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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için 
Aylıt1 

E.cnl"bı m mt"k,. t il"ı 

SA YlSI 5 KURUŞ 

' il 

Günü reçen nushalar 
20 kur11ttur 

*----------------~ 

Umum Tüccarlar ı n 

Denize dökülen 
servet 
Dünyanın hiç bir yerinde 

g&rülmeyen bir hareket, bıze 

teesaürle bu satırları yazdırı
yor. Tabiatın memleketimize 
bahşettiti bir mevhibeyi hiç 
menzilesine indirerek bunu 
denize dökmek ııibi aklı seli
min kabul edeıniyc ceti hir tah-

o içi ıı cezası7. 

EKONOMiK HABERLER 

Bir Romen ticaret heyti 
önümüzdeki hafta şeh

rimize geliyor 
Türkiye ile Romanya arasında 

yeni bir ticaret anlaşması imza
lamak üzere yakında memleketi
mizde başlayacak olan müza· ke
relerde Romen bükılınetini temsil 
edecek olan heyet öoümüzdeki 
hafta başlaurıcında şelırimizt ge
lecektir. Su itibarla müzakerelere ribe uğratmak 

kal11u ? önümüzdeki hafta içinde Ankarada 
' başlanacaktar. 

! Haber aldığımıza göre yeni an-• •• 
Yazan: LUTFl ARlF KF.NBER laşma ,evvelee iki memleket arasında 

Denize Torik ve palamut dö
külmüş •. Bunun haddı zatında 

büyük ehemiyeti olmamak lazım 
re lir. Zira bn balıklar kokmuş O • 

la bilir, sıhhate gayrı sali h olabi-

1 mer'i olan anlaşma ribi lderinıı 
esaslarına uyrun olacaktır. Yeni 
anlaşma ile komanyaya ya' mey· 
va, kestane, pamuk, pamuk dö
künt usü, zeytin, 1eytinyafı, balık 
vesa• re verilectıttir. 

lır . O zaman denize <tökül- ı 
wesini kabul edebiliriz. F akal sa· 
pa sağlam, tazehği göze tüten 

balıklar denize dökülürse insan bu 
itin önemle sebebini aramak mec
buriyetinde kalır. Balı ıe lar denize 

dökülmüı çiln~ü çok tutulmuı ve 
istenılen fı y.ı t ı ver.n euıi~ ler , sa
hi pi dahi kızarak, kaldırdığı gibi 
bütün balıkları denize döktürmüş! 
öiz bu işi esaslı suretle tetkik 
ettık, ve an ladık ki, ba\ıklann 
denize dökillınesi bir kapris me
seleıi değildir. Bu öyle bir iştir 

ve öyle bir ıebeple yap . lmışhr ki, 
baıka bir memlekette olsa bunu 
yapanı hiç vakit fert etmeden 
derhal mahkilın ederler ve ceza• 
sını da afır olarak verirler. 

Denize döı1. ülen balıklar onbin 
lerce kiloyu bulmuşl Bu miktar 

lıtanbulun bir kaç rünlük eti me
sabesindedir. Balıkların denize 
dökülmeıinin asıl sebebi şudur: · 

Fazla balık tutulunca, bunun 
aabibi balığın çiftini elli kuruıtan 
fazlaya salmak istemış fa"4t a
lıcılar elliden fazla vermemitler. 

Kahya olan balıkların sahibi de 
elliye vereceğime denize dökerim 
inadı ile balıklar denize dökül
müş. Seraya kadar işin içinde 
mevcut bir kaprisin tesirleri var
mış ribi rörünmektedır. Halbu· 
ki, mesele yalnız bu kadarla kal
mıyor ve itin içinde it varl 

Torikleri toplayan bahkçmın 
bir oflu var ki o da dirn küçük 
ve ıehird~ 1arf ve iıtihlik olu
nan diter balıkları toptan fiyatla 
alarak perakende suretile sahyor. 
Bu kiiçük balıklar da nedret var, 
fiyat bakımından da çok yüksek. 

Eter pıyasaya bol Palamut ve 
Torik çıkarılacak olursa küçük 
balıkların o nispette ucuzlatılma
ıı lazım relir. Çünkü tercihen 
halk ucuz fıyatla büyük balıkları 
a lmayı tercih ed~ceklerdi. O za
man küçükl(rin fıyatlarını dahi 
indirmek icap ~ylecjkti. lıte bu 
ıktisadi bıleyi kavrayan bazı ba
lıkçılar ~orilt v& Palamutlardan 
binlerce kilo111n11 denize döktük
leri gibi yenidtn balık tutmaya 

bile ritmemişlrrdir. Ha'buki mem· 
leke t imızde tuz bol ve ucuz 
Muhtelif boyda fıçı bol. lşçi tuz-

Buııa mukabıl, sellıloz, petrol 
ve müştek katı, bazı sınai mamülat, 
servıs vaionu, varil ıtbal edile
cektir. 

İplik tevziatı meselesi 
lplik tevziatında görülen inti

zamsızlıldar hakkınd.ı lktuat Ve
kaletince yaıılırılmakta olan t a.
kibatan neticelendifını yazmıştık. 

Vekalet, timdiye kadar tevzi e
dilen ipl ı lderin nerelere sarfedil
dii'ıni tesbit makaadlle alakadar
ların beyannameye tabi tutulma
larını oa karar altına almış bu· 
lunmaktadır. Bu cihetlt-, muhtel ıf 
zamanlarda iplik mübayaa etmiş 
olan fabrikatörlerle sahcılar, önü
müzdeki haftanın sonuua kadar 
Mıntaka Ticaret Müdürlütüne ve
rec~kleri beyanoaıneleıde dlerin
deki iplik ılokunu, sarfiyat ma
hallini bildireceklerdir. Y nnlış 
malQmat verdikleri anlaşılanlar 

Milli Korunma kanuııu mucibince 
mahkemeye teslim edileceklerdir. 

Dı8 ticaretimiz 
Mllll feftmiz nutkunda 

dı' ticaretimiz hakkında 
'unları aörlemı,ıerdlr: 

Qış ticarette esa1ımız, bütün 
memleketlerle hakiki, fiili bir 
mücadele teminidir. Bundan baş• 
ka ihtiyaçlarımızdan fazla olan 
çıkacak maddelerimizi, girtcek 

eşyanın temini vasıtası olarak kul
lanmaktayız. Yeni ticaret anlaı· 

ze dökmek büyük bir cürümdür. 

Avrupada olsa bunun faillerini 
• en ağır cezaya çarptırırlar. Bu 

milıi bir servettir. Böyle bir 1er
veti imha ve tahrif etmek afıv 
edilemez harekctll"rdendir. Balık
çılar cemiyetinin de bu itde meı
uliyeti "ardır. H ~ llı:ın gıdası ile 
alakaaar olan ve bilhassa bu gü
nün ihtiyaçlarına ğöre kıymeti ve 
ehemmiyeti bulunan bir ~e rveti 
heba etmek ııe kadar hatalı ise 
buna müaaınaha etmekle nisbette 
hatalıdır. Cemiyet bu gibi ah
valde müraldplik vazi feıini yap· 
mahdır. Balık servetimizin kıyme
tini cemiyet azaları pek iyi tak-

GAZETESİ 

iDAREHANE ye MATBAA 

Galata, E.ki Gömrilk Cadd811, 

No. S2 Hususi Daire 

iLAN ŞARTI.ARI 

ldarebanemızde fÖrtlıtlir 

Telefona 49442 

Poeta kat••• No. 1261 

·-----------------· 
ve M ü t e arh h i t 1 e r i ~ n meslekl Organıdır 

Ank. Lvz. SAK 
Sadeyağ 1~32 
Saç soba yap. 1942 
Nohu t }j28 
Domatea salçası 1942 

Ank. Belt'dıyeııi: 
Otobüs durak yerleri inş. 

Ask. Fabrikalar U. Müd. 

Havlu ve mendil 1935 
Erat fotini 1~35 
Tutla ve kiremit 1936 

1935 

SAK 

fasulye v.s. 

lnhiıarlar U. Müd.: 

Eczayı tıbbiye 1930 
Yemekhane inş. 1929 
Keten iplig-i 1 '128 
Kanalizasyon inş. 1928 
Yaldız vo boya verniği ı 933 

İslahiye Ask. SAK 

Saman ve k. ot 1929 

lst. Limana Sahıl Sıhhiye Mrk. 

işletme malzemt'sİ 1932 

lst. P. T. T. Fabrika Mild.: 

Kurşun blok halinde 1935 
lst. Belediyeti: 

Sıva• Beiedlr••ln~en : 

15)0 Lira bedeli ıteşifli Taşban methalioin ıılabt itiaia ltiriaci n 
ikinci ihale~iode talip çıkmadııtandan 4.10.94 \ tarthindea itibvıa 
bir ay içinde parzarlıta bırakılmıthr. Ba iıe tatip olanlınn Jisıle 
7,5 muvakkat teminat p:ıralariye beraber belediye enciıaenlne •ara• 
caatları ilin olaaur. 

l•tanbul Lv. Amlrllll Sabnalma Koml•ronun•nı 
Beşi khş askeri fannında duvar inıaatı yaphnlaealdır. Paurlıkla 

eksiltmesi 6.11.41 perıembe rünü aaat 14.30 daTopbanede Lv. U.irl 
satınalma · komisyonunda yapılacaktır. Kf'tif bedeli 4SS lira 92 k~ 
tur. Kati teminatı 68 lira 40 kuruıtur. Keıif ve tartoame koaiafo•· 
da ıcörülilr. Talipleria belli vakitte komhfOH r•lmeleri. 

Çanakkale Nafıa MUdUrlUIUnda• : 

Yen iden kapılı zarf usulile eksiltmeye konulan it: 76361 lira 
kuruı keşif bedelli Ezine kazası ianlilarıoa hastanesi ikmali iapatıclır 

Balıkesir Ask. SAK 
Muhtelif erzak 193l 
Çay, teker. nohut. k. 

1938 
Balıkesir Valiliği: 

F.v ve dükkan ankazları 1944 • ' 
Çiçek malzemeıi 1944 

Bu iıe aid evrak ıunlardır : 

A-Proie 
Temizlık. işleri binsları tamiril944 B-Huınıi ve fenni ıartname Köprü tamiri 1938 

Bolayır Ask. SAK 

Sığır eti l9,j7 

Mecra tamiri 1944 i C-Yapı itleri umumi fenni ıartaamui 
O-Bayındırlık itleri renel tartnameıi 

Çanak. Ask. SAK 
Makine diraek ve soba 

Çorlu Ask. SAK 

1942 

Sığır eti saman ve k. ot 1939 
O. D. Yolları 

Parke taşı 193:> 
ldrcfıl pamuk ve 

hır 1933 
muhtelif urrı-

lıçı elbisesi 193-ı 

Deniz Lvz. SAK 
Boş un çuvalı 1942 
))ıyarbalm Ask. SAK 

Bakır kazan 1930 

Edirne Defterdarlığı: 

Balık avlamak hakkı 19•!5 • 

Eskişı::hir Ask. SAK 

Garai ilive ios. 1912 

Harbiyede Yedek Subay 
Ju Ask. SAK 

Oku-

Kablo tamiri 1944 
Astarlı zarf 1944 

Kırklareli Viliyeti 

Tat ferşi 1939 
Hail. tamiri 1939 
Hurda demiri 1939 • 

~üçültcekmece Avcılar köy 
Ask. SAK 

Sadeyağı ve lahana 1937 
M. M. Vekaleli SAK 

laıaat ve tadilit 1927 

Kanalizllsyon ve su t"sisah 1941 

Ordu Vilayeti: 

Toz kireç 1943 
Sıvu Belediyesi: 

E!ektrik malzemesi 1930 

Topbaaede Lvz. SAK 
Çarıklık bam deri 1943 
Keçi kılı 1943 

Toprak Mahsulleri 
Şubesi: 

Çuval imaliyeıi 1941 

Ofisi lst. 

1 

E-.)ihbi tesisat, elektrik tesisata fenal ıartnamHi 

F-Fiat bordroıu 
G-Ekailtme prtnameai 

H-Mukavele proieai 

istekliler bu ite aid keıif evrakanı Çanakkale Nafıa Medlrlltl 
den bedelıız olarak rörebilirler. 

lhale :ıO iltinciteırin 941 perıembe rllnll saat lS te Nafıa MI 
lütü binuında toplanacak Komis1on bazarunda yapılaoakhr. 

Eksiltmeye rirebilmek için taliblerio S727. ti liralık muvakkat t 
, mioat vermeleri ve ilıale rllnüadeo tatil ıtaleri baric olaak 

liakal 3 gün evvel Çanakkale Viliyetioe mllracaatle alacalduı • 
yet veaikasile Ticaret Odası vesikHıoı Komisyona ibraz etmeleri 
zamdır. 

Teklif mektubları 20.11.941 fett••be fini 1&&t 14 • uur 
• buz mukabilinde Komiıyona verilmit olması ve p .. ta ile ıöoderi 

cek ınelüubların ihale günil saat 14 de !tadar Ko. na verilmif bal 
ması ıarthr. t1ostada recik.meler kabul edilmez. 

Müteahhide arza ettiti takdirde Mnbasebei Umaaaiye Kunıau 
üncü maddesi mucibince vereceti teminat mektubu kartıhf1 ol 
ihale bedelinin üçte birini reçmemek o .. re avan8 verilebilecektir 

Sadeyatı 1935 
Sıtır eti 1940 
K. fasulye ve yeşil mrrcimek 1928 
K. ot 1930 

Urfa Gümrük Mubafaza Alayı: 1 

Muhtelif erzak 1935 ı 
Sa111eun Yallllllndan 

- ·=-· 
maları, bu esııslur içinde yapıl
makta ve eıki mukavl'!leler bu 
esaslara çevrilmektedir. 

ihracat mııddelerimiv•, müstah
sili memnun edecek hatlar temin 
edılmi,tir. Ancak burada müstah
silimize bir tavsiyede bulunmak 
İl terim: 

f - czz 

Bugünkü fiatlar daimi olamaz. 
Harp sonrası devresinde fiat düş· 
mesini beklemek lazımdır. Bu i· 
tibarla müstahsilin buna timdiden 
kendini alıştırması, ve çok taaar· 
ruflu hareket etme•İ, ve harp so
nundaki buhranı kartılayacak bir 
ihtiyatla mücehhez olması icap 
eder. 

==js-

MU NA KASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita - ------

latanbul Nafıa MUdUrlUQUnden 

20.11.941 Perıembe rünü saat lS de latanbulda Nafıa Mildürlütll 
F.lr.ıil me komisyonu odasında 1 l205.16 lira ketif bedelli İstanbul 
Teknik Okulu makine laberatuarı inşaatı kapah sarf nsulile eksilt
maye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme. Sayıodarlık itleri genel, hususi ve fenııi şart
nameleri, proie ketif hıılisasiyle buna müterri diter evrak daireaiode 
iÖrülecektir. 

Muvakkat teminat 841 liradır. 

Saınıuıı • Bafra yolunun 38 + 140 - 39 + S80 kilometreleri 
rasıııdan 1140 metre h\lünde toprak tesviyui ıoae ve ııaai imallt 
taalına kapalı zarf usuliyle yapılacatı evvelce illn ~ilen eksilt 
de teklif edilen bedel muvafık rörillmeditlndea bu İDpaba i 
20 Birinciteırim 1941 tarihinden itibaren bir ay içinde Villyet Dı 
F.nc:üroeninde pazarlıkla yaptlacakhr. 

Ketif bedeli 27032 lira 75 kuruı n muvakkat lemioıta 'J.027 
46 kuruştur. 

Bu iıe ait evrak; Ketif defteri proje silsilel fiyat cet.eli 
tartnamıne eksiltme ıartnameai bayındırhk itleri renel ıutna-.i 
mukavele projesinden ibaret olup SamıUD Ankara n lıtanlt•l N 
Müdilrlüj'ünden ve Samıun Daimi Encllmea kaleminde bedelsiz ola 
rirüleltilir. 

Euiltmeye firmek iıtiyenlerin bir aakavele ve en u 5000 Urı 
ltu iıe benzer bn iti taahhilt ve baıardıklanna dair i'i yaphraa 
eueden alacakları veıika ile Samsun V alilitioe iatida ile •lrac 
ederek talimatnamesine tevfikan verilecek ehliyet vuikuını cari 
neye ait Ticaret Odası veıikuıoı ve mankkat temiaat IMkbm 
ibraz etmeleri tartlar. 

lstanbı.1t Beladlr••lnd•• • ... 
Beyazıt tahsil 'ultesi binatınan ikmal H ia ... ta kapala sarf • 

eksiltmeye konulmattur. Keşif bedeli 43175 lira S4 kanı •• ı 
minah 3238 lira 16 k11r11ttur. Mukavele, euiltme, ba1andırlık 

layıcı gündeliği azumi bir lira 
olduğu halde balık ların tuzlanıp 
depo edilmesi o kadar kolayken 
buna ratbet etmeyerek bu deaiz 

· ,.rvetiDi oldaiU Jibi tılr.rar MDi· 

dir edebilirler.Her hangi bir şahsın 
nu:nfaııtıne :t..arı.r verebilecek diye 
tutulan balıkları denize dökmek 
hiç bir vakit mhur ıöriUemez. 

lstf'klilerin teklıf mektupları ve en az bir taahhütte 10.000 liralık 
bu işe benzer it yaptıtrna dıair idarelerındeo alp11f ol<lutu vesikalara 
istinaden lııtanbnl Vilayetioe müracaatla eksiltme tarıhinden tatil 
günleri hariç 3 gün evvel alınınıı ehliyet ve 941 yılına ait ticaret 
OJası vesikalarını havi kapalı zarflarını 20. l 1.94 l Perıembe rilnıi 1 
ıul 14 d• kadar Nahı MüdDrllltiln• ve•m•lorô, l 

gt ncl, hususi ve fenni tartaamelari, proje ketif biUbuiyle baau 
teferri diğer evrak 216 karat aaakabilinde belediye fen itleri •f 
lütllnden veri\ecektir. ihale tS.11.941 salı rtınil ıut lS ele 1 

eııcümende yapılaaaktır. Taliplerin ilk teminat maltbu HJ• .. 
lan, ihale tarıhioden 8 rUn evvel belediye feD ifleri •lclerll 
müracaatla alacaktan fenni ehliyet, 941 yılana ait tiearet ~ 
kaları, imzalı ıartnaıne ve kanunen ibrası lium welea diter y ... 

2490 numarala kanonun tarifah eaireıinde ba&&rhyacaklan teklif 
tapı.naı ibalı fllall ıaat 14 ı kadar dai•I enotkaea• ve,... ... .,. 

j 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi Tokat Nafıa MUdUrlUiUnden: 

Tokat merkezinde müceddeden ioşa edilecek olan 100 kişilik e: 
:ıaevinin bili.hare yapılan tadilat neticesinde 39.999 lira 48 lcurııJ tle 
deli keşif üzerinden 28.10.941 tarihinden itibaren 20 i'ÜD aındde i 
kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuştur. İhalesi 17. 11.941 pazartet 
gilnü saat 15 te Tokat Naha dairesi binaaaoda yapılacaktır. 

Ctaıl Şekli 

A) Mllnakasalar 
lntaat, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Taşhan metbalinia islihı işi (temd.) 
Şase inş. Samsun-Bafra yoluaun arasında: 1440 111. 

Reşadiye kazasıntla cezaevi inş. 
Niksar kazaıinda cezaevi inş. 
Temyiz Mahkeme binası pencere panjurlaıantn ta-

miri 

paz. 
paz. 
aç. eks. 

> 

Matfak ve ocak.lan tamiri paz. 
Nusaybin kazası hüld\met lconai'ı tamiri 
Beyazit tahsil şubesi binasınm ikmal ve inş. (Şart. kapalı ı:. 

216 kr.) 
Alif efendi kütübhanesi tamiri • 

Ezine ka:ıası Jandarma hast. ikmali inş. 

Cezaevi inş. 

Tophanede saraç evi kundura kasmı tamiri 

> 

paı. 

Maham. bed, Teminat Müracaat yeri 

1550 -
27032 75 

6000 -
6000 -

330 -

145 50 
35763 -

43175 54 

300 -

39999 48 
2'441 41 

- - givaı Belediyesi 
2027 46 Samsun Valiliti 

Tokat Nafıa Müd. 

• 
24 75 Maliye Vekaleti 

Ank. Lvz. SAK 
2692 23 Mardin Vilayeti 
3238 16 İst. Belediyesi 

22 50Süleymaniye Umumi Kütüphanesi 
Müd. 

5727 11 Çanak. Nafıa Müd. 
Tekat Nafıa Müd. 

188 11 Tophane Lvz. SAK 

Gfinfi Saa 

4-11-4litib. lay 
20· 10-41itib. tay 
17·11-41 15 -
17-11-41 15 -
10-lt·•H 14 -

5-11·41 
28-11-41 
18-11·41 

7-11·41 

15 -
10 -
15 -

11 -

20·11·41 15 -
17·11·41 15 
10-11·41 15 

istekliler 2490 sayılı kanunun bükümleri dairesinde İcab eden ",~: 
sikalarile birlikte teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evl/e 

1 

ne kadar ihale Kemisyonuoa teslım edeceklerdir. 

Bu hususa aid proie ve keşifleri i'Örmek istiycnl~riıı f okat Nıfı• 
dairesine müracaatleri iian oluııur. 

SUleymanlye Umumi KUtUbhanesl MiJdUrlU§Und•,, 

7.11.941 tarihine muıa.:iıf euau g-ünıi sut 11 on birJe lstacıblll 
Yükselt Mektebler Mutıaıebecilil(ıod" EKsıltmd Ko .ııısyoau oda9ıııd• 
300 lira keşıf bedelile Atıf E.feıadı kütubhaneııi taınır.Alı ıc:apah ıneklılP 
usuliyle ekıiltmeye itoııuiınu~tur. M:.ıuvele, eksiltm~ nafıa i~leri ico~l 
hususi ve fenni şartnameleri proje keşıf tıula,asile bııua miitefcrrı J~· 
ter evrak .:iüleyınanıye kütübb1Jeı;inue i'Örüıe.:"'ktır. Muvakltat teıııı· 
nat akçesi 'l.l.,l !ıraJar. ı,e gclenlerın e.1 az bır taantııiJ .h ;l)l) tır•· 
bit bu işe benzer iş y.ıt> tığuıa dair ıd.ıreleruıd,,n alınış olJııtı.ı v~sj((ıı· 
lara istinadeo lstaobul Vuayetine miır..tca.ıtle ekiilt ıne tarınındell S 

E4ektrlk Havagaz ... Kalorller (Te•l•ab ve Malze"'eal) 
• i'Ün ev'l'ei alınmış ebıiyet ve 1941 yalına aid fıcaret Odası vesika!•· 

rile relmeleri. 

Elektrik malzemesi: 41 kalem (temd.) paz. 
Kalorifer tesisatı tamiri 

Menaucat. Elbise, Kundura Çam•t1r. •· •· 

Harici i'Ömlelc maa kıravat: 2000 ad.- mintan: 2000 pas. 

adet 
Er kundurası tamiri: 30000 çift • 

Kullanılmış ve köhne elbise, şapka ve tozlukların 
kabili istimal bir hale konması için tamiri 

Siyah sabunlu kösele: 7 5 t • siyah vaketa: 200 le. - kapalı z. 
karaman meşini: 1000 ad. 

'Yemeni: 2000 çift > 
E.lbi•elik kumaş: 167.5 m.- paltoluk kumaş: 160.80 m. aç. ekı. 
Kundura: 4000 çift (Şart. 195 kr.) 
P~nçelik kösele: 20 t. 

paz. 
paz. 

fl,atbaa ı,ıerl Kırtaalre - Yazıhane L•v• zımı 

Muhtelif cios defterlerin b.sılmaaı ve cıltlegmasi 

Kere ate, Tahta ve saire 
Biçilmiş kereste: 1088 m3 

Hakllrat, Bo,altma, YUkletme 

kapalı 11. 

Kok kömürü nakli: 70 t. 1-aç. eııı.s, 

Kereste nakli Boludan-Adapazan istasyonuna: 3150 kapalı z. 
m3 (tart. 174 kr.) 

Kereale nakli: 5000 m3 pas. 

rt.ahnakat, Benzin, Mekine r•ller• w. •· 

Odun: 2001 t. kapah z. 
Güreen odunu: 33.5 t.·yatlı çıra: 445 k. (tomd.) 

v;Oteferrlk 

Çelik nil 150 m/m: 5 t. 
Marsilya tipi kiremit: 38000 ad. aç. eks. 
Torna tezıihı: 2 ad.-fireze tezeihı: 1 ad. paz. 
Boru, maıa, soba tahtası v. ı. paz. 
Beyaz saç boru; 1500 ad.·diraek: 310 ad.-kürelc: 101 • 

ad.-maşa: 101 ad.-soba tahtaıı: 50 ad.-kiG'lür 
kovası: 50 ad. 

Asfalt lak: 3 t. paz. 
Madeni eıya paz. 

Buz mıhı: 2.000.000 ad. 
Avcı borusu: 5o0 ad. 

150 ad. 

Nalbant takımı: 40 ad. (temd.) 

Erzak. Zahire, Et,· Sebze, "·•· 

Balyalı le. ot: 1000 t. 
Ot, saman, k. ıo~an ve patatea 
Koyun eti: 40 t. 

,. 
,. 

• 
> 

J 

paz. 
paz. 

Limoo tuzu: 10 k .- ıoda: 1 t.- kuru erik: 1 t.· kuru paz. 
kay11. 1 t. 

K. ot: 4LO t. (temd) 
K. f.sulye: 120 t, 

l 
Bulıur: 80 t. 
K. faaulye: 120 t. 
Pirine: 60 t. 
Sabun: 40 t. 
Sadeyat: '40 t. 
Buliur 255 t. 
Koru so2'an: 43.7 t . 
Donıatea ezmesi; ~ t.-kumızı biber: 1 t. 
Lahana: 9 t. 

> 12 t. 
,. 10 t. 
• ı.5 t. 

500 le. 

paz. 
, 

• 
> 

• 
> 

paz. 
kapalı z. 
paz. 

• 

> 

> 

• 
Sıiar eti: 67.5 t.- fasulye: 15 t .· mercimek : 15 t.· aç. eki. 

nohut: 15 t.- bulırur: 35 t.- IOR°BD: 14 t.- salça: 
2.5 t.· ıcda: 2 t.· patates : 10 t. • zeytia yat: 
1.5 t.- tahin: 2.~ t.· pekmez : 4 t.• tahin helva· 
ıi: 2 t.- le. üzüm 2 t.-

Muhtelit erzak (lemd). 
Sadeyat 7.2 t. aç. eks-
Praaa: 9 t. paı. 

il 1 'l t. ' 
> 10 t. • 
• 1.5 t. , , 

• ~00 k. • 

14473 50 
750 50 

11200-

10000 -

38425 -

çifti 3 -

çifti 9 15 
90000 -

998 -

m3 16 50 

m3 11 

2171 78 M. M. Vekaleti SAK 
56 45 Maliye Vekileti 

1680 - M. M. V. SAK 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

> 

19-11-41 11 
10-11-41 1) 

8-11-41 10 30 

8-11-41 11 

288') - İzmir Silah f 3l,rikası Mü~. v• L.•. 20-1 t-41 14 
Ask, Fabrikaları 

450 - lsı. Sıhhi Müesseseler SAK 12-11-41 15 
89 70 Yüksek Mühendis Mektebi SAK 19-11-41 14 

5850 - Marmara Ussü Bahrı Komut. SAK lzmit 6-11-41 14 -
5150 - Diyarbakır Ask. SAK 6-11.ıU 10 -

• 

74 85 {st. Orman Mild. 18-11-41 1) -

1346 50 Babaeski Aslc. SAK 7-11-41 16 -

Tophane Lvz. SAK. 12-11-41 14 30 
2598 75 Ask. Fabrikalar U. Mttd. SAK Ank. 18-11-41• 15 

latanbul Levazım Amirligi Satrnalma K.>mjsr~ıund•": 
Tophanede Saraçevi kan dura kısmı tamir ettirilecektir. ı'uarlıkl• 

eksiltmesi 10.11.941 pazartesi 2'Üniı ıaat 15 de Tophanede Levaıııı> 
Amirli2'i Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Keşif bedeli 2441 lira 41 kuruştur. lık teminata UB lira Jl kil. 
ruştur. 

İsteklilerin ihale i'ilnünden ilç güo evvel İstanbul Koaıutanhıı şo· 
be 9 dao bir ehliyet ve,ıkası almaları şarttır. Keşif ve şartnaaaesı 
Ko. da i'Öriilür. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarT aıat, Hastahane Lvz. 

D. D. Yollar1 ve L manlar jşıetma U mU.;UJ ıliljUndııt: . . 
Muhıuuıneo beJelı Jlvl.I lıra olan ınuhtt!ilif aumaraluda 5000 kil' 

tu eczaoe kaşesı .ı./.ll..194 ... Pazartesi i'İİDl.İ saat 14 oo dorte Haydar· 
paşaaa Gar .1>ınaaı <.iatııhndek.ı komısyon tarafından açık eksıltıne u· 
suuy.ıe sann .uıııacaktır. 

tiu lfc iİiwcK tliLıyeıılerııı 1.Cil. lırı& :>O kuruşluk. muvakkat teıııi· 
nat ve kauunı.ın lı&yııı eLÜğı vı.:saıkle birhkle eksıhme ıcüaü ıaatiııe 
kadar ltomiıyoua mürı&caat1arı lazımdır. 

Bu ışe ait şartııaıneler kowısyoıııJ.&ıı pıteAHL alar..tk Jaı?ıtıl.ıu~ta• 
dar. 

18500 - Çanak. Aık. SAK 10-11-41 15 

33165 -
954 62 

3890 -

3600 -
33349 50 
47909 -

beh. 15 -

beh. 25 -

it. o 05 50 

22000 -

'22000 -
36000 -
:t4000 -
36000 -
27000 -
28000 -
48o00 -
51000 -
4370 -

k 1 :tO 

--

2408 - Mufla Aık. SAK 
71 60 Ankara Belediyesi 

20-11.41 l(i -

4-11-41 10 30 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer ( r esısat ve M~z.J 

637 - İst. Hava Mıntıka Depo Amir. 
291 75 D. D. Yolları 7ci İşletme Afyon 

3019 65 Beniz Ln. SAK 
Ankara Lvz. SAK 
1210 Aıkeri Poıta 

• 
13-11-941 
19-11-41 

6·11-41 
3-11·41 
6·11-41 

540 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Aok, 
5003 - Univenite A. E. P. Kom. 

12-11-41 
8-11-41 
8-11-41 

ll·ll-41 
11-11·41 

8·11-41 

7187 11 > 

562 50 

3300 -

1309 -
~700 -
1800 -
2700 -
2025 -
2100 -
3600 -
3800 -
327 75 

102 50 
136 80 
114 -

17 10 
s 70 

107 33 
143 10 
119 2~ 
17 88 
s 96 

Tophane Lvz. SAK 

• 
Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Ask. SAK 
> 

Hadımköy Ask. SAK 
Çatalça Aık, SAK 
lst. Komut. SAK Fındaklı 
Ank. Lvz. SAK 

Merzifon Ask. SAK 
O. J3ayazit Ask. SAK 

> 

• 
• 
• 

Ank. Lvz. SAK 
Giresun Aık. SAK 
Ayaza~ada Aılt. SAK 

,. 
,. 

• 
> 

Malatya Bez ve iplik Fabrikaları 
T. A. Ş. 

Erçiş Jandarma Okulu SAK 
> 

Ayaıatııda Aık. SAK 
• 
> 

• 
> 

7·11·41 

4 ve 6-11·41 
3-11·41 
5-11-41 
5-11-41 

24-11·41 
10·11-41 
10-11-41 
lO·ll·:U 
10-11·41 
10·11-41 
10-11·41 
6·11-41 
4-11-41 
5-11-41 
5-11-41 
5·11·41 
5-11·41 
5·11-41 
5-11-41 

17·11-41 

7-11-41 
15·11-41 

5. 11-41 
5-11·41 
5-11·41 
S.11-41 
5·11·41 

l1 -
10 -
15 -
15 30 
14 -

14 30 

10 -
11 -
15 -
14-
11 30 

11 -

14 -
15 -
15 -
14 -

15 -
10 -
9-

10 -
9 30 

15 -
14 -
10 -
14 -
14 30 
14 30 
14 30 
14 30 
14 30 

14 30' 
15 -' 

latanbut Hava Mmtaka Depo lmlrllğlnden: 

90 kalem 28 ve )0 beyıilik deoiz Dizel marka trakiör yede" 
malzemesi satın ahnacaklır. 

4:>:l liralık kati teminatınan Bakırköy malmüdürlüğüne yatırılarak 
makbuz ıle birlıkte lJ.11.941 perşembe günü aaat 11.JO da Yeşilk~Y 

Ha va mıntaka depo amarli2i satıoaıwa ksınısyoııum1a bulunm•ları. 

• ez n• 1 at met- e • ! 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

GUmrUkler Muhafaza Genel Komutanhk l•tanbul 
Satmalma l\omisyonundan: 

Cins ve miktar Muhammeo He. lık te Eksiltme fÜD ve ıııtİ 
Lira Kr. Lira Lr. 

721 çilt fotin 7029 75 527 :l4 18.2. teşrin.~41 salı i'Ünü saat 15 
6 

303 çift çizme 5151 UO 386 33 18.1. teşrim. 941 sah günü saat 1 
Yukarda yazılı iki kalem melbusat hizalanndaki gün ve saatlerde 

kap alı zarf ile altnaca~tır. Nümuııe ve şartııameieri komisyonda her 

i'Ün 2örulebilir. 
İstekhlerin ılk teminat ve kanuni vesik.alariyle beraber ekıiltaıe 

saatinden nibayet bir saat evveline kadar Galata Mumhane caddesi 
54 numaralı dairedeki satınalma komisyonuna vermeleri. 

=- , , - ·--- -~ ez * a 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları 

LUleburgaz Askeri Satın Alma Komlayouundan 

Komiıyonbnda meucut evsaf dahilinde ve ırösterilecek mahallere 
tealim şartile ve ayrı ayrı pazarlıkla 600 ton odun satın alınacaktır· 
Pazarh2'a 12.11.941 çarşamba i'Üoü saal lo da yapılacaktır. lıteklile· 
rin ayni rün ve saatte teminatlarile birlikte L. burraz as, ut. al· 
ltomisyonana muracaalları ilan olunur. 

* * * Komisyonunda mevcut evsaf dahilinde pazarhkla eksiltaıeJ' 
27.10.941 pazartesi fÜDÜ yapılacağı ilin edilen 900 ton odunun 4()() 
tonuna talip zuhur etmediğinden tt.krar münakasaya konulmuştur· 
Mahıılli leslimleri komisyonda bildirilecektir. Milnakasa 12.l 1.941 
perşembe i'Ünil saat 11 de yadıl.ıcaktır. isteklilerin mezkur eiln ve 
saatte teminatı ile birlikte Lilleburiaz :ıat. al. ko, muracaatlan ilirı 
olunur. 

8oiay1r Askeri Salınalma Komiayonundan : 
13 -, . 
l3 _ i Bolayır iıkeleıi, Doğan Arsal ciftliği kar11sında sam~n iıkele•lı 
14 30 kavak iıkcleıi, veya bakla burnu iskeleııiue teslim şartile 1000 toıt 
H 30 meşe odunu pazarlıkla satın alınac•ktır. lhale~i 5.11.941 çarşaoı~• 
H 30. g-üuü saat 16 da tlolayar civarında 700 ukeri posta satıoalma tcoaıı~ 
14 30 yoııunda yapalacaktır. Taliplerin belli vakitte lu,miıyonı iolaıelerı' 
14 30 l\uleden ıonra ytbde 15 toıııiııat alınacaktır. 



MONAICASA GAZ!n:sı 

paı:. k. o 18 135 lst. Komutanlııtı SAK Fındıklı 5-11-41 11 -

.. > o 45 Harbiyrde Yedek Subay Okulunda 6-11-41 l l 
A~lc. SAK 

. 60 
~ o t. , > o 04 7-11-41 10 

Ilı 19 t 
: 60 t. . 

> o 51 c 7-11-41 11 3'.l 
> o 45 ,. 7-11-4 ı 14 -.. 

'li: 75 t. ) 36000 - 5400 - Çanak. Asit. SAK 5-11-41 14 -

(a Müzayedeler 
direk 
~rtıte 

aç . art. 
paz. 

Ankara Beledlyesln c.en: 
ı d· • ·o k ·ı · k .. •ye ıhtiyacı için alınacak olan 33,:> ton eşı mış uru gur-
~ u ı le 445 kilo yağlt çırayı istekli çıkmadığından eksiltm ·si 
llzatılmıştır. 
a.ıınıen bed,. li 9.)4 lira 62 kuruıtur. 
•Qatı 71 li ra 60 kuruştur. 

1 
l tııtsi g örmek istiyenlerin her gün encüınen kalemine ve is

(~ de 4.11.941 salı günü saat 10,30 da Belediye daire5İn le 
ıl encümene müracaattan. 

~"1 .. tila A ır. keri Satmalma Komisyonundan : 

l ten odun kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin be-
6'165 lira ilk: teminatı 2408 liradir. lhaleı.i 20.11.941 gunu 
, <lt Muğtada ask.eri satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ta-
• tınuui veı.ilrnlarile teklif mektuplarını ihale ~aatınden bır 

"tl k • l . 
Omısyoua verme erı. 

- .. 

'-I Levazım Amirliği Satan Alma Komisyonundan 

'İıı b d e 30 kuruş tahmin edılen 10.000 adet bakır su ar a~ı 
11

' Pıızarlılda eksiltmesi 6.11.941 perşembe günü sııat 15 te 
~c Lv. anıirıiği .11atınalı.oa kowısyoııuoda yapılacaktır. lııc te· 

::ı lıradır. Numunesi komisyonda görıiliir. 

1 l•vazım Amirliği Satlnalma Komisyonundan: 

JJo ııdet soba borusu ve 8000 adet dinek yaptırmak üze· 
"~ •hnııcııktır. Pazarlıkla ek!!ıltmesı ) . 11 .941 çarşamba ıü
~.30 da T ophanede Lv. amirli2inden :ııatıualma komisyonun· 

, ~lttır. lsteklılerin teklıf edecekıeıı uumune v e teminatlari-
'~ıtt l . e koUlı:.yona ~elwe erı . 

~ 
'-1 Lv. Armrligi Saatıntl ima Komisyonundan : 
'11tc:iı 600 gramdan aşağı olmamak ,artıle 4U bin adet bal· 
~~'11.tır. Pazar.ıkla ekı.ıllaıe:.ı 7.ll.9H cuwa güou ııaat 
"0ıı .. tıcde Lv. awuh~ı ~atrnalma ko.mıs)onuuda yapılacQ"-· 

bccıelı 31) bın lıra ılk temınatı '.l8)U hı adır. Numunesı 
"o' üıür. isteklıleı in 1.ıelli sa al te koınısyoııa ıelwelerı. 

\, 
t1 Fabr•kalar Umum Müdür.Uğü Merkez 

Satınalma Komisyonundan: 
\ teıi eıı bedt:lı 4!>!>30 ııra olan 860U auel başlık ile 7420 
'•~eri fabrikalar umum müdurliığu merkez )alınalma komis· 

't'\r(ll.9411 çaışau.ba günu 5aat 14 de pı.zarlıkla ihale edile· 
111'1lıc 2 ı iı:t 2ö lı.uru~tur. Kati le11Jıııal 6863 liradıı. 

\11, 
4 l l" vazım Satınalma Komisyonundan: 

1 tdılerı bedeli 20131 lira olan il..ı adet torna tezgahı ile 
t~ tezgahının 6 .ll.941 perşembe gunu saıat 1.) de Kasım· 

1\ Deniz l.ev az.ım .Sa. Al. Ko. da pazar lıtı yapılacak· 

~~~nltı 3ulY.65 lıra olup şarloamesi her ıuu iş saati da· 
1 konuı;yocdan bedebız alınabılır. 

tıtı . 
t~. ~'i90 uyılı kanunun ı~trdıgi vesaıkle beılı giın ve ia· 

~tı:ı '~ 
~oınıı.yona muracaalları llan olunur. 

~"' ~ Hava Mıntaka Depo Amirllilnden 

•ııı11~0 rn/m çelik mil alınacaktır. 
llııtı olan 6;)7 lıranın Balı.ırlı.öy ~aln;iıdütiiı~üne yatırı· 

ı, ~ •lı: biılıkte 13.ll.941 perşembe ıüoü saat 11 de Ye· 
~t epo Amirlıiı .Sahoalma komisyonunda bulunması. 

J rtlrııırnesini almak istiyenler tatil günleri hariç her 
l~I\ 17 ye kadar Yeşilköy Hava Mıntaka Depo Amirli· 
lrı. 

il 
tııı -.. ArnirllAi Satlnalma Komisy<.>nundan : 
\ 1 'ıict buz mıhı llhnacaktar. Pazarlıkla eksıitmesi 11. l 1.41 

'ı- l5 <le Topbanede lst. Lv. Amirliği satın alma komis· 
>, Cııktır. Nümunui komisyonda görülür. Taliplerin tekhf 

l Ütcrınden ilk teminatlariyle belli vakitte komisyona 

lçel Defterdarlığı 15-11-41 11 
Zonguldak Efes Banka Müd. 

- mn 

* * * Beheri ne 15 lira tahmin edilen 500 adt'!t avcı borusu alına· 
caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 11.11.941 Salı günü saat 14 de Topha· 
nede Lv. Amirliği satın alma komisyonundan yapılacaktır. Taliplerin 
belli ukitte ilk teminatı olan So'l lira 50 kuru~la komiıy<>nuna gel
aıel4rİr 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUIU Merkez 
Satinalma Komisyonundan : 

Tahmin edibn bedeli 3600 lira olan 3UOO Kg. aafalt lak Askeri 
Fc.brikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komiıyonunca 
12.11.1941 çarşamba günü saat 14.:30 da pazaahkla ihale edilecektir. 

~artname parasızdır. Kati temiııat 540 liradır. 

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 

Yaptırıl cak iş Muhammen bedeli Teminatı Saati 
Madeni eşya 33349,50 Lira 5003 Lira 10 

' ' 47909 Lira 7187 Lira 11 

Tıp fakülteıi birinC"i cerrahi kliniğine yaptırılacak madeni eşya 
8. l 1.941 cumartesi günü rektörlükte ayrı ayn pazarlıkla ihale edile· 
cektir. İsteklilerin teminat makbuzları ve Tıcaret oda:ıı kiğıtlarile 
gelmeleri. 

lzmir Belediyesinden 
1.- Oıobüs ve tramvay idaresine 3 kalem yedek parça satın 

alınması, yazı işleri miıdürlüj'ündekı şarlııamesı veçhıyl~ açık eksılt
meye "-onulıuuştur. Muhawnıen bedeli 3100 lira muvakkat teminatı 
ı3l lira 50 kuruştur. Taliplerıu ttıminatı iş bank.ısına yatırarak ınak
buzlarıyle ihale tarıhı olan 14.11.9.U cuma güuü aut 16 da encüwe· 
ne ınuracaatlıı.rı. 

• * •"arşıyaka yaıuanlar ııu idaresinde mevcut ıu sayaçlarından 300-
700 adeduıin tamiri, fen işleri wıidürliığünd.::ki keşıf ve şartnamesi 

vech i ylı: açık ekııltmeye konulmuştur. Kcşit bedeıi 7UU lira muvak· 

kat tcmınatı 5:.:: ıira !>U kuruşl ur. Taliplerın leıoınatı iş bankasına 
yatırarak makbuzlarıyle ıbale ıarıbı Glan 14.ll.1Y41 cuma giınu saat 
16 da encümene müracaatları. 

Harbire • Yecaek Subay Okulu Aakort Satanalma 
l\omlsyonundan ; 

150 adet avcı borusu pazarlıkla satın alınacaktır. Husuıi şart· 

komisyonda görülebilir. Talipleı in teklıf edecekleri fiat üzerinden 
teminat alınacaktır. 

ihalesi 8.J.1.94 l cumarteıi günü ııaat 11,S de yapılacaktır. İs· 
teklılerin Harbiyede yedek subay okulunda aıkeri ı.ahnalma ko· 
wiıyonuna müracaatları. 

• • • 8. ıU.9-l ı ıcüııü ihalesi ilan edilen 40 adet nalbant takımına 
talip çıkmadıgınd.ın tekrar pa:ı:arhkla satın alın.acalttar. Beher 
nalbant takımının muhamwı:: n fiatı 25 liradır. Nalbant takımının 

nümünesiHarbiyede yedek suoay okulunda aıkeri satmalma komis
yenunda göriılebi!ir. 

İhalesi 7 .11.941 cuma a-ünü saat 11 de komiıyonda yapılacak
tır. Taliplerin Harbiyede yedek subay okulunda askeri aatınalma 
komisyonuna müracaatları. 

Devlet Demir Yollara işletme U. lderoainden : 

Aşağıda cinai, miktarı, muhammen bedel ile muvakkat teminatı 

yazılı malzeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Ebiltme 17.11. 
941 pazartesi günü saat 11 de .Sirkecide 9 işletme binasında A. E. 
komi'iyonu tarafından yapılacakıır. 

lııteklilerin muvakkat teminat ve kanuni vesaikile aynı gün ve sa· 
ate kadar komhyona müracaatları lazımdır. 

Şaıtnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkal Te. 

Pirinçli karo mozayık 
Pirinçli karo mozayık 

süpürıeliği 

15.0CO) 
3.000} 

..... 

Lira 
13'.lO 

Lira 
99 

3800 adet Marsilya tipi kiremit alınacaktır. Bak : Afyon 7 inci 
işletme müd. ilanlarına. 

l:.rzak, Zah1re, Et, Sebze v. s. 

Hadımköy Askeri Sellnalma Komisyonundan: 

1 lldacl Tetrla 1Ml 

üzü oe talip ç1lr.ınadığ'ından pazarlıkla münakasaya konmaıtur. leher 
kilosunun muhammen fiah 51 kuruştur. Evsaf ve hususi ıartları ke· 
miayoııda iÖrülebilir. ihalesi 7.11.941 cuma günü saat 11,30 da ya· 
pılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek Subay Okulunda askeri Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. 

lstanbul KOmutanhGı Satanalma Komisyonundan 
Yapılan eksiltmesinde talibi çıkmayan 40 ton keyun eti 5.11.941 

çarşamba günü saat 15 de pazarlıkla saha alınacaktır. Şartnamesi 
h~r zü n ko.nhyond:ı ı;örü!!bilir. 

Muhammen bedeli 22 bin lira olup kati teminatı 3300 liradır. lı
teklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda satınalma komiıyoauaa rel
meleri. 

• "'• Aşağıda cins ve mik.tarları yazılı 4 kalem yaş sebze 1 ikiaci 
te~rin 941 cuma ırünü hizalarında yazılı saatlerde paurhkla satın a
lınacaktır. 

Şarlnameleri her iİlll komiııyonda göıillebilir. 

f9teklileriu belli ıün ve saatlerde Fındıklıda ıahnalma lcomiıyo· 
nana gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Muh. be. Kati te. Paı:ahk umana 
• Kilo L. K. L. K. Saat Dakika 

Lahana 90,000 6300 945 00 10 da 
Pırasa 90,000 .)670 350 50 10 30 
Lahana 32,000 2400 360 00 11 de 
Pıra:ıa 32,000 2176 326 40 11 30 

Erc:lş Jandarma Okulu Satan Alına Komisyonundan: 

7208 kilo sadeyağ kapalı zarf usuliyle ytJniden eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli kilosu yuz yirmi kuruştıar. 15 ilc:inciteırin 

941 de saat 13 te ihalesi yapılacaktır. Taliplt-rin zamanında müraca• 
atları ilan olunur. 

•* • 27.10.941 de ihalesi mukarrer iken talip çıkmadıfındaa .ıı 
gün daha temdidine karar verilen aşaA-ıdaki cins ve miktarı yazılı oo 
bir kalem erzakın açık eksiltmenin eksiltme suretiyle 7 ikincıteırin 
941 de saat 13 te ihalesi yapılacag"ındao taliplerin vaktinde temiaat 
ınakbuzlariyle komisyonumuza muracaatları ilin olunur. 

Muhammen bedelleri kilo~u 2:> kuruştan 13500 kılo bulıur kilosu 
20 kur~tan '1000 kılo mercımek kilosu 30 kuruıtan HOO kilo nol:uıt 

1 kilosu 70 kuruştan 1500 kılo şeker kilosu 8 kuruştan 6100 kilo le.uru 
soğan kilosu 8 kuruştan 6000 kilo patateı kilosu 50 kuruıtan 54QQ 
kilo pirinç kilosu kırk kuruştan 2500 kilo kuru üzümltiloıu yüz yir· 
mi kuruştan J .lOU kılo zcytinyaiı kilosu altmıt kuruıtao 1800 kilo 
şehriye kilesu 60 kuruştan l:WO kilo ga:z:. 

MÜZAYEDELER 
Karasu KaymakamhQandea: 

Kaıasu kazaaınıo cafcriye köyünde bulunan ve eski Alman mil· 
lıendiıi Aleksman Ruğamaea ait olan fabrikanıo verıi borcundan do· 
layi 10.11.941 tarihide kaza tahiilat komisyonu tarafından ıatıhta çı 
karhlmış olup ve buna ait şerait aşaıuıla bildirilmiıtir. 

Lokomobilin kıymet 2000 liradır. 

(DEVAMl DOKD0NC0 SAYFADA) 

1210 Askeri posta ihtiyacı için 800 ayrıca 200 beyaz saç 
boru 310 dirsek llH kürek 101 maşa 50 soba tahtan 50 kömilr 
kovaaı pazarlıkla alınacaktır. Evsafı Satın Alma Komiıyonunda 

. görülebilır. Talıp olanlaııu pôy akçalarile 6.11.941 günü aaat 14 
de ıı:ez'..ür Komisyonda bulunmaları. 

··;0tv1tr oEMiRYaL·LARı VE LiMANLARı 
·• . . . . . . . 
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Muh3mmen bedeli 24.000 (Yirmidört bin) lira olan 30 ton pamuk 
yağı 1Z.l1.941 Çarşarnba günü saat 15 de kapalı za~f usulü ile An· 
kara' da İdare binası oda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1800 (Bin sekizyüz) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ıün 
saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para1ız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Hay· 
darpaşa'da T~jellüm ve Sevk Şefliiinden dağıtılacaktır. {9463) ı-4 

Afyon 7 inci İşletme Müdürlüğünden : 

1 - Muhammen bedeli 3890 lira olan üç bin tdedi Mahya n 
Otuz beş bin adedi düz olmak şartile Otuz sekiz bin adet Mauilya 
tipi kiremit 19.11.941 Çarşamba günü ıaat 10 da açık ekıiltme uıu· 
lile Afyonda 7 i11ci işletme Müdürlü~ü binasında satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ıirmek isteyenlerin 291 lira 75 kürotlak munkkat 
teminat ve mahsus kanunda tayin edilen evraklarla birlikte yııkarıda 
bildirilen gün ve saatte Komisyon Reiılitioe müracaatları lbımchr. 

3 - Şartnameler Afyonda 7 inci işletme Komisyonunda paranı 

"'~ 'ıltt •:tı"' AmlrtlAi Satınalma Komisyonundan : 
ltl:ııb:akır yemek tabağı ahncaktır. Pazarlıklı& ek~iln:1e~i 
\ 11 • l!\İnü uat 15.15. te Tophanede levazım amırlı

45 şer tonluk partiler halinde 1000 ton balyeli kuru ot pazarlık· 
la aatın alınacaktır. Kilosunun tahmio Dedeli 5.5 kurut ve her par
tinin kat'i temin atı 3J 1 liradır. Pazarlıkları 4 ve 6.11-941 günleri 
saat 14 de Hadımköyde askeri satıoalma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

olarak verilir. {9487) 

z ETE F 

~ ~~;~Yocı unda yapılacaktır. l,.t"klile riıı uüınone ve kaıi 
1 Vakitte komisyona ırelmeleri. 

Harbiyede Yedek Subay Okulu Askeri Saltnalma 

Koml•r•nundan t 

-Kapalı zarf ı.ısulile W.10.941 ıüııü ibaleıi ilin edilen 19 ton kuru• 

imtiyaz Sahibi ve Yası lıleri Direktörü: lSMAlL GlRIT 

Buıldıt• ,.,. "llllaak•- llata...," lıtUb•I 


