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Cinai Şekli Müracaat yeri Günü Snal 
Mubam. bed. Teminat 

A) MUnakasalar 
ın,aat, Tamirat, Nafıa itleri, Malzeme, Harita 

Jandarma subay okulu arkuındaki gedikli erbaş o- kapalı z. 
kulu için yap. yüzer erHk iki portatif baraka 
ile 15 heli ioş. (tart. 2 l.) 

Tuz barı tamiri paz. 
Bina inş. paz. 

39746 02 

547 91 
10520 24 

2980 95 Nafıa Vekaleti 

Ank. İnhisarlar Saşmüd. 
1578 04 Marırara Üssü Bahri Komut. SAK 

6·11-41 

20-10·41 
20-10--H 

15 -

16 -
14 -

1 

Elektrik Havagazı·Kalorlfer (Te•lsata ve Malzemesi) 

Elektrik. yeraltı kablosu: ~ kalem paz. 
Voltaj nizımı: 6 ad. > 

Kablo manşonu döktürülmesi 440 m: 50 ad.-520 m: 
50 ad. 

Mensucat, Elbl••· Kundura Çama,.,, • •· 

pekli kumaş: 13000 m. 
Kumaş: 320 m. (temd.) 
D. tipi çamaşırlık bez: 90000 m. {şart. 257 kr.) 
Lacivert beı:: 62000 m. 

kapalı z. 

pu. 
> 

r, cl:ll)a, t,Uro ve ev e.şyası, Mufamba Hahv.s. 

Yol halısı: 105 m. 

Keı este, Tahta ve sarel 

Kiremit altı tahtası: 40 m3 

aç. eks. 

L\ et.ı&ı~Eıt, Een.ıin, ile.kine ,-eOlerı 

Meşe odunu: 1900 t. 

y, •• 

İaşe odunu: 300 t.-teshin oduau: 100 t. 
kapalı z. 

Uteferrlk 

Galvacizli uçtan soba borusu: 1000 ad. par:. 
Yem torbası: 5000 ad.·çul: 100 ad.-ip yular: 5000 kapalı z. 

ad.-keçeli belleme: 3UCO ad.-kıl kolan: 5000 ad. 
-tula halatı: 100 ad.-urgan: 2000 ad. 

Bakır semaver: 5 ad. paı:. 

Dökme ıı.oba: 25) ad.-ıoba borusu: 3025 ad.-uç so· • 
ba boruıı.u: 7()0 ad.-din~k: ~00 ad.-soba tahtası: 
55 ad.-maşa: 55 ad.-kürek: 5) ad.-manıal: 46 
ad.·kor kovası: 5 ad.·soba direği: 250 ad.·saç 
manıal: 20 ad.-ıüogülük: 1000 ad. 

Kurşun: 20U·4(0 t. (şart. 13 1.) • 
İşletme, tamir mutderrika v. ı. malzeme: 32 kalem aç. eks. 
Demir saç ve t~l: 3 kalem {şart. 133 kr.) 
Koşum hayvanı: 2 baş 
Kot bağı pasif korunma ~kipleri için: 4900 ad. 
İplik Sınger dikiı makinesinde dikişe elverişli 

, paz. 

paz. 

Patinaj zınciri: 384 çift paz. 
Elbise kof:Çası büyük: 300000 ad.·küçük: 300000 ad. > 

~ lraek, 2ehlre, lt, Sebze, v. •· 

Zeytlcyağı: 3.5 t. 
Sabun: 5 t. 

aç. eks. 
> 

> 

• 
" 

kapalı z. 

134ı2 70 
3465 

2240 -
m O 27 

39990 -

1796 -

2013 41 M. M. V. Hava SAK 
519 75 , 

- - Ank. Elektrik T. A. Ş. 

Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
lô8 - Polis Enstitüsü Müd. Ank. 

7630 - M. M. Vekaleti SAK 
5998 50 Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 

134 64 Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Ank. 

- - Bakırköy Merkez Komut. 

21-10-41 10 -
21-10-41 10 3lJ 

21·10-41e kadı" 

3-11-41 
18-10·41 
20- 10-41 
27-10·41 

5-11-41 

14 
11 --· 
11 -. 

:: ~j 
18-10·41 10 -

k. O 03 75 5343 75 Bilecik Ask. SAK 8-11-41 
31-10-41 

9-
14 30 6000 - 450 - Safranbolu J. Okulu SAK 

40050 -

260000 -
4009 25 

26500 -

784 -

8730 5g 

3850 -
2750 -
27~0 -
1750 -
1610 -

Ank. Lvı:. SAK 
3003 75 Merzifon Ask. SAK 

lzmir Lvz. SAK 

17-10-41 14 -
3-11-41 

17-10-41 
17-10-41 

10 -
14 -

28300 ~ Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 31-10-41 15 -
300 69 !st. Liman Sahıl Sıhhiye Mrk. SAK 4-11-41 14 30 

3975 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 3-11·41 14 :50 
Şişlide İnhisarlar Bira Fabrikası Mtd. - -1 

58 - lıt. Belediyesi 3-11-41 14 -
lst. Ak. Fabrikalar SAK Sa 1ipazar her gün 1 

1309 60 l~t. Komut. SAK fındıklı 27-10-41 11 -
- - Topbane Lv SAK 31-10·41 15 -

288 7~ Safranbolu J. Okulu SAK 27.10-H 14 3j 
281 25 • U-10·41 14 30 l 
206 25 • 27-10-41 14 30 
131 25 • 27-10-41 14 30 
120 75 > 27-10-41 \4 30 

1425 - , 31-10·41 14 30 

17 Ririrıci TtpİD 1941 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malı.) 

lstanbul KomutanhQı Satmalma Komisyonundıııl'I : 
Haydarp:ışa hastahanesinde yapılacak havalnndırıııa tesisiı1İl1 P'" 

zarlıkla ihalesi 18.10.941 c·umartesi günü saat 10 da yapılacaktır·. 
Şartnamesi her gün koıuısyonda ı-örülebilir. Keşıf bedeli 1218 lır 

80 kuruş olup kati teminatı 18l lira S2 kuru~tur. İstoklilerio bel 
gün ve saatte Fındıklıda satın alınl\ k~ı:nisyonuna gelrııelori. 

Deniz Levazım atınaim Komisyonun~ h : olt 
1 adet Dizel dinamo gurubu 65: 71J berıir kuvvQUode 220 " 

luk veya 50 beygır kuvvetinde 110 voltluk. 
8 

Yukarıda cins ve mıktan yazılı gurup pazıırlık.ln almaoaktır· , 
gurubu verebilecek isteklıJerin ııcele komııyona ruuracaatla diğer 9~ :uf ve şartlan ogrenmelerı ve en geç tekliflerini .lU 1. Teşrııı 

. k k .ı K d . ıJJeıcı pazarteıı a şamına auar a~ımpaşu a bulunan komısyona ver 

T 

Mensucat-flbıse-Kunaura-Çamaşır v. ~. 

D. D. Yollar1 5 ci ıştetme MUdür~UjUnden: 'd 
hletmemiz mıııtakaıı memur ve .uüstahJemini içio kuaııf' l 1': 

remiz tarafmuan verilmek, astar, tela, düğme, ve alameti f~~ t 
ları müteahhide ait oımak üzere diktirilecek olan takr~ben 62 tı 
kım yakası açık ve kapalı elbise 1~6 palte ve 210 adet kasltt r 
dikiş işı şartname ve mukilVelename projesi aıL&cibince kapalı t> 

uaulile ek11iltmeye kouulmuştnr. l df 
Eksiltme 3 l.10. 941 tarihioae rnüsadif cuma güı\ii ıaat 1 

Malatyada :> inci işletme binasında yapılac~ktır. 
Muhammen bedeli ~514 lıra 50 kuruştur. 
Muvakkat teminat 713 lira :>9 kuruştur. ,ıı ı 
Taliplerin bı:lediye veya ticaret odaıarından aıacakJıırı 5 ıııf 

vesikaları ve muvakkat temi.uta aıt nıaKaııL veyoi banka rıı~ 1,~ 
bu ile 2-t~J sayıh kaıı~nu,ı tarifatı daıreirnde inzar eJecekJer• ft 

lif ınektuplarıyle 01ruıece tayın e.:iileıı inde saatuden bır saate 0 

liue kadar Malatya :> inci lşıe~me artırma ve eksıltrne f(oııı1'~J 
Rciıliğine verm!leri vey.ı ~önJerm~lerı lazıaıdu. Pvıotadıı 0111 

gecikmeler kabul edilwi:z. 
Bu işe aıt şartoaın~ ve mJkav-eleua.ne 

kale ,uhdea ve uıy.ıro .l.<ır, c..l.iıı,r, . ~ ""· 
iıteklilcre parasız verili ı·. 

• 1 • . • işletıJld proje erı :> ıocı rı 

i.ı Jgı J, iı tasyonlır• 

O. O. Yolları işletme Uınum UdürlüğUnden: ,4 

Muhammen bedelı 7:> bın lıra olan 11 bın adedı ıuluııı l)U~ • 
di caltt:~ v~ puotoloııdaıı ıoaret takını olrnak uzere ceınan ı250 p.rı~' 
işçi elbı:.e:.ı 4. U.941 salı günü sa.ıt b de kap.t lı zarf usatıle 
rada idare binasında satıa nlınııcaktır. . ~ 

Bu işe ~irmek istiyenlerrn 5 bın liralık muvetkKat teminat ıle~şd 
nunun tayın ettığı vesıkcaları Vd teklıfterıni aynı lı!Ull ıaat l·~ e 
komisyon reishğine verınelerı ıa:Lımdır. ri 

~ilrtnaıneler 200 kuruşa Aokaııı-Hayd<ırpaşa va l:ı.mır vezııele 
satıırnııktaoır. 

is tat? bul GümrUklbri BaşmUdürİUğün deıı 
Açık ek:.ıltmesi ılan olunan 302 takım ·olcıı elbıse ve ka5kel1' 

le:.inin W.10.9-H paıa. teıı itloü SJat 11 ;,Jc y.ıpılacağ'ı ılan oııııı 

. d'" Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı Müesaesesıf1 S 
Müessesemız mağazalarının ıhtiyacı için muhtelif cinslerde le 

metre ipekli kumaşın satın alınması kapalı zarf usulile eksillıtı.ef \1 
muştur. Eksiltme 3.11.941 pazartesi günü saat 14 de Bırınc• 
hanındakı ınüeuMe mu<luriyetınde yapı lacaktır. ,-' 

Ek.iltmeye ıştirak edecek tuccar ve fabrıkatörlerin şartıı 
almak üzere muessesemiı: müdüriyetine müracaı.t etmeleri jlaıı 0 

Toz şeker: 5 t. 
Makarna: 3.5 t. 
Nohut: 7 t. 
Sadeyatı: 10 t. 
Bulıur: 30 t. 
K. fasulye: 20 t. 
Pirinç: 11 t. 

> 

• 

19000 -
7800 -
5500 -
5l70 -

5"5 - > 31-10-41 14 30 
420 - • 31-10-41 14 30 e=~~~~~~-~-~~~~:!!·~'I!!:!!'!:~=:!'!~~~~~ 

K. fasulye: 240 t. 
Pirinç: 100 t. 
Bulgur: 213 t. 
Mercimek: 80 t. 
Sadeya2'ı: 80 t. 
·Zeytin yağı: 70 t. 
Nohut: 146 t. 
Toz ıeker: 67 t. 
Makarna 
Mercimek: 120 t. 
Bulıur: 255 t. 
Sabun: 1 t. 
Sıtır eti: 1~0 t. 
Ekmek pişirilmesi: 1400000 ad. 
Pirina ya2'ı: 100 t. 

Sadeyatı: 15 t. 
• 15 t. 

Koyun eti: 16 t. 
K. ıotan: 1761~0 k, 
Pirinç: 15 t. 
Limon: 47900 ad. 
Arap tabunu 45 t, 
Sadeyağı: 100 t. (tart. 850 kr.) 
Pirinç: 50 t. 
Sadeyağı: 20 t. 
Koyun eti: 250 t, 
Keçi eti: 250 t. 
Sıtır eti: 250 t. 
K. ot: 953. 7 t. 

> 

• 

• 
• 
> 
> 

" 
pu. 

• 
• 
kapalı z. 
paz. 
kapalı ı;. 

• 
> 

paz. 
> 

paz. 
hapalı z. 

• 
• 
> 

• 
• 
• 

Zeytin tanesi: 2 t.· şehriye: 2 t.- beyaz peynir: 2 t. pat. 
Sadeyatı: 3 t. > 

Sade yağı: 2 t. aç. eks. 
Zeytin yatı: 3 t. paz. 

(B Müzayedeler 
Hane enası aç. art. 

Gilbre: 30 araba paz. 

k o 24 
k o 50 
k o 22 
k o 25 
k 1 58 
k o 85 
k o 13 
k o 49 

1000 -
28800 -
38250 -

36000 -
20000 -
34000 _: 

8806 -

beb. O 04 
29250 -

170000 -
k. o 47 50 
k. 1 43 50 
lr. o 33 75 
le. o 28 
k. o 25 
k. o 05 25 

3600 -
2900 -

387 75 > 31-10-41 14 30 
4130 - Balık.esir Ask. SAK 4·11-41 16 -
3750 - • 4-11-41 16 -
3514 50 > 4-11-41 16 -
1500 - > 4-11-41 16 -
7570 - • 4-11-41 16 -
4225 - > 4-11-41 16 -
1423 50 > 4-11-41 16 -
2462 25 • 4-11-41 16 -

2161 -
2869 -

Aok. Lvz. SAK 17-lO··U 10 -
) 21-10-41 14 -

> 21-10-41 15 30 
Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ack. 20·10-41 15 -

2700 - Bodrum Ask. SAK 24-10·41 13 -
Gelibolu Ask. SAK 31-10:41 15 

?550 - D. D. Yolları Ank. ve H. Paşa 31·10-41 15 -

1912 50 
1912 50 
810 -
660 75 

Sevk Şefliti 
Eskiş~hir Ask. SAK 

• 
> 

Kırklareli Mrk. Komut. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

143 70 • 
4387 50 Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 
9750 - Ank. Lvz. SAK 
1781 25 Bilecikte Ask. SAK 
2151 50 
6328 12 
5250 -
4687 50 
5755 19 

270 -
405 -

ıt 

> 

> 

Yalova 1 an Oteli Ask. SAK 
Çorlu Ask. SAK 
Manisa A!lk. SAK 
Çanak. Ask. SAK 

11-11-41 11 -
11-11-41 15 -
12-10·41 11 30 
1-ıl-il 10 -

10-10.41 ıs ıs 

31·10-41 14. 30 
31-10-41 14 -

4·11·41 
5-11-41 
6-11-41 
7·11-41 

11 
11 
14 
9 

7-11-41 10 -
7-11-41 11 -
8·11-41 ı 1 -

17-10-41 16 -
18-10-·H 
20-10-41 
20-10-41 

il -
16 -
10 -

lst. 4 en İcra Mem. Galatadı Nl'.C· '.l7-1Q-41 9 -
catibey Cad. Parmakapı Sok. No. 21 

Jıt. Kom. SAK fındıklı 21-10.41 11 30 

Kereste, Tahta ve saird 
d"" Bakırköv Merkez K. S11tınalma Komisyonurı e 

Birlıkler inşaatı ihtiyacı için şartoame~i mucibince 40 ~el;( 
kabı kıreınıt altı tahtası alıoacaKlır. lhlnrköyunde tesliıni ıaı:'ıııe 
işbu tahtaların munakausı 18.lU.941 sJat lJ da 13aKırko>' 
komutanlığıııda yapılacaktır. Talip olanların müracaatlari. 

Nakliyat-Yükleme-Boş&ltına 

D. O. Yollar1 işletme U. MüdürıUğUndeıt: 
Eskişehir deposuna b ir sene zarfında gelecek olan tahrniııe~ll 

ton kömürün tahmil ve tahliye ışı kap ıılı zıırf usulıle d•
11 

konmuştur. 

Miıteabhit emrine eleklrikle nıüteharrık bir vinç veriloıe~<;ıı' 
beher ton koınüı üıı tııhıııİi licr •ti 17. ), •ahlı ye ücreti 15 kı>'11 ' 

Muvakkat temınot 731 lira 25 kuruştur. Jl 
Eksiltme 3.11.9H tarihine ınüsadıf pazartesi günü ı;aat 11 ı 

Paşada 1. İşletme komisyonu uda yapılacaktır. 1steklileriıı ıll ~ 
gün ve saatte hazır bulunmaları ve zarflarını saat 10 a kıı.0•' 
yona vermiş olmııları lazımdır, 

eııJI 
Fazla izahat ve şartname istiyeııler işletmeye müracaat 

Mahrukat, 8anzin, Ma.<ı.u tdJ l.Hı 

KUçUk Çekmece Civarsnd A.vcalar KöyUnd0
"

1 

Askeri" Sa m ima Komisyonundan : 
Aşağıda yaulı ınevaddın kapalı zarfla eksiltmeleri biııılıı~ 

zıh gün ve ve 'aııtlerde Küçükç .. kmece civa rında avcılar ~ 1 

askeı i sotınalına komisyonunda yapılacıık tır. Taliplerin ı.a1111" 
k ıılari le teklif m~ktuplarını ihale ı.a .. ıııden bir saat evvel "

0 

vermderi. Evsaf ve ş:ırtname lf" ~İ korni~yonda görülür. I 
il"' Cinsi 

Ot 
Saman 
Odun 
Kok kömürü 

Miktarı Tutarı Teminatı ihale f 
ton lira lira 

2300 137.500 10.310.25 
13900 57.000 4.175 
2000 40.000 3.000 
350 8.603 645..ı2 
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e kVan Askeri Satan Alma Komlsyanunclan : 
t: eı ihtiyacı için beher kilosuna 50 kuruş tahmin edilen lO'JO 

'•ııı ı Ya~ı açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 5GO lira 
rıı 11

•:
1 ~38 liradır. E.v.saf ve şartnameıi satıı.ınlma komisyonunda 

l toru)ebilir. ihalesi 20.10.941 pazartesi 2'ilnü Sllat 15 yapıla· 
~o steklilerin belli gün ve :.aatte teminatlarile birli kte sahnnlma 

lltında hazır bulunmaları lazımdır. 

•' 
' ~erkez ihtiyacı için beher kilosuna 50 kuroş tahmin Pdilrn 

1 stıf~ gaz yağı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhammen 
llııı bııı lira olup ilk teıninah 375 liradır. E.vsaf ve şartnamesi 

l, kocnisyonunda her gün görülebilir. 

11:•• 2!. t0.941 çarşamba günü saat 15 de Van da satın alma ko· 
~ıfllda Yapılacaktır. istekliler belli gün ve saatten bır saat ön· 
, llıektuplaıını komisyona vermeleri ve hazır bulunm ları la-

(]
6
..,llüla Askeri Satlnalma Komtsyonundan: 

1 
loıı odun alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 18.10.941 cumar· 

1,~•t. 10 ((il Mıığlada aslı::eri saııııalma komi:.yonunda yapıla .. ak
~ :•ın bedeli 21.760 lira kati teminatı 3414 liradır. Taliplerin 

ıtıe komi~yona gelmeleri. 

u9.t Malatya Beledite Riyasetinden 
1 1' •rihinde açık eksiltme bUretile ihale olunmak üzere ek

~ lllilddeti on gün uzatılan Helediyeye lüzumu olan (/5) ton 
'dlalip zuhur etmediğinden J. 11. 941 tarihine kadar bir ay 
-:, a çıkacak talıbine pazarla •• :ıouretile ihale elunaca2ı ilan olu-

~ ~an A1tkerl Sal111alma Komisyonundan: 
~ ltıtarı nıerkez ihtiyac için beher kılosuna 3 kuruş tahmin e
~ :ıuu ton meş~ odunu kapalı zutla eksiltmeye konmuştur Mu· 

a.tn bedeli 270u0 ııra eılup ilk teminatı (202:>) liradır. Evıaf ve 
ieaı Satanalma Komisyonunda her gün ıörülcbılir. İhaleıi 

' ~l Pazartesi günü ıı;aat 16 da Vanda Satınalnıa Komisyo-
111 Yapılacaktır. 
~t~liler oelli gün ve ualtan bir saat önce teklif mektupları· 

llıısyoııa vermeleri lazımdır. 

l\b 1 tı. '- levazım Amrllgi S bnalma Koınisyonunndan: 
~•ttaı Maıtcpesınde eıki piyade atı~ okuluna te~liın şaı lıyle 50 
• :ıo tutuşturma oduuu alınacaktır. t"'azaı lıkla ekıııllwe~ı 18.ı0.941 
)o le,, iÜuü snat 10.30 da Tophaıa:cıc Lv. amirlıği satınalma ko· 

1Q ,11~ııcıa yapılacaktır. Tabının bedeıı lUOtı lira ka\i temın• tı l:>O 
' lıtektııcrın be.li uatte konıiııyoııa gdmeleri. 

•' ' 7Q ton kok kömürü alınacaktır. Pazarlıkia ekı.iltme~i 18.10.41 
tteaı gunu aaat ıo da Tophanede Lv. amırıiğı ~atıualınııı kouııs

' ı~Q Y pılacaktu. Tahmın bedeıı ı7Ul lııa kati tewına~ı 25:> li
lturuştur. lstelo;.ıilerın bdıı saatte lrnını.:.yooa 2"elınelcrı. 

ı,, 
) '"b"ı Komuumhgı Satmalma Komisyonundan : 
~ ·o ~ ıııeşe koıı.ıuı ü H:s. ıu.941 cuwar1eııı guııu :1aat lU.::S da pil· 

ı l, a 118.ttn ıılınııcak.tır. Şarlııawesı her guu lı.oını:.yuoda görulebı· 
' ~tk.ıııerıu teklif eueceklerı Hcua göre kcıti temıualları ılı: bır· 
~· ••Unalwa kow .. youuoa •••mele<O. - ··-

• u ~ 
1 Ankara Y .. uuamden: 
, 11hcınıuıen bedclı lJ.)0 hrııdaıı ıuaret bulunan ı dha Mudurluğ'ü 
t"lı ı.nutemauıy.: çııvuşlaıı içııı slınacı.k l5 adet bısıkletiıı yapı· 

(< ~'lıt . f h . • k .. ·· ı "l'P "h t ''v ll.ıesı suuuııda verııc:u ıyal adca ıayı ııoıu meoı6 ı cı t ıe 

!\ık ''}'ılı k.auunuu -!J iıncü ınaude:.ıne tevfıkan ıh.ı.lesi 'J.v. 10.9.U 
~lll'ıbc gunu ı;aal }.) le yapılmıık uzvrc temdıl cdılmıştir. 
1 "\'aklı.at temınalı lul lıra 'J."J kuru~lur. 
11clt_ 

\, lılerın ınuvaıdrnt temıııat mektup veya m:ıkbcz 1 ari!e ticaret 
L ı \t 
.'it~ t-ıkalarıııı haıuilc:ıı yukarıua auı geçen giın ve :ıaatle Ü.ıimi 
ı. llıeıı • u . k f . h "lıt htlblı2Uıe geh.ot:lerı. uuna aıt e~ı ve şarluarul'yt er 2'Un 

~1uuu, luRünaeıı ~örebılecekleı i. 

~'-kişehlr A•keri 5atanalma Komisyonundan: 
1. 
tıııiUldıık veya Halk tipı ollllak iızere 3 No. dan 58 ve bir No. 

~ 13!1 ıoba ıhı löb~ boru, 569 dırı.ek, lo4 soba kömuıhıiiı pıızar
ı..,1,:alıu alınacaktır. 'lalıplerin ~_0.10.!:141 pazarl_esi giınü saat 15 de 

hıtde ahkeı i salın alma komısyona gelmelerı. 

b 
i 0~1et Limanları ı,ıetme Umum MUdürlüğUnden: 

~lcttne ıhlıyacı içın nümuııc:.ıne göre t>OOO metı e 30 roda ıki 
\ ( burralalık yer iı malı k.endır halat açık eksile uıe u~uu ıle satın 

-~ L • • 1~ 1 "1 ır, Muhaaırueıı bedeli "880 lira ve muvakkat temınatı ıı 7 
\ ~r. lhalesı ;jl.10.941 tarihine rastlayan cuma gunü saat on alta
~ ~llata rıbtımırıdakı umum müdürlük binasında toplanacak sahnal

)~ ~01bi'Yonunda yakılacaktır. Şarname11i her gün ~öziı ~eçen komiııı· 
ioruıur. 

lstanbul Belediye•inden: e 
t 'Yo~lu iti niye guıpu birıa~rnın lımhi için alınacak kı ın, çakıl 

~t. ?~o, tuğla, kireç, çınko, ~e 5aire açık eksiltmeye konulmuf· 
~~ıt1 "hrnin bedeli 20l.ı0 lira ve ilk lemiı:ııt 150 lir~dır. Şartname 
'-lıtı:ı le Muamelat Müdürlü~ü kalemınde g~rülebilir. ihale 31.lU.941 

\il. iÜnü 1aat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin 
\

1 
tı.ııiı:ıat makbuz ve ya rneklvpları ve !J':il yılır:a ait 1ic aı et o· 

b~lııııleaikalari yle ihııle güııü rı.uvakkat lilatle Daimi Encümende: 
ltıala11 • ,,, 

t b"ı Askeri Fal: rikelıır 5etın Alma Komisyonundan 

tııd~ıııgcr diltiş makinesinde dikişe elveıişli iplık ahuacakıır. E.ıle· 
>tı bu cins iplik olanlıırırı hH gün Salıpazarıııda a~kcıi fabrakalar 

1'ıtıaaındaki satın alaıa komiıyonuna müracaatları. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. ~. 

Harb:yede Yedek Subay Okulu Askeri Satsnalma 
Komisyonundan: 

Pazarlıkla 10 ton sade yağı alınacaktır. Evsaf ve hususi şaı tları 

kowiıyonda görülebılir. Beşer toıılıık partiier halinde dabi ıhalesı ya· 
pılacağmdan taliplerııı bır veya bir kaç partiye teklifleri kabul olunur. 
t:Seher kilosunun muhammen bedeli 115 kuruştur. ihalesi 20.10 9'11 pa· 
zartesi ~ünü saat lU da Harbiye Yedek .Subııy Okulunda askeri sa· 
tınalma kornısyonunda yapılacaKhr. Taliplerin kat'i teminatlııriyle ko· 
misyonumuza müracaatları. 

•** 10.10 941 günü ihahı~i iıan edilen 6UO ton samana talip çık· 
oıadığından aynı miktar saman tekrar pazarluda muııakasayn konmuş· 
tur . .Samanııı beher kılosunun muhammen bedeli dört kuruştur. Teli 
ciheti aııkeriyeuen verilmek şariile beher kilosu içio tel ücreti tenzil 
edılecektir. 1:.v~af ve hususı şartları komisyonda görı.ilebilir. lhaleısi 
ıü.10.941 pazartesi günü saat 15 de yapılac.ıktır. Taliplerin Harbiye 
Yedek Subay Okulunda aı>keri satınalma komisyonuna müracaatları. 

* * * 9. l0.9il. günü 'halesi iliin edileıı 225 ton kuru ota talip çık· 
madıgından ayni mık.tar kuru ot tekrar pazarlıkla münakasaya kon· 
muştur. felı müteabhidde aıt oımak üzere beher kılosunuo muhııının•o 

beueli beş kuruş elli santim, tdı cıheti askerıyeden verılmek şarti· 

le baıyeıı kuru otun beher kılosunun muhammen bedeli :> kuruş 15 
santim. döküm halınd ı teller kılosunuıı mahammeıı bedeli 3 kuruş 7"J 
\antımdır. E.vsaf ve husu)i şcırtlar koıni:.yonda görülebilir. ihalesi 
4.U.~4 l ulı gıiuü saat .14 de Harbiyede Yedek .Subay (.)kulunda as· 
keri satına1ma komısyonuııı.Ja yapılacak lir. Talıplerin teklıf edecekleri 
şeltıi uzerıne teminatlariyıe müracaatları. 

A kert Fabrikatar U . MUdUrlUIU Satanalma 
Komisyonundan : 

Bir ton sııbun Aslteri Fabrikalar Umum Müdürlütü Merkez Sa
tınalma Komisyonunca 20.10.941 pazarteıi günü saat 15 te par;arlık
la satın alınacaktır. 

l teklilcrin mezkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Bodrum Askeri Satanalma Komisyonundan : 
Tohminen beher kilosu 30 kuru~tan kapalı zarf zarf u9uliyle 120 

bin kilo sığır eti alınacaktır, 

Muhammen bedeli 36 bin lira muvakkat teminat 2700 liradır. 
Şartnamesi Ko. da görülür. I~tekliler ,artnameleri Ankara, İstanbul 
Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. larında da rörebilirler. 

lhalesi 24.10.941 cuma günü saat 15 de Bodrum Sa. Al. Ko. da 
yapıhcaktır. 

• 
İsteklilcıin saat 13 den 14 e kadar teklif mektuplar1nı K •• na 

vermeleri. 

Gelibolu Askeri Satanalma Komi ıyonundan : 

1.400.000 adet ekı:ıelc pıızarlıkla eksiltmeye konulmu~tur. Ekmek 
pişirmenin muhammen bedeli 20 bin lira şartname ve evsafı Ankara, 
l~tnnbul Lv. amirlikleri satınalmn korni~yonlar•lc 310 Satınalma Ko· 
misyonunda her z:ııııan görülebilir. 

llıalesi 31.10.04i c<1roa günü saat 15 de 310 salınalma komiıyo· 
n ında 14.30 kadar müracaat etmeleri. 

(DEVAMI 00RDÜNC0 SA. Yfo'ADA) 

•*• 7.10.941 günü ıhalesi yapılacilğ"ı ilan eJılen 30 ton s~de yağına 
ta.ip çıkmadı2'ıııdan tekrar pazarıı ·ı .. ıuünakaaayb ı:onmuştur. Beher 
kıluıııuııuıı muhawwen bedelı 17U uruştur. Evs.ı.f ve hususi şartlar 
kouıi,.yo11J4 göri.ııeoılır. ıhale:.ı J. l l. ':l H pazarleıti gunü saat H Je 
.ıtou.ıı.yonüa yapılacaıuıı. l'aııpltırııı kati temınatıarılı: HarbıyeJe Ye· 
dek ~ubıty UuK.uıuuda .:iatıoaıma Kvını:.yonuııa ıuür ac;alları. 

r inhisarlar U. Müdürlüğünden : ı 

uabaoski Askeri ~atmalma Komisyonundan: 
Kowısyonda mevcut evsaf dahilinde tümen anbarına testiın şartile 

pazarlıkla }.) ton patates satın alınacaktır. 

Pazarlığı 1.11.941 tarih111e lesaduf eden cumartesi saat 10 da 
Babaeskı satın alına kowısyonunua yapılacakur. lsteklılerın wcı.k ur 
guu ve ıı;ıı.atte müracaatları iıaıı oıuııur . 

• *,., Komisyonda mevcut evs.ı.f dahııinı.ie :.!6.9.941 gunu saat 16 
da açık. eksıltmo ıle ıhalesı yapılacağı ıları edılen 1900 ton ota istekli 
çık~adı~ıodao üçüncü defa münakasa 0.11.9-il cuma 2'ÜnÜ ıaat 16 
ya taliı<: olunduğundan talıplerııı teuıınat akçalarıle mezkur 2'ÜD ve 
:.aalle Bcıbctesu satıoalma koıııısyonuna mıiracattları ilan oıunur. 

Devlet Demiryoıları lşlotmo U. jdaroı>inden: 

Muhawıncn bedeli J'f;ıJUU lıra oıaıı lvü ton pırina yağı 31. l0.941 
cuma gunu :.aat ı5 ue kapaıı zarf usuıu İle Ank.aıada luare binasın• 
da :.ıtlıu alınacaktır. 

Hu ışe gıı ıue.(. ıslıyenlerın 2.:>.)0 liralık muvakkat teminat ile ka
nuoun loyıu ~ttığı vesıkaıarı ve ıekııııerına ayııı gun saat 14 e kadar 
Kowısyon ı<eıslı~iııe verınd1erı ıa:ı:ııntlır. 

:;?artu,;awe.er para:.ı:ı: OliArak Ankı&rada Malzeme Uaircsınden, Hay· 
darpaşa<1a Tuelıuın ve ~evk Şeflı~ındeo da~ıtııacııktar. 

Erzincan Askeri Satmalma Komisyonundan: 

.r 
- E k s i l t m e 

Malın cinsi Miktarı güııü saati ıek.li 

------- ----- --- --- ---
Ampul 271 adet 31 /X 941 10.30 pazarlık 
Soba tefcrrüatı 12 kaiem • 9.30 > 

500 kilolult baı.kül 1 adet > 9.SO • 
1. _ Ampul ve soba tefcrrüatı liste mücibincedir. 
11. _ E.k~iltm~ gün, saat ve ş~kli hizalarında yazılıdır. 
ııı. - Talıplerin o gün ve saatte Kabataşta Levazım Şubesinde 

müteşekkil Ahın Komısyonunda bulunmaları lüzumu ilin olunur. 
(910>) S-3 

• * • 
ı _ Kapalı zarf usulü ile 4 adet aıaa maltine 2'ilverteli çektirme 

yaptırılacaktır. . 
ı. _ Muhaınıoeo bedeli 58.000 lira olup muvakkat te111ınatı 41SO 

tiradı r. 
3 - Eksiltme 31.10.9H cuma günü sut 10 da Kabata2ta Leva-

zı'ıo ~et>a!iiı1de Mıiteşckdi Ahın Komisyonuada yapılacaktır. 
ol - Şartnamelerı sözu geçen şubede ve Ankara ile İzmir Ba4mü

dürhiklerıuden 'l90 kuruş ınukabıliııde alınabilir. 
j - Yalnız ınakine veya yalnız çelı:tırme teklifi kabul edilir. 
6 - E~siıtmeye gıreceKler uıünürlü teklif m"ktupları ile lcaouni 

vesıkali.irını ihtıva edecek kapalı zarflarıuı ihale u.atinde11 bir saat 
evveline kadaı adı g-eçen ltooıisyo.1 r1y4setine m!llc.our: mukabili ndo 
verıuelerı lazıuıdır. (~90o) 4 - 4 

1 _ Keşıf ve şartnameleri ın 1ıcibince Çamalta tuıdaıı amele yemek

hanesi inşaatı işi kapalı ı:arf usuıile yapılacaktır. 
ll - ~eşit btaelı 14bü.7 l lira olup muvakkst teminatı ( :061,31) 

liradır. 

Bın toıı buğ'day pazarlıkla ÖğÜllürülecektir. İhal~si 20 10.941 
Pazartesi g-ünü saat l l ,30 da Er:mıcanda Askeri Satınalma Komir 
yoonnda yapılacaktır. Ogüt L.e bedeli 32"JUU lıra, ilk teminatı 2-t37 
lıra :>O kuruştur. Taliplerin beılı vakitte Kemisyona gelmeleri. 

Yalova Askeri Satm Alma Komisyonundan: 
Tahminen beher kilosu :>O kuruştan 1~3UJ kilo sabun kapalı 

zarf nsulile alınıcokın. Muvl'!kkat t•minat 46 l lira 25 kuruştur. 

Şubemizde müteşekkil Alım Komisyonunda ~apılacaktır. 

1 

Hl - E.\<siltwe 4.Xl.941 salı günü saat 10 da Kabataşta Levaıı:ım 

lV - Şartnaıne :;Özu geçen Şubeden ve lzmir Aulcara Başmüdür· 
lüklcrinde i 1 kuruş mukabılicde alınabilir. 

İhalesi 29.1U.94l saat 15 deair. Şarlnawe11 Ankara, lılanbul 
Lv, Amirliği Sahnalma Komisy .... nlarıyle Komiı.ıyonda her i'Ün sro· 
rülür. 

' V - E.k .. !tm: Y.! gir.:rı:k ıs~eyr'"ll•rin 15'J00 lir3 1ık bu kı:ıbil in,:ı· 
1 atı ınuvaffakıyctlt yapınış utuuKlarılli.ı dair vcııka ibraz ederek ıhale 

İsteklılerin kanunun 2,3 cü maddelerindeki vesaiki hamil tek
lif wektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verme

leri. 

Ye,ilköy Civarında Halkah Ziraat Okulu Yanandaki 
Askeri Sctanalma Komisyonundan : 

Aşa2"ı<Ja yazılı mevaddın kapalı zarfla eksillmeleri 7.11.941 gilnii 
hizalarında yazılı saaılerde Yeşil köy civarında Halkalı :ziraat ok.ulu 
yaıııııdaki askeri satmalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ka
nuni veaıkalarilo teıdıf wektuplarıoı ihale ~aatlerinden bir saat evvel 

koınisy1>na verıncl~ri. 

Cinsi Miktarı ton 
Tel balyeli saman 800 
Tel balyelı k. ot lUUO 

Tutarı Lira 
34 bin 
55 bin 

Tem. Lira 
2)50 
4125 

lhale s. 
15 
12 

KırklaraU Askert Satma~ma Komisyonundan: 

On üç kalem ceman 176, l20 kilo kuru aotan alınacaktır. Kap:ılı 
nrfla ek11ilımesi l.11.9:ıl cumartesı günü sa t 10 da Kırkla reli Mer· 
kez komutanlığı binasıııdAkı askerı satıııalu.a komisyonunda yapılacak
tır. l'ahmin bedeli 88U6 lira ilk temınatı 660 lıra h kuruıtur. f alıp· 
leriıı kıuıuni veaıkalarile teklif mektuplarını ihale saatıoden bir saat 
evvel komisyona vermelcrı. 

Eskişehir Askeri Sabnahna Komisyonundan: 
600 ton döküm düğ"en samanı kapalı zarf usu\ile eksiltmeye ko· 

nulmuşsa da talip çıkmadığından bir ay zarfında neticelenmek Ü· 

zere pazarlığa çıkarılmıştr. llk pazarlığı 18 birinciteşrin 941 Cu· 
marlesi günü .:.aat 11 de Eskişehir .Satınalma Komisyonunda yapı· 
lacaktır. İlk temınat 1~12 lira 50 kuruştur. Pazarlığı iştir:ık ede· 
ceklerin teminat makbuzlariyle mü. acaatları. Evsaf ve şerait her 

gün meıai :ıamaolarında Komisyonda görülür. 

gününden '.;j gun c::vdmc il.adar Uınuın Müdurlük inşaat Şubeıindeo 
ayrıca eıtsiltıneyc iştirak veıı.ikaıoı almaları lazımdır. 

Vl - Eksiltmeye gıreceklerio mühürlii teklif mektuplarını, kanuni 
vcsikalarıııı ve münak.asay.ı iştirak veıik:ısını ihtiva edecek. olan ka· 
pnlı zarflarını ıhalc :.aaıinden bir saat evveline kadar adı ıeçeo K•· 
mi:.yon l:(eisliğ'ine makbuz ıııukabilinde vermeleri lazımdır. (9004) 2 -4 

• * • 
Ekıiltm e 

Cinsi Mikdarı Muh. b. Mvk. t. Günü saati şekli 

----- ---- ---- --- --- ---
Hamal arkalığı 100 adet 690 sı 1s 31.10.941 10,50 a. ek. 

Keten ipliği 1400 kır. 4.11 .941 10.10 paı:. 
No. 60 

Keten ipliği 600 kg. 4.11.941 10,10 • 
No. 80 
Paıabahçe Fab. yol ve kanalizasyon inşaatı 4.11.941 9,30 • 

1 -- Şartnameleri mücibincc yukarıda cins ve mikdırı yazılı mal· 

zeme almacaktır. 
2 - Eksıltme hizalarında yazılı gün ve saatte Kabataşta Lnaı:ım 

Şubemizde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - lnşaat şartnamesi sözll geçen Şube veznesinden 1,30 lira 

mukabilinde alınır. üiter şartnameler aynı yerden bedelsiz alınabilir. 
(9106) 3-J 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 

Mevcut evsafııameye uy2'uu c286 l• liralık kundura köselesi 20 
Biriociteşrin 941 pazartesi günü saat oıı beşte Taksim-Ayıszpaıadaki 
Komisyonumuzda açık eksıllme ile satın alınacaktır. Köselenin bir ki· 
losuna tahmiu eJilen fiat dörtyüz yirmi yedibuçuk lc.uıuş ve ilk teminatı 
,214. lirıı ,su, kı:.ruştur. ~art kağıdı Koınisyonda her ıün görüle• 
bilir. lateklıleriıı ilk teminat uıakbu:ı:u veya banka kefalet mektuba 
ile belli saatte Komisyouuumuzda bulunmaları. (8905) 4-4 
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• 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui (0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

d'~ 
lstanbul levazm Amlrllğl Sotınalme Komisyon": 

Objet de l1adjudlcatlon 
Mode Prix Cnution. Lieux d'adjudication et dıı 

Cabier deıı Cbarges Jours Heures 
Kartn\ Maltepesindeki eski piyade ııhş okulu kilerine _ıes~.ıC 

tiyle 10 bin kilo sığır eti alınacaktır. Pazarlıkla f'ksi ltmts1 1 l , ~ 
oumartesi günü saat 11,30 da Tophanede Lv. fımirl ı ği satın ş 111 

dl 
misyonunda yapılacaktır. lstekl ilerın teklif edecek eri fiyat uııef 

d' adjudicat. estirnatif provisoire • 

Adjudications au Rabais 0 o 15 kati teminııllıriyle belli saatte koınisyoıııı gelmeleri. 

Conate:uctiona-R,,.aralion-Trav. Publics·Mat6rleCde ConstrucUon·Cartogr phle işirlll 
' * * • Kartal, Maltepe veya Pendılcte 450000 kilo ekmek P. I_ 

Constr. 15 W. C. et deux bnraque portatives pou- Pub\ique 39746 02 2980 95 Ministere Trav. Pub. Ank. 6 ·11-41 15 - 1 pazarlıkla c:kıııltmeye konmuştur. lbıılesi 18. ıO. 941 cucnıırte5' 1' 

f 
saat J 1 de Tophanede Lv. amirlığı sn tın aloın komisyonunda rd 
lacaktır. Tahmin bedeli 10125 lira ilk teminatı 7;,9 lira 37 k

0

0
,f 

16 - Şartııame~i komisyonda görülür. lıteıdılerin belli saatte koınıs1° 

vant contenir chacune 100 soldah i l'ecole 
d'offıciers <ic gendarmerie (Cah. eh. 2 L.) 

Repar. hangar pr. sel 
Cooetr. battiıe 

Gre iı rre 
Gre a gre 

547 91 
10520 24 

Elltctricite·Gaz·Chauffage Central {lnatallatlon et Materlel 
Cable electrique souterrain: 5 lots Gre iı grc 13422 70 
Regulateur .le voltage: 6 p. ) 3465 -
Fente de manchon pr eable de 440 m. : ' 50 p., id 

de )20 m.: 50 p. 

Habhlen. ent · Chauasurea • Tissua 
Etoffe en ıoıe: 13000 m. 
Etoffe: 320 m (ai) 
'foile bleue: 620UO m. 

1 oile pr lınge type D. 90000 m. (Cah. eh. 2'J7 P.) 

• Cuirs 

2240 -
Gre a gre 39990 -
Grt! a gıe le m O 27 

Ameublement pour Habltation et Bureaux·Tapisserie ete. 
Tapiı d'esealier 10.> m. Publique 1796 -

Bola de Constr uction. Planchea, Charpente 
Plancbe pr. toit: 40 m3 

- - Dir. Pr. Monopoles Ank. 20· l0-41 
1578 04 C. A. Comrnand. Base N•vale Marmara 20-10-41 1 l - meleri. 

2013 41 C.A.Miııist. DM. Nııt. Dep. Aviat Ank. 21-10-41 10 - 1 

10 30 519 75 > 21-10-41 
S. A. T. d'Electricite Ank. 

Sumer Bank Y ~rli Mallar Pıızarı 
168 - Dir. lııstitut Po\iee Aak. 

5998 50 C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 
7630 - Com. Ach. Miıı. D6f. Nat. Arık. 

iusqu'au 21-10-41 

3-11-41 14 -
18-10-41 11 
27-10·41 11 
20-10·41 11 

134 64 Mi'listere Douanes et Monopoles Arık. 5·11-41 15 -

CGmmıınd. Place Bakırköy 18·1C-41 10 -

• 

d'~ 
* * * Beher kilosu 175 kuruş tahmin cdil--ıı 15 ton kad~r _ 

511 ,,ı 
alınacaktır. Pazarlıkla ckiiltıne i 2v. 10. 9 il pazartesı gunU ~ 
te 'l ophnnede lst. Lv. aınııliği satın eı.lınn koınısyonunda )' pılıı~of 
Katı teminatı 3937 Jıra 50 lrnruştur. lsteklılerin bellı vaı.ııte 
yona gelmeleri. 

Ankara Lv . .Amrliği Satanalmo Kon1isyonund811 ~' 
llOUU kılo doınatc~ salçası açık ek~ıltmesı 20·10-'-J.U sant 

Ankara Lv. A. S.t. Ar. Kv. dıı yapılııca. tır. a~ 
Muhammen bedeli :3300 lira İlk ıeıniııatı 24.:> lıraJır. Şartıı 

komi5yonda görülebilir. 

t 1' * * ııı 120 ton nohudna kapalı zarf eksıltmesı 4-11-941 saıı 
Ankara Lv. A. Sn. Al. Ko. da yapıl caktır. 11al 

~ rt 
Muhammen bedetlı 2.l80ı..l lıru ılk teınınatı 1711.) lıradır. ~ıı ;;• 

. - . 1 . k ı vesı 51 k.omısyonda goru ur. l\.anuııa uygun ve ıçınae .. nun lıP Combustıble • Carburant • Huiles i 
Boiı de ebene: 1900 t. Pli cach. le k O 03 75 5343 75 Com. Ach. Milit. Bilecik 8-11-41 9 -

ver• da bulunan tektıf mek.tuplnrııı111 saat 14 de kad.ar k.omısyonıı 

Bois pr cuisine: 300 t. ici pr ehauffage: 100 t. • 6000 - 450 - C. A. Eeole Gendarmerie Şafranbolu 31-10-41 14 30 
Harbiyede YedeK Subay Okulunda skori Dlvera 

Tuyau pr poôle en tôle galvanisee: 1000 p. 
Sac a fourrage: 500G p. jute: 100 p. bride en corde: 

500 p. - couverturc en feutre: 3000 p. - ungle 
en crıns: 5000 p. • corde d' etable: 100 p. cor de: 
~000 p. 

Uivera materiaux pr. repar. ete: 32 lots 

Fer, tôle et fil de fer. 3 lots {cah. eh. 133 P.) 
Cheval pr. altelage: 2 tete 

Gre i gre 
Pli each. 

Publique 

Gre i gre 

Plomb: ~00-400 t. {cah. eh. 13 L.) Gre a gre 
Brassard pr. leı equıpes de la defense passive: 4900 p. • 
Fil pouvaot etre utıtıse aux ınachines a coudre Sınger -
Chaine de patinage: 384 paıres Gre iı gre 
Agraffe gr. pr. habıts: 3UOJ00 p.·id pctite 300000 p. » 

Tbeıere {Semaver) en cuiııre: 5 p. Gre i gıe 
Poi!le en fonte: :l55 p. tuyau pr poele: 3025 p. Gre a gre 

tuyau eu tôle pr. pôde: 700 p. coude: 200 p. 
plateau pr poele: 55 p. pincette: !>5 p. pelle: 

55 p. rechaud 46 p. seau pr feu 5 p. coude 
pr poôle: '.250 p. reebaud en tôle 20 p. ceinture 
pr ba'ionnette: 1000 p. 

Pr o v la 1 ona 

Pomm& de terre: 15 t. 
Foin: 1900 t. (aj) 
Viande de boeuf: 5 7. 5 t. 
Paille en vrac: 600 t. 
.Snon: 12. 3 t. 

t:oin! 2300 t. 

Paille: 13900 t. . 
Paille en halle avec du fil de fer: 800 t, 

f'oin en halle aveo du fıl de fer: 1000 t. 

Viande de boeof: lı.O t. 
Foin: 807 t. 
Savon nolr: 45 t. • 
Beurre: 100 t. (cah. eh. 850 P.) 
Riz: 50 t. 
Beurre: 20 t. 
Vionde de mouton: 250 t. 

> de chevre: 250 t. 
de boeuf: 250 t. 

Foin: 953.7 t. 
Lentilles rougeı: 15 t. 
Huile d'olivu: 3 t. 
Ble concasse: 255 t. 
Lentilles: 120 t. 
Riı:: 15 t. 
Citron: 47900 p. 
Huile d'olives: 3.5 t. 
Savon: 5 t. 
Sucre: 5 t. 
Macaronis: 3.5 t. 
Pois·chiche: 7 t. 
Beurre: 10 t. 

Gro a ire 
Publique 
Cre a gre 

• 
Pli cacb. 

> 

• 
> 

• 
Gre iı. gre 

• 
Gre iı gre 
Pli cach. 

" 
• 
> 

Gre ı\ ~re 

.. 

.. 
Gre a gre 

Publique 

• .. 
> 

• 
Pli cach. 

40050 -

4009 25 
26500 -

260000 -
784 -

8730 50 

le k O 50 

137000 -

~7000 -
34000 -

~5000 -

29 .l50 -
170000 -
le le. O 47 50 
le le. 1 43 50 
le k. O 33 75 
le k. O 28 
le k. O 2.S 
le it. O 05 25 

3000 -
2700 -
38250 -
28800 -

la p. O 04 
3850 -
~750 -
2750 -
1750 -
1610 -

19000 -

CGm. Ach. lntend. Milit. Ankara 
3003 75 Com. Ach. Milit. Merzifon 

300 69 Office Sanit. Littoral Port lst. 
3975 - C. A. üir. G-.ıı. Fab. Mılit. Ank. 

Dir. Fab. Hiere Monopole iı Sişlı 

28300 - C. A. Dir. Gen. Fab. Mılit. Ank. 
!>8 - Coın. Perm. Muoieip. lstnnbul 

Com. Ach. Fab. Mıl. İst a Salıpazar 
1309 60 Com. Aeh. Commaııd. Mıt. l t. Fmdıklı 

Com. Aeh. lntcııd . Mil. Tophane 
C. A. Iotend. Milit. lzrnir 

• 

Com. Acıh. Milit. Babaeski 
,, 

17-10-41 
3-11-41 

14 

4-11-41 14 30 

3-11-41 14 30 J 

31-10-41 1145 _-, 
3-11-41 l 

tous le jours 

~7-10-41 11 - f 
Sl-10-41 15 -
17-10-41 10 -
17-10-41 14 -

1-11-41 
10-11-41 

10 -
16 _( 

Com. Aeh. Milit. Babaeski ı7-10-4 L 16 _ı 
11 _ ı 

1012 50 
461 25 

Com. Ach. Mılit. Eskişehir 18-10-41 
C. A. Mılit. Yalova et lntcnd Ank. 29-10-41 

et lst. 
ıs - 1 

5atmalrna Komisyonundan : ~ 

10-10-941 gfı .. u ılıııleı;i i <&o tdıleıı 20 ton sade yağına ıalıP 
h kılO! 

madığından tekr.ır pazarlıkla ıuuaakııs ya konmuştur. He r . _ 
muhıımınen bedeli 17:> kuruştur. l::vsal ve hususi şortları koı:ıı~S 

0 
\ 

görülebıur. İhalcııi 18-ı0·9·H cumııı tesı günü s:ıııt lO da rwrJl•1,~ 
aek Subay Okulunda a keri salınnl ı;a komisyoııuodn yapıJltC 
Talipierin kat'i tenıinatlarıle muracaatları. 

Çorlu A kert Satanalma Komis onund ıı: ~4 , 
3000 kııo sadeyağı nlınııcakttr. l"'ııznrlıkla eksıltmcsi 18.10· ıı~ 

ınartesı guııü saat .U de Çorluda Askerı Satıııalın.t Koaııs1° 
yapılacaktır. l alıplerıu bew vıuutltı l\.oıııısyona golcneierı • 

,, 
lstanbut Komutanhğı Satanalma Komisyonund ıtJ. 
Beher kılosuna 18 kuruş fıat tahuııo e<lılcn :>OOU kıio ı.iıt 21· pel' 

ı;aİı güııu saat 11 de pazar ııd., satııı ahnacnklır. Muhaınınell 
1
,f 

SOO lıra olup kati teıninııta 13) lıradır. Şartıınınesı her guo korP ~ 
da görülebilır. istek ilerııı belli 2üıı ve Silnlle Fıudıldıda sD

1111 

ltomisyonuıın ıelmeleri. 

Mersin Vilayetlnd n : 
ihııf 

Mersin Memleket hastanesinin bır yıllık sut ve yoğurt . ıc 

13.11.941 perşembe gunü SBat on beş kadar pazarlık suretı) 
nıin olunııcııktır. 

lstekHlerin o tnrıhe kadar her perş·m~e gunu saat 
mi Encüıucne başvurabıleceklerı ılao olunur. 

on be.$1
' 

O' 

10310 25 Com. Ach. Milit. au Village Avcilıı., 11-11-41 
de K üçükçekmece 

i 
11 - · 

·~~!!!!!!!!~~~~~~!!"!:::!:!~~~~~~~~~~~~~~~~· 

15 _ \ 

15 - . 
4175 - • 
25)0 - C. A. Milit. a côt6 de l'ecole Agri· 

eole Halkalı pres de Y eş ilk.oy 

11-11-4 l 
7-11-41 

4125 -

4387 50 

9750 -
1781 25 
2152 50 
6328 12 

5250 -
4687 50 
5755 19 

450 -
405 -

2869 -
2161 -

143 70 

> 7-11-41 12 -
C. Ach. Milit. a Tophane de Bursa 18-10-41 11 -
Com. Aeh. Mılıt. Babaeski 28-10-41 16 - ' 
Com.Ach. Dir. Gen. Fabr. Mılit. Ank. 31-10-41 14 -
Com. Ach. lnteod. Mılit. Ank. 4·11-41 11 -
Gom. Acb. Mılit. Bilecik :>·ll-41 11 -:-

> 6-11-41 14 - 1 

• 7-11-41 9 -
• 7-11·41 10 _, 

• 7-11-41 11 -ı 
> 8-11 -41 11 -

Com. Ach. Milit. Çanak. 3-10-41 11 -
• 20-10-41 10 -

Com. Aeh Intend. Mil. Ank. 21-10-41 15 3ü 
> 21-10-41 14 -

Com. Ach. lntPnd. Milit. Tophane 20-10-41 15 15 
31-10·41 14 30 

188 75 C. A. 
281 25 

Ecole Gendıırmerie Safranbolı.r '21-10-41 
> ~~l~l 

14 30 
14 30 
14 30 
14 30 
14 30 
14 30 

206 25 • :27-10-41 
131 25 • ·21-10-41 

120 75 • 'l7- l0·41 

1425 - • 31-10 41 

Halk Bankası Türk Anonim Şirketinden: f 
Aş ğıda ınufredat \'C isimleri yazı ı kimye\İ maddeler ufıs~ıır 

ler haliı.de ve pazarlıkla 20 leşrınu.•v\ el 9-l I tnrıhınde satılııcıı ıe 
maddelerde doğrudan doğruya ::ılak lı san'at sııhip ve müessese ,J 

lstaııbulda Yenipostahane civarında htaobul Hali~ S:ındığı b111

1
( 

müteşekkıl komisyona mu.ıyyen gün ve ı.aotte müracaatları 

lunur. 
Arttırma günü ve saati 

20.10.941 saat 14 
> 

• > 

• 
> 

> 

• 

Maddenin ismi 

Vulkacit Mcrkapto 
, o 
, D. \1. 
, F 

lgipnl G. 
Tanigan 
Acide Oxr 'ique 
Bısulfite c..e Soude 
Nourinax 

l ıntiy:u: Sahibi ve Yazı İşleri Direktöru: 

Miktarı 
2000 kilo 
1000 ,. 
1000 > 

1250 • 
350 , 
500 • 

1000 ,. 
2000 , 

100 , 

Ra~ıldıtı v ~s u I! ek ra •th r.._ı.. 1ell'ıı"'"' 


