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ABO' 'E ŞARTLAR! 
Türkiye için 

Aylıtı 

E.<'nf'bi men1le • .,tleı 

Kur ~ 

-450 
850 
·~00 

--2._~lıgı 2700 

..___ SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü geçen nusbalar 
20 lı:uroştur 

um 

'ada ve Torbalıda birer 
taınuk ıslah istasyonu 

kurulacak 
~;~en bildiriliyor : 
~ 1 Pamuk istasyonunun 
t~14tlıası ııaye!inde akala ve 
tl d Pamuk nevilerinin yurd· 

1;1ldığ1 ve çok iyi verim 
q.1 ınalümdur. 
l ~'Ye ve ıslah edilen akala 
._ Pamuk nevil"rinin za
~ l'oıınaları muhtemeldir. 
kıtıiitehassıslar, bunu mu· 

, , "t iÖ:mektedirler. Zaman· 
~ilk ekilen sahalar art· 

k "c her yıl ıslah edilmiş 
tohumuna ihtiyaç art· 

~dır 

, ~ti~acı daha iyi ve daha 
t ~t tarzda karşılamak i· 
'
1de Nazilli pamuk ısliih 

~k~ı.ınun istihsal edeceği to· 
' 1 aran kafi gelmiyeceği 
~aktadır. Tohumların za-
0zu\masına da meydan 

ttıek için Zirnat Vekaleti

~batı kazasmda ve Mani
bire r yeni pamuk ıslah 

,0tıu tesis edecl ği Öğrtınil- ı 
' Programa i'Öre evvela Ma. 

sonra da Torbalıda is
tesh .edilecektir. 

\ Merinos yünü 

1 
>a. trbank torafından Avus· 

h sipnriş edilmiş olan 
tUl rniktardil Merinos yü-

'• ~~r kısmı ithal edilmi~tir. 
ıqt~~Yük ltir parti de önü· 

t' l. ay içinde cenup vila-
1.ttııze gelecektir. 
;~rbank bu yünleri yerli 

~t .lrırnızla karıştırarak ye
• 'illik tipi vücude ıetire· 
t bu suretle işlenecektir. 

~urnGn ticaret heyeti. 
Ankaraya gitti 

\n• 
ttı Yapılncıık Türk- Rumen 
\• anlaşmaıı hakkında hü
\lllı. 
li ııte temashırdn bulun· 

ttı~l'e evvelkı gün şehrimi
trı eski Ticaret Nnzırı 

''-n. riyasetinde 6 kişiden 
1 <(kıl Rumen ticaret heye-

~ 'kşamki trenle Ankara· 
t;:k.~t etmiştir. Ticaret gö
b tıne bugünlerde Anka-
<t4tanaçaktır. 

pulluklar yakında 

~ gelecek 
'at V k • 1 · z· · K b. t e a etı traı om ı-

>tttıiidürlüğu ile yapıhn mu· 
~~onunda, kazamıza, sırf 
~ ıl için, maliyet fiyatı 

~ bı tn 50 pulluk verileceği 
"il ~lal"d n bildirilmi tir. 
'ılt:Uı.ıkları getirtmek için, 
tti 12

• Tuzcular ve Baamba 
l:ı· ll'ıllhtarlo.rındnn teşekkül 

~lı~~ heyet muhtelif köyler· 
t~ Uk alacak 50 kişi tes
ı:.'"tk bedelli olan 600 li

~ l>layıp Zirni Kombina

~:6nder nıişlir. Pu lukların 
~ ielıncsi beklenmekle· 

•• 

H 

Borsada fiatlar çok yükseldi 
Mi li sham v tahviUit 

fistlarmm artma ı, 

mali itibar1mızm na 
kadar kuvvetli olduğunu 

göstermektedir 
Son günlerde lstanhul Borsa

sında milli esham ve istikraz 
tahvillerinde kuvvetlı bir yük· 
selme göze -çarpmaktadır Milli 
varlık ve mali itibarımızııı kuv· 
veti ve halkın emniyeıinın en 
büyük burhanı olan bu yükse· 
!işler, iktısadi mehafilde ehem· 
miyetle kaydolunmnktadır. 

Halen bütün mılli esham, iti
bari kıymetlerinin fevkinde bu
lunmaktadır. Yüzde 70 i tediye 
olunmuş .Merkez Bankası sened
leri 130 liraya yük:.elmiş, İş 
Bu ıkası hısse senedleri ise şim
dıye kadar hiç görülmemiş bir 
fiata, 12,60 liraya çıkmıştır. 
Tabii fiatları 38-~0 otaıı Ana· 
dolu Demiryolu tahvilleri 46 li
radır. 

Bilhassa milli istik roz tahvil· 
leri çok yüksektir. Ergani tah
villeri 20,lO liraya, Sıvas 20,50 
liraya çıkmıştır. Irak ve lrnn 
hududuna gidecek qemiryoll .rına 
sarfohmacak ) eni tahviller .he· 
nüz sı.ıtış halındedir ve Borsa 
kotuna uahıl dt:gıldir. Fakat 5 
gün sonrn Borsad muamele i'Ö· 
rür görmez prim vtr~<'eğine 

şüphe edilıueınekt dir. 

İzmitte rıhtım in şaası 
İzmitten bildiriliyor : 
İzmit belediyesi tarafından yap

tırılmakta olan rıhtım ıahannın 
tesviyesi işi devam etmektedir. 
lzmitin en güzel mevkii olma· 
sına rağmen maolesef çok ihmal 
edilmiş olan bu semtin güzel bir 
şekil alması . herkesi sevindir· 
mektedir. Rıhtım ynlmıdo tu

maml nnn~ olacaktır. 

Maca ristandan bir parti 

radyo geliyor 
1 ürk-Macar ticaret anlaşma

sı hükümleri mucibince Macaris
tana satılan derilere mukabil 
bugünlerde Macaristandan bir 
parti radyo gelecektir. Bundan 
başka Macar menşeli bazı sanayi 
mamulatı da ithal edilecektir. 

Bartında et ve içyağı fiatları 

Bartından bildiriliyor: 
Belediye Encümeninin et ve 

iç ynğı hakkında verdiği yeni 
fiat kararı bu ay bnşındanberi 

tatbik edilmektedir. Yeni fiatlar 
şunlardır : 

İç yağları ayrılmamak şartile 
keyun ve kuzu etlerinin kilosu 
40, sığır 25, manda 15 kuruş

tur. 
Koyun kuyruk yağınııı kilosu 

80, koyun ve sığır iç yağları 60 
manda iç yağı 55 kuruştur. 

Kavurmalık adıyla nnrhtau 
fnzla fintla alım satım yn ak e· 

dilmiıtir. 

Ank. Lvz. SAK 
Berber talcımı 195:3 
Spor ayakkabı ve aşofman 195S 

Ask. F ab. U. Müd.: 
Asfalt lok. 1946 
Ekmek piı;irti ilmrsi 1948 
Başlık ve ispil 1945 
Çelik bılya ve yaylıl.; ı;elıl.: td 19~0 
Keçe ve kuııı 1950 

Balıkesir Ask. SAK 
Koyun eti 1945 
Pirinç 1952 

Çan k. A .. k. SAK 
Zeytin yağı 1949 

Dahilıye Vekıileti: 
Mua etajer ve kolluk 1915 

O. D. Yolları: 
Kuru pil 1940 
Lamba makin~ı 1939 
Pamuk yağı 1944 

Eskişehir Ask. SAK 
K. ot 1950 
Koyun eti 1952 

Gazınntep Ask. SAK 
Sabun 1941 

Gelibolu Ask. SAK 
Taş moloz; nakli 1941 

Harbiyede Yedek Şııb'ly Oku· 

lunda Ask. SAK 
Nohut ve patates ) 951 
Sade)ıfı 'e k. fıısulye 1153 
Jı.t. Komut. SAK 

Noldiyat iıi 1 4CI 
Soba borusu, dirııek •e •oba kurc}İ 1948 

.ikı.ıc ıuba l 94 

Bı ı:ı tamirı 1948 

lst. Sıhhi Müeııseler SAK 
Yemeni 1942 
Abıılık şayak 1~12 

lıiiı; ı 942 
n 1941 

yabancı emleketler 

~ 
A m uk&ıda lisan a abi 

i hracetı. maddel erı : 

J ,İzmir Lvz. SAK 
Kararğ-Sh 1: n&11 tamiri 1951 
Seb:ıe 1953 

Kırklareli Orman Bölge Şefliği: 
Kura •nknı odunu 1945 • 

Küçükçekınece civarında Avcı
lar Köyu Ask. SAK 

Odun 1931 
Kok kömuru ] •l3J 

Lüleburgaz Ask. SAK 
Odun l<i45 
K. ot 19<1:> 

M laty Ask. SAK 
Nohut 19.'.u 
Bultur ve lr, f.ıııulyc 1951 

M. M. vek:tl .. tı: 
Sedye lıb.> 
Okul binuı tadili 1952 
Eıckliik malzemeııi 195ı 
TathfY he~ı 1951 

P. T. f. U. Mud.; 

Font bo:ırü p .. ielen iz.olnt.:.r ve bruı.ız tel 

s e 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gürnrülc Caddesi, 

No. ~2 Husust Daire 

1LAN ŞARTLARı 
ldııreh ncıınizde görüşülfir 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

~---------lif 

ganıdı 

1nşaat:_Tamirat-t; afıa işleri-Malzeme-Harita 

Ankara V11lili§lnden: 

Keşif bedeli 1328 liri\ 83 kuruşt n ibaret olan Zir ııahiyesi mer
kez okulun tamiri açık eksiltmeye konıılmuştur. (,teklilerin şartname
yi görmek üzere her gün maarif müdürlüğüne ve ihale güoü olan 
14·11-941 pazarteıi ı:-ünü saat 15 te ve yüzde 7,5 teminat akçesini 
hurnsi muh ısebe müdürlüğü ver.neı;İnA yatırarak vilayet daimi encü· 
menin" müracaatları ilan olunur. 

* •,.. Keşif b .. deli 1587 liu '91 kuruştan ibaret elan Keskin lı:a-
ıasınıı merbut Yahşihan ilk okulunun tamiri açık eksiltmeye konıılmuı· j tur. isteklilerin şar tnameyi gör n ~it ür.ere her gün maarif müdürlüı· 
ğüne ve ihale günü olan 24.11 .9U pazartesi fÜnÜ sa:ıt 15 te ve yüı· 
de 7,5 teminı:ıt akç .. sini hususi muhasebe mildürlüğü veznesine yatı· 
rara · vilayet daimi encümenine müracaatları ilan oluAur. 

Antalya Nafıa inşaat Komisyonundan : 

~~13 1 
Sume B: nkFnbr k sı Mües~esesi: 

Talip çıkmııınasmdıın dolayı pazarlığa çıkarılan iş: Antalya·llur· 
dur yolunun O f-000-0+900 arası pıırke kaldırım taıı ihzarı. Kef f tu· 
lım 10516 lira 40 kuruştur. 

Bu işe ait şartname ve evrak: şunlardır: A) Hususi fenni şarlna· 
ınP, B) Esbabı mucibe raporu, C) Keşif, O) Rayiç. E) Ek•iltme şart• 
namesi, F) Mukavele projesi. 

Muhtelif ~rz.ıılc 1 ~44 

Topkapı Maltt-p si Ask. SAK 
Katır ~e Y'.l r l'IH • 

Toph ne Lı;z. SAK 
Pamulc ço ap ıpliği 194 9 
Evrakı :ıtbua tabcttir"lıneıi 1 ısr 

Sut ve yoturt l u41 

Aııb,u tamıri ., O 
~le kom uru naldı 1942 

Urla Vılüyeti 
Şoee tum ı ri 1953 

Yeşilkôy I<nif Paşa 
Ask. SAK 

Kösküode 

Solu. ve suba malxeınoi 11147 

ğı (hanı), mısır yağı (bam), bayır 
turpu tohumu (yenmez), olticica 
yıığı, tonga yag-ı, palmya~ı (hcım), 

E.ksıltme 20. l 1.941 tnrihinn perşembe (Ünü snat 11 de Aııtalya 
Yenikapı caddeıindeki nafıa müdurlüğli binnsıııda kuruhı Antalya oa· 
fıa inşaat koınisyonund~ ynpılacakhr. 

f.ksiltme kııpalı znrf .usuliyle ve vahidi fiyat üzerinden yapılacak
tır. 

Ekziltmeye girebilmek için isteklilerin 788 lira l!J koruıluk ınu· 
vakkat temin t yatırılması ve bundan başka ıışa2'ıdald ve,ikaları ibras 

1 

etmeleri şarttır. 

Bu işe girebilmek için nafıa müdüıiyeti ehliydl kemiıyonundan 
alınmış müteahhitlik ve~ikası. 

Caı i seneye ıit ticaret odası vosikaııı. 

lstanbul Beledlyslnden 

Tıbbı ecz ar, otlar, 
yapraklar ve kökler 

nebati şahım ve balmumu, palm 
y ~ lınriç olmak üz .. r• lrnrm'l çe· 
kirdeğinden istihsal edılen her 
nevi yağ (tasfıye edilıııiş ve e
dılınenıiş), kokoyağı (yenir ve 
yenmez), lrn rıua çekirdeği yağı 
(yenir ve yenmez), hıımızah şah· 
miye, (nebati yağlardan çıkarı· 
lıın), (ılıracı kontrole ıibi). 

Nişantaşmd:ı kain Vali konağının tamiri açık eksiltmeye konul• 
muştur. Keşif bedeli 4657 lira 76 kuraş ve ilk teminatı 349 lira 33 
kuruştur. Keşif ve şartname Znbıt ve Muamelat Müdürlütü kalemin
de iOrul~ bıur. llıale 24. d .9-1 ı P:ız.ırlc)ı gunıi sa:ıt 14 de Daımi Eıo· 
ciimende yapılacaktır. Taliplerin ılk teminat makbuz veya mektupları, 
ihale tarıhiııden sekiz ıun evvel Belcdıye Fon İşleri Müdürlüıilne 

müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Oduı 
vesikalnriyle ihale güııü muayyen saatte Daimi Enciioıımcie buluaaıa· 
l:ı ~ •. 

Beladon (giizel avred otu), be
lac.ıon yaprakla ı, belndon ynkısı, 

beladon lıut:uası, brlııdon yavra· 
ğı seyyal lıulasası, beladon ten· 
türü, beladon melhemi, boladon 
kökü, beladon kök,ı seyyal hula· 
saı:ı, beladoıı ruhu, kınukına ka
buğu, kınakına kabuğu tozu, cev· 
zi mukayyi (Noix vomiqoc). 

Yağh tohumlar, nebati 
ve gayri nebati ysg 

maddeleri; 

Soya, yer fıstı~ı (araşid), Hint 
beziri, çiğıt, kenevir tohumu, ke· 
ten tohumu, perilla tohumu, haş· 
baş tohumu, bayır turpu tohumu, 
ayçiçeği, palmyağı ve emsali, 
kopra, hurma çekirdeği, 

Nebatı z ytler ve şahımlar 
(yenir ve yenmez) : 

T:ııfıye edılmiş pnmukyağı, tas
fıye edılmiş soyn yıığı, tufıye e· 
dılmış araşıd yağı, tasf ı)•e edil
miş mısır ynğı. 

Kakao yağ., yemeklik ya$!'1ar 
(domuz yağı hariç), neb ti stca· 
rin, taı;fıye edılmiş bnyır turpu 
tohumu yağı, tasfiye edilmiş palm
yağı, zeytıny&ğı (yenir), zeytin
yıığı (yenmez), kukürtlü zeytin
yağı, soya ydğı hanı, lıint bcziri 

(ıicari), pamuk yağı (hıun), keten l ya~ı, nebati ıabun hulasası, ne· l bııli lınmır.nlı şahmıye, ıır•iİd ya· 

Nesci (Doku) elyaf 
ve mensucat : 

Pamuk (lınters) ve emsali, çi
ğit lüblü ve emsali. 

Nebati elr f mensucatı : 

Jut, elyaf, mensucat. çuval ve 
emsali, keten: mamul ve nim ma
mul, ip, Şerit ve emır.lı, Manila 
elyafı: lplik, ip ve emsali, Kapok: 
elyafı, mensucat, şilte, tahlisiye 
malzemesi, Nilon: iplik ve saire. 

Yun: 
İşlenmemiş, yan işlenmiş, iş

lenmiş. 

Ağaç ve kiAlt 
KA§ıt esas hulAsolar1 

Temizlenmiş nğaç lübbü ( 0 o 80 
den fazla ııli sellülozu ihtivn e

der). 

Meşe mantarı: 

Meşe tahtası vo kabuğu, dö· 
küntü, mantar mamulatı, kurs, 
rondela ve saire, mantar tapa ve 
saire, tazyik cdiluıiş ve auni uııın· 
tar m:ımulalı: ka~ıl, çubuk, blok. 
tabaka, garçetn, rondelii., ya)t
daulık, taban astarı ve snıre. 

(DEVAMI VAR) 

Ankara Beledlyelnden : 

Şartnamesi değiştirilen Bakanlıklar, Kızılay, Sıhhiye, Serıievi, Ce• 
beci, Bahçelievler ve Keçiörende yaptırılacacak olan ceman 7 adea 
otobfüı durak yerlerie istekli çıkmama~ına binaen bir ay içinde pa· 
zarlıldn yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

Muhammen bedelleri 12605 lira 70 kuruştur. 
Teminatı 945 lira 43 kurustur. 
Şartname ve keşıf cetvelini görmek istiyeoler her fÜn encümen 

kalemine ve isteklilerin de 14. 11.941 cuma günü saat 10,30 aa bele
diye dairesinde müteşekkil encümene müracaatları. 

K~r9ehir Vltlyetlnclen 

Kırşehir - Kayseri yolunun 241 + 000 - 257 + 000 kilomet
releri arasındaki 36585 liralık işin 30 bin liralık kısmı kapalı zarf 
usulile ve 15 gün müddetle münakasaya konulmuJ ise de kimıe talip 
çıkmadıfından ı0.10.941 tarıhinden itibaren 1 ay içinde talip olan
lara pazarlıkla verilmesi kararlaşlırılmışlır. 

Talip olanlıuın ve bu husuıla fazla malQaıat almak istiyeııleıin 
Kırşehir daimi encümen reisliğine mfiracaatları ilin olunur. 

M. M. v. Satınalma Komlayon~ndan 
999 lira 35 kuruş keşi{ bedelli ıu tesisatı 12.11.941 tarihine mil

sadif çarşamba iÜnü saat 16 da puarhkla yaplırılacaklır. 

Taliplerin 149 lira 90 kuruşluk kati temioallarile birlıktııJ pau,.. 
lık KÜn ve aaatindo M. M. V. sahoalaıa komisyenuaa ~ııra11uılaq, 



Sa7fa 2 
MUNAKASA GAZETESi 

:mı
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Su gün ilan olunan Münakasa ve Mi.izayedeler Listesi 
Cinsi Şeldi Muham.. bed. Teminat Müracaat yeri Giinü Saatı 

A) Mllnakasalar 
la .. at, Tamlral, Nafıa ı,ıarl. Malzeme, Harita 

Tretuar ioş. {lemd) 3207 46 
Bandırma liman dairesi tamiri pu. 486 63 
Gönon selektör binuı ikmali İnf. aç. olcı. 747 08 
Yol iaş. paı:. 13~45 90 
Su tesisatı J•P· (teına) 9370 43 
Su depolU tamiri aç. ekı. 3000 -
An bar · tamiri paıı:. f>14 -
Yol inş. Kırşelıir·Kayıeri aruında (temd) 30000 -
Su tesiıatı pu. 999 35 

E.lektrlk Hav•gazı·Kalorlfer ('feslsab ve Malzemesl) 

Elektrik motöril muhtelif takatta 5 ad.·Mulatelif oiııı pn. 1360 -

ıaltcr: 9 ad. 
Kadıköy Hallcevi binası kalorifer t~1isah > 

:r.ensucat, Elbl•o-. Kundura Çam••"• y . •· 

Kışlık elbise: 16 tak. 
Kaputluk kumaş: 300 000 ım . (şart 592) pa:z:. 
Yiln ç•rap: 200 000 çift {şart .f~O it.) > 

YtlD forap: 10800 flf t > 

Kiiput beır:i: 90 saatim eninde 24440 m. • 

arbllya, bOro ve ev •tY•••· McatambaHahv.&. 
Yel ha\111: l 05 m. at;. elt.s. 

Ker••t•, Tahta ve saire 
Kereıte 4 m ur.un: 13. 086 m3. 
Kereste 4 m uzun: 75. 4~S m3 
Çam veya köknar tomru2'unun tahta baline ifrat 

i4i: m3 (Şart 180 K.) 

fi aktlyat, Boteltrna, YUkletmo 

Kereste oaldi lJ94 m3 (Şart. 2-10 K.) 
K. ot: nakli 300-SOO t. 

kapılı z. 

kapalı z. 
pıu:. 

ahrukat, Ben•ln, Makine yalları 
Odun: 996 t. (lemd) 

Y. s. 

Linyit kömürli: 2780 t. 
Linyit komüril: 250 t. 
Kok ltöm&rD: 50 t. 
Me~e odunu: 300 t. 
Kok veya söıalkek 600 t. 
Odua: SlO t. 

Odun: 500 t. 
OJun: 460 t. 
Meşe od•n: 1010 t. 
Odun: j64 t. 

telerrfk 

Ooluk, •n ikilik V• ıokiıdilt sralvaoizli yeai 11q: 
20700 ati. 

Çıft atlı nakliye araba11 210000 tekerlek taban 

paz:. 

> 

kapılı z. 

paz. 

> 

> 

kapıla z. 

• 

paııı. 

> 

8l21S 7l 

lteh. l5 -
m. 3 57 

çifti o 45 
~400 -
8065 20 

1195 20 

1007 62 
5357 1, 

35910 -

19920 -
25745 -

7500 -
1000 -

12000 -

k. o 92 70 

84•0 _ . 

296160 -

Balıkesir lnaiHrlar Baımld. 
36 50 Balıkuir Vilayeti 
57 - :o 

Balık.eıir Aılc. SAK 
Kadirli Belediyeai 

:us - Seyhan P. T. T. Mthl. 
- - lzmir Lvz. SAK 
- - Kır4ehir Villyeti 

149 90 M. M. Vek. SAK 

lOO - B. &. Y elları Haydarpııa 

17-11-41 15 -
27-11-41 16 -
21-11-41 1' -
17·11-41 15 -
18-11-41 14 -
22-11-41 12 -
13-11-41 15 -

20-10-41itib. 1 ay 
12-11-41 16 -

13-11-41 14 -

C. H. P-. İst. Vil&yeti İdare Heyeti 15·11·41 U -

30 - Adana Beleaiye1i 
M. M. Veklleti SAK 
M. M. Vekileti SAK 

810 - Aek. Fabrikalu U. Mad. SAK A•k. 
1209 71 > 

134 64 Glmrt\k v. ıahi11rlar V ek. 

2S-11·41 
18-11-41 
14'·11-41 
17-11-41 
17-11-41 

15 -
11 -

11 ' 14 39 
15 

11-11.41 ıs -

7i S7 Is\. Yapı ve Uıtı Okuhı SAK 26·11-41 15 -
401 54 ) 26·11·41 15 -

2693 50 Aık. Fabrikalar U. Mad. SAK Ank. 27-11-41 15 -

1591 - Aık. Fabrikalar U. Mnd. SAK Aıık. 27·11-41 14 -
1312 ~o Eıkiıehir Aık.. SAK 13-11-41 10 -

29.98 - İsmir Lvz. SAK 
3862 - Er•urum Ask. SAK 

562 59 Tirilye Aık. SAK 
200 - > 

900 - Van Aık. SAK 
1170 - Selimiye 61 Tilıoen SAK 

- - lzmir Lvz. SAK 
1305 - Selimiye 61 Tlmea SAK 

Lüleburras Ask. SAK 
567 - Yalen Aslc.. SAK 
'3S - Maraı Aık. SAK 

'toplıne Lvıı:. SAK 

~1188 - lıt. Komutanlıtı SAK Fındıklı 

13-11-41 itib. ber ılia 
17-11-41 11 -
13-ıt.4i 15 -
13·11·41 15 -
13-11·41 16 -
22-11-41 11 -
12-11-41 ıs -
24-11-41 14 -
17-11-41 10 -
25-11-41 ıs -
'l5-11-41 15 -

14-11-41 15 3Q 

17-11-41 11 -

27-11-41 11 -

DtS 

İstanbul Belediyesinden: 
Talıımin B. TemiAat 

L. K. L. K. 

. ". ııı 1 

F atihto Kırkçeşme maballesın , 
Gtızel caddesiııde 42 numaralı ' 

259 00 11 75 

lcaıı:.ı. . ~ 
230 O~ 17 2S l'atibte Kırkçeşme mahallesiıı1• ,, 

çeıaıo ıokaQ'ında 14 numaralı 
icazı. " . 'ıı ,. 

310 00 2S 2S P'atibte Kırk9eşme mahalle~1111 ,.,f 
cılar eaddesindo 18-18/1 ..-31 
numaralı dükkinla ev ankı11• # 

• ·ıı 
165 00 12 31 Fatihte Kırlı:ç•şmo mahııllesıııı 

kaJI' 
sokafında 26 nuın-rnh ev aP. G 

242 00 18 15 fatih te Kırkçeşmo mahalleıi11 111 ~,fi' 
fer soka~ıoda 9 numaralı ev '

11 
S 

Taluııio lleJelleri ile teminat miktarları yu(arıdıı y•-'
1
h 

1ııır· 
9a ankaı: satılmak üz~r• ayn ayrı pu.arlıta ltonul•11 Jedli 

Şartnameleri Zabıt Y9 Muamelit Mildürlatil ! k~ i 
ıörllebi\ir. liaale 14.11.941 Cuma ıtol saat 14 cie D•

1111 

ollaende yapılacalı.tır. t --
Taliplerin teminat naaldtuz veya m•kluplarile iltale 1•11 

yen saa\te Daimi Encilmend.e bulu•aaları. 

Elektrik, Hıvagazı, Kalorifer (Tesisat ve MalzJ 

M. M. Veklleti Hava Satmalma Koml•r•
111111 

t 
• ele 

Müteahhit namı heıaltına bir adet 1,5 kilovatlık şarj ,ıit' 
rrupu açık eksiltmeye konulınuştur. Muharnınen bedeli 230 ııı' 
kati teminatı 345 liradır. F.lcıiltmeti 26. ti .941 çarşaın'3• I 
11 de Ankaratla hava satınalrıaa k.omiıyonuııda y.ıpılacakt1'~,ıt' 
meıi knaiıyonda firülebilir. lıteldilaria auyyH ıio ve 

miıyot:ula a\llanmaları. 

,,_ 
CI. H. P. letanbul Yiilr•t ltl•re Heyeti Rcl•ll 

83,215.73 lira keıifli Kadıköy Halkevi binuı kalorifer ::§: 
11.941 tarihine musadif cumartesi rönü ıaat 13 to paıarlı~ d~ 
dileoefinden talipleri11 ihale evrakını Parti Vilayet 111erkeı111 

ları illn olunur. 

" . Devlet Demir Yell•ra ı,ıetme U. ldare•lnd• 1, 

Muhammen bedeli 1360 lira olan. muhtelif takalta 5 ıd",a~' 
motörli ile 9 adet muhtelif cinı şalter 13.11.941 per1eı11be fıi 
14 de Hayciarpaşada rar binası dahiliadeki koıniıyoo ur• 
zarlık usulile .atın alınacaktır. ~ 

Ba işe i'ir•elt iıtiyeolerin :204 liralık kati temiaat ve ~ı 
tayin ettiti vesaikle birlikte pazarlık fÜftÜ aaatine kadar 

müracaatları lazımdır. r~ 
IY ite ait tartnaını:ler komisyondan parasız olarak d• 

tlır. 
demiri ile dingillik demiri verilmeli ıartile 

Balut: 15000 m3 
Seyyar vinç veya akskavatör 2 ad 
Binek hayvanı 1 baş 

kapalı z. 21000 - 1565 - }). !.), Yolları 7oi lıl•tme Afy•n 
M. M. V. Den is Müateıarlıtı 
Bahkeıir Aık. SAK 

2(00 - Erzurum Ask. SAK 

20-ll-41e kadar ı - -
- - - - Mensucat-Elbise-Kundura-Çamafır 

27-11·41 9 30 1 

v. s. 
Beyzi bakır kazan: '20~ ad. 
Y ap1 malzemeai: 

> 

> > 

Erzak, Ztahlre, Et, Sebze, v . • 

Saınan: 16 t. 
Kuru ot: 20 t. 
Patates: 6 t. 
Sabun: 1.5 t. 
Zeytin taoNl: 2.2 t. 
K. Soğan: 6.:Z t. 
Mercinıek: 8.5 t. 
Nohut: 5.2 t. 
Pirinçı 1.8 t. 
Sadeyağ: 2240 k. 
Sebze konserveıi: l.6 t. 
Sığır eti: 12 t. 
Bulrur: 12.5 t. 
K. faaıılya 1.2 t. 
Sı2ır eti: 62.4 t. 
Ay çiçoA-i yatı: 20 t. 

Balyalı aamao: 700 t. 
Balyah kuru ot: 1000 t . 
Sığır eti: 70 t. 

~ ) 60 t. 
Kuru fasulya: 144 t. (t••d) 
Patates: 80 t. 
Kuru soğan: 83 t. 
Saman: 143 t. 
Sıtır eti: 9 t. 
Sabun: 3 t. 
Şeker: 15 t. 
Sıfır eti: 30 t. 
Kuru sotan: 10 t. 
Pirin9: 7 .5 t. (temd) 
Kuru fa1ulye: 5 t. 
Nobut: 2.9 t. 
Mercimek: 1.6 t. 
Patates: 6.4 t, 
Sotan: 2.6 t. 
Çay: 65 k. 
Süt: 1 t.· Yoturl: 1 t. 
Koyııo eti : 6 t. 
~aman balyeli: ıto t, 

pu:. 
• 
• 
> 

a9. elu. 

• 
> 

> 

) 

• 
• 
• 
> 

• 
• 
> 

> 

kapalı ır;. 

pu. 

• 
) 

• , 

> 

kapalı z. 
a9. elı:s. 
paz. 

) 

• 
• 
• 
> 

• 

.. 
, 
, 
• 

1,000 -
~991 85 
9960 40 
7071 7g 

832 -
1560 -

717 -
778 -
950 -
450 -

2316 -
850 -
908 -

3937 -
1798 -
6270 -
3150 -

278 -
1ı:. o sa 

26800 -

33600 -
28800 -

k. o 21 
k. o 12 50 
k. o 06 50 

le. o 50 
k. o J4 

"· o 13 
k. o 'l5 
k. o 14 
k. o 07 so 
it. 8 -

-seoo -

898 78 M. M. V. SAK 
14'4 96 • 
1160 76 ) 

63 - İsmlr Gümrük Muhafaza SAK 

117 -- • 
54 -- , 
59 - • 
72 -- • 
45 -- > 

174 -- > 

64 --
68 -- • 

296 - > 

133 - • 
> 

237 - • 
21 - > 

2714 40 lst. Jındnrma SAK 
!14~ - D. D. Yolları Ank. ve Haydı\rpaşa 

- Vezneleri 

446ı - Selimiye Aslı:. SAK 
8250 - > 

50qO - Bolayir Ask. SAK 

4320 - , 
İ•mir Lvz. SAK 

750 - > , 
> 

> 

Ltleburıu Aık. SAK 

• 
~81 25 Balıke•ir Ask. SAK 

90 - .. 
29 -
30 - > 

67 10 > 

14 75 » 

~ı - . 
Topkııpı Maltepeıi Aslı:. SAK 

~lS - Çerlu Aık. SAK 

13-11-41 11 -
14-11-41 15 -
13-11-41 15 -

17-11-41 10 -
17-11-41 10 -
15-11·41 9 -
15-11-41 9 -
15-11-41 9 - j 
15·11-41 9 - 1 

14-11·41 10 - , 
14.11-41 10 -
14-11-41 10 -
14-11-41 10 -
14·11-41 10 -

13·11-41itib. 1 ay 
13-11-41 10 - ı 
13-11-41 10 - ı 
25-11-41 15 -ı 

25·11-41 15 -ı 

24·11-41 15 -
' 24·11·41 11 -ı 

18-11-41 16 -
17-11-41 16 -
13-11-41 15 -
26-11-41 15 -
26-11-41 15 30 
13-11-41 15 -
13-11·41 15 -
13-11-41 15 -
13-ll-4l 14 -
13-11·41 16 -
14-11-41 11 -
24-11·41 ıs -
24·11-41 15 -
24-11-41 15 -
24·11-41 15 -
24-11-41 15 -
24-11-41 1:> -
24-11-41 15 -
14-11·41 10 -
15-11·41 15 -
l~·ll·•U 11 

Adan• Belediyesinden : ., 
··~pi 

Belediye parklar miistahdemioe ait 1' takım kışlık elb• 
tırılmaaı işi eksiltmiye ltoomuıtur. .,~,ı 

~'ıs"'~ A) Muhammen bedeli beher takım 25 liradan 400. iYi 

minah 30 liradır. ~ 
l.tii'11 

B) Bu işe ait ıartname Belediye y .. zı i' 'erindedir. 

dan parasız alabilirler. J 
C) Ekıiltme 25.11.941 1alı rünü saat 15 do Belediye eıı 

do açık. olarak yapılacaktır. fi 
lateklilerin teminat m!lkbı.ııı:lariyle birlik.de ıcistnilen 1°

11 

te Belediye encümeninde buır buluuanları ilin olunur. 

ıt: 

M. M. Vokll ati Satmal ,,. Komleron&1"~' .,,.t' 
Beher metresine 357 kuruş tahmin edilan 300.000 dloır" 

kumaı pazarlıkla eksiltmeye konmYştur. V· 
ihalesi 18.11.941 sah rüoü saat 11 de Ankarada M.~· .~ 

aıa komisyonda yapılacaktır. 25.000 metreden aşafı olııı•ll'ıııi' 
ayrı ayrı teklifler de kabul edilir. Şartnameıi 50 liraya ıı,o 
alınır. 

f k - k•tf Taliplerin tekli edece leri miktar üı.erioaen kanuni 
larile belli vakitte komisyona ıelmelori. 

- ~~ 
Ankara Levazım Amlrllll Satlnalma Koml•t' ,'f)' 

100 çift ıpor fotioi ve 100 ade• aıofmao pızarhld• i• 
12.11.941 ıaat 14 de Ankara Lv. amirli~i satınalma k0 '° JI 

yapılacaktır. 1.ıır lıteklil.,,rio teklif edecekleri fiyata nazaran kati teoaiıı•1 

likte komisyona relmeleri. 

Mobilya, Büro va ev 8Jl!Sı, Muşamba, Halı!;_!:, ; ,,
Harp Akademlai Satmalma Komleyon"" 11 ~ -· Puarlıkla 10 adot kilçök masa yaptırılauktır. Mub•" 

~ 
9Ö liradır. d• 1 ı 

Numunesini görmek iatiyenler her iilıı 2 numaralı ltıtl• f.~ • 
levazım miidürlütüne ve isteklilerin 13.11.941 pertelll~e ,1,.ı' 
15 de Çankaya malmildürlütüne yahraııakları 6 lira 75 kıS 
vakkıt teminat makbuslarile Ko. na müracaatları. 

lmtôyu Sahib; ve Yuı lıleri Direktörü' ISMAl~ Gl~ 
Baaı&dıtı y•r. ••••••kaH ll•tbe-sı,, lıtl" 



J 11 hd11ol Tepla tMt 
C7 T '?9* ... • •• n < 

Kıır• et tel ltalreli: 2S t. 
Sıfır eti: 36 t. 
s acleraı: 7.5 t. 
hılreli karu ot: 100 t. 
Sanıao: 100 t.-Kura et: lOt t. 
Sadeyat: 3 t. 
Sıtu etlı 20 t. 
Praıa: ' t •• Laltaoa: 5 t. - Sarı pat•teı: J t. • Kur11 

ıotan: S t. 
Balya et: 'o t. 
Sanıaıı: 20 t. 
K"-rıı et: SOG t. 
Sııtıan: 300 t. 
No~ud: 4t t. (temci} 

Patat11: )00 t. 
s.d.yııf: ~850 lc .-labana: 12 t.-prau: 12 t. 
l<1tr11 incir: 10 t. 
D•mates salçaaı: 15 t. 
Kuru Qaüm: 10 t. 
Sab\IQ: 10 t. 
S&tır eti: 200 t. 
lii r.di eti: 7 t. 
Keyuo eti: 12.5 t. 

l<uru et: 53l t. 
~ l.nıak piıirme iıi: 

pas. 
> 

• 

> 

> 

> 

par:. 

• 

> 

• 
• 

kapalı :ıt:. 

pu. 
kapalı :1, 

> 

aç. eks. 

l:JSO -
16'.21 -

k. 1 71 
k.. g 4S 

k. o 04 50 
k. O Ul 50 

k. 1 21 

k. o l3 

k. o J5 
k. Q S5 
k. o'° 

l'lOOO -
.ı:ııooo -

k. o ,5 

95 _ Çeri• Aık. SAK 
) 

Lül~ burru: Aıık. SAK 
577 50 Hadımlc.öy Arnuutköy Aık. SAK 

Alemd1r Aılc. SAK 
Löleburraz Ask. SAK 

2475 - Selimiye 61 Tümen SAK 
161!17 50 > 

Htr8iyeae Yedek Subay Okul1111da 
Ask. SAK 

> 

Kifıthuo Aık. SAK 
525 - Çanak. Aık. SAK 

900 -
900 - Maraı Aık. SAK 

3600 - Enurum Aık. SAK 
341 25 Teplıane Lvz. SAK 
60'1 31 E.skiıehir Aık. SAK 

'4449 -5 Keıan Yerliıu Aık. SAK 

14-11·41 
13-11·41 
17-11·41 
14-11-·U 
11-11-41 
17-11-41 
17-11-41 
1'·11-41 

11-11-41 
11-11-41 
24-11·41 
24-11-41 
H-11-41 

11·11-41 
13-11-41 
ll-11-41 
1~-11-41 

12-11-41 

'1'·11-41 

28·11-41 
1&-11-41 
27-11-4l 

25-11-41 
1-12-41 

1') -

15 -1, -
14 -
15 -
lti -
11 -
10 -

' 10- ' 
10 _ ı 
H-1 
11 -

1 

13 30 
1 

10 -' ' ı• -· 
1130 
10 30 
11 -

16 -

16 -
14 -
15 -
1) -

15 -

1 

at 14 ele yapıluaktır. Taliplerin Harbiyefio Yedet. Subay eltaluncla 
askeri ut:ınal111a kemiıyenuna mcraoaatları. 

• • * J 2 inci tıtırin 941 gilnü ilaaleıi ilin edilen 100 ton nehu.la 
taliµ ç1k111adıfından ayni aıilttar nehut tekrar pazarlıkla münakuaya 
konmuştur. f.vaaf ve hu"uıi ıartları keı:ııi~yonda r{>riilllbilir. Beher 
kilo!unun ıaulı~mmen bedeli 21 k11ruıtur. ihalesi 12 2 inci teırin 941 
çarrmba ıinn aaat 11 de yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede y~dek 
ıutay ekuluaa maraeaatları. 

l•mlr Lv. Amlrllll Satınalma Keml•ronundan ı 
Cinsi 

Lala ana 
Pırasa 
lıpanalt 

Havuf 

Miktarı 

2000 kll• 
2000 kile 
2080 kilo 
1000 kile 

Cins ve miktarları yukarıda yazılı d~rt kalem ıeltse pacarhkla sa• 
hD alınacak11r. 

Pazarlık ve ihalesi 12.11.9,J f&rf&IDBa saat 14 ae ı.ınir kışlada 
levazım amirliği satın alma Ko. tla yapılacaktır . 

Taliplerin belli ıünd• kat'i teainatlariyle komiıyena müncaatları. 

fanallkale Aakerl Satuıalma Kemleronundan: 
Aıafıda ynıh mevıddın puarlıkla •kıiltıneleri 12.11.941 c;•rıam· 

(9 MUsayedeler 

361 ') Silifke .Jandarma Er Okul Taburu 
Komut. 

fllnl biaalarıada yar:th fİift ve Hatlerde Çaoakkaleda uk.eri ıahnahna 
j komiıyonuatla yapılaulıahr. T ahpl•rin telli nkitte koaiıyena verme· 

l 
lerl. 

Cinai Miktarı Fiatı T eaiaah l•ate 
kile kr. lira ıaati 

Mnıtamel boı çuval: '67 ati. 
l\oıu.ımetre cep aaatı köane demir çubnk 
Köhne ena: 27 parça. 

aç. art. 
paz. 

Bea o 79 
60 -
54 45 

48 - Edirne Villyeti 

lıair GtımriUı:leri Baıaüd.: 
4 10 Ank. Valilifi 

17-11-41 
l0·11·41 
13-11-41 
14-11-41 
18-11-41 
26-11-41 
14-11-41 

15 -
16 

_ ! Kuru ineir 11,000 35 ~2S 11,SO 
DeaatH ıal· 

15 -1 f fUı 15,oot 
10,tff 

S5 

'o 
10,30 
ll DQhın ve ev ankuları 

Sönınüı k•mür 'l.l t - fırın kır ınhıı: 5., t. 
l. ankazı 
lptilcçllite ait makineler ve allt ve ecinat 

paa:. 
aç. art. 
aç. art. 

lst. Belediyeıj 
_ - Tophane Lv. Amirlifi 

Hl - lıt. Belediyeıi 
- - Saltanahmet S ei Sulh Hak. Hak. 

14 - ı Kur11 tl'IUnı 
H 39 . 
14 -
14 -

(DEVAMl DÔR00NC0 SAYFADA) 

clSi .1 !!!!I - L!!i2!2 x ' 
- _ş: EL i&t_ L&Wt i .EL&!I&&--& _Qı±&lfilil_&!J!!I.: _ ı_ı 

--- ı 
.._ Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Esklf&hir Askeri Sah 1 alma KOmlsronundan : 
300 ili 501.l ton balyalı kuru ot lc.omi,yondan yeri öirenilmek Ü· 

tere pa:ıarlıklı naklattlrilecekir. Pazarlıfı 13. I 1.941 per,embe ıünti 
saat 10 Eııkiı~bir Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

lıteklilerin belli ıtın ve saatte 1312 lira 50 kurut kati teminat 
ırııkbuzlariyle Ko. na miracaatları. 

Mahrukat, Benzin, Makina ~ajl Hı 

Ankaka lleledlırealnden 

Belediye iatiyacı için puarlıkla 33,!)0 ton kHilmiı kuru tirıren 

odunu ile 445 kilo yatlı çıra alınacaktır. 
Muhammen bedelleri cem:ın 9.)4 lira 02 kuratlur. 

Teminatı 71 lira 60 kuruştur. 
Şartnameaini ıörmek istiyenlerin her (Ün eociaen kalemine ve 

iııteklilerin de 14.ll.941 cuma ıünü ıaat 10,3" .&a belediye dairesin· 

de ınüteıekkil encümen• aıüracaatlan . 

lamir Levazım Amlrliii Sallnalma Kemlayenundan : 

Muh\elif birlikler için cemanSlO ten oclun pazarlıkla uha elmacaktır 
Pazarlık ve ihalesi 12.11.941 çartamba run\1 saat 15 de lzmirae 

1\ 11 lada Lv. imirliti utınalma kemiıyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin mesktr rün ve ıaatte terolnatlarile ve 2490 aayılı ka· 

tıunda yazılı veaikalariyle komiıyonda hazır ltulunmaları . 

Lllleburgaz Aakerl Saten Alma Koml•ronuntlan : 

Komiıyonda mevcut evsaf ve ıerail daireııintle ve pazarlıkla 4'0 
l,r-ı odun satın alınacaktır. Beher kiloıu 2 kuruı 70 aantimdir. Pa· 

lltlık 17 2 inei taırin 941 rünü ıaat 10 da yapalacakhr. 
lıteklilerin me•ktr rün ve saatte Lül•burgazda 2 No. lu ıatnalma 

~&.:ııiıyonuna müraoaatları ilin olunur. 

lamlr Lv. Am lrllli Satntalma Kemlayonundan: 

Kapalı nrf uıuliyle ekıiltmeye koumuş olan 996,000 kilo edunun 
'~siltaıe v~ ibaie ıünü olan 5.11.941 de ~alip çıkmaJııından mu.ktr 
11\ittar o.t.Jn :>.11.94 l fÜnüaden itibaren bir ay zarfıodP pazarlıkla a• 
1•ııacak.tır. ~ebcr kilosu 2 kuruştan mııhamaen bedel tutım 1992_0. li
r, olup muvakkat teminat 299& liradar. l'alipl~rin 13.11.9-1~ tarı~ın-
4tn İtibaren her rtn kanunda yasılı vesikalariyle ve temınAll;ırıyle 
1\ •. na 111t\racaı tları. 

Lrzurum Aekert Satın Alma Komleyonundan: 

Bııhcr tonu ')0 karaıtan 2700 ten linyit k.ömürü pazarlıkla 5ahn 
l'.ıııacaktır. Pazarhfı ı 7.11.941 pa:ıarteai rilnll saat 11 de Er:ıuruaı 
S,, Al. Ke • .ta yapılacaktır. Mabaaweo ltedeli 25745 lira kati temi· 
'at S86~ liraciır. Şart .. mul Ke. da ı6rüliir. lateklileı in muayyen iDn 
~ 
' ıaattc Ko. na ıııilracaatları. 

Van Aekef'1 Satnalm• Kemleyonundan 

Mııraeiye teslimi !teber kilosuna 4 kurut tahmin edilen 309 ton 
... tıc odunu kapalı r:ufla eksiltmeye konmuıtur. Muhammen bedeli 
12000 lira olup i11t teminatı 900 liradır. Evıaf ve ıartııameıi ıahnal· 
1ı:, kon.iıyonunda lı~r ıün ıörüicbilir. İhalesi 13.11.9-H per4embe 
~~llli saat 1' da Vauda satın alma komiııygnırnda yapılacaktır. lstek-
11•t b.-1\i s:iln ve saattan bir saat önce hıklif mektuplarını komisye· 

~ Varqıel•rİ va hasır ltulu•ıaal•n lbıaaclır. 

61 TUmen Komutanhlıntlan: 
Komisyonda aevcut evsaf ve ıartn•mesi dahilin•e 600 1 aa kok 

veya sö:nikl)k kim ftrü kapalı zırf usulıle ek5iltıneye konulmuıtur. 
Muvakkat temicatı 1170 lira olup ihalesi 21.11.941 cumartesi ıü· 

nü 11aı 11 de Selirniyede komisyonda yapılacaktır. 

* • • 
500 ton odtın alınac:ıktır. Bak: Seli•iye 61 tilıneu Konıut. ilin· 

!arına. 

Mütefarrlk 

Eaklfehlr Aakerl Satnı Alma Komi •ronundan : 
Demir cihdi aııkeri7ece nrilmek ilaero 2000 ad~t rfyim nal pa· 

zarlılda yaptırılacaktır . lhaleıi 14.11.941 cuma ıünA saat 15 ae f.ski· 

t"hirde ııekeri satınalma komiıyonunda yapılacaklir. Kat'i teminatı 

19S liradır. Taliplerin belli vakitte komiıyona ıelmeleri. 

Bahkealr Aakerl aatınalma keml•ronundau: 
Aıkerl evsafı hai:ı bir bat binek hayvanı ıahn alınacaktır. 
EllMinde bil'ek hayverıhtına yarıyacak kimı~lerin herrlln komiı· 

yonumusa milı acaat el uaeleri. 

Aekert Fabrikalar Umum MUdUr•UIU Merkez 
Satınalma Komlaıronunda : 

Tabmen edilen beaeli {8500) lira ela" bir adet bisar makinesi aı· 
lceri fabrikalar umum müdilrlitü merkez ıahn alma kemiıyonunea 
17.11.941 pazartesi rünü saat 14 te paurhkla iaale eailecektir. $art
name paraııztlır. Kati teminat {1275) liradır. 

latanlılul Lv. Amlrllll Satnalma Komlaıronund•n 

1- 12 adet berber takımı paıarlıkla ekıiltmeıi 12 11.941 saat lS 
de Anltarada Lv. A. ia. Ko. da yapılacaktır. 

2- lateklilerio teklif edecekleri fiyata onaran kati teminatlariyle 

kemiıyena ıelmeleri. 

D. D . Yolları 5 el l,letm••I U. MUdUrlUllntlen : 
Fenipaıa Diyarbakır battı bcrione kilometre 57 900, 58, 89 700 · 

469 476 ve 48, daki taı ooaklarıDJD aer baaıi Dirintlen elmak öaere 
542/ 24 M3 Maollon tettle tatı kapalı sarf unlile ektiltaaye ko
oulmultur. 

Eksiltme 15.l 1.9·H oumartui ıilDl ıaa t 11 tie Malatya~& 5 iDei 
itletme binuında 7a11ılacaktır. 

Muhammen bedel 5798 liratlır. 
Munkkat teminat 435 lira.&ır. 

lıteldilerin 2490 aayıh k.ananu• ve ıartname ve aakaHIHaae 
tarıf ah dairesinJe ihzar edecekleri teklif mektupları we m11vaklcat te
miaata ait makbuz veya banka mektubu ile tayin rdıJen (Üa ve aa· 
attan bir ıaal evvelino kadar Malatya da t.eıiod itlatme artırma ve 
ekıiltme komiıyen reiılifİ•e vermeleri veya ıöadermeleri . 

lu ite ait tarlname ve aultavelanamc projelereri itletme kalemin
den iıteklilere parasıa verilir. 

Erzak, Zahire, Et, Sabz~ v. s. ---------
Harbiye Yedek Subaır Okuluntla A•k•rl Saınal ma 

komleyon11nclan; 

Paz;ırlıkla 21 ton aaJe yafı alınacaktır. Evaaf ve buınsl tartlar 
kemııyon.&a ıörülebilir. Aıit miktaı ı bani aeklzciir. Beber kiloıwıun 

MuaaauHD bedele 175 kuruıtı.ır. lbal .. i ll,ll.941 ıarıamltı ıial ıa· 

Sıli niye 61 inıi Tümın Komutanlığından : 
1 - Koaaisronda mevcut anaf ve ıartnamesi dahilinde 60 te11 

lahana 60 ton prasa Selimiyeda a:ıbıara teslim 'artile pazarlıkla saha 
alınacaktır. 

2 - Lahanaıan temiaah '30 lira Ye pruaaın 700 liradır. 
3 - Pa:r.arlıtı 15.11.941 Cumarteıi rtnü saat 11 ae Sell•iyede 

Kemisyonda yapılaeaktır. 

i 1 1 n: 
Erzurum Viliyetinin lıpir ka•aıı N11fuı tlairHin4en al.tıtıca 

1328 tevellüdlii Recep kızın Nnife namına fHılı aafaı tukeremi 
uyi ettim. Yeni•ini çıkartaoatımıhn eıkiıinin hiikmii elmadıftnı 
ilin ed~rim. 

Galata: Yallkapı c:adJeal Çefme 
M111ırdanı, Okçumuaa mahallael No. 

20-22 Rece11 kızı Naalfe 

Selimiyı 61 inıi Tümın KomKtınhQındın ; 
1 - Komisyoada mncut evsaf ve ıartnamoıi dahiliDcle lOQO ton 

tel balyalı kuru ot Selimiyede Hareın veya Kanlt iskolderin" toıliıa 
ıarlile puarhlda sahıa alıoacaktır. Teminatı 8250 lira el11p pa:r.arhtı 
24. 11.'41 PasartHi riini1 ıaat 11 ae Seliaiyeae Kemiıyenda yapıla· 

ııttır. 

sa 

81 Tiimın Kımutınl1ğın~ın · 
1 - Komiayeada .aevcut nsaf ve ıartnam~si dahilinde bOO ten 

kok veya ıöailtilt kömürü kapalı sarf u111lli ile ekıiltmeye kenulmut· 

tur. 
2 - M11valckat tamiHtı 1170 lira el•ıp iaaleıi 22.11.941 camar· 

tasi fhli saat 11 de Selimiyeıia kGmiıyonda yapılacaktır. 

Selhniye 61 inıi Tümen Kı"'utınhDındın : 
1 - Komiıyenda mevcut evuf ve tartaamesi dabiliade 700 toa 

tel ltalyal:ı um11t Seliıniye ciunn.&aki iıkelelerden fÖ"terllecelt aa· 
aalle teslim ıartile ve paıurl . kla uhn alıaoaealt•ır. Teminatı 446:2 lira 
olup pazarlıtı 24. l 1.94 t Pazarteıi rünö uat l~ te Selimiye4e Komiı· 
yonda yapılaeak.tır. 

.. r r il L!±2 

inhisarlar U. MUdUrlüğUndan : ı 
1. - Ci .. ali faltrikuı çecult yavaıı çotuklarına 100 tift ayakkabı 

ve 100 icat elbise nümaneai aacibinee yapt:ı•ılaoaktır. 

ı. - Pazarlık 21.Xl.9•U cama rCinü saat 10 da KalNtaıta Len· 
zım Şubesinde m6tetekkil Ah• Komiıyon11nda yapılaoaktır. 

• 3. - Nfünuneler her rün ıösll reçen Şubede rirülebilir. 

4. - Ayakkabı ölçüleri Cibali 90cak y11va11nda alıuoak ve ellti-
aaler orada cliktirileoektir. (9619) 2-4 

SeliMiyı 61 inıl Tümen KomutınlıQın~ın : 
1 - KemiıyHda •eveut evaaf ve ıartoam"i dahilinde 300 tem 

kuru ot, 250 tan SamH ve 500 ten odun AnMlola yakaaıada Malte· 
p• At:ıt Makteltine teıli• ıartile ve ayrı ayrı puarlı\da satın alına• 
eaktır. Ot11a teıaiaat:ı l475 lira, aaıaanıa 16i7 lira 50 bruı ve udu
nun 1305 liratlar. 

2 - Paurbtı ı4.11.t41 Paur•eıi ....... t 14 t• S.llmi7ecle 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertas Aujourd'hui 

_.. t 

Objet de l'adludlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Constructions-R6paratlon·Trav. 
Constr. lieux d'arret pr. outoous 
Rep. bitine ecole prim. a Yahşıhan 
Rep. ecole i Ankara 

Fouraiture pierres parquets pr. pave 
Trav. instalJ. eau (aj) 

} i,, 
Modo 

d' adi odicat. 

Pril[ Caution. Lieux d'adjudication et du 
ostimatif provisoiro Cahier deıı Charge' Jours Heures 

Publlcs·Materlel de Constructlon·Cartographle 
Gre a ıre 12605 70 945 43 Municip. Ankara 14· 11·41 10 30 
Publiqııe 1587 94 Vilayet Ankara 24-11-41 15 -

• 1328 83 > 24-11-41 15 -
> 16516 40 788 73 Coromiı. Conııtr. Antalya 20-11-41 11 -

9370 '43 Municip. Kadirlir 18·11-41 14 -

~----------

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Trabzon Askeri Satan Alma Komisyonundan: 
Açılc eksiltme ile 6 ton lahana ile 6 ton pırasa satın ahnacalctır 
Lahananın muhammen bedeli 900 lira, ilk teminatı 67 lira 50 kil 

ruş, ptr89anın mtth!\ının~n bedeli 900 lira, ilk teminatı 67 lira 50 kıl 
ruştur. 

Evsaf kolo·dunun bütün rarni:z:onlarında vardır. 
Lahana ve pırasa ayrı ayrı ihale edilebilir. 
Eksiltmesi 13. 2 inci teşrin 941 per,embe günü saat 10 dadır. , . 
isteklilerin belli gün ve saatte Trabzon askeri utınalma keıtı1' 

yonuna müracaatları. 

Trabzon C. MUdd eiumumlliğlnd an 
Repar. reıervoir a eau Publique 3000 - 225 - Dir. P. T. T. Seyhan 22·11·41 1l - 1 Merkez ceza ve tevkif evinin 8 aylık ihtiyacı olan 6l062 kil~ 

ekmeği 2490 sayılı arttırma ve eksiltme ve ihale knnuııuaun 40 111
' 

maddesine tevfikan 1 ay müddetle ve pazulık suretile verilcceıktir. 
Conı.tr, trottoir (ai) 
Ripu. prefecture p Jrt Bandırma 
Achevement constr. bôtisıo selecteurs Gönen 
Censtr. route 
Rep. hangar 
Constr. rBute entre Kırşehir·Kayseri (aj) 
ı nıtall. enu 

Gre a gre 
Publique 
Gre i ıre 

• 

3207 46 Dir. Pr. Monopoles Balıkesir 17-11-41 15 -
486 63 36 50 Vilayet Bahkeıi 27-11-41 16 -

1 

747 08 57 - > 21-11·41 15 -
1354S 90 Com. Acb. Milit. Balıkesir 17·11-41 15 -

514 - Colll. Ach. lntend, ızmir B·il·41 15 - l 
Gre a ıre 30000 - Vilayet Kırşehir 1 moiı ıi parti r du 20·10·-!1 
Gre iı gre 999 35 149 90 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 12-11-41 16 -

Elecb lclte·Gez·Chauffege Central (ln•taUatlon et Mat6rlel 

Groupe electrcgene de 1.5 klw. 
. Const. et installation clectriqııe 
Articleı electriques: ~3 lots 
Moteın electrique de diff. C. V.: 5 p. diff. ıchaltier: 9 p. 
lnstall. ehauffa2'e central maison du Peupfe aKadıköy 

t. t t 111 .. n E rıt · Cheu111iureıs · Tisaus -

Publi'-lUC 
Gre i. ıre 

> 

Gre a gre 
Gre i. i'te 
Culrs 

2300 -

1360 -
83215 73 

Botlines pr. sport: 100 paireı, achauffemenb 100 p. Gre i i're 
Habıts d'biver: 16 compleıa - le coml. 25 -
litoffe pr. capote: 300000 m. (cah. eh. 50 L) Cre iı gre le m. 3 57 
Cheuuettes en laice:200.000 paires (cah. eh. 450 P.) > la paire O 45 

ei• de Constuıatlcn. Planches, Charpente 
Transformation en plancheıı de troııcs de sapiu ou Pli cach. 35910 -

d'o rmc.(Cah. eh. 180 Pr 
Bois de constr. d'une lonıneur de 4 m.: 13. 086 m3 H>07 62 

> 7:ı.453 m3 5357 16 

Tı11rıis;ı~•t • Ch~rsemer.t · Dtlcharıement 

Transport boiı de constr. 2~94 m3 (Cah. eh, 240 P.) Pli cach. 47880 -

Combuatible • Carburant · Hullea 

Boiı: 996 t. (aj) 

Charbon liinite: :-790 t. 
Bois: 500 t. 
Charbon lignite: ~50 t. 
Goke: 50 t. 
Bois de ebene: 300 t. 
Coke ou semi·coke: 600 t. 
Beiı: 510 t. 

> 460 t. 
Boiı de ohine: 1080 t. 
Bois: 564 t. 

Dlver• 
Caaadron oval en cuivre: 200 p. 
Cheval de monture: 1 t~te 

Gre i ıre 19920 -

• 25745 -
ll 

Gre a ıre 7500 -
• 1000 -

-Pli cıch. 12000 -

• 
Gre a rre 

> le k. O 02 70 
Pli oaolı. 

• 8460 -

Gre i gre 16000 -

Voiture de tran~port a 2 chevaux: 2100 p. (le fer Gre a i're 296100 -
ıera fourni) 

Balut: 15000 m3 
Grue ambulante ou excıvateur: 2 p. 

Tôile ralvaniıee neuve d~ 10, 12 et 8: 207CO p. 
Machine i ıcier 

Outillage pr. coiffeur: 12 p. 

Pr o v 1 • 1 on• 
Viande de boeuf: 62.4 t. 

> • 100 t. 
Beurre: 5 t. 
Foio: 450 t.· paille: 480 t. 
Pain: 25000 p. 
Oeufs fraia: 3500 p. 
Beurre d'Urfa: 2250 k. 
Tbe: 28 k. 
Sucre: 2 t. 
Macaroniı: 750 k. 

• a gelatine: 500 le. 
Marmelada: 500 k. 

Raiıin sec sans pepins No 12: 500 k. 
Pruneı ıichu: 300 k. 
Riz Karalulcık: 2 t. 
Samoule: 300 k. 
Abricots ıec: tıO k. 
Farine de riz marque Çapa: 250 k. 
Sel de cuiıine: 600 k. 

Pli cacb. 21000 -

Grc a gre 
• 8500 -
> --

Pli cah. le k. O 58 
Gre a gre 48000 -

> 9000 -

Publique 

> 

> 

• 
> 

• 
,. 
• 
> 

> 

• 

le k. O 14 
la p. O 03 
le k. 1 78 

le k. 10 -
le k. O 49 
le k. O 45 
le k. O 50 
le k. O 55 
le k. O 35 
le k. O 45 
le k. O 50 
le k. O 40 
le k. l -
le k. O 60 
le k. O 06 50 

345 - Com. Achat.Men.dM. Nat Depart.Aviat. 26·11-41 11 -
Municip. Bilecik dans 1 mois 
Com. Ach. lntend. Milit. Ank. ll·ll-41 15 3J 

200 - 1 ire Exploit Chemirıs de fer Elat H.paş" 13·11-41 14 -
Bur. Adm. P. R. P. Vilayet lst. 15·11·41 13 -

Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 
30 - Municip. Adana 

Com. Ach. Mirı. Def. Not. Ank. 
Ce>m. Aoh. Min. Def. Nat. Ank. 

12-11-41 
'.lS·ll-41 
18-11·41 
14·11-41 

14 -
15 -
11 -
11 -

~693 50 C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 27·11·41 15 -

75 57 C.A. Ecole Contre-maitre de Const. 26·11-41 15 -

i lst. 
401 54 > 26-11-41 15 -

3591 - Gom.Acb. f>ir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 27-11-41 16 -

2998 - Com. Ach. lntcnd. Milit. lzmir teus leı jours a partir 
du 13·11-41 

3862 -
1305 -
512 50 
200 -

1170 -
900 -

557 -
635 -

Com. Ach. Milit. Erzurum 
Com. Acb. Milit. Selimiye 
Coın. Ach. Milit. 'firilye 

> 
, Van 

Com. Ach. 6leme Div. Selimiye 

Com. Ach. lııt. lzınir 
Coırı. Ach. Milit. Lüleburfaz 
Coın. Aclı. Milit. Yalova 
Com. Aclı. M ilit. Maraş 

17-11-41 11 -
24-11-41 
13-1.ı.-41 

13-11-41 
13·11-41 
22-11-41. 

1'2•11·41 
17·11-11 
25-11·41 
25-11-41 

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

2400ı - Com. Ach. Milit. Erzurum 27-11·41 9 40 

Com. Ach. Milit. Bahkcsir 
21188 - C. A. Commı.nd. Milit. Ist. Fındıklı 17-11·41 11 -

1575 - 7 eme Exploit. Cb. Fer Etat Afyon 27-11-41 11 -
Min. Def Nat. Deparl Mariue jusqu'au 20-11-H 
C. A. lntead. Milit. Tophane 14·11-41 15 30 

1275 - C. A. Oir. Gen. Fab. Milit. Ank. 17-11-41 14 -
- - Com. Ach. lntend. Mil. Ank. 12-11-41 15 -

2714 40 Cem. Ach. Gendarmerie lst. 
3600 - Com, Ach. Milit. Çanak. 

- - Com. Ach. Mılit. Gelibolu 
- - Com. Ach. Milit. lnegôl 

262 ~O C. A. Ecole Foreıtiere Bursa 
7 88 > 

300 - « 

21 - • 
73 50 11 

25 31 > 

18 75 • 
20 63 • 
13 1J > 

10 13 
75 -
9-
4 50 

11 2S 
2 93 
5 06 

• 
• 

• 
• 
• 

25·11·41 
21-11-41 
15-11-41 
15·11-41 
17-11-41 
17-11-41 
17·11·41 
17-11-41 

17·11-41 
17-11-41 
17-11-41 
17-11-41 
17· 11-41 
17-11·41 
17-11-41 
17·11-41 
li-11-41 
17-11·41 
17-11-41 
17·11·41 

15 -
11 -
11 -
10 -
14 -
14 -
14 -
14 -
14 
14 -
14 -
14 -
H-
14 - ' 
14 -1 
14 -' 
14 -' 
14 -
14 -

14 -

Eksiltme 18.11.941 salı günü saat 15 de C. M. U. ınilik daire5fııııı 
de teşekkül edecek komisyon tarafından icra edilecektir. 

ihale edilecek ekmeğin rayice göre tuterı 8~33 lira 5l kuruşıır. 
yüzde 7,5 ğu olan MO lira 1 kuruşu.ı ya nakdi veya ıııill 
bankaların mektuplarına haiz olmak. 

h d . ıeriıı 
Şartnameyi görmek. ve da a :z:iya e malOmat almak istıyen 1 

her gün için C. M. U. miliği veya ceza evi müdürliiğüne murac•• 

etmelari ile ilan olunur. 

Bolayir Askeri Satanalma Komisyonundan. 

Tahminen beher kiloırn 48 kuruştan 60 bin kilo sığır eli paı:arlı~I 
salın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 28800 lira kati teminat 43.lO lirndır. lha
5
le' 

O $• 

17.11.941 pazarteııı günü saat 16 d:a Bolayir civarı as. po. 70 
Al. Kcı. da yapılacaktır. 

isteklileri mezkQr gün ve saate kadar Ko. na müracaatlan. 

Bahkeslr Askeri Satmalme Komi yonunadn : '' 
A,:\ğıda miktarları yazılı 9 kalem erzak kapalı zarf uıııliyle 

111
• 

birinci teşrin 941 tarihinde ıhaleye çıkarılmış a da talip çıkmııdıf d 
dan tekrar aynı şart ve dahilinde 28.11.941 cuma i'ÜnÜ saat ı6 
ihaleıi yapılmak üzere kapalı :c.ar f usuliyle eksiltmeye konulınu,ıııt• 

Muvakknt teminat miktarı 1619 lira 18 kuruştur. ~o 
Taliplerin ikale saatinden bir s:ıat evuel teklif mektuplarını 

na vermeleri. 

Şartnameiİ Ankara, 

2'Örülür. 

8 
lıtanbul Lv. amirlikleriyle Ko. d:ı her i 

Cinsi 
Bulgur 
Pirinç 

Kuru fasulye 
Nohut 
Mt"rcimek 
Soğan 

To:r. '}eker 
Ç:ı.y 

Patates 

Miktarı 

kilo 
29800 
74000 

~4700 

14900 
8150 

12600 
10600 

407 
325)0 

Muhammen fiyat 
kuıuş santim 

22 00 
5'.l 00 

19 90 
13 00 
21 00 
7 00 

49 00 
IJ ou 

ıı 00 

Kalılhane Askeri Satanalma Komlsyonundal1: e~ 
Aşağıda yazılı ınevaddııı pazarlıkla eksi itmeleri 13. 11 .941 perf 

1
(t 

günü saat 14 de Kağıthane askt"ri satıııalma komisyonunda 1•P 
calctır. 

Evsaf ve şartnamesi komisyonda gorülilr. Taliplerin belli 
komisyona gelmııleri. 

Cinsi 

Sadeyağı 

Lahana 
Prasa 

Miklaıı 

kile 
2.850 

12,0LO 
12,000 

* * * ~ı·' 
Balyalı 1aınan balyalı kuru ot ile lahana ve prasa atıaııc• 

Bak: Selimiye 61 tüıuen Komut. ilanlarına. 

~~~~~-________/ 

VIÜ ZAY L ____ ___,/ 

Ankara ValiliGlnden · p•" 
Muhafız jandarma komutanlığıııda mevcut 13 kal~mde 27 ~o 

eşya tahmin edilen 54 linı 45 kııruş üzerinden pazarlıkla satış• 
nulmuştur. 0,,ıır 

İhale 13 11.941 larihiııde perşembe günü saat 15 de defter 

ta yapılacaktır. .
119 
~ 

isteklilerin 4 lira 10 kuruşluk muvakkat teır.inal ınakbu:r:n 1 

nürıclf'I komisyona gelmeleri. . . 1111•' 
Ve buodao evvel şartnameyi jlÖrmek ve izahat almak ıstı)' 

dıftırdarlık milli emlik MUdQrlO~üne müracaatlara. 


