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ABONE ŞARTLARI 

3 
6 

12 

Türkiye için 
Aylıtı 

Karaş 

4SO 
850 
ı~oo 

Ecnebi memleketler ı çin 
-2.:__ Aylığı 2700 

-- SA YISl 5 KURUŞ 

Günü reçen nusbalar 
20 kuruştur 

~ --------------~ 
lJ nı m Tüccar arın 

EKONOMiK HABERLER 
K"' omur istihsalatımız 

gittikçe artıyor 
1<~ ~ 

riııj bi~ur hıvzıısındaki tetkikle· 
te olan •rre~ An karaya dönmek· 
"1ıadota kt.ısat Vekili Sırrı Dııy 
h::ı•tta b Aıan ına asağıdııki be-

'-lk. ~lurnnu,lardır. 
tkj Ilı hsat Vekaletinin mühim 

lıtıha:ı~2:~a. olan tlemir ve kömür 
26 ,~ crını tetkik etmek üzere 
~e ÇelU~toataoberi Karabük. demir 

lıı; f b • 
tıılq•k kö a .~ık~larında ve Zon-
~tı. b ınur ışletmesinde tetki· 
tJeltı•rılnlundum. İdare ve tekmil 
ltl~ilat &rdan işçilere kadar bütün 
fet1ı1cıc 1.n Yeltvücut elarak sar
dıijtrj tı ~ayreti ve temin eyle
cid.dtn ~uvaffakiyetı ıörmekle 
lı.dct rtıuftehirim. Bütün müşa-
t ttıııe b 
ııııııı ve ılh ssa ark daşla· 
4tttrıı~ınu~lu ve ferıığath mesaisi 
t "erı · · ll:ı Ilı h ınııın valilerden ve bü-
tı)'rıı11~ . alli teşkılattan ıördutü 
11ııt 11 •

1 Yardımlar her yerde ol
Ştlıııı,"'bı bu a<;ııede de Milli 
• ıc ui I t R.efılt an sarsılmaz bağlığın 
•n irıa Saydam lıük.ametine o
~bGrtc rıın llleşlı.ar ve feyizli te
't)'•ha;1ın~cndır. Bu ıibi tetkik 
Ilı ttı her b" . . k . • eeh ırımızın uvvetı· 
)'t -reı· · 
li( tıill .•uı arttırmak.ta ve bu· 

l,LI etı ... • . 
'c ti . ... ızı aıı2'lam bir iıı-

bıt L erı doıt • . b' . (tt ~ru ııttığıoe ızı 
111nr b O.aha ınıındırmaktadır. Kö-
tıt lll/ıas k 

tıı~kı •nı amilen devletleş-
tu1. e bu g · . .. k ı·ı 
'llıtn unun mu~ u a ına 

~,t "• hllltaıleketıo yeıane kuv-
111ürn11 ııreltet membaı olan kö-
'İ IStıh l . 
ili~ b sa tnı emnıyet altına 

'aı,· ulunuy ı.' .. - "h 
~i2 b. oruz. nomur ıslı • 

~'llcı t Ulun feçen senelere nis· 
l Dun;2:"Yud •tmek.teair. 

ı~çc 11 
harbi uzadıkça ve reniş

~llıeni ''lıbsaUerımize aicl mal
~tl n leGı· . k .. 
1 

•ıııı k •nı pe tabu elarak 
~~1~ :l tadır. Bununla beraber 
il, ltıQ tınaıılarımız ı.u müşkü· 

~, k,b ~l<iele için bütün kuvvet 
~liailct 1 'Ycllerinın nrfetuıekte ve 

Grk netıceler almaktadırlar. 
lııı.ı Qıüh•ııcl' ı· . . 

'<il Qı •• ıtı, vatan bızme-
llıl 'ktetı lll/aflak ımtihanlar reçir
lı.._ ır K" 

t '"11 !ı:ı • Oınür i~tıbsalınd~ ça-
oııı elllur · 
1 

t \'öl ve ışçi kadrosu 24 

111~hı Qu:lDalttadır. lşçılerın neşesı, 
,tıı Qe\'ı ıı.ınu ı,;ok iyıdir. Havn· 
lııtıe11L et •şletmesine maledilme

)t l:Jttj . 
~ckı ışçılerin paviyonları, 

)ttt tri v bh .. . . • 
trj • e utun ıçtımı vazı-

tıl, Ctdd• b" 
~ t1tk ti 1 ır ihtimam mevzuu 
11 ''nd c alınmıştır. Ayni zaman-
'll\' 11llan 
l 1J:llaııı 1 arttıracak. olan bu 
tr a •lin · ı 
1; '\nL 8 ı e devam edılcctk-

111 'lltııy 
ciötıil • memnun ve müstc· 

Yoruın. 

Cırıun 
'''" un ziraT kalkınması 
~ı.._~~ c:ta harman ma
\orı •rı faaliyete geçti 

tııa· Udan b'l 
t~ 1 koltıb' 1 diriliyor: Çorlu 
ti l lrakt ~ •neler te4ekk.ülü mev· 

tıı or ve h . " but h arman makınele· 
'tlir Un T it d tı. erek h ra ya a fuliyctc 
Ilı ~el bir arcnan işlerini bir an 
ta,· ''rneı. · · e-' ıöstcr . ~çın devamli bir 

Ilı () tcttı· anıştır. 
t~ ııde h t,, il~ere arman işleri bit-

t111~11ndarı· ~ldu~undın teşkili.t 
i 
1 
.hPac'a 2:Utraın hafriyat işle-

flır kları ,.1• ft ç· b" ld" .1 ~ • y ıye ı ırı • 

kt 'han k 11 oı.. uv\'etile nadaaına ım· 
~ 1Y•n b Of dur•n ıcrt 

Tobratının motör kuvvetile fay· 
dalı bir hale getirilmesi, bu su
retle ekiliş işlerinde ve zirai her 
sahada bu ıurulı>u yanında büyük 
bir yardımcı olarak gören çiftçi 
;,undan çok memnundur. Merkezi 
Çorlu ulmak üzere kurulan bu 
te~ekkül, Trakyada ziraatin iler
lemesi, makineleşmesi ve zirai 
kalkınmanın devamlı ve hızlan-

dırıcı IDir başlangıcı mahiyetinde 
bulunmak.tadır. 

Gaziantep'te dokumacılık 
şirketi kuruluyor 

Gaziantepten bildiriliyor: Şeh
rimızde 4okumacılar cemiyetı ta
r;afından dokuma istihsal~tıuı 
kontrol etmek ve satış yapmak 
üzere air dokumacı satış limitet 
ıırketı kurulmııaı yolunda teşeb
büse ıeçılıniştir. Bu teşe8büs 
ihracatın bir el41en tanzimi ile 
ihtikar mevzuuou ortadan kaldır
mak, dokumalarımızın kalitelerini 
daima iyi vasıflarGa lutmak, es
nafa verılen ıpliklerin mahalli 
sarflarım kentrol etmek bakımın
dan rerek memleket, gerekse 

dok.umacııar hesabına çok faydalı 
olacaktır. 

8u2ün olüutu kadar istikbalcie 
de doı-umacılıtımız içın en iyi 
bir muvaffakıyet ıaraotısi olan 
bu i\ızel e:.erın vucut bulmasını 

temenni ederız. 

Pamuğun devlet ılilı 

yetiştirilmesi ıçın 

tedbirler alınıyer 
Ziraat Vekaleti, Ziraat Bankası 

ve Sümer Bank aras10da !tir pa
muk anlaşması yapılmıştır. Bu 
aı.laşına ile mühim yekun tutan 
bir paıuoğun devlet eliyle yetiş
tirıııoesı ıçin tedbirler ohnacak
tır. Devlet çiftlıkleriode yetişti· 

rilmiı ltuloan iki 8ın balya pa
muk Sumer liank tarafıncıan sa
tın alınacaktır . .Silıner lııank muh
telif pamuk. mıqtakalarında pamuk. 
mubayaa teşkilatı vücude getire
celc, Ziraat Vekiletınin pamuk 
mutehassııı ve eksperleri bu teı· 
kılata lüzumlu yardımları yapa

caklardır. 

Peynir fiyatları yeniden tıs
bit edildi 

Fiyat mürakabe komisyonu pey· 
nir 111eaclesile yakından alakadar 
olmıya başlanmıştır. 

Dün komisyona çığrılan pey
nircileralen izahat alınmış, beyaz 
peynir Ye ka~ar peyniri fıyatları 
yeniden tes8it edilmıştir. 

Tesbit edılen fıyata ~öre bun
dan böyle en birincı ya2'lı beyaz 
peynir toptan 62, perakenee 75 
kuıuştıın fazlaya satılmıyacaktır. 

ikinci nevi pcynirlerın fiyatı 
aaba aşa~ı olacak ve ielecek iç
ti matla bunlara da fiyat tes9it 

eeilecektir. 
Kaşır peyniri fiyatları, beyaz 

peynire tesbit edilen bu fiyat nazarı 
itibare alınarak üzerine yi1zde 75 
ilaveıile teptan 108 ve peraken
de 130 kuruıtan fazlaya aatılamı
yacaktır. 

SALI 

HER G0N ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TiCARi YI! ZiRAi 

1 

GAZETESİ 
ve Müteahhitlerin 

Ank. Lvz. SAK 
Cilde 1885 

Ank. Valiliği: 
Okul ltinuı tamiri 1874 

Ank. Jandarma Genel Komut. 
SAK 

Odun 1871 

Bursa Ask. SAK 
Er kuntlurası 1883 
K. mercim11k 1883 

Çankırı Ask. SAK 
Sıtır eti, tereyatı, Htlıyatı, k. ot vo 

uman 1871 
Oduo 1876 

Deniz Lvz. SAK 
Kurşun lteruların cıım ltoru ile tleti~ti

rilmui 1885 

Devlet Orman l~letmesi Bolu 
-Seben kevır Amir.: 

Çam ve L.ikoır tomrutu 1881' 

LJ. Beyazıt Ask.. SAK 
IC, üıiım l&' 
D. D. Y elları: 

Mnelloıı tıtue ta~ı Ui82 
Yeraltı kaltlosu 1885 
TıJ 1874 
KıtrH yaiı1 1873 
Gürgen dilme 1&72 

Edremıt Ask.. SAK 
Sı~n etı, k . ı~tao, uman ve k, ot J872 
Otlun Hi72 
r.rzıucan Nafıa Müd.: 

Ceıaovi inı. lli75 

Eskışebır Ask . .SAK 
Yol yapt. 1~7 

Guzcl Sanatlar Akademesi SAK 
Masa, etajer aolap ve santlalye 1872 

Harta U. Müd.: 
Otluo li7b 

Hozat Jandarma E.r Okulu SAK 
Muhtelif o uk ve k. ut 11572 

lskenderuaı A~k. SAK 
K. et ve uman 1872 
Pirinç 1167 

lst. Komutanlı~ı SAK 
Saman 1184 

lst. Belediyesi: 
Bına ve ev anku.ları 1 73 • 
Reklam lı:onulmuı iıi 1873 • 
K. fuulye, ltarbıirıya, nohut. mercimek, 

k. iıamy• v. •· 1873 
Tıltbi ecza 1873 
AdaH parnutu 1873 
Mecmua tabı l 73 
Liıtılc çiz mı l 881 

lst. Maarif Müd.: 
Kuma' 1869 

lzmir Lvz. SAK 
Odua 1885 
Çuval 1885 

Mercimek Hmın ve k. ot 1885 
Keyun derİ•i 1185 • 

Kakıköse Ask. SAK 
Pirinç 1868 

Kandili Kız Lisesi Müd. 
S ı livri yofUrdu 1814 

.Karaağaç A.)k. SAK 
K. •t 1878 

Mersin Gedikli Erbaş Orta Okulu: 
t:kıııek ve inek ıütii 1880 

Merzifon Ask. SAK 
E~ çiımesi n er fotiııi llt>7 

M. M. Vekaleti: 
Kilim 1882 
Laster 1841 

Polis F.nstitilsü Müd.: 
Piriaç 1865 

Topkapı Maltepesi Aık. SAK 
Sade yat ıssı 
Nal 1831 

Tophaoe Lvz. SAK 
Traadafera makiauı 1811 
ip raerdivea 1851 
Çadır tlütmHİ li12 
Balık atı iplikleri Ul83 

Trabzon Ask. SAK 
Mercimek lliO 

T. H. K. Genel Mrk.: 
Tıbbi ecza ve malzcıno 1871 

Zonguldak. Deniz Komut. SAK 
iina İ•~· 1879 

inşaat-Tamirat-Nafıa işleri- alzeme-Harıta 

Nafıa Vekiletinden: 
2. 9. 941 tarihinlle ibııleıinin yapılacatı ilan edılen 57078,39 lira 

keşif eelleli Ankara liölıe aanat okulu tesviye atölyelerin ika.ili i~i 
ıor ülen lü:ıum in.trıne şıaı dılık el )İltıu c en lı.aloırılnnştır. 

Ankara ValhlQinllen: 

. Ank;ıtra • lıtanaul ve Ankara • . ~ırşehir yollarının mebdeini teş-
kıl eden meydanın asfalt kaplama ışı l:>.9.941 tarihine rutlı an a-

. . - 15 ·ı · ..ı • • y p 
zarteaı runu saat ı_e vı aye.t ••tını encümenina ihalesi yapılmak 
ü~ere kapalı zarf usulıyle eksıltmeye kenulınuştur. 

Keşif bedeli ıııoı Jıra 17 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 9 l'.l lira 09 kuruştur. 
lstekıilerin te~lıf mektuplarını temioat mektup veya makltuzlarını, 

ticaret cı&ası ve1ıkalırını ve Nafıa Müclürlüfüaclen lııu iş için alacık.
lan fenni ehliyet .. v~sik.alar.ı •!e 9i~ikte. yukarı.ta aeı ıeçen fÜnae ... 
at 14 d.e katlar vılayet eaımı encumenı reislifine tevdi etmeleri. 

Buna ait keşıf ve şartoaaıeyi her ıün Naha müdürlutünlle rörebi
lecekleri. 

* • • Hipecıire~ at koşusu sahasın~ak.i 6 adet keşu ıtıırtlarının ye• 
niaen yapılması ışı 15.9.Y41 paı:artesı fÜnü saat 15 te vıliyet daımi 
eocümeninde ihalesi yapılmak üzere açık eksiltml'ye konnlmuştur. 

Keşıf bedeli 101..l lira muvakkat teminatı 75 lira 90 kuruıtur. 
lsteklılerin teminat ınektup veya makbuzu, ticaret .. odası veıikuı 

ve nafıa müdürlilfünden ltu iş için aiacıkları fenni ehliyet veıik.alari
le birlikte yukarıda adı ıeçen fÜn ve saatte daimi encümen reisliği
ne ielmeleri. 

Buna ait keşif ve şnrtnameyi her (Ün Nafıa ınüdirlüfüncle ıöre
bilecekleri. 

• • * Stadyom ve hipodrom sahaııatla yapılacak tamirat işi 15.9.41 
pazartesi rünü saat 15 te vilayet daimi encümeninde ihalesi yapıl
mak üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Keşif .bedelli 4135 lira 42 kuruı ve muvakkat temioat 310 lira 16 
kuruıtur. 

2 ırııı 1'41 

~---------· 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük CaddeaJ, 

No. S2 Hu!Usl Daire 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görii~ülilr 

Telefon= 49442 

Poata kata.ta No. 1261 

~--------

meslek T Organıdır 

Kanunrar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

SANAYİ 
iptidai maddeler tenzlllt nlsbetlerlnl •••teren 
cetvellerln (D) gurubunun onuna 19 numara 
ile (Haydrol) un lllve•I ve bu ma mOI lfln ten-

zlllt nlebetlnin (18) olarak k•bulU hakkınlla karar· 
name •uretl 

3843 sayılı muamele vergisi 
kanunun 21 inci maddesi hükmü
ne tevfikan 30.7.1940 tarih ve 
2/14083 sayılı kararname ile mer'
iyete konulma., elan iptidai mul-

• 41eler tenzilat nisbetlerini ı-ös
teren cetvelin •O• ru·uDunun 
sonuna 19 numara ile (Haydrol) 
un ilavesi ve lııu malOI için ten• 

zilit nisbetinin ( 18) olarak !tabu
lu; iktisat Vekiletiain muvafaka
tını atfen Maliye Vekillifinin 
31.7.941 tarih ve 23343/2.S/l,149 

sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi 

üzerine, İcra Vekilleri HeyetiııH 
7 a2'ustos 1941 taribinde kabul 
olunmuştur. 

Y prak tUtUnden ihracat v rgisl ahnmamaeı hak· 
kmda GümrUk v inhisarlar Yeklfetl tamimi 

29679 
No. 3.t4' 

3437 numaralı ve 25.6.938 ta· 
ribli {Tütün ve TütOn inhisarı 
Kanunu) nun 115 inci maddesi 
Türkiye'de yetişen yaprak tütün
lerin tilccann mükellef oldufu 
kazanç verrısi hariç olmak üzer~ 

Hazine ve Belediye ve Huaaıi 
idarelere aid her nev'i verri ve 
resimlerden muf tutolacatını 
ilI'ir oldo~undan yal.ancı ıaoml~ 
ketlere ihraç olunan yaprak ta
t ünler 4040 sayılı kanan ile kon
muı bulunan ihracat \'orriıin .. ea 
muaftırlar. 

157 aayıh Koordinasyon Heyeti kararanın ••ki· 
zincl maddesine tevfikan Toprak Mahsul· 

lerl Ofl 1 namına mahaut ahmına tavslt 
edilebilecek mutava•ıt mubayaacllar 

hakkında talimatname 

Madde 1- El kenma mıntaka
larına dahil olup Toprak Mah
sulleri Ofhinin şu'Dc, ajana veya 
ekibi bulunmayan mınlaka ve is
taayonlarda Ofis namıı11 mahsul 
mubayaa ederek bunları Ofise 
devretmek isteyen hakiki ve bük· 
mi tacirlerin bu talimatname hü
küınleri ciahılinde vilayet ve kay
makamlıklardan müsaade istihsal 
etmeleri meşruttur. 

Madde 2- Mutavassıt muba· 
yaacıların mubayaat yapabilecek
leri mıntakalar müstahsilin Ofis 
teşkilitına malını bizzat kolaylık
ln te~lim edip eılem iyecekleri na
zarı dikkate alınarak. ve hudutları 
Toprak Mahsulleri Ofisinin teş

kilatı elan meı !tezlerden en az 
otuz kilometre daha uı:aktan baş 
lamak üzere Vı liiyet iaşe Heyet· 
lerince tesbit otun ur. 

Madde 3- Muıavassıt muba
yaacılık müsadesi ancak aşa2ıdaki 
evsafı haiz olan ticaret evlerine 
verilir : 

a) Mıntakasına dahil oldukları 
Ticaret Odalarına 1941 yılından 

evvel zahire tacir veya kemis
yoncusu olarak kayıtlı bulunmak, 

b) Muamelelerinae doğruluk ve 
taahhütlerine sadakat rösterclik
leri atır suçlardan ve bilhassa 
Milli Korunma kanunu tatbika
t10dan mahkumiyetleri lııulunma

dıtı sabit elmak, 
c) Hükmi şahsiyetli müeaseıe

lerin bu işte aynı evaafı haiz •· 
Jemanları buluodufu Ticaret O
dan vesikuiyle tevsik edilmek, 

Madde 4- iaşe Heyetleri ta· 
liplerin aynı mıntakadı teki.sü· 
füne mini olarak mahsul alımını 

bütün mıotakaya tevzi ve levzio 
için her mıntakaoın husuıiyetine 
göre mutaTusıt mubayaacı ade
dini tahdit edebilir. Bu takdirde 
kendi nakil ve muhafaza vesaiti 
bulunanlar tercih olunur. 

Madde 5- Müracaat 1&hipleri, 
iıtiöalarına mubayaatta bulunmak 
iatedikleri mıntakalar ile ınuba
yaat ve teslimatı kimler va•ıt•-

siyle icra ettirecekleriai ,.raJaa
tea dercedecelderclir. 

6- Vilayet ve kayaakamlık
lar, mutavassıt muaayaaeı lllÜHa• 
de i vertlikl•ri hükmi veya laa.kikl 
şahısları ve bunlar naaına mu
bayaa ve teslimde lt11l11nacıldaran 
isimleriyle mubayaat yapaoalda· 
rı mıntakayı, malaıullerin tealla 
edileceti Teprak Mahsulleri Ofisi 
te!lk.ilitına bildirirler. 

Macide 7- Müaaadeııamoler an• 
cak müteakip Mayıs ayı nilıaayetiae 

!tadar mateberair. 
Madde 8- V ıiiyet ve kay•a

kamlıklaıca müuadename veril
meden evvel, mütevasaıt malta
yaacıdan ı.u taliıaatnaıao aikla
lerini temin ve muarr•• lııir le• 
minah ihtiva eclen lııir taalllıaid· 

name iatihsal ve ltuuun ltir aureti 
Toprak Mabsulleri Ofisine tucıU 
el un ur. 

Muide 9- Mııtavuaıt. malta
yaacılann ı.u taliaato&•• ve 
taahbüdoameleri bük.iialeri •alai· 
linde •uDayaa yapıp yap•a•ık· 
larıoı, Ticaret ve Dahiliye Ve
kaletleri müfettiş ve •iıer 1eli
hiyettar memurJan ile Tepra.k 
Mahsulleri Ofıai adfettiı, kent· 
rolör ve vadfe41ar me•urlan 
köntrel edebilirler. Mutavassıt-••· 
bayaacılar, bu memurların talelti 
takdirinde kayıt, tlefter ve am· 
barlarını iraeye meclt1r4iurlar. 

Madde 10- Mutnaaııt•auba-
yaacılar müıtahıildea Teprak Mah· 
sullerı Ofili Hat ve ıeraitiollea 

tiOn bedelle mahsul toplayamar:• 
lar. Mubayaaea ltulHacaldan 
aıntakanın fiatlan en yakıa Top• 
rak Mahaulleri Ofisi merkezi ve· 
ya istasyen• kadar ihtiyari aa
balli i41at• makamlarınca kalııal 
edilecek nakliyenin tenzili ıare
tiyle; Ofisin en yakın teıkilitı
nın mütaleası alınarak aynı aa
kamlaroa tesbit ve auıltayaa mın
tıkalarıntia teabit ve multayaa 
mıntakalarında iliıı ve laalkın it
tiliına irsal •hınar. 

(D•va111 Y•r~ 



MONAKASA GAUT!SI 

Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Claıl Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 
•l•t•at. Temlrat, Nafıe ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Koyullaisar ille Okulu ia,. paz. 
Çetinkayada yeniden yap. 3 lienhaneli ilk okul inf. aç. eks. 
Fadlun Tuzlasında İdarehane ltiD&u tamiri paz. 
Taşlı sokak yolunu inş. aç. eks. 
Nümune Hast. önlndeki yolun bordur taşlarının • 

ıökme ve piyade kaldırımlarının plakalanma işi 
S por sahası teıviyeıi ve davar inş. kapalı z. 
E 
v inş. 150 ad. (şart 25 L.) (temd) 

Yüzer erlik iki portatif baraka ve on heş heli > 

inı, hart 2 L.) 
Yüzer hayvanlık 2 adet tay deposu ıhtr yap. {şart. • 

286 kr.) 
Bayazıt meydanında takriben 9000 m2 asfalt şose pız. 

tepeka sistemi inş. 

" 

Hendek hafriyatı boru ferşiyab ve sınai imalat: !tapalı z. 
10076 m. (şart. 5 l.) 

Defterdarda 1 no.lu dikim evinde yanrın için ter- paz. 
koı teıiıatı yapt. 

Demir kı>prü boya işi pu. 

22977 64 
6695 14 
1369 22 
1431 -
1438 25 

17766 52 

1063624 80 

39754 23 

38880 -

82001 37 

1067 -

1474 -

lllçlar, Klinik ve lapençlyart ellt Hestahane ~vz. 
Uıtanc takuııı: 308 ad. kapalı z. 23100 -

Men•ucat, Elt.lse, Kundura Çam••"• " •· 
Kaput: Hl60 ad.· kışlık elbise: lOC>O takım • tulum paz. 

elbise.si: 2800 tak. (şart. 236 kr.) 
Erat fotini: 5000 tift (şart. 233 kr.) • 

Kereate, Tahta ve ••lre 

Çıralı tahta 44800 m3 aç. esk. 

. 
- Nekllrat, Betaltma, YUkletme 
Poıta nakli 

> 

• 

aç. eks. 
> 

" 
K6m0r nakli: 73 t. paz. 

Mahruket, Benzin, Makine r•ll•r• v. •· 

Odan k6mürü: 100 t.-meıe odunu: 150 t. aç. eks. 

Mllteferrlk 

PnıkOtme cibuı: 1 ad. (müteahhit nam ve ha11ltına) 
MilhOr kurşunu: 1450 k. 
Vinç 1 tonluk 
Muhtelif çamaıır ve yatakhane ve lokanta takımları 

yıkattırılması: 40-60000 parça 
Enternasyonal kamyonları için yedek parça: 84 ka· 

lem 
Takım çeliklerlle yaylık çelik tel: 23 kalem (şart. 

paı. 

aç. eks. 

• 
" 

paz. 

• 

47100 -

46500 -

2688 -

1800 -
4800 -

986 -
3250 -
4200 -

3761 -

62900 -
345 krş) 

Beıir yatı: 10 t. » 18000 -

Teminat Müracaat yeri • 

• 

Sıvas Nafıa Müd. 
503 - > 

10'2 69 Sıvas İrıhs. Baş Müd. 
Sıvas Belediyesi 

1332 47 Gazıantep Beden Terbiyesi Bölıre 
Başk. 

45658 7 Doğu İnşaat Koeperatifı Erzurum 
idare Heyeti 

2981 57 Nafıa Vek. Yapı ve İmar İşleri 

4109 57 M. M. Vekaleti SAK 

Günü Saat 

11-9-41 15 -
13-9-41 11 -
12·9-41 14 -
12-9-41 14 -

1-10-41 11 -

31-10-41 16 -

18-9·41 15 -

17·9-41 15 -

' 

2916 - lst. Elek. Tr. ve Tünel işlet. U. Müd. 12·'-41 15 -

53SQ - Sümer Bank Urnum Müd. 

80 - Tophane Lvz. SAK 

110 55 Nafıa Vekaleti 

1732 50 D. D. Yolları Ankara ve H. Paşa 
Sevk Şefliti 

7065 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

6975 - > 

201 'O İnhisarlar U. \lüd. 

Bolu P. T. T. Müd. 
> 

> 

Jandarma Genel Komut SAK Ank. 

- - Tarıus Belediyesi 

lnhiaarlar U. Müd. 
73 95 > 

243 75 " 
315 - Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müd. 

565 - M. M. V. SAK 

8790 - Aık:. Fabrikalar U. Mild. SAK Aok. 

17-9-41 16 -

8-9-41 14 -

,_,_41 15 -

20-10·41 15 -

8-9-41 

16·9-41 

16-9-41 

8-9-41 
9-9-41 

10-9-41 
1-9-41 

4·9-41 

9-9-41 
16-9-41 
16-9-41 
17-9·41 

12-9-41 

16-9·41 

16 -

15 -

10 05 

10 -
15 -
15 -

15 -ı 
15 

IOJ 
9 35 

10 50 
14 -

16 _t 
I 

14 -

2 1lal 1H1 :..ıa.J 
JC::Z• il ·~ 

inşaatın muhammen bedeli 5606 liradır. '· 
Bu inşaata ait keşif evrakı ve p\fınlar Çiftlik Müdüriyetinde go 

rülebilir. . ~ 
iştirak edecek müteahhitler ~o 7,5 teminat akçesi olan 420 lır• 

çiftlik veznesine yatıracaklardır. . . ~e 
İhale 6. 9. 941 cumartesi günü saat 10 da Çiftlik Mtıdürıyetııı •. 

yapılacağından taliplerin o gün ve o saatte çiftlik müdüriyetine ıntı 
racaatları ilin olunur . 

Zirai Komblnaler Kurumu Reisli inden : 
Zirai kombinalar kurumu icin Trakynda Türkgeldi çiftliğinde, .'c\l; 

pıköy, Eskişehir, Gazi, Yerköy ve Aksarayda ahşap hangarlar ıııl 
ettirilecektir. 

• ali 
Beher hangarın muhammen bedeli 18.399.50 lira ve ilk teının 

1.379 lira 966 kuruştur. 
Şartname ve projesi Ankarad&l kurum merkezinde iki lira ınok•· 

bilinde alınır. I"' 

Pazarlık suretile ayrı ayrı veya t optan ihale 15 eylıll 94 l paı•. 
te~i günü saat 10 da ziraat vekiiletinde müteşekkil komisyonca ya 
pılacaktır. 

Pazarlığa girebilmek için bu nevi inşaatın asiarı 15 bin liralık if 
yapmış olmak şarttır. 

nkar Beledlyesind n : 
Ankara kain küçük evler ırupunun iç .sokaklarına yaphrılııcıık ş~ 

se işi on beş fÜn müddetle ve kapah zıırf usulile eksiltmeye konu 

muştur. 

Muhammen bedeli 23,376 lira 31 kuruştur. 
Teminatı 1,753 lira 22 kuruştur. .1 lhaleıi 16.9.941 Salı günü saat 11 de yapılacafından şartnaın'51.e 

keşif cetvelini görmek ve 117 kuruş mukabilinde almak isteyenle~~ 
her fÜn encümen kalemine müracaatları ve isteklilerin de 16.9.9 Uf 
Salı günü saat ona kadar usulü dairesinde tanzim edecekleri tek 
mektuplarını Belediye dairesinde müteşekkil daimi encümene verıııe· 
leri. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 

D. D. Yolları işletme U. MUdUrlUğUnden: 
4. 9. 941 tahinde yapılacagı ilan edilen 300 adet kuçük usıoııÇ 

takımı eksiltmesinin görülen lüzum üzerine tehir edildifi ilan olu00
'' 

• * * Muhammen bedeli 23100 lira olan 300 adet küçük ustunç takı: 
20.10.941 pazartesi ıünü aaat 15 de kapalı zarf usulü ıle Anlcıır• 
idare binasında satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek isti yenlerin 1732 lira 50 kuruşluk muvakkat teıS11; 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ılln 51' 

14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankaradıı Malzeme dairesinden, 

darpaşada Tesellüm ve sevk şeftıtinden dağıtılacaktır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. V. Hava Satlnalma Komisyonundan: 
Yazlık uçuş kombinezonu yaptırılacaktır. 
Taliplerin nümunelik kumaşlariyle birlikte hava mü teşıırlığı 

şube müdürlüğüne müracaatları. 

As. Fabrlkalar U MUdiJrlU§U Sabnalma komi 
1000 adet kaput 
1000 takım kışlık elbse 
2800 takım tulum elbisesi alınacak UY 
Tahmin edilen bedeli (47100) lir olan yukarıda yazılı 

0 
kalem melbusat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğu merkez sa1~, 
alma komisyonunca 8 9.941 Pazartesi günü saat.16 da pazarlıkla ih• 
edilecektir. Kati teminat (7065 liradır. Şartname 236 kuruştur. 

Tel: 5 kalem (!art. 271 krı) 
Cınta ve somun: 195~00 ad. 

• ,4050 -
'O 12620 -

2700 -
7905 -

• 
• 
> 

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

1 
14 30 
15 30 . 
15 - !1!!!'!!!"!!'!!!!!!1!!!~~~~~~~~~~~~~~!!19!!~ 

14 _ Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. Çelik: 3 kalem - malzeme: 13 kalem (şart. 224 krJ} 
lıpermaçet mumu 2778 k.: 50000 ad. 
Pirinç ispanyolet ' (çubuksuz}: 2000 tak.· ıömme kapı 

kiltdi aynası (pirinçten): 3000 ad. 

l!raak, Zahire, Et, Sebze. v. •· 

Domates: 7340 k.-patlıcan: 17.7 t.-bamye: 600 k. 

" RM. 87650 82 
aç. ekı. 4167 -

• 2600 

paz. 

6705 29 • 
312 53 D. D. Yolları Haydarpaşa 
195 - > 

Hadıınköy Cıvarında Muhaköyünde 
Ask. SAK 

11 
9-9-41 11 -

2-9-41 15 -
·d. biber: 5.7 t. karpuz: 27.7 t. · 

Ekmek: 290.4 t. 
Sadeyağı: 12 t. 
K. ot: 52 t. (temd.) 
Sadeyaıt: 12 t.·ı:eytinyaf: 6 t.-beya:ı: peynir: 10 t.· 

kapalı z. 
> 

paz. 

34848 -
19200 -

3900 -
36900 -

2613 60 İzmir Kızılçullu Köy Enstitüııü SAK 
1440 - • 

292 50 Ank. Belediyesi 
5535 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 

19-9-41 
19-9·41 
5-9-41 
8-9-41 

15 -
15 -
10 30 
14 -

toz teker: 10 t. (şart. 185 kr.) 
Kırmızı mercimek: 30 t. paz. 72""5 - 1091 25 TopkapJ Maltep~si Ask. SAK. 4-9-41 10 -

11-9-41 15 -
4-9-41 11 -

Muhtelif erzak ve Hbı:o 
Ekmek: 230 t. 

( B M Uzayedeler 

aç. ekı. 
pas. 

Bolu Orta Okul Müd. 
2113 50 lıt. Liseler SAK 

Ahşap ev ankaıı aç. art. 
> 

500 - Ank. Belediyesi lmar Müd. 
5 45 Bolu Orman Çevirıre Müd. 

16-9-41 15 
5·9-41 15 Çım tomrutu: 44.069 m3 

isteklilerin teminat aektup veya mıkbuzları Ticaret odası vesika
ları ve Nafıa müdürlütilntleo bu İf için alacakları fenni ehliyet vesi
kalarını hamilen yukarıda adı ıeçen ınn ve saatte daimi eocilmen• 
reiılitine müracaatları. 

Bu i'e ait ketif ve ıartnaaeyi hcır rıın nafıa müsürlü~ilnde fÖ· 
rebilecelderi. 

• * • Stadyom ve Hipodromda yapılacık tecrit ve ıap işinin iha
lesi 15.9.41 tuibine rastlıyın pazartesi ıünü saat 15 te viliyet dai· 
ıııi encümeninde yapılmak üzere açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Ke,if bedeli 3500 lira 111uvakkıt teminatı 262.50 liradır. 

İsteklilerin muvakkat teminat mektup veya makbuzu, ticaret odası 
vesikası ve bu iş için Nafıa müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet 
vesilcalarını hamilen yukarıda adı reçen gün ve saatte daimi encü
men reiılifine müracaatları. 

Bu işe ait keşif ve ıartnameyi her gün Nafıa müdürlüğünde gö· 
rehilecekleri. 

Ankara Orman ÇiftllGlnden ı 
Tecrübe hayvanları için çiftliğimizde gösterilecek bir mahalde 

(haddi liyik: görülmeditinden) yeniden açık ekıiltme ile bir saya inta 
ettirilecektir. · 

An kar Valili ind n: 
~· Merkez ve mülbakat ilk okulları i~in 1850 liralık 19 kalem evr" 1 

matbua açık eksiltme suretiyle tabettirilecektir. isteklilerin şartrı•~, 
ve nümunelerini görmek üzere her guo maarif müdürlüğüne ve ih'ı 

·ııı 
rünU olan 15.9.941 pazartesi gilnü s at 15 le ve yüzde 7.5 teın•. 
akçegi huııusi muhasebe müdürlüğü veznesine yatırarak vilayet d•1

" 

encümenine mzracantları ilan olunur. 

T. H. K . Genel Merkez B 'kanhğından : 
Kağıdı kurumdan verilmek suretile 70 ...< lOJ/2 ebadıoda ol~~t 

üzere 100.000 fitre ve 100.000 kurban afişi bastırılması açık ekS1 

meye konulmuştur. 1 
Muhammen bedeli, beher 100 bini bin liradan 2 bin lira olup ~ 

vakkat temiaatı 150 liradır. 
Eksiltme 8 eylıll 941 pazartesi günü saat 16 T. H. K. g-enel ~ 

kez binasında yapılacaktır. . ( 
Bu işe ait şartname her gün Ankara merkez satınalma keııııs1 

nundan ve İstanbul T. H. K. şubesinden verilir. 
İstekliler ihale günü kc misyonda bulunmalıdırlar. 

Kereste, Tahta ve saire 

* * * 
Çıralı tahta alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

D. D. Yolları 8 el ı,ıetme Komisyonundan: 
f' 

İdaremizin Nazilli deposu ile Denizli Dinar Ortaklar Manis• 
Alaşehir sundurmaların& 31.5.942 tarihine kadar relecek kömürle',. 
tahmil ve tabliye işleri 1 J .9.941 perşembe fiinü saat 15 de Al~' 
cıktı işletme binasında komiıyonumu:.ca ayrı ayrı paı:arlık 'a tşlıf 



e cd lecekr l 
hzlrlıh i '~· steklılerin muayye:ı vakitte komisyonumuza 
~'İnden Ştırak etm,leri pazarlık neticesinde tekarrür edea 
ıtri işlet 0 

l5 11iıpetinde kat'i teminat vermeleri liizımdır. 
rııe kalemitlen görülebilir. 

r> ... 
"'· Yon &eııc 1 • arı işletmesi U. MUdrlUGUnden : 

de Çınde iz . 
n 37oo nııt deposuna gelecek tahminen 5 bin ton maden 

<ltıı Yer .tonunun lzmitte ve 1300 tonunun da Adapazarında 
ftrdcıı e ın~irilmesi ve ayni miktar kömürün yine ayni ma· 

Yt k00,.. nakıne ve icabında vagonlara yükletilmesi işi açık 
t ... a ... uştur 
"'~ 17 • 

ı..ı •
9
·941 ta 'h' - d'f b - - l 1 d "il ı . . rı ıne musa ı çarşam a gunu saat e 

(ı._ •ncı · ı 
-..ı tcın· ış etme komisyonunda yapılacaktır. 

da bulu •ııat 122 liradır. İsteklilerin muayyen gün ve saatle 
~ah,t nnıaları liızımdır. 

ve Şartname almak istiyenler işletmeye müracaat et· 

fi 
J'"d 1

' l&tııi •rme Gn. K. Satınalma Komisyon undan: 
l le0 k~oıı~ndıı vagonlardan jandarma muhafız taburu karar· 
<arada krnuriin nakıl pazarlığı 8.9.941 pazartesi günü saat 
~ "eril oınısyonumuzda yapılacaktır. İhale bedeli üzerinden 

t•ııııcıe ıtıck Şartiyle isteldilelerin pazarlık saatiode komisyo-
rı. 

MaKina y l Jları 

ı lre d ~.önya V ilayetlnden : 
Yatnı evaırı için satın alınacak 68033 kilodan 68733 ki· 

'· l\q0 a ıneşe odunu 15 gün müddetle açık eksiltmeye çı· 
l~ 9 •unun h k • ·'~l ınu nmmen bedeli 2· kuruş 10 par~dır. Açı 
lır, Pazartesi giloü saat 15 de daimi encümen odaı.ında 

tyc 
ıS •larar:rebifttıck için 78733 kilo odun muhammen bedelinin 
~bQ ihr 133 lira muvaldtat teminatı havi makbuz veya ban· 
~ az cdılmesi ve talı bin ~ anuni mahzuru olmaması 
r her h 

200 Şartnameyi daimi encümen kalemiude görebi-
t~ • 
~ •ıt 

llt ~i~:nlere meccanen ~öoderilir. Taliplerin muayyen giln 
1 

encümene ıelmelcri ilan olunur. 

~t "c 'f Adliye Vekiletlnden: 
İlıı nınddeıııyiz nıabkemesı için alınacıık olan 750 teneke ben
tıı111,0 f ctıe açık eksiltmeye konmuştur. 
ltııııat ~~-tı naldiyesıyle beraber 4106 lira 25 kuruştur. Mu· 

•ıtıcy1 h 8 lıradır. 
111trkcz20'ınck ıstiyenlerin her gün ve eksiltmeye iştirak ede
r(L~tc 151lıuhasebecıli~ınden aldıkları muvakkat teminat mak

ltıudurıu·9~9~ı pazartesi günü saat 15 te Vekalet Levazım 
2'une müracaatları. 

"''".., 
t, ~ııh011arı 3 Uncu işletme MUdUrlUğUnden: 
Qdıılltı arııRı u bedel ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı 

1 
17,g 

11

9 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

• 1 • 41 ç . 
f et... arşamba günü saat l 1 de Balı kesirde D.D. l ""e b' 1 ıreaik •nasında yapılacaktır. lsteklıler 2490 sayılı kanunun 
llııı~ alarıa ıh le gunü muayyen saatten bir saat evvel 
•ıııe ıı ~\lıacaatları lazımdır. Bu işe aıd şıtrtname ve 

10
leleri parasız Komisyonumuzdan alınabilir 

Muhamen bedeli Muvakkat teminat 
beher ton için 

'.....,..._ lira ............. ______ _ lira kuruş 

14 178. 50 

l,., 
~ llıı~ ih •"• Belediye Riyasetinden : 
~ •d tıylcı İçin f arsusta mağazaya teslim olmak üzere 
'llr Un k-
~ ttiıc I 0ınuru ve l!>U bın kılo kuru meşe odunu açık 

11tııı11 ~ ınacaklır. Komfirun muhammen bedelınin kılosu 
;• 11.ıc YQ it kuruş otuz paradır. Eksiltmeye gireceklerin bu 

11

11 l>tr Zde Yedi buçuk temınat akçesi yatırmaları ve iha-
aılltıu Şcınbe günü saal 10 da b•lediye encilmeninde yapı· 

t, 

9. l) 
111tıı b Y. 8 ncl itletme Komisyonundan: 
l ~cçh1ı 'dclı 4005 lira olan 267 ton odun mubayan ışı 

ltt 15 : •çık eksltmeye koulınuştur. lhalesı 12.9,941 Cuma 
~ · e Alsancakta İşletme binasında komisyonumnzca 

llıuay 
1tııı:lcrt~? vakitte 301 liralık M. teminat makbuziyle ko

azıındır. Şar namesi işletme kaleminde görülebılir. 

t e r r . 
l k 

. "'"• 9de leh ..... · leta Satmalma Komlayonundan: 
ll "'"ı ed·ı Ç•rş ı en fiyatı 32 lira 50 kuruş olan 200 adet antrav 
~tlıkı, •ıııba iiınü saat 11 de Ankarada M.M. V. satın alma 

ı. 1le bırı •hala edilecetinden istelilerin 975 liralık kati 
•kte pazarlık gün ve saatında mezkur Ko da 

. b. 'f 
~ tıı bc=l~rı Işı etme U. M UdUrlüğUnd n: 
ı •ıı~) ile elı 2600 lira elan 2000 takım pirinç lspanyolet, 
'r 1 tUnu JOOQ aded ıömme kapı kilıdi ayııası (pır inçten) 
t'1fılld 1111 'aat 1 l de Haydnrpaşada i:'ar bınası dahilindeki 
t tftıtk i açık eksiltme usulıle satın alınacaktır. 

'C 
11~1 v •tıyenl erin 195 liralık muvakkat teminat ve kanu-

taıı eıaıı..ı, b. l'k · k d k · Ctj ı· ır ı te eksiltme günü saatıne a ar omıs· 
'd atıınd r 

hrtnaıncıe' r. 
komi•yondao parasız olarak da~ıtıimak-

MONAK SA GA%!"1'!31 

D. D. Yoltar1 3 Uncu lş4etme U UrlUğünden 
Muhammen bedeJ, bulundu2u yer, miktarı ve muvakkat teminatı 

yazılı balast kapalı z ı f usul ile eksiltm y konulmuştur. 
ihalesi Balıkesirde J 7.9.94 l çarşamba gunu saat 16 qa işletme 

binasında yapılacaktır. 
isteklilerin 2490 snyılı k nunun tayin ettiği vesikalarla ihale gü· 

nii muayyen saatten bir saat evvel komisyonumuza müracaatları la· 

zımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavele projeleri komisyozumuzdan Alı-

nabilir. 

Bulunduğu yer Kilometresi Miktarı Bir M3 muhammen 
bedeli kuruş 

Manisa-Bandırma 15000 180 

Muv. 
teminatı 

lira 
2025 

Türkiye Şişe ve Cam f ebrik larl Anonim Şirketinden 
Cam ve Knlker gıbi ınevadı 0,2 m m toz haline ıfrağ edilecek 

kabiliyette bir öğütme makinesin ihtiyacımız vardır. 
Taliplerin Paşabahçe Şıse ve Cam Fa rıkasına müracaatları. 

Harta Umum MUdUrlUğUnden: 

Harta kıtası eratı için satın alınacak 400 adet kili ve 600 ad t 
ekmek torbalarının ikınci ıhale tarihi olıın l8.8.941 perşem e Unu 
talib çıkmadığından ihnle kanununun 43 uncü maddesine tevfikan pa· 

zarlığa konmuştur. 
Pazarlık 11.9.Y41 perşembe ~ünü saat 10 da Ankara Cebeci har· 

ta satıoalma komisyonunda yapılacaktır. 
Her ikisinin muhammen tutan 2606 lira muvakkat teminatı 195.5 

liradır. 
Tahplerin yazılı giın ve saatte temioat makbuzlariyle birlikte 

komisyona gelmeleri. 

Devlet D. Yolları 3 UnU işlem• MUdUrlUğünden : 
Muhammen bedel, butund ğu yer, mıktar ve muvakkat temınatı 

yazılı balast kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
!halesi Balıkesirde 18.9.941 perşembe günu saat 16 da işletme 

binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 
istekliler 24!10 sayılı kanunun tayın ettiğı vesikalarla ihale günu 

muayyen uatten bır saat evvel komısyonumuza muracaatları Jiizundır. 

Bu işe ait şartname ve mukavele proıeleri komısyonumuzdan alına· 

bilir. 
Bulunduğu yer Kilometresi Mıktan Bir M3 muh. Muvak at 

MJ bedel kuruş temınat -------------- - __ ....,.. ___________ _ 
Balıkesir-Kütahya 91-99 8000 180 1080 

Askeri Fabrikalar U. M. Satlnalm Komisyonundan: 

Muhtelif ebatta ceman 195.500 adet cıvata ve soMun alınacak. 
Tahmin edilen bedeh 12620 lira olan yukarıda yazılı cıvata ve 

somunlar askeri fabrikalar umum mudurluğu merkez satınalma ko· 

mısyonunca 15.!:1.941 pazırtesi günü saat 15 de pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname parasızdır. Kati teminat 1893 liradır. 

* * * 3 kalam çelık ve 13 kalem malzeme alınacak. 
Tahmin edılen bedeli 87650,82 Reic mark olan yukarıda yazılı 3 

kalem çelik ve 13 kalem malzeme ukeri fabrikalar umum mudürlüğu 
merkez ı.ahnala komisyonunca 17.9.941 çarşamba gunü saat 14 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname :l lira 24 kuruştur. Kati temi

nat 6705 lıra :l9 kuruştur. 

* • * 
Malzemenin cinsi lhnlc fÜn 

ve miktarı ve saati 

23 kalem ta· 16.9.941 salı 14 
kım çeliklerile yaylık çelik tel 
10 t. bezir yağı > 14.30 
5000 çift er fotini .. 15 
5 kalem tel > 15,30 

Muh. b. 
Lira 

62,900 

18,000 
46,500 
!>4,050 

Kati tem. 
Lirn 
8790 

2700 
6975 
7905 

Şart. b. 
Kuruş 

345 

233 
271 

Yukarıda yazılı malzeme hızalarında gô3terıl~n gün ve saatlerde 
Askeri Fabrikalar Umum Mudürlüğu merkez satın alma komisyonunca 
pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedelleri!e -kati teminatları ve 
~artname paraları hizalarında gösterılmiştır. 

M. M. Vakileti Satanalma Komisyonundan: 
Enternasyonal kamyonlar için 84 kalem yedek parça satın alına

caktır. Tahmin olunan fiyat 3761 lıra olup teminatı 565 liradır. iha
lesi 12.9.941 cuma güıılı saat 16 da pazarlıkla yapılacaktır. Talip 0 • 

lanlann komisyona müracaatları. 

o. Demir Yolları lşıetme Umum MüdürlUğünden 
Muhammen bedeli 4167 lira ,,lan 50000 adet (takrıben 2778 kılo) 

iıpermeçet mumu 19.9.941 Cuma gunu saat 11 on birde Haydarpa· 
şada Gar bması dabılindeki komisyon tarafından açık eksiltme usoli
le satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 312 lira 53 kuruşluk muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettıği vesaıkle lııirlıkte eksıltme günü saatine 
kadar kdtuisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
• • • 

Püskürtme cihazı, mühür kurşunu ve bir tonluk vinç alınacaktır. 
Bak: lohisarlar U. Müd. Hanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Se.bze v. s. 

lzmir Kızalçullu Köy EnatttUtiü v Eöitmen Kursu 
Satmalma Komisyonu Başkanlığından: 

Cinsi Yükseğı Mahammen Tutarı İlk: T. 
kilo fi at ·Lira Lira 

Ekmek 290,00 12 24848 2613.60 
S. ynt Urfa 12000 160 19200 1440,00 

Azı 

Kilo 
193600 

8000 
Kızılçullu Köy Enstitüsü Eğitmen kursu sadeyağı ve ekmek ihti· 

yacı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

, 
ihale 19.0.941 tarihine tesaduf eden cuma günü saat lS de İz· 

mirde Mektepler muhasebeciliğinde icra edilecektir. 
lsteklıl rin belli gün saatten evvel teklif mektuklarını adı geçen 

muh ısebeciliğe ve tıominatın muhasebecilik veznesine t'eya resmi ltir 
ban ya yatırılması ve şartnamesini de mezkur muhasebecilikte göre
bilt"ceklt"ri ilan olunur. 

tanbul Askeri Fabrikalar Saıtmalma K ~ml•r•nundan 
82 O kilo arpa 
7000 > kuru ot 
4700 > saman 

Tahmio edilen bedeli 1662 lira olan yukarıda cins ·•-t 
l · k ı ve mı~ an ya-

zı ı uç a em yem Salıpazarındn Askeri Fabrikalar sat ı le • 
ın ama omıs-

yonunc 9 Eylül 941 salı günü saat 1'4, 'iO da açık eksiltm ·ı "b 1 
d ·ı k · ş . h • ı e ı a e 

e ı ect" ~ır. n~tnames_ı er gün komi yond8 ~örülebilir. Jsteklilerin 
124,65 lıralık ılk temınnt makbuzu ile o gün ve saatte komiıyoada 
bulunmaları. 

T opk pı Maltepesind., Askeri Satanalm• 
Komisyonundan: 

Pnzarhkln 40 ton kırm1zı mı-rdmek alınacaktır. Beher ldleıanan 
muhammen -bedeli 24 kuruş 25 santimdir. Tutarı 7275 liradır. 

Evsnf ve hususi şnrl lar T opkapı Maltepesinde Asker.i Satınalma 
komısyonunda görulebilir. 

ihalesi 4.9.941 perşembe günü saat 10 da komisyonda Japıla• 
caktır. 

Kat'i teminatı 1091 lira 25 kuruştur. 

(DEVAMl DÔRD0NC0 SAYFADA) 

Zonguldak Valiliğinien : 
1 - Zonguldak viliiyeti ıçinde Beycuma - Çaycuma aruıncia on 

üç kilometre 160 metre tulünde ve 114 695 lira 98 kuruı muham
men keşif bedelli şose işi 25.8.9.U tarihinden itibaren bir ay zar
fındn PAZARLIK• suretile ihalesi icra olunmak üzere ebiltıaeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işe ait eksiltme ve fenni şartname ve mukavele proi"i 
ve keşif evrakı vesaire her gün daimi encümen kaleminde rörülebilir. 

3 - Muvakkat teminat 6985 liradır. 

4 - İşin bedeli 941 yılı büdçeıinden verilecektir. 

5 - Pazarlığa iştirak eylemek istiyenlcrin Zonguldak vilayetine 
istida ıle müracant ederek nlacnğı ehliyet vesikasile ticaret odaıın· 
dan bu yıl için alınmış vesika ve muvakkat t•mİnahnı yatmlıtına 
dair makbuz veya banka mektubu ile Zonguldak vilayeti tlaimi ea· 
cümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. (7674) 2-4 

ın sari r U. üdürlüğünden : ı 
~ 

Muham. b. 0 0 7,5 lem. Eksiltme 
Cinsi Miktarı lira kr. lira kr. şekli rünn aaati 
------ ---- ---- ---- ------
Püskürtme cihazı 1 adet - -
Muhür kurşunu 1450 kg. 986 -
Vinç bir tonluk 1 ad. 3250 -
Çıralı tahta 44,800 m3 2688 -

Muteahhit N. pazarlık 9.9.41 10,0S 
73 95 aç. eks. 16.9.41 9,35 

243 75 " • 10,SO 
201 60 > ,. 10,0S 

1. - Şartname ve nüınuneleri mucabince yakarıda cins •• •İktar· 
ları yazılı mal eme hizalarında gösterilen usullerle saha alınacaktır. 

il. - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, ebiltme ıiln 
ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

lll. - Nümune ve şartnameler sözü geçen Şubeden parasız alına• 
bilir. 

iV. - Vinç münakasasına girecekler ihale günü fenni şartna•enin 
18, 19 uncil maddelerinde aranılan veıikalarile birlikte müracaatlan 
ve dığer eksiltmelere girecekler 7,5 güvenme pınlarile birlikte 
mezkür Komi yona gelmeleri iliio olunur. (766!>) 1-4 

• * • 

Mıktan Muh. b. o7,5 lem. Ekıilıae 
Cinsi adet lira kr. lira kr. şekli fÜnÜ a&ati ------- --- ---- ---- ---------

Fıçı tıpa ı büyult 10.000 380 - 28 50 aç. ek. 12.9.41 l1,3G 
kuçuk 10.000 Müteahh. namına • 

> • bezi 250.000 Müteahh. namına pazarlık .. ,,5j 
Muş mbıı önlük 220 770 - 57 7) aç. ek. > 11,19 
Liistik No. ve harf 28.000 1190 - 89 - • • 10,1s 

1 - Nümune ve şartnameleri mucibince yukanıia cinı ve 
miktarları yazılı 4 kalem malzeme hizalarında gösterilen uıtllerle aa• 
tın alına "aktır. 

2 - Muh mmeıı bedelleri, mevakkat teminatları, eksiltme ıekil ye 
saatleri hizarlaında yazılıdır. 

3 - Eksiltme ve pazarlık hizalarında yazılı rlin v• ıaatlenle Ka· 
bat ş ta Levazım Şubesındeki Alım Komisyonunda yapılaeaktır. 

4 - Nümune sözü geçen ıubede görülebileceti ribi ıartnameler 
de parasız alınabilir. 

5 - isteklilerin tayin olunan gün ve saatlertie 
parnsiyle birlikte mezktlr Komisyona müracaatları. 

''e 7 ,5 fÜYea•e 
(7575) 2-4 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
idare ihtiyacı için 800 adet yeni tip müvezzi çantasının ahaı ka· 

palı zarf osulile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 17 .9.941 çarşamba aaat 15 de Büyük poıtabane IN11uı 

birinci kadında P. T. T. Müdürlüğü İdari muavinlik ociuıoda te,la
oacak Alım Satım Komısyenunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 11600 lira, muvakkat teminat 870 lfratlır. lı
teklilerin tipe esas numuneyı ve alıma eHS fenni ve elıtıiltae f&rt• 
namelerini görmek ve muvakkat tcınınatlarını yatırmak üzere çalatma 
günlerinde mezkOr mudürluk idari kalem levazım kısmına, eksiltme 
ııaatiaden bir saat evveline kadar kanunun tarifine göre haurla•ıı 
olmaları lizım gelen mektuplarını teklıf mektubu, 941 senesi için mu· 
teber ticaret odası vesıkası, muvakkat teminat makbuzu veya tt.nka 
mektubunu muhtevi olarak yukaıda iımi i'eçen komisyon Hfkanbflaa 
numaralı makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri. (7625) 2-1 
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Tableau Synoptiqua das Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Priı: Caution. Lieuı: d'adjudication et du 

Jours Heureı estiınatif proviıoire Cabier des Charres 

Adjudic:ations au Rabais 

Conatructlona-R6paratlon-Trav. Publlcs-Mat6rlel de Conatructlo11-Cartoıraphle 
Coaıtr. ecole prim. i Koyulhisar Gre a rre 22977 64 Dir. Trav. Pult. Sivas 
Conıtr. ecele pria. de 3 classes a Çetinkaya Publlque 6695 14 503 - > 

Repar. biti11e Adm. saline Fadlun Gre a rre 1369 22 102 69 Dir. Pr. Monopoleı Sivas 
Cooıtr. roııte Ta~lı Soltak Publique 1431 - Maaicip. Sivas 

11-9-41 
13-9-41 
12-9·41 
12-9-41 

15 -
11 -
14 -
14 -Enlivemeot tles pierres de bordore de la route ıi- > 1438 25 ı 

ıe devaat l'hôp. Nümuoe ot repar. trottoirs 
Trav. torrassement emplacement sport et constr. mur Pli cach. 17766 52 
CoD1tr. maisoos: 150 p. (Cah. eh. 25 L.) (aj.) 1063624 80 

Cooıtr. tleax baraquoa portatİ'ns ebacuno pr. 100 • 39754 23 
pers. et 15 W. C. (Cab. eh. 2 L.) 

loıtall. eau do Terkoa pr. service contre l'incendio Gre a rre 1067 -
a Ja ınaison de couture No 1 a Defterdar 

Conıtr. deua eouriea chacuoe devant coutenir: 100 Pli cach. 
poulainı (Cah. eh. 286 P.) 

Cooıtr. oltausaee ea aspbalte systeme Topeka envi- Gre i rre 31800 -
ron: 9900 m2 i la place de Beyazıt 

Creusemeot foueı, poıe tuyauıt et trav. ci'arta Pli cacb. 82001 37 
(<ialt. oh. 5 L.) 

Peinture pont aetallique Gre a ıre 1474 -

133l 47 Presid. Lİ&'ue Sportive Gaziantep 1-10-41 11 -
45658 74 Conseil Administratif Erzurum ie la 31-10·41 16 -

Co•perative de Constr. Dotu 
2981 57 Ministere Trav. Pub. Depart. Constr. 18-9-41 15 -

80 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 8·9-41 14 -

4109 ~7 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 17-9·41 15 

2916 - ltir. Gen. E'lpleit. Electr. T. T. lst. 12-9·41 15 

5350 - Dir. Gen. Sümer Bank 17-9-41 16 -

110 55 Miaistere Trav. Pob. Ank. 

Produlta Chlmlquea et Pharmaceutlquea-lnatrument• Sanltalre&-Fournlture pour Hopltaux 

Trouue medicale: 300 p. Pli cach. 23100 - 1732 SU Aim. Gen. Oh. Fer Etat Ank. Bur. 20-10-41 IS -

.Hablllement - Ghauaaurea - Tlaaua - Culr• 

Capotes: 100 p.-habita d'hiver, 1000 completa id Gre i ırre 47100 -
touJouaa: 2800 p. (Cah. eli. 236 P.) 

Bottineı pr. ıoldata: 5000 paireı (Cab. eh. 233 P.) • 46500 -

Bola de Conatı 11ctlcın. Planches, Charpente 

Pl&Dcbo resineuse: 44.800 m3 Gre i ırre 2688 -

Tranaport • Chargement • D6chargement 

Traaıport peıtaux , . 
Tranıport charboo: 73 t. 

Combuatlblo - Carburant - Hulles 

Claarbon de boia: 100 t.-boia do cbeıae: 159 t. 

Dlvers 

Appareil foulant: 1 p. (au oea et pr. cempte du 
foarnisaeur) 

Plomb i. cacbeterı 1450 k. 
Grue d'ane tonoe 

Le11ivar• linıe, drapı cio Jita nappes aerviettes ete.: 
60000 p. 

PiecH recbanre pr. cımiona lnternatlonaux.: 84 lota 
Acler pr. outillare et til en acier: :l3 Jots (Cah. 

eh. 345 P.) 
Huile de lin: 10 t. 
Fil de fer: 5 lota (Oalıı. eh. 271 P.) 
Boulonı et ecrouı: 195500 p. 
Acler: 3 lotı, maHriel 13 lota (Cah. eli. 224 P.) 
Bourie lıpermechette: 2778 k. 50000 p. 
Elparoolettea en laitoa (aaoı barrH) 2000 complcts, 

aerrurea fioh~eı pr. portea (en laiton): 3000 p. 

Provl•lons 

Foln: 500 t. 
Sucre: S t. 
MacarHiı: 5 t. 
F oin: 4320 t, 
Viande de boeuf: lOG t. 
Bnrre fondu cl'Urfa: ) t. 

y orhoart: 20 t. 
Laitı 20 t. 
Paille: 1652 t. 
Viaode de .,oeuf: 12' t. 

Publique 
• 1800 -
> 4800 -

G..6 • ır6 

Gre a rre 

Gre a rre 

Publique 986 -
> 3250 -
• ~200 -

Gr~ a Gre 3761 -
> 62900 -

. 
" 18000 -
• 54050 -
• 12620 -
• R. M. 87650 82 

Publique 4167 -
" 2600 -

Gr6 l tr6 15000 -

• 
• 
• 

le le. O 43 
Pli cach. 

Publique 

Pli cacb. 

Viande de tlarhliteb: 6 t.-id i'arneau: 1 t.·pr. ~cele Publique 

57820 -
26460 -
4060 -

prim. penılon Yılchr; 
Proviıionı 

Lait: 1 t.•yorhourt: 758 it. 
Beurre: 2 t.-lıuile d'ollvea: 750 k.·ıoude: 230 k. 
Ble concass6: 221 t. 
Poiı-chiches: 100 t. 
Viındı de baeuf: 1373'8 k. 

• 
• 
" 

Pli caclı. 
• 
• 

4207 -
425 -

4742 50 
61880 -
20875 -
48075 30 

E'lp. H. Pa~a 

7065 - Com. Aoh. Bir. Gin. Fabr. Milit . Ank. 1·9-41 16 -

6975 - > 16·9·41 15 -

201 60 C. A. Econ. Monop. Kabata1 16·9-41 10 05 

Dir. P. T. T. Bolu 8-9-41 10 -
ı 9-9··41 15 -
• 10-9-41 15 -

C.A. Comm. Gen. Jendarmerie Anlı:. 8-9-41 15 -

- - Municip. Tarsus 

C. A. Eoon. Menop. Kaltatacbe 

73 95 • 
243 75 • 
315 - Dir. Ecole Commerce Marit 1st. 

4-9-41 10 -

9.9.41 ıo os 

16-9-41 ' 35 
16·9-41 10 50 
17-9-41 14 -

565 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 12-9·41 16 -
8790 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Anlc. 16·9·41 14 -

2700 -
7905 -

• 
> 

> 

6705 29 • 
312 53 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. paşa 
195 - > 

1125 - C•m. Aob. Milit. Ardahan 
360 ~ • 
270 - • 

525 -
375 -

4141 -
1985 -
304 50 

315 53 
31 88 

356 69 
4344 -

Com. Ach. Milit. Urfa 
Com. Ach. Milit. Gelibolu 
Dir. lnatitut Village Gölköy do Kas· 

tamonu 
Com. Ach. Milit. Eskişehir 

> 

Com. Ach. Milit. Diyarbakır 
> 

Com. Perm. Municip. İstanbul 

> , 
Com. Aoh. Mi!it. D. Bayazit 

3606 - Coıu. Ach. Mllit. Söke 

16-9-41 
16·9-41 
15-9-41 
17-9-41 
19-9-41 
9.9.41 

10·9-41 
5-9-41 
5·9-41 

12-9-41 
8-9-41 

10-9-41 

15-9-41 
15·9-41 
10-9-41 
10-9-41 
10-9-41 

14 30 
15 30 
15 -
14 -
11 
11 -

14 -
15 30 
15 30 

11 -
15 -

10 30 
11 -
11 -
15 -
14-

10-9-41 14 -
10-9-41 14 -
10-9-41 14 -
11·9·41 16 -
10·9-41 10 -
15·9-41 11 -

1 

fi)--------

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Topkapı Maltepeainllekl S tlnalma Komıs1•" l' 
Beher kilosuna 34 kuruş fiyat tahmin edilen 22.s.~4~ ~ 

lılda satın alınacak 13 parti 50 şer bin liralık sıfır etıll e 
• ktıl sine talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla satın alınaeıı 11 

Bunlardan bir partiye veyahut hepsine birden teıni 1•
1 • 

rak talip çıkabilir. 
ihalesi 5.~.941 oum• günü saat 15 de komisyonda 1•P 'rınd 
Teminatı katiiyeleri 7500 liradır. ;ı ~I 
İsteklilerin ihale günü ayaktan veya sahra mezboh~51~ , ~ ~ 

şartlarının her birine ayrı ayrı fıyatlıır teklif edecıLderı 11 ~ 1 

tenleri ihale edilecektir. -. ıç 
~!e 

Tahmin B 
13937,90 

5287,94 

lstanbul Bel diyeslnden: 

İlk T. 
1045.3.> 

ı~ 
Haaeki, Cemıhpa1a1 Beyoğlu v~ il 
talıklar bastane\erile Zeynebkalll 
vinio yıllık ihtiyacı için alınacak pı 
tes aoğa~ vesaire. . ze 

396,60 Haseki, Cerrahpaııa hastanelerıle •cf 
Dotumemvi ve Sari Hastalıklar uııı 

1 
kezleri için alınacak arpıı, uman 

1 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarlerı yukarıd:ı ·•pf.I 
ayrı kapalı zarf usuliyle ek,iltmeye konulmuştur Şarto•~~ 
ve Muamelat Müdürlü2'il lcaleminde ~örülebilir. İhale 5, 
rünü saat 15 to Daimi Encümende yapılacaktır. Talıplerı~ 
makbuz veya meldupları,941 yılına aid Ticaret Odası ~1 
kanunen iltraz1 lazım relen diter vesaikle 2490 nucn•'' 

f ı. l bale tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklı mero.tup arını ı 

14 e kadar Daimi Encümene vermeleri lazımehr. 

l.ln: 

Qııı 

ç, 
t~t 

fi' Or Bandırma Askerl Satln Alma K mı.ye1111 • 1 <I 
Aşotıda cioa ve miktarları yazılı 4 k.alem erzak ayrt 

zarfla ekailtmeye konulmuştur. 
Eksiltme 12.9.941 cuma rünü yukarıdaki 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. . 1, 
isteklilerin yukarıda yazılı muvakkat tcminatlarıoı ıh; 

evvel Aspo 1359 muhasebecili~ine yatırarak teminal ııı•k , 
vi teklif mektuplarını 2490 aayılı k.anunun hiikQmlerioe '°

1 
32 inci maeidesine uyfPln olarak ihale saatinden bir saat ef 
yona veraif olacaktır. Yukarıda yıızıh mevatlııra ait e"11 

şartlar Ankara, İstanbul Lvz. amirlikleriylo Bursa, Batıke.91'' 
Tırilye, Bandırma satın alma ko. larında görülebilir. 

Cinsi 
Kuru ot 
Sıfır eti 
Odun 
Saman 

Miktarı Mubam. tem. Mvk:. tem. ti 

k.ilo lira kr. lira kr. ihal;' 
1170000 76050 - 3703 50 l ·, 

96000 38400 - 2880 -
700000 17500 - 1312 50 

1080090 35180 - 2632 50 

MU ZAYED 
dl~ Antalya Orman Çevlr•e UdUrlUğUn f 

Antalya Vılaycılinin Alanya kazası dahilinde budutl•" 
1 

yazılı. Akçal devlet o~manından 977 m ~r~küp k~~r n d;~ 
içerisınde çıkarılmak uzere 16.8.941 tarıbınden ıtıbaroll 

;detle ve kapalı zarf usuliylc satışa konulmuştur. Je 
Arıtıma 5.9.941 tarihine müsadif cuma ıünü saat 11 

Orman Müdilrlüğil binasında yapıl caktır. 

Katranın beher rayri mamul metreküpü 780 kurof ııı0 

dellidir. 
Muvakkat teminwt 571 lira S5 kuruştur. ~ O 
Şartname ve mukavelename me projeleri Ankarada 

Müdürlü~ü ve Antalya Orman Çevirre Müdürlütünd• -
Teklif mektuplarını 5.9.941 i'Ünil saat 10 a kadar 1'0 

sliğine verilmesi lizımdır. .
1
, 

isteklilerin Ticaret Odası vesikasile birlikte belli ei• 
ıaatte ihale komisyonuna müracaatları. 

lstanbul Vaklflar MUdUrlUOUnden: 

İstıranca Vakıf ormanlarının Sinekli geçidi ile Mao0~~ 
lu ve 106 reçidi arasındaki ormandan imal Glunacek ( 
talibine ait olmak ~artile) beher kentali 20 kuru1 olcna1' 

1
,r 

artırmaya konulınuttur. ihalesi 5. Eytaı 941 Cuma rüoii IJı~ 
yapılacaktır. Şutnameyi ıörmek arzu ulenler lstanbul .1 
müdürlüğündtn Vakıf akarlar kalemine müracaatla ıoreb1

1 
olmak istiyenler Çenberlitaşda lstanbul V ak1flar BaşınUıiO' 
kıf Akalsr kalemine relmeleri. -


