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Et meselesi 
lstanbul Belediyesi iktisat Mü· 

dürlüğü ve alakadar diter ma· 
kamlar et meselesini ehemmiyetle 
tetkik etmektedirler. 

İktisat Müdürlü~ü l•tanbul 
celeplerini davet ederek keneile
rinden ihdas edilmesi istenilen 
et buhranının sebeplerini sormuş
tur. Fakat kasaplar bu husuata 
makoi hiç bir cevap verememiş
tir. Diter taraftan mezbahada 
ve civar canlı hayvan mmtaka
larında yapılan tahkikat kasaphk 
canlı hayvan mıktannıo normal 
olduğunu ıöstermiştir. Bu vazi· 
yet kaı şısında iktisat Müdür1ü2'ü 
ve alakadarlar celeplerin vaziyet
lerini kontrol etmişler ve bun
lardan bazılarının ellerinde ka· 
saplık hayvan bulunduğu halse 
piyasayı yükseltmek maksadile 
satışa çık:ırmadıklarını tesbit et

mişlerdir. 

Bu celepler hakkında kanuni 
takibat yapılacaktır. 

Borsada kote olmayan 
paralar 

Ankaradan bildiriliyor: 
Borsada kote olmayan veya 

kote olup ta fiyatları teıbit edi· 
imiş olan bazı ecnebi paraların 
temmuz 941 e kadar altı aylık 

vasati fiatları maliyece tesbit e

dildi. 

Yüz Rejisttrmark 23 lira 29 

kuruş ıs para. 

Yüz Riyal 739 kuruş 28 para 
bir Kıbrıs lirası 5 lira 23 kuruş 

8 para. 

100 liret 6 lira 
para 100 ruble 24 
38 paradır. 

63 kuruş 30 
lira 79 kuruş 

Rumanyıdan getirilecek 
petroller 

Rumanyadan ıetirilmekte olan 
petrollt rin nakil vo teslimat iş· 
leri hakkında Rumen alikatiar 
maltamlarile ıörilşmek üzere Bük· 

reıe ~itmiş olan Petrol Ofiıi Mü
dürü .Sedad şehrimize dGnmüş 
ve lıeyanatta bulunarak şunları 

ıöyleraiıtir: 

c - Rumanya ile aramızda 
mevcut olan anlı.~ma esaslarına 
ıröse petrol mübayaahna devam 
edilmektedir. Yalnız bunların na· 
kil itleri etrafında görülen bazı 
müşkülleri tamamen bertaraf et· 
mek. için Rumen makamlarile bazı 
müzakereler yaparak !tir anlaş
maya vardık. l eslimata muntaza· 
man devam edilecektir. Dahilde· 
ki petrol vaziyeti ihtiyacın fev

kindedir>. 
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Yeni matuul mUbaıyaa 
şubeleri açıhyor 

Toprak Mahsulleri Ofisi mem· 
le ketin bir çok yerlerinde yeni· 
den mü bayaa şubeleri açmata ka
rar vermiştir. Ofisin hemen her 

kazada bir mübayaa memurlufu 

olacaktır. Evveli Trakyadan işe 
bışlanmış, Lülelurgaıda bir şube 
açılmııtır. 
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Poıta katata No. 1261 

~~--------------
ve Müteahhitlerın meslek T Organıdır 

Adapazar Ask. SAK 
Saman 1854 

Afyon Ask. SAK: 
K. fuulye 1852 

Ank. Gümrük Müd. 
Mülıtelif euıı 1860 • 
Binek otomobilı \.'e demir kriko 1853• 

Ank. Lvz. SAK.: 
Saman 1845 

Ank. Valiliği: 
Mazot 1854 
Evrı lı:ı matbua 1861 

Ank.. Jandarma SAK.: 
Timar fırçuı 1843 

Ardahan Ask. SAK.: 
K. fuulye 1830 

Ask. Fabrikalar U. Müd.: 
Dar hat lolc:omotörü Ui6S 

Bitlis Ask . .SAK.: 
Arpa ve le:. ot 1852 

Belayır Ask. SAK 
K. ot 1!165 

Buca Belediyesi: 
Kantar, el teraz;ıi, tlirheru v. t. 1855 • 

Bursa Maarif Müd.: 
Kuru meıe oılunu 185i 

Bursa C. Müddeium. 
Mazol, rnıkioe yatı, petnl bentİn, 

1856 

Bursa Belediyesi: 
Parke ve berdür t941 1863 
Köprü tamiri 1863 

Çamallı Tuzlaın Müd. 
Hayvan 1850 . 

Çanak. Ask. SAK.: 
K. ot. l!W8 

Çıfteler Harası Müd.: 
At ahırı ioı. 1853 

Çorlu Ask. SAK.: 
Koyun eti 186'.! 
Sıtır eti 1851 
Sabun 1863 

Çorum Gotumevi Ba~hek. 
Bulıur 1866 

Darphane ve Dllmfa Matbaası 
Müd.: 

Sude.n zamkı 1852 

Deniz Lvz SAK 
Sacieyatı 1852 
Etriltoı. nefti 1165 

Eskişehir Ask. SAK.: 
Süt ve yoaurı 18S2 

Gümrük Muhafa:r:a Genel Komut.: 
ElbiH ve kaput 1863 
ll.ç J86:i 

Hadımlı:öy Ask . SAK.: 
Cam çİviıi, tutla, lcapı menteşe11 ve ki· 

lidi, kireç, çımento v. s. 1SS8 
Dom.teı, bamya, yetil biber, patlıcan 
l~ 

Harta U. Müd.: 
Sadeyatı 1851 

Havran Belediyesi: 
Su i1i prejeıı 184S 

lçel Orman Çevirre Müd.: 
Çam atacı 1855 • 

lst. Hava Mıntaka G>epo Aıuiıli2'i: 
Elektrik mal:ıemui 1854 

İst. Beleaiyesi: 
Dülc:kin ve ev ınkaı.ltrı 11\53 ' 

lst. K<unut. SAK.: 
Oduıı 1863 

Kırklareli Ask. SAK: 
Koyun eti ls.&5 

Maliye Vekaleti: 
Vidale. iıkırpini l8S8 
İıkarpin 1854 
Elbi,. dıkt rilmui 11i54 

Mersin Vilayeti. 
Şcm iıq, 1862 

Mersin Deniz Gedikli Okulu SAK 
Kışla in~. ve tamiri 1861 

M. M. V. SAK: 
Karyola 1865 
Şevrole kamyon ôa melı:e11 ve anahtarı 

1864 
Samsun Ask. SAK: 

Peynir, malı:aroa, ,.ı:riye le. ot v. ı. 
18S9 

Sankamı~ Ask. SAK 
Patateı ve it. ıotan 18S2 

Seyhan Vilayeti: 
Şoşe ve imalitı 11oıiyı inı 1851 

Sıvas Orman Çevirııe Müd.: 
Çam atacı 185~• 

Sümer Bank. U. Müd.: 
Ev ve pavyon ioı. 1852 

Tophane Lv. SAK 
Yumurta 1854 
Ham beyaz, ııri ve haki iplik 1864 
Opel kamyon tamiri 1864 
Sarı ,.bunlu lc:öaele 1864 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK. 
ZeylinyaA"ı 1861 
Kuru ot 1866 

Urfa Ask. SAK 
S aman 184'i 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Askeri Fabrikalar U. MUd. Merkez Satanalma 
Komleyonundan: 

Keşif bedeli 15415,50 lira olan küçük Yozıratta yaptırılacak inşaat 
askeri Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nunca 27.8.941 çarşamba günü ıaat 1~ te k.apalı zarfla ihale edilecek
tir. 

Şartname 78 kuruştur. Muvakkat teminat 1156 lira 17 kuruştur 
teklif mektuplarını mezkQr gilnde ıaat 14 e kadar komisyona verme
leri. 

Kayseri Vlllyeti Dalm1 EncUmenlnden : 
Kayseri-Bünyan yolunun 0+000-8 t000 Km. leri arasında bulunan ve 
bedeli keşfi 25312 lira . 50 kuruştan ibaret olan şosa tamiratı kapalı 
zarf usulile ekıiltmeye konulmuşrur. Eksiltme 27.8.,41 çarşamba günü 
ıeat 16 da Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. Bu işe aid ev
rak Vili.yet Nafıa Müsilrlüğünde ıörülebilir. 

Muvakkat teminat 1898 lira 44 kuruştur. 
Taliplerin muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile 941 yıh 

Ticaret Odası vesikası ve ibateden üç gün evvel Vilayet makamına 
müracaatle bu ııibi işler yaptığını gösterir vesaik ibrazı suretile ala
cakları ehliyet veıik.alarile 2490 sayılı kanun ahkamına tevfikan bızır· 
hy .ı.cıklan kapalı zarflanoı yukarıda yazılı Sllatten bir saat evveline 
kadar makbuıı: mukabilinde teslim etmeleri lbımdır. Poıtada olan ıro· 

oikoıeler lı.abul edilmeıı. 

hl'!lar, Emirler, Tebllller ı 

İstanbul Fiyat Mürak:ıb~ Komis yonundın · 
94 No. hı iliin ~ Yerli pamuklu ye yünlü meıuucat ve ipliklere 

tnbit edilen kiir 0o del"ri şunlardır : 

Toptan Peraken.ie 

--- ---
Yerli pamuk iplikleri •• 3 o., ıs 
Yerli kaput bezleri o, 3 o, ıs 
Yerli diğer pamuklu menıucat 00 7 o, 15 
Yün iplikleri •yerli• o· • 10 'o 20 
Yerli yünlü menıucat 0'" 10 00 20 

• • • 
95 No. lu ilin : Y f'Şil merci metin temiz çuvalsız toptan az:1mi 

tatıJ fiyatı 17,5 perakende azami satış fiy~h 20 kur111tur. 

Bursa Beledlyesl Muhasebe MUdUrlUjUnden 
Çekir2'e mıntakası dahilinde yapılacak 50 hektarlık lair araıı:ioin 

haritası için kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmııştur. Eksiltme 
18.8. 941 pazart~si günü saat 15 de Belediye Encümeninde yapılacak
tır. 

Haritanın beher metre murabbaı 2 bin kuruı üzerinden maham
nıen bedeli 100.) lira ilk teminat 75 liradır. 

Şartnameyi rörmek istiyealerin ber iş ırünü ve saatınde muhuebe 
müdürlüğüne ve eksiltmeye iştirak edecolder usulü veçhile hazırlan

mış zarflarını 18.8.941 pazartesi rünü ıaat 14 de kadar Belediye En
meni reisliğ'ine ilk teminat makbuzları ile birlikte tealim etmeleri ilin 
olunur. 

lstanbul Nafıa MUdUrlUIUnden : 
Açık eksiltme suretiyle ihalesi takarrür eden 9476.90 lira keıif 

bedelli lstanbul Gümrülı.. 8aşmüdürlü2'ü tara• tamiratının muayyen o· 
lan ırün ve saatte ihalesi yapılaınadıj'ından 2490 sayılı kanunun 43 
üncü maddesi mucibince bu iıin ihaleai tekrar 15.8.941 cama ılloii 
saat 15 te lstanbul Nafıa Mildilrlüfünde pazarlıkla yapalacalthr. 

Bu i2e aid keşif ve ıartnameleri daireainde rörillebilir. 
Muvakkat teminat 711 liradır. 

lsteklile~in. en az ~ir taabbüdde 6000 liralık bu işe ben&er it ya~ 
tıklarına daır ıdarelerınden almış oleukları veailı:alarla 941 yılına aitıl 
Ticaret Odası vesikasını hamilen ekıiltme filnü olaA 15.&.941 cama 
ıünü saat 15 te gelmeleri. 

* * • 25.8.941 pazartesi ıünü saat 15 de l.stanbul Nafia Müdürlllt~ 
Eksiltme Komisy->nu odasında 1:>30.14 lira keıif bedelli 6tanbul 1 İR>" 
ci ortaokul tamiratı açık ektiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri rene!, hususi ve fenni ıırt· 

nameleri, proje keıif bulisasile buna müteferri diter evrak <Mireliode 
ııörülecektir. 

Muvalc.lt&t teminat 114 lira 77 kuruştur. 

İsteklilerin en az bir taahhütte 1000 liralık bu iıe benzor it yap
bfioa dair idarelerinden almış olduğ-u vesikalara istinad9o İstanbul 
viliyetine müracaatle eksiltme tarihinden tatil rüolari hariç 3 (Ün 

enel alınmış ehliyet va 94 l yılına ait Ticaret OJut veıikalariyle 
r•lmeleri. 

iz mir inhisarı ar lla,mUdUrlUIUnd en: 
Foça inhisarlar idaresi ambarında yapılacak tamirat panrhfa k .. 

nulmuıtur. 

Keşif bedeli 504.95 muvakkat teminatı 37.87 liradır. Keıif ve 
şartnameleri baş müdürlü2'ilmüz levazım şubesi ile Foça inhisarlar 
idaresinde rörülebilir. isteklilerin 15.1.941 tarihine mü.Uif cuma 
ıünü aaat 15 te baş müdürlüıümüzdeki komisyona müracaall.rı ilia 
olunur· 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr alat, Hastahane Lvz. 

As kert Fa ltrlkalar U. MUd. Merkez Satın alma 
Koml•yenundan: 

Tahmin edilen bedeli 7670 lira olan 2000·2600 ttıp oluijtn ukeri 
fııbrikalar umuıa müdürlütü merkez satın alma komisyoaunca 21.1.941 
perşembe rünü uat 14.30 da pazarlıkla ihale edileaektir. Şartname 

paruızdır, Kati teminat 1150 lira SO kuruştur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çam~şır v. s. 

Erzurum Aakert Satınalma Koml•ronundan: 
Beber çifti dört liradan 1000 çift yemeni kapılı ıı:arf usuliyle ek

siltmeye konulmuştur. 
lhıleıi 27.8.911 çarşamba ıünu saat 16 da Erzvum Sa. Al. Ko. 

da yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 32000 liradır. Ve muvakkat teminatı 2400 U-

radır. 

Yemenilere ait evıaf ve şartname K•. da ıörülür. 
lateldilerin ihale samanından bir 11at evvel teklif mektuplarına 

J'o, 1& reraelwi. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
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M. M. Vekilatl Satmalma Komisyonu" 400 
Beher çiftine tahmia edilen fiyatı 55 kuruş olan 10 oOO l.dey•t 

muk ve yün karışık okur çorabı kapalı zarfla münaka1ayıı k ot: 5 
lbaleıi 27.8.941 çarsamba günü saat 11 dedir. İlk ıenıİ • ıtır et 

Clnıl Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 

ln,aat, Tamirat. Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Yeşilköy tohum iılih istasyonu ainası tamiri 
Çankayada yap. Jandarma Muhafız taburn temizle-

me evi ile mutfak kısmı tesisatı (şart. 89 ltrş) 
Yol yap. 
Bekti evi ioş. 
Bafra belediye binası tamiri 
Enriz köprllsü tamiri 
Tahta parmıkhk yap. 

aç. elcs. 
kapalı z. 

kapalı z. 
aç. eks. 

• 
aç. ekı. 

5064 05 
17790 21 

2842 50 
16959 56 

844 50 
1513 95 

525 -

lllçlar, Kllnlk ve lapençlyart allt Haatahane Lvz. 
Mualece ve levuım tıbbiye: 84 kalem aç. eks. 1205 60 
Berramut, misk artifiıyel, limoı:a, porft>kal esansları paz. 

133 kalem (temd.) 

Elektrik Hava9azı-Kalorlter (Tesisata ve Malzeınesl) 

Demir tel: 40 t. paz. 24000 -
Deveboynu demirli izolitor: 12000 ad. > 9600 -
Manyetolu telefon makinesi: 50 ad. aç. eks. 2500 -
0nlu santral: 10 ad. > 2000 -

Menaucat, Elblae, Kundura Çama,.,,•· •· 
Pijama imali: 1730 takım, frenk römlefi: 700 aci. aç. eks. 

15.8.41 de alınacafı ilin eoilen 80000 m. amerikan 
bezinıo alınmasından sarfınazar edildi 

Er çimıeıi: 3000 çift kapalı z. 
Er fotini: 5000 çift • 
Kundura. 10 • l ~1..00 çift (şart. 510 krş) paz. 

'4eklt,at, Bo,altma, YUkletme 

Kömür nakli: 1417 t. 
Posta nakli 
Şose taşları nakli ve ihraeı 

aç. eks. 
aç. eks. 
par:. 

r.' at r ""•t, E eftaln, Meklfte r•llara "· •· 
Koru çam odunu: 170 t. kapalı z. 
Odun: 1900 t. kapalı z. 

> 856 t. • 
> 1800 t. • 
Mllteferrlk 

Balaat: 8000 m3 
• 7000 m3 

Crafit: 85 t. 
Bakır manşon: 30000 ad. 
Benzin ~fizme ıüdetisi 
Çakıl: 2l<.O m3 kum: lCCO m3 
Bilyilk kazan: 10 ad. 
Küçük kazan: 50 ad. 
Kapaklı bakraç: 500 ad. 
Karavana: 1000 ad. 
Civata ve ıomun: 195500 ad. 
Cibinlik: 135 ad. 
Gebre: 7COOO ad. 
Kıl kolan: 70000 ad. 

lnı.11, Zahire, Et. Sebze. "· •· 

Anbalaj otu: 500 t. (şart. 175 krş.) 
Nohud: 10 t. 
Sabun: 5 t. 
Zeytinyafı: 10 t. 
Zeytin tanesi: 10 t. 
Bula-ur: 9 t. 
Pirincı 24 t. 

• 60 t. 
Sadeyafl: 16 t. 
K. ot: 1417.5 t. 

> 862 t. 
> 540 t. 

Saman: 976 t. 
Pmnc: 52 t. 
Sadeyatı: 170912 k. 
Sıtır eti: 37 t. 
Sacieyafı: 20 t. 
Sıtır eti: 9838 t. 
Arpa: 12176 k.-ıaman: 12876 k. 
Yulaf: 62 t. 
Muhtelif erzak ve ıebze 
Sabuo: 24 t. 
K. sofan: 72 t. 
Sebze: 9 kalem 
Domates: 60 t. 
Pırınc: 60 t. (temd) 
Yoturt: 12 t. 
Süt: 9 t. 
Sıfır eti: 60 t. 
Snt: 20 t. 
Sıfır eti: 90 t. 
K. fasulye: 62550 k. 
K. ot: 16500 t. 

• 14760 t. 
• 1260 t. 
• 1200 t. 
> 1140 t. 

Kafar peynirı: 3.o t. 
fttakaraa ıaalJ 

, 

• 

kapalı :r:. 
> 

paz. 
aç. eks. 

kapalı z. 

• 
.. 

paz. 

• 
" 
• 

kapalı :r:. 
pa:r:. 

• 
• 
> 

kapalı z. 
• 
• 

> 

• 
• 
• 

) 

> 

paz:. 

• 
> 

aç. eks. 
kapalı z. 

11ç. eks, 
kapalı z. 
paz. 

• 
kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 

• 
• 
) 

• 
) 

) 

> 

pu. 

• 

) 

• 

Beh. O 55 
ve O 45 

5700 -
42500 -
çifti 8 50 

5000 -

t. 14 -
28000 -
12840 -
35200 -

m3 1 80 
m3 1 80 
5280 -
3000 -

800 -
2375 -
5000 -
7500 -

12620 -

Boh. O 30 
> o 4S 

35000 -
1600 -
2750 -
9000 -
3800 -
1665 -

10080 -
25500 -
27200 -
70875 -
43100 -
27000 -
24400 -
20800 -

273459 -

34000 -
3443300 -

14400 -
6480 -

6000 -
27000 -
2400 -
1530 -

27060 -
3400 -

40500 -
15012 -
64800 -
51660 -
44100 -
42000 -

39900 -
4500 -

5000 -

Teminat Müracaat yeri Günü Saat ı liradır. Evsaf ve şartnamesi M. M. V. satın alma ko01isY0~ but: 
rülür. Taliplerin toklif mektuplarını ihale fÜn ve saatın.;~n 
saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

379 81 Yeşilköy Tohum Üretme Çiftlifi SAK 29-8-41 10 -

* * * Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 225 kuruş ola~ 
deri eldiven kapak zarfla münakasaya konmuştur. İhıı~ ~ 
çarşamba rünü saat 11.30 dadır. lık teminatı 1012.5 (ıra 
ve şartnamesi M. M. V. satın alma komisyonunda gö ül ur· 

1334 27 Nafıa Vek. Yapı ve imar İşleri 28-8-41 15 - • 

f aliplerin teklif mektuplarını ihale gün ve sııatindeo bır 
veline kadar M. M. V. satın alma komisyonuna vermt' <> 

427 - Eskişehir Aık. SAK. 
1272 - Nafıa Vekaleti su iıleri ikinci Şube Müd. 

63 33 Bursa Belediyesi 
113 55 Samsun Viliyeti 

39 48 Ank. V aliliti 

90 42 Kocaeli Viliyeti 
lnhiurlar U. Müd. 

1800 - P. T. T. Müd. Ank. ve İst. 
720 - ) 
187 50 
1so - • 

16ı 49 lst. Sıhhi Müesseseler SAK 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

427 50 Merzifon Ask. SAK 
3187 ~o .. 

M.M.V. SAK 

266 - İst. Universitesi SAK 
Samsun PTT. Müd. 
Konya Nafıa Mild. 

178 se o. D. Yolları 3 CÜ İşletme Balıkesir 
1900 - Siirt Aık. SAK 

963 - İzmit A•k. SAK. 
2640 - Zara Ask. SAK 

3-9-41 
25-8-41 
15-8-41 
18 8-41 
28-8-41 

16 -
16 -
14 
15 
15 30 

25-8·41 11 
2-9·41 

18-8-41 11 
18.ij-41 15 
19-8-41 11 
20.-8-41 11 -

21-s-41 ıs 30 

3-9-41 
3-9-41 

16 -
17 -

2s-~-41 ıs -
20-8-41 16 -
18-8-41 15 -

25-8-41 
26-8-41 
28-8-41 
27-8-41 

10 -
10 -
16 -
16 -

M. M. Veklletl Havil Satanalma Komlsyorı"- !~ııb~ 
•ıı 

20,0000 metre hava rengi kışlık elbis•lik kumaş p1" ıııurac 
ahnacalttar. 

ihalesi 16.8.941 cumartesi gilnil aat 11 de Ankar d 
hava sahnalma lr.omisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 68 bin lira kati teminatı 9300 liı ... ı 
Ev&af ve şartnamesi 340 kuruşa komisyondan alınır. 

Taliplerin b•lli vakitte komisyona gelmeleri. 

Mobilya, Büro ve ev ~yası, Mu_şamba, Halı 'l.j/ 

Kızılay Umumi Merkezh1den : 
Cemiyet Müesseseleri için bin adet karyola ahnacaktır 
Teslim müddeti bir aydır. Mallar cemiyeti Etimesgut 

da merkez ambarında teslim alınacaktır. 
Yüz adetten fazla olmak kaydile parti teklifleri de ~ 
Bir nümune ile fiyatının 15 a2'nstos 1941 tarihine k• 

rada Yenişehirde Kızılay umumi merkezine gönderilmesi· 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

MUnakalit Vekaletinden 

Veltalet daireleri için 1250 lira muhammen bedelli S 
rakı matbuanın tab ve te.Jid işinin 5 eylı1l ~41 cuıns ~ 

açık eksiltmesi yapılacaktır. 
Muvakkat teminat 93 lira 75 kuruştur. 
Şartname parasız verilir. lsteklilerın kanuni 

mezkOr jlÜn ve saatte levazım müdurlü~ündeki 
!arı lazımdır. 

Kereste, Tahta ve sal,ra 

M. M. Voklleti Satanalma Komlsyo11"ıt 
Keşif bedeli 54J0') lira olun muııtelıf ebatta kereste 

eksiltm'!ye konul nıış ur. lh:tlesi :a.8.91 çarşamba guı:ıil 
Ankarada M. M. V. S:ılın:ıtm l Ko:nisyonunda yapılac•~ 
nah 4095 liradır. Şartna nesi 273 kuruşa Komisyondall 

ien~ 

l 
tar( 

1 
lılt 

beş 
1080 - D. J;>, Yolları 3 cü İşletme Balıkesir 2)-8-41 17 - lerin kanuni vesikalarile teklif mekl uplarını ihale saatı11 

111:: u = 
1 

evvel Komısyona vermeleri. 

20·8-41 e kadar ~akliyat-Yükleme-Boşaltma 

,45 - ) 
396 

1

- P. T. T. U. Müd. Ank. ve lst. 
225 - > 

900 -
M. M. Vekaleti Hava SAK 
İst. Elek. Tr. v~ Tünel lşlet. 
Merzifon Ask. SAK. 

U. Müd. 18·8-41 > Devlet Orman işletme 1 KarabUk Revir •r1'1 
60 -

187 13 
375 -
562 50 

> 

> 

1893 - Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 

2625 -
120 -
206 -
675 -
570 -
124 88 
756 -

1912 50 
2040 -
5316 -
3232 -
2025 -
1830 -
1513 -

14689 -

Ank. Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 

> 

İnhisarlar U. Müd. 
Çanak. Ask. SAK 

• 
• 

Merzifon Ask. SAK. 

• 
lskonderum Ask. SAK 

• 
) 

) 

) 

Erzurum Asit. SAK 
İst. Komut. SAK Fındıklı 

5100 - 1opkapı Mallepeıi Ask. SAK 
2340~8 - • 

Bafra Belediyesi 
465 - Arğa Anır Deposu Müd. 

Malatya Alr.çadat Köy Enstitüsil 
1080 - Samsun Tümen SAK 

972-

450 -
4140 -
180 -
116 -

2025 -
455 -

3038 -
1126 -
4860 -
3874 50 
3307 50 
3150 -
~992 50 --

> 

Ank. Lvz. SAK 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
Çanak. Ask. SAK 

.. 
• 
> 

> 

Mutla Ask. SAK 
Atrı Ask. SAK 

• 
• 

) 

.. 
• 
:t 

1-9-41 17 -
1-9-41 17 -
1-9-41 17 -
1-9-41 17 -

:ll-8-41 15 -
14-8-41 15 -
16·8-41 10 30 
16-8-41 10 30 

28-8-41 
22-8-41 
22-8-41 
22-8-41 
22 8·41 
29 8-11 
3e-3 .;ı 
3-9-4 ı 
2-9-41 
2-9-41 
2-9-41 
2-9-41 
2-9-41 
3-9-41 

29-8-41 
14·8-41 
15-8-41 
19·8-41 
lS-8-41 
23-8-41 

Müd. 25-8·41 
23-8-41 
21-8-41 
14-8-41 
29-8·41 
19·8-41 
28·8·41 
'l8-8-41 
28·8-41 
28·8-41 
28·8-41 
12-9-41 
5-9-41 
5~9-41 

5-9-41 
5-9-41 
5-9-41 

29·8-41 
15-8-41 

10 40 
17 -
15 -
11 30 
11 -
16 -
11 -
17 -
10 -
11 -
16 -
17 -
10-
lO -
16 -
10 -
10 -
15 -
14 -
11 -
ıs -
11 
15 
15 
15 
10 -
17 -
17 -
15 -
15 -
15 30 
15 -
10 -
11 -
16 -
16 30 
17 -
14 -
15 -

Karabük revir amırlığının yalakkuz bölgesinde Nal•' 
bilitıbar Eleman yaylası ve cıvarında kamyon yolu etrJ 
telif rampalarda ve 1\:eltepe bölgesinin Belen yaylası ıııt 
kamyon yolu etrafındaki muhtelif rampalarda mevcut 4 

yuııdaki çam tomruklarından verilecek ebada ıöre 6190 
2:>10 metre mikap çam azmanının beher metre mıkab1 

İmal ve istıf işi açık eksiltmeye konmuştur. 
Ek!iltmeye itonulao çam tomruklarının imal ve istif 

metre miltilbına 5 lira muhammen bedel takdir edilıı:ıif1 
lsteklılerin işbu tomrukların satışına ait şartnameyi 

umum müdürluğu lı1tanbul orman çevİrje müdürlü~ll -;e 
mao iılelmesi re vır amirliğinde görebılırler. 

Eksıllmeye iştirak edecek isleklılerin yüzde 7,S aıot' 
akçesi olan 941 lıra 2) lcuruşıı ııit m lcbuz veya reslll1 

etmeleri lazımdır. 
c 

İsteklilerin eksiltme ııunü olan 15.8.941 tarihine '" 
2ünü saat 14 te Karabük devlet orman işletme•ınin s; 
ıe binasında revir ılmirlı~i rıyasetinde teşekkül edeC 
müracatları. 

* * * Karabük. reviı imirlifiııin :>lengen bö g-esioiıı ~ 
m:uılarıodan 4,5,6.ı No.lı maklalarıııdan kesılen ve k O 
lalunınen 2000 ıncare mikap ve k.oknar tomı uklarının 
kiiodeki rampalar .. oakil ve isul ışı açık er.sıltme ~o 
çıkarılmıştır. 

Eksiltmeye konulan tomrukların nakil ve istıf etıııe 
metre mikabına 4 lira 2:> kuruş muhammen bedel t•~ 

lsteldiierin bu eksiltmeye ait şartnameyi Ank•'' 
müdürlüğü lstanbal orman çevirge müdurluğu ile K•'' 
man işletmesi revir amirliğinde g-örulebilır. ,J 

İstek.illerin eksiltme günü olan 15.8'941 tarihine ' 
fÜnÜ saat 14 le Karabük devlet orman işletmesinirı 
resi binasında revir iimirliti riyasetinde teşekkül ode 
müracaatları. 

* * .~evirimizin Menııene bölgesinin Kızılröl veCıÇ 
rından lr.csilerek direk boylarına taksim ve araba yol 
rampalara nakledilmiı ve edil~ekte olan tahminen ıZ 
kayııı maden direğinin rampalarJan E•kipazar istas)'O 
}ederek istıf işi açık eksiltme suretile satılığa çıkarıl 

Eksiltmeye konulan maden direklerinin nakil ve 
11 

her metre mi kabına 9 lira muhamın• n bedel takdir e4 
lateklilerin bu şartnameyi Ankara orman umuııı 1 

tanbul orman çevirge müdürlütü ile Karabük revir j 

lebilir. 
İsteklilerin eksilımeye itirak edebilmeleri için yO' 

teminat akçesi olan ilO liraya ait makbuz veyııhllt 
ibraz etmeleri lbımdır. 

lıteklilerio eksiltme ~ünil olan 15.8.941 

tıı 

1 

• 

rj 

1 



MfJNAKASA GA!!TESI 

ş 1cbze 
ınc: 3 t kapalı z. 

paz. 
19716 - 1 ~78 70 \st:mbul Belediyesi 28-8-41 15 

40Q k .·fasulye: 800 k.-nobut: 8000 k.-urfa yağı 1st. C. Müddeium. 19-8-41 15 

cyaA. ··sabun: 250 k.-tuz: 400 k. 
~1: 10 t 

ot: s200 t .. " 18000 - 2700 Çanak. Ask. SAK 2C'-8-11 16 -

• 409;0 - > 16-8-41 10 -
r tli: ıso t 

hnt: 6'2.S t. · 
> k o 22 1475 Erzincan Ask. SAK 1-9·4 l 15 

kapah z. 10800 - 751 - Muğla Ask SAK 11-9-41 ı; -

CB 
ın kereste 

tüzayedeler 
aç. art. Dursunbey Devlet Orman işlet. 

Revir Am. 

25-8-41 16 -

ın kereste: 86 m3 
t tenekesi 

aç. art. 
.. 

m3 4 60 29 67 Konya Orman Müd. 26-8 41 
21-8-41 

15 -
14 -

Ünü saat 14 
i bin le Karabük devlet orman 

asında re . • . ı· . . . d Ur vır amır ığı rıyasetın e 
acaa\ları. 

.. iii?Aii -

işletmesinin Safranbolu bölge· 
tesekkOI edecek kornisyonıı .. 

,. .. 
kr • 1 Karabük 'revir amirliğinin Karakaya bölgesinin Sançamhk, 

ap ı K .. K r llıcvk··ı' . llraçam, Yukarı Çakırören, Uzunçnm, Ucpelit ve üp ıce 
llıad ll erıne dıpten kesilmiş tahminen 6000 metre mikap kayın meşe 
ctı:ıı:: di~ekliK ağacının kamyon yolu boyunca muhtelif yerlere uak· 
liyl ' dırek boylarına böhne ve istif yapma ışi açık tksiltme sure-

c sa ıh,.. 
Eksi' ı;a çıkarılwışlır. . . . ... 

beh •tnıeyc konulan direklerin nakil, tomruk.lama ve ıstıf ışı ıçın 

ıer metre ınik.abına 6 lira ınuhııınıneıı bedel takdir edilmiştir. 
•tekli! · · · · A k an nııı erın ışbu direklerin salı ına aıt şartnameyı n ara orm 

ı:ııa:~ lllÜdfirlüğu, istanbul ımnan .. çevirge müdürlüğü ile Karabük or· 
• •şletmesı' · ~ · 1· · .. -1 b·ı· Ek revır amır ıfıne goru e ı ı r. _ . 

ak .•ıltmeye iştirak edecek istekıılerin yüzde 7,':> muvakkat temına~ 
la Çeaı olao 2700 liraya ait makbuz veya resmi vesaik. ibraz etmelerı 

Zınıdır. 

iun~teklilerin eksiltme ıunü olan l:>.8.941 tarihine rasthyan cu~a 
ge b' saat 14 te Karabuk Devlet Orman İşletmesinin .Safranbol~ bol
ııı~ ını,ında Revir Amirhği Riyasetinde teşekkül edecek Komısyona 

\lracaatlar1. 

-
Ma~~ Benzin, Makina yağları 

T. H. K. Genel Merkez Başkanhömdan. 
SQ liavacıhk dairesi motörlu vasıtaların senelik ıhtiyacı ıçı~ azı 
k .ooo Çoğu 75 000 lıtre aökme benzin kapalı zarf usuliyle eksıltmeye 
7~nuıınuştur. Muhammen bedeli 19650 ınuva~ •at teminatı 1473 lira 

kuruştur. 
Eksiltmesi 25 8 941 pazartesi günü saat 1. de Türk Hava Krumu 

2enel · · 
l ınerkez binasında yapılacaktır. 

2: f ıtekliler lüzumlu vesika ve teminııtlarını havi knpalı ve mühürlü 
ar ları 1 . 

nı saat 14 de krıdar komisyona verme erı. 

Ankara Belediyesınden : 
lık Belediye ihtiyacı ıçin alınacak olan beııziıı şartnamesinde dcğişık· 
beş Ya~ılınış ve yeni şartnamesi mucıbince 725·!178 ton benzııı on ı 

~un tııüddetıe ve kapalı zarf usuhle eksıltmeyc konuımuş\ur. 
""uh~ınuıcn bedeli 391,200 liradır. 
'eıxıınat 
lh 19398 liradır. . 

görın alesi 26.8.941 sah günü saat 11 de yapılacağın~an şa~tnawes:~ı 
.... tk ve 1956 kuruş wuktıbilinde almak isteyenlerın hergun E.ncu· 
... en k 1 · l - ·· a eınine " • t kı'l ı de ihale gunü olan '..lb.8.941 sa ı gunu 
ıaat e ıı. e ı er ıı . . 

ona icada l .ı . · d teklii ınektupla•mı Beleoıye daıresın-de r uııu u unıre:.ır. c 
nıuteşek ·ıl daimi Encümene vermeleri. 

MUnakaUit Vekaletinden 
94 Vekalet otomobillerine alınacak 6t0 teneke benzin içıo 6 A~u:.tos 
nu~ ları~ındeki açık t:._sıitmcyc talip çık.mad12ından l49U Nolu kanu-

4j Uncu ıneddesiııe le\' fıkan munııkasa on gun UZıttılmıştır· 
lsteklilctin eksiltme gunü olan 18 Ağustos 941 pazartesi gür.Ü 

~l~a.t 15 le levazım n iıaüı liığiıı.de toplanıı.cıı k koııııı.yoruı ıuüracaatlıın 
lln olunu r. 
~ "'" t -s ... -.v ,,.,,,,.o,,, .. ryc"4 

p iiT "ı : ~ • • dP..-X Mf:!" ±'! ! -X 

~t eter r ı 1< 

Ankara Beledlye•lnden: 
Otobüsler ıçin 'lOO metre fren balatası pazarlıkla alınacak hı· 
Mnhanım~n bcdeoli 3200 liradır. 
1\ıninat ~40 lirııdır. _ 
Şartnınıeı.ini görmek ve; bedelsiz almak isteyenlerin hergün F.ncu-

~e~ kalemine ve isteklilerin de 15. 8. 94 l cuma günü saat 10,30 be· 
edıyc dairesinde mükşekkil daimi Encümene müracaatları. 

4akeri Fabrikalar Umum MUd. Merkez Satmalma 
komi•yonuudan: 

Tahmin edilen bedeli 2600 lira olan 3000 kg. r sfalt Hık a~ı ni 
f&brikalar umum müdürlüğü meıkez sııtınıılwa komisyonunca 19.8.941 

•alı günij saat 14 ıe p!!zarlıkla ihııle edilecektir. 
Şartname paıasızdır. Kati teminat 390 liradır. 

* T h 1 d'l b d 1· 1200 l'rıı olan 2 ton mühür mumu aske· r· • * ıı ın n e ı en e e ı ı . 
ı fab 'k l "d- 1 .. ğ.. erkez satın alma komısyonunca l rı il ar umum mu ur u u m . 
9.8.941 ıiah gilnü saat 14,30 da pazarlıkla ihale cdilecektır. 
Şartname parasızdır. Kati teminat 180 liradır. 

Erzuru n Askeri Satmuln.a ECo ••• is~o ,undan: b' 
ildıeri 190 kuı uştan n bin palnskll kayışı ve 98 kuruştan 6 ın 

ldıa iufoK k .. yışı .... paıı. :t.uıI u .. ..ıııı·~ ""'Sl.ll.lJt:)'C: l!i.UOUıLDU~lllr. .. 
Palaska k 'h 1 · 25 8 941 çarşamba günü saat 11 de ve Tu· f ._ ayışının ı a uı · · k . 

e11; kayışının 25.8.941 saat 11,30 da Eaızurum satnıalma omısyo· 
oUnda Yapılacaktır. 

Pal k t ı 20900 lira ve muvakkat temi· as a kayışının muhammen u arı 
natı 1568 liradır. . 

Tüfe'- k h t ları 5880 lira ve muvakkat temınah 
44 

11; ııyışının mu ammen u 
1 liradır. 

Palaska ve tüfek k l ·t evsaf ve şartname komir.yonda 
3Örilleb'ıl' ayış arına aı 

ır. 

Aıık. Lvz. SAK 

lstekli\'1rin ihale zamanın don 1 snııt eı vel komisyona vermeleri. 

D. D. Yolları lş•etm si U. MUdUrlUğUnden: 
Muhıımmeıı bedeli 26JO lira olan }. bin takım pirinç ispanyolet, 

tam (çubuksuz) ile 3 bin adet gômm k pı kilidi yn~ıı (;:>id.a~ "'ı) 
29.8.941 cuma günü saat 11 de Haydaıpaşada gar bıııası dahılıııdc
ki komi yon tarafmdıın açık eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 195 liralık muvaklcat temırıat ve kanu· 
nun tııyin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü oatine kadar komis

yona müracııatları lazımdır. 
Bu işe ait şartoıımeler komisyondan parusız. olarak dnğıtılmıık-

tadır. 

M. M. v. Satlnalma Komisyonundan : 

MnbtP.lif ebatta kamyon ve otomobil lastikleri yaptırılacaaklır. 
Taliplerın yıpacakları lastik evsaflarma ve ücretlerıne ·ait teklif

lerinin 15.8.911 tarihine kadar yazı veya şifahen M M. V. satına}· 
ma komisyonu riycısetine bildirilmt"si. 

Erzak, Zahire, Et, Sebz&..v. s. ---- --
h,tanbul inşaat Usta Okulundan: 

Miktarı Tutarı llk 
Cinsi kg. Fiyatı lira kr. teminııt 

Kuzu eti 1.lB 
Dıığlıç etin 1500 

Sığır eti 910 

Kesme şeker 770 

Toz şeker 250 

Zeytin tane 1000 

Zeytin yağı 350 

Ekmek 24000 

Sade yağı 950 

Tuz 5CO 
Soğan 1000 
Pirinç <:OO 
Bulgur 450 
Kuru fasulya 350 
Patates 1500 

K. barbunya 3)0 

Y. mercimek 350 

K. mercimek lOü 
Nohut 350 

Makarna 300 

Yumurta (ad.) 3000 

Beyaz peynir • 120 

Kırık. pirinç 350 

Çay 15 
Salça 150 
Kuru üzüm 150 

Taze bakla 200 
Kabak 350 
Semizotu 200 
Taze yaprak 100 
Ayşe kadın 400 
Be .. elye 50 
Dolmalık biber l.00 
Patlıcan (ad.) 2500 
Enginar (nd.) 220 
Dere otu (d.) 100 
Nııne (d.) 100 
Maydıınoz {d.) 800 
Taze bamya 120 
Domates kır 200 

> ınrık 150 
Havuç 250 
Kereviz kök 200 
Lahana 750 
Pırasa 750 
Ispanak 750 
Sarmısak 20 

60 
57 
43 

50 
47 

13L3 10 

502 50 

617 50 

99 23 

37 69 

46 31 

-~----

13 29~0 220 50 

170 1615 121 1?. 

7 
10 
50 
25 
28 
12 
18 
l6 1596 40 119 73 
20 
25 
40 
2 

72 
35 

800 
25 
42 

10 
10 50 
10 50 
20 
15 
20 
12 
3 
8 50 
1 583 20 43 74 
1 
1 

20 
7 50 

10 
8 
ıı 

7 50 
() 50 

10 50 
30 

inşaat usta okulunun 31 mayıs 1942 ııonuna kadar ihtiyacı olı.n 
miktarlnri1e muhammen bcdellerı ve ilk teminatları yukarıda yazılı 
erzakın 27 ağustos çarşamba günü saııt 14 de yuksek mektepler mu· 
ha ebeciliğiade teşekkiıl eden okul komisyonunca ayrı ayrı açık t"k
siltmesi yapılacaktır. l~teklıler şartnameyı ayni yere baş vurarak gÖ· 
rebılirler. {5teklıler Tıcaret odasının yeni yıl vesikıısı ve teminat mak· 
buzlarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Erzican Askeri Satınalma Komisyonundan : 
Beher kilosuna 2l kuruş tahmin edilen 150,000 kilo sığ'ır eti kapa

lı zarfla eksiltmeye konulmuştur. lholesi 1.9.941 Pazartesi günü sııat 
15 de Erzincnnda askeri satın alma komisyonunda yapılncııktır. Tu\a· 
rı :13,000 lira ilk teminatı 1475 liradır. Şartnamesi komiıyonda görü-

lür. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatinden 
bir san t evvel komisyona verneleri. 

Edremit Askeri Satl ıtalma Komisyonundan : 
Aşağıda ya7.ıh mevaddın kapalı zarfla eksiltmeleri 27.8.941 çar· 

şamba günu hizalarında yıızıh saatlerde Edremit ask.eri satınalma ko
mi~y.,nunda yapılacaktır. Tıılipl~rin kanuni vesikalıırile ı !dif mektup· 
larıııı ıhale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Evaaf ve 
şurtııamelerı Ankara, 1 hınbul ve lzmır lcvazıu.ı amıılikleri satın.•lma 
komisyonunda gôrülür. 

dnsi 

Saman 
Sığır eti 
Kuro ot 

Miktarı 

-----
Kilo 

480,000 
120,000 
4d0,000 

Tutan 
Kuru" -----
3,50 

40 
5,50 

Teminatı İhale 
Lira Saati 

---- ----
1800 ıa 
3600 11 
1980 16 

Çanakkale A keri Sabn ima Komisyonundan : 
10000 kilo sııdqnğı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20.8.94 ı 

çarşamba günu saat 16 d., ';aı L:a'" Askeri Snhnalma Komisyonuıı
ua yapılacaktır. Tahmin bedelı 18000 lira kati teminatı 2700 liradır. 
Talı plerın L lıı v k tt Ko niayona g lmeleri. 

SıOO t ıı kuru ot n'ıııncalttır. Pııznrhld eksiltmesi 16.8.941 cu· 
martesı gu ıu s at 10 u Ç oakknlcde Askeri Sııtınalma Komisyo
nunda yapıl.ıcaktır. Kati teıııııı lı 4 950 lirıadır. Taliplerin belli va
kitte Komısyona gelmeleri. 

Topkapı Maltepesindeki Askeri Satınalma Ko.dan: 
Yırmi ton sııdaynğı p:ızarhkla satın ahnacncnkhr. Mahaınmen be

delı ::H bin İradır. 

Hu usi şartlar ve evsafı Tapkapı - Maltepe ııskeri satınalına lt.:o
misyonunda görulebilır. 

Pazarlık l~.8.941 pazartesi gunü ıoaat .tO da mezkılr komiıyonda 
yapılacaktır. 

Kati teminatı 5100 liradır. 

* * * 8.8. 941 tarihinde pazarlıkla satın alınacak 504 78 ton kuru ota 
talıp çıkmadığından tekrar pazarlıkla ihıılesi yapılacaktır. 

Evsaf ve hususi şartları i apkapı Mal tepesiııdc askeri Hlınalma 
koınısyırnunda gorulebilir. 

T <Jptan ıhnle edilebıleceği gıbi ufak parhler halinde de ihalesi 
yapılacaktır. 

lhalesı 14.8.9 1 perşembe gunü sııııt 15 de komisygn binasında. 
yapılacaktır. 

(DEVAMl DORUONCU SAYl:'AOAJ 

... 
tnhısarıar U. l 

l. - Şartnameıoı ı:aucıbınce 50v.OUO kg. ambalaı otu kapalı zarf 

usuııle satıo almacaktır. lOJ.OUU Kıloli~ıı aşa~ı vlwamak üzere bır · 

kısmı i~ın dahı fıyat tektıf edılebılır. 
il. - Elmıtıne .ü3.8.Y41 cuma gunu saat 10.40 da Kabataşta Le· 

vazıın Şubesı Alım 1'.omı:ııyonuada yapılacaktır. 

lll. - ~l)O.OUO 1>1g. amoalnj otunun mubawoıen bedeli 35.000 lıra 
olup muvakkat teminatı .l.olS lırndır. 

J V. - ~artnamcler 11;, kuruş mukabilınde sözü geçen Şubeden 
ve Ankara ıle lzmır HaşwudurluUerıııden temin edılebılır. 

V. - i.ksııtmeye gireceKler muhurıu teklıf mektuplarını ve ayrıca 
teklif cdec.;klerı mık ;u uzerınden temınat akçesı makbuzu veya ban
kil mektuplarını ıhtı va edecek olan kapalı z.riııu ın ıt.ıale saatiı.cien 

bir saat evveııne kaaar aaı geçeıı Komısyon Rıyas"tıne mald~u:ı: mu-
bılinde verilmesı luzumu bılaırııır. (6963) 1-4 

Muhamm"'n bedt>lı l!>U,ı O' ( Yuze:h bın) ııra oııın uuv aaet auet 4 
deri t-:.ıket O'i.8.1941 1'11urtesi günü •aat l 5.30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankara'da idar binaqında satın alınacııktr. 

Bu İŞP girmek iııteyenlerin 8750 (Sekizhin yediyüz elli) liralık mu· 
vakkal teminat ile knnunun tayin etliği vesikaları ve tekliflerini 
nyııi gün saat 14.30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnamelt>r 200 kuruşa Ankara v.e Haydıırpaşa veznelerinde sa· 
hlmnktadır. (6776) 3-4 

İstanbul Jandarma Satmalma Komisyonundan: 
Alafrangıı nallar mahsus muhtelif boyda yedi yüz elli bin adet 

numuneleri gibi Mustad marka mıh Taksim Ayaspaşadaki Komisyo· 
numuzt-a 20 Ağustos 941 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf ek
siltmesile satın alınacaktır. Mıhların üst üste beherinın mubammeıı 

bedeli bir• kuruş ve ilk teminııtı beş yüz altmış iki lira elli kuruş· 
tur. Şart kağıdı ve nümuneler her gün Komisyonda görülebilir. ls
tcklılerin lstanbul Levazım Amirliği muhasebecilifine yatıracakları 
ilk: temioat makbuz veya banka kefalet mektubunu muhtevi teklif 
zarflarını eksiltme sııııtinden bir saat evveline kadar Komiıyonumuz.· 

da bulundurmaları. (6630) 3-4 

Galatasaray Lisesi Satm Alma Komisyon Reisliğinden ; 
Cinsi Beher kılo fi. Mıkdarı ilk teminatı 

Kavun (Kırkağaç) 6,5 kuruş 20000 kilo) 
Karpuz (Alacalı) 5 15000 • ) 277 
Üzüm (Çavuş) 23 > 6000 » ) 
Üzüm (Yapıncak) 13 2000 » ) 

Galatasarny Lis~sinın yukarıda yazılı meyvelerinin 25. VIII.1941 
Pazıırtesi saııt 14.45 de Liseler Satın Alma Komisyonu binasında a· 
çık eksiltmesi yapılacaktır. istekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikası 
ve ilk teminat makbuzile birlikte kcımisyonda bulunmaları. Şartname 
lisededir. (6787) 2-4 
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ObJet de ı•adjudlcatlon 
Mode 

d'adjodicat. 
Priı: Caution. LteUı: d'adjudication et du 

Joura Heures estimatif provisoire Cabier des Charres 

Adjudications au Rabais 
Constructions-R6paratlon-Trav. Publlca·Mat6rlel de Constructlon·Cartographle 

Constr. i. Küçük Yozıat (Cah. eh. 78 P.) 
Conatr. maiıon pr. rarden 

Pli cacb. 15415 50 456 17 Com. Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 27·8·41 15 -
16959 56 1272 - Dir. 2 eme Section des Aff. Hydrau· 25·8·41 16 -

Repar. bitiıae Municipale Bafra 
Repar. pontEnıiz 
Repar. bitine Station amelioration semences Ye· 

sil köy 
lnıtall. maiıon proprete et cuisine Bataillon ırenciar

merie a Çankaya (Cah. eh. 89 P.) 
Corıstr. route 
Conıtr. parapet en bois 

Publlque 

> 

Pli cacb. 

Publique 

8« 50 
1513 95 
5664 05 

17790 21 

2842 50 
525 -

63 30 
113 55 
37, 81 

liques au Ministere des Trav. J-ub. 
Mun icipalite Bafra 
Vilayet Samsun 
C. A. Ferme Elevation Semences a 

Yeşilköy 

15-8-41 14 -
18-8-41 15 -
29·8·41 10 -

1334 27 Ministere Trav. Pub. Depar. Coostr. 28-8-•U 15 -

.. 27 - Com Acb. Milit. Eskişehir 
39 48 Vilayet Ankara 

3-9-41 1, -
28·8·41 15 30 

Produlta Chlmlques et Pharmaceutlques·lnatruments Sanltalrec-Fournlture pour Hopltaux 

Oxygine: 2600 tubes Gre i. rre 7670 - 1150 50 Com. -Aeh. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 21-8-41 14 30 
25·8-41 11 

2·9·41 
Medicaments et articles sanitairu: 84 lots Pualique 1205 60 90 42 Vılayet Kocaeli 
Essences de Berramote, muse, citron artificiel et Gr~ i gr6 C. ·A. Econ. Menop. Kabataş 

oranre: 133 lots (aj.) 

El6ctrlcite·Gaz·Chaffa§e Central {lnatallatlen et Matirlel 
Fil de fer: 40 t. Gre i. rre 24000 -
laolateura avec fer coroiere: 12000 p. > 9660 -
Appareil telephoniqu• a magnetto: 50 p. Publiqno 2500 -
Centrale ele cix: 10 p. " 2000 -

H•tilllement • Chauasurea - Tlaaua • Culr• 

Ch auasetteı en coton et laine melanres: 10000 paires 
Ganta en peau: 6000 paires 
Confection pyjama: 1730 complets, ehemiseı: 700 p. 

Chaussures: 10-12000 pairea (Gah. eh. 510 N 
L'adjudication 11ui devait avoir lieu le 15.8.41 pr. 

l' achat de 80000 m. de toile •mericaioe i. ete 
•nnulee 

Botteı pr. ıoldata: 3000 pairea 
Bottinea pr. aoldata: 5000 paires 

Pli cach la paire O 55 
• la paire 2 25 

Publique la p. O 55 
et O 45 

Gre i. (Tela paire 8 50 

Pli caeh. 5700 -
> 42500 -

Transport • Chergement • D6chargement 
Tranıporb poıtaux • 
Extraction et tranıport pierreı pr. chaussee 
Tranıport charbon: 1417 t. 

Ccmbuatlble - Carburant - Hullea 
Benzine: 600 bidonı {ai) 
Boiı de upin ıec 170 t. 
Boiı: 1900 t. 

• 856 t. 
> 1800 t. 

Dlvera 

Ball&1t: 1000 m3 
• 7000 m3 

Atpbalte laque: 3 t. 
Cire i caebeter: 2 t. 
Gants pr etier: 70000 p. 
Sanrle en crins: 70000 p. 
Graffite: 8 t. 
Manchon en cuivre: 30000 p. 
Peau de chamoi pr filtraıe de benzine 
Cailloux: 2000 m3, sable 1000 m3 
Chaudron rr. 10 p. 
Chaudron petit: 50 p. 
Petit ıeau en cuivre: 500 p. 
Gamelle: 1000 p. 
Mouıtiquaire: 135 p. 
Boulona et ecrouı: 195500 p. 

Provlalon• 
Beurre: 20 t. 
Beurre et fromaıe: 4 lota 
Viande ete.: 7 lotı 

Foin: 3920 t. 
Suon: 4.8 t. 
Ble concaase: 50 t. 
Haricotı ıecs: 30 t. 
Rizı 20 t. 
Viande d'agneau, de daırhlitch et de hoeuf ete. 
Sucre eo poudre et carre 
Olinı et huile d'olivea 
Pain: 24 t. 
Di verseı provilioaı:. 17 le ta 
Lerumes: 21 lota 
f oin pr. aobıll•Jeı 500 t. (Cab. eh. 175 P.) 

Publique 
Gre i. ıre 5000 -
Publique · 

Pli cach. 
Pli cacb. 

• 
> 

la t. 14 -
28000 -
12840 -
35200 -

Pli cach. le m3 1 80 
• le m3 1 80 

Gre 1 rre 2600 -
> 1200 -

Gre i. ıre la p. O 30 
" la p. O 45 
> 5280 -

Publique 3000 -

Pli cach. 

• 
• 
• 

Gre a rre 

800 -
2375 -
5000 --
7500 -

• 12620 -

Gre i rr6 34000 -
17419 -

Gre a ırre 29805 50 

• 
2880 -

Gre i. v~ 13500 -
, 7500 -
> 9200 -

Pnbliqı.ıe 1323 10 
• 502 50 
• 617 50 
> 2940 -
• 1596 40 
> 583 20 

Pli Hl·h. 35000 -

1800 - Dir. Gen. P. T. T. Ank. et lst. 18·8·41 11 -
18-3-41 15 -
19-S-41 11 
20-1-41 11 -

728 - > 

187 50 • 
150 -- • 

412 50 Com. Acb. Min. Def. Nat. Ank. 27-Ml 11 -
1812 so 27-8·41 11 30 
162 49 C. A. Dir. Hygiene et Auist. Soc. lıt. 27·8·41 15 -

Com. Aoh. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Ach. lnteud. Marit. Kasımpaıa 

15·8·41 10 -

427 50 Com. Acb. Milit. Merzifon 3-9-41 16 -
3.9.41 17 --3187 50 • 

Oir. P. T. T. Samsun 
Dır. Trav. Pub. Konya 

266 - Com. Ach. Üniveraite lıt. 

20-8-41 16 -
11·3·41 15 -
28-8-41 15 -

• 
Ministere Communieationı 18-8-41 15 -

178 50 3eme Eı:ploit. Ch. Fer Etat Balıkesir 
1900 - Com. Ach. Milit. Siirt 

963 - Com. Ach. Milit. İzmit 
26 .. 0 - Com. Acb. Mllit. Zara 

25-8-41 10 -
26-S-41 10 -
28-8-41 16 -
27-8-41 16 -

1080 - 3eme Exploit. Ch. Fer. Etat Balıkesir 

945 - " 
390 - Cem. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 
180 - • 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

" 
396 - Dir. Gen. P.T. T. Ank. et lst. 
225 - • 

25·8·41 
2'>·8-41 
19·8-41 
1'·8·41 
16·8·41 
16-8-41 
21-8-41 
20-8-41 

900 -
C.A. Min. Def. Nat. Dep. Aviat. jusqu'au 20·8-41 
Dir. Gen. ~l. d'Electr. T.T. lst.jusqu'au 18·8·41 

17 -
1 S -
14 -
14 30 
10 30 
10 30 
15 -
16 -

60 -
187 13 
375 -
562 50 

Com. Ach. Milit. Merzifon 1·9·41 17 -
" 1-9-41 17 -
> 1-9-41 17 -
• 1·9·41 17 -

Com. Acb. lntend. Milit. Ank. 14-8-41 15 -
1893 - Com. Aeh. Dir Gen. Fab. Mil. Ank. 21·8-41 15 -

5100 -
1306 43 
2235 42 

216 -
1013 -
563 -
660 -

99 23 
37 69 
46 31 

220 50 
119 73 

43 74 
2625 -

Com. Aeh. Milit. Maltepe de Topkapı 18·8·41 
Com.Ach. Ch. Fer Etat Eskiıehir 18·8·41 

• 18-8-41 
Cem. Aeh. Milit. Babaeski 20-8-41 
C. A. Dir. Gen. Fab. Aviat. Kayıeri 18·8·41 
Com. Ach. Milit. Çanakkale 22·8·41 

" 2~8-41 
> 2~8~1 

Ecole de Contre·maitre de Constr. lst. 27·8-41 
• 27·8·41 
:- 27-8-41 
" 27-8-41 
• 27·8·41 

27-8-41 
C. A. Econ. Monop. Kabataı 2&·&·41 

10 -
15 -
14 30 
16 -
11 -
16 -
16 30 
15 30 
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14-
10 40 

J. 

(ii----------

A vis Officiel 
De l'Administration Generale des Chemins de Fer et d~ 

,, Ports de l'Etat Turc: 
25 artlcleı ae Briques refractaires pour Loeomotivu et ,r 

uaires d'une valeur eıtimative de Ltqs. 36,520 seront acbetes 1~ voie d'adjudication souı pli cachete le Mardi 23 Septembre 
i 15 h . au loeal de l' Adminiıtration Generale a Ankara. pıt 

Ceux qui deıircnt y prendre part doivent remettre iı l•,. 1 
ıideacc de la Comrn~ıioa le jour de l'aajudication jusqıı • 
h. leurs of frcs, une garantie proviioire de Ltqs. 2. 739 et ıes '' 
tificata exigeı par la loi. 

Pi .•• Leı cahiers deı charges ıont en vente au prix de 
180 aux Caissea d' Ankara et de Haydarpacha. 

(6671) 

(ÜÇÜNCÜ SAYFADAN DEVAM) 
aıır 

Çanakkale Askeri Satmalma Komlayonuntlan : ~sb · 
·ııer• ı ı Aşafıda miktarları yazılı aığır etleri hizalarında yazılı şekı ~ 

eksiltmelel'İ Çanakkalede askeri satın alma komisyonunda yapıl•~~ k~lt 
tır. Kapalı urfla için ihale saatlerinden !tir saat evvel kanuni ve•• }' 
larla teklif mektuplarının komisyonuna verilmesi. Açık eksiltırı' b IQ 

için belli vakitte komiıyona relmeleri. ·~ 
İhaleleri 29. 8. 941 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. ~ 

Mikta.ı Tutarı Teminatı 
kilo lira lira 
6000 3000 225 

3S060 17500 1313 
35000 17500 1313 
10000 5000 375 
1000) 5000 375 
6000 3000 l25 
4000 2.JO() 150 

35000 17)00 1313 

ihale şekli 
açık eks;ltme 
kapalı zarf 

> .. 
a1rık eksiltme 

> " 
> 

> ,. 
kapalı zarf 

D . D. Yollar1 E•kitehlr Sabnalma Komlayonu11d•r1: ıtl 
Muhammen Dedeli 17419 lira olan 4 kalem yağ ve peynir tl.8·.9 'hn. 

pazartesi ıünü sar.t 1) de Esld~ehirde cer atelyeai müdürlük bı 111 

sındaki komisyon tarafından salın alınacaktır. · tı 
Taliplerin 1306 Cira 43 kuı uşluk muvakkat teminatı ve kaoıı~Vi 01 

tayin ettiii vesikalarla birlikte komisyenda hazır bulunmaları 1 ~. 
olunur. 

Şartnameler ,arasız olarak Eskişehir komisyonundan, 
keei ve Haydarpaşa veznelerinden alınabilir. 

* * • Muhammen beaeli 29805 lira 50 kuruş olan 7 kalem el 
et nevinden ihtiyaeat 18.8.941 pazartesi rünii sut 14,j() da Eskişeb 

11 
cer atelyeai müdürlük binasındaki komisyon tarafından pazarlıkla 1 

t 
tt 

hn alınacaktır. ' 
Taliplerin 2235 lira 42 kuruşluk muvakkat teminat ve kaı:ıuıl 1 Ilı 

tayin ettiğ'i vesikalarla birlikte komisyonda hazır bulunmaları il• cıı 
ırı 

olunur. l 
Şartnameler 149 k.urua m11kabilinde Eskişehir komiıyonuod' eb 

Ankara Sirkeci, ve Haydarpaşa veznelerinden alınabilir. 

• • • 
500 ton awoalaJ otu alınacaktır. Bak: lnhiııarlar U. Milli. 

larıoa 

MU ZAYEDELER 

SUmer Bank Blrleflk YUn lpllll ve Sunglpek 
fabrlkalar1 MUessesl MU .. UrlUIUnden: ~ 

Sümer Banka ait Unkapanındaki Kilçült ve Büyük Değirmen o' 
nilen Dinalar dahilinaeki makine ve tesisat ve bunlara ait bilctıııı1' t 

aksam hali hazırile buluodu2'u yerlerde teslim edilmek şartiyle satıf 
çıkarılmıştır. 

Kapalı zarf usulile talibine ihale edilecek alan 8n teıiıal ve al~ ~ 
ve edevatı aatın almak isteyenlerin tekliflerini 25 AR-usteı 941 t1rib

1 
\ 

ne tesadüf eden pazarteıi rünü saat on ikiye kadar 1stanbulda JÇ11tır' 
cıo~lu hanının be4inci katındaki Sümer Bank Birleşik Yün İpliti <' ~ 
Dokuma Suniipek fabrikaları müeısesesine tevdi etmiş bulunmııl•~ l<ı 
I ~ d fc 
azım ır. ~ 

İşbu tesisat ve makina vesair aksamı mahallinde görmek münı1'n t 

olduğundan milHsesemiz kanalil~ meskOr değirmene müracaat edilebil 
Muvakkat teminat akçesi ~2;0 lira olup kat'i teminat için ~ 

meblağ ihale tarihinden nihayet iki iÜn zarfında iki misline jlJllı 
olunacaktır. 

Sümer Bank iıbu ihaleyi yapıp yapmamakta muhtardır. 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İşleri Direktörü: lSMAIL GlRIT 

8a11ldıtı yerr "MUaak••• llatba•IJ•u lıtubuJ 


