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ABONE. ŞARTLARI 
Türkiye için Kurut 

Ayhtı 4SO 

• 

Ecnebi memlekl!tler 

850 
ısoo 

12 Ayhğ'ı 

çin 

2700 

SAYISI 5 KURUŞ 

Günü geçoo nu5halar 
20 kuruştur 

~--~-----------~ 
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PAZARTESi 
xce=t9'1lECP D'Z 7 -m rrw 'S'PE 7 mrner 

HER GON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TICARf YI! ZiRAi 

GAZETESİ 
• 

21 Temm•.a 1941 

~--~~-----------~ 
iDARE.HANE ve MATBAA 

G"lata, Eski Gümrilk Caddesi, 

No. .52 Hnsust Daire 

tLAN ŞARTLAR! 
ldarehanemizde g ::rüşüliir 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

leı-----------ai 

• 

mu·m Tüccarların ve Müteah itlerin meslekf Organıdır 

yıhn 
buğdayı 

il nuotakut eaytlablleu A· 
dolQtıuo Amasya bavalleln· 

bu ecnenlu ilk buğday 
•bııuuı plyaaaya çıkarılmıs· 
• Sahtı mıutakaeı buidll)'· 

r1 ile birlikte ita eenekt 
koltenılz geçeu senenin bir 
ilaha üattlnde tahmin olan 

ak tadır· 

Yazaıı: LÜTFi ARiF KENBER 

•• * 
U yılın bufdayt hepimize 

ferah ve sevinç verici bir 
vazivette yurdumuzun her 

ında idrak etmiştir Gerek 
l gerek yayla ve o~a mınta· 
rı hasadı bitirmiş va tokur· 
arını yapmış bulunuyor. Ba· 
ıntakalarda, Erzurum, Si

ve havalisinde hasat henüz 
emiş olmakla beraber bura· 
' geceii gündüzlü faaliyetler 
un etmektedir. Bu sene mah· 
•aki tıaib etmeksizin kaldırmak 
&nbarlara nakletmek için hü-
lçe her "dürlü tedbirlerin 
1tı ıöze çarpmaktadır. Bu 
ple her ne bahıısı'na olursa 
ı aıami iş bölümü ile rekol
ı biç bir zarara uğradılma· 
toplanıp kalJırılması imkan 
ine girmig bulunuyor. Müs· 
l bu seı\e dahi malının para 
tini takdir elliği için ha· 
larını ona göre yspmış hem 
ün mertebe fazla zeretmeye 

lffak olmuş hem de mahsu-
erkenden kaldırabi imek ça· 

ini temin edebilmiştir. Bü
~nadoluda tek bir müstahsil 
Dr ki 1940-1941 senesinde 
ııisli fazla mahsul alabilmek 

İne baş vurmamış olsun. 
i bazı sebeplerin tesiri ile 
bazı mıotakalarda zeriyatın 

!l'tn gecikmiş olması, bazı 
rdc kuraklık olması veya 
Yatan yağmurlar bir kısım 

ulu bozmuş olmakla beraber 
j ve ıeniş ölçüde ekilişin ha· 
lediği fark ve fazlalık vn· 

relen zararı tesviyeye imkan 
;maktadır. 

tr ne de olıa bu yılın but· 
rekoltesinin feçım yıla naza· 
•yni veya bir az daha fazla 
feçen sene rekoltesinin üs

tll bulunacağı kuvvetle tah
ıfOlunmaktadır. Devlet tohum 
1ı istasyoıılarının cins ve lca
tf!rini islah etmeye muvaffak 

u yeni tip buğdayların · 
f'ieketin her tarafında gördü
j&tbet sayesinde mevcut to· 

uklann tedricen islabına doğ
adımlar at.lmakta oldüğuna 

yakın bir atide bütün 
~a. ra~dımanı yüksek ve k:ı

.-' ıh barıle makbul ve verimli 
ay tohumlutundan çok be
li mahsul alınacaktır y · 

· enı 
tohumluk tevzi edilmiş olan 

lkalarda şimdiden yüksele: 
manlı buğday istihsal edildi-

~ memnuniyetle kaydederiz. 

1.azhariyet devam ettikçe bir 

1relecek iti bütün memlekette y kendine bir buğday sürpro

,'lyonu husule gelecektir. Böy 
r fazlalık her vakit için bü-
ve maddi menfaatlar temi

/~ hali kalmaz. Sanayide o· 

1, ı>ır .. sürprodülcsiyon belki de 

1,~ator İçin zararlı görülebi-

1 :~at buğday gibi dünyanın 
10 tarafında her vakit para 

bir oıal . . 1 b' t 1 ıçın zarar ı ır va· 

I~ 
1
"

1111 
olamaz. Kaldı ki, dün• 

EKONOMiK HABERLER 

Ticaret Ofisinde yeni teşkilat 
Ticaret ofisi teşkilat ve lesi· 

satının genişle tilmesi lüzumu ha· 
sıl olmuştur. Ofiıı muhtelif mem· 
leketlerden muhtelif çeşitlerde 

mal getirtmektedir. Bu malların yer
leştirilmesi ve tevzii için depo 
ve antrepolara lüzum görülmek.
tedir. Bum n için de antrepo teş
tilatı yapılması icabetmiştir. 

Of is şimdiye kadar şehrimizdf', 

Mersinde ve İskenderunda 10 de· 
po tesis etmiştir. Gala
tada da yeni bir depo afı.lmışhr. 
Depolarda çalışacak %ef ve me
murlar da tayin edilmişlerdir. 

Yeni Bir Hile Şekli 
Hariçten mal getirmek için tüc· 

carların ithalat ve ihracat bir· 
tiklerine kaydedilmiş olmaları i
cabetmektedir. Birliğe girmemiş 
olan tüccar, ihracat ve ithalat 
yapamaz. Buna rağmen birliğe 

girmemiş olan bazı tüccarlar var-
dır. Ve bu tüccarların da birlik mev· 
zuuoa d:. ı r malları hariçten ke· 
tirttiklen haber alınm1ştır. 

Birliğe haber verildiğine göre, 
bu itlı :ı.l muamelesi şöyle olmak· 
tadır. Birlite girmiş olan komis· 
yoncular vardır. Birlik mevzuuna 
dahil olan mallar bu komisyon
cular tarafındau ğetirtilme kte ve 
birliğe dahil olmıyan tüccarlara 
satılmaktadır. 

Bu işin do2'ru olup olmadıtı 

birlikler umumi katibi tarafından 
tahkik edilmektedir. 

Tünel Kayışı 1,5 Aya kadar 
Geliyor 

Amerikadao Tramny idaresine 
gelen ıualı1mala göre, tünel için 
ısmarlanan yeni kayış azami bir 
buçuk ay içinde şehrimize iele
cektir. Bu sebeple seferler pek 
kısa bir müddetle iokıtaa uğrı· 

yacaktır. 

Halk Tipi Ayakkabılar Niçin 
Yapılamıyor 

Mürakabe Komisyonunca halk 
tipi ayaklc:ııbıları imali bir türlü 
mümkün olamamaınaktadır. Bu
nuA deri ve malzeme Hatlannrn 
mütemadiyen değişmesi ve mü
tehassıs işçinin azalmasından ile
ri geldiği anlaşılmıştır. 

Şilepçiler Zam istedi 1 
Hususi şilep sahipleri Müna

kalat Vekaletine müracaat ede
rek navlun Hatlarının yükseltil
mesini istemişlerdir. Vekalet bu 
müracaatı tetkik etmektedir. Bu 
günlerde bir karar verilecektir. 

yada hiç bir memlekette istihsal 
muvazenesi namına bir varlık te
ınin edilemiyeceği malam olan 
bu sıralarda, ve herptan sonra 
vukuu pek tabii olan sarsılma· 
lardan aonra bu~dayın altın kıy
met ve kuvvetine pek muadil 
olacağı şüphesizdir. Her hangi 
memleket bol miktarda butdaya 
malik bulunursu işte o memleket 
piyasalarının kapılarını açmak 
için altın anahtarların şıkırtısı 
başlayacaktır. Türkiyemizin bu 

nimetten müstefid olmaaını, ya

krn bir atide buğday ülkesi de
nilecek bir vaziyete mazhariyetini 

dilemek en önemli vaıifemizdir, 

Adapazarı Ask. SAK.: 
K. ot 1826 

Ank. Olıtulları SAK.: 
Koyun eti, selue , yemiı, 

zeytin 1838 

Ank. Emniyet Müd.: 
Benzın 1837 

Ank. Belediyesi: 
Yol ve duvar in~ 1837 
Buji 1846 

yuınurla ve 

Ank. Jandarma SAK.: 
Sadeyatı 1833 

Askeri Fabrikalar U. Müd.; 
~vata, somun n çelik demiri 1845 
Vazelin 1848 

Bolu Veteriner Müd.: 
Yulaf, çayır otu ve laman 1838 

Bolayır Ask. SAK.: 
Sadeyağ', bulırur, fasulya, mercimek, no· 
hut ve makarna J S4S 

D. D. Yolları: 
Yüz havlusu 1838 
Fırça 1838 
Potrel demiri 183S 
Galvanizli. oluklu uç 18'.{8 
Demir karyola 1835 
Dana derisi 1834 
Balast 1827 

Eskişehir Ask. SAK.: 
Oera mıı.auı 1834 

Gaziantep Belediye!Iİ: 
Saman 1847 

Gelibolu Aıtk. SAK: 
Oduıı ve ıınyatı l 8-13 
O,_üm, aaınao, teker ve ot 11'143 

Hadımköy Ask. SAK.: 
T eraıi ve ıremici feneri ll:S~ 
Başlık ve önlük 1848 

İnhisarlar U, Müd.: 
Çatı ~·e ev tamiri 1838 
Muhtelif malzeme 1840 
Pompa, blok katran ve dıımir lvz. 1835 
Beyaz aııbun ve soda 18-to 
Süpürııe, fıçı çemberi, alçı, litopaıı ve 
sakız 1846 

Telefon teli, fiııcıııı d~ve boyııu 
nber 1835 

ile lıe· 

lst. Emniyet Müd.: 
Benuıı 1841 

lst. C. Müddeium.: 
Seu~in ve motör yatı 1839 

Isparta P~ T. T. Mü<l.: 
Posta ııakli 1847 

lst. Belediyesi: 
Okal lııinaları tamiri 18.&Q 
Samaıı ve kuru ot 1849 
ŞoH int. 1837 

lst. K(ınıut. SAK.: 
K. ot 1837 

Kayseri P. T. T. Müd.: 
Telefon binuı ioş . 1838 

Kütahya Ask. SAK.: 
Sıtır eti 133.S 

Konya Orman Müd.: 
Çam kereale 1841 • 

M. M. Vekaleti: 
Çorap 1837 
Kışlık: elbiselik lcuınat 18-19 

Sııraç heybeai 1846 
Çam lCereste 1850 
Kaputluk kumaı 1850 . 

P. T. T. U. Müd.: 
Otomatik tdlefon mıılcirıeıi 1809 
Manyetolu telefon makinesi ve ıı ıılvaniı.

li demir tel 1809 

Sarnsun Ask. SAK.: 
Sıılmn 18.39 

f ekirJağ Vilayeti: 
Muhtelif erzak ve ıeb.<e 18H 

Tophane Lvz. SAK.: 
Tüylü kromlu veya ~aplı .,öıte.lci 1847 
Keçi kılı 1847 
Halat 1815 
Tımar fırçuı 1843 
Taoalbia 184) 

.Şarjör çanta köprüsü 1K41 
Sadeyatı 1837 

Toprak Mahsulleri Of isi : 
Örtülük muşıımba 184-1 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK.: 
K. ot 1848 
Evrakı mat&ua. bııstınlıııaııı 1847 

Yenişehir Ziraııt Müd.: 
Seyyar motopomp 1831 

Yeni~ehir Yerköy Mubtarlıtı: 
Elbise 1843 

MUNAKASALAR 
lnşaat-T amirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Sıvas MUdUrlUlilnden 

Sıvas Orta okulunda yapılacak esaslı tamirat işi 9981 lira l l ku· 
ruşluk. keşif bedeli ve 9600 liralık tıshsisıı.h üzerinden açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Bu işe ait evrak: keşif oetvelleri, silsilei fiat cetveli, Y apt işleri 
umumi fenni şartnamesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, mukave· 
le projesinden ibaret olup isteyenler her gün bu evrakı Nafıa Mü· 
d ürlüğünde görüp tetkik edebilirler. 

Eksiltme 4-8-941 tarihine müsadif pazartesi güoü saat 15 de Na
fıa müdürlüğü odasında müteşekkil komisyon huzurunda yppılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 748 lira 58 kuruş)uk muvak· 
kat teminatı Sıvas Maisandıtına yatırdıklarına dair makbuz veya şa
yanı kabul teminat mektubu ve mümasili işleri başarmış olduklarına 
dair vesaikle ihale gününden en az 3 gün evvel Sıvas Vilayatine mu· 
racaatla alacakları ehliyet vesik~ıını ve 1941 yılına ait Ticaret Oda· 
sı veaik.alaranı ilaraz etmeleri mecburidir. 

isteklilerin yukarıda yazılı zamanda mektup vesaiki hamilen Na· 
fıa Müdüriüğüne müracaatları ilan olunur. 

• 
lstanbul Nafıa MUdUrlUQUnden: 

12 8.941 uh günü aaat 14 te lstanbulds Nafıa Müdürlüğ'ü Ek
ailtme komisyonu odasında 2396,49 lira keşif bedı:Ui Beşiktaş 2 inci 
orh okulu binası tamirah açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fen~i ~art· 
nameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri difer evrak daıresınd.e 
görülecektir. 

Muvakkat teminat liO liradır 
İsteklilerin en az bir taahhütte 2 bin liralık bu işe benzer İş yap· 

lığına dair idarelerinden almış olduğa vesikalara istinad~n ls.tan· 

bul Vilayetine müracaatla eksiltne tarihinden tatil i'iinlerı harıc; 3 

iiln evvel ıalıamış ehliyet vo 941 yılına ait Ticaret OJ•ıı veaikalarlle 
~eJoıoU.ri 

f slanbul Beledlfealnden 
Şehz!ldeb:ışmda Ferah ııinema arkasmdaki aahanın topr•k teaviyesi 

ve fazla toprafın nakli işi açık ek~siltmeye konulmuıtur. Keşif bedeli 
3590 lira ve ilk teminatı 269 lira 25 lrnruştur. Keşif ve ıartname 
Zabıt ve Muamelat Müdörliiğü kaleminde rörülebilir. İhale 11.8.941 
pazartesi rüoü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. T•liplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz ~ün evvel 
Belediye Fen işleri Müdürlüfüne .nüracaatla •lacakları fenni ehliyet 
ve 941 yılına ait Ticaret Odası veıikalarile ihale rünil muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

Alrı C. MUddelumumillllnden 
Atrı vilayeti merkezinden yapılacak a448 lira 97 kııruı ke~lf be· 

delli yüz kişillik: yeni Cezaevi binast İnşaatı kapalt zari usulile ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. 

Bu işe aid evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele proiesi, 

C - Bayınd ırlık işleri umumi şartnamesi, 
J 

D - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi, tahiliti keıfiye huli· 
suı, keşif ve fiat cetveli projelcHİ 1 

lstiyenler bu evrakı bedelsiz elarak Afrı C. M. U. litinden ala· 
bilirler. 

Eksiltme 11.8.941 pazartesi ıünii uat 15 te Atn C. Müddeiu
mumiliğ'i dairesinde yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için iıteklileriıı 1158 Lira 67 kuruıluk mu· 
vakkat teminat vermesi ve bundan başka 941 yılın:ı aid Ticaret Ü· 
dası vesikası ilave etmesi şarttır 

Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saıat evvel C. M. 
U. litine getirilerek eksiltme komisyonuna makbuz mukabili veri· 
lecektlr. 

Seyhan Vlliyetinden 
Adana - Kozan yolunun 46 t- 700 - 48 t 700 km. leri aruın

daki şose ve imalatı sınaiye inşaatı 29398 lira üzerinden kapalı sarf 
uıulile eksiltmeye konulmu~tur. 

Eksiltme 14.8.941 tarihine müsadil perşembe fÜnÜ saat 11 de vi· 
layet daimi encümeninde yapılacafmdan kapalı urflar en reç bu :1a
atten bir saat evveline kadar saat 10 da bu encümen reiılifine ve· 
rilmiş olacaktır. 

istekliler bu işe ait keşifname ve şartnameleri ıörmek içiu Nafıa 
müdürlüğüne müracaat edebilirler 

lateklilerin 2204 lira 35 kuruı muvakkat teminat vermeleri ve 
ehliyet vesikası alınak üzere bu işi yapabileceklerine dair bonseris· • 
lerile ticaret ve sanayi •dası vesikalarım, 2 adet fotoıraflarını ve 1 ~ 
adet 38, 1 adet 8 kuruşluk dnmıa, 1 adet 1 kuruıluk uçak puluuu 
yukarıda yazılı günden 3 gün evvel dilekçelerine batlamak ıuretile 
vilayete müracaatları laz1mdır 

Posta ile gönderilecek mektupların dış :r.arfı mühür mumu ile iyi
ce kapalı lacaktır 

Postada olacak ~ecikmeler kabul edilmez. 

ilaçlar, Klinlk ve lspençiyart alat, Hastahane Lvz. 

lstanbul Beleflllyealnden : 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zi1hrevi hastahaneleriyle Zeynep· 
kamil Doğumevi için alınacak 3950 kilo ldrofil pamuğu kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. M,.cmuunuo tahmin bedeli 6320 lira 
ve ılk teminatı 474 liradtr. Şartname zabıt ve muamclit müdürlütü 
kaleminde görülebilir. İhale 11. 8. 941 pazartesi ıünü saat 14 de 
Daimi Encümende ~aptlacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz. veya 
mektupları, 941 yılına ait Ticaret Qdaııı vesikaları ve ka~unen ıbrazı 

lazım ğ'elen diğer vesaik ile 2490 numara~ı kanu~o~ tarıfah çevre· 
sinde hazırhyacakları teklif mektuplarını ıhale gunu saat 14 de ka· 
dar Daimi Encümene vermeleri lazımdır • 

. De\flet Demiryoltar1 ltletma U. MiJdUrlil§Unden: , 
Muhammen bedelleri aşağıda yazılı iki liste muhteviyatı . ~em an 

185 kalem eczay1 tıbbiye 12. 8. 941 sah fÜnil saat 15 den ıtıbar~n 
sırasile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare b_inaamda satın • ı-

nacaktır. · t 'l 
B • ırirmek isteyenlerin aıafıda yuılı muvakkat temına ı e 

o ışe kl'fl · · ıün saat 14 de kanunun tayin ettiği vesikaları ve te ı erını aynı 

kadar komisyon Reislifine vermeleri lazımdır. . 

1 1"0 k Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde ıa-Şartname er J uruşa 

tılmaktadır. 

Liste 
No. sı 

1 
2 

Malzemenin 
ismi 

141 kalem eczayı tıbbiye 
44 • > > 

Muham. bed. 
lira 

43185 
33241 

Muvak. tem. 
lira kr. 

32s8 88 
2493 08 

M. M. Veklletl Satınalma Komleyonundan ı 
Hepıine tahmin edilen fiyalı 49473 lira olan 11U111unoti ııibi 1000 



MONAKASA GAZ!.~! 

Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
.. 

takım tabip ustuncu kapalı zarfla ekıiltmeye konmuştur. ~eyaR' 
12.9.941 cuma günü Hat 11 de Ankarada M. M. V. satın al">yuo 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin 3710 lıra 63 kuruşluk i lır etı 
natlariyle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat e~ \el Yağ 
yena vermeleri. Şartnamesi 248 kuruşa komisyondan alınır· :ınck: Cinsi Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 

lntaat, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Matzeme, Harita 

Beşiktaş 2 ci orta okulu binası tamiri 
Şehsadebaıında Ferah sineması arkasındaki sahanın 

toprak tesviyesi ve fazla toprağın nakli işi 
Sivas orta okulu binası tamiri 
Cezaevi binası inş. 
Şose ve imalatı sinaiye inş. Adaoa Kozan yulu 

arasında 
Bina tadili 
Pavyon ioş. 
Ayıır ahırı inı. (temd.) 
Hacı Bayramda Tavşan Sok. merdiven yapt. 
Otobüs bekleme yerleri inş. 
Maarif matbaası binası tamiri 
Evrak ambarı tamiri 

aç. ekı. 
> 

• 
> 

kapalı :ı. 

paz. 
> 

aç. ekı. 
kapalı z. 

af. eks. 

2396 49 
3590 -

15448 97 
29398 -

3014 46 
30648 60 

99CO -
3257 74 

10504 75 
4361 50 
849 29 

ilaçlar, Klinik ve 

ldrofil pamutu 3950 k. 

lepençiyart aııt; Hastahane Lvz. 

kapalı z. 6320 -
Tıbbi ecza alit ve pansuman malzemesi: 143 kalem 
Tıbbi ecza ve ııbhi malzeme 
Eczayı tıbbiye: 141 kalem 

> : 44 kalem 
Tabip ustuncu: 1000 tak. (şart. 2-t8 '<r.) 
Sıılfat dolomio: 5·6 t. 
Naftalin: 3 t. 

paz. 
kapalı z. 

• 
) 

aç. ekı. 

• 

3700 -
37785 06 
43185 -
33241 -
49475 -

t. 3'40 -
k . 1 15 

Elektrik Havagazı·Kalorlfer (Teelsab ve Malzemesi) 

Elektrikle aıuttbarrik motopomp ve teferrilah 
Elf'ktrilt tesisatı pa:r.. 
Hastane binasında kalorifer tesisatı k: pı l ı z. 

• ensMcet, Elblse. Kundura Çamafrr, •·•· 

Keten iş elbisesi: 20 tak. 
Elbiselik kumaş: 100000 m. (§art. 1550 kr.) 
Kaputluk kumaş: 300COO m. (şart. 50 L.) 
Erktk ell.iıesi dikt.: 59 tak.·kadın için: 6 tak. 
Kırmızı bez: 2000 m.- yeıil: 2000 m. 
Elbise ve kasket yap.·85 tak.-tulum. 61 ad. 

paz. 
paz. 

" 
aç. eks. 

> 

996 -
37358 53 

m. 3 10 
> 3 50 

975 -
2600 -

2837 50 

l c l il) e, bliro ve ev eıtr•••· M"t•mba Hah v.s. 

Masa: ~ ad.-dolab: 5 ad. pu. 

a ıtlıe İ~lui Msrtaslre - Yazıhane Levazımı 
Def ter bastırılması: 3500 ad. 

~a5'Uret, Bo!eltma. YUkletme 

Malzeme nakli: 1000-1500 t. 
Kereste nakli 

tt' a. h aıJ et, L un lrı, il ekine yelları 
iaşe otlı•nu: 350 t.·teshin odunu: 120 t. 
Petrol: 60 t. 

Y azhk motör yatı: 2 t. 

paz. 
aç. eks. 

v ••• 
kapalı z. 
paz. 

• • • > : 25 t. paz. 
Benzin: 918-978 t. (tart. 1956 kr.) > 

Meşe odunu: 75 t.·rürgen odunu: 60 t.·çıra: 1.5 t. 
(temd.) 

Oi)kme mazot: 1960 t. paz. 

Gazyafı: 500 teneke 
Benzin: 938 teneke 
Odun: 1440 t. 
Kuru cam odunu: 43 t. 
Odun: 540 t. 
Kriple kömürü: 280 t. 
Linyit ~ ömürü: 420 t. 
Kok köa ürü: 2000 t. 
Gaz y1 fı: 120 teneke benzin: 1020 teneke 
Kok kömürü: 4747 t.-krible kömürü: 425 t. 

MUteterrfk 

Dekovil malzemeai ile silindir ye kamyonlar tami
ratına mahsus tamirhane levazımı ve silindir 
yedek parçaları v.s. muhtelif eşya alitı hen• 
desiye levazımı 

Renkli cam: 91 m2 
Kum ve çakıl: 150 m3 
Temizlik malzemesi: 14 kalem 
Mıh: 643716 •d. 
Vantilatör kayışı: 1200 ad. 
Kamyonet, kaptı !taçtı veya otobOs 
Çorap itneıi: 3350 ad.-terkos musluğu: 80 ad.· 

kurşun boru: 50 ad. 
Pasa iplifi: 300 k. 
Büyük kopça: 600000 ad.-küçük: 1900000 ad. 
Çimento: 120 t. (temd.) 
Parke taşı: 300000 ad. 
Dış llistifi: 41 ad. 
Çit bezir: 3 t. 
Tamir malzemesi 
Kalbur: 36 ad. 
Su bardatı: 300 ad. 
Tıı düğme: 300000 ad.·kakma pul: 430000 ad.· 

ambalaj kifldı: 50 k. 
Çim tohumu: 500 k. (teAld.) 

• 
" 

aç. ekı. 
kapalı z. 

) 

,, 

paz. 

" 
• 
• 
kapalı z. 
paz. 

paz. 

> 

> 

" 
aç. ekı. 

paz. 
lJ 

> 

-

1700 -

3375 -

3525 -
12210 -

960 -
12500 -

391200 -
3150 -

198704 80 

21600 

7560 -

5938 50 
154133 50 

33619 43 

546 -

Beh. O 01 
8840 -

k. 10 -
7230 -
3720 -
22~00 -
.ı.2177 -: 
3600 -
9572 90 

1500 -

Teminat Miracaat yeri 

180 - lst. Nafıa Müd. 
269 25 lst. Boladiyasi 

748 58 Sivas Nafıa Müd. 
1158 67 Atrı C. Muddeiumliliti 
21.04 85 Seyhan Viliyoti 

226 10 Eskişehir Aık. SAK 
2301 35 " 

Konya Hara MüdürlUJü. 
244 33 Aok. Belediyesi 
787 85 > 

327 47 Nafıa Vekileti 
63 70 Ank. Valiliti 

474 - İstanbul Beled~yesi 
Balıkesir Memleket Hast. 

5667 96 lst. Belediyesi 
3238 88 D.D.Y. An~. ve H. paşa Vezneleri 
2493 08 
3710 63 M. M. V. SAK 

Mersin Bele4iyesi 
285 75 M. M. V. SAK 

Anlc. Elektrik T. A. Ş. 
Ank. Lvz. SAK 
Bolu Vilayeti 

Ankara Villyeti 
M. M. V. SAK 

13 12 Gümrük ve İnhisarlar Vek. Ank. 
195 - D. O. Yolları Haytiarpaşa 
212 81 Anlc:. Belediyesi 

Deniz Lvz. SAK Kastmpaşa 

255 - M. M. Vekaleti SAK 

253 12 Askeri Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 
1654 - Devlet Orman lıletmesi Düzce 

Revir Amirlifi 

264 37 Safranbolu Jandl\rma Er Okulu SAK 
1831 50 Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 

72 - Ank. Beled. 
937 50 , 

19398 - > 
236 25 Ank. Valili fi 

Marmara Ussü Bahri Kemut. SAK 
İzmit 

Ankara Lvz. SAK 

• 
1620 - Trabzon J\!lı: . SAK 

Sivas Hususi Muhasebe Müd. 
567 - Yalova Ask. SAK 
504 - Eskişehir Ask. SAK 
441 - • 

4515 - > 

445 39 Ank. Gazı Orta Ô~retmen Okulu 
11560 02 • 

2521 46 lst. Nafıa Müd. 

81 90 D. D. Yolları Haydarpaşa 
Ank. Elektrik T. A. Ş. 
Ank. Jandarma SAK 

1326 -

225 -
542 25 
279 -

1608 50 
913 28 

M. M. V. SAK 
> 

M. M. Deniz Müsteşarl1ğı 
Deniz Lvz. SAK Kasım,,aşa 

Tophane Lvı:. SAK 
> 

An. Belediyesi 

• 
540 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 
717 97 Arık. Valiliii 

Ank. Lvz. SAK 
> , 

112 50 Ank. Belediyeal 

Gilnü Saat 

ıdeyat: 
Merln Belediyesinden : u 

Belediye ihtiyacı için 5-6 ton miktarında açılc eksiltıne ~ ver 
Sol~at Dal~omin ·mübayaa edilecektir. Mersınde b~lediye f1az ev 

• 1_ • rna 
12-8·41 14 -
11-8-41 14 -

teılım şartıyle her tonunu muhammen bedeli 340 lira olan ~.J'İn 
Solfat Dallomioi satmak iıtiyenleriıı yuzde 7,) muvakkrt te~-"·kaç , 1 

sı&.asıoı h~mılen ~.8.Y41 cuma güniı saat 15 do belc:diy" 'Yhn 
toplanacak: encümene mür.ıcaat eylemeleri ilan olunur. fer, ~ 

-i-8-41 
11-8--il 
14-8-41 

2·8-41 
2-8·41 
2-8-41 

12-8...fl 
12-8-41 
28-7-41 
11-8-41 

11-8-41 
12-8-41 

4-8-41 
12-8-41 
12-8-41 
12-9-41 

8-8-41 
11·8·41 

lir!Ye: 
15 lstanbul Belediyesinden : • pat 

lS Haseki, Cerrabpaşa, Beyoğlu ve Züıırevi Hıstalı ıcı r ı.ıil ,bıye: 
11 -, riyle Zeynepkaınıl dofuaı.,vı ıçıu ıuzu.ııu olan tıbb ı c'.ı t/ fas 

malzeme :l4YO numaralı kanunun 4o uıcı maddesinın L f1.,;r .... ınye: 
11 30 f re pazarlıkla satın alınacaktır. Mecwuunuo tahmin bcdelı '37 f s 
12 301 krş . ~e leıni.~~h 5?~7 hra 9b kuruştur. :;>ıırtname Zabıt , tuu:&ıOJ!b.e ~~ 
10 - , kalemınde ıorulebılır. lbale 4.8 .:141 pazartesı rünü saat H Je t. ~ 
10 301

1 
cümende yapılacaktır. T ı&lıplerııı teuıinat makbuz vey04 we,..,Jtır et 

11 - 9-H yıhua aıt tıcrre( oJaın vestki4lıarıylo ı ;.ı le i:'lİ ıu w. .ı:ı..yy .fıJ > 

15 - daimi encümende bulunmllları. ıdeya 
15 30 l ot: 

v • . 
1 Bahkealr Memleket Hastanesi Bat Tababett-'ıdey~I 
1 .Eksiltmeye konulan iş t \fe 

15 - , lialıkesır Memleket Hastanesinin 37vU lir.ı mubaııım cın ideya 
15 

- 143 kalem tıbbi ecz4 alat ve pciusuuıaıı ınillzemesıdı r. 1 
14 

- , .Eltsiltaıo lı. 8. ~H! tarıbine raıtlıyan sıılı i'UllU saat lj k. 
14 

- • iiyet ıoaltamıoda müte~ekkiı D.siıni Eacu nen huzuru ııd.& y.ıP1 lır e 
l5 - ' Ek ·ı · ~.ı f 1l f sı tmeye gırmek ısteyenter o 7,':J nisbetınde muvaltV as 

- ( natlarını yatırduclımoa daır !tanka ıııc"tJplarıyte Vııayet D•• nıe 
15 - t • t• 1 k ı · . . il z: 9 meoıne v~ şeraı ı an aı:ua ısteıını ıormelt ıstıyenlerıu de " 
11 - 1 . t h t . · ı . l . 3 wcaı eke as anesı ı e !zıuır ve stanoııl .::Sıtıhııt ı\'tddıir!uldct 

racaatları ilin olunur. 3. 

~lça: 
!!E!!!!2!!!!!!!!!!'!~f!!Jl!!l!!!Jl!l!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!l!l:!'!!!!~!!!!!!!~~-~~ 

15-8-4 le kadar 
31-7-41 16 -
12-8·41 15 -

3ır t.-

~~sucat-Elbise-Kundura-Çamaşar v. s. adeya 

/lfar 
Gümrükler Muhafaza Satınalma Komisyon"" sl'sta 

31-7-41 
29-7-41 

3-8-41 
30-7-41 
12-8-41 
5·8-41 

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

30-7-41 15 -

1·8-41 15 

11-8-41 
8-8-41 

15-8-41 
7-8-41 

1-8-41 
1-8-.fl 
1-8-41 

31-7-41 

31-7-41 

29-7-41 
29-7-41 
31·7-41 
31-7- ıı 

12 8·41 
16·8··1: 
16-8-41 
16 8-41 
13-8-41 
11·8-41 

14 -
14 --

14 30 
16 -

10 30 
10 30 
10 30 
15 30 

15 -

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

11 -
12 -
9-

11-

ı9-7-41 11 -

18-8-41 11 -
1-8-4le kadar 
6·8-41 11 

11-8-41 11 -
4-8-41 15 -

5-8-4le kadar 
30·7-41 15 -

4-8~41 

4-8-41 
1·8·941 

1-8-41 
1-8-41 
7-8-41 

11·8·41 
29-7-41 
29-7-41 
31-7-11 

1·8-41 

!5 30 
14 30 
10 30 

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

10 30 

' 

Cins ve Mık.tarı Muhammen Bedel lık Teminat t,ltsil ltllte 

Lira Lira Kuruı / ıe 

-18; --135- 00- 30-7·9~:~:: 60 Kaptan kaputu 
50 Kaptan kışlı~ elbisesi 
60 Kaptan yazhlt elbiıesi 
30 Mürettebat kaputu 

ıwo !IO oo » ' 3. 
600 45 00 dlıc 
301) 
700 

, 
22 50 • • d 

90 Sandalcı kaputu 52 50 • 
50 Mürettebat ve s:ındalcı 
yazlık elbisesi 400 30 00 > in 1 

Yukarıda yaz.ılı 6 kalem melbu!!:ıt hizalarında yazılı jijıı 'Pa, 
lerde ayrı ayn paz:ırlıkb Llhnacaktır. 

Şartname ve nümuneleri her ıün a-örülebilir. lsteklileriıı 
tinde teminat makbuzlariyle Galata Mamhane caddesinJ" ~ 
ralı dairede bulunan Satınalnıa Komisyonuna müracaatları· rşu 

D. D. Yolları işletme Umum MUdUrlUğUn~~~~ 
Muhammen bedeli 2600 lira olan işaret bayra~ı imali ıfJdeli 

metre ktrmızı ve 2000 metre yeşil bez 12.8 .941 salı günii '°Ara 
birde Haydarpaşa4a Gar binası dahilindeki Komi yon tarafıl
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

. Bu işe girmek istiyeoleria 195 liralık muvakkat teminat tn* 1 
nun ı ayin etti~i vesaikle birlikte eksiltme ıünü saatine kad' ılırıı 
yona müracaatları lazımdır. ~ilt 

Bu işe ait şartnameler Komısyondan parasız olarak let 
tadır. ralı 

lstanbul Levazım Amlrlili Sabnlma Komlsyoıtl 
Miktarı Fiyatı ille tem. 
28000 adet 235 4540 
28000 205 4130 

Yukarıda yazılı tüylü postekisindeıı 
re 28 bin aded alınacaktır. 

Giıısi 
Tüylü kromlu p(;f 

Tüylü sarı poste~~e 
kromlu veya şaplı la 

n 

Pazarlıkla ekıiltmesi 29.7.941 günü saat on dörtte Toplı 
tan bul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunda yapıla~ la 

Nümune ve evsaf 1artnameleri Komisyonda ıörülebilir· f 
Taliplerin belli gün belli vakitte teminatları ile Koro' 

meleri . 

~m::~:.=~:::!!!!!!!!!!~!!!!!!==:::__:::::!!!!!!!!!!!!!!!:::=:::!:;~!!!!!'~===-::~!!!!!!!!:!!!!!!l'ld 

Matbaa işleri, Kırtasiye Vd yazıhane Lvz. 

Konya Maarif MUdUrlUğUnden 

in 
tai 

ilk okullar için yaptırılacak 372 lira tabının bedelli 41 j 

rakı matbua basım ve cilt işi 15 gün müddetle açık eksilt"' 
rılmışhr 

Eksiltme 7 ağustos 9:.11 tarihine müsadif p wrşembe iil 
de Encümeni Daimi odasında yapılacaktır 

Muvakkat teminat muhammen bedelin yüzde 7,5 ğU 
kuruştur. Yapılacak evrakı matbuanın nuınune ve şartnaıı> 

dairesinde her gün iÖrülebilir 
Taliplerin mt:zkilr fÜn ve saatte daimi encümen odasın• 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

D. Demlryollara 8 lncl ltletme Komisyonlllı 
Halkapınar deposuna 3·5·94l lıuihiııe k;ıd lr gelece" 

28000 Ton Kömürün tahliye ve ist ı fi ile bundıın '.l.'.>.oOO 
tahmili mecmuu {10560) lira muhammen bedel üzerindeP 
usuliyle eksıltmeye konulmuştur. ihalesi 12·8·941 tarihiııd' 
Alsancak.taki i~letme binasında komisyonumuzca yapılac~ 

isteklilerin {79ı) lira M, leminatlariyle teklif ıneld 11d 
2'Ün saat 15 e kadar Komisyon Reislığine vermeleri laıııı> 
moıi i4letme kalemind°" ıörülebilir, 



E.r::laak, &aaMttio , 
Yakı : 18 t. 
ıı eti: 40 t. 
eti: 90 t. 

yağı: 60 t. 
e\c: 346CiiOO ad. 

Y&2ı: 37180 k. 
erzak: 22 !lalem 

ve kesme şeker 
z ve kaşar peyniri 

"··· 
• 

Ç, sabun, reçel, bufday bal İncir v.!I' 
na, arpa Şl'hriye kuskus tarhana v.s. 

inyatı: 14840 k. 
r, iskembe, beyni ve paça 

ye: 10 t.-yeşil biber: 10 t.·domates: '20 t.· 
patlıcaa: 80 t.·taze fasulye: (0 t . 

ye: lO t.·yıoşil biber: 6 t.-domates: 18 t.·hze 
fasulye: 45 t.·patlıcan: 90 t . 
ye: 10 t.·domates: 20 t.·yeşil biber: 10 t.·taze 
fasulye: 40 t. 

bamye: 10 t. ·domates: 20 t .·taz:e faııulye: 40 
t.-patlıcan: 80 t.·yeşil biber: 10 t. 
r eti: 30 t . 

> : 86."1 t. 
eyağı: 25 t. 
ot: 500 t. 

: 360 t. 
eyaf: 19.5 t. 
ve saman 

eyat: 600 k.·zeytinyağı: 1 t.·süt: 1.5 t.·yofurt: 
1.5 t.-yumurta: 20000 ad.·saman: 20 t.· 

k. ot: 10 t. 
ır t' 9 l e ı: O t.-bulırur: 30 t.-saseyat: 10 t. 
asulye: 20 t.-pirinç: ıı t.·nohut: 7 t.· meroi· 
ıuek: 5 !.·patates: 6 t.·ıotaoı 5 t. 

z: 9 t.-toz şeker: 5 t.-k. ülliiaıı 4 t. ·zeytinyafı: 
3 t.·i rmilc.: 3 t.-şehriye: 1 t.-zertin llloeıi: 
3·5 t.·beyaz peynirı '.l ı. 

lça: 800 k.·sirke: SOO lc.·sabun: 5 t.•saman: 11 
t.•k., ot: 12 t , 

kapalı z. 

• 
> 

) 

.. 

.. 

• 

aç. eks. 
paz. 

> 

• 
> 

, 
kapalı z. 
aç. elcs. 
paz. 

kapalı z. 
ııçık ekı. ' 

> 

30600 -
24000 -
40500 -

38126 -

63206 -
38513 31 
28190 40 
12803 -
12866 20 
10474 40 
13356 -

3240 -

12000 
21600 

21600 
30420 -

4130 

2295 -
1800 -
3037 50 
6110 -
2859 45 

4740 45 
288 5Q 

2114 28 
960 '23 

. 964 97 
785 58 

1001 70 
243 

1800 -
1620 -
3000 -
2437 50 
1620 -
2281 50 
309 75 

MONAK ASA. GA.%!TESI 

Yalova Ask. SAK 
Balıkesir Ask. SAK 

• 
Eskişf'hir Aak. SAK 

Ank. Gazi Orta ôtretmen Okulu 
SAK 

> 

> 

> 

> 

Hadımköy Aoılc . SAK 

.. 

Çorlu Ask. SAK 
Trabzon Ask. SAK 
Eskişehir Ask. SAK 

> 

Trabzon Ask. SAK 
Ardahan Ask.. SAK 
Haı ta U. Müd. Ank. 
Çankırı Ask. SAK 

12-8-41 
1~-8-41 

15-8-41 
18-8-41 
11-8-41 

11·8-41 
11-8-41 
11-8-41 
11-8-41 
12-8-41 
12-8-41 
12-8-41 
13·8-41 
6-8-411 

5-8-41 

"4-8-41 

7-1-41 

14-8-41 
29-7-41 

1-8-41 
4-8-41 

30-7-41 
5-8·41 

13-8-41 
31-7·41 

Safranbolu Jandarma Er. Ok.ulu SAK 1~-8-41 
• 15-8-41 

16·8-41 

" 18-8-41 

15 1 
16 -
16 30 

10 - · 9 _ı 

9 30 
10 -
11 - · 
11 45 
1030 1 
11 30 ' 
11 45 1 

9 30 
14-18 

1 
j 

14 

1 
14 18 

15-18 

t 

,.... •· 
Eskişehir Askeri Satanalma Komisyonundan : 

150,00 kilo lcuro ot pazarlıkla ı;atın alınacaktır. Taliplerin 4.8.941 
pazartesi günü uat 16 dı E,kişehirJe a~lceri satın alını komisyoııun
da bulunmaları llk teminatı 73l liradır. 

Yüksek MUhendls Mektebi Satınalma Komisyonundan: 

Mektebimize kapalı zarf usulile 48 bin kilo ekmek alınacaktır. 
Bth•r ki losunuun muhammen bedeli 12, 25 kuruşt ır. ilk teminat 441 
liradır. f:ksiltme 11.8.!141 saat 11,30 mektepte yapılaca~hr. 

• 
lstanbul Beledlyeslnden : 

Temizlik işleri hayvanatının ihtiyacı için alınacak 28000 lcilo sa

man ~apalı zarf usuliJe elcsiltmeyc konulmuştur. Mecmuonun tahmin 
bedelı 14000 lira ve ilk teminatı 1050 liradır. Şartname Zabıt ;e 
Muamelat Müdüriüğü kaleminde görülabilir. İhale 4.8.941 t · 
~ .. 15 d D · E pazar esı 

ıunu saat e aımi ncümende yapılecaktır. Taliplerin ille temi-
nat makbuz veya mektupları ve 941 yılına aı't tı'c t od 'k are ası vesı a-
larile 2490 numaralı icar.unun larifatı çevresinde hazırlıyacakları tek· 
lif mektuplarını ihale iÜnÜ !laat 14 de kadar Daimi Encümelle veı · 
meleori lazımdır. 

T. H. K. Genel Merkez Başkanhlından : 
16 - ·ı 
10 - Havacılı~ Dnirt'si için cins ve miktarlariyle fiyat ve tutarları aşa-
16 - 1 ~ıda ıröstcrilen 9 kalem erzak açık eksiltmeye k.onulmaştur. 
11 30 t Muhammen bedeli 1978, muvakkat teminatı 140 lira 35 kuruştur. 
10 - Eksiltmesi 6-8- 1941 Çarşamba günü saat 16 da Türk Hava Kuru· 
11 - ~ mu Genel Merkez binasında yapılacaktır. 
10 - : isteklilerin belli gün ve saatte komisyona relmeleri. 
15 - j Cinsi Fiyatı Miktarı Tutarı 

t 
Zeytio tanesi • 45 600 270 
Kuru fasulye 35 1200 420 

14 30
1
• Nohut 30 700 210 

14 30' Kuru ü:ı:üıo 50 :wo 100 
I Pirinç unu 80 200 160 

14 30 l lrmik 35 200 70 
Soda 16 300 48 
Yeşil ıabun 40 500 200 

eyafı: 2 t. 
ar peyniri: 400 k. 

" 
paz. 

> 

3400 -
k. 1 04 

255 Harta U. Müd. Ank. 
Anlı:. Lvz. SAK 

14-8-41 
29-7-41 
29-7-41 
29-7-41 
29·7·41 
29-7-41 
29·7·41 

14 30

1 
Reçel • 50 1000 500 

lO - ·Ankara Levazım Amirliji Satmalma Komlsyonund an 
10 -

sta: 200 k.·sirke: 250 lı:. 
tates: 2ı t. 

IOfan: 20 t. 
bze: 13 kal~m 

.. 
1 

11 _ 100 ton taze üzüm kapalı zarf usulıle eksiltmeye k.onulmuştur. 
10 Muhammen fiyatı 18 kuruş oluııt ilk temi nah 1350 liradır. 
11 lhalesi 7.8•941 salı günü saat 15 de Anknra Lvz. Amirliğ'i Sattn· 
l5 alma Komisyonuna verilmesi lazımdır. 

thcan : 12 t.·laz:e bamye: 2.5 t.·dolmalık b:b~ r: 
3.S t.·maydanoz: 700 demet (temd.) 

• 2422 - lKl 65 Tophane Lv. SAK il = ı l'.vsal ve şutnamos; Kom;•yonda Oer gün gö<ülilr. 

tlıcan: 31 t.·taze bamye: 10 t.·lı:. domatf's: 24 I.· 
dolmalık biber: 4.8 t.-maydauoz: 4700 Jeıuet 

ırıek, yassı ve tel kadayif 

> 6S07 - 510 53 > 29 7-41 l l _ * * * 100 ton karpuz kapalı zarf usuli\e eksiltmeye konulmu~tur. 
Muhammeu fiyatı 7 kuruş olup ilk teminatı 525 liradır. 

aç. eks. 1257 - 94 32 Ank, Gazı Orta Ôfre\wen Okulu 

SAK 
13-8-41 10 Eksiltmesi 7 .8.941 sah ıünü saat 11 do Ankara Lvz. am. salın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
İn helva ve pekmez 
a, saman, k. ot ve kepek 

4170 -
910 50 

312 7S 
68 29 

> 

• 
13-8-41 
13·8·41 

10 30 lsteldilerln usuluna tevfikan bıızırhyacaldan zaflarını uat 10 Ja 

11 _ · komisyona teslim etmeleri lizımdır. 

(B iV, ilzayedeler 
rşun boru: 200 k. 

üzümü 
kçekmece gölü balılı: avlamak haklq 

elik tül, ipekli ve pa~uk\u ve yünlü meMucat 
a tuvalet, tıbbi mustahzar ipek çorap v.s. 

aç. art. 

paz. 
aç. art. 

1 

aı__~yzn-• !!P_.__ *-*------

* * * Alsanacak deposuna 31-5-942 tarihine kadar gelecek tahmi· 
•n 15.000 Ton Kömürün tabliye istifi ile oundan 10000 tonunun 
ıhmili işltri mecmuu (4950) lira muhammen bedel üzerinden açık 

iltmeye konulmuştur. ihalesi 12·8-941 günü saat 15 de Alsancalı.:ta 
letıı:ıe bina!ıında komisyonumuzca yapılacafmdan isteklilerin (371.25) 
ralık M. teminat makbuz:lariyle muayyen vakitte Komisyona ıelme· /i lazımdır. Şartnamesi işletme Kaleminde rörülebilir. 

Konya Nafıa MUdUrlUğUnden: 
Konya - Meram yoiunun Silodan itibaren şebrt dofru 2 km. lik 

&rende yoluna muktezi Dereköy, Tutlu ve Akçeşıne ocaldnından 
llafların ihraç ve nakline ait 5 bin liralık keşifname açık eksiltmeye 
Onulmuştur 

~ Muvakkat teminat 375 liradır 
~ Eksiltme 6.8.941 tarihine tesadüf eden Çarşamba iÜnü aaat 15 de 
lafıada müteşekkil komisyonca yapılacaktır 
U işe ait keşifname, şartname ve sair evrak her ıriln nafıa daire· 
nde her güo görülebilir 

Talipler kayıtlı bulundukları ticaret odaıı vesikalariyle şimdiye 
adar yapmış oldukları işleri gösterir vcsikaler.iyle birlikte ihale afi. 
inden 3 .. r k d • 

'k 
1 

gun evve ıne a ar Vilayet makamına müracaatla ehliyet 
:: a arı almaları ilan olunur. 

- --== s ·: 
Mahrukat, Benzin, Makina =yağları 

. . Ankara Belediyesinden: 
• 1 - Otobüs tdaresi ibtiy · .. 
IOtÖr yağt 00 beş gün .. ~Cl lÇIQ alınacak olan (25) ton kışhk 

mu etle açık eksilt k. ı t 
ı 2 - Muhammen bedeli (1.tSOo) liradır meye onu muş ur. 

ıl 3 - Teminat (937) lira (50) kuru"t · 
l 

... ur, 
4 - halesi 8·8-941 Cuma jÜnü saat 11 d 

ımesini görmek ve bedelsiz almak istiyenleri: ~apıla_ca~md~n şart
nıine ve isıeklilerin de 8·8-941 Cuma günü saaı°r gün kencumen ka: 
· · d · · k 'f ona adar usulu ııresın e tanzım edeceklerı te lı mektuplarını Beled' D . . 

nt klc' D · • E - . ıye aıreaınde 
11 eşe ıl aımı ncumene vermelerı. 

* • • 1 - Belediye ihtiyacı için alınacak 0
1aa (1992) kilo valvalin 

tı on beş güıı müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (1195) lira (20) kuruştur. 

.,. 3 - Teminat (89) lira (64) kuruştur. 
't - Şartııame ve evsafını görmek ve bedelsiz almak istiyenlerin 

".,ı•r ll:Ün encümen kalemine ve isteklilerin • de 8-8-941 Cuma günü 

f'::!ı l0,30 da Belediye Dairesinde müteşekkil Daimi Encümene müra-
dıf •rı. 

lst. 3cü icra Çemberlitaş 
Sok. No. sa 

Asma Fıdanlıkları SAK 
İııt. Defterdarlığı 

Vezir lıaıı 29-31-7-41 9-

11 
14 

Evsaf ve şartnamesi komisyonda her ırün ırörülür. 

(DEVAMI DÔRDÜNCO SAYFADA) 

( inhisarlar U. MOdOrlOğünden : l 
lst. Gümrükleri Başmüd. 

> 

---2L-

Kımk Belediyesinden : 

5·8-41 
5-8·4 l 

29-7-41 
5-8-41 

13 -

13 =l ..-------·------------------------JJA 
Cinsi Miktarı 

-----
Bira kasast 5000 adet 

1 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 5000 adet bira kasası şartname 

Cins 
ve evsafı 

Miktarı 

Kilo 
Tutan 

Lira Kr. 
M. Teminat M. 

Lira Kr. 

Linyit kömürü 85000 1062 50 79 69) 
Makine Y!'ITT 550 275 00 20 63) 
Silindir yağı-Vakom· 365 237 25 17 80 ) 

ihalenin 
şekli 

Pazarlıkla 

Belediyece 21-7-941 tarihinde pazarlıkla alınacak yukarıda nev'i 
ve miktan yazılı ._alzemeye talip çıkmadığından 31-7-941 Perşembe 
günü saat 15 e bırakılmıştır. Taliplerin belli olan gün ve saatte aşa· 
ğ'ıdaki hususatı gözönünde bulundurarak : 

1 - Nümuneleri ile birlikte yukarıda belli edilen muvakkat temi
natlariyle Belediye Encümenine kanundak,i \arifat dairesinde müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

Bursa Belediyesinden : 

ve nümunesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır . 

, 2 - Pazarlık 5-8-9.U günü saat 9.30 da Kabataşta Leva:z.ıın Şube-
' 1 sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır . 
! 3 - Şartname Lev.ızım Şubt'sinden alınabilir. 

1 4 - isteklilerin pazarl ı k için tayin olunan gün ve saatte 0'o 7.5 
t güvenme parasiyle birlikte mezkur Komisyon:ı müracaatları lüı:umu 
1 bildirilir, (6257) 2-3 , 
i 
1 

! 

* * * 
1 - Şıı.rtnaınesi ıuucibiuce 10000 kı. birinci nevi «Prima Saaz• 

hüblou pazarlıkla satın alıuacaktır. 
2 - Pazarlık 8·8-9tl Cııma günü saat 9.30 da Kabata1ta Levaz\m 

Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi sö:zi.i ıreçen şubeden bedelsiz temin edilebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan fÜn ve uatte % 75 

güvenme parasile birlikte mezkur Komisyona müracaatları. 
(6297) 2-4 4488,50 lira muhammen bedelli Belediyemize ait benzin ve yat 

ihtiyacı eksiltmesine talıp zuhur etmediğinden 10 gün temdit edile· 
rek eksiltmenin 31.7 .941 perşembe giinü saat 15 de Belediye Encü· 

men;nde yap•lacal!:• ilan olunu<. · i 4605 liralık 

Resim masası ve tabure 
eksi itmesi 

Müteferrik 

• Çamaltı Tuzla MUdUrlUğUnden : 
Tuzlamız ihtiyacı için mübayaa olunanacak 6 adet hayvanın ihale 

günü olan olan 14.7.941 pazartesi talip çıkmadığından 1 ay müddetle 
yeninden pazarhğa konulmuştur, lstelı:lilerin ~4.8.941 per.,embe jünü 
saat 14 e kadar Müdürlü~ümüze müracaatları. 

ı 

ı 
l 
1 

f 
~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~! 

E:.rzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 
Harta Umum MUdUrlUIUnden: 1 

Hbta kıtası erlerenin ihtiyacı için ' kalem erzak aç1k eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedel tutarı 4850 lira muvakkat teminatı 363 lira 75 

kuruştur. · 
Eksiltıne 7 ağustos 941 perşembe a-ilnü saat 10 da Ce~ecıde 

ta satın alma k.Ômisyonunda yapılıcak ' ır. . 
isteklilerin şeraiti öfrenmek üzere her gün ~e ek.sıltmeye 

ıün ve aaatte teminatlariyle komiıyooa ı•lm•l•rı. 

Har· 

belli 

i 

' fırı 

Güzel Sanatlar Akaaemisi Arttırma ve Eksiltme 
KomisyonunJan 

ı - Güzel Sanal'ar Akademisi için evsafı şartnamede ya:ı.ılı • 50• 
d t ekmeceli ve dolaplı resim masası ve ·50• tabure yaptırılacaktır. 
aeç ,.. .. C l 

2 _ Bu işe aıd mün•lcasa 30.7.941 tarihinde saat on oaortte a~a -
otlunda Yüksek Mektepler Muh&1efoecilifinde toplanacak komisyonda 

açık eksiltme usulile yapılacaktır. . .. 
3 _ Yapılacak işin bey'eti umumıyesının muhammen bedeli 

•4605· ·muvakkat teminatı c3-45• lira c38• kuruştur. 
4 _ Bunlara aid şartname ve resimler bedelsiz olarak Akademi 

ldaresinf:ien alınabilir . 
5 _ Eksiltmeye iştirik. edeceklerin 941 Ticaret Odası vesikaları 

ve ruhsat ilnvan t~zkercleri vo maranıoz fabrikası sahibi oltlukla
rına dair vesikalarını sözü geçen günde saat on dörde kadar kouıis· 
yona tevdi eylemeleri lizıındır. (5561) 4-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 

A oıuoications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Tt 

Pri1 Caution. Lieull'. d'adiudication et du 
estimatif provisoire Cahier deıı Charges Jours Heures 

~-·~----------_-_--,!J 
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

lstanbul Kız öıretmen Okulu Sabnlrna 
Kemlsyonundan : 

Muham. bed. İlk. temiııutı 

_E_r_za_k_1_n _c_in_s_i ____ M_ı_·k_ta_r_ı __ ı_ir_a_Ic_r. ___ lir_a ~ İs 1 
Ekmek 3800 4f'ı55 349~tr se 

4-8-41 15 - '_E_t ________ ı-12_0_0 ___ 5_;_8_2 ___ 4_33 65 •rine 
___../ li 

<. c nah 1&ctaons•R6paratlon·Trew. Publlce·Mat6rlel de Conetructlon· Cartogrephle 

Repar. "bitisse ecole secoodaire Sivas Publique 748 58 Dir. Travaux Pub. Sivas 
12"8"41 14 - Tavuk ve hindi_e_t_i--1-90_0 ___ 1_1_8_7_5_0 ___ 8_9_0_6___ "iu ın 
11-8-41 14 - _./b. 

Repar. bitisse Ecole Secondaire B"şiktaş Publique 2392 49 180 - Dir. Trav. Pub. lst. 
Trav. terrassement et transport terre a Şehzadebaşı • 3590 - 269 ıS Com. Perm. Municip. İstanbul 

pres Cine Ferah 
Constr. maiıon penale Pli cach. 15448 97 11~8 67 Procureur Cen. A~rı 11-8-41 15 -

14-8·41 11 -
2-8-41 il 30 
2-8-41 12 30 

12-8-41 10 30 

Coostr. chauısee et trav. d'arts sur route Adına-Kozan > 29398 - 2204 85 V.layet Seyhan 
Modification conıtr. balilse Gre a ıre 3014 4G 226 10 Com. Ach. Milit. Eskişehir 
Constr. pavillon • 30648 60 2301 35 > 

Conıtr. escalitr rue Tnşan a Hacı Bayram Publiquo 3257 74 2« 33 Municipalite Ankara 
12M8·41 11 -

2-8-41 10 -
Coustr. lieux d'attente pr. autobus Pli cach. 10504 75 787 85 > 

Conıtr. ecurie pr. chevaux d'etalon (aj.) 9900 - Dir. Etable Konya 
l ıt;C&ıLb <.t.in l"&ı~• et J t. a.ıft'ıace&.li(l&ıe•·lntuun er.I• Senllarlrea·Fournlture pour Hopltaux 

Coton Hydropbile: 3950 le. Pli cach. 6320 - 474 - Com. Perm. Municipalite İstanbul 11-8-41 15 -
11-8-41 14 -Produib pharmaceutiques: Hl lota Pli cacb. 43185 - 3238 88 Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

" • 44 lota 
Tıousse medicale: lCOO complets (cah. eh. 248 P.) 
Produits pharmaceutiqucs, articles sanitaires et de 
, pansement 
Proauits phırmaceutiques et articles sanitaireı 
Sulfate ti'alomioe: 5.6 t. 
Naphtalioe: 3 t. 

Hablllement-Chauasuree· Tlasua·Culra 

Toile rouae: 2000 m.- id. verte: 2000 m. 
Etoffe pr. habits: lOOOCO m. (cah. eh. 1550 P.) 
Etoffe pr. capote: 3000CO m. (cah. eh. 50 L.) 
Confection hı.bits d'hcmme: 59 completı et pr. 
1 femmeı: 6 complets 
Habits ele trnail en lin: 20 complets 

> 33241 -
• 49475 -

3700 -

Gre a ııre 37785 °' 
Publique la t. 310 -

> le k. 1 15 

Publique 2600 -
Gr~ a gre lem. 3 10 

• le m. 3 50 
) 975 -

Gre a irc 

Ameublement poıu Habltatlon etBureeux-Y.eplaeerl• ete. 

Table: 5 p.- armoire: 5 p. Gre i rr6 

Travaux. d'lmprlmerle·Papeterle·Fournlture de Bureaux 

lmpreasion reriatres: 3500 p. 1700 -

T raneport·Chargement-D6chargement 

Transport materiel: 1000·1500 t. Gr6 a ir6 3375 -
Transport beiı de constr. 

Combuatlble - Cerlturent • Hullea 

Boiı de sapin sec: 43 t. 
Boiı: 540 t. 
Eharl:ıon crible: 280 t. 
Charben liııoite: 420 t. 
Coke: 2000 t. 

Publique 

Publique 
Pli cacb. 

• 

> 

> 

• 

7560 -

5938 50 
154133 50 

Petrole: 120 bidons - Berıı.ine: 1020 biJons 
Coke: 4747 l.· charbon cribl~: 425 t. 
PHrole: 500 bidons Gre i rre 
Benzine: 938 bidonı 
Bois de ebene: 75 t.- id. d'urme: 60 t.· boiı 

reı-ineux: 1.5 t. {aj.) 
• Huile d'ete pr. moteur: 2 t. 

• 

» • ,. 25 t. Gre a gre 
Benzine: 918-978 t. (cah. eh. 1956 P.) 
Muout en vrac: 1960 t. 

B9iı: 1440 t. 

Dlwere 

Autobuı ou camionnette 

• 

• 

Airuillcs pr. chau1Settu: 3350 p.· robinet pr. l'eau Gre 1 rre 
de Terkos: 80 p.· tuyau en plomb: 50 p. 

Fil a coudre: 300 k. > 

Aarafe ır.: 600000 p.· id. petite: 1900000 p. • 
Articles pr. veie·Decauville et pr. repar. cylindres > 

et camions, pieceı de rechanae pr. cylindre et di· 
vera autrcs inıtruments reodesiques 

Vitrcs colorees: 91m2 • 
Ciment: 120 t. (aj.) 
Pierres parquets: 300000 p. Gre i gre 
Poeux: 41 p. • 
Sable et cailloux: 150 m3 

3150 -

960 -
12500 -

391200 -
198704 80 

21600 -

le k. 10 -
7230 -

33619 43 

546 -
3720 -

22500 -
12177 -

Articleı de voirie: 14 lots 
Cloua: 643716 p. 

Gre a gre 

Courroie de ventiilateur: 1200 p. 
Provlalone 

Beurre: 25 t. 
Oirnonı: 162 t. 

Pli cach. la p. O 01 
Gre a gri 8840 -

Gre a ıcro , 

€aisse H.pata 
2493 08 • 
3710 63 Com. Acb. Min. Def. Nat. Auk. 

Hôp. Reıional Balık.esir 

5667 96 Com. Perm. Municip. lııtanlaul 
Municip. Mersin 

285 75 Coaı. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

195 - tere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

) 

12-8-41 15 -
12-9·41 11 -
12-8-41 15 -

4-1-41 14 -
8·8·41 15 -

11-8-41 11 -

11 
73 12 Mioistere Douanes et Monopeles Ank. 

12-8-41 11 
29-7-41 11 

• 3-8-41 
30-7-41 15 -

Vilayet Ankara 31-7-41 15 30 

- - Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaıa 30-7-41 15 -

255 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 1-8·41 15 -

253 12 Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. ll-i-41 14 -
1654 - Chef Rtoviv. Exploit Foret Etat Düzce 8·8-41 14 -

- - Dir. Comptabilite Particuliere Sivas 
567 - Com, Ach. Milit. Yalova 
504 - Com. Ach. Milit. Eskişehir 
441 - .. 

4515 -- • 
445 39 Oir. Ecole Noru.ale Ga:ı:i Ank. 

11560 02 , 
Com. Aclı. lntenJ. Milit. Ankara 

• 
236 25 Vilayet Ankara 

72 - Municipalite Anlcara 
937 20 • 

19398 - • 
Com. Acb. Command. Base Navale 

Marmara a lzmit 
1'20 - Com. Ach. Milit. Trabzon 

31-7-41 1~ -
12-8·41 16 -
12-8-41 11 30 
16-8-41 11 -

• 16-8-41 12 -
13-8-41- 9 -
11-8·41 1J -
~9-7--!J 15 -
2~-7·41 15 -
31-7-41 15 30 

1-8-41 10 30 
1-8-41 10 30 
1-8-41 10 30 

31-7-41 15 -

31-7-41 11 -

Com. Ach. Ministere Def. Nat. iusqu'au 5-8·41 - -
Dep. Marit. 

....... - Com. Acb. lntend. Marit. Kaaımpaşa 30-7-41.15 -

225 - Cem. Ach. lntend. Milit. Tophane 
542 25 

2521 46 Oir. Trav. Pub. lst. 

81 90 lere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 
279 - Municip. Ankara 

1608 50 • 
913 28 • 

4-8-41 15 30 
4-8-41 14 30 

29-7-41 1 t -

18-8-41 11 -
1·8-41 10 30 
1·8-41 10 30 
1·8-41 ro 30 

S. A. T. d'Electricite Ank. iuıqu'au 1·8-41 
Com. Ach. Gendarmerie Ank. 6-8-41 11 -
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 11·8-41 11 -

• 1326 - ) 4-8-41 15 -

2944 - Com. Ach. Milit. Diyarbakır 
1458 - Com. Acb. Milit. Kau 

12-8-41 11 -
11-8·41 16 -

ır sej 

_T_o_z_v_e_k_es_m_e_şe_k_e_r ___ 3_9_o_o ____ ı_ss_-ı _____ 1_41 ~larda ~ 
6930 2235 50 167 66 ıe hu Kuru erzak 

.:::___/ buçu 

1!150 18ı0 136 50 _./ Bu p 
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Beyaz ve kaşer peyniri 

1300 2300 17~~tan 
~~---------------------- at ın 

Sade ve tere yaiı 

Yumurta 19500 ......_ 487 :>O 36 ~6 e 
------------------------"-...../ sı Yil 

Zeytin yağ' 
Zeytin tanesi 
Sabun 

700 
1700 

500 

595 >ent 
680 1 H 37 edılm 
250 illet. 

ite y 

15.lS Baok~ 
---------------------------..../ elı 

Silivri yoiurdu 
Süt 
Kase yo~urdn 

1700 
2300 
:l300 

4/6 
460 
184 

ııw 

84 
llıvayl 

P•rk1 
ve iCJ 

dırıın 

_..;edilın 

Kuru ve yaş meyve 2'..!465 4277 25 320-7')-- Ke 
----------------------..:...::____/ Para 

M ııham. b. tık t,-i'llle v 
lira kr. lir• ~ ••ı, 

5186 50 388 'fite R Yaş sebze: 22 knlı-m, 10850 kilo, 292~0 
Adet esı 

-----------------~~--~~ya 
İstanbul Kız Ü2"relmen okulunun muallim ve pansyon kısııııl' kal 

yukarıda miktar ve adet ve tahmin becfelleriyle ilk temiııatı ette 
yiyeceklerden yalnız et ve yaş sebze kapalı sarf ve diierlet' Bey 
eksiltmeye konmuşlur. yuka 

Eksiltme 13. 8. 1941 çarşamba ıünü saat 11 de İstanbul 1'1' rıy1 
retmen okulunda toplanan komisyonda yapılacaktır. lsteklile}.va 
teminatlarını belli ıün ve saatten bir iÜn evvel Beyoilu 1 han 
caddesinde Liseler Muhasebecılı~i veznesine yatırarak: teminıt ıyer 
buzlarını ve 1941 senesine ait Ticaret Odası veıikalurını ilo ı.ı la k 
me.zkılr Ô~retmen ok.uluodaki ~omisyona ıelmeleri ve teklif ııı"l'ak.111 
larını eksiltme ıaatındo bir saat evvel tevdi etmeleri. teııv 

isteklilerin şartnameyi okul ldaresiııaen ıörüp okuyabilee'nnd 
ilan olunur. rbıy 

•arlıı 

Hadımköy Aakert Satlnalma Komlsyonund•" t ve 
2:>00 liralık patlıcan, 2500 liralık ayşekadın fasulye, 5,0 1' li 

kuru incir, 550 kilo ceyiz içi, pazarlıkla satın alınacaktır. ffıhc v 
rin 30. ı .94 l gunü saat 14: 16 araımda Hadıınköyünde eıki kO;.ya 
lık bahçeıindeki askeri satııı alma komi~yonunda bulunmaları· ~l el 

ı e 

I lıüı 
Topkapı Maltepesindeki Satanalma Kemlaronaırt nal 

Bin ton kuru fasulya kapalı zarf usulu ile saltıı alınacaktır· Be 
Muhammen bedeli 270,000 liradır. ıml 

Şartnamesi her l'Ün T•pkapı MaltepcsinJe ıukeri satın alııt'in 
misyonunda ıörülebilir. · ahn 

Euiltme 5.i.941 sah iÜnÜ ııaat oa beşte Topkapı Maltepe Jlir, 
alma komisyon binasında yapılacaktır: Eıcsıltme kapalı zarfla fEy 
caktır. t b 

Muvakkat teminatı 14550 liradır. 
Teklif mektupları 5.Ş.941 sah gunu saat on beşte kadar fl11 irn 

at ma komisyonuna verilecektir. 
Şartnamenin yukarıda istenilen ve~ikalar muvakkat teminatı~ ıes 

d "f . . . '· l kt lla utu zar ıçerısıne ... onu aca ır. 

Fasulyalar toptan ihale odilebilece2'i ıibi ayrı ayrı taliple res~ 
ihale edilecektir. pr 

lU 

Ba 
Kayseri Maarif MUdilrlUiilnden : lbaı 

Pazarören köy enstitüsü ve buna bağlı eğitmen kursu içio , 
milcdarı yazılı ekmefin 18.7.941 tarıhınde yapılan eksiltmesind;;da 
çıkmadıtından yeniden ihale~i 6 atustos 94 l çarş,mba ıüoiİ z 
de Kayseri Maarif Mudürlüğü binuında kapalı zarf usulile 1 
laktır. .duı 

istekliler bu işe ait şalnameyi Maarıf Müdürlütünde ıörelıl/v 
ihale içio ticaret oda11 veıikası talep edilecektir. Kapa1Jı4<.ü 

en geç ihale saatinden bir saat evveline k.ıd<Ar maarif dair ı.zl 
Alım Satım Komisyonuna verilmelidir. 
Cinsi Miktarı Beher kilosu 

Kilo Kuruş 
Teminatı 

Lira 

Ekmek 280000 12 2520 

lmtiyaz Sahibi ve Y azt İşleri Direktörü: ISMAIL G1Rl
1 

Buıldıtı yerı 0 MUaekaae Metbaaa1,, l•tıııl>ıaJ 


