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E k o n o m ı k H a b 
Madeni eşya ithali 

teşebbüsler 

için Kandıra 'da ketencilik süratle 
inkişaf ediyor 

Kandıradan bildiriliyor: Türkiye'de 
en ziyade keten ekilen bölge Kan
dira kazasıdır. lzmit körfeziyl,. Ka· 
radeniz arasında uzanan bu t ebe-

Ömer Abit hanındaki bir' ikler 

merkezindeki dün madeni eşya 
birliliği mensuplıırı bir toplantı 
yapmışlardır. Toplantıda ithali 
lüzumlu görülen eşyanın nereler-
den temin t:dilec ği ve kimler 
arasında taksim olunacağı görüşül
müştur. 

1000 ton çivi geldi 

şirli arazide yelişen en mühim mahsu
1 

kctendir. Civar köylerin bir kısmı 
keten tohumundan çıkan bezirya· 
~mı yer. Bu yağ köylüleri vücut

ça fevkalade kuvvetlendirir. 

Son günl e rde miıhim miktardıı 
ithalat eşya 1 arasında bin ton da 
çivi vardır. Bunların tevziine 

yakında başlanacaktır. 

ihradat mevsimi 
Yeni mevsim tedbirleri 

ıç ın Ankaraya heyet 
gönderlllyor 

ihracat Bırlikleri kendi ar.a!a· 
ıında loplıın tılar yaparak. yenı ıh· 
racat mev siminin gelmesı dolayı· 
sile alınmau icııbeden tedbirler 
etrafıncia Vekalete dil('klerde bu

lun ıı caklardır-
Toplantılarda seçilecek hey etle r 

Ankaraya giderek Vekalet le te

maslar yapacaklardır. Vekiılet bu 
hususta alakadarlara tebliğat yap-

mıştır. 

Ziraatçilere maliyet fiyatile 
makine satılacak 

Ankarııdbn bildiriliyor; Ziraat 

makine ve lev~zımı satın almak 
için Ziraat Vekaleti emrine veri

len tshıisatın 800 bin küsur lira
sile alman dolaplı ve taı aklı orak 
makineleri yeıiek parçalarının bu 
gibi makinelere sahip bulunan 
ziraatçilerden ihtiyacı olanlara 
maliyet bedell .. ri üzerinden satıl

macıına Vekiller Heyeti müsaade 
etmiş t ir. 

Aımanyaya on milyon liralık 
tütün satılacak 

Ankarııdaıı bildiriliyor : 
- Almanya hükumeti ile hiikü· 

melimiz arasında tesbit f'dilen bir 
anlaşmaya na2:aran Almayaya mü
badele tariki ile on milyon liralık 

tütün satılacaktır. Bu husu~ta 
Alman yadan getirtebilecf'gimiz 

ihıiyaçlarımızın teııbiti için vi· 
layetlerimizin mfitaleasına mü· 
racaat edilecektir • Vilayetler 
ihtiyaç listelerini süratle merkeze 

göndereceklerdir. 

mfir, demir, bakır, krom ve man· 
ganez. Halbuki yaran bunlara ila· 

ve edilecek bir kaç uıisli muhte· 

lıf madenler yer alacaktır. Top
rakalh servetlerimizi hakkı ile is
tismar etmeye başladıkımız zeman 
bugünkü maden istıhsalatımız 
3-5 misline yükselecektir. Kö

mür istihsaliitımızın arlışı gibi. 
Her memleket madenleriınize dai
mi müşteridir. Hele kendilerinde 
bu madenleri işlt-yecek f abriltalar 

k11rulmuş bulunıun .. işte kömür
lerimiz • isteyen isteyene. Her 
taraftan yeni yeni talebler geli
yor •. Demek ki mal olunca kıy
meti ve müşterisi her vakit var· 
dır. Korkulacak şey, müşteri bul· 
mamaktır. Çünkü; Müşttriıiz ma

tah zayidir • 

• 

Köy'ülerimiz ve halkımız tama· 
men kendi dokudukları kPten b ez· 

lerinden elbise g iyerler. Bir çok 
taıaflarda giyılen, dokuma itiba
riyle bir parça kaba olmakla bera· 
ber, gayet dayanıklı ve gfizel o· 
lıın bu elbiseler hep Kandıra keten 

kumaşından yapılmış. 

Kazamız ketenciliği Cumhuriyet 
devrinde azami inkişafa başlıya

rak 940 senelerinden 3,000,000 
kilo keten tohumu, 1.500.000 ki
lo kden elyafı istihsal edilmiş to
humun kilosu 25 - 45, elyafın ki· 
loıu da 50 - 65 kuru~ arasında 

satılmıştır. 

lst hsalit seneden seneye art

maktadır. Keten, senelık mahsul 

olduğundan ekim mevsiminde bol 
yıığmura ihtiyaç göstermektedir. 
Maamafıh Zıraat Vekaleti ketenin 
ekiş şekilleriyle, iktisat Vekiileti 
de keten sıfatlariyle çok yakından 
alakad.ır olmaktadır. Mahsulün 
her sene artlıralmnsı için lüzumlu 
tedbirler alınmaktır . Hu sene de 

keten fiyatlarında mühim lereffü

ler kaydedilmekted ir. Çünkü ku

lenlcriwizin yegane nıü şterisi Al

manyadır. 

Bakkal ve lokantacılara 

un veriliyor 
Topra k Mahsullı-ıi Ori~i bak· 

kallara ve lokantacılara çok mik
tarda un vermeyi k rarlaşhr
mış ve kararın tatbikatına evvelki 

günden itibaren başlanmıştır. E.v· 

velki ~ün sabahtan itıbarcıı bak
kallıır ıçin günde l'J çuval, lokan· 
tacılar ıçin de 3 çuval un vt-ril

miştir. 

Makarna fabrikalarına da 70 
çuval un verilecektir. 

Posta telgraf ücretlerinde 
yapılan zam 'a ait tarile 

meriyete girdi 
Ankaradan bildiriliyor: 

Heyeti Vekilenin tasdikına ik:
ti ran eden bir kararname ıle poı
ta ve telgraf tarifesinde yeni ta· 

dilat yapılmaktadır. Bu tadilata 
nazaran körlere mahsus kabartma 

basılmış k5ğıtların kabul haddi 
beş yüz: gramdan bir kiloya çıka· 
rılmaktadır. Posta telgraf havale

lerinden havale başına makt uıın 

iki kuruş, havnle olunao paranın 

beher lirası için yirmi para, tel
graf havaleleri için ayrıca mak
tuan elli kuruş, t" lgraf havalele· 
rınden yüz elli, yıldırım havale
lerinden iki yüz elli, yıldırım hıı
vallerinden iki yüz elli kuruş, 
iknmelgahta teslim olunacak ha

valeler ıçin maktuan beş kuruş 

ücret alınacaktır. 

• 
TESI 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gilmrilk Cadd.I, 

No. 52 Hususi D•ire 

lLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemizde görüşılliir 

Teletonı 49442 

Posta kata.11 No. 1261 

~----------------· 
hi 1 erin mesleki Organıdır 

e r 1 e r 
Kömürde İhtikar yapan 

bir şirket 
Fiyat Mür8kebe komisyonu ev

velki gün vali muavini Ahmet 
Kınığın r iyaset inde toplanarak 
köınur ve peynir meselesini gö
rüşmüştür. 

lstanbulda kömür işini üzerine 
almış cKömürcülük Şirketi ı na
mile maruf bir şirket kömür ü

zerinde dehşetli ihtikar yapmak
tan suçlu olarak mÜf'!ssisleri ev
vdki gün komisyon tarafından 

dinlenmiştir. Bunların ıf.ıde leri· 

ne göıe kömür yerinde pahallı
dır. 

Kömürcülük şirketinin ihtikar 

yaptıfı pek aşikar olarak anla
şılmaktndır. Gelecek içtima dev

resinde müdcieiumumiliğf'! verile
cektir. 

Komisyon bundan başka ev
velki gün büliln ~ ömürcüleri 
d inlemiş ve evvelce tesbit ettiği 

fıynlan bile, pek yüksek olduğu 

kanaatine varmıştır. Komisyon 
bu hafta içinde mahall inde tel· 

ki leler yapacak ve kömürü 20 
p ara kadar ucuzlatacaktır. 

Evvelki i Ün Sinekli, lst ranca 

ve Şile oıınta~ alarmda alakadar
lara tezkereler yazılmış ve istih
sal mıntakalarındaki azami satış 
fiyatları so rulmuştur. 

Kaput bezini yalnız Sümer 
Bank tevzi edecek 

Hük!lmet kaput bezi ve amba
lrıj bezlerinin yalnız Sümer Bank 

Yerli Mallar pazarları tarafından 
tevzi ini kıırarlaş tırmışhr. 

Yerli Mallar pnzıırları tarafın
dan k aput ve ambala j bezi almak 
için 941 senesinden evvel mani

fatııracılığa başlamış olmak la-

zımdır. 941 senesinin ilk ayından 
sonra b u i ~e başlamış olanlara 
toptan mal verilmiyecektir. Mal 
alacak esnaf bu hususta Ticaret 
odalarından vesilta alacaklardır. 

Petrol Tevziatı 
Belediye hududu dışındaki köy 

ve kazalara petrol tevziatı ban· 

dan sonra laşe Müdürlüğü eınrile 
Kaymakam ve Nıhiye Müdürleri 
yapacaktır. 

Bu hususta hazırlıklara başla• 
nılmışhr. 

Diğer taraftan kari az bulan 
bazı bakkalların gaz satmadıkları 
anlaşıldığından her semtte ko

layca gaz bulunınası içio de ted
bir alınacaktır. 

Gönen'de tütün mahsülü 
bn sene çok iyi oldu 

Gönenden bildiriliyor: 

Bandırma'ya tam 44 kilometre 
mesafede bulunan kazamız gün
den güne terakki etmektedir. Nü
fusu 12,000 dir. Bu rakam her 
sene artmaktadır. Evvelki seneye 
kadar kazamızda bir orta mektep 
yokken. geçen sene büyük bir 

orta meoktck yapılmıştır. 
Bundan başka kazamız elek

triğe de kavuşmuş ve Gönen bir 
ceonet halini almıştır. 

Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret Muahedeleri 

157 sayllı Koordinasyon Heyeti kararın1n ••kl
zincl maddesine tevfikan Toprak Maheul• 

leri Ofisi namına mahsul ahmına taw•lt 
edilebilecek muta va alt mubayaacıla" · 

hakkı da tall matname 

(Dünkü sayıdan devam) 

Madele 11 - Mutavassıt-muba

yaacıların mahsulü müstahsilden 
peşin bedelle satın almaları şart· 
tır. Mal ile mübadele veya fai
zini kabul etmiş olsalar dahi ve-
resi alım memnudur. 

Madde 12- Mutavaımt-muba· 

yaacı1ar malını aldıkları müstnh· 
sile mahsulün cins, vasıf, mikdar 
ve bedelini gösteren bir makbuz 
vermete va bunların müfredatını 

gösteren muntazam bir defter 

tutmoğa mecburdurlar. Müteaddit 
mıntakalarda mubayaatta bulunan
lar için bu defterlerin taaddüdü 
caizdir. Bu defterler kullanılma

dan evvel sahifeleri numaralana
rak Toprak. Mahsulleri Ofisi teş
kilatı bul anan yerlerde Ofisce 
bulunmıyan yerlerde mahalli mül

kiye makamatın~a t cıdik olunur. 
Mııdde 13- Mahsulünü muta

vassıt·m u~ayaacılara satan m\ls· 
tahsiller en g t-ç bir ay zarfında 

bizzat veya bılvasıta veya köy 
ihtiyar heyetleri marifetiyle mu
tavassıt-mubayaac101n makbuzu 
ile birlikte b eyannamesinin ko· 
çanını en yakın Toprak Mahsul
leri Ofisine ibraz ederek beyao
name kaydını, kapattırdıkları tak
dirde beyannameleri muhteviyatı-
nı teslime mecbur tutulurlar Mu
tavassıt-mubavaacılar alımları sı

rasında bu ciheti müıtahsile an
latırlar. 

Madde l 4 - Mutavassıt - mu-

bayaacılar mübayaa defterle 
rinde kayıtlı malumata uyıun 

olarak her ayın başlangıcın· 

dan onbe~nci gününe ve on 
altıncı günüoden sonuna kadar 
olan muamelatı ihtiva etmek Ü· 
zere mubayaa f'ttikleri mahsulün 

ııı. .kdnr v • c ııı sl rıni ve kımlcrden 
satın aldıklarını gösteren bir be· 
yanname tanzim ederek makbuz 
mukabilinde mahallin en bllylilc. 

mülkiye mf'muruna verirler. Bu 
beyanname'ere mubayaa edilen 

mahsulün ner~lerde depo edildi2'i 
d~ kayıt ve dercolunur. 

b) Bir mubayaa IMYli•i sar
fında Ofise tesliınah Jh tOGll 

aş?Ja.k ıartiyle '• 2 tn .... t 
prımt, 

c) Vagona yüldenmiı olarak 
teslim edildiği taluiirde, aynı ia
taıyonda Vtya civar iıtaıJena.
da Ofisin tahmil için ibtiJar et· 
tiği masıaf. 

Madde 17- Muhtelif partilerle 
yapılacak teslimatta ilk Fi& te._ 
müteallik. prim, teslim.ıaa ... 
haddi aşması takdiriıau Yeril-* 
üzere Ofiıce mevkaf tatalar. 

Madde 18- Teprak Malwılleri 
Ofisine teslim edilen •••il.ere 
mukabil Ofisce tesvireai aaktul 
mebaliğ, tesellümü mltealdp lae
men ödenir. Ofis teıülitı itala• 
mayan istasyonlardan matavuut 
mubayaacı tarafından yapılacak 
ıevkıyatın bedellerı röntleriWik• 
!eri merkezlerce teaellla tarta· 
lan üzerinden ve tenlll1t1il al· 
teıaldp tesviye olanar. 

Madde 19- Te1elliacle Huf 
itibariyle mtııavuaıt ••raaoı 
ile mahalli Ofis teıkilitı ., ..... 
zuhuru melhuı ilatillf!anla 1~7 

sayılı Koordinaı1ea Heyeti Ka
rarının oo laeıinci aı4w; ...
llile muamele ifa elaaar. 

Madde 26- Teprak M•lanlleri 
Of11ince verilecek. taliaat lariM 
mutavauıt mubaıaaeılar tarafaa· 
dan Ofıs namına cilaeti ubri,.. 
ye vuku bulacak t..&imatta, tel
ıımden aynıyat ması.atuıaıo iı· 
tıhsalıne kadar maktui ...... 
lelerı ifa etmete mukaltil, lt..a. 
ıiavc edilen Ot11in • a71* itlere 
mauafları hi11eaiaia yisııle IMfiae 
kadar muozaıa bar koaa1701 ve
r ilır. Ancak bıı ııarede cilaeti ... 
k.eriyeye teıliıa edilea ..U.alla 
bodelı ayoıyat maldtuaaa Ofile 
t ... sıımııı. wutca~ıp Ofıaço muta• 
vas.sıt wul:tayaacalara ötleair. 

Madde 21- Ohu beru ... eai 
tevdı edıleo mahlaller.. Ofla 

Beyannameleri alan mülkiye 

memurları hanları hemen Ofisin 
bu mahsullerite sellüm edecek teşki

latına makbuz mukabilinde tevdi 
ederler. 

tarafındıtı bir ay uriuıtla .ı.

mayau veya D&fka Wr tarafa t... 
hm ettırılmeyenler İfİa - ...... 
faza şeraitını büs .te,.lar48 1ak
laoılması kayıt ve prti1l• ...... 
yaacılara yukarıdaki llN4e&, pria 
ve komiıyon h.ricio4e, Wriaci 
ayı takip eden ber ta• •J içia 
toptan tooaa (10) o• kur.. .,. 
iicretı verılir. 

Madde 15- Muvassıt-mubayaa· 
cılar satın alıp beyannamesini 
verdikleri mahsulü Toprak Mah
sulleri Ofisince talep vaki ol
dukça Ofise veyll Ofisin göste• 
receti mahalle teslime mecbur· 
durlar. Mahsullerin Ofis merkez· 
lerine veya en yıkın istasyona 
kadar nakli, masarifi da tarafla· 
rından tesviye olunarak mutavas-
sıt mubayaacılar tarafından temin 
olunur. 

En yakın Ofis merkezi veya 

istasyon haricinde bir mah.al.le 
teslim ettirilecek mahsuller ıçın 

buralara nisbetle nakliye f arltı 
Ofisç,. ödenmek şartiyle mahsulü 
a:z.ami yüz kilometrelik mesafeye 
nakille mutavasııt mubayaacılar 
mükelleftir. 

Madde 16- Toprak Mahsulleri 
Ofısi tuellüm ettiği mahsul mu
kabilinde mutavassıt mubayacılar• 
aşaiıdaki ıekilde tediyatta bulu-

Madde 'J,'l.- Bir af arfmda 
Olıs taraf ıodan alanma7u ••P 
muayyen bir y .... tulim ettiril• 
meyen mahsıallor için aata•unt 
mubayaacıların talelti takc&irh•, 
aıafıdaki ıeraiti laais elaak UJ
dıyıe, bedelinin 11

• 75 i aİlllNtia• 
de faızsız bir avuıı verilir. 

a) Mahsul malaafua7a •INi 
depolara Otısçe Ultale ,.,... Wr 

ıekilde cioı Ye awi iblMri,.. 
ayrı ayrı kootıl•q ...... 

b) Beyannamesi miMl•811a Ye
rılmış bulunmak, 

c) Of11ıo mabMller lwilMle. 
hukuki zılyetlifi ı.ia etliı...k. 

Bu sene tütün mahııulU gayet 
iyidir. Yeni sene mahıulu iıe he- 1 
men hemen aıatılmıı S"ibidir. • 

nur: 
a) Mabıultın eV1afına röre Ofiı 

merkezindeki alım fiata, 

(Bankalar veya uaaai ..,...,. 

lar depolarına kenıWaaı .a.. 
mallar içıo Ofı•çe aatavM1at ... 
bayaacıya tesvi19 oluaacak iataa.. 
lik fevkin.&e lııir laak •ltahlte e
dilmemeıi tarti7&e, ba aı.....

lerin yedi eminlıti kabtd ..UleW&ir). 

(Dew.aı ftl') 



~.----.........----------~- -
-_ -._<:-:--__:-~--C: _-:::::::::__ - .------==~ -- - ~ --~- ~,: _--- -=-:.;:_~ ----- -~- - - -- - -- - - - _---·- -~ - .. ---

MONAKASA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinai • Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 

111,eet, T•mlr•t. N•tı• ı,ıerl, Malzeme, Harita 

TabammOr havuzlan inıaatı aç. eks. 
Alucaranın Zil köyOnde bir dersaneli ilk okul bi· • 

nası inıuı 

Deniz razinoıunda camtkan ioıaaı 
Küçük.çekmecede ambar çatısının muıam~alarmın sö· 

külüp yerine roberroid ferıi (temd.) 
Arifiye·Akyazı-Gök.çeler araıı demiryol etüdü 
Sarayboroa atıı yerinin Valtrop •e hedef çukurları iaı. 
Haaam tamiri (temd) 
Sokak şosesi temdidi 
ŞoH inş. Nifde-Nevıebir yolu ara11nda 4687 m. 
KüçOk Menderes reiülatörll yanında feysanlara 

karıı yap. ıedde ve aahillerin tahkimi iJi 

paz. 

kapalı z. 
aç. elu. 
paz. 
aç. ek.. 

• 
it 

9996 -
6205 13 

658 30 

10300 -
2172 37 

10264 24 
7777 -
8911 26 

48267 96 

Elektrik Heva9azı·K•lorlfer (Tealaatl ve Malzemeal) 

Kaynak teli: 4 kalem paz. 6000 -
E \ektrilt levazımı: 38 kalem aç. eks. 2853 85 

W.enaucat, Elblse, Kundura Çam••"·• •· 
Er ltunduraaı 5l>OOO liralık (temd.) 
YHhk yüzü: 1000 ad.·yatak çarıaft: 500 ad. 
Er fetini: 1053 çift 

Yemeni: 7500 çift 
Fotin: 7500 çift 
Tentelik bez: 3000 m. 
Y orıao: 30 ad.·çarşaf: 60 ad.·nevresim: 60 ad. 
Siyah yatlı kösele! 11413 k. 
Vatka: 2500 m.·kapat astarı: 4000 m. 
Kıtlık elbiıe diktirilmeai 563 tak. 
Çamaşır 6500 tak. 
Tire çorap: 134Cı0 çift· yün çorap: 3600 çift 

Keı eate, Tahta ve saire 

paz. 
aç. eks. 
paz. 

• 
paz. 
aç. eks. 
paz. 

aç. ekı. 
paz. 

• 

Yuvarlak araı: 797 ın3·tahta 4X4X 25: 32 m3-ka· par;. 
laa 4X4X25: 10 m3 

Nakllyet, Bo,altme, YDkletme 

çifti 8 -
2300 -

10000 -
30000 -
60000 -
m 2 50 

k 3 70 
3900 -
3280 -
8450 -
6670 -

K ayın tcımrufunun nakil ve iıtifi iıi: 3500 m3 
Kömür nakli: 1417 t. (temd.) 

aç. esle. m3 
aç. ekı 

6 30 

Eua tah•il ve tahliyesi: 15000 t. 

ll•hrukat, eenaln, Mekine r•llare 
Odau: 336 t. 

• 180 t. 
• 1200 t. 

Odan: 30 t. 
• 50 t. 

paz. 

"· •. 
kapalı z. 

> 

paz. 
paz. 

_ aç. ekı. 

Meı• kömür\\: 20 t.-odun: 110 t.·sllioair yatı: 1.8 t. • 
aazotı S.5 t. 

Kok kömtlrü: 507 t. par;. 
111.,. odun 100 t.: rürren 125 t.: raı:yaıtı 1.5 t. 

MUteferrlk 

Çelik tel Ye 2alvaoiz halka 
Çuval yeni ve az n.ilalamel 
Zincir yular sapı 10 bin ad. 
Cam: 400 ad. 

.. paz. 

• 
aç. eks. 

Taı düzeltme e1muı: 1 karathk.: 100 ad. 3/4-0.80 paz. 
karatlık: 100 ad.· J /2-0.60 karatlık: 100 ad. 

Bo~ oksijen tüpü: 120- lSO ad. > 

Alüminyum tank: 4 ad. > 

Bakme iıpit: 2000 ad. • 
Demir oevheri: 60 t. • 
Koıum malzemesi: 6 kalem > 

Marıilya kiremidi: 2200 ad.·mahya: 120 ad. 

•rzak, Zahire, Et, Seb•e, v. •· 

K. ot 1152,9 t. 
Sadeyatı 20 t. 
Koyun eti 45 t. 
Sıfır eti 60 t. 
Yotart 18 t. 
Koyun eti 18 t. 
Sıfır eti 50 t. 
K. ot 300 t. 
Silt 18 t. 
Sıfır eti 6 t. 
Bafday kırdınlmaaı 3600 t. 
Makarna 6 t. 
Arpa ıehriyo 2 t. 
Zeytin yafı 3 t. 
Sıtır eti 40 t. 

• 62 t. 
Koyun eti 32 t. 
Sadeyafı 14 i. 
Süt 5 t. (temd) 
K. ot 3860 t. (temd) 
Ekmek 1 ci nevi 27 t. 
K. fasulye: 20 t.· zeytin: 5 t.·Beyaz peynir: 9 t. tuı 

9 t.: pirinç 20 t.: çay 150 it.: ıirke 500 k. reçel 500 k. 
Muhtelif •rıak ve 1eb:ıe 

kapalı s. 
> 

• 
> 
> 

• 

• 
" paz. 

> 

• 
> 

• 
> 
> 

• 

kapalı z. 
aç. eki. 

7720 -
3600 -

24000 -
1050 -
2000 -

t. 25 -

2500 -
Beb 1 -

2000 -
7500 -

14250 -
4200 -
6500 -
1500 -
1850 -
243 40 

k o 07 50 
32000 -
22500 -

21000 -
5160 -

10800 -
20000 -
19500 -

4500 -
2400 -

3120 -
1500 -
2775 -

17600 -
21700 -
1~800 -
22000 -

750 -

k o 19 47 

Teminat Müracaat yeri 

149 85 Diyarbakır lnhiurlar İçki Fab. MO.d. 
465 33 Gireson Naha Mild. 

48 78 Devlet Oenizyolları İzmir Şubeıi 
245 52 Topkapı Maltepeai Ask. SAK 

772 50 Nafıa Vekileti Anlı:. 

162 93 Beden Terbiyeıi lıt. Böl2esi Başk. 
169 24 Kütahya Vakıflar Mnd. 
583 27 Aok. Belediyesi 
668 35 Nitde Valili~i 

3620 10 Tire Su işleri 20 ci Şube Mnd. 

Günü Saat 

5-9-41 10 -
ı2-9-•1 ıs -

15-9·41 15 -
8-9-41 10 -

18·9·41 16 -
6-9-41 10 -

29·9·41 15 -
19·9-41 10 30 
19-9-41 15 -
19-9-41 15 

Ank. Arkeoloji Müzesi Müd.: 
Anlc:. kaleai tamiri 1875 

Ank. Havagazı T. A. Ş.: 
Oknit dö fer 1876 

Ardahaa Ask SAK 
K . fuulye 1872 

Balıkesir Ask. SAK 
K. ot 1884 
Odua 1872 

Bursa Kız Lisesi Müd.: 
~t ve erzak 1873 
Sömikok, maden kömürü ve edun J 73 

Buna Belediyesi: 
Odun ve sömikok maden kömürü 1883 
Lajım ioı. 1883 

Çıınkm Aık. SAK 
Pirinç, bulj'ur, toz ıelcer, sabun, le. fa· 

•alye ve beyaz peynir 1878 
C. H. P. Genel Direk.: 

Pe•de ve ınefruıat 1884 

lst. Komutanlığı SAK 
Sııır eti 1884 
Odun 1873 
Sı}ır eti 1873 
İzmir Gümrük Mohahı• 

SAK 

Sııır eti kavurm aı 187:5 
Kayseri Ask. SAK 

Tutıa~tarma odunu 18 5 
Konya Belediyesi: 

Parke yolu ioş. 1800 
Mersin Vilayeti: 

Şoıe tamiri 187ıl 

M. M. Vekaleti: 
Seyyar ıteriliutiir 1841 
Kılım 1873 
Kaputlulı: kuma~ 1874 

Nafıa Vekaleti k9 

lt d 

-.. Devlet Orman işletmesi Çoruh 
Revir Amir.: 

Anlc. dil tarih ve çoRrafya f• jf 

yap. merdiven davar tretıı•r 
yat işi 1869 

Samsun Viliiyeti: 

900 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
- - Ank. Bölge Sanat Okulu Müd. 

8-9-41 14 30 
17-9-41 15 -

1500 - Topkapı Maltepesi Ask. SAK. 8-9-41 15-
15 -
16 -
17 -
17 -
15 -
15 -
14 30 
11 -
10 30 

15 -
15 30 

172 50 lst. Jandarma SAK 18·9·41 
1500 - Bursa Aık. SAK. 5-9-41 

2259 - Maraş Aık. SAK 26-9-41 
4500 - > 26-9-41 

562 50 M.M. Hava SAK 22·9·41 
47 14 Ziraat Alit ve Makine Mektebi Müd.Ank. 15-9-41 

Tophane Lv:ı:. SAK 8-9-41 

510 -
246 -

1267 50 
1000 50 

Deniz Lvz. SAK Kanmpaşa 6-9-41 
Ank. Belediyesi 19-9-41 
Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 8-9-41 

~ 8-9-41 

- - Sar:kamış Aık. SAK 10-9-41 10 -

1563 75 6evl&t Orman İşlet. Karabük ftev. Amir. 10-9-41 14 -
İst. Üniversitesi SAK 12-9·41 10 -

1342 50 Trilya Ask. SAK 8-9-41 15 -

504 - Bandırma Aık. SAK 
:uo - • 

3600 - Trabzon Ask. SAK 
157 50 Aık. Fab. U. Müd. SAK Ank. 
150 - Hasanoğlao Köy Eoıtitüıü ve f.fitmon 

Kursu Mild. 
Polatlı Ask. SAK 

950 62 Tophane Lvz. SAK 
Geyve Aık. SAK 

26-9-41 
19-9·41 

5-9·41 
15-9-41 
15-9-41 

11 -
17 -
10 -
14 30 
l4 -

4-9-41 10 -

9-t-41 15 -
15-9-41 15 -

566 - lst. E.lek. Tr. n Tünel İşlet. U. Müd. 1-10-41 17 -
187 50 Gümrük Muhafaza Geııel Komut.SAK 

M. M. V. SAK 
150 -

1125 -
Ank Belediyesi 
Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 

2137 50 
630 -
975 -
225 -
277 50 

17 6J Ank. Valiliti 

, 
> 

> 
> 

> 

5574 - · İzmir Lvz. ASK. 
2400 - Sıvas Aık. SAK 
2109 38 Konya Aık. SAK 
1575 - Adapazar A,k, SAK 

432 - Bandırma Ask. SAK 
810 - • 

1500 - , 
1462 50 Samsun Ask. SAK. 

337 - Bandırma Aık. SAK 
180 - > 

800 - Kars Ask. SAK 
468 - Çanalr. Aık. SAK 
225 - • 
417 - > 

2640 - • 
3255 - Polatlı Ask. SAK 
1920 - • 
3360 - > 

112 50 lst. Komut. SAK Fındıklı 
Babaeski Aık. SAK 

394 28 Bursa Ahmet Vefık Paşa Hası. 
Polatlı Ask. SAK 

Goyvı Ask. SAK 

5-9-41 
8-9-41 

19-9·41 
15-9-41 

15·9·41 
17-9-41 
9-9-41 

15·9-41 
15-9-41 

4·9·41 

11 -
11 -
JO 30 
ıs 30 

11 -
14 30 
M-
16 -
14 -
15 -

15-9-41 16 -
29-9:41 16 -
20-9·41 11 -
22-9-41 16 -
26-9-41 18 -
26-9-41 17 -
26·9-41 16 -
20-9·41 11 -
19-9-41 16 -
19-9-41 18 -
3-9-41 l~ -
8-9-41 10 :._ 

8·9-41 10 -
8-9-41 10 -
4-9-41 15 -
5-9-41 15 -
5-9-41 15 -
5-9-41 15 -
5-9-41 11 -

10·9·41 16 -
29·9-4t 15 -

4-9-U 10 -

15·9·41 15 

Ladin kereıtui, lc.aluı, tahtası ve tem• 
rotu 1877 • 
DevJet Meteoroloji l~leri U. 

Müd.: 
Liıtik hava soadaj ltaloııu 1872 

D. D. Yolları 
Beulz lulık levha, oksijen borusu, kor· 

pil burusu, pencere ıı!Jileri için lutilı:: 

1872 
Çelik uç tekerlek dre:r.icleri İçin J842 

Dikili Ask. SAK 
Pirinç, hulj'ur, toı ıeker, uban, le. fe· 

ıulye ve lteyaz. peynir 1878 
Patates, umııa, le. ot, aıtır eti ve so· 

tan 1878 
Odua 1878 

Erzincan Nafıa Müd.: 
Ceıaevi inı. 1875 

lst. Polis Mektebi Müd.: 
Spcr mahallinin inş. 1872 

lst. Liseler SAK 
Makarna, ıehriye ve tereyatı 1871 
Ekmek 1187 

lst. Univer3itesi SAK 
Gu delabı ve tesisatı J881 

Mııtbııh bacuı lc:iirgır olıırık iııf
T araus Belediyesi: 

Odun kömürü, me~c oduau ıSS 
Topha~e Lvz. SAK 

Bıılcır yemek tabafı 1881 
Sirkecide amirlik yıyecek ı'llb•r1 
ınk ban. tesiutı 1883 -

Mızılc• aleti tamiri nota s~P~1 

va karnı~ı 1883 
Göz için elcıutör 4 ditli ı~3 i51 
Mektepli 1apk1111 ve kordoıııı l 5: 
Topkapı Maltepesi Ark· 

Samsa ve zıytic ya~ 1885 
Kırm :r.ı mercimek 1 "87 

T. H. K. Genel Mrk: 
Depo iuı. 1873 

Trabzon Ask. SAK 
Patates 1880 

Van Ak. SAK 
Sıtır eti 1872 

Yalova Ask. SAK 
Sırdeyatı 1884 ~ 'it 

Yüksek Öğretmen Okııl~ İ!i 
Ekmek yumurta et ve aelıı• l 

İstanbul Belediyesinden: 

Tahm. bed. İlk. Tem 

80 00 6 00 Uokapıınında kasap Oemirhun mıhall,.ı 
1 •' Hoca Yakup !okağında 8 numara ı 

kazı. 

450 00 33 75 Unkapanında kasap Dcmirhun mahal! 
yeni icat sokağında 8 No. lu ev aok• 

146 00 21 9J Unkapanında kasap Demirhun ınaball 
Zeyrek çıkmazı ve kurak çeşme sok' 
26 No. lu ev ankazı. 

487 00 36 52 Unkapanında ka<ap Demirhun ınaball•f 
Elvan Zade camii sokağında 2 par~e 
cami ankazı. 

106 40 7 98 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin 5°~ 
çeşme sokağında 27 No. lu dükkin ~of 

111 30 8 3-1 Sultaoahmr.tte Emin Sinan maballesirılD~ 
tevpaşa sokakında 65 No. lu ov an~ 

17 75 1 33 Eminönünde Hobyar m.ıballe•inin Hase~ 
mam sokağında 1 ili 50 No. lu c!O 
ankazı. 

Tahmin bedelleri ile teminat mikdarları yukarda yazılı yedi e 
anka:ı: satılmak üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Şartn•"'ı 
Zalint ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. ~ 
S. 9. 941 cuma iÜnÜ saal H de Daimi Encümende yapıl•C 
Taliplerin teminat makbuz veya mektuplarile ihale gilnG ıı:ııı• 
saatte Daimi f.ncümende bulunmaları. 

N UNA AS LA~ 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Sıvas inhisarlar Baş MUdUrlUöUnden 
Fadlum tuzlasında 1369 lira 22 kuruş muhammen bedeli id• 

binası tamiri pa:ıarlıkla ihaleye konmuştur. 
~I 

Eksiltme evra~ı Sıvas inhisarlar baş müdüı1üğende iörille 
Muvaklcat teminat miktarı 102 lira 69 kuru~tur. .J 
lııteklilerin pazarlığın yJpılacatı 13 eylül 1941 cumartesi ~·1 1 

at 11 de Sıvas inhisarlar baş müdürlü~ü binasında müteşekkil 
yona müracaatları ilin olunur. 

,,
lstanbul Lv. Amtrllll Satınalma Komisyonu" t 

Oefterdarda bir No.lu dikim evicde yaı:ıgın için terkoi 1ı 
yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8.9.941 Pazartesi günU ,: 

de Tophanede Lv:ı:. amirliği satın alma komisyonunda yaP1 
, 

Keşif bedeli 1067 lira ille teminatı 80 liradır. Keşfı koınisY'11 

rülür. lsteklilerio belli saatte komisyona ielmeleri. 

M. M. Veklletl Satmalma Komisyonundan: 
Yüzer hayvanlık 'J. adet tay depc su ahır ·yaptırılacaktır· !{;. 

deli 57019 lira 42 kuruştur. llk tem i natı 4 10i) lira 57 kuruıt0 1 
oaınoıi 286 kuruşa komiıyondın alınır. Kapalı zarfla ektillıı' 

• 



M0NAKASA GA%!TES1 

aç. aks. - - Hasanoğlan Köy Ens•. ve 15·9·41 14 -
tt 3 s 
ı. . t.: SJ"ır ı· 3 . 2 . 
-.ııtal 800 6 e ı t.: koyun etı t.: zeytın 
'-bn11 1 5 

k.: sadeyağı 1 t.: zaytinyatı 1 t.: 

\1,,·i ı'.t>'•<alar U. M!Jd. Sat1nama Kemlaren11nll••: 

r • t.: bulgur 2 t. 

Yonca 62 
tti ıı t. (teınd) 
12 t. t. 
n 

1 Çly 

: :ı:eytinyatı, makarna, fa9ulye v. s. erzak 

ıso t. 
•tı 6 t. 

150 t 
t i8 t. . 

> 

(B M Uza ye deler 
't diikkı 

, 

aç. eks. 

paıı:. 

• 

paz. 
paz. 
• 

kapah z. 

11400 
k o 10 
k o 13 

225 -

855 -
1125 
486 -

Eğitmen Kursu Müd. 

Mal tya Akçııdn2' Köy Enstitüsü SAK 6-9-41 15 
Akçadağ Aygır Deposu Müd. 6-9-41 11 

lıt. Komut. SAK Fındıklı 6-9·41 11 
> 6·9-41 11 30 

Konya Doğum ve Çocuk Bakımevi 12·9·41 10 -

Konya Köy Ebe Mektebi Müd. 12-9-41 10 -
Topkapı Maltepesi Ask. SAK 5.9.41 10 -

Keşanda Y erlisu Ask. SAK 15·9·41 15 
Tophane Lvz. SAK 8-9-41 15 

Yü"sek Mühendis Okulu SAK 22·9-41 11 30 

lst. Belediyesi 5-9-41 14 -

1030 - Malatya Belediyesi 10-9-41 14 -
18-9-41 14 -

l ~lti n anltazları pu:. 
P nesi d' ı· t t~ 

11 
._ ' ışı yedekleri, transmisyon, başlık v.s. a9. ıır · 

• l nıı;ızı t 
,_.ıı aç. ar . 1050 - 78 75 lst. Belediye i 

18-9-41 14-
1259 - 94 42 • .,. 

Tekirdağ Vakıflar İdaresi 22-9-41 15 -2s00 • 
soao o k,nıaı " 4000 - 300 -

22-9-41 ıs -kental , 1200 - 90 - • 

941 
Çar l 'Yon Şaınba gilnü saat 15 de Ankarada M. M. V. satına ma 

~ Unda 
lliplerj Yapılacaktır. 

'•at t n lr.anunni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinacn 
~Ve\ k . . 

oınısyona vermelerı. 

\ctirık Sıvas Nafıa MUdUrlUiUnden 
t~iltllYada Yeniden yapılacak olan 3 denaneli lık okul in1aah 

Qr, hltye konulm·ıştur. Bu i,in keşif bedeli 6695 lira 14 ku· 

~itıııı 
lllı en: 11.9.941 tarihinde perşembe günü gaat 1) le Vilayet 
b luQı • 
QQ i tnınde yapılacaktır. 

it •it . 1 1 •ı t . evrak şunlardır: Keşif hulasası fial bordros•1, proıe er 
. tı u . d 1 k 
ttııcı ınuını fenni şartnnmesi, eksillme şartnamesı, bayın ır ı . 
Q S Şartnamesi ve mukavele projesidir. İsteyenler bu evrakı 

~ı\1
1

Vas Naha ve Maarif Müıiürlüklerine tetkik edebilirler. 
ııı- . 1\'~ li Ye girebılmek için taliplerin 503 liralık muvakkat temına· 

t bu ~sı:ısi Muhasebe veznesine yatırdıkla•ına dair makbuzunu 
ti~ ııı_ıktarda şaynnı kabul Banb mektub nu ve 1941 yılına ait 

csık · - - s V iT • llıQ • aaıle eksiltme gunünden en az uç gun evvel ıvas a 1 1 

~ası\' • f l ·ı b'r 
1 ltıUr ı •~leri muff akiyetle başardıklarına dair re erans arı e 1 

• 

ll\ckı·'ıc~atla alacaktan ehliyet vesikasını ihrıız etmeleri liiztmdır. 
ı, 1 trı - .. t-ı._tı l n Yuka•ı<la yazılı tarihte saat 15 le E.ncum~ne muracaa 

0 Unu r. 

tt.ilt Nafn Veklletlnden: 
1 trb~tye konulan iş: Jandarma Subay Okulu arkasınclaki Ge· 
~il be ' Okulu için yaptırılacak yüzer erlik iki portatif baralca 
" . f he)· · t tııf btd ~ inşaatıdır. 
\o laıltın elı 39754,23 liradır. _ . 
t lııı 18.9.941 p-rşembc günü saat 15 de Nafıa Vekaletı Ya
~t~'lr işleri Ek,iltme Komisyonu odasında kapalı zarf usulile 
~. ıt 
~iltııı. 

de 'y e ş rtnamesi ve buna müteferri evrak 2 lir.1 bedel muka· 
ttı· 'Pı v l l · R · · d 1 bT •hırı e mnr şlerı eıslı~ın en a ına ı ır. 

t le eye girebilmek için isteklilerin 2981 lira 57 kuruşluk mu
tt \o ııı.'nat vermeleri ve Nafıa Vekaletinden bu iş il}İn alıomış 

l[ t&ık, • l • 1 L ' ' ' 
ttı 11 k sı ıbraı. etmeleri lazımdır. şbu vesıltayı a mu. ıçın ıs· 

t •le N siltrne tarihinden tatil günleri hariç üç gün Hvel bir 
l,tell:ıde afıa. ~ ekiletine müracaat etmeleri ve dilekçelerine ~n .a~ 
1rtıı ld bn ışe benzer 30.000 liralık bir iş yaptıklarına daır ışı 
le~lıl a~elerden alınmış vesikayı raptetmeleri lazımdır. 
tk,~rın lektif mektuplarını 18.9.941 perşembe günü sut 14 e 

'dt ~l lıne Kcanisyonuna makbuz mukabilinde vermeleri lizımdır. 
t •cak fecikmeler kabul eaılruez. 

la11t 
~ \o=el~; k~~ulan iş: Erzincan vilayetinde Fırat n:hri üze.ri_n~e.ki 
~ ~d . ç k.oprUlcri demir üst yapı boyalarının yenılenmesı ışıdır. 
ç,L tlı , 47 "ılı 4 liradır. 

'ie ~e 8· 9. 94 l pazarte:.i günü saat on beıte Naha Vekaleti 
~'ctktCPrUler reisliği eksiltme komisyonu odasında pazarlık usuliyle tL ır, 
"ılı 

lıt11ldllıe e..,rakı ve buna milteferri diaer evrak şose ve köpriller t e ı·· • laııt Oriilebilir. 
ti t 'll~Yc . . L. d ~ -

oır ı . ırırebilmek için isteklilerin eksiltme tarutın en uç gun 
rt 1lıd · · b"I llt d . " •le Nafıa Vekaletine müracaat ederek bu ışı yapa 1 e· 
Qilt \o aır ehliyet vesikası almaları ve 110 ıira 55 kuruı muvakkat 

erıtıel . -. 
erı lazımdır. 

Sı~" 6Urraer Bank Umumt MUdUrlUS}Unden : 

trııo f,~e~ri su şebekesinin geçtiği dekovil Tepe mevkiinden 
' bo,ll frıkasıııa kadar takriben 10076 Mt. boyunda hendek hafri· 
tıl\.ı Ct ' ah"d f' t t -ıtn ._ Şıyatı ve sınai imalat kapalı zarf usulıle v ı ıa esası 

tr · t11:sılt 
lı flJıtt ıneye konmuştur. . 
1 t, lnalzeınesi ve betonarme demirleri bankaca temın oluna-
4b11 • 
~. 'hat v 7 d 
~'İltQı e ameliyatın muhammen keş"f bedeli 82001.;j lira ır. 

~ılınd: evra~ı Ankarada Sümer Bank muamelat şu~esinden ~ lıra 
~•ııı, b Verılmektedir. istekliler bu işe aid tatbıkat proıe ve 
l\ıı''ltıııc aokanın inşaat şubesine müracaaUe goıup tetkik edebılirler. 
~ k,r,<i 17 eylQI 1941 tarihine müsBdif çarşamba günü saat 16 
t 11\oaklt ıı Sümer Bank umumi müdürlüğünde yapılacaktır, 
'ltk at le . b lilcr t lllınat 5350 liradır. 
llııların cklıf evrakı meyanında şimdiye kadar yaptıkları işlere 
'rı~ Ve h bedellerine, fenni teşkilatlarınm kimlerden lerekıcüb 

f'klllrd angı bankalar la muamelede bulunduklarına dair vesikalar 
'kt·( ır. 

1 ltı 
r elttubt ·b ı - .. t ıs llıak arını havi zarflar kapalı olarak ı a e gunu saa 

buz lllukabilinde Ankarada Sümer Bank umumi katibliiİDe 

teslim olunacaktır. Po ta ile gönderilecek tekliflerde muhtemel geci· 

kmeler nazarı itibare alınmaz. 
Banka ihaleyi icrada serbesttir. 

Sıvas Belediye Riyasetinden: 
143 l lira bedeli keşifli Taşlı sokak yolunun inşasile 1438 lira 25 

kuruş bedeli keşifli Numune hutanesı önündeki ~o.lun bo!dür ~aşları· 
ııın sökme ve piyade kaldırımlarının pli.kalanına ışı 15 gun muddetle 

açık eıksiltoıeye konulmuştur. .. .. . 
Bu ışlere fenni şartnaıne ve keşif hergün muhasebede .. g~rulebılır. 
Talip olanların U.9.9-li tarıhıne tesadüf eden cuma gun~ sııat ~~ 

de °ıo 7,5 kuruş muvakkat teminat paralarile beraber Beledıye encu· 

menine muracaatları ılin olunur. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr aıat, Hastahane Lvz. 

D. D. Yollar1 ifletme U. MUdUrliJğUnden: 
Muhammen bedelı (HlOO) yirmi uç bın yüz lira olan 301) adet lcuçük 
ustunç takımı 20.IU.941 pazartesi günü saat 15 de kapalı zart usuıil 
ile An karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isliueulerin 173ı,50 bııı yedı yiız ?tuz ik_i lıra elli 
huruşluk muvakkat teminat ile kanunun tayın ettığı vesıkaları v~ 
tekliflerini ayui gün saat 14 e kadar ııwmıiyon reisliğine vermelerı 

lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak An karada Malzeme dairesi ndcn, Hay
darpaşada Tesellüm ve sevk şeflığınden dağıtılacaktır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

As. Fabrikalar U. MUdUrlUIU Saunalma komis~onundan 

1000 adet kaput 
1000 takım kıtlık elbise 
1800 takım tulum elbisesi alınacak 

T hmin edilen bedeli 47100 lıra olan yukarıda yazılı 3 kalem mel· 
a k . 

bmat askeri fabrıkalar umum müdürlüğü mer.kez satı~alma omı yo-
nunca 8.9.~41 pazartesi günu sa.at 10 oa pazarlıkla ıhale edılecektır. 
Kati teminat 706J liradır. Şartname 236 kuruşr. 

Ankara Belediyesinde: 

Belediye müstahdemini için diktirilecek olan 563 takım kışlık el· 
bise dikim i~i on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 3l80 liradır. 
Teminatı '.!46 liradır. 
Şartnamesisi görmek ve bedelsız almak istiyenlerin bttr ıün cncü· 

men ha'emine ve isteklilerin de 19.9.941 cuma fÜoÜ saat 10.30 da 
belediye dairesinde müteşekkıl daimi encüm ne müracaatları. 

• •• 
Yatak çarşafı ve yaıtıic yüzü alınacaktır. Bak: İst. Jandarma SAK 

ilanlarına. 

Müteferrik 

GUmrUk muhafaza Gn. K. lstanbul levazım imlrllğinden 
2500 liralık yeni ve az müıtamel alınacak çuvalın 5.9.941 Cuma 

günü saat l l de pazarlıl'ı yapı acaktır. Evsaf oümunc ve şıırtnamesi 
komisyonda her gün görulebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikaları ve 187 lira 50 kuruşluk ilk teminat 
makbuzlariyle Galata Mumhane caddesi 54 numaralı daireye gelmeleri. 

Ankara Belediyesinden : 

Otobüsler için alınacak olan muhtelif ebatta 400 adet cam 15 
ırün müddetle açık euiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2 bin liradır. 
Teminat 150 lindır. 
Şartnamesini görmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her iüa encü· 

men kalemine ve isteklilerin de 19.Y.941 cuma günü ıaat 10,30 da 
belediye dairesinde müteşeklcil daimi encümenk müracaaUar. 

M. M. v. &atınaln\a Komisyonundan: 

Seherine tahmin edılen fiyatı 100 kuruş olan 10 b n adet zincir 
yular sapı pazarlıkla ntıo alınacaktır. 3 bin adetten aşağı elmamak 
üzere ayn ayn teklifler de kabul edilir. 

ihalesi 8.9.941 pazartesi günü saat 11 de Ankaradı M. M. V. aa
tınalma komisyonunda yapııhıeaktır. 

Evsaf ve şartnameı: komisyonda görülür. 
Taliplerin teklıf edecekleri miktar üzerinden kati temiııatluile 

belli vekitte komiıyona a-elmelerı. 

Taş düzeltme elması 100 adet 1 karalhk. Taı düzeltme elaası 108 
adet 3 4-0.80 karathk ve taş düzeltme elması 109 a.&et 1/2-8.M 
kanıtlık. 

Tahmin t'!dilen bedeli (7500) lira olan yukarıda yazıla tlç kalem 
taş duzeltme eln:ıası askeri fabrikalar umum müdürlüfil merkez aa•ıa 
alına komisyonunca 1~.9.941 pazartesi günü ıaat lS.30 da puarhlda 
ihale ~dilecektir. Şartname parasızdır. Kati teminat 112S lira4iar. 

• • • 
Muhtelif çelik tel ve galv ınize halka alınacaktır. Bık: lıt. Elek· 

trik, Tramvay ve Tünel Jşlet. U. Müd. ilinlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Seb.ze v. s. 

lst11nb11I Komutanhlı Sattnalma Ket1ll•r•nunn• : 

Aşağıda miktarlar ve pazarlık zamanları yazılı iki kalem ııtır eti 
6.9.941 cumartesi günü pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnan.eleri her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gun ve saatlerde teldıf edecekleri fiyatlara pre 

kati teminatları ile birlikte Fındıklıda sahoalma komiıyeaaaa pi· 
meleri. 

Cinsi 
Sığır eti 
Siğır eti 

Miktarı 

kilo 
12000 
12000 

Panrhk 
saati .&ıkika 

11 '° 
11 

Topkapı Malıepeslndekl S.atınalma Koml•~•nunll•nı 

Pazarlıkla 150 ton saman alınacaktır. Samanın döküm bafüule a..7 
her kilosunun muhammen beaeli 3 kuru~ tutarı 4500 liradır. Samanın 

balya halinde beher lulosu 3 kuruş 7'J satım tutarı 5625 lirMlır. Te
li cıbeti askeriyeden verilmek şartıle bebar kılo'u 3 kuruı 48 eaotia 
tuları 5100 liradır. 

Evsaf ve hosusi şartlar Topkapı Maltepe askeri aatın alma koaiı· 
yonunda iÖrulebilir. 

ihalesi 'J.9.941 cuma gunü saat 10 da komiıyooda yapılacaktır. 
isteklilerin kati teminatlarıle bırlikte komısyoua mltracaaUarı. 

lDf.VAMl"'DORDONCU SAYFADA) 

Muhammen bedeli 15.0UO (onbeş bin) lira olan 1000 ton iyi bil· 
tede sönmemiş kireç l l.9.941 perşembe gilnü saat 15,30 da kapah 

.zarf usulü ile Ankarada ldare binasında satın alınacaktır. 
Bu iıe girmek isteyenlerin 112.S {Bin yüz yirmi beı) lirelık munk· 

kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesilta\arı ve tekliflerini aynı rii• 
saat 14,30 a kadar Komısyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme aaireein4ien, Har· 
darpaıada Teıellüm ve Sevk Şcflığinden da2'ıtılacakhr. (7498) 4-4 

• * • 
ldareoıizin_Duraanbey devlet orman iıletmesintlea saba .Watı 

takriben 5000 MJ çam tomrufu ormandan indirilerek ltiçilmeei, aa· 
mul kerestenin istasyonda vagonlara tabınili iıi kapalı zarfla eksilt· 
meye konmuştur. ldnreye aid tomruklardan biçilip ı.u ıekillie tuli• 
edılecek mamul beher metre mıkiibı kerestenin masrafa 27, 4l <rirai 
yedi lira kırkiki kuruş,, tahmin edilmiftir. 

Eksiltme lS.9.941 pazarteıi günu saat lS,•5 de Ankarau ••11m 
müdürlük binası içerısiııde malzeme dairesinde yapılacakbr. 

Bıı işe girmek isteyenlerin 7419,5 "yedibio tlörtyila eaaku IMa· 
çuk lira11 muvakkat teminat ile kanunun tayia ettiği veaikalara n 
tekliflerini aynı ıün saat 14,45 e kadar komisyoa reialijiıae YW• 

meleri lazımdır. Şartnameler 20J kur•ıa idarenin Aakara, Hardar-
paşa ve Balıkesir vezneleri ıde satılmaktadır (7<»88) ı-4 

istanbul jandarma Satınalma Kımisyonun~ın : 
Nümuneleri gıbi beşyilz yatak çarşafı ıle bin yastık yü:ıünio a9ık 

ek ıltmesi Ay.ıspıışadakı Komısyon.ımuzda 18. Eyliil. 941 Perı•_.. 

iÜnÜ ~aat on beşte yapılacaktır. Çarıaf ve yasdık yüzlerinia au• 
haınmen bedelı c :l.3U0> lıra ve ıık temınatı el 7 2• lira •)0• ku rqtar. 
Şart kaQ'ıdı ve nümuneler hergun komisye>nda gGriile'-ilir. lateldileria ilk 
temınat Malsandıtı makbuzu veya banka kefalet ıaektaba ile bera-
ber muayyen saatte eksiltmeye ıştıriklerı. (7738) 1-4 

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmsleri 
Müdürlüğünden : 

Umum 

1. - .t8.8.941 tarihinde mektupla teklif istemek ıııretile ilaale •· 
dileceği evvelce ilan edilen muhtelıf çelik tel ve ıaluais laalka 
ıçin teklıf verme müddeti 1.10.9-11 Çarşamba tünü saat 17 ye katlar 
temdıt edilaııştir. 

2. - Teklif mektupları, 566 liralık teminatla Mraber en reç 
1.10.941 Çarşamba günü ıaat 17 ye kadar Metro Haa dörcllnctl kat· 
taki Levazım Müdürlu~üne imza mukabilinde tevdi etlilmiı ba&uuaa• 
lıdır. (7761) 

ZAYİ 
829 numaralı reislik şehadetna· 

aaem, nüfus tezkerem ve askerhk 
tezkerem Midye açıklarandı ba
tan Coşkun rnotörü ile beraber 
batmıştır. 

Yenısini çıkaracağımdan eıki· 

ııinın hükmü yoktur. 
lııebolunun lışi köyünden Ali 

ÇELEBi oğullarından İsmail oflu 
~bmet ESiM 315 dotumlu. 

Z A Yi 
29/30.8.941 pceai Kalafat iıke

le11nee ltağlı elarak yattatım En· 
gin motörüoden elb11elerimle be
raber param, nüfu teskerem u· 
lceti vesikam, reiı tehadetnaaıem 
ve bır çıft ayakkabım çalıa4ı ; 
Galata Arap Cami karakoluna 
111uracaat ettim; tahkikat rapıl· 

maktadır. Zayi olan YeHild r ... 
mıyemin yemlerini alacatımdan 
eekılerinin hükmi yoktur. 

Nuai POl.AT 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet da l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix 
estimatif 

Caution. Lieux d'adjudication et du 
provisoire Cabier des Charges Jours Heures 

Conatructlons-R6paratlon-Trav. Publlcs·Meterlel de Constructlon·Certographle 

Constr. reı1ervoirs de fermentation Publique 9996 - 749 85 Dir. Fab. Boissonı Monop. iliyarbakır. 5-9-41 10 -
Constr. batisae ecele prim. d'une classe au 'fillaıe • 6205 13 465 33 Dir. Trav. Pub. Gireson 12-9-41 15 -

Zil d' Alucara 
Conıtr. vitrine au casino Deniz 
Enlevement dea toiles cirees du toit du hanıar a 

Küçükcekmeee et pose de roberroit (aj.) 
Trav. etudıs de voie ferree entre Aritiye-Akyazı

Gökçelir 
Cenıtr. fosses valtrap et cibleı a l'endroit de tir i 

Sarl'yburnu 
Repar. bain: (aj.) 
Prolonıemınt chaussee de rue 

Gre a ıre 

Pli cach. 

Pnbliqne 

Grc a ıre 
Publique 

650 30 

10300 -

2172 37 

Conıtr. cbaussee ıur route Nigde-Nevşehir: 4687 m. 
Cooıtr. dlruea et reoforcement littoral contre les 

• 
Pli cach. 

10263 24 
1711 -
8911 26 

48267 96 
inondatİODS pres da rerulateur de küçtlk 
Menderes 

1!16ctrlclt6·Gaz·Chaffal• Central (lnatalletlon et Mat6rlel 

Fil de ıoudure: 6 lota Gre a ~re 6000 -
Articles electriques: 38 lots Pabliqae 2853 85 

Habhlement - Chauaaures • Tlaaua - Culra 
Cbau11ures pr. ıoldats pr. 50000 L. (aj.) 
Bottineı pr. ıoldats 1053 paireı 
Chaussurea sana talooı: 7500 paireı 
Bollioes: 7500 paires 
Taie d'oeiller: 1000 p.-drap de lit: 500 p. 
Cuir ooir rrai11eux: 11413 k. 
Vatka: 250 m. doııblure pr. capoteı: 4000 m. 

Gre a gre la paire 8 -
> 10000 -
• 30000 -
,, 60000 -

Publique 2300 -
Gre a gre le k. 3 70 

> 3900 -
Toile pr. voilo: 3000 m. > lo m. 2 50 
Oouverture: 30 p.·drap de lit: 60 p.-nevreıim: 60 p. Publique 
Confection babitı d'hiver: 563 complots • 3280 -

8450 -
6670 -

Liore: föOO cempletı Gr6 i a-re 
Chausaettes en coton 13400 paireı, iden laine: 3600 paires • 

Bola de Conat• uctlon. Plenches, Charpente 

Boiı rond.: 797 m3 - planche de 4X4X~5: 32 m3, Gre a ıre 
madrier de 4X4X25: 10 m3 

Tranaport • Chargement - D6chargement 
Tranıports de troacı de batre et leur entassement: Publique le m3 6 30 

3500 m3 
Transport cbarboo: 1417 t. (aj.) > 

<lharrement et decharrement effeta: 15000 t. Gre l srr6 

Combuatlble - Carburant - Hulle• 
Boiı: 336 t. 

> : 180 t. 
il : 1200 t. 

Coke: 507 t. 
Bois: 30 t. 
loiı: 50 t. 
Charbon de bois de cbhe: 20 t.-boiı: 110 t.-huile 

pr. cylindre: 1.8 t.-mazout: 5.5 t. 

Dlvera 
Fil en acier et anneau ralvanise 
Sacı neuf ı et peu uıareı 
Bride en chaine: 10000 p. 
Tuile de Marıoille: 2200 p. •mahya: 120 p. 
Vitre: 400 P• 
Diament pr 11justare pierre d'un karat : 100 p.· id 

de 3/4-0,80 karat: 100 p.- id de 1/2-0.60 ka· 
rat: 100 p. 

Tube d'oxrrene vide: 120-150 p. 
Tank en alnminium: 4 P• 
Moyeu tenda: 2000 p. 
Minerai de fer: 60 t. 
Mat,riel pr attelaıe: 6 lota 

Provl•lona 
Paln: 290.4 t. 

Pli cacb. 6720 -
> 3600 -

Gre i rre 24000 -
11 la t. 25 -
> 1050 -

Publique 2000 -

Gre a ıre 2500 -
> la p. 1 -

243 40 
Publique 2000 -
Gre a rre 7500 -

• 14250 -
• 4200 -
> 6~00 -
• 1500 -
• 1850 -

Pli cacb. 34848 -
• 19200 -.Bourre: 12 t. 

Foin: 52 t. {aj.) 
Beurreı 12 t.•huile d'olives: 6 t.-fromar• 

3900 -
l.1anc: 10 Gre 1 rre 36900 -

t.•ıucreı 10 t. (Cah. eh. 185 P.) 
Paille: 842,9 t. · 
Viande de boeuf: 328 t. 
Beurre: 60 t. 
Beurre: 6 t. 
Pomıae de terrı: 150 t. 
Pain: 48 t. 

Pli cacb. 35824 -
il 108240 -
• 93000 -

Gre a rre 11400 -
• le k. O 10 

Pli cach. • > O 13 

48 78 Voies Marit . .Etat Suc. lzmir 
245 52 Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 

15-9-41 15 -
8-9·41 10 -

772 50 Miniıtere Trav. Pub. Ank. 18·9·41 16 -

162 93 Presid. Liıue Sportive lst. 6-9-41 10 -

769 24 Dir. Vakoufs Kütahya 
583 27 Municip. Ankara 
668 35 Viliyet Niğde 

3620 10 Dir. 20 eme Section des Aff. 
l iques a Tire 

29-9-41 
19·9-41 
19·9-41 

Hydrau· 19-9-41 

15 -
10 30 
15 -
15 -

900 - Com. Ach. [)ir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
Dir. Ecole M~tiers Ank. 

··~-41 14 3g 
17·9·41 15 -

7500 -
1500 -
2250 -
4500 -

Com. Acb. Milit. Maltepe do Topkapı 8-9-41 15 
Com. Acil. Milit. Bursa 5-9-41 16 -
Com. Ach. Milit. Maraş 26-9-41 17 -

172 50 

510 -
562 50 
47 14 

246 -
1267 50 
1060 50 

> 

C. A. Gendarmerie lst. 
Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 
Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 
C. A. Min. Def. Nat. Depart. Aviat. 
Dir. E.cole Machinos Agricoles Ank. 
Municipalite Ankara 
Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

• 

-

26-9-41 
18-9-41 
8-9·41 
6-9-41 

22-9-41 
15-9·41 
19·9·41 
8·9-41 
8-9-41 

17 -
15 -
14 30 
11 -
15 -
15 -
10 30 
15 -
15 30 

- - Com. Ach. Milit. Sarıkamıı 10-9-41 10 -

16:>3 75 Chef Revire Karabük de l'E.xploit. 
des F orets de l'Etat 

10-9-41 1 -

C. A . Üniversite lst. 
1342 50 Com. Ach. Milit. Trilya 

12·9·41 10 -
8-9-41 15 -

504 - Com. Ach. Milit. Bandırma 26-9-41 
19-9-41 
Ş-9-41 

9-9-41 
15-9-41 

270 - • 
3600 - Com. Ach. Milit. Trabzon 

950 62 Com. Acb. lntend. MiJit. Tophane 
157 50 Com. A~h. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
150 - Dlr. İnstitut Village Hasanoğlan 15-9-41 

4-9-41 

566 -
187 50 

17 60 
150 -

1125 -

2137 50 
630 -
975 -
2%5 -
277 50 

2613 60 
1440 -
292 50 

5:>35 -

2687 -
6662 -
5900 -

855 -
11'..!5 -
~86 -

Com. Aeb. Milit. Polatlı 

Dir. Gen. Exploit. Electr. T. T. lst. 1-10·41 
Com. Acb . Command. Surv. Douan. İst. 5-9·41 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 8·9·41 
Vilayet Ankara 4-9·41 
Municipalite Ank. 19·9-41 
Com. Acb. Dir Gen. Fab. Mil. Ank. 15·9·41 

il 

> 
15-9-41 
17·9-41 

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

C. A. lnstitut Village Kızılçullu d'lzmir 19·9-41 
> 19-9-41 

Municipalite Ankara 5-9-41 
Com. Acb. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 8·9·41 

Com. Ach. lntend. Milit. İzmir 

• 
• 

C. A. Milit. Yerlisu pres de Keşan 
Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 
C. A. Ecole Sup. lnrenieurı 

12-9·41 
12-9-41 
12-9-41 
15-9-41 
8·9 41 

22·9·41 

11 -
17 -
10 -
15 -
14 30 
14 -
10 -

17 -
11 -
11 -
15 -
10 30 
15 30 

11 -
14 30 
14 -
16 -
14 -

15 -
15 -
10 30 
14 -

16 -
16 -
17 -
15 -
15 -
11 30 

~-,--------------

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Bolu Ortaokul MUdUrlUIUnden: 

Erzakın cinai 
Mikdarı 

kilo 

İkinci ekmek 15000 
Tereyağı 1500 
Koyua eti 4000 
Birinci zeytin y ığı 300 
Pirinç 1000 
Kesme şeker 600 
Toz şeker 800 
Ç. üzüm 350 
B. Edirne peyniri 600 
Zeytin danesi 300 
Birinci nevi un 800 

Moh. fiatı 

kuruş sa. 

11 
140 
45 
95 
35 
54 
50 
40 
75 
60 

Tutarı 

lira kr. 

1650 
2100 
1800 
285 
350 
324 
400 
140 
450 
180 

Düdük makarnası 250 50 125 
Arpa şehriyesi 100 50 56 
irmik 60 50 30 
Ni~asta 20 60 12 
Tuz 250 10 25 
Beyaz sabun 50 70 35 
Y ~şil sabun 200 40 80 
Kuru fasulye 600 20 120 
Nohut 350 13 45 50 
Kırmızı mercim~k 250 25 62 50 
Adi mercimek 100 15 15 
Patates 1500 :> 75 
Kuru soğan 750 8 60 
Lihna 460 10 40 
Pırasa 800 8 64 
Ispanak 800 10 80 
Sakız kabağı 400 20 80 
Süt 1500 15 225 
Yofurt 500 10 50 
Salça 100 35 ::S5 
Sirke 100 20 20 
Soda 50 1.l 6 
Yumurta adet 10000 2 200 
Limon > 600 8 48 
Ceviz içi 50 45 22 50 
Taze fasulye 250 15 37 50 

ıo 

' 

• balda 250 10 25 t 
Havuç 50 15 1 50 B 
Kereviz 50 15 7 50 

Ortaokul Pansiyonuna ait 40 kalem cuakı 25. 8. 1941 tarih; 
itibaren oçılt f ksiltmeye konulmuşt ur. Bunlara ait şartlar Ort• 
dan öfrenilebilir. Ô 

Taliplerin °o 7,5 teminat akçalarını mıılsandığına te~IİIJI e~ 

t 

• 
il 

d 

b 

11. 9. !Hl tarihine rastlayan perşembe rünü ıaııt 15 to Ort•0 

toplanacak komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. 
tj 

Ilı 

Askeri Fabrikalar U. MUd. Sat.nalına Koml•yonllfl~ lı 
12000 Kr. sadeyağ' beber kilosu 170 kuruştan , 6000 Kg. $; : 

yağı beher kilosu 95 k11ruştan, 10000 Kı beyaz peynir beher 
60 kuru~tan, 10000 Kg. toz şeker beher kilosu 48 kuru,tan. ~ 

Tahmin edilen bedeli 36900 lira olan y ~ karıda yazı lı 4 k•le . 
zakın ukeri fabrıkalar umum müdürlüğü merkez satınalma " 0111 

nunca 8.9.94 l pazartesi günü saat !4 de ihale edilecektir. Ş•~( 
1 lira 85 karuştur. Kati teminatı 5535 lıradır. Heyeti uaıuı11' 
vermek mümkiln olmadığı takdirde ayrı ayrı da ihale edilebilif· 

latanbul liseler Ahm Salim Komisyonu RelsllOI"' 

Belediye narh fiyatı üzerinden 25.8.941 gilnilnde eksiltıncfıı 
na'I ve talip z'Jhur etmiyen Galatasaray, Kabıtaş, Kandili ve d• 
köy liseselerinin 230000 kilo ekm"ğİ bir ay pızarlıfı bırakıl 
4.9.941 perşembe günü saat 11 de Beyoğlunda liseler sııtınaloı', 
misyonunda pazarlıkla yapılacak eksiltmesinde uygan fiyat ~ı 
ihalesi yapılacaktır. İlk teınirıatı 2113,50 liradır. İsteklilerin 
vesikalıırla birlikt" sözü geçen gün ve saatte komisyonda buJuoll' 
Şartname Galatasaray liscsindcdir. 

,, 
Ankara Beledlve•lnden ı. 

' ıcorl '\cı 
Belediye çöp araba ları hayvanatı için alınacak 52 ton ~ô 

istekli çıkmadığından eksiltmeısi on gün uzatılmııttr. 
Muhammen bedeli 3900 liradır. 
Teminat ı 292 lira 50 kuru~tur . 
Şartnamesini görmek 'fe bedelsiz almak istiyenlerio her gürı '/~ 

kalemine ve isteklilerin de 5.9.941 cuma günü saat 10.30 dıı 111 

dairesinde milteşekkil daiıı.i encilmene müracaatları, 

imtiyaz Sabibi ve Yazı İşleri 
1 Ruıldıtı Y•'• HMUa•k1t•1111 M11thıu~••·· f.ta11f.ıt 


