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ABONE ŞARTLARl 

Türkiye için 
Ayhtı 

Kuruş 

450 
850 

ı )OO 

E.cnebi memleketl eı 
• 

12 Aylığ'ı 

çin 
2700 

SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü geçen nnsbalar 
'20 ltnruttıır 

~,---------------~ 

Umum Tüccarların 

EKONOMiK HABERLER 

Yeni Türk-Alman ticaret 
anlaşması tatbik mevkiine 

giriyor 
1
1'iirkiye ve Almanyanın yük· 

•tı;: 
ll'ıeofaatlerini karşılıklı o•a-

ta~ . l Oazan dikkate alan yenı 

l 
ll:~.Alınan ticaret anlaşmasının 
llb'k 'J ~ 1 mevkiirıe konulmasına aı 

1 ırlıklar süratle ikmal edilec~k-
ır. 

~ ı\nlaşınanın t atbik nıevkiine 
naınıası gt cikmiy•cek ve pek 

~~1nda iki memlekrt arasıııda 
l 
'ıi ınübndele başlıyacaktır. İ!k 

11,r ._ T k' a,. A\manyadan üı ıyeye 
ııı~ı ~ 

fOnderilecektir. 

Üzüm fiatinde yükseliş 
~tnİrden bildiriliyor : 

) cın mahsul satışları, İzmir pı· 
li:'a~ıoda iyi tesirler vücuda . ge• 
~1ı ve üzüm fıa\lerıode 
~ kalitelerde bir, bir buçuk 
\ 11t.11ı kadar yükseliıı olmuştur. 
d Cır &alışlarında d:ı bir kıpır· 
•ııı, d h .. b' )i \'arsa da fiatler e enuı. ır 

il ~tliş görülmemiştir. Maamafıh 
1f p' ' d )ı 1Yasalara yapılan mfüaı :e 
,,
1 
••.tışlaım, bütün ihracat ma 

"Ilerı fiatlerinde iyi teaiı ler hu
' 2ttireceği tabii addolunmak
q r, 

~ilıtahsillerimiz, e9asen rckol· 
~rın vaziyetini nazarı itıbara 
ı. •k. ellerindeki malları satmak 
-~ııı 

)ı( ~cele elmemek.teairler. Bu 
ır' buıuo ihraç mahsullerimiz, çok 
q 

1 lı•ttcrle siıtılacaklır. Çünkü ' 
)1111Yaoın hali ıöz önUııdedır. Fi-
'tler, daha yükselebilir. 

~eni Türk bankonotları 
ııı~6nıburiyel Merku Bankası bir 
ı t'd

1
.det evvel memleketimize ie· 

'•rk ~1 l en yolca :ı:ıyaa uğrıyan ye-
d, blirk. banknotlaııuı Alroany ... -
tı 

11 
11•1ırnıaktadır. Bu banknotla-

!\ lab• k -1..~ •na nezaret etme uzere 
' b11riyet Merkez 8ankası mü· 

''•il ' L" h• ()ıı. crındcu Reşad ve ret ı 

~ 11111 Bcrline gönderilmişlerdir. 
'~ırt 

\ı anan oümune-ler alikadar-
tıQc, beğenilmiştir. Yeni parala· 

t,b. . b' d •-ııı,, ı ışı kısa ır zaman a ııır.· 

cılunacak.tır. 

•1ıkk -
ontenjanının arttırıılması 

1 istenecek 
ı~7İrden bildiriliyor : 

\ r ~•ad Vekaleti tarafından lz
'4ı,~. 0kuınacılım çorap ve fanila 

'~~ıı~ai İçin vtrdiği kontenian 
~tı lıııe göre Yerli Mallar Pa· 

~' llıiiesaesesine iplik gönder· 
\oe b · · ı 't, lı u ıplikler tev.zı o unmuş· 

' ı ~ teşrin ihtiyacı bıı surelle 
t~~ - h 

lltl ~ lar:, çorap ve fanila m:ı-
t tı ·, . . 1 t 

'~ Çın temın o unmuş ur. 
1) iıı; · aldığımıza görr, gelectk 

'-• 1
1 ~ ~orıtcni anırnn daha fazla 

"'•r. •çın teşebbüste bulunula-

~hi tuğla tipleri tesbit 

1 .edildi ~l' 
\~ . ''~H V "Qd~ ekaleti bundı;n bir 

''•ıı evvel bütün memlekt \le 
' ku\larıılao tutla tipleri· 

n ı n is tandardizuyonu için miılıim 
bir nizamname hazırlamt,h. •Tiirk 
tuğla formları• ismını taş yan 
bu nizamnamenin sonuna ilave 
edılroiş olan muvakkat maddeye 
gere, bu nizamnameye uygun ol
mıyan tuğlaların tuğla harman
larında satışı en nıhayet bu a· 
yın 23 üne kadar yapılabılecek

trr. ı\yın 23 ünden sonra tuğla 

harmanları ancak bu n ızaınname

nin tayin etıniş olduğu ebadda 
ve vasıf ta lılğla İmal edip sata· 

bileccklerdır. 
Türk tuğla formları nizaınna

nıesıııe iÖre, memleketimıı.de kul· 
laııılacak tu2lalar gerek delıklı, 

gerek!ıe delıksiz halde hanii nevi 
çamurdan ve ne şekilde ııııal e
dılece!l'i, harmanda ne kadar ku
ruma zaınaııı geçireceği, fırınlar
da ne kadar kalaca2ı tayin oluıı

mu~tur. 

liu t~Lanın üzerinde imıil e· 
ciilen harmanın ısim ve numar11sı 

bulunacaktır. 
Ôgrenildığıne göre, ellerinde 

bir mıktar daha eskı tipten tu~
la kalmış olan harmaucılar iktisat 
Vekilletioe muracaat ederek bu 
tu~ıaların satılmasına. miısaade 

isteyeceklerdır. 

Amırikaya ısmalanan mo• 
dern itfaiye arabalarından 

dördü şehrimize Qf idi 
Belediye l<eislıği larahııdan A

merıkaya ısmarlanmış olan ycııı 

modern ıtf ... ıye arabalarında 4 ü 
Ba!ıra yolıle ~ehrimıze gelmiştir. 
Bunlar servise kouuımuşlaıdır. 

Hortuuı vesair walzemenın de 
yola çıkarıldığı bildirilmiştir. 

Dokumaların Standardize 
edilmesi araştırılıyor 

lzmirden bi ldıriliyor: 

lktiaad Vekaleti, el tezgahları 
mamulatını standaraize etmete ve 
bunların fıyatıerinı tesbıt ve ilan 
ctmeğe karar vermiştır. 

Bundan maksad, el tczgih!arı 
işletenlerle bırlikte ve ayni za
manda müstehlik tabakanın ua 
istifadesini temin etmektir. Ve· 
kalct, bu maıtsadla tetkikat yapa
rak karar alınmasını bildirdıği 

ıçin dokumacılar mıntaka iktı
sad müdürü Kemal 'filkicioğlu
nun reislıgıncıe bir toplantı yap· 

ınışlardır. 
Maliyet fıntleri, bezlerın evsafı 

ve)aire uzerınde görülınü~lür. Ya
kında dokuma bezlerının evsafı 
ve fiatleri tesbıt ve i ıan edilecek
tir. Bu fiatlen fazlaya satış ya· 
panlar hakkında tak.ıbat yapıla

caktır. 

Pamuk tıpleri 
lznıirdeıı bildıriliyoı : 
Bu aenrki pamuk ıiplcrini tes· 

bit için önümiızdcki hafta çar· 
şamba güniı mıntaka tıcaret mü· 
aürlüğünde bir toplantı yııpılacak
lır. Ziraal, ticar~t ve iktısad ve· 
kileli ve Sümer bank uawlıırına 

lzroire gelecek mütehassı~lar, mın· 
taka ticaret müdüriı Ekrem Edi
zin reisliğinde taplanacaklardır. 

Bir çok yerlerde pamuk mahsu
lünün toplanma)! devam etmek· 

tedir. 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddeıi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLARI 

lderebaneıı: izde görüşülür 

Teletonı 49442 

Poıta kutuso No. 1261 

~--------~ 

ve Müteahhitleri meslekt Organıdır 

Auk. Valiliği : 

Hurda ~J}A 1924 • 
Antalya Nafıa lıışırnt Komisyonu: 

Köprü inş. 1910 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
KııraaQ'aç veya be}a:t kontrplak 1921 
Elcktrık ınolzemesi 1923 
Okıiıen tüpü 1923 
Tel 1923 

iielediye Sulnr ldarr si: 
Emoye soynç ko~ rııoları imali 1910 

Çanak . Ask. SAK: 
Sadeya~ı 1922 
Odun 191 7 

1 t . Komut. SAK 
Saır nn l 92·1 
l kenderum Malmüd.: 

P et ol ve benzin tankları tamiri 1927 
lst. Gümrükleri Başmüd.: 

Elb se ve k asket 1914 

İ !ı t. Belediyesi: 
Ahşap romorkö r t eknesi vapl . 1915 
Heli tadili 1915 

1 parla Ormıııı Müd.: 
PırC'al ud u nu 1924 • 

lzmir incir ve Üzüm Tarım Sa

tış Koopera1ifı: 
Anlıar ı o~. 1"121 

Cari seneye ait ticaret odası vesikası . 
Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü ••· 

at (15) e kadar mıkhuz1 :ı r ınukadilinde Manisa Su lşleri uçuncü 
şube Müdürlüğüne teslim olunacaktır. Posta ile gönderilecek tek
liflerde muh ~emel gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

Seyhan Nafia MUdUrlUIUnden: 
Adana Orta Trcim okulu 4 üncü kısmın İnşaatının 16647 lira 

29 kuruşluk: i~inden 15800 liralık iş kapalı zarf uıulile eksiltmeye ko· 
nu\muştur. 

Elc · iltme 27. 10.941 tarıhine mıısadif pazartesi günü saat on birde 
Nafıa dairesinde yapılacağından kapalı zarflar en geç bir saat evvel 

saat onda Nafıa Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 
isteyenler bn işe ait krşıfname ile şartnamelerini ve mukavele 

projesini görmek için Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
lsteklılerin 118) lira muvakkat teminat vermeleri ı•e ehli yel vesi

kası almak üzf'!re bu işi yapabileceklerine dair bon erviıılerile Ticaret 
ve sanayi Odası vesikalarını, iki adet fotograflarını 38 kuruşluk bir • 
adet 8 kuruşluk bır adet daınga pulu ve bir kuruşluk uçak pulunu 
yukarıda yazılı günden üç gün evvel dile\ çelerine bağlamak auretile 

Cizre Ask. SAK 
Koyııo eli 1911 

Deniz Lvz. SAK 
Çelık boru 1928 

b:mir Lvz. SAK 
Sııtır ve koyun eti 1Y16 

Kayserı A)k, SAK 
Hau tamiri l !f27 

1 
Vilaye te müract\at etmeleri lazımdır. 

Posta ile gö nderilecek mektupların dış zarfı mühür mumu ile iyice 
kapanmış olacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Devlet Limal'ları işlet. U. Miid.: 
Evrakı maıbua 1925 

Devlet Orman lşlet. Dü7.ce 

Revir Am.: 

Kars Ask. SAK 
K . fosulye 1926 

Manisa Ask. SAK: ı 
Çam azmaoı, tomruk ve lı:t.lıu 1919 • 

L.>. Bayazit Ask. SAı-...: 
Pirinç 19 i.) 
K. ol 1922 

D. D. Yollan 4 cü İşlet.: 
Balası 191 4 

D. D. Yollnrı Adnna: 
Muhtelif erıak 1924 

Erzurum Ask. SAK.: 
Fatin 1922 

• 1926 

Hadımköy Ask. SAK 
K. ot 1926 
Sadeya~ı 1~78 
Saman 19:.ı!J 

Kömür ve odun 1915 

Hıu biyt' de Yedek Sıı bay Oku-
hında A~k. SAK 

K . mercimek 1926 
Zejtİoyağ \ e pirinç 1926 
Ye~il merc inıelı: ve k. fuulye 1910 

Hayvan Sağlık Mem. ve Nalbant 
Mektebi Müd.: 

Ekmelı: 1907 

== 4%UL ;z;; 

Süt 1915 

Marmara Üs u Bahri Komut. SAK 
K. fuulya, oohut, kuru üıiim 1928 

M. M. Vekaleti SAK 
Me örlii vaaıtalıır için y"dek par9a 1919 
Beyaı; lcı~1a tavanları tamıri 1916 
Pııluka kayışı 1927 
Tire fanila ve dou 1927 

Milis Ask. SAK 
Sığır eti l<Jl l 
Odun ~~il 

P' 'lis Eı s titiisii Müd.: 
ElbıH ve palto dilctır .lmui 19) 7 

Pmınbaşı MulmuJ.: 
Hüküm •t konaA"ı tamiri 1927 

Söke Ask. SAK.: 
Sıiır eti 1917 
Nolı ıt 1913 

Tophane Lvz. SAK 
Pirinç 1926 
Gıırderop ve ııra 1924 
l..)ilcinıui binası tamiri 1915 

Yük ek Ticaret Mektebi Müd.: 
Melbusat 1914 

MUNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa isleri-Ma!zeme-Harita • 
~~--~·----~ ....... ------------~~~ 

Niide Vliliğlnden: 
Niğdt"-Nevşehir yolunun l 4+ 619-29+ 339 kilometreleri arasıw 

dahi 8911 lira 26 ku· uıı keşif tutarlı ve 4687 roetre tulindeki • şose· 
nin esaslı tamiratı 29.9.941 gününde müteahhidine ihale edilmek üze· 
re eksiltmeye çıkarılmış ise de talip zuhur etmediğindrn 30.9.94 l 
gününden itibaren bir ay içinde ve eski şartlar dahilinde ihale edi· 
leceğinden isteklilerin 31. l 0.941 cuma günü saat 16 da vilayet en· 
cümenine gelmeleri ilan olunur. 

latanbul Lv. Amlrllği Sallnalma Komisyonudan: 
Eyüple Bahariyede bulunan ambar tamir ettirilecektir. Kapalı zarf

la eksiltmesi 27.10.941 Pazartesi günü saat 15 te de Tophanede Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 13,410 
lir1t 79 kuruş, ilk teminatı 1003 lira 82 kuruştur. Şartname ve keşfi 

komisyonda görülür. İsteklilerin kanuni vesaikleriyle teklif mektupla· 
rını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Manlaa Su ltlerl OçUncU Şube MUdUrli.llUnden; 
Manisa Vilayeti Adalar nahiyesi civarında Hki Bekleme kanalı· 

nıo (5161) metrelik kısmının temizlenıncıi ameliyatı kapalı zarf u
suliyle vahidi fiyat esası üzeriuden eksiltmye konmuştur. 

Bu anıeliyatm ml•hammeıı keşif bedeli (29730.ÜÜ) liradır. 

İstekliler şartname ve projderi (149) kuruş mukabilinde Manisa 
Su işleri üçüncü şube Müdürlüğünden alabilerler. 

31 birinci teşrin 941 cuma günü saat ( J 6) da Manisa Su İşleri 
üçüncü şube Mlidürlüğ'ü binasında kurulu Koıniıyon tarafından ya
pılacaktır. 

Muvakkat teminat (2220) lira 75 kuruştur. 

. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıdaki vesikaları ib
raz etmeleri şarttır. 

Eksiltme gününden en az (5) gün evvel istida ile Su İşleri ü
çüncü şube Müdürlüg-üne müracaat edilerek du ite girmek için a
hnmıf ehliyet veaikaıı. 

Antalya Nafıa ln,aat Komiayonund an : 
Eksil tmeye konulan iş: Antalya-Burdur yolunun 0+ 500- 0+900 

km. arası parke kaldırım h•şı ihzarı. 

Keşif tutarı 10516 lira 40 kuruşt.ır. 
Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır -
A Hususi fenni şartname. 
B fababı mucibe raporu. 
C Keşif. 

O Rayiç. 
E Eksiltme şartname i. 
F Mulcavele proiesi. 
Eksiltme 27. 10.941 tarihinde pazartesi gün il saat 11 de Antalya 

Yenikapı caddesindeki nafıa müdürlüğü binauoda kurulu Antalya Na· 
fı• lnşa komisyonunda y.ıpılacakhr. 

Eksiltme kapalı zarf usulıle ve vnhidi fiat üzerindeıı yapılacaktır. 

Eksiltmeye g ırebilmek için İıoteklilerin 788 lira 75 kuruşluk mu
vakkat teminat yatırılması ve bundan başka aşağıdaki vesikaları ıbrn 
etmeleri şarttır. 

Bu işe girebilmek için nafıa müdüriyeti ı-hliyet komisyonundan a• 

lınmış mütenhhidlik vesikası. 
Cari seneye aid ticaret odası vesikası. 

Kırşehir Valill§lnden 
Eksiltmeye konulan iş: Kırşehir - Kayseri yolunun kilometre 

24l+ ü00-257+ 000 a •asında taş ihzaratındao keşif bedeli 36.58S li· 
ralık işio 30.000 liralık kısmıdır. 

Bu işe aid evr ~k şunlardır 

A E~ıoi!tme şartna-ncsi , 

B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Şose, köprüler ferıni şartname!li, 
E - Husu i şartname, 
F - Keşif hula54 cetveli, mesaha s eri döperi, vuati mesafe cetveli, 
G - Grafılt. 
İstiyenler şartııam elari becılelsiz olarak Daimi Encümenden ve Na· 

fıa müdürlüğünde görebilirler. Evrakın suretini 150 kurutla alabilirler. 
Eksiltme 20. 10. 941 tarihinde pazartesi günü saat J5 te Kırıehir 

Vilayeti Oaimi Encümeninde kapalı zarf usulile yapılacalttır. 

{ 

' 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2150 lira muvakkat temiaat 
vermeii, bundan başka 94 l yılı Ticaret Odası vesikası ve eksiltme rü· 
nünden •tatil günleri hariç• üç gün evvel Kırşehir Vilayetinden ala· 
ca'<ları ehliyet vesikasını haiz olup ıöstermesi lazımdı -. 

T cklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline kadar 
Kırşehir Daimi Encümen riyasetine makbuz ınulcabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilen mektuplar yukarıda yazılı SHte kadar gelmiı 
olma ı ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lhımdır. 

Postada olacak ıecikmeler kabul edilmez. 

SUmer Bank U. MildUrlUOUnden : 
Karabükte kurulacak asid sülfrik ve süper fosfat fabrika•• inıaah 

vahidi fi at esası ve kapalı zarf usulile eluiltmeye kooulmuşt ar. işbu 
in,aatın muhammen keşif bedeli 512,1.6.-ı.6 liradan ıbarellir. 

Eksiltme evrakı 33 lira mukabıliude Sümer Bank ınuamelit şube· 
sinden alınabilir. 

Eksiltme '}.7 birincitepin 941 tarihine mesadif pazartesi ııünü ıaat 
16 da Ankarada Sümer Bank Umumi Müdürlü~ündo yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı ~5,435 liradır. 

lsteldiler teldıf evrakı meyanına şimdiye kadar yapmıı oldukları 
bu kıtbil iıtlcre, bunların bedellerine, firınanm teknik teşkılatının kim
lerden teşekkül ettiğine ve lıaogi bankalarla muamelede bulundukla• 
rıoa dair vesikaları koyacaklardır. 

Teklif mektuplarını havi zuftar kap.ılı olarak ihale ıünil ıaat 15 e 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bauk muhaberat mildür• 
lilftloe teslim edilecektir. 

• 



MONAKASA ~AZETESı 

Su gün ilan elunan M··nak sav ·_D zayedeler Listesi 

Cinsi Şekli 

A) Münakasalar 

lnteet, Tamirat. Nafıa ltlerl, al•eme, Harita 

Haatane saçaklanndaki çinkoların tamiri (tem4.) 
Su tesisatı Kedirli kasabası bahçel~rin in sulanman için 
Yol tamiri Bandırma-Göoen yolu ara!'ınd!l (temd.) 
Bandırma Liman dairesi tamiri. 

aç. eks. 

aç. elcs. 

::::::::,. ..,,......._ - --------
Muham. bed, Teminat Müracaat yeri Günü Saat 

Adana Vilayeti 
702 78 Kadirli Belediyesi 

276 - Balıkesir Vilayeti 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malı.) 
- -

M. M. V. Satmalma Komisyonundan: 

İhale ıu tesisatı ıçin 4025 lira lı.:eşif bedelli bir dizel ro~:r:(
pu açık ekailtme ile salın alıoaaakhr. Teminatı 301 lira 89 ,uo~ 
ihalesi 31.10.941 cuma günü saat 16 da Ankarada M.M.V· 5 ~ 
k.omiıyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakıtte koınisyo~• 
leri. 

Üniversite A. 6. P. Kemlsyonund n 
111

, 

5813.'25 lira keşifli Gureoa hastanesi kalerifer te isııtı b~tl:ı,ı" 
leri için 9.10.941 tarihinde yapılan açık: eksiltınesine isteklı ~ 1 
ğinden aynı şartlar dahilind.. 11'.10.94 L cumart•si günü s:.ı' 
rektörlükle ikinci defa açık elcsiltmey~ konulwu~tur. 

Biğ-adiç Nahiyesi hükumet konağı tamiri. 
Sorıun lık Okulu ilı:mali inş. 

.. 

600 -
9370 43 
3678 20 
486 63 

2000 -
3500 -

666 84 

36 50 Balıkesir Valiliti 
Balıke-sir Defterdarlıtı 

Adana Vilayeti 

l '·10-41 
16-10-41 
17-10·41 
li-10-41 
14-10-41 
19-10·41 
14-10-41 
3-l l-41-
W-11·41 
27-10·41 
16-10-41 

1) -

14 -
15 -
ıs -
ıs -
15 - Devlet Demlrrollr1 Iş ı 3tmesi U. MUdürlüğUrtde"_, 
15 - Muh unmen bedeli 1600 lıra olan 2000 adet kalopili ka;, , Kırklareli Cümburiyet Cad. yap. buzlu !IU mecrası in1. 

Şosd tamiri: lzmir-Ber~ama yolu arasında 3900 m. 
Sezüyült kasabasının imar planı tanaimi 

kapalı z. 29593 -
3650 -
3718 79 

494 2'1 
141'0 -

3810 5:l 
20541 77 

50 10 Kırkareli Vilayeti 

2220 - lzmir Vilayeti 11 - 31.10.9-11 cııma gunü saat 15, JO da H;ıydarpıışıda gar bioosı 

Silivri ~ispanıeri bioası ikmalı inş. (tenıd.) 
Silivrı liman binası tamiri 

aç. elı:s. 

paz. 

kapalı z. 

274 - Bozüyük Belediyesi 
27d 91 lıt. Belediyesi 

38 - lst. Nafıa Müd 

1061 31 İnhisarlar U. Müd. 
296 - Sıvas Nafıa Müd. 

15 - deki komisyon tarafından kapalı zarf usulile talın alınacaktı'·~,~-" 
14 - Bu işe girmek i.stiyenlerin l :W liralık muvakkat lemınot 

11 
il 

15 - tayın eltı2'ı ve~ıkalarla teklifı rioi muhtevi zartlarıııı ayıti ~il 
10 -ı· 14,'30 Zil kador komisyon reiıılıtuıe vermeleri iizıındır. ıoı.ı1 Çaınaltı tuzlası amele yemekhane iııı. (şart. 71 kr.) 

Cumhuriyet ilk okulu tamiri 
4-11-41 

27-10-41 
31-1')·41 

15 - Bu işe aıt şartuameler koını:oyoodan parası:ı: ~lıırak doğ'ıtı 
Olı:ul bioaıı inş. kapalı z. 1541 - • 15 - dır. 

Elektrlk Havagazı•Kalortfer (Tesisat. ve Malzemesı) . 
Kalopili kavanozu: 2GOO ad. 

Mensucat, Elbi•e, Kundura Çama,1r, " 

Önlük: 150 ad.·elbise: 50 ad.-folin: 50 çift·çerap 
(ııiyah uzun konçlu): 2v0 çift 

Fotin: 32 çift 

Elbise diktirilmesi: 32 tak. 

Keı este, Tahta ve sarel 

Kayın köprü traversi: 20000 ad. 

NakU~at, Botaltme. YUkletme 

Tahmil ve tahliye işi 
Tahmil, tahliye ve nakil isleri 
Mulatelif nak.liyat: ;,QO t. 
.Eıya rıakli: 3000 t. 

kapalı z. 

aç. eks. 

kapalı z. 

paz. 
aç. eks, 

paz. 
paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine railar• v. a. 

Odu11: 648 t. (temd.) 
Lavemarin kömürü: <100 t. 

• • 3430 t. 
Gaz yağı: 55 t. 
Odun: 900 t. 

MUteferrfk 

Buz mıhı: 2000000 ad. 
Cıvata, perçin gupilya v. ı. 

k, htr , Et, Su ao, ~. •· 

Sabun: 3.6 t. 
24 t. 

Bulgur: 96 t. 
Sııroan: 40 t.·k. et: 40 t. 
Çekirdeksi:A kuru üzüm: 6 t. 
.Sadl"yafı: 6 t. 
K. ot: 480 t.·saman: 330 t. 
Saman: 500530 k. (temd.) 
Ek.mek pi,irtilwesi: 1400000 ad. 

Koyun eti: 4820 k. 
Çam fıstığı: 314 k.-k.uş üzümü: 630 k. 
.Sadeyatı: 2) t. 
Sı~ır eti: 200 t. 
Saman: 800 t. 
K. ot: 1200 t. 
Samın: 365 t. 
Patates: 15 t. 
Kırmu:ı biber: 500 k. 

Sadeyatı: 20 t. (temd.) 

Nohut: 250 t. (temd.) 

(B ı üzayedeler 

Çam odunu: 269 m3 
Zeytin: 500 ataç 
Rize vapuru ankazı 

Müstamel demir bıtru: 1500 m. 

paz. 
paz. 

> 

k.apalı z. 
paz. 

par:. 

aç. eks. 
kapalı z. 
paz· 

> 

> 

> 

• 
> 

paz. 

• 

• 
> 
.. 
, 
• 
> 
ıt 

ıt 

aç. art. 

> 

J 

1600 -

beh. 13 
1248 -

180000 - . 

26'.lS -

3COOO -
4500 -

6240 -
53)08 -

le. o 31 

2160 -
12720 -
21120 -

9600 -

3150 -

38132 -
52720 -
26560 -
67200 -
14600 -

k. 1 75 

k. o 17 50 

m3 5 10 

m. 2 -

120 - D. O. Yolları Haydarpaşa 

90 - Manisa Vakıflar Müd. 

31 20 Adana Bf'lediyesi 
93 60 , 

1C1250 - D. D. Yolları Ank. ve H. ~aşa 
Sevk Ştf ıiti 

393 75 İzmir Lvz. SAK 
- - Adana Toprak Mahsulleri Ofisi 

450ü -· Erzurum A~k . .SAK 

675 - Çanak. Aslı:. 3AK 

Seke Ask. SAK 
936 - lst. Kom. SAK Fındıltlı 

7851 - • 
1279 Eraarıun Aık. SAK 

Babaeski Ask. SAK 

Tophane Lv. SAK 
l HO 33 lst. Elektrik, Tramvay ve Tünel 

İşlet. U. Müd. 

162 - Trabzon Ask. SAK 
954 - • 

3168 - Erzurum Ask. SAK 

Hadınıköy Tı.ya~ııdin Aıtk. SAK 
> 

920 - Yalova Ask. SAK 

Hoş4iilerede Ask. SAK 
Söke Ask. SAK 
Gelibelu Ask. SAK 

Kırklareli Ask. SAK 

• 
2880 hlahiye A!k. SAK 
3886 
1992 -
4610 -

ıt 

> 

109_, - Çerlu Ask.. SAK 
Babaeski Aık. SAK 

• 

• 

Harbiyede Yedek Subay Okulu 

Asit. SAK 

102 90 Balıkesir Orman Müd. 
Terziler Köyü Muhtarlığı 

437 50 Bartin Malmüd. 

Aydın Karacaııu Kaza91 Ali Ata 
Çiftlıfi ihtiyar Heyeti 

* * * 

31-10-41 15 30 

15-10-41 

21-10-41 
21-10-41 

14 

ı5 

15 -

3·11·41 15 30j 

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

13 -

9 30 
16 -

22·19·41 
17·10-41 
17-10-41 
31-10-41 
27-10-41 

11 -
ıo 3oi 
11 _ı 

ıs -l 
16 -

27-10-U 14 -
3-11-41 17 -

1 

27-10· ıı 10 ı 
27-10-41 11 -ı 
l0-10-41 10 = 
14-10-41 14 -
14-10-41 14 -
15·10-<il 15-· 
21-10·41 14 -1 
24-10-41 11 - ı 
3 ı -10-4 l 14 30 
16-10-41 16 -
16-10·41 15 -
3-11-H 14 -
3-11-41 16 -
4·11-41 14 -
4-11-41 16 -

20·10 41 16 -
l·ll·U 10 -

28·10-41 10 -
18-10-41 10 -

16-10·41 15 30 

27-10-41 15 -
26·10-41 
20-10-41 14 -
21·10-41 

Poıta ile rönderilecek tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat 
evvelihe kadar ıelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılm1ş olması la
ı:ımdır. Postada vaki olabilecek fectikmeler nu.arı itibara alınmıya
eaktır. 

Çamnltı tuzlası ameb yemekhanesi ioş. Bak: İnhiıarlar U. Mild. 
ilanlarına. 

Bonka ihaleyi icrada 1erbeıltir. 

latanbul Nafıa UdUrlUAUnden 
16.10.941 perıcn be rünü ınet 15 le lstanbulda nafıa ınüdürlütil 

eksiltme komiııyonu odasında' 494,24 lira keşif bedeli Silivri Liman 
9ınosı tamiratı pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksıltme Bayındırlık işleri renel husuai ve fenni şartna· 
meleri proie ke~if bullsasiyle buna mütefcrri diğer evrak dairesinde 

ıörüleceklir. 

Muvakkat teminat 38 liradır. 
İsteklilerin en az bir taahhlitte 250 liralık bu işe beıızer iş yaptı· 

~tna dair idıırelerinden almış olduiu veaikalarla 941 yılına aıt ticaret 

odaaı vesikaları ile ıelmeleri. . 

• 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastahane Lvz. 

latanbul Vakıflar DirektörlU9Unden: 

Clnııi 

Rontıen cihıızı 

Miktarı 

5 kalem 

Muhammen bedeli 

2495 lira 

ilk teminatı 

187 lira 13 kr. 

Gureba hastanesi rontgen laburatuarıoa lüzumu elen yukıtrıda cins 

ve miktarı yazılı mal:ıeme açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
ihalesi 31. t0.941 cu mıı günü !laar 15 te l~taııbu! Vakıflar Ba,ınü· 

odürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartıııımesi her 

ıün Levazım Kaleminde gör ille bilir. 

ensucat-Elbise-Kundura-Çaınaşır v. s. 
1 

Anltara l!mnlvıtt MUdüraUğünden: C 
e' 

Ciasi .ivil elbiıe, ınıktarı 165 takı•, belaerinia muhıııJJll16, ıt 
tı 25 lira, tcwiuAtı 310 liradır. Cia~i ılİ\Iİl palto. Mi.da ı 1 

beherinin muhammen fiyatı 2> lira, toıııinatı JlO liradır· 
E.luiltıae g-üo.ü 27. lt>. 941 pazartHİ fÖnÜ saat .0,30 dı· V 

. . y• " Müdüriyet kadreıunda mevcut ıi-.il n.ıe urlar ıçııı (c r 
ciuı ve :Aıktarları yaı.ıh elbise ve palt•lar açık eluiltrıle l 

tırılacaktır. ı/ 
Şarhla•e E.raoiyet Miilliirlüfii hesap aua ıulit uıeıtı11 r 

ıörölebilir. ,~ ~ 
Taliplerin fÖ&terıl•a rilu ve ~aatte Miidüriyel te toplaıı•c 

misyoaa ıelmeleri. 

el'~ 
. M. Vekil ti Hava Satmalma Komisyon"" ,s~ 

1000 ta ım açık yaka yazlık elltise miiteahhit ııaını lı~ ~ 
eksiltmeye konulmuıtur. Mgham•e• bedeli 1250 lira 0111 a1 . 1uıı 
teminah 337,~U liradır. Puarha-ı 27.18. 941 vuarteıı ~tıt• 
10,<tS te Ankarada Haya Sa. Al. Komiııyouuııda yapılaca eıı f 

Şutnaıueıi Komisyoııda ~örülebilir. latekliluriu pıuaYY 
ve saatle komiıyouda bulu maları. 

d'~ 
Erz1.1rı.am Askeri Satmaima K•mlayen1111 ı 

Beher çitti 925 kuruştan lt .. in çift fotialn 6.10.941 l~;,,J 
yapılan pazarlığa iıtekli çıkmadı2"ıadan teltrar paurlıkl• • 

tır. 51 
Pazarlığı 15. 10. 9H çarıaınba rünü aaai. 10 tla Er:ıu~uııı 1',.ı 

Kemiayonunda yapılacaktır. Mıılıammea bedeli 92500 lır• jlf,f 
ıaiaat 11750 liradır. Fotialore ait eoaf ve şarcııamo KoıJ1 1 c• ıöriltlr. İıtcklilcrin teıniaat malıtbuzluıyle Ke•İıyeııa ••r• 

,, : 
De.1lz L va em Satınalmn Ken•i•von 11n.ıs ~ ı 

Tahmin oluuan ınuhnıuınen bedeli 312J~ lira olan 6 o~e f 
buı.ılu koJcleniıı l' 1. teırln :J U ,.n:p ıll.! ıjnl ııut 1'1 
rlıkla eksiltmeıi yapılacaktır. ~o' 

İlk teıni.:ıatı 23'12 lira 25 kuuş elup artııa•oıi her:,.~ 
sai saatleri dalaılinde komisyoııdarı 156 lıtunı •edel 111° / 

alıı~abılir. 1'şfl 
hteklılerin belli gün va aatte icap elieıı venik ile 

da bulunan komiıyoaa ıaira::;ı atları. 

dana Belediye inden J 
tı'1 

Belediye zabıta memurları için 3 ! t kın kı,lılt eıbıse yaP 

bı. ~ 
.E.lbiseleriıı kumıışı, dikiıi ıe bııü nııın ıu ılzemelerı ınnte I 

aittir. ve 
lir• Elbheleriıı muharum"n bedelı be!ı ·ri 39 liradan 1 NS 

vakkat teminat akçan 93 lira 6U ,,uruJt ı•. • be 
Elbiselerin kumaş ve ınah:em" •ıu ıııı:ıeleııle ş ırtnam ... sı 

zabıta ınüJürlıiğündedir. Arnu edcolerın orayı ıoliracuatlarl• ıcl 
lhalesı 'll.10.941 sa.ı günü s:1at 1) da beledıye eocullletl 

eksiltme ıle yapılacaktır. . 11~ 1 

Taliplernı mezkdr gün ve saatle temınl't akçaları ile bir 

lediye encümenine müracaatları ılan olunur. .~ 

,., *• Belediye zabıta memurları içiıı Jl çıfl fotin yaptırı!a: fi 
Fofiıılerin mubammen bedeli behHİ 1J liradan 416 ıır 

Yakkat temioat nkça~ı da 31 lira t.O kuruştur. ~•ll~Jurıd' 
Fotinlerın numune v~ şarlnaaıe~i belediye zabıta ... 11 

dir. Arzu edf!nlerin oraya müracaatları. • d' 
eıı1" ihalesi 21.J 0,941 salı günü saat lS de belediye eııciiıU 

eksiltme ile yapılacaktır· . birli~ 1 

Taliplerin me:ıkilr giın v • sa, tte tem:nıtl akçıl ıriyle ) 
lediye encümenine müracaatları ilfı;ı oluıııır. 

~~~~~~~~'!eı~~~~~~~~~ 
Kereste, r ahta ve saire 

ırıd'" 9 .,vıet Oemlrr tlar1 işi tm e U. i ar ıcal ~ 
Muhammen bedeli 180 bh lira ol ı rı W bin adeı kaY1'

1 lifll 
versi 3.11.911 pazartesi günii !aat 15.30 da kapalı :z;,rf 1.1sıl 
kara idııre bine.ııında ııatın alınaııaklır. ıeıfl'~'I 

Bu işe girmek io;tiyenlnin 10.'lSO lirnhk muvakkat ,.t J4 

kannııun tayin ettiği vesikaları ve tPkliflerini aynı gün sıı 
kadar komisyon reisliğine verm~lcri laıım<lır. . det'' 

Şartnameler paru!ltZ olarak Ankuraria malzeme daires•" 

darpaşnda tesellüm ve ıevk. şeflığinden da~ıtılacaktır. 



p M. M. V. Sabnalma Komiayonundan: 
lır Ttarlıltlıı 400;<0.'lS 025 ebadında 600 adet çam tahtası alınacak
~! •htnin olunan fiyat 977 lira olup teminatı 146 lira 50 kıırııştur. 

f ~111~91 17.10.94 l cuma fÜnÜ saat 15 de yapılacaktır. Talip olar larırı 
~ ~: ınüracaatları. 

N • =- .,...?E': cır•.--= ... 
&klıyaı. Yükleme·Boşaltma 

1 
---~~~~~-'-~~ 

~'"•kkaie A•kari Satın Alma Komisyonundan: 
'dıl CO tonluk Çanakkale garnizonu tlahili nakliyatı po.zarhkla 

tctkr 1( ır. 

ihale 1 
1 

•ti teminatı 675 lira tahmrn bedeli 4500 liradır. 
1 •tarlığı 16.10.941 perşrrnbe günü 9eat 16 dadır. 
•tekl'ıle · k • " 1 ·ı · 1 

I 
rın onıısyona muracaat arı ı aıı o unur. 

tt,,.b.Yede Yedek Subay Okulu As;ker 1 Satınalma 
1\ Komisvonundan: 

'rtak' Çeltınece anbarının 6 bin ton yem ve 3 bin ton muhtelif cins 
t bq ırı •cabı halınc göre ve istıfte müt"ıılıhide ait olmak şartile va· 

~ ~il •ııbara vcy.:ıhut anbıırdan vagona nakli ve tahmil ve tahliye9i 
·r •klıı cnünakıuaya ko•ıınu1tur. Hurnsi 41artlar komisyonda göriıle-
r, 

~ ~~liplcıin teklıf edecekleri fi at üzerinden teminat alınacaktır. 1-
~bı 18 10.941 cumartesi fİlııü sa ıt 13 de yapılacaktır. lstekli 1 rm 
''t •Yede Yedek Subay Oltulunda askeri sahnalma koıni~yorıuna mü-

'•llar1, 

1 lzmir Lv. Amlrllğı Satmlma Komlsyo · unda" : 
'latll.941 tarıhinden başlarnuk ve 30.5.942 nihayetinde bitmek iız~re 

l~da Yazılı tahmil ve tahl.yı! işleri pazarlıkla ıhııle~i yapılacaktır. 
'ıtıirl'alesi 15.10.911 çarşamb.ı günü !laat 13 de kışlada İzmir levazım 

l''tı sntınalına komisyonunda y.1pılacaktır. 
lı 3g;h~in edilen 7 aylık hııınınaliye ücreti 2625 lira ve kati temina· 

l lıra 75 kuruştur. 
)11~ !lelclilerin belli iÜn ve 9aatta kati teminatları ile birlilde Komis· 

' lllurncaatları. 
Kuruş 

3 

7 

7 

İzmir Ofise ait anbardan ıahoıil ve tahliye beher 1 

dolu çuval için. 
Alsancak ve Baımabaoe vaiondan tahmil ve tah· ı 
liye beher dolu çuval !çin. 
İıı:mir Of is anbarlarından döküm hammaliyesi be-
her çuval için. 
Basmahane ve Alsanı.!ak 
dikme ve her hangı bir 
i ,in. 

anbarlarında doldurma, 
vl•saite yükleme çuval 

maddeleri motora bo-'.lS v'agonda dökme halinde 

şaltıııa b· her tonu için. 

'-... -- - ... 
~~\4Hl1:l /iJ I J'ı 
~ 'Yerlls .ı Askt-ri Satlnalma Komisyonundan: 

\ t her kilosunun muhaınınen fıyatı l kuruş 50 sım\İm tuıarı 28725 
Jı 'tninatı '.ll~4 lira 1,915,000 kilo lcuru nn:şe odunu alııı:ıcaktır. 

'- l\•tarlı~ı kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. İh.:ıl,.si Keşıuı satına 1 -
S-. 0 ·da yapılacaktır. isteklilerin ml'zkur gün saat 14 kadar 7070 

Al. Ko.ııa müracaatları. 

Ankar• Cezaevi DlrektC>rlUl)Unden 

~~ A.ııkara c~zaevıııiıı 911 yılı ıh• iyaı-1 olan •'il ton kmlın•ş mf'Şe o· 
~ ıı •le on ton mf'şe kömürü açılc ı ksılıme suretıle ihaleye konul· 

-~•ıı. da hteklileriıı teklıf eyledık!eri fıyat haddi iti<lalde gôrülmı>
lı, ldeıı 2490 sayılı knnun mucibince mezkur ıhıle on ıı-ün uzatılmış-
t ~ 

1 
•te~lılf'rın 16.10.941 perşembe günü ıaat 15 de Ankara cuınhu

~1 ıtıuddciumu'llilİIİ mak ... mıııda mütf'Ş"kkil komisyona teminat .ık· 
)'lı Olarak 80 lira :ı2 kuruşluk banka ıııek tubu veya maısaııdıiına 

~· da~ ~~k:·~:yle~i:::.::::·::..:::....... 
J , 0 teterrlk 
't,";-

2 "' Levazm AmlrllOı Setmalma Kumlayonundan: 
~~~·00() metre kaaar boz ,.lbiıclik kuımıı knhve renri olarak 
11,i()tıtılftcıktır. Pııır:arlılda ekliiltmesi 20.10.941 Pazartesi ıünü uat 

'~tı da Toph11nede Lv. Anıirliti satın alma komisyonunda yapıla· 
r,, t, 1'11huıin bedeli 11,250 lira, kati temindı 1617 lira 50 kuruştur. 

Pltrin belli vakitte komisyona fclmeleri. 

._•kert Fabrikalar Umum MUdUrlUAU Satmatma 
Komisyondan: 

• 

Pulanya tezrahı, çakı kütük tılli 0.60 Sm. dir. 
Kalınlık rende tezgi'ıı, çakı kütiık tali : 0.60 Sm. dir. 

Şerit bıçkı tezglhı, kasnak lrnturları 0.70 Sın. dir 
Fırize, makkap, deıire bıçkı tezi:ihı, komple tabla eb'ıulında 
0.8) X 0.95 .Sm. dir. 
!{ende çakı bileme tezgahı, 0.60 Sın. kutr•ında :ıımp:ıra 
loşı ile çalışır ve kayışla sağ ve ıol"' lıarektıt tertibatı ha-

'y vidir. 
1~ ~ ~karıdıı yazılı 5 ndet marargoz tezgahları müstamel olııınk üze-
~ '<Sıı;;~ • L 
1:. ~ rı f tbrıknlnr merkez salınf!!ına koınisyounca ııatın alına::a11;hr. 

tı ıj 
' .. höyle mü~taml'l mıır11rgoz ıe1gnhı bu'unaı.la ı' evsaf şart· 

~ ON C\.KA SA GA l!T!SI 

Vl M. Vekıdleti Satmahna Komisyonundan: 
Keşif bedeli 19Z6 lira olan çatı, kapı ve pencere malzemesi 

açık eksiltme ili!' satın alınacakt ı r. İlk teminatı 144 lira 45 ku uş
tur. Taliplerin tc niııatlnrıyle b r ikte 31 birin .:iteşrin 9 .ı cııma gu 
nü saat 15 le M. M V ckfıleti Satın alma Komisyonuna murac t
ları. 

Dahiliye Veklletinden: ' 
7.10.941 salı güaü sad 15 tc ihalHi yapılmak üzere c!uiltm ~ıe 

konulduğu ilan ebilen 2310 lira k~,if bedeli Vekiletim:zin bmun
tluğu Vilayetler evine ilave ed.lecek yangın tesisatı işine istekli 

çıkmadığmdf\tı 18. 10 941 eum ırtesi günü saat 11 e bırak1lmıştır. 

lshnbLil L~ vazım Amirliği Satanalma Komi ayonundan: 
iki milyon adPt buz mıhı elmacmktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27. J O 941 

pazartesi günü saat 14 de Tophanede lst. Lv. acuirliğı satıııalmn ko
mi yonıında yapılacaktır. N jmun~si kooıısyonda görülür. lsteklileıi.• 
l~klif f•i'!celıderi fiyat ÜZ.!tİnd~n ilk teminatlariyle belli saatte koıniı
yona gelmeleri. 

• * * 
Civata. perçin gupilya alınac.ıkıır. 

ve Tünel lşlet. U. Müd. ilanlarırıa. _______ ... 
E.rzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
~~~~-.-t.----~--~·~~~ 

Bak: lst. Elektrik, Tr mvay 

D. Bayazit Ask eri Satan.al -na Komisyonundan 

evrakı müsbitleriyle ın ıayyeo Z.Jm1nd:ı komisyona ınüraC'aatları 
olunur. 

' 

.carbiyede Yedek Subay Okulu Askeri SaUnalma 
Komisyonundan: 

ili o 

10.10.941 fÜnÜ ihalesi ilin eiılen 20 ton •ad~ y.t~ına talip çık
madığından tekrar pn;ı;arlıkla münakasaya konmuştur. Beher kilosunun 
m.J!ıammerı bedeli 17) kuru7tur. Ev:ıaf v~ hu~usi ş .rtları komisyonda 

Ö ,ıı,.'lili r. İhalesi 18.19.941 cuınart•ııi günü saat 10 da Harbiye Ye· 
u,.k Sub"y o~ulun<la askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin ki.\t'i teminatlarıle ruiiracantları. 

Trabzon Askeri Satm Alma Komisyonundan: 
Açtk eksiltme ile 360) kilo sabon alınacaktır. 
M.ıhammen bed li 2260 lira, ilk teminatı 162 liradır. 
Evsaf kolordunurı S?:arnizonlarında mevcuttur. 
Eksilt me~i 7.lu.941 p ıza•tesi günü saat 10 dadır. 
i~teklilerin b elli gün ve sııatte Trabzon satın alma komisyona mü· 

racaatlan. 

Gelibolu Askerl Sallnalma Komlayonund•n: 
1.400.000 adet e~mck pişırtırıleceklir. Tahmin bedeli 21000 lira 

kati teminatı 3 lSO l i radır. Paznrlık a tk siltmesi 31. 10.941 cuma gün il 
saat H,30 Gelibolu askeri ırntın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin belli vakitte koınisyoııa it lmeleri. 

Marmara ÜsUbahri K . Sabnalma Komlsyenundan 
Ci~si: Kuru fasulye, 20.00U kilo tahmini fiyatı 2!> kuruş 94 santim 

teminatı 778 lira 20 kuruş. 

Cinsi nohut, 20 000 kilo tahmini fıyalı 23 kuru,7 88 santim temi
nat1 716 lira 40 kuruş. 

Cinsi kuru üzüm 10.0)0 kilo tahmini fiya t ı ~3 kuru~ 86 santim 
teminatı 81;8 lira 20 kuruş. 

Kapalı zarfla münakuaya konulan 115 bin kih> sadcyağtna ta. 
lip çıkmadığından pazarlığa konmuştur. Pazarlığı 20. 10. 941 Pa· 
zartesi gürıü saat 11 d~dir .. Muhamınen bedeli 17050) lira,muvak
kat teminatı 9175 liradır. istekliler şartnameyi Komisyonda göre

bilirler. İıteklilel'İıı belli gün ve uatte teklif mektuplariyle Ko· 
misyona wöracaatları. 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda Askeri Satmalnıa 
l<omisyonundan ; 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı yıyecek madde!eri ayrı ~.ırtna· 

1 mede olarak paz.ulıkl:ı l!ksilımeye konulmuştur. 

Kap:ı'ı zarf usulile 8.10.9H günü ihalesi ilan olunan 1000 lon ku

Paz:ırlıkları 15 biıincite,rın 94 l çıuşanıba günü sıra ile saat 14.15.16 

1 
da lzmitte Tersane kapısındnlci komisyon binasında yapılac3ktır. 

Ş.ırtnamelni bPdı:lsız olnr:ık lcomisyond:ın alınabilir. Bu maddeler 
bir veya ayrı ayrı tu liplere ihale olunur. ru fasulyeye talip çıkmadı~ından ayııı mikt:ır kuru fasulye kapalı zarf 

usuliyle lckrar müııakas ya ko3.nuşlur. B"her kilosunun muhammen 
bbdeli 25 kuruştur. Evsaf ve hususi şartları komisyonda görulebilir. 
ihalesi 4.11.941 salı günü saat 13 de Harbiye y dele subay okulunda 
As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Muvakkat teminatı 13750 liradır. ı 
Taliplerin ihale saatinden bir sa:ıt evvel zarflarını komisyona verme- t 

Pazarlığa iştirak edecek laliplerın 2490 sayılı kanunun iste<i i ~i ve· 

sikal.:rırıı ve cinsleri hizaların la yaz1lı teminatlarile birlıkte belli i'İiD 
ve 9aatte komisyona müracaatları. 

(DEVAMI DôRDONCO S~ YFA.DA) ,,,-mim----, 
lilhisariar U: Müdürlüğünden : 

leri. 

* * • 8. 10.941 günü ihalesi İlan t:d ilen 600 lorı yeşil mercim·~ğe ta
lip çıkmadığındnn ayııl miktar mercimek t rkrar knpalı zarf usuliyie 
münakasaya konın111ıur. B ·her kılos11rıun rııuhammen bcdel ı '.l4 kuruş· 
tur. Evsaf ve hususi şartlar komisyonda görulebili r . lh!!lesi 4.11.941 
salı günü sant 11 de yapılacaktır. Muvakkkat teminatı 81:>0 liradır. 1 

Taliplerin kanunen zaıf içine koymak mecburiyetinde bulundukları 

vesikalar ile ıhale saalindeo bir saat ~vvel zıırf arını Harbiyede ye

dt'k subay okulunda As. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

* * * Müteahhit nam ve he ahına b ton pirinç pıızarlıkla satın alı
nacaktır.Beher kilosunun muhammen bedeli 4:> kurıışlur. Evsaf ve hususi 
şurtlar komisyonda görülebilir. lhnle:ıııi 17.10.941 cuma günü saııt l:>de 

Harbiyede yedek snbay okulunda As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

'f alıplerin . kati temınatlarile müracaatları. 

.. _____ an~-----------------------------~ 
1 - Keşif ve şartnameleri mucıbince Çamaltı tuzlası amele "femek

baııeMi inşaatı işi kapalı zarf usulile yapılacıılctır. 

il - Keşif bedeli 14150.71 lıra olup muvakkat teminatı (1061,31) 
liradır. 

lıl - Eksiltme 4.Xl.941 salı günü 9aat 10 da Kabataşlı Leva:ı.ım 
Şub.•mi zde müleşehil Alım Komi yonunda yapılacaktır. 

iV - Ş:ırtnaıne ı;Öıü geçen Şubeden ve lz nir Ankara BAtmiidilr
lüklerinde 71 k.uruş mukabilınde alınabilir. 

V - .t.k:ııltmcyc gır ınek isteyenlerin 15000 liralık bu kabil İnJı• 

ah ınuvnffakiyetle yapmış oldu~larıo.t dair vesika ibraz ederek ihale 
gününden 3 gi.ın evelıne kadcır Umum Müdürlük inşaat Şubeıioden 
ayrıca eksiltmeye iştirak ve~ikıısı alnıaları lazımdır. • * * 6.10.941 günü ihalesi ili.11 edilen '20 ton sade yağı için talip 

çıkmııdıtında tt>krar pa:&arlıkla münakauya konrn112tur. Beher 'kiiosu

ııurı nıuh ırnıuıoıı btdeli 170 kuruştur . E.vsnf ve h·ısusi şullıır koıı.is
yonda lfÖrulobılir. ihalesi 17. 10.9'11 cunıa günü ı.aat 10 dıı yapılacak- • 

tır. Tıı lıplerın kalİ teaıinatlarıle 1-:larbıyeı.ie yedek subay okulunda 
Aı. Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

Vl -- Ebiltm•ye gıreceklerin mühürlü teklif mektııp!aranı, kanuni 
vesika' arını vr.> münakasaya ştiıak v<'ııikasını ihtiva edt"cek olan ka
p 1ı zarf :ırıııı ihale saa inde::ı bir saat evveline kadar adı geçen Ko

misyon Keislil!'ine makbuz mu1<abilinde vermeleri lazımdır. (900'1) 1 ~ 4 

* •,.. 1. 10.9 H günü ihalesi yapılan lOJ ton nohuda teklif edilen 
fiat pahalı görülduiüııden ayııı miktar noh•.tt tettrar pıu;arlıkla müna
kauya konmuştur. Beher kilosunun muhammen bedeli 17 kuruş 50 
SJı:ı:mdi·. E.ı. .. f vr lıu .. usi ~ırı'aı bmi.;o da g-ürü! ... bilir. lh.:ıi ... ı;i 
3.11.'141 pazartesi ıünu uat 10 yapılacaktır. Talıplerin kati leminat
larile Harbiyede yedek subay okulunda komisyona müracaatları. 

Kara Askeri Satınalma Koıntsyonundan: 
Tahminen bir kilosu 28 kurıış 170 ton kııru fasulye çuv.ılhriyle 

birlikte pazarlıkla satın alınacak. Bu miktar fasulye toptan bir talibe 
ihııle edılebilect'j'i g ibi pıırç.1lara bölünert'k de ayrı ayrı kimselere de 
ih3le edilecektir. ev) f kor' un bütü garnizoolsrında mevcuttur. Pazarlı· 
tı 15 birinci teşrin 941 çarşamba guııü saat l de Karsta komisyonumuzun 
bulundufu mahalde yapılacaktır. 'fakarrür eden fiat üzerinden uli 

teminat alınacaktır. isteklilerin kati teminatlarile kaıniıyona müraca· 

atları. 

Erciş Jand ıU"ma Okulu Srıtmal 1'118 K~mlayonundan: 

E.ı ciş Jandarma Okulu Satıııalnıa Komisyonunda okulun 1 ikioci
tt'şrin 941 tarihinden it ;baren bir senelik ihtiyacı olan \'e mulıaınmen 
beddleri kilom on altı kuruştan 171 bin kilo <'kmek yirmi beş ku 
ruştan otu7. bin kilo sığır eti yü:& yirmi kııruştnn noo kilo ın<leyağ'ı 
dört kuru~tan iki yüz bin kilo odun kapalı zarf usuliyle ve muhanı· 
ltlt'n bedelleri kilosu yirmi beş kııruştan on üç bin beş yüz kilo bul
gur kilo'ln 90 kııruşt .• ıı iki bm kilo 'labun kılo~u altmış kuruştan birı 

iki yüz k lo g. z kılosu ellı kııruşıao, b~ş bb aörı yur. kılo pirinç 
kilosu otuz b •ş kunıştan, doıt•ız bin kılo ku rll f sııly.ı kılosu yirmı 

• • * 
1 - Kapalı zarf usulfi ile 4 adet maa makine güverteli çektirme 

, yaptırılacaktır. 

/. - Mu'ıarnl'Jlen bedeli 58.000 lira o lup m ıvakkat teminatı 4150 
liradır. 

.:S - E.:sıltme ::H. lü.YH cum ı gunu saat lU da Kabaıa,tlıl Leva· 
zım Ş~basin de Müte~·k!<:il Alım ı<omısyo ı~:ıda yapılacaktır. 

4 - Şartn:ımelerı ~özü geçen şubede v~ Ankara ile lzmir Bıımü· 
dürlüklerindt'n ı90 kuruş mukabılinde alınabi li r. 

5 - Yalnız makine vaya y ılrıız Ç"ktırme teklifi kabııl edilir. 

6 - Etc~ittıneyc gırecekter mühürlü te~lıf m"ktuı>ları ile kanuni 
vesi kalarını ihtıv:ı e<lecek kapıılı zarflarını ihale sııatindea bir ıaat 

evveline kadar ndı feçeıı kouusyo .ı rıyasetine makouz mukabilinde 
vermel~rı lazımdır. (890b) '.l- 4 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğiinden: 

1 - C iv ata, Perçın, Gupilyıı ve saire gibi muhtelif malzeme mek
tupla teklif İslemek surctılc aatın alınacaktır. 

2 - Muvakkat leıninat l 140,33 liradır. 
3 - Teklıfıerin Levazımdan parası:& tedarik edılecek şartnamesin

deki tarifata uygun olarak 3.1 l.9H l'aurtesi güniı saat 17 ye kadar 
Metro Hanuıın 4 üııeü k.ılıııdaki Levazım Müdürlü~ün,e imza mnkabi-
inde verilmiş olması lazımdır. (916U) 

.,,,. .. ~--
... - • * • ' 

~h b rne1kar komıııyondsn alnrnk ellcriııdl' şı:ırtıııını<'yr UY!!•'" te7.· 
\, A.liluııanl:ırın mufaıısal tef liflerıni en gP.Ç 2).1 O 9-1 t akşamına ka- 1 

~~erj Fnbrıknlar Umum Müdürlüğüne vermeltri. l kuruştan dört bin kilo ııPr'""imek kılc>.su otuz kuruşıa .. , dört bin kılo 

nohut ltılosu sekız kuruş tan, altı yüz kile kuru soğan kılosu kırk ku· 

rıı,tan ıkı bin beş yuz itılo kuru üzüm kılo<ıu sekız kuru,tan, altı bin 

kilo patates kilosu alhnıı kuruştan, bin sekız yiız kilo şehrıye kilosu 
y~tmiş kuruştan bın theş yüz kilo şcKn kilosu (120) 
yiiz yirmi kuruştan, bııı iki yüz kılo ı.eytinyağı kılosu dokuz ku· 

Unkapaı ında Haraççı Ka amehmet mahallesınin Cemaleddin soka· 
~ıııd:ı 5/1·5-J-1-35 numaralı dükk5nın hedim ve hıhassül edecek an
kazınırı 5alışı açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 1430 lira 
ve: ilk teminatı 107 lira '25 kuıuştur. Şartııameıi Zo.bıt ve Muamelat 
Müdürluğ!i Kaleminde görülebi 1ir. lhale 27.10 94 l Pazartesi günü sa
at 14 de Daimi Encümend" y.ıpılacakıır. Talihlerin ilk teminat mak
buz ''eya mı.-ktu pl a rile ihale güııü muayyen saatte üaiıni Encümende 

Ankara l!elediyes'nden · 
ı. aSu işleri iki numaralı hizınet arabaııırıırı ta·niri ~şi 15 gün ınuddeı

i11 cksiltmt'ye iwnulmuştur. 
111h•!lltııen bedeli 2100 liradır. 
Ş lllınatı 1~7 lira 5) kuruştur. 

1llt~ı~ttııaınesini görmek htiyeıılerin her gün eucü nen kal(mİııe ve 
llıQıe 11 'riıı de 28.10 1941 salı günii saat 10.30 da bdediyc dairesinde 

1' kkıl encümt ne müracaatları. 

ruşlan, elli bin kilo a•pa kilosu üç kuruştan. yirıni beş bin kılo sa
mnn kil osu uç kuruştan, otuz yedi bin kılo kuru ot açık eksiltme su
reliyle ıııüııakaı.ay.ı k.mulmuştur. 

İhalesi teklıf olunacak fıyatlar haddi layıkında görüldü~ü takdirde 

! 2490 sayılı kanun hökuınlerin~ levfıkıuı '27 bırinciteşrin 941 günü ııaat 
9 ela Ercio J. ÜKul satınalma komiıyonunda yapılacaktır. Taliplerin i . 

bulunma ları. (9052) 

lıntiyaı. Sahibi ve Ynzı işleri Direktörü: ISMAIL GiRiT 

81J1ldıtı v•rı "llU••k•N M•tl•••at.. lıtHbal 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui • 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Priıı: Caution. Lieux d'adjudication et du 

Jours Heuras estimatif provisoire Cahier des Cbarge! 

Adjudications au Rabais 

Cen•kuctlon•-lleperalion-Trav. Publlcs·Mat6riel de Construclio~·Cartographle 
Con<ıtr. conduit d' eau avec buse a Kırklareli, Publique 666 84 50 10 Vilayet Kırklareli 14-10-41 15 -

Cumhuriyet cad. 
Repar. des zincs cies ııaillies de l'hôp. (aj.) 
lnstall. eau a Kadirli pr. l'arrosage des jardins 
Repar. route entre Bandırma et Gönen (aj) 

• prefeoture port Bandırma 
> konak 2ouve memen tal Nahiye Bigadiç 

Achevement constr. biiıisse ecole prim. a Sorgun 
Repar. chauasee sur ıoule lzmir-Bergama: 3900 m. 
Achevement constr. batisse diı.pansairo Silivri (aj) 
Rtpar. bitisae port Sılivri 
Dreuement plan restauration ville Bozüyük 
Conı.tr. re!ectoire pr. ouvriera i la saline de 

Çamaltı (Cah~ eh. 71 P.) 
Repar. bitısse ı!cole prim. Cumhuriyet 
Constr. batiase ecole 

Publique 

Publique 
) 

• 
Pli cacb. 
Publique 
Gre a ıre 

Pli cacb. 

Pli cach. 

600 -
937C 43 
3678 20 

486 63 
2000 -
3500 -

29593 -
3718 i'9 

494 24 
3650 -

14150 71 

3810 52 
20541 77 

E16ctrlclte·Gaz-Chauffage Central (lnstallatlon et Mat6rlel 

Vilayet Adana 
702 78 Municipalite Kadirli 
276 - Vilayet Balıke!İr 
36 50 a 

2220 -
278 91 

38 -

Defterdarat Balıkesir 
Vilayet Adana 
Vilayet İzınir 
Coın. Perm. Municip. 
Dir. Trav. Pub. lst. 

'J.74 - Municip. Bozüyük 

İstanbul 

1061 31 C. A. Econ. Menop. Kabatache 

296 - Oir. Trav. Pub. Sivas 
1541 - • 

16-10-41 
16-10-41 
17-10-41 
17-10-41 
14-10-41 
19-ıo-41 

3-11-41 
27-10·41 
16-10-41 
10-11-41 
4-11-41 

15 -
14 -
15 -
15 -
fS -
15 -
11 -
14 -
15 -
15 -
10 -

27-10·4L 15 -
31-10-41 15 -

Vase de calopile: 2000 p. Pli cach. 1600 - 120 _ ı ere Exploit. Ch. Fer Etat H. paşa 31-10-41 15 30 

Hablllement - Chauaaurea - Tlssue - Culrs 
Tablier: l:>O p. • habits: 50 p. - bottines: 50 paires, • Publique 

chaussetıes noires et loni'ues: 200 paireı 
Bottines: 32 paires 
Coııfection d'babits: 32 complets 

la paire 13 
124:> -

Bol-. de Censtnacticm. Planches, Charpente 
Traveues en be.is de betre pr. pont: 20000 p. Pli cach. 

lıt• ••1-c:ıı · (tıeıs<nerıt -
'f rav. char2ement et declaarıemımt 
Trav. chargement et dcchargement 

Dechargement 

Divera tranıports: 300 t. 
Traoıport effeh: 3000 t. 

Cowıbu5tible - Carburant • Hulle• 
Bois: 648 t. (aj) 
Charbon lavemarin: 400 t. 

) , 3430 t. 
Petrole: 55 t. 
Boiı: 900 t. 

Dlvers 
Cloas pr. ıtace: 2000000 p. 
Boulons, rivets, goupilles ete. 

Pr o v i • i o n s 
Savon: 3600 k. 

• 24 t. 
Bıe concasıe: 96 t. 
Foin: 480 t. - paille: 330 t. 
Paille: 500!>30 k. (aj) 

Haricots nrts: 4 t. - aubergine: 14 t. - coarres: 
10 t. • tomates: 8 t - oirnooı: 75 t. • poivre 
vert: 1, l t. 

Viande de boeuf: 15 t. • id de mouton: 1.9 t. 
Beurre fondau: 1.1 t. 
V iande de mouton: 5 t 
Lait: 13.5 t. 
Sucre carre: 2 t. 
Riz de Tosya: 3 t. 
Ble concuse: 5 t. 
Raiıin ıec: 300 le 
Poia·chiche: 600 k. 
Haricots ıecs: 1 t .. 
"Pain: 21 t. 
Pomme d~ terre: 15 t. 
Poivre ıouge: 500 k. 
Bew:re: 20 t. (aj) 

Poiı-chiche: 250 t. (aj) 
Cuisson pain: 1400000 p. 
Viande de mouton: 482<> Ic .. 
Piıtacbc.:: 314 k. - raisin aea • p~'tites rraiaes: 630 k; 
Beure: 25 ı. 

Viande de boeuf: 200 t 
Paille: 800 t. 
Foin: 1200 t.. 
PaiJle: 365 ~. 
fUiı.iJı. Ma: 10 {',, 

Publique 
Gre a gre 

.. 
> 

Gre a gr6 
) 

.. 
Pli cacb. 
Gre a gre 

Gre a~re 

Publique 
Pn ca4:h. 
Gre a gre 

, 

> 

'.I 

Publiqne 

• 

> 

> 

• 
• 
> 

• 
Gre a 11 re 

• 
:t 

Gre a gre 

• 
> 

) 

• 

> 

• 

Publique 

180000 -

~625 

30000 -
4500 - . 

6240 ~ 
53508 -

le le. O 31 

2160 -
12720 -
21120 -

le k. 1 60 
le k. O 33 
le le. O 14 
le k. O 52 
le k. O 45 
le k. O 15 
le le. O 30 
le k. O 09 
le le. O tı 75 
le k. O 09 75 

le k 1 75 

le k O 17 50 
3150 -

38392 -
5'.l720 -
26560 -
67:.!00 -
14600 -

le k, O 53 88 

Pivera provisions et combustible 
8eurre: 115 t. (aj) Gri a ır6 170500 -

90 - air. ValwuI Manisa 15-10-41 14 -

31 20 Municip. Adana 
93 (>0 > 

21-10-41 15 -
21-10-41 15 -

10250 - Ad. Gen. Ch. Fer E.tat Ank. Bur. 3-11-41 15 30 
Exp. Haydarpaı• 

Oflice Cerealu Adana 
393 75 Com. Aclı. lntend. Milit. İzmir 

4500 - Com. Ach. Milit. Erı:urum 
675 - C. A. Milit. Çanakkale 

Com. Ach. Milit. Söke 
936 - Com. A. Command. Mil. lat. Fındıklı 

7851 - ) 
1279 - Cem. Ach. Milit. Erzurum 

~om. Ach. Milit. Ba9aeılti 

Com. Ach. [ntend. Mil. Tophane 
1140 33 0ir. Gen. faploit. Electr. T. T. lst. 

162 - Com. Ach. Milit. Trabaon 
954 - > 

3168 - Com. Ach. Milit. Erzurum 
Com. Ach. Mılit. Hoşdere 
Com. Ach. Milit. Söke 
€om. Ach. Milit. Borneva 

144 - Vilayet Çorum 
163 - • 
141 65 
78 -

101 -
29 38 

6 75 
4 50 

17 -
153 56 

" 
" 
:o 

• 
1' 

) 

) 

> 

Com. Milit. Babaeski 

• 
Com. Ach. Milıt. a l'Ecole des OH. 

de Reserve a Harbiye 
) 

20-10-41 
15·10·41 
17-i0-41 
16-10-41 

22-10-41 
17-10-41 
17-10-41 
31-10·4l 
27-10·41 

27-10-41 

3·11·41 

21-10-41 
27-10-41 
20-10-41 
21-10-41 
24-10-41 
15-10 41 

15-10-41 
20-10-41 
20-10-41 
20·10·41 
20-10-41 
20-10-41 
20-10-41 
20-10-41 
20-10-41 
20-10-41 
20-10-41 

1-11-41 
28-10-41 
18-10-41 

16-10-41 
Com. Acb. Milit. Gelibolu 31-10·41 
Com. Acb. Milit. Kırklareli lo-10·41 

> 16-10-41 

2880 - Com. Ac:h. Milit. l"lahiye 3-11-41 
3886 - ) 3-11-41 
1992 - • 4-11-41 
4610 - , 4-11-41 
1095 - Com. Ach. Milit. Çorlu 20-10-41 
808 20 C. A. Milit. a i'Ecole des Officiers 1~-10-41 

9875 

de Re~erve a Harbiye 
C. A. Ecole Gendarmerie Erciş 
Com. Ach. Milit. Bayazıt 

27-10-41 
~0-10-41 

13 -
9 30 

16 -

ıl -
10 30 
11 -
15 -
16 -

14 -
17 -

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

14 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
1:> -
l:> -
15 -
15 -
15 -
10 -
10 -
10 -

15 JO 
14 30 
16 -
15 -
14 -
16 -
14 -
16 -
16 -
16 -

9 -
11 -

1 

""" ~w---------------------

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Söke Askerl Satınalma Komlayonuncl•11~ 
24.9.941 tarihinde ihalesi yapılacak olan 500530 kilo ti_. 

man kapah zarf usulü ile eksiltmesi ilan edilmesine ra2'111~;,
madığından ~crnunda pazarlıkla mubayaa edilmek üzere ı~ 
ma günü saat on bire kadar bir ay müddetle askıya alıP ~ 

Taliplerin lzmir Levazım Amirliği ile Söke Askeri Satl ~ 
misyonlarında mevcut evvelce gönderilen şartnameler dı~ 
birinciteşrin 941 cuma günü saat on bire kadar Söke Ask 
ma Komısyonuna müracaatları ilan olunur. 

.... ~ 
Harbiyede Yedek Subay Okulunda ,,. 

Satlnalma Komlsronundan : 

Kap.ılı zarf usulile 7 . 10.9-H de ihalesi i.aıı edilen 250 ~~ 
da teklif oiunan fıat pahıılt görüldüğ'ünden ayni mıkıar nO ,U 
lıkla münakasaya konın uştur. Beher kilosunun muhamıuen bed 
rnş 50 santimdir. Evsaf ve hususi şartlaı ı komiıyoncia gö~ 
halesi 16. 10.9-H perşembe günü saat 15,'.jO da Harbıye '{ I fi 
Q .. ulunda askeri ııatınalma komisyonunda yapılacaktır. Ta •P' 
teminatlarile müracaatları. 

Hadımköy Askeri Sabnalma Komisron&.111..,-

lııi kalem 8000 kilo sade yağı a\ınacalthr. Taliplerin 
kati teminatlrile 15. 10.941 çarşamba günü saat 11 de 
askeri sahnalma komisyonunna gelmeleri. Evsaf ve şutnıa...,,. 
yonda görülebilir. 

Ankara Levazım Amlrllğl Sallnalma Koml•f ._ 
120.000 kilo nohut alınacaktı_r .. ~a~lı zarfla eksil.tıneti ..,ıl' 

günü saat 15 de Ankar.ıda Lv. amırlığı sahnalma.komısyoP , 
Jacakhr. Tahmin b~deli 'l2,8t)J lira ilk teminatı 1710 li~ad~ 
ve şertnamesi kornisyonda görülür. Taliplerın kanuni vesık• 
lif mektuplarını ihale saatinden bır saat evvel komiıyoıı• " 

Band1rma Askeri Satın Alma Komlayonund.,.' 

35000 kilo sığır eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
pazartesi ıünü !aat 16 da Bandırmada Askeri Sahnalına " 81 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 1:>750 lira ilk teminatı 11 
kuruştur. Taliplerin 1'a .ıuni vesikalarile teklif mektu,..larıol 

tind'n bir saat evvel Komısyona vermeleri. 

Marınar a Üssü Bahri Komut•nlllı Satın••-' 
K.omlsronundan : 

Tahmin fiah TerJIİ~ 
Cinsi Kilosu Kuruı Sn. Lir• ~ 

Kuru faıulye 50.000 2~ 94 ı94~ rJ 
Nohut 60.000 :.t3 88 2149 t) 
Kuru üzüm 25.000 53 88 20~ 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı üç ka\em yiyecek aı• 
n şartnamede olnralt pazarlıkla ekıilı meye konulmuştur . 

Pazarlıkları 15.10.94 l çarşamba günü saat 14, 15, 16 d• 
Tersrın,. kapmndaki komisyon binasında yapılacaktır. / 

Şnrtnameleri bede"lsiz olarak ko'llisyondan alınır. Bu Ol 

veya ayn ayrı taliplere ihale edilebı lir. 

Pazarlığa iştırak r:decek isteklilerin H90 s:ıyıh kanuo00J 
ve~ıkıtlarını ve hizalarında gösterılaıı temiııatlariyle birlikte 
ve aaatte komiayoııa müracaatları. 

Bornova Askeri Satanalma Komlayonund•" 
Muhtelif birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve mikt•rl"' 

olan madd ler pazarlt!kla satın almacalctır. ~ 

lbale 15.10.941 çarşamba gunü saat 14 te Bornova Satı 
misyonunda yapılacaktır. 

T:ıliplerin yeni sene ticaret ve-Jikalıın ve teminatlarif1' 
komisyona müracaatleri. 

Alınacak maddelere ait şartnameler Bornova Satınal111• 
nunda görülür. 

Sebıeler Mikdarı 

Etler 

4000 
14000 
10000 
8000 
7500 
1100 

15000 
1900 

Cinsi 

Taz" fasulya 
Patlıcan 

Kabak 
Domatr:s 
Kuru soğan 
Yt'şil bıber 

Keı>İlmiş sığır eti 
Koyun ~ti 

,.: 
Ardahan Askerl Satın ima Ko '"' syonund .. dl' 

Kapıılı zarf usul ile ikin ~i eksiltmesinde talibi ç1kmadıl111 ;J 
kilo sabun pazarhkl" alınacaktır. Tahmin bede:i 18000 li''.,tt' 
minat L700 liradır. Evsaf korun bütün ıarnizonlannda aıc:: 

Pazarlık günü 24. 10. 9-H cu ı ı a günü saat 9 da Ko· _.,. 
calr.hr. isteklilerin belli gün ve saatte kati tcminatlariyle ~o 
müracaatları. 


