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ABONE ŞARTLARl 

, 

Türkiye için Kuruş 
Aylığı 450 

850 

• 1500 

Ecnebi roeınleketler i •;İn 
l:l Aylığı 2700 

SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü geçon nusbalar 
20 kuruştur 

~'----------------~ 

Umum Tüccar arın 
a,-

---~ ----

Nebati yağlar~ 
artırahm 

Dünyanın lıeı• tarafmda ıılin 
geçtlkı:e ehemmiyeti artmak
ta olan, bu ııün memleketi- ı 
ınlzla en ç•k önem vermesi J 
lcab eden nebatı yağ &llD.a- \ 
yltnla ııenlşletllmeııl, teşkl· 
IAtlandıl'llması bir zarurettir. 
Türkiye gibi her nevl yağ ve• 
rea nebatları yetiştiren bir 
memlekete bu sanat sayeııln
de pek büyük inkişaflar elde 
edlleblıtr. 

Yazaıı: LÜTFi ARİF KENBER 

* • * 

TÜRKiYF.N!N cenup ve garp 
ınıntakaları heınan her dür- . 
lü mutedil sıcak iklimlere 

mahsus olan yaf veren nebatları 
yetiştirmeye elveri~lidir. Yalnız 

kopra denilen ve vejetalin istih
.salinae kullanılan madde, iklim-
lerimizde yetişemeyen bir nebat· 
ta istihaal olunur • .Bu nebat Pal· 
miye sınıfından (kokos) yani Hin
distan cevizi ağacıdır. Bu nebal· 
tan g-ayri ya~ istihraç edilen bü
tün nebatlar yurdumuzda kolay
lıkla yetişir. Bunlar arasında en 
çolc zeylin ilsafi teşkil eder. 
Meyvalardaıı cevız, fındık, çam 
ve Antep fıstıkları ve gıda bakı
mından en ince yafları verir. 
Pamuk çekirdeği, susaın. hashaş 
tohumu, ayçiçegi denilen güne
bakan, soja fasulyası, kolza to· 
humu, keten tohuwu, tütün to-

Arpa ihracı memnu 
Ticaret Ve kale tinden bildiri!· 

m iştir : 
1940 senesi mahuslünden oldu

ğu ve uzun müddet beklemeye 
tahammülü olmadığı beyanile el· 
lerinde bulunan arpaların ihracına 
mü:ıaade edilmesi ıçın Vekalete 
bazı mürııcaatlar vaki olmakta· 
dır. 

Geçen sene muhsulü dahi ol· 
11, el konma mıntakaları dahil 
ve haricinde bulunan bu nevi 
arpaların da ihracı için li~ans ve· 
rilmemesi takarrür eimiştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi hü
kametçe tespit edilmiş olan fi
yatlar üzerinden bu arpalar mü
bayaa edılecektir. Binaenaleyh 
alakadarların ihraç talebi ile Ve· 
kalete müracaat etmemeleri ve 
mallarını Toprak ıv. ahsulleri Ü· 
!isine arzeylemeleri bildirilir. 

Bq koz Fabrikası 

Ayak~ a bılarına Yüzde 10 
Zam Yap1liı 

İktisat Vekaletinin verdiği mü
saaje üzerine Sümerbankt Mey· 
koz fabrikası mamulatı olan a-
yakkabılann fiyatlarına yüzde 
10-15 arasında zam yapmışı ır. 

1 bumu ve batta karpuz ve kavun 
tohumlan ile acı çekirdek denilen 
zerdalı ve kaysı çekirdeği riçine 
gibi yağ sanayiinde muhim birer 
mevkı tutan ya2'lı tohumlar için 

İhtiyaca kati teneke ithal 
edildi 

Ankaradan bildiriliyor: 

Öğrendiğimize fÖre, memleket 

ihtiyacına kafi gelecek derecede 
teneke ithal edilmiş bulunmakla

dır. Bu tenekel~rden bir kısmı 
konserve fabrikalarile teneke ga· 
zoz kapağı yapan fabrikaların bu· 
lunduğ"u vilayelere sevkedilmiştir. 
Tesbit edilecek esaslara nazaren 
bu fabrikaların bir sene zarfında 
sarfettikleri teneke miktarı nazarı 
itibara alınacak, ithal edilen te
neke miktarına göre bıı sarfiya· 
tın yüzde otuz veya kırkı nisbe
tinde lllir tevziat yapılacaktır. 
Bundan sonra ikinci bir parti te
neke sevkiyatı daha yapılarak 
teneke ile iş fÖren diter teşek
küllerine de ihtiyacı karşılanacak
tır. Konserve ve gazoz fabrikala
rına teneke tevzii iıine bugün
lerde başlanacaktır. 

,, 

memleketimiz en müsait bir zira
at sahasıdır. Bu maddelerin esa
sen bir kısım ıeniş ölçüde zira
at edilmektedir. Bir kısmı dr bir 
kaç senedenberi ziraat edilmeye 
başlanmıştır. Fakat üzerinde en 

ziyade durulması İcap eden yağlı 
tohumlardan veya aıeyvalardan 
bir kısmı gıda ve diger kısmı da 
sanayi ıçin lüzumlu olanlardır. 
Gıda bakımından zeytin, susam 
en başla relenleıdir. Diterleri bu 
iki yat içine karıştırılmak mak
saaile kullanılan sanayie mahsus 
yaflardır, 

Eğer zeylin ve susam yağları 
hakiki bir standarıiizasyona tabi 
tutulur ve bu nevi fabrikasyon 
teşkilatlandırıhrsa ya~ istihsalatı 
da artırılmış olur. Artış olunca 
zeytin yağ'larınıo tagşişine im
kan ve lüzum kalmaz. liir taraf. 
tan yüz bin hektardan fazla ge
niş sahaları kaplamış olan yabani 
zeztınler aşılanır, ve difer taraf
tan mevcut olaıılar imar edilirse 
hor sene aldığımız zeytin mah· 
sulu 4-5 misline çıkar ki bu su-
rette ya2' rekoltesi dahi 4_

5 
misli art~ış olu~. ~u artış yur· 
dumuzdakı senelık ıbtiyacı karşı
ladıldan maada her sene 2-4 

milyon kilo zeytin yağı bile ih
raç etlebiliriı.. Fakat şu şartla ki 

yağların mümkün olduğu . k~da~ 
iyi rafıne eailmiş ve asıdıteııı 

de en az bir nisbette indirilmiş 
olması lazımdır. Görülüyor ki 

zeytin yağı işi hal edilirse artık 
difer nebati yağların kanştırmak 
İçin kullanılmasına hiç te lüzum 

\te zaruret kalmaz. zeytffı yağla-

l'lı:nız her vakit dış memleketler 
için nranılan bir maddedir. 

. l-latta yüzde 4- 6 nispetinde 
· a•ıt\i bite olsa daima müşterisi 
\'lrdır F - l 

• ak.at bu yağları guıe 

ve fenni usullerle rafine etmeye 
çalışırsak asit derecesini yüzde bire 

kadar indi rtebiliriz. lşte böyleyük
sek kaliteli bir yağ yemeklik de
ğil de içmelik en halis bir yağdır 
ve böylesine hiç bir müşteri yük
sele fiyat vermekten kaçınmaz. 
Zeytinyağı pamuk çekirde~i yağı 
ile karışlırılmazsa en yüksek gıda 
kıymetini muhafaza eder ve se
nelerce bozulmaz. Bu işte mu
vaffak olmak için İtalya Yuna· . ' nıslan ve Cezayirde tatbik olun-

• 

makta olan modern rafineri teş
kilat ve tesisatını ıöz Önüne ala
rak ona göre tesisat yapmak ge
rektir. Bu suretle bu üç memle
ketin bile piyasalarına Türk zey

tin yağ-101 halis hilesiz olarak 
göndermek mümkün ol~bilir. Su

sam yağı için de vazıyet hemen 

hemen aynıdır. Bu yağın da hem 

de küspesi ile birlikte hariçte 

müşterileri vardır. 

eARŞAMBA 

HER GON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TICARf YE ZIRAl 

GAZETESİ 
ve Müteahhftlerin 

Adapazar Ask. SAK. 
Sama11 1824 

Adana Ask. SAK: 
Sıtır eti 1819 

Ank. Lvz. SAK 
Samaıı 1836 
Kuru ı»t HH8 

Ank. Jandarma SAK 
Mercimek ve tu~ 1831 

Ankara Valiliği 
Şome tamiri 1824 
Okul binalıı.rı tamiri Hl2S 

Aydın Vilayeti: 
Tıltbi eczıı 1837 
Maklıu evrak 1B28 

Balıkesir Ask. SAK 
K ot ve saman 1836 
Bu{l"day kırdırılmaeı 1832 

Bilecik Nafıa Müd. 
Hendek lıofri şese tamiri 1834 

Bursa Ask. SAK 
Sıtır eti 1817 

Çanak. Belediyesi: 
Mozot, makine yaiı'•· mangal 

lııeııziıı 1831 
Motör 1817 

1>. D. Yolları: 

k\imürü ve 

Kömür tahmil ve tahliyesi 1833 
Ateş to)'ratı J828 
Diküm işi 1826 

Diyarbakır Ask. SAK 
inşaat yap, ıa3s 

Gelibolu Ask. SAK: 
Zeytiıı ya~ı lt!27 

Haflımköy Ask. 
Salçe, 1831 

İst. Gümrükleri 

SAK: 

Başınüd. 
Demirllen etiket yünlü kadıfe Vd pcı

muklu ve ipekli mensucat 1825 • 

İzmir Vilay ~ti: 
Ekmek, süt, yoturt, buz ve ~•tır ııti 

1830 

Pamuklu Dokumaya Narh 

Konacak 
İktisat Vekaleti pamuklu do

kumaya narh koymak için tet
kiklere devam etmektedir. Şeh
rimizde mıntaka iktisat Müdürlü-
2'ü tarafuıdan bu hususta temas
lara başlanmıştır. 

Malam oldu~u üzere pamuk ip· 
liiinin fiyatı uzun zamandan beri 
İktisat Vek.lletince tayin ve tes
bit edilmiş bulunmaktadır. Bu 
müddet zarfında hariçten pamuk 
ipliği pek az ithal olıınmuştur. 
Buna rafmen el tezgahlaırında ve 
büyük sanayi müesseselerirJh i
mal olunan pamuklu dokumala
rın fiyatları yükselmektedir. Ya
pılan tetkikler el emeğinde ve 
sair hususlarda maliyet üzerine 
bu derece ehemmiyetle tesir ede· 
bilecek bir değişiklik olmadığını 
göstermiştir. Bu sebeple bu yük
seliş gayri tabii telakki edilmek
tedır. 

Bundan dolayı pamuklu doku· 
maların, bilhassa standard tipler
de, fiyatlarının tesbiti üzerinde 
durulmaktadır. 

Yazma ve dokumacılar koope
ratifi bu narh koyma işine itiraz· 
larda bulunmuşlardır. Tetkiklere 
devam olunmaktadır. 

Yeni m übayaa merkezleri 
te~is ediliyor 

Toprak Mahsulleri Ofisi, son 
jünlerde meriyet mev kiine 2iren 

Güzd yali - İııciraltı yolu arasıııda ka tra 11 

sathı kaplama İşi 1828 
ilaç 1830 

Yulaf 1828 

lst. Bölge .Sanat M~!debi SAK 
Sebze 1825 

Konya Vil~yeli: 
Taş 1838 

Konya Ask. SAK: • 
Koyun eti 1821 

Kütahya Ask. SAK: 
Sıtır eti 1828 
Muhtelif "nakliyat 1824 

M. M. Vekaleti: 
Elbiselık vcı kaputluk ku ıı 11 l '{37 
Saç saodıtı yap. li2S 
Tımar fır-rası 1835 

Niğde Vilayeti : 
Erzak, mahrukat ve tülbent l M34 

Ömerli Ask. SAK 
K. ot ve saman 183~ 

Seyhan Vilayeti : 
Okul binası iıış. 1818 

Tophane Lvz. SAK: 
Tüfek kayışı, sürgiisü, dip 

toka 1833 
Yaka çuhası 1835 
Sığır ve koyun eti 1824 

çeugeli ve 

"l'opkapı Mallepesi Ask. SAK.: 
K. ot \'e ııabun 1835 
Kar göz.lütü 1837 

Trabzon Askeri SAK: 
K. ot 1824 

Teknik Okulu SAK 
Çatı tamiri 1837 

Ünye .BeJetiiyeosi: 
Harita tanzimi 1827 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Yumurta, patateı ve aotan 1833 
Ekmek 1822 
Sade yağı 1823 

kararname hükümlerine istinaden 
uzak yerlerde bulunan mübayaat 
merkezlerini tren hattı üzerinde
ki mıntakalara nakletmek için 
bazı kararlar almaktadır. 

Bu cümleden olarak yeniden 
bazı mübayaa merkezleri tesis 
edilmekte ve dahilde bulunan 
ba:ı:ı merkezler de hat boylarına 
nakledilmektedir. Mezkar karar
nameye gire. üç kilometreden 
uzak olan yerlerden gelen hubu
batın mubayaa fiyatlarından, bu 
mesaha dahilindeki nakliye mas· 
rafla-ı tenzil edilmekte olduğun
dan bu hal köylüyü mutazarrır 
e·mektedir. Umum müdürlük na· 
kil işlerinde vuku bulmakta olan 
bu müşkülatı da önlemek ve köy
lü hesabına daha faydalı olmak 

için müh•yo.a mcrk~.zi~rinin tren 
gii%ergahındı. (ı\rnasını daha mu· 
vafık rörmektedir. 

Diter taraftan bir çok yer· 
lerde yeni mahsul piyasaya ted· 
ricen gelmiye başlamıştır. Müs
talısil tarafından beyannamelerin 
'doldurularak henüz ofise verilme
miş ol111CiSt bıı faaliyetlerin inki
şafına mani olmaktadır. Müstah
sillerden bazıları . hububatı tarla
da, bazıları harman halindet ba
zıları ise ambarda iken tesbit e· 
derek beyannameye tabi tutmak 
istemektedirler. Vilayetlerdın hu 
hususa dair felen teklifler Tica
ret Vekaletince tetkik olunmak· 
tadır, Bir karara varıldıktan son-

ra m\istabsillere bildirilecek ve l 
bundan sonra daha i'eniş mikyas-
ta mübayrıa yapmak imkanı hasıl 

olacaktır. 

16 Temmu 1941 

il--------~ 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehaneı:nizde g 3rii~ ü liir 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

iij----------Jii 

mesleki Organıdır 
in 

llinlar, Emlrler, Tebllller ı 

İstanbul Belediyeşin den 
Yeni tip un hc.lita~ından yapılan ekmek çeşnisinin 15.7.941 tari

hinden ıtibaren rutubetinin yüı;de kırk ve bir çuval undan da 103 •
ded ekmek imal edileceti ve ekmek ııarkının on iki kuruş yirmi beı 
santim oldug-u ilan olunur. 

MUNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Ka.yserl P. T. T. MUdürJilğUnd en : 

Kayseri P. T. T. binası ittisalinJeki arsada mevcut planı muci
nce inşa ettirilerek telefon binası kapalı zarf uııuliyle eksiltm•ye ko· 
nulmuşlur. 

İhale 29.7.941 Salı günü saat 15 te Kayseri P. T. T. 'Müdürlüfü 
binasında müteşekkil Komisyonda icra edilecektir. 

Muhammen bedeli 22000 lira muvakkat teminat 1650 liradır. 
İetekliler 24~0 sayılı kanun mucibince muktazi vesailde bu iş için 

Nafıa İdaresinden alınmış ehliyet vesikası teminat mektubu ve mak
buzu havi kapalı zarflı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komiı 
yona vermiş olmalıdır. 

Bu işe ait mukavele ve şartname ve teferruatı arzu edenler tara
fından Kayseri Müdürlük kaleminden bedelsiz Glarak alabilirler. 

Konya Askari Satınalma Komisyonundan: 

Tavla garaj ve hela binası yaptıralacrktır. Kapalı zarfla eksiltme
leri 1.8.941 cuma 2"Ünü saat 11 te Konyada askeri Satın alma k•mis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 26,026 lira 4 kurıış ilk teminatı 
1954 lira 80 kuruştur. keşif ve Şartnamesi lst Lv. Amirliğ"i satın al· 
ma Komisyonunda da fÖrulür. Talipl;,rin kanuni vesikalarile teltlif 

mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona vermeler. 

Gelibolu Belediyesinden 
Gelibolu belediyesince kaııabanın bir hali hazır haritası yapılacahr 

Muhammen kıymeti 4500 lira olup 10.7.941 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur . . Talipler yüzde 7,5 teminatı 
muvakkatelerile Gelibolu belediye enciimeoine nıilracaatları. ihale ril
nü 20.7.941 çarşamb:ı saat 15 de olduğ'u ilan olunur. 

Çorum Daimi Encilmenlnden: 

Evvelce müteahhidine ihale edilip taahhütlerini ifa etmediklerinden 
mukavelesi feshedilen Çorum-M,rzifoıı y~lunun O + 500-1 + 100 inci 
kilQmetreleri arasındaki 3600 metre murabba parke kaldırım inşaatı 
941 temmuzunun 30 uncu çarşamba günii saat 16 da Daimi Encümen 
içtima salonunda ihale edilmek üzere 2490 sayılı kanunun 51 inci mad
desine tevfikan 20 gün müddetle kapalı zarf usulile yeniden eksilt-
meye çıkarılmıştır. 

2 - Yapılacak işin keşif bedeli 21792 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 1634,40 liradır. 
4 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
A - Kcşifname ve si\silei fiyat 
B - Proje 
C - Eksiltme şartnamesi 
D - Hususi şartname 
E - Mukavele projesi 
F - Bayındırlık işleri a-enel şartnamesi 
G - Umumi ve fenni şartname 
5 - .Bu vesaik tatil 2ünleri hariç olaralt her ıün Nafıa dairesin-

de Encümen kaleminde görülobilir. . . 
6 - Eksiltmeye girebilmek için teminat akçelerının yatırılma11 

ve laakal üç gün evvel Vilayet makamın• müracaatla alınacak ehli· 
yet vesikasile Ticaret Odası belgesinin ibraz edilmesi Jarttır. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Çanakkale Askeri Satma ima Komisyon unllan : 
· b ·· "t el111ak üzere 20 Beygir kuvvetinde kaltlo ve montaiı ayııne aı 

1 kl l kt ihalesi 2.8.941 Cum-bir elektrojen grubu pazar ı a satına ınaca ır. . d 
t . ~ .. aat 11 de Canakkale1askeri Satınalma Komısytmun a 

ar esı gunu s "5 ı· d T ı· r h . f. t 5500 lı"ra kati teminatı 8.ı; ıra ır. a ıp-yapılacaktır. a mın ıa ı . 
rin belli vakitte kemisyona ıelmelerı. 

. _. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
M. M. Vekiletl Hava Satınalma Kemlsyenundan : 

1000 ift harici fotın pazarlıkla satın alınacaktır. Muhamıııen be
deli 9000ç dokuz bin lira olup kati teminatı 1350 liradır. Pazarlıtı 
28.7.941 pazartesi 2ünü saat 10 da Ankarada Hava Satınalma ~~· 
misyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün Komisyondıı giriilebılır. 
isteklilerin ihale saatinde Komisyonda bulun1Daları. 

• 



. 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi Aa. Fb. lzmir Slllh Fabrikası S.A. Komlsyoll 

lzmir Silah fabrikası ihtiyacı için mevcud şartnamesi 

Clnıl Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 

••taat. Tamirat, Nafıa lflerl, Malzeme, Harita 

Orı a okul ltinui tamiri 
Kırıkkaletie inıaat (şart. 111 krt) 
Adi diıeme tamiri 
Kanalizasyon yaptıralması 
Harap cami kubbesi yıkılıp yerine çalı ve içten kul.

be inş. 
Diyarbakır Merkez ve Bismil kazalarında i'Öçmen 

evleri inş. 392 ad. 
Kararümrük ıtadyomu 1 inci kısım toprak inı. 
Tamirat yap. 
Anlı:. tavla inş. 

paz. 
kapalı z. 
aç. eu. 

• 
• 

kap~lı z. 

kapalı ı:. 

• 
paz. 

499 -
22082 -

680 40 
1255 -
1284 43 

219930 91 

1,190 -
3817 11 

haçlar, kllnlk ve lapençlrarf ellt. H•at.ıhane Lvz. 

kakor ıiriorası: 680 ad.· foşer tüpü: 20 ad. a9. elı:s. 1798 -

Elektrlk Hev•ıazı-Kalorlfer (Tesisat. ve Malzemesl) 

Ordu tipi santral on bet kişilik : 15 ad.· 6 1cişililı:: paz. 24800 -
• 20 ad. 

Mensucat, Elblse, kundur• Çem•f1r, •·•· 

Kaput: '11 ad. 

Kışlık elbiae: 611 tak. 
Yazlık elbise: 611 tak. 
Şayak: 420 m. 

kapalı z. 

• 
> 

aç. ek.s. 

7637 50 
• 

1~54 -
'4888 -
(Q, 3 84 

MolaHra, bUre ve ev •traaı, Mu .. mllNI Hah v.a. 

Kntüpbaoe yaptır. 
MuşamDa perde: 92 ad. 

w, •tbaa ı,ıerl K1rtaalre · Y•aıhane Levazımı 
Evrakı matbua 38 kalem 

Kereste. T•hta ve -ıre 

Ceviz tomrufu 1000 • 1500 m3 (şart. 285 krı) 

ttakli)at, Bo,altma, YUkletme 

luhinrlar mamulatı nakli 
Tabiblerin memleket bast. otemobil ile nakilleri 
Tus nakli 
Kömür tahmil ve tahliyesi 14500 t. 
f.tya nakli: 6000 t. 
Gölden tuz çıkarılarak varonetlere doldurulmaıi iıi: 

40000 t. 

paz. 

kapalı z. 
aç. elcı. 
paz. 

aç. ekı. 
• 

fl.ahıukat, Benzin, M•klne r•ll•ra 
Benzin: 600 teneke "··· 
R.ı:idtı yatı: 1000 t. {şart. 2 L.) 

Lavemarin kömürü: 200 t. 
Benıtin: 3600 litre, • motör yatı: 250 le. 
Odun: 1200 t. 

> 3585 t. 
> 1316 t. 
• 465 t. 
> : «O t. 
• 1513 t. 

Karpit: 100 t. (şart. 150 krş) 

Kriple kömürü: 50 t.· ıomikok: 50 t. 
Mazot: 600 t. 
Bor yaj'ı: 50 t. (şart. 36' k.) 
Celtek maden kömürü: 66'1 t. 

aç. ekı. 
kapalı z. 

paı;. 

aç. eks. 
kapalı z. 

> 

> 

• 

• 
kapalı z. 

> 

paz. 

• 
Muot: 45 t.· makioe yafı: 3t.· benıin: 2 
Benzin: 6300 litre (temd.) 

t. · ıaz: 190 t. • 

Odun 

MUte: fer.rlk 

Çamaşır yıkama işi: 80600 parç• 
Su tesisatı malzemesi 

KöprOlU sür2il 27 m/m: IOOOit adet, köprfisilz aür
ıü: 600000 ad. (mütteahhit nam n hesabına) 

Branda '-ezincierı. örtü lGxlO eltadında: 10 ad.· 
10x2,5 ebadında: 20 ad. 

paz. 
kapalı z. 

kapalı z. 

aç. eks. 

paz. 

1610 85 

411 -

57000 -

8120 50 
1400 -

t. 1 05 
t. 2 -

14000 -

3195 -
200000 -

t. 16 50 
1002 83 

le o 03 
71700 -
26520 -
9300 -
8800 -

30260 -
30000 -

738000 -
25000 -

5940 -
9327 -

sıoo -

Beh O 07 
899 -

42500 -

~löminyum çallır düfaıesi: 12000000 ad. (Müteahhit 
nam ve be1abına) 

> beh. O 00 70 

Alüminyum ıadır düpesi: 14000000 ad. 
Bentin '-idonuı 10~00 k. alır yeni veya müs· 

tamel: 200 ati. 
Kapaklı kazan.: 50 ad.· kepçe 100 ad.- tencere: 50 

ad.· Dakır 9ardalt: 10000 ad. 
Balık atı ipliti 20/ 12: 189 k. 280 rr.· 24/12: lSl. IC. 

568 ır.· 28/ 12: 7& k. 260 ır. 
Çanta ara bezi boyat tırılması: 3()000 m. 
Kundura makineleri yedek parçaları: 16 kalem 
Kereste, cam, ~ireç ve ~ivi 

Eraak. Z.hlre. Et, S•bae. v.a. 
Patateı: 359.150 .k. 
J(. ıofan: 157850 k. 
K. ot: 200 t. 

Ko7un eti: 5 t. 

• 
> 

paz:. 
> 

kapalı s. 

paı:. 

•t• elcı, 

beh. O 00 70 

7790 -

2271 15 

825 -

886 -

28732 -
15785 -

K O 50 

Teminat Müracaat yeri Günü Saat 

lira muhammen ltedeli aıafıda cins ve miktarı yazılı üç kail' 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Münakasa 28.7.941 Pazartesi günü saat 16 tla Halkap.,
fabrikasıotla müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin 557 liralık ilk teminatlarını lzmir Mal sandı~ 
rak alacakları makbuz ve Ticaret edası 941 yılı vesikası "' 
yılı kanunun 2 ve 3 ıaaddeleri mucibince icap eden vesaiki 
belli edilen fÜn ve saatte komisyontia bulunmaları. .J 

1656 -
68 40 
94 15 
96 33 

Samsun Vilayeti C. H. P. İdare Heyeti 17-7-•U 
Ask. Fabrikalar U. Müci. SAK Anlı:. 31-7-41 

17 -. 
15 - · 

Şartname her rün saat 8 den 16 ya kadar lzmir ~ 
Silih falıtrkası Müdürlütündeo girülehilir. 

17SO· Kilo Siyah yatlı kösele 
150 " Siyah Vaketa 

lzmir Beled. 28-7-41 
> 28-7-41 

Kemalpa,a yukan Kızılca K6yü ihtiyar 4-8-41 
Heyeti 

16 -· 
16 -; 
14 - ı 

100 < Beyaz meşin 

Diyarbakır ve lst. lıkin Müd. 

3647 80 Beden Terbiyesi lst. Bölgesi Müd. 
1214 25 Konya Askeri SAK ile lst. Lvz. 
572 58 M. M. Vekaleti SAK 

134 &5 D. D. Yolları H. paşa 

3720 75 M. M. V. Hava SAK 

572 82 Gümrük Muhafaza Genel Kemut. 
lst. SAK 

641 55 > 
366 64) , 

120 96 lst. Sıhhi MüeHeseler SAK 

250 60 M. M. V. SAK 
- - Ank. Lvz. SAK 

30 80 Samsun Belediyesi 

2-8-41 
2-8-41 

31-7-41 

11 
11 -
15 -

31-7-41 11 

21-7-41 11 -

31·7-41 11 -

31-7-41 15 -
1-8·41 11 -

30-7-41 15 30 

31-7-41 15 30 
18-7-41 14 -

24-7-41 15 -

8550 - Aıkeri Fabrıkalar U. Müd. SAK Ank. 22-7-41 15 -

609 04 İzmir lnhis!'rlar Başmüd. 
105 - Samsun Vilayeti 

Samsun İnhisarlar Baımüci. 
1142 - D. D. Y. 4cu İşletme Kayseri 
1800 - Ank. Lvz. SAK 
1050 - inhisarlar Yavşan Tualaıı MUd. 

239 63 Münakalat Veltileti 
11250 - D. D. Demir yolları Ank. ve 

Haydarpaşa Vez:nelrri 
4'5 - Tophane Lv.z. SAK 
75 22 lıt. C. Müddeiumumiliti 

2700 - Ank. Lvz. SAK 
5378 - lskenderum Aık. SAK 
1989 -
698 -
660-

2270 -

> 

• 
> 

• 
2250 - D. i>. Yolları Ank. ve H. paşa 

Vezneleri 
415 - Karacabty Haraoıı Mild. 

9880 - Ask. Fabrikaları U. Müd. SAK Ank. 
3750 - • 

445 50 Samsun Ask, SAK 
- - Tire Belediyesi 

Maarif Vekilliti Ank. 
3j() - Heut 3 i· Er Okulu SAK 

420 - Yüksek Mühendis Mektehi SAK 
Bornova Belediyesi 

3187 50 Tophane Lvz. SAK 

lst. Kemutanlıfı SAK Fındıklı 

5625 - Tophane Lvz. SAK 

6150 - , 
> 

574 -

J 

• 
Ank. Lvz:. SAK 
M. M. V. SAK 

21~5 - Erzurum Ask. SAK 
1184 - • 

Hadımköy civarında Yauıvaran 
yünde Aık. SAK 

375 - Çorlu Ask. SAK 

kö-

28·7·41 14 -
24-7-41 15 -

7-8·41e kadar 
5-8·41 15 -

21-7-41 15 -
31·7-41 15 -

6-8·41 15 -
31·7·41 15 -

23-7-41 
29-7-41 
30-7-41 
4-8-41 
4-8-41 
5-8-41 
5-8-41 
5-8-41 
1·8·41 

4-8 4 t 
22-7-41 
2'2-7-41 
31-7-41 

16 -
15 -
U-
10 -
15 -
10 -
15 -
17 -
15 -

15 -
14 -
14 30 
11 -

1·8-41 e kadar 
16-7-41 15 -
15-~41 11 -

31-7-41 11 45 
19-7-41 11 -
30-7-41 14 -

18-7-41 15 -

25-7-41 15 30 

25-7-41 14 30 
25·7·41 15 -

25·7-41 14 -

16-7-41 15 30 

23-7-41 15 30 
18-7-41 15 -
18-7-41 15 -

4·8·41 11 -
4-8-41 16 -

18-7-41 15 -

4-i-41 

latanbul Beledireainden : l 
~ 

Tah. Bed. ille Teminat 

4225,00 316,88 

2381,25 178,59 

Darülaceze miıcssesesi için alıııac~ 
vidala, i'lase ve meıin. =f 

Beykoz afaçlama fidanlıfı hayv 
alınacak 15.000 kı!o ar.,a, 7 ,,oO 
man, ve 7.500 kilo ot. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda 
ayrı •yrı açık eksiltmeye kenulmuştur. Şartnameleri Zabıt 
lat Mü<ıtürlüğü kaleminde rörülebilir. İhale 25.7.941 çarş 
aaat 14 tie Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilt J 

makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret odası "" 
ihale rünü muayyeu saatte Daimi Encümende bulunmaları. Jq 

Erzurum Silih Fabrikası MUdUrlil(jUnd . 
Erzurom sılab fabrikannın ihtiyacı için alınacek azı .s+' 

8000 kilo siyah sabunlu kösele yirmi ıün müddotle ve kal""' 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . ~1 

8000 kilo ıiyah saDunlu köselenin muhammen betleli ıt· 
ve muvakkat teminat miktuı 2\.128 liradır. "1 

4.8.941 pazartesi rüoü saat oo altıda Erzurum ~ilah fa 
nasında toplanacak satın alma komisyonunca ihalesi yapıla 

Alınacak siyah sabunlu köselenin evsaf ve şeraitini ötr.I 
yenler resmi tatil günleri hariç olmak üzere her ıün fabrik'laı 
lütüne müracaatla ötrenebilirler. ~ 

lııteklilerin ihale fiinü saat on b~te ticaret vesikası, te 11 

tubu veya sandık makbuzlarının hı1vi teklif zarflarını Erı: : 
faarikası satın alma komisyonuna vermeleri ilin olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları 

Ankara E'mnıvet MildUrlUAUnden : 

Müdüriyetimizcie mevcut lakip otv.ııobil ve motosikle~ 
15.000 litre benzııı o.ı çı ... el..si!tiJl.: suretile alınacktır. Beher Iİ 

11 
tahmin edilen fiy .. t y.r.ui dokuz kuraş yirmi santimdir. ilk 
329 liradır. Eksiltme rünü 29.7.941 salı rünü saat 16 dadır·_w 
!erin rösterilen riin ve saatta Emniyet Mıldürlüfünde topl.,r 1 

misyona ıelmeleri. 

Ankar• Valilljlnllen: 

Nafıa silindir ve katran kazanlarının işletilmesi için (36) 
ru odun mübayaa işi 28.7.941 pazartesi fÜnü ıaat on beş 
ihalesi yapılmak üzere pazarlıta konulmnştur. 

Muhammen bedeli (750) lira muvakkat teminatı (56) 
ruştur. 

isteklilerin teminat mektup veya makbuzu ticaret odası 
birlikte sözü i'eçen saatte daimi encümene ıelmeleti lıtuna ,f 
nameyi i'Örmek üzere her fÜn Nafia Müdülüfüne müracaatl 

Mütefar;.ıf..J< 

Topkapı Maltepealndeki Sat.nalına Kemlayon.I 
800 adet kar rözlütü pazarlıkla .satınalmacaktır. TaliplJ 

recekleri nüıoune üzerinden beğenilerek ihalesi yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı takerrör edecek bedeli üzerinden al*.91 
Şartname ve evsaf Topkapı Maltepe askeri satınalma K~ 

nda i'Örülelıtilir. 

18. 7 .941 cuma fÜnü saat 10 da pa:ı:arlıtı icra edilecektir• 
rin mezkı\r i'Ündo Komiıyena miiracaatları. 

latanbul Elektrik Tramvay ve TUne• 
ı,ıetmeleri Umum MUtlUrlUGUnden 

23.6.94 • Pızarteıi ıünü saat 10 da pazarlı~ı yapılacafı 
ilan edilmiş olan muhammen bedeli 45'.l6.60 ve muvakkat teJ 
lira tutan 4600 ktr. çelik yaya ait pazarlık idarece fÖrül•" 
üzerine 24.7.941 Salı rünü saat 10 na temdit edilmiştir. 

D. D. Y. ve Limanlar. işletme U. ldaresın..,I 

Muhammen bedeli 33.000 (otuz üç bin) lira olan 20 t°' 
mıf lni'iliz beziri 30.7.~41 çarşamba ıünü saat 15 de lı:apalJ 
ıulile Ankarada İdare Binasında satın alınacaktır. 

Bu ite rirmek isteyenlerin 247, (iki bın dört yüz yetti 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiti vesikalar•.# 
liflerini ayni filo saat 14 e kadar Komisyon Reislifin• f' 
lizımdır. ..l 

Şartnameler 100 kuruıa Ankara ve Haydarpaşa vezneleri"'. 
tılmaktadır. 

• *"' Muhammen betleli 12000 on iki bin lira olan 20 toO 
ze oluklu saç 29.7.941 salı fÜoü saat 15 de kapalı zarf 
karada idare Binasında satın alınacaktır. 

Bu işe rirmek isteyenlerin 900 bin liralık teminat ile 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni fÜn saat 14 ae 
miıyon Reislitine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireıind"' 
darpa,ada Te1ellüm ve Sevk Şeflitiııden datıtılacaktır. 



..ı 

,!il Sıfır eti: 40 t. 

11,Makarna imali: 300 t. 
'

11 ~Sığu eti: 13l t. 
veÇ > > 253 t. 
~I•' • > 132 t. 

• > 77 t. 
.p1ıı• ) • 77 t. 

> > 55 t. 
ğıPI » > 33 t. 
<1e Saman: 132 t. 
ıki " 55 •• 

• 264 t. 
ri" > 88 t. 

• 616 t. 
> 319 t. 
" 220 t. 
> 331 t. 

kapalı z. 
paz. 
aç. elcs. 

> 

> 
> 

> 

kapah z. 
aç. ekı. 
kapalı z. 
aç. t'kı. 

kapalı z. 

• 
> 

k. o 40 
k. o 35 
k. o 38 
k. o 38 
k. o 38 
k. o 35 
k. o 35 

5280 -
2200 -

10560 -
3520 -

24640 -
12760 -
8800 -

13240 -

MONAKASA GAZ!T!SI 

Su tesisatı için aşafıdaki malzeme satın alınacaktır. 
Muhammen bedel 899 lirac:iır. 
Açık eksiltme 19.7.941 cumartesi günü saat 11 de Bornova bele· 

diyesinde yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 69 liradır. 

Malzeme Aıiet -----------
Galvanizli Sökeç 100 
Galvanizli Manşon 200 
Nipli dubl Nipli 100 

Fi. beheri Muham. kıymeti 
Lira Kış. 

-----
18 

Muhtelif 

-----

•tanbuı Lev•zım Amlrllii Satınalma Komlayonundan : 
Adet 

Valfli ve köseleli pirinç çeşme 100 
Kurşun boru beher metresi 500 kilo 

> 

60 

18 00 
28 00 

00 
00 
00 

16 
190 
300 

10.000 lakır karavana 
10.000 • kapaklı bakraç 

tJ, 470 • llüyük kazan 
,rı 250 " küçük kazan 

Yukarda miktarı yazılı bakır takımlarının pazarlıkla eksiJtmesi 22. 
ııı'.941 salı günü saat 14,30 tia Tophane İstanbul Lv. Amirliği Sa
-'nalma Komisyon uda yapılacaktır. HeJ!lsinio tahmin bedeli 207 .480 
radır. İşbu dört kalem llakır takımı ayn ayrı ihale edilebilecej'i 
ibi her kalem parçalara ayrılarak ihale etlilebilecetinden isteklilerin 
k teminatlarile belli saatte Kemiıyena gelmeleri. 

,.. "'• Tutarı Miktarı Cinıi 

·~ 

' 

Lira Adet 
1900 1 
1600 1 
250 1 
200 1 
200 1 
900 1 
850 
300 
750 
150 

1650 
1250 
650 
750 
9:>0 
300 

850 

1 
1 
6 

600 

Büyük monte makinesi 
Baş monte makinesi 
Harama açma makinesi 

,. kaldırma > 

• Akpama > 

Üç sıra dikiş > 

Traş > 

Freze • 
Saya , 
Cspiratör 
Ôlcçe prest 
Ôkçe vurma presi 
Ökçe Önü presi 
Pistarizma 
Trındafora 

Muhtelif 9eygir kuvvetinae 
mötör 

40.49 No. pesta kalıbı. 

1 y Çift • .. t 1 k' 
, ~karda yazılı 17 kalem yeni veya ışe yarar ınus ame _ ~a ıne 

V4 
3

••re alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 22.7.941 salı runu saat 

p;r, dl~ 1' 
0

Phancde Lv, Amirli ti Satınalma Komi.syonunda .. Y~~~lacak
pt0 .it t"ıı:ıin11.tı 1050 liradır. Şartnamesi Komısyonda rorulur. Ta-

2.S k. 
Rörar beheri 3,5 kiloluk 50 adet 
Beton künk 12,5 santimli 50 100 

S. boy. 
Kolye bilezik muhtelif 
Kurşun 

Çimento 
Minyo boya 

30 
300 kilo 
50 torba 
16 kilo 

90 
25 

250 
40 

140 
120 

45 00 
25 00 

75 00 
120 00 
70 00 
12 00 

-----
899 00 

Şeraiti anlamak istiyenlerin belediye riyasetine müracaatları. 

M. M. Yekiletl Satmclma Komisyonundan; 
Pazarlıkla 9 kalem araba malzemesi satın alınacaktır. Tahmin olu

nan fiyat 2120 lira olup teminatı 318 liradır. ihalesi 18.7.941 cuma 
günü saat 15 te yapılacaktır. Talip olanların lc()1J1İSJctt\ıt -ııöracnAtları. 

* • • Hepsine tahmin edılen fiyatı (1469) lira olan ı.7 kalem temiz
zlik malzemesi (soda, kaol, hrça ve saire) açık eksiltme ile mftnaka
saya konmuştur. ihalesi 30.7.941 çarşamba günü saat 11 ~edir. İlk 
teminatı (110.18) liradır. Şartnamesi M. M. V. satın alma komisyonun• 
da görülür. İsteklilerin ihale gün ve saatinfiie ilk teminatlariyle bir• 
likte komisyona ıelmeleri. 

•*• Hepsine tahmin edilen fiyatı (7.026} ye.ıi. bin yirmi altı lira 
olan muhtelif muzika alih ile bunlara ait metot ve aksessuvar kapah 
zarfla münakasaya konmuştur. !halesi '.l.9.941 salı a-ünil saat 11 dedir. 
İlk teminatı 526,95 liradır. Şartnamesi M. M. V. satın alma komisyo
nunda fÖrülür. isteklilerin teklif mektuplarını ihale gün ve saatin.len 
en az lıtir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Harta U. MUdUrlillilnden: 

Harta umum ıqüdürlüğü kıtası erlerinin ihtiyacı olan 15.000 
kilo sıg-~reti şartnamesine göre açık eksiltme suretile satınalınaealctır 

Beher kilosunun muhammen fiyatı 33 kuruş 23 santim nıuvvakkat 
teminatı 374 üç yüz yetmiş dört liradır. 

Eksiltmesi eebecide harta satınalma komisyonunda 30. 7.!J41 çar
şamba günü saat 10 da yapılacaktır. vermiye isteklilerin şartnam~yi 
görmek üzere her gün eksiltmeye iştirak için de be-lli fÜn ve saatte 
Komisyona 2""elmeleri. 

(DEVAMI DÔRDONCO SAYFADA) 

12 kalem > 

3-4 

29.7.41 9.39 
29.7.41 9.45 
:l9.7.41 10-
29.7.41 10-

29.7.41 •0.30 

.:# ... ! :. '-~ • uı.• ıır1 ı Ul·L·Hn ı vt Ltrı~nL·An(; 
, . ::. ı· c:L·, r.Th'f. GE r:i'.: l o· ii;rl' TO. ·~ Lu .. tu· .NDEN ·.~ ·. :) L- 1·1 -- . l ıl dıL \ ll .· U . · 

Muhammen bedeli 29,000 lira olan dört kalem çinko levha 25 
Temmuz 1941 Cuma f"Ünü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satan alınacaktır. 

Bu işe rirmek iıtiyenlerin 2175 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettifi vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Mrlzeme Dairesinden, Hay
darpaşada Tes~llüm ve Sevk Ş"flifinden dağ1trlacaktır. (5617) 3-4 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Cinsi leher Kı. 

Karışık 8 punto 
serbon harf. 

8 punto sorbon çe· 
lik işaretli harf 
için 

10 punto sorbon 
harfi 

L. K. 

3-

3-

Satınahnacak 
kilo 

149 

15 A. 

% 7.5 Muvakkat 
Tutarı 
L. K. 

447 - ) 
) 
) 

54 -
) 
) 
) 

teminat 
L. K. 

74 21 

'

8 punte anterlin 
işaretli harf 

1 

2 75 
1 40 
3-

118 
100 

8 

324 50 
140 -
24 -

) 
) 
) 
) 

989 59 
Yukarda nev'i ve mikdarı yazılı hurufatın açık eksiltmesi 1' Tem· 

1941 Cumartesi ıünü saat 10 da lstanbul'da Ca2"aloğlunda ~:~sek Okullar Muhasebecilifinde yapılacaktır. lstelclilerin muv~k
kat pey akçaları nıakbuzlariyle birlikte ayni ıünde ve saatte Komıs
yonda hazır bulunmaları. 

Şartname, Maarif Matbaası 
rik 61unur. 

Müdörlüğündeo parasız olarak teda· 
(5441) 

- ÇOCUK HEKlMJ ~ 
Dr. Ahmed Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada hergün s. 15 ten 

ıoora Telefoo No. 40127 

Hususr Muallim 
Eleme, bütünlemeye kalan 

talebeye Kimya, Fizik, Riya· 
ziye, Tabiiye, lisan dersleri Ye• 
rilir. Saat 10-12 arasında. 

Tel: 40110 

rın beıı· l . 
1 

1 
vakitte Komisyona ıelme erı. 

Yüksek MUhendls Mektebi Sattnalma Komisyonundan 
Mektebimize kapah zarf usulile 30000 kilo et alınacaktır. Be- f 

her kilonun muhammen bedeli 60 kuruş ve ilk teminat 1350 lira· J 
dır. Eksiltme 31. 7 .941 ıaa t 11, 30 da Mektepte y apalacaktır. ıiıııiiıiiııii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiııiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: lSMA!L GiRiT 

Bualdıtı vel"r ••Munak&sft Matbaası., lataolml 
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Vllle et Provloce 
3 molı Ptr1. ıt50 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etraoıer : 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs 5 
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Galata, Eski Gümrülc Cad. 

No. 52 

__./ 

T616phone: 4944:2 

Pour la Pobllcit6 ı'adresaer 

l l' Adminlıtntioo 
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Tableau Synopti11ue des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudica~. 

Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 
Jours Heures 

estimatif provisoire Cahier des Charıe' 

Conatructlona-R6parat1on•Trav. Publlcs-Mat6rlel de Construc:tlon· Cartographl• 

Repar. pave ordinaire Publiqu• 680 40 68 40 Municip. İzmir 28-7-41 16 -
28-7-41 16 -

4-8-41 14 -
Constr. canalisation , 1255 - 94 15 > 

Demolition et reconstruclion coupôle • 1284 43 96 33 Conseil des Anciens du villaıe Yu-
karı Kııulca de Kemalpaşa 

Canıtr. i Kırıkkale (cab. eh. P. 111) 
R~p. hilisse Ecole Secondaire 
Cenıtr. maiıonı pr. imınigres a Diyarbakır et 

Bismil: 392 p. 
Trav. terraasement constr. mur ete. au ıtadium 

de Karaıümrük 

Pli cacb. 22082 -
Gre a gre 499 -
Pli oach. 2199j0 91 

1656 - Com. Ach. Dir Gen. Fab. Milit. Anlc. 31-7-41 
Vilayet Samsun 17-7-41 
Dir. Etablissement lmmigres Diyar-

bakır et lst. 

15 -
17 -

3647 80 Dir. Ligue .Sporlive lıt. 2-8-41 11 

Oiv. reparations ,. 16190 - 1214 25 Com . Ach. Milit. Konya 

Produlta ( t .ln h .' t t El 1 t e ı n ı U! ~u~aıe~·hıtuL n er ta Senltarlres-fournlture pour Hop1te11x 

Sernii'ue raccord et tubeı tocber: 20 p. Publique 1798 - 134 85 lere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 

Electrlclt6-Gaz·Cheuffege Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
Centrale type armee de 15 personnes: 15 p.- id. Gre a 2re 24800 -

ae 6 peraonneı: 20 p. 

Ha bllle rr. ent-C heu1>1: ure6·Tlaaus·Culrs 

Cuir noir savonneux: 8 t, 
Capote: 611 p. 

Pli cach. 27040 -
, 7637 50 

Ha!.its ci'hiver: 611 complets • 8554 -
Habita a'ete: 611 complets ' • 4888 -
Etoffe pr. habits d'ete: 214194 m. (cah. eh. 803 P.) > le m. O 75 
Etoffe pr. babits tl'aiver: 60800 m. (cah. eh. 943 P .) • le m. 3 10 
Etoffe pr. capotes: 28250 m, {cah. eh. 945 P.) > le m. 3 50 
Couverture en laine: 8500 p. (cah. eh. 425 P.) • la p. 10 -

Ame~blement pour Habltatlon et Bure'!ux-Taplsserle ete. 

Tapis (Kilim): 14100 {cah. eh. 236 P.) Pli cach. la p. 3 35 

Serre: 420 m. Publique le m. 3 84 

Travaux d'lmprlmerle-Papeterle-Fournlture de Bureaux 

lmprimeı: 38 lots 411 -
Bola de Constnıctlon, Planches, Charpente 

Tronc do noyer: 1000-1500 m3 (eah. eh. 285 P.) Gre i 2re 57000 -

Combustlble • Carburant -Hullea 

Benzi ne: 600 bitlens 
Huile residu: 1000 t. (cab. eh. 2 L.) 

CbarDon lavemarin: 200 t. 
Mazctut: 45 t.- buile pr. machine: 3 t.- benzine: 

2 t.- petrole: 100 k. 
Gharlıton de terre: 660 t. 
Mazout: 600 t. 
Huile Ber: 50 t. (cah. eh. 369 P.) 
Benzine: 3600 litres • huile pr. moteur: 230 k. 
Bois: 1200 t. 

• 3585 t. 
• ll26 t. 
• 465 t. 
• +40 t. 
• 15u t. 

Carbure: 100 t. (cah. eh. P. 150) 

Charbon crihle: 50 t.- semi coke: 50 t. 

Transport•Charg em ent-D6chargement 

Voyar• en auto cies medecinı a l'h6p. regional 
Transport sel 
Trav. charrement et decharremenl charhon: 14500 t. 
Tranıporta articleı monopolises 

Dlver• 

Macbine a fraiser, a tours, a perforer, a planer et 
i ıcier et rateau ete. 

P11blique 
Pli cach. 

3195 -
200000 -

Gr6 a gre la t. 16 50 
Gre i rre 9327 -

• 

• 
Publique 
Pli cach. 

• 
> 

• 
• 
• 
• 

• 

5940 -
73800 -
25000 -

i002 83 
le k. O 03 

71700 -
26520 -
9300 -
88QO -

30260 -
30000 -

Pnblique ı.400 -
Gre a ıre 

la t. 1 05 
Pli cach. 8120 50 

Tromp• de bonne qualite pr. pompe a main: Pli cach. 6545 -
110 p. (rectif .). 

Articleı pr. service de propret6 tels soude, caol, Publique 
brosse ete.: 17 lots 

lıııtrumenta de musiques avec methodes et access. 
Bicıhe en toile Branda d'une dim. de 10X10: 10 p. 

id. d'une dim. de 10x2.5: 20 p. • 

Pli cach. 
Gr6 1 gr6 

1469 -

7026 -

3720 75 Com. Ach. Min. Def. Nat. Depart. 
Aviat. 

2028 - Dir. Fabrique Armea Erzurum 
572 82 Com. Ach. Command. Gen. Surv. 

641 55 
366 60 

9282 25 
10674 -
6193 75 
5500 -

Deuan. lst. 
.. 
• 

Com. Ach. Gendarmerie Ank. 

• 

" 

3542 63 Com. Ach. Gen. Gendarmerie Ank. 
180 96 Dir. Hygiene et Assistance Soc. 

Cağaloğfo 

30 80 Municipalite Samsun 

4-8-41 16 -
31-7-41 11 

31-7-·n 
1·8-41 

30-7-41 
31-7-41 

1-8·41 
5·8-41 

15 

11 -
15 -
15 -
15 -
15 -

4·8-41 15 -
30-7-41 15 30 

24-7-41 15 -

8550 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 22-7-41 15 -

239 '3 Ministere Communications 
11250 - Aclm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. 

Caisse H.paşa 

6-8-41 15 -
31-7-41 15 -

495 - Com. Acb. lntend. Milit. Tophaoe 23-7-41 16 -
Municipalite Tire iusqu'au 1-8-41 

445 50 Com. Ach. Milit. Samsun 
9880 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
3750 - • 

75 22 Procureur Gen. lst. 
2700 - Com. Ach. İntend. Ank. 
5378 - Com, Ach. Milit. lıkeoderun 
1989 - • 

698 -
660 - • 

2270 - D 

2250 - Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank . 
Caisses Haydarpafa 

415 - 8ir. Hara Karacabey 

31-7-41 
22-7-41 
22-7-41 

29-7-41 
30-7-41 

4-8-41 
4-8-41 
5·8·41 
5·8-41 
5-8·41 
1-8·41 

11 -
14 -
14 30 

15 -
15 -
10 -
15 -
15 -
15 -
17 -
15 -

4-8-41 15 -

105 - Vilayet Samsun 24-7-41 15 -
Dir. Pr. Monopoleı Samsun ju,qu'au 7·8·41 

1142 - 4eme Exploit. Ch. Fer Etat Kayseri 5-8·41 15 -
609 04 Dir. Pr. Monopoles l~mir 28-7-41 14 -

Com. Ach. li:cole Metiers Ank. 

490 88 Com. Perm. Municip İsl. 

110 18 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

28-7-41 15 -

30·7-41 11 -

526 95 > 2-9-41 11 -
Com. Ach. Command. Mil. lst. Fındıklı 18-7-4 l 15 -

Boutons en aluminium pr. tenteı: 12000000 p. , la. p. O 00 70 5625 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 25-7-41 15 30 
(au nom et pour compte eu fourni.sıear} 

Beutons en aluminium pr. tentes: 14000000 p. 
!idon pr. benzine de 100-400 le. neuf ou usare: 

'.lOO p. 
Chaudron avec couvercle: 50 p.· rr. cuillerı 100 p.· 

pelit cbaudron: 50 p.- verro en cuivre: 1000 p. 
Fil pr. filet de 20/12: 189 k. 280 rr.· id. ae 

24/12: 182 k. 568 rr.· id. de 28/12; 78 k. 260 rr • 
Teinture de toile: 30000 m. 

• 
• 

• 
> 

Lessivare lin2e: 80000 p. Pli caclı. 
Materiel pr. inatallation cl'eau 
Pont leviı de 27 m/m: 800000 p.· verrous: 600000 

P• (au noıp et pour compt• du fourni11eur) 
Publique 

la p. O 00 70 6150 - • 

7790 -

2271 15 

la p. O 07 
899 

42500 -

• 

574 - • 

> 

82, - > 
420 - Com. Ach. Ecole Sup. ln2enieurs 

Municipalite lloroova 
3187 50 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

25-7-41 14 30 
25-7-41 15 -

25-7·41 14 -

16-7-41 15 30 

23-7-41 
31-7-41 
19·7-41 
30-7-41 

15 30 
11 45 

11 -f 
14 -

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

lstanbul Levazım AmlrllAI Satınalma Komisyoıt' 
Beher kilosu tabınin edilen fiyatı 160 kuruş olan 9u töD 

alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 29.7.941 salı güııii s ıl 
Tophanede Lv. imirlifi Satın alma komisyonunda yapılııc• 

teminatı 8450 liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda f 
Taliplerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

ÜskUdar C. MUthlelumumlllGlnden 

Üsküdar hapishanesinin 941 senesiae ait bir seneli~ 
olan 90.000 kilo ekme~in ihaleıi 4. 7.941 tarihinden it~ 
"'Y müddetle eksiltmeye konulmuş ve 4.8.941 pazartesi t 
16 da Üsküdar C. M. U. liğiode ihalesi icra kıhnacağ1116' 
olanların yevmi meıkurdan evvel veıikalarile birlikte cıın 
ve ekıiltme ve ihale l'Ünü muayyen saatte hazır bulun? 
olunur. 

lstanbul Komutanlıiı Satmalma Komlsyonuıı' 
1720 ton k. ot 29.7.941 günü aaat 11,30 da kapalı J 

ekıiltme ile satın alınacaktır. Muhammen bedeli 173@ 
teminatı 8130 liradır. Şartnamesi herıün Komisyoııda f 
Otlar şartnameıindeki kayıtlara ıöre ayrı ayrı da ihale 
isteklilerin ltelli a-ünde muayyen saatten en az bir saat 
dar teklif mektuklarını kanuni vesikalarile birlikte ınsı;" 
lıiı Fındıklıda Satınalma Komisyonuna vermeleri . 

Deniz Levazım Satınalma Komlsyonurıd1 

Tahmin edilen becieli 52700 lira olan 100 ton ubur:ıııf 
mu:ı 941 çarşamba ğünü ıaat 15 te kapalı zarfla eluiltOl1 

caktır. 
iık teminatı 38ıi.> lira olup Şartnamesi her gün 264 ~ 

kabilinde Komisyondan ahııaoilir. 

İstekleria 249v sayılı kauundtt yazılı vesikaları muhtt 
edecekleri kapalı cc:kuf mektuplarını belli gün ve saatte' 
at eyveline kadar Kaaımpaşatla bulunan Komisyon V 
makltuz mulcaltilinde vermeleri. 

Gemllk Askeri Satınalma Komisyonund•f1 

Cinsi Mikdarı lh&le tarihi Günü Muham. bed. ~ 
Patlıcan 2500 22.7.941 Salı 187 50 
Taze fasulya 2500 • • 312 50 
Bamya 1000 > "' 175 00 
Domates 2500 > > 187 50 
Taze biber 250 > "' 31 25 

Gemlik mevki hastahanesi ıçın yukarda yazılı beş kale' 
ze münakasa süretiyle alınacaktır. ihale günleri hizalarıll~ 
miştir. Evsaf ve şerait her gün Gemlik Balılc paz:ırınd• 
ilk binasında sahnalma Komisyonunda görülebilir. 1ste~1 

geçen rünae komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUiU MI~ 
Satlnalma Komisyonundan : 

SaJeyatı 
Zeytin yağı 
Bulgur 
Sabun 
Kuru fasulf; 
Nohut 
Mı:rcimek 

Zeytin tanesi 
Beyaz peynir 
Reçel 
Toz şeker 
Pirinç 
Tuz 
Kuru soğan 
Patates 

Kı. 
13 000 
6 000 

40 000 
16 000 
50 000 
20 000 
10 000 
10 000 
10 000 
2 000 

10 000 
8 000 

12 000 
8 000 
8 000 

Beher kiloıu 

Kuru' 
160 

90 
24 
60 
23 
18 
:l2 
40 
60 
70 
48 
48 
8 

12 
12 

Tahmin edilen be.teli (85 620) lira olan cins ve o>i~1 

yazılı 15 kalem erzak Askeri fabrilcnlar umum müdürlil~O 
tın alma komisyonunca 21.7.941 pazartesi günü saat t4·1 

lıkla ihale edilecektir. Şartname (4) lira (29) kuruştur. ~ 
(11062) liradır, Heyeti umumiyesini birden vermek mül11 
takdirde parça parça da alınabilir. · 

MUZAY 
Nafıa Veklletlnden 

Vekalet merkez anbarında mevcut eski eşyalar 21.1· 
günü saat 10 da vekalet malzeme müdürlüğü lcomisyoıı11 

la satılacaktır. ol 
Taliplerin melzeme müdürlüA-üne ınüracaatluı iliıı 


