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., ... MONAKASA GAZET!SI 

Bu gü~ ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi • • * 
Maltepe barut deposu yol tamiri. Bak : 

ilanlarına. 

Cinai Şekli Mobam. bed. 

A) MUnakasalar 

•n .. at, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harlt• 

Koyulbisarda yeniden yapılacak ilk okul inş. kapalı :r.. 
Su ~ebri <Söfkerde• yeniden yapılacak ilk okulu inş . ,. 
Yüksek ziraat enstitülerinde yap. banyo tadilatı, do- • 

lap ve banko işi 

22977 64 
23086 53 
14661 95 

Maltepe Barut deposu yol tamiri a~. eks. 4989 97 
Hizmet yolu inş. Elizit-Van Iran hududu arasında kapalı z. ıSOOOOO -

hart. 50 L.) 
EYleome dairesi bahçesine bir bekçi külübesi ve 

• bir riri~ kapısı yapt. (temd.) 
Behçet uz çocuk haat. dahilinde bölme, tavan ıı· kapalı z. 

valıriyle bir depo oda11 yap. 
Kanalizasyon yap. aç. eks. 
Dolmabahçe sarayı kapısının yanındaki kulelerin aç. eks. 

r•tlı boya v.s. tamiratı 

1164 77 

13074 -

1012 27 
4649 76 

ilaçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt. Hastahane Lvz. 
Amerikan sarrı: 60000 ad. kapalı z. 14100 -

Elektrik Havagazı·Kalorlfer (Tesisatı ve Malzemeal) 

Sokak tenviratı teıisatı için bir senelik malzeme kapalı z. 
Otomatik telefon makinesi: 1000 ad. paz. 
Manyetolu telefon mallinesi: 350 ad. » 

Galvanizli demir tel: 50 t. ,. 
Yıldırım korunma eihaı.ı tam takım onluk 10 çift hatlı ' 
Elektrik malzemesi: 6 kalem 

il ensucat, Elbise, Kundura Çam••"· 

Yerli li.civerd !'erj kumaş: 756 m. 
Deni:r. erat fotini: 219 çift 

» » » : 214 çift 
pok kumaş: 20000 m. hart. 283 kr.) 

l 
Nakll)ı.t, fo~ellma, YUkletme 

..... 
aç. f'ks. 
paz. 

• 

7408 -
20000 -
14000 -
10000 -

4460 40 
2106 80 
1968 80 

56600 -

Oto ile posta sürücnlütü 
Bordllr: 300 m. ·parke taşı: 210 m. •şehre nakli iıi 

Posta nakli 

aç. eks. aylıfl 300 -
paz. 

Mahnıkat, Benzin, Makine r•Alerı "·•· 

Kuru meşe odunu: 150·200 t. 
Mazot: 20 t.·makine yatı: 1 t .-petrol: 8 t.-benzin: 

20 teneke 
Odun .kömürü: 25 t. (temd.) 
~enr:in: 10-16 t. (temd.) 
Tutuşturma odunu: 434.5 t. 
Krom kah 
Galipsol yafl 
Sepokalsin yatı 
Konıtans 

Kemik yatı 
Dinamo yağı 
Kok kömürü: 500 t. 
Odan 

" 76.5 t. 
> : 1200 t. 

M D (e 1 e r r 1 k 

Galvanizli köprülü sürıü: 175000 ıd.-galvanizli 
köprüsüz sÜriü: 175000 ad.·ralvanizli kesme 
lı:anca: 160000 (müteahhit nam ve hesabına) 

İnzibat kol batı: 335 ad. 

aç. eks. 
kapalı z. 

aç. oks. 
kapalı :r.. 
paz. 

> 

• 
• 
• 
> 

,. 

> 

~apalı ı. 

paı:. 

» 
B!>ya v.s. malzeme otobüs idaresi için: 4 kalem aç. eks. 
Payton .koşum tıkımı ile birlikte (yeni veya az 

kullanılmış) 

Oto malzemesi: 209 kalem (temd.) paz. 
Kaynamış türk beziri: 4 t.-kaynamış ince bezir: 4 t. kapalı z. 
,:)arı balmumu: 1 t. aç, eks. 
Yatlı baya muhtelif renk (şart. 230 kr.) paz. 
Delile zımbası: 12 ad.-tirimol çakıaı·düz lifti keser: ,. 

1 ad.-yai biteyi taşı zincir, pafta takımı 
Maranıoz tezgahları yeni veya a:r. kullanılmış 
Yerli linters pamutu: 150-300 t. {şart. 420 kr.) 

Eızek, lstJre, fl , Eebze, •·•· 

Karpuz: 80 t. 
Sadeyağı: 13 t.•zeytin yağı: 6 t.·sabuo: 16 t.-be· 

yaz peynir: 10 t.-toz şeker: 10 t.·pirinç: 8 t. 
(şart. 253 kr.) 

Sıfır eti: 325 t. 
> : 600 t. 

Sadeyatı: 15 t. 
J : 20 t. 

Bulrur: 144.9 t. 
Sadeyatı: 43650 k. 
Saman: 1534.5 t. 
K. ot: 2309.850 k. 
Yat ve peynir: 4 kalem (temd.) 
Düten samanı balye halinde: 150 t. 
Arap sabunu 

Ekmek 1 ci nevi: 27 t. 
Sadeyafı: 115 t. (temd.) 
Koyun eti: 20 t. 
f.kmek: 35 t. 

paz. 

paz. 

• 

kapalı z. 
paz. 

• 
kapalı z. 

) 

• 
> 

• 
paz.. 

• ,. 
kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 
aç. ek11. 

6573 ~o 

HOO -
4537 -
9732 80 

200 -
1000 -
7500 -
5000 -
6000 -

500 -
12900 -

2500 -

15200 -

14825 -

Beh. 1 65 
1419 -
700 -

7000 -
14000 -

1560 -
10000 -

84000 -

50440 -

k. o 40 
2i0000 -
25500 -·--
30429 -
72023 -
92070 -

207087 -
17419 -

15000 -

182500 -
11000 -
k. k 12 55 

Teminat Müracaat yeri 

1724 - Sivas Nafıa Müd. 
1732 - > 

1099 65 Nafıa Vekaleti 

İnhisarlar U. Müd. 374 25 
88750 - Nafıa Vekaleti Demiryollaı ı lnsaat 

dairesi 
87 35 l:r.mir Belediyesi 

980 45 

75 95 • 
348 73 Milli Saraylar Mtıd.; 

1057 50 O. D. Yolları Haydarpa~a 

555 60 l;ı;mir Belediyesi 
1500 - P. T. T. U. Müd. 
1050 - • 

750 - ,. 

Anlı:. ve lst. 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
430 - lıt. Hava Mıntıka Depo Amirliği 

Yeşil köy 

Günü Saat 

ara 

~ luiü 

ilaçlar, Klinik v~spençiyarl aıat. Hastahane L'IZ· 
--------~- ..,..,. devle 

Sıhhat ve lçtimi Muavenet Vekaleti 
Merkez Hifzısslhha EstitU U atın sırıta larını 

komisyonundan: 
Merkez Hıfzıssıhha Estitüsü ihtiyacı için listesinde yıı~b 

lem ecza kapalı zarf usuliyle 30.7.941 tarıhinden itıbaren e 

21-8-41 15 - konulmuştur. 

Tahmin edilen bedel 10000 muvakkat teminat 75) tırııd 21-8-41 ıs - 1 18-8-41 15 - 1 Şartname ve listeler Ankara d 1 Hıfzıssıhha enstıtu:iU ~• 
r komisyonundan parasız alınır. 

19-8-41 9 30 t Eksiitme 15.8.:141 cuma günü saat 11 de enstitüd • 
16-8-41 12 - ' satın alma komısy >aunda yapılacaklır. 

f Teklif mektuplarını muayyen guad •n saat on~ bJıır k 
6-8·41 16 - verilmış oluıahdır. 

1 Muvakkat teminat wukabiii nakit ve nakit mahı:y ıinJe~ 
13·8·41 16 30 Maliye Vekaleti merkez muhasebecilığı veznesine yat ırı ıııssl 

liplerin daha evvel komı'iyoııa mıiracaatlıı birer ır:1~lıy.: • 
11·8-41 16 - zıwdır. 
21-8-41 15 - ' 

l 9·8-41 

11-8-41 
5-8-41 
5-8-41 
5-8-41 
5-8-41 

14 8-41 

15 .30 

11 -
15 -
16 -
15 -
14 30 

~=:ı==~·~::ı===:::a.:::l' "'"* .. ;>azar 

Elektrik, Havagazı, Kalorıfer ( f esısat ve . nisy 
--- ılek• 
M. M. V. Satınalma Komisyonundaf1: lO n 

Ankara'da bir binaya elektrik tesisatı yaptırılacaktır. tı4 •k 
keşif bedeli 1349 lira 37 kuruştur. Eksiltmesi 15.8.94 L cııf 
saat onbeştedir. İlk teminatı 101 lira 25 kuruştur. Buna • 11 

M. M. vekaleti sahnalma komisyonunda görülebilir. U 
1 steklilcrin be Ilı gü11 ve saatte teminllarile birlıkte ko nı~1 dı:t 
racaıtları, 

D. D. Yolları işletme U. MUdUrlU§Undefl' 
Mı&hammen bedeli aşıığıdıı yazılı 2 liste muhteviyatı ksl 

334 53 
158 -
147 66 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müd. 18-8-41 
Gümrük Muhafuıı Genel Komut. SAK 18·8·41 

14 
10-
11 -
14 -

sah roalze nesi 16.9.1911 Salı günü sa t 15 den itibaren sı anlı 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alıoııcJ e H 

Bu işe girmek istiyenlerin liste hizalarına yozıh mulo'sk .arf 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve teklıflerini ayııi B 

• 18-8~1 14 de kadar koroiıyon reisliğine vermeleri lazımdır. ıyi0 , 

8160 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 12-8-41 Şartnameler 100 kuruşa Ankara ve Haydarpaşadn '" 4 e 

270 - Silivri P. T. T. Şefliti 
Bursa Belediyesi 

162 - Çatalca P. T. T. Şefliti 

Bursa Maarif Müd. 
493 12 Bursa C. Müddeium.: 

112 50 
340 -
730 -

967 50 

2295 -
2700 -

İzmir Belediyesi 
lst. Emniyet Müd.: 
Tophane Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 

.. 
c 

> 

Deniz Lvz. SAK Kısımpaşa 
Hadımkoy Civarında Muha Köyünde 

Aslc. SAK 
lst. Komut. SAK Fındıklı 
Ank. Lvz. SAK 

1111 81 Top~.;~e Lvz. SAK 

83 - > 

106 45 İzmir Belediyesi 

Bornova Zeytincilik istasyonu Müd.: 

lsL Komutanlı~ı SAK Fındıklı 
1050 - O.O. Yolları Haydarpaşa 

117 - > 

1500 - M. M. V. SAK 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

A~k. Fabr;kalar U. Müd . SAK Ank. 
10900 - • 

8-8-<fl 

9-8-41 

\4-8·41 
14-8-41 

6-8-41 
9-8-41 

18-8·41 
11-8-41 
11-8-41 
11·8-41 
11-8-41 
11-8-41 
11-8-41 
6-8-41 
2-8-41 

ıs _I 
satılmaktadır. 8 

Liste No. Muhammen bedel Muvakkat it •dır. 
1 57298,5 4114,93 6 
2 68900 4695 

11 -ı lzmlr Beledıyeslnden 2 
Sokak tenvir .. tı lesbatının b:r sen ... lık ihtiyacı olan ıııhıın 

l l _ satın alınması, c .. L:iııe ve elek rik mühendisliğindeki le~• t 

15 _ şartnamesi mucibine-. r;n,.,alı zarflı eksiltmeye konulmuştııf· leri 

1 
men bedeli 7408 lira muvakkat teminatı 55:> lira 60 kş.tur. ihale lı 

16 _ pazartesi günü saat 16.30 dadır. 2490 sayılı k•nunun tıırl min 

11 _ tinde hazırlanmış teklif mektupları ihale günü azami s•' ıhın 
l5 _ i kadar encümen riyasetine verilir. 

15 - '1 

15 -
15 _f 
16 - ~ 
15 

1 

15 _. 

14 -
12 _, 

~ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

o 
7 

tı 

Harta Umum MUdUrlilijUnden: Ş 
Harta kıtası erlerinin ihtiyacı için battaniye açık eksilt~ 8 

l 
yle satın alınacaktır. 

5-8-41 15 -' 
25 8-41 15 -

Açık eksiltme 18 Ağustos 941 pazartesi günü ııat 
de Harta satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Mubaınmen bedel tutarı ~92.> iki bııı dokuz yuz yirtll1 

muvaltkat teminatı da 219 lira 39 kuruştur. 

Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltııı' tııoı. 
teminatları ile birlikte yazılı gün ve saatte Komisyona gel 

11-8-41 14 -

" cı ·'11 
P-• • 

l '-R-41 
11·8-41 

7-8-41 
18-8·41 
11-8-41 
13-8·41 
6-8-41 

1'l 301 

J6 -· 
11 -1 

11 
15 30 
10 50 
15 -
15 -

8-8-41 14 -

Kereste, f ahta va saıre 
--·~~---"-~--~~ 

Devlet Limanları isletme Umum UtlUrlUiJOıı' 
Atölyemiz ihtiyacı için pazarlıkla 151.1 metre mık nb• çf rg 

•.,, alınacaldır. ::!,:v~11rı 4 ıla 8 metre ve kalıohk1 aa 
11zmanı •••·- , 1, 25XL:> santııp olac k.tırt f.11eruıde hazır maİı mev~ud o 

1 
ır. 

2arlı~a i~tıraK elıııek üzere 4.8.94 ı tıırı hine raslıyan paı el 
saat 15 te Gaınta rıbtıwıoda~: U u ı ..ıı Mudurıuk birıa.!!nı.:!~ 
cak olan Satına ima Koıııısyonuoa Jnürac: ant etmeleri. 

Mahrukat, ~ enzm, ~akına 1a~ıan 
pil 

M. M. Vekalett Satan lına Komisyonund' rı 

Hadımköy Ask. SAK 13·8-41 14 -

Pazarlıkla 40,UOO lirabk iidı wakiııe yağı ve 20,~ 1 1• 

deni maki~e yağı ıatıo alınacaktır. Ayrı ayrı t lipit~ 
edilcbihr. isteklilerin 12 8.941 Sah güııu saat 15 de AtJ f 
M. V. Satın alma k6>misyonuoa"• 15 katı temınatlarilt 7544 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 11-8-41 14 30 

8250 -
29100 -
3825 -
2700 -
2283 -
4852 -
5854 -

11645 -
1306 43 
590 63 

lst. Komutanhtı SAK Fındıklı 
• 

Topkapı Maltepesi Aslc. SAK 
İzmit Akçolcoca lık. Okulu SAK 
Muil• Ask. SAK 

> 

• 
Devlet Demiryolları Eski,ehir SAK 
Eskişehiı Ask. SAK 
M. M. Vekaleti SAK. 

394 28 Bursa Ahmet Vefik Paşa Hast. 
10375 - Doğu Bayazıt Ask. SAK 

825 - Tophane Lvz. SAK 
321 56 lıt. Bölie Sanat Okulu SAK 

19-8-41 
8-8-41 
6-8-4.t 

18-8-41 
~8-8-41 

27-8-41 
25·8-41 
:ıo-8-41 

6-8-41 
7-d·41 

11-8-41 
21-8-'11 
9-8-41 

18·8-41 
1~·8-41 

16 -
15 -
JO -
16 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
11 30 
15 -
11 -
11 -

15 30, 
14 -

ı 

ts 
Ankara ValUiğinden ıl 

Asfalt yollarının tamiri içın (750 ) kilu mazot tP ç 
14.8.941 perşembe günü saat 15,3ü ta ıhale:ıi yapıtına.le il al 
eksiltmeye konulmuştur. 

Keşıf bedeli (14.i:l) lira (50) kuruş muvakkat temiıı•t' • 
(44) kuruştur • 

. ls_leklileriı~ oıuv~k~at teminat vl'ya makbuziyle Tıca;.e1Jı1 
ııkasıyle bırlıitte sozu geçen guıı ve sautle Daimi Enc:UISI 
teri. 

Buna ait .ke~if ve şartnameyi her gun Nafıa Müdilrl~ 
meleri. 

• ,,,. 
Devlet Havaıolları Umum MUdUrlUğU" I 

idaremiz için 150 bin litre tayyare ve 20 bin litre 01 

zini kapalı zarf usuliyle satın alın caklır. 



, 

.Tayyare benzinin muhammen kıymeti 48000 lira olup muvakkat 
temınatı 3600 lira. Otomobil lııronzinin muhammen bedeli 5840 lira 

lup, muvakkat teminatı 438 liradır. 
Eksiltme' 15. 8. 94 l tarıhınc müsadif cuma günü saat l l d Ar • 

~arada tayyare meydanında kain devlet hava yolları umun miı ur
lüğü binasında toplanacak komisyon tarahndan yapılncakhr. 

Bu işe ait fenni ~artname, eksiltme şarlnamı.-si, mukavele proıPsİ 
evlet hava yollarından temin edılebilır. 

Tatipl•rin ıhale saatinden lııir saat evveline kadar teklıf mektup 
tını alım satım ko:ııisyonu reisliğine tevdi etmeleri ilan olunur. 

Ankara Belediyesinden : 

Belediye şuabatı için :<80 ton motorin paznrlıldıı alm:ıcaktır. 
M•hammen bedl"li 72380 lıradır. 
Teminat 4879 liradır. 

Şartnamesinı görmek ve 364 ku uş mukabılinde 
r gün encümen kalemine ve isteklilerın de 5.8. 
. 30 da belediye dairesinde müteşekkıl daimi f"nCl 

im k istıvrnler n 
ı s h g nü s at 

ne- mu acaatları. 

D. D. Yolları işletme Umum MUdUrlUğUnden : 
lstaııbul - Edirne hath üzerinde kilometre 270 - 27b arasında hıtt 

nauııda vagocın lt: lını şartıle ve muhammen bf'dl"li 8125 lıra olan 
00 MJ taş kapalı z.arf usulile :satın almacnktır. Eksiltme 18 8-Y-tl 
.tartesı gunfi saat 11 de Sırkende 9 İşletme bıııa:.mda A. E. Ko-
15YOnunda yapılacaktır. lsteklıl rin 609,38 lira muvakkat temınat 
e kanuni vesıknlarını ıhtı va edı..cek kapalı zarflarmı aynı gun aat 

a kadar Koınisyona vermeleri lazımdır. Şartn<1meler parasız ola· 
k Koınisyoııdnn verilmektcdır. 

Devlet MetooroloJi işleri Umum MUdürüğUnden: 
Umunı Mudurluğunıüz ihtiyacı için satın alınacak olan (JO O) 

~t las\ik hava sondaj balonunun açık eksiltmeı.i 4 Ağustos 1941 
2atlesi gunü saat 15 e talik eaildiği illin olunur. 

O. o. Yolları işletme U. MUdUrlU§ünden : 
Muhaınınen b~deh 11600 hra olan muhtelıf eb'atta 800 kılo kat· 

nlı ve katran ız kenevır halatlar 18.8.941 pazartesi gunu saat 15 
H ydarp ~ada gıır binası dahılindekı komısyon tar fından k palı 
f usulHe sa tın alınacaktır. 
Bu işe girmek ı~tıyenterin 870 liralık muv kkat temim:ıt, kanunun 

Yİn ettiği vesıkalarla lekliflr rini muhtevi dlarını ayni gun snnt 
e kadar komisyon reısliğine vcrmelerı 1.ı ııd•r. 
Bu işe aıt ş rtnameler komis'yondan ı- , ıııs olarak dngıtılaıalı::· 

latan bul Elektrik. 1 ramyav ve Tünel lşSetmeleri 
Umum MUdUrlUğünden : 

günü ııaat 10 da pazarlığı yapılacüğı e\'velce ılan 
ıni~ olan muh'lmmen bedeli 4526,60 ve muvakkat tcmmah 340 
tutan 4600 kılo çelı.k yaya aid pa.zar ık idarec.e göru.en Hizum 
tıne 1.9.~41 pazarte11 ~unu sant 10 da talık edilmıttir; 

lıteklılcrın m~zı..ur gün ve saatte kanuni vesikaları ve muv.skkııt 
inatları e Metro Hırn 5 ınci katta toplanacak komısyonda hazır 

lunmaları. 

opkDpı N.altepesinaekl Satmalnıa l\omiayouundan: 

7000 adet knoana ve 280lJU aaet yerlı hayvanat için ip yular baş· 
ve sapı alınacaktır. Tutara 28140 lirad r. 

Şartname, evsaf ve nümunelerı 1 opkapı • Maltepe askeri satınnl· 
komısyonundl" göı u ebilır. 

lhnlesi 18.8.941 pazartesı guniı saat 11 de komisyon binasında 
ılacaktır. 

Eksıltme kapalı zarf usu ile yapılacaktır. 
Muva11.kal temınat :!110 lıra :ıo kuruş ur. 

f t:kııf n.t:ktupLrı ll:i.8.941 pazartesı gurıü ııaat 10 a kadar salın· 
il komısyonuna verilmış olacaklır. Geç kıııan m klupl r kabul e· 
ez. 

Şartnao enın yukarda yazılı vesıkalcır muvakk.:ıt temiaıa\ııı koııdu-
2-rf içerisıııe k.onulmu, olacaktır. 

M. M. Vekaleti S.atana•ma Komlsyonurıdan: 

beherıne tahmın edıleıı fiatı ~:ı kuruş olan 50.lıOO ade semer 
ıaııı ı.azaı lıkıa sa hu alllla<'ak taı. U alcı.ı 6.b.~H l Çe r~~n.lıa günü 

t ll ce Aı.~cıtac.a l\ .. rvı. v. ~atın~ına l\c.nıS)OLlll<a )aııla
• 1 alııılerın ı l25lıra kalı teminatiarıle belli \akıttc komisyona 
lmelerı. 

SA 'JAZ!TES1 

e ~ sfyeıı\ .,. n l 7 lır1l1 • Q iV ıut en ın'!t Ve k.ınunu 1 

tayin ettiğı vesaikle birlikte eksiltm" günü snatina kadar komi yonn 
müracaatları liizım lır. 

Bu işe ait Şart ınm"ler ıc rnısyondan parasız olarak dağıtıln akta fır. 

M. M. V. Hava S tm ima Komisyonundan: 

5 bin adı-d ekmt"k torbası pazarlıkla satın alınacaktır. Mulıamrııen 
b d lı 10 bın lırn o up at'i le inatı 15 O liradır. Pazarlığı 15 8.94 1 

cuıoa giınu saat 10 da Ankllr d bııva sntınalma komisyonund ya· 
pılacaktır. Ş rtnıımesi komisyonda görülebilir. I~teklilt"rin muayyen 
gün vr :ııth- ko.,.,isyonda bulunmaları 

Harta U. MUdürlUğUnden: 
Harta kıtası erlerınin ıhtiyacı için kilim ve ekmek torbalan açık 

eksiltme surt>tıyle satın alınac ktır. 
Açık eksıltme 16.8.94 l cumartesi guou uat 10 da Cebecide Har

tıı satın ılma komisyonunda yapılacaktır . 
Muhammen b del tutarı 2.606 lıra 50 kuruş muvakkat te• 

minah da 195 lira 50 kuruştur. 
Taliplerırı şartnııuıeyı gormek üzere her gii n ve eksiltme için dl" 

teminatln ıyle birlıktr yazılı gıin ve saatte ıwmısyona gel nelerı. 

Pendık i:lakterireloji Enstitüsü MUdUriügünden: 

MuesseHınız ıçın luzunıu olan ikı başı () 7 y~ında. yedı başı 4-:ı 

yaşında olmak uz re doıcuz baş l<umelı o ... uzu, uç başı 2-3 yaşında 
dana, ıki bıış RuıLelı ırkı tosun, dokuz b.ışı 4-6 yaşınd doğurması 

yakın gebe in k ve bir duvc, ayrıca cıört baş bırer ylık buz ğıh 
ıı ğmal ve boı sut u ınek olup ceınan .t.8 bıış Rumelı ı acı sı~ır hay· 
vunı paza lıkln satın alınııcaktır. 

Paz.ırlık 5.d.Y41 satı gunü a t 15 te İ5taubulda ~ağaloğlunda 
yuksek mektepler muhasebecılindc Koıuısyonuoca yapıl cakır. 

Muhammen beaelı 20':!0 lirıı. olup ılk temırıatı 153 liradır. istek· 
lılerın bu ışe aıt şartnnmeyı Peıı.:ııktc BııkteryoloJI roüt'ssesesirıde gö· 
rup 02renmelerı ılan olenur. 

Ankara B !lcdiyesinden : 

Otobüsler için 200 metre firen balatası pazarlıkuı alınacaktır. 
Muhammen beJelı JlJJ lıra:iır. f emınat 240 liradir. 

Şartnamesmı gormek ve bcdelsı:r. almaıı;; istiyenlerln her gün 
encümen kalemine ·ve isteklılcrın de 5. 8. 941 sah günü sa t 10. 
30 da Be edıye dairesınde müteşekkıl daimi encümene müracaa· 
tlan. 

inhisarlar Arıkara Başm.Udi.irlügünden : 

lmlahanemızın şişe ıhlıyacını tcmın içın yapıl.sn ııçık eksiltmeye 
iştirak eden oluıadığınd n 2.400.0üO udet boş şışenın alınması işı 10 
gün müddetle uzatılmıştır. 

Muhammen bedel 48.700 lira ve muvakkat teminat 3 5'2 ır ır. 

lhalesı ö ağustos 1941 cuma gunu saat 16 da Ankaraaa lnhısıır
lar Başmüdürluğundekı komısyon huzuru ıda yapılacaktır. 

Talıpler şartn meyı 24'.I kuruş bedol ınukabuı de, lstanbulda Ka· 
bataşta ınhisıırlıır levıızım subesıyıe, ::ı tara ıntıısarlar başmudürlu-
ğunden alabı ırler. 

t.rLi1K, Lahırtt, t.t, ~elJze v. b. __ _._ __ 
lstanbul Komutanhjı Satlnalma Komisyonundan: 

.t8.7.94 .. gl.nu )apılan eksıltaıe6İnc talıb çıkmıyan 6(JOO tavuk 6 

ağustos 941 \ar<tamba guniı saat 15 le paznrhk a baha alınacaktır. 
uhammen beoclı 480C lira olup katı teminutı 720 lırndır. Is· 

tekiılcrın oel ı gun ve saatle Fındıknda Satıııaıma Komısyonuııa 
gelmeleri. 

PoUs Enstitusü MUdürlügünden : 

t'olıs Enshtusunun ~41 yılı ihtı) acı ıçın nıınacnk olan 4C.Oo k.lo 
pır'nc1t1 eksı lmesı ın y pıl cağı ılan edıhııış 011111 18 7.941 de ıstekıı 

çııt. n dığıudan '.l4JO s yılı ICaı unun 4.i uııcü ı addesı geregınce ek.,iıt· 

me 10 gun UZdltlmıştır. l:ıh nin ohınnn beaeJ 1840, nıuhkkut teınır:atı 
138 liradır. lsteklılerın 8. 8. 941 cuwa giınu saııt 14 de temınat 

makbuzu vcy.ı llanlr.a mektubu vesaiki lazıuıesiyle bırlikle Polıs Ecs· 
ti ıusu binasında muteşekkil komısyonda bu.unmaları. 

Trabzon Askt:. ri Satan alma Komis,onundan : 

Kapalı zarfla ynpılan eksıllmesiue verıleıı fıyat pahalı göı üldiıği.ııı·' 
den 600 ton kuru ot pazarlıkla salın nhnaca tu. 

Tahmin edılen beuelı :i6 bin lırn temıııatı 'L.700 lıradır. 
Evsaf kolordunun butun garnııonlarında mevcullur. 
f.ıı;ı;ıltmı:.111 !>.ö.~41 salı gunu guuü s at 11 dır. 

lsteklılerın bellı gün ve saatte sahnalıııa komısyonuna miıracaat
ları. l•tanbul Komutanhğı Satlnalma Komisyonundan: 

~8.7 .94 ı guııu yapılan pazurlılrda taıibı çıkaııyan 7uUO lırahk 2v9 
ın oto ınalzemeımıın yenıden pıızarlığı 7 .l:i.~'1 l perşembe guııu 

t l l ile yııpılacak.tır. ~arıname ve maızenıe ııı.tesı lıtr guıı k.o- ı 
iyor ua goı u ~ bıln. htı:: klı erın be ılı gun ve saatte tek.ııt edecck-

2orc katı lt:u ııı tlııııle bırlık e Fınuıldıoa Snııııalma kv· 
Jouuıııı ieıroderı. 

Urfa Askeri Sallnalma 1 omi yonundan : 
Aşağıd y zıh nıPvaddın kapalı zarfın eksııtmeıerı hizalarında yıızı· 

h gun ve saulerdo Urf adn askeri salı11 olma komısyorrnı d11 yapıla· 
c.ıkhr. T lıplerın kanunı \ eıııaalaııle teklıf mektuplarını ıhale sııatle

.ı ııdtn bır saat evvel komıı;yona vermelerı Evsaf ve şartnameleri 

Ankara, lstaııbul Lv. Awırıığı salın alma komisyonlarmua da göru· 
lur . • 

M. M. Vekile ti Satana ima Komisyonundan: 
Beher du.zünesine tahmin edilen fıyati 13 lira olan 50 düzune 
leresız kumaş kesme makinesi bıça2ı ile beher diızuncsı tahmin 

len fıy•ti 15 lı•a olan 50 düzune deıtereli kumaş kesme ıuakinası 
ğı ve hepsine tahmin edilen fıyati 118L lır.ı 17 kuruş olan 18 

enı Maı mı 11 it 'lmaş kesme makınası yedek parçaları 4 ağustos 94 l 
rtesi 2unü saat 11 de Ankara' da M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
rlıkla ıha le edılecejtinden isteklılerin 387 lıra l 8 kuruşluk kati 

ınatlıırı ıle bırlıkte pazalık gun ve saatında mezkur Ko. da 

D. L. yolları işletme Umum MUdürlUiünden: 
Mubauıınen bedelı l!ı6U hra olan llJOO kilo Sarı balmumu 11.8. 9-11 
•rtesı guııu sut 10,50 onu ellide Haydarpaşa Gar bınasi dahılın· 
1 komısyon tarafından açılt eltsihme usulilc utm alınacaktır. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı lbale 2ün ve saati 
Kılo Lira Kr. Lira Kr. 

Pırinç 61J,000 19,800 1485 lB/8 ~41 9 
Pırinç 60,00U 19,800 l<t8:> 28 8/941 10 
Kuru fasulye 72,000 17,34-l 80 l ou ~1 8 941 9 
Kuru fasuly~ 7:l,UUU 17,344 81) 1300 21/8,941 ~o 

Çanakkale Askera Satınalma Komisyonundan : 
Beher kılo!;u 180 kuru tan 20 ton sade yağı alınacaktır. Pazarlıkla 

eksıltmesı 5.8 941 Salı günu s.:ıat 16 da Çanakalede Askeri Satınnlma 
K omı yonunda yapılacaktır. Onar ton olmak uzere ayrı ayn taliple
re de ih le edılebılır. Kati temuıatı :>400 liradır. Talıplerin belli va· 
kıtte k.ommısyuna gelınelerı. 

(L>EVAMl DÔROÜNCO SAYFADA) 

' 

i ınhısarlar U. üdürlUğünden : ı 
1 - Şartname ve keşfi mucıbince Maltepe barut deposu yol ta· 

nırı • çık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Keşıf bedeli •4989.~7· liradır. Muvakkat teu,İnatı <374.25• 

lıradır. 

3 - Eksiltme 19. 8. 941 salı günü saat 9,30 da Kabatqtn Le· 
vazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve k,.,şfi sözu geçen Şubeden para1ı:r: alınabilir. 
(6554) 1-4 

"' .. 
1 - Nümunesi mucibince 500 kg. ip (çuval dikmek için jüt) satın 

alınacaktır 

2 P:ı.z rhk 8.ıs 941 gunil saat 9,50 de Kabata1ta Levazım Şub•· 
mizdeki Alım Komisyonunda yapılacalı:tır. 

3 Nü'llunesi alakadar Şubede gorülebilir. 
4 lsteklılerin tayin olunan gun ve saatte teklif edecekleri fiy.at 

üzerinden "o7,5 güvenmr. pıırasıyle birlikte me:r:kQr Komiıyou4 
muracnatlan. (6327) 3-4 

•• * 
Mi .tarı Cınsi Mı.ıh b .. d .. li • 7,5 teminat Trrtibi 

1200 ad b .. orba ~76 lira 43.20 lira açık euiltme 
ı. - Yukanda cıns ve miktan yazılı malzeme nümunesi veçhile 

açık eksılıme usuhle satın a ın!lcaktır. 
2. - Eksıltıne l >.8.941 cuma günü saat 9,3il da Kabataşta Le· 

vazım Şubesınd kı Alım Kooıısyonundıı yapılacaktır. 

i. • - Nümunesi sözü geçen Su bede görulebılir. (6440) 2-4 
1,. 

Zonguldak Vilayeti Daimi Encümeninden : 
Zoııguldıık Vılayeti içınde Beycum Ç.ıycuma yolunun u+ooo .:.26+"410 

kılometre ara ında yapılacak 11469.> lira 98 kuruş keıif hedelli 
u 160 kilometre lulundeki şose işi kapalı zarf uaulile euiltmeye 
ko ıulmuştur. 

f:.k'1ltmesi 11.8 J41 pnzartesı giınü saat 11.30 da Zooıuldakta Hü
kOınet konağmd.ı Daımi Encumen R yuetındc yapı acaktır. 

E.ksıltıne ş !namesi ve buna muteferri evrak Daimi Encümen ka· 
l minde ve Nafıa \t\udurıyetınde göriılebılir. 

Muvakkat temınat ö985 lıradır. 

lşin bedeli 9-il butçcsinden verilecektir. Eksiltmeye rirmek iste· 
yı:nlerin ıhııle günunden en az sekiz run evvel Zon2uldak Vilayetine 
müracaat ederek Vılayet makamından alınmış milteabhıtlilc ehliyet 
vesıkasıle ticaret odasından bu yıl için alınmış vesika ve muvakkat 
teminatına ait makbuz ve esas t~klifi havi kanuna uygun bazırlamDıf 
knpalı zarfın muayyen saatten bir saat evvel Daimi Encümen Riya· 
s•tine verilmiş olması ilan olunur. (6275) 3-4 

• İstanbul Nafıa Müdürlüğünden ; 
5.8.941 Sa ı gunu saat 15 de ltanbulda Nafıa Müdürlütü ekıilt•e 

komisyonu o.:lasında (9 476 9J) lıra keşif bedelli İstanbul Gflmrükleri 
Baş'Tlüdurlüğll binası tarasa tamıri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksıltme, liaymdırlık işleri ıent-1, huıuıi ve fenni ıart• 
namelerı, preje keşif bulasHiyle buna müteferri diıer evrak dairesin
de gorülecektır . 

Muvakkat temınııt (711) liradır. 

ldeklılerın en az bır teahhıitte (6000) liralık bu ite beıuer İf yap
\ ğı aair ıd.ıre;erı u ı ulm.ş oıduğu vesikalara istinaden lstanbul 
Vı.ayelın~ muracuatle eksiltme tarihinden tatil xilnleıi hariç (3) rlla 
evvel alın mı ş ehlıyet ve 9-t l yılına ait Ticaret Odası veıikalariyle 
gelmeleri. (5886) 

Tahmin bed ilk ll"minah 

707 90 53 10 Üskudnrda Hacı Hasan hatun maballeahaia Pqa 
Limanı caddesinde 1/2 N. lu bina aakuınm 
satışı. 

14 o 31 1 'O "8 dıköyünde Oııman ağa mahallesinin Gilrler 
sokağında 3-) ~ 5 l - 7-9 • 11-13 • 2-2/1 • 4 
N'J. lu Juk.kan ankazının satışı. 

1005 83 75 44 Bebekte Rumeli Hisarı caddesinde 80-80/l • 82 
No. lu bina ankazının satışı. 

Tahmin bedı.:lleri ile ilk teminat mık.tarları yolı:arıda yazıla llç par
ça ankaz satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuıtar. Şart
nameleri Znbu ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 
6. 8. 941 çarşamba gunü saat 14 de Daimi Encümende yapalacakhr. 
Talfplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale ftlnü muaJJea 
saatte Daimi Encümende buluom lan. (6076) 

- _z:ı: 

Mahrukat İstanbul Hayvan Borsası 
Blok - .!O. 7. 941 -

Yerli depoda - - - PAR ASI 
Krible Ea ..... Eapkarı 

Yerli depoda 1700 
Çeşit Atırbfı kr .... 

kr. -· Ecnebı 
Beyaz Karamaa 39407 27 25 29 so 

Marinlave 
Kı:r.ıl Karaman 87766 23 - 2' -

Yt•rli bonlcerde 120 Şı Datlıç 20828 27 so 31 -
depo<la 15 2S Kıvırcık '43S 24 - 2'-

Tuvöııaıı 
Karay ak• 1735 25 - 26-
Ku:r.u 356.SO 25 - 33 so 

Yerli depoda 1350 Keçı 389 12 - 20-
bonhrde 04 Şi Otlak 225 12 - 12 -

Kok Şark Ökü:r.ıi 16938 24 - 24-
Okü:r. 149497 11 - 22 7S Yerli fabrıkada 2350 
inek 60315 2350 10 - 26 -Knrahuk Dana 5348 ıs - 26-Sömikok Maııda 31991 11 - 2S -

Y erlı depoda - - 2350 Malak 4138 2ln ~-
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Tablaau Synoptiqua das Adjudications Ouvartas Aujourd'hui (0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Kızllçullu kay EnstitUsU va EAitmeler Kur•" 
Satlnalma Komisyonu BaşkanhGm 'lian: Objet de l'adjudlcation 

AdJUdıcations au Rabais 

Mode 
d'adjadicat. 

Prix 
estimatif 

Caution. Lieux d'adjudication et du 
provisoire Cabier des Charges Jours He1.1res 

Yukseği MuhPm. İlk Ort ::ıl 

-·~C_i_n_~i~~~~~k_i_lo~~f_i_ya_ı_ı~T_u_ı_a_rı~t-e_m_i_na_t_ı_~ 
c onstructlons-R6paratlon-Trav. Publlcs-Met6rlel de Conatructlon· Cartographlo f Koyun eti 18000 51 9180 688 50 lSOoO 

Coustr. baraque et porte d'entree dans jardin 
Mairie (aj.) 

Enduit cloisons et plafonds et constr. chambre 
tianı hôp. Behçet Uz 

Conıtr. c•nalisation 
• 

Modif. et constr. baios, armoires et bancs aux 
instituts Sup. agricoles 

Reconstr. ltatisse ecole prim. a Koyulhisar 
• > > • İl Su şehri • Şöfker > 

Repar. route depôt de poudre de Maltepo 
Conıtr. route ele service sur route Elaz1g-V an

frontiere lran (cah. eh. !>) L.) 
Peinture et autres repar. des tours sis aux deu x 

côtes de la g-r. porte du palais t>olmabahçe 

Pli cacb. 

Publique 
Publique 

Pli cach. 
> 

Publique 
Pli cach. 

Publique 

1164 77 

13074 -

1012 27 
•14661 95 

22977 64 
23086 53 
4989 97 
2500000 

4649 76 

S7 35 Municipalite İzmir 

930 45 • 

75 9~ » 

109~ 65 Ministere Trav. Pub. Anlc. 

17'14 - Dir. Travaux Pub. Sivas 
1732 - • 
374 25 C. A. Econ. Monop. Kabataş 

88750 - Ministere Trav. Pub. Depart. 
Constr. 

348 73 Dir. Palai~ Nationaux 

6-8-41 

13-8-41 

lı-8-41 

18-8-41 

21-8-41 
21-8-41 
19-8-41 
16-8-41 

21·i-41 

16 - Dıına etı 18000 42 756CJ 567 - ..ı51J00 
J ~adeyai' (Urfa) l'lOOO 160 ınw 1440 - ıovoO 

16 30 ! Zeytın yağ 6uuu 62 3720 27J - sOOO 
1 Çay (Seylan) ~44 7!>0 1080 81 - 120 

16 - lieyaı. aaaun 72llU 41 29.)2 540 - 600o 
15 - f Toz şeker lOHOO 47 :>076 38U 70 9()00 

ı Mercımek (k.aıızı) 41So0 24 1152 86 40 4JO't1 
15 Tosya pırınci 12u00 4:> :>400 4U:> - ıooOO 
15 Fasuıy11 tboroz) 14'lUU 24 34:>i :.!:>9 20 ı:wOO 
9 30 t feııeke peyoırı 4t;00 !>5 2t>40 198 - 4000 

12 - Süt (ıcoyuıı) 12vUU 17 :W40 1.:>3 - ıoovO 
Yogurt (keyuu) ~OUIJ 19 18l4 136 80 80()0 

15 Paıatc::s löUOü G, :> ıl]IJ 87 ]) l:>vOO 
l:Suıiur t>OOO 22 13.lU 99 - :>000 
Zeytin luesi 6000 34 2040 l:>J - :>000 

J u. c. "ıh t 1 in i<,Lc ı. f;I J tar n eceL Uc.aıc. ts·lnlEn.ı ftTEl'lts Senherlres·Fournllure pcur Hopltaux (f ırily<i) it• 

1000:.ı "1ı 
24l000 ~i Bande en toile americaine: 60000 p. Pli cach. 14100 - 1057 50 lere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 19-8-41 15 30 

Kuru soğan 
Ek.mek. 

12000 
290400 

8 96Q 
12 34lS48 

72 -
2613 60 

E.IEı<. b le lt'·C az-< t.ııatfieQe Centraı (lnstallatlon et Mat6rlel 

Materiel pr. l'entretien ioıtallation eclairage rues 
durant uoe aonee 

Appareil telepbone automatique: 1000 p. 
Appareil telephone i. magnetto: 350 p. 
Fil de fer galvaoise: 50 t. 
Paratonnerre complet a 10 liırnes doubles 
Articles electriques: 6 Jots 

Hablllement·Cheussurea-Tlsaue·Culra 

Serıre indigene: 756 m. 
Bottineı pr. marina: 229 paires 

> > 214 paireı 
Etoffe t'O soie: 20000 m. (cah. eh. 283 P.) 

Trenaport-<.:her9ement-D6char9ement 

Pli cach. 7 408 -

Gre a gre 20000 -
, 14000 -
• 10000 -
, 

Publique 
Gre a rre 

c 

4460 40 
2106 80 

1968 80 
56600 -

Transport a la ville de 300 m. pierres pr. bordures Gre a ve 
et de 210 m. pierres parqueh 

Traoıporta postaux en auto Publique p. moiı 300 
Trııııports poıteaux 

Combustlble • Carburant - Hull•• 

.Benzine: 10-18 t. (ıj.) 
Bois d' al lumare: 434,5 t. 
Bois de chene sec: 150-200 t. 
Mazout: 20 t.- buile pr. machine: 1 t.- petrole: 8.-

Benzine: 20 bidonı 
Charbon de boiı: 2!> t. (aj.) 
Cbrôme affinde 
Huile Galipsol 
Huile Sopocalcioe 
Conltance 
Huile d'os 
Huile pr. dynamo 
Coke: !>00 t. 
Bois: 

• 765 t. 
" 1200 t. 

Dlwer• 
Peinture et autreı articlea pr. le service d'autobus: 

4 lots 
Attela2e pr. phaeton neuf ou peu usagee 
Petot leviı ralvaniıe: 175000 p.· verrouı galvanises: 

175000 p.· crochets a-alvaniıes: 16CıCOO p. (au 
nom et pr. compte du fournisseur) 

Brassards pr. agents de police milit.: 335 p. 
Articles pr. auto: 209 lotı (aj.) 
Huile de iin bouillie: 4 t.- id. fino bouillie: 4 t. 
Cire jaune: 1 t. 
Peinlure a l'buile de dif. coul. (cah. t.b. 230 P.) 
Compoateur: 12 p.- couteau, pierre a. aiguiser a 

l'buile ete. 
Macbioe-outil de menuiserie neuve ou peu usagee 
Coton indigene Linterı: 150-300 t. (cah. eh. 420 P.) 

Provl•lona 

Paille 2160 t. 
> 1440 t. 

Lait: 15 t. 
Yorbourt: 9 t. 
itiz: 106 t. 
Houblon: 10 t. 

Publique 
Pli cacb. 
Publique 
Pli cach. 

Gre a rre 
> 

> 

> 

• 
> 
> 

> 

> 

Pli cach. 

Publique 

Gre a grc 

• 
Pli cadı. 
Publiquo 
Grc a gre 

> 

Gre i t:rlı 

Pli cach. 

• 
Publiqua 

> 

Pli cadı. 
Gre & l'r6 

4536 -
9732 80 

6573 50 

1500 -
200 -

1000 -
7500 -
5000 -
6000 -
500 -

12900 -
25000 -

15200 -

1419 -

700 -
14825 -

la p. 1 65 
7000 -

14000 -
1560 -

10000 -

84000 -

37800 -
25200 -

19.>0 -
1260 -

37100 -

!>55 60 Municipalite lzrair 11-8-41 16 30 

Tuz 
börekli un 
Çamaşır ııodası 

İrmik 

Mazot 
Gaz 

1500 - Dir. Gen. P.T. T. Ank. et lst. 
1050 - » 

750 - .. 

5 ·8-41 
5-8-41 
5-8-41 

11 -
15 -
16 - . 

Şehriye 

Beozio 
Vakum ya~ı 
Nohut 

~ili S~i~k 

.Salça Ağaç kömürü Corn. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 
430 - Chef Depôt Aviat. lıt. i Yeşilköy 

5-8-41 
14-8-41 

15 -
14 30 

334 53 Dir. Ecole Sup. de Commerce Marit. li 8-41 
158 - Com. Acb. Cornmırnd. Cen. Surveil. 18·8·41 

Douan. lst. 

14 -
10 

147 66 > 18·8-41 11 
8160 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 12-8-41 14 

Municipalite Burs• 

'J.10 - Chef Bureau P. T. T. Silivri 
162 - Chef. Bur. P. T. T. a Çatalca 

340 - Dir. Sı1rete lst. 
730 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

Dir. lnstr. Pub. Bursa 
493 12 Pr•cureur Gen. Bursa . 

112 50 Municipalite lzmir 
Com. Aclı . Mio. Def. Nat. Ank. 

> 

967 50 C::om. Ach. lnteud. Marit. Kasımpaşa 
Com. Ach. Milit. Muba Köy pr~s de 

Hadım köy 
2295 - Com. Ach. Command. Mil. lst. Fındıklı 
2700 - Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 

l 06 45 Municip. İzmir 

Dir. Station Oliviers Bornova 
1111 87 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

•83 - > 
Com. Ach. Comnıand. Mil. lıt. Fındıklt 

1050 - lem Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 
117 - , 

1500 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

10900 -

2845 -
1890 -

146 25 
94 50 

2783 -
- .... 

Couı. Acb. lntend. Marit. Kasımpawa 

Com. Ach. Dir. Geo. Fab. Mil. Aok. 
, 

Gom. Acb. lntend. Ank. et lst. 

• 
Com. Ach. Milit. Kırklareli 

• 
Com. Ach. Mitil. O. Bayazıt 
C. A. Econ. Monop. Kabataı 

8-8·41 
9-8-41 

9·8·41 
18·8·41 
14-8-41 
14-8-41 

10 -
11 -

11 -
15 -
11 -
15 -

6-8-41 16 -
11·8·41 15 -
l l -8-11 15 -
11·8·41 
l 1 6-41 
11 8-41 
11-8-41 
6·8-41 
2·8·41 

5-8-41 
25·8·41 

11-8-41 

15 -
15 -
15 -
15 -
14 -
1ı -

15 -
15 -

16 -

11·8·41 11 -
11-8-41 14 -

8-8-41 
7-8-41 

18-8-41 
11-8-41 
13-8-41 
6-8-41 

8-8-41 

14-8-41 
14·8·41 
11-8-41 
11·8·41 
W-8·41 
8-~·41 

14 30 
11 -
15 30 
15 50 
ıs -
15 -

14 -

10 -
11 -
16 -
17 -
16 -
9 3~ 

Makarna .:>..,b;ıe {her nevi) \'e 
Kı:ıaiçullu köy En.titü~ü ve Eğilnı.e~ Kursunun 1911 ~ 

yiyecek ve yakac.ıK maddeleri 2490 slyıh kanunun hukQIJll:;;:: 
fikan açık ekıiltmtye ko.ıulmuştur. Eksiltme 18. 8. 941 tar•"."Jlo 
aüf eden puarteı;İ iUnli saat l:> de Mek.tepler Muhasebecıl1r"19r 
pılacaktır. lıteklilerın l"ıcım:t odaaı Vesıkası ve ilk tegıııt'a.. 
belli iUll ve saatte komisyona 2elmeleri ve buna claır olan f 111 

•ıormek: içın de Mektepler Muhasebecılı~inc ıouracaat etınel; ı 

' 
Devlet O.yolları E•kişehir Salınalma Komi•,oi· 

Muhammen bedeli 29ti0!> lira 50 kuruş olan 7 kalen et ve cıl r 
ihtiyacann kapalı Z!lrf cksiltmcsıne talip çıkmamasından !>.~.9" e 
nü saat 14,31J da Eskişehir ~er Atelyesı Müduriuk binasın~ 
yon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin 223~ lira ttı kuruşluk muvakkat teminatı vcı 

tayin etti~i vesikalarla birlikte komiı.yoııa haz.ır bulunınaları0 

nur. 
Şartnameler 149 kuruş mukabilınde Eskışehır komiıyooıl 

ra Sirkeci ve Haydarpasad.:ı veznelerındeıı alınabilır. 

Topkapı Maltopoalndeki satı •amla komiayoıt 
50 ton pırıne ~abununa 28.7.9H larıbiode talip çık 

yeniden ihaleye kooulmu~lur. 
Evsaf ve huı;usi _,artlar Topkapı MaltepesinJc Askeri 

Kowisyonunda görlılebilir. 
İhale 6.8.~ il çarşamba günü s.aat IS te Kamiı;yoıı biı> 

pılacaktır. 

!steklilerin mezkQr gün ve saatte teminatı 

müracaatları, 

Adana Aakeri Satmal a Komisyenun~ 
10,000 kilo sade yatı alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltıll,,ı 

ıünü saat 11 de Auanada askeri Satınalma Koaıi.yonund• 
tır. Tahmin bedelı 16.00Ô lira, ilk teminatı 120J liradır· 
kanuni vesıkalariyle teklıf mektuplarının ıhale saatinden bil 
vel komisyona vermeleri. 

Ardahan Askeri Satmalma Komisyon""~ 
Aşağ1aa miktarları yazılı sıfır elleri kapalı zarfla eksıll 

muştur. ihalesi 2:>.ti.94! Pazartesi ıünü hızarlarıııda yaııl• 
Ardahanda askeri satrn alma komısyonunda yapılacaktı · 
kanunı vcsık.alarile teklıf mektuplarını ıhule saatlerindeıı b• 
vel komısyona varmeleri. 

Miktarı Tutarı teminatı ihale saati 
Kılo Lira Lira 

312,000 59,280 4446 9 
12U,000 2'.l,800 1010 11 

Ankara Levazım Amirliil Satın Alma Kort111,,ı 
200,000 kilo patates alınacaktır. Kapah zarfla cksilt111 

Sah günü saat 11 de Ankarada Lv. Amırliği Satınalaı• ır.; 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 24,000 lıra, ilk teminatı \ 
Talipıerin kanuni vesikalariylcı teklıf mektuplarını ib• 

1 

bir ıaat evvel komisyona vermelerı. 


