
~---- ----1E 

3 
6 

12 

ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için 
Ayhtı 

Kur'°ş 
450 
850 

:500 

Ecnebi memleketler ı.,:ııı 

12 Aylığı 2700 

SA YlSI 5 KURUŞ 

Günü geçen nushalar 
20 kuroıtur 

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

PAZARTESi 

HER GON ÇiKAi1 iKTiSADi, MALI, TiCARi YI! ZiRAi 

GAZETESİ 

1~ Birinciteırtn 19.Ct 

~---------~ 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

lLAN ŞARTLARI 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefon: 49442 

Potta kutusu No. 1261 

lll---------~ 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin meslekt Organıdır 

Tasarruf 
Sandıkları 

) Mevcut t:aarruf 111ııdıkları ile 
'- ıleıı kurulıcak olaıılarıtı niz.am
''"eıi tadil edilmektedir. Bu ni

~11•ıne ahkiimı ıatbık mevlriine 
~-- uldutu z.aman hiç bir zorlukla 
~laşılrnamalı ır. Tecrüuui vak-
4ııt F ran111da ynpılan tuıu ruf aan-

1.rı çok tefcrrüat ile iştigal et· 
""ııı•lidir, 

'1: LU 1 Fl ARiF KENBER 

* * * 
ı\sAl\RUF sandıklarının ge· 
'1ılet1I · · · l ·· k • t )e . ıuesı ıçı~ _ ıu uıne ~e 
~1 Şckıller düşunulmektedır. 
ltı •fıan bu şeıtiller etrafında 
b tr Yapılırken, diğer taraf
~ sandıklara ait nızamname· 

h ~let şurasında tadil ve ha

'~1 hükümlerle takviyesi ya
l llzeredir. Tasarruf işi şüp
ı~'• Illemleketimi:t ıçın en 
1 bır ekonomi mevzuudur. 

'fııı kazandırdığı madoi me· 

t:bbır kısmanı ihtiyat haline 
•l111ek üzere orıu tasarruf 

ile 
"- "•zedebilmek ne kadar 

EKONOMiK HABERLER 

Koordinasyon Heyeti bugün 

toplınryor 
Ticaret Vekiletin emrine 
verilecek 500 bin liralık 

sermaye ile un ve h ıbubat 
stokları tedarik edilecek 

Bu gün K'lordiııasyon Heyeti 
toplsııarak yeni kararlar verecek

tir. 
Verilecek bu kararlara görevi· 

!ayetlerde Fiut Murakabe Teşki

latlarına yeni k:ıdrolar ilave edi· 
lecek, bu suretle Fıat Murakabe 
Teşkilatlarının kadrolar genişleti
lerek fnaliyelleriııirı liümullendiril· 
nıesine imkan verilmiş olacaktır. 

Bu günkü toplantıda ikinci mü
him Koordinasyon kararı da Ti
caret Vekaleti emrine verilecek 
500 bin lırahk mütedavil serma· 
yeye dairdir. Hu sermaye ile ek.· 
meklik un ve hububat stokları 

tedarik edilecektir. Yeni un ııtok
ları beledıyelere ait olup belediye 
hudutları dahiliııde halkm iaşesi

ne inhisar ellirilecektir. 

Akçada~ Kiy Enstitüsü 
Yemeni 1922 
Akşehir Aık. SAK 

Bu4'day kırdırılmau 1918 
Ank. Belediyesi: 

Kırma taş ve siliodraj işi 

Elektro pompa ııruhu 1924 
Köprü lamiri 1914 
Su il at dal om in 1 '11:! 

Aıık. Lvz. SAK 
Saman l<Jll 
Pamulc attırılması 1Ç25 

1925 

l Bakır hehRn" dihi drğiştirilınesi 
Nakliye işi 1924 
Eıya nakli 1927 

Beden Terbiyesi U. Müd.: 
Aıış ciizdanı bastırılması 1920 

Belediye Sular İdarui: 
Yumuşak madenden dölciilecelc 
!ar 1910 

1925 

kapıalc-

Kauçuk kapak e<>otolarile, disk ve 

piston laslikleri 1910 

Çamalh Tuzlası Müd.: 
Arpa ve saman 1921 

D. O. Yolları: 
M şamba pardesü 19iı 

Deniz Lvz. SAK.: 
Arap sabunu 1926 

K. ruulye 1909 
Malcorna iı:nali 1909 
Sadeyatı 1924 
Pirıııç 1924 

inhisarlar U. Müd.: 
Kasımpa1a tuz anıburı çatısı tamiri 915 
HurJa eşya 1918 • 
FıçJ tapası, ha~kolıuk ve ıröbelı: çeın• 

beri ile iplik 1915 
Ter-ui 1912 

l t. Emniyet Müd.: 
Yerli kok kömürü 191-1 
Gürgen o unu 1914 

lst. Hava Mıntıka Depo Amir.: 
Er folini 1916 

lst. Belediyesi: 
Parke kaldırım ioş. 191-4 
Şt>l'e ve kanal in~. 1914 
Otomobil 192) • 

t~t. Kornut. SAK 
Sultançifıli~i kum 1922 
Soba tamiri 1923 

Kütahya Vılayeti: 
Otomobil 1920 

Menemen Belediyesi: 
Çtlik ve font boru 1~25 • 

Kayseri Ask 'lri Satan Alma Komisyonundan: 
lncesuda Karamustnfapnşa haı:ıının üx11ri tamir ettirilecektir. 
Keşif bedeli 1l18 lira 75 kuruş o1up kati temi nah 167 lira 70 

kuıuştur. • 

İhalesi 15.10.941 çarşamba günü sııat 10 da lnceıuda hük4met le~ 
nağında saltnalma komisyonu tarafandan yapılacaktır. 

Bu gibi işl~ri yaptığını tevsik edebilen isteklilerin belli rün ve 
saatte İncesu hükumet dairesindeki satınalma komisyonuna müracaat· 
l:trı ilan olunur. 

Glreaon Nafıa MUdUrlUIUnden :· 
Eksiltmesiııe isteklisi çıkmadığından pazarlığa konulan iı Alucara 

k37.asının 'l.il köyünde 6205 lira 13 kuruf bedelli bir dershaneli ilk 
okulun ınşasıdır. 

Pa:ı.ar!ılı: müddeti 22.9. 941 tarihinden i• ibaren 22.10.941 tarihine 
tasadüf e-den çarşıımba gücıii sıut 16 ya kadar bir aydır. 

Pazarlık Giresoo vilayet merkezıode nafıa müdürlügii bin111111da 

toplanacak komisyonca yapılacaktır. 
Bu işe ait evrak keşfiye şartname ve mukavelename nafıa müdür· 

lüğünde hergün görülebilir. 
Pazarlığa girebilmek için iıteklilerin 465 lira 38 kuru.luk muvakkat 

teminat yatırması ve aşağıda~ v&1ikalan ihale komisyonona ibra& 
etmesi şarttır. 

A - İhale gününden eo az üç gün evvel makamı vilayete mü-

racaatla alınacak ehliyet vesikaaı. 
B - Cari seneye ait ticaret odası vesikuı. 
İsteklilerin yukarıda yazılı müddet zarfında nafıa ıaildilrlil-

ğünde müracaat etmeleri ilan olunur.' 

Antakya Hastahanesi Batlablbllllnden ı 

Antakya hastahane binasının bahçe tarafında çat lıyan duvarlarda 
1 tlı iıe ondan umul• men
~tar nemalandırmıık bit

it a çok faydalı neticeler 

1
. Şu kadar ki tasarrulta faz.· 
tr ~ 

~ '\lata kalkışılacak olurııa 
~.il . b' •tın ıçıııden tam ır 
1111

'nla çıkmak mümkıin ola-

Tünel kayışı Basraya vardı 
Elektrik, tramvay ve tünel ida-

releri tarafından Amerikaya ısmar· 
lanmış olan bir çift tünel kayışı

nın Bnsraya varmıı olduğu 

belediyeye bildirilmiştir. Diğer ta· 
raftan idare Amerika ve lsveçe de 
üç çift tünel kayııı sipariş el· 

mişlir. 

Dikilı A~k. SAK.: 
Odun 1909 
Pataleı 1 lcuru ııoQ'an, ıı~ır 

man 1909 

Odun 1913 

Erzurum Ask. SAK.: 

eti 'e sa· 

M. M. Vekaleti .SAK.: 
Ankara ch·arında İnJaat 1909 
Kaputluk kumaş 1922 

Sıvas Pirkinik İhtiyar Heyeti: 
Ahşap köprü in:;. 1920 

Söke Ask. SAK.: 
\ 

tahkimat, dere kenarında istinat duvarı ve hendek yapılmasa açık ek· 
silmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 4998 lira 16 kuruıtur. 

Bu işe ait evrak hutabane baştabibliğiode görillebilir. 

t 
Eltııltme 25.10.941 cumartesi i'Ünü saat 10 da Antakya hattaha• 

1\ttL· 
'"ın Fransada 18 inci asır 
ll:ıeşhur ekonomi> t Prudot,, 

{) 111Yeaı ıle lrnruımuş olan 
\ 'Paın) yani tasarruf saıı
~1 bıdayette çok cnıp görü· 
~tttkııatmı tamamlamı~ iken 
~· ltftrruata yer verilmesın-

"-ı loıyı kıymet ve ehemmiyeti
't 11

11ltn kaybetmiştı. ~eneler· 
-.'•ıılan ve ılkın çok faydalı 

Olan bu undıkl11r neticede 
il d . 

' llşnı.üştür. 
'ıı~tı ııebebinı araştıran eko-

''• bu sandıkların eyi ış-
111.111t&ıni bır çok teferrüata 
~ ~tlerdır. Mesela : "l'azelı2i 
'" '•~ ıı, bozulabıleo, kokuşan 
"'l•ıı her ııevı maddelerin 

11 tarafuıdao kabul edilerek 
ltı(j 

~r a elden çıkarılamamuaı 
t 'rtşıtten muhtelıi malların 

~i ~e lllahiyetı ıle kalitesinin 
r ~Çın her çeşıle mahsus elu· 
lıtı llllanılmasında zarunıt ha· 
~ '•ıdır 
lı~ • 
t n bız.iw için alınacak ör-
'lıtı~'1dır. Bızım gıbı leşkı
tıı lln memleketlerde bu ış 
llr'rhı~terle lılarştlaşmaya mah-
lt • \:unkü ne genış rıe mü· 
'ııı •ııahlarımız, anbar ve de· 

lı, d d .. l Var ır, ne e Loy e 

'••: teşk.ilata vabe~le olan 
ı1t lı 5aui i'Ör uşlerıle ıuaıe 

Ctlt 
t111t

11 
YŞetışmiş elemanlarımız 

\ r. u halde bu yoıc.ia a-
~ '<ıııuııı hecıefe anlaşması S: bır §eyuir. 

~ Fraııaada normal bır za· 
llıt blıe bu saııcı1klar pr k de 

t ıı l \ tıı •tler yapmış sayı • 
ltılr, 8iz.ıın mc::wlekette bunu 

lı -~ d "'tb
11 

ış cepheden çok kolay 
~' <.lı~ı halde, ıç cephecıen 
~r, lazıası ile zararlı olur 
' ı lı ~b t&abı gün i'eçtık.çe lr.a· 
1\ı. arll günün bırınde koca 
"'ı \fır. liışe yaramaz bir hale 

~ 1, 1 
°Yle bır netice almayı 

l"ıtı.tlll, z. Fakat istememekle 
'cltctk J\ıııl mesele işi ora-ımi· 

1trı11 bunda işten anla· 

Ege mıntakası tütün rekoltesi 
Egcı bölgesinin bu seneki tü· 

tün rekoltesi evvelce 25 milyon 
kilo tahrııiu edılmekte idi. .Son 
tahminler, rekoltenin 22 milyon 
kilo oldu~u merkezindedir. Tü
tün mıntakalarında tütünler denk 
haline ıetirilmektedir. Her ta· 
rafta piyasa için hazırlıklar de· 
vam ediyor. ~u yıl, tütün piya· 
sasının bıraz geç 11çılacağı ı.öy· 1 

lenmelr.te ise de rekoltenin, hat·· ı 
ta geçen yıllardan kalmış tülün 
varsa onların tamamen salılaca~ı 1

1 temin olunmaktadır. Satışlar ı· 
çin en küçük bir tehlike yoktur. 
Bu seneki tütünler, evuf itiba

riyle çok iyiuir. 

Şaraplık üzüm mübayaası 
İzmirden bıldiriliyor : 
lnhisarlar idareti tarafından şa· 

rap imali için iızüm mıııtakala· 
rındaıı iki mılyon kilo yaş üzüm 
satın alınmamıştır. Bu miktar, 
geçen ıenekinden fazladır. 

malan lazımi'elir. Yokıa ne Orta 
ne de Lise mezunları bu işin altın· 

daı1 çıkamazlar. Tuarruf sandı
ğının mahiyetini halka bildirirken 
bu sıındığın ancak bozulmayarak. 
ve kolaylıkla piyasa veya halka 
ucuz:ca mal edilebilecek mal ve 
maddeleri alabileceğini de anlat· 
malıdır. 

Fak at taze mahsullerden sebze, 
meyva, yumurıa gibi maddelerle 
canlı hayvanın bu sandıklarla a
lakası olmamalıdır. Aksi halde bu 
işe ne memur yetişir ne de anbar. 
Günlük sandık mevcudatını ayni 
günde elden çıkarmak mıimkün ol
mazsa zararın önüne geçmek iın· 

kin ve ihtimali kalmu. 

Saman 1911 1(. fasulJe 1913 si baştabiblik odasında yapılacaktır. 
Kıl yem torbası 1924 

Eskişehir ;uk. SAK. 
Parke yol lof. 1923 

Gümrük ve lnhi.arlar Vekaleti: 

' ··;mer Baıık D"ri 
Fabrikası: 

Ot 1925 

ve Kundura Mu rakkat teminat 374 lira 86 kuru,tur. 

I• Taliplerin ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair veailca ile 
uıuvaklı:at teminat makbuzu ve ehliyet ve:;ikası ibraz etmeh~ri il 

Kaptan kaputu 1912 
Hadımköy Ask. SAK 

Odun 1925 
Saman 1923 
Sadeyağı ı no 

Harbiyede Yedek Subay Oku· 
tunda A\k. SAK 

Muhtelif enak l'l2l 

Tophane Lvz. SAK.: 
Alüminyum çadır düğmesi 1921 
Sanıan 191:~ 

Kar gözlütü 1923 
Scırı sabunlu kösele l 'J24 

P erıçrlik kösele l 923 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa ışıerı-Maızeme-Harı ta 

Çanakkale Nafıa MUdUrlüGUnden: 
Yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulan iş: 76361 lira 38 kuruı 
keşif bedelli Ezine kazası inndarma hastahanesi ikmali inşaatıdır. 
Bu işe ait evralt şunlardır. 
A - Proie 
B - Hususi ve fenni şarıname. 
C - Yapı işleri umumi fenni şartnamesi. 

D - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
E - Sıhhi tesısat, elektrik tesisatı fenni şartlnameai. 
F - Fıat bordurosur 
G - Eksiime şartnamesi. 
H - Mukavele projesi. 
lstelclıler bu işe ait keşif evrakıoı Çanakkale nafıa müdürlü~ün· 

den beddsız olarak görebilirler. 
ihale 'l.7 bırinciteşrin 941 pazartesi i'Ünü saat 15 de nafıa mü

dürluğü bıııasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Eksiltmeye gıreoilnıek için tali,..ıerin 5727.11 liralık muvakkat te

minat vermeleri ve ihale gününden laakal 3 gün evvel Çanakkale 
vılayetine müraacaatla alacaklara ehliyet vesıkasile ticaret oauı ve· 
sıkasııu komısyoııa ibra:.ı: el weleri lizımuır · 

Teklıf mektupları ı7.10.Y41 pazarteıı srünü saat 14 de kadar mak-

buz mukabılıııde komi~yona verilmiş olması ve poı;ta ile i'Önderilcek 
mektuplanın ihale günıi saat 1-l e kadar komisyona gelmıı bulunması 
şarttır. Postadaki iecıkmeler kabul edilmez. 

Müteahhıde arzu eltığı takdırde muhasebei umumiye kanununun 
83 iıncü maddesi mucibince vereceği tewınat mektubu karşılığı ola
rak ıha le beacılinin üçte birıni geçmemek iızere avans verilecektir• 

Pınarbaşı MalmUdUrlUAUndon: 
976 lira ö4 kuruş bedeli keşifli Pazarviran nahiyesi hükumet ko· 

n ağının tamıratı yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi l:>.10.941 çarşamba günü nal 16 da Pınarbaşı malmildür· 

lüğünde yapılacaktır. Taliplerin °o 7 ,5 teminatı malcbuzlarile birlıkle 
ihale irÜllÜ k.omisyona müracaatları ilan olunur, 

zımdır. 

Çorum Daimi EncUmeni ,den 
24.9.941 tarihinden itibaren açık eksiltme miiddeti 10 gilo ıızah· 

lan Çoru·o • Çerikli yolunun 79+700-81+9CO ilncü kilometreleri. ara
sında 1600 mere uzunluğundald ıose esa!h tamiratına bu defa da talip 
çılı:madığ'ındao 4.10.941 tsrihiııden itibaren bir ay içinde pazarlıkla 

muamelesi tamamlanmak üzere açık eksiltme müddeti uzatılmı4tır. 
Keşif bedeli 4510 lira 8 kuruttur 
Muvakkat teminat 338 lira 26 kuru4tur. 
R ı iş• ait evrak ş•ıolı:ırdır. 

A Ke~ıfname ve ailsilei f iat 
B Ocak grafiği ve me~afei vasatiye cetveli. 
C Eksiltme şartnamesi, mukavele proil'si. 
O Huıusi şartname. 
F Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
G Şose, köprüler fenni şarteamesi. 
Bu vesaik tatil günleri dı~ında her gün ıncümen ve nafıa daire• 

terinde görülebilir. 
Bu müddet içinde eksilmeye girebilmek için teminat akçalarının 

yatırılması ve pazarlık yapılmadan 3 gün evvel vilayet makamına 

müracaatla alınacak ehliyet vesikası ve ticaret odası belresinin ibraı 
edilmesi ıarttır. 

M. M. Y. Satlnalma Kômlsronundan: 

Çankaya depo binalarında pazarlıkla ikmal inşaatı yapılacaktır. 

Keşif bedeli 8.886 lira 06, kati teminatı 1.332 lira 91 koruıtur. 

lstiyenler keıif ve saire evrakını 44 kuruş mukabilinde alabilirler. 
Taliplerin kati teıninatlariyle birlikte 13. birinci Teşrin 941 pazar· 
teıi ıünü saat 15 te M. M. V. Sa. Al. Ko. na müracaatları 

* * * Zir poligonunda tamirat yaptırılacaktır. Keşif bedel 9.'2 t3 lira 85, 
ilk teminatı 691 lira 4 kuruıtur. Keşit ve sair evrakı 64 kuruş m11· 
kabilinde verilir. Açık eksiltmesi 3 ikinci teşrin 94 l pazarteai illnil ıa
at 15 tedir. Taliplerin eksiltme gün ve saatinde M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na müracaatları. 

• • * Ankara Askeri doktor tatbikat okulu ve kliniti muhtelif ılbele· 
rinde kapalı zarfla inşaat tadilatı yaptırılacaktır. Keıif bedeli 12.699 
lira 9 kuruştur. Eksiltmesi 4 iıtinciteşrin 941 ıalı saat 15tedir. Kl'fif 
ve sair evrak 63 kuruş mukabilinde verilir. ilk teminatı 953 lira O 
kuruştur. Talipler ihale saatinden bir aaat evvelioe kadar teklif mek
tuplarını M. M. V. Sa. Al. Ko. Rs, ne verml'leri. 

lzmlr Nalı• MUdUrlUIUnden : 
Tire Orta okulunun 14398 lira 45 kuruş bedeli keşifli harici ve 1 dahili ııva, ahJ•P ve karo fayanı ve mozayik dö.eme ve müteferriab 



f) MONAKASA GAZETESi 
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inşaatı 20 glln müddetle kapalı eksiltmeye konmuş olu~ade' 
1.11.941 cumartesi günü saat 11 de lı.mir Nafıa Mudilrlül 

şekkil komisyonda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . art•,! 
Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

~~------------------------------ı-.1ıaiıiı.-... -.....-.-.---------..11111...ı1 ...... -----~~ -.. Bu işe ısit keştf ve silsilei fiyat ceJveli, metraj cctv~lı, !11111, 

ler, proje ve mukavele projesi Nafıa Müdürlüğünde tetkık 
11

,c• 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre hazır 1 

el ~ Clnıl Şekli 

A) Münakasalar 

lntaat, Tamirat, Nafıa lşlerl, Malzeme, Harita 

Paşabahçe falt. yol ve kanalizasyon inş. 
Yol tamiri Kırşehir Kayseri yolu arasında 
Adana Orta Tecim olculu 4 cü kısmı inş. 
Eyüpte bahariy'!d" bulunan ambar tamiri 

paz. 
kapalı z. 

it 

> 

Karabükte Asid Sülfürik ve Süper Fosfat fabrikası kapalı z. 
inşaatı (şart. 33 l.) 

Antalya-Burdur yolu üzerinde parke kaldırım taşı 
ihzarı 

~ose tamiri (temd.) 
Kanal temizlenmesi ameliyatı (şart. 149 kr.} kapalı z. 

Muham. bed. 

30000 -
15800 -
13410 79 

542116 46 

10516 40 

8911 26 

29730 -

lliçlar, Kllnlk ve l•pençlrart allt Hastahane Lvz. 
• 

Rontıen cihazı: 5 kalem aç. eks. 2495 -

Elektrik Havagazı·Kalorlfer (Te•lsall va Malzernesl) 

Ampul: "l.71 ad. 

Gureba hast. kalorifer tesisatı batlama işleri (temd.) 
Dizd pompa grupu 

paz. 

aç. elts. 

Menaucat, Elbl5e, Kundura Çema,ır, w. •· 

Sabunlu kösele: 6 t. (şart. 156 kr.) paz. 
Açık yaka yaxlık elbise: 1000 tak. (müteahhit nam paz. 

ve hesabına) 
Çarık: 15000 çift 
Sivil elbise: 165 takım 
Sivil palto: 165 ad 

> 

aç. eks. 
> 

f.lbite diktirilmesi: 43 tak.-palto: 20 ad. (kumaşı Ve- paz. 
kiletten verilecek) 

Kereste, Tahta ve sarel 

Kestane yeya meşe kerestesi 
Çam tahtası: 600 ad. 

• 

Naldlyat, Bofaltma, YUkletme 

Mario lave ııakli: 700 t. 
) • 785 t. 

Kereste nakli: 140 t. 
Yom nakli: 6000 t.-erzak: 3000 t. 

paz • 

paz. 

• 
> 

~atır111let, Een2ln1 Jlaklne vaClar• v. •· 

Kırılaıış me'e odunu: 10 t.·moşe kömürü: 10 t. (temd.) 

MUteferr t k 

Renkli ve beyaz ham iplik: 12865 k. 

Soba borusu büyük: !>O ad.-orta: 10\) ad.-küçük: 100 
ad.· airsek: :>00 ad. ve soba 

Marangoz tezgahlara: 5 ad. (milstamel) 
Çelik boru: 7:>0 m. 

Çivi. demir mah:cme alea;inyum levha ralvanomet-
re, bez hortum, kiremit, sabit ıolisyon v. s. 

Makara ıpliti: 12579 takım işçi elbisesi dikmek için 
Soba teferı uatı: 12 kalem 
Baskül 500 kiloluk: 1 ad. 
Hammal arkalı~ı: 109 ad. 
Keteu ipliti No. 60: 1,4 t. 

> > J 80: 600 k. 
Y anıın tesisatı (temci.) 

Pencere, çatı ve kapı mal.zeaıeıi 
Otomobıl tamirı 

Erzmk, Zahire, Et, Sebze, w. •· 

Sadeyafı: 8 t. 
Nohut: 120 t. 
Sığır eti: 35 t . 

K. fasulye: 1000 t. 

Yeşil mercimek: 600 t. (te.ıııd.) 
Pirinç: 15 t. (müteahhit nam ve hesabbıoa) 
Sadeyağı: 20 t. (temd.) 
Nohut: 100 t. (temd.) 
Mohut: 250 t. (temd.) 

K. fasulya: 50 t. 
Nohut: 60 t. 
K. üzüm: 25 t. 
Kuru lasuiye: 20 t. 
Nohut: 20 t. 
K. üzüm: 10 t. 
MuhtPlif yiyec,lc: ve yakacak 
.Sadeyatı: 115 t. (temd.) 
l<eçel 
Beyaz peynir 

K. sotan 
Salça 

Kırmızı biber 
Zeylin tanesi 

f B M üzayederer 
tskarla kanaviçe: 32602 k. 
Dana derileri: 150 ad, 
Muhtelif eua 
Balık avlamak haltkı 

Karışık köruür: 34·1crntal: 30 k.-karışık odun: :ı6 
keıııaı 30 k. 

pu:. 

pu. 

paz. 

aç. ek.ı. 
paz, 

> 

aç. ek:s. 

kapalı Z"r 

> 

• 

> 

paz. 

• 
• 

paı:. 

• 
). .. 
•• 

paı-, 

> 

• 

kapalı ı. 
paz. 
aç, art. 

> 

> 

5813 25 

4025 -

31230 -
2250 -

çifti 1 40 
beb. 25 -
beh. 25 -
beh. 12 -

ve 10 -

971 -

le. 3 56 

5720 -

690 -

2310 -
1926 -
2100 -

22800 -
15750 -

k. 1 70 
k. o 17 50 
k. o 17 50 

k. o 25 94 
k. o 23 88 
k. o 53 88 
k. o 25 94 

k. o 23 88 
k:. o 53 88 

170500 -
1500 -
1000 -
1300 -
900 -
300 -

2500 -

21191 30 

300 ---

Teminat 

2250 -
1185 -
1005 82 

25435 -

Müracaat yeri 

inhisarlar U. Miti. 
Kırşehir Vilayeti 

Seyhan Nafıa Miid 
Tophane Lv. SAK 
Sümer 8ank U. Miid. 

786 15 Antalya Nafıa lnşaat Komisyonu 

Nifde Valili~i 
~2.t9 7) Manisa Su lşleri 3 cü Sübe Müd. 

187 13 lst. Vakıflar Mld. 

- inhisarlar U. Mü~. 
- - lst. Üniversitesi SAK 

301 89 M. M. Vekaleti SAK 

2342 25 19eniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
337 50 M. M. Vekaleti Hava SAK 

1575 -
310 -
310 -
53 70 

lzmit Ask. SAK 
Ankara Emniyet Müd. 

> 

Ticaret Vekaleti Ank. 

..:.. - Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
146 50 M. M. Vekaleti SAK 

lst. Komutanlıtı SAK Fındıklı 
> 

Harbiyede Yedek Su~ay Okulunda 
Ask. SAK 

80 52 Ank. Cezaevi Müd. 

Tephane Lvz:. SAK 

Harbiyede Y~dek Subay Okulu 
Ask. SAK 

Günü 

4·11-41 
20-10-41 
27-10-41 
27-10-41 
27-10-41 

27-10-41 

31-10-41 
31-10·41 

Saat 

• 

9 30 
1.)-

11 -
15 -
16 -

11 -

16 -
16 -

M evV ...ti 
1080 liralık muvakkat teminat ve ihale gününden 3 guı:ı belF 
Müdürliifünden allicakları ehliyet vesikası ve ticaret odası d• ~·' 
muhtevi kapalı teklif mektuplarını 1.1 1.941 rü· ünde saat 011 

yon reisliğine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 
Postada vaki geciiı;_mder kabul ediımiyecektir. 

K1rkağaç Beıediveslnden: 

Kııkağa9 Belediyesince 3100 lira 35 kuruş ktşıfli bele~tıed 
inşaatının temel ve birinci kısmı yapılacaktır. İhale 18.10. 

1
,c• 

nü saat 16 d" belediye aaire!inde eociımen huzurunda yaP~aı~ 
!iplerin ihale günü 01

0 7.5 teminat akçelerile ve eksıltme . ,dto r 
yazılı vesikalarile müracaatları. Şutname i her gün beledıY 
raaız veri iir. 

lakenderun MalmUdUr,UIUnd on: aıe~ 
Şark Gaz Şirketinden hükllmele intıkal edeu Akça)' lll' eı',I 

31-10·41 15 - kaın tesi!>alın (en iyi cioıten ve hava tehlike~ınden korurı 1 ~ 
rıua ıire ınuhtelıf renklerden olmak" şartile) dört adet petrO 

c::> zın tanlc.ının ya2lı boyası . de " 
31-10·41 10 3 Yine tankların laDyandığı gıbi (haricen muhtelıC renkler 
18-ll!-41 11 - kat olıaalc. üz~re) doırnz parçadıın ıbaret ebniyenin badaoası~ ısı 
31-10-41 16 - Şırket toknisiyeoınin ı~tedi2'i şekilde olmak üzere .,a 

16-10-41 
27-10-41 

15-10-41 
27·10-41 
27-10-41 
14·10-41 

14 _I 
10 45 1 

15 -
10 30 
10 30 

15 -

14-le-41 14 
17-I0-41 ıs 

18-10-41 11 -
18-10-41 11 30 
13-10·41 10 30 
18·10-41 13 -

16-10-41 15 -

17-10 41 15 45 

2.ı-ıo-•ı 13 -

tanklara mal (Ôturen tesisatın tamiratı. JerıJD 

l:> birinci teşrın 941 çarşamba gunü saat 16 da 1ske0 ııddeD' 
müdurlüğü binasında ihalesi ya:>tlmak üzere yukarıda uç !il de~ 
zıh taınırat ve boya işi ~110 lıra muaaınmen bedel uzerırı 
eksiltmeye konulmuştur. b•ıec 

Talıp olanııırın HJlJ ile 7 .'J temıoal alcçasıle ve ışi yap• ,
1 

• pl~ 
daır yedıııde mevcul ehlıyelnawe1erıyıe brrlıkle şartua ur•' 
iızere her gua Hat.&y ve bıteııderun Milli emlak ıdaresıoe tıl 
ılan olunur. 

• * .. 
Paııabahçe fab. yol vo kanalizasyon ın~. Bak.: 

ilinlarıoa. 

Eıektrık, ttaı~Qll!, Kaıorıt&r ( l 6.ŞJŞ!,_t ve 

'1.7 l auet ampul alınacaktır. tlak : lııhısıırlar 

Moosucat:Elb~se-Kunau[!;~!!.U!Ş!r v. s. 
------------=-·--

Ticaret Vekaletlntlen: d ıııl' 
Kumaşı Vekalet ambarından verilmek üzı:re ınüttah e 

43 takım elbiı;e ile W palt• dıktırilecektir. 
Beher elbue için tahmiıı edilen dikme ücreti . ,tı !'' 

için tahmin ethlen cıikme ücreti ıv lira muvakkat teın10 

(70) kurnştur. ' te 
Ek.ııHtme, paıarlık yoluyla 14. 10. 941 ıünü saat 1 

caktır . bıl 
Ş . ı l . . . d h .. rule artnamesı ça aşma l)aat erı ıçm e ar zawan ao jol 

Ask. Faarikalar U Müd. SAK Aok. :.!5-10-41e kadar lstekhienn ek,;iltmc: ıciinü banka mektubu veya teıP 
858 - Deniz Lv:ı:. SAK Kasımpı.şa 15-10-41 14 -

• 14-10-41 14 -

51 75 

Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK Anlc. 
lnhisarlu U. Müd. 

> 

> 

• 
Dahiliye Vekaleti Ank. 

144 45 M. M. V. SAK 

157 50 Ank. Belediyesi 

Haclımköy Ask. SAK 
1710 - Ank. Lvz. SAK 
1181 25 Mandırma Ask. SAK 

13750 - Harbiyede Yedek Subay Okulunsa 
Ask. SAK 

8450 - • 

• 
> 

> 

Harbiyede Yeeek Subay Okulu 
Ask. SAK 

1945 50 Marn-ara Üssü Bahri Komut. SAK 
2149 20 • 
2020 50 > 

778 20 " 
716 40 > 

808 20 • 
Erçi, Jandarma Okulu SAK 

9875 - D. Bayazit Ask. SAK 
1110 A)k. Posta 

> 

• 
• 
• 

13-10·41 
31-lQ-41 
31·10-41 
3 l·l0-41 

4-11-41 
4-11-41 

1~-10·41 

14 -
9 :m 
9 30 

10 50 
10 10 

10 lo 
11 -

31-lC'-41 15 -
:.!8·10-41 10 30 

15-10-H 
4-11-41 
3-11-U 
4·11·41 

4-11-41 
17-10-41 
17-10-41 

3-11-41 
16·10-41 

15-10-41 
15-10-41 
15-10-41 

15-10-41 
15-10·41 
15-10-41 
27·10-41 
20-10-41 
17-10-41 
17-10-41 
17·10-41 
16·10-41 
17-10-41 
17-10·41 

11 -

15 -
16 -
13 -

11 -
15 -
10 - -
10 -
15 30 

14 -
15 -
16 -
14 -

15 -
16 -
9-

11 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 -
10 -

buzlariyle Komisyoaı& uıüıacaatıarı ilan olunu. 

ızmit Ask ri Sallnalma K.emisyonun11~11~ 
Ş.ıı tuawe)ıııde ya:.:ııı oıan evsaf ve şarllnr uahi!ıııde 1 ~ 1 

paznrhk1a alınacaktır. tscher cıf wıııı muhammen bedeli 14 

temınat 1:>7'J liradır. !)ıı· A 
t'a:ı:arhK"ı 1:>. l.U.~Hl \;ilrşawlJa gunil saat 1:> ic h.ınit 

da yapıtacar.tır. 

Keres_te, ranta ~e saı+a 

D. D. Yolları l,ıetme U. idaresinde": o~ 
21.ı . 

Muhammen bedeli 167 lo ura olan üı; kalem ""reste ı 
zartc:u i'Unu saat l),jU da kapalı zarf usulü ılı) Aııkaradll 
uasında satın alınacaktır. ttııı 

Hu işe ıcırmelt isteycmleıiıı li5J,71J urahır. muvakkat 1 s•' kanunun tayın eltıti vesikaları ve: tt-:klıileruıı ayı.ı ~üıı 

kadar komisyeıı reısıı2ine "ermdcrı l..ı.ıuıuır. 
~artaoameler parasız olarak Aııkarada Malzeme 

darpaıada Tesellıim ve Sevk Şdlif'ınaen da2ıtılacaktır. 

- ,, 
Askeri Fabrikalar l;ımir Silah fabr11<1 

Satmahnu f\omıa~ondan: ~ 

lzmir silah fabrik3sı ihtıyal ı için mevcut şartnamesi "' ~/ 
lira muhammt:n bedelli aşağıda cıns ve miktarı yclzılı d0~11r 
reste ayrı ayrı veya hepsi birden pazarlıkla snlı~. alın8C~11ı 

Pazarlık 31. 10.941 cumartes ı guııu sut on dortte. 
silah fabrıkasındıt. müteşekkil koınısyonda yapılıtcaktır. uf 

. 1" Talipler 627 l iralık teminatlarını lzmıı mal sandıguıa 
90 

ti 

cakları makbuz ve ticaret odası 941 yılı vesikası ve ~4 ıııfl 
nunun 2 ve 3 üııciı maddeleri mucibınce icap eden veııılc0 

belli gün ve saatte komısyona uıürncaatları, 1~ı 
Şartnameler her gun s.ıat sek.izoen on altıya ka<lar 11" 

lib fabtikasıııda giriılür. 
15 Mtr.3 15X15X400 okluk gürgen. 
!>O Mtr.3 8X25X3CO - 400 fırınlı ıürgen 

4g Mlr.3 6X2:>XJ00 - 'iOD fırınlı gürgen ,.,
1 
• 

20 Mtr. 2,5X'l5 : 28 - 400 çıralı çaın taht 
.~!'.!!:'!!~~!!!!!!!!~!!!:!!!~~~~~~~ 

t _Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 
3178 70 inhisarlar U. MOd. 

22 50 Mrk.Hıfzısıııhha Mürsseı;esi 

Ank. Belediye!İ 
lıt. 01.'fterdar'ığı 

3 - İçel Orman Çevirge Müd. 

31-10-41 
Müd.Ank. 14· 10-41 

16-10·41 
25-10-41 
28-10·41 

10 40 

1l -
14 -
10 -
1 J 

o~ 
Ankara Levazım Amirllül Sa ıno,ma Korn1•~4 ıt 

1000 ton nakliye paznrlıkla 'ksiltmc~i 14.10.9-H sııııt 1 

ra Levazım Amirliği Satınalma Kouıi<ıyoııuoda yııpılacııkt~':Jı 
- Muhammen bedeli 4°000 liri' olup i lk teminatı 300 ltf 
llamcsi k.oıuisyonda ıcörülebilir. 



J vazım lmirli§i Sabnalma Kemlsyonundan : 

Jet t•kaya teklif edilen fiyat am irliltço pahalı görüldü1tün
' zarhkla eksiltmesi 16.10.9il saat 15 te Ankara levazım 
4-1. Ko.da yı pılacakhr. 

bedeli 1 l kuruı 45 santim olup kati teminatı 859 li
•ne ve nümune ~.da fÖrülebilir. 

' 
· Levazım Satınalma Koınlsyonundan: 

ilen bedeli 5720 lira olan 5200 kilo 750 metre çelik 
""

111•"1\un lS. 1.0941 çarşamba t'ÜnÜ saat 14 de Kaaıınpa,ada 
deniz levazım .atınalma kemiıyonnnda pazarlığı yapı1a-

~li t • 

111 
eınıaatı 858 lira olup şartnameıi her gün iş saati dahi· 

~tk~~kür komisyondan bedebiz alınabilir. 
•t ılerin 2490 .ayılı ka<lunun istedi~i vesaikle birlikte belli 

1 ••ttte adı ıreç•n komiı.yona müracaatları ilan olunur. 

Kilo 
Adet 

Siyah sabit solisyon 
Çıralı çam tabla (250 
Lata (5 X 10) 

x 30 x 1) 
•' 

Adı kiremit 
Beton cıvatası 

6 , 
480 

Metre 
1 Adet 

18 Kilo 

Meşe ağacı 

l:Jez hortum m/m nmf muhit 
Galvonometre 

12 > 
Pirinç çubuk 40 m m kutur 700 m ın boy 

1/ ~ 
8 • 

Pırioı; lama 10 m m sihan 50 • 
Piıiııç levha 10 m/m • 

• • 5 m/m • 
> > 6 m/m • 

ıo 
200 

• 1 m/m genişlik 12 m/m kahnlık 
18 • Dört köşe pirinç 17 .-( 17 murabbaıoda 
3 

> Aıeminyom levha 5 m/m ıihaıı 1 m/m boy 2~:12· Adet Kestane veya meşe 4.W X 0.15 X 0.06 
> .. > 6.50 ;<. ı. 15 x 0.06 

25 • • > , 4.44 x o.ıs x o.ıo 
!6 

) > ) 2.00 x 0.1~ + 0.08 
5 

> • > 4.'20 x 0.17 x 0.14 
~ı ,, "' • 4.0o x 0.10 x 0.10 

3 
> Demir malzeme' 2.70 tul " 

lO • 3.25 , > M. P. No. 12 
4 

• > 3.50 • 
~oo Kg. çivi 0,20 

> 

Oo Kı. , 0,15 

Y~k 60 Adet Bulon 0,36 tul 2,5 s/m O 
ltıda cıns ve miktarı yazılı malzemf' 11 teşrinievvel 941 .)alı 

li llit 1 k 1 L 'lt <l den ilıbaren saat 16 ya k11dıır pazarla la a ınacaLhr. 
t~lil . 1 ,_ • d 

lır b trııı belıi g'llıt ve >aatte Kasımpaşada bu unao 11.omısyon a 
llluonıaları. 

'\ -
~ ~ &a.bar Okulu Askeri Satlnalma aomlsyC)nundan: 
1;:uYuk yuz ort.1 100 küçük boyda soba borusu ve :ıOO dirsek 

1 
1

1
' lnünııkıısaya koumuştur. Hususi şartlar komisyonda görüle· 

'•ı ~1Plerın getirecekleri nulnumelerden beğenilen ııoba ve borula· 
ij~ 1 tesbit edılerck oıimune tutulacak ve leltlif edeceklc::ri bedel 
~ta kat'i temınatı alıuacaktır. lhale~i 20.10.9 H pauı tcsi güıı u 
a~ de H~rbıyede Yedek Subay Okulunda ukerı satıııalma oeo-

1111'' ' - 1 l k .. . 1 "~ "il yapılacaktır. l alıplerın ııuwun:;: erıy e ve lll ı temınat 11-

"- llııayonı1 ınıiracaatları. 
l"'ı~ -

r ~ lll L.evaam AmlrUtı Satınalma Komisyonundan: 
ct.110•~na 356 kuruş tıthmin edilen 12,86!> kilo renkli ve beyaz 

' •lı~ . . t l~ alınacaktır. Pazarlıkla ek.sıltmesı 17. l 0.941 cuma ruuü 
~ıa ·'i5 <.ie '1 opbanede lltanbul Levazım Amıı !İği Satın Alma 

t,r0nuııda yapılac•khr. Nümunesi komısyonda 2örülür. 
ı,, 'llleriu kal'i teminallariylc belli vakitte komiıyona rel-

'~b -
&, ~ -.ı levazım Amlrllii satın alma koml•yonundan 
ltı,~ııın aıalzeaıe, y .. ~ ve mt.vzuat:an cıbctı 11:.kerıyc::ce verılıne.: 
\11~ ır l•n t.iyab vo 10 ton sarı kundura boya11 yaptaralacaktar. 

A. 
1
' ekııttmcsi 17.10.941 Cuma ıünü saat ı5 de Topbauede 

ı.:1tlıti ıaıım alma komiıyonunda yapılacıkıar. lmaliye ücrctı-
tı:ıın b Ş ·· 1 · .k t1ıQ edeli 96i! lira lY kuruştur. artn•uı• ve nuuıune erı o-

~.q Q._ Vtrılecclt wal;.r;emesi de .Salıpazarıoda maoııll ambar111da 
t, lııteklilerin belli .saalle komisyoma relmeleri. 

~ * * * 
~~I k · ı · · b t f .. t 500 kiloluk baa-'ltıı ar ala2ı, keten ıp ıiı, so a e errua ı ve 

•cııktır. Bak: lnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

Et, ~eb2e v. s. 

Wlerke31: Bakterlroleji V• Saroloji EnstitU&ü 
~ Direktörıuıuntlen: 

litııeseain ıerom hayvımatı için 30,000 kilo aaman açık ek
h k 

~-~ . onnlmuştur. 
~il '-ltn edilen bedeli 1400 lirathr. 
~ \rakkat temiııah 105 lira elnp banka mektubu veya nzue 

~~itli."~ hazine tahvili ve b•no teminat olarak ahuır • 
~·taı 5 11941 çarşamba 2ünü ıaat b tedtr. Şartname~i müeı-
1'tktörlüğünden bedelsiz olarak •erilir. 2490 sayılı kanunda 

't ·~ttl~rı haiz olan istc~li~er~_n "muayyen olan gün ve saatte 
~) ekalcti mulauebe muburlutuode toplanacak olan Sa. Al. 

Onuııa nıiiracaatları, • 

~· latanbul Belelil,-esinden: 

~::lltlcapı Sıhhat •• kezil• Üsküdar Çecuk bakı• ninin yıl
'• ~'cı için alınacak piriaç, kuru faaulye, tereyatı, ıadeyaiı 

6 li~lc te•dicicn açık eksiltmeye konul111aıtur. Tahmin bedeli 

~~ıt 45 kuruş u ilk teminatı 106 lira ~3 k.uru~t~_r. ~~rtn~me· 
lo. "e Muamelat Mtldürlüiü kalemınde gorulebıhr. ihale 

11t, ~41 pazartesi rilnü ıaat 14 de Daimi Eacömen~o y~pıla
Q 'll •I Plerin ilk teminat makbuz veya mektuplarıyle ıhale 

11
•Yye11 saatte Daimi Encümende bulunınalan. • 

MONAKASA GA!!'rul 

Çanakale Ask t> ri Satm, ima Kom/ayonundan 
Aşafıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmcleri hizalarında yazılı 1 

gün ve saatlerde Çana'< kaled~ Askt:r" Sahnalma Komisyonuo•1:ı ya
pılacaktır. T :ıli plerııı belli va kitlerde Komisyona reluı eleri. 

Cinsi Miktara Fıata Teminata İhale ıüo Saati 

3 - Evsaf ve şartları her gün Komisyonda görülebilir. 
4 - isteklilerin ihale ııaatinde Koınisyooda bulunmaları. 

(DEVAMI OÔRDÜNCO SAYFADA) 

Makarna 
Şnhriye 

Kuru üzüm 
Salça 
Nehud 
Kuru incir 

Kilo Kuruş Lira 
2)000 38 1445 
10000 38 570 
10000 40 600 
15000 40 900 
30000 15 675 
10000 20 300 

20.10.941 
20 • • 
20 
20 
20 
20 

• • 
.. . 
> .. 

• • 

10,30 
11 ,30 
11 
15,30 
15 
14,30 

Aske i Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınaln. a 
Komisyonundan: 

İhale tarihinden 31. 5. 942 tarihine kadar aşağıda cins ve miktarı 
yazılı 9 kalem sebze alınacak. 

Azami miktara Asgari mıktarı 
2000 1500 patlıcan 
2000 1500 taze fasulye 
2000 1508 taze kabak 
2500 ·2000 domates 
2500 2000 lahana 
2500 2000 pırasa 
2500 2000 ıspanak 
2500 2000 semizotu 
600 400 havuç 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı 9 kalem sebze askeri fabrikalar 
ıımum müdürH.iğü merkez satın alwa komisyonunda 27.10.94L pazar
tesi güoü saat ıs de kapah zarfla ihaıe edılecektir. Heyeti umumi
ye3ini bırden vermek muml..un •lmaaı~ı takdırde ayn ayrı taliplere 
de ihale eaılct>ilir. lstoklilerin tahakkuk edecek fıyat üzerinden mu
vakkat teminatlarını havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 
de kadar komııyona verıııeleri. 

lstanbul Levazım Amıruaı Satanalma Komisyonundan: 
Beher kilosuea 44 kuruı tah111in edilen 15 ton pirinç alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltm~si 15. ıQ.94 l Çarşamba fünü saat 15,30 da 
Tophanede Lv. Amirlıti ıatan alma komisyonunda yapılacaktır. 

Kati lemınah 99ı.J lıradır. Numunesi komisyonda görülür. Talip
lerin belli vakitte k•misyena rolmeleri • 

Harbiye Yedek Subay Okulu Aaker ı Satmalma 
Komiarenundan: 

6.1U.Y4l günıi ıhalesi y.ıpılan lOu ton pirince tekiif edılen fiat 
pahah rörüldü&"undeıı ayna Ollktllr pirioç tekrar pazarhklil mtintk.asaya 
.k•oulııauştur. ilelıer kılusunun muhaınıncıı bedeh -t5 kuruıtur. .Evsaf 
ve hususi şartlar koınısyonda ~•rıilebuır. lhalosı 16.10.9-il perşembe 
rünü saat 10 ı.i.t yapılacaktır. falıpıerin lc.at'ı teıninatlarııo Harbıyedo 
Yedek subay Oıtııluııdı& kowısyona müracaatları. 

Sike Askeri Satrnalma Ko.nisyonun:t •n: 
20-'.:l·Y'l l tarihınde ibalesı yapılacak olao ) J 810 kııo srnelık .Pa

t alın k.apah zarf usulü ile ekııltmesı ılan edıloıesıne ra2'meu talıp 

çıKmauı~uıdan sonunda pazarlıda mubayaa edılmelt uzere .ı!0-10·9-+ J. 

1, ı inhisarlar U. Müdürlüğünden: . .. ________________________________ 6' 

1 - • 32.602· kg. ıskarta kanaviçe kapalı zarf usulile sablacı;ktır. 
11 - Muhammen bedeli ·21.191,30· lira olup teminatı •3178,70• 

liradır. 

lll - Nümuneler lstanbulda Ahırkapı depotunda görül~bilir. 
iV - Arttırma 31.X.941 cuma günü saat 10,40 ta Kabataşta Le

v:ızım Şubesincfr müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
V - Arttırm aya gireceklerin mühür' ü teklif mektuplarını, kanuni 

ve,,aikini ihtiu edecek olan kapalı zarflarını ıha le saatinden bir sut 
evveline kadar adı geçen Kamisyon riyasetine makbuz mulcabiliade 
vermeleıi lazımdır. (9066) 1-3 

Cinsi 

Hamal arkalığı 
Keten ipliği 

No. 60 
Keten ipliği 

No. 80 

Mikdarı 

100 aJet 
1400 kg. 

600 kg. 

* * * 

Muh. b. Mvk. '· 

690 - sı 1s 

iksiltme 
Günü saati ~ekli 

31. 10.941 
4.11.941 

4.11.941 

10,50 a. ek. 
10. 10 paz. 

10, 10 • 

Paşabahçe Fab. yol ve kanıılizasyon inşaatı 4.11.941 9,30 " 
1 -- Şartnameleri m ücibince yukarıda cins ve mikdan yazılı mal· 

zemc alınacaktır. 
2 - Eksiltme hizalarında yazıh ırün ve saatte Kabata,ta Levazım 

Şubemizde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - loşaat şnrtname~i sözü geçen Şube veznesinden 1,30 lira 

mukabilinde alınır. Diğer şartnameler aynı yerden bedelsiz alınabilir. 

• • * 

Malın cinsi Miktarı günü 

(9 106) 1-3 

Eksilt 
saati 

m e 

şekli 

Ampul 271 adet 
12 kalem 

1 adet 

31 /X/'J41 10.30 pazarhlt 
Soba teferrüah 
500 kiloluk baskül > 

9.30 > 

9.SO • 
1. - Ampul ve soba teferrüatı liste mücibincedir. 
il. - E<siltme gün , saat v~ ş,lc)i hizalarında yıazılıdır. 

ili. - Talip•erin o giio ve ıaatte Kabataşta Levazım Şubesinde 
müteşekkil Alım Komisyonunda bulunmaları lüzumu ili.o olunur. 

(9105) 1-3 

* * * 
1. - Cem'an <12.355.900 kı. ısltarta kanaviçe, çul, çuval ve 

1 pastal s:ızı kapalı za.f usulile sııhlacaktır. 
)j 2 - Muhammen bedeli ·6188.47• lira olup u• 7,5 teminata 

c928.27 • liradır. 

• 3. - F.lc.siltmd 3 L.X.9 n Cuma iü:ıü saat 10.20 de Kabataş ta Le-
vazım Şubesinde müteşekkil Sahş Komisyonunda yapılacaktır. 

pozartcsı ~unti saat on t>ire ı.uaar bır ay ınuddetl" a:ıkıya .ılınını,tır. 1 

faııpler.n lı.uıır ıevazun aıuırlı2'ı İle Söke askerı utuı uıwa ı;.u- 1 

4 - Nüınuneler her gün ~özü ıeçen şubede görülebilir. 
5 - Kanuni vesaik ve teklıfi havi kapalı zarf eksiltme saatindt:n 

bir saat evveline kadar mezltılr Komisyona makbuz mukabilinde ve· mı•yoııuudıa wcvcut evvelce ıcQııdurdeıı ı;aıtııaındcı "•hılın<Je 20-

l.te~rın.~Nl p•ZCArle.ı lı!Ünu saat •n bıre kauar .:>oko aıı..c:rı :ıaluı ıalwa 

koınısyoııunı. wı.icacaal elıneıori iıan olunur. 

Çorluda Askeri Sabnalma Konrioronundan: 
Aşa~ıda yuıh mevadıilın pazarlıkla eksiltmeleri 17.lU.9.U ıriloü 

hızalarınoa yazılı saatlerde Çortuda Askeri .Satmalma Komisyonunda 
yapılacalcıır. Taliplerın belti vakitlerde Komisyona ıelmcleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminata İhale 

Sıfır eti 
Döküm saman 
.ıJok.üuı ot 
Odun 

Kil• Lira Lira K. saati 
6750 2700 202 50 11 

90000 ıoıs ısı as ı4 30 
l..>.>VuV 

90000 
:.! ;)3 13 

108 75 
ıs :fü 
16 30 

lstanbul Komutanhiı Satlnalma Komisyonundan : 
Aşafıda miktar ve muhammen bedel!eri yazıla üç kalem yem 

madı.lesi 16.10.941 Perşembe günii hizalarında rösterilen saatlerde 
satan almacaklardır. Şartnameleri her ırün Komisyonda ırörülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatlerde Fındıklıda Sahnalma Komisyonuna 
relmeleri. 

Cinsi Miktara 
ton 

Kuru ot 1340 
> .. 450 
> > 725 

Muh. Bed. 
L. K. 

77050 
27500 
416.37 50 

Kat'i tc. 
L. K. 
10205 
2125 
6ı:.3 lJ 

Pa:ıarlak Z. 
Saat Dakika 

10.30 
11 
11.30 

Birecik Aı kari Sahnalma Komlsyon&1ndan: 
1 - 12:>0 ton buğday mahallınde kırdarıl4'Cilktar. Kırma ücrelioin 

tutan l 750U ilk teminat 1313 Hradaı. ~7.10.941 Pazartesi rünü saat 
ıs te Birecik Satmalma Kowisyeounda kapalı zarf usulu ile ihalesi 
yapılacaktır. 

Erzurum Aakerl Satınalma Kemlsyonumlan: 
1 - Kilosu 24 kuruş 50 aantiınden 236 ton buli'urun 4.10.941 

tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasasauda istekli çıkmadıfından 
1 ay zarfıo<la pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İık pazarlıfı 17.10.941 Cuma günü saat 14 de Er:ıurum Sa
hnalma Ko.da yapılacaktır. Muh~muıen bedeli 57820 lira, ilk temi
nat 414 l liradır. Bulgora ait ev.af ve şartname Ko.da ırörülür. İs
teklilerin teminat maltbu:r.lariyle Ko.na müracaatlara. 

Çanakkale Mat. Mv. Satınc.lma. Ko. Komisyonundan: 
1 - B~her kilo)u 25 kuruştan 40 ton kuru fasulya 18.10.941 

Cumartesi günü s0&at 10 da Çanakkale Ma.t. Mv. Satmalma Ko.nun
da pazaılıkla satın alınacaktır. 

2 - Kat'i teaıinatı 15'.)0 liradır. 

ri:melidir. (9005) 2-4 

• •• 
1 - Kapalı zarf usulü ile Seki tuzlasanda 9 adet muhafau kulü-

lesi inşa ettirileccklir. 
l 2 - Muhammen bedeli c 17.088.66 • lira olup munlc.kat lemiaata 

1 ı28l.65 liradı '. 
1 3 - Eksiltme 31.10.941 cuma fÜnÜ saat 10.10 da Kabataıta Le· 

vaz.ım Şubesinddki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname sizil geçen Şubeden, lzmir ve Ankara Ba,mildür

lüklerioden 26 kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye g :rmek i'tiyenler 10.000 liralık bu kabil ioıaatı 
1 mu ~ .. ria:...iyel' e y .tp ııı j ol d Jk: :ı ı :oa d .. ir \'.!.> i 1<::ı ibr;ı z ed-r k i lııle g-ü · 

n°ünden 3 rün evveline kadar Umum Müdurlük İnşaat Şube~ın&en ayrıea 
eksiltmeye iştirak vesikau almaları lazımJır. 

6 - Eksilimeye ırireceklerin mühürlü teklif mektuplarını, kanuni 
vesikaları ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı 

1

. zarflarını ihale saatinıien i>ir saat evveline kadar acı geçeo Komis-

(8947) 2-4 

i 

yon Rıyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

} İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Mevcut evsafııameye uygun c2864• liralık kundura keselesi 20 

Biriociteşrin 941 pazartesi ırünü saat on beşte Taksim·Ayaıpaşaclaki 
Komisyonumuzda açık eksiltme ile satan alınaeaktar. Köselenin bir k\· 

ı 
!osuna tahmin edilen fi:ıt dör~yiiz y~rmi yedilıt~çult kuruş ve il~ te~i~ah 
c2lt . lira t 80· kuruştur. ~art kağıdı Komısyonda her run ırorule· 

1 bilir. lıteklilerin ilk teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu 

' ile b~lıi saatte Koni>youu .1muzda' bulunmaları. (1905) 3-4 

1 İ LA N 
1210 Askeri posta ihtiyacı için aşağıda mikduları ve tutar · 

lan yazıla olan yiyecek maddelerinin mübayaası 17 .10.941 günü 
saat 14 de Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Nümune
lerile beraber talip olan ların pey altçelerile müracaatları. 

1500 Liralık reçel 
1000 Liralık beyaz peynir 
1300 Liralık !turu so2'an 
900 Liralık salça 
300 Liralık kırmızı biber 

2500 Liralık zeytin danesi 

lmtiyaz Sahibi ve Yazı hleri Direldöril: lSMAlL GlRIT 
Bı11ddıtı yeri .,MU••k••• Matbaası.. lıtanhnl 

\ 
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Tahleau Synoptique des Adjudications Ouvertas Aujourd'hui 

Ob}et de l'ad}udlcatlon 
Mode 

d' adj udicat. 

Adjudications au Rabais 

Priıı: 

estimatif 
Caution. 
provisoire 

Lieux d'adjudication et du 
Cahier des Charge!I Jouri Heures 

Cona\ructions-R6para\ion-Trav. Publics·Mat6rlel de Constructlon•Cartographle 
Constr. route et canalisation fab. Paşabahçe 
Rep. !1/route Kırşehir - Knyı.eri 

C::onstr. 4eme partie ecole Commerciale Adana 
Repor. depôt a Baharıye a Eyup 

Constr. fabrıque d'acide 9uffurique et ıuper phoı
phate a Karabük (aah. eh. 3J L.} 

Fourniture pierres patquets pr. pave sur route An
talya-Burdur 

Repar. chaussee (ai) 

Trav. nettoyaıe cana\ (cah. eh. 149 P.) 

Gre a gre 
Pli cacb. 

) 

Pli cach. 

Pli cach. 

30000 -
15800 -
13410 79 

542116 46 

10516 40 

2811 26 
29730 -

2250 -
1185 -
1005 82 

25435 -

C. A. Econ. Monop. Kabatache 

Vilayet Kırşehir 
Dir. Trav. Pub. Seyhan 
Com. Ach. lntend. Mil. Tophane 
Dir. Gen. Sumer Bank 

786 75 Com. Constr. Trav. Pub. Autalya 

4-11-41 

20-10-41 
27-19-41 
27-10-41 
27-10-41 

27-10-41 

9 30 

!~ =I 
15 -1 
16 -~ 

11 

Vilayet Nig-de 31-10-41 16 
2229 75 Dir. Seme .Section de Aff. Hydrau- 31-10·41 16 -

liques a Manisa 

Prodults Cbimlques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanltalra&-Fourniture pour Hopltaux 
Appareil roentgen: 5 lots Publique 2495 - 187 13 Oir. Vakoufs lst. 31-10-41 15 

Electricite·Gaz·Cheuffage Central (lnatallation et Materlel 
lnstal. chauffaıe central hopital Gureba (aj} Pli cach. 5ıS13 25 
Groupe pompe Diesel fiublique 4025 -
Ampules: 271 p. Gre a gre 

tu t.111< n er t - CheusuırEs - Tfssu& • Cuirs 
Cuir jaune savonneux: 6 t. (cııh. eh. Pr. 156) 
Habit d'ete a col ouvert: lOW complets (au nom 

Gre iı. gre 
Gre iı. gre 

31230 -
2250 -

301 89 
Com. Ach. Universite 1, t. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Com. Ach. Econ. Monop. Kabataş 

18-10-41 
31-10-41 
31-10-41 

11 -
16 -
10 30 

7342 25 Com. Ach. Inteud. Marit. Kasımpaşa 16-10-41 14 -
337 50 C. A. Min. DM. Nat. lt>epart. Aviat. 27-10·41 10 45 

et pour comple du fourııisseur) 

Habit cıvil: 165 complet Publique le comp. 25 - 310 - Dir. Surete Ankara 27-10-41 
27-10-41 
14-10-41 

10 30 
10 30 
15 

Paletol civil: 165 p. > la p. 25 - 310 - • 
Coııfection habits: 43 complets, • paletots: 20 p. 
t. (l'etolfe a fouınir par le Minisıere) 

Gre a gre lep. 12- et 10 - 53 70 Mini stere Commerce Ankara 

Subots en peau de buffle: 15CCO paires • la p<ıire 1 40 

Boia de Constraıcti<.n. Planchea, Charpente 
Boiı de cheneo~ de chataİifnİcr 
t ' lancbe en ~apın: bCO p. 

Gre a ıre 

Tılir.~peııt - C.~ıi:f2E rr. ~nt • Dechargement 

Tra.oport ebarbon lave mario 700 t. Gre i ıre 
Transport char~on lavc marin 78:> t. > 

Traniport boiı de conr.lr: 140 t. ı 

Transport fourrage: 6000 t. • provision: 3000 t. Gre a re 

Corr.buatible - Carburant • Hullea 
Bois de chene coupe: 10 t. - charbon de boiı de 

ebene: ıe t. (aj.) 

O~ver• 

Acce&1oirea pr poele: 13 lota 
.Baacule pesaot 500 k. 1 p. 

~uppoı t pr portefaix: 1CO p. 
Fil en lin No. 60: 1.4, t. 
Fil en lin No. bO: 600 k. 
Tuyaux en aeier: 7~0 m 
Cloua artieclcs en fer plaque en aluminium trompe 

t uileı ete. 
Fil eo bobine pr. confeclion babitı ouvriers: 

12579 conıplets 
Fil brut blanc et colorie: 1266' k. 
'ruyau pr poelc grauds: 50 p. id moyen: 100 p. id 

pelit l LO pr. coude: 500 p. et poeleıı 
MachıDe-outıl u!aıe de meııuiserie: :> p. 
Aıtiales pr. fcııelre, toit et portcı 
Reparatıon ııuto 

lnstalı ation de ıeıvice d'incendie (aj) 

Gre a gre 

Pub!i;ue 
Gre a gre 

) 

> 

Gre a gre 
> 

Publique 

977 -

690 -

5720 -

le k 3 56 

1926 -
2100 -
2310 -

Pr o v 1 • i o n • 

Riz: 15 t. Gre i gre le k O 44 
Paille en balle avec du fil de fer: 700 t. 
Foin en balle avec du fil de fer: 1000 t. 
F oin: 3Ci0 t. 
Paılle; 250 t. 
Paille: 300 t. 
Foin: 3tO t. 

• 
• 

,. 
> 

1 

• 

1575 - Com. Ach. Milit. İzmit 

- - C. A. İntend. Marit. Kasımpoşa 
146 50 Com Aoh. Min. 0ef. Nat. Ank. 

15·10-41 15 

14-10-41 14 -
17-10-41 15 -

C. A. Coııımand. Milit. lst. Fındıklı 18· 10-41 11 -

11 30'ı 
10 30 

) 18-10-41 
> 13-10-41 

C. A. Milit. iı l'Ecole des Officicrs 18-10-41 
de Reserve a Horbiye 

13 -
ı 

80 52 Dir. Maison Penale Ank. 16-lC-41 ıs -

Bom. A. Econ. Monop. Kabatache 
> 

5 1 75 ) 

) 

858 - Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpoşa 

144 45 
U7 50 

'990 -
4402 50 
8250 -
1650 -
1062 50 

" 

C. A. Dir. Gen. Fııb. Milit. Ank. 

Com. Ach. lntrnd. Milit. Tephane 
Gom. Ach. Milıt. a l'Ecolc des OH. 

de Rcserve a Harbiye 
Gom. Ach. Dir. Gen. Fab. Mil.Aıık. 
Conı. Ach. Min. Def. Nııt. Ank. 
Municipalite Ankara 
Ministere lnterieur Ank. 

Com. Ach. lntend. Milit, Tophane 
Com. Aclı. Milit. Selemiye 

• 
,. 

Com. Ach. Milit. Hadımköy 
> 

31-10-41 
31-10-41 
31-1 C-41 

4-11-41 
4·11·41 

15-10·41 
14-10·41 

13-10·41 

17-10-41 
20-10·41 

9 30 
9 30 

JO 50
1 

10 10 
10 10 
14 _ ı 
14 _ t 

l 
14 -, 

1 
15 45 
13 _ ı 

f 
jusqu':ıu 25-10-41 
31-10-41 15 -
28· 10-41 10 30 
18-10-41 11 

15 30 
11 -
10 -
15 -
l5 -
H-
15 30 

Azı 

Kilo 
1100 
5000 

12500 
1800 
ıs o o 
3000 
100 Ton 
300 
600 
800 

·--------
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Çorun1 Vilayetinden : 
Çoğu Teminat Muhammen B. CiııSI J. 

Kilo Lira K. Lira K. Je ın 
• 5aP 

1200 144 1 60 Erinın•Ş 
5000 163 33 Koytın eli 

13500 141 65 14 Süt kt' 
2000 78 52 Kesme ~\cı 
3000 101 45 Tosya P1

'
1 

5000 29 38 15 Bu'g-or d 
120 Ton 135 15 Çeltek oı• 

~ aııı 
300 6 75 30 Kuru uı 
600 4 5 9 Nohut ır 

1000 12 75 17 Kuru fasU ~ • e• 
19000 21000 bJ 56 9,15 Trk tıp 

7 .8.941 den 1.10.941 tarihine kadar 2490 sayılı ıcsn1111 
' 

rine tevfikan açık eksiltmeye devnrn edildiği halde taliP it~ 
ynkaııdn cins, ınikdar ve muhamıneıı br.delleri yazılı Meııl 
tanesinin 94 l mali yılı ihtlyacatındao 11 kalem erzsk ,e ı 
birinci f eşrinin 20 inci Pazartesi günü saat 15 de i!ıaieler;ı•' 
üzetö yeniden 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulın°1, 1 

olanların te'minat ınak.buzlıırile tayin edilen ~ün ve sııııl 
Uaimi Encümenine müracaatları ilan olunur. 

d ": Deniz Lvz. Satmalma Komi yonun 11 
;S 

1 - Mevcut evsafı mucibince alınacak 5 ton araP ., 
14.10.941 Salı gfiııü saat 15 de Kasımpaşada bulunan De

11
' 5i ıııt 

Satıııalma Komhyonunda pazarlığı yapılacaktır. Şartoıı 

iş saati dalıılinde mezkur komisyomiarı bedel11z alınabilir• b 
L - i$teklilerin 'l. 90 sayılı kanunun istedığ'ı vesaık10t 

teklif edecekleri fıyatların yüzde on beş nisbetindeki kıı ~ıtP 
K ·rııca lariyle bellı gün ve saatte adı geçen oınisyoııa ınu 

olunur. 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
t\emiayonundan i 

Kıtaat ihtiyaca için Pazarlıkla 100 ton barbu0ııya faS~~,. 
cakhr. Beher kılosunun muhammen bedclı 21 kuruştur. il~O 

susi şarlları komı!lyonda görulcbılir. İhalesi 15.10.~41 g ili" 
Harbıye Yedek Subay Okulunda Askeri Satıoalmn f<o 
yapıtacaktır. fıılıp!erın kat'i teminatlaril~ müracaatları. 

* * * 3.10.941 de ihalesi ilan edilen 50 ton zeytin 1'
1
1e 

olunan fıat pahalı görüldüğünden ayni mıktar zeytın yııf' ~eP 
zarhk1a wüııakasay.ı Konulmu~lur. l:ieher kiloııunuıı nıuhıı~lİf' 
90 kuruştur. l::vsal ve hususi şartlar komisyonda girülcb'

1
V1 

ı:>.ıu.911 Çarşamba günü saal 14 de 1-:larbıyc Yedek SubC~'• 
Askeri .:>atıoıılına Komısyonunda yapılacaktır. Talıplcrlf1 ı.~ 
larile Komisyona müracaatları. 

tf 
**• 7.10.941 günü ilıelesi ilan edılen 100 ton piriocll 'tr 

len fıal pahalı iÖrüldü~ünden ayni miktar pirinç tekr•~elt 
nıünnkasaya konmuştur. Beher kılosunuıı muhammen bC 11,. 

K d .. ~ıebı 
ruştur. l:;vsaf ve hususi şartları omısyon ıı goru. b'f 
l:>.10.9~, Çaı şamba günü saat 13 de Harbıye Y.edek 5\

1 
1 

<lıı A:.keri .Satınalına Komısyoauııda yapılacaktır. Tafıplef 
minatlarile müracaatları. 

* *,., ~6.9.911 gunü talip çıkmadı~ıııdaıı ihalesi yapalaı:tlş~ 
kırmızı mercimek tekrar münakasaya konmuştur. Beher~ 
muhamwen bedeli '1.i. kuruştur. Evsaf ve hu SU)İ şartlar ı-ı/ 
görülebılir. İhalesi l:>.L0.9H Çar'lalilba gunu saat 10 da 

1 
c'~ 

dek Subay Okulunda A,,, . .Satınaıma Koınısyonunda yapı 1 

lipleriıı kat'ı temınatlarile müracaatıau. 

•** 3.10.941 de ihalesi yapılım 3J0\2 kılo pırince t;~~JJ 
fıat pahalı görüldüğünden ayni mıktar pirıııç tekrar P3~'4, ~ 
kasaya konulmuştur. Beher kilosunun ınuhawmen bedıılı . )O' 

Evsaf ve husuı.i şartlar komisyouda görülebilir. lhnl.~S~etı' 
Perşembe günu ı.anl 15 de yapılacaktır. TalıplHin kal 1 1,ı 
Harbıyede Yedek .Subay Okuluoua Komisyonumuza wutııc 

* • * 
Reçel, beyaz peynir, k. soğ'an, salça, biber ve 

Bak: 1210 A~kcri Posta ilanlarına. 

.. 300 t. 
Com. Perm. Municip. lstanbul 

15·!0·41 
27-10-41 
27·10·41 
27-10-41 
27-10-41 
10·10-41 
lt>-10-41 
16-10-41 
:W·l0-41 
16-10-41 

15 - ~~==:!!!~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~~ 
14 -Rir, haıicotı Sfcs, beurre, id fıais leiuaırı (aj) 

Ri:r:: 100 t. (ııj} 

Lentille5 rougcıı: 30 t. (aj) 
Riz: 30012 k. (aj) 
HarİO> vts barbounia 100 t. 
Huile d'olivea: 50 t. (ai) 
Riz: 100 t. 
Concassaıce b!e: 1250 t. 
Paille: 30-40 t. 
Haricota ıecs: 20 t. 

Pois·cbiche: 20 t. 

Publique 
Gre a gre 

Gre i rre 
> 

• , 
Gre a gre 
Publique 
Gre i gre 

• 

1416 45 
le k O 45 

le k. O 22 
le k O 4:> 
la k O .tl 
le k O 90 
le k O 45 
17500 -
1400 -

le k O 25 94 

le k O 23 88 

106 :t3 

lJ3J3 -
105 -
778 20 

716 40 

C. A. · Miiit. a l'E.cole deı. Uffi
cıers de Rescrve a Harbiye 

) 

» 

Com. Ach. Milit. Birecik 
D i ı. loslitut Bacterıologie Ank. 
C. A. Command. Basc Navale 'vlar· 

mara a lzmit 

10 -

15·l0·41 10 -
16-10-41 ıs -
l:>-10-41 14 -
15-10·41 14 -
15-10-41 
27-10-41 
5-11·41 

15-10-41 

13 -

15 -
15 
14 -

15·10-41 15 -

o 
,,. 

Kayseri Vilayeti Dal "'i Enc:Umenind8 ~ 
d' dt> 

Kaçak olarnk satılmakta ikeıı ınJ:iadere edilen ıı 1 ;ıl 
11 

liğüdülınüş 1288 kilo unun beher kilosu 13 kuruş üzeriııde~,rlı~ 
isteklilerin 17.10.90 tarihine müsadif cuma günü defter 

lanttcalt komisyona müracaatları ilfın olunur. 

* • * V· 
32602 k. iskıırta kanavice aatılaC'aklır. Bak : lnhi••r

1
'' 

ilinlarına. 


