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Yerköprü 'da bir elektrik 
santralı kuruluyor 

Konyadan bidiriliyor. Hadim'· 
deki Yerköprü çağlayanlarıodnn 
istifade ederek elektrik istihsııli 
için ynpılan tctkiler müsbet ne
tice vermiştir. Göksu ve Karasu, 
Yerköprüde birleşmekte ve 60-70 
metre yuksekten Çağlıyanlar ya
parak akmaktadır. lki tarafında 
1000-1500 metre kayahklar bu
lunan bir vadıden garbe akarak 
sonra şarka dönen ve Ermenek 
çayınııı da birleşmesiyle gitıikç~ 

ço2'alan bu buyuk su, lıemeıı hıç 
faydalanılmadan Akdenize dökü
lüp gitmektedir. 

Karasu, kaynağından, Göksu 
ile birleştiti yere kadar saatte 
65 mil süratle akmaktadır. Ara-

daki meabfe ısoo metre kadar· 
dır. 

Gerek Göksu, gerek Karasu· 
yuo mulıtelıf madeni hassaları 
oldukları şüphesizdir. Ka!asu, 
çıktığı yerde simsiyahtır. içimi 
iyı değiıdır. Geçtiğı yerlerde te-

ressübat yaptığı görülmelttedir. 
Buoa mukabil uöksu duru, sozuk, 
mudrir ve hazımdır. Fakat kara
suyuo cıh hastalıklarını giderditi 
söylenir. 

Her iki suyun vadisi, ormanlar 
ve muhtelif madenleri muhtevi 
oluduğu şüphesi:.: bulunan daQ'lar
la kapalıdır; dikkate ve tetkike 
değer terkip, mahiyet ve mnnza· 
rAlar aızetmektedir. Netekim, 
Yerköprü civarında bir zamanlar 
maden köınuru de islıhsal edil
miştir. Demir, kömür, kur~un, 
gümüş ve kü11;urt mııdenlerine te
sadüf edılmesi mümkündür. 

Senelerdc:nberi ydpılan diitler· 
den ıoııra, bugün devlet, yapıcı 
elini buraya da uzatmış bulunu
yor. Nafıa Vekaleti, Yerköpı ü 
çağ ıy .. uıarındıı. Lir eıı~ıjı blıtısa . 

ıaotrıılı yapmak içio yerinde ılk 
tesisleri vlicude getirmektedir. 
lstıhsal edilecek eldttrik bir çok 
tl"siıleri tahrılı: edecek; tt hav alide
ki kaza ve köyleri ışıklaodırabi

lc cek bir kudret taşıyacaktır. 

Zirai istihsalin arttırılması 

için tedbirler 
Ziraat Vekaleti, ziraat miıdür

lerinin şehı im izdeki toplantıların· 
da kararlaştırılan çeşitli ziraat iş· 
leri üzerinde hazırlıklarına ba~

lamıştır. Verilen kararlar arasın· 

da toprak üriinlerinin arttmlmııu, 
köylümüzüo burünkiı iatihsalin 
deteri hakkında aydınlatııması iş· 
Jeri başta bulunmaktadır. Vekalet 
yakında bu hususta vilayetlere 
ehemmıyelli dırek.tifler verecektir. 
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inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

İDAREHANE ve MATBAA 

Gaİata, Eski Gümrük Caddeal, 

No. S2 Huansl Daire 

IL.A.N ŞARTLAR! 

ldarehanemizde görüşülür 

Telefonı 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

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

s ek l Organıdır 

1,!!inlar, Emirler, TebllGler ı 

fstanbul Fi at Murakabe Komisyonundan: 
115 No. lu ilıin : 
Bu ilanda markası ve numarası tesbit edilmi~ olan kaıar peplr-

Tekirdaö Be en Terbiy si Bölge aşkanhömdan: 
Tekirdag- şehri içinden yapılacak şehri stadı futbol sahası kotu 

pisti llrenaj kanallarının yapıla. sı ve saha ile pistin tertib ve tan
zim işine taiip çıkmadığından. bu kere tekrar kapalı zarf usu· 
lile eksiltmeye konulmuştur. işbu intaahn keşif bedeli 13760 
lira 29 kuruihır. 

leri toptan 1.!0 kuru., perakende 145 kuru1tan ı;atılacaktır : 

Eksiltme evraks herıiin Tekirdağ Beden Terbiyesi Böli'e Baş• 
kanhğında görülebilir. 

Eksiltme 13.10.941 tarihine nıuıadif pazartesi a-ünü nat 15 te 
Ttkirdnğında Be en Terbiyeıi Bölre Başkanlı~ında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 1032.03 liridır. 
İsteklilerin teklif evrakı meyaoına Tic ret Odaaı vesikasına ve 

şimdiye kadar yapmış oldukları bu kabil işlere ve bunların bedel· 
lerioe iş başında bu itlerde anlar bir fen memuru bulunduracağına 
v.:ı hanıi baokalarla muamelede huluoduklarına dair vesikaları ko· 
yacaklardır. 

Teklif mektuplarını aid zarflar kapalı olarak ihale ırünü saat 
14 e kadar Tel<lrdağında Bolge Başknııhğına teslim edilecektir. 

Pos a ile gönderilecek te lifler nihayet ihale uatinden bir aa
at evveline kadar gelmiş ve zarfın kao~ni şek.ilde kapatılmıt ol-• 
ması lazımdır. Her türlü a-ecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

Tunceli Nafıa MUdiJrlUiUnd n : 

İhalesi 11.9.9-11 tarihinde yapılmak üzere ek~iltmeye konulan 
Tunceli vilayetinde yapılacak Mameki Seyithan yolu tev.:-iyei türa
biye ve ıose inşaatına mezkur güne I; adar talip çıkmadığından bu 
inşaat Hatları yükseltirerek tekrar ek:iltmeye çıkarılmıştır.işin 
muh.ımmen koşif bedeli 250.0CD liradıı. 

Bu işe aid şarlaame ve evrak şunlardır: 
Eksiltme şartnamesi. 
Mukavele projesi. 
Bayıncılırhk işleri i"CDel şarlnameii. 
Hususi şartname şose ve köprüler fenni fartnamesi . 
Seridöpri. 
Grafik. 
H.-İstiyeuler bu işe ait evraktan şose ve köprüler şartname· 

ı.ile bayındırlık işleri 2'enel şartnamesinden maaaasını 4 lir mu· 
kabilinde Tuacelı Nafıa Müdürluğünden ııatın alabılirler. Şose ve 
köpruler fenni şartnamesini ve bayındırlık işleri genel şarloamesini 
görmek istiyenler Tunceli Naha D.ıiresinde bedelsiz olarak göre· 
bilirler. 

3.-Ek)iltme 7.10.941 Salı giinü saat 15 de Tunceli Nafia Mü· 
dürlüiü binaımıdıı kapalı zarf unlile yapılacaktır. 

4. - Eksıltmcye rırebilmek için isteklinin 13750 lira muvakkat 
teminat verme)i ve aşaiıdaki vesikaları haiz olup röstermeıi 
lazımdır. 

İhaled~n en aı. 1ııtil. ıı:ü .. !cri haıiç 3 i:Ün evvel Tacceli vilayt:ti
ııe müracaat ecierck bu işe girebilmek için alınmış ehliyet Tesika11 

Ticaret ve sanayi odası ıicıl vesikası. 
Bir clefada dnlete ait 500J0 liralık şose ve tcv•iye işioi mu

vaffakiyetle ikmal ctmit oldutana dair vHika. 
·ı vklifler yukarıda ya:.ı:ılı saatten bir saat evveline k dar Tun· 

celi N fia Daireıindeki eksiltme kemisyona reislitine makbuz mu· 
kabilinde teslim edilecektir. 

Pesta ile ı-önderileock mektupların nihayet yukarıda yazılı 
saate kadar gelmiş olma.ı ve artırma eksiltme ve ihale ka· 
nununa uyıun olarak mühür mumu ile iyice kapatılmıf olması la
zımdır. Postada olacak ecikmeler kabul edilmez, 

D. D. Yollara ı,ıetme U. idare lndn: 
Ankara istaıyenu civarıuda yaptırılacacak Fişekhane istasyon bi

nası ile re:vir ve yatakhane bınsın ınşaııtı kapalı :t.arf usulile ve va· 
hidi fıyat üzerindeo eksiltmeye konulmuştur. Bu in,aatta döşeme ve 
lentolar içın muktezi demirler idarece verilecektir. 

Bu i•ın muhammen bedeli 73.UOO lfradır. 
lstekııl r bu ışe ait şartname vesııir evrakı O. D. Yolları Ankara 

veznebioden ;j6S kuruş mukabilinde alabilırler. 
E sıltmc 13.10.941 tari inde pazartesı günü saat 16 da Anka ada 

D. D. Yolları Yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonun-
ca yıtpılacak ır. • 

Ekı;iltmeye ıirebilmelt için isteklilerin teklif mektuplarile birlikte 
aşa~ıda yazıh teminat ve vesaiki ayni ıün saat 15 e kadar komb· 
yon reisliğıne vermeleri lazımdır. 

A - 4900 liralık muvakkat teminat 
B - ı490 sayılı kanunun tayın ettiği vesikalarla bu işe mahııus 

olmak üzere Münakalat vekaletinden alınmış ehliyet ve!ikası, ehliyet 
vesikası için ıh le taıihinden en nz 8 gün evvel bir istida ile Müna
kalat Vekaletine müracaatları iliı!' oıtour. 

lzmtr Defterdarhöından : 

H. H. 372 
H. H. 287~216 

M. B. Çuvalda 301 H. A. peynir üzerindeki marka 
C. Y. 
U. D. Şakir Sütdr 
A. A. 302 
M. A. 295-296 
B. Y. L. 581 
H. Y. 30 
s. 243 
U. O. Çuvalda •Üç Yıldız> p eynir üzerindeki marka 
Not: Yukarıda numarası bulunmayan markalar Anadolu mamt.latı 

kaşarlardır. Uludağ U. D. mark.alarmdan yalnız Şakir Süterin kaıar

ları yağlıdır. Di2'er U. D. marka(:ır yukarda zikredilen peynirler me
yanında de~ildir. U. D. cüç yıldız Şakir .:>üter firmasıdır>. 

26.9.941 günlü gazetelerde komisyonun 25.9.941 tarihli toplantı

sında kaşar pcynirleriae toptan 120, perakende 145 kuruş narla ko- • 
nulduğ'u tarzında n•şriyat yapılmıştır. Mezkur neşriyat komiıyonuo 

resmi ılinı olmadıfı ve kaşar peynirleri hakkında 105 No. lu ilin 
c ri olup yukarda intişar eden 115 No. 111 ilanın ise yalou: işaret e
dilen markalarına ait olduğu tasrih olunur. 

Mubammeo b&deli 197 lira 2 kuruştur. 
Muvakkat tıminat 59 lira 78 lturu1tur. Bu teminat ihaleyi müte

akip kati teminata iblağ edilecektir. 
lhale 13.10.941 pazartesi günü aat 14 de defterdarlık binaaı 1a· 

nındaki milli emlak müzayede salonucda icra edilecektir. 
Talipler keşifname ve şartnameleri milli emlak mUdürliltüntle ri· 

rebilirler. 
Müoakasaya ıştirak edecek olanlar nafıa aıüdilrlüfünden alacakları 

vesaiki komisyona ibraz etmete mecburdurlar. 

lzmlr 8 ledlreslnden : 

Altıntaş mahallesi Hatay caddesinin pazcaryerile 365 sayılı ııekaa 
arasındaki 700 metre boyda şosanın betonla esaslı tamiri fen i~leri 
roudurlüğünden jQ kuruş mukabiliııde tedarik edilecek keıif ve şart

namesi veçhile kapalı zarflı eksiltmeye konolmuştnr. Keıif becieli 
18671 lira 90 kuruş muvakkat teminatı 1400 lira 39 karuıtur. lhaleıi 
10.10.94 l cuma rünü saat 16,30 dadır. 2490 sayılı kaounun hrifah 
dahilinde ba:ı:ırlanmış teklif mektupları ihale ıiıinö uimi 15,30 a 
kadar encümen riyasetine verilir. 

AnKara lnhl arlar. aa,mUdUrlUIUnden: 

547 lırn 91 kuruşluk keşif varaltıısına göre Seldli tua:laaı a.bar ta
miratı pazarlığa konulmuştur. Pazarlık. muamelesi 10.10.9 U taribiode 
saat 16 da ba.,müuürlü~ümüzde toplanacak komisyonda icra edilece
tinden taliplerin belli ıün ve saatte ehliyet vesikalariylo ve 41 lira 
ılk teminat per.&lariyle birlikte komiıyooa müracaatları. 

M. M . Yek letl Hava abnalma Komisyonundan ı 

Ankara civarında 21,149 lira 50 kuruş keşif bedelli infaat İfi p•· 
zıırlılda yaptırılacaktır. İlk t'mıoatı 1586 lira 21 kuru.ıtur. Şartoa
mesı 106 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin 3.10.Y41 cuma rüaü 
saat 11 de Ankarada M. M. V. Hava satınalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr aıat, Hastahane Lvz. 

An kar Valilltlnden: 

Ou bir kaza hı.m11i idare ciiıpanıerleri için muhammH ltedell 
3740 liradan ibaret muhtelif ilaçlar satın alınacaktır. 

Muvakkat teminat bedeli 2ö0 lira 50 kurıııtur •. 
istekliler liste ve şartnam11iui Ankara ve lıtanltul ııhbat mG· 

dürlütüae müracaat ile görebilirler. 
ihale 13.10.941 paz:arterıi günü 1aat 1aat 15 te villyet dai•t 

encömeoinde icra edileoektir • 

l tant111I Vakıf• r DlrektörlUIUnden: 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli İlk temİD&t 
Gazbezi 20DOO 450@ 3337 lira 50 kr, 

tı ~ •ba ile rezdirici
'~ ııı,ı::oaunu 12,5-13 

•dırlar, 

Dığer taraftan Vekalet, ziraat 
mU<ıürleri toplantısında bulunmı

yan ziraat müdurleriyle dıter zi· 
rııi tetekküller müdörlerini de 
şehrimızde bir toplantıya davet ... 
edecektir. Vekalet bu husuıta 

yoptıtı bir tamimle toplaollya 
gelecek ziraat müaürii ve dığer 

ziraat teşekkülü müaürlerinin zi
raat mevzuu hakkındaki düşünce 
ve dileklerini .ıimdiden hazırlama· 
larını bildirmi~tir. Toplantının ne 
zaman olacaAı ayrıca bildirile

cektir. 

lnönu caddesinde tapu biuasında yapılacak tamir t açık eksllmeye 

konulmuıtur. 

Guraba hutahaneıi ile baatahanede yer almıe bulunan Tıp Fakül· 
ttsi seririyatlarıtıa lü:.ı:umu olan miktarı yazılı ıaa ltezi a11ık zarf usula 
ile eksiltmeye konulmu~tur. !baleti 6.10.941 tarihine müsadif pazar-' 
tesi gün\i saat 15 de İstanbul vakıflar baımüdürlütil biouında top· 
(anan komisyonda yapılacaktır. Şartnameler hır ıüo lensım Kalo• 
mindo eörlllebilir. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler List • 
Si 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s • 
D vlet Demiryolları Erzurum 10 uncu ışıetnt8 

Cinsi Şekli Mohıım. bed. Teminat Müracaat yeri 

A) MUnakasalar 
lntaat, Tamirat, Nafıa ltlerl, Malzeme, Harita 

Derin kuyu hükQmet konağı tııır.iri 
Acı ıöl bükOmet konağı tamiri 
Çiftehao Kaplıcasında yap. umumi imar planiyle buna paz. 

müteferri projeleri 
Sekili tuzlası ambar tamiri > 

Maarif Vele. binasmda yaptırılacak çatı tamiratı dö· 
ıeme ve boya iıleri 

Ank. Kız lisesi binası tamiri paz. 
Heli inş. Mersin deniz ıedildi erbaı orta okulunda • 

• 

> 

B•ton arme su deposu inı. 
Aksaray Adliye dairesi tamiri 
Aksaray Maliye dairesi tamiri 
Okul binası tadili aç. eks. 

soo -
487 81 

747 91 
S794 03 

2000 -
1802 73 

.13S 04 
1250 -
1279 28 
4922 -

llAçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt Hastahane lvz. 
lliç 3740 -

Elektrik Havagazı-Kalorlfer (Tesisata ve Malzemesi) 
Akilmulitör: 2 ad. pa:ı:. 

Çift naktlli lastikli bronz tel: 500 klm.biaıohl tel 
500 kim. 

kapalı ı:. 200000 -

Çift nakılli listılı:li bronz tel: 500 kim. 
Kurşanlu kablo: 38 kalem • 
Font boru: 12 kalem 
2 no.lı porselen izolatör: 190000 a411. 
Bronz tel: 25 t. 
Deve9oynu demiri: 4'0008 ad. 
Alüminyum manşon: 100000 ad. 
Bakır manşon: 57000 ad. 
Oiyarbakırda elektrik tesisatı işi (tart. 86 kr.) 

Mensucat, Elbise, Kundura Çam•ftr, v. •· 

> 
) 

> 

• 
> 

> 

• 
> 

• 

Haricı lotin: 4000 çift paz. 
Mahruti cadır bezi: 2SCOOO m. (şart. 16.63 1.) paz. 
Çizme: 5-6000 çift (tart. 450 lı:r.) • 

Şıra: 40 aci. aç. ekı. 

• e U ı e l~rerl 1\ ırt115lwe · Yezıl\ane Levazımı 
Sicil karnesi tabettirilmesi: 8000 ad.-müddeti hizmd pu:. 

cetveli: 8600 a.i.-hal tercümesi: 8000 ad.-sıcıl cüz· 
danı: 7000 ad. 

Benzin, Makine r•ll•r• v. •· 

80000 -
63749 -
53960 -
50000 -
25000 -
10000 -
10000 -
S700 - • 

17118 73 

10000 -
m. 1 33 

çifti 15 -

Niğde Defterdarlığı 

N ~de Vilayeti 

41 - Ank. inhisarlar Başmüd. 
434 55 Nafıa Vekaleti 

140 - Ank. Valiliği 
135 20 Mersin Deniz Gedikli Erbai Orta 

Okulu SAK 
55 13 , 

Niğde Vilayeti , 
369 15 Sefaradun Musevi Cemaah Vakfı 

Beyoğlu Vakıflar Müd. 

280 - Ank. Valiliti 

İnhisarlar U. Müd. 
11250 - P. T. T. U. Müd. Ank. ve lst. 

5250 -
44::18 -
4047 -
3750 -
1875 -

7SO -
750 -
428 -

1283 53 M. M. 

> 

• 
• 
> 

> 

> 

> 

• 
Vekaleti SAK 

lSOO - M. M. V. Hava SAK 
34100 - M. M. V. SAK 
11500 - • 

22 50 Nitd~ Vilayeti 

- - Dahiliye Vekaleti Ank. 

M•hrukat, 

Odun: 1250 t. 
• 9.2 t. 

kapalı z. 
aç. ekıı. 

k O 02 40 2'2SO - Diyarbakır Ask. SAK 
17 20 Niğde Vılayeti 

MUteferrlk 

Madeni l.vaa ve amyant malzeme: 19 kalem 
Lik5r mevaddı iptidaiyui: 9 kalem 
Baraman çelili 8 köşe: 3 kalem 

Kuma: 20 ad.-kürek: 30 ad. 
Su tesisatı malzemesi: 47 kalem 

Erzak, Zehlre, Et, Sebae, "· •· 

nelı: ılltU: 2750 k. 
K. mercimek: 50 t. 
K. fasulye: 58.5 t, 
K. ot: 300 t. 
Saman: 200 t. 
Kuru erik: 6 t. 
Zerdali: 6 t. 
K. ot: 300 t. 
Beyaz poynit: 3 t. 
z~yıin: 3 t. 
Ayva reçeli: 5 t. 
Satır eti: 99 t. 
Saman: 1~00 t. 
Çamıtır ıodası: 500 k. 
Yataklık k. ot: 7 t. 
Sadeyafı: 25 t. 
Koyun eti: 20 t. 
K. fasulye: ~5 t. 
Nohut: :t2 t. 
Muhtelif er%~k: 12 kalem 

(8 Müzayedeler 

paı.:. 

kapalı z. 

paz. 

• 

paz. 
kapalı z. 

• 
paıı:. 

• 
• 
• 
t 

• 
> 

• 
• 

kapalı z. 
paz. 

kapalı z. 
paz. 
aç. eks. 

• 
paz. 

4500 -

11820 87 

k. o 18 
11000 -
9945 -

19500 -

2~00 -

60000 -

it. 1 45 
12000 -
46'.l5 -
1860 -

İnhisarlar U. Müd. 
> 

337 50 D· D. Yollan Ank. ve H. paıa 
Vezneleri 

Anlc. Lvz. SAK 
1773 15 M. M. V. Hava SAK 

74 25 Kandilli Kız Lisesi SAK 
82S - Maraş Ask. SAK 
745 88 > 

292S - Sam un Ask. SAK 
Hadımköy Ask. SAK 

> 

> 

> 

• , 
375 - Ç11nak. Ask. SAK 

Babaeski Ask. SAK 
4500 - Tophane Lvz. SAK 

> 

• 
2718 75 Diyarbakır Ask. SAK 
1800 - Manisa Ask. SAK 
327 - Söke Ask. SAK. 
214 - • 

lzmir Lvz. SAK 

Günu Saat 

1-10-41 16 - . 

1·10·41 16 -
2U-10-41e kadar 

10-J0-41 
10-10-41 

16 -
15 

1-10.41 ıs 

1-10·41 ..14 -

1-10-41 
6·10-41 
6-10·41 

13·10-41 

14 -
10 -
10 -
15 -

13-10-41 15 -

10·10-41 10 1° 
11-11-41 11 

11-11-ııı ıs 
11-11-41 16 -
12·10·41 11 -
12.11-ıı1 ıs -
12 ·11-41 16 -
13-11·41 11 -
13·11-41 15 -
13·11-41 16 -
13-10-41 11 -

3·10-41 10 30 
1-10-41 11 30 
1-10-41 11 -

8·10-41 16 -

30-9·41 

14-10-41 
8-10-41 

15 -

9-
16 -

MüdürlUğU nden •• 
Kumaş idareye, astar tela alimeti farika vesair büt~ıı ~50 

flar müteahhide aid olmak üzere tahmin edilen bedeJlerı t 1'tl 
d d f<aS ra olan 650 takım elbise 00 aded palto ve 500 a e sııl 

imaliyesi 13.10.941 pazartesi 2üııu saat 15 te kapalı zarf u 

eksiltmeye konulmuştur. • k• 
Taliplerin ı683 lira 75 kuruşluk muvakkat temioatları1le fi 

nun tayin cttiğ'i vesikaları ve t~klif mektuplarını aynı i1l;hl' ' 
14 de kadar Erzurum 10 .uncu işletme Komisyona Başk 
vermeleri lazımdır. 

Şatnameler parasız olarak Erzuru:n 
i'ünden ahıur. 

M. • V. Hava Saunalma Komlsyonund8 11 : 

1000 çıft Gd harıci foıın pa z.nrlıkla satın nlıııacaktır. Mııb• 
bedelı 10 bın hra olup kati temıııatı l'.>UU lıraaar. t"azarlığı 3d• 
salı gunü sart 10,30 da Anıcearada Hıı va atıııalma komısyon 1111 

1 
pılacaktır. Şarhıaınesı kouıısyoııJa gôrulebılır. Lıt klılerın ıııO 
gün ve ı;aatte komısyoncfa bulun nıalorı. · 

d•" nbul Lv. Amırli l Satınalma Komi yonu" 
d ı• 

Seher kılosuoa J30 kuruş tahmin cdılen 10.)U kııo tıaııı d• 
nacaktır. Pazarlıkla eks11tmesı 3.1U.9·H cuma 2unu saat 14,SO t~ 
hanede Lv. amıriığı satıualwa komisyonunda yapılacaktır. jll' 
ll ~6v lıradır. Nuaıuoeu lr.omısyonda g-öruıur. 

* * * Beher kilosuoa 400 kuruş tahmin edilen 21.07~ kılo P 11 
kösele alınacaktır. Pazarlıkla eksıltrne!>i l.10.941 pflrşeınbe i11~1 15 de Tophaned" lst. Lv. ıunırııg-ı satınalma koruuyo ıunda 
cak.tır. I'alıplerııı belli vaknte komı.;yoııa 2ulmelerı. 

Gümrükler •'"' uhafaza Genel Kom ııtanhJjı Sa"" 
l\omısyo11un:San : 

14. 10. 941 sah guııü saat 11 de 1800 !ıra mubamıneıı 
1 1 

ı.:' muteahhıt nam ve hesabına 61) adet kaptan kaputu pazarlı ~ 
cakhr. ilk temınaıı l.:b lıradır. Şartname ve nümuoesı ııer (.i,l' 
mısyonda gorulebilır. l&teklılerııı bellı ırun ve saatınde 
Mumhane caddesındckı .)4 nuınarah daıreye ıelmelerı. 

. .v. atan lma Komisyonundan: J 
Beher melresıne tahıuın edılen fıatı 12J kutu~ ol.uı .,l)J,O e 

re portatıf çadır bezı pazarlıkla salın alıaıtca,.tır. HJl),l)ıJJ ıııJ 
1 • 

aşağı olmamcı.k uzere ayn ayrı teklifler de kabul edılır. ltıaleS 1'olll 
çar~aınba gunu ı;aat J.V,30 da Ankarada M.M. V . .:>atıoaıına d 
nuııda yapılacaktır. l'alıplerın leklıf cdecc:derı mıklar uzerıll 

1 
nuni kati temınatlarıte beHi vakıtte komı~yona 2'Clmelert· !?'r 
312::> kuruşa koınısyondan alınır. • 

Yüksek MUh 
Munak111anıu 

cııısı 

ElbıH aıkışı 

Palto > 

Mık tarı 

400 

ekt i Satanalma Komiıt0"11 

Muhammen lık E.ksıitJll 
bedelı temio. Şeklı gunil " 

18~0 55:> kapalı 13.ıe.941 ı 
H>OIJ '/.37 açık 

150) 
2UO) 

17:> 
400) 
100) 

Kömur nakliyesi 
u.ıo.941 

1d•f1 
Mektebımizio 1941 mali yılı ıntıyacı yuurıda ıosıerı 

lerde eksıllrııelere konulmuştur. Fazla taf:ıılat ıçın Gııa>" 
Yuksek Mühend11 mektobıno muraoaat. 

61.) açık 

10-10-41 
10-10-41 
13·10·41 

10 40 
lO :>O Poli En tltü U UdUrlUQUnden: 

IS - Polis kollcji talebelerine dahili elbise yaptırılmalt u~;, 

30-9·41 15 
30-9-41 11 

eksilime ile J:ıv metre kumaş almacakbr. Şartname f'Oı 
tusu l\luhasebesiııde her gun goru ur. Eksiltme 8.ıo.941 a 
çarşamba guniı 5aat l4 le Polıı Enstitus11 bınasında " 

29-9-41 
9-10·41 

J0-10·41 
13-10 41 
4-10-41 
3-10-41 
3-10-41 
4·16-41 
1-ı 0·41 
1-10-41 
30-9-41 
3·10·41 

14-10-41 
30-9·41 
2·10-41 
8-10-41 

16·10·41 
14-10·41 
lS-10·41 
29·9·41 

1 

Komıayoncıa yapılacaktır. ı 
1 ahının edılen bedeli 2240 lira Te muvakkat teoaiıı•~.,, 

dar. lsteklılerın muayyen gün ve saııtte teminat ın•" 
!~ = banka mektubu ile Komisyonda bulunmalım. 
16 -

lS -
10 -
15 -
11 

11 -
14 -
14 -
15 -
16 -
ıs -
ıs 30 

11 -f 
9 -1 

16 -
10 -
11 

15 -

d ıt· • M. V. Hava Satmalm Komi yonun ' 
~ ~ 

800 a et hamam havlusu pazarlıkla satın alınacaktır• 

bcdeh :l bin lıra olup kati teınınat mıktan 3UO liradır· J 

JU.9.941 5alı gunü aant 10 da Ankaıaı.Ja Hava aatın alo>' 
nunda gorulebııır. lstekıılerın ıhnle 1>a tınde komısyonda bıl 

ıc' * * • luOOU metre hava rcngı er kışlık elbıseliK kumaş ahıı i 
zariıkla eksııtmesi '/.. lU.~il perşembe gunu saat 10 da.~;,, 
M. V. Hava Salınalwn Koınısyoııuoaa yapılacaktır. f of' 
37.'.>00 lira kati temanah 5b'.b lırachr. !'ıartnamesı 190 k"' 
yoocıaıı nhnır. Talıplerin belli vakıtle Komııyona gelıDelefl• 

Ticaret Yek letinden : 
ı 

Vekalet müdahdemleri için satın alınacak 116 melfe,ıt 
koyıı grı ıenk elbiselık, 42 metre 75 santım koyu renk P ~ ı 
maş ile 48 çift vıdela ıskınpıne müddeti içınde talip çı e 

2490 sayılı kanunun 43 üncü mnddeı;ı mucı!:unce eksiltıı' 
2S.9.941 tarihinden ıtıbaren 10 gün daha uzahlmııtır. ~,ı 

Hor üçünun ayrı ayrı tasarlanmış tutarları ve ınuvıı1' 

Camlı ve camsız cerçoveler (temd.) 
Otomobil Buik marka 

Bursa Vakıflar Müd. 3-10-41 lS -
ları aşatıda gôslerılmıştir. .

111
1 

Muvakkat teminata 69,66 tasarlanmış tutarı 928.80 aı 
paz. 1000 - Ank. Defterdarlığı pazartesi ve perşembe J S -

Karıtık kömür: 34 kental-karııık odun: S6 kental aç. art: 

Etektrlk, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malı.) 

Mereln Liman l9lerl lnhlaar1 TUrk Anonim Şirketi 
Umum MUdUrlUğUnden: 

15-!50 beyrir kuvvetinde oturulabilecek mahfuz yeri olan ve li
manda aerviı motörlüiü yapılabilecek evufta bır hazır motör aatın 

alınacaktır. 

3 - İçel Orman Çevirge Mild. 9-10-41 15 -

15-30 beygir kuvvetinde yeni bir Dizel deniz motörü alınacaktır. 

Alakadarların Şirket Umum Müdürlüiüne müracaat etmeleri rica 

olunur. 

* * * 
2 adet akOmülatör ahnacııktır. Bak: lnhiaarlar U. Müd. ilanlarına. 

kumaş. ·11ıı 
Muvakkat temina.tı 22,45 tasarlanmış tutarı '.299,25 cı 

kumaş. i ı•~' 
Muvakkat teminatı 25,80 tasarlanmış tutarı 344 cıos c• 
Bunların hepsinin bır arada v_ya ayrı ayrı verilı:netı ~,ı 

sıltme: bırinci teşrinin 6 ıncı pazartesi gunu saat 15 deıP' 
vazım mudl.lrlüğünde toplanacak koınısyon tarafındıın "i ,tP> 

Şartname ve nümuoeler çalışma saatlerı içinde her " 

bilir. . ,ı 
isteklilerin eksiltme 2ünu banka mektubu veya teııı•" 

rı ile birlikte komisyona müracanlleıı iları olunur, 



Y 1 
ahiliye Vekaletinden: 

\; ter· · 
•dtd •çın 85? l~ra muhnmme? bedelli 8000 aded sicil karııe· 

"1td . o:ıuddetı hızmet cetvelı, 8000 aded hal tercumesi ve 

'•ı s.~:cıl .cuzdana pazarlıkla tabettirileceğinden talib olan! rı n 
llııı, K gunu saat 15 de Levazım Mudı.irlüğunde toplanacak 

0ınısyonunda hazır bulunmaları. 

~tıit istanbul Be edir e sinden 
~ • l<.oıka yolunun sag tnraf1nda istimlak edilen binalar

~li 8~01°ı!arıo nakli işi aç k eksiltmeye konulmuştur. Ke
te 4l .3) lıra 3 kuruş ve ilk temınab 670 lira 13 kuru~tur. 
~l rtaanıe Znbıt ve Muamelat Müdürlü2'ü kaleminde görü
~~ 13 10.941 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümen
~ltıd tı r. Taliplerın ilk teminat mak~uz veya mektupları i-

•l en .3 gün evvel Belediye Fen işleri Müdurluğ'Ulıc ınü
'y~Cakları fenııı ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası 

t: ıhale guııü muayyen saatte Dnimi Encümende bulun· 

işletmesi Abant·K remall Hovir 
let Amirliğinden : 

• 6 •
0
'tan işlet nesi OüLce r ·vırınin Sıgırhk bölgesinde 9 - 10 

tı. 'l 7 • !8 numaralı mıoldKalannda takrıben .loOO ve Abant 
~trıbl numaralı mıntakalarında takriben 1200 metrckup ki 

• Clt en J8JO ıhetrekup koımar tomrug-unun kutuğu dıbinden 

~,:01uııa nakl• b. 10.941 pazıtrte:.ı gunu s.ıat 14 de Üuzceue ' il( tı bınasında açık eıcsılme ıle muıeaahhıde verılecektır. 
'r. '•rııı beher metre kupunün muhammen ııükıl iıcreti 350 

'lı~ltrin 
ti aıezkilr iÜn ve saatte yüzde 7.5 muvakkat teminat ve 
~1 bırliı<;te Duzcede revir iiınırlığinde müteşekkıl komiııyona 

t~1, · Şartnameler Ankarnda ormaıı uınum mucıiırluğu ve 1Jüz
il ınır11g-inde gorµlebılır . 

ruk ...... -~-~~~~~~~~~~~ .. ~~ 
1~ Henıın, MaKınd 1aJıdrı 

~'-'-il la Askeri Satma ima Komlsro n undan : 
•n 1 

~oQQı 'Yatı l kuruştan 2 .2/6 .0CıO kılo oaun kapalı zarfla eksilt-
, , llŞtur. l!ıalesı 13 10.94 l pazartesi gunü ııaat 15 d e Muğ
. Ş,1 •atına m.ı komisyonunda yaµılııcaktır. lık temınatı 1707 
lt1tt1;tnaınrsı koınısyonda görulu r . Talı pıer ın kanuni vesıkaıa

lllektuplarını ihale saatınde n l saat evvd komisyon a ver· 

~•1taıryollar1 ve in.anları ls;a tmo id resinden: 

'tn bedelı .:)000 lira olan 50 metre murabbaı 2 m . m ve 103 
._:bba.ı 3 m.m kalınhiında lastik levh a 13.10.~41 pazar te

~ ,
11 

t l on dörte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
'h tıarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır . 
it aırnıek isteyenlerin 2l::> liralık muvakka t te minat ve ka

l 0!'" cttıgı vesaııde birlikte eıtsiltme günü saatıne kadar 

"' 11' ' .nıuracaatları lazımdır. 
•ıt fartoamc k omisyonda n parasız olarak da~tılmakta· 

,, 
' ~ h ~ ~ ınınrn bcdelı 4500 !ıra olat\ 3 kalem 8 kö~e baramın 

· ·\ı !:; ''t · 41 puarte ı ğunu saat 15 de kapalı zarf usulıle Anka· 
ık bın<1sında satın alıoacakhr. 
t.y 2•rnıek ıstıyı::nlerın .ij7.SO liralık muvakkat lemıııat ile ka· 

1. 0
11 

•ıı ettıg-ı veali~aları ve teklıflerını ayni giın saat 14 e kadar 
1't l 'tıslığıoe v~rıne erı lazımdır. 

llıeı er parasız olarak Ankarada malzeme daıresınden, Hay· 
leıelıum ve sevk şeflığinden datıtılacak.tır. 

~'" . ~ rı Fabrikalar U . MüdUrıUğU M erkez 

1 
Satınalma K o misy onundan 

1 lltı Cı 8 . 
toıı • - l mm. galvanizlı demir saç levha. 

l s 
1 

ı.~ - mm. U galvanizli demir tel. 
•• On 2 l 1· .,.ııı1 11 mm. O ga vanız ı demır tel alınacak. 
'~t tdılcn bcdelı 26!>00 lira olan yukarıda yazılı 3 k.ılem de· 

tııı:tnin askeri fabrıkalar umum müdür.üğu merkez satınalma 
~lır. ilca b.10.941 pazar\esı günü saat 14 de pazıırlıklll ihale e· 

k_ tıı,Qı 
~ı t 8 l lira 33 kuruştur. 

tQıınat 3975 l iradır. 

\ P. T. T. Umu m MUdürlUğUnden: 
tL. t •ht 
l:"lt~ 'Yacı ıçın dört mııyvn adet mukavva ma ura kapalı znrf· 
"lbl cyıı 
"11\Qı çıkıırılmışlır. 
~ ~,, ~en bedel <16.000> muvakka t teminat • l .200• lira o lup 
•r,1' j Bırıncıteşrın 19H Pazarteııi i:"Ünu sant • 16• da Aukarıı.
,,~t:r Ünıumi Müdürlı.ik bınasıodaki satın nlma komisyonunda 

ltıı ıer. 
~.. ınuvvakat teminat makbuz veya b anka teminat mektubilc 
"saı 
ttk ıtı ve teklifı routıtevı kapalı zarların ı o guo saııt c 15» e 

~ti u komııyona verec klerdır. 
~\':r Aııkarada P .T. r. Levazım Müdurlüğünden lstanbulda P. 
• tıın ayniyat deposu muhasıpliğınden bedelsiz o la rak verıle· 

l ~-- 1 l 
S '<l e.'Vazım AmirllAi Satanalma Komisy nundan: 
) tt b 

* * * Müceddet \ eya az kullanılmış bir adet torna tezgrıhı alına
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3. 10.941 cuma gunü saat 15 de Topha
nede Lv. amirilıği satın almo komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be· 
deii 2500 hın, kati t ıınatı ,5 lıradır. Mevcut malı olanların b llı 

vakitte komisyona gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirll atan ima Komisyonundun: 
'20 adet knzm.ı ve 3J det kürek pazarlıkla eksiltmesi 30 .• 911 

saat 15 de Ankara Lv. Am. satın ima Komisyonunda yı.pılacnktır. 
lsteklılerin teklif ed cekleri fıyatı nazaran 'o 15 teminatlariyle 

birlikte korni<Jyonn mürac atları. 

Is tan bul v. Ami li:ıi 5 bn Alma Komisyonundan : 
2 Bın kilo bn!rnumu alın~ca hr. Paz rhkla eksiltmesi 3().9.941 

sıılı günü saat 15 de Toph n'"d" Lv. fım rliği satınalma komisyonunda 
yapılaC''lklır. lst klı rın nurnune v t nınnt .ıriyle balli vakitlto komis
yona g im" !eri. 

*** Metre 

30 ipek elek bl:'z:i No. 5 
50 • 6 
50 .. > > 7 
50 > • B 

Yukarıda yıızılı 4 kalem ipek el k bezi 30.9.941 salı gunü ant 
15,lO da Tophanede Lv. umir ığı satmama komisyonunda pazarlıkla 

satın alınacaktır. Hepsınin tahmın hedeli 1398 lira 50 kuruş, kati te
minatı 209 lıra 77 kuruşltur. Talıplerin belıi vakıtte komisyona gel· 
melerı. 

* * * 50 bin metre çadır kolanı müteahhit nam ve hesabına pazar· 
!ıkla s:ılın alınacaktır. lhalesı 30 . • 941 :salı gunü saat 15 de T"'phn
nede Lv. a nırlığı satınalma komı~yoııunda yapılacaktır. Tahmin be
deli 5 bın lira, ılk teminatı 375 lıradır. Nümun si ko misyonda gö-

r iilür. 

Taliplerin teklıf edecekleri kanuni fiyat üzerinden teminatlariyle 
birlıkte nhnalma komisyonuna müracaatları. 

Üsküdar Kız Ens tit Usil MUdUrlUIUnden: 
lJ kı.i iar Kız Enstitüsü pansiyonu senelik et, yağ zeytin yaf terPyaf 

Y ş v knru S!'bze ihtiyacı açık eksiltl11o ile edileceği ve ihale günü 
ılnn iltiıği halde talip zuhur etmediğinden ihalenin 4.10.9.U Cu
ı art ı günu snat 10 a talık edildiği ilan o lunur. 

Kırklareli Ask ri Satmalma Komisyonundan : 
88,500 kilo sığır eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeıi 9-10-941 

perşembe günu saat 15 de KırKlarelinde merkez K. Binasında askeri 
satınalma komisyonunda yapılac ktır. Evsaf ve şartnam esi ko misyon· 
da göru fü. T lıp\erııı belli vakitte komı'lyoııa gelmeler i. 

Topkapı altepesi Askeri Satlnalma Komisyonundan: 
22.9.9 H tarıhınde pazarlıkla ihalesi yapı lan 60 ton sade yafına 

talıp çıkm'ldığından tekrar pazailıkla ihalesi yapılacaktır. Beher kilo· 
sunun cnuhımrneıı b•deli 16:> kuruş olup tutarı 99000 liradır . 

~vsnf ve husu~i ş.ırtlar Topkapı Maltepe a,keri satınalma komis

yonundn görulebili r. 
lhalesı 2.10.941 perşembe günü saat 15 de koıniyonda yapılacak

hr. Kat'i temiuatı 12400 liradır. 

*** Kapalı zarf u ulilo (40) ton nohut satın alınacaktır. Beher ki· 
tosunun muh ımınen b•doli J 7,5 kuruş olup tutan (7000) liradır Mu· 
vakkat teminatı sıs liradır. 

Evsaf ve hususi şartlar fopkapı Maltcp esiode Sah nalma lı:omisyo· 

nunda görülebilir. 
lhalesı 17.10.941 cuma günü saat 16 da komisyonda yapılacaktır. 

Ta!ıplerin belli günde muvakkat teminat makbuzile teklif melctub
larını snal 15 de komisyona vermeleri . 

(OEVAMl DôRD0NC0 SAYFADA) 

M. M. Satln Alm Komisyonundan:: ı 
H psine t:ıhmin edilen fı tı 18 905 lira olan muhtelif m!lrka oto- 1 j h ı u M ·· d · IU .. ·· d 

mobıl, motosiklet, kamyonlar ıçın 15 kalem muht hf ciııs parça 2 n sar ar . u ur gun en : 
birincıteşrin 941 perşembe gunu sat 15 de Ankarada M. M V. sa- "-w----··-----------------------~ 
tınalma komısyonunda yapılacaktır. f aliplerin kati teminatlarile belli 
vakıtte komisyona gelmelerı. 

Deniz L v zım S tanal ma Komisyonundan : 
4 S/m kutrund:ı ve 80 metre boyıında (pirinç veya bakır) mııha

be.re borusu alınacaktır. Bu boruyu imal edebilecek vtyn V('rebilecek 
isteklılerin 30 Eylul 941 salı gunu saat 13.30 da komisyonda hazır 
bulunmaları. 

•** Tahmin edilen bedeli 9539,60 lira olan 4 ton sabit solusyon 
1 numara ve 5 ton snbit Enıımelin 29.9.941 p zartesi günü saat 14 
de Kasımpaşada bulunan Denız Lev. satın alma komisyonunda pa

zarlığı yapılacaktır. 
Kati temin h 1430,9~ lira olup şartnamesi her gün iş saati dahi

linde mezkUr komısyondan bedelsiz a\ınabılır. 

lsteklıl rin b lJ.! gün ve saatte 2 ~O sayılı kanunun ist,.diği 
saıkle bırlıkte adı g çen komisyona müracaatları ilin olunur. 

• • • 
19 k.ılem madeni levh..ı ve amyant malzeme ile 9 k 1 m likör Dl'"· 

\•aadı ıpıiaaıyesı alınacaktır. Bıık: İnhisarlar U. Müd. ılünlnrına. 

t:.rzal<, Lahıre, l:t, Sebze v. :s. 

lzmi.r levazım amirliği tin alma komisyonundan: 
20 bın kılo pata•ez" ihale gü ıu verı•en fıat pahalı göruldüğüıı

den tekrar pazarlıkla satın aıınncaktır. 

lhale:.i .l9.Y.941 pazartesi gunü saat 15 te Kışlada lzınir levazım 
amirlığı satın alm:ı komisyonunda y.ıpı\ac.ıktır. 

Taliplerin belli vakıtta teminatlarile birlikte koıni!lyona müracaat 
etmeleri. 

Ask ri Fabrikalar U MUdUrlüöU ~erkez Sat.nal ma 
omısyonundan : 

1000-1500 metre ınıkiıbı Cev.z Tomruğu alınacak 

Ke ı n mevsimınden evvel kat'ıynt.ıı. miısaade alınmıştır 

Tabının edılen bede i (8l50U) lır.ı ol n yukarıda yazılı 1000-
1500 metre mıkabı cevız tomrnğu askeri Fabrıkıılnr Umum Müdürlıı

ğu Merkez atmıılma komisyonunca 3.10.941 cuma gunü ımat 14,30 
da pazarlıkıa ıhale ~dılecek.tir. Şart ıame 4 lira 13 kuruştur. Kati te
minat ly/80 lirndır. 

Heyeti unıumıyesini birden vermek mümkün olmadığı takdirde kı
ııın kısım da ıhale edılebilir. 

Trabzon Askeri Satmalma Komisyonu ndan : 
Pazarlıkla 14 ton bulgur alınacaktır. 

Muhammen bedelı 28)0 lıra, tcmınatı 4l0 liradır. 
Evsaf kolordunun bütun g rnizonlarınd.ı vardır. 
Pazarlığı 29.9 9·11 pazartıısi günü saat 10 dadır. 
l:steklılerın bellı gün ve saatte Trabzon satınalma komisyonuna 

muracaatlan. 

Ankara Lv. Amirli 1 Satmalma Kom SJOl'lundan 
Kapa ı z rf usu u ı e 50 ton sıım n sa ın alınacaktır. Beher ki· 

losuna tahnıın edılen fiy tı 4 kuruş olup mub mm n tutarı 00 bin-

lira ve ilk teminatı 4'>U0 lıradır. 

ltıalesi 14 10.941 salı günu s:ıat 15 d dir. Talip in teklif mek· 
tuplarını ıha!• saatinden en nz bır saat evvel komi!I) ora vermeleri. 

Evsaf ve şartları hergım satın alma komisyonunda görulebilir. 

*•* 500 kilo çanııı.şır s d sı pnz rlıkla 30 .• 941 saat 15.30 da a
lma aktır. lsteklılerin k tı te ı atlar.iyle bırlıkte komisyona gelmeleri. 

Eksiltme 

Cınsi Mıkdarı Şe~li Güoü Saati 

---------- ---- --- ---- ---
Akümüla:ör 2 adet pozarlık 10.10.941 10,10 
Madeni levha ve am- \9 kalem > 10,40 

yant malzeme 
Lıkör mevaddı iptidai- 9 > • , 10.H 

ye si 
1 - Akümülatör şartnamesi, madeni levha, amyant malzemesi ve li· 

kör mev addı iptidaiyesi istcleri mucibincedi r. 

2 - Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Kabataşta Le· 
vazım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonuoda yapılacaldır. 

_J - Şartname ve listeler ber gün sözü 2'eçen şubeden alınabilir. 
(8632) 1-3 

Muhammen beieli (3tı84) lira (')0) kuruş olan muhtelif eb' atta 950 
metre demir sargılı Sııplon tel (NBE'.U) (10.10. 1941) cuma fÜnü saat 

( 14) on dörtte Haydarpıışada Gar binası dahilindelci Komisyon tara

fından açık eltsiltme usulile satın alınacaktır . 
Bu i;ıe girmek istf"yeolerin (276) lira (34) kuruşluk m uvakkat te· 

minat vt. kıınunun tayin ettiği yeııa ikle birlikte eksiltme günü saati

ne kadar Komi yona müracaatları lazımdır . 
Bu işe aıt şartoıımeler Komisyondan parasız olarak datıtılmak· 

tadır. (8485) 2-4 
:s 

İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 
Evsaf ve nüm un esine göre c980• adet nevre!İm c battaniye ltıhfı > 

1 Birinciteşrin 9U çarşamba ıünü saat onbeşte Taks im Ayazpaıada· 
ki Komisyonumuzda knpulı znrf eksiltmesile satın alınacaktır. M•· 
hammeıı bwdeıi •6615 lıra ve ilk teminatı c496t lira • 13• kuruıt11r. 
Şnrt kağıdı ve nü nune her gün Ko:nisyonumuzda rörülebilir. istekli· 
lerın ilk teminat mal sandığı makbuzu ve ya banka kefalet mektubu
nu da muhtevi teklıf zarflarını eksiltme saatinde n bir saat evvelioo 

kadar Ko nisyonumuzda bulundurmaları. (8 196) 4-4 

T. c. 
l1RL\~T 
BANKA51 

~ Çay arıtır çay ıbrığı alınacnktır. Bakır bulunmadığı t akdirde 

O dl 
1 
:brığı de alınabilir. Pazarlığı 3.10.941 c uma günü s aat 

~'lisıle .!Jhanede Lv. amirıliği satınalma komisyonunda yapılacak· 
• ' •n ıı ümune ve temiıı atlariyle belli vaki tte komisyona gel-

~ *. Ankara istasyonundn v .. gonda teslim 7 bin kilo yataklık kuru 

ot alınacaktır. 
lhalesı 2 .10.941 peroembe srünü ıaat 11 dedir. 
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Jours Heures 

10·10·41 
10-10-41 

16 -
15 

15 
Cenıtr. W.C. a l'ecole second. marit. a Mersin 
Conatr. reaervoir a eau en beton arme 

2000 -
1802 73 
735 40 

1250 -
1279 28 
500 -

13:> 20 C. A. Ecole Secona. Marit. Mersin 
1-10·41 
1-10·41 
1-10-41 
6-10·41 
'-10-41 
1-10-41 
1-10-41 

14 -
14 -
10 -

H>-
16 -
lb -

Repar. local Juıtice Aksaray 
Repar. local Fiıc Aksaray 
Repar. kenak rouvernementa) Derin kuyu 

• > " Aciıöl 
Dreaaement plan general ae reıtauratien et proieh 

des bainı tbermaua de Çif tehao 
Traaıformatioo d'une bitias~ en ecole 

> 

Publique 

• 

Gre a rre 

Publi~ue 

487 8J. 

4922 -

55 13 • 
Viliyet Nitde 

Defterdarat Ni2'de 
• 

Vilayet Ni2'de iusqu'au 20-10-41 

369 15 Oir. Vakoufs Beyorlu 13-10·41 H-
Produlta Chlml11uea et Pharmaceuti11uea-lnstrumente Sanitalrea-Fournlture pour Hopitaux 

Medicameota 3740 - 280 - Viliret Ank. 13-10-41 15 -

El6ctrlclt6·Gez-Chauffage Central (lnatallatton et MM6rlel) 

Accuaıallleur: 2 p. 6re & rre 
Fil en breoze et caotcheue i tiouble raeophores : Pli cach. 200000 -

500 khn.- fil bimetah 500 kim. 
Fil en bronze et caoutcheuc a double rheokhores : 

500 kim. 
Cible en plomb: 38 lotı 
Tuyae:ııt en foote: 12 lotı 
lıolateur en porcelaine No. 2: 100000 p. 
Fil en bronze: 55 t. 
Fer corniere: ..0000 p. 
Maocheo en aluminium: 100000 p. 
Mancbon eo cuivre : 57000 p. 
Tru. inatall. electrique i Dıyarhalm (cab. eh. 86 P) 

• 
• 
> 

.. 

> 

> 

" 
> 

t'llllılı1.n ert - Chauaeıırea -Tlasu• - Culr• 

80000 -

63748 -
53960 -
50000 -
25000 -
10008 -
10000 -
5740 -

17118 73 

Bottinu: 1000 pairea Gre a ıre 10000 -
1 oıle pr. tente cônıque: 250(,00 m. (cah. eh. 1663 P.) Gre & rr< lem. 1 33 
Bottea: 50<ı0- 60li0 pairea (c11b. eh. 4!>U P.) " la paire 15 -

- - C. A. Ecoo. Menop. Kaltatacbe 
11250 - Dir. Gen. P.T.T. Aok. et lst. 

5250 - • 
4438 - • 
40~7 - .. 
3750 - > 

1875 - > 

750 - > 

750 - > 

428 - > 

1283 53 Com. Aoh. Mio. Bw. Nat. Anlı:. 

10-10-4 10 10 
11·11-41 11 

11-11-41 15 

11-11-41 
12-11-41 
12-11-41 
12-11-41 
13-11-41 
13·11-41 
13-11-41 
13-11-41 

16 -
11 -
ı; -
1, -
11 -
15 -
1, -
11 -

1~00 - Com. Ach. Min. Del. Nat. Dep. Aviat. 3-10-41 10 30 
ıı 30 
11 -

34100 - C. A. Mın. Daf. Nat. Ank. 1-10·41 
11500 - > 1-10-41 

Ameutalement pour habltatlon et Bureaux-Taplaaerle ete. 

Baııcı: 40 p. Publique 22 50 Vilayet Nilde 8·10·41 ·16 -

lraveaux d'hr.prlmetie - Fapeterie - Fournlture de Bureaua. 
lmpreNİOD ae carnet a'etat cıvil: 8000 p.·tablean Gre a re Miniıtere lııterieur Ank. 30-9-41 15 -

de duree de service: 80UO p.-etat do 1ervıco: 
8000 p.·carnet a'etat cıvil: , 000 p. 

Combuatible - C.rllurant - Hull•• 
Boi•: 9.2 t. 
Boil: 1250 t. 

Publique 17 :.!O Vilayet Nifde 8-10·41 16 -
Pli oaeb. le k. O O:l <tO '..l2.>0 - Com. Acb. Milit. Diyarbakır 14-lO·<ll 9 -

Dlwera 

PlaqaH aetalliqtıea et artic)ea •n amiante; 19 ı.ta Gre • rre 
Matı•re• premıores de lıqueur: 9 lota .. 
Acier de Baraman oclaedre: 3 lotı Pli cacb. 4500 -

Plocbe: 20 p.-pelle: 30 p. Gre a ire 
Ar•icleı pr. ioıtall. eau: 47 lota > 11820 87 

Pr o y 1 • 1 on• 
Viande de boeufı 30 t. Pli cub.. 
Poin pr. matelaı: 2.5 t. > 

Bearre. buile d'olivea, savon et ıoa.ie pr. chd11 Pro· Publique 2608 -
tectioo Enfance 

Di nrseı proviıioaa 
Viande tle boeuf: 88.5 t, 

• • : 250 t. 
LeatUlea vertea: 38 t. 
Haricotı ıeeı: 35 t. 
Bearre: 520 t. 
Foin: 44 t. 
Paille 30 t.: 
Paille: 180 t. (aj.) 
Oiınenı: 20 t. 
Pain pr. UDe aoneo 
Pemae de terre: 20 t: 
Viaatle tle lıtoeaf : 150 t. 
Paille: 450 t. 
Savoaı 13 t, 
Poiı-ehe: 45 t. 
LeotiUH: 23 t. 
Harieou 1ecı: 45 t, 
Riı: 40 t. 
OipODll 20 t, 

• 1989 80 
Gre a ire 

• 
Pli cach. 6000 -

> le k. O 25 
• 834600 -

2640 -
ıoso -

Pablique 4500 -
,. 1100 -

<ilre i i'e 
> 

Pli cach. 

• 
• 
• 

Publiquı 

42000 -
HSOOO -
9100 -
9000 -
5290 -

13050 -

20000 -
1600 -

Cem. A. A.con. Monop. Kabatacbe 10-10-41 10 40 
• 10-10-41 10 50 

337 ~O Adm. Gen. Cb. Fer &tat Ank. Caiases 13·10-41 15 -
H.paşa 

C. A. lntend. Mılit. Ank. 30-,·41 15 
1773 15 Com. Acb. Min. Def. Nal. 9~part. Aviat. 30-9-41 • 11 

2025 - Com. Aab. Milit. Ezine 
C. A. lntend. Marit. Kasımpaşa 

195 60 C. A. Perm. Muoicip. İıtanbul 

135 74 > 

29-9-41 16 -
29·9·41 14 -

10-lO·•U 14 -

10-10-41. 14 -
C:.:em. Aoh. Milit. Kırklareli 9-10-41 1:> -

15 -
16 -
11 -
10 -
10 -
10 -
14 -
14 -

18250 - Gom. Acb. ComıııanG. Mil. lıt. Fındıklı 30·9·41 

66607 50 
37134 -

198 -
19 -

338 -
90 -

1540 -

3150 -
1350 -
682 50 
675 -
396 75 
978 85 

1500 -
120 -

C. A. Milit. Maltepe de Topkapı 15-10-41 

> 

Dir. Gen. Gartorrapbie Ank. 
> 

C. A. Milit, Çorum 
• 

Dir. Maison Penale Çorum jusqu'au 
C. A. lotead Milit. İzmir 
Com. Acb. Mılit. Kiliı 

.. 

• 
> 
it 

• 

15-10-41 
3-10-41 
:49-9·4 l 
29·9-41 

10-10·41 
10-10·41 
13-10-41 
29-9-41 
3·10·41 
3-10-41 
3·10·41 
3-10·41 
3-10-41 
3-10-41 

3·10-41 
3·10-41 

15 -
y -
9-
9-
9 -
9-
9 -
9-
9-

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

,. .. -Tepka1tı Maltepeslndeltt Sabnalma Koml•yon11 ~ 
Kapalı zarf usulile 35 ton nohut salın alınaca ktır. Beb~ f'1' 

nun muhammen bedeli 17,S kuruş olup tw.tarı 6125 lira~ır. • 
teminatı 459 lira 38 kuruştur. t,_-

Evsaf ve hususi i•rtlar Topkapı Maltepesinde satın alısı• 
yoounda ıörülebilir. ; tlf 

İhalesi 16. 10. 941 perşembe fÜnÜ saat 11 de lı:omisyoP I 

lacaktır. ttııf 
Talipler !telli ründe muvakkat teminat makbuzile teklif ııı• 

rını ıı.aat 10 da komisyona vermeleri. 
,v 

* * • Kapalı zarf usulile 19.9.9-U tarihinde talip çıkmadıı•00:..r 
lesi yapılaınayan 5:.W ton sade yafı pazarlıkla eksıltmeye k0~6'1" 
Beher kıio•unı:.n muhammen beueıı 1bU lturuş olup t u tarı b 
.,~,. ~ 

Evsaf ve hususi ıartlar Topkapı Maltepe askeri satın alın• 
yonunda rönilebilir. ,. f 

İhalesi 3. 10. 941 tarihinde salı gunü saat 10 da koınisY011 

pılacaktır. 
Muvakkat teminat& 37134 lıradır . 

»' 
ktır· • * • Kapalı zarf usulile 3:> ton kuru fasulye satın alına<'• ıır~ 

her kı losunuıı muhamınen bedeli :l:> kuruş olup tutarı H7:>U 
Mu voıhat temıuatı ôoô.C: lııa :>U kuruştur. sldl' ~ 

Evsaf ve busuııi şartlar l'opkapı Maltepe~irıde asKerl satın 

misyonunda fÖrulebiıir. 
1
,t 

lhaleııı l:>. HJ.Y41 çarşamba llÜnu uat !l de kewisyood• 

caktır. t~•ı" 
lsteklıler mezkur ııünde ıhale saalıode bır saat evvel IDuv• 

mınat aıa"buzıarile tek.lıt me.lttuplaıını kowıııyona vermeteıİ· 

" "'''' *•.Kapalı zarf usulıyle 30 ton yc:şıl mercımek sııtııı aıınac• tJıl 

her kılo.sunun ınutıammen bel.leli :lJ kusuş olup tutarı 6UOiJ ıır• ~,I 
Evsaf ve nu.su:aı Ş4ttıar l opK11pı Milltepe aslterı ı;atuıalıll1 

yon unda roı Uhıbı11r. 
1
,(1 

İlıate&ı ı.>· J.V-Yii çariawba iÜou :ıaal 16 da kumısyooda 
caklır. t/ 

bteld!leF mczıdlr llUnde ıhalc saatıııden bır nal ovvcJ ılk 
makbuzıarııe ıedıf weklupıarıuı komı:ayoııa verııı.,ıerı. 

K1rktareli Askerl Satınalma Komi•renund•11 ;ol 
88.500 kilo sığır en ahmu,aktır. Pazarhkla ekııltm11ıi 'i·",I, 

pertemlıte ıriınu 5aat il de Kırklarclıııae ıııorke:.ı; K. bınasıod• bl 
Sa. Al. Ko. du yapııacaktır. ~vaaf ve f&rlnameıı Ko. d• ' 
lür. Tı&lıplcrm rudll vakıtte kemııyena ielıacleıi. 

Van A•kerl Sattnalma t\omlarenundan: ~' 

Aşa~1da mılr.tArları y .. zuı ır.uru otlar kapaıı zuflıt · eltsııunt~~ '" 
muştur. ihalesı J.u.ıv.Y-ti cuın"' ~unu hıı;ııbrmda yazılı saaılet 111 
aa aslrl.eri ıı<1tıııaıına kowı:ıyooı.na4 yapııacakur. '1 alıplerııı .ıı.a~",.I 
sıkalariıe tek.Ut wcır.tuµıarıııı ıoale saatıerırıdeıı bır saat evvc 

1 ıııı 
yuııa vc:rwı:lerı. !:.v:ı.ai ve şar~uaweıerı lst. Lv. amırtıtı satın• 
mısyonuııaa da ııoruhir. 
Mık tarı Kılu i utan Lıra 

57<>,UUO '.LO,lC>V 

!>9U,UOO 1Y,9Uv 

1 emıuatı Lı a 

1.>.'..l 
ı47U 

... 
Eruzurum Askeri Satm Alm.a Ke znhironuntl• 
Kııosu 2 kuruş :>U aııutıwden Hasan ti.alcde tcslım ahoac•"1111 

6Jı ton ıctınamıı :.!U.Y.9"*1 iUııu kapalı zarfıa muııaka~asın• 

çıkwaliıi?ıııılan tekrar kapaıı ır.ıuııa uıuııuküsaya ltonuıwuştuı· dl 
Munakasa 14.10.94 l 1:İlnu saııt U de Erzurum Sa. Al. J'O• 

pılacaktır. 

Muhammen bedeli 1:>92.> lira temınat 117:> iiradır. ıl 

.Samana aıl evşaf ve şartname Ko. da ııörü)ür. lsteklil•''., 
nat makbuzlarilc Ko. oa muracaal arı. 

Bolayır Aake. i Satmafma Kemi•ronund•f1 =.,,1 
Aşaııua yazılı mevaddııı paz .. rlıkla elt ıltme,erı 3.10.941 '0,ıf 

nu saül .i.5 de tlolayırda askeri satınalına koı.oısyonunda y•1 
tır. Taııplerin belıı V4lkıtte komı~yoııa ielıııelerı. 

Cıoıı Mıkturı Kilo l"utarı Lıra 

Sadeya~ı 6000 10,8uu 
Saman 400,QOO '.l.l,UOO 
Kuru ot 4()0,000 28,YlO 

Çorlu Askeri 5atmalma Komiaronund•": t-1 
Puarlıkla beher kilouınun ınuha111me11 fiyatı 160 kııf11!,_ I 

ton sadeyaiı alınacaktır. Tutarı <t9600 lira teminat 3720 ıı ~I 
iatekliıioe 8.10. 94lçarşamba rünü ıaat 11.30 ela ibaleıi >'''"" 
tır. isteklilerin mezkur ıüode Çorlu 10-.0 A• Pe. Sa. Al· 
müracaatları. 

mtiyu Sahibi ve Y uı İşleri Direktöril: ISMAlL GJR11 

B aldıtı 1•rı uMllaakaaa llatllaası., lıtaııbt1 


