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12 Aylığı 2700 

E 

SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü geçen nushalar 
20 lcuruştor 

1 

mürakebe komisyonu 
1( f' b 1 ıatıarmın aynen tat i-
t kına karar verdi 
?ey bır muddettenberı lstan
halkını meşgul eden ve bır 
nıuhtekirlerin de lüzumsuz 

10 
k l · b' h ı· · ese erıoe ır ay ı gayrı· 

tQ kar temin eden et mese· 
~hakkında yeniden esaslı kıı· 

r alınmıştır. Dün toplanan 
t Mürakebe Komisyonu top: 

1 llıııd.ı et mcselesile aUikadnr 

~tlcr tekrar dinlenilmi~tir. 
lan itiru.lar, son gü.ılerde 

Caıılı hayvanlaı ın nisbeten az 
tıı ve Ankara, lzmir gibi 

ıtlerın de lstanbulun istihlak 
ktc olduğu mallan çekmekte 
ı etrafında toplanmaktadır. 

' bıı2un ıııtaııbulun ıhtiyacını 
;•ıon kadar canlı hayvun kar· 
•bııınektcıdır. 
~lbuki bazı günlerin s v· 
•tı ~! 5 - 6 vaıona kadar ın· 
tdir. Oığer taraftan ev· 

nakıiyat deniz yolu ile 
dıtı içio Erzurum ve hav -
dcı . k . ''k h yctışen osımıı ayvan· 
ılctrudan doğruya lstanbulun 

tacını karŞllamakta ıdi. Hal· 

• lladiyat demıryohle yapıl· 

(' başıudığı zaman Ankara 
~ır şehirlerıne de aynı zama· 
t ltıal scvkı mümkün olmakta· 
/.\ııı..ürıad.ıki et nıırkı lstaubul

bıı ikı kuruş yuksek olduğu 
bilıı ce1cbler buraya sevki· 

t. •ıaıtmışlnrdır. Bu ııuretle 

~111.dan lstanbulıı kadar olan 
han başma 'J.5 kuruş ka· 

~ ltıtan nak.liyo masraflarını 
'11dılerine ayırmııktııdırlar. 

ıtblerin bu iddialıırı İstanbul· 
l 
~ llıırk Hatlarının yükselmesi· 

t; de makul bir sebeb teş· 
tltııeınektedir. Zira buıünkü 
~tlıı.rı 8 Ağusto~ta tesbit e· 
tlır, Bu müddet z.arfında 

~lhayvzınların Hatlatındıı bır 
~ille olmadığı halde yapağı 

~ tı fiall rı çok yükselmiştir. 
h '~1 Yet karşuında et fuıtların· 

11 tex.ayiıd değıl hatta hır 
~ } "' nıevzuubalıs olııbHır. Bu 

tt karşııamda komisyon bu· 
11 tıarkın bımamıle tatbık e· 
taı •çın luzumlu bazı teobır
•lınnııısına l:.arar vermışlir. 

ilba.ıuıkı ahın ~atımlar kon· 
t<ıııecektır. Ayni zamanda 
4flıtlaruakı satışların şıfohen 
a~ınuı da onuue gcçılmcsı 

liırııuş v her celeb ve top-
h f ıQ ntura vermı:k mt:cburıyc· 
ııll,ınu tur. liundım i.Onra her 

1 
lQPlımcıy ve her toptancı 

~11tlecıye sııttığa malan nev'ı· 
' lrırını fiatını aösteren bir 

1 
1 "erecektır. Bu faturaların 
~retı bor~a koıniı;eriade top
~ bır kopyesı da Mezbaha 

1111hne ver ilt:ceklir. F atu· 
bır ı.u:;hıısı Mt:zbalıa Miıdu· 

•b \ıı 1 ııı tdılwekdıkçe Mezba-

dışan hiç bir şekilde et 
•;--l <:aktır. Bu tedbırin et me· 

~(ı Q~trine mfüıbe\ tesirleri o· 

~tt llıııhakkaktır. 
~ taraftan dünkü toplantıda 
~ ll'ıııodn keçi ve dana fiatla-

tr· 
ır 111den de konulmuş bun· 

111 
de fiat kararlıı!ltmlmışhr. 

Bu kararlaşan fiatlar bugün Vali 
ve Beledıyc Reisinin tnsvibıne 

arz ve tatbik dilecektir. 
Fi"t Mürakabe Bürosu ele geçi

rilmiş olan bazı toptancıların def
teri rinio tetkıke de devam et· 
meıctedir. Netice bir k:ıç güne 
kadar anlıışılacakhr. 

İstanbulun 3 Senelik Nafia 
Programı 

Nafia Müdurlüğü, İstanbul vi· 
layet mıolakusında yapılacak ııafia 
işlerine aid üç yıllık bir çahşmn 
programı hazırlamaktadır. 

Bu programa viliiyet hududları 
dah.linde yeniden bir kısım yollar 
yapılacak, bazı yolların asfalt 
kaplıımalan ve esaslı tamiratı ik
mal olunacaktır. 

Lastik ve şosonların kavaf· 
lara tevzi işi tanzim edildi 

Lastııı; ve şosoııların şehirdeki 
perakendeci tüccarlııra muntazam 
bir şekilde tevzi edilmesi için ıılı· 
nnn tedbirler genişletilmektedir. 
Şimdiye kadar yerli liı-;tik imal 
eden mühim bir fabrika ile anla
şılmış ve tevziahn eskidenb ri 
kavn f ııkla uğraşan kimsc'ere tev· 
zıi temm edilmiştı. Dığ'er fabri· 
kalarm da bu kararu uyarak satış 
yapmalıırı temin edılecektir. Zira 
buıriln lastik fabııknlarından ınnl 

alanlar pıy:ısay:ı arzetmedıkteri 

ve 0 o 17 ,5 olan perakende karmı 

yüzde 40 • 45 e kndnr çıkortıırak 
taşraya ~atış yaptıkları iddin edıl· 
mcktedir. 

Yeni imar isleri 
Belediye Reisliği yeniden so· 

kiz muhtelıf ve büyiık imar ışı

nin planlarını hazırlamağa baş

lamıştır. Bunlnr şunlardır. 
1 - B yazit - Fatih trıımvay 

caddesinin ıslah p\iinı, 2 - Şeh
zadcbaşı - Macarkardeşler • Fcv-

zipaşa caddesi ve İstanbul suları 
ile Haliç arasındaki sahanın taf
silat planı, 3 - Kadıköy - Mo
da ve Altıyolağzmdaki sahanın 

imar tafsilat planlan, 4 - Üskü
dar - Çengelköy arasının İmar 

tafsilat planları, S - Taksim -

Karaköy viyadük güzergahı, 6 
- lstanbul cihetinde henüz inşa 
edilmiyen yaııgm sahalarının imar 
şeklı, 7 - Mecidiyeköy ifraz p• 

l.iiu ı. 
liu planlar peyde)pey ifraz o· 

)ıınarak Şehir Meclisine verilecek 
ve tasdik kararı alıı:ıdıktaıı ııonra 

hemen faaliyete geçilecektir. 

Halı piyasası 
Şehrimiz tar:ınsit aobarlnrınn · 

külliyetli miktarda Acem ~ 
getiıilmiştir. Bu lıahların bir kıs· 
m1 ihrııç edilmediğinden metrosu 
on dört lırnyn kadar satılmaktadır. 

Yerli halılar üzercrinde de fiyat 
fiyat yükıcllşi başlamıştır. Her 
cins halının metro murabbaı 2-8 
lira kadar yükselmiştir. Isparta 
cinsinin evvelce mortrosu 14,5 
lira iken ııon günldrde bu cinsler 
üzerinde ce nrhş fazlıılaşnrak 
metro murııbbaı yirmi iki liraya 

kadar ç1kmıştır. 

G ' Si ... .. 

İDAREHANE ve MATBAA 

Gal11ta, E!kl Gümrük Caddesi , 

No. 52 Husust Dıı.lre 

lLAN ŞARTLAR: 

ldarchancınizde göriişülür 

Telefon: 49442 

Posta kutuu No. 1261 

~ -· 
ı erın me teki Organıdır 

:ıo- lkincıteşrin -

Adana Ziraat Mektebi Müd.:~ 
Portokal ve mandalına 1959 * 

Afyon Ask. SAK 
Koyun eli 1959 
Lahana, ispanak, prasa 1961 

Afyon Vılfıyeti: 
Yol tamiri 1961 

Ank Lvz. SAK 
Domııtcs ~alçası 19:>7 

Aıık. Ziraat Alit ve Mnkiııe· 
leri lhtisas Mektebi Müd.: 

Kumtış 1950 
Antalya Nnhn Müd.; 

Kaldırım taşı ihzarı 1949 
Aydın Emniyet Mud.: 

Elbise ımali 1959 
Çanak. Belediyesi: 

Kayış 1949 

Çanak. Nafıa Mud. 
Ezine kazası iandarnıa hast. ik· 

mali inş. J 946 
Çorum Veterıııer Mud.: 

Aşııo durağı inş. 19:>3 
Çorlu Ask. ~AK 

Lahıına, prasa l961 
D D. Yolları 

Balast 1948 
E.rzuıum Ask. SAK 

Pirinç 1941 
Eskışebır Ask. SAK 

Koyun e!i 195 
Gebze Ask. SAK 

Patates ve lahana 1941 
Halıcıoğlu Ask. SAK 

Donıaleı; nlça11, k. ot ve saman 

1958 
Harbiyede Yedek Subay O-

İı;t. Nafıa Müd. 
Teknik okulu makıne labuıatuan 

inş. 1945 
Isparta Ask. SAK 

Buğday kırdırılması 1959 

lst. Belediyesi: 
Ev aokıızları 1Y48 * 
Tophane medresesi tamiri 1948 
Stmyer beledıye binası tamiri 

19118 
İzmir Gümrükleri Başmüd.; 

Kronometre, cep snatı, köhne 
demir çubuk 1954 * 
İzmir Silah Fabriknsı Müd.: 

Sabunlu kösele, vaketa ve kara

man meşini 1946 
Kastamonu Orman Çevirge 

Müd.: 
Meşe ağacı 1959 * 

Kırklnrelı Defterdarlığı: 

Afyon Vlllye.., inden: 

1 Afyon - Kütahya yolunda ilıııle~i feshedilen 0+000 - 2+300 ki· 

\ 
lomııtreler aruının mütebakı 4881 lira 84 kuruı keşif bedelli eıash 
tamiratı L0.11.941 perşembe günü saat 15 de daimi encümende pa-

\ 
zarlık suretiyle verilecektir. Keşifname ve şartname nafıa dairesinde 
görülebilir. Muvakkat teminat 366 lira 14 kuruştur. İsteklilerin mez· 
kür giınde daimi encümene müracaatları ilin olunur. 

Antakya Hastahaneleri Baştablplillnden 

500 lira bedeli keşifli Hastahane duvarlarındaki çıtlakhlar ve sair 
tamiratın muayyen müddetinde münakasaya iştirak eden olmadıfıa-

dan 10 gün daha uıahlmış ve bu 10 güııde de talip zuhur etmediA'I 
için birey içerisinde paz.arlıkla yaptırılacağı ve bu huıuata tafsilit 
almak istiyenlerin her ıün Hastahane idaresine miraeaatları ilio o· 
lucur. 

Kayseri Tayyare Fabrikası 8atınalma Komleyonundan 

Defterdarlık biuıısı tamiri 
Kırklareli Ask. SAK 

Saman ve k. ot 19.3 2 
Konya Ask. SAK 

1957 1 

Kayseride 77811 lira 23 kuruş keşif bodelli inşaat iıi kapah zarfla 
ekıiltmeye konulmuştur. ihalesi 24.11.941 pazartesi gilnü saat 16 da 
Aokarada hava satın alma komisyonundi\ yapılacaktır. 

tik temin11tı '1190 lira °J7 kuruştur şartnamesi 395 kuruı mukabi· 
liııde komisyondan alınabilir. Taliplerin ihale ıaahodao bir ıaat evve· 
line kadar kanuni telc.if mektuplarını komisyona vermeleri. 

K. ot 1959 

Lüleburgaz Alik. SAK 
K. ot 1958 

M. M. V. SAK 
Mızıka. aletleri 1922 
Uıyarhakuda elektrik işi 
Seyyar vinç 1954 
Lastik boru ve band 1948 
Kereste 1960 
Muğla Ask. SAK 

Odun 1946 

1947 

Ankara Beledlyes\nden: 

Hacettepe dahil yollarına döşenecek kuma taı va ıllindirai itleri 
pazarlıkla yapılacakhr. 

Mıılıamm~n bedeli .l868 liradır. 
Teııinatı 215 lira 10 kuruştur. 

Şartnamesini görmek islinenlerin her ıün eocümeo kale mine ve 
isteklilerin de 21.11.94\ cuma günü uat 10.30 da bolediye daireıi1adı 
müteşekkil encümene müracaatlara. 

kulunda Ask.. SAK 
Sadeyagı 1960 

Paznrören Köy Enstitüsü Müd. 

Elbise dikti ril mesi 1961 İ '=!!~!!!!!::!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!l!l!!!!!!!!l!!'B!B!!!!m•-••-•-
S1ğır eti 1960 
Patııtes 1961 

Hoşdere Ask. SAK 
Lahana ve prasa 1957 

lçel Orman Çevırge Mud.: 
Çam ağacı 19J2 * 

lst. Jandarma SAK 
Odun 1950 

Sıvaı Ask. SAK 
Mnsa ve sıra yapt. 1955 

Siirt Ask. SAK 
Sığır eti 1956 

Tophane Lvz. SAK 
Yun ço"ap ipliği 1960 
Ambalııjhk ip 1955 
Avcı borusu 1958 

Arpa, saman ve k. ot 1950 
Scğarı, salça, biber ve pat!\t"!J 

Üniversite A. E. P. Kom.: 

1947 
lsı. Orman Mücl.: 

Dizel ıuotörfi 1949 

Mrıdeni eşya 191>0 
, > 19~i 

Van Ask. SAK 
Fabrika unu 1947 

inşaat-Tamirat-Nafıa işleri- ı.aızame-Harıta --- _,,_... ---
Manisa Viliyetinden : 

Muradiye-Menemen yolunun 15 t-600 üncü kilometre!lindeki istinat 
duvarı inşaııtı 5 J 2 lira 58 kuruşluk keşifııamesi dairesinde açık eksilt· 
meğe lc.~nolmuş\ur. İhale 20.11.941 peı şcmbc günü saat 11 de vilayet 
daimi eııcümeninde yap1J&c ktır. MuvDkkat leminnt 38 lira 47 kuruş· 
tur. Keşif, pwje ve şıırtnnme her gün encümende görülebilir. 

Taliplerin 941 yılınn ait ticaret odası vesikasını hamil ve ihaleden 
en az 8 gün evvel Naha Müdürlüğünden alacaalnrı ehliyet veıikala
rile birlikte müracaatları. 

Mütevelli Köyü Muhtarhjından 

Münakaııayıı konulan iş Mütevelli ilk okulunun çııtısı. 
Bedeli keşif 3310 liradır, 
Teminat miktarı yüzdo yedidir. 

mUra-

1 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyarT allt, Hastahane Lvz. 

M. M. Yeklletl Hava Satınalma Koml•ronu11dan: 

Beher tanesine tahmin edilen fıyatı 52 lira SO kuroı olan 250 tı· 
duşlavman cihazı ile beh~r kilo~uııa tahmin edilen fiyatı 14S kuru, 

olan 500 kilo makdoğal sabunn 3 hkkan un 1941 çarşamba rtınü ıaat 
11 de Ankara'da M. M. V. satın ıılrna Ko. d'l kapısh zarf uınliyl,. 

ihale edileceğinden isteldilerin 476 lira 25 kuruşluk ilk teminatlan ile 
birlikte kanuni tarifat dahilinde hazırlanmıı toklif ~ektaplanaı ibale 

saatinden belıemahal bir saat evveline kadar mezkOr Komisyon 
Reisliğine veı ıneleri Şartname ve nlimuneler hor zaman Komiıyoada 
gorülür. 

Elektrik, Havegazı, Kalorifer (Tesisat H AA ıız.J 

A11kert Fabrikalar Umun MUdUrlUIU llerk•• 
Satmalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 38371. 64 lira olan atatıda yuıh ve dos
yasına bağlı 3 kıl'a listede yazalı elektrik malzemesi a•keri fabrika· 
lar umum müdürlüğü merkez aahnalma komisyonunca 29.11.941 cu• 
marle5i günü ıaat 11 de pazarlıkla ihalo edileeektir. 

Şartname 192 kuruştur. Kati teminat 5755,75 liradır. 

**•Tahmin edilen bedeli 55079 lira olan qafıda yazılı ve doıuasına 
bağlı iki kıt'a listede yazılı elektrik malzemeıi Aıkeri Fabrikalar 

~Umum Mürdürlüğü Merkez Satınalma komiıyoounca 28.11.941 Cama 
giloü saat 14 le pazarlıkla ihale edilecektir. Şaroame 276 kuraıtur. 

Kııt'i teminat 8261,85 liradır. 

lstanbul Komutanhiı Satın alma Komlayonundan: Şarloamc ve projeyi görmek isteyenlet Mütevelli köyüne 
caat etmeleri lazımdır. 

ihale 30-11-941 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de 
toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır. 

köyde Otomobil Akkiimlatörlerl için 1000 adet mllı~t 400 adet menfi 
plak ve motosikletler için 250 mOııbet 150 menfı plak 26.11.941 çar• -l şamba günü saat 11 de pazarlıkla ıahn alınacaktır. lstek.lileria belli 
ıüa ve saatte Faudıklıda satıoalma komiıyoouna relmıleri. 

lnşııat kısa bir müddette bitirilecektir. 
Bıitün malzeme ve köye nakli talibe aittir. 



Sarfa 2 
MUNAKASA GAZET!SI 

latanbul Beledlrealnden : 

Belediye lıaatahanelerile lstanbul aari hastalıklar mücadol~ ~' lıı 
için alınacak muhtelif k11vvette 2864 adet elektrik ampOI . 

M tabllllP 

Bu gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
adet Buton açılc eksiltmeye konulmuıtur. ecmounuo aoı• 
1417 lira 5 kuruş ve ile teminatı 1U6 lira 28 kuruştur. ŞartP 
bıt ve muamelat müdüriüfü k.aleminde iÖrülebilir. de 

Ctaıl Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri Gilnii Saı.tı 
lhale 3.12.941 çarşamba iÜnc saat 14 de Daimi E.ocnaıeP g41 

pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları vete 
hoa ait ticaret oda.ı vesikalarile ihale iÜnil mnayyen ıaat 

A) MUnakasalar 

lnf8at. Tamirat, Nafıa ı,aerı, Wlal••m•, Harita 

Hutaııe duvarı tamiri 
Hük.tmet konatı tamiri 
lıtioat duvarı inş. Muradiye-Menemen yolunun araaında 
llk ok.ulu çatısı tamiri 
Aok. Aık. Doktor ve Tatbikat Okulu Muhtelif 

ıubeıinde yap. tamirat ve ioıaat 
Polatlıda içme ıuya isale tesisatı {şart. 244 k.) 
Atölye binaıı ioı. (lart. ı44 le.) 
Ank. Böl2e Sanat Okulu tHviyi atölyelerinin ikmali 

ve 4üncü atölye binaıı inş. {tart. 519 k.) 

paz:. 
aç eks. 

> 

> 

paz:. 

k.apah z. 

500 -
1640 57 
512 58 
33ıo -

12699 09 

48870 48 
28769 08 

103800 03 

Elektrik Havagazı•Kalorlfctr (Te•l••ta 
Otomobil akümülatörü için plak müsbet: ıooo ad· 

menfi: 400 ad.· uıotosilclet için plak menfi 

ve Mlalzemesl) 

pu. 

,. 
150 ad.· müsbet: 250 ad. 

Elektrik malzemesi (ıart. ı9.ı it.) paz. 

• > (4art. 276 k.) 
Mensucat, Elbise, Kundura Çam••"• •· •· 

Yün çorap: 10000 çift 
Kıılık elbiıe yapt.: 40 tak. 
Manifatura: 15 kalem. memleket haat. için 

Yün eldiven: 1000 ad. 
Keçi derisi: 500 k. 
Bekçi elbisesi: 50-ıOO tak. 

paz. 
aç. eks. 

Mobilya, bUro ve ev ••r•••· Mu,embaHallv·•· 
Gardörop: 45 ad. paz. 

fi a\t •• ı,rıerı K1rteatye · Yazıhane Levazımı 
Kitap bastırılması: ı500 nusha aç. eks. 

• > ka2ıt ve kapak kartonu Vekl· 
letçe temin edilmek ıarhyla 

Büyük taryolu yazı makinesi: 1 ad. pat. 

Kereate, Tahta ve saire 
Ambalaibk tahta: 13000 ad. 

N•kllrat, Bo,altma, YUkletme 

Maldiyat iti 

paı. 

kapah z. 

Mahrukat. Benzin, Makine Y•ll•ra 
Maaral kömür\\: 3 t. 

w ••• 

Odun: 280 t. 
Odun: 150 t. (Bıtlarbaıında teslim şartıyle) 

) 500 t. 

MUteferrlk 

Ray • Graı çim tohumu: 700 k. 
Tire çorap ipli2i: 4.5 t. 
Soba borusu: 850 ad.- alaturka dirsek: 225 ad. 

alafranııa diraek: 30 adet 
Teraai 1 ve 2 kiloluk: 4 ad. 
Mouyik parke taıı: 1600000 aa.· adi paıke ta1ı: 

100000 ad. 

pas. 
• 
> 

pu. 

paz. 
• 

aç. elcı. 

Kalın boru: 12 m.· ince boru: 40 m.· dirsek: 12 paıı:. 
ad.· muıluk: 10 ad.- çimento: 15 torba· ıliı 5 k. 
demir: 20 k. 

Erzak, Zahire, Et. Sebaa, •·•• 
V ulaf: 5 t.· kuru yonca: 8 t.· kuru ot: 16 t.· ke-

pek: 3.9 t.- yaı yoncaı 6()0 k.· pancar: 15 t. 
K. mercimek: 50 t. 

Patates: ~O t. 
Kuru ıof an: 30 t. 
Kur11 fasulye: 80 t. 
Bötrülce: 30 t. 
Bulıur: 100 t. 
Pirinç: 60 t. 
Zeytioyatı: 20 t. 
Sadeyaf ı: 30 t. 
Sabun: 15 t. 
Nohud: 30 t. 
Toz şeker: 20 t. 
Sabun: 67,'1' t. 
Pirinç: 75 t. 
Bulıur: 75 t. 
Sadeyatı: ı6 t. 
Koru ot: 100 t. 

• > 60 t. 
Patatea: 15 t. 
Sadeyatı: 7,5 t. 
Kuru ot: 75 t.- saman: 25 t. 
Peksimet yapt: 3000 c;uval 
Sadeyafl: ı2,5 t. 
Sadeyaflı 2,8 t. 
Sadeyatı: 14 t. 

,. 14 t. 
Kuru ot: 2S t. 
Patateı: 20 t. 
Sıtır eti: ı80 t. 
Noh11d: 150 t. 

aç ekı. 

pH. 
> 

• 
) 

> 

• 
> 
,. 

• 
• 
,. 

kapalı x. 

• 
) 

• 
paz. 

• 
• 
> 

• 
) 

> 

• 
,. 
) 

• 
,. 

• 

38371 64 
55079 -

6000 -

1865 -

Beh. 20 -

Beb. 1 45 

21000 -

9900 -

600 -

'.l427 50 

k. o 29 
k. o 17 
k. o 10 
k. o 26 
k. o 20 
k. o 27 
k. o 50 
k. 1 -
k. ı 79 
k. o 70 
k. o 17 
k. o so 

43867 -
35750 -
18750 -
27200 -

10500 -
le. 1 73 

1250 -
2000 -

81000 
k. o 22 

Antakya Halt. Baıtab. 
ı36 69 Urfa Oefterdarhtı 

38 47 Manisa Vilayeti 

ı904 86 M. M. V. SAK 

7330 57 > 

43ı5 36 • 
6440 - Nafıa Vekileti 

- - 1st. Konuıtanlıtı SAK Fındıklı 

ı ay zarfında 
27-U-4ı ı4 -
20-11-41 11 -
30-11-41 14 --

1-12-41 11 -

25-11-41 ı5 -
24-11-41 ı6 -

4-12-41 15 -

26-11-41 11 

.li.nciimende bulunmaları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Urfa Emniyet MildilrlUOUnden : 
1
, 

b'ıe 
Çarşı ve mahallit bekçileri için kırk iki takım kışlık el ~110 

tırılacatından taliplerin 20.11.941 tarihine müsadif purşeııaba 
at on dertte ıuüdüciyetimiı:e müracaatları ilin olunur. 

Belu Merkez j 81. Komutauhlından: 'Jİ!', 

Bolu merkez kazası ihtiyacı için yapılacak 50 ila 10~ t•~: ~ 
çi elbisesi açılı; eksiltmefe konulmuştur. Beher takını elb~ıe 

6 
ı 

ket bir ceket bir pantolon bir tozluktan ibarettir. ihalesı 2 ~ 

.... 

S755 75 Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 29-11-4ı 1 l 
1 

teşrin 941 çarıamba günü vilayet iandarma komutaolıfınd•11 o' 
komisyonca yapılacaktır. Kumat çolaki yani kahverengi "".t 
otedenberi elbise yapılan şayak nev'iodendir. İsteklileri o k

11111
,1 

muoesiyle beraber her haftanın cumartesi ve çarşamba ıünle 
8261 85 > 28-11-41 14 -- on ooikiye kadar mezkur kotnısyona mürııcaatlan ilim oıonor• 

9QO - M. M. Vekaleti SAK 
Urfa Emniyet Müd. 
Isparta Vilayeti 
Deniz Lvı. SAK Kasımpa9a 

139 88 D. O. Yolları H. paıa 
Bolu Merkez J. 81. Komut. 

67 50 Tophane Lvt. SAK 

Beden Terbiyesi U. Müd. Ank. 
Ziraat Vekaleti Ank. 

Deniz Lvz. SAK Kuımpaıa 

1'ı3 75 Tophane Lvz. SAK 

ı57S - Erz.uruın Aık. SAK 

Deniz Lvs. SAK Kaaımpaıa 
Susurluk Aık. SAK 
Selimiyc Aık. SAK 
Isparta Vilayeti 

1200 - Selimiye ıoto SAK 

Ank. Valili2i 
1485 - Deniz Lvı. SAK Kaaımpaia 

• 

45 - lobiıarlar U. Müd 
6650 - lss. Elektrik Tram. ve Tun. l,let 

U. Müd. 
Düzce Ka:ıuı Beden Terbiyesi 

İlçe Baık. 

- - Yüksek Zıraat inati. Rektör. Auk. 

2175 - Çanak. Aık. SAK 
765 -- ) 
450 - > 

3120 - ,. 
900 - • 

4050 - > 

4500 - • 
3000 - > 

8055 - • 
ı575 - • 
1275 -- > 
1500 - > 

329ı - lzmit Ask. SAK 
2~32 - • 
1407 - > 

2040 - ,. 

~ ·-

Lüleburıaz 1 No.Ju Aık SAK 

• -- - ) - - . 
- - Susurlukta Ask. SAK 

787 ~O Tophane Lvz. SAK 
2225 - t 

3780 -
3780 -

94 -
uo-

Halıcıotlu Ask SAK 
lst. Ayazatada Ask SAK 

• 
Çorlu Ask. SAK 

• 
,. 

- ~ Harbiyede Yedek Subay Okulupda 
Aık. SAK 

21-11-41 
20-1 ı-4ı 
20-11-41 
20-11-41 

5-12-41 
26·11-41 

27-11-41 

10 -
14 -
ı5 -
14 -
14 30 

14 30 

3-12·41 15 -
25·11·41 14 30 

20·11-41 ı4 -

27-11-41 15 -

8-12-41 ıs 30 

... 
ıııQ. ,, 

.... d.- it 
Devlet Demir Yollar. işletme U. MUdilrUll" r 

2 ıııı~ 
• • 5,I 

Muhammen bedeli 1865 lira olan 500 kilo keçi derısı ·ıı••' 
cuma ıünii saat 14.30 on aort otuzda Haydarpaıada Gar bı cJ$rl' 
hilindeki koıDisyon taufındaa açık eksi hme uıtulile salın ah°'t 1 

Bu iıe i'irmek istiyeolerin 139 lira 88 lturuıluk movak~• ~ ' 
nat ve kanunun tayin ettı2i vesaikle birlikte eksiltme güııil 
kadar komisyon• müracaatları lazımdır. 1 

d8ıtıll 
Bu İie ait şartnameler komisyondan parasız olarak » 

dır. 

l•partl Vll•retlnden: 

Merkez mektepleri için alınacak odun ile, Memleket rl~·~ ı 
için alınacak ıs kalem manıfaturanın 10.11.94ı de talib'~et 
edilece2i ilin edılmiıkeu, talip çıkmadıj'ından 20-11-941 d ti• ·d e 
fÜDÜ ıaat ı5 de talibine ihale edilmek üzere 10 iÜn ınu 
ı.lit edildi2i ilin olunur. 

21-11-4ı 14 -
26-11-41 16 - l!!!!!!!!l!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!':!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lrıI!f!I'/' 
22-11·41 10 -
20-tı-4ı 15 -
25-ıt-4ı 14 -

4-12-41 ıs -
21-11-41 14 -
20-11-41 14 -

2-12-41 9 30 
4-12-41 l1 -

20-11-4ı 14 -

2-12-41 11 -

28-11-41 ıo -
29-11-41 11 30 
29-11-4ı 11 -
29-11-4ı ıo 30 
29·tı-4ı 11 30 
ıs-11-41 ıo -
28·11-4ı ıo 30 
28-11-4ı 15 -
28-11-4ı ı4 -
28-11·41 11 30 
29-11-41 1'.l -
28-11-41 11 -
3-lı-41 ı5 -
3-12-4ı ı5 -
3-12-4ı ıs -
3.ı2-4ı ı5 -

21-11·41 10 -
22-11-41 . 10 - ' 

21-11-41 10 -
21-11-41 11 -
26-11-41 ı6 -
25-11·41 14 30 
27-11-41 H -
24-11-41 14 -
27-11-4ı 15 -
27-11-41 ı5 -
25·11-41 ı5 -
21-11-41 ı5 -
25-11-41 ı6 -
21-11·41 ı4 -

Mobijy~ Büto va ıv &§Yül! ~~şamba, H.aııv. _!:, . 

l•tanbul Lv. Amirlill Satmalma Komisyon"""". 
,ı 

Seherine 20 lira tahmin edilen 45 adet kadar ıardör•P f D 

hr. Pazarlıkla eksiltmesi :l7-11-941 Perıembe günü saat 14,30 d• ~l 
hanede Lv. Amirlig-i satın alma komiıyonunda yapılacaktır· "-t 

lık teminatı 67 lira 50 k.uraıtur. ıııi1 a 
Numunesi komisyonda ıörillür. lsteldileriıı belli vakitte k" 4 

14 

relmeleri. 

Mat~aa işj&fi, Kırtasiye va Y!ZJhane Lvz. 

Beden Terbiyesi Umum MUdUrıuıund•" : 
115 sayfa metin ve 152 adet resmi ihtin edecek o1•0 ~;~~ 

simli !tir kitap 1590 nusba olarak bastırılacalttır. ihalesi 3 o' 
nun 941 çarşamba 2ünü saat 15 te umum müdürlük biıı .. 111 

alma komisyonumuz tarafından açık eksiltme ıuretiyle 1•~ 
Şartnameyi iÖrmek istiyenleria umum mildürlük satın al~• .,l 
nuna ve talip olanlarıo mezkir ıründe umum müdürlük bıtı 

misyona müracaat etmeleri ilan olunur. 

Ziraat Vekllellnden 

Kiiıt've kapak. kartonu vekaletçe temin edilmek şartil• ı-4 
ve Türkiye'de Ziraati• adh kitaptan 1000 adet ve .5aııııe 
adlı kitaptan 2000 adet bastmlllcaktır. 

cPamuk ve Tttrkiye'de Ziraati> adlı eserio 
34 ve iki ciltten ibaret olan cSüoe Haşeresi• 
tapların ebadı 6BX ıoo ı/ı6 dır. 

cPamuk. ve Türkiye'de ziraati• adlı esere 

temin olunacaktır. 
Beher formanın baskı ücreti tahminen 25 lira ve 

" 

timetre murabbaı 4 kuruıtur. -
ihale 25.11.94ı sah iÜDÜ saat 2,30 da yapılacaktır. ~ıJI' 
Şartname 24.11.941 pazartesi ıünü akşamına k•dar .,o 

yat müdürlütüade görülebilir. 

Kereste, Tahta ve saire 

" .... 
lstabul Levazım Amlrllil Satmalma Koml•t0 

1ıil1~ 
Seherine 145 lrnruş tahmin edilen 13,000 adet aıııb• ıı~l• 

alıoacakhr. Ebadı 4X22, 25, 28, 30X 18 aruındadır. P•••' 
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İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

.. kıtları aç .• art. 798 - 59 85 lst. Bt lediyesi 4-12·41 14 -
an kazları 

kereıte: 141 m3 
670 - 50 25 , 4-12·41 14 -

a4;. art. 690 90 51 83 Isparta 
Çahıı: 372 kental 

Orm:ın Müd. 26·11-41 15 - Muhammt>n bedeli 108000 lira tutan 1.600.000 aded mozayik 
parke ve 100.000 aded adi parke taşı mektubla teklif iıtemek 
suretile salın alınacaktır. 

• 
odana: 393 kental • 0dunu > 

~ 21-tı-941 Perşeme rünü saat 15 Tophanede Lv. Ami rliğ'i salın 'k ~oıniıyonunda yapılacaktır. llk te~iaah 1413 lira 75 kuru!}tur. 
lılerin belli saate komisyona relmeleri. 

lılftlr GUmrUklerl Muhkfaza Alayı Satın:ilma 
Koınl•yonundan : 

Miktarı 

kilo 
M. bedeli 
L. K. 

M. teminatı 
L. K. 

............ _____ ---- ----- ----
Oduo 678680 il876 90 891 00 
~ııtı kömürü 21078 1475 46 111 00 
tlııir filmrilk muhafaza taburu ihtiyacı olarak yukarıda cinıi mik· 
~e muhammen bedeliyle ıllt temioatı yazılı odun kapalı zarfla ve 

kömürü de açık eksiltmeye konulmuştur. 
Cltıuaun eksilt meıi 1.12.941 pazartesi günü saat 15 de ve odun 

"Ün de ayni gün ıaat 16 dadır. 

~~nameleri her fÜn k omiıyon<.la görülebilir. 
•lıp olanların belediye veya ticaret odasıda kayıtlı olduklarına 
~eııka ile temınatlerını gümrük başmüdürlüiü veznesine yatırdık· 
• dıi vezne makbuzu iJe muaynen gün ve saatte komisyona mii· 

t tlırı ve kapalı zar( içinde eksiltme saatıadan bir saat evveline 
\r le'tli( ınektuplarını komisyon başkanlı~ına vermiş ol•naları ilan 
ıııır. 

•t1a11rlukta as.<eri eallnalma ko mi•Y•nundan 

7
S loa kuru ot 25 ton samın 280 ton odun alınacaktır. Pu:arlık· 

'kıittıneleri 26.11. 941 çarıamba iÜOÜ saat 16 da .>u ıurlulcta aske· 
"hnıı ma komiıyonunda yapılacaktır. Talipleriu belli vakitte ko· 
'tona relmeleri. 

Deniz Levazım Satınalma Koml•ronundan: 

looo kilo mangal kömürünün komisyonda mevcut evaafana iÖre 
ll,941 cuma günü saat 14 de Kasımpqada deniz satınalma ko-
1 'aanda pnadıi'ı yapılacaktır. 
ltteklilerin belli iÜn ve saatte mezkllr komisyona müracaatlan ilin 

"· 

!! 

1 70 ,, 26-11·41 15 -
4 72 ,. 26-11-41 15 -

Zonguldak Orman Çevirge Müd. 24-11·41 13 -

!!!! ! "'!t"-

Selim iye 1010 Satınalma Komisycrn undan · 
1 - 60 ton lahana ve 60 ton prasaya teklıf edilen fiyat komls· 

yonca gali görüldügünden ayni evsaf ve şortlar dahilinde yeniden pa· 
zarlıfa konulmuştur. Lahananın teminatı 630 lira ve prn'>tının temi
natı 700 liradır. 

2 - Pazarlığı 25-11-941 salı günü saat 15 tc Selimiy~de 'Kômis· 
yonda yapılacaktır. 

Beniz levazım Satmalma Komisyonunda" 

850 Adet Soba boruıu 
225 > Alaturka dirsek 
30 ,. Alafranga dirsek 

1000 .. Yün eldi ven 
1 ,, Buyük şaryolu yazı maki nesi 

. 

Yukarda cins ve miktarı yazılı eşya 20 2 Teşrin 941 Perşembe 
günü saat 14 te Pazarlıkla alınacaktır. 

lsteldilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyonda 
hazır bulunmaları. 

Harbiye Yedak S11bay Okulunda Salmal ma 

Komisyon ~ndan : 
Aşağıda cins ve mi((.tarı yazılı yedi kalem bakır mutfak edevatı 

kapalı zarf usulile münakasaya konmu~tur. Evsaf ve hususi şartları 
komisyonda görülebilir. lhaleıi 2.1 Kanun 941 salı günü saııt 11 de 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 5525 liradır. Taliplerin teklif mek· 
tuplarile ihale saatinden bir saat evvel Harbiyede Yedek Subay Oku· 

luoda komisyona müracaatları. 
Miktarı Cinsi 
2000 Bakır bakraç 
300 Büyük süzgeç 
300 Kevgir 
300 Saplı tas 
400 Küçük kar.an 

10000 Karavana 

200 BüyKk kazan 
* • • 

Mo:r.ayık ve adi parke taşı alınacaktır. Bak : lııt. elektrık tramvay 
ve tünel işlet. U. Müd. i1inlıırına. 

* • • 
Terazi alınacaktır. Bık: lnhisarlın U. Müd. ilanlatrna. 

2 - 1 5 nisbetinde kısmi teklifler de kabul olunacaktır. Bu takdir· 
de muvakkat teminat bu nisbet tahtuıda alınacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 6650 liradır. 
4 - Tekliflerin Levazımdan parasız tedarik edilecek ıartnamesinde

ki ta r ifatn uygun olarak 4.12.941 Perşembe günü saat 17 ye 
kadar Metro Hanının 4 üncü katındaki Levazım MüdürlOtüne 
İ 'D"'\ mu .b:fi ıb \' -'rilmi~ olması lazımdır. (10114) 

lnhısarlar U. Müdürlügünden : l 
~-----! _______________________ ; 
1 - Şartnamesi mucibiııce ( 4) adet bir ve iki kiloluk terazi açık 

eksiltme ile alınacaktır. 

2 Muhammen bedeli (601.l) lira olup muvakkat teminatı (45) li· 
radır. 

3 - Eksiltme 2.12.941 nlı gunü sıı t 9.30 da Kabataşta Levaıtım 
Şub"'mizde müt"ş kkil Alım Komisyonumuzda yapılacaktır. 

4 - Şartname.si her gün bahsi gcç~n Şubeden almabilir. (10076} 

1-4 

1.- Fıyal farkı müteahhide nid olmak üzere aümunesi myeibiace 
c20• adet 1. S. F. H .: 1 1 .:ı r .,uırlıkla alınacaktır. 

il.- Pazarlık 25.X.941 salı günü saat 9,40 da Kabataşta Leva· 
zım Şubesind" müteş•kki 1 Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

111.- Nümune her gün ndı gt>çen Şübede görülebilir. (9911) 3-4 

50 
50 
80 

200 
50 

200 
35 

200 
100 
100 
200 

20 

••• 
Kg. yağ'Jınlemnuymboyia 

c toz boya c kanarya ııırısı 
c c toprak rengi 

adet pencere camı 54X95 
c c c 48X104 

Kg. sülyen boya 
c siyah boya 
« bezir yağ"ı 
c sikatif 

• reberoit muşamba macunu 
metre katranlı muşamba 
tabaka siyah saç 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı 12 kalam raalzeme pıı:arltk·: 
la satın alınacaktır. 

2 - Pa:ıı:arlık 25.11.941 salı günü saat 10.30 da Kabat~ta Leva· 
zım Şubesinde müteşekkıl Alım Komisyonda yapıJacaktır. 

3 - Her kalem için de ayrı tekli( kabul edilir. (9865) 3-4 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. ~tıterrlk 

1 K••••rl T••r•re Fabrikası 
Satınalm• Komisyonundan: Marka 

Mıkdarı 

No. Ki. gr. 
Değeri Teminatı 

Li. kr. Li. kr. Eşya cinsi 

DUzce Kazası Beden Terblyeal ilçe 
•••k•nhlından : 

()U.r.ce halkevi bin8!1ının altınüa. gecçlık teşkilatına t.efrik _edilen ı 
ın duı yerile iki pencereden ıbaret nokaanlarrnın ıkmılı hak· 
1Devc11t 330 lira 50 kuruş ketifnamesi mucibince teşkil edileu 1 

t komisyonu marifetile ve pazarlık suretile yaphrılacaktır. 1 

Fabrika erlerinin ihtiyacı için 98 

bin kilo ekmek pişirme işi için 
m uhamme11 bedel 2450 liradır. 

Açık eksiltmesi 29·11·941 cu· 
ma günü saat 11 dedir. Taliple· 
rin belli gün ve saatte Kayseri 
maliyesine yatıracakları muvak· 
kat tem. makbuzlarile komiıyona 

all İfieruon anlar ve yapma~& istekli olanların §&rtnameyi fÖrmek l 
[)Gzce kazaaı bedeu terbiyesi başkanlıtına müracaat etmeleri ve 
lllt etmek üzere 20 ikinci teşrin 941 peqembe rünü kaymakam· 
toplanacak (ıaat H de) inşaat komiıyonunda arttırma ve ek· 

milracaııt'.arı. Şartnamesi hergün 
'.mesai zamanında komisyondan Öğ"· 
' reqilebilir. • kın11ııun emrettiti teminıtlarile birlikte hazır bulunnıaluı ilin 

''· 
(Keıifnamede rösterilen malı.eme ve işçilik) 

1 - 12 metre kalın boru 
2 - 40 metre inee boru 
3 - 12 Jirnk 
4 - 10 musluk 

5 - Üç atız 
6 - 15 torba çimento 
7 - 5 alçı 
8 - 20 kilo demir 
9 - Bir alavereli tulumba 

10 - muktazi uatalık Ocreti. 

Deniz Levazım Sabnalma Komlayonundan 

l,haıin olunan mecmuu bedeli 9900 lira olan 4500 kilo Tire 
~ İ.Plitinin 21.2 teşrin 941 Cuma günü saat. 14 te pazarlıkla ek· 
~ •ı yapılacaktır. 
"\ttı teminatı 1485 ii ra olup şartnamesi her gün komiıyondan pa· 

1 ola~ak alınab'.lir. . . . 
ııı...'leldılerin bellı 2ün ve saatte kanunun 11tedıtı veaikalarla Ka
,11'1•dı bulnnan komisyonda hazır ltulunmaları. 

111. M. Vkllttl Satmelrr.a Komisyonundan: 
~Paioe tahmin edilen fiatı 2015 lira olan aşafıda eb'ad ve mik· 
t Jazılı 2300 tane fluler 21 ıkiı:.citeşrin 941 cuma 2ünü 
~ lS,so da Ankarada M. M. V. sahnalma komiıyonunda pasarhkla 
"tdilecetinden isteklilerin 30l lira 25 kuruıluk kati teminatlarile 
~'4 ınezk ür Ko. da bulunmaları. 
'Arttıamesi bedelsiz olarak Ko. dan alınabilir. 

400 aded 5 X 2,~ 
ısoo aded 5 x ~ 
iOO aded 5 X 10 

I 

Bahke•lr c. MUddelumu· 
mlllOlnden 

Balıkesir ceza evinin 1.J2.941 
tarihinden Sl Mayıs 194l tarihine 
kadar altı ayhk ve 63700 adet 
ekmeti 1.11.941 tarihinden itiba
ren bir ay pazarlıta ç1karılnııştır. 
Bedeli muhammeni 8370 lira 18 
kuruştur. Ekmeği vermeyi istekli 
olanlar şeıaiti öğrenmek için her 
ıün C. Müddeiumumiliğine müra
caat etmeleri ilin olunur. 

lsfanbu Lv. Amırmıı 
Satınalma Komisyonundan 

Unu ve tuzu ciheti askeriye· 
den verilmek. üzere 3000 çuval 
yani 21 ton kadar undan peksi· 
met yaptırılacaktir. Pazarlıkla 

eksiltmeıi 25-11·941 Sah günü 
saat 14,30 da Tophanede Lv. 
Amirliti Satınalma Komiıyonun· 
da yapılacaktır. Pekıimet imaliye 
ve ihzarının tahmin bedeli 10.500 
lira ilk teminatı 787 lira 50 ku· 
ruştur. Şartnamesi Komisyonda 
görülür. Peksimet imaline talip 
olanlar ekıiltme gününden en 
geç oeş gün evvel bu işe tahsis 
edecekleri fabrikalarının muaye
nesi için bir dilekçe ile Lv. A
mir Haine mütacaat etmeleri ve 
eksiltme için kanuni vesaik ile 
beraber belli saatle komiııyona 

J•laıeleri. 

YK 

RE 
BMS/S 

S.ÜSTIS 

31057 
Adres 

G.C 

RA 

JM 

AP 
7/1 

AC 
291 
PSDE 
502 
WBC 
PJ 
PJ 
TK3 
AS 

VL 

R 

VL 

628,152 
7 

170 

6S42 

4581 

3368/4 

ı /2 

7770 
5360 
5360 

4 
1 

161 

10918 ---
21 

102 

---
o 420 

25 adet 
28 000 

255 000 

12 000 

65 000 

22 000 

:lH 060 
13 000 
o 530 
o 700 
o 470 
o 480 
o 815 

18 000 
o 090 

60 000 

90 000 

11 500 
3 100 
6 ~00 
5 600 

25 500 

11 000 

304 000 

22 500 

---
63 05 

1630 94 
294 33 

70 37 

94 19 

64 72 

52 58 

315 87 
77 54 
60 31 
74 65 
60 85 
61 81 
8~ 00 
55 04 
98 03 

53 88 

257 62 

66 26 
53 06 
67 06 
84 05 
55 65 

70 69 

65 90 

129 46 

---
4 75 

122 32 
22 10 

5 50 

7 25 

5 00 

4 00 

23 70 
6 00 
4 60 
5 60 
4 60 
4 65 
6 75 
4 15 
7 50 

4 10 

19 50 

5 00 
4 00 
5 10 
6 30 
4 20 

5 30 

5 00 

10 00 

---------------
İpek boyua bağı (16 adet) 
Elektrikli gramofon 

8 küçük 10 büyük elektrikle iıler 
çalgısız masa ve duvar ıaati 

Sado demir ocak aksamı 

Ayna ile mürettep ralalit traş ku· 
tusu 

270 dereceden evvel tahddür eden 
kıs:nı olmayan madeni gres yatı 

Mevadı saire ile G. mürettep üzer· 
leri bez kaplı nlbüaı lt:ıp.ıf ı v• 
evrak kapalclığl 

lspirtosaz boyalı vernik 
Dişci tornası 
lpek astarlı deri kadın çanlHı 
İpek astarlı deri kadın 91nta11 
lpek mensucat 
ipek mensucat 

lpek astarlı deri kadın ç.antaıı 
Kiğ'ıttan çocuk oyuncatı 
M.S ile mürettep terbiye görmüş 

lcürkten kadın ıapkası 
Demir otomobil ıasi akaamı 

Ecnebi lisanile yazılı mukavva kap· 
h kitap 

Plastik saplı diş fırçası 
içi çuha dışı de!'i kaplı tahta çanta 
Bagalit elektrık levazımı 
Yün filama 

Kına kına kabu2'u tozu (Ecnebiye 
götürülmek üzere) 

Adi terazi (Ecnebiye gittırillmek 
üzere) 

SeldökarJisbat suni (Ecnebi1e fÖ· 
türiilmek üzere) 

Adi terazi (Ecnebiye götürillmek 
üzere) 

6.11.941 günlü Son Telegraf gazelesile ilan edildıği üzere yukarıdaki eşya 1549. sayılı kanun muci· 
hince ~ı. 24, 25.11.941 günleri açık arttırma suretıle satılacaktır. Sııtıştan 3 gün evvelıne kadar eşya 9·12 
arasında görülebilir. Satış Reşadiye caddesi Halı antreposundaki satış müdürlüğünde saat 13.30 dadır. 
Kanuni vesikalar ibrazı ve teminat akçelerinin satış günü saat l 'J. ye kadar yatırılması lazımdır. Bu 8.lfa· 
dan maada muhtelif filnlerde efya aahşı yapılmakla olup liıteleri salon ilin tahtasında asılıdır. (9775) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Ob]et de l'adjudlcatlon 
Mode Pri:ı Caution. Lioax d'adjudication et du 

Cahier deıı Charg-e~ Jours Heurss d' adj udicat. estimatif provisoiro 

Adjudications au Rabais 

Conatructlons-R6paration-Trav. Publlca-Mat6rlel de Conatructlon·Certographle 

Repar. mllr hôpital Gre a g-re 500 - Med. on Cbef Hôpital Antakya dans un mois 
27-11-41 14 -
20-11-41 11 -

Repar. Konak gouvernemental Publique 1640 'J7 136 19 Uefterdarat Urfa 
Censtr. mur ıoutainement sur route Muradiye- ~ 512 58 38 4 Vilayet Manisa 

Menemen 
Repar. toit bitisse ecole prim. , 3310 - • 
Achevemeot constr. atelierı aiustare et const. 4eme Pli cach. 103800 03 6440 - M inistire Trav. Pub. Ank. 

30·11-41 14 -
4-12-41 15 -

atelier it. l' ecole de Metiers a Ankara (cah. 
ca. 519 P.) 

loıtallatioo adduction d' eau potable a Polatlı 
{cab. eh. 244 P.) 

Conıtr. bitiue atelier (cab. eh. 144 P.) 
Repar. et constr. a l'ecole d'application medecine 

milıt. Ank. 

Gre iı ıro 48870 48 

• 28769 08 
• 12699 09 

E16ctrlcit6·Gaz·Chaa.affage Central (lnatallatlon et Mat6rlel 

7330 57 Com. Ach. Min. E>ef. Nat. Ank. 

4315 36 • 
1904 86 Com. Ach. Min. 0ef. Nat. Ank. 

25-11-41 15 -

24-11-41 16 -

1-12-41 11 -

Articles elcctriques (cah. eh. 192 P.) Gre a gre 38371 64 575S 75 Com. Ach. Dir. Gen. Fıb. Mit. Ank. 29-11-41 11 -
> > (eah. eh. 276 P.) • 55079 - 8261 85 28·11-41 14 -

Plaqo.e positive pr. accumulateur d'auto: 1000 p.- • __ C. A. Co aımand. Milit. Ist. Fındıklı 26-11-41 11 -

id. neıative: 400 p.- plaque neıative pr. aıoto· 
oyclette: 150 p.- id. positlve: ~50 p. 

t<ı.bUl<mEnt • Chauaaurea • Tla•u• - Culr• 

Habits pr. gardicns: 50-100 completa 
Confection habits d'hiver: 40 complets 
Tiuus manifacturea pr. hôp. reıional: 15 lots 
Gantı en laine: 1000 p. 
Peau de chevrc: 500 k. 
Cbauasetteı en laine: 10000 paires 

Publiquo 

Gre a ire 
Publique 1865 -

6000 -

Ameublement pour Hebltetlon et Bureeux-Teplaaerle ete. 

Commaııd. Cie. Gendarmerie Bolu 26-11·41 
Dir. SOrete Urfa 20-11-41 14 -
Vilayet hparta 20-11-41 15 -
Com. Ach. lntcnd. Marit. Kasımpaşa 20-11-41 14 -

139 88 Ure E.ıı.ploit. Ch. Fer Etat H.paııa 5-12-41 14 30l 
900 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 21-11-41 10 -

Garde-robes: 45 p. Gre i. ıre la p. 20 - 67 50 Com. Aoh. lntend. Milit. Tophane 27-11·41 14 30 

Traveeux d'lmprlmerle • Fepeterle - Fournlture de Bureaux 
20-11-41 

3-12·41 
25-11-41 

14 -
15 -

Macbine a ecrire a grand charriot: 1 p. Gre a irt la p. - -
lmpreuion livre: 1500 exemplaire Publique 
lmpre11ion livre avec le papier i foıırnir par le 

Mini stere 

Bola de Conatı uctlon. Planche•, Cherpente 

Plancbe pr. emballaıre: 13000 p. Gre a srre la p. 1 45 

Transport • C herGl rrıent • D6chargement 
Trav. tranıportl Pli caoh. 21000 -

Combuatlble - Carburant - Hullea 
Boiı 
Boiı: 500 t. 
Bois: 280 t. 
Charbon de bois: 3 t. 
Boiı livrable a Baflarbaıı: 150 t. 

Dlvers 

Balance de 1 et 2 k.: 4 p. 
Pi erıeı parqueta en moııa'fque 1600000 p.- pierrea 

parquetı eord.: 100000 p. 
Tuyau ıroı: 12 ra - id. mince: 40 ın - coude: 12 p. 

robinet: 10 p.- cimenh: 15 sacı, p!atre: 5 it. 
fer: 20 k. 

Rail Gras - graines ae semerıces de fleurs: 700 k. 
Fil en coton pr. cbaussetteı: 4,5 t. 
Tuyau pr. poelc: 850 p.· coude i la turque: 225 p. 

id. a la franque: 30 p. 

Pr o v ı:a 1 o n • 

Gri a rre 
> 

> 

> 

Publique 

Gre a gre 

• 

Avoine: 5 t.- trfıfle ıecbe: 8 t. foin: 1,6 t. son: 3,9 Publique 
t.- trefle verte: 600 k.· betteraveı: 15 t. 

Savon: 67,5 t. Pli cach. 
Riı: 75 t. .. 
Ble coocaasa: 75 t. c 

Beurre: 16 t. .. 
Foin: 100 t. Gre i ıre 
Pomme de terre: 15 t. • 
Bcurre: 7 ,5 t. c 

Foin: 75 t.- paillı?: 25 t. .. 
Fabrication biscuit (pekıimet): 3El00 sacs > 

Beorre: 12,5 t. • 
• 2,S t. • 

600 -

9900 -

2427 50 

43867 -
35750 -
16750 -
27200 -

10500 -
le k. 1 78 --

Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaıa 
Dir. Gen. Lİiue Sportive Ank. 
Miniıtcre Aırriculture Anlc.ara 

1413 75 Com. Ach. lntead. Milit. Tophane 

1575 - Com. Aob. Milit. Erzurum 

- - Vilayet Isparta 
1200 - Com. Acb. Milit. Selimiye 

Com. Ach. Milit. Susurluk 
C. A. lntend. Marit. Kasımpa~a 
Com. Acb. Milit. Selimiye 

14 301 

27-11-41 15 -

8-12-41 15 30 

20-11-41 15 -
25-11-41 14 -
26-11-41 16 -
21-11-41 14 -
22-11-41 10 -

45 - Com. Ach. Economat Mon. Kabataş 2-12-41 9 30 
6650 - Dir. Gtn. Exploit. Electricite T. T. lıt. 4· 12·41 17 -

Presid. Liıue Sportive Düzce 20-11-41 

Vilayet Ankara 4-12-41 
1485 - Com. Ach. lntend. Marit. Kaaımpaşa 21-11·41 

• ~0-11·41 

- - Rccteur Institut Sup. Aıricole 2· 12-41 

3291 - Com. Acb. Milit. lzmit 3 ·12-41 
2532 - , 3·12·41 
140'7 - .. 3-12-41 
2040 - ) 3-12-41 

Com. Acb. Milit. No. 1 a Lüleburıaz 21-11·41 

• 21-11-41 
• 21-11-41 

Com. Acb. Millit. Suıuriuk 26-11-41 
787 50 Com. Ach. lntent Milit. Tophane ::tS-11-41 

2225 - > 27-11-41 
Coın. Ach. Milit. Hahcıotlu '.l4· 11·41 

14 -ı 

15 -$ 
14 - · 
14 -

11 -

1 
15 -: 
15 _ , 
1) _ ! 

15 -
10-
10 -ı 
11 - 4 
16 - , 
14 30 j 
14 -
14 -

l 

(0Ç0NC0 SAYFAI?AN OE.VAMl 

Afyon Askert Satın Alma Komlayonund•": 
7.S 

Nevi kilosu fiah kr. tutarı teminatı,,_ 
lira kr. lira kr· 

Lahana 22950 7 1606 50 120 50 
Ispanak 22950 10 2295 00 172 ız 
Pırasa 22950 5 1147 50 86 06 h~ ıb 
Afyon ıarnizonundnki birlik ve mtiesseıe aratının ÜÇ •1 

yacı olao yukarıda yaz1lı prasa, lahna ve ıspanak alınacaktır· 1 ıt 
Eksiltme 20 ikinci teşrin 941 perşembe ırUnü öğleden .s•• 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 01 * 
Eksiltmeye iştirak edecek olanların °o 7,5 teminat akçal•'' 

takada muhasebecili2'i veznesine teslim etmeleri şarttır. .1 
Eksiltmeyi müteakip teminat alcçuı yüzde 15 şe iblağ ed• ıı• . yo 
Şartname ve evııafıoı görmek iıteyenl~r her ıün koııı•9 

racaat edebilirler. 

ııtt' Harbiye Yedek Subay Okulu Askert Satıt1• 
Komisyonundan: 

10.11.9-11 günü ihalesi ilan olunan 50 ton patatese taliP ç~llf 
ğından ayni mikdar patates tekrar pazarlıkla müoakasaya 1'011 

l)O 

Evsaf ve hususi şartları komisyonda ıörülebilir. Beher kil0511:e 
hımıoen bedeli 13 kuruştur. ihaleı.i 20 ikinciteşrin 941 perşelll y 
saat 10 da yapılacaktır. Talipierin k.at'i teminatlarila Harbı1eO" 
Subay Okulunda komisyona müracaatları. 

,.,, 
latanbul KomutanhOı Satan Alına Komlayo.ı" 

• 21.11 
Yapılan pazarlıkta talip çıkmıyın 40 karaman koyun eti tP,-

cuma ıünü saat 15.30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Mub•~ btr 
deli 22000 lira olup kat'i teminatı 3300 liradır. Şıntnısnıe•f ııdı~ 
koınisyonda ııörülebilir. isteklilerin belli gün ve sa tte 

1 

sıtınalma komisyonuna ııelmeleri. 

di 
ber 

1111 

lı 

1 

" " Qı 

rı: rtı 

Çanakkale Askeri Satın Alma Komlayon""'' Qı 
b' 

Kilosu 25 kuruştan 100.000 kilo bulgur 27.11.941 perie~ııP ı 
ıaat 14 le pazarlıkl;;a alınacaktır. Kati teminat 3750 lira 0 ~o 
ve ıartlar ber giln Ko. da görülür. l.teldilerio ihale iaoOll 
bulnnmaları. 

tO·" 
• * ıır Kilosu 50 kuruştan 60 ton pirinç 28.11.941 saııl 0~ 

pazarlıkla satın alınacaktır. Kati teminat 4500 füa olUP ~· 
şartuamesi her ıün Ko. da ıörülür. isteklilerin ihale saati•do 
bulunmaları. 

MÜZAY LER 
Seferlhi•ar Bel dlye•lnden: 

fllf 
Su yollarında kullanılmağa gayet elverişli metresi 275 "

11 

bammen kıymetli 2. incelik 2000 metre demir ıu borusu. 1,oıl' 
Metresi 150 kuruş muhammPo kıymetli su yollarında k111 

elverışli 575 metre 1,5 incelik demir su borusu. ~ıı\11 ~ 
Metreıi 100 kuruş muhamınen kıymetli ve su yollarıııd& fi~ 

mağa ~!verişli 1. incelik 126 metre su borusu (delik çürü" ~ ı 
bildir) 12.11.941 tarihioden itibaren 15 iÜıı müddetle •\ 
müzayede kaimesiyle açık artırmaya çıkarılmıştır. lsteklilel'~iP 
masrafı kendilerine ait olmak ve Seferihisarda ihaleyi ınilte• 
sı derhal odenmek şartiyle teıellünı rtmek üzere muhaııııııeıı e°'~ 
nin yfizdc yedi buçuğu oiıbetinde teminat akçaaını beldiye "0ıı 
depo ederek ihale günü olan 26.11.941 çarşamba ıtünü saat f• 

Seferihisar belediyesinde hazır bulunmaları lüzumu ilin 01
111111 

,,~ 

Devlet Demlryollar1 Satm Alma Komisyo"" , 

11ı1P 
Ankara gar binası altındaki merkez ambarında mevcut 0 

mi müddetleri zarfında sahibi ç1kmıyan eşyanın ikinci işletı:ı:ı,oıb' 
yonuoca pazarlık suretiyle 3 birincikanun 941 tarihinde çarf •

11 

nü saat 9.30 da satışına başlanacaktır. Dellaliye re!lınİ •1•0:ııı•1' 
l)tekliluin muayyen ıün ve saatre ıar binasında hazır bulıl 

imtiyaz Sahibi ve Yazı İlleri Direktörü: 

bfll 
ll•nldffı ıure "MDa k••• atb"'•"''·· lıtıı1" 


