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Et Narhı 
Murakab tforoiU tup· 

arak et işını görüşmuş ve kati 
Yatları tesbıt etmıştır. 
Kasaplı;nn narhrn k ldırılması 
susundakı ıstekleri Komisyonca 
dued•lmiştır. 
o . 
mı yon evvelkı gunku iı,. hmada 

lıyatıanııa tcs ır cdeıı en mu hım 
eselelerden bırını daha haiıf-l
ış, canlı hayvanlara kilo başına 

ıni satış fıyıılı tesbıt etmiştir. 
Komisyonun aldığı karara 

zaran bundan böyle cnn ı ka· 
illan Mezbahada kilosu l.7 ku· 

Şlan, dağlıç ı e ö kuruştım 
lltılacakt 8 ır. 

undan başka toptan ve pe· 
kende snhş fıyatları da değiş· 
rılrniştir. 

Yenı tesbit edılen fıyata göre 
raınan eti kılosu, toptan 48, 
rakende 50 lturuştıın fazlaya 
tılaınıyacaktır. • 
Dağlıç fıyatlan da, kilo!lu top· 

olııruk :>3, perak .. nde 60 
ruş olarak tesbıt edi mıştır. 
'fopl.mtıda cel pler, toptan ·ı 

ı;erııkeı dccı kasaplar dın!en· 

hepsı bu fıyatı kabul 
•iŞ erdır. 

Kocaeli Mıntakasında 

Pancar Bolluğu 
lzıni l n bı.dirilıyor: 
Kocaelıde pıınc:ır zırııati en 

iisait şekılde yctışınekle ve is· 
sal olunmaktadır. lklim şart· 
ı buna çok .nusaittır. Yalr ız 
apu.arındıı senevi 8 O O ton 

lı:er p ncarı istihsal olunuyor. 
ziıaııt Vilayetin her tarafında 

Pılınaktadır. P.ıncnrlar Eskışe· 
ş0ker f&ıbrıkıısına gönderil· 

ktedır. Yalnız nakliyat masra· 
istenilen znm n kafi miktarda 

il vasıtalarının bulunmaması 
E<>kişehır ile Kocaeli arasın· 

ki Yolun uzunluğu mustehliki 
çok nıüşkülloı lc karşılaşlırmnk· 
ır. Yapılan tetkikler gösteri· 
r kı, Turkıyede şeker fabr kası 
Uıacnk en müıııııl bölge Ko· 
li ·ı 1 c Adanadır. Adı;naıım şe· 

~ kamışından ve Kncaelinin 
~er p I ancnrındıın bu madde bol 

ıstıhsal olunacnk rnndınıan
ır. l\.ocaeliııde naklıye zorlu· 
•ebebıyle zurra daha bol pan· 

ekeırıemektedır. Bu sııbnda 
pılacak bir ~tut kurulacaK ,.e· 
r fabr"ık · · 1 ası ıçın zautın en uy· 
rı b" .,_ ır bolge olduğunu göster· 

~~e k:ı· a ı gelecektır. 

Merkez Bankası 
~"içre frankı Uzerinde· 
' muamelelerine ntha· 
M yet verdi 
~ ~rkez Beııknsı İsviçre frankı 

rındekı muamelelerine nılıayet 
rnııştır. Bundan böyle lsviçre
akredıtıf ınukabili tar.:as, ve 

erıngl 1 " . Ô e nı gonderılmıyecektır. 
l ~rcnuığıoıize göre lsvıçre fır· 
arına 1 ıırı.ı mış olup da vapur· 

a Yuld p 
1 

en ış mallıır bile dun 
~r ardan çıknrılarıık ardiyele
a ınmıştır. 

At&k.td l 
a lr lsvıçre frırnkının 

tıcen k 
nı ıymelıni kaybtmekte 

ll•ına t n b' a lcttiklerı bu muamele· 
ır kaç ıcün içlnde normal 

Ccı 

HA 

bir ş kıl alacağını ılnve etmekte 
ve ardıye ere a ınan m arııı z 
hır taah urd.ııı onra yenıden 
lsvıçreye gönderıleceğıııı iUive 

etaıektedırler. 

Tayyare Postaları için 

Her Salt Mtktup Alınacak 
İstanbul· An Kara· Adanu tııy· 

yare selerlerınc lı lk buyuk bir 
rağbet gfütermı:ktedır. Tayyare· 
lrrde yolcu ve pnk.el kmnı her 
güo dolmaktadır: Evvelkı gün 
lstanbuldan Ankarnya h reket 
eden tnyy ıre lU yolcu almıştır. 

Halk bır gun cv11dınc.1en yerlerı· 

nı tutmaktadırlar. 

Bundan başkıı, öğrenıldiğine 

göre lstanbul, Galata, Beyoğlu, 
Pangaıtı, Uskücı r, Höydarpaşa, 
Kadıköy • osta ruerkczlerıııdc sıı· 

baha ka , Beyazıt, Aksaray, 
Fntih, 1 n ne, Bes ktaş, Kasın· 

paşa me zlerınde ı.aat 24 e ka· 
d r, Kumk.pı, elinıiye, Erenköy, 
Florya, Yeşııköy, Topkapı, E.dır 

ne ıı , dal, Bebek, Ortnköy1 

Uııkııpanı, Sa • tyn, Kuzguncuk, 
Arnavulköy ın rk zlcrınde de 
snat 19 n kadar lnyyartı ııe gön· 
derı ecek mtklup, g z ır- Vt' her 
turlu postıı rourıı:;elnhnın ı..ııb ıl 

olu mn ı k:ırıırlaş ırılmış ır. 

Sulama İşlerine Yeniden 
Munzam Tahsisat Verilecek 

Ankatndnn bıldırilıyor: 

Ytnidtn yupılacıık su işlerine 
3 l mı iyon lıı a tr lısısi hakkındaki 
kar. unlara ~k kııoun l11y ı sı Mec· 
lis Uınumi Ht>yetine sevkedılınış· 
tir. Layıha esaı. arına gorn ev· 
velce verilmiş olan 31 mılyon 

liralık tahsisata ıliiveten arfedıl· 

mek üz re duba 50 milyon lıra 
ılave edılcc,.ktir. Evvelce tesbıt 
edilmiş olnn havzalara Anadolu· 
nun Garp ve Cenup sahılıni teş· 

kil edtn Akdeniz mıntakasıle 

Orta Anadolu Kızılırmak, F ırıı.t 
ve Dicle hn\•zalnra ve Sakuryanın 
mansap kıınmları ıtlıal edilrnış 

olncaktır. Sulnmn şebekelerı da· 
hilinde bulunan arazinin kııda;tro 

haritalarına ve bu şebekeler için· 
de tesıs edilecek nümune tarla· 
!arının ıstimliik ve tanzimine ait 
bilOmum mnsrııflar bu tahsisattan 
ödenecektir. 3132 sayılı konunla 
teııbıt edılmış olan müddet 1946 
mali y1lı ı;onuna kador ıız tıl· 

mıslır. ~483 sayılı kanunla tesbıt 
edilmiş olan senclık tahvil nıik· 
tarı 9 mılyon !ıraya çıkarılmış 

olncakhr. 

Petı ol T e vziatırıa Başlandı 
Bundan bir müddet evvel dur· 

durulmuş olan petrol tevziatına 
dünden itıbnren tekrar başlan· 
mıştır. 

Ôğıenildığine göre her kaza 
ıçın aylık muayyen miktarda 
petrol ayrılmış ve bunlar o mın· 
takadaki bakkall r ara ında tak· 
sim edılmıştir. 

Vılayet haurlndığı listeyi Pet· 
rol Ofısine bıldirmiştir. Bakkal· 
lara bu listedekı mık.tarlar uzc· 
rinden, Ofısçe tev:ııat yapılacak· 
tır. Tevziata derhnl bnşlaı ac"'
ğındnn bakkall:ırda petrol bf) • 

pcaktır. 
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Adapnzar Aıık. SAK 
K. ot 1852 

Adliye Vekfı eti: 
Otomobil boyattılmosı l&ıO 

Ağrı C. Muddeiuın. 
Cuaevı bınn51 ınş. 1 51 

Ank. Ga:t. 'lıı:;kö Fııbrıkıısı: 
Tuğla l&ıO 

Ank Jandarma SAK.: 
Gebre 1843 
İlaç ve sıhhi m.ıl~eıne 1850 

Ank. G zı Orta Ôğrctmen Q. 
kulu. 

Elcmelı:, sadey•Aı, pe,>nır. kuru trzak 
V. B. 1851 

Kok ve krıbld koı ııiru 1851 
Ank. Valılığı: 

Okul bin lora tamiri 1862 
K. çoyır otu 1848 
Evrak oınbarı tamiri 1851 
Tamir malı.emesi 1851 
Dükkan tamiri 1846 

Ank. Lv. SAK 
Yuvarlak bel liistiki 1861 
Çoy ve mercimek l&ı'l 

Yemek moBDaı 1862 

Ask. Fabrıkıdar U. Mud. SAK 
Muhtelır erz.ak 1856 
Mal:ı.tme nGkli 1851 

Aydın lncirlıovn Beledıyesi: 
Y cnı pık su boru lorı 1850 • 
Bolayır Ask SAK 

Zeylin ya~ı ve Ze}tin lants 1859 

Borno\" Zcytıııcııık İst S)onu 
Mud.: 

Payto ı koşum takım ıle uirhkte 1856 
Bur a Nafı tv: ud.: 

Bur.sa l cı erkek <.kulu bıno.sı tamı 1 SJ 

Bursa l rıf Mud.: 
Buraa çelebi Mehmet türbesi tamiri 1853 

Burııa Ahmet Vcfık Paşı H st.: 
Erz.elc \ e mahrukat 1852 

Çanak. Hele<lıye i: 
Motör 1860 

Ç nlırı Ask. SAK 
Zeylın yağı, çay, üz.üm, şehriye pirinç 

unu lJ!44 
M~şe komürü 1844 

Çorum Ask. SAK 
Sığır eti 1841 

Deniz Lvz. SAK.: 
Tire iplijiı 1862 

Sabun ı&ıo 
Ytin ipliği 1859 

Devlet Orruıın lşlı:tıııeşı Çoruh 
Revır Anıır.: 

Odun nakli ve istıfi 1854 

IJ. D. Yolları: 

Hasıohone binasında ynp. iuşnl:lt 1857 
Sarı bnlmuınu 1856 
Lastik hortum 1846 
Köaele 1847 
Çelıli elekırod 1834 
El ktrikli el malcknbı lb52 
Elbıae, palto, kasket ve kostüm tayyör 

1861 

D. Denı..yulları lşl t. U. Müd,: 
Burgaz. ıskclesinde yap. tominıt 1849 
Dıyarbdkır Ask. ~AK: 

Bulgur İmali \e eadeynjiı 1846 
Elıızıt Vıliiyetı: 

Eln2.1f:, Dıyıırbalcır yolu arasında )llp. 
tomırııl 1 46 

Erzurum Ask. SAK.: 
Sı~ır eti l&O 

Eıı;kişehir Ask. SAK.: . 
Burolar bina11 inş. 1848 
Gıreson Ask. SAK: 

Bulırur, pııtatu ve ıotan 184/ 
Hadımköy Ar.k. SAK.: 

Bolyeli k. ot 1860 

H..arla U. Müd : 
K. ıoton ve pıı.taltıS 1848 
Benzin 1848 

l:ıt. Defterdarlığı 
~ ao, z.ıncır obır anlcaıları 1861 • 

oınut. SAi\..: 
1858 

1 • 

j t. Liseler SAK 
Yaş sebu n )okurı 184' 
Sut ve yoğurt 1862 

lst. Belediyesi: 
Bina ankınları J 862 • 
Vali konağı tamiri 184& 
iş elbiseai ve tulum 184'J 
Malı.eme mutemadi lamirat işleri için 1848 
Fakır hastalara ait cı:nRıelerin defni işi 

1848 
Allit ve edevat köpruler bınıri için 1853 
İdrı>fil pıamugu J 851 
Toprak teniyeıi 1851 
İ~tınaı duvarı iıı~ 184~ 
Boga deposu inş. 1849 

lst. Etektrık, Tranıv ıy ve Tünel 
lşletmelerı: 

Alçak te\ eltür müı:.apları 1819 
lzmir Vilayeti: 

Şaşa! l!uyu menbau tamirı HIS9 
Ahşap koprü İni- 184S 
Defter ve evrakı matbua 1852 
İzmit Ask. SAK.: 

Soman 1&38 
lzmir Belediyesi: 

Kanaliı.ıuyon yap. 1856 
Sokak lenviratı içİ:l m:Jzcme 1856 
Boyn v. •· malzeme 1856 
1'.ııracabvy Merinos Y t:lışlırıne 

Çıfıiiği· 
Yulaf ve arpa 1844 

1'a s Ask. ~AK: 
K. ı ğan ve palate1 184 
Kırk arelı A~k SAK.: 

Sut ve ) oğurt 1845 
Kocaeli Vilayeti: 

Şooo ıaş. 1845 

Kutalıya Ha.a SAK 
Sadeyatı 1847 

Ma rif Vekillıği: 
Otomobil listiğı, ynııbane, koltuk ''· s. 

1861 • 

M ııye Vekaı tı: 
Knryolıı 1850 
Y al&k örtüaü, bnı tııniyıı v. ı. 1850 

M. M. V. SAK: 
Eakişehirde yap. inşaat 1860 
Sıyah perde 1R61 
Arap sabunu 1856 
Muht .. fit yağlar 1856 
Naftalin 1851 
Mıh 1851 
Fotin 1847 
Tentelik bPz. 1847 

Rıyaseti Cumhur Daire Müd.: 
Catı, P"Dcerc.> ve ııbş:ıp duvar 

81 1853 

Samsun V ılayt"ti 
Köprü bıniri 18% 

!lamsun Ask. SAK.: 
Patates 1855 
Sıtır eli ve sabı:ın 1855 

kaplanma· 

K. odun ve çclıek maden kömiirü 18.;S 
Sıhhnt ve lçtiınai Muavenet 

Yek.: 
Serum ompulu ve desteresi 1846 
Sıvas lnhiııa lar Başınud.: 

idare binoaı İnş. 1859 

Teknık Okulu SAK 
Muht lif erzak 1847 

Tophane Lvz. SAK.: 
Tüylü kromlı:ı ve şaplı pös\okı 
Keçi kılı 1860 

!Sol 

Meşe kömürü 1859 
Lavemarin kömürü 1849 
Köprülü •Ürgü ve kanca 1856 
Topkapı Maltept"Sİ Ask. 

Sadeyağı 1860 
Trabzon Ask. SAK 

SAK. 

ı 
i 

h~nla.!? Emirler, Tebllller ı 

İstanbul Fiat Mü~a~abe Komisyonundan : 
93 No: hı iliiıı: En yüksek kalite azami et fıyatlars fll tekilde toı· 

bıt edilmıştır: 

Cinsi 
Canlı 
fiyatı 

Karaman 27 
Dağlıç 28 

Toplan 

fiyah 

48 
53 

Pcwakende 
firatı 

ss 
60 

Kuzu ve kıvırcık satışları serbest bırakılmıştır. 

MU NA KASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Tu11celı 111 B•rmdırhk DlrektörlUIUntlen : 
Eksiltmeye konulan iş : Tunceli vilayetinde yapılacak S.,ithan 

• Plümür - Muti köprüsü yolunun Seyithan'dan itibaren 27+000-31 
t-000 v,. 62 t::>OO -70XOOO inci kilometrelerinde yapılacak k111mlar 
inşaatıdır. Bu ışin muhammen keşif bedeli 180.000 liradır. 

Bu İşe ait şartname ve evrak şunlardır : 
A • Eksiltme şartnamesi, 

B • Mukavele proiesi, 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D · Hususi şartname, 

E - Şose ve köprüler fenni şartnamesi, 
F • Seridöpri, 
G • Grafik, 

H • lstiyenler bu işe o.it evraktan şose ve köpriller .. rlM9eıiyle 
bayındırlık işleri genel şartnamesinde maadasına (3) lira mukaltilinde 
Tunceli Nafıa Müdürlüğünden satın alabilirler. ŞeH ve köpriler 
fenııi şartnamesini bayındırlık işleri genel ıartnameıiai draek 
istiyeııler Tunceli Nllfıa daires•ode bedelsiz olarak rirelN&irler. 

Eksiltme 20.8.941 çarşamba günü saat 15 de Tunceli Nafıa 
Mudürlüğü binasındıı kapalı .zarf usulü ile yapılacaktır. 

E.ksiltıoeye girı-bimek için isteldinin 102)0 lira ••akkıtt teminat 
vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz. olup ıötter1891İ liJqadar. 

ihaleden en az tatıl günlerın h.,riç 3 fÜn evvel TQllhli .ttareti· 
ne mürac:ıat t.derek işe girebilmcı.k için ahnmıt ehliy•t ........ 

B • Tıcartıt ve sanayi odnsı sicil vesikuı 

. C • Bir d.efada. devlı:ıte •.it 40.000 lirahlt yol. köpril ve saire iti· 
nın muvafla!uytle ıkınııl etmış olduğuna dair vesika. 

Tf'klifler yııknrııicı yazılı saattan bir saat eveline kadar Tunceli 
Nafıa daireııindeld eksiltme komisyonu reiılitine mıkbu muka· 
bilindı- teslim edilecektir. Posta ile gondP-rilecek mektuplann nihar•t 
yukarıda yazılı saatte kadar gelmi, olması ve arttırma eksilt.. ve 
ihale kanunun uygun <>larak mühür mumu ile iyice kapıhlm11 ol
ması lazımdır. Postada olacak ıec;kmeler kabul edil•n. 

KiJhhya Vıliıe ti Va\(lflar M!.ldUrlUIUnden: 
Kütahya'.laki b3lıkiı h.ım ımının eıulı tamiratı ka,>ah z.arf aıqliyle 

eksiltmeye konulmuştur. 

Yapılacak işin bedeli keşfi 10263 lira 14 kuruıtur. 
Muvakkat teminat 76') lira 7 ı kuruştur. 

Mü ı.kwı 28 Aıtu~tos 9H perşembe rünil saat 15 de KQtahrU. 
hükumet CJ ldcsind~ki vakıflar idareıinde mütı-şekkil kemiıyon hıısu· 
rnuda yapılacaktır. 

Bu işe talip olanların 2490 sayılı ibalat kanununun k~ sarf 
usulı yle eksiltmey~ müteallik 32 inci maddesi ablciınına tevfikan tan· 
zim edecekleri teklif mektuplarını dış zarfları içine: 

a - Muvakkat teminat makbuz veya banka mektabu 
b ·- Müteahhitlik ehliyet vesikası 
c - Ticaret Odası vesikası 

ç - Bu işe gibi işlerden liakal ı0.000 lirahk !tir lapata yapmıı 

olduğuna dair bonservisi koyıırak ağzını iyice lcapahWlktaa aonra 
ihale günü saat 14 dıo kadar vakıflar idareıine makltus m-..ıliade 

ttslim etmemiş şarttır. Bu saatte sonra teklif .-k'apa bal 
edilmiyı-ceğı gıbi. postada vaki ıecikmelere de itilaıar .*tU.iJ90ek· 
tir. 

İhale edilecek tamirata ait evrak şuolardır. 

Plan, 
Keşifname, 

Umumi hususi fenni şartnameler Sadeyağı 1848 

El:~tr~· .~:,~e:ae!·~~:; ve dokümha· i Mukavele projesi 
Taliplıplerin bu ev. ak ve dosyası 

sinde görebilirler llan olunur. 
her ıiln KDtahya vak.Mu 'dare• 

ne binaaı inş. 1847 l 
Toprak Mahsnlleri Ofisi Akşe· 1 

şehir Ajanslığı: 
Hububat nokli 1857 

Yüksek Mühendis Mektebi SAK J 
Demir boru, aaç bakır gıbi hurda ena J 

ll:S54 • 
Ekmek 1848 

Zirai Kombinalar Kurumu Ank.: 
Boş benıin lorıekui 1838 • 
Zooıuldak Vıliyeti: 

ŞoM ıııı. 1849 

Dlyarbaklr l•kAn MUdUrlUIUntlen' 
Kaza:;ı Köyü 

Merkez Post oğlu 
Merkez Şaınami 

Ev adedi 

ııo ıx 
120 ıx 

230 

Tip. keş. bed. lba. 
Lira Kr. tar. Sa. 
70436 30 16.8.41 10 
637 / l 60 16.8.41 10 

Tem. Ş.k. 
L. Kr. mla. 

~282 73 Kap. 
4782 u sarf 

uaall ------
1J4:l07 90 10065 61 



.. .. 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Diyarbakır merkez kazasına bağlı Post oğlu ve Şallll..ı 

de bu sene yapılacak olan lX tipten ceman 230 göç 'il., 
köyler meyanında 14.7.941 tarihinden itibaren 30.7.9·11 
dar kapalı zarfla münakasa~ı ilin edilmiş ise de bu ık• 
zuhur etmemiş olduğundan 2490 sayılı arttırma ve t 

nunun 40 cı maddesi mucıbince ve 15 gün müddetl• 
zarf usuliyle yeninden münakaıaya çıkarılmaıına karar • 

Cluıl Şekli Mubam. bed. 

~ MUnakasalar. 

l• .. at, T•111lrllt. Nafıa ı,ıerl, •••••111•, Harita 

Meydancık köpr6stl tamiri 
Nazilli ovası sol sahil sulama kanalının il.mali ne

vakısı ile bu kanal tızerinde yeniden yap. 
pria: imalatı ıınaiye inı. (ıart. 2654 kr.) 

aç. eks. 
kapalı z. 

ll•9l•r, Kllnlk ve ispençiyari allt Ha•tahane Lvz. 
İliç ı53 jcalem pu. 
Ecu ve levazımı n L a .... em;S, 

Menaucat, Elbl••· Kundura Çama,.,, •· •· 
Elbiıe: 46 tak.·keten elbiıe: 38 hlt. aç. eks. 
Er fotini: 2500 çift kapalı z. 
Çizme: ı84 çift aç. eks. 
Deniz eri melbusah: 4 kalem • 
Kaptan kıılık elbisesi: 50 tak. paz. 
Mtırettebat kaputu: 30 ad. > 

Sandalcı kaputu: 90 ad. > 

Sabunlu kösele: 60 t.·aarı vaketa: 10 t. (şart. ı563 kr.) • 

fi, atlraa ı,ıerl K1rtealye · Y8'Zıhane Levaatmı 
Selefoo kifıdı: 60000 tabaka paz. 

Kere.ate. Tahta ve -ıre 
Çam tahta dilme ve kalas ı6.552 m3 
Çam veya kölmar tahta: 3000 m3-çam veya kalas: 

3800 m3 (şart. ıG04 kr.) 

... NaklfJat, Bo,altma, YUkletme 

Taı nakli 
Maden direği nakil ve istifi: ı200 m3 

Çam azmanı imali ve istifi: 2510 m3 
Kayın meıe ıradeo direkleri nakli ve istif yapma iıi 

aç. eks. 
kapalı z. 

aç. eks. 
• 

> 

Mahnıkat, e enaln, Mekine r•ll•r• w. •· 

Odan: 765 t. paz. ... , ... ,, .. 
_,. 

2253 -
530768 40 

1569 43 
552 20 

21250 -
4828 -
2j5ı -
1~00 -
420 -
ı530 -

312500 -

1047 40 
200640 -

15300 -

Ytın çorap ipliti: 30 t. {şart. 480 kr.) 
Çubuk dtuıir: !ıOC~85 k. 

paz. le. 3 20 

Benr.in motörlü hava komprnörü yeni veya az 
aıliıtamel: 1 ad. 

Parke taşı: 100000 ad. 
Bordllr taıı: 300 m3 
Oto malzemesi: 209 kalem (temd•) 
Kar1un& 200-400 t. (tart. 12 L.) 

• 136346 64 
kapalı z. 2500 -

aç. eks. 9000 -
> 3300 -

paz. 7000 -
• 240000 -

Teminat Müracaat yeri 

169 - Bursa Belediyesi 
24980 74 Nafıa Vekaleti 

117 71 Gümrük Muhafaza G~n~I K. SAK 
41 42 İstanbul Belediyeıi 

Bursa Belediyesi 
ı593 75 Merzifon Ask. SAK. 
363 - lst. Gümrük Muhafaza SAK 
22ı 32 Gü nrülc Mab. G3nel K . SAK 
112 50 • 
8ı 50 > 

1ı4 75 , 
32500 - Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 

- - inhisarlar U. Mild. 

78 56 D. D. Yolları Haydarpaşa 
11282 - Ask. Fıb. U. Müd. SAK Ank. 

Konya Nafıa Müd. 
810 - Devlet Orman lşletınesi Karabilk 

Revir Amirliti 
94ı 25 

2700 -
> 

2295 - lıt. Komut. SAK Fındıklı 

M. M. V. SAK 
16134 - > 

187 50 D. O. Yolları Haydarpata 

Bursa Belediyesi 

• 
lst. Komut. SAK Fındıklı 

26500 - Ask. Fabr. U. Mnd. SAK Ank. 

Eraak, Zahire, Et, Sebze, v. •· 

Yumurta: ı84900 ad. kapalı z. Beb. O 02 75 381 36 Tophane Lvz. SAK. 
K. ot: 2!ı t. (temd.) pu. 1500 -
Beyaz peynir: 18.5 t.-~aşat peyniıi : 8 .9 t. 
Pirinç: !ı0.5 t. (ıart. 134 kr.) 
Tereyat: 2.5 t. 
Sabua: 10.8 t, 
Zeytinyağı: 12.6 t. 
Makarna ıo.7 t.-şebriye: 2 t.·irmik: 3.ı t. 
Yat aebr.e 
Makarna, niıaata un pirinçunu ve irmik 
Zeytinyafl, aabun ve soda 
.Siltı 500 k.·yofurt: 300 k. 
Sadeyatı, tereyağı beyaz ve lr.ater peyniri 
Kıaılkaraman eti: J.5 t. 
t'alates: 5 t.·sotan: 3 t. 
Pirinç unu, tel ve arpı şehriye, un, makarna, ir· 

mik ve nitaıta 
Silt: 3.4 t.·s. yoturdu 1.2 t.·k. yoıurdu: ı t. 
K. kayısı ve Dzilm, kuş üzümü ve çam fııtığı 
Tuz, konMrve bezelya, konserve salça, sirke soda 

k. ıotan ve patates 
K. fuulye, barbunye fasulye, nohut mercimek ve 

pirinç 

" 

• 
• 
• 

,. 

aç, eks. 

• 

• 
> 

' , 

• , 
• 
, 

Ekmek: 45 t. kapalı z. 
Dathç eti: ı4 t.·kuzu etiı 3 t. > 

Sadeyatı urfa: 4 t. > 
Tez ıeker: 7 t.·keame şeker: 1.8 t.·reçel: 2.8 t. c 

K, peynir: 900 k.·b. peynir: 1.6 t.-yumurta: 40000 aç. ekı. 
ad.-limon: 20000 ad. 

Zeytinyatı: 1.8 t. > 

Sabun: 1.6 t.·zeytin: 2.5 t. • 
Sebze: 28 kalem , 
K. ot: 600 t. • 
Saltun: 2.5 t, " 
Zeytin tanesi: 25 t. kapalı z. 
Nohut: 30 t. > 

Ekmek: 61 t. • 
Sade7af1: 5 t. • 

(B Müzayedeler 
Baycık Çekm•ee röltı balık avlamak hakkı ıç. art. 

k. o 53 
2-
0 53 
o 88 

> 

• 
• 

611 75 
209 25 
559 -
ı9o -
ı585 -
2100 -
800-

1900 -

1156 -
ı950 -
2384 -

3470 -

5512 50 
9860 -
7080 -
6098 -
3900 -

1620 -
2046 -
3323 -

42900 -

9665 -
3700 -
k. o 12 
, ı 70 

225 - , 
1808 - lst. Liıeler SAK 
2008 - • 
375 - • 
430 - • 
832 - ) 
493 50 , 
45 89 İstanbul Belediyesi 
15 70 ) 
41 93 ~ 

14 25 > 

118 88 > 

ı57 50 
60 - • 

142 56 Yüksek Deniz Ticareti Okulu Mild. 

86 70 
ı46 25 
ı78 80 

260 25 

413 44 
739 50 
53ı -
457 35 
292 50 

21 50 
153 45 
249 23 
3ıı1 50 

724 88 
427 50 
6l4 75 
637 50 

• 
> 

> 

, 
• 
• 
• , 
, 
, 

Bolayir Ask. SAK 
Çorlu Ask, SAK 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

l,t. Vakıflar Direk. 

• 

_... - lst, Defterdırhtı 

Günü Saat 

14-8-4ı - -. 
ı-9-41 ıs -, 

14-8-41 
25-8·41 

18-8-41 
25-8·4ı 

11-8-41 
25-8·4l 
14-8-4ı 

ı4-8-41 

ı4·8·4ı 

ıs-e.41 

ı5 -

14 - ı 
ıs -
16 -
ı5 - -
ıs -
10 -
11 -
14 -
15 -

15·1·4ı 10 -

29·8-41 15 -
25 ·8·41 15 -

ı9-8-4ı 

ı5-8-41 14 -

15-8-41 14 -
ı5-8-41 14 -

14·8-4ı 15 -

11-8-41 15 -
ı3·8-4ı 15 -
25-8-41 15 -

l4-8-4ı 

14-8-41 
16-8-U 
18-8-41 

15 -
15 -
11 

15 -

Talip olanların ihale tarihi olan 16.8.ı941 tarihine .. 
tesi günü saat 10 dan evvel teminat akçeleri ve ve•• 
Diyarbakır iıkin müdüriyetinde müteşekkil komisyon• 
meferi ilin olunur. 

lzmir Belediyesinden : 
Cumhuriyet mahallesi 136Y uncu sokakta 135 metre 

niden kanalizasyon yaptırılman fen işlerı müdürlüfüodtıı; 
şartnamesi veçhile açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Keıif bedeli 554 lira 50 kuruş muvakkat teminatı 41 
ruştur. Taliplerin teminatı öğleden evvel iş bankasına 1' 
buzları ile ihale tarihı olan 20.8. 94 1 çarşamba fÜnÜ s•"' 
encümene müracaatları. 

lzmlr Nafia MUdUrlütUnde l'I! 
ikinci erkek lisesi binası tamiratı 1995 lira 5:> lcurıt4 

üzerinden 6.8 .91ll tarıbinden ıtibaren 15 gün miıddetıe • 
ye konulmuştur. 

İsteklılerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırla 
natları ıle birttkte 2 1 ağustos 1941 perşeınoe fÜııu ,,J 
Nafıa müdür1uğünde müteşelcil komısyona baş vurmaları 

Tamirata ait keşif evrakı nafıa mudüdüğuadeki d 

olunabilir. 

Vaklflar Umum MüdUrlUIUnden: 
Keşif bedeli 4342,15 lira olan Ankara'da İstiklal 

ikinci vakıf apartıman bodrıım katında yaptırılacak 

eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri bedelsiz olarak "' 
2l.8.94 L tarihinc- müuıiif cuına güoü saat on beşte " 
müdürluğü inşaat müduriyetinde tol11anıc .&k. ihale ko oi• 
beş bin lıralık inşaatı muvafık bir şekilde yaptığına daİI 
ve yüzde yedi ltuçult muvakkat teminat par.sile milt 

elunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane ı 
Devlet Demiryolları ve Ll,n anlar1 ı,t• 

Umum MUdUrlUGUnd an 

Muhammen bedeli 12.300 (On iki bin üç yüz) lira 
saf hamızı kibrit :l2.8.941 Cuına günti saat ı5 de kapal• 
ile Aaltarada ldare bi.ı:ısında satın alınacaktır. 

Bu işe rirmek İ:. l iyenıcriıı )2 !,5u (.J..ı~UZ yüz; yirıoi .• 
kurq) liralık aıuvıı.k;c:.ıt lcmin.ıl ile k.uıunun tayin etl~ 

ve teklifl"rini aynı guıı sat 14 de kadar Komisyon R ' 
leri lazımdır. 

Şartnameler paruız olarak Ankarada Malzeme Dai 
darpaşada Tosellüm ve Sevk Şeflı2"inde dağıtılacaktır· 

Edirne Valllllinden : 

E:iirne memleket hutahuesiııin 9.U yılı ihtiyacı 

alitı tıbbiyeai açık ekııiltmeyeye konulmuştur. Talip 
rörnıek üzere lstanbul aıhhat ve içtimai muavenet 
müracaatları ve 22.8.941 cuma günü saat 15 de 137 
natlarile birlikte Edirne vilayet daimi encümenine 

-

14-8-41 
12-8-41 
11·8-4ı 

11-8-41 
ı 1-8-41 
11-8-41 
11-8-4ı 

1ı-8-4ı 

25-8-41 
~5·8-41 

25-8·41 
25·3-41 
25-8-41 
25-8-4ı 

25-8-41 
28-8-4ı 

15 -

ı530 , l!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!~!!!!!!!!~!I!!!:!~~~~~~~""'."~ 
ıı 15 Elektrik, Havagazı, Kalorifer ( Tesısat ~ MaııJ~ ..... 
11 ı5 
11 ı5 

11 ıs 

11 15 
11 15 

1 
2 

14 - ! 3 
14 -~ 4 

14 - ' 5 
14 -j 7 
H - 8 
14 - 9 
ı4 - 10 
ı6 45 11 

1 Adet 
1 Adet 
ı Adet 
l Adet 
1 Adet 
l Adet 
1 
4 
ı 

25 

Adet 
Adet 
Adet 
Adet 

12 50 Adet 

Adıir• V ekltetlnden 
Biriç mefger 
Ommetre Ş. 
Bazar Ş. 

Madeni kap Ş. 
Gaz ocaQ-ı Ş . 

Kulaklık Ş . 

Kordon pense 
Kasa telefonu 
Elektrik freni 
Sürfit lamb.ı 
Sürfit düy 

28·8-41 ı6 30 
28-8 4ı 16 15 
28-8-41 16 -

14 '.lO Kg. 
ı5 ı5 Ki'· 
16 100 Metre 
17 100 Metre 
81 100 Metre 

Telefon teli 
Parafin 
T eltfon kardonu 
Telefon kordonu 
Telefon kordonu 
lplik 

28-8-4ı 15 30 

28-8-41 
28-8-4ı 

28·8-41 
28·8·4ı 

:l8·8-41 

28-8-41 
28-8-41 
28 8-41 
ı4-8-41 

11-8-41 
25-8-41 
26·8-41 
26·8-41 
26-8-41 

11 -
11 30 

19 14 Adet 
20 2 Kulu 
21 

Lastik izole 
Vida 4 Kutu 

3 Kutu 
~ Kg. 

Lehim pastası 
Tel kalay 

13 - 22 
13 30 23 

14 - Yukarda cinsleri ve hizalarında evsaf ve miktarları 
lem malzeme pazarlık suretiyle milbayaa edilecektir. 

14 30 
ı5 30 
16 -
ı5 -
15 -
ı5 -
ı!ı -
15 -
ı5 -

rik edecek taliplerin 12 8.1941 sah fÜnÜ saat 15 te /. 
ti ıde müteşekkil abm ve satın komisyonuna müıacaatl,,.. 

- !3'*' 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. - -
lstanbul Sıhht MUeM•.s~l•r Arttırma 

Koml•ron Rıresetlnden; / 
Leyli Tıp Talebe Yurduuun 930 çift ökçeli terlifi • 

konulmuştur. 

25-8-41 14 -

ı3.8.94ı çarşamba ııünü saat 15 de Cağalofluad• 
timıti Muavenet Müdtırlüğünde kurulu Komisyonda Y' 

Muhammen fiyat bir terlik için • 140> kuruştur. 
Muvakat teminat .. 'J7> lira • 65• kurut tur, 

' 

8Skcı 

lıra j 
lıitk 

ş.tl 
<ia 

1 
s 

l!len 

ij 



lsteklıler nümune ve şartnamesini çalışma giln le rinde Komisyonda 
iOrebılirler. 

lateklilerin 1941 yılı Tıcaret Odası vesika iyle 2490 zayılı kaııundu 
:azıh ve,ikalar ve bu ışe yeter muvakkat teminat makbuz \ eya bdn• 

a ınektubile belli gun ve saatte Komisyona gelmelerı. 

Emniyet Um l.irn MUdUrlUAUnden; 
.. ~abıt memurları içııı nzı 6100 çoğu 6600 çift fotin 26.8.911 salı 

fUnil saat 15 le kapıtiı zarf usulıle satın alınacaktır. 
Bir çiftine bin otuz kuruş Iıat tahmin edilen fotinlerin nümune 

v~ şartnamesini görmek ısteyenlerin umum müdürlük atınalına ko· 
nıısyonuna müracaatleri. 

Munakasaya gireceklerin 4619 liralık muvakkat teminat makbuzıı 
veya banka mektubilc ve 2'i90 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde 
Yazılı belgelerle biriıkt t ki ' f k - ·· ·· t 1" 
k e e ı me tublarını rnunake ·:ı gunu saa .., e 

adar komisyona vermeleri. 

D. D. YOiiarı işletme Umum MUdUrlUgUnden: 
k Haydnrptşa deniz liman parsoneline 10 takım elbise, 2 palto, 6 

asket ve kadın hademelere 6 kostüm tayyör yaptırılacaktır. 
Kumaşı ve her nevi teferruatı terziye ait olmak şartile muham· 

ıne~ bedeli 585 liradml.8.941 pazartesi günü saat 14 de Haydarpa· 
ş_a ışletme binasında ıhale ediıec ~inden taliplerin pey akçesi olan 87 
lıra 75 kuruşu L>. O. yolları Haydarpaşa vezııesine yntırmaları la
zımdır. Şartnaı.11elerını meccanen alu:ak ve okumak ve harç nümunelc· 

r!n! görnıek için Haydarkaşada İş etme kalemine müracaat edilme· 
lıdır. 

l!t ~~~~~~~~~~ 
af:E_aa ışleri, Kırtasıye ve yazı~ane Lvz. 

Ankara VallliAlnden : 
Hususi idare 

lırılacaktır 
ihtiyacı için 23 kalem evrakı matbua pazarlıkla yap· 

Muhammen bedeli 439 liradan ıbarettir 
lh l · ı b ı- 30 da vilayet daimi eııcü· a csı 4.8.941 perşem e gunü saat '· 

ıneninde icra edilecektir 

Taliplerin 33 liralık muvakkat ternınat mı kbuzlariylc birlikt.~ mu· 
ayyen gun ve saatte vilayet daimi encümenine, şartname~ını gormek 
"e daha fazla izahııt almak isliyenlerin de keza daimi encümen ka
le lllİnc nıürlcaatları ilan olunur. 

Ankara Telefon MUdUrlilğUnden 
Mrıhaınmen bedeJi olan 7 bin lira 6 bin ad t Ankara telefon reh· 

berinin basılması eksııtmeye konulmuştur 
Bu işe aıt eksillme, ve fenni şartnameler \nkara telefon müdür· 

lu~Ünden parasız olarak alınabilır 
Eksıltme :l2.8.941 tarihine tesadüf eden cu 

kara telefon müdurlüğfınde yapılacaktır. 
günü saat 16 da An· 

Eksiltme kapalı zarf usulu ile olocaktır 
Muvakkat tenıiııat 52:> liradır. \ 

Eksiltmeye gireceklerin lüzumu olan vesikalarını Önceden tedarik il 
"e teltlıf mektuplarile beraber eksiltme tarihi olan 22 8.941 cuma 

~ünü saat 15 e lcadar telef on müdürlüğüne teslim etmeleri ilan olu· 

1

: 
nur. 

* • * 
60000 tabaka selefon kağıdı alınacaktır . Bak: lnhisarlıır U. Mud. 

ilaalaruıa. 

~ob~a, Bura ve ev eşyası, Muşamba, Halı v. s. 

IW. M. Vekaleti Havıı Satmalma Komisyonu.adan: 
1.:3 udct sıyah µerde pazarlıkla yaplırılacaktır. Muhrııurncn t.ıedt>

li 54.~ lırıı oO ı..uruş olup kati tcmıııatı ~1 lıra !>1 kuruştur. t'ı.zarlıgı 
11.8.94 l p:ızurte:ı.ı guııu saat 10 da Ankarada h va satın alma kom ıs· 
Y\,ııuı.da yapılacaktır. Şarlııamesi komisyonda görulelJılır. lsteklılerin 
ınuayyen 2'İln ve saatle kom İS) onda bulunmaları. 

akliyat Yükleme-Boşaltma 
lzmit Askeri :>atanalma Komisyonundan : 

Muhtelıf nakliyat ıaphrılacaktır. Kapalı zarfla clcsıltmesı 2J ağus· 
tos 94 L Cuınnrtcsı gunu sut l 1 de lı.mıtte Akcakoc~ ılk olrnlunda 
askeri satın alma konıısyoııuııda yapılacaktır. rahmin bedeli 75, 350 
lır• ılk temuıatı ~018 lıradır. Talıplerin kanuni vesikalarile teklif 
tııektuplanııı ıhııle saatinden bır saat evvel komisyuı.a vermeleri. 
Şllrtrıanıesi Ar kara, lstaııbul Lv amirliklcı i. satm alnıa komisyoıılarında 
Qa iÖr lileLilir 

!.~kat, Benzin, Makina ya~ıaı ı 
Ankara Belediyesinden : 

Otobüsler için 25 ton yazlık molör Jağı pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedelı 12.500 lirauır. 
T eıninat 937 lira 50 kuruştur • 
Sartnaoıesini görmek ve bedelsiz almak ıstiyenlerin hergün encü· 

lllen kalemine ve isteklılerin de 12.8.941 salı gunc saat 10,30 da 
lieledıye dairesinde muteşekkil daimi encümene müracaatları. 

~~~ f e rlr ık 
~ 

b. D, Yolları 9 uncu işletme MUdUrlUğUnden: 
i . Sirkeci - Edirne hatlı arasında h,.rhangi bir ıstnsyonaa ve vagon 

tnde leslimı şıırtile beher tonu 19.94 lira muhammen bedelle 1100 
on normal suni Portland çimentosu kapalı zuf uıulile satın alınacak· hr. 

b Munaltasa 21.8.941 perşembe giıoü saat 11 de Sirkecide 9 .. işletm~ 
1

nasırda A E k tarafından yapılacaktır. lıtek.lılerın aynı iu . . omısyona . 
ita il saat ıu a kııdar 1645.0) lira muv:ıkkat teminat, teklıf _vesaır 

nuni vesik 1 'h . d k olan kapalı zarflarını komısyona " a arını ı tıva e ece . ·ı k 
ernıelerı ı · d Ş 1 olarak kom11yonden vcrı nıt: • l~· ıızı n ır. artname er parasız 

ır. 

D. O. YoHara 4 işletme •.. UdUrlUğUnden: . 
Şube 42 ıuıntakaınnda ihzar edilecek a~aiıda ocak kilomclrelerı 

MONAKASA GAZ!T!SI 

miktarı, ...,uhl., ..... ., bedelleriyle muvakkat teminat mikdarı ve milna· 
kasa taı ihleri fÖsterilmiş olan balast işine talip çıkmadığından yeni· 
den ve saat 15 de Kaysl"ri'de t fincil işletme müdürlüğilnden kapalı 

Zllrf uıuliyle münakııs~ya ko ı ılmuştur. . 
Bu işe girm k isttyenleri ı terninatlıırını ve kanunun tayın ettiği 

vesikalarla teklif mektuplarının munalcasa günü mu~y~en olan saatten 
bir saat evetine kadar koıniqyon reısliğıne vermelerı lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kahul edilmez. 
8alast ışint" ait ınuk ıv •le ve şartname projeleri 4 ilncü işletıue 

mildürlüğünden, Haydarpaşa, Ankara gar şefliklerinden para ız olarak 

verilir. 
Muha.mmen Muvakkat 

Ocak Mıktarı bedel teminat Münakasa 
Kilometre)i Şubesi M.3. Lirıı Lira tarihi 
233+000 3000 3600 
238t000 42 2000 2400 720 22-8-941 
361-t coo 1500 1800 
369 t-0 o 1500 1800 

--------
8000 9600 

o. D. Yolları l tletme Umum MUdUrlUIUnden: 

Mııhanırnerı bedeli '890 lira olan 200 adet yangın baltası ve 200 
adet yangın kvncası l5.8 941 pazartesi günü saat 11 on birde Haydar· 
paşada gar binası dahılındeki komisyon tarafından açık eksiltme usu· 
lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 6t> lıra 75 kuruıluk muvakkat temioat 
ve kanunun tayın ettiği vesaikle birlikte eksiltme gunü saatine kadar 
komısyona miırncaatları lazımdır. 

Bu işe aıt şartnameler komısyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Deniz Levazım Satanalma Komlsyo nundan : 
10 roda 3 burgatalık çelik tel halat 
20 adet 3 burgatalık galvanizli radansa 

1000 kılo galvanizli yumuşak lel 1,2 m1m 

Yukarıaa cins ve miktarı yazı'ı 3 kalrm eşya 12 ağus•os Q41 salı 
günü saat l:> de pazarlıkla yapılacaktır 

lstekJılerin bellı gürı ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona 
mür .ıcaatları 

D. D. Yollara işletme Umum MUdUrlUGUnden: 
Muhammen bedeli 36.520 lıra olan 25 kalem muhtelif lokomotif 

ve adi ateş tuğlaları 2 ~.9.941 Salı günü saat 15 te kapalı zarf usulü 
ile Ankara' da İdare binasında satın alıaacaktır.' 

Bu işe girmek isteyenlerin 2,739 lıralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayın etliği vesıkaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de ka
dar komisyon reisliğıne vemcleri lazımdır. 

Şartnameler 180 kuruşa Ankara ve Haydnrpaş11 veznelerindt'l satıl
maktadır. 

D vlet Demlryollan ve Llrnanlara işletme 
Umum idaresinden 

Muhammen bedeli 6720 lira olan 24 loa pntrd demiri 20/8, 941 
çarşamba gfiaü sant 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare 
binasmda satın alınacaktır. 

Bu ı~e girmok istiyenlerin 50-4 liralık muvakkat teminat ile kanu· 
nun tayın ellı~İ vesık.aları ve te-klıflerin aynı gun saat 14,30 da kadar 
komisyon rcı~lığıne vermeleri lazımdır. 

Şıırtnameler para ız olarak Ank:ıraJn malz~me dnıresinden Hay
dar paşada tesellüm ve sevk ş~flığınden dağıtılacaktır. 

* * * Muhammen bedeli jQQO lira oları SüO adet deriden 
vagon tal irnt heJeın si çıntası lS.8.911 Pa:ı:arte~i giiııü saat 

m:ıınul 

] 1, 10 
on biri onda HardatpıışaJa G r binası dahilindeki komisyon tarafın· 
dan açık eksiltme usuliyle . atın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ve kanu· 
nun taym ettiği vesaikle birlikle eksiltme günü saatine kadar komis· 
yona müracaatları liizımdır. 

Bu işe aıt şartnameler komisyondan para•ı:ı. olarak dağıtılmakta• 
dl. 

Ormıtn K ruma Genel K. Sahnalma Kom syonundan 
7000 adet ekmek torbnsı kapalı znrf usıılile ek<ııltınesi 19 ağustos 

94 ı s:ılı günü saat 15 de An karada Yenişehir orman korunıa genel 
koınutanlık binasında yapılacaktır. • 

Mubamweıı bedeli 15400 lira ulup ınuvaldcal teminatı 1155 liıa·. 
dır. 

Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. isteklilerin belli 
de vesıkalarile birlikte teklif melttuplarını ihale uatinden bir 
evveline kadar komisyona vermeleri. 

gün· 
ııaat 

* "'• 3000 adet kılıflı çinko malrariın kapalı zıırf usuli yle eksilt
mesi 20.8.941 çarşamba günü saat b te Ycnişchirde orman kuruma 
geııel K. b.nasında yapılacaklır. 

Muhlmmen bedeli 7500 lira olup muvakkat temi nah 562 lira 50 
kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyonda iÖrülebilir. 

İsteklilerin kanuni veslkalarile beraber teklif mekuupla ı ını ihale 
saatinden bir aaat evveline kadar kornisyoııa vermeleri ilan olunur. 

latanbul Lvazım AmirliAI Satanalma Komisyonundan 
Otuz bin adet un. 20,000 adet erzak çuvalı alınacıtktır. Pazarlıkla 

eksıltmesı 12.i.941 Salı glinü saat 14 de fophaııede lst. Lv. Amir· 
liği satın alma komisyonunda yapılacakhr. Numuneleri koı.nisyond.ı 
görulUr. Un çuvalları jüt veya Adana mamulatı bf."zlerden olabilir 
Tnlıplerin teklıf edecclderı fiat uzeriııderı ilk teminal&ariyle belli va· 
kitti" komisyona gdmeleri. 

Ankara Levazam Amirliği Satan Alma Komisyonundan: 

Pazarlıkla 1500 kilo sitıl ipi ve 1000 kilo gergi ıpı alınacaktır. 
,:Sıtıl ipinın metresinin muhammen fiyatı 4 kuruş gergi ipinin metre· 
si ... rn muhammen fıyatı 2ı kuruş olup ihaleleri 12.8.94 l ulı rünü 
aaat 15 tedir. 

' 
Taliplerin kanuni teminatlariyle birlikte Sa. Al. Ko. Dl mlnca

atlıın. 

Nümuneler her gün Ko. da görülebilir. 

M. M. Veklletl Satınalma Komleronuncl9n ı 
Tekerlek ve taban demirleri vekaletten verilmek l:r.ere ıtuarhkla 

500 · <l 0

t çift atlı nakliye arabası ve 500 adet öküz araltuı .. tın 
l"'ınnraktır. Öküz arabası mevcut nümune ve reımine fire at araltuı 

ko m~yondaki evsııf ve şartnamesine ıöre olacalr..hr bir ........ ,. tala· 
min bedeli 145 liradır. 

Öküz ve nakliye arabalaaı ayrı ayrı taliplere verilebilir. Taliple· 
rin verebilecelcleri arabaların tııtara il:ı:erindcn kuani kati te•inatla· 
rile 22.8.941 Cuma günü saat 15 de Ankaraaa M. M. V. Sabnalma 
komisyonunn gelmeleri. 

lstanbul Belediyesinden : 
Tahmin bedeli 

3425,00 
ilk teminatı 

256,88 Karaafaç mü ..... ta içia aln-.k 

1774,00 

1302,o) 

1207,21 

4140,00 

739,25 

133,00 

97,70 

9J,55 

310,SO 

55,45 

250 ton lavc ...... u.1r1 
Karaataç mil•ıwta 19'• alın .. alt 
ııiipilrre, kürek aapı, lııalta apı, 
ve saire 

Karaaf aç ınüeu._ta itin aha..U 
kendir, halat, lloya, ....... de.ıl' 
aliitı ve saire 

Karaağaç mile11eaatı İçİ• ahuoak 
cıvata, somun, zampara klfltlı ve 
muhtelif eşya 

Karaaj'aç mü ...... b İKiieri için 
alınacak 414 çift lutik fk•e 

Karaataç müeaaeaata i~in abaacak 
elektrik ampul Ye levU1m1. 

Tahrnio bedelleri ilk teminat miktarları yukarıda yuıb mahtelif 
eşya satın alınmak üzere ayrı ayrı eksiltmeye koaula11ttar. Şarta .... 
lerı zabıt ve wuamclal rııudürlüğn kalcnıınde göriilebihr. lhale 2!.8.941 
perşembe gunu saat 14 de daimi encuıueninde yapıiauktar. Taliple
rin ılk teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılıaa ait tloaNt o• 
dası vesikalarile ıhale 2'Üııü muayyen saatte dai•i enclaeacle IMIJaa• 
malan. 

trza~. lanıre, Et. Sebz&a.,v. s. 

Hayvan Sağhk Mamurlara ve N•ıbant Melc•ltl 
MUdUrlUQUnden 

Mektebin 941 mali yılı ıhtiyaçlarından ekmek yatlar, enak 
ve ya~ sebzeye muayyen olan açık elcsıltme günllnde verici flkaaaq 
olduğundan açu: eksııtmeleri 19.8.941 sah Wilntl IUt 14 de icra 

edııwek üzere 10 guıı sooraya uzatılınıştır. Şartnameler Selımiyede 
Melaepte çalışına saallerı dahilinde ieÖriılcbihr. Verioilerio belli sllD 
ve saalle temınat nıakbuzlarıyle araoılan vesaiki himilea latanbalcla 
Cağaloğ.unda yuksek mektepler munasebecıliği binuuıcla topluan 
komisyona gelmeıerı. 

(DEVAMI DÖRDÜNCÜ SAYFADA) 

Muh mm n bed·li (6:>50) lira olan 100 adet L300-400 ve ~O adet 
de lSJ-200 kilo veya litrelik Galvanize demir Çenberli Varil 
(12.8.941) Salı günü saat ( l0,30) on buçukla Haydarpapda Gar W• 
nası dahilindeki Komisyon tarafından pazarlık aıalile Hh• alana-J 
caklır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (98.l) lira (50) lturuılak kati U.iut, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla birlikte pazarlık rlnl 1Utiae ka· 
dar Komisyon Reisliğine müracaatları lizımdır. 

Bu işe ait şartnaml"ler Komisyondan pıarasuı: olarak dafıhlaak-
tadır. (6742) 2~3 

r 
81.ı-.ıı~5aiill•.-;:ı~-----------------------.-

l lnhısarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Pazarlık larıiıi olıuı 5. ~. 94 l salı güotlnde •lraoaat eclea 

olmadığından • 60.000• tabaka stlof an ki2'ıdı .U. 8. 941 eaaa flal 
saat 10 da Kabalaşta Levazım Şubemizin Alım Ko•iayoaanda puar
hğ'ı yapılacaktır. 

2 - Nümunesi veçhile alınacak olan mezkilr UfMba nlm .. eei 
sözü geçen Şubede g-örülebilir. 

3 - isteklilerin 0 0 7,5 fÜvenme parasiyle birlikte 
dirilen gün ve saatte ıözü geçen Şubeye müraoaatlan 
rilir. 

• • • 

yakanda ...... 
ı .... ı WWi
('842) 

1 - Nümuııesi mucibince 69 cm. feniılikle 40 metre elevat6r bJlll 
pazarlıkla salın alınacaktır. 

2 - Paurlık J 9.8.941 salı günü aaat 10.50 de Kabatqı. ı.,., ... 
Şubemiz Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin o fÜn ve saatte teklif edecekleri fiıat ......_ 
010 7 ,5 rüvenme parasiyle ıözil ıe .. en Şubeye ıelaaeleri. ('757) 2-4 

İstanbul Jandarma Satınalma Komfır-~11: 
Alafrani'a nallara mahsus mubtehf boyda yedi J1a elti laia adet 

numuoelerı gıbi Mustad marka mıh Tak.tim Ayupaıadaki Koaiayo
nuıuu:r.t>a 20 Afustos 941 çarşamba ~ilnii saat 15 ele kapata sari ek
ıiltmesilc aatın alınacaktır. Mıhların üıt üste IMberinin ........ 
bedeli birıo kuruş ve ilk temınatı beı yüz altmq iki lira elU ı:....,. 
tur. Şart kiiA-ıdı ve nümunelcr her l'iln KomisyoDda f6rl&.billr. ı.. 
tekli1Min lsıanbul Levazım Amirlıfi muhHebecilifiae yatarailaklaft 
ilk. teminat makbuz veya banka kefalet melttubaaa malateYI teklif 
zarflarını ekıiltmc ıaatinden bir ıaat evveline kadar ıc..t.,.a.aa-
da bulundurmaları. ("30) 2~ 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Obje' deil'adjudlcatlon 

ı ajudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat. 

Prix Caution. Lieux d'adiudication et du 
estimatif provisoire Cahier des Charges 

Constructlon•-Reparatlon-Trav. Publlcs-Materlel de Constructlon·Cartographle 

Repar. pont meydancık 
~bevement constr. canal irriıation littoral ıauche 

plaine Nazilli et constr. trav. d' arta et prises 
sur ce canal (cah. eh. 2654 P.) 

Publique 
Pli cacb. 

2253 -
530768 40 

169 - Municipalite Bursa 
24980 14 Minislere Trav. Pub. Ank. 

Prodults Chlmique• et Pharmaceutlques-lnstruments Sanltalrec-Fournlture pour Hopltaux 

Medicaments: 153 loh Gre a gre 1569 43 117 71 Com. Ach. Command. Gen. Surv. 
Douan. lıt. 

Prodoits et articlea phar mıceutiques Publique 552 20 41 42 Com. Perm. Municip lst. 

Habhlement - Chau•aures - Tisaua - Culra 

Jours Heures 

14-8-41 
1-9-41 ıs 

14-8-41 15 

25-8-41 14 

f 

i 

ı 
=ı 

Habits: 16 completıı - babits en lin: 38 complets 
Bottines pr. ıoldatı: 2500 paireı 
Botteı: 284 paires · 

Publique 
Pli cach. 
Publique 
Publique 
G .. 4' 4 ~re 

21250 --
4828 -
2951 -
1500 -

1593 75 
363 -
221 32 
112 50 

Mun icipalite Bursa 
Com. Ach. Milit. Merzifon 
Com. Ach. Surv. Douan. lst. 

1Ö·8-41 
25-8-41 
11-8-41 
26-8-41 
14-8-11 
14-8·41 
14-8-41 
15-8-41 

15 - f 
16 -
15 _ , 

Habits pr. marina: 4 lots 
Habib d'hiver pr. capitaines: 50 cemplell 
Capotes pr. l'equipaıe: 30 p. 
Capolea pr. matelot: 90 p. 
Cuir uvonneux: 60 t.- vachette jaune: 10 t. (cah. 

çb. 1563 P.) 

> 

• 
> 

420 -
1530 -

31.ı500 -

31 50 
114 75 

32500 -

> 

> 

> 

> 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

15 -
10 -
11 -
14 -
ıs -

Traveaux d'lmprlmerie - Papeterle - Fourniture de Bureaux 

Papit r ıelefone: 60000 feuilles Gre a ıre 

Bola de Constructlon, Planches, Charpente 

Planche et madrier en sapin: 16552 m3 Publique 
Planches en sepin ou en oru-e: 3000 m3 - madriers Pli cach. 

tn aapio ou en oı me: 3800 m3 (cah. eh. 1004 P.) 

Transport -.Chargement - Dechargement 

Trın~port et tntustment poteaux metalliques: 
1200 m3 

Entusemenl tronc de aapin: 2510 m3 
Transport et ula11ement poteaux en helre, en 

ebene et en metal 
Transport pierreı 

Combuatlble • Carburant • Hulle• 

Boiı: 765 ı. 

Dlvera 

Publique 

• 
" 
, 

Gr~ a 

1047 40 
200640 -

15300 -

Fil en lain~ pour chauasellea: 30 t. (cah. eh. 480 P.) Gre a g-re le k. 3 20 
Fer en barre: 500485 k. > 136346 64 
Compresseur d'air a mottur i benzine oeuf ou peu Pli cach. 2500 -

uaare: 1 p. 
Pierreı parquets: 100000 p. 
Pierres pr. bordurea: 300 m3 
Articles pr. aulos: ı09 lots (aj.} 
Plomb: 200-400 t. (cah. eh. 12 L.) 

Provlalon• 

Vinnde de boeuf: 132 t. 
) ) 253 t. 
ll > 132 t. 
) " 77 t. 
• > 77 t. 
> > 55 t. 
,. ,. 33 t. 

Viaode ae bGeuf: 312 t. 
> ll 120 t. 

Foin: 1720 t. 
Poudre de riz, amidon macaronis et vermicelle 
Oiv. provisions 
Riz, baricots secs, lentilles, combeaux secs ete. 
Huile d'olive: 3.5 t.· savon: 8 t. 
Articlcı alimtntairu et combostible pr. l'hôpital 

regiooal de Silifke (ai.) 
Articles alimentaires et combuıtible pr. l'bôpital 

rerional de M~rsin 
Artlcles alimentaires et combuıtible pr. l'hôpital 

regional de Tarsus 
Pain de lere qualite: 27 t. 
Oig-nonı: 5 t. 

Beurre: 
Riz: 60 t. 

> 60 t. 
Haricotı ıecs: 72 t. 

• • 72 t. 

Publique 
> 

Gre a rre 

Gre a rre 

" 
> 

• 
> 

Pli cach. 

" 
> 

Pobliqu" 

Pli ca<'h. 
• 

> 

) 

Pli caclı. 
Public,ue 

Gre a gre 
Pli. caı.!h. 

> 

9000 -
~300 -
7000 -

240000 -

le le. O 40 
le k. O 35 
le k. O 38 
le k. O 38 
le k. O 38 
le k. O 35 
le k. O 35 

59280 -
22800 -

137600 -
2466 -

11870 -
6995 -

30000 -
19800 -
19800 -
17341 80 
17344 80 

- - C. A. Econ. Monop. Kabataş 15-8-41 10 -

.. 
78 56 lere Exploit. Ch. Fer Etat H.paşa 29-8-41 ıs -

15 -11282 - Com. Ach. Dir Gen. Fab. Mil. Ank. 25-8-41 

810 - Clıef Revire Exploit. Foret Etat 
Karabük 

15-8-41 14 -

941 25 
2700 -

.. 
> 

15·8·41 14 -
15·8-41 14 -

600 - Dir. Trav. Pub. Konya 1q.5.41 

2295 - Com. Ach. Command. Mil. lıt. Fındıklı 14·8-41 15 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
16134 - • 

11-8-41 11 
13·8-41 15 
25-8-41 15 187 50 !ere Exploit. Ch. Fer Etat H.paş:ı 

Mııniciplllite Bursa 
.. 

14-8-41 
14-8-41 

Com. Ach. Command. Mil. l$t. Fındıklı lb-8·41 
26500 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil. Ank. 18-8-41 

15 -
1:> -
11 -
ıs -

4890 -
5677 50 
3758 -
2194 50 
2194 50 
1443 75 
866 25 

4446 -
1010 -
8130 -

184 95 

• 

Com. Ach. Milit. Babaeski 15-8-41 11 30 
.. 15-8-41 10 -
,. 15-8-41 12 -
> 15·8·41 15 10 
.. 15-8-41 15 -
> 15-8-41 16 -
.. 15-8-41 17 -

Coın. Ach. Milit. Ardahan 25-8-41 9 -
• 25-8·41 11 -

Com. Acb. Command. Mil. lst. Fındıklı 20·8-41 16 -ı 
Com. Perm. Municip. İ!tanbul 18-8-41 14 -
Com. Ach. Milit. Polatlı 20-8-41 -16 -

890 - Com. Perm. Municip. lstanbiıl 18-8-41 · 15 -
524 63 " 18-8·41 15 -

394 28 

4500 -
1485 -
1485 -
1300 -
1300 -

Vilayet Mersin iu~qu'au 28-8-41 

.. jusqu'au 28 ·8-41 

• jusqu'au 28-8-41 

Hôp. Ahmet Vefik Paıa i Bursa 21-8-41 
Hopital Grec de Balıklı, Buyuk Ba- 19-8-41 

lıklı Han No. 59 
Com. Ach. Milit. Topkapı de Maltepe 11-8-41 
Com. Ach. Milit. Urfa ~8·8-41 

• 

" , 
28·8-41 
21·8-41 
2ı-8-41 

11 
14 -

10 -
9-

10 -
9 -

10 -

_______________ ,__./_ 

(ÜÇÜNCÜ SAYFADAN DEVAM) 

latanbul Komu'8nhğı Sabnalms Komi 10 •11' 
Ac;ağtda miktar ı•e eksiltme saatleri ile muhamml'n brd İaf 

.zılı samanlar 26.8.941 salı günü kapalı zarf usulü e c:ılt • 'f MI 
edilecektir. Şartnameleri her ıı-ün komisyonda g-ö,rülı-bilır. ltılidd ~ 

Bu samanlar toptan bır isteklıye ihı:ıle cdıleceğı ~ıbı ~re satıe 
rindeki kayıtlara göre de ayrı ayrı taliplere ihale edılebıh' tir 
rin bellı ıtünde muayyen saatlerden bir nat Önceye kadar 1 

• 

tuplarını makbuz karşılıfı kanuni vesikaları ile birlikte fıll 
tınalma komisyonuna vermeleri. k-Afm 

Mıktarı Muh. bed. llk tem. }hl 
ton ta Cinsi 

::>aman 
) 

98'2 
1200 
3694 

lira kr. 
63830 
84000 

240110 

lıra kr. 
44".il 50 
5450 -

13255 30 

Lnkar•d 

iirkiye 
ti lnübı 
•nlaş 

4 * * Açık ek~iltmesiude talibi çıkmıyan aşag-ıda cins re lokolda 
yazılı iki kalem yiyecek maddesi 11.8 941 günü sut 16 ılef ik:j 
lıkla satın alınacaktır. Şartnamesi h~r glin komisyonda s-6 en nota 

isteklilerin belli giln ve sııattc Fındıklıda satın akna ~o ' tcrnd 
gelmeleri. haldı: 

"'• h b d K . ııl lise Miktarı 1"ıu . e . ati teınııı veı 

kilo 
12000 
!ı'600 

lira kr. 
2040 
2400 

lira kr. 
306 
360 Gün 

Cinsi 
Süt 

Yog-urt 
lan bul 

* * * 6.8.941 ıünü talibi çıkmıyan 6000 adet tavuk ıs.S. ~tında 
ıünü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi 11' llıllştü 
misy~nda ıtörülebilir. ~tler r 

hteklilerin belli ıün ve sııatt" teklif edecekleri fiyat• . hari 
teminatları ile binıı:.t..: Fındıklıda satın alma lcomısyonuıı• •lıniş 

ırıcak 

tt(.ur. 
Topkapı M ltepe indeki &atmamla komi yo L 

I.: Ve 

20 ton mahlOt sade yağı paı.arlıkla ıatın 'le bu 
Mahlut yağlar yeni sene mahsulü olup yüzde 50 terey•J1 celbed 

şi zeytinyağı, yüzde 2S şi kuyr.ık yağı olacaktır. 'fııt' ·uk 
lirsdır. Arda 

Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde asker edir. 
komisyonunda göruicbiiir. 

İhalesi 12.8.941 salı giluü saat 15 de yapılacaktır· 
Teminatı katiye'i 4260 liradır. Ka 

ı• hrernj~ • * • 22.8.941 tarihinde fiyatı yüksek görüldil2ünJen ıa,1 • 

mi yen 600 ton pirıuç tekrar pazarlıkla ıhnleye konuııııııştıJi hkı ıç 
. ıır 

men bedelı 288000 lınıdır. 1 tOııu 
Evsaf ve huauili şartlar Topkapı Maltepesinde SatıoalOI 'rıı n~ 

yonunda görlilebilir. cile 
Piriocın ıbalesi toptan yapılabileceği ıtibi iki kısııı• iliş/ 

ayrı ayn da ıhalesi yapılacaktır. ır. 
ihalesi 13.8.941 Çarşamba günü saat 10 da Komı.ı)'011 

yapılacaktır. 

lsteklilerın kati teminatları ile müracaııtları. 
•srna 

~lırıerb 
Ank a Levazım AmlrUği Satlnalma Komi•Yo b ar 

Mevcut şartnamesine göre unu v ııl uek üzere ıoOO 1 
a illa 

karna ımai ettırilecc;ktir. 
Pazarlık ıı.8.941 Sah ıünü saat 11 de Ankara [,e\'• 

liZi Satıoalma Komiıyonunda yapılacaktır. I P.14 
İsteklilerin tayin edilen gün v • saııtte Ko ır isyonda bıl lo1t ..._ 
Şartnamesi her gun Komisyonda görülebilir. 

dcPod 

* * * Pazarlıld" iOOi) liralık ç.ıy satın a:ın..ıcaktır: ,t' .tible 
• Pazarlığı 11.8.941 Pazartesi ıünü saat 15.30 da ;\tı~ >ıd'Pod, 
Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacalctır. • 

Takarrür edecek fiyat ii~erinden yüzde 15 teminatı ~· •rirıl 
caklır. dı boııltc 

Taliplerin nümune ve lcııti teminatlarile birlikte D dcp 

ve saatte Satınalma Komısyonundn bulunmaları. 

* • * Pazarlıkla 500 kilo kırmızı biber atın alınacaktı'' 
Pazarlığı 11.8.9 1 Puzartesi günü saa• 15 tedir. 
Taliplerin nümunel1ıriyle ve takarrür edecek fıyat ~~ 

teminatlariyle birlikte Satınalma Komisyonuna gelmeler•· '•bri lı: 
•ulc 

,~ sllıik 
Çorlu Askeri Satmalma KomısyonLlfld; 

Beher kilosu 50 kuruştan 5 bin kilo koyun eti zıçı~ dtPoı.t 
satın alınacaktır. ttl'ol 

lbalesi 14.8.941 perşembe gü nü saat 11 de Çorlud• ~1 " 

alma komisyonunda yapılacaldır. Tnh uin bedeli 2:>00 . top 

nalı lti7 lira !>O kuruştur. Taliplerin belli vnkitte koııt1' ~ <;ift 
•rı .. ;,.. 

!eri. ... .. 
~ 

.. lltlı:ıı 

lSMAll- o~ .loultf 
ı-t' e • 

lmtiyaz Sahibi ve Yazı lşleri Direktörü: 

H ıldıtı yerı "~Ua k ~ tb 


