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ABONE ŞARTLAR! 

Türkiye için 
Aylı2'1 

• 
• 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
_12 Ayhğı 2700 

- SAYISI 5 KURUŞ 

Günü geçon nnsbalar 
20 kuruştur 

·---------~ 
Urnum Tüccarları 

licaret Vekilimizin 
kıymetli heyanatı 
l'' 

EKONOMiK HABERLER 

Yeni pirinç Fiyatlari 
Ticaret Vekaletinin tebliği : 

ve Müteahhıtlerı 

u A 
lnşaat-Tamıra!-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Çanakkale Nafıa MUdUrlUğUnden 

mes 

iDAREHANE vo MATBAA 

Gnlata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLARI 

ldıırehancmizde ıörüşillftr 

Telefon: 49442 

Posta kutu.su No. 1261 

ili -\il 

eki Organıdır 

Mukavele ,eksiltme, bayındırlık itleri a-enel, huıuıoi ve fenni 
şarınameleri, proje keşif huUisasiyle buna müteferri diğer evrak 
dairesinde görü1ecektir. 

Muvakkat teminat 110 lira 30 kuruştur. 

ıcaret V k'I' . l . F tııı e ı ımız zmır uarı· 
ın küşat • . k -re d~ resmını yapma uze· 

"clt'~ıı şehrimize gelmiştir. Bay 
(1 ... ~ Yarın Bandırma yolu ile 

Ankaradan bildiriliyor; 

29 sayıh Koerdinasyon kararı· 
nın birinci maddesile Ticaret 
Vekaletine verilmiş olan salahi
yete istinaden memleket dahilin· 
de pirincin önümüzdeki mahsulün 

İkinci defa olarak kapalı znrf usulile eksiltmeye konulan iş 
Çanakkale Balya yolunun 57 t-500- 67+ 200 kilometreleri arasın
daki 9700 metrelik kısmın tamiratı esasiyesidir. 

isteklilerin en nz bir taahhütte 1006 liralık bu işe beazer it 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara iıtinaden iı
tanbul Vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil a-ünleri ha
riç 3 güa evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odaaı 
vesikalarıyle gelmeleri. 

... ıre 'ııf dıkt gı ec"k ve bir knç gün kal 
ııer ~n sonra tekrar şehrimize dö· 
l<ı c Ankara ya a vcet edecektir. 

Yınetli T· k'l ' . ' . ıey h ıcaret ve ı ımız 'ızmır 

Ye~ 1 tı hakkında izahat veı irken 
nı ii .. 

ıtıtı . lum, İncir ve zPytin mnh· 
Yln trınıh:e dair çok kıymetli be· 
bey •tıa hnlunmuşlardır. Biz bu 

a1 natı aynen dercediyoruz: 
' t . ltın rnırde üç gün kadar kalaca• 

~~l ~~ müddet içinde ticaret ve· 
ikt•etını alakadar eden muhtelif 

ISad· • l 
lac 1 ış er üzerinde meşgul o· 
lar l2'ıtn, Tetkik edilecek mevzu· 
llıa~rasında bilhassa bu senenin 

sulu ol · · - - 1 • ih an ıncır ve uıuın erın 
tacı . B 'k' ~ b meselesı vardır. u ı ı 

te~bsulun ihracı hakkında alfnan 
tinı lrleri yerinde tetkik edece· 

ne lrı ~alum ~lduğ'u üzere b~ se· 
Çe cır ve uzüm rekoltelerı ge-

n sen 1 k l' İt'b . eye nazaran ıem a ıte 
1 •rıl d !ilik e daha yük~elt hem e 

a":ar bakımından daha boldur. 
la ıca ihracat mnllnrım1zdan o· 

n ii ~ 
Pi ıuın ve incirlerin hariç 

• idıakile birlikte mer' i olarak 
müstahsil mıntakalarında azami 
satış fiyatı aşağıda gö.sterilmiş 
olduğu veçhile tesbit olunmuş· 

tur: 

Bursada karakılQık nev'i 35 
kuruş, Kastamonuıta marstelli 
nev'i 30 kuruş, Antalyada Mısır 
nev'i 29 kuruş, Seyhan "e Ma· 
raşta yerli nev'i 27 kuruştur. 

Bu f ıyntlar, fııbrikadn çeltik· 
lenmiş, parlstılm1ş unsuz pirin· 
cin çuvalsız olarak bir kilosunun 

azami fiyatlarıdır. 

Bu mıntnkalarda istihsal oln· 
nan diğer nevilerin ve sair baş· 
lıca istih~al m11ıtakalarının istih· 
sal nevilerinin azami fiyatları 

birinci fıkrada ~österilen esas 
fiyatlara kıyasen mahalli fiyat 

mürakabe komisyonunca tesbit 
olunarak Ticaret Vekalet ine tek· 
lif edılecektir. 

1 

Bu işin ke~if bedeli 20799 lira 90 kuruştur • 
İhale 1.9.941 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 te nafıa 

müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır 
E.kııltmeye girebilmek için taliplerin .ı.560 liralık muvakkat te

minat vermeleri ve ihale gününden en az üç gün evvel Vilayet 
nıakamına müracaatla alacakları ehliyet vesikası ile 941 yılı ticaret 
Odası vesikasını Komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 

Talip olanlar bu işe ait k.eşif ve şartnameleri nafıa müdürlüğün· 
de parasız olarak görebilirler. 

Teklif mektupları ihale günü saat 14 e kadar Komisyona ve· 
rilmiş olması şsrttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Pendik istasyon Veterinerlllinden 
420 (dört yüz yirmi} lira bedeli keşifli hayvanat için portatif 12 

adet parmaklıklı seyyar kotranın inşaıı açık eksiltmeye konulmu1tur. 
1 EylOl 19H tarihinde ihalesi yapılacakhr. Taliplerin keşifname ve 
krokisini görmek için her gün sabahları Pendik istasyon nteri· 
nerliği .. e müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Belediyesinden: 
Galata köprüsunün açılır kapanır dubasının içinde bulunan 

benzin deposunun tamiri ııçık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve ite
deli 2175 lira 80 kuruş ve ilk teminatı 163 lira 18 kuruştur. Keşif 

Konya Nafıa MUdUrlUğUnden ve şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlütü kaleminde (Örülebilir. 1-
Konya erkek ortaokulunda yapılıı cak tamiraat ve tati lata ait 

1 
hale 2.9.941 Sah günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 

:l4960 liralık iş 12.8.941 den J.9.941 pazartesiye kadar kapalı zarf ı Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz 
usuliyle eksıltmeye çıkarılmıştır. t gün evvel belediye fen işleri müdürlütüne müracaatla alacakları fenni 

Bu işe için muvakkat teminat 1872 liradır. ehliyet ve 941 yılma ait Ticaret Odası vesikalarile ihale g-i\nü mllay· 

Eksiltme 1.9.941 pazartesi günü saat 15 de Nafıa dairesinde mü- yen saate Daimi Encümende bulunmaları. 
teşekkil homisyon tarafından yapılac!lktır. lı 

Bu işe ait keşifıtarne, şartname vcsair evrak her gün Nafıa Mü· 
düdüğünde görülebilir. 

Taliplerin teklif evrakları meyanında inşaatı fenni cihetlerini de-
' ruhte eylediğine dair bir yapı fen adamının taahhütnamesini Ticaret 

Odası vesikaıını ve şimdiye kadar yapmış oldukları işle ri ve bunla· ' 
rın bedellerini gösterir vesikalariyle birlikte ihale gününden en az f 
üç gün evvel Vilayete müracant ve alacaklnrı ehliyet \•esikasını tek
lif mektuplarını ile beraber zarf içinde koymaları ve ihale günü saat 
14 de kadar Nafıa Müdürlüğüne vermeleri veya vakf inde posta ile ' • 

Ankara Belediyeainden : 
Ankara şehrinin muhtelif sokaklarına parke kaldnıın döıemesi iş 

15 gün müddetle açık eksiltmete konulmuştur. 
Muhammen bedeli 9296 liradır. 
Teminnt 697 lira 20 kuruştur. 

~Yasalarda lİ. yık olduğu ,ekilde 
-~··~anması çin alakadarlarımıza 
iti 1ıtıı dikkat ve ihtimam göster· 

teri · · 

Pirinç istihsal mıntakalarında 

olan fiyat mürakabe komisyon· 
lan bu sene Aendi mıntakaların
da mahsulün tangi tarihte idra· 
kine başlanabileceğini Ticaret 
Vekaletine bildireceklerdir· 

1 
1 
1 
1 
ı göndermeleri ilan olunur. 1 

Şartnamesiyle keşif cetvelini ve projesini görmek ve 47 kuru~ 
mukabilinde almak istiyımlerin her gün encilmen kalemine ve iıtek· 
lilerin de 29. 8. 941 cuma günü saat 10.30 da belediye daireıinde 
müteşekkil daimi encümene müracaatları. 

b·1 l •çın icap eden bütün ted-
t Ct' " 

"e . 1 kararlaştıracağız. üzüm 
ın · tin cırdcn bnaşlı:a bu sene zey-

c,~ lllahsulüniin de çok mebzul ola· 

•uı~ ~nlaşılmaktadır. Zeytin mah· 
Ya~ nun f aılalığı bittabi zeytin 

11 rekolteaiuin de yüksek olma
ıe nıt_lenıin edecektir. Bu itibarla 
.,,Y_ın Yağlarımızın da bu seneki 

h ııyeti geçen seneninkinden da
a ey· l 1 o acağını ümit ediyoruz.> 

* * "' 
•öt~a~ın Vekilimizin bu kıymetli 

erı he • . . . d' k b' 
ıxıtı· d pımızı sevın ırece ır 

._., lil eh telakki edilebilir. Eğer incir 
ltrd ıuııı reko\ temizin diğer sene· 
ibr e olduğu gibi bu sene de 

acına • k• . d'l . 
ıu ım an temın e ı mesı 

rctil E 
dif e g e bağcılarının bekle-
dil~ ınenfaati iktisadiye elde e· 

•~sc b 
11 'h ' u geniş ziraat mıntaka-
E Ya edilmiş olacaktır. 

e'- sa,en beş altı cins mahsul ile 
ıtoııo ' k 

illin rnı ve zirai hayatlarmı tat-
tin c Çalışan Egeliler için bu 5-6 
§ey~ ınahsul onların hemen her 
tna~ dernektir. Egenin başlıca bu 
ta.ıı .sullere istinat eden ihracatı 

zıın ed' ld'k . cir 1 ı ten sonra artık ın-
• Ü2:ÜQı • l d • 'L inık. , pıyasa arın a ıstı..rar 

lı_ .... 
1 
a~ını elde etmek kolaylaşır. ... r ı . 

hiç 5ın kutu ve çuval meselesi de 
Çu ~~-~hesiz ki hal olunmuştur. 

n,.u bu 'k· f h • . ıtııtr f 1 ı zar ın e emmıyetı 
•ene ~ 11 kadar Önemlidir. Geçen 
tnc u hususta ne müstahsil ne de 
ti. ~-r fazla bir s1k1ntı çekmemiş· 
dah· ıcaret Vekilimizin bu sene 

1 Zarf · · •in ışınde sıkmtı çekilme· 
e nıa • 1 

illa nı o acak tedbirlerin alın· 
sına h' 

hesiıd· •ınmet edecekleri şüp· 
ki ır. Zeytinlerimizin bu sene· 

telcol• · · · Çok . •esının fazlalığı haberı 

Son mahıulden elde kalan pi
rinçlerin şimdiki halde azami 
fiyatlarının tesbitine lüzüm gö· 
rülmemiştir. Ancak. fiyatların 
seyrinde bunu icap ettirecek va· 
ziyet hanl olursa gelecek mah
sul fiyatlarının derhal tatbikine 
geçileceği alakadarlara bildirilir. 

Sökede ilk pamuk 
Sökeden bildiriliyor: Geçen se· 

ne 2500 dönüm pamuk ziraati 
yapılmıştır. Bu sene 20 bin dö· 
nüm nraziye pamuk ekilmiştir. 
Fakat dört bin dönüm kadar yer 
tavında ekilmediğinden tohum 
çıkmamış ve buralara yeniden 
susam ve darı ekilmiş veya na
das olarak boş kalmıştır, 

Nisanda ekilmiş olan pamuk· 
ki ardan, Mustafa Selçuk isminde 
bir çiftçi ilk toplanan 60 kilo çi· 
ğitli pamuğunu Söke pamuk sa· 
tış kooperatifine ilk pamuk tesli-

matı olarak göndermiştir. 
Pamuklar noımal ve çok iyi 

evsaftadır. Tellerin uzunluğu 31 
m/m, sağlam, parlak ve iyi oldu• 

ğu görülmüştur. 

saydı şüphe yokki zeytin yağını 

120-150 kuruş arasında almaya 
mecbur kalac11ktık. Hn ne kadar 
zeylin rekoltemiz hakkında itiba· 
ri bile olsa resmi bir rakkam ve· 
rilmiyorsa da mahsulün fazlalıR'ı· 
nın tehakkuk elmesi bize güzel 
ümitler vermektedir. 

Diyarbakmr lakin MUdUrlUAUnden 
Erzurum Doğu KooperaUf111den: Knzası Köyü Ev adedi Tip Keşif bedeli lhale Teminatı Şekli 

Doğu inşaat kooperatifi taıafından Erzurum'da muhtelıf tipte 150 I L. K. tarihi saati L. K. m\lnakaıa 

adet ev yaptırılacaktır. Merkez Postoğlu 110 lX 70436 30 25.8.941 10 5282 73 kapalı z. 
Yaptırılacak evlerin keşif bedeli 1063624 lira 80 kuruş olup kapalı , Şamami 120 IX 63771 60 25.8.941 10 4782 88 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. ___ ----- -----
Eksiltme 10.9.941 çarşamba günü saat 16 da Erzurum belediye 230 13ıı207 90 10065 61 

dairesinde toplanacak kooperatif idare heyeti huzurunda icra edi- Diyarbakır merkez kazasına ba2'h Postoğlu ve Şamami köylerinde 

lecektir. bu sene yapılacak olan IX tipten cem'an 230 göçmen evi ve diter 
Bu işe ait evraklar şunlardır: köyler meyanında 14.7.941 tarihinden itibaren 30.7.941 tarihine ka-

Binanın planları, mahal listesi, ölçü tarzı listesi, fenni şartnamesi, dar kapalı zarfla münakasası ilin edilmiş ise de bu iki köye talip za• 
vahidi fiyat listesi, hülisai keşifleri, bayındırlık ışlerı genel şartnamesi, hur etmemiş olduğundan 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 
eksiltme ş.utnamesi ve mukavele projesidir, 40 ıncı m:ı d<lesi mucibinc-c n 15 gün müddttle \'~ kapalı nrf usu-

Talipler yukarıda yazılı evraktan müteşekkil dosyaları 25 lira mu· lile yeniden münakasaya çıkıırılmasına karar verilmiştir 
kabilinde Erzurum doğu inşaat kooperatifinden tedarik edebilecekleri Talip olanların ihale tarılıi olan 25.8.9·H tarihine milsadif Par.ar· 
gibi üçüncü umumi müfettişlik nafıa müşavirliği odasında da tetkik tesi günü saat 10 dan evvel teminat akçeleri ve vesaikilo birlikte 
edebilirler. Diyarbakır lskan Müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaat et· 

Taliplerin münakasaya iştiriilc edebilmeleri için aşağıdaki şartları meleri ilan olunur. 
ha: z olmaları lazimdır. 

45658 lirA 74 kuruşluk muvakkat teminatı Erzurm belediye vezne· 

sine yatırdığına dair makbuz ve yahut kanunen muteber bankn mek- ı 
tubu ibraz ~tmesi, 941 yılmda ticaret odasmdn kayıtlı olduğuna dair 
vesika ibraz etmesi, inşaat yaptığına dair vesika ile koonperatif idare 
heyetine müracaat ederek münakauya iştirak edebilmek için vesika 1 
alması ve ibraz etmesi, yukarıda yazılı bu işe ait evrakları görüp 1 
münderıcahm temamen kabul ettiğine dair ımzalaması, 2490 sayılı ka· 
nuna uygun olarak hazırlayacakları teklif ınektuplarını vaktinde tev
di etmeleri. 

Keşif B. ilk T. 
10,000 750,00 

lstanbul Belediyesinden : 

Eyüp kazası dahilindeki yollardan Zalpaşa, Boya
cı, Bahariye ve Kalenderhane sokaklarını adi kal
dırım ve parke inşaatı. 

6344,40 475,83 Beyaz • Koska yolunun sağ tarafından istimlak 
edilen binaların aıolozlarınıo nakli iş. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyarr aıat, Hastahane Lvz. 

T. H. K. Gen al Merkez Başkan'ıfından: 
Havacılık dairesi sa~lık işleri ihtiyacı için alınacak 86 kalem hbbt 

ecza ve malzeme, açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi, 3 eyh11 
941 çarşamba günü sut 15 le Ankara'da Türk Hava Kurumu genel 
merkez binasında yap1lacalthr. Muhammen bedeli 2913 lira 53 kııruı 
muvakkat teminatı 218 lira 52 kuruştur. İstekliler, ihale günü komis· 

yon da bulunmalıdırlar. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat va Malz.) 

Devlet Demiryolları ve Llmanlar1 ı,ıetm• 
Umum MUdUrlUGUnden: 

Muhammen bedeli 15.950 lira olan Manyetolu telefen ve santral 
ları 2.10.1941 perşembe g-ünü saat 15.30 da kapalı :ı.arf usulü ile 
Aokarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1.196,25 _Hral_ı~ muvak~at taminat ile 
kanunun tayin etliği vesikaları ve teklıflerını aynı l'Un saat 14,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

d scvı nd' . 'd' . k ahili . . ırıcı ır. Zeytın gere 
kıını 

1 
ıstıhliık gereks,. ihracat ba· 

a ında .. . 
ruı n uzerınde önemle du• 

•cak b' 8 ır nıahsuldur. 

faı\; s~ne fnzla zeytin yetişmesi 
\ihs 1.rnıktarda zeytin yağının is~ 

a ı de k . • 8s.g0 k me tır. Zeytin yağının 

Mahsul noksan olmadıkça zey· 
tin yağı için endişeye mahal kal
maz. Bittabi fazla mahzul fiyat· 
ların da tenezzülüne sebep ola
caktır. Ticaret vekilimize kıymet
li müidelerinden dolayı teşekkür 

Keşif bedellerile ilk teminat miktarları yukanda yazılı işler ayıı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve 
Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 2. 9.941 salı günü 
saat !4 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
mekbuz veya mektuplarını ihale tarihinden sekiz gün evvel Belediye 
Fen işleri Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 
yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Dai· 
mi Encümende bulunmaları. 

lstanbul Nafıa MUdUrlUfiünden 
28.8.941 perşembe günü saat 15 de İstanbul Naha Müdürlüğü 

Eksiltme Komisyonu odasında 1470.65 lira keşif bedeli Kadıköy 

3 üncü ortaokul tamiri açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Şartnameler parasız olarak ft:n~aracla malzeme dairesinden Hay
darpaşada tesellüm ve ıevk şeflı~ınden dağıtılacaktır. 

• • • Muhammen bedeli 24,545 lira olan 23 kalem muhtelif Ampul
ler 1.10.941 Çarşamba günil saat 15 de kapal. zarf uıulile Anka· 
rada ldaıe binasında satın ahnaeaktır. 

Bu işe gir .ııek iıtiyenlerin 1,840,88 liralık muvakkat teminatı 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayui l[iln ıaat H 
de Komiıyou Reisli~ine verınelari lizımdır. ~i, et uruşa fırlaması da gösteriyor 

er bu ıene zeytin fazla olma· · 

ederiz. 
LGtfl Arif KENBtR 



2 MONAICASA GAZETESi 

Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
------------------------------------------------------------------------------

Clnıl Şekli Maham. bed. 

Al MUnakasalar 

l•t••t. Tarnlr•t. Nafıa lflerl, Malzeme, Harita 

Sıvu·Erzinoan yola arasında yap. tamirat 
Zara Mrk. yap. ilk okul inş. 

Çaoak.·Balya yolu aruında yap. tamirat: 9700 m. 
(temd.) 

Zeki Dundu ilk ekol itinası ta•iri 

aç. eks. 
kapalı z. 

aç. eks. 

4808 88 
28791 77 
20799 98 

843 66 

Teminat Milracaat yeri 

361 - Sivas Nafıa Müd. 
2160 -- , 
1560 - Çanak. Nafıa Mnd. 

lzuıir Viliyeti 

GllnO Saat 

28-8-·U 15 --
5.9.41 15 -
1·9-41 15 -

1·9-41 11 -

nltluk elektrik nntörü. Muhammen bedeli 1750 lira kati teıııiıı•· ~~ 
t 262 lira 50 kuruş olup pazarlığl ıaat 11.10 da yapılacaktır. Ilı 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
Jandarma Gn. Kom. Ankara Satmalma Kornlay nund•~ 

Bir çiftine kırk kuruş fiyat tahmin edilen 42,500 çift yün eldite' 
1.9.941 paıartdıi ıünü saat 15 te Aokarada komiıyonumuzdP k•P'b 
zarf eksiltmesile alınacaktır. Muvakkat teminatı 1275 liradır. Nüıııoıı' ...., 
komisyonumuzda rörillür. Şartname Ankara ve lstanbul J Sa. Al.1'°' ı 
la~ndan parasız alınır. lıt ek~ilerin eksiltme zamanında bir saat e~ it~ 
velıne katlar kapalı zarf teklıf melttublarını komisyonumuza verınelefl , 

ilı 

Deniz Levaz•m Satmalma Komleyonun:!an = 

Tahmin edilen mecmuu bedeli 22,000 lira olan 80000 metre A~1 

rikan bezinin 18 Atustos '41 Pazarteıi günü saat lS de p:ızarlıkl' 1 . 
eksiltmesi yapılacaktır. a 1 

ilk teminatı 1650 lira olup şartnamesi her i'Ün mt>sni saatl,ıı 
içler, Kllnlk ve lspen9lrart elit Heetehane Lvz. 

Tıt.bi ecza ve malzeme: 86 kalem 
Haıarat öldlricl mayi: 500 litre 

aç. eks. 
kapalı z. 

2913 58 
11900 -

211 52 T. H. K. Gen. Mrlc. Ank. 
825 -- a. O. Yolları Haytiarpaşa 

3-9-41 
2·,·41 

15 _, 

15 30
1 

dahilinde komisyondan alınabilir. 

isteklilerin belli ıün ve saatte Kasımpa,ada bulunan 

hazır bulunmaları. 

1 M. M. Vekllell Satına ima Koml•renundan: . 
15 38 !eher metre~ine 70 kuruş tahmin edilen 125,000 metre tek ' , 

l!lektrlk Hava•azı·Kalerlfer (Tesisatı ve Malzemesi) 

Umum midürlllk otiasında tesis edilecek eparlörlü kapalı z. 2500 -
direksiyon telef•n teıiıatı 

187 50 B. O. Yolları Ank. ve Haydarpaıa 
Sevk Şefliti 

17-9-41 
~ yazlık elbiselik bez pa:ı:arlıkla satın alınacaktır. ihalesi 20.8.941 ÇJ' llı.ı 

Men•ucat. Ellılae, Kundura Çama,.,, w. s. 

Er fotioi 5000 çift 
Beyu römlelıt: 20 ad. 
ençelik kösele: 3.2 t. 

p 

kapalı z. 
aç. eks. 
paz. 

Moltlre, aaaro ve ev ••raaı, Mu .. mba Hah v.s. 

çifti 8 -
150 -
k 3 70 

3000 - lzmir Lvz. SAK. 
11 25 Burııa Belediyeıi 

1736 - Tophane Lvz. SAK 

1-9-41 16 -
28·8·41 ıs -
19-8-41 ıs 30 

şamba rünü saat 10 da Ankarada M. M. V. Satın alma komisyoıı11 e 
d• yapılacaktır. Kat'i teminatı ll,2SO liradır. Evsaf ve şarto•ıııf ..,'-
438 kuruıa kamisyondan alınır. Taliplerin kanuni vesikalarile bt oıı 
vakitte komisyona ıelmeler. 

- ~ 
latanbul Levazım Amlrllil Sabnalma Komlayonundl" 

Mobilya yap. aç. eks. 105673 -

Ker••te, Talata ve aalre 

Meur tahtaıı 25 m 3 aç. eks. 1500 -

- - C. H. P. Genel Sekretorliti Ank. 

112· - Ank. Nümune Hast. 
2~::: :: ] 

_ _I 

Beher kilosuna 450 kuruş tahmin edilen 500 kilo kııdar kfeP 
kayışlık köıele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 19.8.941 salı f8 

saat 14 de Tophanede Lv. imirlifi aatınalmıı komisyonunda y•P111 i 
caktır. Kati teminatı 337 lira 50 kuruştur. lsteklilerin belli vakii~ tıı 
komisyona relmeleri. Urt. 

~.94 

Ankara Beledlyealnden : ~ N•kllf•t. Bo9altrna, YUkletme 

Kereste nalr.liı 200 m 3 
Poata na.leli 

• • 

aç. ekı. 
> 

> 3150 -

o-iekirdağ lsltin Müd. 
Teldrdag- P. T. T. Müii. 
Erzurum P. T. T. Müci. 
lzmir Lvz. SAK 

18·8 41 
25-8-41 

27-8-41 
18-8-41 

15 _, 

15 - ' 1 

. o.tobüı mü.st~hdemleri için .. yap~ırılncak maalcasket 212 ta.katıl ;.ı~:~ 
bııe ıle 212 kışlılt palto 15 ıun müddetle ve kapalı zarf uırntıyle ltı J 
siltmeg-e konulmuştur. ~1 il11 

15 30 ara nakliyatı: 1000 t. 

W.ahntkat, Benzin, Mekine r•lları v. s. 

Maden kömilrl: 1~ t. 
Odun: 230 t. 

aç. eks. 
kapalı z. 

360- 27 - Bursa Belediyesi 
517 50 Jandarma Genel Komut. SAK Ank. 

28-8-41 15 _ I 
3-9-41 15 -

Muhammen bedeli 9328 liradır. ~t· 
Teminatı 699 lira 60 kuruştur. 11 

ihalesi 29. 8. 941 oılmı ıüoü saa~ 14 te yapılacağından şart~ 
me ve nümünelerini rörmek ve bedelıiz almalc istiycnlerin her 1 
encümen kalemine müracaatları ve isteklilerin de ihale güoU 0 Jat, 
29. 8. 941 cuma günü saat ona kadar usulil dairesinde tanziaı ,5 
cekleri teklif ınektuplarını b"ledıye d-tireıinde müteş~kkil daiaıİ 1 

Mlteterrlk 

8eyrir ve katır nalı yap. demiri eiheti 11ker!yeden paz. 
verilmek (bere : 9729 rlyim. 

Yalar ıapu 46~6 ad. , 
Balıaumu: 2 t.·afaç çivi: 800 k.·kapıiil: 3240000 ad.· • 

torok raptiye: 864000 ad. 
Kamyon tamiri: 4 ad. 
Belediye tanzifat hayvanları nallama ve mıhlama iti aç. ekı. 
Tesiıat levazımı (temci.) paz. 

llraak, Zahire, Et, Sebze, w. •· 

Patatea: 16.8 t.·domates: 9.8 t.·patlıcan: 12.6 t. 
karpuz: 14 t. 

Sadeyajı 3 parti içer bin kilo 
Sadeyatı: 30 t. 

• 20 t. 
K. ot: 1200 t. 

paz. 

> 
, 
> 

• 
Sadeyaflı 20 t. • 
Tue fasulye: 44.3 t .. patlıcan: 44.3 t.-demates: 142 t. > 

·kabak: 44.3 t.·bamye: 10.8 t.•yeıil biber: 4 t. 
Karpuz: 25 t. > 

!.kmek: 11 t.·koyun eti: 600 k.·dana eti: 7,5 t. (temd.) 
Zeytin taneıi: 6 t. 
Sacleyatı: 15 t. 
Makarna: 10.7 t.·4ehriye: 2 t. 
Tereyagı: 2.5 t. 
K. fasulye: 10 t. 
Patatea: 12 t. 
Balpr: 15 t. 
Maraf pirinci: 10 t. 
Nohut: 6 t. 
Saman: 100 t. 
Ekmek: 10-50 t. (temd.) 
Sıfır eti: 15 t. (temd.) 
Sıfır etl: 22 t. 
Ekmek. et yaf, pirine, yoturt aalata v. s. 

(8 MUzayadalar 
Davar ankası 
DUlcUn ankazları 

paz. 
kapalı z. 

> 

• 
aç. ekı. 

• 
> 

• 
> 

pu. 

paz. 

aç. art. 
> 

1233 84 

600 -
10930 54 

48000 -
31800 -
90000 -
31800 -

k 8 35 
k 1 63 
k o 59 
k 2 10 

1700 -
1260 -
2400 -
3600 -
630-

3000 ~ 

k o 33 25 
k o 35 

500 -
200-

Tophane Lvz. SAK 

92 54 > 

• 

M.M. V. SAK 
45 - Bursa Belediyesi 

820 -1 rıhiurlar U. Müd. 

3600 -
4770 -
6750 -
4770 -

Hadımkiy Cıvarında Muhaköyünde 
Ask. SAK 

Hadımköy Aık. SAK 
Trabzon Aılc. SAK 
Erzurum Ask. SAK 
Trabzon Ask. SAK. 
Erzurum Ask. SAK. 
Kars Ask. SAK 

21-8-41 14 _I 
1 

19-8·41 °14 30 
25-8-41 14 30 

20·8·41 
18-8-41 
29·8-41 

18·8-41 

18-8-41 
21-8·41 
19-8-41 
18·8-41 
19-8-41 
20-8-41 

15 -
10 30 

ı 

14__1 
ı 

14 -
10 _ ı 
11 _ ı 

11 - ' 
10 30

1 

15 - ! 
Hadımköy Eski Komut. Behtesiodeki 19-8-41 

Ask. SAK 

t 
14 --, 

lımir Esrefpaşa Zührevi Hast. 
315 - Tophane Lvz. SAK 

1833 75 lst. Sıhhi Müesseseler SAK. 
562 - lst. Liseler SAK 
394 - > 

25-8-41 
19·8-41 

1·9-41 
4.9.41 
4·9-41 

12 -
15 - · 
15 -
11 -
11 -

127 50 Silifke Jandarma 
94 50 • 

180 - , 
270 - > 

47 25 > 

Okul Tabur Komut. 27-8-41 
27-8-41 
27-8-41 
27·0 -41 
27-8-41 

9-
9 30 

10 -
10 30 
11 -

225 - lzmir Belediyesi 
412 50 T. H. K. Genel Mrk. 
374 - Harta U. Müd. 
577 50 Ank. Jandarma Genel Komut. SAK 

Beden Terbiyesi SAK Ankara 

31 50 Vakıflar U. Mild. Aok. 
15 - lzmir Belediyesi 

1 .9.4 le kadar 
21-8-41 15 -
18·8·41 15 -

2-9-41 15 -
22·8-41 lS -

18·8-41 15 -
29-8·41 16 -

Şartnameler paraau: olarak Ankarada Mal?:eme Dalrulnden, 1 
Haydardaşada TesellQm ve Sevk Şeflttinden dağ'ıtlacaktır. 

• • • Muhammen bedeli 13.055 Ura olan 40 kalem muhtelif pamuk 
H ipek iı:ole bakır bobin telleri 2.10.1941 perıembe günü ıaat 15 
te kapalı zarf uaultle Ankarada idare binuında satın alınacaktır. 

29.8.941 cuma ıünü hizalannda yazılı saatlerde Haydarpaşada Gar 
binaıı dahilindeki komiıyon tarafından pazarlık uıulile satın alına· 
caktır. 

Bu lfe firmek iıtiyenlerin 979,13 liralık munkkat temioatla 
kanunun tayin ettifi vesikaları ve tekliflerlnl ayni pn aaat 14 e 
kaclar komiıyoo reiılitine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler par11ız olarak Ankarada malıeme dairesinden Hay· 
darpqada teaellüm n ınk ıefliA-inden dağıtılacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin her grupun hizasında yazılı kati te· 

minat ve kanunun tayin ettiA'i vesaildo birlikte pazarlık K"iluü ıaa· 
ine kadar komisyona milracaa tleri lazımdır. 

Bu işe aid tartnameler komilyonda parasız olarak dağıtılmak· 

tadır. 

cümene vermeleri. 

Merzifen Askeri Sabnalma Komisyonundan: 
Aşafıda cins ve milttarları yazılı 4 kalem erzak ve teçhizat it 

ddeleri karşılarındaki dahilinde münakasa ile alınacaktır. ~ 6 Zl 
isteklilerin keluni vesaik ve teminatlariyle birlikte belli guıı te 

taatte Ko. müracaatları. ~~.il~ 
Şartname ve nümuneleri komisyonda ıörülür. " 
Cinsi Miktarı Muhammen B. lılc teminat 

kilo lira lira kr. 
9000 166S 124 88 

Pirinç 24000 10080 756 00 

Er çizmesi 300 çift 427 50 

Er fotini 5000 42500 3187 50 

Aekert Fabrlkal•r U. MUd. Merkez Sabnalm• 
Komleyonundan: 

ihalenin Muh. 
Malzemenin cinsi ve miktarı tarihi 
43000 metre haki renkte ke· 26.8.941 14 

bed. Kati tem. şart 
Lira Lira. l(urO 

n, ıoo 9,sıo s6° 
len kuma~ 

Altı kalem ve ceman 1100 26.8.941 14,30 39,400 5,910 

3,,97,5 ı34 

8,5SO 26' 

adet grafit pota 
16020 adet elektrik isbit baş· 

lığı 

1000-lSOO metre mikabı ce· 

26.8.941 15 26,650 

26.8.941 15.30 S7,000 
l'e 

viz tomruğu t , 

50 ton Bor yağı 26.8.941 16 25,000 3,750 . 
Cins ve miktarı yukarıda yazılı malzeme hizalarında gö.tle~ıı 1 

gün ve saatlerde Askeri Fabrikalar Umnm Müdürlüğü merkeı e 
alma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektır. Muhammen bed Qı 
rile kati teminatları ve şartname paraları hizalarında gösterilir· 

P. T. 1'. Umum MUdUrlU§Und =ın 
Kumaşı idareden verilmek suretiyle mıa kasket 200 takırıı ~t İııh 

ve nakliye memuru elbisesinin maa malzeme dikişi eksiltmeye ~ ~~Ilı' 
mu~tur. . rt 

1 

Moha'?men. be~el 2.000 lira olup, muvaltkat teminatı 150 lı': laı 
Hususı ve 1darı şartoatneler her giln P. T. T. Ümumi Mil tıt 

Lwazırn \lüdürlüfün:ien ve lstanb 1 Ü nuıni Depo Ay, ıııoh•' e 
finden alınabilir, 

lhale 1-9-941 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Evkaf , 
tımatıın asma katındaki dairede Levazım Müdilrlüğüode nıilt0f a, 
komisyon huzurunda icra kılınacaktır. .ııs 

Mobilya, Büro ve ev eşlası, Mujamba, Halı v. s. 
C. H. P. Genel SekreterllOlnd en : 

• • • Muhammea bedellerlle miktar ve nııfları •fAj"ıda yazılı 2 
ır•p •alzame ve •ıra ber Jnıp a7rı arrJ ihale edllınık Cbore 

Bir aded üç fazlı mütenavib cereyan için 32 KW ve 380-220 
voltluk elektrik motörü muhammen bedeli 1400 lira kati teminatı 
210 lira olup paıarlıfı 1aat 11,05 te yapılacaktır. 

Bir aded üç fazlı müteoavib cereyan için 40 KW n 380-220 

1 - Adana, lzmit, Çankırı ve Kayseri Hallcevleri için te. 
1 

• 

lona koltuklariyle kütüphane mefruşatı ve lzmit gazino mobıl1 

& 
samı yaptırılmaları ayrı ayrı aç1k eksiltmeye konulmuştur. 



.\ .. 
ıa· •1< eksilt . 

hlotıu• d •De Vd ıbale lstanbul C.H.ft. Vilayet İdare Heye· 
ıııı:_ n alci bi d k · 

Müteferrik 
"141dif p nasın a omısyon huzurunda 28·8-194ı ta· 

tJ ' l'•hınin e:~~ınbe fünü saat ıs te yapılacaktır. 
ılen bedeller : 

Ankara Levazım Amlrllfll Satı~alma Komisyonundan : 

Adana 
İzmit 
Kayseri 
Çankırı 

33387 Liratılır. 
32717 > 

21663 > 

17906 " 

o L .... Bu· 10S673 •l ış için "h 
er it '"•'da C 1 zar ~dilen projeler, ıartnameler ve diğer n· 
~ l\aYseri CH.P. Vilayet idare Heyetine, Adana, lzmit, Çnn· 

l . .H.P · Vilayet idare Heyetlerine müracaatla röril· ı 
.. ,lıtıı 

eye İştir•'-
a.. edenler bunları makbuz mukabilinde alabilirler. 

._ı 

~· 
a işler' 

" 
1
' Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

t, P. T. T. Umum tJ UdUrlUöUnden: 
Y 3,soo ~ 

e ko•ul tıusha &asılacak elan P. T. T. Dersrisinin tabı ek· 
h,ttırn nıuştur. 

en bedeli 3.000 lira olup muvakkat teminata 225 lira· 

' , ~e ait 
ilden ve ~artaanıe her gün Ankarada P. T. T. levazım mü· 

~ 

le 2.9,941 stanbulda depe ayniyat muhasipliğinden alınabilir. 
'-ttıa. k t •alı il'Ünü saat 16 da Ankarada evkaf apartıma
Otı htıı a ındaki dairede levazım müdürlüğünde müteşekkil 

Urunda icra kılınacaktır. 

P~ saira 
o ~ 
\t -t, ~ 
·ı~ •i h Urnune Hastahanesi Başheklmllllnden : 
1 tıı· ''lt:zir t h 
-~de Vt a tası ebadı beheri bir metre boyunda kesilmiş • 

9 
t teın· 2,S kahnlı2tnda Miktarı .ô mikip tutarı 1500 lira 1 

· 41 8.lat•nat 112 lira 50 kuruş ihale şekli açık ihalenin tari· 
._ n" ıs tc. 

.lılı 26\ltnune hastanesinin 941 yılı ihtiyacı için yukarıda ev· t 
1Pltrirı nıetre mikip mezar tahtası eksiltmeye konulmuştur. 
'ı'-k\ııızıYe~i yıl ticaret odası vesikalariyle teminat mektebu 
1• arıyle birlikte yazılı ıün ve saatte komisyona müra· 

lııalllelc 
r her iÜn hastane idaresinde rörülebilir. 

ftada nt'" Erzurum P. T.T MUdUrlUğUnden 
.b~htr ıc~te~a?ilen üç ~efer ve gidiş sreliş bir sefer aayılmak 
tı ı.ııı erı 300U kılo ağırlıklı işlediği müddette kamyon iş· 
o •nla d 'aaa.ı • r a araba ve kızakla nakhyat yapmak ve Hasan· 
a:ı,lillc Eleşkirt Karaköse Diyadin Dotu Bayazıt Sürbehan 
~c liittı Ubaınak ve buralardan da posta alıp vermek ve bu· 
a:zır ~~u kadar kamyon kamyonet ve diğer vesaiti daimi su. 

il.dudu ~ Uoınak ve taahhüt bir sene devam etmek şartiyle 
. 'diltce~ altı Beziri'ah mer,keziyle Erzurum merkezi ara.ı;ında 

''ı 1 Çıtr .:SSOO lira aylık muhammen bedelli mükeffel posla 
1.1 'diJ~,t~.lbba günil saat 15 te Erzurum P. T. T. binasında 
51 1 'fia ek ~ıerc 13.8.941 den itibaren 15 iÜn müddetle ve ka
l i l •ılt J P trin ll:leye konulmuştur. 
ı llla,1111 ~ez~\&r a-ünde ihale zamanından bir saat enel teklif ı 

a~dtai h~~-•syona vermiş olmaları ve 2490 No. kanunun J2 j 
!&tttıt. ukurnüne tevfikan icap eden vesaiki muhtevi ltulun· f 

art 

'"'tı ' tt ftt::v•kkatesi 3150 liradır. 
ita I> 1' 1 anlamak ve daha fazla izahat almak istiyenlerin 1 

.. T. 
nıüaürlüküne müracaatları ilan olanar. f 

~~!!!!l!!!!!!l!!!!l!!!!~!!!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!~~l 
~ Makina yagları 

6b 
1cdiy, ih . Ankara Belediyesinden: 

91 • ~tında tıyııcı için alınacak olan 892 kilo ıcreı ya~ına istekli 
'11ıı· n ek~ilt · "l?ll?le mesı oo gün uzatılmıştır. 

.. J Ilı ' n ded r p· t 1 1lııt 16 r e 1 624 lira 40 kuruştur. 
11aıııeain· ır~ 83 kuruştur. 

s5 kıılenıi 1 iOrınek ve bedelsiz almak istiyenlerin her gün en· 
,"le dairen? ve isteklilerin de 19.8.941 sah günü saat 10.30 da 
' . Sete~ınde ınüteşekkil daimi encümene müracaatları. 

tef 1•tcltli 'Ye ihtiyacı için alınacak olan S080 kilo kalın motör 
11htınıne Çıltınadığ-ından ek:ıiltmesi on ıün uzatılmıştır. 

d t~i n bedel' 25 e t ııat 190 . 1 42 lira ~O kuruştur. 
tıırıınes· . lıra 69 kuruştur. 
ltateıni ını iÖrmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her gün en· 

Ylc d•iren~ ve isteklilerin de 19.8.941 salı günü saat ı0,30 da 
tq• •ınde -1Yt ihr ınuteşekkil daimi encümene müracaatları. 
hç•kı:ııadı~Yacı için alınacak olan 5080 kilo ince motör yatına 

.... ~ınıııen btnuan ekıiltmesi 10 iÜn uzatılmıştır. 
"'l ed l" 2 llııt 19 e 1 540 liradır 
ttıı o li 5 . 

1 11 1l'ıesini !• O kuruştur. 
; cl?line v io~aıek ve ltedelsiı almak istiyenlerin her gün encü· 

t d•ire . e ısteklilerin de 19·8·941 salı ıünü saat 10.10 da 
sıade müteşekkil daimi encümene müracaatları. 

Pazarlıkla 300,000 adet tıış düğme ve 50 kilo ambalaj kiiğıdı &a· 

tın alınacaktır. 
ihalesi 19.8.941 sah günü saat 15 dedir. 
Nümuneler her gün satıııalma komisyonunda görülebilir. 
Taliplerin tahakkuk edecek fiyat üzerinden °o 15 kati teminatla· 

rile satınlama komisyonuna ielmeleri. 
* • • Paı:arhkla 6 adet dosya sandığı satın alınacaklır. 

İhalesi 18 8.941 pazarttsi günü saat 15 dedir 
Taliplerin tahakkuk edect>k fiyat üzerinden kanuni teminatlariyle 

birlikte satınalma komisyonuna müracaatları. 
Evsafı komisyonda her gün görülebilir. 

lstanbul Beledlyesinden 
Karaağaç müessesah buz fabrikası için yaptırılacak 100 adet buz 

kalıbı açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 1700 lira ve ilk 
teminatı 127 lira 50 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdür
lüğü kal~miode görülebilir. lhale 2.9.941 salı günü saat 14 de Dai· 
mi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
t11pları ve 941 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale riinü muay· 

yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 
••• 

Tesisat levazımı alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Beden Terbiyesi Satanalmıa KOmisyanundan : 
Umum müdürlüğün Etimesgut'ta açmış oldufo gençlik efitmen 

kursuna devam eden talebelerin sabah kahvaltısı. ö~le ve akşam 
yemt>kleri 1 eylül 1941 sabahından 31 teşrinievel 1941 ak~~mı~a 
kadar olmak üzere 22 ağu'ltos 1941 tarihinden saat ı5 te Yenışehır 
İzmir cadtlesindeki beden terbiyesi umum müdürlüğü binaaında satın 
alma komisyonun huzurunda açık ehiltme ile ihale edilecektir. 

Talebe başına günde verilecek erzak miktarı aşağında ynıhdır: 
500 gram ekmek 
300 gram et 
70 gram yağ 
350 gram yaş sebze kuru olurs 150 G.) 
J 50 gram pirinç 
100 gram şeker veya şekerli maddeler 

500 gram süt 

Bunlardan başka yoturt. salata gibi müteferrik gıdalardan biri. 

Kahvaltı: 
Her sabah çay veya ıüt, beyaz peynir veya zeylin, 
Bu esaslar dairesinde hazırlanacak yemeklerin listesi, şünlülc kalo· 

risi 4000·4200 arasmda olmak üzere kurs müdürlüğünce hazırlanarak 
bir hafta evel müteahhide verilecektir. 

Eksiltmeye iştirak edeceler. muhammen beddin yü1de yedi buçu
ğu olan (240) lirayı muvakkat teminat olarak vereceklerdir. 

Eksiltme hakkında daha fazla malumat almak ve izahatlı şartna· 
meyi görmek isteyenler 20.8.941 tarihinde itibaren her zaman satın 
alma komisyonuna müracaat cdeblirler. 

Yemek, kurs binasındaki tam tesisatları mutfakta piıirilecektir. 
Yemek· ve mutfak takımı ve levazımı kurs müdürlüğü tarafından bir 
makbuz mukabilinde müteahhide teslim edilecektir. 

çorlu Askert Satlna\ma Komisyonundan : 
Beş bin kilo kesme makarna pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 

ı9·8-9.ıı salı günü saat 15,30 da Çorluda askeri satınalma komisyo

nunda yapılacaklar. Kati teminatı 270 liradır. 

Yassıviran Askert Satlnalma Komisyonundan: 
60,000 kilo patlıcan, 8000 kilo bamye, 10,000 sivri biber, fiyat· 

ları pahalı görüldüğünden 19·8-941 salı günü. saat 15 de Hadımköy 
civarında y nssıviranda askeri satınalma komısyonunda pazarlıkla sa· 
hn alınacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

lstanbul Komutanhlı Satınalma Komisyonundan : 

Teklif edileı1 fiyat pahalı rörüldi1ğünden 232 ton patates 19.S.941 
salı günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaldır. 

Muhammen bedell 30!60 lira olup kati teminatı 4S24 liradır. 
Şartnamesi her gün komisyonda rörülebilir. 
Patatesin Anadolu ve Rumeli cihetine ait olanları ayrı ayrı ta· 

tiplere de ihale edilebilir. 
lstelclilerin belli ıün ve saatte Fındıklıda satın alma komisyonuna 

gelmeleri. 
"' ıı:"' Eksiltme günü isteklisi çıkmıyan aşağıda cins ve miktarları 

yazılı yaş sebzeler 20. 8. 941 çarşamba ıünü saat 10 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 134S5 lira olup kati teminatı 2018 lira 26 ku-

ruştur. 
Şartnamesi her güo komisyonda görülebilir. 
lsteklile.rin belli gün ve ı.aatte Fındıklıda satın alma komisyonu· 

na relmeleri. 
Miktarı Mubammee bedeli 

Cin!li kilo lira kr. 

Patlıcan 44000 4400 

Domates 31300 2ı9ı 

Ayşe kadın fasulye 44000 5280 

Bamya 11000 1320 

Sivri biber 3300 264 

r 4nl(a - 1 
s~lılizc ait ra ~·:•T. MUdUrlUAUnden . . 

ıı: Yapılan eksiltmoine talip çıkmıyan 199500 kilo patates 19.8.941 
"' . salı günü saat 11,30 da pazarlıkla sahn alınacaktır. 

l>O lit motorlu nakil vasıtalarının 941 yılı ıhtıyacı olan 
lllcn b rde benzin kapalı zaıf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. i 
llat e eli 31"0 d E'- ·ı llı\j Og 9~ı -ı muvakkat teminat 985,50 lira ır. ~sı tme 

dtirlüıı.ü ~erşeınbe günü saat ıs te Evkaf Ap. 1. katında 

Muhammen bedeli 23940 lira olup kati teminatı 359 ı lirndır. 
Şartnamesi her gün kemisyonda görülebilir. 
lsteltlilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satın alma komisyonuna 

ırelmeleri. 
''•t 6 ınuz b T ı· 1 • l 14 ınu ayaa komisyonunda yapılacaktır. a ıp erın o 

Cti. p e kadar mühürlü teklif mektuplarını komisyon reisine • • * Beher kilosuna 53 kuruş fiyat tahmin edilen 10 lon koyun 
· ostada vukubulacak ıecikmelerin .kabul edilmiyeceği ilan eti ı.9.94ı pazartesi scOnü saat 16 da kapalı zarf usulü ekailtme ile . 

1 
ihale edilecektir. 

Şartnamesi her gün komisyonda görnlebilir. 
Muhammen bedeli 5300 lira olup ilk teminatı 397 lira 50 kuruıtur. 
isteklilerin belli günde en geç saat 15 • kadar teklif mek· 

luplarını kanuni vesikaları ile ltirlikte Fındıklıda satın alma komis· 
yonıına vermeleri. 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

( inhisarlar U. Müdüj:lüğünden : "I. ... __ _ l 

(1 

1 Paşabehçe fabrika,nızıo yeni inşa olunan binaya naklı" dol • 
·1 t d •L• l ayı 

sı e e arı.ıı.ıne üzum hasıl olup lcapalı zarfla y ı L ·ıt . . . apı an e.ıı.ıı me· 
sıne tahbı zuhur etmeyen tesisat Levazımı ı ki ı 

k 
pazar ı a a ına· 

ca hr . 

2 Muhammeo bedeli .ı0.930,54 lira 0 • 7,5 muvakkat teminatı 
820 liradır. 

3 - Pazarhk 29.8.941 g-ünü saat 10,30 aa Kabataıta Levar:ım 
Şubemizdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve müfredat listesi sözü ıeçen Şubeden alınalıııilir. 
(7158) 1-3 

•.··~ - ' - ' H '. " ... - .·•· ·--· itı ·,:~· ;;..., ..... ·. . ·' . . t ·- . . . ., .... Nftra·~-veKaıe inden' . . . . 

ı2.8.94ı Cuma günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekaleti hina· 
sı içinde Malzeme Müdürlüg-ü odasında toplanan M<alzeme f:ltsiltme 
Komisyonunda •5000> beş bio lira keşif bedelli muzayyak havı' ileti 
ve teferrüatının tamiri ve nevalcmnın ikmali işınio pazarlıkla eksilt· 
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelsiz olarak Malzeme Mü· 
dürlüğünden ahnabilir. 

Muvak.kat teminat «375» liradır. 

b
. 1!~tekliJerirı _muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesailde 
ır ıde aynı run ve saat 16 da Komisyonda hazır bulunmaları li· 

zımdır. (S441) (6998) 2-:2 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Alafranıa nallara mahsus muhtelif boyda yeai yüz elli hin adet 

nümuneleri gibi Mustad marka mıh Taksim Ayaspaşadaki Kooaisyo· 
numuzca 20 Ağustos 941 çarşamba g"Ünü saat 15 de kapalı zarf ek
siltmesilo satın alınacaktır. Mıhların ust üste beherinin mub,mmea 
ltedeli • bir .o kuruş ve ilk teminatı beş yüz altmış iki lira elli kuruı· 
tur. Şart kağıdı ve nümuneler her fÜn Komisyonda g"Örültbilir. İs· 
teklilerin lstanbul Levazım Amirliği muhasebeciliğine yatıracakları 
ilk teminat makbuz veya banka kefalet mektubunu muhtevi teklif 
zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar Komiıyonumuz-

da bulundurmaları. (6630) 4-4 

lstanbul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 

Çinko 

s~ siyah 

Demir 

Camlık, köşebent 

Dört lı:öıe lama yuvarlak 

mıhlık silme 

Putrel 

Siyah çember 

Yuvarlak çubuk 

Kalay 

Çubuk 
Külçe 

Karfiçe 

Saç 

Galvanizli düz 

• <1\uklu 

410 -
402 50 

Mahrukat 

Blok 
Yerli depoda 

Krible 
Yerli depoda 
Ecnebi • 

Marinlave 

Yerli bonlcerde 

• depoda 

Tuvönan 

Yerli depoda 
bonkerda 

Kok 

Yerli fabrikada 
K:ırr.bülı: 

Sömikok 

Yerli depoda 

Petrol 

Dökme t<1ptan 

Toptıo çift teneke 

T. C .. -

ti R6.AT" 
BANKA51 

,L 1700 

120 ş; 

- ..... 1S 2S 

- - 1500 
,. Şi 

- - 2SSO 
- - 2SSO 

- - 2SSO 

20 '' 710 
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Tableau Synoptique . des Adjudications Ouvertas Aujourd'hui 1 (0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 

Prix Caution. Lieux d'adiudication et du 
eıtimatif provisoire Cahier des Charges Jours Heures 

1 
Topkapı Maltepeslndekl A kert Satınaırna ~.~ 

12.8.941 tarihinde ihalesi yapılacak 20 ton mablOt sa 
lip çıkmadığından tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. rA• 
beti % 50 tereyafı 0 'o 25 zeytioyağı 0 o 25 kuyruk yııl 1 

Adjudications au Rabais 1 

t CenatrucUona-R6paratlon-Trav. 

Rep. ı/route Sivas-Erzincan 
Conıtr. ecole primaire a Zara 

Publlca-Mat6rlel tle Constructlon·Cartegraphle 

Publique 4808 80 361 - Dir. Trav. Pub. Sivas 28-8-41 
5-9-41 
1-9-41 
1-9-41 

15 _ı 
Pli cacb. 28791 77 2160 - • 15 - ' 1~ _ ı Repar" ıur reute Çaoak .• Balya: 9700 m. (aj.) 

Rep. bltisıe ecele Zeki Dundar 
20799 90 1560 - Dir. Trav. Pub Çanak. 

Publique 843 96 Vilayet lzmir 11 

Predult• Chlmlquea et Pharmaceutiques-lnatruments Sanltalre&·Fournlture pour Hopltaux 
Produitı et articles pharmaceutiqueı: 86 lota Publique 2913 51 218 52 Dir. Gen. Ligue Aviat. T. Ank. 3.9.41 

2-9·41 
15 - , 
15 30 Liquiii; inıecticide: 500 litre1 Pli cach. 11000 - 825 - tere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 

15 3J 1!16ctrlclt6·Gaz·Chaffel• Central (lnatallatlen et Mat6rlel 
loıtall. direction telephone avec baut·parlel.I!' dans Pli cach. 2500 -

chambre Dir. Gen. 

Habltlement · Chauaaurea - Tlsaua - Culrs 

Chemi1eı blınches: 20 p. 
Claau11ures pr. ıoldab 
C air pr resaemelare: 3.2 t. 

. 

Publique 150 -
Pli oacb. la p. 8 -
Gre a rre le k 3 70 

187 50 Admin. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 
Bur. Exp. H. paşa 

11 25 Mun icipalite Bursa 
3000 - Com. Ach. lntend. lzmir 
1736 - Com. Aoh. lntend. Milit. Tophane 

17-9-41 

28-8-41 15 -
1-9-41 16 -
19-8-41 15 30 

Ameultlement pour Habltatlon et Bureaux-Taplaaerle ete. 
F abrioatioıı moultles Publique 105673 - - - Secret. Gen. Parti Rep. Pop. Ank. 28·8·41 15 -

Bela de Canabuctlon. Planchea, Charpante 

Plaocbeı pr. tombeaux: 25 m3 Pobliqne 

Tranapott - Chergement - D6charıement 

Tranıporta poıtaux 
Transport terr estre: lOCO t. 
Transport bois ele constructienı: 200 m3 
Tranıports poıtaux 

Com buatlble - Carburant • Hullea 

Charbon de terre: 15 t. 
Boiı: 230 t. 

Dlvera 
Ferrare deı aoimaux de la municipalite 
Repar. camion: 4 p. 
Materiaux d'inıtallation (aj) 
Fabrioatloıı fer 1 cheval et a mulet avec le fer iı. 

fouroir par lea autorites milit.: 9729 complets 
lride: 4656 p. 
Clre: 2.- clous en bois: 800 k. - copıuleı : 3240000 

p.· ecli11ea: 864000 p. 

Provlelona 

Poblique 

Publique 
• 

Publiqoe 
Pli oacb. 

Publique 

Gre a rre 
> 

• 
• 

Eau de kaplanlıı 100 t. Publique 
A•oioe: 146692 k.·•rre: 241655 k. (Cıh. eh. 75 P.) (aj.) -

1500 -

360 -

600 -

10930 54 

1233 84 

Lait: 12 t. Gre a gre 2040 -
Lentilleı roureı: 15 t. > le k. O 22 
Paille: 100 t. Gre i rre 3000 -
Oliveı: 6 t. Gre a gre le k O 35 
Beurre: ıs t. Pli cach. le k l 63 
Hariceb ıecı: 10 t. Publique 1700 -
Pemme de terre: 12 t. > 1260 -
Ble ooncasse: 15 t, • 2400 -
Riz de Maraı: 10 t. • 3600 -
Poiı-chiche: 6 t. > 630 -
Macaroniı: 10.7 t •• vermicellea: 2 t. Pli cacb. le k O 59 
Beurre: ~.5 t. > le k 2 10 
Pomme de terre 16.8 t.· tomats: 9.8 t.- aubergineı: 

12.i t.- pastequeı: 14 t. 
Beurre en 3 partieı de 3 t. 

Gr6 1 rr6 

> 
,. 30 t. > 48000 -
• 20 t. 

Foin: 1200 t. 
Beurre: 20 t. 

> 31800 -
) 90000 -
> 31800 -

Haricots fraiı: 44.3 t.· auberriıaeı: 44.3 t.· tomates • 
14.2 a. • courgeı : 44.3 t. - combeaux : 10 t.• 
poivre vert: 4. 

P11t•queı: 25 t. • 

Pain: 18 t.• •lando ... mouton: 600 k.- idde veau:7.5 t. -
Beurro Gre a rre 30000 
Bearre: 1040 t. • 1820000 -
Socre: 15 t. , le k O 50 
Viande de boeuf: 100 t. • ~0000 -
Beurre: 22 t. Pli cacb. 31900 -
Foinı 230 t. > 16100 -

> 7000 t. • 455000 -
Hat: 17~ t. Gr6 a ır6 12250 -

112 - Hôp. Nümune Ank. 1·9-41 15 -

3150 - Dir. P.T.T. Erzurum 27·8·41 15 -
- - Com. Aclı. lntend. lzmir 18·8-41 15 30 

Dir. Etablissement immigres Tekirdaf 18·8·41 - -
- - Dir. PTT. Tekirdat 25-8-41 15 -

27 - Manicip. Bursa 
5 t7 ~O C.A. Com. Gen. Gendarnıerie Anlc. 

28·8-41 15 -
3-9-41 15 -

45 - Municip. Bursa - 18-8-41 15 -
Com. Acb. Mio. Def. Nat. Ank. 20-8-41 

820 - C. A. Econ. Monop. Kabataş 29-8-41 10 30 
-- Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 21-8·41 14 -

92 54 ,. 19-8-41 14 so 
• 25-8·41 14 30 

127 - Com. Ach. lntend. Milit. Ankara 29-8·41 10 -
7343 -

306 -
495 -
225 -
315 -

1833 75 
127 50 
94 50 

180 -
270 -

47 25 
562 -
394 -

3600 -
4770 -
6750 -
4770 -

Dir. Ferme Elevation Merinos Karacabey 1-9-41 
Com. Acb. Command. Mil. lst. Fındıkla 19-8-41 
Com. Ach. Milit. Çanak. 22·8·41 
Municipalite lzmir iusqu'au 1-9-41 
Com. Ach. lnteod. Milit. Tophane 19-8-41 
C. A. Dir. Hygiene et Ass. Soo. lst. 1-9-41 
Command. Bataillon Ecole Jand. Silifke 27-8-41 

) 27-8-41 
• 2~8-41 

• 27-8-41 
• 27-8·41 

Com. Ach. Lycees lst. 4-9-41 
• 4-9·41 

Com. Ach. Milit. Muhaköy pres de 18·8-41 
Hadım köy 

Com. Ach. Milit. Hıdnnköy 
Com. Ach. Milit. Trabzon 
Com. Ach. Milit. Erzurum 
Com. Ach. Milit. Trabzun 
Com. Ach. Milit. Erzurum 
Gom. Ach. Milit. Kara 

18-8-41 
H-8-41 
19·8-41 
18·8-41 
19-8·41 
20-8-41 

- - C. A. Milit. dans jardio anclen Com· 19-8-41 
mand. a Hadımköy 

Hôp. Malad. Contagieuseı iı Eşrefpaşa 25·8·41 
4500 - Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 20·8·41 

• 20·8-41 
562 50 Com. Ach. Milit. Çanak. 22-8-41 

3750 - • 22-8-41 
2392 50 C. Ach. Milit. Süruç 1·9-41 
1207 50 • 1·9-41 
3412 50 Com. Ach. Milit. Gelibolu 1·9·41 

1837 5 () Com. Ach. Comruand. Mil. lıt. Fındıkla 18·8-41 

15 -
16 -
14 30 

15 -
15 -
9-
9 30 

JO -
10 30 
11 -
11 -
11 -
14 -

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

14 -

12 -
10 -
15 -
15 30 
16 -
9-

11 -
11·-
11 

' 

Muhammen bedeli 28400 liradır. 
Evaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde as\ceri sal it 

misyonunda görülebilir. kırı 

ihalesi 21.8.941 Perşembe günü saat 10 dn yapılacak11 ~ haj 
Teminatı katiyesi 4260 liradır. 1ttıı 1 j 

•ıııı 
O. Beyazıt Askeri Satanalma Kom•&y•n"" , 

Birliklerin 57000 kilo sabununa talip çıkmadığından. •le 
hnacaldır. Muhammen bedeli 45560 lira muvakkat tetı'; 
radır. PazıJrlık günü 19.8.941 salı ıünü saat 15 de yapı 1 ~ 

lsteklılerin belli gün ve saatte teminat makbuzlari)'l' 1 
müracaatları. 

-·ıy, 
T. H. K. Genel Merkez Başkanh§ınd' tıd 

Havacılık okulu talebelerinin senelik ihtiyacı içiıı~ 9 ·~ 
usuliyle eksiltmeğe çıkarı lan azı 40,000. çoğu 50.000 le 
ihale günü hiç bir istekli çıkmadığından belediye narh1 

rak tekrar eksiltmeye konulmuştur. ~ ıy, 
Eksiltme 21. 8. 941 perşembe günü saat 15 te 1'. t,r 1 

merkez binasında yapılacaktır. ıı 
Muvakkat teminatı 412 lira 50 kuruş olup şartn•111 ~ 

k . d T 111 
omısyon an parasız verı ır. tQ 

İstekliler, ihale günü komisyona gelmelidirler. 

Yalova Askeri Satınalma Komlsyen"" 
Beher kilosu 170 kuruştan 18, 000 kilo sade yağı P 1 alınacaktır ihalesi 19.8.941 Salı günü saat 15 de Y~ 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin bel 
misyona gelmeleri. ilk teminatı 2295 liradır. 

latanbul Komutanhl)ı Satanalma Koll!i•to" p 
18.8.941 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ÜÇ b aı 

eti satın alınacaktır. .
1 

k 
Şartnamesi her gün Komisyonda ıörülebilir. lsteklı e fı 

ve saatte tehlif edecekleri fiyata göre kati temtnatl•rl '-ic• 
Fmdıklıda Satınalma Komisyonuna gelmeleri. ~I 

•• 
b. 

Karacabay Merinos Yetiştirme Çlftllll MUclO 1 ıeı 
Kilosu Tuti 1 k 

Cinsi Miktarı fiyatı lira 

Yulaf 846692 9 76202 tliJ 
Arpa 241655 9 21748 1 iıı 
Müessesemiz hayvanatı için yukarıda müfredatı 11.1~ • i 

hayvan yemine talip çıkmadığından ikinci defa ek911 

muştur. . iı 
Ekıiltme 1 eylül 941 tarihine tesadüf eden par:artejl tı 

çiftlik müdürlük binasında yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 7J43 liradır. . 
Şartname 750 kuruş mukabilinde çiftlik muhaseb•51 

Teklif :ı;arfları bir saat evvel komisyona verilmesi· 
gecikmeler kabul edilmez. 

Harita Umum MUdiJrlUğUnden= ed, 
Birinci eksiltmesinde talip çıkmadığıııdan dolayı 0 

}' 

rak tekru eksiltmeye konulao 15000 kılo ınğır etinitl 4' 
me~iode de talip çıkmadıfından 24YO aayılı kanunun 
desine tevfikan pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlak 18.8.941 pazartesi günü ııaat 15 le Ank•'' 
U. Müdürlüğü binasında Satınalma Komisyonunda yoP' ' 

Muhammen fiyatı beher kilo sığır etinin 33 kuroŞ 1 il 
sinin tutar bedeli 4984 lira 50 kuruş ve teminatı 37~~~ 

Taliplerin belli ıün ve saatte teminat mııkbuztar' • 
misyoaa gelmeleri. 

Yaaaıvlran Askert Satanalma Koml•ft~ 
225 ton saman ve 450 too kuru ot pazarlıkla ' 8 

İhalesi 18·8·94 l pazartesi ıünü snat 15 de Hndınılc01 
ııviranda askeri satın alma komisyonunda yapılaca1'tıf• 
halinde ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. oı~~ ' 
900 lira, samanın kati teminatı 337,50 liradır. Talil' e ~ıh 

k . l l . '~ te omısyona r~ me en. 1 

- 1 
YUk•ek MUhendls Mektebi Satanalma l(ort', ~ 

Meklebimize kapalı zarf usuliyle 6500 kilo sadef' 
Beher kilosunun muhammen bedeli 185 kuruştur. il~, 
radır. Ekıitme 1.9.941 saat 11,~0 da mektepte yap111 

imtiyaz Sahibi ve Y a.ıı lşleri Direktörü: ISM.A1~ 
Bu.Jdıtı yerı .. MUaak••• Matbaa••"' 


