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Deri fiatlarına konulan narh 
Satışı serbest yapılmakta olan 

yaş ve tuzlu derilere 85 kuruş 
narh konmuştu. Fakkat son za
manlarda bu derilerin piyasada 
110 kuruşa kadar satıldığı görül
müştür. 

Bir müddet evvel Sanayi Birli· 
ti, Vekaletin gönderdiği bir ra
porla derilerin Hayvan Borsasın
da satılması imkanının tetkikini 
istemişti. Vekile~, rapor mevzua· 
tını esas itibarile kabul etmiş ve 
bazı hususlar etrafında Mıntaka 
Ticaret müdürlüfünden izahat is
temiştir. 

Küçük baş hayvan derileri 
borsada satılacak 

Küçük bıış yaı ve tuzlu hayvan 
serilerinin borsa metaı olması hu
susundaki teklif alakadar Vc:kalet· 
çe kabul edilmiştir. Ancak Veka· 
let, bu hususta şehrimizdeki alii
kadarlardan yeni bazı malO.mat 
istemiştir. Hazırlıklar tamamlan
dıktan sonra yaş ve tuzlu hayvan 
derileri zahire veya hayvan bor· 
sasında satılmaya başlanacaktır. 

Asfaltlanacak yollar 
Yenicami meydanındaki bazı 

kaldırımlarla, Uivanyolu, Sultan· 
ahmet, Ayasofya, Yenipostane lş 
Bankası arasının kaldırımlarının 

asfaltlanması işi 32 bin liraya 
bir muteahbide ihale olunmuştur. 

Bu iş 2,5 ayda ikmal olunacak· 

tır. 

Zeytinyağı ihracatı durdaruldu 
Tıcaret Vtkileti, yeni mahsu

lün idrakine kadar zaytinya2ı ihra
cının durdur olmasını alakadarlara 
bildirmiştir. Bu sebeple lisans hu
susunda vuku bulacak talepler, 
yeni bir iş' ara kadar is' af olun· 
mıyacaklır. 

İplik ihtiyacı 
lktısal Vekaleti, vaki bir çok 

milracaatler üzerine dokumacılı

tın inkişafı için bir çok kararlar 
almış bulunmaktadır. 

Köylülere tevzi edilen el tez
ıahları iplik bulunmaması yü· 
zünde muattal kalclı~ından Veka· 
let her tarafa iplik temini için 
çalışmaktadır. 

Bu hususta Sümer Bank mües
seselerine emir verildifinden ya
kında bütün tezıahlar için iplik 
tedarik edilebilecektir. 

Benzin satışları 
Ve•lka ile olacak 

Benzin pazar sabahından itibaren 
bilO.mum motörlü vasıtalara vesika 
ile verilecektir. Taksi otomobiller 
ıünde 4, kamyonlar O. Bilyükdere
Taksim otobüsleri 9, Keresteciler
E.yüp otobüsleri 5, Koca Mustafa
paşa·Sirkecı otobu:ı.lerı 5, Bakır
köy-Sirkeci 5, Cihanıir otobüsleri 
8, Mecidiyeköy-Çarşamba otubüs-
leri iiin günde 12 şişe olarak ka· 
bal edilmııtir. Bu vesikalar Şoför-
ler Cemiyeti tarafandan eafıtıla
caktır. Vesikalar bugün taksi oto
mobil sahiplerine, yarın da kam· 
yon ve otobüs sahiplerine verile· 
cektir. Vesikalarını ı lmıyanlara, 

pazar sabahıııdan itibaren benzin 
verilmiyecektir, 
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GAZETESİ 
ve Müteahhitlerın 

Ank. Lvz. SAK 
Sitil ipi, gergi ipi, kaaca kanaviçe, tah• 

ta, çelık, balmumu v. • · 1859 
Portmanto 1875 

Hadımköy Ask. SAK.: 
Saman 1873 

lst. Kız Öğretmen Okulu: 

Ankara P. T. T. Müd.: 
Poıta nakli l 865 

Muhtelif erzak 1873 

lzmit Ask. SAK.: 
Muhtelif nakliyat yap. 1862 Ank. Jandarma SAK 

Yazlık elbise kumaşı 1862 Mersin Emniyet Müd.: 
Arta Aygır Deposu Müd.

Yulaf 1867 
Sıva badana ve tamir işi 18&6 

Balıkesir Askeri SAK : 
Sacleyağı 1875 

Bursa Askeri SAK: 
Sıfır eti 1873 

Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi Müd.: 

f nce ve kalın ip. 1862 

D. D. Yolları: 

Samsun Ask. SAK 
Sabl\n 1887 

Sıvas Belediyesi: 

Toprak imlası 1866 

Siirt Ask. SAK 
Arpa 1865 

Toprak Mahsulleri Ofisi lst. 

Kırmızı ve yeşil bez 1868 I 
Şubesi: 

Tavuk yemi , cevrenti toz v. ı. 1874 • 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Erzincan Nafıa MUdUrlUğUncılen : 
Eksiltmeye konulan iş Erzincan viliiyetinin lliç kazası merkezinde 

yapılacak cezaevi inşaatıdır. Açık ek)iltmeye vazedilen bu inşaatın 
keşif bedeli 7907 lira 77 kuruştur. 

istekliler inşaat keşif ve şartnamelerini Erzincan Nafıa müdürlü· 
ğünde görebilirler. 

Eksiltme 2.9.941 salı günü saat 16 da Erzincan Nafıa Müdürlüğü 
binasında toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

Eksiltmeye rirenler 593.08 liralık muvakkat teminat vermesi ve 
941 yılına ait ticaret odası vesikası ve ihaleden en az üç gün evvel 
Erzincan vilayetine müracaatla bu işe ait ehliyet vesikası almaları 

şarttır. 

* * • Eksiltmeye konulan iş Erzincan vilayetinin Refahiye kaza 
merkezinde yapılacak cez1&evi inşaatıdır. Açık eksiltmiye vazedilen 
l!ıu işaatın keşif bedeli 7914 lira 46 kuruştur. 

lsteldiler inşaat keşif ve şartnamelerini Erzincan Nı.oha Müdürlü
ğünde görebilirltr. 

Eksiltme 4.9.941 perşembe ıünü saal 16 da Erzincan Nafıa Mü· 
dürlüğü binasında toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapıla· 

caktır. 
Ek:ıillıneye g i, t;n!cr 5?3 lira 58 kuruş ınu\·alkat teminat veı ınesi 

ve 941 yılına aıt ticaret odası vesikası ve ihaleden en az 3 iiln ev· 
vel Erzincan vilayetine müracaatla bu işe ait ehliyet vesikası alma
ları şarttır. 

* • • Eksiltmeye konulan iş Erzincan viliyetioin Tercan kızası 
merkezinde yapılacak cezaevi İnşaatıdır. Açık eksiltmeye vazedilen 
bu inşaatın keşif bedeli 7780 lira 47 kuruştur. 

İstekliler keşif ve şartnamelerini Erzincan Nafıa Müdürlüğünde 
rörebilirler. 

Eksiltme 3.9.941 çarşamba günü saat 15 da Erzincan Nafıa Mü
dürlüğü binasında toplanan eksiltme komisyonu tarafında yapıla
caktır. 

Eksiltmeye g-irenler 583.54 liralık muvakkat teminat vermesi ve 
ihaleden 3 gün evvel Erziocan vilayetine müracaatla bu işe ait ehli
yet vesikası almaları şarttır. 

Mutia Nafı• MUtlilılUğUnden: 
Eksiltmeye konulan iş : Mutla-Köycetiz yolu üzerindeki Nam· 

nam köprüsünün sahil tahkimatı. Bedelı keşif 18419 lira 7 kuruştur. 
Bu işe ait şartnameler şunlardır : 

Proie. 
Metraj cetveli. 
Hülasai keşif cetveli. 
Eksiltme nrtnaıoesi. 
Bayandırlık işleri rene! ıartnamesi. 
Tesviye tilrabiye şose ve kirgir inşaata ait fenni şartname. 
Büyük köprülere ait fenni şartname. 
Hususi şartname. 
lhale 1.9.941 pazartesi g-finü saat 15 de Nafıa Müdürlüğü odasın• 

da komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1381 lira 43 kuruşluk mu

vakkat teminat vermeleri ve eksiltme gününden üç gün evvel resmen 
milracaatla Muğla vilayet makamından ehliyet vesikası almaları ve 
941 yılına ait ticaret odaaına kayıtlı bulunduklarına dair vesika ib
raz etmeleri lazımdır. 

Teklif mektuplarının yukarada raıılı Hattan bir saat evvel ko· 

l 
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iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

!il -· 
mesleki Organıdır 

lllnlar, Emlrler, Tellllll•r ı 

İstanbul Fiyat Mürakab" Komisyonundan: 
96 No. lu ilin: Satleyağı fiatları şu şekilde tesbit edilmiıtir: 

Cinsi Toptan Perakende 

------- --- -----
Birsuci nevi Urla 160 178 

,. > Diyarbııkır 152,5 170 
> ,, Erimiş Kan ve 145 162 

Ardahan 
> > Erimemiş Kars 120 134 

Ardahan 
,. > Trabzon 120 134 
Toptancılar verecekleri faturalara yağın menşemı ve p~rakendeci· 

ler de yağın fizerine koyacakları etiketlere faturadaki menşei ve pı· 
rake-nde satış fiyatını yazacaklardır. 

* .. • 

İstanbul Fiyat Mürakab" Kımisyonundın: 
97 No. lu ilan : muha9ere malzeme ve vasıtaları için beyanname 

vermiı olanlar bu malzemelerin maliyet hesaplarını gösterir evrakı 
müsbitc ile beraltar en geç 25.8.941 saat 12 ye kadar fiyat mlira
kabe bürosuna müracaatları ehemmiyetle ilan olunur. 

misyon reuıne makbuz mukabilinde verilmesi lizı111eır. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 14 de katlar ft'l
miş olmaİı lazımdır. Postada vuku bulacak recikmeler kabul ctiilmez. 

Nafıa Veklletinden : 
Eksilt moye konulan iş: 

Borsa su hleri birinci şube aıüdilrlil mıntakasındaki Apolyont fÖ· 
lü seddelerinin 8 metre kotuna yükseltilmesi ve dalgalara karşı muka· 

, vemetinin temini için de taş ile kaplanması ameliyat ve inşaatı mu· 
hammen keşif bedeli vahidi fiyat esası ür.erinden 44Jl22 lira 32 ku· 
ruştur. 

Eksiltme 15.9.941 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Ankarada su işleri reisliği binası içinde toplanan ıa eksiltme komiı· 
yonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

istekliler, eksiltme, şartnamesi, mukavele projeıi, bayıneırlık iş· 
leri genel şartnamesi, umum su işleri fenni şartnamelerile hasusi ve 

fenni sartnameleri ve proieleri 2'l lira 36 kuru~ mukabilinde su işleri 
reisliğinden alabilirler. 

Ek•iltmeye girebilmek için isteklilerin 21634 lira 8' kuruşluk mıı· 
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılıcıfı gilnden en az 119 
gün evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile nafıa 
vekaletine müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almala· 
n ve 9u vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye iı
tirik edemezler. 

isteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı saatten bir saat e.v· 
vP.line kadar su ş!cri reisl iğine mıkbuz ınukab ı linde vermeleri li· 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kahul edilmez. 

Elektrik, Havagazı, Kalorjfer (Tesisat~e Malz.) 

lzmir Lev•zım Amlrllil S•tınal~a Keml•r•nundan : 

Kartelpiller marka bir adet traktör yedek parçılariyle birlikte 
pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından pazarlık 23 A· 
tustos 941 cumartesi günü saat enda Ktşlada İzmir levazım amirlifi 
sahnalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
Taliplerin teklif edecekleri Hat üzerinden yilzde 15 teminat ka· 

tiye alınacaktır. 
Pazarlığa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminatı mau

katalariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona milracaatları. 

••• 
Muhtelif cins izole tel alınacaktır. Bak: İst. Elektrilr, Tramvay 

ve Tünel lşletm. U. Müd. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
A•kerl Fabrikalar U. MUtlUrlUIU Merkez S•tınalm• 

Malzemenin cinıı 

ve miktarı 

Komlaronundan : 
ihale g-iln Muhammen 
vo saati bedel 

20,000 metre ipek kumaş 1.9.9.fl 15 
9 kalem ve ceıaan 88 ton 

lira 
75,000 

Maden yağı 1.9.941 10,30 69,,60 

Kati 
teminat 

lira 
11250 

9464 
ipekli kumaıın şartnl'mesi 375. Maden yatının ıartaamesi 349 

kuruştur • 

Yukarıda yazılı malzeme hiıalarında ıösterilen fftn ve saatlerde 
askeri fabrikrlar umum ınüdürlütil satanalma komisyonunca, pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

Muhammen bodollori kati ltminatları hizalarında yazıhdır, 

• 
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Claıl Şekli Muhana. bed. 

A) MUnakasa~ar 
l• .. at, T•mlrat, Nafıa l9lerl, Malzeme, Harlt. 

lst. Defterdarlık l.iauında ya,. tadillt işleri 
Erzincan Viliyet Mrk. Ceza evi inf. (tart. ~!>6 kr.) 
Okul bina11 tamiri 
Buran iskelesi tamiri 
Nuıllide inşa ettirilecek. iıçi apartmanları ile auo· 

• lara ait yol, kanaliusyo• ıu tesisatı ribi in
ıaat (tart. 16 1.) 

KayHride inıa ettirilecek. iıçi pavyenları ve evle
ri ile binalara ait yol, kanalizasyon hariol su 
tesisatı rtbl inıaat (ıaıt. 24 l.) 

Çatalca Orta Okul binuı tamiri 
Atatürk. liıesi konferanı salonunda yap. ıabit koltuk 

sahne perdesi ahşap döıeaıe ve sinoma perdesi 
(şart. 52 k.) 

Su tesiıatı 
Sıfat isyasyonu çatı inş. 

kapalı z. 
kapalı z. 
aç. ek.s. 
kapalı z. 

) 

• 

aç. elu. 
kapalı z. 

aç. eks. 

28341 12 
51151 05 

2499 14 

306513 04 

411892 06 

2877 34 
20610 -

1768 80 
2197 25 

lllçl•r, Kllnlk ve ispençiyari allt H••t•h•n• Lvz. 

Hak.iki veya ıımi vazelin paz. 
ioma allt ve pansuman malztmesi (temd.) 
Qkıit döfer: 15 t. 
Euayı tıbbiye: 131 kalem kapalı z. 
A•pul 14 kalem aç. eks. 
Kat~at 2.5 m/m ne. 00: 50 kutu no. O: 809 kuta no. 1: 900 • 

kutu ne. 2: 500 kulu ne. 3: 309 kuhano. 4: 708 kutu 
Glikez aaf: 150 k. 
lcirofil &ıet ,amuk: 750 k.. 
Gaz idrofil: 20000 m. 
Ameriua bezi: 5000 m. 

• 

180000 -
•3700 -

6000 -
1950 -
1100 -

1125 -
1237 -
4200 -
1525 -

&lektrlk Hav .. aaı-Kalerlfer (Tesisat. ve Malzemeal) 

Traktör ve yıcek. parçalarile Kartelpiller marka: 1 paz. 
adet (te•d.) 

Muhtelif cins izelo tel 

f Men•ucat, Ellıttae, Kuntılura Çama,.,,"· •· 

Fetin: 4315 çift (Beykoz kalıbı tipincie) 
ltçi elbiıesi: 3000 ac.·tulum: 22000 ac. 

(taabih) 

paz. 
(şart. 2 l.) kapalı z. 

Yrın battaniye: 2500 ati: 
Kumu: 20000 m. (şart. 667 k.r.) 

paz. 
kapalı z. 

Matbaa ı,ıerl Kırtasiye • Yazıhane Levazımı 

Otobilı bileti tabettirilmtıi: 5000 ad. 
Evrak, cetvel tukere cildi ve defterlerin tah ve 

teclidi işi (bunların kitıdı mukavvası kaplık ki· 
- fldı maliye kırtasiye anbarıodan verilecektir) 
Yüzde 5 yedeklerile beraber tahvil bastırılması: 

59325 ad. 

paz. 
aç. ek.ı. 

paz. 

Yazı teksir makinesi Pelikan RatafiK Univera 60 pas:. 
hem kol hem de elektrikle müteharrik 

Nakllrat, Bo,altma, YUkletme 

Nakliyat yap. aç. eks. 

lf afıuakat, 15 enaln, Makine raQlare v. •· 

S6mikok: 90 t. aç. eks. 
Marallave maden kömilrG: 125 t. • 
M6t6r yatı: ~O t. pas. 
Gorıeo o.lunu: 75 t.•manral kömürü: 5 t. (tead.) aç. eks. 

Mlteferrlk 

S ne.la aı6törbet tamiri 
V aıon ıu ptiimü: 500 ad.-yassı kilçük ıa kovası: 

500 ad.-külluk. boıaltaaa kabı: 500 ad.·çöp ma· 
ıaaı: 500 ad. 

KomprHör n teferruatı 
Muhtelif dikiı eşyaaı: 11 kalem 
Buranda kapıillü: 163000 ad. 
Matra çenreli: 170000 ad. 
Tllfek aıkı ıeridi 27 m/m: 190000 ad.-kaput batla· 

ma teridi :tO m/m: 40000 ad. 
Kanaviçe: 2800 m. toka: 2000 ad ·mühür k.urıunu: 

10 k.·kınnap: 25 k. balye ipi: 70 k. 
Kiiçükçekmece ambarının çatışında mevcut kumlu 

muşambanın aökiilüp kaldırılması ve çatıya robo· 
roit ferıi ve çıtaların çakılması 

aç. ek.ı. 

kapalı z. 

aç. eb. 

paz. 
> 
> 

• 

• 

Parafin: 15 t. • 
Liatera pamutu • 
Arka çanlaaı: 300 ad.- matra: 600 ıc. (tımd.) 
LDkü.ttllrüm: 10000 a«. (temd.) aç. ers 

arzak, Zahire, Et, Seltze, y, s. 

Sıfır eti: 150 t. (temd. 
Tereyeiı: 1127 k. 
Sadeyafı: 20 t. 
Muhtelif erzak 
Sıfır etiı 40 t. 
E.rzak: 33 kalem 

paz. 
aç. ekı. 
pu. 
aç. ek.a. 
paz. 
aç. ekı, 

çifti 9 25 
175000 -

beh. 10 -
118400 -

4200 -

2000 -

790 -

9450 -

2434 50 
2281 25 

40000 -
2025 -

1607 -
6000 -

850 -

13600 -
31700 -

2000 -

1636 80 

16500 -

2703-
1675 -

59550 -
2366 70 

34000 -

16302 05 

Toıninat Müracaat yeri 

2126 - lat. Defterdarlıtı 
3807 55 Erzincan Nafıa Müd. 

187 49 Nişant~ Kız Enatitüıü Mttd. 
Devlet Danizyelları U. Müd. 

16058 - Sümer laok U. Mlla. 

23100 - • 

216 - lst. Nafıa Müa. 
1545 75 Nafıa Vekileti Ank. 

M. M. Vekaleti SAK 

132 66 
- - Ank. V aliliti 

19500 - M. M. V. SAK 
- - Balıkeıir Memleket Haıt. 

Ank. Havaıazı T. A. Ş. 
450 - Ank.. Nümune Hut. 
146 25 ) 
82 50 ) 

84 50 
,2 12 

315 -
114 40 

lımir Lvz. SAK 

2408 - lst. Elek. Tram. ve Tünel lılotm. 
U. Mlld. 

Günü Saat 

17-9-41 15 -
5-9·41 17 -
5.9.41 16 -

25-8·41 14 -
1-9-41 16 -

27-8-41 16 -

9-9-41 
11-9-41 

6-9-41 

15 -, 

15 -ı 
11 -

11-9-41 

6-9·41 
22·8·41 

4-'·41 
5.9.41 
5-9-41 
5.,.41 

ı 

15 30i 

11 30 
15 

15 -
15 -

15 -ı 
5.9.41 15 - t 

5-9-41 15 -: 
5.9.41 15 _, 

5·9-41 15 -

23-11-41 10 _ ı 
6-10-41 17 ye t 

kadar 

5'85 - Erzurum Ask. SAK 23-8-41 11 30 f 
10000 - O.O. Y •llarıAok. va H.paşa Vezneleri 5-9·41 15 30 

3750 - M. M. V. SAK 
7170 - P. T. T. U. Milel. Ank.. ve lıt. 

28-8-41 11 
5·9·41 16 -

Trabzon Belediyesi 
315 - lst. Orman Müd. 

aah ve cuma 15 -
5-9-41 15 -

130 - Maliye Vekaleti Ank. ve lst. Dol
mabahçe Matbu Evrak Ambarı 

136 50 Tophane Lvı:. SAK 

708 - 16rkiye Kömür Satıı Tevzi Mtı.esseaeai 

182 60 ld. C. Milddeium. 
181 10 • 

6000 - lst. Komut. SAK Fındıklı 
151 88 lıt. Belediyesi 

120 53 lst. P. T. T. Müd. 
450 - D. D. Yolları Haydarpaşa 

63 75 Eskisehir Belediyesi 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaıa 

> 

1020 - Tophane Lvz. SAK 
2377 50 • 

300 - Demirkapı Orman Koruma MQd. 

245 52 Topkapı Mallepeıi Ask. SAK 

2475 - Ask. Fab. U. Müd. SAK A.nk. 

• 
203 7J Harta U. Müd. Ank. 

Ank. Valillti 

4227 50 Topbaot Lvz. SAK. 
177 50 lst. Belediyeıi 

5100 - Topkapı Maltepesi Ask. SAi<: 
Ank. Okulları SAK 

1220 - Çorlu Ask. SAK 
- - T. H. K. Gen. Mrk. Ank.ve lıt. 

5-9·41 14 -

28-8-41 14 -

1-9-41 15 -

5-9-.f l 
5-9·41 

25-8-41 
2-9-41 

8-9-41 
8-9-41 

26-8-41 
23·8·41 
23-8-41 
2-9-41 
2-9-41 

26-8-41 

27-8-41 

28·8·41 

2-9-41 
11·9·41 

28-8-41 
8-9·41 

25·8·41 
23-8-41 
28·8·41 

15 -
15 -
11 -
14 -

15 
15 30 

15 -
10 -
11 -
14 30 
14 -

15 -

15 -

ıs 30 

10 -
15 -

14 30 
14 -
15 -
9-

15 -

Devlet Demir Yollar1 ı,ıetme Umum UdUr1UliJ11 ~~r ~ 
Muhammen becleli 175 bio lira olan 22 bin adedi tuluın 3 ~'lt 

'ao r dedi calcet ve pantalondan ibaret taltım elmak üz re ccıD ti, 
adet işçi elbisesi 5.9.941 cuma günü uat 15,30 da kapalı zarf r,, t 
Ankara.ta idare binasında satın alıaa~aktır. !I tll' 

Bu işe girmek isti yenlerin 10 bin liralık muvakkat t ıninat ~ r e 
nunun tayin ettiği vesikaları ve . tekliflerini ayni ıün saat 1 ,,,: 
kadar komisyon reislitine vermeleri lazım ır. lt•rn 

Şartnameler 200 kuıuıa Ankara Haydarpaşa ve lzmir vczo•' ~ıt c 
satılmaktaciır. kel: 

M. M. V. Satlnalma Kemlsronuntlan: 
Müteahhit nıımı hesabına beber çiftine tahmin edilen fiyat 

kuruş olan 690 çift (A) tipi kunduraya açık eksiltme ile ilnoın 
lip çıkmadığından bu defa pazarlıkla münakasaya konmuştur. 
6.9.941 cumartesi günü saat 10.30 dadır. Kati teminatı 817,9t ' ~ 
dır. Evsaf ve şartnamesi M. M. V. satın alma komisyonuudaO it ırı 

bıir. Taliplerin ihale gün ve saatinde lto.nısyona ıelınelerı . 

Mallre VekAletlnden: 
Vekalet müstahdemini için alınacak 173 çift vidala iskarpıO 

eksiltme güııü olan 14 afustos 941 günu talıbi .zuhur etcucııı1f 
tundan clımltme milddetı on giin temdıt ediımışt ir. 

Muhaıumen bedeli 157.) lira ::JO kuruştur. 
Muvakkat tcmınatı 118 lira }.) kuruştur. 
Eksiltme 25. Ağustos 941 pazartesi gunü saat 

ciürlütünde müteşekkıl eksıltme komisyonunca yapılacaktır. 
Numune ve şartnamesı levazım mü urlütünde görillcbılit• 
latekli1erin 24!:10 sayılı krınuouo ı ve 3 üncu maddeJerınd~ 

gelcr, muvaklcat teaıİn;&t maıı.bus:u veya banka kefalet mektubıl• 
te tayin olunan gün vo saatte müracaatları 

• * * Vekalet must<lhdemini içın diktirılecek 178 taktın el 
açık eksiltmesi görulan luzum üzerme en ıun temdit edıtroiş11'' 

Muayyen dikiş üçreti beher takımı 16 liradan 2B~8 liradır· 
Muvakk.&t temınah 'll3 lıra 6U kuruştur. 
Şartnamesi Leva:.ı;ım müdurlüğ'ünden ıörüleltilir. tı 

Elr.sıltme 2j afustos 941 pazartesi güııü ıaat onbeşte vekiJe ı. 
xım müdürlü2'ündo ınüteşekKıl eksiltme komısyonunca yapılaca~ l' 

lsteklilerın 2490 aayıh kanunun 2 ve 3 ilucü masdeJerirıd' 
reler muvakkat temınat makbuzu veya banka kefalet mektub1 

likte tayin olunan fÜD ve saatte komisyena müracaatları. 

Te11kapı MaUetM•lntıl J Askeri Sıatmaım• 
Komi ronundan : 

ieber çıftine aoo kuru~ fıyat tahmın edilen 50 bin liralı~ tt 
durası pazarlıkla satın alınacaktır. 1 

Taliplerin ielirecekleri numuneler ve nilmunelere uyscuıı ~ ~· 
leri_ evsaf v~. fıyatlar üzerind~n mu vahlı:. olauı tercih edile ce~1 ş• 
ıu11 tartlar 1 •pkapı Maltepesınde askerı iahnalıaa k.omuyotı 
rülebilir. 

Kunduralar !tir talibe ihale eJilebilccoti gibi nyrı ayrı ıs 
de ihalesi yapılabılır. 

ihalesi 27.8.941 çarıamba rünü saat 10 «a yaıınlacaktır. 2 
Kati teminat 7500 liradır. p 

- l~· 
Orman Koruma Genel K.Satmalma Koml•r•"". ; 

2000 adet avcı yeleğinin kapalı zarf usuliyle eksiltıııcıi ' fit 
941 cuma rünü uat 1:> te Ankarada Y eoişehirdc Oraıall • 
ıenel K. binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır· ıp 

Muhammen bedali 5400 lira olup muvakkat teminatı 40~ i 
Niimune•İyle şartnamesı her giln komisyonunda i'Örülebilİ' 

lilerio k.anuni veaıkalarıyle beraber teklıf mektuplarını ihale 
bir aaat evolino kadar komisyona vermeleri ilin olunur. 

Har•ta Umum MUdUrlUGUnden: 
Harta kıtası erlerinin ihtiyacı •lan (300) adet battaııiY' 

ağustos 941 iÜnü yapılan ekailtmeye talip zuhur elmodiğindeO 
ekıiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme l eylül 941 pazartesi rünil saat (10) da Aokar• 
Harta Umum müdurlilğü binasında satın alma komisyonuııd• 
caktır. 

Muhammen bedeli tutarı (2.92S) lira ınuvak.knt 
38 kı.ıruştur. 

Taliplerin muayyen eksiltme saat ırıden evvel yatırılaııŞ 

maK.buzları ile birlıkte yazılı gün ve saatte komisyona gellll 

Mobilya, Büca va ev eşyas-t, Muşamba, Halıv. s. t -- ~ ~ 
Ankara Lv. AmlrllOi Satmalma Komlsyonurıd ~ 
Pazarhlda 30 adet sehpa şeklinde yaptırılacaktır. 
lbaleıi 23.8.,41 cumartesi günu saat 11 dir. 
Taliplerin tahakkuk edecek fiyat üzerinden kati 

likte komisyona gelmeleri. 

Matbaa iş.leri, Kırtasiye ve y~zıhane Lvz. 
Beden Terbiyesi Umun MUdUrlUOUntlefl1 

Neşredilecek her nevi kitap, razete büroşür ve emsali ' 
derci lazım &elen k.ıhşeleain mayıs 942 sonuna kadar imali P 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli (500) lira olup eksiltme (iz.erinde kıl' 
nun yüzde 15 i nisbetinde teminat akçesi yatıracaktır lhııJeS 
tı.ıstos 941 pazartesi rünü saat on beşte yapılacaktır. 

Yapılacak kılişeler düz tab makinesinde buılmata el~r 
~I 

da olacak. ve be~ aaotımetro karedeıı aşarııı parça uyılac• 
Kilişelerin tevdi tarihinden itibaren 4 fÜn zarfında uııı11ııı~ 

lüte teslimi ıarttır. Badeleri teslim tarihinden itibaren 
içinde ödenecektir. • 

lstelclileria ihale zamanında Yenİiehir lzmir caddesi 11 ' 
Uaıum Müaürlütümüz salın alma komisyonuna ınürac•• 
olunur. 

l•tanbul Orman MUdUrlUDUnden: 
Orman umum müdürlüğü merkez vilayetler teşkilatı jÇ~ 

nelerine ve ıa 1 nameıine göre yapılacak evrak ccd vtl1 teS 



MÔNAKASA GAZ!Tr.51 
''tı: ııs 

182500 - 11375 -01: 569 t. t. (teaıd,) paz. O. B~yazıt Ask. SAK. 28-8-41 16 -
tti k 

lt ıvurnıası· 
kapalı z. 22400 - 1680 - ,. 12-9-41 18 -

s: ıo · i t. 
16 t. • lı o 50 1soo - Kars Ask. SAK 8-9 41 16 -

'Y•fı: 3 t paz. 1200 - 180 - Çanak. Orta Okuldaki Ask. SAK 25-8-41 10-
lth • • 

rıyesi: 3 t » 2235 - 336 - • 25·8·41 10 -

na: 6 t . ,. 900 - 135 - • 25-8-41 10 -
•li: 4S . 

. 5 t. 
• 2100 - 315 - • 25-8-41 10 -

. .1 t kapalı z. 17100 - 1282 50 Adapazar Ask. SAK. 5 ·9-4l 16 -
15 -Trabzon Belediyesi sah ve cuma •rrıa: 5 ··saının: 2.5 t· paz. 

270 - Çorlu Ask. SAK 26·8·41 15 30 r t. 
tli: 9t paz. 

l: 2 t t. 
· (ırıüteabhid • k o 45 Balıkesir Ask. SAK. 27-8·41 16 -

nam ve hesabına) > 1\49 60 172 44 Ask. F alt. U. Müd. SAK Ank. 1-9-41 10 -

(8 Müzayedeler 
ltre 

"e kıt.a talaş aç. art. 306 - Ask. Fab. U. Mod. SAK Ank. 6-9-41 10 -

4efttrlr· 
1"ılflı1 •n taı. ve teceidi işi açık eksiltme 8 r. 1 le 1 Şartnamesi paraaız verilir. istekliler ih•le ıünü komisyonda bulun· sureti e miina asaya 

11111,,.ııı k. 
1hdı11 • ağ'ıdı. mukavvası, kaplık kafıdı Maliye kıatatiye an· 

l' b Verılecelc.t• ı ,, ır. 

ı:ı e i1 °l''-
~iltr~ Çı lıı; nıühammen becieli 4200 liradır. 
~ ... e 5 9 9 ·' 1 dü ad, t • · -ıl Cuma günü saat 15 de stanbul oraman mil r· 
ll"akk;O~laııacak •nhn alma komisyonunda yapılacaktır. 1 at tenı· 
•teklif •nat miktarı 315 liradır. 
6rlnt-tr bu işe aid şatnaıneyi ve nümuneleri İstanbul orman 
''- Unde o- b" "'Uhak .ore ılırler. 

llıııı 11 -~~•Ya tireceklerin muvakkat teminat makhuz va 2-490 sayılı 
d 

1"1tıcl dd · ·k·l b. l"kt u· ı o- ına esıne ve şartnamede yazılı vesaı ı e ır ı e Y 
•0ıt~ril b 1 1 llldır. en fÜn ve ıaatte mez cilr komisyonda hazır u unma arı 

kırest~.__..,..İiiiiiiiiiiiİİDıliiiiiiiiiiiiiiiiir..Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii-.-iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiSııliııiiiiiiiiiii 
~ it,,. l l 
03,ox25 "· mlrllll S•tınalm• Kemleyonunllan : 
kil, i •?>«ı ehadında 640 aciet çam tahtası ile muhtelif ebatta 

ç vı ve 160 kilo ırri renkte yerli yağlı bBya satın alınacak
P, 

~•rlı~ı 2 
.\ı. 1( 5.8.941 pazartasi ıünü saat 15 te Ankara Lv. imirli2'i 
l''1ıpı,0: da Yapılacaktır. 

tııı •dı reçen flln Ye saatte Sa. Al. Ko. mllracaatları. 
ahruk t 

a • Benzin, Mat<ina yaJları .., .... 
l\'Pal • A•k eri Satenalma Kemisyonundan: 
f.1 1 lırfı llhııaı a l.800.000 kilo odun alınacaktır. 
l\ap1ı Gıeo bedeli 216u0 lira muvakkat teminatı 1620 liradır. 
tlilt ;u~:r~la ihalesi 5.9.941 tarih cuma ıünü saat 16 dır. (Maraş 
lıtekıu . 11 binasında). 
•ıı1 erııı te\dif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel ko· 

Ş•rt "ermeleri. 
ve e ı. , 

<ia 0 - ~ vıaf her fÜn Ankara, İstanbul Lv. satınalma ıı.om11yon· 
• ôtıılehilir. 

Cu"'UrUk Muhafaza ~enel Komutanhlı 
2?so 1. ~•rkez Satmalma Kemlayonundan: 
P,qtl 

1,~re benzin pazarlıkla satın alınacaktır. 
• 

1
" 22 İ 'leli 0. .8.941 cuma günü saat 15 de Gümrük ve nhiaarlar 

&ıı iŞe 1 ~191 dahilinde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
l';ı~~lı •ıt tartname her ıün komiıyonda ıörülebilir. 
l ol tın Yapılacağı runkü rayiç fiyatı muhammen bedel olarak 
lerilınacak ve ilk teminat miktarı buna nazaran hesaplanacaktır. 

iaY<>ııtı belli tün ve saatte kanuni vesika ve teminat akceleriyle 
1 Qı~ 

llracaatıarı. 

I{·~· l\'Pıl •l'I Askeri Satı rtalma Komlsyonund•n : 
lıiııba~ zarfla 615,000 kilo tutuşturma odunu alınacaktır. 
lııtıışı llıen bedeli 18450 lira olup muvakkat teminatı 1383 lira 

l 
Ur. . ~.· 

'kı.:. 4·9·~41 perşembe ıünü saat 16 ea komisyon binasında ya,,. 
'Plcrin . . . . 

' 
0ııı teklıf mektuplarını ıhale saatındcn hır saat evvel ko-
1t•il·Vtrıncleri şerait ve evsaf her gün Kayseri komisyonunda lr. 

İidii . l•ta nb ul Em niyet MUclUrlU jUndf n: 
U~ rıyetilll· · · kı 1 • d k 11 l ~, ızın hizmet otomobili ile motosı el erın e u anı • 
beıız~tl•atı~ •lınaıasına ihlıyaç gösterilen azı 10000. çoğu 1800~ 
ttıned·ta_lık ıuretile ıhale günü olan 9.8.41 ıilnünde keza talıp 
Verilın~~'.01'.len eksiltmesinin bir ay zarfında pazarlıkla intacına 

lekıil ~Itır. 
t' etııı 349 1 9 41 1 - il t 15 te 1Yet b" • ira teminat akçesile 9. . sa 1 run 18a 
nrıatun:••sında kurulu komisyona şartnameyi iÖrmek içinde ş 3 

lllllracaatları. 

"•tt f: 
· •brikalar u. MUdUrlUIU Merkez Sat.nalma · 

tıııcnin . Koml•yonundan : 
<:ıns ve miktarı ihalenin Muhammen Kati Şartname 

gün ve saati bedel teminat bedeli 
Lira Lira Kuruş 

14 73.800 
14,30 48.960 
15 26.500 

9880 
7344 
3975 

369 
245 
133 

420 

dikti h l. H. K. Genel Merkezinden : 
Yıltaıxı:zı~laın~ Yuv.ıı talebelerinin çamllşırlarının bir sen.e mü· 

'-.t t . ucretı eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedelı 2200 
l. 1-i~~natı 165 liradır. ihalesi 5 eylill 941 cuma ıünü ıaat 

' ıenel merkez blnaıında )'&pılacaktır. 

malı dırlar. 

lstanllul H•va Mıntaka Depo Amirlillntlen: 
3 kalem tamirhane malzeme!Iİ ve takımı satın alınacaktır. 
210 liralık kıti teminatın Bakırköy Malmüdürlüğüne yatırılarak 

makbuzlarile birlıkte 2.9.941 sah günü saat 14,45 de Yeşilköy hııva 

ınıntaka depo amirlıfi satın alma komisyonunda bulunmaları. 
• 37 kalen muhtelif cins tamirhane malzemesi satın alınacaktır. 

ss2 liralık kati teminatın Bakırköy Malmüdürlüğ'üne yatırılarak 
maltbuzlarile birlikte 2.9.941 salı günü ıaat IS de Yeşilköy hava 
mıotaka depe amirliği satınalma komisyonuod:ı bulunmaları. 

* * 50 adet meşeden su fıçısı yaptırılacaktir. 
Kaıi teminatı olan 68 liranın Bakırköy Malmüdürlüğüne yatırıla

rak. 2 .9.94 l günü saat 14 de Yeşilköy hava mıntaka depo amirliti 
sahnalma komısyenuna müracaatları. 

Devlet Oemiryollar1 ve Llm•nlar1 lşletrrre 
Umum MUdUrlillUnd ~n: 

Muhammen bedeli aşa~ıda yazılı 2 liste muhteviyatı birinci nevi 
inşaat tuğluı ve Marsilya tipi kiremit ve mahyalığı ~.9.941 cuma 
günü saat 15 den itibaren sırasile kapalı zarf usulü ıle Ankarada 

idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işa rirmek istiyenlerin liste hizalarında yazılı muvakkat te

minat ile kanunun tayin ettiği v.esikaları ve tl!kliflerini ayni giln saat 
14 de kadar komisyon reisliğ"ina vermeleri lazım4ır • 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· 
darpa.şada Tesellüm ve Savk şeflitinden ve fakişehirde idare mağa
zasından dağ'ıhlacaktır. 

Liste Adı M. B. M.T. 
1 Tuğla 

2 Kiremit •e 
mahyalıtı 

Adet 
1.000.000 

500.000 
25.000 

15,000 Lr. 
31,750 • 

1125 Lr. 
231 ,25 • 

9arphane ve Damga Matbaası MUdUrlUiUnden: 
15.8.941 talip çıkmamumdan açık eksiltmesi uzatılan 900 lira 

muhammen bebelli 1500 kilo tu\kalın ihalesi 25.8.941 pazartesi srünü 
saat 15 de yapılacaktır. 

Taliplerin 67.~0 liralık muvakkat teminat makboz ve kanuni ve
saikle mezkur saatte idaremizde müteıekkil komisyonda hazır bulun· 
mnlan lazımdır. 

Şartname ve mühürlü nümune için her gan müracaat olunabilir. 

Mara' Askeri &atlnlma Komisyonundan: 
Kap•lı zarfla 1500 takım palaska kayı~ı alınacaktır. Muhammen 

bedeli 15.000 lira olup teminatı 1125 liradır. 
Kapalı ıarfla ihalesi 5.9.941 c~ma günü. saat 16 dadır. 
isteklilerin teklif ıaektuplarıoı ıhale saatındeo bir saat evvel Ko. 

na vermeleri 
Şartname 

rörülebilir. 

ve evsaf Ankara, İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. 

D. D. Yollerı l~let!'ft~sl U. P.•U:IUrlU~Umle!"I: 

larında 

Muhammen ltedeli 3225 lira olu 86000 adet muhtelif ebatta sür· 
öf ve serpantin boruları için Amyantlı bakıl rondela taahhüdünü ifa 

!demiyen müteahhit nam ve hesabına 29.8.941 cuma fÜnü saat 10,45 
de Haydarpaşada ıar bi.ıası dahilindeki komisyon tarafından açık 
eksiltme usulile satın ahnacalrtır. 

Bu işe girınek istiyenlerin 241 lira 88. kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiti vesaikle birlikte ekııiltme günü saatine kadar 
Ko. na müracatlım lazımdır. 

Bu işa ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta

dır. 

levazım Amlrllll Satlnalma Kemlsyonundan 
Cinsi 

Büyük kazan 
Küçük kazan 
Büyük süzgeç 
Saplı tas 
Kepçe 
Yat tavası 
Karavana 
Bakraç 

Bakraç 
Aş kabı 

Aş kabı 

Miktarı Adet 

150 
122 
542 
25!1 
302 

1378 
4680 
1971 

1829 
21604 

100066 

Aıkabı 33479 
Aşkabı 4239 

}(üçülc aıkabı 4572 

Y 
" 

da yazılı 14 kalem bakır edevatının bakırı ciheti askeriye• u arı 
1
• • • , __ 

d ·1 eku -zere kapalı zarfla ima ıyesının eıuiltmesi 8.9.941 pa· en verı m l 
· - ü saat 15 de Tophanede stanbul levazım amirli~i utın 

zartesı gun İ r - . . h . b d r 
alma komisyonunda yapılacaktır. ma ıye ucretının ta mın e e ı 
42766 lira 40 kuruştur. ltk te~inatı 32.07 lira 48 kuru!tur. . 

isteklilerin kanuni vesikalarıyle telr.hf mektııplarını ıbale uatınden 
b' saat evvel komisyona vermeleri. 
ır E.vaaf ve numuneleri ıartnamesl komiıyoDda iÖrlllıbilir. 

lstanbul Hav Mıntaka Dapo Amlrllllnden: 
28 kalem tamir takım ve ıılzemesi satın alınacakt;r. 
260 liralık kati teminatın Bakırköy Malmüdtirlüfüoe yatmlarak 

makbuzlarile birlikte 2 9 941 salı günü saat 14,30 da Yeşikiy hava 
mıntaka dı-po amirliti aatın alma komisyonunda ltulunmalrı. 

* * * 
Vagon su sriltlimü, IU kovası, kapaklı faraş, küllük ltoşaltma kabı 

ve çöp maşası ahnacakrır. Bak :D. D Yolları ili nlarına. 

~rzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Çanakkale A•keri Satm•lma Kemlayonunllan : 

Beher kilosu 60 kuru~tan 19.600 lcilo koyun ati kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. ihalesi 28.8.941 Perşembe l'İloil saat 12 tfa 
Çanakkalede Askeri Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliblerio 
kanuni vesikalarile teklif mektublarını ibal• saatinden bir aut evvel 
Kemisyona vermeleri. Tutarı 11, 7'0 lira, ilk teminatı 112 Jirafiır. 

Çerlu Askeri Satlnalma Komisyonundan: 
40,000 kilo sıfır eti pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi 25.8.941 

pazartesi günü saat 15 de Çorluda askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İlk teminatı 12:.W liradır. Evaaf ve şartnamesi komisyon
da görülur. Taliplerin belli vakitt~ komisyoo11 ~elmeleri. 

D. 8eyazd A•k•ri S tınalma Kemtsyenunllan : 
230 bin kilo fasulyesine isteklilerin verdiA-i fıyat pahalı görül.ıü

dil~ünden pazarlıkla alınacaktır. 

Muhammen bedeli 80500 lira ve ilk teminatı 5500 liradır. 
Eksiltmesi 8.9.941 pazartesi günü saııt 15 de komisyonda yapı

lacaktır. 

Ekıiltme isteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuxlariyle ko· 
misyona müracaatları. 

.Ankara V• llllinllen: 
E.timesgut sıhat merkezinin 2 l. 5. ~42 sonuna kadar ihtiyacı olan 

senelik ekmek, et ve dıger bilOmum erzakına talip zuhur etmo~U-
2'inden ilan müddetinin bır hafta temdidiyle 29. 8.941 sah saat dok· 
uzda ihale edilecetinden isteklilerin vıliyet sıhat müdürlüğüne ıaüra· 
caatlaaı. 

(DEVAMI DORDONCO SAYFADA) 

··- - ··· - -- ---
~DEV l ET ·o EM i RY OL LA R 1 v ~ ti MA.N lA R 1 

. . . . - . 

151 f. Tr. r. r: -. ı:-l f\ ' :-- ı-- '' ',.. '"'' Ur: Ur• DE l'j _ . , . i L ut r, ~ Lı , ı • !.. r\ ı u ı i ~ u i 11 

Muhammen bedeli (60:>0) lira olan ~00 adet varon ıu gü~ilmü, 
500 aset yassı küçük su kovası, 500 adet kapaklı {ıraş, 500 adet 
küllük boşaltma kabı ve 500 adet ta çöp maşasından ibaret vaıon 

:tatbirat malzemesi (8.9.1941) Pazartesi fİinii saat {15,30) on beş 
buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindtki Komisyon tarafından 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (450) liralık muvakkat teminat, kanu· 
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı fiin 
saat (14,30) on dört buçuğ'a kadar Komisyon Reisli~ine vermeleri li· 
zımdır. 

dır. 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dafıtılmakta• 

1 (7374) 1.4 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve TiJnel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1.- Muhtelif cins izole tel mektupla teklif istemek suretila satın 
alınacaktır. 

2.- Muvakkat teminat maktuan 2408 liradır. 
3.- Teklifinin levazımdan parasız tedarik edilecek şartn amesia· 

eeki tarifat• uygun olarak 6.10.941 pazarteıi günü saat 17 ye kadar 
Metro naınnın 4 uoc.ı kııtınd .. ı;:i le.ı.ızı..ıı müdürıtlğu:ıe makbuz multa· 
bilinde verilmiş olması li:tımdır. (7377) 

İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 
Tahm. bed. 

611 75 

209 25 

559 00 

190 00 

1585 00 

İlk tem. 

45 89 

15 70 

41 93 

14 25 

118 88 

Konservatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için 
alınacak muhtelif cins yaş sebze. 

Konservatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için 
alınacak makarna, nişasta, un, pirinç unu ve 
irmik. 

}(onservatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için 
alıoac~k zeytin yatı, sabun •e ıoda. 

Konservatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için 
alınacak 500 kilo süt ve 300 kilo yo2urt. 

Konservatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için 
alınacak sadeyat, tereyağı beyaz ve kaşar 
peynir. 

2100 00 157 50 Konservatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı içia 

552 20 

800 00 

alınacak 3500 kilo kızılkaraıoan eti. 
41 42 Fatih hayvan hastahanesi ve ıuabat Veterlııer• 

leri için alınacak ecza ve levazım. 

60 00 Temizlik amelesinin iaşeleri için alınacak 5000 
kilo patateı ve 3000 kilo sofan. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukanda yazılı mub4 

telif mnad satın alınmak üzre ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuı· 
tur. Şartnameleri Zabıt ve Maamelit Müdilrlilfil kale~i~de fÖrillebi· 
lir. İhale 25. 8. 94 L pazartesi gilnil. saat 14 de Daımı Enciimende 
yapılacaktlr. Taliplerin ilk temina.t m_akbuz _veya mektupları ve 94.1 
yılına ait Ticaret Odası vesikalarıle ıbale a-unü muıııyyen saatte Daı• 
mi Encümende bulunmaları. (6845) 

lmtiyu Sahibi ve Yuı lıleri Direktörü: lSMAlL GlRlT 
Bualdıı• r•• ••MU••k•.. llatllaaS1r. l1tuk1 
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ESKi FEVZİYE , Acfjudications au Rabais 

LiSESi Conatructlona-R6paratlon-Trav ... Publlca-Mat6rlel de Con•tructlon·Cartographle 

T rav. medificatioo i la batisse du Defterdarat lst. Pli cuh. 28341 12 2126 - Defterderat lst. 
Conıtr. maiıoa penale au ehef Jieu tiu vilayet ci'Er- Pli caeh. 51151 05 3807 55 Dir. Trav. Pub. Erzincan 

17-9-41 15 -
5-9-41 17 -

' YATILI 1ş1 K 
YATISIZ 

Nışınta4ında Karakol karşısında 

Ana - ilk -Orta v Lise kı ımları vardır Su • 
zinoan (cah. oh. 256 P) 

Cenıtr. appartemeotıı pr ouvriers i Nazilli ainsi 
111ue routeı, canalisatiens et install. ti'eau (cab. 
ela. 16 L.) 

• 306513 04 16050 - Dir. Gfo. Sumerbank 
Türkiyenin en eski hususi lisesidir. Kııyıd ve tecdidi kayıd ~ 

1-9·41 16 - •'-•h•er_g.ün-m•ü•r•ac•a•a•t•c•a•il•eb•i•li•r•. T-ar•i•fn•a•m-e isteyiniz. Telefon: SOS 

Conıtr. pavillonı pr ouvrien a Kayseri ainsi que 
routeı, canalisations et install. d'eau (cab. eh. 
:24 L.) 

Repar. bitiase ceole 
• debareadire a Burgaz 

Const. au salon de cenference tlu Lycee Atatürk 
deı fauteui)ı {ixes, SCeoe, plancher CQ bois et 
rideau tie cin~ma (cah. eh. 52 P.) 

Rcpar. 1-ltisse ecole secondaire i Çatalca 
lnıtallatioo d' eau 
Cooıtr. toit Statieo st!kction 

Publique 
Pli cach 

> 

Publique 
Publique 

481892 96 

2499 14 

20610 -

2877 34' 
1768 80 
2197 25 

23100 - .. 

187 4'9 Dir. Institut Jeunes Filles Nişan tas 
Dir. Gen. Voieı Marit. Etat 

1545 75 Ministere Trav. Jl>ulıt. Anlc. 

216 - Bir. Trav. Pu9. lst. 
13l 66 Com. Acb. Min. Def. Nat. Anlc. ' 

Vilayet Anlc. 

Protlulta Chlmh11uea et Pharmacout111uea-lnatruments Sanltalre&·Feurnlture pour He111taux 
Vaaeline veritaltle eu artificielle Gre i gre 180000 - 10500 - Com. Acb. Mio. Def. Nat. Ank. 
Preduita pharmaoeuliques, instrr meots medicaux 

articles de paneaaent (ai) 
Oxyde 4e fer: 15 t. 
Produits pharmaceutiques: 131 lots 
Ampoulea: 14' lots 
C•tcut de 2,5 m/rıı. N. 00: 58 beiteı, id N. O: 

100 boiteı. - id N. 1: 908 boites, id N. 2: 
500 boites, iti. N. 3: 300 boiteı, ic. N. 4: 
700 boites 

et 3700 -

Pli cach ,000 -
Publique 1950 -

> 1100 -

E16ctrlcit6·Gaz·Chaffal• Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
Traoteur marque Kartelptller anc pieces de re- Gre a rre 

chanre: 1 p. (aj.) 

Hôp. Rerional Balıkesir 

S. A. T. de Gaz a Air Ank. 
450 - Hopital Nümunc Ank. 
146 25 • 

82 !>O > 

- - Com. Ach. lnteod, Milit. lzınir 

'.l7-1-41 16 -

5-9-4'1 16 -
25-8-41 14 -t 
11-9-41 15 -

9-9-41 15 -
6-9·41 11 

ıı-9-4ı ıs 30

1 
6-9-41 11 30 

22-S-41 15 -

..., ... 1 

5·9·41 
5-9-4'1 
5-9-41 

15 -
15 -
15 -

23·8-41 10 -

Diverıeı ıortea de fil iıole 
/ 

2408 - f>ir. Gen. ı,.,ı. d'Electr. 
T. T. lstanbul 

jusqu'au 6-10-41 17 -

Hablllement • Cheua•urea • Tlaaua • Culra . 
Hablt de travail: 3000 p.· touloum: 22000 p. (Cab. Pli cacb. 175000 - 19000 - Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. Caisse 

eh. 2 L.) (rectif) H.paşa 
Bottines: 4315 paireı du type Beykoz Gre a rre la paire 9 25 5985 - Com. Ach. Mil it. Er:aurınm 
Couverture CD laine: 2500 P· Gre • rre la p. 10 - 3750 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Etoffe: 20000 m. (Cab. eh. 667 P.) Pli cach. 118400 - 7170 - Dir. Gen. P.T.T. Ank. et lst. 

Traveaux d'lmprlmerle - Papeterle • Fourniture de Bureaux 

lmpre11iın et uliure d'impriaaes, relevee, volumes Publique 4200 - 315 - Dir. Foretı lst. 
et reıiıtres, le papier et les cartens pr. cou· 
vercıılea a fournir par le depôt de fourniture de 
bureau du Miniıtero des Financea 

5-9-41 15 30 

23-8-41 11 30 
28-8-41 11 -
5-9-41 16 -

5-9-41 15 -

Impre11lon billets d'autobus: j000 p. Gr6 i rr6 
Machine i ecrire de polycopie Pelican Ratafix Uni· Gr6 a gre 

vers 60 fonctioooant a l'electr. et iı la main 

Muoicipalite Traazen Mardi et ventiredi 15 -

lmprHıion d'Oblirationı aveo leurı r6ıerves do 50,0 Publique 
59325 p. 

Tren•port • Charıemont - D6chergoment 

Trınsportı 

Combuatlble - Carburant • Hulle• 

Cokaı 200-250 t. 
Boiı d'ormeı 16Q-200 thekiı 
Boiı d'allumare: 615 t. 
Benziae: 10-18000 Utres (aj.) 
Semi-coke: 90 t. 
Chatbon de terre marfnlavie: 125 t. 
Huilo pr. moteur: 50 t. 
Mazoııt: 600 t. (Cab. eh. P. 369) 
Benıı:ine: 153 t. (Cah. eh. P. 245) 
Huile minerale: 88 t. (Cah. eh. 349 P.) 

Dlvera 

Repar. motorboat No. 5 
Fabrication outillage en cuivre 14 lota 
Broc a eau pr varon: 500 p. • ıeau a eau pelit et 

plat: 500 p.• pelle avec couvercle pr recevoir 
lu balayures: 500 p. • reciplent pr les cendres 
4H cendriert: 500 p.· pince pr ordureı: 5000 p. 

Coınpresseur aveo accetsoircı 
Divera articles de couture: 11 lotı 
Capıules Buranda: 163000 it. 
Crochets pr. gourdes: 170000 p. 
Ruban pr. ıuıpeoıion do fusil de 27 m/m: HOOOO 

p. id de 20 m/m pr. lier leı capoteı: 4'0000 P• 
Caoavas: 2800 m. bouclet: 2000 p. plomb pr. ca· 

cbeter 10 k. • ficelle: ~5 it. - corde pr. ballea 
70 k. 

Enlevement de la toile clr~e ıablonneuıe H trou• 
• not ıur leı toitı dea baorır1 a Küçilkçekmece 

et pose do raborroid en lo clouant avec doı 
iM1uıtte1 

Publiquo 

Publique 
> 

Pli cach. 
Gre a ire 
Publiqae 

• 
Gre a rre 
Gre i rre 

> 

> 

Poblltaue 
Pli cach. 
Pli cacb. 

Rublique 

Gre a rre 
> 

• 

> 

790 -

2000 -

9450 -

4'700 -
870 -

18450 -

24'34 58 
2281 25 

40000 -
7380.ı -
48960 -
69660 -

1607 -
42766 .fO 

6000 -

850 -

13600 -
31700 -

2000 -

1636 80 

130 51 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 28·8 41 14 -

150 - Ministere Finances Ank. tt Depôt des 5-9-41 
lmprimes d'lst. a Dolmabahçe 

708 - Etabtisseaıent Ventes et Distributions 1-9-41 
de Charbon de Turquie 

352 59 Dir. SOrete lıt. 9.9.41 
64 15 • 9-9-41 

1383 75 Co•. Ach. Milit. Kayseri 4-9·41 
340 - Dir. Sarete lst. 9-9-41 
182 60 Precureur Cen. lıt. 5-9-41 
181 10 • 5-9-41 

6000 - Com. Ach. Command. Mil. 1.t. Fındıklı 25-8-41 
9880 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 28-8-41 
7344 - > 2s:8-41 
9464 - • 1.9.41 

120 53 Oir. P. T. T. lst. 8-9-41 
3207 48 Com. Ach. lnteod. Milit. Tophane 8-9-41 

450 - lere Exploit. Cb. Fer. Etat H. paşa 8-9-41 

63 75 Municipalite E9kişehir 26-8·41 
C.A. lotend Marit Kasımpaşa 23-8-41 

• 23-S-41 
1020 - Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 2·9-4\ 
2377 50 • 2-9·41 

300 - Com. Ach. Prot. Forct a Demirkapı 26-8-41 

14 -

15 -

15 -
15 -
16 -
15 -
15 -
15 -

11 -( 
14 -
14 30

1 

10 30 f 

ıs -1 
15 -
15 30

1 

15 -
10 -
11 _f 

14 30i 14 -

ıs- · 

245 52 Com. Ach. Milit. Maltepe do Topkapı 27-8-41 15 -

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

To111k•pı Malto11eslntlekl A•kerl Satınalm• K•·d'~ 
l. ;o 

Pıızarlılcla 600 ton saman alınacalctır. Samanın dökme ha ıP 
her kilosu 3 kuruş tuta•1 18000 liradır. Sıımanıo balya halinde 
kilosu 3 kuruş 75 satim tutarı 22500 liradır. Saman balyasınıP 
ciheti askeriyeden verilmek şartile beher kilosunun fiyatı 3 kurO 
santim, tutarı 20400 liradır. 

Evsaf ve hususi şartlar Topkapı • Maltepe askeri s.ahn alııı• 
misyonunda giril le bilir. 

llac lhalesi 25.8.941 pazartesi rünü saat 10 da yapılacaktır. 
lsteklilerin kati teminatlarile komisyona müracaatları. A 

o' iıı • * • Pazarlıkla 200 ton bulfur alınacaktır. Beher kilosunun ııı ._h 
men fiyatı 22 kuruş ve tutarı 44,000 liradır. ~kı 

Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde ukeri satın 1 

komisyonunda görülebilir. 
ihalesi 26.8.941 tarih ve Salı i'ÜnÜ saat 

da yapılacalctır. 
Kati teminat 6600 liradır. 

ııı 

•*• Pazarlıkla 15 ton pirinç alına~aktır. Beher kilosunon aıuh• ~c 
fiyatı 48 kuruş ve tutarı 7200 liradır. 

Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepe askeri satmalıu• ~ 
yonuoda rörülebilir. 

ihalesi 26.8.941 salı rünü uat 15 de mezkar kotDisyond• 
lacaktır. 

Kati teminat 1080 liraaır. 

lstanbul Bölge San'at Ok"lu Arttlrma 
ve ihale K.omi•ron.andan: 

Nevi Miktarı M. Bedel Eksiltme lllt Tem. 
Kilo .l\.u. S. T. K. S. Li. Kş. t ıı 

Ekmek 35000 12 2.> 29.8.94! cuma s. 14 3:ll ~o j ~ 
İstanbul .Bölıe San'at Okulunun 941 Mali yılına mabıuben .ı 

1 
-

tos 941 tarihınde eksiltmeye konulan ekmcfuıın ih.de muddetı 'rı it 

uzatılmıştır. E.luıltme Caa-aıotıunda Yüıtıek Mektepler Muh•5e ~ t 

~inde yapılacaktır. istekliler ·rıcaret Od11ının 1941 yılı veJ' 
ibraza mecburcılur. 

Çanakkale Askeri Sabnalma Komisyenuntlar1: 

A~atıtia miktarları yazılı samanlar 8.9.941 a-unü saat 14 °' 
larında yazılı şekillerde eksiltmeleri Çanakkalede askeri satı0•1" 
misyonun.ta yapıla.caktır. Kapalı zarf olanların ıhale saatıııciel' 
saat evvel kanuni vesıkalarile teklif ıneKtuplıarıuın koınıayoıı• 

meıi, açık eksiltmeleri için belli ıaatte ı..omısyona i'Clmeleri. 
1
, 

1 ~ 
Miktarı Ton Tutarı Lira fewınatı Lıra lhal• ~e I 

132 5280 3Y6 Kapalı ı:•~ 
55 :ı!'.lUO l~:> Açık e1'11 

I 
264 1056U 792 Kapalı ı•r1 
616 24640 li48 Kapalı ı:•~ 1 

88 3520 294 Açık ekt' I ~ 
319 12760 9:>7 Kapalı ı•' 1 
220 b800 660 
331 13240 99J 

Maraş Aakerl Satlnalma Komlayonun.tarı' 

Kapalı zarfla 1.125.0:>0 kilo kwru ot alınacaktır. Muhaoıoıt1k 
deli 56250 lira muvakkat teminat 4218 lira 7 J kuruştur. J 

Kapalı zarfia ihalesi 5.9.911 tarıh cuma ıüı.ıü saat 16 d• 
Maraş askeri şubesi binasındadır. ~ 

İsteklilerin teklif mektuplarını ihale aaatioden lıtir ıaat ev' 
misyona vermeleri. 

Şart ve evsaf her gün İstanbul Ankara levazım 
komiıyonlarında görülebilir. 

.•,. Kapalı zarfla 937.008 kilo saman alınacaktır. Mob 
bedeli 23425 lira ~uvakkat teminatı 1757 liradır. 

6 1 Kapalı zarfla ıbaleıi 5.9.!141 t•rıh cuma günü saat l t' 

İsteklilerıo teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat e~; 
na vermeleri. Şartname ve evsaf İstanbul. Ankara Lv. aı:ııirl• 
Sa. Al. K. da i'irülobilir. 

* * • Kapa.it zarfla 360,000 kilo s12ıreti alınacaktır. Mııl'' 
bedeli 97200 lira muvakkat teminat 7280 liradır. 

Kapalı zarfla ihalesi 5. 9. 941 cumıı 2ilnü saat 16 dır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinde lııir saat evvel 

vermeleri. 

Şatname ve evaaf İ&tanbul, Ankara Lv. A. Sa. Al. J<O· 
görUlobilir. 


