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YıQcıların itirazları 
Yat fiyatları yaf tacirlerinin 

itirularını mucip elmuıtur. Aı· 
maaltında lııulunan bir kaç yat 
taciri mıntaka ttcaret müdftrlil· 

' 2'üne verdikleri !tir iıtidada, 
'frab:ıon yafına 120 kuruş top· 
tan fiyat kenulmasına itiraz et
mişlerd. r. Y af tacirlerinin iddi
asına röre, To llzoncfa ya2' fiyat· 
ları 11~ kuruş ol4utu aalde, ıeh
riaizde 120 kuruşa satılmuına 
imkin rirülemeaektedir. 

Manisa üzüm &ergisi 
Manisadan bildiriliyor: Yurdu

muzan belli baılı ihracat malı· 
ııallerinden ve relir menDa-
lardan birini teıkil eden çe-
kir.ielcaiz bümiin memleket aahi
linde ıüriimünü arttırnıalc mak
sadiyle her yıl eltlufu ıibi bu 
yıl tla Manisaaa bir ibüm ıerıi
si açılmıştır. Sergi 20 t.ylüle ka
dar denm edecektir. Bu müna· 
ıe8etlo yaı ve kuru üzüm ile sı
ra aatışı için Manisa istasyonun
.la ghel bir pavyen kurulmuıtur. 
Ür:üm bayramı da ciiter yıllardan 
dalaa reniş bir pNflamla 8 ey· 
lülde kuthınacaahr. 

T ehumlukların el~ıR çıkı
rılmam1Sı için bir timim 

yapıldı 
Ziraat Vekiloti Toprak Mah· 

ıulleri Ofisinin ajaııaı bulunan 
yerler.le çiftçilere ellerinde mev
cut tobumlaklarını elden çıkar· 

ma .. aaı hakkında viliyerlere ltir 
ti•iın göndermiştir. Bu timim• 
ıöre, bir kııı• çif tıiler Toprak 
Mahıulleri ofiıi tarafından te
bamluk olarak kendilerine terke
dilen bııbubatı ileride ihtiyaç 
ı&,tererek tohomlulc alırım Dmi
tiiyle ellerinden çıkarmaktadır. 

Tolaumlukları ellerinde bırakılan 

çiftçilere Vekaletçe tebualuk 
yardıaında buluaulmıyıuktır. 

Piyasayı kontrel 
Belediye iktisat MtdnrlilA-0, 

teıkilitının, h•m piyasayı liaba 
aılu kootrol eaebilmeıi hem de 
ihtilc&rla mücadele işlerinde Mü
rakelle lt\rosuna !tir yardımcı o
labilmesi için geniıletilmeal ka· 
rarlaımııtır. Yeni kontrol me
murları alınacak ve !tunlar daial 
surette piyasayı mürakebe altın· 
ıia ltulunduracaldardır. 

Çimentı fiyatları 
Fiyat Mürakelte lürosu toptan 

ve perakende si•ento fiyatlerini 

tea.,lt e4ecektir. Kentli namları
na çimento alan tüccarlar komiı
yonun fiyatı üzerinden satış ya· 
pacaklardır. Ayrıca halka yap1-
lacalc sataılar için tie perakende 
fiyatlar tHbit edileoektir. 

Hariçten keten kumıtı geldi 
Son günlerde hariçte ı ıehrimi· 

ze keten kadın ve erkek kumıı
ları gelmiıtir. 

Fıyat Miirakabe komiıyonu, bu 
kumaşlara azami aatıı fiyatı ko
yaoaktır. 

JAZARTESl 

HER GON ÇIKAR iKTiSADi, MALI, TICAlll YI! ZiRAi 

GAZETESİ 
ve Müteahhitlerin 

Ank. Lvz. SAK 
K. et 185' 
Hapaa 1874 • 
Ayva, viıne ve kayısı reçeli 1859 
Köaele 1877 

Ank. Jandarma Genel Komut. 
SAK 

Yataklık bc:ı 1862 

Ankara V alıliği: 
Elr.melc, et v. • · 1875 

Ankara Belediy•sİ: 
Bau:ıi u. 18'6 
K• ot 1865 
Yal inı . 1865 

Aık. Fabrikalar U. Müd.: 
Elektrik iapit baılıtı 1870 
Bor yatı 1870 

, Grafit peta 1870 
Cevi:ı tomrutu 1870 
Haki reakt• ketem kumaı 1870 

Bolu Valiliği : 

Troıuar inı. 1872 
lliç 1872 

Çorlu Ask. SAK,( 
Süt J873 

ı Sıfır eti 1864 
Nohut K. fuulya ve toı. ıaker 

Makarna 187' 

Dahiliye V ekAlet i: 

1175 

Defter, cetvel ve ilmühaber ler taltı 1175 

Demirkapı Orman K:oruma Müd. 
Ambalaj malı:emHİ 1876 

Deniz Lvz. SAK.: 
Dokuma ltui 1174 
Ki .. le valr.eta ve aıeıio 1175 
Nahut 1863 

U. D . Y otları: 
Balut 1861 
Kamyau. kıralellmuı 116S 
Kireç 11165 

Diyarbakır Ask. SAK.: 
İoıut yap . 18'4 

Emniyet U. Müd.: 
Fetio 18'1 

Erzurum Aık. SAK.: 

liadeyetı 1177 
Eua nakli 1861 

Erzincan Aık. SAK.: 
Saman 1162 

Fiat listelerinin asılması 

Bir müddet için geri 
bırıkıldı 

Fiyat aarakabe llüroıu llllttın 
ticarethanelere asılması tekarrftn 
eden fiyat listelerinin talikini bir 
aütldet için tehir etmiıtir. Buna 
,.ı.ep fiyat tayisıi ve narha tabi 
tutulmuı •iinaıip ıılrGlen IDazı 
maddelere henilıı: fiyat vazedile· 
aemiş elmasıdır. Zeytinyafı •e 
peynir fiyatları aa Dil meyanda
dır. Kemisyon, yarınki ve per· 
ıemlte 1ankü içtimalarında bun-
ları da ikmal edecek YO bantlın 
sanra fiyat liıteleri. aıılaeak.tır .. 

Her ticaretbaneaıa kentiı ıı 

1 

Eskişehir Belediyesi : 
KOTnprıuör ve teferruatı Ul7' 

Ezine Ask. SAr-.. .: 
K. •t 1853 

Gümrük Muhafaza Genel Komut.: 
Melltuaat 1863 

Hadımköy Ask. SAK.: 
K. at lll59 

Harita U. Müd.: 
Saıun n K. ot 1872 

İnhisarlar U. Müd.: 
Lhtik c;iame 1866 

lst. Komut. SAK.: 
Saman 18'2 

lst. Vakıflar Direk.: 
Ekmek ve aadeyatı 1163 

lstanbul Belediyeıi: 
Diikkia ve ev eakulırı 1177• 

Kırıehir Nafıa Müd.: 
Ekmek 1172 

Konya Orman Müd.: 
Ç am kereıte 18'7 • 

Malatya Akçadağ Köy 
ıü Müd.: 

Enstitü· 

Y emiı ıiit ve yoturt lll68 

Maraı Ask. SAK.: 
Kuntlura ve yemeni 18'0 

M. M. V. SAK 
V eteriaer ecıe 1864 
Şarj elektrojen aurubu 1174 
Filim kontaka fototraf makineler i 

1874 

Nifde Vilayeti: 
Tıbbi HU 1170 

Nifde Aık. SAK.: 
K . ot 1166 

Seferibisar Belediyesi: 
Eılli tlemir ıu ltaruıu 1868• 

Siirt Ask. SAK.: 
O t' uo 18'7 

Tophane Lvz. SAK 
Şapka ve kordon 1174 • 

için 

Odun, meıe kömirü ve fırıa eduu.u 1174 
Kaoavi9a 18"4 

Tekapı Maltepesi Ask, SAK 
Bulrur 1870 
Pirinç 1175 

10 dan fazla Yer il Mallar 
Pazarı açılıyor 

Sümer8ank tarafından bazırlıkla· 
rı yapılmakta elan Anacelunun 
ltirçek yerlerinde açılacak yeni 
yerli •allar pazarı ıultaleri, Cum
huriyet Bayramında merasi'Dle kü
şat edileceklerdir. Bu suretle Ana· 
cfoludaki vatantlaılar muhtekirlerin 
elinden tamamftn kurtarılacak ve 
ltiltftn yerli mamul!t d<'trutian do
fruya kendilerine ucuza aatılacak
tır. Yeni ıubelerin adedi 10 tlan 
fazlatlır. Çotu ıark vilayetlerinde
dir. 

Mahrukat 

Blok 
Yerli depoda 

Krible 
Yerli depoda 
Eouebi • 
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iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi , 

No. 52 Hunsl Daire 

İLAN ŞARTL.ARI 

ldarehanemizde ıörüıülür 

Telefonı 49442 

Poıta kotaao No. 1261 

~ -~ 

meslekT Organıdır 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Çorum Defterllarhlınttan: 
Maliye tiaireıi ittihaz: edilecek elan lanktıaet konafı yanııada ceıı:a 

evinin tamir ve tadilitı 21 afustes 941 perıe•lte glnü ıaat 14 4e 
ihale edilmelc ilzere açık ek,iltıaeye kenul••ıtur. 

lıin keşif bedeli 2338 lira 31 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 174 lira 77 kuruştur. 
Bu iıe ait evrak şunlardır: 
A - Mukavele projesi 
B - Keıif cetveli 

C - Bayındırlık işleri renel ıartumesi 
D - Yapı itleri umumi fenni 1artnalll&1i 
E - Ekıiltae ı:ırtnameıi 

Bu evrakı her filn defterdarlık ıaakamantla ıörillellilir. 
Taliplerin muvakkat teminatlarının mal sandıfına yatırılmış elması 

ve ticaret odaaı vesikasını ibrazı şarttır. 

Tamiratı yapmağa tali, elanlar yakarda yazılı rün ve saatte def
terdarlıkta müteşekkil komisyena atlracaatları ilin olunur. 

K•r•e rl •ıet1ıreelnllen : 
Liıe yanıudaki çeş•eclen Talu cadtleaine kadar olan 2130 lira 

keşif bedelli kaldırımın tamir işi açık eksiltmeye vaz: edilmiıtir. 
Muvaklcat teminat 159 lıra 75 kuruştur. 

Taliplerin 29.1.941 cuma ıünü ıaat 14 de eksiltmeyi yapacak elaa 
Belediye encümenine ve fazla izahat almak istiyenlerin baı kitabete 

ı •ilr•caatl•n ilin olunur. 

l Krıyaeri Tayyare fabrlka&ı &atmalma Kemiaronundan: 
1 P' abrilca rarnir:onu aıhilinde bir adet ekmek piıirrne furunu yaptt-
rılacalttır muhammen ltetieli 3110 li ·a 92 kuruıtur muvakkat teminatı 
23.f liradır . 

Açık eksiltmeıi 2.9.941 aalı gilnli saat 10 da yapılacaktır. Talip
lerin belli gün ve saatte maliyeye yatıracakları mnakkat teminat 
makbuıı:larile komisyona •Üracaatları Ye ıartaame projaıi mHai aa•a· 

nında her fÜO ltomiıyondan Ofrenilir. 

Pınarba'ı Mal MUtllrllGUnllen: 
563 lira 80 bedeli lleıifli ı-ına. başı k:ızaıı u 976 lira 6 t kur111 

bedelli keşifli pıızarviran nahiyesi hükümet kooaklannın ••iratı açık 
eksiltmeye konulmuıtur. lhaleıi 27.8.941 rila6 ıaat 16 •• pınarbışı 
malmildürlütünae yapılaoaktır. Taliplerin °o 7,5 teaiaat •akbaıı:larile 
birlikte ihale rilnü kemiıyona müracaatlar!' ilin ol11aur. 

lz111lr ••l•dlrealnllen : 

Karşıyıka-loıtanh mevkiiatie umumi beli yaptırılması fen itleri 
mildürlü~iinde lcı kt ıif ve ıart n allle ii vc çhıle açık eks ıltıatyı: konul· 
muıtur. Keıif bedeli 892 lira muvakkat teminatı '6 lira 90 kuruıtor • 
Taliplerin teminatı atleclen evvel iş 9anlcaaına yatırarak makltoır.larile 
ihale tarihi olan 5.9.9.f 1 cuma filnl aaat 1' da Heüaeıae milraeaat• 
ları. 

Siyasal Bllgller Okulu MGllayaat Kom!eron11ndan: 

Siyasal 8ilriler okulunda penoerelerin dış satıhlarına yaflı boya 
ıtirlUmesi ve hedeıı terbiyesi salonunun damında kabaran rebereitlerin 

tamiri ve emülzer cılisı itleri açık eksiltmeye konulıauıtur. 
Bu iılerin keşif Dedeli 1440 liradır. lllıt teainatı 101 liradır. Ek· 

ıiltmeye yapı iş leri umum müd ürlüfilnaen ehliyet VHikunu hais elan 
lar ıirebilecektir. 

Eluiltme 8.9.941 pnarteıi ıaa t 15 te Ankara Mektepler aullue
beciliti binasında yapılacaktır. Fenni ve itlari ıartaa111eler her ıiln 
mektepte l'Örülebilir. 

. 
Toplmpı Serarı MUzeel MUllUrlUIUnllen: 

Keşif bedeli Muvakkat teminat İhale tarihi 
Lira K. Lira K. 

-----------1751 06 131 33 

• 

mevzuuna .ı.alail maddelerin fiya
tını ilin otmesi eaaı tutulmuı
tar. Kasaplar et, bakkallar bakka
liye , manifaturacılar nıanifatura 
efYasının fiyatlarını ilin etlecek
tir. F alcat umumi piyasa yerleri· 
ne, çar~ılara cia her nevi eua fi
yatlarını ihtiva e_de_n listeler asıl
•••ı tekarrür etmıştır. Bunlar tram-

Marinlue 

Yerli botakerde 

depoda 

Tuvönao 

JlJ ~ 
IS 2S 

Fatihte Fatih türbesi oivaranda ke~fi maoiltlace yaptırılacak 
ltekçi edası münakasa ile 10.9.941 çarıaaılta l'Üoil ıaat en lteıte 
ylksek mektepler muhaHbeoilitintie milt•ıekkil kemiırontia talibine 
ihale etiilecektir. 

Taliplerin ihaleden evvel ketif ve ıartnameyi tetkik etmek here 
Topkapı aarayı mllzeal mtldtırliltiia• mlraeaatları. vay direklerine . büy_ilk. günlerde 

aaılan üç kiıelı Yıtrıalerde Öf 

ıaubt•lif liste hali11cle asılarak hal
kın rözü önüne konulacaktır. Bu 
ıuretle hallcın aldan111aıına mey· 
dan verilmiyecektir. 

Her liıtenin üıtündo fiyat mu· 
rakabe şikayet merkezlerinin nu
maraları ._ulunacaktır. 

Yerli deP9<ia 
• boakarda 

Kok 

Yerli fabrikada 
Karank 

Shaikok 

Yerli cbııpoda 

- - uoo 
94Şi 

- - 23!0 
- - 23SO 

- - 2l50 

Mllll Sararlar MUdUrıaıantten: 

Milli ıaraylardan leylerlleyi sarayının bavuıı:lu ıalonanun ahıap 
dııeaıe inıaatı açık ekailtmeye konulmuıtur. 

Yapılaoak lıın tahmini bddeli 33'5 lira 2 kuruıtur. 
Bu inıaata miteallik birinci keıif cetvelile ıartnamelerin birer 18• 

retleri Delmabuıetie Milli Saraylar Mil4'ilrltıfü ka'9mi•deo alıaı .. ilir, 



2 MONAKASA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Claıl Şekli Muham. bed. 

A) MUnakasalar 
ln .. at, Tamirat, Nafıa ı,1erl, Malzeme, Harita 

Kasımpaşa to.z amban tamiri 
Maltepe tiltün enstitlıl memur ni tamiri 
Bekçi odası inş. 

Beylerbeyi sarayı laavazlu salonunun ahşap diiıe•e 
inıaatı 

8ufa ve buzafı alurları inş. 
Şoae tamiri Mersin-Tarsus yelu arasında 
Bina inş.: 4 a•. 

paz. 
> 

aç. elu. 

kapalı z. 
aç. elı::s. 

1053 8Q 
625 60 

1751 06 
3365 02 

38798 61 
4608 50 
17232 28 

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari •llt Haatahane Lvz. 

Veteriner ecza ve mal:ıemesi: 30 kalem 
Gaz iyodoforın: 1000 ad. 
Ampul huil camphree: 3 kalem 

&lektrlk Hava9azı·Kalorlter (Tesisat. 
Muhtelif pe~el malzemesi 

paz. 19317 -
• 3500 -
• 2900 -

ve Malzeme• O 

Menauc•t, EUılse, Kundura Çama'", "· •· 

Yemeni: 15000 çift 
Çizme: 15000 çift 
Kundura: 25000 çift 
Er konciorası: 6000 çift 
Bv.ranu bezi: 6000 m. 
Elblso ve palto: 45 tık. 
Piiaaahlt bez: 30000 m. 
Harıci fetinı 1000 çift 

kapalı z. 75000 -
• 225000 -
~ 212500 -
J 60000 -

paz. 7710 -
990 -

paz. m O 30 
• 9000 -

Motıll,., .,.,. ve e••tıt• aı, M 11 f t 11~ t Hı it "· •· 

Maıa yapt. aç. eks. 

Matltaa ı,ıerl Kırtasiye · Yazıhane L:evazımı 

Y aıı:a makinesi: 1 aci. paz. 

t\akllyat, Bo,altma, YUkletme 

Kok kömürü nakli: 86 t. 
Mahrukat, Benzin, M•klne yatları 

pu. 
v ••• 

Odun 

Odob: 960 t. 
.. 960 t. 
> 649 t. 

• IOO t. 
Meşe eduno: '40 t. 
Kriple maden köm6rll: 406-450 t. 
lnce motör yafı: 5080 k. 
Kıtlık > • 25 t. 
Kalın motör yatı: 5085 le. 
Gres yafı: 892 k. 
V alnlin yafı: 1992 k. 

liıUtelerrlk 

8.,.41 de yapılacatı ilin edilen 14 kalem bakar e• 
devalı imalinden ~imdilik sarfınazar edildi 

Celik tel, halat, kilit, aıaranıoz: rönyeai, lastik sal-
mastra v. s. 

Antrav: 200 ad. 
Otomobil tadili 
Binek kamyon tamiri: 8 ad. 
Boya ve sıva malzemesi 

•r•k, Zahire, Et, Sebze, w. •• 
Bolrur: 72 t. 
Sıfır eti: ısı t. 
Butday kırdırılması: 500 t. 
Pirinç: 91 t. 
Bulıur: 110 t. 
Sadeyafı: 50 t. 
Saman: 20 t. 

Arpa: 8.2 t.-k. ot: 7 t.·aaman: 4.7 t. 
Bufday kırdmlma1ı: 6300 t. 
Muhtelif yiyecek 
Sadeyafı: 10 t. (tashih) 
Saaıao: 55 t. 
Patates: 150 t. 
Sıfır eti: 150 t. (temd.) 
Pirinç, patates, ıofan vı. 
Arpa, saman, ot ve kepek 
Kura et: 75 t. 
Sıflr eti: 12 t. 

.. 12 t. 
Koyun eti: 5 t. 

> 3 t. 
Sadeyaf: 22 t. 
Sıtır eti: 45 t. 

(B MUzeyedeler 

Hayvan: 22 baş 
Katran af acı: 977 m3 
Muhtelif cins eua 139 kalem 
Kırılmıı taı: 100 m3 

paz. 

kapalı z. 
> 

> 
> 

aç. ekı. 
kapalı z. 
paz. 

> 

• 
• , 

paz. 

• , 
, 

aç. ekı. 

kapalı z. 
• 
• 
> 

• 
• 

paz. 

aç. elca. 
paz. 
paz. 

• 
• , 
, 

aç. ekı. 
> 

paı. 

• 
1 

• 
• 
• 

kapala ı. 

paz. 
kapalı z. 
paz. 
aç. art. 
paz. Y ıluk duvar enkaıı: taıları 

Taafiyo edilmiı krom madeni ı 200 t. vı al&t ve aç. art. 
ednıt 

258 -

5000 -

34560 -
34560 -
23040 -
28800 -

1200 -
t. 20 -
2540 -

12500 -
2542 50 
6..t4 40 

1195 20 

beh. 32 50 
350 -

1870 -
302 90 

1174'0 -
37500 -

45500 -
27500 -
87500 -

1662 -
49084 87 

k 2 -
k o 04 25 
k o 10 

59550 -
13937 90 

5287 94 

37400 -
k o 35 

--
m3 7 80 

101 47 
1113 50 -

70 -

Teminat Müracaat yeri 

79 63 inhisarlar U. Müd. 
46 92 J 

131 33 Toplcapı Sarayı Mtızeai Müd. 
252 38 Milli Saraylar Müd. 

2613 45 Tokat Nafıa Müd. 
345 64 Mersin Viliyeti 
1292 42 Zonıuldak Deniz Komut. SAK 

2897 60 M. M. V. SAK 
525 - > 

435 - • 

2475 - lst. Elek. Tr. ve T. lılet. U. Müd. 

5000 - Afyon Ask. SAK 
12500 - • 
11675 - J 

4260 - Balıkesir Ask. SAK. 
1156 50 Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

Maarif Veldliti Ank. 
1350 - M. M. V. SAK 
1350 - M. M. V. Hava SAK 

- - Beden Terbiyesi U. Müd. Ank. 

- - Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

Ank. V aliliti 

Hadımköy Civarında Mubaltöyünde 
Aık. SAK 

2592 - Urfa Ask. SAK 
2592 - • 
1728 - J 

2160 - J 

90 - Ank. Adliyesi SAK 
675 - Onlu Belediyesi 
190 50 Ank. Belediyesi 

937 50 • 
190 69 > 

46 83 • 
89 64 • 

Tophane Lvz. SAK 

Deniz Lvz. SAK Kaaımpaıa 

975 - M. M. Vekaleti SAK 
26 l5 Ank. Valilifi 

281 - M. M. Vekaleti SAK 
Ank. Jandarma Genel Komut. SAK 

878 - Çorum Ask. SAK 
2813 - • 
2250 - lıkenderum Aık. SAK 
3413 - Sarıkamış Asit. SAK. 
2063 - • 
~6l5 - Balıkesir Aıkeri SAK 

Hadımköy Civarında Mubaköyünde 
Ask. SAK 

124 65 lst. Ask. Fabrikalar SAK Salıpazar 
3681 37 Tophane Lvz. SAK. 

3000 -
371 25 

1125 -
4227 50 
1045 35 
396 60 

Beden Terbiyesi U. Müd. Ank. 
Bolayır Civarında 700 Ask. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

J 

J 

lıt. Belediyesi 
« 

lıt. Komut. SAK Fıodıklı 
• 
> , 
> 

5610 - Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
1181 2S > 

Ôıkndar Baf larhaıında Hayvan Pızarı 
571 55 Antalya Orman Çevirıe Müd. 

8 - Ank. Valilifi 
- - C. H. P. Yeni Do~an idare Heyeti 
5 25 lıt. Vakıflar Dir. 

- - İçel Defterdarlıfı 

GCnü Saat 

12-9-41 
12-9-41 
10-9-41 
12-9-41 

9 30 
9 45 

15 -
15 -

9-9-41 15 -
4-9-41 10 -
3-9-51 15 -

11-9-41 11 -
10-9-41 11 -
27-8-41 11 -

r 

8-10-41 17 -

10-9-41 17 -
10-9-41 16 -
10-9-41 16 30 
15-9·41 16 -
29-8-41 14 -

6-9-41 10 -
9-9-41 11 -
9-9-41 11 -

28-8-41 15 -

26-8-41 14 30 

28·8·41 15 -

25-8-41 

11-9-41 
11-9·41 
ı 1·9-41 
11-9-41 

1-9-41 
1-9-41 

29-8-41 
29-8-41 
29·8-41 
29·8-41 
29·8·41 

26-8-41 

10-9-41 
28·8-41 
26 8-41 
29-8-41 

12-9·41 
12-9-41 
8-9·41 

17.,.41 

17-9-41 
10·9·41 
2~·8-41 

9.,.41 
28-8-41 
29-8-41 
2)·8-41 
27-8-41 
28-8-41 
28-8-41 

5.9.41 
5.9.41 

27-8-41 
26-8·41 
2t>·8·41 
26-8-41 
26·8-41 
28·8-41 
2-9·41 

29·8-41 
5-9-41 

29-8-41 
30-9·41 
29·8-41 
1J·9-41 

14 -

9 -1 
10 -ı 11 -
12 -

1 

16 -· 
15 -ı 
10 301 
10 30 l 
10 30 
10 30 
10 30 

14 301 

11 -

15 -ı 15 -
10 -

10 -
14 -
10 -
15 -
15 -
16 -
14 -

14 40 
15 30 
11 -
15 -
14 -
15 -
14 30 
15 -
15 -
11 -
14 30 

15 -
15 30 
16 -
10 -
11 -

9-
10 -
15 --
18 _t 
11 _ ı 

Eksiltme ey!Qlün on ikinci cuma günü saat on 
lar Müdürlüğü binasında yapılacahr. 

Muvakkat teminat 252 lira 38 kuruştur. 

Bu paranın Malsandığına yatırılıp makbuzunun ek iltmeniıı 
laca~ı saat on ht>şe kadar Eksiltme Heyetine verilmiş buluoııı• 
zımdır. ~ 

Eks•iltmeye girecek olanlar Ticaret Odası kayıdlı bulunac~ 
şimdiye kadar başka yerlerde yaptıkları tamirat ve inşant işler; 
elde ettikleri vesikalarla bu vesikaları göstermek suretiyle Mı 
raylar Mimarlığından eksiltme gününden evvel ayrıca alacakl•rı 
iktidar ,ehadetnamesiai ve teminat parasız makbuzunu mua)')'eıı 
kadar Ekıiltme Heyetine tevdi edeceklerdir. 

* * * 
Tuz ambarı ve memur evi tamiri. Bak: lnhiiarlar 

lanna. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (resi sat ve alı . ) 

Üniver•lte A. E. Komisyonundan: 
Alınacak ve yapılacak Bedelleri Teminatı İhalenin 

işler Lira Lira şek)ı 

Birinci cerrahi kliniğine 12615 50 947 kapalı 

asansör inşası 
Birinci cerrahi kliniti 607 50 46 

kaloriferinde tesisat 
Doğum kliniğinde rönt- 1950 - 147 
geo ampulu alınması 

Soba borusu ve tefer· 1839 - 13 
ruatı alınmaaı 

1-Yukarda yazılı dört iş rektörlükte ihale 
2-lsteldilerin asansör vo tesis t işleri için 

dür lüğüoden vesika almaları. 
3-Şartnameleri rektörlükte görülür. 

* * * 

açık 

• 

g,9,941 
paı' 

8.9.94 
P•~• 

8.9.941 

paıar 

8.9.941 
paıar 

Muhtelit peşel malzemesi alınacaktır. Bak: ist. Elektrik, 1 

ve Tünel lşlet. U. Müd. ilanlarına. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Hartta Umum MUdUrlUIUnden: 
Harita kıtası eratı için satın alınacak 400 adet kaput 45 

kışlık 820 takım yazlık elbise ile 3000 takım çamaşır 25 
9 

yün ve '2800 çift tire çorapların ikinci pazarlık tarihi olan t 
salı günü talibi çıkmadığından yeniden pazarlı~a kouulmuşııır 

27.8.941 çarşamba günü saat 10 da Ankara Cebeci barit' 
müdürlüğü binannda sntınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin muhammen bedel tutarı 23655 lira 10 kuruş 
teminatı 3548 lira olup muayyen santlcn evvel bu paraoııı 
veznesine vey.ı. her hanıi bir emvalo teslimine dair mak\)U$ 
bulunmaları. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere her g-ün ve pazıırlığ' 
ıçın de yazılı gün ve saatte komisyona rclmeleri. 

Deniz Levaz•m Satmalma Komisyonund'~ 
Tahmin edilen bedeli 7710 lira olan 6000 metre burırıd 

ağustos 94l cuma ıüııü saat 14 de Kasımpaşada bulunan dt 
aatıualma komisyonunda pazarhğt yaplacalctır. 

Kati teminatı 1156,50 lira olup şartnamesi her giln iş ı•' 
bilinde mezkOr komisyondan bt.delsiz alınabilir. 

1 
lstaklilerin 2490 sayılı kanunun istedifi vesaikle birlı" 

(Ün ve saatte adı geçen komisyona müracaatları ilan oiurıııt• 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Tahmin B. 
3850,03 

2466,00 

latanb'81 Beledlyeainden : 
lık T. 

288,75 İlk okullar için alınacak 1400 t011 

30 ton kriple maden körmürüoOll 
184.95 Darülieeza müessesesi için defıt', 

edilmek üzere alınacak pirirıç1111 

şehriye ve ınalc, rna . 
Ke,if 

13~7,00 101,71 Unkapnnı mecari tasfiyebanesinde yaptır•1' 
raç ve traspor muhafaza tertibatı. 

Tahmin ve keşif bedelleri ile ille teminat mikdarları yu~ıt1 
işler ayrı ayrı ttmdiden açık eksıltmeye konulmuştur. Şarttı• 
bıt ve Muamelat Müdürlu~ü kalemınde rörulebilır. İhale 2• 
ıalı günü saat 14 de Daımi E ıcümende yapılacaktır· 

rin ille teminat makbuz veya mektupl rı ve 941 yılına •
11 

Odası vesikaları ve Unkap nı mecarı tnı;fiyeharıesınde yaP~1 

için ihale tarıhinden sekiz giln evvel beledıye fen işlerı 111
11 

müracaatle alacakları fenni ehliyet veııltalarile ıhale güoO 
saatte lJaimi Encümende bulunmaları. 

Mahrukat, Benzin, al<ina YdJurı 

BUyUkçekmece Karaaıaç KörUndekl >.ıY. 
Satunalma Koml•r nundan : 

8568 ton odun alınacaktır. Pazarlıkla ek11ltmeıi 18 9.94~ 
günü ıaat 16 da Büyukçekmecede Karaağaç köyünde ••" 
ma komisyonunda yapılacaktır . 

Toptan ve ayrı ayrı taliplere • ıbale edilebılir. 
isteklilerin belli vakitte koaıiıyooa ıoımıleri. 

Kayseri A•kert Mant•ka atmalma K•ml•t~~ 
l - Mınt.-ka furun ihtiyacı ıçın kapalı zarf us111 

kılo odan alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (50:>) lira olup muv kkat t•"' 

liradır. 

3 - ihalesi 1 Eylal 941 Pazarteııi srüoü sut 11 cleıii'·, 
4 - Talipler leklıf mektuplarını ihale saatinden erı 6 

evveline kadar koıniıyon reisine tevdı etmiı bulunacakl•' 



Oteferrrk 
I>, 1). 
et rnır Yolları ı,ıetmesl U. MUllUrlUIUnden: 
lltııiz "h • 

Ytrler· 1
• tıyacı İçin uhn alınacak. olan ve a,ııtıda cetvel ha· 

le nıuddı; ını~tarları muhammen bedelleri ve muvakkat teminatla· 
\re ••atıtlerı Jazıh dört kalem balastın, hizalarında gö~terilen 

~ llilsınd erde kapalı zarf usuliyle Afyon yedinci işletme müdürlii
a ek ·1 eıı il il ll'lloleri yapılacaktır. 

İ e ~nere firınelc istıyenlerin cetvelde röıterilen muvakkat temi· 
tunde1111~0• tayin •ttiti vesikalara ve tekliflerini c~t vel de ıöstt· 

0n Yedi• .s~ltaıe saatlerinden bir ıaat evvel ve usul üne tevfikan 
Ş•rtı:ıalll:lcı •şletıac komisyon reislifine vermeleri lizım.iır. 
• ınabn· er Afyeuda yedinci işlet•• müiürlütüneen parasız ola

ır. 

Muvakat 
M3 mua. Muh. b. tem. 

Miktarı lteti. tutarı mikt. Müd. Eksiltme 
M3 kuruş lira lira ay rtin ve saati 

8000 180 14400 1010 8 8.9.41 10 da 

5000 170 ts500 6~8 8 > 11 de 

8000 170 1360Q 1020 ' • 15 de 

125 12500 931 1 • 16 da 

"1erıi lçel P.. T. T. UdUrlUIUnden: 
t&!ıhi~ ş"hir «ahili telefon şebeke tesisatındo. kullanılmak üzere 
kQnk ~aın ve hesabına imal ettirilecek 1500 adet ıki delikli be-
1ıır, ' 

125 liralık keşif evrakı üzerine açık eksiltmeye kon

t.111.,.a.lc.k 
l'. k at teminat 106 lira 88 kuruş olup teslim yeri, Mersin P. 
iLi lıasıdır • ._ e 5 . 

1 'da t'
9
·941 cuma ıünü saat 10 da Mersin P. T. T. Müciürlütü 

qltkın °~lanacak komisyonda yapılacaktır. 
~CaJc~rın ihale gününde ıekiz ıün evvel Vıli.yete 111\!racaat ede
lellıin arı ehliyet vesikalarını, ticaret odası vesikaları ve muvak

l\ıııı1c.ı 't lllakbuzları ile Komisyeoa ibraz etmeleri lazımdır. 
ere •"t k . - L • t• •rı11 tv1 •1 alıplar ile hususi ve fenni şartnameyı i'orme ... ıs ı· 
ersınde P. T. T. Müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

l -
••kapı MaU.,..slnd,, Askeri 9ıabn•lma 

ıs.a.~1 Komlayonundan: 
1 hay 

1 
de kapalı zarfla ibaleıi yapılacak 7000 kadana ve 28000 

lele. ı~'~•ta ait ip yular sapı ve başlıfına teklif edilen fiyatlar 
tr, Otulduğ-ür.den pazarlıkla satın alınacaktır. Tutarı 28140 li· 

Ş,rtııa 
l(orıı· Qıe, evsaf ve nümuneleri Toplcapı Maltepe Askeri Satınal
lı..I ••1onunda .. -1 b'l' 
~ eai 27 goru e ı ır. 

l'ellıinaı ·8.941 çarşamba rünü saat 16 da yapılacaktır. 
1 

2110 lira 20 kuruştur. 

f. 
1 • • * Aşağıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem et 26.8 9 11 salı gü· 

nü hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla '6atın alıaaca.ktır. Şaat name· 
leri her gün komisyonda görülebilir. lsteklileı,jn belli gün ve saat
lerde teklif edecekleri fiyata göre kati teminatları ile birlikte Fın

dıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Pazarlık zam:ını 

Sığır ti 
Sığır eti 
Koyun eti 
Koyun eti 

kilo saat dakika 

12000 
12000 
5000 
3000 

14 
15 
15 
16 

30 

30 

•· 8eyazit Aakert Satın•lm Komisrenuntlan: 
115 ton sadeyafına talip çıkmadığından pazarlıkla satın alınacak

tır. Pazarlık günü 28.8.941 perşembe günü saat 16 da Beyazit Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

Mulummen bedeli 182500 lira muvakkat teminatı 11375 liradır. 
lsteldilerın belli rün ve saatte kemisyonumuza teminat makbuz

lariy le müracaatları. 

Is anbul Vakıflar Direktörlilğüntlen 

Cin~i Mikdarı Muham. bed. ltk ten İnat 
Bulrur '4000 kilo 22 kuruş 66 lira 

Gureba Hastahanesine 941 mali senesi için lfizumu olan yukarda 
mikdarı yazılı bulgura istekli çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 
Pazarlığı 2.9.941 Salı günü saat 15 te lstanbul Vakıflar Baımüdürlü
ğü binasında toplanan kom is yor da yapılacaktır. Şartnamesı Levazım 
kaleminde görülebilir. 

Dlklll Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Dikilide bulunan birliklerin ihtiyacı olan aşağıaa yuılı 

yem ve mahrukat kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen fiat, tutarı ile ilk teminat bedelleri ve ihale 

hizalarında yazılmıştır. 

yiyecek 

saatleri 

ihalesi 4.9.941 perşembe rünü Dikilide satın alma komisyonunda 
yapılauktır. 

Evsaf ve şaı:tnamesi her gün komisyonda görülebir. 
Talıplerin kanuni vesıkaları ile teklıf mektuplarını ihale saatioden 

it ir saat evvel Dikili aslceri satın alma komisyonuua vermeleri. 
Miktarı Muhamman tut. ilk teminat İhaleninin 

kilo Cinsi lira lira kr. saati şekli 

100000 Patates 12000 900 - 10 it. zarf 
850000 Odun 17000 1275 - 11 > 

440000 Saman 13200 990 - 14 > 
300000 Kuru ot 18000 1350 - 15 > 

180000 Sığır eti 63000 4725 - 16 .> 

Kili ı Askeri Satın•lma Kemlayonundan: 
Aşağ"ıda cins ve miktarları yazılı eu:aklar 28.8.941 perşembe fÜnÜ 

saat 15 te Kilis satınalma koda knpah zarf usuliyle alınacaktır. 
Miktarı Bedel Muvakkat teminat. 

Erzak cinsi Kilo Lira Kr. Lira Kr. 
1 s . • ığır etı . 273750 68437 50 4671 87 

'

- 3 ,:•"i~ Levazım Satan alma Konalayonundan 
l et la t'k 

> s ı salmastra «nümune gibi 

K. Soğan 
Sad,.yağ. 

Nohut 

21900 1095 00 82 l:> 
21900 J5040 00 2628 00 

o 
t-' 

ıs !il Yazı makinesi 
etrc . 

l'tı~ •det Çelık tel halat cnümune gibi• 
"V\J top k20 ınetrelık şerit çelik metre 

12 ld 'Ytan •nümune gıbi> 
~2 ) et ıtıakkap 7 m/m kutrunda dipleri verilen nümune ribi 

l~ • : ~ : : : • • 
• • 

6 • ,. 10 • • J • • 
6 > 12 , > J ,. • > 

6 ll • 14 > > • 

~ ,. " 15 • > • 
• ) 

• > ,. 
1 • " 18 J • > > • • 
2 " 20 > > > , > > 

2 ll 25 > .. • 
2 ll • :l8 » • » 
l ll " 35 • • > > • 

1 ,. %çe~ aıarka maranroz a-önyeti 35 s/ m lik 
3ıs •ıııır maranıoz mengesi 5 No. 
'><-. ) ~·ı 
.. ~ , ı-.ı it cnümunesi gibi• 
l l{<>dal(;.dansa c nümunesi ğibi, 

2s illet ıf lııalat 2,5 burgata 
'10 ıı re çelık tel halat 1,5 burgata 
12 lld ralvanizli zincir •nümunesi aibi 
l et tıT • 
2 1 ıt "nümunesi gibi• 

10o rrı:t Radansa cnümunesi ribi• 
~S te lıf balat 2. 1/4 buraata 
ı ,. 1"f ... 
S ,. 1 halat 1. 1/4 burgata 

> > > 

> > > 
> 

Sabun 
Saman 
Kuru ot 
Odun 
Mercimek 
K. fasulye 

1 Pirinç 

46800 7020 00 526 50 
13870 9109 00 7~8 18 

456000 18240 00 1360 00 
584000 40880 00 2666 00 

1820000 36400 00 2730 00 
23400 3928 00 298 35 
46800 11232 00 84'.l 40 
soıoo 20080 oo lSOo oo 

Harta U, MUdUrlUIUnden; 

Harta kıta11 erlerinin ihtiyacı olao 
ağustos 941 rünü yapılan ekıiltmeıioe 
nid,.n ek'5iltmey:: ko'lulm::ıştur. 

.SOOO kilo yataklık otun 20 
talip zuhur etmediğinden ye-

Eksiltme 3.9.941 çarşamba rüoü aaat 10 da Ankara • Cebeci 
Harta Umum Müdürlüğü binasında Satınalma Komisyonu binasında 
yapılacaktır. 

M hammen bedeli 217 lira 56 kuruş muvakkat teminatı 21 lira 
S' kuruştur. 

Taliplerin muayyec eksiltme uatinden evvel yatırmış oldukları 
makbuzları ile birlikte yazılı ıün ve saatte Komisyona relmeleri. 

lzmlr Lv. Amlrlill Satanalma Komlsyonund n: 
ı - Beher kilosuoa 22 lturuş fiyat tahmin edılcn 20000 kilo 

bulgur ihtiyacı kapalı zıı.ıf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 10.9.941 çarşamba günü saat 16 da lzmir'de Lv. 

A . Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 17600 liradır. 6 •det {!!lık tel halat 1. 1/4 burgata 
6 1 R •lıt nümuue gibi• 

SQ Ilı t adana •oümune gıbi> 1 
lnn e re r._ 
vu 11 çe •~ tel halat 1.. 1/2 lturrata 

ı1 Y tıka Çelik tel halat 1. 1/2 lturgata ) 

4 - Teminatı muvakkateıi 1320 liradır. Şartnamesi Komisyonda 
görülür. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları teminat 
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Ko.na vermeleri. 

tek· 

3o tıda 
~ ' da 1( Yaz.ıh otuz kalem malzemenin 26.8.9.U salı günü saat 
/~lıt1 •ıırııpaşadıa bulunan deniz Lv. ıatınalrna komisyonunda 
atı, ıı:ıu,hpılacaktır. lıteklilerin bellı gün ve saatte mezkt1r komis· 

acaatları ilan olunur. 
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\ 'l,fld uı Kornu t•nhlı Satmalma Komlayonundan: 
'• lltı •k ·ı ııı, 'tarf•rnb 11 taıe•ine talip çıkmayan 175 ton kuru ıoA"an 27 at .. • 
ş 11 lııed 1 a iilnii ıaat 15 ee pazarlıkla aatın alınacaktır. Muham· 
, '•tn,fl.ıe e 

1 12250 lira olup kati teminatı 1837 lira 50 kuruıturr. 
'•tt aı her - k · - ·ı· 1 ._1·1 · 11 ' Fın iUn emısyonda gorlllebı ır. ste .. ı erın be i (Ün Ye 

Qıklıtt 1 . 
,..• }> a satınalma koınisytmuna gelme erı. 

~~lııı "',1ı 11:zarlı1tta 75 t()n kuru ot 27.8.941 cnmariesi rünü saat 11 de 
~ ttııı beıı~aktır. Şartnamesi her rün k omisyenda görülebilir. lstek

tı •le b" ;. 2iin ve ıaatte teklif edecekleri fiyata göre kati teminat· 
ır ık.te Fındrkhda satınalma komisyonuna ıelmeleri. 

*** 1 - Beher kilosuna 50 kuruş fiyat tahrnin edilen 54000 kilo 
kesilmiş koyun tti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 11.9.941 Perşembe ıünü saat 16.30 da İzmir Sa. Al. 
Ko.da yapılacaktır. 

2 Hepsinin tahmin edilen tntarı 30240 liradır. 

3 - Teminat muvakkatesi 2268 liradır. Şartnamesi Ko. da görü
lür. 

'4 - Eksiltmeye iştirak eaecekler kanuni vesikaları ve teminat 
teklıf mektuplarını ihale saatinden bir :ıaat evvel Ko.na vermeleri. 

* * • l - Bt>hcr kilosuaa 37 kuruş fiyat tahmin edilen 138000 
kilo ayaktan sığıreti kapalı z:ırf uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 8.9.941 Pazartesi fÜnü saat 16 da iz.mir Lv. A. 
Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. Hepsinin tahmin edilen tutarı 51060 li
radır. 

3 - Teminatı muvakkatesi 3800 liradır. 
4 - Şartnamesi Ko.da i'Örülür. Elcsiltmeye iıtirak edecekler 

kanuni vı:sikaları ve teminat mektuplarım ihale saatinden bir saat 
evvel Ko.na vermeleri. 

(DEVAMI DôRD0NC0 SAYFADA) 

inhisarlar U. üdürlüğünden : 
1 - Son akdohman anlaşma mucibince Almanyadıın da getirtile

bileceği ve pazarlıkla alınacağı evvelce ilin edilmiş olan <133' ka
lem. ~al zem eden muhim bir kısmı için hen uz teklif alınmadığından 
bu ışın pazarlık müddeti temdıt edilmiştir. 

2 - Bu malzemenin müfredat listesile şartnameleri Kabataşta Le
vazım Şube indekı Alım Komisyonunda salı ve cumadan gayrı her 
gün oğleden sonr görulebilir. 

3 - falıp l erin • 7,5 tcminatlarile birlikte bu husustaki teklif!e· 
rini 15.9.941 gunune kadar mezkO r Komisyona tevdi etmeleri. 

(7356) 2-3 
* * * 

Muham. bed. Mvk. tem. i.ksiltme 
Cinsi lira h . lira kr. şekli 

İhalenin 
ırünu ve uati --------- ---- --- ----

Kasıınpaşa tuz anba· 1053 80 
rının tnmirı 

Maltepe tütün ensti· 625 60 
tüsü memor evi 
tamiri. 

79 63 pazarlık 12.IX.941 9 30 

46 92 > 12.IX.941 9 45 

1 - Şartoam~si mucibince idaremizin Maltepe ve Kas1mpaşada 
yaptıracağı tamir işi pazarlığa konmuştur. 

2 - Keşif bedellerile 0 0 7,'J teminatları yukarıda yazılıdır. 
3 - Pazarhlc 12.IX.9il cuma gunü Kabata,,ta Levazım Şubemiz

deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - P .ızarlığa girecekler o 7, 5 guvenme pıırıılarile birlikte yuka· 

rıda ynzılı gün ve saatte adı geçen Şub eye muracaatları. 

5 - Şartnameler sözü geçen Şubeden alınabilir. (7442) 1-4 

• * * 
Muham. b. 0 o7,5 tem . Eksiltmenin 

Cinsi Mikdıırı Lıra kr. lira kr. Şekli günü saati 

--------
Paspas 50 adet 328 60 24 65 açık esk. 2.IX.941 
Ampul 1~55 ,. 674 00 50 :>5 • > > 
Selofan kağıt 60000 ,. pazarlık , 

9 30 
9 45 

10 -
10 15 Bilyalı yatak 112 > - - ,. > 

1 - Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 4 kalem malz.eme hizalarında 
gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

2 - Paspas ve ampullerin muhammen bedelleri, muvakkat teminat
ları hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksıltme ve pazarlık yukarıda yazılı günlerde Kabata.şta Le· 
vazım Şubemızdeki Aıım Komisyonunda yapılacaklır. 

4 - Ampul, paspas, bilyah yatak eb'at listesi ve selofan kai'ıt 

nümunesi sözu geçen Şub wden pırasız alınabi lir. 

S - lsteklılerın eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatlerde 7,S güvenme paralarile birlikte mezkur Komisyona mü· 
racaatları. (7443) 2-4 

. . ( 
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Beyoğluoda Bedreddiıı_mahnltesinin Yolcuzade İ:okender sokağın· 
da 21·23-25-27-29 numaralı evin hediın ve tahassül edecek ankazının 
sa ışı açık artırmaya konulmuşt ur. 1 ahmın bedelı 713 lira ve ilk te
minatı 53 lira 48 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdüılüğü 
knlemınde görülebilir. İhale 5.9.941 cuma rünü saat 14 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek· 
tuplarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları • 

(7341) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Muaurıugunden: 

1 - Muhtelif peşe! malzemesi mektupla teklif iıtemek suretile 
satın alınncaktır. 

2 - Muvakkat teminat 2475 liradır. 

3 - Tekliflerin Levazımdan parasız tedarik edilecek .şartname
sindeki tarifata uygun Glarak 8.10.941 çarşamba. günu saat 17 ye lca· 
dar Metro hamnın 4 üncü katındaki Levazım Müdürlü~üne malbuz 
mukabilinde verilmiş olması şarttır. (7385) 

- ~ 

~,YrvtEr.~~ô·rM iRr·.Ol lAR l vi t iMANLA R r 
i 5LETi'1(tEHfl"'DifiEI\ Tôn LUGüNOEN 

Muhammen bedeli {~00.000 iki yüz bin) lira olan 2000 ton icat· 
ran yağı 3.9.1941 çuşamba günü uat 15 de kapalı zarf uıulü ile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iııteyenlerin (11250 on bir bin iki yüz elli) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı giio saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (300) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa· 
tılmaktadır. (7235) 4-4 

• "' * 
Muhammen bedeli (6001'.l} lira olan ~00 adet varan su rütilmü, 

500 adet yassı kuçük su kovası, 500 adet kapaklı faraş, 500 adet 
küllillc boşaltma kabı ve 500 adet te çöp maşasından ibaret vagon 
tathirat malzemesi (8.9.1941) Patartesi günü saat (15,JO) on bet 
buçukta Hnydarpaşada Gnr binası dahilındeki Komiıyon tarafından 
kapalı zarf usolile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerın ( 450) liralık muvakkat teminat, kaou· 
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevı zarflarını aynı giln 
uat (14,30) on dört buçuğa kadar Komisyon Reisliğine vermeleri li· 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komiıyoodan parasız olarak daR-ıtılmakta· 
dır. (7374) 2·4 
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Tablaau Synoptiqua des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
,, ESKi FEYZIYE 

Ob}et de l'adjudlcatlon 
Mede 

d'acliatlicat. 
Prix 

estimatif 
Caution. 
provisoire 

Lieux d'adiudication et du 
Cabier des Cbarges Jours Heures 

Adjudications au R•bais 

Conah'uctlena-R6paratlen·Trav. Pultllca·Mat6rlel de Conatructlen·C.rte9ra11hle 

Repar. hanıar sel i Kaaımpaıa Gre i rre 10)3 80 79 63 C. A. E.eea. Meoep. Ka9ataı 
Repar. 111aiaon pr e•pleyes de l'lnıtitut se tabacı > 625 60 46 92 • 

a Maltepe' 
Coostr. fU~rite pr garcliea 
Coostr. planeher en bois au salon a baasin tlu Palaiı Puhlique 

de Beylerbey 

Constr. eouriea pr tauraux et vaches 
Repar. cbauss6e ı/reute Mersin - Tanuı 
C onstr. blti11e: 4 p. 

Pli cach. 
Pu9lique 

1751 06 
3365 82 

38798 68 
4605 50 

17232 28 

131 33 Dir. Musee Topkapı 
252 38 Oir, Palaiı Nationnx 

Dir. Trav. Pub. Tokat 
2613 45 Vilayet Maniıt 
345 64 

12'2 42 Cem. Ada. Commad. Mer Zenıuldak 

Prollulta Chlml11uea et PharMaceut111ues-lnatr1ı1me1t .. Sanltalre&·FeUf'nlture 11eur He111taux 
Produita et instrumeıats •e veteriaair11: 39 lota Gre a fi'& 19317 - 2897 60 Cea. Acb. Min. eef. Nat. Ank. 
Gue iodoformt: HlCO p. Gre a '.?re 3500 - ~2S - Go•. Aelı. Min. Def. Nat. Aok. 
Ampeulea ci'huile coapllree: 3 lota • 2900 - 435 - • 

El6ctriclt6·G••·Ch•lf•I• Central (lnatallatien et MM6rlel 
f)ivera aıateriauK de Pec~el 

Habhl•w.ent • Chauaaures - Tlaaua - Culrs 

Chauuures aau talens: 150H paires Pli oacb. 75000 -
Bottioeı: 150C8 pairu ,. 2259M -
Chau11ureı: 25000 palrea • ~12500 -
Clııauaauru pr Hldats • 60000 -
Toile branda: 6000 m. Gre 1 rre 7710 -
Toile pr pyjaaıa: 30GOO •· Gre a rre lem. O 30 
Habits et paJetoh: 45 complets '90 -

Ameulalement peur Haltltatlen et •ureaux-Tapisaerle ete. 
Fabrication tablea Pablique 

2475 - Dir. Gen. Eıcpleit. !lectr. T.T. lst. 

50 8 -
12580 -
11675 -

4250 -
1156 51 
1350 -

Cem. Acb. Milit. Afyeo 

• 
• 

C••· Aoh. Milit. !alıkesir 
Cea. Aelıı. lateatl. Marit. Kaaı•pawa 
Cem. Aeb. Min. D•f. Nat. Anlt. 

- - Miniıtere lnatr. Pub. Ank. 

Dir. Gea. Lirue Sportive Ank. 

lraveaux e'lmprlmerle · Pa11eterle - Peur1tlt11re de Bureaux 

10-9-41 
12-9-41 

9·9-41 
+9·41 

' 30 
9 45 

15 -
15 -
15 -
10 -

' 

3.9.41 ıs -

11-9-41 11 -
lt-9-41 11 
27-1-41 11 -

1-10·(1 17 -

lt-f-41 
10-9-41 
10·9-41 
1~-9-41 

29-1-41 
'·9-41 
6-9-41 

17 -
16 -
16 30 
16 -
14 -
11 -
10 -

28·8·41 ıs -
• 

Machine i. •crire: 1 p. Gr• a rre Gem. Acb. lnteutl. Marit. Ka11mpa1a 26·8-41 14 30 

Co m lluatlble - Carlaurant - Hulle• 
Bola~ 
Boi•: 960 t. 

• 960 t. 
it 640 t. 

Gr' a rr' 
Pli cach. 

: > 800 t. • 

5000 -
34560 -
34500 -
23040 -
28800 -

Bela de chcne: 40 t. PubHque 
Chaı bon de terre crible: 400 - 450 t. > 

1200 -
le t. 20 -

Tr•11aport - Chargement - D6char9ement 
Tranıporl coke: 86 t. 

Dlvers 

Corde en fil d'acier, ıerrure, equrre, caoutçheuc 
ıalmaıtre ete. 

L'adiudicatieu qui devalt avoir lieu le 1.9.41 con• 
cernaot la fabrioatiea •' outillare ın cuivr• a 
et6 aanalee 

Articlea de pıinture et ti' er.duita 
Röpar. caaien lie montre: S p. 
Entrave: 200 p. 

Provlalona -Riz, pomae de terre, oiınons ete. 
Orre, paille, fein et Hn 
Paillı: 55 t. 
Pommo de terre: 150 t. 
Viande de lıtoeuf: 159 t. (aj) 
Ble aoncassc: 72 t. 
Viande de boeuf: 150 t. 
Broyaıe de bl6: 500 t. 
Ri.ı: '1 t. 
Ble concuae: 119 t. 
Beurre: 50 t. 
Viande de boeuf: 120 t. 

it • 346.5 t. 
Poin: 768240 k. 

" 728.4 t. 
81' conoaue: 4 t. 
Beurre: 10 t. 
Fabrication farine tle ble: 200 t. 
Lait: 15 t. 
Y oıhourt: 9 t. 
Bourre: 10 t. 

• 

Viande 9e boeuf: 150 t. 
Pomme de terre: 100 t. 
Paille: 440 t. 
Foia: 300 t. 
Viandı de boeuf: 180 t. 
Oiınona: 36 t. 
Fouı pr. matelas: 5 t. (ai-) 
Orıe: 8.l t.• foia: 1 t.· patlle: 4.7 t. 
Broyıre bit: 6300 t. 

ı51 -

Gre i rre 

Publtquo 312 90 
Gri ' rre 1870 -

• la p. 32 50 

Pli eacb. 13937 90 
lD 5287 94 

(;re i ıre le k. O 04 50 
1t le k. o 1e 
> 59550 -

Pli cacb. 11700 -
> 37500 -

• 
it 45500 -
, 27500 -
• 87500 --

Pli eaeh. ~8400 -
, 935~5 -
it 46195 -
• 43704 -

Gre a rr' le k. o 2l 
Pli each. 16000 -
Gre a rre le k. o 02 
Pıablique 1950 -

" 1260 -
Gre i rre 15600 -
Pli cach. le k. O 22 

• 12000 -
• 13200 -
it 18000 -
> 63000 -
it 2700 --
• 

Publlqae 

Gr• 4 rr• 
'J.87 50 

1662 -
49084 17 

- - Com. Ach. Milit. Hadrmkly 
2592 - Cem. Aoh. Milit. Urfa 
2592 ~ , 
1728 - • 
2160 - • 

90 - C. A . Justioe Ank. 
675 - Muoieipalite OrdG 

Villyet Ankara 

C. A. lntend. Marit K&1ımpışa 

Com. Acb. lateoci. Milit. Tophane 

:25·8-41 
11-9·41 
11-9.Al 
11·9-41 
11-9·41 

1·9-41 
1-9-41 

28-8-41 

14 -,_ 
10-
11 -
12 -
16 -
15 -

15 -

26-8-41 1.f 38 

C. A. Co111aantl. O,o, Cendar. Aak. 29-8-.f 1 10 -
281 - C. A. Min. B•f. Nat. Aak. 26-8-41 15 -
975 - • 18-9-41 1 ı -

1045 35 O.m. Perm. Muaioip. lıtan9al 
396 60 
371 2:> Com. Aoh. lntend. Milit. Tephane 

1125 -
4227 50 , 
878 - Com. Ach. Milit. Ço•u• 

2813 - > f ıkenderum 
2250 - • 
3413 - Com. Ac.lı. Milit. lskenderam 
2063 - Cem. Aelıı.. Milit. Sarıkam11 

5625 -
2280 -
5928 -
3451 -
3280 -

66 -
1200 -
600 -
146 25 

94 50 
2340 -

" 
Cea, aclıı.. MIHt.BalıkHir 

C. A a l'•co1e prim. i Akçakoca 
Com. Aeb. MHit. MuA"la 
Com. Acb. lateod. Milit. Ank. 

, 
Dir. Vakoafa lst. 
Com. Aoh. Milit. Adana 
Com. Aeh. Milit. Çorlu 
C. Aoh. Milit. Kırklareli 

• 
1475 _ Coa. Aela. Milit. Erzurum 
900 _ C••· Aeh. Milit. Erzincan 
990 _ Co• Aob·. Milit. Bikili 

1359 -
4'725 -

:202 59 

• 
• 
it 

J 

21 56 Oir. Gen. Gartorraphie Ank. 
124 65 Com. Ach. Dir. Fab. Mil. lıt. 

!5681 37 C. A. lntınd Mllit. Tophane 

5-9-41 
5·9-41 

27-8-41 
28-8·41 
28·8·41 
12-9·41 
8·9-41 

12·9-41 
8-9-41 

17-9-41 
17·9-41 
10·9·41 

5·9-41 
17·9·41 
9-9-41 
9-9-41 
2-9-41 
8·,·41 
1-9-41 

16-9-41 
16-9-41 
26-8·41 

1·9·41 
4-9-41 
4.9.41 
4·9-41 
4-9-41 
4-9-41 
3-9-41 
9.9.41 

ıs .. s-iı 

15 -
15 -
14 -
15 -
14 30 
10 -
10 -
14 -
10 -
15 -
15 -
16 -
16 -
15 -
11 -
15 -
15 -
11 30 
16 -
16 -
16 -
11 -
15 -
lQ -
14 -
15 -
16 -
17 -
10 -
14 !O 
ıs Jo 

YATILI 1ş1 K 
YATISIZ LiSESi 

Nişantaşıncia Karakol kuşısında d r 
An•- ilk -Orta ve Lise kı•ıml•rı var 1 

Türkiyenin en eski hususi lisesi.lir. Kayıtl ve tecdidi kaY'~c 

1 her gün müracaat etlilebilir. Tarifname isteyinir;. Telefon: s~ 

'------------------------~ 
(ÜÇÜNCÜ SAYFADAN DEVAMJ 

" 
Diklll Aakerf Satınalma Keml•r•nun.,•": 

Dikilicie buluaan birliklerin ibtiyac-ı olan 36QOO kilo kuru 
açık paz•rlıkla eksiltmeye konmuştur. 

Muhammen fiat tutarı 2700 lira ve ilk teminat bedeli 2o2 
kuruştur. 

t 

1 İhalesi '4.,.941 perşemlte ıünii saat 17 •e Dikilicıle satınıldl' 
misyonunda yapılacaktır. 

Evsaf vo ıartnamesi berıün komisyonda rörülebilir. 
Taliplerin kanuni ve!liltalariyle ihale saatinde Dikilide ~·1 

Ctbı 

•çiııd 

~d 
te 

komisyonuna müracaatları. kııı 
JtJıı, 
ı, 

Topkapı Maltepeelndekl Satın Alma Komlsrortıl ~tto 
20191 t•n balyeli kuru ot kapalı nrf uıulile satın alırı•;, Jolı 

Beher kilosuna tahmin edilen bedel 5,5 kuruı elup tutarı 1 ~tıı 
liradır. ı; () 

E.vaaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde askeri satırı• ıı · Q, 

miıyenuntla ıörülebilir. h~ 
Otun ihalesi toptan yapılabilecefi rfoi 6228 8052 5911 toııt d 

ü9 lusımcian herhanri bir kısmına da telr.lif yapanlara da ihale lr 

Muvakkat teminatı •18170 lira 20 kuruştur. ti~ 
ihalesi 8.:/.941 pazartesi rüoü saat 11 de yapılacaktır. . 
isteklilerin mezkur ıünde ihale saatinden bir saat evvel talıP 

cakları aiktarlara ıöre kanuni ilk teıaiııat •akbuzlarını ve tek~ 
tuplarını saat 10 da komisyeııa vermeleri. 

~ 

~ 
d'~Qlt 

lzmlr Levazım Amirllll 9atınalma Kemlayenun •ar 
Beher kilosuna 34 kuruş fiyat tahmin edilen 576000 kilo ~el l 

sıfır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur._ J r )'~ 
Eksiltme 11.9.941 perşembe rilnü ıaat 16,30 da lı .• ir LV· o 

ti Sa. Al. Ke. da yapılacaktır. 4 
• • 

Hepsinin tahmin ccfüen tutarı lfSl-tO lira•ır. Teminatı ııo-f 1 

radır. 

Şartnamesi Ko.da rörillilr. Eksiltmeye iıtirik edecekler k•0~ 
ıikalaruu ve te•ioat ve teklif ınalttuplarını ilıale ıaatinden )tir 

evel Ko.na ver111ıleri. 

• * • leher kilosuna 33 kunı fiyat tahmin edilen IHOO kil' 
ıilmiı sıfır eti kapalı ı::arf uıuliyle eluiltmaye konıalmuıhır. 

Eksiltme 11.9.941 porıealıte günü Hat 16 da lzair Lv. a~' 
Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

Hepsinin talımin edilen tutarı 29304 liradır. !il 
Teminatı muvakkateai 21'8 liradır. Şartoamesi Ko.da ıöriililf• 

ıiltmeye iştirilt edecekler kanuni vesilr.alariyle teminat teklif 111'~ ~I 
larını ilaalo aaatioden lıtir saat ovul ke.na vtrmeleri. 

• •. Beher kilosuna 33 kuruş fiyat tahaaia atlilen 18'80 kil• 
ıilmit utır eli kapalı zarf uauliyle eksiltmeye lr.onulmuıtur. 

Eksiltmeye 11.9.941 perşembe rünü saat 16 •a l.amir Lv. 
tına ima komisyonunda yapılacaktır. 

1 
Hepsinin tahmin edilen tutarı 29304 liradır~ 
Teainatı muvakkatesi 2198 liradır. Şartııamesi Ke.aa röriillit·,ı 

1

0 
siltmeye iştirak edeceklerin kanuni vesikalarıyle teminat v• 

1 
l 

mektuplarını ihale saatinden bir ıaat evvel Ko.na vermeleri. 

MU ZAYEDELER ~. 

latanbul Levazım Amlrllll &•tmalma 

Kiloıu Kati teminatı Mik•arı Ciaai 1 

Kuruı Lira Kr. Kilo 1. 
ııl , 

4 253 80 42300 Sarı sabunlu kiaele kırP1 1 
2 46 50 15!>00 Vakete kırpıntısı. r 
Yukarı•• yuıh kırpıntılar pazarlıkla satılacaktır. lhaleıi 29·1fı 

cuma rilnl saat 14,30 ela Topbauecia Lvz. Amirlı~i Satuıai111a 1'0 

~,q 
yon unda yapılacaktır. Nümuoeler Tophanede Saraç aviocle 11 

TaliplerİD bılli vakitte Ke.isyona relweleri, 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: lSMAlL GlRlT 

Ruıldıfı yer1 11 Unaka•n alatb 


