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~eYvacılığı
'~ın istikbali 
arıak olabilir 
~llrdıı 

hteUraııın . mühtelif ildi mi ve 
tdtıı lraıı 'eveklcüllorioi ihtiva 
~ti llUqt.!caları vardır. Ba mın • 

tr h • 
t f' er nevı meyva cioılerioi 

•rıbıt ' r • Esuen yetişmekte 
ltçi,~e)'vaları birer birer gö:ufea 

,k \~t'c bunların hüdayi nabit o• 
~ k ıç hır itinaya tabi tutulma· 

tQdj lı: d" • k 1 
1 1:ı· en ıne yetişme · te o • 

b~lllıııe yurdumuzu.o meyvacılık 
ı·~k odan parlak !tir iıtikbal vad· 
ht ~ ltdir • Y alııız yepılacak bir 

lrdır 1ı:· it b 
ftf r • ''. u da proırramlı İr 

P 0ıeaı hazırlıyarak iıe haı· 
' lır, 

': LUTFl ARlF KENBER 

t • * * 
it il • 

ttrj . evı ıneyvaya bol bol 
~u~ ııııı var. Her hanıi bir 

'«i Ytet iraziıi olursa olıun 
ı Cp • J h, eıı, düzü ve bayırları 

~eti~tirnıeye elverişlidir. 
, İat kı, her nerede iıteni· 

litUr trıllen meyva çetidini 
~~~ek kabil oluyor. Mese
'dc ~ :ıe alırsak koca Tür
'ilt,. zum yetiştirmeyen tek 

A . . JCtiru· k 
·'llıttilt ız. yo tur. 

diki lln asmasının henüz 
F'U

0
1t. ve yerli aım ların he

tc tra ile bulaşmadı2ı 
GtJarki Anadoluda kırka 

bl'Q çeıitleri mevcuttur. 
tttış aşka, hiç bir mevya-

>ttlc enıediti yüksek rakam· 
1~t:e bile hiç olmazsa 

ı; , i~d olmayan Alıç, muş
l.,~ıtıa. e, ır<ivem ve ıaire dağ 
"ı. 11 tneyvaları yetişmek-

>~'dolu 
'Qı lt.ı tnuz takriben yirmiye 
~ttııchanın ana yurdudur. 

- Att tkıerisi memleketimiz
~~Payaya geçmiştir. Viş
~ıt.ı' erik, kayıt, kavun, 

• cc,.11t Çe4itleri, elma, ü

•t ... ~:· fı~dık, incir, kesta
• e ııbi meyvalar ile 

rı başk ları hep kendi 
ltıı J'ttiıen tiplenfü. Eğer 
1 t'hi~Yva çeşitleri üzerinde 
~ t e Yetittikleri mınta

Clk'k 'lıil ı ler yapılır ve bun-
~~lt.:kun mert ebe iılahma 
t~ bu ~ ~cu.tların her bi
ıtr, ~k ~stıfade temin •· 

t tıyı 
1 
e~lı meyvalarımız i-

&~~İtle~ierı vardır ki, Avru· 
~l!tıaı ne taı çıkarttırır. 
Uttinı ~~h yerli cinslerin 

l t' 1> ırer birer tetkik e• 
\ııı 0tııo\ '"k 

l l~b· 0Jı bakımdan ev· 
~ ıt il: ı>a.d11 etmeden, kalkıp 
~1.~tlt u Çeşit çeşit meyva 

ı . \'e b 1 titııl . un arı üreterek 
)~ qt~~t'. körletmek katiyen 
ıııtı\t t~vd'[: Meyva ialah is-
~ ' tlı e a yerli meyvala

tt ..... e1~ıul olmalı ve onları 
ııı "'{! ıd" ı 'n ır. slilıı gayri ka-

\ 'lıdÇeşitleri bir tarafa hı· 
tııl\ lr, Yok 1· . - l 
"~ 11 sa ıre ışı ıruze 

Ilı tktt~Vileri ile çeşitlerini 
t~ h· lıı her taraf ma tamim 

,~ctı~ç bte doğru değilir. Bu 
lı~ı eraber bir çok yeni 

\' ~~~t cla.bi memlekete<> yaltt• ır. 
~l llıtı\lz. 
~ tn p ~n rneyvacılıQ'ı ha-
\t 'l'~ltl.\t ak bir istikbale sa-
~a~ ı/'r. Fakat bunu ba

ı, tılı al •tı her feyden evvel 
~tıl 'rak 

EKONOMiK HABERLER 

Yerli naftalinlerin tlnu 
180 liraya 

Karabük de.mir ve çelik fahri· 
kalarında istihsal elunan yerli 
oaftalinler büyü'< ra~bet gör
müştur. Fabrika müdürlügü bun 
tarın tonunu 180 liraya satmakta
dır. Şimdilik azami!> tondan fazla 
satış yapılmamaktadır. 

Bebek - İstinye Yolu 
Bebek - lstinye asfalt yolunun 

yıllardır ikmal edilememesi Nafıa 
Vekaletinin nuarı dikkatine cel
betmiştir. Vekalet bu hususta 
Belediyeden izahat istemiştir. Bu· 
ouo ür.erine yapılan tetkikatta 
yolun azami olarak bu yıl niha
yetine kadar ikmal olunabileceti 
anlaşılmıştır. 

Ticaet Ofisi için yeni 
kararlar 

Ticaret Vekaleti, petrol ve ti
caret ofisi umum müdürlerini An
karaya davet etmiftir. Toprak 
mahsulleri ofisi umum müdilril
nün iştirakiyle yapılacak olan bir 
toplantıda, Vekalet, buiünkü ih
tiyaçlara ıöre ofislerin ne suretle 
çalı~aca~ma dair direktif verecek
tir. Bunlardan petrol ofis umum 
müdürü Ankaradan döndükten 
sonra Romaoyaya ıidecektir. Ti
caret Vekaleti ticar~t ofisinin da· 
ha verimli bir hale gelmesini te· 
min için, ofislerin emrine yeniden 
para tııhsis edecektir. şimdiye 
kadar ticaret ofisine beş milyon 
lira verilmişti. Geniş ölçüde it
halat yapmak için, daha fazla pa
raya ihtiyaç iÖrünmektedir. Ofis 
bu parayla otomobil lastiği, ka· 
uçuk kalay, pamuk ipliti ithal 
edecektir. 

İRgiliz ticaret mümessili 
şehirimize geldi 

lıııiliz ithalat ş!rk.elin in mem· 
leketimiıı:deki mümessili lzmirden 
şehrimize dönmüştür. Mümessil 
lzmirdeki ihracat tacirlerile te
temaslar yapmıştır. Şehrimizde 
de tetkiklerde bulunacaktır. 

logiliz\er bu yıl da memleketi
mizden bilhassa kuru meyva ü

zerinde mübayaat yapacaklardır. 

Bazı garajlar kapatılacak 
Şehrimizdeki tekmil rarajların 

belediye talimatnamesine uyıun 

olup olmadıkları cihetinden esaslı 
bir şekilde teftiş olunmaları ka· 
rarlaşhrılmışlr. 

Bu ara bazı garajların mahzur· 
lu görülerek kapatılacatı, ikamet
ıah cıvarlarındakilerin de başka 
yerlere nakillerinin iıteneceği an-

laşılmalttadır. 

= 
tamamen bir memleket tetkiki· 
ne vabestedir. Gerçi yaptırılan 
tetkikler yok değildir. Amma, 
onlara itimat edebilmek için ba 
mevzu üzerinde bilghiz olmak 
gerektir. Aldığımız malumat da
hi bizi bu mütaleamızda isabet 
ettiğimizi göıteriyor. 

UN K SA A 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri .. Malzeme-Harita ''" - . 

. T. H. K. G net Merkea Ba,kanhlından : 
Etımesgut hava meydanında yaptırılacak d ı. ·ı · . _ .. . eponun e11.sı tmeaıne 

ıhale gunu talıp çıkmııdıfından keşif bedeli 8531 lira 50 kuruşa çı-
karılarak kapalı zıırf usuhyle yeniden eks"ılt k . 1 E'- 1 _ . " meye onu muştur. &;Si t-
t>.10.941 paır:artesı gunü saat 15de T H K G ı k · b" d • . . ene mer ezı ıoasın a 
yapılacaktı~. Bu işe ait vesai~ 25 kuruş Dlukrbilinde T. H. K. Ge-
nel merkeı.ınden ve lstanbul f. H K v.ubesı· b k ı ıı. d ·ı 

l 
. • • "' aş an ı6ın an verı er. 

steklilerin, ıbale ıünü saat 14 e kadar k l fl k · . apa ı zar arını omıs-

yona vermelıdırler. 

latanbul Nafıa MUdUrlUjUntlen : 
_8.10.941 ~arıamba günü saat 15 de lstanbulda nafıa müdürlüiü 

eksıllme komısyonu ~dasında 1999.35 lira keşif bedelli İstanbul erkek 
öğretmen okulu t~mıratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksıltme, bayındırlık işleri ıenel, hususi ve fenni şart
name. proje keşıf hulisasile buna müteferri l!iifer evrak dairesinde 
ıörülecektir. 

Muvakkat teminat 150 liradır. 
lsteklilerin en az bir taahhütte 1500 liralık bu "ıcıe b · . . . "' enzer ış yap· 

tıfına daır ıdarelerınden almış oldutu vesikalara istinaden İstanbul 
vilayetine muraca_aıla eksiltme tarihinden tatil rünleri hııriç 3 gün 
evvel ahnmıi ehlıyel ve 941 1ılına ait ticaret oaası vesik larile ıel
meleri. 

l.tanbul Beledlyeslnden: 
Tepebaşınli.a Meşrutiyet caddesinde kain Asri sinema ve Şehir 

Tıyatrosu binalarının tamiri, 2490 numaralı kanunun 46 ıncı madde· 
sinın B fıkrasına tev{ıkao pazalıkla yaptmlacnktır. 1\.eşif bedeli 917 
lira 93 kuruş ve teınınatı 137 hra 6Y kuruştur. Keşıf ve şartname 

zabıt ve muamelat mnd11rlütil kaleminde ıörulebilir. ihale :.ö.8.941 
~erşembe ıunü sut 14 de daimi encumeode yapılacaktır. Talıplerin 

ıllt temınat makbu:.: veya mektupları, fen işleri miıdürlüfüne murac•· 
atla alacakları fenni eblıyet ve Y4! yılına aıt tıcaret oduı vesıkaları 

ile ıhale ıüou muı.yyen saatte daimi encüıreode buıunmalarl. 

•* • Beyog-ıu, E.mınönü, Fatih, Beşıktaş, Üsküdar, Kadıköy Belediye 
hududu dalıılıııdekı ve tectuvarıaı da açılacak bacaların kapatılması ve 
üst revetınaıılannın yapılması ışi kapalı zarf usulıle eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Keşif bedeli 30 bin lira ve ilk teminatı 2ı)0 lira<.tır. 

Mukavele, ekıiıtwe, bayıudırhk işlen genel, hususi ve fenni şart

nameleri, proje keşıf hulisasile buna ınüteferri dığer evrak l:>O kurut 
mukabilnuıle Beledıye fen işleri müdürlüğünden voı ilecektir. 

lbale 6.10.941 pazartesi günu saal l:> de daimi encümende yapı

lacaktır. Taliplerın ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tari
bındcn 8 ıun evvel Beledıye fen iıleri müdürlüğüne milancaatla ala
cakları fenni ehliyet, 941 yılma ait ticaret odası ve:ı.ikaları, imzalı 

şartname ve kanunen ibrazı lizımgelen diğer vesaikle 2490 numaralı 

kanunun tarifatı çevresinde hazırhyacaldarı teklıf mektuplarını ihale 
rünü saat 14 e kadar daimi enciimeoo vermeleri lazımdır. 

Devlet Demlryolları ı,ıetme U. MUdUrlUğUntlen: 
Ankara istasyonu civarında yaptırılacak depo için yemekhane, 

yıkanma ve ziraat başmüfettişliği binaları ile Cebeci istasyon binası 
inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 

Bu işin muhammen bedeli 155000 liradır. 
İsteklilerin bu işe ait ıartname ve sair evrakı D. O. Yolları An· 

kara veznesinden 775 lcuruf mukabilinde alabili°rler. 
Eksiltme 7.10.941 tarihinde aalı ıünü saat 16 da Ankarada D. 

D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca 

yapılacaktır. 
f.ksiltmeye ıirebilmek için isteklilerin teklif mektuplarile birlikte 

·~ağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat lS e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazmdır. 

a - 9000 liralık muvakkd teminat. 
b - 2490 iayılı kanunun tayin ettiği vesikalar ile bu işe mahsus 

olmak üzere Münakalat Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası, ehliyet 
vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Mü
nakalat Vekaletine müracaat olunması. 

latan bul Arkeoloji MUz elerl Arttarm a ve Ekalltme 
Komisyonu Riya•etlnden: 

Ekıiltmenin nerede 

rin Arkeoloji müzeleri umum müdürlütüne, tamir yerini mahallen 
ıörmek arzusundn bulunanların Ayasofya müzesi Başmemurlutuna ev
safı lazimeyi hniz olarak talip olanl:.mn da müteahhitlik ve Ticaret 
Odası vesikalarile muvakkat teminat makbuzlarını hamilen ihale ıOnll 
komisyona müracaatları. 

Sıva Maarif MUdUrlillUnden: 
11.9.9 H tarihinde ihale i mükerrer olan Çetin kaya okuluna talip 

çıkmadığından bu müddet 10 sıün uzatılmıştır, ve 22.9.941 pazartesi 
günü tekrar ihalesi yakılacağından taliplerin o giln Daimi Encümende 

bazır bulunmaları. 

ıva• Beledlyeslnden: 
1431 lira bedeli keşifli taşlı sokak yolunun inşası ile 1438 lira 2~ 

kuruş bedeli keşifli nümune hastanesi önündeki yolan bordur taşla· 
rınm sökme ve piyade kaldırımlarının ,ilaka işçiliğinin 1 inci ihale
sinde talip çıkmadığından 2l.9.41 tarihine tesadüfeden çarşamba rll
nü ihale edilmek üzere 10 iÜn temdit edilmiştir. Yevmi me:ıı:kOrda ta
liplerin °10 7,5 kuruş teminat paralarile belediye encümenine mllra· 

caatlan ilan olunur. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyarT aıat. Hastahane Lvz. 

Aakert fabrikalar U. UdUr•UgU Satınalma 
Komisyonundan : 

Tahmic e.Iilen bedeli 16900 lira olan yukarıda yazılı 2000 • 2600 
tüp oksijen askeri fabrikalar umum müdürlütil merkez utın alma ko
misyotlUnca 29. 9. 941 pazartesi filnO saat 15 te pazarlıkla ihale e
dilecc ktir. Şartname parasızdır. Kati teminat 2535 liradır. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

P. T. T. Levazım MUdUrlUAUnden : 
Ankara Posta caddesinde P. T. f. umumi müdürlük binaıında 

vantilasyon tesisatı yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 2570 liradır. 
Muvakkat teminat 192 lira 75 kuruştur. 
llıale 3.10.941 cuma günü saııt 15 de Vakıf t.partımanı asma ka

tında P. T. T. umumi müdürlüğü satın alma komisyonunda yapı'-· 

cakhr. 
Proie ve şartname ile teferrilatı P. T. T. umumi mildilrlilfll le· 

vazım müdürlüğünden 13 kuruş mukabilinde alınabilir. 

M. M. Y. Satln Alma Komisyonundan: 
Seherine tahmin edilen fiyatı 1650 kuruş olan 90 adet voltmetre 

ile beherine tahmin edilen fiyatı 40 lira olan n adet bat muayene 
cihazı açık ek!iltme ile ile münakasaya konmuştur. 

ihalesi 6.10.941 pazarteai gilnü saat 10.30 dadır ilk teminatı 3.36,38 
liradır. Şartnamesi M. M. V. satın alma lcomiııyoııunda görülür. Ta· 
!iplerin kati temioatlariyle birlikte ihale iÜD ve saatinde komisyona 

gelmeleri. 

Mensucat·Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

GUmrUkier Muhafaza Q9nel K. Satınala 
Komisyonundan : 

7. Teşrin 941 aalı günü saat 11 de 600 lira muhammen bedelle 60 
adet kaptan yazlık elbiıcsi müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla alına
caktır. İlk teminatı 45 liradır. Şartname ve nllmunesi her gün komiı
yonda görülebilir. lstelclilerin belli ıün ve saatinde Galatada Mam
aane caddesindeki 54 numaralı daireye relmeleri. 

lstenbul Nafıa MUdUrlU§Undenı 
8.10.941 Çarşanba günü saat 15 te lstanhulda Nafı• Müdllrliittı 

eksiltme lc.omisyoau odasında 5875 çift (istik çizme a91k ekıiltmeye 

konmu~tur. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık l,leri Genel, Hususi ve fenni ıart· 

namelerile buna müteferri dig-er evrak dairesinde rörülecektir. 
Muvakkat te.minat 441 liradır. 

İsteklilerin bu işe benzer iş yaptıtına dair idarelerinden almış 
oldutu vesikalarla 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarını hamilen 

gelmeleri. 

Yapılacak işin 

cinsi ve mahiyeti 

Keşif b. 
lira kr. 

Mvk. t. hangi gün ve saatte 

Aakert Fabrlkala r U. MUd. Merk ez S•tınalma 
Kom isyonundan : 

Şartname 

Ayıasofya Müzesi şadırvanı 
zemininin Kefeke taşlarile 
tesviye ve tamiri 

2453 07 

miktarı nerede yapılacağı 

190 73 eks. 6.10.941 
saat 15 de 

Yüksek Mektepler 
muhasebeciliR-inde yapıl. 

Malzamenin cins 
ve miktarı 

3517 takım yazlık elbise 
1000-1500 m3 ceviz: 

tomruğ'u 

ihalenin Muh. it. Kati tem. bed. 
gün ve saati lira kr. lira lc.r. krt 

29.9.941 14 30773 50 4616 ()7 154 
• 14,30 82500 ~ 10750 - 413 

l ltt' Çtılı çahtmak iıter. Bu 
kllt~:;;Y.1 eıa.h bir ıu

•c•b eder. Bu il 

Temenni edelim ki, ortalık 

düzelıin ve yeni yeni eleman· 
lar yetişsin, hükumetimi:z: de bu 
işe tamamen el koyarak bet 
ıenelik bir proırram kabul et
ıin. O zeıuan elbet ki bu it 
dahi inkiıaf edecektir. 

Ayasofya mü:ı:aıinde bermucibi kaşif yaptırılacak olan zemin tes
viyesi ve buna ait tamir işleri yukarıda yazılı gün ve saatte açık ek
ıiltmeyc konmuıtur. Olbaptaki keıif ve şartnaıoeyi !{Örmek istiyenle-

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme hizalarında rösterilen ıtıa 
ve saatlerde askeri fabrikalar ıımum mildürlü~ü merkez satın alma 
komisyonunca paıarhkla ihale edilecektir, Muhammen bedelleriyle 



2 MONAKASA GAZET!Sl 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli 

A) MUnakasalar 
lnt••t. Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme, Harita 

Pavyon inş. 
Oku) J,inuı tamiri (temd.) 
Çetinkaya olc•I binası tamiri (temd.) 
Piyade kaldırım inş. (temd.) 

• 
Şose tamiri Çorum-Amasra yola arasında 
Bina tamiri (temd.) 

kapalı z. 

af. eks. 

Mobam. bed. 

28800 -
7279 99 

1431 -
1438 25 
2834 '44 

Yol inı. (ıart. 3 1.) (hı•d.) kapalı z. 1800000 -

lllçlar, Kllnlk ve lapençlrarl allt Hastahane Lvz. 

Tıltbi ecza: 153 kalem (temd.) pu. 

Elektrik Haveaazı·K•lorlfer (Teals•tı ve Mabell\esl) 
Vaatilaayon tesisatı 2570 -
Voltmetre: 90 ad.·bat muayene cihazı: 15 ad. aç. eu. Beh. 16 50 

40 
Mensucat, Elblae, Kundura Çemaftr, •· •· 

B.ıalıkçı mu4aaılta11 yerli bezin4len: 500 ad. aç. eks. 4125 -

MobHıa, baro ve ev • ~ ı ı t ı, ti aı"H•t·ba Helıv.a. 
Yel Aıalm: 106 m. L aç. eııı.s. 

Meflr11ket, Benzin, Mekine r•Oları "· •· 

Meıe kömürü: 10 t.·kmlmış ıneıe edunu: 19 t. 
K. odun: 400 t. 

• : 3360 t. (temel.) 
Grea yatı: 500 k.·makine yatı: 800 k.-raa yatı: 

20 teneke-t&on yatı: 30 t. 
Odua: 30-40 t.J 
O.luo k~mürü: 1 t. 
K. odun: 500 t. 
Kırılmış ıobahk oaun: 6 t. 
Kok ltömilril: 2000 t. 

Od11n: 2100 t. 

Mateterrlk 

ç.dır tele direkli: 500 ad.·çift direkli: 500 ad. 
Çalı ıüplirre: 2000 ad.·hasır süpürre: 1000 ad. 
Hamam kaunı ve teferruatı taairi 

Eraak, Zahire, Et, Sebze, w. •· 
Mercimek: 36 t. 
Pirinç: 20 t. 
Bulrur: 80 t. 
s .. ıeyafı: 20 t. 
Zeytinyafı: 8 t. / 
Patates: 40 t. 
Mercimek: 40 t. 
Sabun: 20 t. 
K. ••tan: 25 t. 
Pirine: 30 t. 
Nohut: 40 t. 
K. fasulye: 60 t. 
Muhtelif erzak 
Butday unu yapt.: 1440 t. 
Sadeyafı: 10 t. 
lalyah düten saman: 150 t. 
K. ot: 19ü0 t. 
Sadeystı: 6750 le. 

> 6.3 t. 
> 7.8 t. 
, ·~50 k. 
, 5.6 t. 

(B Müzayedeler 
Balık avlamak hakkı 
Muhtelif afac 
Çam ataeı: 74 m3 

> ı 447 m3 
Karııık kömür: 1360 kental 

" • : 1768 • 
Apartıman ankuı 

Ev aukazı 

• • 

aç. eks. 
paz. 

• 
aç. eka. 

> 
pu. 

paz. 

• 

paz. 

kapalı z. 
> 

> 

• 
> 

• 
> 

aç. eks. 
kapalı z. 

> 

" 
aç. eks. 
kapalı z. 
pa.z. 

> 

• 
• 
• 
> 

> 

aç. art. 
> 

" 
• 

" 
" 
> 

16000 -

k. o 01 80 
> o 08 

20000 -

499 26 

9720 -
11600 -
21600 -
35000 -
6000 -
6132 -
8400 -

12140 -
1965 -

11958 -
6856 -

14748 -

46900 -
k 1 55 

8000 -

m3 4 90 
> 4 90 

kent. O 26 
> o 26 

1430 -
716 -

1191 96 

Teminat Mfiracaat yeri 

2160 - Sıvaı Nafıa Mttd. 
546 - Sivas Maarif Müd. 

. > 

Sivas Belediyesi 
8 25 • 

212 58 Çorum Vilayeti 
- - İçel Vakıflar Müd. 

10250 - Tunceli Nafıa Müd 

- - Nifde Vilayeti 

192 75 P.T.T. Lvz. Müd. Ank. 
336 38 M. M. V. SAK 

310 - lst. Naha Müd. 

Gümr. ve inhisarlar Vek. Ank, 

80 62 Aak. Cenevi Direk. 
1002 - D. Bayazıt Ask. SAK 

Urfa A,lc. SAK 
Ank. Lvz. SAK 

54 - Edirne Maarif Müd. 
9 - > 

1500 - O. Bayazit Ask. SAK 
Ank. ValiliQ"i 

7290 - Hadımköy Yassıvaran Köyünde 
Ask. SAK 

6300 - > 

Kızılay Cemiyeti U. Mrk. Ank. 
Ank. Lvz. SAK. 

37 45 Teknik Okulu SAK 

749 -
870 -

1620 -
2625 -
450 -
460 -
630 -
911 -
148 -
897 -
514 -

1109 -

4387 50 
2325 -

1721 25 
1636 50 
2004 -
2180 25 
918 -

Tirilye Aak. SAK 

> 

> 

İslahiye Garnizonu Aık. SAK 
> 

• 

• 
• 

Edirne Maarif Müd. 
Konya Ask. SAK 
Erzarum Ask. SAK. 
Eskişehir Ask. SAK 
Babaeski Ask. SAK 
Hıdımköy civar. Yassivaran Ask.SAK 

• 
• 
J 

> 

Kırkhan Malmüd. 
Edirne Belediyesi 

28 - lçel Orman Çeviri'e Müd. 
165 -
26 60 Bor1a Orman Mild. 
34 26 > 

107 25 lıt. Belediyesi 
53 07 
89 30 

> 

• 

kati teminatlari ve 4artname paraları hizalarında gasterilmiştir. Ta
liplerin mezktr rün ve saatte komisyona müracaatları. 

Kereste, Tahta ve saire 
lstanbul Nafıa MUdUrlUGUnden: 

Günü Saat 

10-10-41 15 -
25·9·41 15 -
22-9-41 
22·9·41 
22-9-41 
1 ay zarfında 
25·9-41 15 -
6-10-41 15 -

6·10-41 e kadar 

3-10-41 15 -
6·10-41 10 30 

8-10-41 15 -

1 ay içinde 

6-10-41 11 -
24·9-41 16 -

11·10-41e kadar 
22-9-41 14 30 

30-9-41 14 -
30-9-41 14 -
23-9·41 15 -
25-9-41 1.5 -
29-9-41 15 -

29·9·41 16 -

18-10·4le kadar 
22·9·41 14 -
6-10-41 11 -

1-10·41 
1-10-41 
1-10·41 
1·10·41 
1-10-41 
2-10-41 
1·10-41 
1·10-41 
2-10-41 
3-10-41 
3-10-41 
3-10·41 
30·9·41 
8-10-41 
22-9-41 
25-9-41 
26-9·41 
23-9-41 
23-9-41 
23-9-41 
23-9-41 
23·9·41 

24-9·41 
30-9-41 
2-10-41 
2·10-41 
2-10·41 
2·10-41 
24·9·41 
24·9-41 
24-9-41 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
17 -
15 -
17 -
17 -
15 -
10 -
14 -
15 -
11 -
16 -
16 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

10 30 
15 -
11 -
15 -
.ıs -
15 -
14 -
14 -
14 -

• 
23.9.941 Salı ğünü saat 15 de lstanbulda Nafıa Müdürlüğü eksili· 

latbaa ifl&ri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

l.tenbul Vaklfler aa,mUdUrlUIUnden ! 

Cinıi Miktarı 

Def atir ve evrakı aatitua 44 kalem 

Muh. bed. İlk tem. 
lira 

2370 

lira kr. 
177 75 

Gureba bastaueıine IOzumu olan yukarıda miktarı yuılı defatir 
Ye evrakı matbua açık eksiltmeye kooulmu~tur. İhalesi 16. 10. 941 
pazartesi rllnö saat 15 de Vakıflar BaımüdürlüA'ü binasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. Şartnameler her rlln levazım kaleminde rö· 
rillıbllir, 

ye komisyonu odasında 28240 lira muhammen bedelli muhtelif cins 
ve ebatta 353 metre mikap kereete pnarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri Genel. husu5i ve fenni şart· 
nameleri ve buna milteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 2118 liradır. 

İsteklilerin bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden almış 
oldutu vesikalarla 941 yılına ait Ticaret Odası veıik'alarını hamilrn 
gelmeleri. 

Mahrukat, Benzin, MaKina ya~lcHı 

Ankara Vallllllnden : 
Muhammen bedeli 16.l liradan ibaret bulunan altı ton kmlmı~ ıo· 

-rıı e 
balık odun alınacaktır. Şırtnıınesi stndyom mü1ürlüğündo f~ i 

Taliplerin 25.9.941 perıembe rilnü saat 15 de vilayet d•1111 

menine müracaatları. 

~·" Çanakkale TUmen Satınalme Komisyonun. 1 
t 111111• 

Umum tutarı Kati e / ------ ______ .,,,,.,. Cinsi Miktarı 

Odun 740.000 kilo 
375.000 kilo 
475.000 kilo 
520.bOO kilo 

12210 
6625 
7125 
7800 
1425 
3şoo 

lira lir• 916 
Odun 
Odun 
Odun 

lira lir• 422 
lira 
lira 

535 tir• 
lir• 58) 

Odun 
Odun 

95.<ıOO kilo 
260.000 kile 

lira 
lira 

lir• 214 
lir• 585 

Miktarı 2.465.000 kile 
Mukanlenin şekli ihale tarihi 

-------- ------ 11, 
Kapıılı zarf 29.9.941 pazarteıi sıat ıt, 

> :t ıı i 
• > • • ıı " 
> • > > ıt i 

Açık eksiltme 29.9.941 pazartesi saat tl İ 
.. . . ~ 

Ayrı ayrı .şartnamelerle yukarıda cins ve miktıırı yazı~ı ~ıe~ 
lem kapalı zarf ve iki kdem açık eksiltmesine lüzum ı0'11 

nun ihale ~ünü '.l9. 9. 941 puzarteıi saat 11 de yapılacaktı~·' 
zarflar kanunun tarifatı dairesinde tanzim edilmiı olarak 

0 

bir saat evvel verilmiş bulunacaktır. 
lıteklilerin belli gün ve saatte vesika ve teminatlariyle 

komisyona müracaatları, 
Şartnamesi komisyonda her gün g;örülebilir. , 
O. Beyazit Askert Satınehna Kemlsyon""''" 

503 bin kilo kuru odun pazarlıkla alınacaktır. ()O 
Muhammen bedeli 20000 liradır. Muvakkat teminat 15 

istekliler her gün Ko. dn şartnameyi rörebilir. d• 
Pazarlığı 23.9.941 sııat 15 te O. Bayazit Sa. Al. Ko· 

caktır. 

• * • 400.000 kilo knru odun pazarlıkla ihale edilecektir· 
Muhammen bedeli 16.000 muvakkat teminat 1002 lir•· .

1 
'/ 

Pazarlığı 24.9.941 çarşamba i'Ünü saat 16 da D. BaY~1 

Ko. da yapılacaktır. 

Urfa Askeri Satlnalma Kemiayonund•" ~; 
Aşağıda miktarları yazılı odunlara gönünde talip çıklll 

eksiltmenin bir ay içinde yapılmasına karar verilmiştir. ,1 
Pazarlık 11.9.941 den 11.10.941 tarihinı' kadar dev•lll 

istekliler her giln Ko. na müracaatla pazarlık yapabilirler• 
Taliplerin Urfa Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

Cinsi Miktarı 
Odun 9o0,000 
Odun 960,000 
Odun 640.000 
Odun 800.000 

Ankara Levazım Amirllll Satınalma Komısr0" f, 
Pazarlıkla aşağıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem makiıı; iJ 

tın alınacaktır. Pazarlığı 21.9.941 pazartesi günü aaat 1
1 
',i 

Taliplerin teklif edecekleri fiyat üzerinden kanuni teminat' 
likte Ko. na müracaatları. 

500 kilc-
800 • 

20 • 
30 • 

Müteferrik 

Gres yafı 
Makina yatı 
Teneke gazyağı 
Don yağı 

Topkapı Maltepeslndehl Satınalma 

15.9.941 günü ihalesi yapılan 800 adet eğer takımın• 
şeraiti dahilinde talip çıkmadığından aynı evsaf ve şerait şJ 
tekrar paurlıkla münakasaya konulmuştur. Dörtte birden• ~ 
malt üzere daha az miktarda talip olanlara da kısım k~\ıt' 
yıpılacaktır. Beher eter takımının muhammen bedeli 9 
tutarı 7.3.000 liradır. 0,ıl Nümuneıi ve şartları Topkapı Maltepesinde askeri ıı•tı 
misyonunda rorülebilir. 

lbaleıi 25.9.9~1 perşembe günü saat 11 de komisyond• 
lacaktır. 

Kati teminatı 9580 liradır. 

* • * Pazarlıkla 40 adet nalbant takımı alınacaktır. Sebet 
takımının muhıımmeo bedeli 25 lira olup tutan 1000 Jiradıf~/ 

Nalbant takımının nümunesi Topkc&pı Maltepesinde sıatl 
misyonunda görülebilir. d• 

İhalesi 23.9.941 salı rünü saat 11 de komisyon binasııı 
caktır. 

Kati teminatı 150 liradır. 

Kızıla)' Cemiyeti Umumi Merkezlnd•":kıı' 
Tek direkli ve çift direkli beşer yüz adet çadır ahna0~-eı' 

lerin kısım kısım ve her kısımdan elliden aşağı olmamak i.l ısı 
fi kabul edilir. Teslim müddetleri ve fiyatlarını ve mallırtP~' 
bir mektupla 18 birinci teşrin 941 1 arihine kadar Ank•'' 
merkf'zimize bıldirmeleri. 

lıtanbul lv. AmirllGl Satlnelma Komlar•"" 
I 

5 adet Zımba makinesi ' 
50 > Peksimet tepsisi 

2 ,. Silindir makinesi 
4
1 f 

Yukarıda yazılı mevaddın pszorlıkla cbillmeleri 23.9·9 P~ 
nü saat H.30 da Tophanede Lv. amirliği aatınalm koınis>'01ıl 

pılacaklır. Hepsinin tahmin bedeli 572 lira 50 kuruştur• 

kali teminatlariyle belli vakitte lr.omiıyona gelmeleri. 



2 Adet Hamur makinesi 
1 > Peksimet için silindir 

lO > Peksimet ve hamur keıkisi 
2 > Asma terazi 
l > Hassas terazi 50 kilo tarlar masa baskülü. 

Y~ 2 > Büyük un elefi. 
ı4.9.9il Yazılı altı kalem eşya pazarlıkla aatın alınacaktır. lha
hııtı'calt ıaat 14.30 da Tophanede Lv. Am. satın alma komisyoun

beu· hr. Tahmin bedeli 1265 liradır. isteklilerin kati teminat-
ı \'•kitte komisyona gelmeleri. 

' l.•-•zım Amlrllll Satınalma Komisyonundan: 

~~'>'onda mevcut nümunesine röre 2000 adet çalı ve 1000 
•iiph 
22 

urge satın alınacaktır. 
fı.t .9.941 pazartesi ıünü saat 14 tedir. Taliplerin teklif edc

İiterinaen yüzde 15 teminatlarıyle birlikte komisyona mü-

'·o -
~ •"'ır Yollara ı,ıetme U. MUdUrlUQUnden: 
l da c· . 
tl ~ ınsı miktarı muhammen bedel ve muvakkat teminatı ya-
~ 1-"' taş kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
L. bi11~ 6· 10.941 pazartesi günü saat 11 de Sir kccide 9 uncu 1,
:'lt~liı 1.ııda A.. E Komisyonunda yapılacaktır. 

k.;'~ bıuvakkat teminat makbuzu ve difer kanuni vesikaları. 
&.:errıı' zarfJarıcı aynj,. gün ve saat 10 a kadar Komisyon Reis· 
~ ... ,tleri lazımdır. 

. tler Parasız olarak Sirkecide Komisyondan ve Bandırmada 
••taayonundan temin edııır. 

~ Miktarı Muh. bedel Muk. teminat 

-. 
Parke taşı 

' 

adet 
140.000 

lira 
16800 

lira 
1260 

'• .. S.~~rnmen bedeli 4000 lira olan 500 adet Kontloktörlere 
C.,.vıı~ Çantası 6. 10.941 Pazartesi iÜnÜ saat 11, 15 te Haydar

'-tııı 1bınası dahılindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu· 
19' '.•ıaacaktır. 

~t111 ııraıek ıstiyenlerin 300 liralık muvakkat teminat ve kanu· 
'leettiti vesaıkle birlikte eksiltme günü saatine kadar komıs· 
~ · a.ttarı lazımdır. 

ltt •'t 1 ıartnameler kemisyondaa parasız olarak datıtılmaktadır. 

b111 l 'lt •Yazım imlrll§I Satınalına Komisyonundan: 

''•ıı~f numaralarda elektik ipek ve makine kayışl.m pazarlıkla 
l Caktır. ihalesi 22.9.941 Pazartesi günü saat 15,30 da Top· 

•-ti~; Amirliği ıahn alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin 
• komisyona gelmeleri. Listesi koıuisyonda rörülilr. 

~" ~'l~"'-ı Komutanhiı Satan•lma Kemlsyonundan : 

ı,lll~~elleri ile kati teminalar. aşafıda yazılı üç adet etüv ma· 
· ş. 1' 1 nin pazarlığı 25.9.941 perşembe günü saat 11 de yapıla· 
•ietj ttna111e ve keşif evrakları her gün komi&yonda ıörülebilir. 
• il belli 2ün ve saatte Fındıklıda satınalma komisyonuna gel-
l . 
tiıı beyi 

~~ .. lamın 

Keşif bedeli 
Lira Kuruş 

351 80 
4~5 80 
334 lO 

* * * 

Kati 
Lira 
52 
72 
!>O 

teminatı 

Kuruş 

80 
80 
15 

teferruatı tamiri. Hak : Teknik Okulu SAK 

~k ~!!!!!!!!!:!!~~!1!!!'!111!!!'!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~ 
·~Et, ~abze v~ s. . 

"· " 1 llra Aakerl aatanalma Keml•yonuntlan 
~ oıı 
'«.9 9 •ert butdaydan buliur yaplırılacaklır. Pazarlıkla eksilt-
)Qıı~ 41 Paurtesi iÜnü saat 11 de Konyada askeri satın alma 
~t~ ııda Yapılacaktn. Tl\hmin bedeli 20,000 lir:ı ilk teminatı 
~~le~: _Elli tondan aşağı olmamak üzere ayrı nyrı hlıplere de 

ııı,,1 ılır. Şartnamesi Ankara, lstanbul Lv. amirlikleri satın al· 
Onl•rında lfÖrülür. 

t_"l."1 Komutanhlı Satmalma Komisyonundan : 
9-tıct, . 
• 941 llılk.tar ve muhammen bedelleri yazılı üç kalem kuru ot 
~· '•lı ııünü hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla satın alı-

"-tt:·~~leri her iÜn komisyonda iÖrülcbilir. !stekliler belli rün 
tndıklıda satın alma komisyonuna ıelmeleri. 

Mıktan Muh. bcd. Kati te. Pa:ı. zamanı 

ton lira lira kr. saal dak. 
1340 77050 1020) - 10 30 
500 27500 4125 - 11 
450 25875 3881 25 11 30 

~"' -

MONl!.KASA GAZITP.SI 
I 

Adana Askeri Satınalma Ko"1İ8yonundan: 

350 ton kura ot kapalı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. Toplu tu· 
tarı 19J50 lira olop ilıt teminat 1444 liradır. 

ihalesi 3.10.941 cuma gunu saat 11,30 da Adana satına.ima ko· 
misyonunda yapılacaktır. lsteklılcrin muayyen rün ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

Eskişehir Askeri Satmalma Komisyonundan: 

Döküm halinde olmak üzere 600 ton düğen samanı alınacaktır. 
Kapalı zarfla eksiltmesi 9.10.941 perşembe günü saat 11,30 da Eski· 
şehirde askeri salın alma komisyonunda yapılacaktır. lık teminatı 1012 
lira 50 kuruştur. 

Taliplerin kanuni veıikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden 1 
saat evvel komisyona vermeleri. 

Edirne Maarif MUdUrlU§Unden 

Edirne lisesinin may11 1942 sonuna kadar ihtiyacı olan cins ve 
miktarları yazılı yirmi üç kalem erzak ve saire 15 eylül 1941 tari· 
hinden itıbaren 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talip
leri 2490 sayılı kanunun 45 inci maddesine röre hazırlanmaları. Kır· 
dırmanın maarif müdürlüğü dairesinde yapılacağı ve şartnameleri gör· 
mek istiyenlerin pazardan maada her gün öğleden sonra Edirne lise· 
sine müracaat eylemeleri ilin olunu. 

Cinsi Azı Çoğu Fi. 

Ekmek (belediye) 30000 3~000 k. 
Koyun eti 5000 6000 " 
Sıfır eti 5000 6000 > 

Sadeyağ 2000 2500 > 

Kuru soğan 2000 3000 > 

Pirinç 3500 4000 • 
K. fasulye 3000 3500 > 

Peynir (13eyaz) 800 1000 > 

Şeker ( foz) WOO 2500 • 
Yumurta 25000 30000 lane 
Süt 1000 1500 k. 
Y oturt 3000 4000 ,. 
Zeytın yağı 7000 800 > 

Kqer l :ıO 200 ,. 
Makarna şehriye 1000 1500 ,. 
Zeytin tanesi 500 600 > 

Nohut (yerlı) 600 700 » 

Patateı 3000 3500 • 
Mercimek (anad). 400 500 .. 
Odun (meşe) 30000 40000 .. 
~abun 600 700 • 
Soda 600 700 • 
OdÜn kömürü 1000 1500 • 

0 o 7.50 teminat 
K. S. Lira K. Tarih Sa. şekli 

13 25 347 80 30.9.41 14 açık 
50 
45 

175 
5 

55 
22 
65 
50 
2 

12 
20 
90 

120 
60 
50 
20 

225 
2(12 50 
328 12 

11 25 
165 
57 75 
48 75 
93 75 
45 
13 50 
60 
54 
18 
67 50 
24 50 
10 60 
26 25 10 

21 7 87 
1 80 54 

65 34 12 
15 7 87 
8 9 
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lslahiye Garnizonu Askeri Satmalma Komisyonundan : 

lhn1e günü ve saati Mıktan Tahmin Muvakkat ihale 
Cinsi Ton Bed. Tem. ·Şekli 

Patates 4U 6132 L. 460 L. kapalı z. 2.10.941 15 
Mrrcimek 40 8400 L. 630 L. > l.10.941 17 
Sabun 20 12140 L. 911 L. > 1.10.941 15 
K. soğao 25 19():) L. 148 L. açık eks. 2.10.941 17 
Pirinç 30 11958 L. 897 L. kapalı z. 3.10.941 17 
Nohut 40 68)6 L. 514 L. ,. 3.10.941 15 
K. fasulya 60 14748 L. 1109 L. :e 3.10.941 10 

İslahiye garnizonu için yukarda yazılı yedi kalem iaşe maddesi 
kapalı zarf ve açık eksıltmeyle hizalarında gö:.terilen gün ve saat· 
larda ııatın alınacaktır. 

Bunlara ait şartna~eler her iÜn mezkilr komisyonda görülebilir. 

Kanunun emrettiği şekilde tanzım edilen teklif mektupları ihale 
saatından bir ıaat evvehne kadar mezkur komiıyona verilecektir. 

isteklilerin belli ıun ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 

Ankara Lv. Amirli9i Satınalma Komisyonunda: 

Açık eksiltme ile 728.400 kilo kuru ot satın alınacaktır. Telli pa· 
rasız verilmek şartile Ankara ıııtasyonun'da vagonda leslim beher ki
losunun muhammen fıyatı 6 kuıuş olup muhammen bedeli 43704 lira 
ve ilk temiı.ıalı 3280 liradır. Birlik.lere lsslim muhamuıen fiyatı 7 ku
ruı olup muhammen bedeli 50988 liradır ve ilk teminatı 3800 liradır. 
İhalesi 7.lU.941 aalı ıu~ü saat 10 dadır. Taliplerin muayyen iÜn ve 
saatte Ko. na müracaatları. Şarlnanıe ve evsafı Ko. da her gün ı:ö

rülebilir. 

* * * Açık eksiltme ile 768.240 kilo kuru ot sah o alınacaktır. 
Anlcarada vaionda teslim t.ıli parasız veı ilmek şartiyle beher kilosu· 
nun muhammen fıyalı 6 kuruş olup muhammen bedeli 45195 ve ilk 
teminatı -:)458 liradır. BirHklere teslim muhammen fiyatı 7 kuruş o· 
lup muhammen bedeli 53i77 lira ve ila teminatı 3939 liradır. İhalesi 
7 .10.941 salı runü saat 11 dedir. Taliplerin muayyen gün ve saatte 
Ko. na müracaatları. Şartnameıi ve evsafı Ko. da her iÜn görüle9i
lir. 

~ t, ra Aakerl Satın•lma Keml••onund•n : 
"ııı~,11 bııtday un yaptırılacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 8.10.941 
L. h ıiinü ıaat 1) de Konyada aakeıi sıı.tıoalma komisyo-
~1t41~11•caktır. Tahmin bedeli 46.900 lira ille teminatı -!387 lira 
"'tt r. 

* * * Açık eksiltme ile 982.200 kilo kuru ot sn tın alınacaktır. Teli 
parasız verilmek şartiyle Ankara istasyonunda vagonda teslim beher 
kilosunun muhammen f iyah 6 kuruş olup muhammen bedeli 58932 
lira ve ilk teminatı da 4197 liradır. "•ıaı . torıı eıı Ankara, lstanbul Lv. amirlikleri satın alma komisyo· 

llt11 bıur. Taliplerin kanuni vesikalarıle teklif mektuplarını ıbale 
ır •aat evvel komisyona vermeleri. 

~, -
~ h ~ Y •••nrlr•n Aakerl Saunalma Komlayonundan: 
~ llt, ~ to11dan 3 kalem kuru ot alınaçaklır. Her kalemin teminatı 

~,, 0. kuruştur. lhaİeleri 22.9.941 pazartesi rünü saat ıs de 
ır, cı\farında Y aası viranda askeri satınalma komiıyonunda ya· 

') 
ilt 1 

2ı.g.90 ton karpuz pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıkla eksilt· 
~d, 

1 
~ Pazaıtc.i iÜnÜ saat 14.30 da Hadımköy civarında Yas· 

le ~()~· eri satınalma komisyonunna yapılacaktır. Taliplerin belli 
1
'1°na relmeleri. 

Birliklere teılim beher kilosunun muhammen fiyatı 7 kuruş olup 
muhammen bedeli 68754 lira ve ilk teminatı 4688 liradır. 

ihalesi 7.10.941 salı fÜnÜ saat 16 dadır. 
Taliplerin muayyen gün ve saatte Ko. na müracaatları. Evsaf ve 

şartnamesi her ırun Ko. da görülebilir. 

Erzurum Aakeri Satınalma Komlsyonundanı 

Beher kiloıu 155 kuruştan 10000 kilo sadeyağı pazarlıkla satın 

alınacaktır. İhalesi 22. 9. 941 pazartesi günü saat 11 de Erzurum 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. . 
1 

Tutarı 15500 lira kati teminatı 2325 liradır. 

Taliplerin belli nkitte komisyona relmeleri. 

Tlrılyo Askeri Satın Alma Komisyonu 
Bnşkanhlından : 

Mik~arı Mub. tutıırı ihale lbale Mvk. t. 
Cinsı kilo lira ıünü ve saati ıekli lira 

------- --- ---
M rcimek 
Pirinç 
Bulgur 
Sade yafı 
Zeytın yağı 

36.000 
20.000 
80.000 
~0.000 

8.000 

'120 
11600 
21600 
35000 

6000 

1.10.941 
> 

> 
.. 
> 

15 
15 
15 
15 
15 

k. zarf 749 
> 870 
> 162G 
• 2,?S 
> 4SO 

1481 Birlikleri ihtiyacı için yukanda cı•sı, miktarı, muhammeıa 
tutarı, muvakkat teminatı ihale tarihi ve saati ihale sekli yazılı beş 

kalem erzak kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme tünü 1. 10.941 çarşanba günü yukarıea yazılı saatte 

Tirilye satınalmasında yapılacaktır. 
Talipler yukarıda her mevaddın hizasında yazıla muvakkat temi· 

nallarını ihale saatinden evvel Tirilye 1481 Mıahaıebcıine yatırmıı 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını Dilhassa 3l maddeye 
uygun olarak ıhale saatinden bit uat evvel kemisyona vermiı ola
caklardır. Bu saatten sonra verilen zaaflar lcab11I edılmiyecektir. 

Yukarıdaki mevaddnn Mercimek, bulgur u sade yafına ait ev· 
saf Bursa Mudanya ve Tirilye .Sahnalmasıncia her zaman mev•uttar. 

1stiyenler okuyabilir. 
Zeytin yağı ve pirincin evsafı gönderilmediğinden nüiaane ilıerine 

alınacaktır. Eksiltme günfi nümuııeleriyle birlikte müracaat edeceklerdir 
Talipleria yukarıdaki ilan dairesinde ihale gilni1 komisyonclı buır 

bulunmaları . 

MU ZAYEDELER 
iç 1 Orman Çevlrge MUdUrlUIUnden : 

Mu. vahit fiatı 

M3. D3. Kereste Cinsi Lira K. 
74 000 Çam ag-acı 4 90 
lçel vilayetinin Silifke kazası tlahilinde Bebekkaşı devlet oraaaıa· 

dan 74 mette mikap kerestelik çam atacı tahşa çıkarılmııtır. 
Çam e~carının beher m. mikip rayri mamulünün muhammen ite· 

deli 490 kuruştur. 
Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenlerin Merıin 

çevirge müdürlüğüne Silifke ormar. bölge şefliğine ve Ankarada or· 
mao umum miidürlüfüne müracaat etmeleri. 

Satış 2.10.941 günü saat 11 ae Mersin orman çevirıe aildtırUl· 
tünde yapılacaktır • 

Satış umumi olup açık arttırma uıulile yapılacaktır. 

(DEVAMI DôRDONCO SAYFADA) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığmdan: 
Yıldızda bulunıın okulumuzun 499 lira 26 kuruı keşif bedelli ha· 

mam kazanı ve tr:ferruatı tamiratı 6. 10. 941 tarihine rastlayan pa
zartesi günü saat 11 de Gümüşsuyunda Y. Mühendis Mektebi muha· 
sebesinde toplanacak olan Komiıyonumuzda pazarlıkla yaptırılacaktır. 

llk teminat 37 lira 45 kuruştur. isteklilerin şartnameyi ıöraek H 

ilk teminatı yatırmak üzere Yıldızdaki Okulumuza ve pazarlık rtınıı 
de Y. Mühendis Mektebi muhaaebeainde bulunmaları. (8391) 1-4 

• 

. - . 

DEVLET OEMİRYOLL.ARI vr LİMANLARI . . . . . . . 

l5LETl1[ GEf1EL DiREKTCRLUGUNDEN 
Muhnmmen bedeli 9000 lira olan 150 adet çift katlı demir kar· 

yola (29. 9. 941) pazartesi güoü saat (15,30) on heş buçukta Hay
darpaşada Gar binası dahilindr\d Komisyon tarafından kapalı zarf 
usulile salın alınacaktır. 

Bo işe girmek iıteyen\erin (675) liralık muvakkat teminat, kana· 
nun tayin ettiği ve!likatarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni rln 
saat (14,30) on dö·t otuu udar ı<o:nisy Jn R~iilİğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler 

tadır. 

Komisyondan parasız olarak datıtılmak-
(8065) 4-4 

T. C. -

llRLAT·-
sANKA;:,J 

• 

z .,. ~ 
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imtiyaz Sahibi ve Yazı lşleri Oirek.tör6: lSMAlL GlRlT 
R•111dı .. ,, ... , 11MD••kııa- M••M•••·· l•ta11"-' 
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QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS ------------------
AD M l N IS TR AT l ON 

3 molı Ptrı. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etraa~er : 12 moiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptn 5 MUrtAKASA GAZET · 
Galata, Eski Gümrük Cad· 

No. 52 

~~~~~~~-____,.., 
Tiliphone: 49442 

~~~~~~~~-____,,, 
Poar la Poblicit6 a'adre11er 

l I' Admlalıtratioa 
Journal Professionnal des Four-nisseurs at das Entrapranaurs da l'Etat Bolte Postale No. 

-ili 

Tableau Synoptiqua das Adjudications Ouvartes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Modo 
d'adjudicat. 

Prix 
estimatif 

Caution. Lieux d'adjudication et du 
provisoire Cahier des Cbarıes 

Constructlona-Reperatlon-Trav. Pultllca•Mat6rlel de Conatructlon•Cartographle 

Constr. pavillon Pli cacb. 28800 - 2160 - Dir. Trav. Pub. Sivas 
Rep. biti11e ecole 7279 99 546 - Dir. Calıure Sivas 
Rep. bitine ecole Çetiokaya (aj .) > 

Conıtr. pave ordinaire (aj.) 1431 - Municip. Sivas 
• • > 1438 25 > 

Rep. cbaussee ı/roote Çorum-Amaıya Pobliqu• 2834 44 212 '8 Vilayet Çorum 
Repar. bitisse (aj.} Dir. Vakoufs lçel 
Coaatr. route (Caa. cb. 3 L.) (aj.) Pli cacb. 1800000 - 10250 - Dir. Trav. Pub. Tunceli • 

-· ltrodulte Chlmlquee et Pharmaceutl11uee-lnatrument• Sanltalrea·Fournlture pour Hopltaux 

Jours Heures 

10-10·41 15 -
25-9-41 15 -
22-9-41 
22-9-41 
22-9-41 11 -
Dans 1 mois 
25-9-41 15 -
6-10-41 15 -

Produitı pbarmaceutiqueı: 153 lota (ıj.} Gre i. gre - - Villyet Nitde . ' ıusqu au 6-10-41 

~---------

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Muvakkat teminatı 28 liradır. 
Taliplerin ıartoamede yazılı veaaiki • 1 • ı· ... dıt· r•hrme en azı... 6 

* *"' M3 .93 Kereste Cinsi 

Mubaıo .... ~. 
Lir• ,O 

4 447 000 Çam •facı 
lçel vilayetinin Silifke kazası dahilinde Karııcak devi•\., 

dan 447 metre mikap kerestelik çam atacı sahtı tıkarılllllf -
Çam eşçımnm beher metre mikap rayri mamOlüoil ' 

bedeli 490 kuruftor. ,0 

" Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyePl,rt 
sin çevirfe mftdGrlüğüne Silifke orman bö l ıe ıeflitine °'' 
orman umum müdürlüfüne müracaat "tmeleri. 

Satı' '1.10.9.ıl rünü saat 15 de Mersin orman çevirı" 
fünde yapılacaktırr. 

Satış umumi olup açık eluiltme usulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 165 liradır. 

Taliplerin şartnamede yar.ıh vesaiki ıetirmeleri lizı•.&•r· 

Kocaeli Ylllyetlnden ,,1. 
Hereked.o Avcı batları mevkiinde on dekardan ibaret J-11, 

namiJe maruf taı ocafı kapalı zarf usulile beı sene ıntdif•l 
El6ctrlclt6·Gaz-Chaffale Centrel (lnatallatlon et Mal6rlel 

Voltimetre: 10 p.·appıreil de contrôle de liıne: 15 p. Publique la p. 16 50 336 38 Com. Aab. Min. Def. Nat. Ank. 
bıflanacakhr. 1ı;f 6-10-41 10 30 ihale Birinciteşrioin 6 ncı puartesi ıünü ıaat 11 d• " l 
kamında yapılaeaktır. Senede çıkarılacak taş miktarı yüz '° et 40 

2570 -loıtal. ventilıtloo 192 1S Com. Acb. Dir. Econ. P.T.T. Ank. J.10-41 16 - kibdan ve beher metre mikabı için verilecek resim mikt";,ı 

Ameublement pour Haltltatlon et Bureaux-Taplsserle ete. 
kuruştan aşafı olmıyacaktır. Senede en çok taş çıkarınaı1 

resiuı vermefi taahbüd edene ruh•at verilecektır. 
. Taliplerin teklif mektuplarını ticaret od&11 vesikası ve!..~-

Tıpiı d'eıcılier: 106 m. Publique 

Combuatlble • Carburant - Hulle• 

Ch.arhoo de bois de ebene: 10 t.-boiı de ebene cou- Publiqu• 
peı 10 t. 

Bois: 400 t. 
• : 3360 t. (aj.) 

Grai11e: 500 k.-bui)o pr. maohine: 800 k.-petrole: 20 
bidonı·ao it: 30 t. 

Boiı coupe pr. poe)e: 6 t. 
Boiı aec: 500 t. 
Boiı: 30-40 t. 
Cbarbon de boiı: 1 t. 

Dlvers 

Tente i un ıeu) poteau: 500 p.·id i. deux peteaux: 
500 p. 

Ba1ai ee br.uHailles: 2000 p.-id en jenc: 1000 P· 
Rcpar chaudiere baio et access. 

IProvlalons 

Lıit: 1 t .-yoıh.urt: 750 le. 
leurre: 2 t..lıuile d'olivea: 1 t.-savon: 7SO k.-ıoa• 

deı 250 k. 
Provisionı 

Lerumea 
Viaade de daıhlitcb: 6 t.-itl d'ııneau: 1 t. 
Oirnonı: 13 lota 

Eau de Kaplanlı 307 dame·jeHeı 
Raiıin frais: '40 t. 
Viınde de poule: 6 t.-id de dinde: 6 t. 
Viando de boeuf: 45 t. 
Foin: 100 t. • 
Viando de boeuf: 30 t. 
Beurre: 60 t. 

> ı 20 t. 
PaiJe: 18 t. 
Foin: 21.7 t. 
Suon: 67 t. 

> : 24 t. (aj.) 
• : 24 t. 

Riz: 32.5 r. 
Ble concasse: 221 t. 
Pois·cbiche: 100 t. 
Pain: 250 t. 
Paille: 600 t. 
Ble concasse: 245 t. 
Leotillea: 36 t. 
Riz: ~o t. 
Ble c:onca11e: 80 t. 
Beurı eı 20 t. 
Huile d'oliYeı: 8 t. 
Sucreı 40 t. 
Viande de boeuf: 68 t. 
PaiJle: 600 t. (aj), 
F oin: 26b240 k. 

• : 982.2 t. 
• ı 778.4 t. 

Avoine. 67 t.•orre: 750 k. 

Gre i. ır6 16000 -
> 

• 

Gre i. ve 20000 -
Publique le k. O 01 80 

• > > o 08 

Gre a ıre 499 26 

Publi11ue 

• 
• 
• 

Pli caııh. 

Publique 
Pli cach. 

• 

425 :.._ 
4742 50 

4267 -
1176 -
4060 -

Gre a ıre 17100 -
> 

> 

• 
J 

J 

> 
Pli cacb. 

> 
> 

Gr6 l ıre 

• 
• 

le k. 1 65 
32600 -

810 -
1193 50 

45560 -
18000 -
18000 -
16250 -
61880 -
25000 -

Gre i rre 
Pli cach. 

le k. O 13 
18000 -
57820 -

• 
it 

• 
• 
• 

Gre l gre 
Pli cach 
Gre i rre 
Publique 

• 
• -

9720 -
11600 -
31600 -
35000 -
6000 -

28000 -
16320 -
18000 -

5081 25 

- - Miniıtere Douanes tt Monopolea Ank. Dana 1 mo11 . r-

1 

teklife nazaran °1
1 7,5 hesabıle muvakkat teminat aıektll ti • 

80 62 Oir. Maison Penale Ank. 

aaatinden 1 ıaat eveline kadar vilivet makamına vermeleti 
nameyi görmek istiyonlerin encüme~ kalemine ırıüracaat1•11' 

6-10·41 11 - .. 

16 _t 1002 - Com. Ach. Milit. D. Bayazit 24-9-41 
Com. Acb. Milit. Urfa iusqu'au 11-10-•l 
C. A. lntend. Milit. Aok. 22-9-41 

Vilayet Ank. 
1500 - Com. Ach. Mi!it. D. Bayaıit 

54 - Dir. İoıtr. Pub. Edirne 
9 - > 

2'·9-41 
23·9-41 
30-9·41 
30-9-41 

- - Comite Central du Croiasant jusqu'au 18-10-41 
Roure 

- - Com. Acb. lntend. Milit. Ank. 
37 45 C. A. Eeole Tecbnique lst. 

31 88 C. A. Perm. Municip. İstanbul 
355 69 • 

31~ 53 
88 20 

304 50 

> 

> 
• > 

» 

22·9·41 
6-10-41 

29-9-41 
29-9-41 
29-9-41 
29-9-4l 
29-9-41 
29-9-41 

C. A. Gommand. Place Kırklareli et 10-10·41 

26 -
480 -
585 -

1282 50 
375 -

12400 -
4890 -

lntend. Mil. Ank. et lst. 
C. A. lntend Milit. Ankara 

> 
C.A. Lycee Galatasaray 
Com Ach. Milit. Adapazar 
C. A. Milit. Boyalık iı Hadımköy 
Com. Acb. Milit. Babaeski 
C. A. Milit. Maltepe de Topkapı 

• 
121 50 Com. Acb. lntend. MiJit. Tophane 
189 03 > 

3417 - Com. Ach. 
1350 - <::om. Acb. 

Milit. 
Milit. 

O. Bayazit 
Ardahan 

1350 -
1218 70 

• 
• 

4330 - Com. Ach. Milit. O. Bayazit 
1875 -

1350 -
4141 -

749 -
870 -

1620 -
2625 -
450 -

2100 -
1224 -
1350 -
2939 -
4688 -
3800 -

381 09 

C. A. Ecole Gendarmerie Erçİf 
Com. Acb. Milit. Erzincan 
Com. Ach. Milit. Erzurum 
Com. Ach. Milit. Tirilyo 

• 
• 
• 
> 

Com. Ach. Milit. O. Bayazit 
Com. Acb. Milit. Van 
Com. Acb. MiJit. Erzincan 
Com. Acb. lntend. Milit. Ank. 

> 
• 

Munlcipalite Ank. 

2-10-41 
2-10-41 
3-10·41 
22-9-41 
25·9·41 
23-9-41 
22-9-41 
24·9-41 
23-9-41 
23-9-41 
30-9-41 
30-9-41 
30·9-41 
30·9-41 
25-9-41 
23-9-41 
1·10·41 
26·9·41 
4·10-41 
ı-10·41 

1-10-41 
1·10·41 
1-10-41 
1-10-41 
22-9·41 
29-9-41 
26-9-41 
7-10-41 
7-10-41 
7-10-41 
23-9-41 

l 

14 301' 

15 -
15 -
14 

e 

14 -
1 

_ _I 
14 -1 
11 -

14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
16 -

14 -
15 -
15 -
11 -
16 -
11 -
11 -
10 -
15 -
15 15 
16 -
11 -
9-

14 -
16 -
15 -
10 -
14 -
11 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
10 -
16 -
14 -
11 -
15 -
10 -
10 30 

Bur•• Orman Çevirge MUdUrlU~Und •": 
Cinsi Miktar1 Muhammen bedeli 

Kental kilo Kuruş 

Karışık kömür 1768 - 26 
Bursa Vilayetin Gemlik kazuı dahilindeki hud11tlır1 J 

yazılı (Y ~şilköprü) Devlet Ormanından tahminen 1768 ke; t 
kömür bir sene içerisinde ormandan çıkarılmak üzere 1

11111 
tarihindon itibaren 17 gün müddetle açık arttırmaya koıııl f 

Arttırma 2 tepinevvel 941 tarihine müsadif perıoı:obe / 
15 de Bursa Orman Çevirge Müdürlüğü bioasında yapılı 

Beher kentalin mubammen bedeli 26 kuruştur. 
Muvakkat teminat 34 lira 50 kuruştur. '~ 
Şartname ve mukavele proieleri Orman Umum Mil 

Bur.sa Orman Çevirge Müdürlüğü ile Gemlilt Orman böll' 
ıörülobilir. •il° 

isteklilerin Ticaret Odası vesikası ile birlikte belli ed~ 
saathı ihale Komisyonuna müracaatları. (Bu vesika k61 
tenmez). 

Miktarı Muhamınerı 
1 •*• Cinsi 

Kental Kilo 
Karışık kömilr 1360 

Kıır1'f 
26 

Buraa vilayetinin Gemlik kazası dahilindeki hudutları ,ı 1' 
yazılı {Sazlıdere) devlet ormanından tahminea 1360 k•"; 1r, 
kömiirO bir sene içHisinde ormandan çıkarılmak üzere 1

1111 
tarihinden itibaren 17 fÜn müddetle ac;ık arttırmaya lteet• ı 

Arttırma 2 teşrinienel 941 tarihine müsadif perşeınb9~ııf 
15 do Bursa orman çevirge müdürlü~ü binasında yapıl•C' 

Beher kentalin muhammen bedeli 26 kuruştu~. 
Muvakkat teminat 26 lira 60 kuruştur. or 
Şartname ve mukavele proieleri orman umum 111ild~f~.J' 

ormen çevirge müdürlilğü ve Gemlik ornan bölre ıeflıf1 

bilir. 

isteklilerin ticıret odası vesikası ile birlikte belli edi~ 
aaato ibale kıomiıyonuna müracaatları (Bu veaika köylol 
mez.) 

- .1 
SUmer Bank Blrle,lk YUn lptlll v• S""' 

F•brlkalar1 MUdUrlUIUnden : 

Sf1mer Banka ait Unkapanı değirmeninde hulunan: f' 
4 adet 101,5 santimlik, 10 adet 81 santimlik ve 5 ,.ıet 

lik vals makinelerile. 
15 adetcJUubtelif devvar elek makineleri hulundııtıı f" 

lim edilmek şartile satııa çıkarılmıştır. . 1,ıı' 
Kapalı zarf uıulile arttırmaya konulan bu makineler~ 

istiyenlerin teklif mektupları münakasanın yapılması ınıık 
lal 941 tarihine müsadif cuma runil saat ·14 e kadar tJ 

0
11 

Mubaberat Servisine teslim edilmiş ve muvakkat teminat. i" ' 
makineleri için 1087 ,50 lıra ve devvar elek makineleri 1~ 
liranın vezn"mize yatırılmış bulunması lazımdır. • d• ~ 

l~bu muvakkat teminatın ibaleyi müteakıp 2 ıiln sarfıll 
line iblağ edilmesi de me~ruttur. 

Bu makineler ayrı ayrı da satılabilir. 
Sümer Bank ihaleyi yapıp yapmamakta muhtardır, . 


