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ABONE ŞARTLARI 

Tiirkiye için 

Aylı~ı 

• 

Kuraş 
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~vü 

E.cnebi memle etler ç.u 
l?. Aylığı 2700 

SA YlSI 5 KURUŞ 

Günü geçen nushalar 
20 kuru!ltur 

um Tücc 1 

o o 
Pamuk mahsulü değer 

fiat bulunacak 
Aydından bildiriiiyor: 
Ege bölgesinde kemiyet ve k y-

f ıyet itibarı le en iyi ve çok pnrııuk 
vilayetımizde yetışır. l:ı.mir Dc
nızu viliiyetlerı harıç olmak üze
re bu sene vılayetıroız p.ımuk 
rekollesı beherı :l2!> kilo kabul 
edilen ,jÜ bın prese tnhmın cdıl· 
ıııcktedır. Geçen ~ene ıekohesi 

~5 bın prese ıdi. Her ne kadar 
kuçuk ı;ıflçılcr mansulıerıni ta
mamen dcnılece · kııuar kurt .ru

bilirler.se de çıf tıı k Ve biı yiı }'il" 

ınuk wustahıııllerı şıddellı ve cıe

vau.lı yağmurlar sebebıle ancak 
o 50-bU mahsul alııbıli rler. Bu 

sebeple umumi ıııtihsalın aııcak 
uı; 60 ı ahnııbılırdı. Bu seoe 
h.ıvaıar çok ıyi gılmektc oldu· 
ğuııdan mnhsulun yüzde YO hatta 
lnınıımı ahonbıleceğıııe umumi 

hır ka11anl varılır. 

Vılayetımiz pamukçuluğunun in
kişafında oııtınsa ıkı muhıw fi
aııı vaıdır. Nbzıllı tohum ı:.lah 
ıı,ıaıı.yoııu suıawa fa ... ıyetı ve sa· 

tış kooperatıtıerı. 
blah ısıasyoııu wuhıle en elve

rışlı buıdugu Akala cıusı tohom
laı ını biıtuo uolgeyc d ğıtmış 
<leJenere olan yerlı ve Amerikan 
cııısı tnınna en or ıadıın ka dırıi
rnıştır. Fakat Aırnla ciııı.ı geç 
geuşıığıuacıı ve ısuhıı.al mev5ıını 

euerıyetlc yagw ur mevsıwıne 

rastlıyarak ınahıı.uıuıu ıııulıım bır 
kumı alınawııaığınctnı. halen mu· 
bit en uygun bulduğu oriıenıl 
ciniı tercıh etruektedır. Üıııenıl 

cinsı pnmujturı eıynfı daha uz..n 
kozalar dahil verımlı oldukıan 
başka mahsul otuz guıı evvel ~c
lışıığınden gayrı müsaıt ı;eueler

ae bıle lunıamen ıstıhsali müm

kuodilr. 

Her sene sat.ası geoışlıyen su
lama ve ::ıu bukınlannı Önleme 
çalışmaları ise Aydın pnmukçu· 
luğuııuıı ıslıkbalı h&kkındıı en 
Çok uııııt vcrerı b,r uuııl olmuştur. 
Üuu bı.tııkl,k ve ı.ılma yııvası o· 

l .. n "usı toprak p r çalan bugun 
hıç bir zam::ın görii memış değer· 
de. yuksek fiatla satılwakta ve 
lnmamcn pamuk ekııaıektedır. 

Pamuğun gcıek ıstıbsuli ve ie
rckse ı;atışında incırdc olduğu 

i•bi kredı ve s lış koopc:r .. lılle· 
tının yardım ve faydasım bulUn 
Ayam pamukçııl 11 şukrcın ve 
Ulinnelıe aumakıauıı ıar. Koopc:ra
blıer ekıu ve ıı.tıhsal ıçın ıuzu

ınu oıan parııyı lemın cuik
len başka çıilçııııu tohumunu 

'Veıınekte mazot uaıyc sıdm ıh· 
liyacını da temın eyıemekledır. 

Kouperatıfler geçen ~eııe or lak
larııı<iaıı ~o :> ııeıuıaye ve ı.:ı 
tlıınka hhsesı harıç oıwıık uzere 
~1 kuıuşu kı:.dıır çc:kıı aekıı • pa

tuuk ahıılar. Bu srne µıyu~ası 

§ımdıden ::,1 kuruştur. Çifıçının 

llıecbı..ı ı bır taııır ı uf ıı 01 .. ıı ı.eı 

tneye ve banka hi•sesi çı~arılıucn 
eline ııet olarak 2ts.5 kuruş ge
Çıyor kı çok eken Aydınlı ıkı 
Pııo: ukçunun dcdi~i ribi bu fıat 
F.ie paıııuk 1arıhınde görülmemiş
tir. 

Kooperatıflcrin fnydasmı lıu'nsa 
Cderı;ek ort:ıklarıı ıstihsal içın 

lazım olan para ve bülün mal

ıeıııeyı tc:nıin ettikteu başka m•l-

HA LER 
!arını yüksek fiatln satıyor ken
dilerini kooperatifte sermaye ve 

kendi bankalarında da aksı) on 
sahıbi yapıyor. 

Alakalı bır zııt bıına bi11un 
bölgede en az o 90 pamuk 
ınustahsilınin kooperatıtlerde or
tak olduklarını ~öyledi. 

Falnikalarımızın istihsal 
kapasiteleri artıyor 

Son zamanlarda hariç piyasa· 
lardan gelen malların dahıli is

tihlaki karşılamadığını görea 
fabrikalarımız ıstih~al kapasit

lerini arthrmışlardır. 

Ôğrenditimize göre Türkiye· 
de mevcut bütün fabrikalar 940 

senesinde 9610 ton ipek, 7730 
ton bez imal etmişlerdir. Bu 
mik ar harpten evvel yapılan i
mal.na nısbel edilecek oluna 
dörttl! bir daha fazladır. 

Diğer mamul eşya ald teza
yüt ııitibcH de aşağı yukarı ııyni 
derecededir. Sümerbank fabrı
kaları istihsali bir miktar daha 

arttırmak için yeniden tt:dbırler 
düşünmektedir. 

Bu seneki pamuk nkoltemiz J 
Bu seııe Turkiyenin umum 1 

pamuk rel oltesiııı toıhnıiıı edeı.

lcr rcıwlteoın !.>7, 9:-Jb balya ka· 

dar olacağını söylemektedirler. 

Bu miktar geçen senelere naza

ran az olmakla berabeı bu sene 

pamuk cinsluiniu ıslah edilnıe
sınden dolayı kalile itıbarile çok 

yüksektır. 

Bizimle iş yapmak istiyen 

müesseseler 
Brükselde bulunan bır fırma, 

lzmirdeki in cır, yer fıstığı, Bağ· 
dadda bulunan 6 firma, manifn-
1 uro, şnın fı\lığı, zeytınynğı, sı:

bun, uzüm, yün örgu işleri, pel· 
rol tacirler yit' ış yupmak islcdik

leriııi bıldirmişlerdir. 

Bratislavada bir firma da sul
taniye üzümü, İncir, fındık, tatlı 

badem, h{r ntvi yıığlı tohumlar 

keten tohumu, susnm ve ny çi
çeği ihrncalçılariyle iş yapmak 

istediği.ni bıldirmişlir. 

Köy tedri~ atını başarma 

için vergi alınması kabul 
edilmedi 

Köylerimizde yeni ynh mek-:, 

tepleri açılmnsı ve nehari köy 
mekteplerinin de ç ğaltılmıısı 
için emvali gayrimeı kule ıle 

mn:ıkibi bnhı iycd n moden im

tiy:ızlıırııı<lan alım ve snhm hal-
iP.rinde bir de ıki nısbetinde 
bir vergi alınarak buna köy 
tedris.ılım başarımı \'eı ·isi namı 

verilmesi bir tt'ıncnni olarak 

il ri sürülmüştiır. 

Kt·yf ıyet An karada alfıkııaarl.ır

ca tedkik olııı.ınuşlur. Netıce· 

de vel"v ki mahdut işleıde 
de ol:ıa yeni bir vergi tahmıl 

aoğru göriilıniyeı ek ı eddolun

muştur. 
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ınşaat-Tamirat-Nafıa işleri-ı alzeme-Harita 
~ -------.:.....~~~~--~--
Bahkosir Beden Terbiye i Bölge ~aşkanhğmdan : 
Evvelce 1~ gun mu~detle ve kapalı zııtf osulile eksiltmeye konu· 

lan stadyom ınşaalına ıstekli çıkmadığından eksiltme 10 gün müd
det e uzatılmıştır. 

Balıkesirde Atatürk parkı da yaptırılacak sl3dyomun •İnce tesvi
ye ve hafrıyattaıı çı_kncak topraklurııı nakli, drenaj ıtanallarımo yapıl
ması, kırma taş ferşı ve silindırajı ve dit teferrüııtıoııı yapılması, ter
tıp ve tmı::r.ımı ışı kapalı zari u ulile eksıhmeye konulmuştur. 

lşbu ıaşnııtın keşıf bedelı 1489l lira 3 kuruştur. 
Muvakkııt teminatı 'o ,!> hesabı le 1116 lıra 92 kuruştur. 
E.ksıltoıe evrakı h(•i" gun Balıkesir Beden Terbiyesi Bölge Başkan-

lığında göıiılebılır. 

Ekıııltıne 27 birinci teşrin 9 H tarı hine raslıyan pazartesi günü sant 
J6 cJa tialıkesır liedeu l'erbıy •si lfolge bına m<ta yapılncakıır. 

lslt"klııer tekıit evrakı meyanına tıcaret od.ısı uesıkası ve şinıdıye 
kndar y ... pmış O dl.kları bu kabı! ışlere ve buıılaıın bedelle

rine, ı.ş ba~ınd .. bu ış erden .-ular bır fen memuru bulunduracağına 
ve haııgı bııııkalarlıı muaınelecıc bulundu l:ırınn daır \'esıkalan koya
cakladır. 

Teklıf mekl uplarına aid zaı f!ar kanuni şekilde kapalı olarak ih~lc 
g-unu saat 1.> e k d r Baııkeııirde Beden 'i erbıye::ıı Böiıc 13ıışkanlı· 
ğınıı ınaKbuz mukabılınde tesl m edıı cektır. 

Posta ııe gonderıJecek tokııfıer nıhayet ıhaıe sııaı inden bır saat 
evveııne kadnr gelmış ve zarfııı kanuuı şekilde kapatılmış olması la
zımdır. Her turJıı gecıkme er ıınz .. rı ıtıbarn nlınııınz. 

Beden Tcırblye i Kar eri Oö~gesl B şkonhğından: 
Kayı;erı· ı cl.ır yolu ur.crıı l J ekır değıraıenı yoı.ınd.ı yı:ıplınlacak 

011111 U, lcılıı.. ırnıubcsı ı- •~ar .1..la eksıltrneye konmuştur. Muhammen 
beaelı ıu ... o lıra \e temıaan J':J tırudıı. . 

hteklikr bu ışe nıt " rtnıııneyı Nr.fıa Mhrlurliığunde görebilırler. 
i'azc1rlığını .l'i le,.rıuıevvel H c: cna gunu ~ t l:> de Nı:-.f1a Mu

durluğunde teşet>kul edece! ... kopHS} on ıarnhndaıı yapılacng-ı ve ıstek-
lerııı bu guıı v sa t~ .fo . . 1 .-y yatırııcııkluıı ınnkl.mz ıle birlikte 

bııışvurınnı:ııı ıuzumu ııao ulunur. 

Urfd ~illiyeti Daimi Encümeninden 

Urfa-Sl\.-erek yoluııu 6 960 inci kılome trelcrı arasındnl.i 7336 

lira ~'.l kuruş tahmın bedeli ~osa tamiı atı 5. ıO. ~41 Paz rtesı gü

uundcu 1 tıbaren 15 gun ruüdaetıe nçık eksiltmeye konulmuştur. 
Muvakkat tcruionh :ı5U ura 22 kuruştur. ihalesi 21.l' lU.941 

s al lU da ilayet D .. imi Enciırueıunce yapılacaktır. isteklilerin ev

rakı keşfiyeyi ve fenmyeyı gormek uzerc ht:r gün ve ilıaıeye gir

mek için de belli edıl ıı gun ve saatta tenıiııatiariylc birlikte Vi
layet Uaimi Encümt:ııine mürncaat eylemeieri ilnn elunur. 

• • • 937 lıra 89 kuru~ ke'iif bedeli ıoönu oku u bahçe dıvarrnın 
ıkmalı ınşaatı j. lu. ~'!1 iÜnunaen itibaren açıi ek11ilımeye konul-
muştur. 

l\1uva ka ttını ıal /O Jıra _,;;, kuru~tur. 

İhale 20.10.941 Pazarlesi iÜniı saat lu dil. Vilayeti Daimi Encüme

ııince yapılacaktır. Kcııtoame ve feııni şartnameyi gormek üzere 
1 her iÜn ve ihaleye girmek için de belli edilen gün ve saatta te

l mın:ıtlariylc birlıkte Vilayet Daıını Encümenine müracaat eyleme
leri ilan olunur. 

iDAREHANE YO MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Cadd&1i, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemizde göril~ülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

lil----------~ 

mesleki Organıdır 

lllin,lar, Emlrler, Teblll)ler 

İstanbul Fiyat Murakabe Komlsyonuodın · 
122 No. hı ilan : 

lsıanbul Vıliiyeti dahilinde her nevi undan mamul yufkaların 
losurıu perakende aza ni 3l.5 ,,e tel kadayıfın kilosu perakeode 
kuruştan satılacaktır. 

* •• 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
1 l3 No. lu ilan : 
Elluinde odun bu1 unanlnrın bunları bildirmeleri ha.1dunda 11.10. 

tarihli ilan ile tayin edilen müddet teşrini saninin beşinci günü a 
şıımına kadar uzııtılmıştır. Kazalar da dahil latanbul vilayeti budu 
ları içindeki toptancı perakendecilerin ellerinde bulunan her nevi le 
silmiş, kesilmemiş odun mikdarile buniarın nerede bulunduklarına 
kıme ait olduklarını gösterir b y.ınnaınelerde tayin edilen müddet 
çinde İstanbul Vıılilig-i veya mahallin en yakın kaymakamlıklarına v 
ya İstanbul Fıat Mürakabe bürosuna bildırmeleri tlerde yapılacak kon 
rollar netice~iııde me\"cutlımnı noksan gösterdikleri veya sak.lad1kla 
bellı olanlar lıakkında Mılli Korunma kanunu d:ıire!linde takibat y 
pılacağı ehemmiyetle ilan olunur. 

Mensucat-Elbıse-Kundura-Çamaşır v. s. 

Askeri Fabr. U.MUd. Merkez Satmalma Komlayonund 
5 bın çıft erat fotini alınacak 

Tahmin edilen bedeli 4o,5UO lira olan yukarıda yazıla 5 bin 
er:ıl folini askeri I ııbrikalar umum müdürlii2u merkez satınalma 
ıni~yonunca 4.1 l.941 salı ~nü saat 14 de pazarlı la ihale edilece 
tır. Şıırlııaıııc ~ lıra 33 kuruştur. Kati teminat 69 / 5 liradır. 

,.,*ıı: Yukarıdn yazılı 62000 metre lacivert bez Askeri Fabrikalar Umu 

Müdurluğü Merkez Satınnlma Koınısyonuoca 27. l0.9.U Pazartesi ı· 

l • , 
t 

1 
ı 

nü 1aat l l de pazarlıkla ihale edilecek.tir. 
·ı ahının edilen bedelı 39990 lir:ı ve kati teminatı 59'8 lira S 

kuru~tur. Şartn:ıme iki lira mukabilinde komisyoodan verilir. Talip 
lcrın mezkOr iiın ve saatte Komisyona müracaatları. 

* * * falımin edilen bedeli 4685 lira o\an 1800 yastı le kı· 
lıfı ıle ~.>UU adet ya!ttık ortuı.u Askeri Fabrikalar umuın mildürlü 
ğü merkez satınalma koınısyonuoca pazarlıkla :5-11-941 çarşambıı iÜ 

niı s.ıat H. 3u da ihnıe edilecektir. Şartname parasızdır. Kati temi 

naı 7U'/. lıı a 7:> kuruştur. 

Mobilya!_J3üro ve ev eşyası, Mu§amba, Halıv. s. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan: 

Tıp Fakültesi kliniklerine 1840 lira muhammen bedeli 40 kar 
yola :U.H.ı.9U pazartesi sı"ÜDÜ ı;aat 16 da Rektörlükte puarlıkl 

alınacnktı.-. istekliler 276 lira teminat ve ticaret odası ka!!'ıtlarly 
le gelmeleri. Liste ve şartname Rektörlükte görülür. 

* * • Birinci cerrahi ldiniğiııe yaptırılacak 47909 lira keşifli ma 
deni eşya 27,10.941 pazartesi günü saat 15 de Rektörlükte paı.ar 
!ıkla ihale edilecektir. 

!'.""!:~~~:·~7~ ...... ~---~~-~-~-~-~-~--=~~~~~===,~~~~~~~~~~~~· 

ilaçla!~ Klıni~~-ıs_p .. en_..ç~ıy_a_rr_a_ı_at_, _H_a_st_ah_a_n_e _L_vz_. ı 

isteklilerin 3594 lira teminat ve ticaret oduı ki2ıdlarile 
mel eri. 

Janderma Gen 1 Komutanltğı Ankara f 
Satan lmü Kom svonund n : f 

Mıktan, <;inslerı ve hııngi kalemlerınııı ayrı nyrı isteklılere ihalesi 

caız olauğu şar ıııamesinau yazılı kırk altı kııleru ilaç ve sıhhi malze- ı 
me 5·11-941 çurşaınba günü ~ant 15 te Ankara'da J. Sa. Al. komis
yonumuzdıı kapalı zarf eksiltmesıyle nhnacctklır. Hepsinin tahmin be· 
dclı !>891 lmı 30 kuruş oıup ınuvııkkat teruınatı 441 lira 85 kuruştur. 
Knleıoen fiyalları ve ıhaleye i?Ôre ıeminatları miktarı şartnıımede ya- , 
zılıdır. Şartname her gun parasız Ankara ve İstanbul J. Sa. Al. Ko. 
hırından alınır. lııtekıılerın vesaık ve temınntlarını mııhtevi kııpaıı 

znd leklıf meklupinrını ihııle vaktinoen bır ııııat evelıne kadar komis-
yoounıuza vermelerı. 

Trabzon skeri stmalm11 Komisyonundan: 
30 loıı balık ynğl nlınacaktır. Pıızarlıkln eksıltmtsi ..t7. l0.9'11 pn

zartesi guııu ııaat 10.30 dn 1 rabzonda askeri ıatınalmn komisyonunda 1 
yapılacaktır. Tahmin bedelı 30 bın lıra temınatı 4500 liradır. Taliple- l 
rın bcılı gun ve s aıle komısyona g=eri. ' 

tlektrık, Havagazı, Kalorifer ( r t:!SISat ve Malz.) E 

M. • • Huvn Satmalm Komisyonund n : ~ 
3 kalem muhııbere malzemesi miıteahhit nnmı hesabına açık eksill

mrye konulrııuşlur. Muhammen bedeli 2'J07 lira 50 kuruş olup kati 

teminatı 376 lira 13 kuruştur. Pazarlığı S-11-941 pazartesi günü saat 1 
11 <le Ankara'da hava sntın alma komisyonunda yııpılncııktır. Şıırln11.· 

mPsi komisyonda görülebilir. isteklilerin muayyt:n giln ve sn:ıtte ko

ıpisyonda bulunmaları. 

Liste ve şartname Rektörlükte 2örülür. 

D. D. Yolları işletme Umum MUdUrlUAUndeft: 
Muhammen bedeli 20.000 l ra olan hutane am~liyat masaları 

.t..12.9H ~alı günü snat 15 te kapalı zarf usulıle Ankarada idare bi

nasında satın almaca tır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (1500) liralık muvakkat teminat· 

la kanunun tayin ettiği vesikıılıırı ve tekliflerini ayni gün ıaat 
14 le kadar Komi!lyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Ş rtnarnel r parasız olarak Ankarada Malzeme I!>airesinden 
Haydarpll~ada resl'llüm ve Sevk ŞefliQ-inden daQ-ıtılacaktır. 

Kereste, Tahta ve saire 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUIU Merkez 

Satlnalma Komlsyonnndan: 
1000 metre kereste alınacak 
Ebatları şartoameıinde yazılıdır. 

T h •• iıı edilen bedeli (272,0JO) lira olan yukaruıla yaı:ılı 4000 
metre küp kere:1te Askeri Fabrikrlar Uınunı Müdürlilıü 'Merkez; Sa
tınalma Komııyonunca 27. 10. 94! Pazartesi ıünü uat 10,30 tla 
pazarlıkla ihale edilecektir. 

Şartname 13 lira 60 kuruştur. Kati teminat 29260 liradır. 
Çıralı çam bulunmadıAı takdirde nısfı c;aıo diA-e: nıtfı kökııar 

bunlar da bulunmazsa hepsi köknar olabilir. 

Marmara Üssü Bahri K. Satınalma Koml•ronundan: 
Tahmin olunan umum bedeli 13903 lira 39 kalem 244.501 Plttre .. 

küp muhtelif cins kereste satın alınacaktır. 



2 MONAKASA GAZET!Sı 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
r 

Cioıl Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saat 

A) MOnakasalar 
lntaat, Tamirat, Nafıe ••teri, Malzemo, Harita 

İnönü okulu bahçe du varı ikmali i n ş. 
HükOmet konafı t amiri 

aç. ekı. 

Şeıe tamiri Urfa • Siverek yolu arasında " 
Bor Jandarma binası tamiri .. 
Şoşe tamiri N itde • Nevşehir yolu arasın da: 4687 m. 

(temd.) 

Bursa Mrk. Jandarma Bölü~ü binası tamir i aç. t.k! , 

937 89 
1640 53 
550 22 

1500 
8911 26 

1350 

70 35 Urfa V ilayeti 
Urla Defterdarlığı 

Urfa Vilayeti 
11?. 50 Bor jandarma Komut. 

Niğde V ııliliti 

Buro;a Vilayeti Jandarma Ala y Komut. 

• 
20-10-4 ı -
27-10-41 
20-10-41 
24-10-41 

31-l0-41 

3·11-41 

10 -
15 -
10 -
10 -
16 

15 

IUlçlar, Kllnlk ve .ispençiyari alit Hastahane Lvz. 

lıiç ve aıhhi malzeme: 84 kalem kaplllı z. 6768 37 510 - lst. Sıhhi Mile! es,.Jer SAK ~-11-4 1 ıs 3o 

Mensucat, Elbise, Kundura Çamafer, v •· 

Elbise diktirilmeıi: 1523 tak.-palto: 777 ad .-kaşket: kapa lı z. 
1523 ad. 

Yatak kılıfı: 1800 ad. 

Fotin; 3466 çift 
paz. 
par:. 

... obHra, bliro ve ev efY•••· Mufambe Hahv.s. 

Vestiyer, lambri banko v. s . yapt. 

Ket eate, Tahta ve aarel 
Kiremit altı tahtası : 10000 ad . 

' 

Nekllrat, Boşaltma, YUkletme 

Butday nakli: 30Q t. ( tc ınd .) 
Nakil etme işi 

paz. 

kap :ılı z. 

•ı ehruket, Ben zin, Mekine ye Qlart 

Motorin: 6.5 t. 
•• •• 

Kuru meşe edunu: 10 t.-yaş odunu: 10 t. 

Mlllelerr•k 

lıçi kontrol saati: 25 ad. 

Demir saç levha ve ralvanizli demir te l: 3 kalem 
(Şart. 133 Kr. ) 

Alüminyum taokı: 4 ad. 

Kur4un: 200-400 t. (şart. 13 1.) 
Koşum malıemesi: 6 kalem 
Takım çeliti: 13 kalem 
Saç bacat.ı sökülüp tamiri 
Sıcak ıu boruları tamiri 

C. lı:u." , :1rthe, Et, Sebze, w. •· 

Beyaz peynir: 10 t .-toz ıeker: 10 t . 
Eka.elı pi§irilmeıi yf'vmiye 400-550 k. 

Patates: 132 t. 
K. ıof an: 120 t. 
Nohut : 120 t. 
Mercimek: 80 t. 

Keıilmiş sıfır et i: 100 t. 
Sıfir eti: 36 t. 
Sıfır eli: 24 t. 
K. üzüm: 6.5 t. (temd.) 
Bulıur: 40 t. 
Nohut: 10 t. 
Lahana: 6 t.·prasa: 6 t.-ispanak: 5 t. 
Sabun: 12 t. 
Pirinç: 30 t. 

Ekmek: 360000 ad 

SıRır eti: :t45 t. 
Makarna: 1.2 t.·aabun: 1 t.·k.Ur.üm no. 10: 800 le . 
Ekmek tek tip: 20 t. 

(6 Müzayedeler 
Yemek vr kahve ocafı ye ri i tletmeıi 

aç. ekıı . 

paz. 
I 

, 
• , 

paz. 

paz. 

" 

p u. 
kapalı z. 

> 

paz. 

• 
> 

> 

aç. elcs. 

paz . 

aç. eM:s . 

• 

57112 11 

6300 -
çifti 9 2J 

1459 46 

9000 -

1400 -
725 -

7175 
26500 

4200 -
260000 -

1850 -
5774 73 

52 -

11000 -

2440 -

1440 -
1920 -
10'10 -
k o 45 

14400 -

6720 -
3250 -
7000 -
1700 -
2030 -
7800 -

14500 -
47700 -

98000 -

2600 :.. 

.... 

-ıt105 61 D. D. Yolları 2ci i şletme Ank. 7-11-41 

945 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 'l-1 l-41 
4800 - Erzurum Ask. SAK 22-10-41 

16 -

14 -l 
11 -

109 46 P. T. T. Lvı:. Müd. A nk. 21-10-41 ıs 

136~ - İspartokule civarın da Hoşdereköy 
Ask. S AK 

21-10-41 

675 - Ka raköse A sk. SAK 20-10-41 
51~ - Karacabey Me rinos Y. Çiftliği Müd. 27-10-41 

105 - Erzurum Nümune Hast. 
56 25 Urfa Viliyeti 

1076 25 Ask. Fabr ikala r U. Müd. SAK Ank. 

3975 

630 
28300 

277 50 
866 21 

.. 
• 
) 

> 

Ank. lpckiş Fabrikası Telefon 28Ll 

8 - A nk. Lvx. SAK 

16SO - Aık. Fabrikalar U . Müd. SAK Ank. 
429 - • 
183 - Urfa Gümrük Kıtası SAK 

108 - J 

14-l - • 

78 - • 
İzmi r Lvz. SAK 

1080 - M. Kf'm alpaşa A sk. SAK 

504 - Erzincan A sk. SAK 
244 - • 
525 - • 
127 - > 

152 25 • 
585 - > 

1012 50 " 
3707 50 lst. E lektrik, Tramvay ve Tünel 

işlet. U. Müd. 
7351 Ezine A sk. SAK 

174 98 Erzurum Nüaıuı:e HB1t. Baştı.b. 
195 - • 

20-10-41 
20-10-41 

3-11-41 • 
3 ·11-41 

7-11-41 
31-10-41 
10-11-41 
5-11-41 

21-10-41 

10-11-41 
5-11-41 

20-10·41 

20·10-41 

~0-10-41 

20-10-41 
20-10-41 

21-10-11 
27-10·41 

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

20-10-41 

27-10-4! 

27-10-4 ı 
20·10-41 
20-10-41 

13 

15 -
11 -

15 45 

10 -

14 -
14 30 

14 30 
15 -
14 30 

15 -

16 -

14 -
14 30 

10 -
10 -

10 -
10 

15 
16 

10 -
14 -

14 -
10 -
15 

11 
14 

i6 -
15 -
1:> 20 

- - Ank . l::lektr ik T . A. Ş. 3l-l0·4le kadar 

Paurhk ekı.itmeıi 20/1. Teşrin/941 pazartesi iÜnü saat 15 de lz
tnitte tersa ne ~apuındalr. i kcm iıyon binasında yapılacaktır. 

K ara köse Askeri Sat malma Ko -nhyonun da n : 
Kilosu 3 kuruştan 300 ton buğday Erı.urum<lan Karaköseye nakli 

kapalı zarfla 1.10.941 çarşamba günü saat 11 <le ihaleye konlllınış sa

da istekli çıkmadıa-ındıın yeniden kupalı zarfla münakasaya konu!
muştur. 

P azar lığ• işti rak. edecek is te klilerin bu i ş lere ilgili oldukların a 

daira Ticare t ves ikalariyle birlikte • 2085 li ra 51 kuruş• tem inatlarını 

belli gün ve saatte komisyon ba4kanlıfıoa vermeler i. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

l oprak Mahsulleri Ofisinden: 
Bozkurt, Cümburıyct ve Drğirm encilik Limitet Şirketine ai t un 

fabrika larından i~tasyona yapılzcak uo ve kepek naklıyatı gösteri lecek 
ıarlname dairesinde karşılıklı pazarlık. suretiyle bir müteahhide ver i· 
leeektir. 

Taliplerin 20 Teşrin ievvel 1941 de .aat 15 te Toprak Mahsulleri 
Ofisi mübayaa komisyonuna müracaatı. 

Balıke alr Askeri Satm Alma Komisyomu ndan : 
Bther kilosuna 30 santim f iat tahmin edilen 4000 ton e rzak, eş 

ya n malzeme şehir d ahilinde anbarlartla n aklettirilmek üzere k a
pah zarf usulile ek&iltmeye konmuttur. 

Ekaıltmtsi 3 . 11. 941 Pazartesi ıünü aaat 16 da Balıkesir A sk . 
Sahnalma Komiıyonundi' yapılacaktır. 

Mnvakkat tenıinat mıktarı 900 liradır. 

Şartları görmek iıteyenler her gün Komiıyonda g örebilirler. 

Taliplerin muvakkat teminatlarıyle birlikte teklif mektuplarmı 
kanunun 2,3 m ı ddeainde yazılı veııaikle ihale saatinden bir saat ev 
vel yani 3. 11. 941 aünü saat 15 e kadar Komjsyooa vermeleri şart · 
tır. 

Bu 1aattap ıonra mektup ahnma:ı, 

Münakasası 20. 10.9 J1 pazartesi günü saat 15 de Erzur u m sat ınal-
ma komisyonunda yapılaca ktır. 

Muhammen bedeli 9 bin li ra o lu p ilk teminatı 615 l iradır. 
Nakliyata aıt şartname komisyonda görülür. 

lsl eklilcı iıı belli gün ve sa atte kanunun 3.l ci mndde:ıınde tarif e
dildiği veçhılc hazırlıyacakiaı ı teklif rnckt uplarını eksilı me saatınıtan 
bir saat evvel lcor.oisyoıı:ı vermeleri. 

l znik Kaymakandı~jlndan: 
Gün de asgari iki sefer yapmak ve btheri elh ili ~eksen kilo n· 

2'ı rlığın<la ve yevmiye vesati 350 küfe se vketmek üzere takriben '10 
bin küfe nıüşki~e üzümü :ır zu edenler doğruca beş ki ometre mesa· ' 
fede yol u müs:ut bağlardan kamyonla otuz ki lome trr mes· f ddd Mv İ 
k ece islusy onuna veya bağlardan araba ile ko ;,baya \'e oradan is tas
yona na ltle tmek üzere beher küfenin yüz kuruş ulan muhammen iicrr.-
t i eksiltıneye korıulınuştur. 

Kamyonl:ıra muktezi benzin ve ılıtiyaç göıülen lastiklP.r hükumet· 
çe veri lecekt ir. 

Üzürnlc:r bağlardan alınarak istasyona ve oradan d.ı lıtanh•ıla Ha- 1 
le kader nak!edecek talıb bulunur ı•e teklifl eri zurrıı ın n.cnfaatine <la· ı 
ha uygun g örüiürse bn suıeti sevk de kabu l edı erektır. 

Taliplerin brş yüz lirıt teınidat ekçt.si veya bank mektubil,. bi r
lik te te$ ri rıi e vvelin i U inci pa:ıar ıünü saat sn beşe kadar l:rznda 

:teşe kkül eden Koıniıyor.a müracratler i ve şartnameyi 8'rlrıu !eri. 
t 

' 

19 Birinci Teırhı 1941 

Mahrukat, BanLin, Ma~in.ı fcljl.uı 

U r fa 'liıayotinden; 

Merkez ilkokullar için 7'1.5 lira tahmin bedeli alınacak 10 .~ 
kuru meşe odunu, 10 ton yaş tut odunun ihalesi bu günden itı 
ren 16 gün müadetle açık eksiltmeye konulmuştu r. 

lşin muvakkat temınatı 56 lira ~5 kuruştur. ~ 
• e y•r 

lhale 20.10.941 günü saat 10 da vilayet daımi erıcüınenınc $ 
lacaktır . lsteklilerin şartnaıneyı görmek üzere lıer i'Ün ve ihalefel"f 
meıt için de belli edilen giın ve saatta temınatlarıyle birlıktc: Vı 1 

Daimi Encümenine müracaat eylemeleri ilan o lunur. 

D. D. Yollara Satanalm a Komisy onu n d an : 
'1. iııci işletmenın yııkımlııt ve fayraplık ıh t ıyacı için tamacıı• 

1
1 

a ı 
gen veya yuzde. 30 nısbetın de çamla karışık olmaK uzere satın ıJ 
cak 475 dört yü:ı: yetmiş beş ton kesı1memiş kuru ocıun kapalı ~ 

p.o,> 
usuliyle eks ı ltıneye konul.nuştur.OJunlar, Anı.ara • lzınıt veY" e 
ra - Zonguldak :ırasındakı ıstasyonlardan birmde \'agon içinde f rııt 
iCÇ l:>. l 2.9Jl turıhme kadar teslıru ecıılwiş u hu .. 4klır. Muha~ıP 
bedeli (76l0) yeııı bın altı yüz liradır. 5 ikıucı leşrm 941 tıırı P 
çarşamba gı.inu sruıt J 6 da Anıt.ırada 2 inci ışıetme binasında t~er 
nacak komisyonda ıh.ıle.sı y ı~ılacağındaıı bu ı şı- giı mek istıyeo. 

1 
yüzde 7,) ııis!Jct iııde ıouvakkat tem ınatlarını vı:zne ınııkbuzıı veYııP 
darenin kabul ctlığ'i forınule ıuutabık banka ruc=ktubu olarak tcaıı lı 
tayin ettij'i ve.saik ı le tektıf ı erıııı ıha lc saati n dı::n bir saat el'"ee ı 
kadar komısyon rei:.lığ'ıne tevdı etmiş olmaları lazımdır. Şartııalll d 

ıarııı 
mukavele proje lerı Ankaı ıı ve Haydarpaşa ışletme komisyon 

parasız alına hı lir. 

D. D. o il ara 4 işletme MUdilrlUi)Unde o: 4 
lşletm-:cuiz ihtiyacı olan ve muhammen bedelı 1 l ıra bulu0 '

0 

ton odun pazarlıkla istek ıısine ıhale edılece• tir. a 
Paz.artık 8.11.941 pazartesi günü saat lS de Kayserıde 4 °' 

letme komnyonuııca yapılııcaktır. t•Y 
lsteldılerin 66ıs,25 lira kat'ı temınat vermeleri ve kanunun rt 

etliğı vesıkalarla bırlikte mıı .. yyen olan ıün ve saatte koınisY00 

ligıne müracaat etmeleri ıazımdır, ır'' 

Mukavele ve şartname projelerı 4 işletme ruüdürlüğundcn I' 
olarak verilir. / 

..... ......... ._..........._._. - ~ 
Mut ete r r11< 

A skeri Fabrikaiaı Umum mUdLlrlUğü Merkflı 
S t malma K o misyo nu ndan 

20 ton 0.8 - 1 mm. galvanizli demir caç levha 
4 » 2.5 mm. ~alvaııizli dC"mir tel 
2,5 ton 2 > • 
alınacak, ıeı:ıı 

Tahmin edilen bedeli 26500 lira oları yukarıda yazılı 3 "a 1 ~ 
mir malzeme askeri fabriku l :ır uınum mtidürlüğü merkez satınııllllt 
mııı;yonuoca 3.1 1.9.U pnzartes i gunu saat 14.3U ,ıa ıha le ed ilec 

Şartname 1 lira .33 kuruştur, Kati teminat 3975 liradır. 

İs 11bul Lımam Sahil Sıhhiye Meırezl Sat111oırf1' 
Komisyonu nda n: 

Merkezimiz nakil vnsıtnlan için 3.l kalem işletme tamir, 
rikıı vesair m:ılzeme açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Tahmin bedel i 4009 lira 2S kuruştur. 

Şartnameler nırrkezımiz ievazınıınd.ın parnsız alınabiıir. o5• 
Eıcıııltnıe 4.1 l.941 sah guuü saat l 0.30 da (.;al atada ı<araılll c•· 

Pi. paşa soluıgıoda mezkı'.ir merkez :ıahnıılma komısyorıunaa y• 
tır. 

Muvakkat teminat parası 300 lira 69 kuruşlur . 
Ekfiıltmeye gireceklerin 1941 seneıı;i tiearet odası 

lerıneleri şarttır . 

"'"' l&,anbul Levazım Amirliği atınalma K o m i syo"
1
,r 

J00,v00 büyiıi<. ve 300,0lıO kuçuk elbıı;e kopçası alınacıık dt 
zcarlıld:ı eksıilmesi .>1.10.9-:ll Cuma gııııü saat lS de Tophaııe 
Amırlığı salın alınu koınisyonuudıı yapı lacaktır. Numunesı _ı.:~e 
da ~örul u r. l'alıp l erin teklif edecek l erı iı}'dt uzerıııdeıı kııtı 

larıyle b~lli vakıtto komi~yona gelwelf'rı. 

d~~ 
lstanbul Komutanhğı Satınalma Komieyon"~f l 
Hepsine 873U lira 50 kuruş fiat tahmin edilen nıuhtel~e ~ 

384 çift patioaj zi.ıciri 27. 10 :t"11 Pazar le i 2'ÜnÜ saat 11 $~ 
hkla anl ın alınacaktır. Şartnamesi her 2tiıı Komisyonda . f' 
lir. Kati teminalı 1309 lira 6 1J kuruştur. İsteklileı in bl!llı 
saatte Fıııdı klıda Satınalma K ımiıyonuııa gtlmeleri. 

İstanbııl Beleaiy inden: 
1 b 

.P .. ıı.ii korunma ekıplerı ıçııı yiiptıı ıı cak. 4900 ııdel kO ıır' 
ekult me ye konulmuştur. M~cmuıınuu t :ılımın bedclı 784 U 
tenııııat ı :>8 lıra öO kuruş t ur. Şaı tnı: oıe zabıt ve muamelat ııı0e 
kalcmınde gör ülebılir. Huı!e 3.11.9-11 pa znrtesı günü ı;aat ı 4 ııP 
encüm ~nde yapıl caktır. 'f Jlıp erın ilk mnkbuz veya ııı .. "to. 
91. yı ın a ııit ticaret odası vcsık.ılarıle ihale günii mu:ı.)"'>'e 
daimi encümende bulunmaları. • 

Deniz Levnzım Satınalm Komisyoııund0" 
d k d . 0 tO 

8S a e t mnımıı attar ı. m ncnı a ırın ağızl rının çııne 1 
durulmuş vidalı kap k yııptınl o cağı ·.dıııı, ~0. 10.941 pııııa' ~ 
erı o t 11 de Kasımpıı.snda bu lun . n der iz ı .. , aıım sahnalcrı(l\11

1~ nu rıda p .. zıu lıgı y~p ıl. ccl: t ır. ls tfl.. lıtcıiıı bel li gün ve 5
8111 

komisyona müracaatları ilan olıırıur. 

* *,.. 200 metre demir boru 1 2 i U\ ~alvanizli kres 
200 > ~ 4 
250 ~ : • 1 

250 > " > 3 rıııı 
Yukarıda yıızıh nıııhlelıf ö çüde 900 mı- tre demir bo ~ 

veya yeniden fnrk,.dılmt·y cek k ıdur nz kullnn ıl mış olıı>~ıııı'' 
1. Trşrin 941 p 9Zartesi günü saat 14 d t> Knsımpaşnda bU I• 
levuzım salınnlnıa komi yonuııda p:ırnr lığı yapı nc:ıktır• IL1ıı" 

·1 • 1 o belli gün ve • cıtte mezkur konıısyoııa ınurncaalları ı ııı 



r 

I 

... -~ '."':_ -

l!t lllrincfteınn 19'1 

t\ 600 adet makhp '2, 2,5 ~, 3,5 4: 5: 5,5, 6.5 8,10, 10, 5, 1 l 

beherinden 50 şer adet 
50 kilo 4 ila · 6 m/m kösele 

2 roda ,elık tel halııt 4 m/m dümen tell~rine 
2,,,. •6>. 
5 

5 
4 
3 
3 
3 
:> 
5 
5 
4 
4 
1 
2 
l 
1 
1 
9 

> 

> 

> 

> 

• 

.. 
> 

• 
,. 
, 

adet 

" > 
> • 

> • 

> > 

• > 

lif halat 
> > 

) > 

> > 
, > 

l > burgata 
• 1.25 , 
> 1.50 > 
.. 1.75 ,. 
& 2 

6 m.m 

l burgata 
1.25 • 
) .)l) • 

2 > 

çelık tel lııılııt 

2.50 > 

1.5 • 
> > > J, 3 4 vep 2 buıgat.1 
) o, 3 4 > 

lif halat 2, 1/2 > 

3 
proiektö• 35 s1m kutrunda a gari SOO 
gösterecek 150 vat llO volt lambalı. 

ıne lrtyi 

18 vantiliııör 110 volt mütemadi ccryan!a çalışır ..ı.00 

ılii 2::>0 ın m pervane knturlu 

27 » asansör şakuıi \'aı.>:ıyettc çalışacak 110 ''Oll ıııü

lenıadi ceryc.r:, pervane kutru takriben 100 m, ı:ı 

10 dôküm ı;:oku 

Pa 'ı'uknrıdada yazılı 24 kıı.em ıuuhtelıf cins malzemenin 20.10.941 • 
'tl~tlesi guııü saat l l,3U da Kasımpaşada bulaııan deniz levazım sa· 
'c ll&lına komısyonundıı pı.zdflığı yapılacaKlır. isteklilerin belıı giin 

•a11tte mczkOr komısyoııa LllÜrncaaıl.ırı ılan olunur. 

300 ınetre yunıuş .. k orgiı çelik tel halat. Kutru l.,) ila 3,5 
mm. ve en az lOU kg. kaldırabilec ek kabilıyelte 1 

300 ;; 

<>O , 

30 , 
:lO levha 

• yumuşak örgü çelık ld halat . Kutru l,) ıla '..! l 
mm. ve en az 4U kg. kaldırabılecek kabıliyell.. 1 
baKır buru ıç kutru l>O m1 uı. dı~ kuıru 8.l - ~3 1 
m1m. I 
bakır boru ıç kutru 58 ııı1 nı. dış kutıu Gu ın/m 
bakır !cvha 1 - 1,5 ııı 1 ııı kahrı.ığında l ;<.. ~ 

'( · metre eb'adında 
~ t Ukıırıda yazılı ) kaleııı muhteııf clns malzemenin '.W.10.9•11 pa-

r ~ 
~ 111 guııiı saat 1::> Ka:ıımpıışııaa bulunan c.ıc:rıı:ı. le\ azııu sııhııalwıı. 

llı13, 
t ,onuııua p.ızarlığı yapııacaKtır. l'>tcdılerın bdlı gün ve sııaıte 
~ .. o r k.oınısyoııa wuracaatları ilan olu ur. 

~-- --~ -
tf.Qıs. ~a.rur~. ~t. ~OJ!~e V.: s. 

-
Urfa Gurük Kalası Saten ıtlma KoıniGyonuıu.la .1 : 

• Mıı..ıaıı İıK leuıııı.;ıı 

kı!o lıra 

1 utan 
lıı .. 

.ı .. dc:ııın ııasıl yapı· 

ıııı"cağı 
l..ırı,, 
.......... 
~ ----------------------------
-~~ 1~~ 1~ ~v 

~lıııı 
1\ ı.o~b.ı 1'.!VliUU J.LÖ l4'1V 

tıtıııt 
~t ı~uuou 

.W.1U.9·U p:..zıırteı.ı 

.l~i.U ~uııu :>ıı.al •ll ua 
'<!ııııek buuvU ı ö ı u-tu 

y Ukıırıcıa yazılı NohuUn rneıcıoıeğt: ıhaıc guııuııdc ı:.tcku çıkına· 
't. ' "'Qlt.•lc &1.u• u :>O&oıııtı h:1<o.1ı1 c.uı.cıı Jı .. l UA ...... u •• a.y ... u-. .. ~"" ~u 
11tıtt 

6Utıucıı .e.'1:!1V lii•yııı t.aı.uı•ull 't.) uıı1..u uu~uuc ... ı u.ı .. abıı.cc •V .ı.. 
ltııı 

~"11 guııu saıll ıu u ıhaıcte11 yııpıı.tca.-nr. 
~, k \~ 1:11.hıt.r ht;ı ı.. .. ıeıı.hı lıızaSll•üa ~O)l(; ,ıc:ıı \t:Ullllill Uil.1il.i!>llH guıurıı " 
~ ... I 

·~~ "Z" ı...a::ı.ıu vcı.ııt.:>ll•C: yulıı ıp \ c::ı.ııe ıı.ı.lr.buzu ve ~:.ı'tıı.ıım:ııııı -.. 
11 ııı Uuc: ... ıııac: y .. :ı.ı.ı ~e~ı;;.ı.ı.aıı .. bıu.Kle uıunıc .... l cue;:cc~ır.raır. 

lıtrur L v. AınlrlE 1 Sblln ... un~ r,omısyonuhd .. lı : 

t t 11lıcı • Zaı f u~uule u.Uı.ük.u:. ... y.ı 1.oııultııı vu oııı hl.o 11.1:::::.ılıııış ı;ı· 
ttıı 

ıı;ı uıu y yc:u ı.. .. ı.uııı mUJUc:l :ı. .. ı 1ıııu'1 lüllf' .z .. r.ı•r ıı::tınc.ııgıı.uc:ıı 
~'ur 

\ 1) tl ayıu 1\:~lll.LlUI• -ıU. u.,, .. Quo.::::.ı lt.i;\.,IJIUI..< 1,:l>" .. au \ -l •U•ill.ot~ll .. \: 
tıı u bır uy ıı;ıı •• ıc. -.c ) eı.ıutı.ı lcso:ı c: .. ııc:ı. -._, •·'-'• .ı.~ ı.,,., uz~ı ııı-

~ttt,.rlıı..ıa :::.~lıu ~ ııı.ıcat.tır. 
lll 

1 
1P eııı:nı .. r _\/.ıv.~-ıl ıuııhıı.a"'n ıııborc:n .. ı~ı:ı.\O.t u.mır Lv. a-

'•2'ı ı.ınıııııım;ı klJmlı>)vDUııa wur<.c .. <ıl elUıelıoır,;;ı. 
l~tı 

~i. u lıaıı ı.;aıı:.u.uı. :;,. uıı:.uaesıııc l vııkaı. yıııııız bır adı& y:ıpıı· 
l<&Qır, 

t;., :th,c~ı. 1-.ı.. k'°ri w~ı.uıulu.a Kum ıS}lonu11da:an 
~~v k t~ '- kııo i .. b .. na o<ıvU kı c;ı pı aı. .. v;;. !:ıv ... o kılo ıı.pan.ıgıu açı 
•tt.... k "- ...,t:lcrrnc talljl ~ıhtı.atAli;l.ı.Cilü P.I a"j ıc;UluC pa:.. .. ıhl.ıa C bılt· 

tı.ı . 
11-ıı. '-1• lll. '..'il ı-.. _arteaı guı.u s .. i>t .ı.v u~ .l:!.r .. ıncuu ~ .. tı •. aıma Ko· 

Yurıtı b na .. yupıl<ıcak.ır. 
~il thcr klh .. ııuna tühu.ıuı ~c;ılcn tı.ı.tları laha ...... için H., pnaıa \e 
~~k ıçın ı~ k.uı·uştur. 

<3 "-rv~uh:.ınmcn bt:'-tfü:rı ut .. rı .v:.ı" .ıra ve ılk ü:ıuinoı.h l::ı'... ira 
lirui\.ur. 

l:.va t . K d v. \ e ~ar uı;ımt sı owısyou aaır. 

•t, 
4 illıpltrın bdıı guıı v c :.aauc l oıııısyc.ıı<la butuııuıaları ıa .. ım-

b\jt ıt • • lit her hilcısuua 6J kuruş fiat tahmin tdilen 12v00 kik. sa

~~~ l.ıtı kapalı zadJa eksiltmcı.iue talip çıkınauığındau :GO. 10. ~Joıl 
cıı, ~leı.ı 2uııu ıa t J 5 ac pa:ıarhkıa ekı.tltınesı Er:t.i1tcaıı Sutmal-

0nıisyo.1unaa yapılacal..tır. 

'. uhnmmen be deh 7r>LU lira ilk tenıinalı 58:> iiı adır. 
d~ Şilrtno:.ınesi komisyoı.oil evsalı koloruum.u bütün ~ .. rni .. vl•rın· 

"ilrdır. 

"' tııı ~ • Beher kilosuna 45 kuruş Hat tahmiıı ediieıı 3v bin kilo pi· 
~ <!ıı, k l 1 ' ''l . aııalı .:arı ck~iltmcsuıt: ta ıp çı .mauı~ıııa. n :t.I... H• .~41 pa· 
~tı~~lıiı günü saat lo da parnrhkla ekı.ıltıueı;i E, :z.iııcaıı 1.atınalu1a 

111
Y0 nunda yapılacaktır. 

t1ı•t t ulıarnmen bedeli 13,5(0 lira "Ve ilk teminatı 1012 lira ~O ku· 
"' lir· 

da.., .Ş~tlıu n ui Kc mif ycr ca e' ~ah kc !crc'ımrn biıtfrı garııizonlarııı· 
llrJır 

ltıtı!:.lipl~rin hellı gün ve sa:ı.tte ilk teruinatlarile komisyoı•a gd· 
1 lnzınıdır, 

- -- - -- -- - - --- -- . - - - - - -- -

HONARASA GAZ!T!SI , 
İstanbul Elektrik, Tra11vay va füıal İ ş latın eleri 

,.,** Behf'r kilosuna. 17 u•uş 50 santim fiot tahmin edilen 40000 
kil~ bulg~run kapalı zarfla eksi!tmesine talip çıkmadığından pazarlıkla 
('ksıltmPsı 20. 10. 941 pauırtesı güııu saat 14 de Erzincan ı:alın almu 
komisyo'!da y µılııcaktır. 

Mnlııınııne bedelı 7000 lira ve 'lk t • 52 1 emınatı 5 liradır. 
Şarlnamt!sı komıııyonda ve evsafı kolordunun b-t·· · ı u un garnızorı urın· 1 •k 

Umum Müdürlüğünden : 
1.- Muhammen bedeli 47.700 lira tulau 360.000 adet elemek açık 
ıltme usulu ıle satın alınacaktır. 

da vardır. 
Talıplcriıı belli gün ve sPalte ı'lk teminatlariyle komisyond;ı bu· 

lunmal.ırı liizımdır. 
1 5 
t 

l..- Eksıltme 27 .10.941 pazartesi günü 
inci katında yapıJacakhr. 
3.- Muvakkat tominat 3577.50 liradır. 

saat" 14 de· Metro Hanının 

Çanakkale Tümen Satanalma Komisuo d . 
A d . 'k ı nun an. 
şağı a cıns ve mı tarı yazılı 1 kalem zeytinyağı Birliklerimiz 

ihtiyacını karşılaınak üzere Çanakkale Tume b t ı· t n an nrıııa es ım e • 
mek. şarli) ı~ l49U :.ayılı kanunun 46 ıncı mad<lesıııin A. fıkı asına 
tevfıkan pazarlıkla satın alıııacaktn·. ihalesi 20 JO 941 t · . . . pazar esı 
saat 10 dn yapılacaktır. hteklilerin belli gün ve saatte vesika ve 
tt:minatlariyıe birlikte komisyonumuza müracaatları. • 

1 

Cinsi Miktarı Umumi Tutarı Teminatı 
Zeytinyağı 3UOO kilo 2700 Lira 405 Lira 

Bilecıkte Askeri Satınalma Komisıronundan: 
A~ağıd"ı:ı yazılı ın~vacıdın kc1pıılı zarfla eksıltmelerı hizalarındn yn

~ılı guıı ve saa~lerde Bı!ecıkte .ıskeri sıılınaıma komısyoııunda yapıla-
caktır. lalıplerııı ıb.ııe saatlerıııdcu bir saat cv\•eı k • k l J •ınunı ıesı "il arıy-

lt: tehlıt mektuplarını kouıı:.y.:ına veııneı~ıı. l 
Cinsi Mık tarı Fıatı Teminatı lhaıe gün \'e saat 1 

Kııo Kr.~ıı. Lr. Kr. l 
Pıriııç 

Sade ya~ı 
1'.oyun eti 
i(eçı t:tı 

.)ızır eıı 

ı• eşe odun 
t\.uru ol 

::ıu,uou -ıı,::>U 17öı,25 :>.11.941 ıı 
2U,iJUU 143,:>0 'll.>:L,:>O o • 11 

:t.>v,uuu :;J,ı5 oJ.lt>,ı~ 7 , 
.ı!J0,UJ\J 

L.>V,VUIJ 

l,9l10,uuu 
IJJJ,tu ... • 

j,!)\) 

'"iOö/,::>J 

.)J4..>, 7) 
5ı.l:>,ı9 

"j c 

J .. 

H < 

o < 
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.lÜ 

ıl 

';) 
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t\ihs Asker i Sauil Alma i\omi:i~onundan: 
A-.~11-, .• ,, "lııs ve ınılıa.uı Y'"'ı'ı ıJ. 1 .... & ... w ~ .... 1 " ıc:ııı ı:ı zı.ı;: ycıu ve ma ıı ukat 

c:k.ı.ııtuıeye Kurı ulııı llşlur. 

:;>urlUaıoı:lerı h..o. d,,. gorulur. Açık eK:ııllme ıçııı uıııvakk<ıt tcmı· 
nal ınaKouı:u ve tıcıırt:l o\la~ı vesıkaları ~ı:lır.nc:ıcrı. Yultanla ... ap lı 

zıırtıa y .ıpriac .. k eKsı.unı:-ıı:ı ae ı.ı. ı~k.ııe: ııı ıcı,.ııf uıc11.ı uı;Juı ırıı beiıı guıı 

ve s.ıı.ttc.ı b.r :ıaut C\ vt:l muld>..ız n.ukal.Jıııııau r.o. ııa v..:ruıt:ıcrı. 

Cımı sıgır eli wıı;tarı J.::>0 ton muhammen bellt!lı 'tL.UUİ.J lırıı ınu· 
v:ıı\'.kat teuııuo.tı Jl..>\J Uru cK:1ıawdeı ııı tarılıı ı.ı .lv.'J-tl saat ıu ~eı.ıı 
Kiıt'ul .. 

\....lu:ıt .ı..uııan aıı11.tarı -1.)0 luıı munaııı.ıı.:n beJclı 18.vJJ ııııı mu· 
v .. kkat te.nııı.ılı lJJJ .ıra ..:ıı..,ı.t.ıı:!lcrıu • .ırwı L./.lJ.)·tı :.aat ıv şe.;ıı 
K.ıpuu. 

Cuıı;ı kuru ot wıkli.11 l ::>IJJ luıı rnu .. i:inırııc:u bı:ıueıı ..>).UUJ lıra ınu

vukı;;ıt tt!ınıııctlı L.u..!J lir,, c:ıc ~ı Hıııeııııı tarılıı J. l .11.J.Y ! .ı. .ı.a.ıt lU şekil 
k .. vaıı. 

\..lııı:ıı sauc:y.ığ wıı·.:.ıaı ı LIJ toıı wuııu.mweıı ocu'-'u ..!v.VlJIJ ı.ra 

WU\ld ...... l:ll h:ıuııuuı l!ı' .. h.I ..... 1:11.:ııllüJC:lllll ıaııhı .e.ı.lll.'l':i.ı. saıH lU 

~c.k.ıı lr.apıuı. 

\...lıı:.t odun ınııtlaı ı 1C>\JIJ lOıı uıahawuıcıı IJı;deu :>'1.VUU ııra 

1 

-1. - Bu ekmekler günde tahminen 2.00J adet olmak şartile ve İ· 
darenin aşağıdaki ambarları~ hizalarında yazılı mhdarlarda teılim e· 

dilecektir. 
Her gün verilecek miktar 

060 
187 
132 
119 

81 
417 
264 
.)5 
~J 

Şişli 

Taksim 
Metro Han 
Silahtar 
Beyazıt 

A ·saray 
Beşiktaş 

Kadı"köy 

Müteferrik 

Yukı.rda yıızılı ambarlara verılecek miktarlar üzerinden ayrı ayrı 
bırı veya bır uçı ıçıııde kısmi tck.ıifıer kabul ediiebilir. 

=>. - lst~kııltrı.ı bu ış ıçııı tıııızım edılen şartnameleri Levazımda 
goı melen \'c kanuni veı.İKalaıı ve mu va ·kal· lem inatları ile ılin edi· 
ıeıı guıı vı.: :.untte Kunıhyonua ha21r bulunmaları. (9279) 

ın usarlar U. 11üdürHıgünoen : 
1 - Keşıf ve şartnnınelerı n:ııcıbince Çamaltı tuzıan amele yemak· 

lıaoeıi inşaatı işı kapalı zad usuııle y.apıl:ıcılktır . 

U - Keşıf bedelı Hl:>l.1.71 lıra olup rnuvaıtkat teıniııah (l061,31) 

lıradır. 
lJl - Eksııtme 4.Xl.941 salı gunil sııat 10 da Kabataşta Le vazım 

Şubemizde muteşekkıl Alım Koını~yoounda yapılacaktır. 

iV - ::; rtname soz.u geçen :;ubeden ve lzınir A nkara B'şmiidür
luklerınde 71 kuruş ıouk.abıtıode ulınabılır. 

Y - r.;ksıltmcye gmoek ısteyenlerin 15000 liralık bu kabil inşa· 
atı muvaffakıyetle yavıoış olduklarına daır vesıı1.a ibr.ız edere k ihale 

gtiııündtn 3 gun evelınc ıı.adar Umum Mudurluk ınşaat Şubes inden 
ayrıca eksiltmeye ıştırak vesıkau nlmaları lazımdır. 

Y1 - Eksııtrueye gıreceklerıo mühurlü tt!klif mektuplarını, kanuni 

vcsıkalarını ve muııakasııya ıştiriik vcıııı:asını ihtiva edecek olan ka· 
palı zarflarını ıhale saaıinaen bır saat evveline kadar auı geçen K~

~•nııoyon Reı:1lığıııe makbuz ınukabilıııde vermelcr ı la z.ı ındır. (91>04) 3 -4 

Luu~· .......... l ıcwın.ılı ·ıvJU ııı 11 d.ı.utu.e • .ııı laııııı ı.ı. lv. 'ıl·.ı :.aaL 1v 1 

~c l\.L ....... a.ı. 

\..il•:.• :ıaouıı wıı\'.llı.rı .I..> ıuı. ı.ııunaıumcn Occteıtı o.:>l::> ııra 

JUu\·a ... r.-.l lcwıııı.ıı o.:>o ura 1:ksıllıncnın tıınııı ..t.ı.ıı.ı.9-:ıl ı.aal ıv 

~ı;.t .. u """.t'"'11. 

..._.ıııs• ııutıul ıuıll.l .. ı ı '1:> ton ınuhıımıı.ıt:u beut.lı .).ö::>.ı ıir.ı ınuvaı;.-

Kal l..:11.111 .... 1 -:.Jb ıııw t:11.Sulıut:ııııı tuııhı ~J.ıU.~·u :.ual ıu şeKlı k .. -

l'" u. 
\...Uı..ı ıueı cınıc .... ınıt,t<ırı J.J ton ıuuluuuwı:ıı bcdıııı J.•ı.>U lırıı 

"""' ' "' ... 11.al tı:: ... ıııau ..!:>v ııra 1.1\.:::.ıılnıı::ıııı. t:ırılıı :.a.ıu.~Nı. sa:ıt 1U 
~eKıı kapaıı. 

L.ıııııı ı..uı u fa:.uıye 

.ıru ıuuvakK .. l tcwııı.ıu 

1v şeKlı kapaıı. 

mıkııırı ·ö ton ıııulıııwuıen 

ıut> ııru el':ııllındııa uuıtıı 

bedelı 9.4:>0 

l/.!U.:141 SU<ıt 

\..ı.ıı::ıı pıı ıııl( • llllKl•u ı ·h.1 luıı mutı.ıııııııı;ıı tıeuı:ıı l"i.vuU 

uıuv .. 11.k .. L l1.ıuııııı.ıı ~~IJ .ı ..... t.:.ı.uucııu, ı .. ııı.ı 'l.J lv.~·tl ı.ııul 
~~ı..ıı kapalı. 

ııra 

l \) 

...... ııı~ı ... uı u :::.ugau 
r11 uıu \ a .. k:ıl lcuıııı<ıu 

llJ şeldı ı ... puh. 

ııııkrnrı 1.v lon ıııuhawwcn beadi l.7UO lı· 

l.t.l ıııa c: 511lmı:rıııı .nıılıı 'l.J .JU.~41 .sanl 

Gehkesir Askeri S.atanalma Komisyonundan: 
llc:lıt:r Kılusuııa oıı kuruş f ı.ıl tahmııı eailen 35 toıı l:ıhaııa ıle on 

kuruş fi&t lbhmiıı c<.:ılen .:>5 ton pırasa kapalı zarf usuıılc eksiltme· 
ye çıkarılmıştır. 

hksııtmesi 5. 11. 941 Çar11amba günü saat 16 da Balıkesir As. 
Satınalma Koıııisyoııun<ln yepılacaktır. 

' Lahananın mu~&kkat lcmmab 2o3 hra ve pırasaııın muvakkat 
teminatı 263 liradır. 

Evuf ve r_artları her gün Komisyonda göriılebilir. 
Taliplt:rin muvakkat teınınatlarıylc tckhf mektupJarıuı 2490 sa

yılı kanunun 2,3 Clı ımıddeı.iude istenilen vesniklc beraber ihale sa

._.tıı.<len bir saat ev\:el yani 5. 11. 9·H Ç•u~amba günü ı.aat 15 e ka
dar Komiı:.yoııa makbuz mukubıli '"t:l'DllŞ bulunmaları şarttır. 

Hu sıı.atten 6oııra mcktup kabul edilmez. 

Erzurum Numune 
Cınsı Miktarı 

Makarrıı.ı 

Sabun 
Ayvıılık 

~- iıziıuı 

10 No. 
'l'e~tip 

Ek.mek 

Motorin 

azı çoğu 

101,,0 

80U 

61..ıO 

15000 
6!>00 

1~00 

ıouo 

öOO 

20000 
7000 

Haslimesl Bsştabibliğinden 
M. ii .. tı lık l'. lhaleniıı 
L. t(. L. K. şekli laıthi ı.ııalı 

.. 

~333 00 

2600 00 
14Cı0 00 

li4 98 hçık 20.10. a ıs 

19:> 00 

10.> 00 

) 

ll 

• l) • 15,20 

> > • 15,45 

Yukarıda yaı.ılı :; kaleıo erzak ve motorin 3.10.941 gününden iti
baren ıı.çık t:ksııtmeye konulmuştur. 

Şartnaıneleıdekı evsaf ve şeraılı görmek isliyenler her gün lıııııta· 

ne İl.iare cnemurluğun<la görcbılırler. 
Tali pi erin belli gun ve santleıde kamın n veı İlınrsi lnzını2'dt:ıı ve· 

ı;aikle birlikt~ ıııuruc:rntları ilan olunur. 

Muhammen beddı 2460 lira olan ( 1 lOO) kilo kayaamış Türk beziri 
(27. 10.94 pazartesi günü sııat ( 11,30) -on bir buçukta Haydar paşada 
Gıır bina ı dahilindeki l;omisyon tanfından açık eksiltme usulile sa
ın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyeı.lerin (184) lira (50) kuruştuk muvakkat te· 
mir at ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksi ltme günü saati
ne kadar Komİ~)ona uıÜrııC'untlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan. paraıtıs olarak da2ıtılmak· 
tadır. (8925) 4-4 

Cimi Mık.tarı Muhammen beJeli İık teminatı 

Rontgen <'İiıazı 5 kalem 2495 Lira 187 Li. 13 Kr. 
G11reba Ha~tnhanesi rontgen laboratuvarına lüzumu olan yukarda 

<'İns ve mıktnn ytı7.ılı mıılzeme açık eksiltmı-ye çıkar ılmıştır.! 
İll"\le•ıı Jl.ltl,941 Cııına giiıııi saat 15 de l'tanbul Ynkıfla r Baş· 

ınudürliiğü bınasuıda toplanan komisyonda yapılacak t ır. Şartnamesi 
lıer gün Levıız.ım kalemındc görülebilir. (9102) 

ö50 :ı-..L'V'HV'ö 
N;;;;!ö1 .l./l!ö!g 
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ABONNEMENT 

Vllle et Provlnce 
3 moiı Ptn. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etranrcr : 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptra 6 M 

BIMANCHE 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 

--
ADMlNISTRA'flO 

-
• - ,_. G- ul: eao Galata, t.Siii.I umr 

No. ı;2 

944~ Tel phone: / 

Po111 la Publiclt6 ı'adreuer 

l I' Adminlıtratioo 
Journal Professionnet des Fournisseurs et des Entrepreneur e l'Etat --- 126• 

Boite Postale N~ 

ı----------

Tablaau Synoptique des Adjudications 0uvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 

Jours Heures estimatif provisoire Cahier des Chargeıı 

Adjudications au Rabais 

Constructions-R619aration-Trav. Publics-Mat6rlel_de Constructlon·Cartographle 
Achevement constr. mur jardin ecole lnönü Publique 937 b9 70 35 Vilayet Urfa 20-10-4 l 10 -

15 -
10 -
10 -

Repar. konak ıouvernemental • 1640 53 Derfterdarat Urfa 27-10-41 
Repar. cbaussee ıur route Urfa - Siverek • 550 22 - ı- Vilayet Urfa 20-lC;-4 L 
Repar. bitisse rendarmerie Bor > 1500 - 112 50 Command. Gendarmerie Bor 24-10-41 
Repar. cba ssee s/route Nifde·Nevşehir: 4687 m. (ai) 8911 26 Vilayet Nigde 31-10-41 •16 -

l) -R~par. Ditiase rendarnıerie Buna Publique 1350 - Command. Gendarmerie Vilayet Bur,)a 3-11-41 

Prodults Chlml11ues et Pharmaceutlques-lnstruments Sanltalres-Fournlture pour Hopitaux 

Medioamenh et articles uoitaires: 84 lots Pil c:ıch. 6708 37 ~10 - C. A. Dir. Hygiene et Assist. Soc. İst. 5-11-41 15 30 

Hablılement - Chauaaures - Tlssua - Culrs 
.Bottines: 3466 paireı Gre a gr6 la paire 9 23 
Hounc pr. lit: 1800 p. 
Confeclion habitı: 1523 complets, 

,. 6300 -
paletots: 777 p., Pli cah.. 57112 11 

caıquettes: 1523 p. 

Ameublement pour Habltation et Bureaux-Tapi~serle ete. 
F a9rlcation vestiaire, lambris, banc ete. Gre i rre 1459 46 

Boia de Conatrucıtlon. Planchea, Charpente 
Planche pr toit: 10000 p. 

Tr•naport • Chargement • D6chargement -Trav. transport 
Transport ble: 300 t. (aj) 

Combuatlble • Carburant - Hullea 
Motorine: 6.5 t. 
Boiı de ch!no sec: 10 t. - aois fraiı: 10 t. 

Dlvera 
Demontare el repar, chemin~e en tole 
Repar. tuyaux d'eau chaude 

Montre de contrôle des ouvriers: 25 p. 
Tôlc en fer en plaque et fil de fer ıalvanise 3 lota 

(cab. eh. 133 P.) 
Tank en aluminiom: 4 p. 
Plomb: 209-400 (cah. eh. 13 L.) 
Materid en plomb: 6 lots 
Acier pr outillagc: 13 lots 

Pr o v i • 1 o n a 

Beurre: 5 t. 

Pli cach. 
> 

Publique 
) 

Gre a gre 
Gre a gıe 

> -

) 

) 

> 

Pli cadı. 

• 
Publique 

• 

9000 -

1400 -
725 -

52 -
7175 -

26500 -

4200 -
260000 -

1850 -
5774 73 

6000 -
le k O 64 

4800 - Com. Aclı. Milit. Erzurum 22·10-41 11 -
14 -
16 -

945 - Gom.Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit Ank. 7-11-41 
4105 61 2-eme Exploit. Ch. Fer Etat Ank, 7-11-41 

102 46 Dir. Eoonomat P. T. T. Ankara 27-10-41 15 -

1365 - C. A. Milit. Ho~dere pres d'İıparta 21·10 41 13 -
Kale 

518 - Dir. Ferme Merinos Karacabey 
675 - Com. Ach. Milit. Karaköse 

105 - Hôpital Nümune Erzurum 
56 ıs Vilayet Urfa 

Fabr. lpekiş Ank. Telepaone: 2821 
8 - Com. Aclı. Intend. Mil. Ank. 

1076 25 C. A. Oir. Gen. Fab. Milit. Ank. 
3975 - ~ 

630 - • 
28300 - ) 

277 50 • 
866 21 ) 

Cıtm. Aoh. Milit. Van 
> 

• • 

27-10-11 11 -
20-10·41 15 -

20-10-41 15 45 
20-10-•H 10 -

21·10·41 16 -
3-11-41 14 -
3-11·41 14 30 

7-1141 1430 
31-10-41 15 -
10-11-41 14 30 
5-11-41 15 -

23-10-41 16 -
22·10-41 16 -
23-10--U 14 30 t 
22-10·41 15 30 

~-

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

YeşUköy H lkah Ziraat Okulu Oahçe;IJI 
A kerl Satma•ma Komlsyonurıd~ 1rı . bı~• 

Aşaf ıda ya:r.ılı mevaddın pazarlıkla elı:siltmelerı b 
gün ve saatlerde Yeşilköyde Halkalı Zirdnt okulu b~ ,,~ 
satın alma komisyonunda ynpılacııktır. Talipler in b Ilı 
misyona gelmeleri. 

Miktrarı futnrı Teminatı 

lira lira 
)4000 61U2 

Cinsi 
Lahana ) 
Prasa ) 54000 
Lave maden kömürü 
Saman 
Sacie yağ 
Pat ate:. 

500 ton 8].)5 
250 • 4375 

8 ) 13760 
lH > ll960 

lira 
4:ı8 

657 
.:>30 

103.! 
97}. 

~ 1 
Hadımkoy Askeri SatannlmaKomisyo~~ 
Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltı:neJerı 1 

zıh gün ve saatlerde Hadımköyde askeri satın alınll ., 1 
yapılacaktır. Taliplerin " o 1) tc!minntlariyle bellı v.s• 
yuna gelmeleri. 

Cinsi 
Sade yağı 
Sade yağı 

) • 
OJun 
Saman 

Kuru ot 

Kuru ot 

Miktarı 

8000 kılo 

8000 kilo 
8000 kilo 

2)0000 
100000 
100000 
100000 

kil11 
kilo 
kilo 
kilo 

1 
\. 

hale gun 
20.J0.941 

) 

21.10 94t 

) 

» 

A kert Fabrikalar U. Mi.ldUrlUğU 

Kemisyonundan : 

Tahmin eaiıeıı bedeli (.!92.lO) lira olnn ~5 
keri Fabrikalar U.ı.um Mudurıüğiı 1erkez Saıınnlr:ııll 
pazarlıkla 31 .10.9-i l Cu.na giıııu saat 14 de ihale edi 
me 1 lira 47 kuruştur. 

Kati teminat (4387) lira (50) kuruştur. 

Ankar Levazım Amirli i Satalma Korni6f' 
100 ton sade yafı alınacaktır. Kapalı zıırf ile eksıl' 

günü saat 11 d~ Acık:ırada Lv. Amidıği salınalma (cO 

pılacaktır. Tahmın b ~deli 170,000 lira ılk teminatı 9t~ Jt 
tondan aşagı olmamak üzere ayrı uyrı taliplere de 

1 3 
Bu bktirde tahmin bedeli 42,500 lira ilk teıninnt• 

kuru::tur. Şartname 8)0 kuruşa komisyondan alınır. ~ • 
" iP' 

Talıplcrın kanuni veaikolarılc tekııf mektupları"' 

bir saat evvel komisyona vermeleri. 

* * * 
360000 adet ekmek ahnacııktır. 

ve Tünel işlet. U. Müd. ilanlarına . 

Sucre in•irene: 20 t. 
Haricots ıecs: 11 t. 
Poiı·chiebe: tı t. 
Riıı:: 20 t. 
Peiı·ehidae: 12 t. 
Saveo: 4 t. 

Pli cach. 

Publique , 

le k O 18 56 
1620 -
8000 -
1620 -

450 -
960 -
153 -
122 -
600 -
122 -
270 -
270 -
405 -

• 23-10-41 15 30 ·~~!2__!!!!"':!!~'9!!!!~~~~~~~~~~~!'Ee~P" 

Beurre: 2 t. 
H11ile d'olivos: 3 t. 
Lentilles: 120 t. 
Ble conoaase: 255 t. 

Savon: 1 t .. 
Viande de boeuf: 120 t. 
Cuiuon paiı,: 1 400000 p. 
Huile Pirina: loO t. 

Oignonı: 1761120 k. 
Riz: 100 t. 
Bl6 concasse: 213 t. 
Lentillea: 80 t. 
Bearre: 80 t. 
Huile d'oliveı: 70 t. 
Poiı-cbicho: 146 t. 
Sucre 67 t. 
Viancle de boeuf: 150 t. 
Paille: 450 t. 
Foin: 500 t. 
Beurre: 20 t. 
Savon: 13 t. 
Pois·chlche: 45 t. 
Lentilles: 23 t. 
Harioots seca.: 45 t. 
Riz: 40 t. 
Oignons: 20 t. 
Choux: 54 t.poirreaox: 54 t. 

Paille: 250 t, 

Beurre: 8t. 
Pomme de terre: 144 t •. 
leurre: 24 t. 
Pailleı 200 t. 
Foln: 200 t. 

Publique 
Cre a rri , 

, 

le le O 90 
3606 -
290Q -

28800 -
38250 -

Pli oach. 36000 -
Gre i ırre 200600 -
Pli uch. 34000 -

,. 
) 

> 

> 

) 

> 
J 

• 
Pli cach. 

• 
• 
• 
" ,. 

• 
> 

' 
Gre a gre 

, 
) 

) 

> 

8806 -
le k O 50 
le k O 22 
le k O 25 
le k 1 58 
le k O 85 
le k O 13 

le k. O 49 
42000 -
lBOOO -

35000 -
26000 -

8515 -
5850 -
3t50 -
9i50 -

14000 -
1700 -
6102 ·-

4375 -
13760 -
12960 -

--

2161 -

28b9 -

2700 -

2550 -

660 75 
37)0 -
3514 50 
1500 -
7570 -
42:l5 -
1423 50 
2462 25 
3150 -
13:>0 -
2625 -
1950 -
638 -
438 -
258 -
708 -
990 -
127 -
458 -

330 -
1032 -
972-

• 

Com. Ach. Milit. Manisa 
Com. Ach. Milit, Çanak. 
G:om. Ach. lntend. Milit. Ankara 

) 

C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 
Com. Acb. Milit. Bodrum 
Cem. Acb. Milit. Gelibolu 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. Bur.-.. 

Exp. H. paşa 
C. A. Comınand. Place Kırklareli 
Com. Ach. Milit. Balıkesir 

> 

• 
• 

) 

) 

Com. Ach. Milit. Kilis 
) 

) 

) 

1 

• 
) 

) 

• 
C. A. Milit. au jardin de l'Ecole 

Arricole Halkalı a Ytşilköy 

• 
Com. Aclı. Milit. Hadımköy 

> 

> 

23-10-41 15 -
W-10·41 
20-10--U 
20-10- t 1 
21-10-41 
21- ıo- ı J 
'20-10-41 
24-10-4 l 
31-10-41 
31- ~0-41 

1- ı l-4 t 
4-11-41 
4-11-41 
4-11-41 
4·1.·41 
4-11-41 
4-11-41 
4-11-41 

27-10;41 
27-10-41 
27-10-41 
27-10-41 
27-10-41 

• 27-10-U 
27- 10-41 
27-10-41 
27-10-41 
27-10-41 
27-10-41 

'17-10-41 
'20·10-41 
"2.0· 10-41 
'20-10-41 
'21-10-41 
21-10-41 

15 -
16 -
10 -
14 - 1 
15 30 
ıs _ı 

t 
13-
15 _ı 

• 
15 - ı 

' 10 _ . 

16 - ı 
16 -
16 -
16 -
16 - , 
16 -
16 -
10 -

10 -ı 
10 -
10 _ı 
10 -
10 -
10 -
ı o -
\O -
10 -
15 -

14 -
14 -
11 -
14 -

11 -
14 -

o ---------~ -=-=-=-=-;;ı 
Devlet orman işletmesi Karabük tlevir 0 
Büyükdüı bölgesi emvalinden olup nıaocarcı ele!' J 

950 adet muadil 928.354 metre ınikiib köknar toııı ti 

ma ıuretile sahlığa çıkarılmıştır. ~ 

Tomrukların kabukları .ııı>yıılmuş olup haciııı ort" 
den hesablanwıştır • 

Tomrukla~a ait satış şartnameııi Anknrada or~: 
dürlüğünden lstanbul, Zonguldak orman çevirge rJO ~t 
rabük Devtet orman İşletmeııi revir Am.rliğiııde 'i''l 

Tomrukların muhammen bedeli lOJ~ lira 50 kıJ~ılf 
isteklilerin • o 7 ,5 pey akçesile 27. 10.~41 tariblfl S'I 

zartesi günü saat 14 de Devlet orman İşletmesirıiıt 
ki bölıe Şefliğindeki Komisyona müracaatları. 

l 
Ankara Orman Çevirge MUdürlUD11"0 ,, 

Müdüriyetimiz deposunda ve yedi ewinlerde ~t l ~ 
ebatta 2 metre 375 desimetre m kap çam yonma ıle 
ıiınetre mikap çam yuvarlağın beher metre mikapl11'

1 ~ 
ve 288~0 kilo karışık odıınun beher kilosu 'l kuruş!•~, 
odunluk çam çıtanın beher kilo:ıu 2.S kuruştan ve ı. 
kömürünün beher kılosu 4 kuruştan ve 27 top Ç3~ dtP 
lopu :lU kuruştan olmak Ü4!:ere ve 15.1.0.941 tıırıhtll 
iÜn müddetle açık arttırmaya konulmuşt ur. ,,ı 

Arttırma 31.10.941 tarihine miısndıf cuma iüoii ~I•' 
kara vilayet orman çevirge rnuuürlüğ ı bııuısındıı. Y'~o ~ 

Emvalin wecmuunun yüzde 7,) ıeıııınah 63 lır• rl'~ 
Talipler yevmi mezkurda teınıııat nkçe!eri ile I>• ~ ,,. 

binasn:da teşekkül ed~celc komısyoııa ve talıiilat nıııı• cı•1 

görmek istiyenlerin de her gün müdürlüğümüze lllor• ıf 
- -- ıı.. 

lmliyu Sahibi ve Yazı hleri Diıektöril: tsrJA I•'' 
Bıtaaldıi• Y rı •s U 18 ~ ... 


