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EKONOMiK HABERLER 

Fiatları tesbit edilen 
mad~eler 

Fiat mürakabe komiıyoou dün· 
kü mutad toplantısında kuru 
fasulye nohut Ye mercimek fi· 
yatlarını yeniden esaslı ve etraf· 
lı bir ıurette teıbit etmiştir. Ba· 
na nazaran çalı yumuşak ve A· 
nadolu sert, uf aklı yani tombul 
kuru fuulyenin toptan kiloıu 
19,5 perakende 22,5 sert çalı 
toptan 20,5 perakende 23,5. ho· 
roz toptan 24, perakende 31, 
Dormoson toptan 29, perakende 
32,5, barbunya toptan 15, pe· 
rakende ?J, Karadeniz uf ak 16, 
perakende 18, kuruştur. 

Nohut fiyatları şu tekılde teı· 
ltit edilmitti: Temız naturel no· 
hudua toptan fiyatı 15, peraken· 

e 17,5: 28 aumara kalbur ü.&tü 
temiz nehut 17, perakende 20, 30 
numara kalbur üstü İspanya to· 
humu toptan 22, peraken~e 
2:>,5, 32 mımara kalbur ilıtü fi· 
panya tohumu toptan 27, pcra· 
kende 31 kuruıtur. 

Yüzde 85 randımanlı temiz ye· 
til mercimeğin kilosu toptan 21 
perakende 24, kırmızı mercimek 
toptan 13, perakende 15 kuruş· 
tur. . 

Bu fıyatlara lstaobulun uzak 
ıemtleri için bir kurus, yakın 

ıemtleri için de yirmi para zam 
yapılacaktır. 

Azami fiyat listeleri 
w. Ticaret Vekaletinin emri ile ha· 
:ı.ırlaıııp alakadar mağazaların 

vitrinlerine aıılacak elan azami 
fiyat liıtelerinin louılması İfi 
bitmittir· 
Listeler, dünden ilioaren, ma-

ia:ı.alara tiağıJ tılmaja başlanmıı· 
tır. 

Fiyat müıakabe bürosuna, halk 
tarafından yapılan ihtıkir ihbar· 
ları devam etmektedir. Dün de 
et kömür, ve çimento mev:ı.ula· 
rı 

1 
ü:ı.erinde ihbarlar vaki elmuş· 

tur. 

T ıneke tevzıatı 
Son parti tenekelerin tevzii için 

Ticaret Vekiletinde lstanbul Mın· 
taka Trcaret müdürlüğüne emir 
ıel11 iştir. 4000 sandık tenekenın 
tevzii işini Ticaret Ofisi yapa· 
caktır. 

Vekaletten gelen rapor nazarı 
itibara alınaralt ihtiyacı olanlara 
Vekaletin bildirdiği nisbet dahi· 
linde tevziat yapılmakta ve bu 
tevzi atta ilkönce zeytinyağcılar, 

ve bir de tıbbi müstahzarat ışleyen
ler nazarı itibara alınacaktır. 

Bu tenekelerden başka balen ls
kenderunda bulunan 1000 sandık 
teneke daha vardJr. Bunların da 
derhal şehrimize sevki ve tevzii 

icin emir çıkmıştır. 

neleri ile işlenerek ziraat yapıla· 
cağına göre, sulama sayesinde de 
büyük ve reniş bir a~azi ~arça: 
sının sulu ziraato tahsıa edılmesı 
kabil olacaktır. 

Burada bizi en çok ümide 
düşüren Anadolu çıf tçı halkının 
yeni bır ziraat alemine kavuşmuş 
olacağıdır. Zira bu sayede mem· 
leketin kuraklıktan ıebze yeli~· 
tirmediği yerlerde bol sebze, 
meyva ve ataç yetiştirilmiş ola· 
cnktır. Artık Urayfarminrler ribi 
fuzuli masraf tara yol açan işler· 

den vareste kahnacak ve esas 
işlere yol açılacak demektir. Ma· 
lt1mdur ki. suyun bulunduğu yer· 

do hayat olur. Şimdi bu suları 
bayat verici şekilde istimal ede· 
Jim de hepimizin yüzü jül,ün. 
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Akçadat Aygır Deposu Müd.: 
K. yonca 1888 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Ank.: 

Destere ve icaba talao 1876 • 
Beden Terbiyesi lst. Bölgui Başk. 

Sarayburnu alış yerine valtnp ve heıılef 
çukurları iıış. 1888 
Bolu Ormaıı Mektebi: 

K odun ve meşe kiimürü l 880 
Bursa Aık. SAK 

Er feıini 1872 
Büyükçekmeçe Karaağ'aç Köyün· 

de Aık. SAK 
Şeker, le. fasulye ve scbıe 1875 

Deniz Lvz. SAK 
Vatka ve kaput astarı 1888 

Devlet Havayolları U. Müd. 
Tayyare ve otomohil benzini 1885 

Erzurum Ask. SAK : 
Sadeyat• 1889 

lst. Komut. SAK 
Sıtır eti 1888 

Avrupa ile tren muvasalası 
Evvelki gün tayyare ile Anka· 

raya dönen Münakalat '.r wkili Cev· 

det Kerim lncedayı, İstanbuldaki 
tetkiltleri etrafında gazetecilere 
şu izahatı vermiştir: 

lstanbalda bir hafta kaldım. 
Bu müddet zarfında Vekaletin 
burada bulunan bütün müessese· 
terinin mutat işleri üzerınde tel· 
kikatta bulundum. Bu meyanda 
liman işletmeleri umum müdürlü
tiioün atiyen çıkacak olan teşki· 

lat kanununa esas olacak kadro 
teşkilat işiyle de meşgul oldum. 

Devlet Uenizyollar) idaresi teş· 
kilatına son bir kaç ay içinde 
Haliç isletmesi ile .Sosyete Şilep 
ilave edılmiştir. İdare şimdi bun· 
ların tanzim ve ıslahı işiyle m~ş· 

rul elmaktadır. Uevletin kurulmuş 
ileriye do~ru giden bir deniz yol
lıırı teşkilatı mevcut olduğJııa 

röre, Şırketi Hayriyeyi de bir el 
altında toplamak bizim için esas· 
tır. Henüz bu satın alma itinin 
hazırlığına ba~lanmamıştır. 

Avrupa hatları ile muvasala te· 
mini için faaliyet sarfedilmekte· 
dir. Yapılacak. taaıirat ve diğer 

meseleler hakkında son vaziyetle
ri ıörüşmek üzere Almanyadan bir 
heyet gelmiştir. Bu heyetle yapı· 
lacak müzakerelerin neticesine gö· 
re faaliyet devam edilecektir. 

ihtiyaçtan fazla çimento 
Sümerbanlt Umum Müdürlüğü 

Sıvas civarında inşa edilmekte 
bulunan büyük çimento fabrikası· 

oın ~hemmiyl't ve karşılıyacıığı ih
tiyaç dol•yısile inşaatını teşri et· 
miştir. Çimento fabrikası için bil
yilk ehemmiyeti olan su meselesi 
de hallolunmuştur. Bu su Sivas 

~ehrine tatlı su temin eden 4ebe· 
keden alınacaktır. Bunun için fab· 
rikaya kadar on kilometre boru 
ferşi iktiza etmektedir. Lizımıe· 
len borular Karabük fabrikaların· 
dan verilecektir. 

Sivas çimento fabrikası inşaatı 
halen hemen hemen ikmal edilmiş· 
tir. Yalnız makinelerin montajı 

kalmıttır. Ecnebi ve Türk müte· 
hassıslar bu montaj iıile meşgul 

olmaktadır. 
Sivas çimento fabrikası faaliye· 

te geçtikten ıonra memleket ihti· 

Saman 1889 
Malarya Akçadağ Kiy Enstitüsü 

SAK 
Peyni 1888 
Ekmek 1884 

Manrif Vekilliği: 
Elbise ve palte 1879 

M. M. Vekaleti: 
Foti11 1873 
Arka çantası 1873 
Hakiki ve euni vuelin 1876 
Su tcııiutı 1876 

Orman Çiftli~i Müd. Ank.: 
Saya inş. 1886 

Samsun Tümen SAK 
Sömikok kimürü 1816 

Trabzon Ask. SAK 
K. et 1884 

Van Ask. SAK 
Sı{rır eti 1872 

Yüksek Ziraat Enstitüsü SAK 
Kumaş 1875 

yacından fazlı çimento temin edil
mı olacaldır. 

Fındık ihracatını teşvik 
Ticaret Vekileti Fındık ihraca· 

tıni teşvik için bundan sonra 
fındık ihracahodan fon alınma· 
masını kararlaıhrmış ve bunu a· 
lilcadarlara bildirmiştir. 

Fıadık fiyatleri düşüyor 
Fındık fiyatleri düşüktiır. Müs· 

tahsil taleplerin fazlalaşmasına 
beklemed~n malını utmak iste• 
mckte, ltu yüzden Iiyatler ao· 
yuna düşmektedir. Ticaret Ve· 
kaleli bu huıusta tedbirler alma· 
ğa karar vermiştir. 

Fabı ikalarımızın yedek 
parçaları dahilden temin 

edilecek 
Bir kaç fündonberi şehremizde 

bulunan Sümer Bank umum mil· 
dürü Burhan Zihni Sanus, aşa· 
tıdaki beyanatta bulunmuştur: 

«Bugün Sümer Bank fabrika
larının iht~yacı olan ateş tutla· 
larını yerlı fabrikalardan temin 
imkanını elde etmiş buhınuyoruıı. 

lumian ltaşka bu ~ün Avru· 

padan retirilmesinc imkan hasıl 
olmıyan yedek aksam ve makine 
parçalarının yapılması üzerinde 
de çahşmalartla iıulundum. Ye· 
dek parça hususunda bütün ibti· 
yaçlarımııı dahilde temin edebi
leceğimizi merr.nuniyetle kayde· 
de bilirim. · 

Çorap stoku yapılıyormuş 
Piyasadaki kadın çoraplarının 

fiyatları miltamafiiyen arttıfı ribi 
miktarı da azalmaktadır. 

Fabr!katörler, imalatın ıeçen 
senelerın aynı mıktarda oldufu· 
nu, darlığa çorap tacirlerinin ae· 
bep olduklarıoı i9dia etmektedir· 
ler. İddiaya ıöre, bazı tacirler 
çorap stokları yapmakta ve kıım 
fiyatları yükselterek bir hayli 
para vurmak iıtemektedirler. 

Alakadar makamlar bu huıuıta 
şiddetle takibata riritmittir. 

s ..... 1'41 
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Kanunlar, Kararnameler ve Ticaret lluıhıntıri 

157 sayıh Kaıordlnasyon Heyeti karara111n ....,_ 
zinci maddesine tevHkan Teprak ...... ,. 

leri orı ıl namına mahsul alnıuna •••il 
edilebilecek mutawaatt muba~aacılaP 

hakkında tall ınatname 

(Evvelki ıündeo devam) 

Madde 23- Mahsul istasyon
larda olmallıtı takdirde verilen 
avanstan en yakın Ofis merkezi 
veya istasyona kadar nakliyeye 
tekabül ecien mikdar ayrıca dü· 
şülfir. 

Madde 24- Avans mahsulün 
Ofisçe mubayaa bedeli ile depo 
ücreti esas olup mallar kati şe· 

kilde tesellüm edilmeeikçe prime 
mahsuben para verilmez. 

Madde 25- Avansı verilen 
mahsuller Ofisçe ıiırorta ettiri
lcrt k sigortaca tazmini kabil bir 
hasar vukuunda Ofisin alacatı 

mahsul ve bakiyesi mutavassıt 

mubayaacıya reddoluour. 
Madde 26- Bu talimatname n 

imZllı taahhütnameleriyle kabul 
etlikleri hususat haricinde mua· 

mele ifa etti~i sabit olan muta· 
vasıt • mubayaacıların muhayaa 
miisaadenameleri; verildiği vili.· 
yetlerce iptal olunarak talimat 

ve taahhütname haricinde ifa et· 
tikleri muamelenin mahiyetine 
ıöre haklarında kanuni takiltata 
tevessül edilir. 

Maatie 27 - M•IMru .ı .... 
denameıi iptal edilen ••tanaaıt 
mubayaacılar aynı ••'-1aa mev
ıimintie Ofiıe teslim etUkleri 

mallar mukabilinde al.&ıklan pri•· 
leri Of iıe iade 111ecl»ariJ9tialledir• 
ler. Bu iade edileeek prill"ler n• 
,veli henü:ıı: t .. lim edit..•itıela. 
malların betielleri ile aalaaap 0 • 

lonarak l»orcları uha fasla eld•· 
tu ve bilruı:a itlem.lilderi tak
dirde keotlilerintlea Ofimçe itik· 
men tahsil olunur. 

Madde 21- İptal eclileo ml
aauieleri ve sebeplerini villyetler 
alikatlar Toprak Mabaalleri Ofiıi 
teşkili·ı ile Ofis Uaam Mllilr

liltüne ve Ticaret Veltlletiae ıl· 
ratle bildirirler. 

Madde 29- Mib&Mlena•• ip
tali hakkıııda viliyetleree lttilau 
,,lunan kararlara Ticaret VHlleti 

nezdinde İtiraz olaaa~lir. Tiunt 
Vekaletince itirazın re.idi bak· 
kında verilecek kararlar üserlne 
ancalt idari diu yelu ile 0.vlea 
Şurasına müracaat edlleltilir. 

(Bitti) 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

-
Kütahya Vaklflar MU .. urıuıun .. en-: 

Kütahyadaki Balıklı hamamının esaslı tamiratı kapalı a:arf uıali7le 
münakasaya konmuş işe de talip çıkmamış eltiufundaa 2491 ••rıh 
kanunun 40 ıncı maddesi mucibince ~8.1.941 tarinintlen itiltarea Wr 
ay müddetle ve pazarlıkla ihalesine karar vermiştir. 

yapılacak işin aedeli keşfi 10.l,3 lira 24 kuraıtıır. 
Muvakkat teminat 769 lira 24 .kuruıtur. 

Pazarlıl( 29.9.q4t Pazsrte5İ günfi sut on b~şte Kütabyada hilkt· 
ınet cadclesindeki Vakıflar müdiirlütünde müteıekkil koıaiıyon la11&11raa
da yapılaeaktır. 

Taliplerin: 

A - Müteahhitlik eyliyet vesikHl 
B - Ticaret Odası vesikuı. 

C - Bu gibi işlerden li.akal on itin liralık ltir iı yaphflna 4.U 
bonservis. 

Ç - Muvakkat teminat makltu:ıı:u ve banka mektuba ile koaalıyon 
rİy4setine müraca ıt etmesi şarttır. 

lhale edilecek tamirata ait evrak şunlardır. 
Plan: 
Keşif name; 

Umumi, bususi, fenni şartnameler; 
Mukavele projesi. 

Talipler 9u evrakları ve dosyayı bor ıün Kiltalaya Vakıflar ida· 
resinde ıörebilirler. 

N•fıa Yeklletlnde11: 
Arif iye • Akyazı • Gökçeler arasl tiemiryol etüdtl kapalı sarf 

usuliyle münakasaya konmuştur. 

Müoakua 18.9.941 tarihine tesadüf eeen perıemH rtlal ... t ea 
altıda demiryollar inşaat daireılndeki ekıiltme lı:e111iıyH ıal••IHia 
yapılacaktır. 

Bu işin muhammen bedeli 10.308 lira ve muvakkat temiaah 771,S 
liradır. 

Mukavele projesi, eksiltme şartna•eıi, bayıadırlak ifleri ,.ael fU1· 
narneııi, etüt fenni şartnamesi, 2ilurrib haritası ve .Uter H'rutu 
müteşekkil milnakaaa evrakı t.edolıiı: elarak demiryoUar inpat daire
sinden tedarik olunabilir. 

Bu münakaaaya rirmek istiyenleriıı her tlrlil referanılarını r6ate
rir veıikalarını bir istidaya baflıyarak milnakua tarilaiotlen en az it 
riln evci vekiletimi:ıı:e müracaat ederek iti iı için ehliyet ve8'kua iı· 
temeleri ve alacakları bu vesikayı teklif zarflarına keyaalan lbımdar 

Münakasaya iıtirik edeceklerin, teklif zarflarını 2490 na .. rab ka· 
nunun ve eksiltme ıartnamoainin tarifah daireainde buırhyaralc ... 
nakasanın yapılacafı saatten bir ıaat evveline kadar oaaaarah •ak~u 

mukabilinde komisyon blfkanhfına ver111it olmaları JI•••· 
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MONAKASA GAZETE.Si 

" 
t'' D•öu lntaat Koop•ratlfi Erz\lrum idare tf• 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi ı Doğu lnıaat Koopera:r~;~~f~~~~:n::~;umda yapılacıkbl 
-------- ait eksiltmenin' evvelce yapılan ilin mucibince 10.9.9~1 !~:. 

Cloıl Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 
ln .. at, Tamirat, Nafıa ı,ıer1, Malzeme, Harita 

A.nk. hukuk fakülttsi binasi pis ıu tesiutının ana paz. 1187 75 
mecraya raptı iti 

lıt. Jandarma konak komutanlıfı itinası tamiri aç. eks. 2117 71 

lllçlar, Kllnlk ve lapençlrart allt Haatahane Lvz. 
Ecuyi tıbbiye: 84 kalem 
Veteriner ecza ve levazımı 

Elektrik Hav•••zı·Kalorlfer (Tealaata 
Elektrik malzemeıi: 54 kalem (temd.) 
Kıbiili ayar yatlı transformatör (müteahhit nam ve 

heaabına) 

paz. 
aç. ekı. 

834 -
552 20 

ve Maı .. emeal( 
paz. 
aç, ekı. 

5092 -
2000 -

Menaucat, Elbl••· Kundura Çam••"• "· •· 
Tire çorap: 10000 çift paz. 3200 -
Battaniye: 300 ad. (temd.) " 2925 -

Teminat Müracaat yeri 

89 08 Nafıa Veklleti 

159 - lıt. Nafıa MGd. 

68 55 İnhisarlar U. Müd. 
41 42 lst. Belediyesi 

763 80 M. M. V. SAK 
150 - Aık. Fab. U. Möd. SAK Ank. 

480 - M. M. V. Hava SAK 
219 38 Harta U. Müd SAK Ankara 

çamaıırlık bez: C\o 26.800 m. {şart. 362 k.) kapalı z. m O 31 90 3467 46 Ank. Jandarma Genel Komut. SAK 
Yün eldiven: 42500 çift (temd.) pa.z. Çifti o 40 
Çamaıırlık bez: 50000 m. • 15950 -
Kıtlık elbiselik kumaş: l 702,60 m. • 8332 71 
Eua örtülük bezi: 1500 m. • 2700 -

rr.cbKJ•· bt.ıro U) e" <.., ••.. M.....,.. ... Halav ••. 

Maakeme kürsüsü yap. 
Elbiıe dolal.a: 60 ad.-içtıma masası: 1 ad.·kütüphane aç. eks. 

1 ad.·etajer: 14 ad. 
Karyola: 50 ad. aç. eks. 
Sehpa şeklinde portmaato: 50 ati. par;. 
Dosya dela•n: 6 ad.- masa: 3 ad.- sandalye: 6 ad.- • 

aaat: 1 ad. 
Delap ve etajer 

Evrakı matbua: 11 kalem 

keı este, Tahta ve saire 

Çam kereste: 20 m3.- fürr•n kereste: 10 m3 (temd.) 

· Hakllret, Bo,eltma, YUkletme 

Efya nakli: 2000 t. 
> 2500 t. 
> 2000 t. 
> 1090 t. 
• 640 t. 
> 1000 t. 

' • ~00 t. 
EJya nakli: 1000 t. 

aç. ekı. 

paı:. 

• ,. 
,. 
,. 

,. 
aç. eka. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•llar• v. •· 
Odun: 648 t. 
Meıe odunu: 40 t. 
Benı:in 935 teneke 
Mazot: 3 t. 
Valvalin yatı: 1992 k. 
Kalın motör yafı: ~085 k. 
Gaz yafı: 892 k. 
Kıtlık motör yafı: 25 t. 
loco moı ör yıf ı: 5080 k. 
MUteıerrtk 

Fıçı tapuı: 50000 ad. 
Eıki fllım: 3 t. 
Araba 2 ad. 
At: 2 ad. 
Halka üç köşe: 30000 ad. 

kapalı z. 
paz. 
aç. ekı. 

paz. 

• 

aç. eks. 
paz. 

" 
> 

• 
Marıilya tipi Eıkiıehlr kiremidi: 1560 ad.-mahyalık aç. eks. 

kiremit: 700 ad. 
Muhtelif lip şuiler üzerine karoseri imali: 13 ad. 
Çatal: 600 ad.-kııık: 600 ad. 
Hıaır yanrın ıöodllrme aleti tamiri: 10 ad. 

•rzak, Zahire, Et, Sebze, v. a. 
Patate1: 51840 k. 

kapalı z, 
paz. , 

kapalı r;, 

Kaıar peyairi: 400 k. paz. 
Domatea: 60 t. • 
Sıfır eti: 10 t. aç. eks. 
Maltarna imali una ciheti askeriyeden verilmek ıartile 200 t. -
Sadeyağ': 60 t. paz. 
Koyun eti: 10 t. (temd.) • 
K. ot: 200 t. , 

> 200 t. > 

Pirinç unu: 10 t.• sebıı:e unu: S t.· mercimek unu S 
t.- kernfloor: 5 t.· yulaf unu: 5 t.- patates unu: 
5 t.- (birer kiloluk torba veya kutularda.) 

Samını 1152 t. 
Sıfır eti: 120 t. 
K. ot: 480 t. 
Saman: 480 t. 
Sadeyafı: 115 t. 
Saman: 873 t. 

• 637 t. 
Beyu sabun: 600 k. 
Patates: 15 t.- yumurta: 30 bin ad.- Darlllceza için 
~ıJır oti: 243 t. 

kapalı z. 
> 

> 

• 
> 

J 

• 
paz. 
aç. ekı. 
kıpıh z, 

3975 -

1232 -

922 -

1700 -

1800 -

12000 -
25060 -
15000 -
3180 -
5540 -
9000 -
2500 -
2000 -

12960 -

4980 -
573 -

1195 20 
2542 so 

624 40 
12500 -
2540 -

325 -

600-
600 -

beb. O 02 50 
1342 -

8775 -

5184 -

6000 -
3500 -

99000 -
5300 -

12500 -
12500 -

34560 -

172500 -

15925 -
330 -

2150 -

60750 -

1275 - • 
2392 50 M. M. V. Hava SAK 
624 95 Ank. Belediyesi 
405 - M.M.V. Hava f<AK 

Ankara Lvr.. SAK 
293 13 Maliye Vekileti Ank. 

92 40 lobisarlar U. Müd. 
Ank. Lvz. SAK 

• 

70 - lst. Üniversitesi SAK 

127 50 ı~aıir Vilayeti 

135 - lst. Belediyesi 

900 - Erzurum Ask. SAK 
1875 -- > 

1125 - > 

238 50 • 

408 - • 
675 - • 
187 50 > 

150 - Ank. Lvz. ASK. 

972 - Söke Ask. SAK 
- - Ank. Çoouk İslah Evi SAK 

373 50 Ank. Valilifi 

" 89 64 Ank. Belediyesi 
190 69 > 

46 83 ,. 
937 50 • 
190 50 > 

24 37 lnbisarlar U. Müd. 
> 

45 - , 
45 - • 

11'2 50 M. M. Vekaleti SAK 
100 65 D. O. Yolları 9 cü işletme Sirkeci 

658 12 lst. Belediyesi 
Ank. Lvz. SAK 

,. 

388 - Söke Aslc. SAK 
66 - Ank. Lvz. SAK 

450 - > 

262 50 Harta U. Müd. SAK Ank. 

14850 -
795 -

1875 --
1875 -

T opkapı Maltepe~i Ask. , SAK 
,. 

lıt. Komut. SAK Fındıklı 
Ezine Ask. SAK 

• 
Kızılay C. Umumi Mrk. Anlc:. 

2592 - Merzifon Ask. SAK 
3600 - Edremit Ask. SAK 
1980 - > 

1880 - " 
9875 - O. Bayazıt Ask. SAK. 
ı946 38 Kars Aslc. SAK 
1175 - Erzurum Ask. SAK 

24 75 İnhisarlar U. Mild. 
168 75 lıt. Belediyesi 

4557 - E.r~urum Aık. SAK 

Günü Saat 

5-9·41 15 -

23-9-41 15 -

9-9-41 10 15 
22-9·41 14 -

20-9-41 11 -
22-9-41 14 -

udllf eden çarşamba ıünü saat 16 da yapılacağı bıldırıl 'bi•' 
lihıre görülen lüzum üzerine eksiltme günü 31.10.941 tarı~ 
ecien cuma rününe talik edildiğinden mevzuubahis eksilt 
yeniden ilin olunur. fi 

Dotu inşaat Kooperatifi tarafından Erzurumda ınuhtelı 
adet ev yaptırılacaktır. ,,.. 

Y aphrılacak. evlerin keşif bedeli 1,063,624 lira 80 kutllf 

palı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ıJ 
Eksiltme 31.10.941 cuma ırünü saat 16 da Erzuruaı B• 

resinde toplanacak Kocıperatif idare H"yeti huzuru ıd3 jet& 

tir. 
Bu ive ait evraklar iunlardır. . 
Binaların planları, mahal liıtcsi, ölçü tarzı listesi, fenıı• ııt 

si vahıdi f ıyat listesi, hula ai keşıflerı, bayındırlık ışterı f' 
mesi, eksiltme şartnamesi ve mııkavde proiesidir. 

Taliplerin yukarıda yazılı evraktıın muteşckltil dosyıl•~ıJ 
mukabilinde Erzurumda Dotu loşa t Kooperadıfındı!o te°' 
lecıkleri gibi Üçünoü Umumi Mufetıişlılt Nafıa Muşavırlıl 
da tetkık edebilirler. ~ 

Talıplerin münakasaya iştirak ed ·bilmeleri içııı a~eğ'ıd 
haiz olmaları lazımdır. 8' 

a\ 45.658 lira 74 kuruşluk muvakkat teminatı Erzuruın btl 
nesine yatmhğına dair mııkbbuz ve yahut kanunen ı;ııuteı:I 
yapması veya banka m ktubu ib!az etmesi. 941 yılında 'fı ~li 
na kayıtlı olduğuna dair vesika ibraz ctme~i, inşaat yaP~ ite 9·9-41 10 30 

12-9-41 15 -
22-9-41 15 -
10-9-41 15 -
13-9-41 10 -
9-9-41 10 30 

10-9-41 10 -

8-9-41 15 -
18-9-41 14 -

16-9-41 11 05 
6-9-41 10 -

11-9-41 10 -

22-9-41 15 -

11-9-41 11 -

9-9-41 10 30 

9.9.41 16 -
9-9-41 16 -
9-9-41 16 -
9-9-41 16 -
9-9-41 16 -
9-9-41 16 -
9-9-41 16 -

20-9-41 11 -

22-9-41 11 -
1-10·41 15 -
20·9·41 15 -
22-9-41 15 -

9-9-41 10 30 
9-9-41 10 30 
9.9.41 10 30 
9-9-41 10 30 
9-9-41 10 30 

16·9·41 11 -
ıe-9-41 lO -
16·9-41 11 15 
16-9-41 11 20 
9-9·41 11 -

19·9-41 11 -

22-9·41 15 -
5-9-41 10 -
9.9.41 10 -

20-9-41 10 -
5-9-41 14 -
8-9·41 16 -

19-9-41 15 -
J 1-9·41 10 -
9-9-41 15 -
8-9-41 11 -

18-9-41 17 -
15-9-41 17 -

8·9-41 e kadar 

22-9-41 
19·9·41 
19·9·41 
19-9-41 
19-9-41 
19-9·41 
20·9·41 
16-9-41 
22-941 

22·P·4l 

16 -
11 -
16 -
18 -
16 -
16 30 
11 30 
9 40 

14 -
15 -

vesika ile Kooperatıf ldare Heyetiııe muracaat ederek 
iştirak edebilmek için vesıka alması ve ıbraz etmesi, 'Y11 

1 
bu işe ait evrakları görüp münderecatını tamamen kabul 

0 

imzalıınmast, 2490 ayılı k nuııa uyfun olarak hazırlıf~t 
mektuplarını 31.10.~41 münakasa i'Unü saat 1) e kadar if,1 

lediye Riyasetine maltbuz mulcabılindı vermiş olması şart 
oldu~u ilan olunur. 

Gireson Nafıa MUdUrtUOUnden : 
Açık eksiltmeye konulan iş : Alucaranın Zıl köy0 11de 

yapılacak olan bir dershaneli ilk okul inşaatı işıdir. 
Keşif bedeli 6205 lıra 13 kuruştur. 
Eksiltme 12.9.941 cuma fünü saat 15 nafıa dairesinde 

olan ihale komisyonunca yapılacaktır . 
Bu işe ait keşif cetveli, mukavelename, iartname ve 

ferri diğer evrak nafıa mıidürlü~ünde fÖrüfecek. . y 
Ekıiltmeye iştirak edebilmek için istekliioria 465 fır• 

muvakkat teminat yatırması. ·dı 
İhale rilnilnden en az 3 ıün evvel makaını vilayete jstı 

caat edilerek alınmıı ehliyet vesikası. 

Cari seneye ait ı icaret odası vesikası ibraz etmeleri :jı 
isteklilerin yukarıda yazılı guıı ve ı•atte nafıa müd0' ıtı 

da bulunmaları ilan olunur. 

D. Denlzyollara iz mir Ş ıabeslntlef1 : 
idaremize ait konak vapur iskelesi uzerinde kain peıı 

sunda yapılacak camekio 30.8.941 tarihinden ıtiluren e~' 
nulmuıtur. 1 

Eksiltme 15 eylOI 941 tarihine tesadüf eden pazarte;_. 
15 de Devlet Denizyollan lzmir şuboai binasında ıatııı• 
nu huzurunda yapılacaktır. 

. ' 
Muhammen bedeli 650 lira 30 kuruş muvakkat teı11' 11 

48 lira 76 kuruş. 
Şartname bili bedel Körfez vapurları şefliğinden "erı 
İ!teklilerin ihale rünü kanuni evrakı müsbiteleriyle 

misyona müracaatları. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr alat, Hastahan..!J(ı 
8~ kalem eczayi tıbbiye alınacaktır. Bakı lnbisarl•r V 

larına. 

Elektrik, Hava gazı, Kalorıfer (T esısat ve M~ 
M. M. ~ ekileti Hava &atmalma Koml•t', 

Muayyen g-iinde talibi çıkmıyan 54 kalem elektrik ti 
rar pazarlıkla satın alınacaktır. o$ 

Muhammen bedclı 5092 lira o lup kati teminatı 1 
ruştur. 

Pazarlığı 20.9.941 cumarlcıi günü saat 11 
hnnlmıı komi~yonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi komisyonda ıorulebılir. 
lııteldilerin muayyen ı:-un ve saatte komiııyonda 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
1 

As. Fabrikalar U MUdUrlüğU Satınalma Kort' 
3517 takım yazlık elbise alınacak dl 

Tahmin edilen bedeli (22860.50) lira olan yuk•r~ 
takım yazlık elbise Aııkeri Fabrikalar Umum Müdürlul ~ 
alma komisyonnnca 9.9.941 Sah günü sast 14.30 d• 
edilecektir. Şartname parasızdır. Kat'i teminat (3429) Jır• 

d'M. M. v. Satınalma Komisyonun ~ 

10,000 çift tire çorap pazarlıkla satın alınncaktıt• 

deli 3200 lira olup kati teminatı 460 liradır. •'' 
Pazarlıg-ı 9.9.941 salı günü saat 10,30 da Ank•' 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. ~ 

lıteklilerin ihale saatinde komisyonda hazır bulu!l 

Harta Umum MUdUrlUjUnd•": 
tf# 

Harita kıtası eratı için satın alınacak 300 adet bl• 
ihale tarihi olan 1.9.941 pazartesi gunü talibi çılcrll -
kanununun 43 üncü maddesine tevf ıltan pazarlığa k011

1 
Pazarhfı 12.9.941 cuma günü ":tat 15 de Anke' 

satınalmı komisyonunda yapılacaktır, 

5 



5 !rttt ıtcı 

ktlit L (B Mi&ayada ler 
• "

8Pak· 118 1•ıııit ır b: 34 ad. (müteahhit nam ve heubına) 

MO 'lAKASA GAZET!Sl 

lnhis rlar U. Müd. 
Aıık Deften!J rltğı 

9 30 
l 

inhi ~rlar U. Müdürlüğünden: l 
* ft f!ıtr~ ına anka:ı:ları 

•y 28 b a otomobil 

par.. 
kapah z. 
aç. art. 1000 - 75 - > • 

16-9-41 
12-9-4 ı 
9-9-41 
5-9-41 
5-9-41 

15 -
9-

12 30 
10 30 

1.- Mevcut nümunesi mucibince •ll.8341 adet bakalit kapak mü
teahh di nam ve he sabına pazarlıkla satılacaktır. . aş 

1111.ı,t 4 
, ad. 

Üksudar Kısıklıda Hayvan Pazarı 
Ank. Belediyesi 

' rna\f 
dy0 •neli Vasila lastiği: 132 ad 

tııakin · 
aç. art. 1680 - 126 - 19-9-41 

il._:- P~znrlık 16.9.941 sah ıünü 9,30 saatte Kabataşta Levazım 
Şub sırıdekı Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

esı, masa ve sandalye it 

t Bıttani . 
1a 38 k Ycnın muhammen tutarı 2925 lira, muvakkat temin tı 219 

1' tırucıtur 
ali . y • 

''•Yon:l~rın yazılı gün ve saatte teminat makbuzlnriyle birlikte ko-
fclıneleri. 

-Obllya 8 .. ~uro ve ev eşyası, Muşamba, Halıv. s. 

t' PıiaHye 
Maliye V kiletlnden : 

111la 
111 

ıncslek mektebi için altmış adet elbise dolabı bir adet iı.~-
lt ' asası b' d k h tın y • ır a et ütup ane, bir adet yaz1 masası, 14 adet eta-
fık,•sı 'Plırıluıası 2i~lJ nmmaralı kanunun 41 inci maddesinin (C) 

nıuci i k k · ı Mub nce açı e ıı tmeye konulmuştur. 
u tırnınen bedelı 3975 liradır. 
'•kkat Şart temuıatı :l9ı> lira 13 kuruştur. 

E.ksı~t•nıe ve resimleri levazım müdürlütün<le görülebilir. 
itti le\' ıne 18 eylul 941 perşemb~ gunü saat 14 de Maliye Veka-
1, azını ~ d l ~ . Caktı nıu ur uğunde mUtcşt · o<ıl eksıltme komısyonunca yapı-

l r, 
L Sltklıl • . . utlıeı enn 2490 numarnlı kanunun 2 ve 3 üncü macidelerındekı 
~ tr nıu kı. · l lrlık.te va ıı;.at teminat makbuzu veya banka kefalet mektubıy e 

ta7ın olunan gün ve saııtte komisyona müracaatları . 

'"ıt .... 1\ l Yazım Amlrll(jl Satlnalma Komisronundan: 
OQıia d '-Ptır l Yon a mevcut şıırtnameeine ıöre ltir adet mahkeme kürıüsü 

l ı acaktır. 
hcle5i 8 9 lalı l . • .941 pnzartesı günü saat 15 dedir. 

~ı:ı/ erın muayyen giın ve saatte tahakkuk edecek fiyat üzerinden 
ı tem 1 1 Şar ıoat arıyle bırhkte satınalma ı.omısyonuna müracaat arı. 
tııaınesı koruısyonda her rrın görülebilir. 

* * * ~o ad et karyola alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

-.tbaa . 
l~ler·ı. K t L y ır asiye ve yazıhane vz. 

lda . l:ı:mır Viliyeti Daimi Encümeninden: 
lira ~ reı hususizenin ıhtiyacı olup tesbit olunan liste mucibince 1700 
İtıbar ubaı:nınen bedelli 1 L kalem evrakı mal bua 28.8.941 tarihinden 

'dılec:~ b gün mıiddetle açık eksilt~~ye kooulmuşlur.. lierek tab 
llı.tıin· '"rakı matbuanın nümunelerını ve gerekse eksıltme şartna-

ı o~ ~ tı~tli • 0 tup okumak istiyenlerin her gün Muhasebei hususiye Müdü-
Su k :e tniiracant\arı ve eksiltaıeye 2irmek istıyenleı İn de 127 lıra 
11,9.9~ııştuk Banka teminat makbuzlarizle birlıkte ihale tarıhı elan 
eııc11111 1. tarihine müsadif Perşembe it ünü saat 11 de V ılayet Daimi 

eııınc ınürncaatları. 

lstanbul Vaklfl•r DlrektorlUOUnden 
l) Cinsi i tf•tir Mıkdarı Mub. bed. lk tem. 

lıt \'c evrakı matbua !>S kalem tsOOO lira 600 lira 
ln~llaıı~nhul Vakıflar Başmüdiırlütü ile Taşra Vak1f ıar teşkilatı ıçin 
~ıı~ k 11 olan yukarıda mıKları yazılı 5'.> kalem defatir ve evrakı mat· 

~tlts~Pa~ı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 22.9.941 pa
loPlaıı gunü saat 1!> de İstanbul Vakıflar Başmüourlu~ü bıoasında 

an it Şa omısyonda yapılacaktır. 
1\ rtnaınesi her 2ün levazım kaleminde rörülelı>ilir. 

~ır\~Pah Utrfla yapılııca2ı için 2490 sayılı kanunun tarifi veçhile 
bı:ıı ı:ı:ıYacakları zarfları ıhale saatinden bir ıaat evvelıne kadar mak
dtrilt llkabılınde komisyon rıyasetine verilmesı şarttır. Posta ile ıön-
11111 0~tk. Zarflar da gene ihale saatinden bir saat evveline kadar gel-

P lllaaı lazımdır 
<>stad • 

a olacak 2ecikmelerden mcsuliyet kabul edilmez. 

~ 
-----...--~ t.. 1) 

1\. •mır Yolları ltaetme Umum MUdUrlUQUnden 
t 1rkla ı· . Ilı, k re ı ıstasyonuııda bat kenarında teslim edılmek üzere 14-21 
ııı3 lltru d ı:ı:ı n a 6-10 metre boyda ve muhammen bedeli 2200 elan 40 
l9 tşc d ,_ EL l I ·9.~41 ırh açık eksıltme usulıyle satın alınacaktır. ııo.ıı tme 
'ıı,c,ır. cunın günu 1&at 15 de Sirkecıde 9 cu işletme bınasında top-

. lıtcır.İ~· ~· komisyonu tarilhndan yapılacaktır. 
llıılc11 •lerın 16) lira muvakkat tcmınat ve kanuni vesikıılarını ha-
~i•tonaYnı &ün ve saatte Sirkeeıde 9cu işletme bınasında A. E. ko

una 
Şlrt ınuracaatları. 

naıneler parasız olarak komisyondan verilır. 

lst. 2 ci icra Ortaköy iskele Sok. 
No. 26/ 28 

Müteferrik 
Askeri Fabrikalar U. MUd. Satmalma Komisronundan 

Tahmin edilen bedeli 4200 lira olan 4 adet nleminyum tank As
keri Fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın almak komisyonunca 
17.9.941 çarşamba günü saat 14.30 do pazarlıkla ihale edılecektir. 
Şartname parasızdır. Kali teminat 630 liradır. 

,.*,, Tahmin edilen bedeli 6500 lira olan 2000 adet bükme ispit 
Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü meıkez satın alma komisyonunca 
9.9.941 salı günu saat 14 de pıızıırlakla ihale edilecektir. Şartname 
parasızdır. Kati teminat 975 liradır. 

M. M. v. Sat.nalma Komısvonundan : 
Beher kilosuna tahmin edılen f ıyah 12) yilz yirmi beş kuruş 

olan 25.000 yirmi be.şbın kılo keçi kıh pazarlıkla münakasaya kon
muştur. Keçi kılları içın 5.000 kılodan aşağı olmamak şartiyle ayrı 
ayrı teklifler de kabul edılir. lha lesı 8 .9. 941 pazarte&ı gunu snat 15 
dedır. Evııaf ve şartnamesi 157 kuruş muk bılinde M. M. V. Satın 
Alma Komisyonundan alınnbı lir. l'alıplerin teklif edecek! rı mikdarlar 
üzerınden kanuni kati teminatları ıle birhkte ihale gun ve snatında 
komisyona gelmelerı. 

* * ,, 
Fıçı tapası, eski fıliın arabıı ve at ahnncakhr. Bak: lııhisarlar U. 

Müd. ılaolarına. 

t:rzak, Lahıre, Et, Se.bze v. s. 
- = -· •> b 5 

Top kapı Maltep sind ~ Asketi Satmalma 
K misyonundan : 

Pazarlıkla 20 ton sade yağı satın alınacaktır. Beher kiloı;unun 
muhammen bedeli 165 kuruş olup tutarı 33000 lıradır. 

Evsaf va hususi şartlar f opk.apı Maltepe askeri sa ıınnlmı ko-

misyonunda iÖrulebıhr. 
lhıılesı 10.9.941 çarşamba 2'Ünü saat 10 da komisyonda yapı l acaktır. 
Kat'i teminatı 4~:>0 lıradır. 

* * * Pazarlıka 18 ton H • yatı nlınacaktır. Beher kılosunun mu· 

hammco bedeli 165 kllruş ve tutarı 29700 liradır. 
Hususi şartlar ve evııaf 'f opkapı Maltepe askeri satınalma ko-

misyonunda görülelebilir. 
ihalesi 5.9.941 cuma günu snnt 11 de koıniı;yonda yapılacaktır. 
Kat'i teminatı 44!>5 lıradır. 

* * * Pazarlıkla 50 ton zeytinyağı alınacak, beher kılosunun mıı
hamen bedeli 90 kurus, tutan 4SüOJ iiradır. 

Evsaf ve huıusi şartlar Topkapı Maltepe aslı:eri satınalma komisyo-

nunda görülebilir. 
lhalesi 9.9.9~1 salı gUnü ıaat 15 de komisyonda yapılacaktır. 
Kat'i teınınatı 6150 lıradır, 

lzmir Kızılçuılu KÖ!f Enstitü iJ ve Eği,m n Kursu 

5auneıma Komı .. ronu Başkan il mdan: 

Yukıetı Muh. Tutarı lık tew. Azı 

Cinsi kıl o fıatı lira Şekli lira kr. kilo 

Koyun eti 18000 51 9180 kapalı z. 688 50 12000 

Dana eti 18000 42 7560 > 567 - » 

Toz şeker 10800 47 5076 > 380 70 ııoo 

Tosya pirinci 12000 45 5400 > 405 - 8UOO 

Zeytin ya!ı 6000 62 :>720 pazarlıkla 279 - 4000 

Çay (S yh.ın) 144 650 1 8 J , 81 - 96 

Beyaz sabun 7200 41 2952 > 221 40 4800 

Mercimek kırmızı 4800 24 ıı5ı > b6 40 3200 

Fasulyıı horoz 1440U 2-1 3456 > 2!>9 20 96 o 
Teneke peyniri 4800 55 2640 > 198 - 3WO 

Patates 18000 6,5 1170 ,, 87 75 12000 

Bulgur 6000 22 1320 9~ - 4000 

Zeytin t. Tirilye 60UO 34 20-=lO ) 153 - 4000 

Kuru sofan 12000 8 960 72- 8000 

Tuz Mazot 

.l:Söreklık un Gaz 

Çamaşır sodası Be~zin 

İrmik Vakum yağı 

Makarna Ağaç kömurü 

Şehriye Sebze (her nevi) 

Sirke Meyva (tıer nevı) 

il. - Numune sözü geçen şubede görülebilir. 
iV.- İsteklilerin p l k · · . d ld . f . . azar ı ıçın tayın olunan giln ve ıaatle teltlif 

e ec.e erı ıyat üzerınden o 15 fÜvenme paralarile birlikte me:ı.kOr 
komısyona müracaatları. 

Cinsi M kdarı 

Eczayi tıbbiye• 
Fıçı •apa ı 

Karyoln 
Beyaz sabun 
Eski filim 35 m m 

84 kalem 
50000 adet 

50 adet 
600 kilo 

3000 > 

X azami0,14 mm 
kalınlıkta olmalı: 

üzere 

* * * 
Muham. b. 

lira kr. 

834 00 

325 " 
1232 00 
330 -00 

(7663) 1-4 

o7,5 tem. Eksiltme 
lira kr. şekli günü saati 

68 55 paz. 9.9.41 
24 37 aç. ek. 16.9.41 
92 40 ,. • 
2'1 75 • • 

paz. • 

16.10 
11 
11.05 
t.40 
ıı.ıo 

Araba 2 ad,.t 600 00 4' 00 > " • ıı.ıs 
At 2 adet 600 00 45 00 > > 11.'lO 

1 - Numune ve şıırtnarnesi mucibince yakarıda yazılı 7 kaleıa 
eşya hizalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksilt •-1· - l · h" 
1 

• mc şeıı; ı 
gun ve snnt erı ıza nrında yazılıdır. 

3. - Pazarlık ve ek,iltme Kabataş la Levazım Şubemizdeki Alım 
Komısyonuuda yapılacaktır. 

4 - Nümune ıözü geçen Şubede görülebileceii gibi şartnameler 
de pııras1z alınabilir. 

5 - lsteklil~rin tayin olunan gün ve saatte o~ 7,5 gilvenme p a· 
rasıyle birlikte mezkOr Komisyona müracaatları (7813) 1-3 

• * * 
Cinsi Mua. B. Munk. T. Ekıiltme şekli rllDü saati 

------------·-
Maltepe enstitüsü 

memur evi tamiratı 625.0:> 
1- Şartnamesi mucibiucc 

mir işi paurhğa konmuıtur. 

46.92 Puarlık 12.9.941 9,45 
idaremizin Maltepeııle yaptıracağ'ı ta· 

2 - Keşif bedclılc o 7,S teminatı yukarda yazılıdır. 
3 - Pazarhk 12.9.941 cuma filnü Kabataşta Levazım Şubemiıt

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4- Pazarlık& girecekler o 7 ,5 J'Üvenme paralarile birlikte yu

karda yazılı gün ve saatte adı ıeçen ,ubeye müracaatları. 
5- Şartnameler sö:ıu geçen şubeden alınabilir. (7678) 2- 2 

* * * 
Miktarı Muh. b. 0 o7,5 tem. Eksilme 

Cinsi adet lira kr. lira kr. şekli fÜnil saati 

---- ---- ---------
F1çı tıpası büyük 10.000 380 - 28 50 aç. ek. 12.9.41 11,30 

küçük 10.000 Müteahh. namına .. 
> ,. bezi 250.000 Müteahh. namına pazarlık .. 9,5> 

Muşamba önlük 220 770 - 57 75 aç. ek. ) 11,10 

Lastik No. ve harf 28.000 11,0 - 89 - it • 10,15 

1 - Nümune ve şartnameleri mucibince yukanda cinı ve 
miktarları yazılı 4 kalem malzeme hizalarında gösterilen ustllerle ıa
tm alına •aktır. 

2 - Muhammen bedelleri, mevakkat teminatları, elı:silt•e ıekil ve 
saatleri hizarlamda yazılıdır 

3 - Eksiltme ve pazarlık hizalnrmda yazılı rün ve saatlerde K.a· 
bataşta Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Numune sözü geçen şubede görülebilece~i ribi ıartnameler 

de parasız alınabilir. 

5 - İsteklilerin tayin olunan 2ün ve saatlerde 
parasiyle birlikte mezkOr Komisyona müracaatları. 

0 o 7,5 fÜYeome 
(7575) 3-4 

. -
'fif Ytfif•UEM1R~Otl'A~tvrtlMA"tAftt'· . . . .. . . - . . · . · ı sLETf1f GEf'\El OI~Ei\ TC~LUGUNDEN 

~daremizin Dursunbey deırlet orman işletmesioden satın aldıfı 
takrıben 5000 M3 çam tomruğu ormandan indirilerek biçilmesi, ma
mul kerestenin istasyonda vagonlara tab.mili işi kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. İdareye aid tomruklardan biçilip bu şekilde teslim 
edilt-cek mamul beher metre mikabı kerestenin masrafı 27,4l <yirmi 
y~di lira kırkiki kuruş,, tahmin edilmiştir. 

Ekıiltme 15.9.941 pazartesi günü saat 15,45 de Aııkarafiia umum 
müdürlük binası içerisinde malzeme dairesinde yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7419,5 "yedibin dörtyii:ı. eocıleluı:r: lta
çuk lira., muvakkat teminat ile kanunun tayia ettig-i nsikaları Ye 
tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar komisyon reiılltine Ter
meleri lazımdır. Şartnameler 200 kuruta idarenin Aokara, Haydar· 

~akr~~~~~~~~~Wimiiı2ııiıiiii~iiiiiEiii!!!! 
b 1Y~ükleme-Boşaıtma 
'~ı t 

Salça 

. Kızılçullu köy Estilüsü ve E~itmen korsunun 1941 mali yılına ait 

!~yece~ v~ yakacaklnrı~an ıhalesı 18.' 8. 9U tarihinde icra ·edılece2i 
aıan edılmış ve bellı gun ve saatta ıstekli çıkmadığından tekrar ilan 
edilmesine karar w:rilmiştir. 

paşa ve Balıkesir veznelerinde satılmaktadır (7688) 3-4 

Zonguldak Valiliğinden : 
1\ Orman işletmesi Karabük Revir AmirliAinden: 

d lltabkk 
li dah' u revir amırlı~inın Yeniban ve Safraııbolu bölg•lerı budu-

t'Ll 1lırıde V I. · y "'ı, 1( •~ı Koman Geren, Kocadağ', Kırık, Buğatlagı, ap-
llıttrc U~datı ve Yama arkası ormanlarında keıiilıuış tahmıııen 3500 
t'tıb11 11111lıll.'ap kayın tomru2'uııuu kökü dıbinden alınarak liarluı, ::>af
l:ııeh lr. Şosrıi güzcr2abındaki rampalara nakil ve istif ışi açık eksilt• 

ı:-L onulınucıtur 
r 1;,"•ıtt Y • 
t ~llr.ab llltyc konulan tomrukların nakıi ve i:.tıf işi ıçin beher met-

d lıtcıtı ıııa 6 lıra 30 it uruş muhammen bedel takdır edllmıştir. 
t lirl~h lılcr eksiltmeye aid şartnameyı Ankara orman umum oıü
llltıbıtır Slanbul çcvirge mudürhiğü ıle Karabük revir amırlıfınde 2ö-

lıtek.ı· 
tıı4 ıler' ı l() a llıd •n o 7,:> muvakkat teminat akçesi olan 16!>3 lira 7'::> ku-
l ·~·911 tı:ıak.b~ı. veya buna mümasıl hükumetçe muteber vesaikle 
t\ tarıhi - - 4 K b k O ) Oııııaıı i ne r.as.tlıyan çarşamba. gunu_ saat 1 de ~ra. u .. e~-
'-tıtınd şletmesııııu !)afranbolu bölge buıasında revır aınırlığı rı· 

e leşekkül edecek ltomiıyoDa müracaatlara. 

1 - Tutarl~~ı l.5000 liradan aşağı olan kuyun ve dana eti, toz 
şeker, Tosya pırıncının kapalı zarf usuliyle ihalesi 19. 9. 941 tarıhine 
ınüsadil cuma ıcünu ~aat ıS le lzmırde mektepler muhasebcciliğınde 
yapılacaktır. 

2 - f utarları 5000 liradan aşağı ulnn yiyecek maddeleri için de 
bir öcfaya mahsus olmak ve bır ay zarfında müracaat edecek istekli
lere pazarlıkla ihalesi yapılmak huıusu takarrur etmiştir. 

3 - 1.steldilerin Tıcaret .Odası vesıkasını ibraz etmeleri ve kapıılı 
zarf in tabı bulunanların tcklıf mektuplarını ve ilk teminatlarını lzmir 
mektepler muhaıebecili2ıne ve veznesıne veyahut resmi bir bankaya 
vermeleri, ve yalnız pazarhia tabi bulunanların da Ticaret Odası ve
sıkası ve ılk temınatlarını hamilen arzu ettikleri her hangi gun ve 
saatta mektepler muhıısebecilığiııe müracaat edebilecekleri ve şartna
mesini de muhasebecilıkte görebilecekleri ilan olunur. 

(DEVAMI DORDUNCO SAYFADA) 

1 - Zonguldak vilayeti içinde Beycuma - Çaycuma aruıncıla on 
üç kilometre 160 metre tulünde ve 114 695 lira 98 kuruş muham· 
men keşif bedelli şose işi 25.8. 9H tarihinden itibu·en !tir ay sar
fında • PAZARLIK• sureti le ihaleıi icra olunmak O.ere ekıiltmeye 

konulmuştur. 
2 - Bu işe ait eksiltme ve fenni şartname ve mukavele projeai 

ve keşif evrakı vesaire her gün daimi encümen kaleminde rörilebilir. 

3 - Muvakkat teminat 6985 liradır. 
4 - işin bedeli 941 yılı büdçeııiodeo T~rilecektir. 
5 - Pazarlığa iştirik: eylemek istiycnlerin Zon2uldak viliyetine 

istida ile müracaat ederek alacaj'ı ehliyet vesika.tile dcaret odasın
dan bu yıl için alınmış vesika ve. muvakkat teminatım yatırtiıfına 
dair makbuz veya banlı:a mektubu ıle Zonguldak viliyetı' d · • aımı en-
cümenine milracaat eylemeleri ilan olunur. (1674) 3_ 4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: lSMAlL GiRiT 
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Poar la Pablicite a'adreaaer 

l l' Admiaiatratioa 
Journal Profasslonnel des Fournisseurs et das Entraprenaurs de l'Etat 8oite Postale No. 1261 

Tablaau Synoptiqua des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Pril[ Cautien. Lieuıı: d'adjudication et du 

estimatif provisoire Cahier des Charge!I Jours Heures 

Adjudications au Rabais 
.. 

Conatructlona-R6paratlon-Trav. Pulıtllca·Mat6rlel de Conetructlon·Carte9raphle 

Contr eanalisation a la faculte de sroit Gre a gre 1187 75 89 08 Ministere Trav. Pub. Ank. 5-9-41 15 -
23-9-41 15 -Repar ... itisae Comqıand. gendarmerie lıt. Publique 2117 71 159 - Dir. Trav. Pub. lst. 

Produlta Chlmlques et Pharmaoeutfques-lnstruments Sanltalrec·Fournlture pour Hopltaux 
Pro4iuits pbarıaaceutiques: 84 lota Gre a gre 834 - 68 55 C. A. Econ. Monop. Kabatache 9-9-41 10 1 !> 

22-9·41 14 -Mecicaments et articles de veterinaire Publique 552 20 41 42 Com. Perm. Municipalite lstanbul 

El6ctrlclt6·Gaz·Chaffal• Centr•I (lnatallatlon et Mat6fılel 
Articleı electriques: 54 lot. (aj.) Gre a gre 5092 -
Transformateur ıraiaseur et de precision (au nom Publique 2000 -

et pr. compte clu fe>urniaseur) 

Hablllement - Chauaaurea • Tlaaua • Culra 
Chauuettes en ceten: 10000 paires 
Couverture en laine: 300 p. (ai) 
Toile pr. linıe: 226.800 ın. (Cah. cb. 362 P.) 
Gaots en laine: 42500 paires (aj.) 
T oile pr. linre: 50600 m. 
Etoffe pr. habita a'binr: 1792.60 m. 
Biche: 1509 m. 

Gre a gre 3200 -
> 2925 -

Pli cach. le m. O 31 'O 
Gre i rre la paire 9 40 

> 15950 -
> 8332 71 
, 2700 -

Ameublement 11•ur Hallitatlon et Bureaux-Taplaaerle ete. 
Faarication caaire pr. Trib. 
Armoiı pr. babita: 60 p.-table de reunien: 1 p.·hi-

ltliothe-aue: ı p.-etarere: 14 p. 
Lit: 50 p. 
Porte-manteau en ferIQe de cbevalet: 50 p. 
Armoire pr. dos!ıiers: 6 p.-taale: 3 p.·chaiıe: 6 p. 

herloıe: 1 p. 

Publique 

Publique 
Gre a ıre 

3975 -

123.t -

763 80 Com. Aoh. Min. Def. Nat. Ank. 20·9-41 11 -
150 - Com. Aoh. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 22·9-41 14 -

480 - C. A. Min. Dif. Nat. Depart. Aviat. 9-9·41 
219 38 Bir. Gen. Cartorraplıie Ank. 12-9-41 

4867 46 C.A. Comm. Gen. Gendaraıerie Ank. 22-9-41 
1275 - , 10·9-41 
1392 50 Com. Aoh. Min. Dof. Nat. Dep. Aviat. 13·9·41 

624 95 Municiıulite Ank. 9·9-41 
405 - Gom. Ach. Min. Def. Nat. Dop. Aviat. 10-9-41 

C. A. lntend Mllit. Ankara 
293 13 Ministere Flnances Ank. 

92 40 Com. A. Econ. Monop. Kabataş 
Com. Ach. lnt. Milit. Auk. 

8·9-41 
18-9-41 

16·9·41 
6-9-41 

11·9·41 

10 36 
15 -
15 -
15 -

10 301 10 -

ıs -
14 _ , 

ıı os! 
iO -
16 _t 

Jij---------

r ~1i:~ız ışı KK' LfSEE s ı ~R~~ 
Nişnntaşında Kare.kol karşısında r 

Ana- ilk- Orta ve Li kı ıml rı vard1
. '•t 

Türkiyenin en eski h~suıi _lisesia_ir. Ka~ı• v~ .tecdidi k~Y1~~' 
her rin mClrauat ecıldtllır. Tarıfname ısteyınız. Telefon. t 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

lstanbul Komutanhlı Satlnalma Komlsyonund•" 

Pazarlık rünleri talibi çıkmıyaa aıa ıdı cins ve miktarları p 
ıki kalem yem maadeleri aiza larında yazıh fİln ve saatlerde 1 -,n o 
hkla satın alınacalthr. Şartna neleri her rün komisyofld 1 ıo f. 
lstelclilerin belli run ve muayyen saatlerde teklif edecekler• ı' 
göre kati teminatları ile Fındılduia satın alma komisyonuna ge .-

Ciosi 
Samao 
Saman 

Mıktan 

kilo 
100000 
100000 

saat da. 
11 30 
12 

Pazarlık giicı 
6. 9. 941 

Geyve Askeri Satınalma Komisyonundan : 

' Geyvede 300 yataklı ha~tahanen~o ihtiyacı _olan aş~fı~I bir 
miktarı, muhammen beelellarıyle temınat ııkçelerı yazılı yırrıll 

lem erzak eksiltme suretiyle mü9ayaa olunacaktır. 

Muham. b. Miktarı Teminatı mvk. 
lira kilo lira kr. CiAsİ 

280 3500 21 - path~ao 
70 1000 5 25 domates 

720 6000 54 - patates 
34 20 2 55 tereyaf 

240 3000 18 - kur~ so~an 

1350 5400 101 - süt 
2160 7200 162 - yoğort 

4970 7lUO 372 - koyun eti 
4500 10000 337 50 sığır eti 

240 400 18 - pirinç UDU 

Armoire et etarere Publique 922 - 70 - Com Ach. Üniversite lıt. 

Traveaux ll'lmprlmerle • ltapeterle - Fournlture de Bureaux. 
lmprimes: 11 lota Publlque 1700 - 127 50 Vilayet İzmir 

Bola de Cenalt uatlon. Planches, Charpenta 

Boiı de conıtr. en aapin: 20 m3 id en orme: 10 
m3 (aj) 

22-9-41 

11-9·41 

15 _f 
il _I 

,. 

140 200 10 50 nitaıta 
2100 3000 157 50 sabun 

90 300 6 75 kırmızı Diber 
2250 100000 168 75 me4e edunu 
2188 125000 164 10 ıirıen osunu 
4950 3000 371 25 sade ya~ 

Tr•nsport • Char9ement • D6charıement 
Tranıport effeta: 2000 t. Gre i rre 

• , : 2500 t. • 
• ıt : 2000 t. • 

• 
" • 

• 

, ı 1090 t. 
• : 640 t. 
• : 1000 t. 
ıt : 500 t. 
ıt : 1000 t. 

Gomltuatlble - Carburant • Hulle• 
Boiı de ohloe: 100 t.-id d'orme: 12S t.·p•trole: 1.5 t. 

• 
• 
• 

Publique 

Bois: 648 t. Pli caob. 
Boiı de cbane: '40 t. Gre a rre 

Benzine: 935 bidonı 
Mazoatı 3 t. 
Valvaline: 1992 k. 
Huile epaisao: 50o5 k. 
Graiase: 892 k. 
Huile d'hiver pr. moteur: '25 t. 
Huile fine pr. moteur: 5080 k. 

Dlvera 

Publique 

Gre a rre 
» 

• 

• 

1800 -

12000 -
2!000 -
1~000 -
3180 -
5440 -
9000 -
~500 -
2000 -

12960 -

4980 -
573 -

1195 20 
2542 j0 
624 40 

12.)00 -
2540 -

Aaneaa triaaıulaire: 30000 p. 
Tuile a'Eıklıealr typı Maraoille: 

Gr6 1 ır' lap. O 02 50 

ya: 700 p. 
Boucbon pr. barll: 50000 p. 
FJlms vieux: 3 t. 
Voiture: 2 p. 
Cbeval: 2 tites 

lj00 p.-id mıh· Publique 1~2 -

, 325 -
Gre a ıre 

» 

• 
Fabrication carroıseries ıur ohlaaiı aif. typea: 13 p. Pli cach. 

600 -
600 -

8775 -
Fourcbettes: 600 p.·cuiller: 609 p. Cre a ırre 
Repar. utiocteur d'iaoendie: 10 p. • 

Provl•lona 
Savon blaoc: 600 k. 
Diveraea provisions et leıumes 
Pomme de terre: ~Ul40 k. 
Fromare kacber: '4~0 k. 
Tomates: 60 t. 
ViHd• de boeuf: 10 t, 

Gre 1 a-re 330 -

Pli cach. 5184 -
Gre 1 rre 

• 6000 -
Publiquo 3~00 -

1l5 - Munioip. Ankara 

tOO - Com. Acb. Milit. Bolayır 
1875 - » 

1125 - , 
238 )0 • 
408 - > 

675 - • 
187 50 > 

150 - Com. Ach. lntena. Milit. Ank. 

- - Com. Acb. Milit. Geyve 
972 - Com. Acb. Milit. Söke 

- - Com. Aeh. Maisen Corrcctionnele 
Enfants Ank. 

373 50 Villyet Ankara 

89 64 Municipalite Ankara 
190 69 , 
46 83 • 

937 50 , 
190 50 • 

9.9.41 16 -
9·9-41 lô -
9.9.41 16 -

9-9-41 16 -
9-9-41 16 -
9·9-41 16 -
9-9·41 16 -

20-9-41 11 -

15-9-41 15 -
22-9-41 11 -
1-10-41 15 -

20-9-41 15 -
22-9-41 15 -

9·9·41 10 30 
9.9.41 1e 30 
9-9·41 10 30 
9-9·41 10 30 
9-9-41 10 30 

112 50 Cem. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 9-9-41 11 -
100 65 9 ime Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 19·9-41 10 -

24 37 C. A. Econ. Monop. Kabataş 
> 

45 - • 
45 - , 

658 12 Com. Perm. Municip. İstanbul 
Com. Acb. lntend. Milit. Ank. 

• 

24 75 C. A. Econ. Monop. Kaltataclıe 
Com. Ach. Milit. Geyve 

3S'.'8 - Com. Ach. Milit. Söke 
ti6 - Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 

450 - > 

262 50 Oir. Geıı. Cartoıraphie Ank. 

16-9-41 11 -
16-9-41 11 10 
16·9-41 11 15 
16-9-41 11 20 
22-9·41 15 -

5-9-41 10 -
9.9.41 10 -

16·9·41 9 40 
15·9-41 15 -
20·9·41 10 -
5-9-41 14 -
8·9-41 16 -

19·!1""'1 15 -

450 1500 33 75 ıaz Y•iı 

250 500 18 75 zeytin tanesi 
250 500 18 75 salça M 
160 800 12 - Nda 

1950 130900 adet 195 - ekmek -
Eksiltme 15. 9. 941 pazartesi tünü saat 15 to Gayvede - ~ 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. (Mevki laastaoesi lev•11 ~llıı 
q'•I resinde). 11 ~ ı 

Şartnameyi ırörmek. ve daha fazla malO.mat almak iıtiyeıı 1~ 
'çi~ 

ınn mevki hastane başhekimlitiae müracaat otmoleri. ~., 

. ' lıı. 

latan .. ul Beledlyealnd en: 
Tahmin B. ilk T . 't' 
559,00 41,93 Konservatuvar yatı okulunun yılık ihtiyacı 1 

nacak Zeytin yağ, Sabun ve Soda. . 
1
, 

209,25 15,70 Konservatuvar yatı okulunun yıllık illtiyacı '-t, 
nacak Makarna, oişata, un pirinçunu ve irtıı 1 

1 
611,75 45,89 Konservatuvar yatı okulunun yıllık ihtiyacı ıv 

nacak muhtelif cin11 yaş sebze. I if 
190,00 14,25 Konservatuvar yatı okulunun yıllık ihtiyacı ç 

nacak 500 ki ıo süt ve 300 k.ilo yoturt. i' 
1585,00 118,88 Konservatuvar yatı okuluaon yıllılc ibtiyacı ~ıl 

nacak sadeyağı, tereyaf, beyaz ve kaşar pe~~ 
4320,00 324.00 Belediye daire, şube ve mevkileriyle sıhhi t -

ler ve milessesah için alınacak 57.60Q kilo 
kömürü. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda ya:ı:ıh I 
telif mevat salın alınmak llzcre ayrı ayrı temdiden açık ek'

1
1 

konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelit Mildürliltil le• 'o 
rörülebilir. ihale 15.9.9-H Pazartesi rünü saat 14 te Oainıi S~'f'I 
de yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektııP' 
941 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle ibalP 2'11a0 muayyeıı 
Daimi Encümende bulunmaları. 

• • • 
600 kllo lteyaz sabun alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Mdd 

!arına. 't· 
•t~ 

rı· 

M~ ZAYEDELE~~ 
l 

11834 adet bakalit kapak alınacakı.r. Bak : lnbiaarlar tJ. 
ilinlarına. 


