evrakı matbaa kltıdı v.s. malzemeai Vekiletteo paz. 5~0 -

verilmek: 24 kalem 

Kereste, Tahta ve saire 

Kereate v. ı. malzeme Karaa2'•f mtıeuesah için 
Nakllyet, Bo,altme, YUkletme 

Kriple kömürü nakli: 3SO t.-lc.ok: 120 t. 
Tomruk nakli: 20-30000 m. 
Asfalt nakli: 765 t. 
K6mür nakli: 450 t. 

aç. elcı. 

aç. eks. 

paz. 
aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Mekine r•Olar• ...... 
Keailmiı kuru rürren odunu : 33.5 t. - yatlı çira: aç. ekı. 

44~ k. 
Gu: 700 k. paz. 

Mateferr ık 

Yedek parça otobüs işletme idareai için: 4 kalem 
A.lqap elektrik sayacı mahfazaıı yapt. 1000 a.l. 
Boz kalıbı: 100 ad. 
Çukur tabak: 10000 ad.-balur su kapan: 5000 ad. 

Ataç H fidan 
Sarı balmumo: 1 t. 
Sabit ıolusyon no. 1: 4 t. 
Neft: 750 k.-rafine bezir: 590 k. 
Plançete çantası büyük: 15 ad. kilçilk 25 ad. 
Kınnap: 300 k.· milhür kurşunu: 100 k.- kurşun teli: 

30 k.- ralibarda: 10 k. 
Yataklık pamuk: 5 t. 
Balut: 813 m3 

,. : 826.107 m3 

aç. eki. 

aç. eks. 
paz. 

aç. ekı. 
,. 

paz. 

• 
aç. eks. 
paz. 

• 
aç. oka. 

Yemek tabafı ıilrahi, biçak su lcov11ı 9aydanbk ça· paz. 
tal v.ı.: 11 kalem 

•uk, Zahire, l!t, Sebze, y .•• 
Yulaf: 27 t. aç. ekı. 
Kepek: 11 t. ,. 
Sıfır eti: 490 t. kapalı z. 

• ,. 138 t. Ra:t. 
SDt: 3 t. (ttmd.) ,. 

Sadeya~ı: 8000 k.-tereyatı: 900 k.·beyaz peynir: 2.5 t. kapalı z. 
Saman; 500530 k. :t 

K. ıofan: 46.8 t. aç. eks. 
Yumurta: 59517 ad. aç. eks. 
K. fasulye: 1530 le:. ,. 
Makarna, pirinç unu, t;l ıehriye ve niıaata • 
Beyaz peynir: 1181 k. • 
Kuru üztlm: 4689 k. • 
Reçel: 2426 k. > 

Kaear peyairh 410 k. , 

1225 80 

1175 -

1683 -

1038 37 

1465 -

1700 -
beb. O 2S 

ve O 52 
3235 35 
1900 -
3800 -

605 -

m3 1 25 
> 1 75 

k o 07 
k o 05 50 
k o 40 

k o 39 
750 -

16695 -
10010 60 

4680 -
1190 34 

3277 23 
708 60 

1875 60 
1576 90 
471 50 

Teminat Müracaat yeri 

1032 03 Tekirdağ Be4ien Teri.iyesi Bölresi 
Başk. 

709 - lıt. Nafıa Müd. 
7730 69 M. M. V. SAK 

502 52 Konya Belediyesi 
9nO - Toprak Mahsulleri Ofisi Ank. 

787 8S Ank. Belediyesi 
119 36 Polis Enstitüsü Mnd. Ank. 
92 82 • 

900 - Zoniuldak Deniz Mıntıka Komut. 
Ank. V alilig-i 

Günü Saat 

22-9-41 15 -

26-9-41 15 -1 
25-9-41 15 -
11-9-41 14 -J 
lS-9-41 1: - t 
12-9-41 10 30 
20-9-41 14 - ı 
20-9-41 15 - . 
19-9-41 15 -
22-9-41 ıs -

Aylık auhammen bedeli 189 liradır. fi 
Aslı kefalet miktarı 100 munkkat teminat miktafl 
Şartname isteklilere Mersin P. T. T. Merkezinde f. 
Eksiltme 13 9.941 cumarte1i fÜDÜ Merıia.le P. 1. 

edasında saat 10 da toplanacak Kemiıyonca yapıla~~ 
isteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için J&rln~' 

maddesini de röz önünde bulundurarak muktezi ve ..... 
etmeleri ilin olunur. 

Çorum Askeri S•tınalma Keml•r•• 
1 - Çorumdan Samsun, Merzifon, Amaıya ve 1-k 

zarfında lüzum hacııl oldukça sevkedilecek eşya ve erat 
talip zuhur etmediginden on bet günü müddetle talip 
uzatılm1şhr. 

2 - Sevkecfüecek eşyanın beher kiloıu Çorumdl' 
kuruş, Merzifona 1 kuruş, Amasyaya 1 kuruş 50 ıaoti .. 
1 kuruı 50 santim.lir. Erat nakli ise 9ir kiti ÇorumdlP 
lira, Merzifona 1 lira 2~ kuruş, Amasyayı 2 lira ve 
radır. 

- - Orman Koruma Genel Komut.SAK Ank. 10-9-41 15 -

3 - Sevkedilicek eşya tahminen 10000 kilo ve --.... 
Muvakkat teminat eşya için 22 lira 5J kuruş ve er•~ 

27 75 Ank. Belediyesi 
121 13 ,. 

174 - M. M. Vekaleti SAK 
Ank. Lvz. ASK. 

825 - Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
163 13 lst. Belediyesi 

91 88 • " 547 20 > 

1350 - Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
SlO - M. M. V. Hava SAK 

1200 - ,. 
69 66 Ticaret Vek. Ankara 
22 4S :t 

35 80 :t 

178 87 Gümrö.k ve İnhisarlar Vek. Ank. 
- - Ank. Lvz. SAK 

600 - T. H. K. Genel Mrk. Ank. 
82 50 M. M. Vekileti Hava SAK 

91 94 lst. Belediyesi 

12-9-41 
12-9-41 
22-9-41 
10-9-41 

10-9-41 
22-9-41 
22-9-41 
22-9-41 
11-9-41 
23-9-41 
22-9-41 
23-9-41 
23-9-41 
23-9-41 

12-9-41 
10-9-41 

24-9-41 
9-9-41 

22-9·41 

88 13 lst. Belediyesi 22-9-41 
- - Sümer Bank Sellüloz Sanayii Müessesesi 22-9-41 
2~2 50 M. M. V. Hava SAK 10-9-41 

- - Ank. Valiliti 11-9·41 

77 88 Ank. Belediyesi 

lzmir Lvz. SAK 

109 96 lzmir Belediyesi 
Ank. Elektrik T. A. Ş. 

127 58 İst. Belediyesi 
Deniz Lvz. SAK Kaaımpııa 

242 63 İst. Belediyesi 
142 50 D. D. Yolları Haydarpaıa 

~70 - Deniz Lvz. SAK Kaşımpaıa 

" 

I 

4S 38 Harta U. Müd. SAK Ankara 
M. M. Vekaleti SAK 

> 

76 22 D. D. Yolları 2 ci işletme Ank. 
108 43 • 

- - Ank. Lvz. SAK 

142 - Bursa Belediyesi 
46 - :t 

Yalovacia Tan Oteli Ask. SAK ile 
Ank. ve lıt. Lvz. 

7885 - lıt. K•mut. SAK Fındıklı 
112 50 • 

1252 13 lııt. Belediyesi 
750 80 Söke Ask. SAK 
351 - • 

89 28 lst. Belediyesi 
114 75 :t 

245 80 ,, 
53 15 • 

140 67 :t 

118 27 > 
35 37 • 

23-9-41 

11-9·41 

19-9-41 
12-9-41 
17·9-41 
10-9-41 

22-9-41 
24-9-41 
11-9-41 
12·9-41 
22-9-41 
10 9-41 

8-9-41 
18-9-41 
18·9-41 
10·9·41 

15-9-41 
15-9-41 
23-9-41 

10-9-41 
9-9-41 

23-9-41 
24-9-41 
26-9-41 
17·9·41 
17·9-41 
17-9-41 
17-9-41 
17-9·41 
17·9·41 
17-9-41 

10 30 
10 30 
11 -
16 -

15 30 
14 -
14 -
15 -

14 30t 
10 -

10 -ı 
15 - . 
15 -
ıs -

ıs -
10 -ı , 
16 _, 

16 -1 

14 -

1 
14 -1 
16 -
10 30 
15 -

10 30 

radır. ~ 
4 - lhaleıi 11-9-941 Perpmbe ırünü ıaat 10 Ç~ 

numuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin belli edilen ırün ve ıaatte kanan"' 

resinde müracaatları. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları 

Van a•kerl Satın alma Koml•ronull 
Tahminen beher kilesuna 4 kurqtaa 400 ton •ef' 

palı zarfla ekıiltmeye konulmqtur. 
Muhammen bedeli 16,008 lira elup ilk teminat 

Şartnamesi Ko. dan verilecektir. 
İhalesi 10.9.941 cuma günü saat 16 tla Van Sa. 

yapılacaktır. İsteklilerin mezkür günde saat lS kabl 
toplarını Ko. na vermeleri. 

latanbul Bôlge San'•t Okulu Artt1rma v• 
Kemi •r•nuntlan: 
Mub. beti. Ekıiltme 

Nevi Miktarı lira tarihi aaali 
Antrasit 80 ton 27 22.9.941 14 -

İstanbul Bölge sanat mektebin ihtiyacı olan 80 ton 
rıda ıösterildiği tarihte eksiltmeye konuhauıtur. Ekailt_. 
da Yüksek mektepler mabaseltecilitinde yapılacaktır. 

ret Odasının 941 yılı vesıkuını ibraza mecburdur. 

lstanbul Kız Ôiretmen 8kulu Direktifi 

Cinsi 
Kriple maden kömürü 
Nahliyeıi 

Tea 
250 
250 

Muh. Mel. ilk 
lira kr. 
4395 
1000 

5395 
lıtanbnl kız Öğretmen okulunun muallim ve pantfoO 

yukarıda tonu ve tahmin bedelleriyle ilk teminatı ya11b 
kömürü ile nakliyesi kapalı zarfla ekıiltmeye konulaaottt" 

Eksiltme 22. 9. 941 pazartesi rünii saat 11 de 
lal caddesinde İst•nbul Liseler muhasebecilitinde top...., 
da yapılacaktır. lıteklilerin ilk teminatlarını belli rila _. 
vel mezkılr muhasebe vezneıine yatırarak teminat 
teklif mektuplarını eksiltme ıaatinden bir ıut evvel k 

11 - etmeleri. 

16 -

14 -
15 -

14 -
10 4S 
15 30 
14 -
10 -
15 -

11 30 
15 -
15 30 
14 -

15 -
15 -
15 -

15 -
10 30 
15 -
11 -
10 -
ı4 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -

lsteklılerin şartnameyi okul idareıinden ırirllp o 
ilin olunur. 

Müteferrik . 
Deniz Levazım Sat1nalma Komlaronll 

Beherinin tahmin bedeli 
2S kuruı 10 bin adet bakır çukur ta~ 

•Üç adet nümunesi Jibi' 
52 kuruş S bin adet bakır au kupdl 

Mevcut mühürlü üç nümuoeye göre ceman on bin -"' 
kur tabak ile mühürlü bir adet oümunesine röre .... ~ 
su kapasının a.O eylQl 941 çarıamba rünii ıaat 15 tle 
ıiltmeıi yapılacaktır. 

Üç nümuneye göre alınacak bakır tabak ile bir nl 
alınacak bakır ıu kupası biner adetten nokıan olm_.
ucuz teklifte bulunacak muhtelif isteklilere ihale edilea.i 

Şartname ve nümunelerini rörmek iıtiyenlerin bet 
lığa iştirak edeceklerin do belli fÜn ve saatte teklif ed 
tar ve fiyatlara göre yüzde 15 nlabetinde kati temi•at 
buzu veya banka mektubu ile Kuımpaıada bulunan k 
racaatları. 

• • * Tahmin edilen bedeli (3800) lira olan 4000 kilo ,.tı# 
numaranın 11.9.941 Perşembe riintl 1aat IS.30. b 
bulunan Deniz levazım satın alma komiıyoauntla pasarbf' 

Kati teminatı (570) lira elup ıartnamesi her rGn İf 
mezkQr komisyondan bedelsiz alınabilır. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun iıtediti vesailde bir 
ve saatte adı ıeçen komiıyona mOracutları ilia olaotal'• 

• * * 7SO kilo Neft 
S08 kilo Rafine bezir 

Yukarıda eins ve miktarı yazılı iki kalem en• 
cuma günü ,.at 14 de pazarlıkla alınacaktır • 

İsteklilerin belli ırün ve autte Kaaımpaıada balon" 
hazır bulunmaları. 
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Zertiny 11 
}\ •ı; ı Darülace ı.a için 3 t . 

• Utünı: 20 t. 
S > 13.5 t. 
"'tır eti: 30 '•t f t. 

aç. eh. 
kapalı l:, 

• 
pu:. 

2700 -
9600 -
6488 -

12000 -

202 50 
720 -
487 -
900 -

lst. Belediyesi 
Erzurum Ask. SAK 

.. 
lst. Belediyesi 

22-9-41 
23-9-41 
23-9-41 
22-9·4 1 
11-9·4 ı 

14 -
11 30 
11 
14 1 

... -----, 
inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

e •sulye· 13 t.- domates: 5 t.- patlıcan: 16 t.-t • 
Zerr •ıe bamye: 2 t.- sivri biber: 1 t. 

ın ta . 
t. nesı : '2. 7 t. zeytin yağı: 800 k. sadeyağ: 2 

> 

aç. ek:.. 21682 50 

ıs Ömerlide AK 

Geliboluda Havza Kilya Yolu Başmuhen. 22-9·41 15 Cinsi 
Muham. b. o 0 7 ,5 tem. Eksiltme 

Miktarı lira kr. lira kr. şekli günü eaati t:. koyun eti: 2 t.- sığır eti: 2.5 t.· 9ulrur: 10 
. sabun: 500 k.- tuz: 1,1 t .- raz: 1,1 t.- pi· 
rınç· 5 3 400 k 

· Puskür tme cihazı 1 adet Müteahhit N . pazarlık 9.9.41 10,05 
d · · t.· soğan: 27 t.- beyaz peynir: . 

Lt,rc:· oınates v. s. erzak ve sebze. (Şart. 20 krş.) 
N, IQıek: 3 t . 
~ hııt: 3 t. 
~ ~rı:ıı: 2 t. 

paz. 

• 
750 -
450 -

112 50 
67 50 

150 -
101 25 
108 -
135 

Manisa Askeri SAK 10-9-41 
11-,-41 
12·9-41 
13-9-41 
15-9-41 
16-9-41 
11-9-41 
11-~·41 

12-9-41 
15-9-41 
23-9·41 
10-9-41 

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

,. ltrıre: 1 5 
••ı ' t . 
~ teker: 1 5 s~ Gıuın: 2 ;, t. 
I:' '112' <;,t~~. ı: 60 t. (teshih) 

" 
" 
• 

paz. 

1000 -
675 -
720 -
900 -
k 1 65 14850 

) 

.. 
• 
> 

Topkapı Maltept:si Ask. SAK. 
Ank. Valiliti \'~f: ~S kalem 

\'"•kİ k 7 t. • arpa: 750 k. (temd.} 
Sıtır ı ot: S t. 

aç. ekı . 

paz. 

• 
5081 25 

287 50 
381 09 

21 56 
315 

Ank. Belediyesi 
Hıuta Umum Müd. Avk. 

St eti: 12 t 
ır tti: . 

11.5 t.-saman: 10 t. 

~ (B tJ üzayedeler 
bt t 0 rba: 20000 ad. 

a.ç. eks. 
paz. 

paz. 

! 

H•rta Umum MUdUrlUQUnden: 
ld ~118YYen zamanlarda yapılan ilanlara göre talibi çıkmıyan 300 

p •rka Çantasiyle 600 adet matra pazarlı2'a konmuştur. 
t. •• :tarlılc 13.9.941 cumartesi ıünü saat 10 da Ankara Cebeci har· 

li 111 alına Komisyonunda yapılacaktır. 
•• 

7
tr ikisinin muhammen tutarı 2.703 lira muvakkat teminatı 202 

l' 3 kuruştur. 
~hb •lipit rin muayyen eksiltme saatinden evvel yatırılmış teminat 

Uzlarıyle birlikte yazılı gün ve saatte Komisyona gelmeleri. 

1)6~1et Demiryolları işletme U. MUdürlUğiJnden: 
lç\11~011iUldak Hanköy arasında herhangi bir istasyonda ve vagon 
~~! t leslım şartiyle 450.0UU dört yüz elli bio adet birinci nevi 
>ta1\~a.palı zarf uıuliyle satın alınacaktır. Muhammeu bedeli 7200 
~ l\tıın iki yüz lıradır. 'l3 eylül 94L tarihinde salı günü saat 16 
~-kara istasyonunda ikinci işletme müdü~lüğü. binaaı~d~ top
tti" k kQınisyonda ihalesi yapılacatından bu ışe aırmek ıstıyen
'>ıı, S~qO beş yüz kırk liralık muvakkat teminatlariyle tekliflerini 
ttd tun saat 15 e kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde 

4. · I tt . " k . ""t tlleleri lazımdır. Şartname ve mukavele proıesı omısyon-
llıtt c İiasköy Karabük ve Çaycuma istansyolanndaa. parasız veril· 

"'tcd· , it, 

•' 'Şu: Muhammen bedeli (3225) lira olao 86000 adet Mnhtelif eb'at· 
Uıı to.f ve Serpantın beruları için amyanatlı bakır rondela teah· 

"h (j ifa ulemeyen m iıteabhidi nam ve hesabına (24-9- l941} Çar· 
' t~ 2Unü saat en birde Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko

a" tarafından pazarlık uıulıle salın alınacaktır. 
., .. h )k kk' ' . t ~ we ıırmek ıstiyenlerın (483) lira (75 uruşlu al ı temma ı 
\ ~ rıunun tayın ettı~ı ve)aıkle bırlikte pazarlılc glinü saatine ka· 

au0ırı 11Yona müracuatları lazımdır. 
it, 

1 ~t ait şartnameler Konıısyondaıı parasız olarak dag"ıtılmak· 

1\ NI. M. v. Satmalma Komisyonundan 
"~ ~fİf bedeli 499 lira olan maa up 36 adet kazma ile 30 yedek 
11 •t ~~ •ap 100 kürek ve 100 yedr-k sapla 10 adet lağım kuma· 
~tı it de 20 metrelik çelik meııaha seridi pazarlıkla satın alı
~ t, 

\~ ~:ltl~lerin 9 eylül 941 aalı i'ÜnÜ ıaat 15 te 74 lira 85 kuruşluk 
~--'1 ~ınatıariyle birlikte M. M. V. Satın alma komisyonunda bu· 

•tı. 

v,,, Hat•r Vlliyetinden : 
~Ilı Yctc;e yaptırılacak nünıune ve şartnameye uygun 22 adet el 
~~ tc:ı.2ahı 15 fİln müddetle açık elcsiltmeye konmuştur. Beher 

t \ılil rı lllulıarnmen bedeli '27 liradır. Talıplerin şeraiti anlamak üze· 
Yet d · · h d l' · ·· k · · li~IL aınıi encumen kalemine ve tezıa mo e ını ıorme ıçıo· 
"ev· 1ne nıuracaalları. 

l lzmlr Belediyesinden 
ı ~ Otobüs İşletme ldaresine 4 kalem yedek parça satın alın· 
lllııı Zı işleri nıüdürlüğilndeki şartnamesi veçhile açık eksiltmeye 
\ıır:4lur. Muhammen bedeli 1465 lıra muvakkat teminatı 109 lira 
-~ ~ ltıır. Taliplerin teminatı öğleden evvel lş Bankasına yatırı
ııı,'~buz.tariyle ihale tarihi olan 19 9-941 C 1 ma günü saat 16 da 

ne . 
tnüracaatları. 

~tb Sivas Belediye Riyasetinden : 
11llcı tb •dedi 10 kuruş bedeli tahmili 50000 adet parke taşının 
~- i~ı '1~sinden talip çıkmadığından 10 gün uzatılmıştır. 
d, 0 Ctıı:ı 10-9-941 tarihine tesadüf edeo Çarşamba güne saat 

lltt 
7
•5 teminat paralariyle beraber Belediye Encümenine mü-

1 ıl' an olunur. 

~ "· '1 -'~ 
1 

• Yekaletl Satınalma Komfsyonundan: 
\il ~;la 1500-1700 kilo eter sabunu satın alınacaatır. Hepsine 

1 
'ı ~2 Unan fiyat 20.000 lira olup teminatı 3UOO liradır. 
\c'•tı~~·911 pazarteı.i günü saat 1) tedir Talip olanların komisyona 

ı. 

tr~ak ~~~~!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!i:!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!"'!:'.!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!'!!!l!!!!!'!! 
' lahıre, ze v. s. 'r,, 

~u. 0 "a Aak'erl Satln Alma Komisyonundan: 
4'1d 

' Yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri 9.9.941 ıünü saat 

Aok. Jandarma Genel Komut SAK 
İzmir Lvz. SAK 

- - Ank . ValiliR-i 10-9-41 

2!±2D 

15 de Yalovada askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliple· 

rio belıi vakitte komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Kılo fiatı 
Kilo Kuruş 

Zeytin tane~i 2000 35 

Beyaz peynir 2000 70 

Makarna 2000 48 

Şehıiye 2000 45 
Reçel 3000 65 
Kırmızı biber 300 35 

Çorum Vlllyetinden : 

Azı Çoğu Te minat Muhammen B. 

Kilo Kilo Lira Kr. Lira K. S. Cinsi 
1100 1200 144 l 60 Erimiş !ade yağ 

50000 50000 56 25 1 50 Odun 

5000 5000 163 33 Koyun eti 
12500 13500 141 65 14 Süt 

1000 1100 45 38 55 Ayvalık ıınbunıı 

1800 :lOOO 78 52 Kesme şeker 
2500 3voo 101 45 Tosya pirinci 

3000 5000 39 38 15 Bulgur 

100 ton 120 ton 135 ıs Çeltek Maden Kömürü 

300 300 6 75 30 Kuru üzüm 

600 600 4 5 9 Nohut 
800 1000 12 75 17 Kuru fasal ya 

19000 21000 153 56 9 75 fek tip ekmek 

22-8-941 tarihinden itibaren açılc eksiltme müddeti on gün uzatı· 
lan Memleket Hastanesinin 941 mali yılı ihtiyacatından yukarıda 
cins, mikdar ve muhammrn bedelleri yazılı 13 kalem erzak ve leva
zımına talip çıkmadığından bir ay içinde muamelesi tamamlanmak 
üzere açık elcsiltme müddeti uzatılmıştır. Pazarlıkla eksiltmeye işti· 

rak edeceklerin bu müddet içinde Vilayet Daimi Encümenine müra· 
caatları ilin olunur. 

(DEVAMI DôRD0NC0 SAYFADA) 

Zonguldak Valiliğinden : 
1 - Zonguldak vilayeti içinde Beycuma - Çaycuma aruında on 

üç kilometre 160 mt".tre tuliinde v~ 114 n95 lira OR kuruş muham
men keşif bedelli şose işi ~5.8.9U tarihinden itibuen bir ay zar· 
fında •PAZARLIK• suretile ihaleıi icra olunmak üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme ve fenni şartname ve mukavele proleıi 
ve keşif evrakı vesaire her rün daimi encümen kaleminde görülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 6985 liratlır. 

4 - İşin bedeli 941 yılı büdçesinflen verilecektir. 
5 - Pazarlı2a iştirak eylemelc istiyenlerio Zonguldak vilayetine 

istida ile müracaat ederek alacatı ehliyet vesikasile ticaret odasın· 
dao bu yıl için alınmış vesika ve muvakkat teminatım yatmiığıoa 

dair makbuz veya baolca mektubu ile Zonıuldak vilayeti daimi en· 
cümenine müracaat eylemeleri ilin olunur. (7674) 4-4 

Milli Saraylar Müdürlüğünden; 
1 - Milli saraylardan Beylerbeyi sarayının havuzlu salonunun ah

şap döşeme inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yapılacak işin tahmini bedeli «3365• lira <2• kuruştur. 
3 - Bu inşaata müteallik birinci keşif cedveli ile şartnamelerin 

birer suretleri Dolmabahçede Milli Saraylar Müdürlüğü kaleminden 
alınabilir. 

4 - Eksiltme eylıllün oo ikinci cuma günü saat on beşte Milli 
Saraylar Müdürlüğü binasında yapılacakhr. 

S - Muvakkat temiaat ·252> lira •38' kuruştur. 

Bu paranın mal sandıfına yatırılıp makbuzunun eksiltmenin yapı· 
lacağı saat on beşe kadar eksiltme hey'etine verilmiı bulunması 11-
zımdır. 

6 - Eksiltmeye fİrecek olanlar ticaret odasına kayıtlı bulunacak
lar ve şimdiye kadar başka yerlerde yaptıkları tamirat ve inıaat iş· 
lerine dair elde ettikleri vesıkalarla bu vesikaları göstt:rmek suretile 
Milli Saraylar Mimarlığından eksiltme gününden evvel ayrıca alacak
tan fenni iktidar şahadetnamesini ve teminat parası makbuzunu muay-
yen saate kadar eksiltme hey'etine tevdi edeceklerdir. (7394) 

imtiyaz Sahibi ve Y uı itleri Direktörü: ISMAIL GlRlT 

Bualcbtı JIFI .. lll••k•H ll•tlt••81111 lıtıabol 

Mühür kurşunu 1450 kg. 986 - 73 95 aç. ekı. 16.9.41 9,35 
Vinç bir tonluk 1 ad. 3l50 - 243 75 • .. 10,50 
Çıralı tahta 44,800 m3 2688 - 201 90 > "' 10,05 

l. - Şartname ve nüınune leri mucibince yukarıda cins ve miktar
ları yazılı mal ı.eme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

ll. - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme ıün 
ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

lll. - Nümune ve şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alına· 

bilir. 
lV. - Vinç münakasasına girecekler ihale gilnü fenni şartnamenin 

18, 19 uncü maddelerinde aranılan vesikalarile birlikte müracaatları 

ve diğe r eksiltmelere girecekler u 7,5 güvenme paralarile hirlikte 
mezkur Komi yona gelmeleri ilan olunur. (7'6!>) 4-4 

* * * 
1- Keşif, şartname ve planı mucibince idaremizin Paşahab~e 

müskirat fabrikası kanalizıı:syon ve dahili yollar inşaatı işi kapalı zarf 
usulile ek11ltmeye konmuştur. 

2- Keşif b edeli • 26086,60• lira "o7.Smuvakkat teminatı cl956,49> 
liradır. 

3- Eksiltme 19.9.941 cuma günü saat 10.10 geçe lıtanbulda Ka
bataşta Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname sözü geçen levazlm şubesinden ve lzmir, Ankara 
başmüdurlüklerınden « 130 • kuruşa alınabilir. 

5- Münakasaya girecekler miıhürlü teklif mektupluını, kanuni 
vesaikle o 7,5 güvenme parası mald~uzu veya banka teminat mek· 
tubunu ve kapalı zarf şartnamesinin cF • fıkrasında yazılı vesaiki ila
tiva edecek icap alı zarf !arın ihsle günü eksiltme ıaatintlen bir saat 
evveline kadar mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kaoul edilmez. 

(7558) 3-4 

~ . . -

"DEVLET DEMİRYOLLAR 1 VE LİMANLARI . . . . . . - .. 

ISLf:TVit Gt[i[L o;~[i\TC~LUuUfiDEN 
idaremizin Durs nbey devlet orman işletmesinden satın aldığı 

takriben 5000 M:i çnm tomruğu ormandan indirilerek biçilmesi, ma· 
mut kerestenin istuyonda vagonlara tahmili işi kapalı zarfla eksilt· 
meye konmuştur. idareye aid tomruklardan biçilip bu şek.ilde teslim 
edilecek mamul beher metre mikabı kerestenin masrafı 27, 4.l <yirmi 
yedi lira kırkiki kuroş" tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 15 .9.941 pazartesi günü saat 15,45 de Ankarada umum 
müdürlük binası içerisinde m alzeme dairesinde yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7419,5 "yedibin dörtyüz ondokw: ltu
çuk lira .. muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve.ikaları 't'e 
tekliflerini aynı güa saat 14,45 e kadar komisyon reiılitine Ter· 
meleri lazımdır. Şartnameler 200 kuruşa idarenin Ankara, Haydar· 
paşa ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır (7688) 4-4 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 
. r it ~ • 

Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin Söğütlüçeşme sokatında 
24-23· 19 17-25 ve 13 numaralı dükkan ve ahşap 3 barakanın hedm · 
ve tehassül edecek ankazının satışı kapalı zarf usulile arttırmaya ko· 
nulmuştur. Tahmin bedeli 6875 lira v" ilk teminatı 515 lira 64 ku· 
rııştur. Şartname Zabıt ve Mııamelat Müdürlüiü kaleminde iÖrillebi
lir. İhale 12.9.941 Cuma günü saat 15 de Daimi Encilmende yapıla
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen 
il-.rnzı l5z•mzelen vesilc:m :la · il c 24°0 num:ı r:llı bn:ınıın tarifalı çevre· 
sinde hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale giınü saat 14 de kader 
Daimi Encümene vermeleri lazımdır. (7606) . . "' 

Beyoğlunda Bedrettin mahallesinin Kaptanpaşa çıplatı sekafında 
7 numaralı evın hedim \'e t ahassül edecolt ankazının satışı açık art· 
tırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 959 lira 90 kuruş ve ilk temi· 
nah 71 lira 99 kuruştur. Şartnamesi Zabıt ve Muamelat Müdürliltü 
kaleminde görülebilir. ihale 19. 9. 941 cuma günü saat 14 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup• 
larile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

(7805) 

1 STAHBULVAKIFLAR .1JiR~KTÖRLü6üNDEH 
Kıymeti Pey akcesi 

L. K. L. K. 

----
813 68 61 00 Çarşıda Sipahiler sokağında 22 No. lu dük· 

kanın tamam1. 
549 00 42 00 Koca Mustapaşa arabacı Beyazıt mahalle· 

sinde Ôkzüce Hatip camii enka:s ve ar· 
sası. 

2061 56 155 00 Mahmut paşa Oayabatun mahallesi Ktırkçl 
han alt katta 19 No. lu dilkkanın tamamı. 

460 26 35 00 Mer.:an Dayahatun mahallesinde Küçük Ye-
ni han birinci katta 10 No. lu odanın 
tamamı. 

171 84 13 00 Çarşı Uncu oğ'iu sokağında 28 No. lu dük· 
kanın tamamı. 

Yukarıda ynzılı emlilc satılmak üzere 15 gün müddetle açık art• 
tırmaya çıkarılmıştır. lhaleıi 1~. 9. 941 cuma günü saat 15 de icra 
edileceğinden iateklilerin Çenberli Ta~ta lıtanbul V altıflar Bataıtldür· 
lllJü Muamelat kalemine mDracaatları. (75S9) 
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Tableau Synoptique des 

ObJet de l'adjudlcatlon 

§Aiucıljcations au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Adjudicatiens 0uvertas Aujeurd'hui 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieux d'adjudication et du 
Cahier des Charıes 

Conatructions-Reparatlon-Trav. Pultllca-Mat6rlel de Conetructlon·Cartegraphle 

Constr. placo pr. ıport a Tekiraag Pli cacb. 13/60 29 1032 03 li>ir. Liguc ~portive Tekirdağ' 
Conıtr. laboratoire a l'ecole tecbnique Publique 9453 08 709 - Dir. Trav. Pub. lst. 
Constr. maison pr. vaccinı et seruma (Cah. eh. 6G8 P.) Pli cach. 121613 6~ 7730 69 C. A. Min. Def. Nat. Ank. 
Devis de 4 routes a conıtruire 6700 31 502 52 Manicip. Konya 
Conıtr. bitissea Adm. hangarı et maisonı de loıe· Gre a gre 170000 - 9750 - Office Cerealeş Ank. 

meot auz Statioos de Mürşitpınar et Akçakale 
(Cab. eh. 850 P.) 

Ceoıtr. lieuıı: d'attente pr. autobus 
Trav. en beton 
Conıtr. mur 

• 
> 

10504 75 
1591 50 
1237 50 

787 85 Munioip. Ankara 
119 36 Dir. lnstitut Polico Ank. 

92 82 > 

Joura Heures 

22-9-41 
26·9-41 
25-9-41 
11-9·41 
15-9-41 

15 _1 
1 

15 -
15 _ , 

14 - ' 
15 -

12·9-41 10 30 
20-9-41 14 -
20-9·41 15 -

ESKİ FEYZlYE 

YATILI 1ş1 K 
YATISlz LiSESi 

Nlşantaşındı Karakel karşısınaa 

KIZ 
ERKE1' 

Ana - ilk -Orta va Lise kısımları varllır. 
·çıD 

Türkiyenin en eski hususi lisesicfü. Kaynl ve tecdidi kayıe ~f 
her gün müracaat e•ileltilir. Tarifname isteyiniz. Telefon: st8 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

d'" Askerl Fabrikalar U. M. Sabnalma Komisyonun 'oİ 
Tahmin edilen bedeli (1400) lira olan müteahhit nam ve he5•,ı1 

2 ton reçel askeri fabrikalar umum müdürlügü merkez ıatııı ~ 
komisyonnnca 10.9.941 çarşamba güııü saat 14" te p:u:ar1tld3 

edilecektir. Şartname parasızdır. 
Kati teminat (210) liradır. 

Pendik Bakteriyoloji EnatitUaU MUdUrlUAUnd•11 : 

Müessosemiıı: ihtiyacı olan 70-110 baş kıvırcık koyun açık 0 

10-9-41 
Produlta Chlml11u•• et Pharmaceutlques-lnstruments Sanitalrec-Fournlture pour Ho111taux 

Naphtılioe: 350 k. Gre a ır6 - - C. A. Com. Gen. Prot. Forets Ank. 

m~ suret ile satın alınacaktır. l 
l5 _ Koyunların muhammen bedeli 1089 lira olup ilk teminatı 8 

E16ctrlclt6·Gaz·Chaffale Central (lnatellatlon et Mat6rlel 
Matcricl pr. cbauffaıe central: 63 lotı Publique 231Y 17 
Ampooleı de einq ıortes de volt: 700 p. Grc a grc 370 -
Groupe d'electropompe (aj.) 1615 -

HablUen.ent • Chau•uırea - Tlaeu• - Culr• 
Toile americaine: WOOO m. 
Pantouflea mercan: 6~0 paireı ici avec talonı: 400 

pairea 
Ceıt11111ea avec casquetteı: 25 comp. capotes: 25 p. 
Coıtuınes a'hiver: 439 comp. 
Fa9ricatioa chili de diverseı couleuu: 45000 m. 
Mouchoir: 20000 P· 
Chauuettea rn laine: 20000 paireı 

Gre a gr6 
Publiquc 

• 
Pli cacb. 
Gre a re le 

.. 
• 

5500 -
2175 -

1225 -
7296 -
m. O 40 
3400 -
8000 -

Ameublement pour Haltltatlon et Bureaux·Taplaaerle ete. 
T able a mansrer: 8 p.-baoc: 16 p.-armoire pr. pain: 

1 p.·chaiıe: 15 p.•rideau en ıtore: 15 p.-paillu· 
ıon moyeo: 4 p. 

Tıpiı de cour: 106 m. (ai.) Pabliquo 2385 -

Traveaux d'lmprlmerle - Papeterle - Feurnlture de Bureaux 

174 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Aok. 
27 75 Municipalite Ankara 

22-9-41 
12·9-41 
12·9-41 121 13 > 

825 - Com. Ach. lotend. Marit. Kasımpaşa 10-9-41 
163 13 Com. Perm. Municip. İstanbul 22-9-41 

91 88 , 22-9-41 
547 20 it 22-9-41 

1350 - C. A. lntend. Marit. Kasımpaşa 11-9-41 
510 - Com. Acıh. Min. @ef. Nat. Depar. Aviat .. 23-9·41 

1200 - > 22·,-41 

- - Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 10-9-41 

178 87 Ministore Douanea et Monopoles Anlc. 12·9-41 

ı 
67,5 kuruştur. d 

Ekıiltme 22 eylül 9-H pazartesi rünü saat 14,30 dn İstnnbol ' 
11 - ğaloğlunda yüksek mektepler mubasebecili2inde toplanan keıni9 

10 30 yapılacaktır. İstekliler bu işe ait ait şartonmelcrini her gün ısı 
10 301 sede görüp öğrenmeleri. 

ıs 3J Adapazarı Askeri Salı~alma Komloyonund••' 

15 -

700 ton saman kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 24500 liradır. ilk teminat 1837 liradır. 
İhalesi 25.9.941 per~embe günü saat 16 dadır. t 
İstekliler teklif mektuplarını kanuni vesikalariyle teklif ın°~ :: =ı 

14 30 rını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

10 -
10 -

10 -ı· 

D. Beyazll Askeri Satlnalma Komlayonund•" : 
40 bin kilo şeker pazarlık saha alınacaktır. 
Mahammeo bedeli 28,000 lira ve ille teminatı 2100 liraciıt· 

1 Pazarhtı 12.9.941 cuma günü saat 10 da O. Beyaıı:it Sıı. fi. 
da yapılacaktır. 

isteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuzlariyle kooıİ' 
müracaatları. 

lmpre11ion quittaaceı uec colle: 60(1006 p. PH cacb. 8000 - 600 - Comitc Ceotral Li g ue Aviat. T. Ank. 24-9·41 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. 9·9·41 

:: ] 
16 -' 

latanbul Komvtanhğı Sabnalma Komisyonund•" 
Beher kilosuna 7 kuruş tahmin edilen 85900 kilo kurıı 11 

12.9.941 ıünil saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnıııııe, 
gün komisyonda ıörülebilir. Muhammen bedeli 6013 lira olj 
teminatı 901 lira 95 kuruştur. lsteklilerio belli ıün ve saatte fıll 

Trav. impreuion avec le papier a fournir par le Gre a rre 550 - 82 50 
Miniıtere: :t4 lota 

Bola tle Conatı uctlon. Planche•, Charpente 
Bob de coHtr. ete. Pulıılique 1225 80 

Tranaport • Charıement - Dech•rgement 
Tranıport cbarbon orible: 3!)0 t.-coke: 120 t. Puhlique 1175 -
Traoıport lronc: 20-30000 m. 

Combuatl .. le - Garlturant - Hullea 
P6treloı 700 k. Gre i .,, 

Dlvera 
Pieeeı ae rechanre pr. l'Adm. de l'exploit. d'aute· Publique 

buı: 4 lotl 
1465 -

Fabricat. caiaaeı en boiı pr. coaıpteura decriques: 
1800 • 

Galibreı pr. ilace: 100 p. 
A11iettea creuıeı: 10000 p.-verre en cuivre: 5000 p. 

Arbreı et planb 
Circ jaune: 1 t. 
Solutlon fixe No 1: 4 t. 
Naphte: 750 k.-benı:ine raffinee: 500 k. 

Provlalona 
Oeuf: 59j17 p. 
Haricota ıecı: 1530 le. 
Macarooiı, riıı: vermicılle et amidoo 
Fromar• blanc: 1181 k. 
Raiıinı ıecı: 4689 k. 
Cenfitureı 2426 k. 
Fr•mare kacher: 410 k, 
Huile a'olives: 3 t. 
Raiıinı Hoı: 10 t. 

• > : 13.5 t. 
VianG• ae ltoeuf: 30 t. 
liivuı pro•iıionı ot leıomes 

P aille: 500530 k. 
Oirnonı: 46.8 t. 
Avoine: 27 t. 
Son: 11 t. 

Viaod• de boıuf: 490 t. 

Publittue 1700 -
Gre a gre la p. o 25 

et O 52 
Pııblique 3~3.:> 35 

> 1900 -
Gre a rre 3800 -

• 

Publiqııe , 
,. 
> 

> 

" , 
ti 

Pli cacb. 

• 
Gre a gre 
Publique 

Pli cach. 
Publique 

> 

• 
Pli oıcb. 

1190 34 

3277 23 
708 60 

1875 60 
1576 90 
471 50 

2700 -
9600 -
6488 -

12000 -
2168! 50 

10010 60 
4680 -

le k. O 07 
• .. o 05 50 
, > o 40 

91 94 Gem. Perm. Municip. lstanbul 22-~·41 14 -

88 13 Com. Perm. Municip. İstanbul 
Dir. Gen. Sümer Baok 

'.22·9-41 14 -
22-9-41 16 -

- - Com. Ach. lntend. Milit. h:mir 11-9-41 11 -

109 90 Municip. lzmir 19-9-41 16 -

127 50 

2"12 63 
142 50 
510 -

89 28 
114 75 
24~ 80 
53 15 

140 67 
118 27 
35 37 

202 50 
720 -
487 -
900 .:.... 

S.A.T. Eleetricitc Ank. 22-9-41 

Cem. Perm. Municip. lıtanbul 17-9-41 14 -
Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 10-9-41 15 -

Com. Perm. Muoicipalite lstanhul 22-9-41 14 -
1 eme Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 24-9-41 10 45 
C. A. lntend. Marit. Kasımpaşa 11-9-41 15 30 

> 12·9·41 14 -

Com. Perm. Muoicip. İstanbul 17-9-41 14 -
" 17-9-41 14 ~ 
> 17-9-41 14 -
• 17-9-41 14 -
• 17-9-41 14 -
> 17-9-41 14 -
, 17-9-41 14 -
• 22-9-41 14 -

Com. Acb. Milit. Erzurum 23-9-41 11 30 
• 23-9-41 11 -

Cem. Perm. Municip. lat. 22-9-41 14 -
Chef logenieur route Kilya·Havza Ge- 22-9·41 15 -

libolu 
750 80 Com. Ach. Milit. Sike 24·9·41 11 -
351 - • 26·9-41 10 -
142 - Municipalite Bursa 15·9·41 15 -
46 - • 15-9-41 1!> -

C. A. Milit. Hotel Tan a Yalova ~t 23-9·41 15 -
İntend. Ank. et lıt. 

aatınalma kemisyonuaa ıelmeleri. 
ı Jı * * • Pazarlıkla 1500 tavuk 10.9.941 çarşam8a ıünü saat 1 
1 tın ahnaçaktır. Şartnamesi her gün komisyonda rörül~bilir. ~f.ı 

rin belli gün ve saatte teklif edeceklari fiata röre kati te1Jl111 

birlikte Fiııdıkhda aatmalma komisyonuna ıelmeleri. 

' • * * Yapılan eksiltmesine istekli çıkmıyan aşağıda miktar 
hammen bedelleri yazılı 3 kalem döküm veya balye hıdio0~, 
11.9. 941 perşembe günü hizalarında yazılı uatlcrde pazarlı~~ 
alınac~khr. Şartnamesi her rün komisyonda ıörülebilir. fst~I 
belli rün ve saatlerde Fındıklıda sahnalma komisyonunda k' 
natlarile birlikte bulunmaları. 

Muh. B. 
Miktarı Döküm bal ye Kati T. Pazorl•" f 

Cinsi Ton L. K. L. K. L. K. Saat 

Saman 2:>5 7650 9562 1434 00 ıo 

• 302 9060 11325 1698 75 11 
, 1270 38100 47625 7143 76 11 

Kars Askeri &abnalma Komisyonunda": 
Bir kilosuna tahmin edilen fiat 4 kuruş 50 santimden 873 

man kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. ~ 

Evsaf kolordunun bütün garoizonlarında mevcuttur. Mıı"' 
minah 2946 lira 38 kuruştur. 

1 
~ 

lbalesi 19.9.941 cuma günü ıaat 16,30 da Karsta Sa. P.' 
yapılacaktır. 

1 
Toptan bir talibe ihale edildiği gibi parçalara bölünerek 

kısımlara da ihale edilebilir. 
E.v1&f ve ıartnaınesi Ko. da görülür. İsteklilerin me:ıkll~e 

ve saatte 15,30 kadar teklif mektuplarını Komisyona verıııe 

Merzifon Aekerl Satmalma Komlsyonund'" 
Kapalı zarfla 1, 152,000 kilo saman alınacaktır. .14f 
Saman döküm halinde alınacağı ıibi balya halinde veri 

dirde muktezi balya telleri bedelsiz olarak verilecektir. 
Tahmin bedeli 34560 lira ilk teminatı :l592 liradır. 

1 
ihalesi 22.9.941 günü saat 16 da yapılacaktır. Şartnat11e: 

komisyonda görülür. Ve iıtiyenler 173 kuruş mukabilinde 11 
İsteklilerin kanuna uyıun teklif mektuplarını ihale • 11' 

saat evvel ke>miıyona vermeleri. 


