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Tüccar l a ıu m n 

ce yağ 
1 

ioltemiz 
· rlil makloe ıauasyllad• 
• 1 ehemmiyeti artmış 
ıe nebatı yağların lı
llnı artırmak lçla yar- i 
flıea ziraat muıtakala- ı 
'aflnerı tesisatını kor- 1 
.1Untlır. Bu claa yağlaı· 

ı bllbasıa ta,.yareclllk 
mU.blm ve en kıymetli 1 

tldedtr. i 
t' u: LOTFt ARiF KENBER l 

* • * 

LEKETlMlZDE ince yat 
:ısalitı ancak son on 
11 içinde başlamıştır. Da

' euıen yurdu•uzda ne 
na ne de ay çiçeti yat 
için ziraat edilmezdi. 
ılerde ince yat sanayii 
ı\anır ribi oldu ve bazı 
nıntakalarında · bilhassa 

ay çiçeğ'iıı e ehemmi-
rildi. Bilhassa Koca- 1 

yeti cahiliııde ay çi-
Samsun mıntakasında 

İftirilmesioe başladıktan 
1 iki tohumdıın yat istih
alışıldı. Hen üz. iptidai 
11111• eaşlayan bu senayi 
bır inkişaf vaziyetine 
erileyincı ı.u işin ehem• 
rören &azı müteşebbiıı

iki n~batın fazla miktar
ıtirilmesi için her tarafta 
rde bulunrouılardır. 

tehumlann para etdifini 
müstahsillerimiz bu cins 

rı yetiştirmek maluad.ile 
Vekaletinden tohumluk is
rdir. 1935 ıenesincen iti· 

1 ıer sene hir miktar tt7.a· 
sn rekolte son 1940 sene
>Ülün yurtta bin beş yüz 
a ve 1000 lon kadar ay 

EKONOMiK HABERLER 

Deri satışları 

Derilerin Borsa kanaHls sah~a 
çıkarılacatmı bundan bir kaç 
gün evvel . bildirmiştik. Fiyat 
Mürakabe komisyonu bu hususta 
bir karar verdikten sonra i ş ~im· 

di başk.a bir cihetten sarpa sar· 
mış bulunmaktadır. 

Tüccarların bir 1ıt;nmt dnilerin 
doğrudan doğruya Ticaret Bor· 
sasından reç111esini isterltrken 
direrleri bunun hayvanla alaka
sı olduğuna ve bu deriler mez· 
balı.ada çık:anlacağmdan hayvan 
Borsasından ııeçmeıiııi istemekte· 
dirler. 

lki taraf aruındllki münakaşa· 
lar iİttikçe bararetlenmekte ve 
Hayvan Borsasınfian reçirilme· 
sini iateyen tüccMrların i\eri sür· 
dükleri fikirler daha makul rö· 
rünmek.tedir. 

Bundan başka bu mesele ince
lenirken Hayvan Borsasından 
geçınesint t araftar olanlar ayrıca 
tiftik ve y.:ıpaf'ının da Ticaret 
Bcmıasından alınarak Hayvan 
Borsasına devretlilmesini istemek
tedirler. 

lki tarafın fikirleri alakadarlar· 
ca tetkik edilel.ilden sonra ~urün
lerde derilerin Hayvan borsaııın

da mı yoksa Ticaret Borsasnda mı 

ilin edilecektir. 
Diter taraftan ö~rtndiğimizs 

gör• as kuruş olarak teıbit edi-

len bir deri fiatı hiç lıtir uman 
bu fiyatla elde eeilememekte ve 
normal fiyahn daima 120-125 
kuruş arasında oynadıtı göriii· 

mektedir. 
Alakadarlar bu vaziyeti de na· 

zarı dik.kate alarak deri mesele· 
sini kat'i esasa bağ'lamaya çalı-yetiştirilmiştir. Bu iki 

ehumd.an çıkarılan yat 
• kati olarak malüın değ-il- • 
.ünkü bu tohumlardan bir 

ıacaklardtr. 
Bundan başka oğlak ve kuzu 

derilerine de talep günden güne 
artmak.tadır. Kuzu derisinin kilo
su 135 kuruştan muamele gör
müştür. Otlak derisi çiftçi 225 
kuruşa kadar satılmaktadır. 

1 dotrudan dcağruya ihraç 
tlir. Her iki tohum ıçın 
piyasalarında daima alıcı 

lutu için, bu cins tohum· 
ıam, haşhaş tohumu, Çekit 

Ada.pazar Ask. SAK.: 
Sıfır eti 18:.l.ol 

Akçada2' Ayıır Deposn Müd.: 
Yıalaf, kuru ye•ea ve aaman 1833 

Antakya Belediyesi: 
Toprak hafri ve nakli 1833 

Antaltyo. C. Muacieium. 
Ekmek 1833 

Ank. Valiliği: 
Arpa, yulaf n aaman 113' 
Ok11l lııinaları tamiri 1830 
Evrakı matbua 1832 
Odun ve çıra 1830 

Ank. Sanat Okulu SAK: 
Elektrik laboratuar aleti 1&34 

Ankara Gümrük Müd.: 
Kütüpbaae tamiri 1841 

Ank. Lv. SAK: 
Lavemari11 kömürü 1131 
Makerı\ı İmali 1839 
Eu• ıııkli 1839 
Yular sapı, ıerit, kolan, kanaviçe ur· 

iall v ••• 1841 

Ankara Jandarma SAK: 
Sc .. ye yap. 1837 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK: 
Yerli lınteu pamutu 1831 
Tekerlek İspit ve ltaılıtı 1831 
Arap aabunu 1838 
Mııl.telif erzak 1838 

Balıkesir Detum ve Çocuk 
k.ımevi: 

coı ••hı. ..... n1.••a• _._ ......... g-

Bandırma Ask. SAK 
Sıtır eti 1823 

Bilecik A9k. SAK: 
Et, aüt ve yoturt 1833 

Bursa Böl2'e Sanat Okulu: 
Er:ıek ve mahrukat 1831 

Bursa 8elediyl'~i: 

Ba-

Benı;iu, Vakum, Gu. ve valvalin 1831 

Bekçi elltiıetİ 1838 

llolayır Ask. SAK: 
Saman 1840 

C. H. P. Kız ve Erkek Talebe 

Yurdu: 
Eruk 182' 

Devlet Denizyolları lşlet. Müd.: 
Tnuıfcnma.tör binaaı inı. 1828 

D. D. Yolları 
Elektrikli ııenar kayııak makinesi 1828 
Yatlı kösele 1827 
Rıı y teatere bmuı 11<26 
Kırmızı moliel vernill'i 1834 

ı pamuk çekirdefi, keten te-
ıibi her vakit Almanya ve Hamut bataklığı kurutulacak 

E.akişehir Ask. SAK: 
Eıki yolun ıökülerok patice inı, 1840 
Koyu11 eti vo ıaman 1833 Ankaradan bildiriliyor: 

Nafıa Vekaleti Hamuk bataklı-
Ezine Ask. SAK: 

K. et 1820 

lst. Defterdarlığı: 
İıt. Nafıa Müd. ltinasıaaa 
i~i 1830 

lst. Va""ıflar Müd.: 
T ereyeQ', K. üıüm, makarna 

murta v. • · 1827 
lst. Komut. SAK.: 

Sıfır •ti 182S 
lıt. Elektrik Tramvay 

lşlet.: 
Hane ankuı 1S34 • 

lstanbul Belediyesi: 

yap. taınir 

kepek yu· 

ve Tunel 

Kuru erz.ak, .. dey•t vo teuyaJiı 1!!33 
Manıal lcömiirii 1&.3!1 
Mete oıiuau l 833 
Mayi amonyak 1833 
Kırtaeiye 1633 
Boya levaıımı Ui33 
Yat filtre cihuı 1833 
Adana pa.mutu 183!1 

lst. Vilayeti Daire Müd.: 
idare mecmuası butırılmaaı l!ı33 

lskenderu ı Ask. SAK: 
SıQ'ır eti l8:l6 

lzınir Vilayeti: 
Terlik Ye kefen bezi l!BO 
Petrol, •taç kömirü ve 11.unı ruıciea 

kömürü 1830 
Muhtelif erzak 1830 

lzmir Lvı.. SAK: 
Saman 1831 
Sade yatı 1127 

Kau Ask. SAK: 
Odun 1620 
C:: •• 1 .. ., ... rı Ur>'\ 

Kayseri Ask. SAK.: 
Ke7u11 eti 1827 

Kocaeli Vilayeti 
Mualece ve le~uım tıltbiye 1820 
Kmık Belediyesi: 

Linyit kömürü Ye makine yatı HJ:ll 
Kgcaeli Orman Müd.: 

Kayın ao.kax odu11.u 1833 • 

Keskin Nakliyat l~birliti: 
Kamyon 1833 

Malatya lnhi1&rlar Baım.üd.: 
İDhisarlar mallluli.tı aalcli 1833 

M. M. Vekaleti: 
Ordu tipi 11ııtral 1839 

Nafıa Vekaleti: 
Demiryolu etiid ameliyatı li28 
Eski eşya 1832 • 

l 

\ 
ı 

1 

Orman Koruma Genel Komut.: 
Tıb!.i ecıa ve sıhhi mahome 1830 
Ôınerli Ask. SAK: 

Seltac 11>28 

Sıvas Bölıe Sanat 
Muhtelif erulı: 1838 

Sıvas lskan Müd.: 

Okulu 

Su iaaleai teai1atı 183ll 

Samsun Gümrük Müd.: 

AKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malıeme-Haiita 

lstanbul Belediyesinden : 
Üsküdarda Ayazmada Velioğlu ve Selimiyeae Çeımeikebir, Cami, 

Şaimesimi, Dayakadm, Beylı-rbiyinde Çınar sokakları adı kaldırım, 
Kavak iskelesi yolunun bir kısım şose ve Şemsipa~a camii inöndek.i 
rıhtım korkuluğunun inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~
tur. Kl'şif bedeli 14910 lira 35 kuruş ve ilk teminatı 1118 lira 2& 
kuruştur. Mukavele, eksiltme, baymdırlık işleri reoel hususi ve fenni 
şartnameleri, proie keşif hulasasile buoa uaüteferri diter evrak 75 ku· 
ruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 4.&.941 
pazartesi gunü saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden 8 rün ev·nl 
Belediye Fen işleri Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet, 
941 yılına ait Ticaret Odası vesikaları, imzah şartname ve kanuneo 
ibrazı lazım relen diR'er vesaikle 2490 numaralı kanunun tarilatı çev
resinde hazırhyacakları teklif mektuplarını ihale i'Ünü saat 14 e ka· 
dar Daimi sncümene vermeleri lazımdır. 

• * * Belediye hududu dahilindeki bazı ıoaelerio katran va ltitilm 
mahlıltu ile kapanması işi 2490 numaralı kanunun 40 ıacı maddesinin 
son fıkrasına göre pazarlıta konulmu~tur. Keşıf bedeli 24622 lira 40 
kuruş. Teminatı 3693 lira 36 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayın· 
dırhk işleri genel, laususi ve fenni şartnameleri proje keıif huluaıile 
buna mütefe-rri diğer evrak ıı3 kuruı mukabilinde Fen lşleri müdür
lüğünden verilecektir. lhale 28.7.941 pazartesi rünü saat 14 41i.o Daimi 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin teminat makbuz ~eya mektupları 
Belediye Fen işleri Müdürlütüııe müracaatla alacakları fenni ehliyet 

ve 941 yılına ait Ticaret odası vcsikalarile ihalo ıiinil muayyen ıa· 

atte Daimi F.ncilm.ene bulunmalalan. 

* * * Keşif bed. eli 
2418.83 

9952.82 

2HH.33 

llk teminatı 
111.41 

H6.46 

157.82 

Taksim bahı;esinin yağmur 111l&r1-

nın akıtılması işi ile Mete cadde-...... "' -·. ----
lan şose kıımında yeniden yapıla
eak yağmur suyu ıskaralarile mec· 

ra inıaatı. 
Y eşilköyde Firüzabat, Mühendis 
Ziya, Hareket Ordusu ve Gülibri-
şim ~okaklaı ınıa şese ve idi kal· 
tlırım intaatı. 

Sirkecide Demirkapı cad.ciesioia ye
ni taı ili.veıile parke kaltl.mm iıı• 

şaah. 

Keşif bedellerile ilk teminat mıkdarları yukarıda yaz1h iıler ayrı 
ayrı açık eksilmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve 
Muamelat Müdürlutü kaleminde görülebilir. lhale 4.8.941 pazartesi 

l 
günü saat 14 ele Daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi· 
nat makbuz veya mektaplarını ihale tarihinden 8 i'Ün evvel ielediye 
Fen lşleri Müdürlüğüne mıiracaatla alacakları fenni eblıyet ve 941. 

1 yılına ait Ticaret Üda!ıı vesikalarile ihale günü muayyen saatte Oaı· 
l mi Encümende bulunmaları. 

P. T. T. Umumi MUllUrlUtiinden ; 

Gölbaşında bulunan telsiz alıcı istasyon binaları tamir ettirilecek· 
tir. Bu işin muhammen bedeli 3606.82 lira, muvakkat teminatı 270.52 

liradır. 

e~emleketlerine gC.n9erilebilir. 
;rdan yai çıkardıktan sonra 
J kalacak küsbeleri de en 
ıı\tli hayvan yemi olur. Sütlü 

ğ'ını kurutmak için f aaliyel• ıir· 
miştir. Meclisten istenen 50 mil
yon liralık tahsisat alınır alınmaz 
derhal kurutma işine başlanacak

tır. lık ciefa 250 kıin lira ile işe 
başlanacak, kurutma faaliyeti de 
hüyük. su davası içine alınacaktır. 

Gümrük Muhafaza Gı-n . Komut.: 
Muhtelif e;ya. 1839 * 

Siirt AaK.. SAK: Buna ait şartnl?me müdürlüğümüz kaleminden verilir. Eksiltme 21 

~,/,r için kullanılan bu kü.ıpe
il sene çok k.ıymetlenmiş ve 
ı lsviçrede 35 kuruşa kadar 
slmiştir. Yağlı tohumlan 
ıdan doğruya ihraç etmekten 

ııtınların ya~lannı almak ve 
z •ler~ ile de sağmal hayvan· 
jfdetıl yalnız bütün çift ve 
laayvanlarmın beslenmesinde 

Bu suretle Hatay vilayetinin 

·,,..mak çok bi.iyük iatıfadeler ması &eklenebilir. Çünkü devletin 

11
p ed.ebilir. Hatta. bu aibı' " • ince motör yağl;lı ını memleket 
i,..elerın fazlası ıhtıy ıç halinde dabilinden temin ve tedariı..i her 
Gühim ümüslü gübre olarak 1 k ı va it lüzumlu ve menfaath bir 
ınılahilir. lnce yatlar makina · t' l ış ır. 

yiinde kullanıldı~ı vo en zi- 1 ls t d ı 5 ı par a a açı an gülyat fahri· 
1 • az a mı tarda bu cins ~ tayyare meto" rlerinde belli • kası •ibı' f \ 'k 

ı olarak i~timal olunduğu i- t tohumlardan yetitliren auntakalar· 
4 ,her memleketin ihtiyacı olan e~n .birind~ ine~ nebati yatlar için 
i r yağdır. M~mnuniyet ile ha· } ıhtıyaç nıspe~ınde fabrikalar, Ra
ı aldığımıza röre Trakya\ılar fine ınerltezlerı kurulmalıdır. Ger-
~~i Yağlı tohumlar yetiştirmeğe \ çi bazı müteşebbisler bu yolda 
1' lamışlardır. Trakyada iklim ve ' küçült imalathaneler tesis etmiş-

ra~ı· ~bili yet ve musaadesi \ lerse . de .b~nlar ne ıolayı ae tie 
l nı zıraatin orada inkişafına ay çıçeğmın tohu~u~cian matlup 

rtr. Yardım edecektir Bu işte derece ve evsafta ıstıfade temin 

~I~~:~ V•kaletinin de• sanayi ha• edecek kadar rafineli yağ istihraç 

I' •n te1vikki.r tedbirler el· l edememiılerdir. 
ıı:I' 

S&mik.olc 1838 
Şalı nayra'k 1838 

Gaziantep Vilayeti: 
Şese tamiri 1840 
Odun 1840 

Ha.d1mköy Ask. SAK: 
Odun 1821 
Oaun 1131 

Hariciye Vekaleti : 
Benzin 1831 

lst. Gümrükleri Başınüd.: 
İuce sicim 1835 
Pamuklu ve ip~ldi menıucat 1831 • 

zı; 
1 ·--~·· 

mühim bir kısmında arazi kaza· 
oılacağı ribi Hataylıların sıhha
tini tehdit eden sıtma yuvasın· 

aan da kurtulunacaktır. 

Çanakkalede mahsul 

bereketi 
Çanakkaleden bildiriliyor: Bu 

yıl vilayetin muhtelif yerlerinden 
alınan haberlere nazaran bu yıl 

SıA-ır eti 1823 

Tophanede Lvz. SAK: 
Kötele kırpıntıaı 1838 • 
E htre de jauaiyan 1857 
Süt v• yo~urt 1827 
Uaranıox bfoesı tamiri 1828 

Ticaret Vekaleti: 
Çi11i pau•, kemer kita.blar tini orta ku

şak v, s. 1827 

Trabzon Ask. SJ>... O:ı 
K. ot 1826 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rek.; 
Benıin ve valı:uın 183i 

y.91149 - az:w 

hasadı yapılmıı .,\an kışlık mah -

atillerimizin lnl.:alade bereketli 

oh.iu~u anlaşılm3ktadır. Bası mın· 

takalarda C<»lu hasaratı varsa da, 

mahsulün umumi vaziyetine tesir 

yapacak vaziyette defildir. Bil

hasıa son günlerde yatan yai
murlar yazlık mahsullerimizin de 
herek.etli olacafını müjdelemek
tedir. lu 2üzel halıtulerden çiftçi 

n şehirli hepimiz HVİnıbiliri•. 

temmuz 94l perşembe i'Ünü saat 15 de Evkaf apartımanının birinci 
katında olan müdürlüğüm Ü~ ınübayaa komisyonunu yapılaoakttr. 

Taliplerin o ıirÜn ve saatte kanuni vesaik ve bu işi yapabilecek-

lerine dair Aokara nafıa müdütlüğ'ünden alınacak vesika ile ltirlikte 

müracaatları. 

M. M. V. Satanalma Kemlsyenunllan : 
Polatlıda muhammen keşif bedeli 232,914 lira 49 kuruı tutan in· 

ıaat kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. lhalesi 2.8.941 oumartesi rü
nü saat 11 da Ankarada M. M. V. satına.ima komisyonunda yapıla
calctır. llk teminatı 12,898 lira 75 kuruştur. Şartoamesi 1165 kuruşa 
komisyondan alınır. Taliplerin belli saatten bir saat evvel kanuni n· 
sik.alarile teklif mektuplarını k.omi9yoaa vermeleri. 

l•tanltul Nafıa MUtlUrlUGUnd•n: 
5.S.941 sah günü uat 15 el.e lstanbulda naha ınüdürlüfü" ekıillm~ 

komisyonu odasında 94/6,90 lira keşif betlelli İstanbul 1umrülderı 
başmüdürlüfü binuı tarasa tamiri açık eksiltmeye ~onulmuşt.ur · 

Mukavele ekıiltme, bayıneırlık i~leri r•ne.l, h~sası ve ferıu. ıar.tna-
l 

· · k ı'f bula•asile buna müteferrı dıfer evrak claıresınd• me erı, proıe eş .. 
görülecektir. , 

Muvakkat teminat 711 liradır. 
isteklilerin en u bir taahhütte 6 bin liralık bu iıe benzer iı 

yaptığına aair idarelerinden almış eldutu vesikalara iıtinaden lıtln
# bul vilayetin o lllilracaatla ekıiltaı• tarihioden tatil ıüaleri 1'arl9 3 
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,, ... MONAKASA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve M··zayedel r Listesi gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odn.sı f 

gemeleri. 

....;;;------------------------------~~--------------------------~-------------------------------
Cinsi Şekli Mubam. bed, 

A) Münakasalar 

ln9eet, Tamirat, fıa itleri. lllah:e-ne, Harita 

Şose inş. Mersin-Silifke yolu arasında aç. eks. 6992 09 

ilaçlar, Klinik ve lsp nçl arl amt. Hastahane Lvz. 
Etttv makioası : 1 ad. aç. eks. 1000 -
Eczayi tıbbiye: 84 kalem aç. eks. 834 -
Veterin•r eczası: 14 kalem paz. 

• c rf ııc11t. flbl e, Kundura Çamntp1r, '-'· . 

Çamaşırlık bez: 226800 m. (şart. 318 krş) kapalı z. 
Vaketa: 6 t. paz. 
Bez: 125000 m (,art. 438 k.) > 

Er fotini: 3500 çift > 

> 5000 çift > 

Yeni oriiinal tip kundura 80.000 çift-çatı ipliği ken· > 

dir iplifinden yapılmış orıjinal tip kundura: 35000 
çift-C. tipi kundura 20·30000 çift 

Tahta ayakkabı 1000 çift aç. eks. 

m. O 28 
K 3 50 
m O 70 

çifti 8 -
40000 

1350 -

fi. atbea l.şlerl K1rt siy 

Evrakı matbaa: 15 kalem 

- Yazıhane Levazımı 

aç. eks. 381 20 

Kereste, Tahta Y aalro 

Kontrplak: 3100 ad. kapalı z. 8049 58 

Teminat Müracaat yeri 

524 40 Mersin Vil!yeti 

75 - Kırkafaç Belediye~i 
62 55 inhisarlar U. Miid. 

M. M. Vekaleti SAK 

4425 20 Arık. Jandarma SAK 
1475 - M. M. V. SAK 

• 
4200 - Diyarbakır Ask. SAK 
6000 - M. M. V. Hava SAK 

M. M. V. SAK 

101 25 İnhisarlar U. Müd. 

- - Aydın Vilayeti 

603 72 D. D. Yolları H. paşa 

lst. Komutanlığı SAK Fındıklı 

, 

Günü Saat 

31-7-41 15 -

2-8-41 10 -
1·8-41 10 -

23·7-41 

15 -
11 -
11 30 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarT aıat, Hastahane ~~ s 
KUtahya Vilayetinden: 

Açık eksiltmeye konulan Kütahya Merkez Hastenesinio P 
ilic ihtiyacını ihalesi günü talib çıkmadığınd;ın eksılt ıı 

(22.7.941 salı günü saat 15 te ihale edilmek üzere) uzatılıtı Pı 
llacların muhammen bedeli 3991 liradır. 
Muvakkat teminııt 299 lira 50 kuruştur. P 

Eksiltme Kütahya Vilayet Uaimi Encümeni huzurunda 
ve teklif eJılccek bedel had görüldüğü takdırtle ihale otuıı• P 

Şartname ve ilaç listelerinden birer nüshım lstanbul Vı 
hat Müdürlütüne gönderilmiştir. Görmek isteyenler mezkllr 
fo müracaat edebildikleri ribi Kütahya E>aimi Encücnetı 
iste ye bilirler. 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonunda": 
Hepsine tahmin edıten fiyatı 2 J,UOJ lıra olan 4 adP.t r1 

lizalör 4.9.9·11 perşembe güııu saat 1 l de Ankarada M. fi 
nalma kouıisyoııunda ltııpalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. l• 
kanuni veı.ıkalariy1e teklif mektuplarını ıhale saatinden bır ; 
kowısyonı& nrweleri. Uk teminatı 1800 liradır. 

7-8-41 
4·8-41 

23-7·41 
22-7-41 

4-8·41 
24-7-41 

10 -
11 -
11 

* * * 50 ton balık y.atı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltıne~İ 
cuma ~iıııiı ı;aat 11 d.e Ankaradıı M. M. V. Satmalm koıJI • yapılacaktır. Tahmin bedeli 2.l,~01 lira temınatı 8150 liradır 

Taliplerin bellı vakitte komisyona rclmeleri. 
1-8-41 10 30 * * * 

84 kalem eczayi tıbbiye alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. ~l 
farına. çı 

31· 7-41 15 - -~'!!!!!!~~~!!!i:l!!!S2!!~~~~~~~~~~~!!!!~ 

6·8-41 15 g 

Elektrik, Havagazt, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) ş., 

Aska;i Fabrikala-r Umum UdUrlUöU Satmal,,ıltal 
ye 

Komisyonundan 

e~liyst, o~eltn· e, )'Ukletme 

Nakliyat işi lat. mıntıkası <lahılinde 
Muhtelif nakliyat yap. 

paz. 
kapalı z. 

4000 -
70000 - 5250 - Kırklareli,Çorlu.Ank.ve lst.Ank. Ask. 

22-7-41 
18-ts·4 l 

Malzemenin cins ve miktarı: bir adet elektrik motörü sııO 
tulumbası, ihalenin güo ve saati: :lJ.7.941 çarşamba 14, ı1I liı 

bedeli: 1800 lira, kati teminat: 270 lira. Mu 
15 - Malzemenin cins v~ miktarı 150-300 Kg-. ni.~adır, ihaleni~ lart 
16 - saati: 23.7.941 çarşamba 14.30 muh<1mmen bedeli: 450 lı ~al 

t. tıl '' • Fı, f"' zrr, f'l.tne raf!len 
Döküm benzin: 3582 t . 
Çeltik maden kömürü: 45-55 t. 
Kok kömürü: 110 t. 
Dökme kalın benzin: 150 t. 
Dökme kalın benzin: 250 t. 
ti)clun: 880 t. 

> 925 t. 
.. 700 t. 
.. 700 t. 
" 180 t. 

Ga:ı:: 500 litre 
Odun 75 t. 

v ••• 

paz. 
aç. eks. 
> 

paz. 

kapalı z. 
> 

> 

> 

> 
J) 

aç. ek . 
Meşe odunu: 1280 t. (Mütteahhit nam vr hesabına) paz. 

_ ... .., •· kapalı z. 
) :t 1130 t. ,. 
> > 440 t. 
, • 1225 t. 

Mazot: 6.5 t. 
Benzin: 6.5 t, 
Mang-al kömürü: 5 t. 

Gtirgen odunu: 12.5 t. 
Meşe odunu: 25 t. 

MOt ferr 

57 ton fılmaşin demiri Ciheti Askeriyeden verilerek paz. 
balye teli çektirilmesi 

Oto malzemesi: 209 kalem .. 
Nakliye koşum hayvanı beygir veya katır: 6 ad. , 
Maranioz takımı: 7 kalem paz. 
Ağaç fıçı tapası büyük: 10000 ad.- kOçük: l 0000 ad. > 

:t 

Parke taşı: SOUOOCı ad. kapalı z. 
Fıren halatasi ve perçin çivi, radyo anten tamiri, paz. 

plaka kaynağı, pirinç boru, çivatıı, contalık 
mantar v. s. 

Erzak, Zahir , Et, Sebz , v . • 

f"\Uru ot: 50478 t. (tcmd.) 
.. , 48ö2 t. 

Makarna, ıebze, et ve ekmek pişirme işi 
Sebze: 10 kalem 
lnek :ı.ÜlÜ: .:;5 t. (temd.) 

pa:.:. 
kapalı z. 
aç. eks. 
paz. 

• 
Sabun: 2 t., Bulgur: 4 t., Kuru fosulya: 4 t. Nohut: paz. 

4 t., Makarna: 3 t. 
Sadeyağı: 2.8 t., Kuru f asulya: 2 t., Pirinç: 9 t. 
Erzak. Et ve Mahrukat 
Muhtelif erzak 
Sebze 5 kalem 

aç. eks. 
> 

paz. 
Ekmek: 15 t. ·Koyun eti: 51 t. - Tosya pirinci: 3 t.- aç. eks. 

sadeyağı: 1 t. - Süt: 8 t. • Yoğurt: 4 t. {tem.) 
Sadeya2ı: 75 t. 
Patates: 10 t.· k. soğan: 9 t.- nohud: 2,5 t.- toz 

şeker: 10 t.- k. uzüm: l t.- mercimek: 1 t.-
k. fasulye: 5 t.· yumurta: 75 ad, k. barbunya: 
2 t.· sirke: 2 t.· tuz: 3 t.· salça: 1,2 t.- limon: 

kapalı z. 

• 

24000 ad.- çay: 200 k, - yassı tel ve ekmek kadayıf 
Kırmızı domale!ıı: 20 t.· k. ot 200 t. paz. 
Küp teker: 3:>0 t. · 
Ekmek: 4 t.- koyun eti 7 t.- sığır eti 1.5 t.- sade 

yağ 3.5 t.- zeytinyağ 1 t.- sabun 1 t.- makarna 
1.~ t. şehriye 300 t.· to:ı ve kesme şeker 1.8 t.- v. 5, • 

Sedeya ğ: 20 t. 
K. ot: ıooo t. 

paz. 
I> 

Saman: 2000 t. 

Pathcan: 60 t. fasulye 60 t.- domates 20 l.· patatea , 
)0 t, bamy• 8 t.- k. soQ'an 20 t.- büber 10 t, 

k. o 31 40 
t. 17 -
2860 

SAK 

91332 44 lst. Komutanlıfı SAK Fındıklı 
70 15 Çorum Vilayeti 

214 50 İzmir Emrazı Sariye Hast. 
k o 35 92 Marmara Üssü Bahri Komut lzmit 

" o 35 92 
K. O 02 
K O 01 20 
K O Ol 40 
K O 01 40 
K O Ol 50 
100 -

1425 -
k o 01 40 
k O 01 50 
k O 01 60 
k o 02 -
k o 02 -

" o 13 50 
k o 33 

o 06 50 
çekisi 4 50 
çekisi 4 70 

7000 -

419 90 

Beh O 07 

k. o 09 

944 84 
5250 -

12750 -
14950 -

1275 -
832 50 
980 -
980 -
202 50 

Babaeski Ask. SAK 

• 
• 

Tekıı!k Ok.ulu SAK 
> 

2686 - Bolavir Civarmıia A.lc-... ri Pn••o 7(l(\ 

238:> - Babaeski Ask. SAK 
1356 -
660 -

1837 50 > 

65 81 lst. Ziraat Mektebi SAK 
160 87 

24 37 
16 87 
35 25 

, 

) 

• 

Tophane Lvz. SAK 

1 
şt. Komutanlıfı SAK Fındıklı 

> 

31 49 inhisarlar U. Müd. 

2625 D. D. Y. 4cü İşletme Kayseri 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
21325 - lst. Komutanlıfı SAK Fındıklı 

Antakya Jandar. Birlikleri SAK 
• Ask. SAK 

394 - Bursa Ask. SAK 
lzmir Lvz. SAK. 

• 
Çorum Küçük Sıh. Mem. Mek. Müd. 

> 

İzmir Lv. SAK. 
lzmir Emrazı Sariye Hut. 

956 25 Teknik Okulu SAK 
) 

t. 480 -
Hııdımköy A!ıık. SAK 

19300 - M. M. Vekaleti 

120000 -
80000 -

- .. 

- - l!!t. Ziraat Mektebi SAK 

T opkapı Maltepesindeki Ask. SAK 
18000 - Gelibolu Askeri Posta 700 SAK 
12000 - • 

Hadımkoy Yamvarao Aılı:. SAK 

25-7-41 
30-/-41 
22-7-41 
21-7·41 
2l-7-41 
12-8-41 
12-8-41 
12-8-41 
12-8·41 
12-8-41 
4-8-41 
4·8-41 

'l'l ., '11 

12·8-41 
12-8·41 
12-8-41 
12-8-41 
28-7-41 
28-7-41 
28-7-'41 
28-7-41 
28-7-41 

teminat: 67 ,50 lira. re 
Malzemenin cins ve mi ldarı: 6 too tutkal, ihalenin fÜD t'1 

11 _ ~3.7.941 çarşamba 15, muhammen bedel: 4 00 lira, kati teııı" 
15 1 lira. 
11 = J Cins ve miktarı yukarıda yazılı malzeme hizalarında ~ 
15 gün ve saatlerde Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merke1 e 
15 alma Komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Muhamıneıı ~aat 
12 _ riyle kati tewinatlan hızalarıoda gösterilmiştir. Şartnameleaipst'ar 
12 30 : ·~~~5Z2~:'ii!!!':IB~!Cf!!?-fe!c:'.!~~!?:l'!!!~~:::E.3:!~:5:.ıı9t~~ l f) 

16 3o ~ M_ens.u~at-Elbi.sa-Kundlifa-:,Çdma~ır v. s. t • 
16 30 

t Başvekilet e en erbiresı Umum MUdUrı• 
17 - ~ 
10 30 lstanbu• ü.:iltıe•i ıvhidUrliJğUndeki: l 1 
10 45 Başvekalet Bedw l crlııycsi Umum Müdürlü~ü lstanb ul f 

1 ~ 90 mükelleflerin için t>OO lrnrn'i mnhamm .. n bedı- 1 ilf'J 400 kat ııeale 
lO _ veçhile elbisenin ''.b.7.941 Cuma günü ant 15 de açık e d 

10 30 yapılacaktır. 

11 
1 

11 30 

Muvakkat teminat 172 lira elli kuruştur. un 
Şartname iki bu~uk lira mukabilinden Bölge Mükellefiyet J 

den alınabilir. 11 
11 
11 

isteklilerin kanuni vesikalariyle birlikte mezkur ~ün ve Y 
' Taksimde Sıraservilf"r caddesinde 57 numara liölge binasında 

11 yaa komisyona müracaatları liiz.ımdır. 
-ı 

11 

Devlet Demir Yollar1 işletme U. MUdUrlUiUd•~ 

• 
22-7-41 10 30 

Muhammen bedeli 1016 lira 95 kuruş olan 500 kilo keçi 
4.8.1941 Pazartesi fÜnü saat 11, O on birı onda Haydarpaşad• T 
bi~ası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuliyle ~t 
alınacaktır. 28-7-41 11 -

her gün 1-l -5 
1-8·41 10 1 

1-8·41 11 45 

Bu işe girmek iatiyenlerin 76 lira 2i kuruşluk mu alcltat 1 Ş' 
ve kııııunuıı tayiu ctti2'i vrsaikle birlıkte eksiltme fÜnü saatiııt 
dar komisyona müracaatları liıımdır. 

• 
7 8-41 15 - Bu işe ait ıartnameler komisyondan para ız olarak dafıttıl' 

H 21-7-41 15 dlr. 

21-7-41 
4-8-41 

'.)1-7-41 
28-7-4 L 
21-7-41 
21-7-41 

19-7-41 
31-7-41 

1-8-41 
21-7-41 
22-7-41 

4-8-41 
4·8-41 

23·7·41 
23-7-41 
2-8-41 

24-7-41 
25-7-"1 
25-7-41 
30-7-41 

; 

11 _I 
16 -
14 -
14 -
11 --
15 -

I 
10 _i 

* ıt: * l U 

1000 çift tahta ayakkııbı alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd· He 
larına. e 

MoblJya, Büro ve ev atyası, M•ışamba, Haııv. s. 
Ank"'ra GUmr· k M..adUrlüjiln en : -

llaı 

t 
il 
en 

T c&nıamına 420 lırn tııhmin edılen Gümrükte mevcut muhl' ac 
mir bulunan kütüphane, masa kotluk ve san alyaların tamir, el 
boyası açık eksiltme ile yaptırılacııktır. 

Teminatı 31 lira 50 kuruştur. M 
İstiyenlerin şartnameyi görmek üzere her gün Gümrük müdi1~ 1. 

ne ve ihale günü olan 21 temmuz 94 l pazartesi fÜnü de saııt 1 
Akköprüde Güınrük binasında müteşekkil satış komisyenuna rJJ 

atları ilan olunur. rz 
14 -

14 - , 
15 - ı ~~~~~~~!'.2!'.::~i15!~~~EAfıe!!!~~!!!2!i~~ 
11 - ' Nakliyat-Yükleme-B.oşaltma 

11 -1 lzmlr Levazım Amirlili S tmalma Komiayonuncll' 
10 30 Geyildı Odunluk iskelesine motörle gelmektf" olun ve iaşenin ıtı1 de'~ 

' 1 d t hl ' . " . 1 

1 
er en ıı ıyesı ve memurıarımızın gostne, eğı dcp•>lara nakil "' 

edilmesi kapalı ze.rf usuliylc mukaveley~ ba~lanacaktır. ıa 

1 
Müteahhit iskele yapılıncaya kadur günde elli ve iskele yapıldı~ a 

, •onra 75 ton hnmmaliye tahliye taşıyıp lstif t: ttirmeğe mecburd p~: 
~~ 3o, Yapılacak mukavel~ tasdik tarihi.~den itibaıeıı •n bin ton için ıtl llJ 

l l _ ! ber olac~ktır. 15 bın tonu lecavuz etmemek şartiyle cıheli as~;, 

ı 
ve bu mıktarda daha aşağı tahliye ettırmektc serbesttir. , _, 
Muhammen bedeli 30\00 muvakkat teminatı 2150 liradır. ~h 

15 _ ihalesi 7-Ağ'ostm·941 perşembe güııü saat 17 de yapılacaktır. 'f•1 94 

15 _ , rin ihale günü ihale saatinden bır sııat evvel teminat ve teklif 

15 _ \ :l490 sayılı kanunun yazılı vesikalariylc birlikte Ezine askeri 11 

15 ' alma komisyonu başkanlığına müracaatları. 



MtlNAKASA GA!!T!SI ' 
Snt: 35 t. pu. 

' Y oğ'urt: 50 t. 
Hadınıköy Ask. SAK 

.. 
4-8-41 
4-8-41 

04-7-41 
24-7-41 
30-7-41 
2'2-7-41 
12-7-41 
22-7-41 

15 -
14 -
14-
15 

( inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
ı. 

Çay: 100 t . 
Sirke: 2 t. 
K. et: 2250 t. 

• 
" 
> 

• ... 
> 15 -

Sadeyaf: 20 t. (şart. 319 k.) 
K. et: 1200 t. • 

33800 -
90000 

26.85 - Deniz Lvz. SAK Kasımpaıa 
6750 - Trabzon Ask. SAK 

15 
13 

Cinsi Miktarı Mu. B. 
L. Kr. 

Muv. teminatı 
L. Kr. 

Eksiltme f9ldi 
Güaü Saati 

Patlıcan: 30 t.- Ayşe fasulye 20 t.- domates 10 t.- ,. 
patates 20 t.- bamye 4 t.- ıoğan 10 t.- biber 5 t. 

Patlıcan 40 t.- fasulye 40 t.- demates 15 t.- patates , 
40 t. bamye 7 t.- k. soğan 10 t. 

Patlıcan: 60 t.- fasulye 60 t .- domates 20 t .- patate-~ " 
50 t. bamye 8 t.- k. soğan 20 t. 

Patlıcan: 30 t.- Ayşe fasulye 30 t. domates 10 t. 
patates 30 t .- bamye 8 t.- k. so~an 10 t.- bilber 10 t. 

(B IVı üzayedeler 
Teneke kırpıntısı: i03 k. 900 rr.- saç kırpıntısı: 

1051 k. 506 fr. 
paz. 

Hadııaköy Yamviran Ask. SAK 10 

> 24-7-41 15 

Hadım köy Yassıv ıran Ask. SAK 26-7-'41 15 

28-7-41 15 -

- - Tophane Lvz.. SAK ~2-7-41 11 -

Eczayı tıbbiye 84 kalem 
Miılranıoz takımı 7 » 

Tahta ayakkabı 1000 çift 
Ataç fıçı tapa-

sı büyük 10000 adet 
Ataç fıçı tapa-

834 -
419 90 

1350 00 

'2 55 aç1k elt. 
31 49 pazarlık 

101 25 açık ek. 

pazarlık 

l-S..41 10 -
1 10 15 
> 11 30 

• 11 4i 

sı küçük 10000 > ,. • , 

1 ~ Nümunelori. mucibince yukarıca cins ve milularları yaaıh 
muhtelıf malzeme hızalarında rösterilen usullerle ıatm alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat te•iaatlan, ekliltme t.kil 
ve şartları hizalarında yazılıdır. 

lplPF!J - - ... - .......... $_'1 ..... -·· - ,... ... -em.-·~ 

3 - Eksiltme hizalarında yazılı rün ve saatlerde Kabataıta Le
vazım Şubesindeki Ahm Kemisyonımda yapılacaktır. 

4 - Nümuneler sözü g-eçen ,nbede ıörüleailir. 
(5981) 

~a~rukat, Benzin, Makiııa yağları · - -- ---------* • • 
komisyonunda pazarlıkla satın abn~caktır. Kati teminatı 4650 lira· 
dır. Evsaf ve şartnamesi komisyenda iörülür. Taliplerin belli va· 
kitte Komiıyona ıelweleri. ••• 

1-4 

Odun ve ıazyağı alınncalctır. Bak: Teknik Okulu SAK ilanlarına. 

Müteferrik 
--~--.... - .... ...:...__ 

"Ankara Belediyesinllen : 

Belediye ihtiyacı için alınacak olan 300.000 parke taşına istekli 
'ı kınadığından bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 22.500 liradır. Teminat 1608 lira 50 kuruştur. 
Şartn~mesini görmek ve bedelsiz almak istiyenlerin her fÜıı encümen 
al~mıne ve isteklilerin de 22. 7 .941 salı günü saat 10.30 da Beledi

Je daıresinde müteşekkil daimi encümene müracaatları. 

I * Ot b '' l . . ı ita ~ • . ~ u, er ıçın a ınacak olan 34X7 ebadında 41 adet dış 
ıtı2'e ısteklı çıkmamasına binaen bir ay içinde pazariıkla alınacaktır 

.~ub.a~~en .. bedeli 12177 liradır. Teminat 913 lira 28 kuruştur. Şart
ı~mes_ını ıor~ek ~e ~edelsii almak istiyenlerin her ıün encümen 

lemı.na _ve ısteklılerıu de 22.7.941 salı günü saat 10.30 da Beledi-
~re daıre•ınde miıteşekkil Gl.aimi encümene müracaatları. 

M. M. Vekileti Sabn Alma Kon-.isyonundan: 
Hepsine tahmin edılen fıyatı 13500 lıra oı • . ı onbin tane 2,5X) 

w'e onbin tane 5X5 ebadında Flaster 3 Eyhıı Y41 çarşamba gönü 
'aat 1 · d J ı e Ankarada M. M. V. Satınalma .Komısyonunda kapalı 
arf usulü ile ihale edilece2inden ıo1ı lira 50 lrnruşluk ilk teminat· 
uı ile birlikte tekiif mektuplarını ihale saı.tım.tan behemehal bir sa
t eveline kadar mezkur Komisyona vermeleri. 

ara Levazım Amirllgı Satan Alma Komiaronu~dan : 
Pazarlıkla aşafıda cins ve miktarı ve muhammen fialı yazılı 10 

leın malzeme satıu alınacaktır. lhıalesi 2 l. 7 .941 pa:z:arteıi günü saat 
eledir. Ayrı ayrı talipleı e de ihale edilir. Taliplerin kanuni teminat-
rile birlikte Lv. amirli~i satın;alma koıniııyenuna müracaatları. Nü-

/
neleri ltomisyonda her gün g-örülebılır, 
Ciosi Mıktan Muhamme fialı 

Yular s•pı 
Şerit lcelan 
Kanaviçe 
Tahta kapı düt· 
mesi 
Yuvarlak halka 
Tahta çelik 
Bal mumu 
Sitil ipi 

tlGergi ipi 
Tepe urianı 

3000 
3000 
3000 metre 

200()0 

wooo 
20000 

100 lcilo 
ıouoo metre 
15000 metre 
3000 

Kuru~ 
20 
50 
75 

1,50 

1,50 
6 

200 
4 

25 

Ank•r• Valillilnden : 

Husuııi muhasebe wüdürlütü ihtiyacı için 13 kalt-m temizlik oıal· 
~si mübayaa edilecektır. 

•lityeti umumiyesioin muhammen bedeli 755 lira '25 kuruştur, 
31 temmuz ~41 perşembe giinü saat 15.30 da vilayet daımi 

meninde icra edilecektir. Talip olanların muhammen iedelin % 

tu olan 56 lira 65 kuruşluk teminat makbuzlariyle birlikte ihale 
1 ~uayyen saatte vilayet daimi encümenine ve ıartname ile mal
t_nın lıstesinin görmelıt. istiyenlerin de daimi encümen kalemine 
ıcaatları ilan olunur. 

,. * * 
tapası alınacaktır. Bak: inhisarlar U. 

ze v. s. 

Ankara 'VilAyetlnden : 

kalem mahtelif erzak 1688 lira 63 kur b 
k • 1 uş mu ammen bedelle 

e sıltmeya konulmuş G an ve vakti muayyeni d t l" I 
ıu·r.· d 30 .. ..dd tl 1 l'r k n e a ıp za ıur 
ıulı,lo .t>D .. gun - mu e e .~azar ı6 a o~~lmuftur. isteklilerin 

Belaylr askeri satınalma keml•yenuntlan 

2000 - 540 - 460 - 325 - 1675 ton ceınan 5000 ton kuru ot ayrı 
ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. Beher kilosunun tahmin fiyatı 6 
kuruş hasabiyle her partinin ille teminatı hesap edilecektir. ihalesi 
31.7.941 perşembe günü saat 15 de Bolayirde askeri ıatın alma ko
misyonunda yapılacak • ır. Taliplerin helli vakitte komisyona felmele
ri. 

Hozat 3. J. Er Okul Alare Satm Alma Komisyonundan: 

Erzakııl Tb. 1 Tb. il Tb. lll Mub. b. Mvk. t. İhale 
cinsi 

Sade yat 
Sıtır eti 
Pirinç 
Un 
Odun 
Zeytinya~ı 

Koyun eti 
Zeytin 
Peynir 
Şeker 

Makarna 
Şehriye 

Tuz 
Ot kuru 

kilo 

5500 
40000 
1501..h) 

150000 
250000 

1500 
700 
1500 
1000 
2000 
3000 

4QO 
6.l50 
&500 

kilo 

3300 
40000 
12500 

110000 
150000 

1200 
650 

1000 
1000 
750 

2000 
300 

6000 
8000 

kilo 

3200 
35000 
12500 

110000 
120000 

1300 
650 

1000 
1000 

750 
2000 

300 
2750 

18500 

lira lira ta• ıbi Sa. Usulü 

16800 1260 15.i.-U 9- k. z. 
23000 1125 , 9,~o , 
15000 112.) ,. 10 > 

86950 6920 • 10,30 1 

5200 3,0 • 11 > 

3400 255 > H a. ek. 
600 45 > 14 > 

2100 158 > 14 » 

2400 ı8u > 14 ,. 
1800 13.) • 14 > 

2800 210 14 ,. 
400 80 ) 14 > 

1650 124 > 14 , 
875 06 14 ,. 

Alayımızın senelik ihtiyacı için yukarıda cins, miktar ve muham
men bedelleri hizalarında y.,.,ı. be9 lıı:calc:w eruk kapalı. zarf usuliyle 
ve dokuz kalem erzak da açık eksiltme ile satın alınacaldır. 

Güo ve zarflarm açılacağı saat hizalarında yazılı olan bu erzak, 
taburların bulundukları mahallerde teslim alınacaktır. 

~artnameler alay levazımmda ve mesai saatlerinde her ~ün ~örü
lür, ve bedelsiz olarak tedarik edilir. 

bteklılerin 941 yılı ticaret odesı vesi:Calariyle maliyenin muvakkat 
teminat makbuzunu hamil olarak belli gün ve saatte Hozal ' ta askeri 
m ahft ide içtima eden sıtbn alma komisyona müracatlan. 

(DI::.VAMl DÔRUÜNCO SAYrADA) 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
Cimi 

Patates 
Kuru sgfan 
Nohut 
Toz şeker 
Kuru üzüm 
Mercimek (yeşil) 

Kuru fasulye (Çalı) 

Yumurta (atlet) 
Kura barbunya 
Sirke 
Tuz 
Salça 
Limon (adet) 
Gaz (litre) 
Çay 
Yassı kadaif 
Ekmek kndaif (çift) 
Tel kadaif 

Kilo 

10000 
9000 
l500 

10000 
1000 
1000 
5000 

75000 
2000 
2000 
3000 
1200 

24000 
500 
200 
580 
500 
500 

12 
6 

26 
47 
40 
26 
28 
:l,5 

20 
10 
6,5 

30 
3 

20 
7;,0 

40 
35 
35 

Lira 

1200 
540 
•50 

4700 
400 
260 

1400 
187~ 

400 
200 
195 
360 
720 
100 

1400 
200 
11> 
17~ 

-----
14950 

Odun 75000 1,9 1425 
Sade yatı 7500 170 127~0 

Cinsi 

Toz pompası 
Blok katran 
Tele fon teli 

~ - 7,5 
Miktarı Mııhum. teminatı 

bedeli 
Lira Kr. Lira Kr. 

300 adet 315 - 24 - A . 
1500 kg-. 
100 > 

" fincanı deve 150 adet 
boynu ile beraber 

Muhtelif demir 12 kalem 
levazımatı 

Eksiltme 
ıekli rllnü saati 

----------
eksiltme 29.7.41 9.38 
pazarlık 29.7.41 9.45 

" ~9.7.41 18 -
,. 29.7.41 10-

> 2,.7.41 JO.JO 

1 - Nümune ve şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktarı 
yazılı malzeme hizalarında fÖsterilen usullerle satın alınacaktır. 

2 - Toz pompasının muhammen ltedeli, muvakkat teminatı biu· 
ınnda yazılıdır. 

3 - Eksiltme ve pazarlık yukarda yazılı fÜn ve saatlerllle Kua
taşta Levazım Şubemizdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve müfredat listeıi sözii feçen şulteden paraaı& 
alınacağ'ı gibi aümuneleri de ıörülebilir. 

5 - İsteklilerin tayin olunan fÜn ve saatlerde teklif edecekleri 
fiyat üzerinden °'o 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkQr Komisyona 
müracaatları. (5749) J-4 

.. . . 
Cinsi Muhammen 8. Muvakkat T. 

Lira Kr. Lira Kr. 

Kasımpaşa tuz am· 1053 80 
barının çatı tamiri 

Maltepe T. enstitüsü 625 60 
memur ev. tamiri 

79 63 

46 92 

Eksiltme ıilnü saati 
şekli 
---- _._. -·-
pazarlık 29.7.941 10.45 

• > 11.50 

1 - Şartnamesi mucit~ince icaremizin Maltopetle ve Ka11mpaJ&· 
da r.aptıracafı tamir işi pazarhia kenınuıtur. 

2 - Keşif lleaellerile % 7,5 teminatları hizalarııuila yazıluilır. 
3 - Pazarlık 29. 7.941 salı ııünü Kabataşta Levuıın Şuae111i&de• 

ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Pazarh2a rirecekler % 7 .5 fÜVenme paralarile birlikte Jll• 
karda yazılı ıun ve sulte ndı i'eçen Şubeye müracaatları. 

5 - Şartnameler sözü ıeçen Şulteden parasız alınabilir. 
(583') 3-4 

- . 

···oE·vttr oEMiRYoLLARı YE L-iMANlARı 
. . . ~ . . ~ 

l SLETVif GEi ~~l o :~: E l\"f onLUGUNDEN __ .... _ 
Muhammen bedeli 102. ~00 (Yüz doksan iki bin bet yilz) lira olan 

550 ton silindir yağı 31.7.941 Perşambe filnil saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankara'da idare hinaııında satın alınacaktı. 

Bu i~e girmek isteyen\~rin 10.875 (Onbin sekizyü.z yetıoişbet) lira
lık muvakkıtt teminat ile kanunun tayin etti~i vesikaları ve teklifleri· 
ni aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon reislifine vermeleri lbııa· 
dır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa-
tılmaktadır. (5728) 3-4 

Tahmin Bedeli İlk Temiı:ıatı 
~·· ·~ 

4225,00 316,88 Darülaceze mftesseaeıi için alınacak 
kösele, vieala, ilase ve meıin. 

2381,25 178,59 leyko.z ağaçlama fidanlığı hapa• 
nah için alınacak 15009 kilo arpa, 
7500 kilo 1&maıı, ve 7500 kilo et. 

ıameyı gormek uzere her gun Maarıf mudürlüğüne ve "'o 7 '> 
~al akçesini husuıi muhasebe müdürlü~ü veznesine yatırar~k 
.t•zaıtesi ve perşembe günleri saat 15,30 da vilayet daimi en
f'line müracaatları ilan elunur. 

Yıldızda bulunan Teknik okulunun 1941 mali yılı ihtiyacı olan 
yukarıda cins, mikdar, tabaıin aedellerile tutarları yazılı 18 kalem er
zak ile Odun ye Sadeyağının üç ayrı şartnameqe l.apsh zarfla ve o
dun açık eksiltme ile 4.8.941 tarihine rastlayan Pazartesi 2ünv erzak • 
saat 10,30, edun 10,45 ve Sadeyafı saat 11 de Gümiişsuyunda Yük
sek Mühendis mektebinde toplanacak olan komi•yonumuzda eksiltme
ye konulmuşlardır. Erzakın ilk teminatı 112 • lira 25 kuruş ve odu
nun 106 lira &8 kuruş ve Sadeyağınm 956 lira ~5 kuıuıtur. İstekli
lerin şartnameleri rörmek ve ilk teminat yatırmak üzere eksiltmeden 
bir gün evvelline kadar Yıldıuia bulunan •kulumuza ve eksiltme rü
nü de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis muhasebesine ıelmeleri. Şart
namede yazılı belıelori ihtiva edecek olan teklif mektupları eksilt-

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yokaruıla yaalı itler 
ayrı ayrı açık eksiltmeye kenulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mua· 
ır.elat Müdürlüğü kaleminde g-örülebilir. İhale 23.7.9·H çarıamba ıü· 
nü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları ve 94 t yılına ait Tıcaret Oaası veıikalarile 
ihale 2ünü muayyen saatte Daimi Encümende 8uluoıaaları • 

(~557) 

• 
""6 kkale Askeri S•tlnalma Kemisyonundan : 

9~el' kilosuna 155 kuruş tahmin edilen 20.000 kilo sade yağı 
1 

Pazartesi rünü saat 15 de Çanakkalede Aıkıtri Satınalma1111 
meden bir nat evvel makauz mukabilinde verilmiş bulunacaldır. Pos

tada vaki olacak ıecikmeler kabul edilmez. 

(5~30) 1-4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı işleri Direktörü: lSMAlL GIR1T 
Basıldıtı yerı 11MUeakasa ll•tllaaaı.. lıt&DMl 
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Tablaau Synoptiqua das Adjudications Ouvartas Aujourd'hui ' 
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

' 7 t 1 

Objet de l'adjudlcatlon Mode 
d'adjadicat. 

Pris: 
estimatif 

~---"--------------------, Caution. Lieuı; d'adjudica~ion et du 
C Jours Heures provisoire Cabier des lıarre' t 

Ank•r• Okulları Satm Alma Komlsyenundan ı 

Euakın Miktarı Tutarı Tutarı lllc l ıale 
~~~~~~~~~~~~~~~-

' ' AdJUdicatıons au Rabais 
Parti aciı kr. fiyatı lira kr. teıninah gu n aaati 

1 Koyun eti 6528 55 3590 40 276 - ~.7.9-41 9 

Conalructlona·R6p•ratlon· Trav. 

Constr. chaıuı~e ıur route Mersin-Silifke 
l<~par. bltiase statioo roaeption T. S. F. 

Publlca·Mat6rlel de Conatructlon· Cartogra1thie 

Pablique 6992 09 524 -40 Viliyet Mersin 31-7-41 
31·7·41 

ıs _I 
Kuzu eti lo3 55 89 65 

3680 os 
67 50 3606 82 - - Dir. P.T. T. Ank. 15 _ ı 

2 Taze fasulya 375 18 
30 
15 
16 
12 
15 
14 
15 
10 

l'Dıı r 

t.:ı 

lşt 

~at 
Sel ammoniac: 150-300 k. 
Machiııe etuve : 1 p. 

F t eı n ı et' attlq&ı E•·lı h nırt ent.• ler.lterlrea·F•urnlture pour He1tltaux 

Gre a l're 450 - 67 50 Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 23-7-41 
2-8-41 
1-8-41 

23-7-41 

14 3J 
Taze bamya 375 
Sivri bi9ar 100 
Dolmalık biber 300 

112 50 
1!> -
48 -
48 -
5o 25 
~2 58 
60 -
37 50 
30 -
26 25 
56 25 
20 -
45 -
1) -

al 
aa) 

Produits pharmaceutiques: 84 lots 

Medicamenh pr. veterinaire: 14 lots 

PuPliqoe 1000 - 75 - Municipalite Karaafaç 
Publique S34 - 62 55 C. A. Econ. Monop. Kabala~ 

Gre a rr6 - - Com. Ach. Min. Def. Nat. Anlc. 

10 -
10 -

&lectrlclt6-<iaz:Ctıautfes• Central (lnatall•tlon et Mat6rlel 

Pompe centrifuıe a eau a moteur ele.triqae: 1 p. Gre l rr• 1800 -

Halllll•m ent·Chauasurea-Tlasue·Culra 

io•liere en boiı: 1000 paires 
Chaussureı nouveau type orii'İnal : 80000 paires, 

eRaUSSUrH en fil de chanvre DOU"YeaU t7pe : 
" 35000 pairea, chauasureı type C.: 20-30000 paires 

Toile pr. linıe: 2:l6i00 m. (cah. eh. 218 P.) 
Vacaette: 6 t. 
Toile: 125000 m. (cab. eh. 438 P.) 
Bottines pr. soldata: 3500 paires 

> ,. 5000 paİrH 

Publit1ue 1350 -
Gre a rre 

Pli caoh. le m. O 28 
Gre a rre le lr. 3 50 

> le m. O 70 
> la paire 8 -
.. 40000 -

'll'ELbrtwent pour tfabltetlon et Bur .. ux·Tapl•••rl• et~. 

Repar. et poliasaıe bibliothe-rue, table, fauteuil ete. Pultllque 420 -

' Travaux d'lm19rtmerle-Papeterle-Po11rnlture de Bureaux 

Publique 

a ete cie Conatructlen, Plenchea, Charpente 

Centre-plaque: 3100 p. 

1 ı er.ı J. <.ti·< 1 ı • E f 1r .. ,t-ll6charıe111ent 

Transport d' eau i la safine de Y avıan 
Trav. transports danı zene lst. 
Diverı transport. 

(c.nla.atibfe • Catbınerıt -Hull•• 

Pli oach. 

Palalique 
Gre i «re 
Pii cach. 

381 20 

8049 5S 
• 

9800 -
4000 -

70000 -

270 - Cem. Ach. 9ir. G•n. Falt. Mil. Aolı::. 23-7--41 H -

101 25 C. A. Econ. Monop. Kaltataı 
Cem. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

44l5 '.lO Com. Ach. Gendarmerie Ank. 
1575 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Aok. 

4200 - Com. Ach. Milit. Diyarbakır 
6000 - Com.Acb.Min. Dof. Nat. {)epart. Aviat. 

31 50 Dir. D•uanes Ank. 

- - Vilayet Ay•ın 

603 72 tere Exploit. Ch. Far Etat H.p~ıa 

1·8-41 10 30 
24-7-41 11 -

7-8-41 
4-8-41 

23-7-41 
22-7-41 
4·8·41 

15 -
11 -
11 30 
10 -
11 -

21·7-41 10 

31-7-41 15 -

6-8-41 15 30 

735 - Oir. Salines Monopoles Yavıao 4-8-41 15 -
Com. Ach. Command. Mil. lıt. Fındıklı 22-7·41 15 -

5250 - Com. Ach. Mılit. Kırklardli, Çorlu 18·8-41 16 -
Ank. et lst. 

lenıine tn vrac: 3512 t. 
Colı:e : 110 t. 

Gri 1 rre le k. O 31 40 91332 44 Com. Ach. Command. Mil. l5t. Fındıklı 
Publiquo 2860 - 214 ~O Hôp. Malad. Contar. lı:mir 

25-7-41 11 -
22·7-41 11 -
30-7-41 15 -Charbon de terre .&e Çeltelı: : 45-54 t. 

Pcfüole: 500 litres 
Boiı: 75 t. 
Busine epaiase en vrac: 150 t. 

• • 

D 1 w elr • 

lallast: 2500 m3 
Baıı .. t: 2500 m3 

> 3000 m3 
ı JC)()O m3 
,. 4000 m3 

Flit: 100 k. 

,. l~O t. 

Flaster a'une dim. •e 2,5X5: 10800 p.- ici. e'une 
dim. de 5 X5: 10000 p. 

Celle: 6 t. 
Articles pr. autoı: 269 lots 
Chevaux ou muleta pr. attelage: 6 t6tes 
Fabrication fil de fer pr. balles avec les S7 t. cie 

fer İl fournir par les autoriteı milit. 
Outillaıe de menuiserie: 7 lota 
Bouchons en bois rr. pr. baril: ıeooo p.· id. 

petit: 10000 d. 

ı la T. 17 - 7(' 15 Vilayet Çorum 

Pli cacb. 100 - - - Com. Ach. Ecole Technique 
Pu~lique 1425 - • 
Gr• a rre le le. O 35 92 Com. Ach. Base Navale Marmara a 

lamıt 
> 

Pli oacb. 

> 

• 
Gre a rr6 
Pli cach. 

le k. O 3S 92 

le m.3 1 50 
le m3 1 50 
le m3 1 10 
le m3 1 50 
le m3 1 50 

3500 -

281 2S 2eme Exploit. Ch. Fer Etat Ank. 
281 2S • 
247 51 • 
337 51 • 
450 - > 

Com. Ach. Intend. Milit. Ankara 
1012 50 Cem. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 

-t-8-41 10 1 4 
4-8·41 10 15 

21·7·41 15 -

12-7-41 15 -

5-8--41 
'-8-41 
7-8-41 
7-8·41 
7-8-41 

19-7-41 
3·9-41 

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

Gre a rre 
> 

4800 -
7008 -

720 - Com. Ach. Dir Gen. Fab. Mil. Ank. 23-7-41 15 
Com. Ach. Command. Mil. lst. Fmdıltlı 28-7-41 11 -

• 

Gre 1 rro 419 90 
> 

Com. Aclı. lntencl. Milit. Tcaplıane 

31 49 C. A. Econ. Monop. Kabata4 · 
• 

toas les jours 14 
22-7-41 10 30 

1·8·41 10 15 
1-8-41 11 45 

Clouı, repar. antenne radio, soudure plaque, tuyau Gre i gre Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 21-7-41 15 -
Pierreı parquetı: 500000 p. Pli cach. la p. O 07 

Pro,,lalon• 

Paille: 15ot t. 

Foin: 600 t. 
Paille: 546 t, 

Viande de boeuf: 11 t. 
Beurre: 48 t. 
Vianee de boeuf: lOO t. 
Foin: 1400 t. 
rıııı.ı ıooe t, 

Pli cacl·. 56250 -

, 42000 -
• 22680 -
, 22680 -
• 72000 -
, lSOOOO -
• 

'.2625 - 4eme E.xploit. Cb. Fer Etat Kayseri 7-8·41 15 -

406l 50 Gom. Aoh. Ecole Prim. Milit. Akca· 11-8·41 15 -
koca d'lzmit 

6300 - Com. Ach. Milit. Samsun 
3402 -

1701 -
5400 -
8759 -
4950 -
JJn -

Com. Ach. Milit. Aeana 
> 

Com. Ach. Milit. Çanakkale 
Com. Ach. Milit. Balıkeair 

• 

5-8-41 
5-8·41 

31-7-41 
31-7-41 
5-8·41 
7-8-41 
7·1·41 

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

Demates 400 
Patlıcan 375 
Taze kabak 375 

• T ue bakla 400 
Ispanak 375 
Lihaııa 375 
Pırasa 375 
Kereviz 375 
Havuç 200 
Semizotu 300 
Limon (aclet} 300 

8 
7 

15 
10 
15 
5 

•er 
•ııc 

51 35 29 7.941 9,'9 ıne 
Jıı:ı: 

3 Karpuz 
Kavun 
Elma 
Viıne 

960 
960 
384 
144 

7 
7 

50 
30 

689 75 
67 20 
67 20 
19 20 
-43 20 

•dı 

OUQ 

•ın 

arıi 

ar, 
14 76 29.7.j41 9,~ ite 

•u 
B 

196 80 
16 -

llı t 

ıe 

4 Sirke 80 
Salamura 7apr. 100 

20 
35 3) - 3 s3 29.7.941 ıo pj 

--- c <1 

:>l - f•i• 
5 Yumurta (ad.) 680 3 204 - 15 39 29.7.94110 • .,,oıal 
' Zeytin J.:.!UU 45 540 - 40 50 29.7.941 ıo,,., k 

1 - Yukarıda adları yazılı yiyecek için ekıiltme şartname•'-' k( 

ıöre, koaıisyonmuza batlı zira.at alit ve makınaları mektelti i~k 
parli p.utı açık eksıltme sucetiyl~ 29. 7. 941 salı ıüoö münakas•f. b' 
konmuı ve her partinin teminat miktariyle ihale saatleri karıılat• r 
yuılmııtır. "ar 

2 - istekliler partiyi teşkil eden erzakıa lıer !tirine ayrı ayrı Iif nı 
teklif edeceklerdir. Heyeti umumıyesi üzerinde yapılacak ten::ı:il• ıon • 
teklifler kabul etfüıaiyecektir. eıı 

3 - Her madde ıçio teklif editeeak fıyat behemahal muhıun.Jr v 
bedelden aıatı olacaktır. ıde 

4 - J:.kııltme Ankara'da mektepler aubaıelaacıliti binasıJ • 
toplanacak komisyon huzurunda belli run ve saatlerde yapılacaktı!; 

5-Eksiltmeye fİrecelderio 1941 yılı ticaret odası ve 2490 t11'-'en 
kanunu :l ve .j üncu maddelerine rer• etlerinden bul .. nan balgeıJcek 
ticarethane adına ışe ııırecekleri i~bu kımunda yazılı ıartlar 1 çiJ•çı 
ooterlıkte alınan vek.iletnaaıe ile komisyona bat vurmaıarı. Dı 

6 - Eksiltme şartnamelerini rörmek ıs ti yenler Ankara' da okıııt4ın 
muhaaeltecilitinden k.omisyon k.atıplıQ"ıne baıvurabilirler. o 

Karaman C. MUddeiumumlllOn4en: 

&Dl 1 

tin 

1 
Karaman ceza evinin 1.7.941 tarihinden 31.5.942 gayesine k• .>ra 

bir ıenelik ekmek ihtiyaaı olan en az yevmiye 150 ve en f__ l 
165 adet ekmeğin 2490 aayılı kanun mucibince beheri 960 ıt::2 
üzerinden kapalı :ıarf uıuliyle eksiltmeye konulmuş ve e~ Yaı 
me müddetinin 2\1.6.941 tarihinden 7.7.941 tarihine kadar 
ıun müddetle talık e•ilmısti. Yevmi meskıirda 

ilin edildiği halde hiç bir talip zuhur etmediği 

hiç bir zarf da vürut etmedi2'inden 2490 ıayılı ekaitme ve artt1~ -
kanununun 40 ıncı maddeıi sarahaline binaen ve hazine menf_, 
uygun görülen arttırma ve eksiltme bitit tarihi olan 7.7.941 ~0 

hinden itibaren bir "Y içinde 7.8.941 (Ünü aaat 14 te Karam-' 1 

M. Umumiliti dairesinde pazarlık ıuretile ihalesine ve ihale fe P 

olan i:ıami ihtiyacın tutar bedeli bulunan 7425 liranın yü:ıde • 
auçuk teminatı muvakk.atHi Olan 556 lira 87 kUrDfUD emanet J-A 
rak maliye veya :ıiraat bankaıına teılim edilerek mukabilind• j•P' 
cak makbuzun ihaleye iftirak edecek efhas tarafındaa tepla..,.J öa; 
Komisyo~a lüzu~u ibrazına ve _fa.zla izah~t almak isteye?l~ri' .,aıped 
fÜD meıaı saatlerınde C. M. U. lığı daeresıne müracaatla tfl •'"ok 
bilecekleri tekrar ilin olunur. k 

Hadımkby Clvar1nda Yaasıvlranda Askeri 
&•tınalma Komleyenundan: 

Beheri 100 iramlık paket halinde 1000 kilo mercimek k •pQ 

meai pazarlıkla satın alınacaktır ihaleden sonra tekerrür el. 
fiat üı:erinden teminat alınacaktır. Taliplerin 28.7.941 p•• 
tünü saat 15 de Hadımköy civarında YauıviraBda askeri ,,ft 
alma Kgmiıyonuna gelmeleri. lt.irı 

• • • 
Erzak ve sadeyafı alınacaktır. Bak: Teknik Okulu 

rına. 


