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Tüccarların 

Yağı 
0 llıltlı:etlerde ukideaberi kul· 

•ıı K olı::a yakı memleketi· 
Ytni b' ' 'c,, ld ır Y•k sayılabilir. Bıı 

'd~ ~ 1~1 lcolı::a tohumu hem 
t.'c-.ıeın de yurdun sahil vo 

•tıQda mükemmelen yo· 
l, 
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. llTFt ARlF KENBE.R 

• * * 
~\y 
~ lt A.. 'f A. Yerleştirilen röç· 

t~ h?eraberlerinde getir· 
't fıld tr tohumu tecrübe et· 

uk~a . . . 1 l • B " ıyı netıce er a -
) d~ toham köylülerimiz 
~IYorlar. Rııpislrn, Al-

1111111 s). kelimesinin ~umeli 
bi lısanında değişikli~e 

~ r k ı· ~) c •ınedir. Bunun asıl 
q~ dı~. Fransııda ve Ma· 
\/ctıştirildıği gibi Bul· 

''lıt. 1\ Yugoslavyada dahi 
~lı Olza nebatı mutedıl 

L lt<Ja d 
'<ı~)I ~ Gn yapmayan yer· 
~ 1 lıı. yetişir. Bu nebat 
~ tkılır ve yaz başlan· 

llııı.I d e gelerek haziran 
~ltt~2ru hasat olunur. E· 
bır 'Ye (lahna) familya· 
'?l\~cb il oldu~u için id-

l l1ılı 1 şebb ylara benzer. 
llınu 

~ltd oa benzeyen to· 
Çtk ır. Kolzanın tohum· 

lltılan ynğa Kolza ya-

~4ııQıl 
~ ~ •rdıın yüzde lcırk 

111, dlr Yağ çıkarılar. Bul
,ıı~ ~elen Balkan donla· 

d nldı2ı ve ilk baharı 
ı~ •.. 

~ ttıııl •çın, oralardaki 
~ arından ancak yüzde 
t, ~r Yrıt istihrac olun
~'lıbeal~uki Trakyada ya· 
~t Ztrııatinde Koludan 
' ııb· h~ . ı azami bir randı· 
~tk ıstıhsal edilmiştir. 

ı tarıd 
lQıd ıoıan hemen he· 

~'lıe;ıı istihsal edilen 
Q

11 
~t Yağ randımanına 

h~1 ~ttibarla Kolza yağı 
1 l\o adar kıymet kesp"
tıbi Jıa Yn~ı için ayni 

Pteııa •-· l . k~f· 'iı ~Cır aıaıı.ıne erı a ı 
'\t 

01 
e bu cins yağ istih· 

h~ııı,;cıı.ktır. Kolza yatı 
ilk •rı farklı isede her 

t ~l Çekiti denilen pa· 
lrırıd . h 

ıı~ Bıı ısti raç olu-
)1.1~~~1ndan besleme ba· 
Fr "'llCktir. 

•rııad b . 
k.. ıaq~ a u yatı zeytın 
·'llııı~ 1 

&al ederl~r. Kolza 
~i .., 1112ından daha yük-

>lA Ctir B"lh 
1 
cıa11 • ı assa haşhaş, 

\\yld ndarı daha besleyici
~~, ~ deg.il yalnız, bütün 

flt 
1 
ie lllıntakaları için 

~ (J , r •k bir ıstikbili ola· 
~I Urctt k •t ~y e i zeytin yağla· 
) ~'•tıı:iı karıştırmokla zey· 
~~~, &'ıdai kıymeti bo· 

) 
11,... t•bı ıabunluk olarak 

r "'•sı • 
Çtf tnümkün olacak· 
~. 'ndcn .. d • . 
cıırıde . yuz e yırmı 
~~dır •nce bir yağ çı· 

\ h~. b 
ı c cı 

1 
Ununla da karıştı· 

Q r r tr · 
)a~ h •_çın orta kesa· 

~ltıil 
1 
alı lası ya pılabillr. 

~~ llrda Ko1za yağının 
1' 1-<crıg~Urı.ış arasında sa· 
~tr b l suaam yağına 
~-~. alde Kolza yağının 
1 

dı::2,1 '?enıleket yalnız 
~-~İl dır. İhracat için 
- (.) llliişteriıiz kalmaz. 

rta A 

EKONOMiK HABERLER 

lzm irde incir mahsulü 

yağmurlardan zarar gördü 
lzmirdcn Bildiriliyor : Son ya· 

ğan yağmorlnrdan incir mahsulü 
yüzde otuz zarar görmüştür. Bazı 
mıntakalarda üzümlerde de zarar 
vardır. Bu yüzden fiyat yübak· 
liği başlamıştır. Üzüm piyasası 
lzmir borsasında pazartesi günü, 
incir piyasası da salı günü açı· 

lacaktır. 

Trabzonda fındık mahsulü 

ve satışı 

Trabzondan Bildiriliyor : Bu 
yıl fındık mahsulıı boldur. Bu 
bolluğa mukalııil talep az olduğu 

ve Karadeni:ı: yollariyle de kafi 
miktarda sevkiyat yapılmadığı i· 
çin fındık piyasası düşük gitmek
tedir. Borsada kuru tombul ka· 
buldu fındığın kilosu 27 kuruşa 

kadar düşmüştür. 

Kasaplar Yeniden 
İstiyorlar 

Zam 

Teptancı kasaplar karaman eti· 
ne konulan 55 kuruı narhın az· 
lığını Ye maliyet fiyatının daha 
fazla olduj'unu ileri sürmektedi
ler. Belediye İktisat işleri 
müdürlütünün de iştirakile hay
van borsasında yapılan toplan· 
tıda bu müracaatlar dinlenmif • 
tir. Kasaplar karaman etine pe· 
rak~nde 65 kuruş narh konuldu· 
ğu takdirde hayvan mevrudatı

nın artacağını ileri sürmektedır· 
ler. 
Yapılan tedkiklere 2'Öre bu ıe· 

ne muhtelif mıntakalardan 2'e· 

memleketleri lie bu yafa devamlı 
ltirer mÜJlericlirler. Buıün elde 
binlerce toıı mevcudu buiuıısı& lu
losu 60--76 kuruşa kadar ihracat 
için kolaylıkla müşterisi bulana· 
bilir. au işte Zıraat Vokaletine 
düşen bir vazıf • vardır : Göç· 
menlerin tamime çalıştıkları Kol 
zanın bütiın müsaıt ildımli yurt 
mıolakalarında yetiştirilmeıini te· 
min etmek, Kolza bakkında müs· 
tahsile ötütlerdc bulunmak ve 
ziraatını öğretmekle kalmayarak 
yağcılığını da i2retmcktir. 

Hılbusa harpten sonra husule 
relecek iktisadi boıluklarda, 
rıda maddeleri ile toprak mah· 
sulleri en geniş bir yer tutacak· 
tır. Bu boşluğa iklim ve toprak· 
larımlzın müsaadeıi nisbetinae ye· 
tiştirebilece2i her ne cins ve nevi 
mahsul olursa olsun doldurabilir. 
Bu suretle memleketimize Altın 

selleri akıılailir. Kolza tohumu ve· 
ya yağı işte bu bakımdan çok 
önemlidir. istihsal masrafı az ve 
verimli olması hasnbiyle çiftçile
rimıze çok güzel, kazauçlı yeni 
bir iş hazırlanmış olacaktır. Tas• 
fıye edilmiş kGlza ya~ı yurdumuzda 
dahi susam yağının pamult ya· 
ğının yerine kaim olacaktır. Ha· 
zam asimil&1yon ve metabolizma 
ribi fizyeloiik ve kimyevi hadi
selerde uzviyet için hiç bir za-

rarı olınayao bir yağ besleme 
noktasından da önemle üzerinde 

\ttı l vrupa ve sonra 
talyıı aelir. Şimal 1 durulması icabedeo kıymetli bir 

ıııadde telakki edilmelidir. 
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ve Müteahhitlerin m es 1 ek t Organıdır 

UNA s LA 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

latanbul ~afıa MUdUrlUğUnden 
23.9.941 salı fÜnü saat 14 de İstanbul.ıı Nafıa Mildürlüğü ek· 

siltme Komisyonu odasında 7435 lira keşif bedelli Kadıköy 1 inci 
Orta Okul binaıı tadilat ve tamirat işleri açık eksiltmeye konul· 
muştur . 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri ıenel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri difer evrak daireıinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat 558 liradır. 

İstekliler en az bir taahhütte 6000 liralık bu işe lııenzer iş yaptı· 
tına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden İ!tanbul vi· 
!ayetine müracaatla eksiltm9 tarihinden tatil rünleri hariç 3 ıün ev -
vel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait ticaret odası vesikalarile gel· • 
meleri. 

lst•nbul Beledlreslnd n: 

Re,adlye Belediye• inden 

Reşadiye kaubasına ait 660 metredeki içme auyuDllD pik ltuu ile 
getirilmesi 28.8.941 tarihinden itibaren 20 riln mOddetle atık'. ebilt· 
meye ~ıkarılmış olup ihalesi 16.9.941 tarihine müsadif ıalı ıtınl ıaat 
14 de Reşadiye belediye encümeni huzuril• yapılacaktır. 

işe ıorekli pik boru belediye tarafından eski ferı etlildiri yerde 
toprak altında müteahhidine belediyece ltedelıi:r: olarak verilecektir. 

Keşif bedeli 2419 lira 27 kuruştur. 
Pey akçesi 181 lira 65 kuraıtur. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalnile birlikte Mılediye 

encümenine müracaatları ve fazla maltlmat almak istiyenlerin Re4a· 
diye belediyesine müracaatları. 

lstanbul •etedly••lntlan: 
Keşif B. ltk T . 
3973,05 284,47 Bakırköyde Kartaltepe.ıe Gentler catltleaiade J91>• 

tıralacalt Beton Bordür ve şose infaatı. 
7317,76 586,33 Beşiktaşta Spor Ca.ı.iesinin nihayetinin teni için 

yapılacak toprak hafri, duvar hedmi, mer.livH, 
.ıuvar, lıraldırııa vesaire inşaatı. 

Keşif Dedellerile ilk teminat miltdarlan yukarda yazılı ifler ayn 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve ıartnaıaeleri Zabıt ve 

Cankurtaran mahallesinde yeni Saraçhane çıkmazı sokatında 
yapılacak kanal inşaat ve tamiratı açık eksiltmeye konulmu4tur. 
Keşif bedeli 1099 lira .j5 kuruş ve ilk teminatı 52 lira 45 kuruştur. 
Keşif ve şartname zabıt ve 91uamelit müdürliltü kaleminde rörülebi
lir. lhale 19.9.9il cuma ıünü saat 14 de Uaimi Encümende yapıla· 
caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 
sekiz gün evvel beledıye fen işleri ınüdürlüfune müracaatla alacakla
rı fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikalarile ihale gü· 
nü muayyen sııatte Uaimi Encümende bulunmaları. 

1 Muamelat Müdürlüğü ltaleminde görülebilir. lhale 22.9.941 pa:r:arteai 
ıünü saat 14 .ıs Daimi encümende yapılacaktır. f aliplerin ilk temi· 
nat qıakbıız veya mektupları, ihale tarihinden sekiz fÜO evvel lel .. 
diye fen işleri mlldürlüfüne müracaatle alacakları fenni ehliyet ve 
941 yılına ait Tıearet Odası vesikalarlle ihale ı-tnO muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunmaları. 

Sıva• B 1 diy 

2365 lıra 69 kuruş bedeli keşifli Halfelik mezarlığı ihata duvarı 
inşasının 1 inci ihalesine talip çıkmadıfından 10 gbn ur:atılmıştır. 

Taliplerin 10.9.941 tarihine tesadüf eden çarşamba runü saat 14 
de yüzde 7,5 teminat parılarile beraber belediye encümenine müra
caatları ilan olunur. 

len hayvan miktarı reçen ıeııe· 
lerden a:r. değil, hatta fazladır. 
Bu sebeple hayYan tüccarlarının 

icıldiaları varit değildir. Esaıen 

fiyat murakabe komisyonu da 
narhın tezyidi için bir ıebep ol· 
mıdığı neticesine varmıthr. 

Kok kömürü fiyatleri 
artacak 

Nakliye ücretlerinin ıeçen yı

la nazaran artması münasebetiyle 
şehrımizde halen tonu 2.i,5 lira· 
ya satılmakta olan kok kömürü 
fıyatlerinın bir miktar artaca~ı 
tahmin olunmak.tadır. 

Yeniden narh kanacak 
maddeler 

Ticaret Vekaleti zeytinyağ, sa· 
bun, ayakkabı, kuma~ ve ıiye· 

cek efYalarıoa da narh konulma
sı için ıaubtelıf vilayetlerde tet· 
kikler yttptıı waktadır. 

Yapak İhracı yasak 
Ticaret Vekiletiaden birliklere 

gelen bir emirde EylOlün ıeki· 

zinci 2'Ününde itibaren üzerin41le 
aekiz aaatim.ıen uzun yapak ltu· 
luoan koyun derilerinin ihracı· 

nı yasak edildi~i bildirilmiştir. 
Daha k11a yapaklı derilerin de 

ihracat kontrolörlütü tarafından 
her balyanın 11kı bir kontrolün· 

den geçirilip kurşunlandıktan ıon· 
ra ihraç e.tilmesine müsaalie e· 
dilecektir. 

Kauçuk ve çivi 
Şehrimfae ıretirilen ıekıen t•n 

kaaçuk lutik fabrikaları· 
na tevzi edilmiftir. MadeDi eş· 
ya birliiinde yapılan toplan· 
tlda yolda bulunan 1500 ton 
muhtelif cioı çivinia tenii işi 
J'ÖrY§Ülmüştür. Almanyadan re
tirtilecek demir levazım için de 
fabrikaların ihtiyaclar teıbit e
dilmiştir. 

Gümrüklerde kalan ~un'f 

pamuklar 
Evvelce Almanyadan retiril· 

mİf olan mühim mıktarda pamuk 
mensucat partıleri içinde c Ze· 
lovle• neıcedilmiş sun'i pamuk 
bulunmasından dolayı rümrük· 
~erde kalmıştı. Çunkü gümrük 
tarifemizde sun'i pamuk ve yün· 
lü kumaşlara ait bir fasıl yoktur. 
Yaloız tarifede sun'i ipek için 
bir tarıfe poziıyoou buluoduğun
dan bu sun'i pamuklara da ıun'i 

ipelt muameleıi yapılmak isten· 
miş, fakat bu şekilde rümrük res· 

mi çok yüksoldi~inden mallar 

ıünmrüklerde kalmıştır. 

Bu yüzden uzun zam•ndanberi 

duran bu nevi meosucatıo eıııs 

vuıfları olan halis pamuk nisbeti 

ıröz önünde tutularak wıltedil bir 

gümrük resmiyle reçirilmesi için 

aliltadarlar tarafından yapılan 

müracaatlar ticaret vekaletince 
nazarı itibara alınmış ve dıı ti
caret dairesi reısliğince bir ithal 
imkanı formülü hazarlanmağa 

başlanmıştır. Bu imkanın Büyük 
Mıllet Meclisine verilecek bir 
kanun layihaııiyle temini zaruri 
olmakla beraber bir vekiller he
yeti kıuarile i'ıcilen ithalat yapıl· 
muı ihtimali do mevcuttur. 

Ankara lleledlyeslnden: 

Cümhuriyet bulvarı üzerinde pazarlıkla iti atlet r:abtta kulGaeıi 
yaptırılacaktır. 

Mahammen bedeli 347 lira 35 kuruıtur. 
Teminat 26 lira 5 kuruştur. 
Şartnamesiyle keşif cetvelini° rörmek ve bedelıiz almak iıtiyenle· 

rin her gün encümen kalemine ve isteklilerin de 9.9.941 sah rGni 
sut 10.30 da belediye dairesinde mllteıekkil daimi eacllmeae mDra· 
caatları. 

T. H. K. Genel Merkez ••tk•nhlınd•n : 

Etimesrut Alanındaki binalarımızdan birioio kiremitlerinin kaldı· 
rıhp yerine oluklu saç konulması açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

Muhammen bedeli 2750 lira olup muvakkat teminatı 206 lira 25 k•· 
ruştur. 

E~siltmc 10 ey:üt !>41 çarşamba rünü saat 15 de T. H. K. re
oel merkez binasında yapılacaktır. Bu işe ait evrak para11a olarak 
verilir. 

istekliler eksiltme rünü komisyonda bulunmalıdırlar. 

llaçiar. Kıinik ve ispençiyari al~t. Hastahane Lvz. 

D. D. Yoll•r1 ltl•tme U. MUtlllrlUIUnden : 

Muhammen bedeli (20.000) yirmi bin lira olan yirmi bir kale• 
ameliyathane masaları ve teferruatı 22.9.941 Pazartesi rUnCl ıaat 
15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binaıında sahn ah· 
nacaktır. 

Bu işe rirmek i!tiyenlerin (1,500) bin beş yOı liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin etteği veıikaları ve tekliflerini ayai ro. 
ıaat 14.30 a kadar Komisyon Keisli~ine vermeleri lazımdır. 

Şatnameler parasız olarak Anlcara'da Malzeme Daireıioden 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şdli~inden datıtılacıaktır, 

Sıhht MU•••••eler Arttarma Ye Ekalltme 
Komlayenunclan: 

Şişli çocuk hastahane•inin 128 kalem illç ve mabemeyi tıltbiyeıi 
açık ekıiltıneye kooalmuştur. 

Eksiltme 19,9.941 Cuma ıünü saat 15.30 da lıtanltul Sıhhat va 
işti mai Muavenet Müdürlil~ü binaaında kurulu koıaiıyenda yapılacaktır. 

Muhammen fiyatı 126 kalea İla\Ç ve mıalzemei tıbbiye için 2689 
lira 93 kuruıtur. 

Muvakkat teminat 201 lira 74 kuruıtur. 
İstekliler şartnameyi her gün komisyonda ıöreltilirler. 
istekliler 1941 yılı Ticaret odası vesikaaile 2490 aayılı kaouoda 

yazılı nsıkalar ile bu işe yeter muvakkat teminat makbu veya 
banka meluubile belli fünde komisyona relmeleri. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

lstanlaul Lv. Amlrllll Satan•lma Kemlayonundanı 
Beheri 20 atmosferden aşaf1 olmamak üzere 792 adet manem•tre 

alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmesi 12.9.941 cuma rGni aaat lS tle 
Tophanede Lv. amirliği aatıoalma komisyonunda yapılacaktır. Talip· 
liplerin belli valdthı komisyona relmılori. 



MONAKASA GAZET!Sı 

Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
• M. M. v. Satı"alma Komlsyoı1undan : . 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyati 405 kuruş olan 10 bıll ıJ. 
siyah ya~lı vaketa 23.9.941 sah günü saat 11 de Ankurad~·r• 
V. ııatınalma komisyonunda yapılacaktır. Talipltrin 6075 

1 

Clnıl Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 
111 .. at, Ta111lrat, Nafıa iti eri, Malzeme, Ha rlta 

Cumhuriyet lııulnn üzerinde bir adet zabıta kulü- paz. 
besi İnf. 

Şose tamiri Çeram-Amasya yolu arasanda 1060 m. aç. eks. 
Halfelik mesarhğa ihata duvarı inf. (temd.} 
Çatı tamiri L aç. eır.ı. 

Hal binası öntındeki sahanın mevcut parke taşiyle kapalı z. 
kaldmm inı. {şart. 67 kr.) 

Eminönü belediye hududu dahilindeki Gençtnrk-Ha
rıkzedeler Yeşil tulumba sok. ıose adi Jcaldmm 
YO beton l.ordtır iaş. (şart. 72 kr.) 

.. 

347 3S 

2834 44 
2386 69 
2750 -

13339 17 

14377 78 

lllçler, Kllnlk ve ispençiyari allt He•tahane Lvz. 

ldrofil pamutu: 1 t. aç. eks. le. 1 80 

Menaucat, Ellllee, Kundura Çama,.,, •· •· 

Yflo ve pamalc karışık çorap: 50000 çift paz. 
lıaret bayrafl imali için bez kırmızı: 2000 m.-ye· paz. 

til: 2000 m. 

çifti o 34 
2600 -

1 c ı ı · 3 a l l ı < 'e e" e,weaı, MIMfMWbe Hahv.s. 

Banlce: 1 a.t.-lcilrsü: 1 ad.-lcasa: 15 ad.-tabure: 60 ad. aç. eks. 1190 
Salııit ktıtiiphane yap. pı.z. 1868 4~ 

Hakllrat, Bot•lt111a, YUklet111• 

Etra YO erat nakli (temd.) 
Poıta nakli 

> • 

aç. elı:ı. 

.. aylığı 100 -

"· .. 

Teminat Müracaat yeri 

26 OS Ank. Beleaiyesi 

212 ~I Çorum Vilayeti 
Sıvas Belediyesi 

206 25 T. H. K. Gen. Mrk. Anlt. 
1000 43 1st. Belediyesi 

1078 33 • 

• 

13S - lst. Sıhhi Müesseseler SAK 

2450 - M. M. V. SAK 
390 - O. O. Yolları Haydarpaşa 

89 25 Siyaaal Bilgiler Okulu SAK 
280 27 M. M. Vekaleti SAK 

Çorum Ask. SAK 
Sıvas P. T. T. Müd. 

90 - lçel P. T. T. Müd. 

Günü Saat 

9.,.41 ıo 30 

11-9-41 11 -
10·9-41 14 -
10-9-41 15 -
22-9-41 15 -

22-9-41 14 -

teminatlarivle belli vakitte komisyona gel1Peleri. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halıv. s. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan 

Keşif bedeli 1868 lira 45 kuruş olan sabit kütüphane 
12 

941 cuma günü günü saat IS de Anrada M. M. V. satınaloı• k 
yonunda pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin 280 Jira 27k~ 
luk kati teminatlariyle birlikte pazarlık gü"' ve santind. ıııeJ 
misyonda bulunmaları. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Tekrak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesind•" 
1' 

Pendik istasyoDUDdaki depomuza lrnnulacak kepek, rniksel1 •• bubatın vagoolardan depoya ve dep1>dan vagon veya arab•r 
hamaliye işi açık pazarlıkla ihale edıleceğinden talıplerin 9 ef,. 
salı günü saat 15 te Liman hao 4ncü kattalti ofısımıze ınUr•C 

19-9·41 ıs 
;;;.' Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyon" 

22-9-41 11 
17.9.41 11 

22-9-41 15 
12 9-41 15 

11-9-41 10 -
8-9-41 14 -

13-9-41 10 -

ıs -

Açık eksiltme ile 1080 t•n nakliye ta.şıtlırılacaktır. p 
Tahmin edilen fiyatı 2 lira olup muhammen bedeli 2ooO 

İlk teminatı 150 liradır. 
İhalesi 20,9.941 cumartesi günü saat 11 de.tir. Taliplerill 

nameyi her gün Ko. da rörülebilir. 

Mahrukat, Senıın, MaKını1 ıaJIJrı 

Yan Askeri &atlnalma Keml•ye»nundan; 
Tahminen beher kilosu 4 kuruştan 1000 ton me~e odıı110 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 10000 lira olup ilk teminatı 3 00 lir•d

1
' 

namesı komısyondan verilecektır. 

llıaleıi 18.~.941 perşembe fÜnÜ saat 16 da Van satınal 01' 
yenunda yapılacaktır. lsteklılerın mezkur günde saat ı:ı kııJ,r 
mektuplarını koıniıyona vermeleri. Mahrukat, Benzin, Makine r•lları 

Mete kömtırl: ı.s t. 
Kuru me19 odunu: 35 t. 

aç. eks. 

• 
• 82 so 

612 -
_275 -
t. 15 -

5 18 Bursa Maarif Müd. 
45 83 , 

13·9-41 
13-9-41 
9·9-41 

11 - lzmlr Leva.&ım Am!rUği Satın Alma Koml•Y"""" 
Kmlmıı kuru tahta parçası: 10 t. 
Çeltek maden kömürtı: 100 t. 
Ociun: 50 t. 
Meı• odunu: 400 t. 

> > 650 t. 
• > 1000 t. 

Antraıit: 80 t. 
Kriple maden kömürü ve nakliyesi: 250 t. 

llUteterrtk 

Kilrek yapı: 30000 ad. 
Kazma: le ati.- yedek sap: 30 ad.- kürek maa sap: 

100 ali.· lafım kazmaaı: 10 ad.· çelik meaaha 
ıeridi 20 m. 

Kmrıap: 100 k.- renkli bükme: 35 k. 
Birinci nevi tuğla: 450000 ad. 
Benzin otomahğı diyaframı: 400 ad. 
Parke tııı: 50000 (temd.) 
Arka çantası: 300 ad.·matra: 600 ad 
Parke taıı: 100000 ad.-bordür taıı: 300 m. (temd.) 
El dokuma tezııihı: 22 ad. 
Ayakkabı makinesi montesi dahil: 10 ad. 
Bıltır rondela ıüııöf ve ıerpatin boruları: 86000 ıd. 

(müteahhit nam ve heaabına) 

•aak, Zehir•, Et, Seltae, "· •· 

Sadeyafı: 40 t. (fırt. 320 kr.) 
• 45 t. (ıart. 360 kr.) 

K. ıofın: 85.9 t, 
Tank: 1509 ad. 

paı.. 

, 
kapalı z. 

• 
aç. elu. 
kapalı ı. 

paz. 
> 

> 
kapalı z. 
paz. 

paz. 
, 

aç. eks. 

par;. 

kapalı z. 

• 
paz. 

> 

k. O Ol 50 
16000 -
26000 -
40000 -
t. 27 -
5395 -

6000 -
499 -

7200 -
500 -

Beb. O 10 
2703 -

beb. 27 -
2642 -
3225 -

k. 1 60 
k. 1 60 
6013 -

20 63 Ank. Belediyesi 
135 - Çorum Vilayeti 
56 25 • 

1200 - Van Ask. SAK 
19~0 - , 
3000 - , 
16ı - lst. Bölge Sanat Ok11lu SAK 
404 62 lst. Kız Oğretmen Okulu Direk. 

900 - M. M. V. SAK 
74 85 > 

" 540 - D. D. Yolları 2 ci İşletme Anlc. 
37 50 Ank. Belediyesi 

Sıvas Belediyesi 
202 73 Harta U. Müd. SAK Ank. 

Bursa Belediyesi 
Hatay Vilayeti 

198 15 lst. Jandarma SAK 
483 75 D. D. Yolları Haydarpaşa 

4450 - Marmara Üsıil Bahri Komut. SAK 
4850 -- • 
901 95 lst. Komut. SAK Fmdıklı 

> 

10 30 
1 ay zarfında 

, 
10·9-41 
22-9-41 
18·9-41 
22-9·41 
22-9-41 

> 

16 -
16 -
16 -

' 14 -~ 
11 -

15·9-41 15 -
9.9.41 ıs -

8·9-41 
23-9-41 

9-9-41 

11 -
16 _ı 

1 
10 30 

10-9-41 14 -
13·9-41 10 -

1 

25-8-4litib. 1 ay l 
15 gün zarfında 

22-9-41 15 -ı 
24-9-41 11 -

16 30, 
16 30 
11 -
11 -

Miktarı Miktarı 

Kilo Kilo 
1000 Kuru aafan 4UOUO Oduıı 

400U Mercimek :iOUUO · Odun ~ 
Yukarıda yazılı dört kalem yiyecek ve yakaoak paıarlı 

tın .alınacaktır 1' 
faltplerın 8.9.941 p:ızarte&i ~ÜDÜ saat 15 de kışlada l 

vazım amirli2'i satın alma komısyoouoda yapılacaktır. 1 lsteıdılerio teklif edecekleri fiat üzerinden teminat 1<•
1 

le birlikte komiıyona muracaatları. 

Ankara Beledlreslnden: 

On ton kırılmış kuru tahta parçası pazarlıkla alınacaktır· 
Muhammen bedelı (ü::>) lıradır. 

Temınatı (lU) lıra (03) kuruştur. 
Şartnawc:ıını ırorınek ve bede!sız almak istiyenlerin her ıiiı> 

kalemine ve ıstekllierıo de ~.'J.9·H sah ıiinu saat l0.30 d• 
daıresındc muteşckkıl daımi encuınene mı.iracaatları. 

Van Askeri Sat\n Alma Komiayonundafl: 

Tahminen beher kilosu 4 kuruştan 650 ton meıe oıi000 
zarfla ekıiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 26.000 lira olup ilk teminat 
Şartnamesi Ko. dan verilecektir. 

İhaleıi 22.9.'}4! pazarteıi ırünü saat 16 da Van 
da yapılacaktır. 

isteklilerin belli rün ve saatte bir ıiaal evel 
nı Ko. na vermeleri. 

Samaa: 25S t, J 

c 

.. 

22-9-41 
23·9-41 
12-9·41 
10-9-41 
11·9-41 
11·9-41 
11-9-41 
10-9-41 

10 30 !!-~~~::=!!!~=:!·~-~·~·~!!!!!!!~:::===~~~~~~-:~~~ 
it 302 t. 
• 1270 t. 

Reçeh 2 t. (möteahbit nam ve beııbına) 
Muhtelif erzak (temel.} 
Şeker: 40 t. 
Saman: 700 t. 
Muhtelif er.zak 
Erzak ve et: 26 kalem (temd.) 
Kıvırcık koyun: 70-110 baı 
Saman: 180 t. 
Sotın: 26 t. 
Y oturt: 2.9 t. 
Sarmıaak: 360 k. 

(8 Müzaredeler 
Ben.zin tenekesi: 300<>-4000 ad. 
Muot tenekeai: 3000·4000 ad. 

lensucıt·Etbise-Kundurı·Çımaşır v. ı. 

it 

paz. 
aç. eks. 
paz. 
kapalı z. 
aç. ekı. 

aç. ekı. 

• , 
it 

• 

--

Gl111rUk Muhafaza Genel K. Satınalma 
Koml•r•nundan: 

1400 -

28000 -
24500 -

1089 -
4500 -
1200 -
k. o 25 
k. o 40 

beh. O 50 
beb. o 20 

it 

210 - Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 
Çorum Vilayeti 

2100 - O. Bayazıt Ask. SAK. 
1837 - Adapazarı Ask. SAK 

Bursa Maarif Müd. 

81 67 
338-
98 -

Sıvas Lisesi Müd. 
Pendik Bkteriyoloji Enstitüsü Müd. 
Çorum Ask. SAK 

.. 
54 38 Ank. 
10 80 

Jandarma Genel Komut. SAK 
> 

130 - Zirai Kombinalar Mrk. 8ölgul Anlc. 
60 - • 

11 -
11 30 
14 -

1 ay zarfında 
12-9-41 10 -
25-9-41 16 -
13·9-41 11 -
8-9-41 14 -

22-9-41 14 30 
19-9-41 10 -
19-9-41 12 -
24-9-41 15 -
24-9-41 15 -:-

24·9·41 15 
24·9-41 15 

lstanllul Levazım lmlrllll &atınalma K•mlsyonundan: 

11242 lira 40 kuraf auhammea bedelle 22 eylul 941 puarteıi 

ıGnO aat 15 te kapalı urfla 1222 çift er kan.&ura11 alıoaca~ 
lık teminatı 844 liradır, Şartname ve DÜmuneai her gün komisyon

da ıörtllebllir' lıteklilerin kapalı zarflarını •• sıeç eksiltme saatiıa
den bir aaat enelioe kadar Galata • Mumhane cacltleıi 54 DU• 

30 ton penç · lik k"'ı l ı 370 kuruştan . 

15 ton vaketo 400 kuruştan. 
Yukarıda yazılı mevaddın pazaklıkla eksiltmeleri 12.9.941 curr a 

iünü ıaat 14,30 da Tophaaede İstanbul Lv. amirliti satınalına komis· 

yonundı yapılacaktır. Ayn ayrı bayilerden de ahnabileceg"i için İs· 

teklilerin verebilecekleri miktara ıröre temiııatlarile belli vakitte ko

mİl)'ODa relmelori . .. rah dairede ıatua alma k•mil7onuna n .... ıeri. 

Muteferr1k 
- =x:s c? 

D. Demir Yolları lşıetme Umum MUdUrlUllJ:; 

Muhammen b deli 440v lira olan 200 adet yangın söııdiJı 
22.9.941 pazaı teıi ıünü uat d de Haydarpaşada ıar bııı•',J 
dekı komısyon tarafından açık eksiltme usulıyıe satın alııı•' 1' 

.Bn işe ıirmek isuyenlerin 330 liralık muvakkat terniıı•~, 
nun tayın ettıtı vesaıltle birlıkte eksiltme ıünü saatine 1'• 
yona murilcaatları lazımdır. 

dır. 

l::Su iıe ait şartnameler komiı;yondan parasız olarak dar 

Ankara Beledlyealnden 

Otobüsler için pızarhkla 400 adet benzin otooıati~İ 
alınacaktır. 

M"hammen bedeli 500 liradır. 
Teminatı 37 lira 50 kuruştur. ~-
Şartnameıini ıörmek istiyenlırin her ıün encümen 

isteklilerın de 9.9.941 uh günü sant 10.30 da beledi)'e 
müteşekk.il daimi encümene müracaatları. 

M. M. V. Satmalma Komisyonundan: . ~ 

Komiıyonda mevcut nümuneleri gibi 35 kilo ren1'
11 

... ~ 
rıt•· 

lOO kilo kınnap pazarlıkla satın alınacağından istek 
1 bıl O~ 

94 ı pazartesi günü saat 11 de M. M. V. salın alma Ko. da "e * * * 2 bin adet tavla h~latı alınacaktır. Bu ıibi baJıl ~ 
!er 12.9.941 tarihine kadar birer nümunelerini Ankarad• 
aahnalma komisyonuna verrı)eleri. 



O Cn Bursa Belediye s'nden 

t bo~ lllÜddetle temdit edilen 10000) adet parke ta~ile 300 
dtn 25ur laşı açık eksiltmesine bu defada talip zuhur etme· 

• tttk 
8 ~n pazartesi 2'Ününden itibaren ber ay müddetle pa· 

U.rı ila cdılıniş elduğu ve taliplerin belediye reisliğine müra
r.ı olunur. 

~fy 
·00() 'l<...~n A keri Satlnalma Komisyonundan : 

~llur, ılo debağsız keçi kılı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

C li~:\~2-.Eylül-941 Pazartesi günü saat 16 da askeri mmtaka 
tlılb ınısyonunda yapılacaktır. 
/... ıtz keçi kılının ınnhamoıen beeeli 15000 liradır. 

~~ .. , t . 
Ytttıı,111 ~ınntı muvakkata 1125 liradır. 

1, l tyı rörmek istiyenlerin her gün komisyona ve Ankara, 
~~· ,,;nıır levazım amirlikleri satın alma komisyonlariyle Manisa 
""' lııı 111 tılma komisyonlarına müracaat etmeleri. 

• ı.aie iştirak ededek olanlar kanunun icabettirdiği vesaikle 
•Sııe 941 pazartesi günü eksiltme saatinden 1 saat Önce yani 

trı. \'erecek lerı teklıf mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona 

• '' ıo ıqu[1 ·~00 adet üç bellemelik bir arada yün keçe belleme kapalı 
ttlılt~ e ~ÇtK eksiltmeye konulmuştur. 

l illa et ll'.Eylul-941 pazartei günü saat 16,30 da askeri mıntaka 
~ ~eli Oaıı~yonunda yapılacaktır. 

Şlr, Yu eınehk bir arada yur keçenin muhammen bedeli 65000 
1 

lrtn, Zde 7,50 teminat akçası -!375 liradır. 1 
~eyı görmek istiyenler her güa komisyona ve Ankara, 

'a lsk e İzınir levazım amirlıkleri satın alma komisyonlariyle 
t!t1 lt erlık D. satın alma komisyonlarına müracaat edebilirler. 
~ 'J.~tye iştirak edecek olanlar kanunun icabettirdiği vesaikle 
IS

1
30 

9·941 pazartesi günü eksiltme saatinden bir saat önce yani 
to da verecekleri teklıf mektuplarını makbuz mukabilinde 

tıa v 
erıneleri. 

1,ı-
~.c~taı.ıı Lv. Amlrllii Sallnalma Komisyonundan : 
1 9~1 P ldct çift dilli toka pazarhkla satın alınacaktır. İhalesi 
~orrı~rfcnıbe ıünü saat 14 de Tophanede Lv. amirliii utan 

~ra 
5 
hyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 6300 lira, ilkte

PI ıi O kuruştur Nümune ve şartnameıi komisyonda iÖrülür. 
ıı belli vakitte komisyona gelmeleri. . 

~.~ M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
tlıkı 

tri b a 30 biıı adet kürek yaptırılacaktır. Küreklerin saçları, 
ç111 a2lanınası için tel vekaletten verılccektir. Bu küreklerin 

Plcri 6000 lira fıyat tahmin olunmuştur: Teminatı 900 liradır. 
lı l~ Cllelce Piresle kürek yaptıklarına dair vesika ibrnzı mecburidir 
to 9·9U pazartesi günü saat 15 te yapılacakti1."-Talip olanların 

~ 1 
llluracantları, 

* * * 
maldnası alınacaktır. Bak: İst. Jandarma S.A.K 

tr~ak~~~~~~!!!!'!!~!'!!'!!!!!!!!'!!!:!!!!'"."!!!~~~!!!!!' 
~lre, Et, Sebze v. s. 

~ , ~~ine Askeri Sabn Alma Komisyonundan: 
1~aı;,kuru ot miktarı kilo 200 bin bedeli 12500 kati teminatı 
Q ~larıd 

oı 
18 

a ınıktariyle muhammen ve kati teminatı bedelleri yazılı 
ı: ·~ 941 perşembe günü saat 17 de pazarlıkla satın alına· 
'te <lılt . 

1 

l)011 tın ihale günü teminatlarıyle 
ı.ı r • ı· cıs ığine müracaatları. 

birlikte Ezinedeki satınalma 

'Cın,· 
yltltıııı 1 kuru ot mıktarı 200 bin muhammen bedeli lira 12500 
'~''•dat 1875 lira. 

' a k • · l b d 11 · 1 !ıt l~ ınıktariyle mııhımm"'n ve atı temına ı e e erı yaz1 ı 
,9 94\ pazartesı günü saat 17 de pazarlıkla salın ahna-

4~1ılcr· . 
lı}011 ın ıh le günü teminatlariyle birlikte Er.iııede satınalma 

tına . 
nıuracaat etmelen. 

'•L ~il(-~ 
~1 ~ Nlalt pe Askeri Sabnalma kemisyonundan: 

16; la 60 ton sadeyoığı alınacaktır. Beher kilosunun muhammen 

"•aı ltar uş tutarı 99000 liradır. 
0ııllııdve hususi şartlar Topkapı Maltepe Askeri Satın alma ko

lea· a görülebılir. 
1 l l 9 15 d k . d 1 ~ .941 Perşembe günü saat e omısyon a yapı a-

lı t 
'llıinatı 1 8 ı· d 4 50 ıra ıt. 

'aL St~,. l\e Askeri Satan Alma Kornisyonuntlan: 
l v k'I 

' ~-., 1 
o patates sahn alınacaktır. 

'Ilı: l'9e Şartnamesi Söked• askeri satınalma kemisyenunda ve 
~L \1 t. k .. "} b 'l' 'lılı ' •tnirıiklerinde her zaman parasız olanı ıoru e ı ır. 

~ ~~~ 20.9.941 cumartesi ıünu saat 11 de Sökeae askeri sa

l ııt"ı 111Yonunda yapılacaktır. 
!~b, e ku.pah zarf usulıyle yapılacaktır. 
~ lır,llıınen bedeli S ltS4 lira olup muvakkat teminatı 388 lira 80 

' 1 tıl 
1 14 ~tiıı teminat akçeleri ile şartnamede yazılı vesaikiki havi 

~t.ı t"ıu ı 
>ıe 

11 
P arını '.LO.Y.941 cumartesi gunü en feç saat 10 a kadar 

' 11 ~ 'keti satınalma komiıyonuna makbuz mukabili vermiş olma· 
l)t t bu saatten sonra verılecek veya gelecek mektupların kabul 

c ~ •. 
' 1 

't,t\b 
r,._ 

1 
~l ltomutanhğı Satanalma Komisyonundan : 

l'I an . it,, eksıltmesinde talibi çıkmıyan 10 ton koyun etı 8.9.941 
t~ıı k~Un.ü saat 11 de pazar !ıkla sah o alınac~ktır. Şa~tnamesi 

tnıayonda görülebilir. Muhammen bedelı 5j00 lıra olup 

MONAKASA GAZ!Tr.SI 

kati teminata 795 liradır. İsteklilerin belli gün ve saatte 
sahnalma komisyonuna gelmeleri. 

Fındıklıda 

Konya Do-ğum ve Ço c uk Bakımevlndeııt : 
Cinsi Asgnri 

Sabun Ömer Muharrem 500 
Çay (Harman) 
Zeytinyağ (Ayvalık) 100 
3 No. makarna irmik 250 
Kuru fa~ulye (Başara) 250 
Ekm"lc (Tek tip) 5500 

Azami 

600 
20 

120 
300 
300 

6000 

Muhammen bedel 
Lira Kurnş 

7 

derdt>.ı;li 

55 
50 
90 
40 
18 

İstanbul jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Jandarma kundura atelyesi için cins ve miktarı şart katıdında yazılı 

on adet ayakkabı makinesi montesi dııhil olduğu halde Taksim Ayazpa
şııdakı komısyonumuzda 22.Eylül.941 pazartesi günü saat on beşte· 
açık eksiltme ile atın alınacaktır. Muhammen bedeli (2642) li
ra ve ilk teminat (198) lir~ ( 15) kuruştur. Şart kifıdı :komisyonumuzda 
her gü ı görülebilir. isteklilerin ilk teminat makbuz veya banka lcefa· 
let meıc tubu ile muayyen vakitte eksiltmeye iştirakleri (7907) 1-4 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: l 
Kuru kay<n 20 30 

tesbit 
00 
35 
00 
30 
50 

...·-------------------------------~ İrmik 40 

Un (Has) 50 
Kuru bamya 50 

Sade yağ 350 

50 
100 

60 
400 

1 
l 

Doğum ve çocuk bakımevininin 941 mali yılı için yukarıda cins 
ve miktarı yazılı erzak 25.7.941 tarihinden itibaren eksiltmeoye konul
duğundan 12.9.941 taribine müsadif pe şenıbe günü saat 10 da do
ğumevinde H: aleııi yapılacağından taliplerın yüzde 7 ,5 teminatı rnu· 
vakkate akçele i veya banka mektuplariyle birlikte relmeleri ve şe
raiti anlamak istiyenlerin doğumevi baş tebabetine müracaa' ları ilan 
olunur. 

Harta Umum MUdUrlUiUnden 
Harita umum müdürlüğü kıta!lı eratının ihtiyacı olan 10 bin kilo 

•ığır eti açık eksiltme suretile satı alınacaktır. 
Etin muhammen tutarı 3.500 liradır. Muvakkat temi nah 2625 li

radır. 

Eksiltme Ankara harita satın alma lcomiı.yenunda 19 eylOI 941 
cuma fÜnÜ uat 15 de yapılacaktır. 

isteklilerin şartnameyi görmek üzere hn gün eksiltmeye evvelce 
yatırmaları lizıml'elea teminat makbuzla•iyle birlikte belli ıün ve sa· 
atte komisyona ıelmeleri. 

Konya Köy Ebe Mektebi MUdUrlU~Unden : 
Cinsi Asg.ı.ri Azami Muh. Bed. 

Sabun Ömer Mu. 250 
Kuru fasulya bnşara 250 

Ekmek tek tip 5500 

Zeytinyııfı Ayvalık 100 

Sadeyağı 500 
Un ha:> 50 
irmik 50 
Çay harman 17 

· Yumurta 150 aded 

300 
300 

6000 
120 
550 
100 
80 
20 

Lira 

Derdesti 

1 

7 

Kuruş 

55 
18 

tesbit 
90 
50 

35 
50 

1.75 
Prasa 150 300 5 
Ispanak 250 300 5 
3 numarala makarna 300 350 40 

Köy Ebe mektebinin 941 mali yılı için yukarıda cins ve miktarı 

yazılı erzak 2).8.941 tarihinden itibaren ekıilımeye konulduğundan 
12.9.941 tarihine müsadil perşemb_ günn sa-at 10 da Doğum Evinde 
ihalesi yapılacatandan taliplerin yüzde 7,5 teminat muvakkate mak
buzu veya banka mektuplarıyla birlikte gelmeleri ve teraiti anlamak 
ist~yenlerin doğ-um evi baş tababetine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Bursa Ahmet Vefik Paşa Ha.tanesi Baştababetintlen: 

Nevi Miktarı Muh. Bed. Teminatı 

1 ci nevi ekmek 27 bin k. 19 ku. 47 S. 394 L. /!8 K. 
941 Mali senesinds müessesf'!mize lazım olan birinci nevi ekmek 

kapalı zarf usuliyle 2 ci defa eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 29.9.941 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 11 de hü

kümet konağında vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. istekliler 
2490 numaralı kanun mucibince teklif ınektuplannı mühürlü bir zarf 
içine koyarak zarfııı üzerine ad ve adreslerini yazacaklardır. Bu mü
hürJü zarf muvakkat teminata ait makbuz veya banka teminat mek
tul,iyle birliktP b~şkı bir p·fıı ko~ulır:ı k bu zuf d a mübürlenecek
tir. Bu dış zarfın üzerine yalnız teklif mektubunun hanıi işe ait ol
duğu tauih ve işaret edilecektir. Teklif mektuplarında şartnamenin 
tamamen okunup kabul edildiği ve teklif edilen fiyatların hem yazılı 
hem de rakam ile açık surette yazılmosı hak ve silinti olmaması la
zımdır. 

Teklif mektuplarının eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
daimi encümen riyasetine verilmesi şarttır. Şartnameyi görmek iste· 
yenler hastahane baş hekimliğine müracaat edebilir. 

(DEVAMI DôRDONCO SAYFADA) 

lstan bul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 

Bakır 

Tahta ve yuvulu 

Çink~ 
Saç aisah 

Deıair 

Camlık, köıebent 

Dört köşe lnma yuvarlak 
mıhlık ailma 

Putrel 
Siyah çember 

Yuvarlak çubuk 

Kalay 

Çubuk 
Külçe 

Karfiçe 

Saç 

Oalvanizll düz 

• oluklu 
sı,.ıı 

410 -
401 so 

Mahrukat 

Blok 

Yerli depod• 

Krible 

Yerli depoda 
Ecoebi 

Marinlave 

Yerli bcıokcrde 

• depoda 

Tuvönau 

Yerli dıpo-l• 
bo.o.L:erda 

Kok 

Yerli fabrik•da 
Karabük 

Sömikok 

Yerli depoda 

Petrol 

Dökme toptan 

Toptaoçift teneke 

- - 1700 

120 Şi 

ıs oo 

- - 1300 
94 Şi 

- - 2350 
- - 2350 

- - 2350 

20 ss 
710 

1.- Mevcut nümunesi mucibince •ll.S34D adet ltakalit kapak mü· 
teahhidi nam ve hesabına pazarlıkla satılacaktır. 

11.- Pazarlık 16.9.941 salı günü 9,30 saatte Kabataşta Levazım 
Şııbesindeki Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

ı ll.- Nümune sözü geçen şubede görülebilir. 
iV.- isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif 

edecekleri fiyat üzerinden °o 15 güvenme paralarile birlikte mezktr 
komisyona müracaatları. • (7663) 2-4 

* * * 
Muham. b. 0 o7,5 tem. Eksiltme 

Cinsi Mıkdnrı lira kr. lira lcr. şekli günü saati 

----- ------ ---- ---- --------
Eczayi tıbbiye 
Fıçı tapası 

Karyola 
Beyaz sabuo 
Eski filiua 35 m m 

84 kalem 
50000 adet 

50 adet 
600 kilo 

3000 > 

X azami0,14 mm • 
kalınlıkta olmak 
üzere 

Araba 
At 

2 adet 
2 adet 

834 00 
325 00 

ll32 ()() 
330 00 

600 00 
600 00 

68 55 paz. 9.9.41 
24 37 aç. ek. 16.9.41 
92 40 
24 75 

45 00 
45 00 

:o 

• 
paz. 

> 

> 

• 
• 
• 

• 
> 

10.10 
11 
11.05 
9.40 

11.10 

11.15 
11.20 

1 - Nümune ve şartnamesi mucibince yukarıda yazılı 7 kalem 
eşya hizalarında yazılı usullerle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekli 
2"Ün ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

3 - Pazarlık ve eksiltme Kabataşla Levazım Şubemizdeki Alım 

Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Nümune sözü geç•n Şubede görülebileceği gibi şartnameler 

de parasız alınabilir. 
5 - lstcklil~ri.n tayin olunan gün ve saatte 0 'o 7,S güvenme pa· 

rasıyle birlikte mezkı1r Komisyona müracaatları (7813) 3-3 

lstanbul jandarma Satınalma Komisyonun~an · 
Nümuneleri gibi beşyüz yatak çarşafı ile bin yastık yüzünün açık 

eksiltmesi Ay.ıspnşadaki komisyon muzda 18. Eylül. '41 Perşembe 

günü saat on beşte yapılacaktır. Çarşaf ve yasdık yüzlerinin mu
hammen bedeli c2300 > lira ve ilk teminatı el 72• lira ·~O· kuruştur. 

Şart kağıdı ve nümuneler her2"Ün komisyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat Malsandığı makbuzu veya banka kcf alet mektubu ile bera· 
ber muayyen saatte eksiltmeye iştirakleri. (7738) 2-4 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
idare ihtiyacı için 800 adet yeni tip müvezzi çantaıının alımı ka

palı zarf usulile eksiltmeye kon ulmaştur. 
Eksiltme 17.9.941 çarşamba saat 15 de Büyük postahane binası 

birinci kadında P. T. T. Müdürlüğü İdari muavinlik odasında topla· 
11acak Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 11600 lira, muvakkat teminat 870 liradır. ls
teldilerio tipe esas nümuneyi ve alıma esas fenni ve eksiltme şart
namelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzero çalışma 
günlerinde mezkOr müdürlük idari kalem levazım kısmına, eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar kanunun tarifine göre hazırlamış 
olmaları liizım gelen mektuplarını teklif mektubu, 941 senesi için mu
teber ticaret odası vesikası, muvakkat teminat makbuzu veya banka 
mektubunu muhtevi olarak yukarda ismi geçen komisyon başkanlııına 
ııunı11ralı ma .. bJz .oukıtbı 'i nde t •vd i eyle ı. e'eri. (76~5) 3-4 

Galatasaray Lisesi Satınalma Komisyonu Reisliğinden : 
latasaray Lisesinin 343) lirıı tahmin bedelli 60500 parça Çar• 

şaf, Sofra örtüsü, Peçet ·, Yashk yüzü ve Hademe Caketlerinin yı
kanıp temizlenerek ütülenmesi 8-,· 194 l Pazartesi saat 15 to Liseler 
Muhasebesinde toplanan Komi,yondl\ açık eksiltmesi yapılacaktır. 
İlk teıninah 257,50 liradır. isteklilerin kanuni vesikalarile birlikte 
belli gün ve saatte gelmeleri. Şartname Lisededir. 

• (7405) 4-4 

T. c. 
l1R6.AT 
BANKA5t 



SIXJE.M!. ANNE! No 1892 

ı---------911 
ABONN!MENT 

Ville et ProYince 

DIMANCH!. 

._ _________ . 
QUOTIDl8N DE& ADJUDICATJONS 

ADMINISTRATION 

3 molı Ptn. 4SO 
6 • • 8SO 

12 • • lSOO 
Etranıer: 12 moiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptn S MUrtAICASA GAZETE 1 
Galata. E1ki Gümrük Cad. 

No. 52 

T616phone: 49442 

Poar la Pablicit6 ı'adretaer 

l l' Adminlıtratioo 
Journal Professionnal des Fournisseurs at des Entrepreneurs da l'Etat Boite Poıtale No. 1261 

---------ıe 

TatJleau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

ObJet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Priıt Caution. Lieux d'adjudication et du 

estimatif proviıoire Cabier deı Cbarges Joura Heures 

Adjudications au Rabais 
Con•tructlon•-R6paratlon-Trav. Publlca-Mat6rlel de Conatryction·C.rteıraphle 

2316 69 Manicip. Sivas Cooıtr. mur cimetiere Halfelik (aj.) 
1'epar. chau11h ıur route Çorum·Amaıya: 1060 m. Publique 

10-9-41 14 -
2834 44 212 58 Vilayet Çorum 

Cooıtr. baraque pelice sur Boulevarli Cümhuriyet Gre a rre 
11-9-41 11 -

347 35 26 05 Municip. Aoltara 
Repar. teit • Pul!ılique 

9.9.41 10 30 
2750 - 209 25 Dir. Gen. Liıoe Aviat. T. Ank. 10-9-41 15 -

133339 17 1000 43 Com. Perm. Municip. lstanbul Oonatr. pHe en parquels devant la bitiue liu Pli cacb. 
halle (cıh. eh. 67 P) 

22-9-41 15 -

Coutr. cbau11ee, pave ordinaire ot bordures en be· 
ton Rooa Gençtürk, Harikzedeler et Yeıiltulum
ba (oab. eh. 72 P) 

> 14377 71 1078 33 - 22-9-41 14 -

Prodult• Chlmlquea et Pharmaceutlquea-lnatrumenta Sanltalre,·Fournlture pour Hopltaux 
Coton byerophile: 1 t. Publique lı 1 80 -

tııt.Ultn ent • Cheuaeurea - Tl•aua • Culra 

Cbaoaaetteı on laine et cetoo ıaelanıea: 50008 paireı Gre a gre la peire O 34 
Toile rouro pr fabricatioo drapeau de sipale : Gre a ıre 2600 -

2000 m., id verte: 2000 m. 

Ameulalement 11our Hallltatlon et Bureaux-Taplaaerle ete. 

Banc: 1 p.·cbairo: 1 p.-coffre-fort: 1 p.·tabouret: Publiquo 1190 -
60 P· 

Fabrication ltibliotae,uo fixe Gre a gre 1868 45 

Tranaport - Cherıement • Dltchargement 
T ranıpertı effetı et ıolfiafı (aj.) 
Traaıporta poıtaux 

> .. 
Clombuatlble • Carburant • Hulle• 

Cltarltoo de boiı de cb~oe: 1.5 t. 
Boiı cıle olaeae secı :,5 t. 
Morceau& de planclaea ••cllea ot ca11hı: 10 t. 
Boiı de ohhe: 400 t. 

> : 650 t. 
> : 1000 t. 

Ch1r1M>n de torr• de Çeltek: 100 t. 
ISoiı: 50 t. 
Aolhracıte: 80 t. 
Cbarbon do terre crible et ıoa traoıport: 2SO t. 

Dlvera 

. 
Publiqae 

• par moiı 100 -

Publique 

• 
Gre • FC 
Pli oacb. 

> 

82 50 
612 -
275 -

16000 -
26000 -

> 40000 -
Gre a rre la t. 15 -

" le k. O 01 50 
Publique la t. 27 -
Pli cach. ~ 395 -

Pierreı parqueta: lOOOCJO p.·id prordorea: 300 m.(aj.) Cre a ıre 
MacbiDe·oulil • ti .. er i la aain: :.t2 p. Publıque Jı p. 27 -
Briqueı 1 re quallte: 4500v0 p. Pli cacb. 7200 -
Diaphıarıme aulo111atiqce beo&foe: 400 p. Gre a 11e 500 -
Fabrioatien pelle: 3UOOO p. > 6000 -
t'ioche: 30 p.·maaclae •• re1trve: 31 p.-pelle ano > 499 -

manobe: lOi p.·pioclae ile mine: 10 p.•rubaa 
de anure en aoier: 20 a. 

Fioelle 108 k.-id eoleree: 3S k. ,. 
Havreaao: 380 p.-ıeuule: 608 p. ,. 

Maclaiae a eeadre tle ıeulierı y oompriı le mon- Publi'lue 
tap: 10 p. 

RondellH en cuivre pr tuyau ıurclaauftours et aer• Gre a rr6 
pentiD1: 86000 p. (au a.m et pour compte cılu 
feurai ... ur) 

Prevl•lona 
Diveraeı proviıionı 
Fa~rication macareniı avH la fariae l fournir par 

Publique 

leı Auterit•ı Miltt. 200 t. 

2703 -
264;,t -

3225 -

135 - C. A. Dir. Hnieno et Auist Soc. lst. 19-9-41 15 

2450 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlt. 
390 - lere Exploit. Ch. de Fer Etat H.paşa 

22-9-41 11 
17-9-41 i 1 

89 25 c. A. E.cole Scieneeı PoHtiques Ank. 22-9-41 15 -

280 27 

90-

5 18 
45 83 
20 63 

1200 -
1950 -
3000 -

135 -
56 25 

162 -
404 62 

540 -
37 50 

900 -
74 85 

202 73 
198 15 

483 75 

Com. Ac.h. Min. Def. Nat. Ank. 12-9·41 15 -

Com. Ach. Milit. Çorum 11-9-41 10 -
Oir. P. T. T. Sivaı 8-9-41 14 -

• lçel 13-9-41 10 -

Oir. lnıtr. ı-ub. Buna 13-9-41 11 -
> 13-9-41 11 -

Municipalite Ankara 9.9.41 10 30 
Com. Ach. Milit. Van 10-9-41 16 -

> 22-9-41 16 -

• 18-9-41 16 -
Vilayet Çorum Danı 1 mois 

• .. 
Com. Ach. Ecole Metiers lıt. 22·9·41 14 -
Dir. Ecole Normale Jeuneı Fılles lıt. 22·9·41 11 -

Municipılite Kursa 1 meiı i partir da 25-8-41 
Vilayet Hatay Dans lS jours 
2 eme Exploit. Ch. Fer Etat Ank. 23·9·41 16 -
Municipalite Ankara 9·9-41 10 30 
Com. Ac:h. Min. Def. Nat. Ank. 15-9·41 15 -

• 9-9-41 15 -

, 8·9-41 11 -
Dir. Gen. Cartorraplıie Ank. 13·9-41 10 -
Com. Ach. Jandarmerie lıt. ~2-9-41 15 -

1 eme Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 24·9·4 11 -

Dir. lnıtr. Pub. Bursa 13-9-41 11 -
Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 11-9-41 10 -

B11rreı 60 t. Gr• a rre 99000 - 14850 - " 11-9-41 ıs -
Viaatle .le aoutonı ıe t. (aj.) 
Feio: 208 t. 

> : 200 t, 
Farlne cıle rlz: 19 t.-farine tle petita poias: 5 t.• 

cerne-fleurı: ) t.-farioe de leotilleı: 5 t.·id 
tl'aveine: 5 t.-id de pomme de t~rro ~ t. 
(dana ıae ou bolle d'ım kilo) 

Moutoo kıYarcık: 70-110 titeı 
Conca11aıe ble: 200 t. 
ProYlıiooaı 25 lotı (ai) 
Paille: 55 t. 

> 18 t. 
Foio: 21.7 t. 
Beurre: 40 t. (cah. eh. 320 P .) 

> 45 t. (cab. eh. 360 P.) 
Oirnonı: 15.9 t. 
Poule: 1500 p, 
PalUeı 255 t. 

c 302 t. 
c 1270 t, 

> 

• 

Publique 
Gre a gre 

Gre 1 ıre 

" 
• 

Pli cach. 

• 
Gre l rr6 

> 

• , 
• 

53<>1 -
1'.l500 -
12500 -

1089 -
4000 -

13800 -
le k O 04 50 

810 -
1193 50 

le k 1 60 

le k l 60 
6013 -

--

795 - C. A. C.rnmand. Milit. lıt. Fındıklı 8-9-41 
1P75 -
187S -

81 67 
600 -

371 25 
121 ~o 
179 03 

4450 -

4850 -
901 95 

--

Com Ach. Milit. Ezine 18-9-41 
> 15·9·41 

Comite Ceotral Croissent jusqu'au 8-9-41 
Rouıe Ank. 

Dir. lnstitut Bacteriologie Pendik 22·9-41 
Com. Acb. Milit. Çorlu 9-9-41 
Dir. Ecole Sup. de Com. Marit. lıt. 8·9·41 
Com. Ach. lnt~nd. Milit. Tophane 11-9·41 

> 11-9-41 
• 11-9-41 

C. A. Command. Base Navale Marmara 22·9·41 
a lı.mit 

> 23-9-41 
Com. Ach. Command. Mil. lıt. Fındıklı 12·9-41 

• 10-9-41 
> 11-9-41 
• 11-9-41 
• 11-9-11 

11 -
17 -
17 -

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

16 30 
11 -
11 -
10 30 
11 -
11 30 

~---------

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Bursa Maaraf MUdUrlUIUnden: 
Oo 7,5 ti Rayice rire 

Muh. miktar fiyat Tutarı .~~. 
lira kr. lir• kt· ı Erzakın cinsi kilo lira kr. s. .,,,~ 

--- ---- ---- -- I 84 .... 
Ek.mek lnci nevi undan • 8000 adedi 14 11'20 -

5 
sS 

Birinci nevi un 200 26 78 
1 

ı1 

lrmik makarnası 200 47 50 95 ' 
25 50 1 ... 50 o' Tel şehriyesi ' '' 
25 50 12 o Arpa şehriyesi ~ 

P k b 500 50 250 18 irinç asım eyazı 7~ 
Bulgur 1 nci nevi 200 25 50 3 

Birinci nevi cerrah k. fas. 400 30 120 : ~ 
~ nohut 350 25 87 50 .n > 

ıs r > patates sarı cins 1200 12 50 204 
6 
~ 

,. nevi sabun 150 56 84 
50 

tp 
Tuzlu tereyaf 450 1 50 670 

12 
7~ 

Zeytin ya~ 200 85 170 
7 

s1 
Zeytio taneıi 300 3:> 105 .ıı 

ıo v Beyaz peynir 1 ci nevi 200 62 50 135 
9 

1~ 

Uludat kaşar peyniri 100 1 00 130 
5 

fJ 
Süt koyun ve manda ıüdü 400 10 72 

1 
JO 

Y ofurt koyun • 400 24 96 
22 

ı' 
Toz şeker 600 49 295 
Koyun eti 800 65 520 =~ ı1 
Dana eti 1100 45 495 J 

6 
4 

Yumurtu tane 3000 2 85 85 50 !J (iJ 
Kuru soğan lnci nevi 800 6 48 O 9 
Yemek tu:ıu 200 6 50 13 !J f1 
Çay lnci nevi 7 7 00 49 a 1~ 
Çama~ır sodaiı - 100 10 10 4S J' 
Kuru me~e odunu 35000 1 75 612 ıf 
Meşe kömürü 1500 5 50 82 50 5 ld 

Vilayet orta okul talebe pansyonuna 9·H yılında lüzumu 0 ;, 

ve miktarı ve mabammen bedeli yukarıda gösterilen er.zak ~ 
ıillmeye konulıt.ıuştur. isteklilerin şeraiti anlamak üzere M~ır•~ı 
sine ve pey sürmek isleyenlerin de ihale günü olan 13 ey ol 
martesi günü saat 11 de Vilayet daimi encümenine müracaat 
ri ilan olunur. 

Topkapı Mal epesl Askeri Satınama Komlay•""._.ı 
Unu ciheti ask~riyeden verilmek şartile 200 t"n makarn• 1 

tirilecektir. ~ 

İsteklilerin ihale fünü 100 kilo undan kaç kile makarna çı 
lecekleri ve makarnanın b.!her kilosun un kaça 
ceklerd' r. 

. 1•' Hususi şartlar Topkapı Maltepe askeri satın alma kodl•9 

görülebilir. 
İhalesi 11.9.941 perşembe ıünü ıaat 10 komisyonda ya,•1' 
Taliplerin °'o 15 kati temınatlarile muracaatları. 

M U ZA Y E D EL E R / 
Ankara Beledly .. lnden : 

İstimale elverişli olmıy;,.n dört nevide 132 adet dış ınakill~ 
ııta lastiği sal ınalnıak üzere on beş i'Ün müsdetle açık artırııı•f 
nulmuştur. 

Muhammen 9edeli 1610 liradır. 

Teminatı 126 liradır. 
Şartnamesini görmek ve bedelıiz almak istiyenlerin her ı: 

cümen kalemine ve isteklilerin de 19.9.941 cuma günil saat 1 

belediye daireıiode müteşekkil daimi encümene müracaatlar•· 

Ankara OefterdarllOından 
Cinsi Adet Muhammen bedeli 

Lira K, 
Kiremit 950 14 25 
Bir miktar enkaz 6 00 

Yukarıda cins ve enafı yazılı hane enkazı ve kireaıiti 
lıkla satııa konulmuştur. 

1
, 

ihale 12.9.9·11 euma srOnü ıaat 15 te defterdarlıkta y•P1 

İsteklilerin günl\nde yüzde 7,5 teminat makbuziyle ~1' 
gelmeleri ve fazla izahat almak iıtiyenlerio defterdarlık 
lik müdürlüğüne müracaatları. ~ 

••.Muhammen bedeli 1001 liradan ibaret olan Buik ot• 
kiı ıilindirli bet kitilik otomobilin ihalesi 9.9.941 tarihi•• ~ 
salı günü ıaat 15 te yapılmak üzere 10 srün müddetle te" 

miştir. ıı• 
isteklilerin 75 liralık muvakkat teminat makbuzu 111° 

gününde defterdarlıkta toplanacak komisyona müracaat1•'
1
' 

lmtiyu Sahibi ve Yan lıleri Direktörü: lSMAIL Glıtl~ 
RHddıtı .. ,, ....... k••• ......... _ I~., .... 


