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Dövizlerin vasatT fiyatları 
Gümrük ve inhisarlar Vekile· 

tinden : 

r 

lDAREHANE ve MATBAA 

Galnta, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Dsiro 

iLAN ŞARTLAR! 
ldıırehanemizde göruoıülür 

Tolefonı 49442 

Poıta kutoso No. 1261 

------------------~ 

t n ı dır 

inşaat-Tamirat-Nafıa işlen-Malzeme-Harita 

Nafıa Vekaletlnden: 

lÇ ~•I Y•pılao ham maddenin ko· 
lr lıf olduğunu ve bunun 

t ~ Jerlı olarak yetiştirilmesinin 
1 u kabul ederiz. Fakat fıçı gibi 

~ıı Çenberi müstesna olarak 
Ilı.- ı ınesı bol olan kapların 

• itını artırarak ihracatı ko· 
1 '•lıın 

1 birinc-iteşrin 1941 tarihinden 

31 birinciteşrin 1941 akşamına 
kadar itibara alınması lnzıın ge· 
len ve Borsada kot~ ol:ın veya 
olmayan dövizlerin vasati fiatlan 

aşağıda gösterilmiştir r 

Aı!'n Ask. SAK 
Sıı.man 1921 

l t. Komut. SAK 
Sıtır eti 1921 

Eksiltmeye konu1an iş: Ankara hukuk fakültesi saba~ıotia ma· 
arif matbaası için yapılacak streotipi atölyesi inşaatıdır. 

' . n: LUTFl ARlF KENBER 

* * * 

VA.LcıuK için lazım olan 

~ Yehşıirilmesi bir za· 
~ııcıe ıdir. Ve bir gün gı-· 
'e .cenubi Anadoluda lü· 

•htiyaç nispetinde jüt 
~lcc;ektir, O zaman dış 
tllc d ıç, . r en ne çuval ne 011 
s. ıthaline lüzum kalmaya· 
Otı • 

t , 1Ş her hnlde başarıla· 

1 bır ziraat meselesidir. 
t!.lı•ı k . d" • . tt . etme ıste ıf'ımız 

~ ~-tın ve ~aR-ı için ID.zım 
tıll~rdır. Bu kaplar öte· 

Çı 'hç fıçılardan ibaretti. 
•rı 1 k · · d · • ı '«l [· rtıem e etımız. e ıma 
• •tbaneler malzemesizlik 
~ . 
~ 1Şlerini durdurmu~lar-

~ karşı da bu ıüne kn· 
b ır Çnre düşüoliimemiş· 
r illi fıçı içın iktiza eden 
~~Yurdumuzda boldur. A· 

tıbi ımalitta rastlanan 
r 
ti ile olabilir ? Biz bunu 

•rdan sorduk: Bize ve

'\\t:'Pta üzerinde durulacak 
ıı. "•rdır: Biri ormao ka· 

•yı . h ~ sıyle fıçı tn talıırının 
ç~ görülen zorluıc. dığeri 

l tl!ııbcri bulunamaaıasıdır. 
,••ı İçin orman idaresinin 

\tı~li~ün.ü bılmeyoruz. Her 
\ ~18ilık bir madde ıçin 

1 • •r ınıktar tahta temin 
ıc;ııı senelık katiyat pro· 
ıı • 

t av ler yapılması bir 

1~ A.yni zamanda bu iş t,1 işi de~ildir. Yani o

hkılacak im v.ıı.İyct 
b ~ıbi binnihayo her tııh· 
ı1•tka ~ir işe tahsıs eciıle· . 

't,Çılı1t tahta mutlak ola· 

1 t; bu ışc yarayabılir. E-
l.ızı · -b ~,. rn ıçın en mu ım 

e J ırı ddesi sayılır, çün
to \'• saç bıcieo tedariki 
tt rlaşını!Jlır ki bunların 

~ ~ batde bir kep ikame 
~ rurcti vardır. 
\liret karşısında ihracatçı 

tıe 
r. B Yapacaklarını bıle· 

~I 11hııssa balık ihracat

~ ~11ıtıış balık gönderebil
b~Çı tedarık 11acmedık· 

8ene tuzlu balık ya-

t •r dahi güçlük olaca2ını 
q. Oıhr taraftan zey

~ ~ııe ayni düşüncelerle 
l:.~ı:\i~ uyorlar. Bazı kimse· 

·~İtb· fıçıların çenberlerıni 
1
11 

ırıne ekleyerek büyük 

ı/0rlar. Bu hareketler 

hı:::hrı.n diğer ihtiyaçtan 
~ Ilı olan küçük fıçıların 
1 

1 
ktir. Çenbersizlık bu 

~' ~abduıguna göre mesela 
4ııı~ ır trıiktar çenber i· 

t litı olamaz mı? Ve 
ı Parı· 

ı~ 1 il 1 çen ber ithali i-
"'bb alat Bırli ği tarafın
l b •ler yapılamaz mı? 

''Yr' ~. 1 ınümküıı nazarı 

'•tyl ız. Demir lıhalat Bir-
t tr· 
•ır 1 arasında pek ala 

lQıktar 'en ber getirte· 

Borsada kote dövizlerin ağustos 

1941 ayına aid vasati çek fiatları 

1 Sterlin 
100 Dolar 

Lira Kr. Sant. 
5 22 25 

130 62 
100 Frans. franıı 

100 Liret 
100 .sviçre frang-ı*) 
100 Florin 

30 38 50 

100 Rayşmark 
100 Belçika franıı 
100 Drahmi 

100 Leva 
100 Çekoslovak K. 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Penıo 
100 Ley 
100 Dina.r 

25 

12 89 

100 Yen**) 

100 lsveç kuronu 
100 Ruble 

30 99 50" 
30 87 

(•] Yaloıı. iki güoluk fıyaılardır. 
[ .. 1 Yalnız bei ııünlük liatlardır. 

Borsada kayıtsız bazı dövizlerin 
ağustos 191:11 ayına aid vasatı 

ç~k fiyatları : 

100 Danimarka kuronu -

100 Norveç kuroııu 
100 Finlandiya markı 

100 Eslonya markı 
100 Ruble 39 04 75 · 

Yukarıda yazılı beş dövı:ı: bor
saya kayıtlı bulunmadıklarından 

bunlardan biri için verilen fiat 

Anadolu Ajansı tıarafından bildi· 
rilen Londra piyasasına göre he· 
sap ve tesbit edılmiş olduğu ci
hetlP komiserlikçe bir taahhüt ve 
mes'ulıyeti tazammum etme%. Dı· 
ğer dört döviz için mezkur A
ianstan harici parıte alınmamış· 

tır. 

1 birİn<ı:İteşrin 1941 tarihinden 
Jl bırinciteşrin 1941 akşamına 
kadar itıbare alınması lazım g-e
len ve Borsada kote olmayan ve
ya kote olmakla beraber temmuz 

1941 ayı zarfında muamele ıı-or
memiş olan dövizlerin vasati fi
atları aşağıda gösterilmiştir. 

bilir. Bu kirsız bir iı te değil· 
dir zannınctayız. 

Fıçı imal eden imalathanelerin 
yeniden işe başlayabilmeleri 

mümkün olabilir. Bunun ıçın 
yalmz bir şeye lüzum vardır ki; 
o da hiç olmazsa çenber yerine 
kestane dallarından çember i-
mali için ormanlardan kes· 

tane çubuiu kesilmesine mü· 
saade edilmesidir. Ancak bu su
retle fıçıcılara bir kolaylık gös
terilmiş olur. E.saıen fıçı tahtası 
ihtiyacı da yol.:. değildir. Fakat 
elde bir miktar islok bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Her halde Tı\:a• 
ret Veka'elinin fıçı ile ihıacata 
müsaade etmemesine muka9il bıırl 
ihracında zaruret olan maddeler 
içın lüzumu kadar fıçı yaptırıla

mayınca hunun yerine tene~ e 

veya bıdon temini lazımıelir. 

Ank. Elektrik T. A. Ş.: 
Muhtelif ampul 1914 

Ank. Lvz. SAK 
Oıurma 11rası ve portatif ah~ap par· 

maklık yapt 1921 
Matbaıı malzemesi J 920 
Tahmil \C tnblıJC işi 1920 
Ampul 1921 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Kurşun ve semor kılı 1 H5 
Erat ~e fotin 1915 
Kodııı ve erkek elbisesi diktirilmesi 1921 

Belediye Sular ldare~sı: 
Priı., muıluk ve tij l<ilS 
Ynğlı snbunlu kösele 1918 

Çorlu Ask. SAK 
SodeyaAı l?tt9 

D. D. Yolları Adana 
Kum ve çakıl 1911 

ÜİJflrbakır Ask. SAK 
SaJeyoj'ı 1913 

Edirne Oümrülc Miid.: 
Mulıtelif cua 1!:115 • 

Erzurum As. SAK 
Sadeyağı 1904 
Jıtin 1!105 

Gl.rük ve İnhisarlar Vekfıleti: 
Ayakkabı 1918 
Kitap bastırılması 1S21 

Hadımlı:.öy Ask. SAK 
Marailyıı kiremidi 1919 
Patates 1921 
Kuru •o~an 1921 

lst. Nafıa Müd.: 
Lastik çizme 1906 
Okul binası tnmıri 1905 
Balıkçı muşambası 1906 

lst. Sıhhi Müesseseler SAK 
Elbise imali 1909 

100 Registermark mukabili 21.0905 
100 Danimarka kur. • 24.4)93 
)JO Norveç kuronu > 28.7983 
100 Arnavut frangı 41.4849 
100 Hong-Kong doları> 32.6675 
lLÜ Arjıınun ptza~u > -.;l..777'J 
100 Rial ,. 7.3970 
100 Ruble ı 24.5094 
l 00 Çek kurouu > 5. 1932 

1 Mısır lirası • 5.3608 
1 Kıbrıs lirnsı 5.ı.268 

1 Filistin lirası • 5.2268 
1 İrak liraıı > 5. '2268 
1 Suriye lirası (Pa-

ris üzerinden) ,. 0,59 l 9 
1 Suriye lirnsı (Lyon 

üzerinde) o.~94l 

1 Altın sterlin (Ban-
kamız alış rayici 

üzerinden • 10.2389 
1 Altm sterlin (Lon-

drada altın rayiei 

üzerinden • 10.2830 
1 Altın rayşmark 
(Bankamız alış 

rayici fü:erincien • 0.5012 
1 Altın Pengö (Ban· 

kamız alış rayici 
üzerinden) > 0.3680 

1 Altın lsviçre fran• 
gı (Bankamız alış 

rnyici üzerinden > 0.2832 

lst. Belediyesi: 
Ev aakaı.ları IC)08 • 
Silivri dı.ııpauser binası tamiri 1908 

İsi. Elek. Tramvay ve Tünel 
İşlet. U. Müd. 

Peşcl malzemeai 18ı9 
lz nir Lise ve Orta Okulları 

SAK 
Muhtelif erzak 1918 
Kııyserı Vılayeti: 

Ecı. ve molzemei tıbbiye 1903 
Konya Ask. SAK: 

Buğ ay unu yapt. 1906 

Kırklareli Ask . .SAK: 
Sıtır eti 1911 

M. M. Vekaleti SAK 
Ank. cıvarıoda inşaat yap. 1907 
Boyalı n.ııhrlık bez 1920-
0to malı.emesi 1920 
Çorap 1907 
Tazyik ölçme aleti 1921 

Nı~de Vıliyeti: 
Oduo 1913 
Sıra l91S 

Ömerli Ask. SAK: 
Patcıtea 1921 

Polis Enstitüsü Müd.: 
Kumaı 1910 
Toı-l.. pı Mallepesi Ask. SAK 

K. fasulye 1905 
Yc,ıl mercimek 1900 
Nalbaut takımı 1919 

Tophane Lvz. SAK: 
Davuıpaıa kışlas elekt. tesİlatı tamiri 1921 

Urfa Ask. SA'<..: 
Sığır eti 1903 

Urfa Gümrük Muhafaza Tnburu 
SAK: 

Patetes, k. eoğau, nohut ve mercimek 
1918 

resi Umum Müdürü Holki Anka
dald temaslnrım bitirmiş şehrimi· 
ze dönmüştür. Tramvay seferleri· 
nin arttırrılması için kullanılama· 
yıın trıımv11yların hımiri İ<'ap l"t· 

mektedır. Bunun ıçın lazıw olan 
yedek malzeme temi o edilmiştir. 
Rumanyadan bandaj getirilecek 
bu münasebetle Bükreşe bir me· 
mur gönderilecektir. Bandajların 

bir aya kadar getirileceği ümit 

ediliyor. Bandajlar gelirse 40 

araba daha sefere çıkarılacak

tır. 

Avrupa trenleri 
Avrupa tren hatlarile muva,a· 

la temin edilmek üzere bazı köp· 
rülerin tamirat işi birkaç ay da· 
ha devam edecektir. Haber alın
dığına iÖre kati olarak bu hat 
şubatın 15 inden itibaren işleme
ğe açılacaktr. Bu ana kadar Si· 

vilingradda birikmiş olan Türk 
m:ıllarıııı ithal için kullanılmakta 

olan kamyon miktarı fnzlalaştırı· 
lacalttır. 

Çivi geliyor 

Keşif bedeli: 11018,37 liradır. 
Eksiltme 20.10.941 pazartesi günü saat 1 de Nafıa Vekaleti 

yapı Ye imar itleri ekııiltme komisyonu oefa11ndti kapalı zarf usu· 
liyle yapılacaktır. 

Eksiltme f&rtnamesi ve buna müteferri evrak 55 elli beş ku
ru bedel mukabilinde yapı 'e imar işleri rehliğinden alınabilir. 

Eksiltmeye girebilmek içın isteklilerin• usulü dairesinde 826,38 
sekiz y,üz yirmi altı lira otuz sekiz kuruşluk muvvakkat teminat 
vermeleri l zamdır. 

İstekliler teklıf mektuplarını ihale günü olan 20.10.1941 gunu 

saat ona kadar ek iltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilin· 
de vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Antalva Nafıa MüdürlUğUnden: 

Antalya • Alanya yolunun 8 l inci kilometresindaki demir Manv· 
gat boyanması ile tecrit ve şosesinin yenilenmesi işi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksıltme 16.10.941 perşembe günü saat 15 te Yenikapıda Nafıa 

Müıillriyetinde müteşekkil inşaat komisyonunnda yapılacaktır. 
Ke~if bedeli 49b5 lira 15 kuruştur. 

Muvakkat teminat akçesi 372 lira 38 kur11ştur. 
Eksiltmeye girebilmek için aşağıda yazılı veJikaların getirilmesi 

şarttır. 

A - Nııfıa müdürlüğu müteahhitlik komisyooundıın alınacak ehli
yet vesikası. 

B - Muvakkat teminat akçesine ait makbuz. 
C - Cari seneye ait ticaret odası vesikası. 

Aşkale MalmUdUrlUQUnden: 

Yeniden inşa ettirilmiş olan Aşlcala kaıası hükOcnet konağının 
17852 lira 24 kuruş bedeli keşıflı ikmali inşaatı kapalı zarf usulile 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Eksiltme 24.10.941 Cuma günü saat onda Aşkale maliye dairesin· 

de toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. 
Bu işe ait keşif evrakı sihilei fiat cetveli ve şartnameler Erzu

rum Nafıa Müdürlüğ'ündeo ve Aşkale Malmüdürltiğünden bedelsiz. 
alınabilir. 

Muvakkat tem'nat 1338 lirıı 93 kuruştur. 
Taliplerin 7.5.937 tarib ve 3297 sayılı Resmi Gazete ile neşredi

len talimi\tnaoneye göre vesikalarını haztrlayıp ibraz etmeleri ve ta
yin edilen müı:Jd,.t zarfınrlan teklıf mektuplarını knrni,yon riva~etinden 

1 
v"mele" ıa.,mfa. 

Trabzon Nafıa MUdUrlUöUnden: 
Eksiltmeye konulan iş: 15348,26 lira muhammen keşif bedelli Trab· 

zon Liıesi mutfak Vf'!Sııır noksıınlarının ikmali işi kapalı zarf usulile 
ve vahidi fıat esası üzerinden eksiltmeye konulmuş! ur. 

Bu işe aid şarlnameler ve evrak şuolardır: 
A- Eksiltme şartnamesi, 
8- Mukavele projesi, 
C- Bayındırlık işleri genel şartııamesi, 
D - Yapı işleri umumi ve fenni şartnamesi, 
E- Vahid fıat listesi, 

F- Huıusi şartname, mesaha ve keşif cetveli. 
istekliler bu işe aid evrakı frabzon Nafıa Müdürlütünde ıörebi

lirler. 
Eksiltme 27 ilkteşrin pazartesi günü saat 15 de Trabzon Nafıa Mü

dürlüğü odasında yapılacaktır. 

l t~klilerin 1151 lira 12 kuruşluk muvakkat teminat mektubu ile 
941 mali yılına aıt Tıcaret Odası vesikası ve ihale gününden (tatil 
günleri hariç) en az 3 gün evvel vilayet makamına müracaatle bu işe 
girebilmek için alacakları vesikayı teklif mektupları içine koymaları 

lazımdır. 

Teklif mektuplarının 27 ilkteşrin 941 pazartesi iÜnü ıaat 14 ek&· 
dar komiıyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. 

Postada vaki teahhurlar kabul edilmez. 

• llıracata İdlıalata 
totbik tatbık 

edılcn edilen 

Çt:koslovakya ve Macaristana 
sipııriş edilmiş olan külliyetli 
miktarda çivir:in bir kısmı bugün
lerde phrimize gelec,ktir. Ma· 
deni eşya bırliğine ait olan bu 
çiviler derhal Vekalet in teıbit 
ettiği şartlara göre ihtiyacı olan· 
lara tevzi edilecektir. Şimdiye 

kadar harice sıpariş edilmiş olan 

çivi miktarı 10000 tonu bolmak
tadır, 

latanbul Belediyeelnden 

Unkapımı Mecari tasfiyesinde yaptırılacak bakraç ve tıraapor mu
hafaza tertibatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşıf bedeli 2001 lira 
ve ilk teminatı 150 lira 7 kuruştur. Keşıf ve şartname Zabıt ve Mua-' 
melal Mudürlüğü kaleminde görülebilir. ihale 20.10.941 pazartesi ıünü 
saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. 

Rayşmark mukab. krş. 'J0.50 50.76 
911 

Romanyadan bandaj 

getirtilecek 
Tramvay Elektrik ve Tünel lda· 

Taliplerin illıc: teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 
gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatle alacakları fenni 

ehliyet ve 9-11 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ıhale ıünü muay• 
yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 
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MONAKASA GAZETESi T Blrİ•fİt&frİa t94l 

Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listes· ilaçlar, Klinik ve lspençiyarl aıat, Hsstahane Lvz. 

M. M. V. Sat\n Alma Kemlarenun an:: . ,. 

Ctasl Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saat 
Müteahhit nam ve hesabına elli bin adet 5 cc. lik: ve elli b111,,1ı 

det .. ıo cc. lik ampul kalsiyum Glikonat 21 birinci teşrin 941 ,çı~ 
gii~u saat ıı . do. Ankara.da M •. M. V. S~tınalma Ko mi,yon.llnd• 6rfJO 
ekıılıme usulıle ıhale edılecektır, Hıpsıne tahmin edileo fuıtı 11• 

lira elup ilk teminat 450 1.iraciır. lııteldilerin ek5iltme rtın "e 
1 A) MUnakasalar 

lnta•t. Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Yılduıeli merkezinde ilk okulu tamiri aç. eks. 
ldirne Meriç Hl salı.ilindeki söfltlük olan burunda 

yap. olau ağaç köklenme:si ve hafriyat işi 
Mabmntpaşada İnfa edilecek heli aç. eks. 
Fatihte Zincirlikuyuda 61 inci ekul binası tamiri > 

3025 72 
6001 40 

203, 59 
3141 94 

Blektrlk Havagazı-Kwlorlfer (Teslaatı va ~alze meal) 
Metor: 25·30 berrir kuvvetinde pu. 4000 -
Vantilaayon tesisatı (temd.) 2570 -

Me1MH1a.t, Elblse, Kundura Çama,.,, w. •· 

Kuadura: -4000 çift 
Folin: 1950 çift 

• ,670 çift 
Kaputluk kumaf: 3000 m (temd.) 

pu. 
,. 
> 

tifti 8 50 
17998 50 
61698 -
12525 -

Matbaa ı,ıerl Kertaslye • Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua: 15 kalam 
Matbu evrak butırılmaaı: 9 kalem 

Kereate, Taha ve aarel 

KerHte: 15 m3 

NakUrat, Botaltma, YUkletme 

()8un nakli: 2'19.9 t. 
Kereste aakli: 145 t. 
Nakliyat i~i 

paz:. 
paz. 

paz. 
.. 
.. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•ll•r• Yo •• 

Tirle antrasiti: 60 t. 
Odun: 1440 t. 

MUleferrlk 

Kaynamış Türk beziri: 1.2 t. 
Mulatelif ölçüde demir boru, demir rekor, demir tiir

sek nipil ve eemir üç aıızhfı: 32 kalem 
Muaayyiki bava perçin 9ekici: 13 ad.-muzayyiki ha· 

va kılavu:r: motörti: 3 ac:i.-muzayyiki bava el 
sımpara motörll: 1 ati. 

Kireait Maraılye tipi 
Katır nalı 3212 riyım- lteygir 
Sultançiflliği kumu 1000 m3 
Koıum ba7v11nı: 18 Daş 

nalı 17606 ıiyim 

Yaylık çelik tel 
Hortum: :t51 •· 

Pirinç iıpanyolet: ~000 tak.-ıöm:ae kapı kılıdi ay
nası: 3000 ad. 

Muhtelif mızıka ali.tı ilt: bunlara ait uıetod 
samı (tashih) 

llraak. a.hl••· ~t 

K. ot: 496.~30 k. 

i 1 ' ~ ı , 

Sadeyatı: 12 t.-ııfır eti: 10.5 t. 
K. ot: 400 t. 
K. üı:üm: 40 t. 
K. ot: 600 t. 
Muhtelif erzak: 19 kalem: 

, . ı. 

ve ak-

Yiyecek ve yaka.:ak ihtiyatı: 19 kalem (temd.) 
Süt: 2> t. 
Yoturt: 20 t. 
Sıfır eti: 35 t. 
Satieyatı: i t. 

Sa.leyafl: 20 t. 
> 

Silt: 5 t. 
Yoturt: 5 t. 
Koyun eti: 10 t. 
K. ot: 600 t. 

> 600 t. 
Ynlaf veya arpa: 742 t. 

(B Müzayedeler 

aç. eks. 
paz. 

aç. eks. 

aç. ekı. 

paıt. 

.. 
> 

paz. 
paz. 

aç. elcs. 

kapalı z. 

paz. 
.. 
,. 
kapalı z. 

> 

aç. eks. 

ııç. eks. 
paz. 
aç. ekı. 
pa:ı. 

> 

> 

paz. 
'it 

,. 
J , 
• 

49779 10 

2500 -

21600 -

2460 -
10131 ~o 

3760 -

7000 -
22130 -
M3 6 -

m3-
3350 -

7016 -

16000 -
24008 -
30000 -

13760 -

2500 -
750 -

1600 -
5500 -

30000 -
30000 -

227 - Sıvas Nafıa Möd. 
450 - Meriç Su İ~leri Müd. 

152 74 İst. Belediyesi 
236 18 • 

Çanak. Selediyeıi 
un 75 P. T. T. Lvz. Mtd. Ank. 

4500 - Marrara Üasl BJhri Kemut. SAK 
2700 - Erzurum Aık. SAK 
8670 - > 

1978 7~ M. M. Vekileti Hava SAK 

- - M. M. V.SAK 
- - Al\k. Lvz. SAK 

- - Ank. Lv. SAK 

7466 86 Gelibolu Ask. SAK 
İıt. Komut. SAK Fındıklı 

375 - • 

234 - Adli Tıp işleri U. Mlld. 
3240 - Trabzen Ask. SAK. 

184 50 D. D. Yolları Haydarpaşa 
804 86 Deui& Lv. SAK Kasımpaşa 

282 - D. D. Yolları Haydarpaşa 

17-10-~1 15 
13-10·41 11 

27-10-41 
27·10·41 

14 -
14 -

1 ay zarfında 
13-18-41 15 -

lt-10-41 
10-ll··U 
15-10·41 
14-10·41 

15 -
10 -
10 36 
11 -

9-10·41 15 -
10·10-41 14 -

10·10-41 16 -

24-10-41 10 -
9-10-41 14 -

10· 10·41 11 --

17-10-tl 11 
13-10-41 11 

27·10-41 
9-10-41 

27-10-41 

11 30 
11 -

15 -

tında taminatlarile birlikte Kemisyencl.a lırnlunmaları . 

Elektrik, Havagazı. Kalorifer (Tesisat ve alz.J 
- d•~ 

latan bul Levazım Amirli 1 S tınalma Ko 'llisy•""" fi' 
Duutpaıa kıtlasında elekl:rik toıisatı tamiri yapıluaktır· ~ 

zarlıkla ekailtm~Hi 1. 10.941 Çarşaınba rünfi saat 14,3') da 'fo?I'( 
nede Levazım Amirliii aatıu almil kemisyonunda yapılacaktır· şııı' 
şif bedeli (623) lira (70) kuru~tur. İlk teminai 46 lira 80 1;~'11,~ 

Ketfi komisyonda görülür, isteklilerin ltelli Hatte koı:n••1 
relmeleri. 

Ankara Beledlreslnllen: t-'' 
Gumlauriyct bayramıada telair dahilinde yaphrılaoak ol•11 

•irat Ye teaiıat işi pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Muhammen be.leli (3090) liradır. 

Teminatı 1231 lira (7.:>) kuruştur. ~·· 
Şartname n keşif c:eheliııi iÖrmek istiyeolerin eacüıneıı dıf 

lemine n isteklilerin de 7.10.9U salı günft aaat 19.30 da bele 
dairesinde mttoşekkil encümene müracaatları. 

lstanltul 8elediyesl llAnlar1: el•~' 
Beiediye merkez ve mUHH5ah için alınacak 3000 adet . bl' 

trik ampulü açık eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahtıl'i•bl 
deli 316 lira ye ilk teminatı 61 lira 20 kuruştur. Şa rtoaıııe 

41 
r 

ye Muamelat Müdürlü~ü kaleminde görCUebillr. ihale 20.10.9 ı.ıi' 
zartesi günü aaat 14 de D.aimi Encümende yapılacaktır. 'fali?I O' 
ilk teminat makbuz veya mektapları ve 941 yılına ait rıcısrel 
dası vesikalarile ihale fÜui1 muayyen saatte Daimi Euc:lllll 
bulunmaları. 

Ankara Levazım mirliöi Satınalma Kemlsyon&1 11:::,..., 
50 adet 200 vatlık ampul pa:r:arlı2'ı 8. ı0.941 saat 15 to 

Lv. A . Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. · ~ 

Teklif edilecek fiyata nazaran yüzde 15 teminatla koınis1°11• 
racaat etmelni. 

BU clk 8eletllr••lnllen: 1of 
lksiltmeye konulaıı iı: Bilecik kasabasıa1n hidroelektr11' 

•e teıiaatıdır. 

K. Çekmece Avcılar Köyü Ask. SAK 10-10-41 10 - Bu itin ke~if bedeli 57687 lira 35 kuruştur. ıe 
Ekıiltme 3.11.941 pazartesi günü saat on beşte ilecik bet r 3320 -

900-
Erzurum Aak. SAK ıe-10-41 14 -

daireıind• e ncümen huzuru11da kapalı zarf usuliyle yapılaoıı1' 
Bu işa ait evrak şunlardır; 

lst. Komutanlığı SAK Fındıklı 14·10-41 11 -
Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. her 2ün 

Proje, • 9-10-41 11 -
Çanak. Belediyesi 

251 25 D. O. Yolları Haydarpaşa 

526 95 M. M. Vekaleti SAK 

Söke Ask. SAK 
İzmir Lvz. SAK 

1200 - D. Bayazit As. SAK 
1860 - • 
2225 - Erzincan A,k. SAK 

Edirne Maarif Müd. 
Bursa Kız Öğretmen 
Çorlu Ask. SAK 

> 

• 

Okulu ' Müd. 

244 -
270 -

1050 -
1032 - Halkalı Ziraat Okulu Bahçesinde 

Aık. SAK 
2685 - Çanak. Ask. SAK 

Hadıruköy Uşak Tabiye Ask. SAK 
112 50 lıt. Komut. SAK Fındıklı 
240 - > 

825 - > 

2225 - E.rz.ican Ask. SAK 
2225 ,. 

Söke Aık. SAK 

1 ay zarfında 
27·10-41 14 30 

Esbabı mucibe raporu, 
Heaaltat cetveli, 
Keşifname, 

20·11-41 

20-10-41 
7-10·41 

15·10-41 
21-10-41 
27-10-41 
10-10-41 

8-10·41 
20-10·4 l 
20-10-41 
20-10·41 
10-10·41 

15-10-41 
9-10-41 

10·10-41 
10·10·41 

8-10-41 
27-10·41 
27-10-41 
17~10-41 

11 -

11 -
15 30

1 

~~ =1 
15 -

Eksiltme fartnamesi, 
Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 

Mukavelename projesi. • dtll 

Eksiltmeye rirebilmek içiıı hteklilerin Nafia Vekiletııı 6' 
rllmiş elektrik ehliyet vesikasını himıl olmaları ve yabı:ıt 
ehliyelteki bir fahula iştirak eylomeleri ve -4135 liralık 
teminat vermeleri lazımdır. ~ 

Bu i7e talip olanlar yukarıda maddesi yazılı evrakı }ler tılf 
lecik nafıa müdürliıtünde ve bele iiye d iresinde tetkik ede 

14 _ , 

ıs-ıe!!!!l!!i!!!iS::E!ElEd~~E!!~~a!iril~~~~~~~ 

15 -, ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
14 30 ( 
15 30 ( Askeri Fabrikalar Um~m MUdU ,IU~U Mer"'~ 
14 - •tınalma Komls)enundan: t 

f Kumaşı idaremiz:ılen verilmek şartıyle yuılı yirmi do' 
11 - ve 16 kııaın elbisesi dik.tirilecektir. 5ı 
12 - f Taliplı:rin 8-10·941 çarşamba gönü ~tleden sonra merk0 ' 

10 30 
1 

ma komiıyenuna müracaatları. 11 _ , 

14 '.jij 

11 -
15 -
17 -

,f 
Harbiyede Yed k S u bay Okulundaki A9"

6 

Satmalma Komlsyonun:!an : 1' 

Çam afacı: 218 m3 aç. art. m3 4 90 81 - İçl"l Orman Çevirge Müd. 18·10-41 11 -

Elli bio liralık er kundurası pazarlıklıı satın alınacakllr• r Ol 
rin getirecekleri nümunelere gôre vereceıderi evsaf ve fiatl~b~' 
den muvafık olanı tercih edilecektir. Kunduralar bir talibe 

1

01 1 

le ed leceği ribi ayrı ayrı taliplere de verebilecekleri rrıi~t•' ~.,r 
si yapılacaktır. Beher çift konduranın m ham men fiatı 1tııı Je~ S 
İhalesi 13.10.941 Pazartesi günil !lant 10 da Harbiyede Ye ~,ı 
Okulundaki Askeri Satınalma Komisyonunda yapılacaktır· 

Meriç Su ı,ıerl Şube MUdUrlUIUnden: 

B~nzin tenakeıi: 286 ad. paz. ' Edirne P. T. T. Müd. 20-10·41 15 -
....-.!!~~~~~~~!!'!!!'?.!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

minatı 7:>00 liradır. 

Eksiltmeye konulan i~: Edirne Meriç köprüsünün takriben 700 
me\re menha cihetinde ve Meri~in sol sahilindeki söfütlük olan bu· 
runda yapılacak olan a2'aç köklenmesi ve hafriyat iıicfü. 

2 - Muhammen keşif bedeli 302t lira 95 kuruştur. f 
3 - Muvakkat temina\ 226 lira 65 karu,tur. Bu teminat ihaleyi !!!!!!!!!!!!!!':S!!~:E!!!!!!!':~~~~~~'!!!!~!!!S~~~~!!'!""!!!'.!!~...-

müteakip kat'i teminata ibla~ edilecektir. f Mobilya, Büro ve 

İşin tahmini keşif beaeli 6001 lira -40 kuruı .e muvakkat teminatı 
450 lira 11 karuştur. 

Eksiltme 18.10.941 tarihine müsadif cumartesi rünü saat 11 de 
Meriç Su İşler• Şube Müdürlüfünde toplaaacak eksiltme Komiayo
nunca açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

Taliplerin muvakkat teminatı yatırmış elmaları. 941 sene~ine ait 
Tiearft odası •csikasını ve bu işe ait olmak üser• eksiltme günün· 
den en aıt üç ıiin evvel Vilayete bir istida ile müracaat ederek ala· 
calı lan ehliyet vesikalarını ibraz etmeleri şarttır. 

.ıteklilerin bu işe ait vahit fiat, ke~if hülisaıı cedveli, mukavele 
projesi, fenni şartname ve resimleri Meriç Su İşleri Şube Müdürlü
fündo aer ıün röriilebilir. 

lzmlr DefterdarhlU•dan : 
İzmir bapiıbane1inde yapılacak tamirat açık eksiltmeye konul-

4 - İhale 20.10 941 Pazartesi günü saat 14 te Defterdarlık bi· , 
nası yanındaki Milli Emlak Müzayede salonunda yapılacaktır. 

5 - Talipler keşifname ve şartnameleri Milli Emlak Midlrlü-
ğünde görehılirler. 

6 - Münakasaya iştirak edecek olanlar Mafıa Müdürlügünden 
alacakları veseiki komisyooa ibra:ıı etmeğe mecburdurlar. . 

lzmlr lnclr ve Uzilm Tarım Satış Kooperallflerl 

İnşaat mahalli 
Saruhanlı 

Bir iğinden: 
Nevi Keşif hedeli 

Ambar T. L. 13447 26 
Nazilli (lslab istas- .. ,, ,, 11601 89 

yonu) 

Muvakkat teminat 
T. L. 1008 75 
,, ,, 870 15 

Yukarıda yazılı inşaatın a~ık eksiltmesi 15.10.941 Çarşamba i'Ütıil 
ıaat 16 da Birliğimiz Merkezinde yapılaeaktır. Proje, keşif ve şıırt· 
namelerini i'Örmek iıtiyenlorin Birliğ'imize müracaatları. 

ev eşyası. Muşamba, Hal~ l ,, .. ~ 
Ankara Levazım Amlrllğl Satınalma Ko misY0 p'~ 

Portatif ahşap parmaklık ve sekı:ı: adet oturma sırası 11i' • 10 
8.10.941 saat 16 da Anknra Lv. amirlıği sahnnlma koaılfl 
pılacıaktır. rl•~ 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve pııt• 
belli vakitte kati teıninatlariyle komisyonda bulunınalnr•· 

Matbaa işleri, Kırtasiye va yazı lıana Lvz. 

Mallre VekiUetindeo: e 
Vekalet ihtiyacı için mal:ıemeai Vekaletten veril:~· -. 

masrafları müteahhide aid olmak üzere muhtelif eb'• fi' 
1 

nede ackaea biıı adet defterin tab ve tcclidi kapalı ,,r 
meye konulmu9tar. 



ltedeli oa yelli ltia r•t•iı liradır. 
t te•iaab 1210 lira '.U kar•ıtu. 

Dıi ltetieI.ia elarak Aakaratla Lnaaım Mt.iürltiğüııdea, 
''tlli •l•altalıçetle Maliye Veklleti Enal11 Matbua Am9a· 

I', 

~ 20 tetriaienel '41 pazarteıi ıaal aaat 11 de Len· 
haıle •ltetekkil Elalitm• K.e•iıyenuntla yapılacak· 

lll 2490 ••marala kH••• 2 H 3 ünei aaatltlelerintleki 
~•akkat teminat •akltazu Yeya ltaaka kefalet 
Is. l~te tayıa olaaan ıüıa n saatte kau•••• tarif ata 

llaiaye1aa müraeaatları. 

~"''ilk ve lnhiaarlar Y eklletinden : 
t-ıı•io edilen (kanun bilrilıri) adlı kitapan 150 nüsh ., . 
n l.ıdcl 300 lira elııp ınuvakkut teminatı 'l.2 lira 50 ku· 

Lı~941 çar~amba iÜad ıaat 15,30 da vekilet levazım mü· 
ait llrulu satm alma koaıisyGnunda yapılacaktır. 
~ llın.ııni ve hususi şartnameler ıer filo levazım afıüdürlü· 
i itilir. 

t-ıır"''ıfları haia taliplerin muukkat temi ııatlarını vekilıt vez
~~'•k alacakları makbualarla belli riin ve saatte ~emisyen· 

110 l1lıları. 

-- .. · Yeklleti Satınalma Kemisyenunllan: 
'-tatılıhıniıt edilen fiyatı 14.408 lira elan listesinde yazılı 15 
~. •at~aa 9.10.941 perşı:mbe ıünü ıaat 15 te Ankarada 

~lııaalına komisyenunaa razarlılda eksiltmeye konmuştur. 
,171 lira 20 k11nt kati teıninatlarile ltelli vakitte komiayo· 
ı. 

1 
Beledlr••fnden : 

~~~l.iisler i9in paz.arlıkla (26) metre mikabı çam ve (10) 

''c illrıen kereste satın alıHcaktır. 
"llhaıııınen bcdelı (1800) liraJır. 
•tııı· 
Ş ınatı (135) liraııhr. 
ı1t''.tnııne11ini ıörmek istiyenlerin her ıiln encilmen kalemine 
,_,tın de 10.lU.941 Cuma ıünü saat lU.30 da icletiiye Dai· 

'l 
1'ıekkil i.ncüınene müracaatları. 

\ ~ Beledıye ıhtiyacı için alınacak oiaı:ı (25) metre mikabı 
11,drın ile (3) metre mikabı kaplamalık keresteye islek.li 

... ~ ekıiltmeııi en ıün uzatılmıştır. 
'- Q lllnıen ltedeli ( 1820) liraıiır. . ,_. 
ş. •natı (136) li• (50) kuruştur. 
~rt~aaıe ve kesif cetvelini ıörmek istiyenlerin lııer fÜn en· 

()'-.•ne ve isteklilerin de 10.18.941 Cua;.a ıt.ü saat 10.30tla 
•ırcıiade mütcsıekkil encümen• müracaatlan. 

~"•zım Amarllll &atlnalma Kemlayenuntlan: 
~ •t 48.900 M3 4.00XO.OSX0.15 
~ 20.000 > 4.IOX0.05X0.08 
ı:-.ı 32.000 > 4.00XO. lOX0.10 

20.000 • 4.0iX0.08X0.08 • 
48.ooo .. · 4.ooxo.02xo.20' 
10.000 , 4.00X0.20X0.025 
12.800 • 4.00X0.04X0.08 
10.0GO 4.00XO.O)X0.18 

201.280 

MONAKASA GAt:ITDI 

2.1 x 1.25 x 0.008 metre elt'ıulıatia 125@ adet kar aataç veya 
beyaz keotrctplalı:. 

12 mm. ve 8 mm. kalınlı~anda verilmaditi takdırde adetleri iki 
misli olar.ık e veya 4 mrn. kalınlıfında olabilir. 

Tahmie edilen bedelı :llOOO lıra olan yukarıda yazılı iki kalem 
kontrapliıdar Askeri Faltrikalar Umum Mıieürlütü Merkez Satına ima 
Komisyonuaca paaarlıkla 15. 10.941 Çarşamba rıinü saat 14 de ihale 
edılecektir. Şartname para~n.dır. Kat'i teminat 3150 lir1&ılır. 

, "' us ......._ cr .., ' c:-· • r il == 
Müteferrik 

M. M. v. Sabna•ma Kemlayonundan : 
Hepsine tahmin edileu fiyatı (7,026) yedi ltia yirmi altı lira 

elaa mulıatelif muzik;a alltı ile bunlara ai4 met•d ye akıcsuvar 
kapalı zarfla müuaka1aya kou.lmutt•r. İhalesi 20.1 1.941 perşem· 
be ııünü aaat 11 dedir. ilk te•inata 526,95 liradır. Şartnaaesi 
M. M. V. satan alma kemisyeauatla rörilür. İıteklilerin ihale rün 
ve saatiatlen en az bir saat evveline katlar kanuni telif mektup· 
larıaı kemisyona Yermeleri. 

la•anbul Lv. lmlrllll Satınalma Kemiayonundan : 

, 
30.000 muvakkat teminat lira 2.250. 

Yukarda cin!I ve mildar ya:z:ıh bulgur 20 10.941 pazartesi rtnl aa· 
nt 16 da Ezine Sa. Al. Ko. tiı pazarlıkla satın alınacaktır. lsteklil .. 
tın ffil'Zkür gün ve ıaatte teminatlariyle neraber Ka. na mü racaatlı· 
rı. 

Cinsi 
ikmek be· 
ledıye 

Koyun eti 
Sığır eti 
Snde yağ 
Kuru soğan 
Pırinç 

Peynir bey. 
Şekı.>r toz 
Yumurta 
Zeytin yağı 
Kaşer 

Maltarna 
şehriye 

Zeytin ta-

Edirne M•arlf MllllrlllUnden : 
Fiatı °ıo 7.~ tem. 

A:r:ı Çotu Kr. S. Lira Kr. Tarihi Gilnll 
300:>0 35000 K. l3 25 347 81 10. 10.41 Salı 

5000 
5000 
2000 
2000 
3500 

iOO 
209i 

25tt0 
7000 
l~t 

1000 
500 

6000 > so 
6000 > 45 
2500 » 175 
3000 • 5 
4000 » 55 
1000 , 65 

2500 > 50 
30000 tane 'l 

800 K. 90 
200 > 120 

1509 > 60 
600 • 50 

225 
202 50 
325 12 

11 25 
1,s 

48 75 
93 75 
45 
54 
18 

57 58 
2-4 50 

> 

> 

• , 

> 

» 

" 

• 
> 

> 

• 
• 
> 

• 
> 
, 
• 
• , 

> 

• 

S. Şek. 

14 At. 
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il il 
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Seherine bir kuruş tahmiıı edilen 12,500,000 adet alüminyum 
çadır düğmesi müteahhidi nam ve hesabına alınacaktır. Pazarlıkla ek· 
sıltmesi 14 10 94 l Salı rünü 16 de Tophanede Lv. Amirligi satın 
al:ua komisyoouoda yapılacaktır. lık teminatı 7500 liradır. Nümune 
ve şartı:ıamesi keillisyenfıiı rörülür. Talipledo 9elli vakitte kemisyona 
gelmeleri. 

' 

nesi 
Nohut yerli 

1 Patates 
600 

30J9 
400 

700 > :l.O 
3500 • 10 

500 il 21 

10 60 
26 25 

7 87 

il » > » 

lzmlr Levazım Amirllli 

Cinsi 
Marsilya biçimi kiremit 
Marsilya biçimi kapaklık kiremit 

Cam çiviııi 

Canı macunu 

Satınalma 

Adet 
bOQOO 
9000 
Kilo 

20 
100 

Kem isyonund•n 

Metre murabbaı 
Muhtelif ebatta cam 602 36 

Yuka;ıda yazılı btı kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 8.10.941 çarşamlta ıünü ıaat 11 dedir. 

lsteklilerin belli gün ve saatte lzmir kışlada Levazım Amirliği 
Satıı:ıalma Komisyonuna ıelmeleri. 

M. M. V. Satınalm Komisyonundan: 
40 adet oto ve kamyonlar için 50·1~0 ;otmufonluk tazyik i lçme ı· 

lıti satın alınacaktır, beherine tahmin olunan fıyat 3 lira olup ihalesi 
8.10.941 çarıamba ıilnil saat 15 de yapılacaktır. Talip olanlar"" ko· 
miıyona müracaatları. 

Askeri Fabrlk•l•r U. MlhlUrlUiU Merkez Sat.nal ma 
Komisyonundan: 

120-150 adet beş oksiien tüpü alınacak (fartnamede tadilat 
yapılmıştır.) 

Tahmin edılen bl'deli 14250 lira olan 1'20-150 adet beş oksijen 
lüpü Askeri Fabrıkalar Umum Mıidurlüg-ü Merkt"z Satıııalma Koınıs· 

yonunca 13.10.941 pazartesi rünü saat 14, '30 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. 

Şartname parasızdır. Kati teminat 2137 lira 50 kuruıtur. 

Ankara Belodiy alnd en: 

Otobfüler içi.o pazarı ıkla 400 adet cam ulın alınacaktır. Mu ham· 
men bedeli 20UO liradır. Teminatı 150 liradır. Şartnamesini fÖrmek 
ve bed~lııiz almak istiyenlerin iter rün encümen kalemine ve is
teklilerin de 10. 10. 941 cuma ıünii saat 10,30 da belediye dairesiıtde 
mütetekkil encümene müraaaatları. 

Topkapı Malte11eal Aak•1ri Satmalma Kom. dan: 
30.9.941 de ıhalesi ilin edilen ~00 kiloluk ve 5CO kiloluk demir· 

den beş adet baskile talip çıkmadı~ından tekrar miinakaıaya konmuş· 
tur. 2M kilo1uk ba~kii 1 ü., mt•h"mmen fialı l4'J l:ra ve 3~0 kiloluk 
baıkllün 2l5 liradır. Huıusi şarlları Topkapı Maltepesinde askeri sa· 
tınalma komisyenuoda rörülebilir. ihalesi 9.10.941 perşembe günü 
saat 11 de kemiıy~nda yapılacaktır. Taliplerin kati teminatları ile 
müracaatları. 

• • • 
1200 kilo kaynamış Türk beziri alınacaktır. 8ak: O. O. Yolları 

ilanlarına . 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Erzincan Askeri Satın Alm• Ko nl•ronunll•n: 
Beher kilosuna 5 kılruş fiyat tahmin edilen 600 bin kilo kuru otun 

kapalı zarfla eksi1'mesine talip çıkmadığından bir ay içinde paurlıkla 
eksiltmesi 27. 10.941 pazartesi fÜnü saat 15 de Er:r:incan satıoalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 30 bin liradır. Ve ilk teminatı 2225 liradır. 
Şartnamtsi komisyonda ve ev1afı korun bütun garnizoolarında görü· 
lür. lst •klilerin belli ıün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

Bursa Kız öıretmen Okulu Mldlrl•IUnden: 

Mercimek 
Anad. 

Sabun 
Soda 
Odun kö· 

mürü 

600 
690 

1000 

760 • 65 
100 • ıs 

1500 > i 

34 12 
7 87 

' 

il 

• 

> 
, 
• 

> • • 
• • • 

• > • 
• > • 
> • • 

Edirne Liıesinin Milyıs 1942 ıe>nuna katlar ihtiyacı elan eiaı .,.. 
mikdarları yııkıuıda yazılı on doknz kalem er:ıak ve sairenin 30 Eylill 
1941 Salı 2ünü yapılan eksıltmeaine talip çıkmadığıntian manakasanın 
tekrar olarak 10 Bırinoiteırin 19-41 Cuma günü saat 14 te Maarif 
daireıiode yapılaeatı ve taliplerin, 249J sayılı kanunun 42 inoi aaci· 
desine iÖre hazırlanarak gelmeleri ilin olunur. 

Ezine Sabn Alma Kemiayenundan: 
Cinsi nohut miktarı kilo 40 ton muhammen betieli lira 6000 m•· 

vakkat teminat lira 450. 
Yukarı.ia cins miktarıyle muhammen bedeli ve muYakkat teminatı 

yazılı nohut 20.10.9!11 puarteıi ıünü saat 16 cia Ezine Sa. Al. Ko. 
da pazarlıkla satın alınacaktır. lıteklilerin meskılr riln ve ıaatte te. 
minatlariyle beraber Ko. ı;ıa miiracaatları. 

(DEVAMI D0RD0NC0 SAYFADA) 

fSTANBUL BELEDİYESİNDEN 
Tahmin b. ilk tem. 

533 00 

600 00 

940 00 

39 97 Fatihte Kırkweşme Sekbanbaşı lltrahimata ma· 
hallesinin Kenair sokafında 14-16 numarala 
ev ankazı 

45 00 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin Kırkçeıme ... 
kağında 16 numaralı ev ankar:ı. 

70 50 Fatilıte Kırkçeşme mahallesinin Nefer sokafuı· 
ds 18 numaralı ev ankazı. 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazıla 3 parça 
ankaz satılmak üzere ayrı ı.yrı açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartna· 

meltri Zabıt ve Muamelat Müdürlü~ü kaleminde ıörülebilir. lbale 
10.10.941 Cuma giloü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale fÜnll muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmaları. (8585) 

·ar v tt r ··o EM tRYo L LA R ı v E ·ı tM AN t AR ı 
. . . . . . . 

ISLETMf GEll:l o:~Ei\TO~LUGUNDEN 
Muhammen bedeli 2460 lira olan ( 1200) ki.lo kaynamış Tilrlc beziri 

(27.10.941 pazartesi günü saat (11,'30) on bir buçukta Haydarpapda 
Gar binası eahilindeki komisyon tanfından açık eksiltme DIUlile ... 
ıın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin (184) lira (50) kuruşluk muvakkat te• 
mioat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekıiltme filnl saati· 
ne kadar Komisyona milracaatlırı lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasıs olarak dafıtılmak· 
(8925) 1-4 tadır. 

r .. 
1-

2-

3-

inhisarlar U. Mu~urıuıunden : , 
Şartname ve keşfi mucibince pazarlıkla Kasımpqa tuıı: anban 
çatısı tamir ettirilecektir. 

Pazarlığı 14.10.941 ulı fÜnÜ saat 9.40 da Kaltatqta Levaıı:ım 
Şubesinde müteıek~il Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname ve keşfi sö:r:ü ıeçen Şubecieu her fÜD iki kar•f ••· 

201,280 metre mikabı kereste pazarlıkla satın a· 

Buna Erkek Lisesi ve Kız Ötretmen Üitulu ile Pansiyonlarının 
yiyecek ve yakacak ihtiyaçlarından olap yapılan açık eksiltmede talip 
çıkmadığından ötürü ihale edilemeyen 19 kalem erzak 8.10.941 tari· 
hine rastlayan çarşamba fÜnÜ uat 15 te Belediye salonunda ihalesi 
yapılmak üzere eksiltme müddeti temdit edilmiıtir. Talip olanların 

müracaatları. 

kabilinde alınabilir. (8'97) .J-S 

••• 
' 

9
·lO.!J•U perıe•lt• ıtai saat 11 de kışlada İzmir levazım 'li •tıl\ l 

111 , . a nıa keı:aiıyenuıuia yapılacaktır. 
''tı,"1 L. _llı' b' ı· k ıt ue iÜn ve saatta temina•ları ile ır ı te kemiıyona 

ı. 

Falarikalar U. MUaUrlUQU Satınaln • 
( ı.ı5 Komisyonundan: 
..,._t'•pı·~ 0.012 metre eb'adında ~250 adet karaataç veya 

·"· 

Ezine Askeri Satınalma Kombyonundan 
Cinsi pirinç mikta• ı kilo 75 ton mubamm~n bede' i lira 41250 

muvakkat temioat lira 3093 kuruı1 75. 
Yukarıda cins ve miktariyle muhammen bedelli ve muvakkat te· 

minatı yazılı pirinç 20. 10.941 pazartesi ıunü saat 16 da E.zinedeki 
Sa. Al. Ko. dn pazarlılı.la salın alınacaktı .• İsteklilerin mezkür fÜn 
ve saatte ttminatlariyle birlikte Ko. na müracaatları . 

• • • Cinıi buliur miktarı kilo 120 ten muhammen becleli lir• 

1 - Nümuneleri mucibince pa:r:arlıkla <29 • kalem kırtasiye Levaumı 
ıatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 17.10.941 cuma ıünü saat 9.30 cia Kabataşta Levaıı:ım 
Şubesinde müteıekkil Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümuneler her gün ötledeo ıonra bahsi geçen Şubede rörtle· 
bilir. (8883) 2-3 

lmtiyu Sahibi ve Yuı lıleri Direktörü: lSMAlL GiRiT 

Bualchtl ,.,. .. ••••ll•aa ........... ı.t..w 
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Mode Prix Caution. Lieuıı: d'adjudication et du 

Jours Heures d' adj udicat. estimatif provisoire Cahier decı Charges 

Adjuliications au Rabais 

Cenatructlona-R61t•raUon-Trav. Pubtlca·Mat6rlel de Conatructlon·Cartographle 

Repar. ecole prim. i Yıldızeli 
TraY excation et enfoncement poteaux au promoo

toire contenant des sauleı et ıis au littoral 
rauche de Meriç: 

Publique 3025 72 
6001 '40 

Coost. W. C. a Mahmutpa,a Publique 2036 59 
Repar. batisse 68 eme ecole a Fatih, Zincirlikuyu ,. 3148 94 

Electrlclte·Gaz-Chauffege 8entral (lnstallation et Mat6rlel 

Moteur tle 25-30 C. V. Gre a gre 4000 -
lostallation veatillation (aj) 2570 -

t:ı.blll<.tt Ent - CheussurEıa - Tissua - Cuirs 

llottintts: 1950 paires Gre a ~re 17998 50 
• 6678 paires > 61698 -

Chıossureı: '4GOO paireı • la paire 7 50 

Etoffı pr. eapotes: 3000 m (ıj) 12525 -

227 - Oir. Trav. Pub. Sivas 
450 - Oir. Affaireı Hydraulit"tueı Meriç 

152 74 Com. Perm. Munioip. lıt. 
236 18 > 

Municip. Çanakkale 
192 75 Dir. Econemat P. T. T. Anlt. 

2700 - C. A. Milit. Erzorum 
8670 - ~ 
45QO - C. A. Command Bue Navale Mar· 

mara a İzmit 
1878 75 <!om. Ach. Mio. Def. Nat. Ank. 

Dep. Aviat. 

17-10-41 15 
18-10-41 11 

27-10-41 
27-10·41 

l 
14 - ' 
14 - ' 

dans 1 mois 

13-10·41 15 -

10-10·41 10 -
15-10-41 10 30 

10·10-41 l:> -

14-10·41 11 -

Traveaux tl'l111prlmerie - Pepeterle - Fournlture de Bureau• 
Impriaıb: 15 lotl' 

Trav. impression: 9 lota > 

Bola de cıonatructton. Pl•nche•, Charpente 

Boiı de conıtructioo: 15 m3 

Trer.s ı: c. tl - Cheraement - D'•hargement 
Transport bois: 2619.9 t. 
Trav. tranıport 

Tranıport boiı de conılr.: 145 t. 

Com buatlble - Carburant - Hullea 
Antbracite ture: 'O t. 
Boiı: 1440 t. 

Dlvera 
Huile de lin turqoe bouilJie: 1.2 t. 
Martrau pr. rivets de compresseur d'air: 13 p. 

moteur de guide de compresseur d'aır: 3 p. 
- moteur • a'emeri i main de compresseur 

d'air 1 p. 

Tuyaux en fer de dif. dim raccord en fere, ooude 
en fer ete: 32 lotı. 

Tuile type Marseille 

Fer a moulet: 3212 complet - fer i QAeval: 7606 
complets 

Sable tl.e Solt.nçiftlık: 1000 m3 
Trompe: 251 m 

E.spaguolette en laiton: 20t>O coı:ııplets: serrure fichee 
pr. porte: 3000 p. 

Cheval d' allelag~: 18 teles. 
Fil en aier pour reuorlı. 

Pr ov 1 • 1 o n • 
Diversu proviıionı: 19 IGts 
Comestıble et combustible: 19 lob 
Foin: 600 t. (ai) 
Foin: 496~30 le. 
Beurre: 12 t. - viande de boeuf: 10.5 t. 
Foin: 4GOt. 
Raisin aec: 40 t. 
Foin: 600 t. 

Ble conca11e: 221 t. 
Poiı chiche: 100 t. 
Beurre: 20 t. 

• 176 t. 
Beurre: 20 t. (ai) 
P•ille: 6()0 t. (aj) 

Foi.: 20191 t. (ai) 

> 

Pu~lique 

Gr~ a srre 

Publique 
Publique 

49779 10 
2500 -

21600 -

2460 -
3760 -

10731 50 

Gre a gre 1000 -

" 22130 -

" le m3 6 -
• le m 3 -

Publique 3350 -

Cre a ıre 

Publique 

Gre a gre 

• 
Gre a rre 
Pli cach. 

Gre a rre 

Gre a rre 

• 
> 

" 

JOOOO -

16000 -
24008 -
30000 -
608880 -
25000 -

le k 1 76 
le k 1 76 
le k 1 70 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
C. A. lntend. Milit. Ankara 

- - C. A. lotend. Milit. Ank. 

7466 86 C. A. Mi\it. Gelibol• 
375 - C. A. Coıamand. Milit. İst. Fındıklı 

> 

234 - Dir. Gen. Aff. Medico-legales 
3!40 - G:em. Aeh. Milit. Trabzon 

9-10-41 15 -
10-10-41 14 -

10·10-41 16 -

24-Hl·41 18 -
10-10-41 11 -

9-10-41 14 - . 

17-10·41 11 
13-10-41 11 

184 50 1 ere Exploit. Clı. Fer Etat H. paşa 27-10·41 11 30 
282 - 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. paşa 27-10-41 15 -

804 i6 Coıa. Acb. lnteud. Marit. Kuımpafa 9-10-41 11 -

C. A. Milit. d' Avcılarköy de 
K. Çekmece 

10-ı0-41 10 -

l320 - Com. Ach. Milih Erzurum 10-10-41 14 -

900 - Com. A. Command. Mil. lst. Fındıklı 14-10-41 11 -
Municip. Çanakkale dans 1 mois 

251 25 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. paşa 27-10·41 14 30 

C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. tous les jours 
9-10-41 11 -

Dir. lnstr. Pub. Edirne 10-16-.. 1 
Oir.Ecole Normale Jeuncs Filles Bursa 8-10·41 

2225 - Gom. Ach. Milit. Erzincan 27-10-41 
Com. Ach. Milit. Söke 20-10-41 
Coro. Ach. lntend. Mil. lzmir 7-10·41 

1200 - Cam, Ach. Milit. O. Bayazit 15-10-41 
1860 - • 21-10-41 
2225 - Com. Ach. Milit. Erzincan 27-10-41 
4140 - ·c. A. Milit. D. Bayazit 9-10-41 
1875 - • 10·10·41 
5280 - C. A. Command. Base Navale Marmara 9-10-41 

11880 - • 9-10-41 
C. A. Milit. Maltepe de Topltapı 

> 

10-10-•U 
10-10-41 
10-10-41 

14 -
15 -
11 
11 - · 
15 30

1 

10 -( 

:~ 1 
11 -
14 -
15 -
14 -
10 -
11 

---------------------~-

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

E~ine Askeri .Satsnalma Komlayonundsrl :d' 
be 

Cinsi: kuru fasulya mikdarı kilo ~ 120 ten muhamıneo 

30000, muvakkat teminat lira 2250. k~'ı 
Yukarıda cins ve miktarile muhammen bedeli ve ınuv• d• 

nah yazılı kuru fasulya 20.10.941 pıızartesi günü saat 16 I ~ 
Satınalma komisyonundıı pazarlıkla satın alınacaktır. lsteklı e 

k • . l ·ı K . - aatları· kar gün ve 5aatle atı lemıaat arı e omısyona murac 

* *., Cinsi mercimek, miktarı kilo 30 ton, muhammen bedeli~ 
muvakknt teminat lira 562 lira kuruş 50, yukarıda cins ve 2Ô 
muhammen bedeli ve muvakkat temi natı yazılı mercimek 'f'f 
pazartesi günü saat 16 da F.zine Askeri Satmalma Ko111''11, 

pazarlıkla satın alıoacaldır. isteklilerin mezkılr gün ve sıı• 
natlarile beraber Komisyona muracaatları. 

Kars A keri Satlnalma Komisyonund 11~ 
29.9.9H tarihinde eksiltmeye kouulan ve bir kilosunun :,fi 

lunan fiah 28 kuruştan 60 ton yeşil mercimeğe kapalı ı ,s 
çıkmadığından bir ay ı.yıl ı i ı ı ııı'lıc:: ıh::re P

1 
dökülmüştür. Pazarlığı 8.10.941 saat 14 de kamisyonumuııl ı 

1. k - d f. il . d ıc•11 garnizonlarında mevcuttur. e arrur e en ıat zerın en 
alınancaktır. lııteklilerio mezkOr güo ve saatte Komısyona i 

d'p 
D. Bayazit Ask rl Satmalma Komisyonun.,, 

400 bin kilo kuru ot pazarlıkla alınacaktır. Mubarnıneo 

bin lira muvakkat teminat 1200 liradır. 't ı• 
Pazarlığı 15.10.941 çarşamba günü ıaat 10 da D. Bayaı• 

l tıe ma komisyonunda yapılacaktır. steklilerin belli gün ve san 

maltbuzlariyle komisyona müracaatları. 

ıılıll • * • 40 bin kilo kuru Uzilm kapalı zarfla r:k,iltmeye k~ll dıf 
Muhammen bedeli 24008 lira 'w'C muvakkat teminat 1860 ıır• ( 
siltmesi ıJ.10 9n sıılı günü saat 16 da Bıyazitta yapılacıılcll 
liler her gün şartnıımP~İnİ komisyon.lıs görebilirler. . _. 

hteklih~riıı belli gün ve saatte kanunun 32 ınci maddesi 
11 

tevfikan hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltmeden bır 1 

komisyona vermeleri. -

Topkapı Maltepeal Askeri Satmalm KomlsY0 " 

30.9.941 günü ihalesi ilan edilen l0191 len kuru ota tı.ııP 
dığından ayni miktar ot tekrar pazarlıga konulmuştur. Qıuıı·e 
}osunun muhammen bedeli 5 kuruş SfJ santimdir. Evsaf 

1
" ~· 

~ ii ev
şarllar Topkapı Maltepesinde sııtınalma komisyoauoda gor , 
tün ihalesi 10.1<'.9U cuma güoü saat 11 de komisyonda 1,, 
tır. Otun ihalesi toptan yapılabileceği gibi 6228 ve 8052 . 
ton gibi 3 kısımdan her hangi bir kısıma alımlara dıı ihaleS• 
caktır. Taliplerin alacakları her hangi bir miklar üzerinden 
minatlarile müracaatları. 

•*• 30.9.941 günü ihalesi ilan edilen 600 ton samana tııliP 
dığından tekrar panrlıkla münakasaya konmuştur. SaaıaıııP 
halinde bt>hrr kilosunun muhammen bedeli 3 kuruş baly~ b~ 
kuruş 75 santim ve teli ciheti askeriyeden verilmek şırule 
losunun muhammen Ledeli 3 kuıuş 40 santıındir. Evsaf veıl' 
şartlar Topkapı Maltcpesinde Or Lv. satındlma komisyonu" 
lebilir. İhalesi 10.10.9U cuma günü saa• 10 da koınisyoodıı 
cakhr. . • 

Taliplerden dökum halinde saman vereceklerden 2700 ı~ı e~ 
Yereceklerin 3375 lirn ve teli ciheti askeriyoye ai< olmak uı 
ceklerin 3060 lira teminatlarile müracaııtları. 

v 
• • • 1.10.941 ıünü ihalesi ilan edilen 20 'on ııadeyağınP ti 

madığıddan tekrar pazarlıkla münakasaya konmuştur. Evsaf b 
şartlar Topkapı Malteprsinde satınalma komisyonunda ıörlile 
deyağının beher kilosunun muhammen fıatı 170 kuruştur. f 

lhale~i 10.10 941 cumartesi günü saat 14 de komi~yootl• 
ğından taliplerin kati teminatlarile milracaallan. 

.. ~ 
lzmlr Levazım Amirliği Sabnalma Komiayort ~ 
Beher kilosuna 3 k~ruş 5~ aantim tahmin edilen 44.aoO~,I 

mıın kııpalı zart usulü ıle eksıltmeye konulmuştQr. Tahmıo e 
siııin tutarı 1)680 lmıdır. Teminatı muvıkkatası 1176 liradı'f 

İhalesi 20.10.941 pazartesi gunü saat b de İzmir LV· 
Satıoalma komisyonuııda yapılacaktır. Şıırtnııameııı her giiP e 
da görülür. İstekliluin belli gün ve saatten bir uat evvel t 

Pains: 1200 p. Pli cacb. 492 55 Com. Ach. Command. Ecole Gend. 16-10-d 15 - tuplarını komisyona vermeleri. 

Viande de boeuf: 250 t. {aj} 
• • 158 t. 

Paille: 900 t. 
> 448 t. 

Hericots ıec: 27 t. 
Riz: 75 t. 
Lentilles: 30 t. 
Ble concaue: 120 t. 
Pois-chiche: 40 t. 
Beurre: 10 t. 

Oi v. proviıion 

Gre a gre 

• 
" 

Pli each. 

• 
Publique 
Gre a gre 

• 
> 
) 

Pli aıch. 

55142 -

15680 -
5670 -

41250 -
7500 -

30000 -
6000 -

17000 -

Safranbolu 
11500 - Com. Ach. Commancl. Mil. lst. Fındıklı 

8014 - > 

Com. Ach. Milit. Hadımköy 
176 - C. A. Intend Mllit. İzmir 
425 25 

3093 75 Com. Acb. Milit. Ezine 
562 50 > 

2250 - • 
450 - ,. 

2530 - Com. Ach. Milit. Bolayır 
Dir. lnıtitut Cellulose Sumer Bank 

8-10-41 
8·10-41 

13-10-41 
20-10-41 
21-10-41 
20-10-41 
20-10-41 
20-10-41 
20·10-4 l 
13·10-41 
14-10-41 

15 -
15 30 
14 -
15 -
15 -
16 -
16 -
16 -
16 -
15 -
12 -

0 ZAY 
istanbul Belec!iye inden : ,, 

FatihtP. Kırkçeşme mahnllesinııı Kt:ndir sokatıntb 9 nu 111',f 
hedim ve tahassül edecek ıınkazıııın satışı açık arttırmaya ~.ıl 
tur. Tahmin bedeli 550 lira ve ilk tem in atı 41 lira 25 ı.urıl~J". 

Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalemintle iörü 
bale 20.10.941 pıızartesi günü saat 14 de Daimi Encüıneııd~lt 
caktır. Taliplerin ilk teminat•makbuz veya mektuplarile ib• 
muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 


