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Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi . "'' Harbiye Yedek Subay Oku•unda A •kert Satın•1 

Komisyonundan i 

b
. tifl t 

~amatya sulu manastır ordu anbarıııda toplanmış otuz ın 10 

Cloal Şekli Mubam. bed. Teminat \füracaat yeri Günü Saa 
kundurası tamir ettirilınelt üzere pazarlıkla münakasaya kooııı:: .. 
Nümuneleri yoklama komisyoAda ve hususi şartları satınalaıa ted' 
yonunda görülebilir. Taliplerin teklif edecekleri fiat üzerinden ~ 
nat alınacaktır. lbalesi 8.11.941 cumarte:.i günü sa:ıt 10 da 1' ı,_ 
caktır. isteklilerin Hurbiyede Yedek Subay okulunda askeri satıP• 
komisyonuna müucaatları . 

A) Münakasalar 
lntaat, Tamirat, Nafıa ••l•rl, Malzeme, Harita 

Tarsus hükOmet Konatı ile.mali inı 
Belediye itinası temel ve 1 ci kat in1 (temd) 
Jandarma karakol binası tamiri 

aQ. eks. 

aç elcs. 

2999 76 
3100 35 
1064 40 

Etektrlk Havagaz.-Kalorller (Tealaatt ve Mab:ernesl) 

Dıyarbakırda elektrik tesisatı iıi kapalı z. 
Fenerbahçe aktarma ambarının elektrik tesisah yapt pu. 
Elektrik malzemesi 54 kaiem • 

ll1ensucat1 Elblae, Ku~dura Çam••"• •· •· 
Keçe çir:me 500 çift 
Palto. 38 ad 

Kereste, Tahta ve saire 

aç elcs. 
.. 

Okluk fÜrfen 15 m3 - fırınlı ıürgen: 90 m3 - çam paz. 
tahtası: 20 m3 

Ceviz tomrutu 2000-JOQO m3 (şar . 810 k.) paz. 

Nakliyat, Bo,altma, YUkletme 

Eşya nakli: 3500 t. a4; ekcs. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•ll•r• "· • · 
Odun: 292104 k. 
Me~e kömürü: 20 t. 
Odun: 100 t. 
Meşe odunu: 1000 t. 
Odun: 340 t. (temd.) 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun 
Odun: 90 t. 
Meşe odunu: 900 t. 

Meıe oduuu: 700 t. 

MUteferrlk 

Bayrak direti: 8 ad. 
Malzemei tanzifiye temizlik i~le,i ıçın: 18 kal,m 
Çadır kolan şeridi: 200.000 m. (müteahhit nam ve 

hesabına) 

Heli tamıri ıçin malzeme 
Soba u soba malzemesi 
.C.yüpte Babarİylde bulunan ambarın dahili yanrın 

tesisatı 

Dökme soba büyült: 70 ad· küçük: 2~ ad· saç boru: 
1600 ad· alafransra dırsek: 350 ad· alaturka dir
sek: 50 ad· aoba kürefi: 50 ad· soba tahtası 50 
ad· saç manral 50 ad. 

Erzak, Zahlre,. Et, Sebze, v.a. 

kapalı z. 
paz. 

paı: . 
.. 
.. 
.• 
,. 
> 

> 

kapalı z. 

> 

aç. eks. 

paz. 

paz. 
aç. ekı. 
paz. 

Salça: 876 it.- kırmızı biber: 94 k.- patateı: 10 t.· aç. eks. 
ıo2an: 15020 k. 

Arpa: 5103 k.- aaman: 2916 k.· k. ot: 4}74 k. 

17113 78 • 
1999 JO 

21321 75 

3500 -
1140 -

m3 54 -

k. o 06 20 
k. o 01 75 

5000 -

2025 -
36000 -

35000 -

1220 -
4275 -
m. O 17 50 

1500 -
1484 75 
3337 90 

Kuru tofan: 437 t. 
Kuru sotan: 40 t. 
S•deyaa-ı: 7151 k. 

lıtapah z. K. O 10 

Buliur: 10218 le.· pirinç: 2737 it.• ytşil mercimek : 

paz. 
kapalı z. 

• 
6147 k.·k.faıulye:4017k.-nobut:6622 k.·makarna:3980k. 

Zeytin yatı: 2.1 t.· zeytin tanesi: 800 k.· sabun : kapalı z. 
216.) " - tuz:· 528) k.- toz ıeker: 3984 k.- kuru 
üzüm: 2760 k. 

Sadeyaaı· 116840 k. 

Erzak 7 aylık (temd.) 
K. ot: 30 t. 
Koyun et\ 

.u~~ erzak 
Yat ıebye: 22 kaleın 
~uru erzak 
Sadeyafı, tereyafı aabun ve soda 
Fabrıka unu; 559 t. 
Fabrika unu: 453 t. 
Sadeyatı 

J5.. ot 
,. 
> 
( 
> 

Lahana: 39 t. 

Prasu 54.6 tı 

Sadeyafı: 10 t •. 

Sadeya2ı 14 
Sadeyarı 14 
Sade yatı 14 t, 
Sadeyatı 
Nohut: 60 t •. 

> 20 t . 

Sıfır eti: 102 t~ 
Sadeyaf1: 15 t •. 
Kuru erzak 
Ya~ sebze 
Beyaz karaman efo 2 t. 
Sadeyafı: 1.5 t. 

• 

(B JI, üznyedeler 
Katır ve benir 

kapalı z. 

pu. 
aç. ekı. 
aç. eks-

> 

> 

kapalı z. 

• 
pn. 

" 
> 

• 
> 

kapalı z. 

paz. 
.. 
> 

> 

paz. 

• 
• 

aç. eks. 
> 

> 

> 

K. O 06 40 
K. 1 75 

186944 -

1950 -
48UO -
4046 -

875 50 
1809 80 
2608 -

114595 -
92865 -

2398 50 

4333 32 

le o 21 so 
k o 21 50 

30600 -
k 1 75 

3226 75 
418 75 

1400 -
lb12 ~o 

225 - Tarsus Nafıa Müd. 
Kırka~aç Belediyesi 
Eyüp Kazası J. BI. Komut. 

1283 54 M. M. Vekileti SAK 
150 Tophıne Lvz. SAK 

3198 28 M. M. V. Hava SAK 

J 8-11-41 
7-11-41 
7-11-41 

20-11-41 
7-11-4 ı 

t3-l 1-·H 

15 -
15 -
14 -

11 30 
15 -
11 -

ıli 
• * • E,lcileriu tamiri ve kabil idif an bir hale konması nıakfl 1' 

Samatya. anbarında toplanan aşa~ıda cins ve mıktarı ile d.uruoııı,d 
zılı mclbusattan mümkün oldu~u kadar tamir edilmiş hale ıfr1f 

1
, 

mele ve azami on bin lira İÇİnd~ olmnk Üz· re ID Ünakasaya koodlıl~ 
Hususi ş1rtlar komhyond, görülebilir. Taliplerin teklif edece ,,ı 
fiat üz.erine teminat alınacaktır. ihalesi 8.11.9~1 c ımartesi gfioa 1 ,ı 
11 de yapılacaktır. isteklilerin H:ırbiy.:dd Subay olrnluııdıı s 1 ıı111 

komisyuna müra<'&atları. 

262 50 O. O. Yol. 7ci işlet. Mild. Afyon 
85 50 lst. Belediyesi 

5-11-41 15 -
Kullanılmış 

adet 

657 - lzmir Silah Fabrikası SAK 

19-11-41 14 - Kışlık ceket 

Kışlık pantalon 

17•11.41 H _ Kışlık şapka 

960 
306 
273 

18700 - Ask. Fabrikalar U. Mild. SAK Ank. 11-11-41 
• 

102 50 inhisarlar Adana Tütün Fabrikası 15-11-41 

Kışlık tozluk 
15 - 1 Yazlı le caket 

• Yazlık pantalon 

9-
Yazlık şapka 

dolak 

265 
1033 

506 
604 
609 

449 11 lıt. Jandarma SAK 
180 - Hadımköy Ask. SAK 

20-11-41 15 -
5. ve 7-11-41 14 - As. Fab. lzmi" Si. Fb. Sa. Al. Ko. Rs. den: . . -260 - • 

Bolayir Ask. SAK 
382 50 Milis Ask. SAK 
375 - Hoşdero Ask. SAK 
~75 -
375 -
375 -
151 -

2700 -

2625 -

.. 
• 
> 

Çorlu Ask. SAK 
Van Ask. SAK 

91 50 htanbul Belediye!li 
320 63 , 
265 - Tophane Lvz. SAK 

22§ -
111 36 
250 35 

Samsun Ask. SAK 
lstanbul Belediyesi 
Tobane. Lvz. SA.K 

5. ve 7-11-41 
5-11-41 
5-11-41 
7-11-41 
7-11-41 
8·11-41 
8-11-41 
4-11-41 

26-11-41 
25-11-41 

19-11·41 
19·11·41 
11-11·41 

8-11-41 
15-11-41 
10-11-41 

Y e4ilköyde Raif Paf& Köıkündeki 
Ask. SAK 

lı-11-41 

14 -
16 -
15 -

14 30 
16 -
16 -

14 -
14 -
15 30 

10 30 
14 

ihtiyaca binaen aşa~ıda cins ve miktarları yazılı 38 ı25 lır• ,.. • lı.,,.. 

hammen bedell.i 3 kalem malzeme ayrı ayrı veya tamamı kapa 
usuliyle münakasaya lconulı:nuştur. ,ı• 

Satın alınacak malzemelere ait şartname mesai günleri içinde. f 
8 dm 16 ya kadar Tophanede askeri fabrikalar satınalına koııı•f 
nunda görülebilir. . ~ı 

Münakasa '20.11.941 perşembe günü uat ıaat 14 de lzınırde 
kapınarda silah fabrikasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır• e' 

istekli olanlar yüzde 7,5 niıbetinde 2882 liralık muvaıtkat 1 f 
aatlarını emvale yahrarak alacakları makbuzlarile birlikte 2490 ~~ıır 
kanunun 32 inci maddesi mucibince tanzim edecekleri teklif 11111 ,Or' 
larını ve belli kanunun bu hususa ait 2, 3 üncü maddelerinde . d' 
İcab edf'n vesaiki hımilen muayyen olan günde münakasa saat•~ fi 
bir saat evvelin~ kadar İzmirde Hal kapın arda silah f abrilcasıııdıkl 
tın alma komisyonuna makbuz mukabili t"slim elmeleı i. 

Cinsi Miktarı 

Muh. be. 
lira 

·~· °'o 7
1
5 te0l1 

lir• __ ,,, 
15 30 ' Siyah aabunlu kösele 

Siyah vaketa 
14 - Karıman me,ini 

7500 kg. 
200 kg. 

1000 aded 

35625 
1000 
1800 

Yekıln 38425 

242 93 lıt. Jandarma SAK 20·11-41 10 - YUkaek MUhen dla Mektebi Satınalma 
Komisyonundan 

264 62 
327 75 
360 -
~38 57 
855 97 

> 20-11-41 16 - Metresi Fiatı İlk Eksiltmenin si 
Giresun Ask. SAK 
Hadıroköy Ask. SAK 
lıt. Jandarma SAK 

24-11-41 14 - teminatı 
6·11·41 14 - f Elbi1e kumaş 167,5 349 89. ' 0 

Şl'lkli Tarihi 14 

19-11-41 11 Paltoluk > 160,80 380 

19·11·41 14 Mektebimiz müdahdemini için ~lınacılc kumaşların miktarı, ~1, 
açık 19. 11.941 

• 

541 58 > 
eksiltmenin tarihi yukarıda gösterilmiştir . Fa:ıla mılümat için ııııı 

19-11-41 16 - müdüriyetine müracaat. 

14020 80 Kırklareli Ask. SAK ile Anlt. ve lst. 28-11-41 15 

364 36 
293 -
360 -
303 45 

65 66 
135 74 
195 60 

8595 -
6965 -
375 -
375 -
375 -
375 -
375 -
375 -

- -

Lvz. Am. 
Antakya Maarif Miid. 
Samsun Ask. SAK 

> 

lst. Belediyesi 

• 
• 

Van Ask. SAK 
• 

Hoşderc Ask. SAK 
.. 
> 

• 
> 

> 
Yeşilköyde Raif paşa K6şkundeld 

Aak. SAK 

• 
lst. Ayazafdaki Ask. SAK 

• 
• 
• 
> 

5·11-41 
10-11-41 
13-11-41 
14-11·41 
14·11·41 
14-11-41 
14-11-41 
20-11-41 
21-11-41 

4-11-41 
5-11-41 
5-11-41 
6-11-41 
6-11-41 

10-11-41 
19·11-41 

19-11-41 
7-11-41 
7-11-41 
7-11-41 
7-11-41 
7-11-•H 

1935 - Marmara Ussü Babrı Komut. SAK İzmit 7-11-41 
645 - • ' • 7-11·41 

2495 - Miliı Ask. SAK 15-11-41 
3937 50 Tophane Lvz. SAK. 7-11·41 

242 - lst, Belediyesi 19-11-41 
31 41 > 19-11-41 

105 - 14·11-41 
120 94 > 14-11-41 

- - Topkapı Maltepeai Ask. SAK l'l · ll -11 

15 
15 -

15 -1 
14 -

1 
14 -, 
14 -, 
14 -
16 -
16 -

Erzurum Askeri Satınalma Komisyonundan: ~ 
o• 

Beher çifti 923 kuruştan 3466 çift fotiıı puarlıkla salın alııı• ~ 
tır. Pazarlığı 7.11.9-H cuma güııil uat 16 da Erzurum Sa. Al· 1

1
,1 

da yapılacaktır. Muhammen bedeli 31992 lira kati ttminat 4800 ıı 
dır. Fotinlere ait evsaf ve şartname Ko. da görülür. lstek\ileriıı 
minat makbuzlariyle Ko. na müracaatlari. 

"'~ Kapalı :ı:arfla münakasaya konulan 20 ton pençelik köseleye ,-ı 
tinde istekli çıkmadığından bir ay zarfında pazarlık suretiyle 

O.Bakır Ask. Satm Alma Komisynundan: 

alınacaktır. 

İlk pazarlığı 6.11.941 perşembe günü saat 10 da yapılacakt1l' 1eı 
mum tahmin tutarı 90.000 lira olup ilk teminatı 5750 liradır. f 

14 -! lilelin bildirilen vakitte O. Bakır Sa. Al, Ko. na müracaatları. 

14 -ı· 
14 -

14 30,· 
15 -

~r
0

1 
15 30 
11 -

lstanbul Sıhhi MUe:-;ıses aler Artttrma 
ve Eksiltme Komisyonundan : 

I 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinin 2000 çift 'ft 

niıi kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. ·-
Eksiltme 12. 11.941 Çarşamba gürü s:lat 15 de Sıhhat ve içti 

Muavenet Müdürlüğü Hnasırıda kurulu komisyonda yapılacaktır· 

15 - Muhammen fiyat bir çift yemeni için 3 liradır. 
14 - Muvakkat teminat 450 liradır. .,d' 
14 - istekliler şartname ve mühürlü nümunesını hergün kocnisf' 
l4 - • förebiıirler. ıııl 
14 

- ı İstekliler 1941 yılı Ticaret odaaı veıikasile 2490 sayılı k•ıı:tı' 

1 
y;;;1ı vesikalar ile bu işe yeter muvakkat ltmin1tt makbuzıı. 100• 

banka mektubile zarflarını ilıale uatiııden bir saat evvel kolJllf 
makbuz mukabilinde vermeleri. 

j 

I 



4 

~aa işleri, Kırtasiy~ va yazınarıe Lvz. 
"""--..:__---~~-~~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul Orm n MildürlUğünden 

Orman Umum Müdürlügü meı kez ve vilayetlt>r teş~ııa ı ıç n 
~ enelcrıne ve şartnamesine göre muhtelif cins deflerhıiıı bHıl· 

1 
Ve ciltlenmesi ekıiltmcye konulmuştur. 

ı4~1101arı kağıt, mukavvası ve kaplık kağıdı ınalıye kırtaıiyı:ı 
/ından müteahhide teılim oluııacaktır. 
•b ve işçılık muhammen bedeli (998) liı:ıdır. 

Gt~kaıltıne 18.11.941 Salı günü saat 15 do lstaııbul Üı uı n Mü
~~Uııde toplanacak .atınalma komisyonunda yapılacaktır. 
I ııvakkat teminat 74 lira 85 kuruştur. 

~llcklitcr bu ışe ait şartıi"amayı ve nümu ıeleri lıtanbul Ürmau 

~rıug.ünde görebilirler. . • 
11nakasaya 2'ireccklerin muvakkat terumat makbuzu te~lım o· 

it lcı1k maız.~me wukabilı {4540) liralık ikinci bir leminnt, kanuni i· 

llıeıga..ı ve tıcari ehliyeti ve şirketlerin talebi lıalınde bunlardan 

1~' 2490 saylı kanunun 3 ünciı wactdeııınde yazılı vesikaluriyle 
1~te yukarıda gösterıleıı giııı ve saatte mt"zkur kuınisyoııda hazır 
GQllıata ı ı l. azımdır. 

~-----------==-----~-=-=~----_..,.--
~ e~s~. Tanta va saıra 

'•hkesir Askeri Satanalma Komisyonundan : 

~C~s .netre .nııdibı ıJ .mu.ıb~y k~r":-te f Lbrık .uııdııo oiı;ılın~k üı:ere 
--~1 Zarfla müuakaııayıı konmuştur. Seher melre ınikabının biçme 
~ llııı:ıen bedelı 165 U kuruştur. Muvakkat tcınioal 1346 lira 50 

1Qft llr. 

lpllıaıcıi i.11.941 cuma günü saat 16 da Balıkesir Sa. Al. Ko dan 
11lcaktır, Talıplerın ihale i?Ünune kadar Şartnameyı Ko. da ~öre -

~rlcr, lstekhlerın ihaıe ıaalındcu bır saat evci tekııf mektuplarını 
' 11' Vermeleri. 'f clgraf la ıııüracaat muteber değil dır. 

Askeri Fabrikalar Umum MUdürlUğü 
~ Satm Alma Komıayonundan 

ther meıre mıkabına 54 lira be<lel tabının ectilcıı 2000 - 3000 
it lllı abı cevız tomruğu askerı fab .ı~al aı uırıurn ınüdurluğii uıer· 

f t '4 
'ı. tııı alına koınısyonunca l 1.1 UN ı .:>a.a güau saat b le pazar-

t.r llıı 1halc edıleceklır. Ş.:ırtname 8 lır.ı ,o kuru_, muıcabilıııde koı.aiı· 
~11 Vı:rılır. falıplcrıu HHUO lira Kaı'i temınatıa ıuezkür gun ve 

~ k.onıısyoıı.ı murucaat ıarı. 

" ...... .... --· - ., ... __ . 
lkliyat-YiJkleme-Bo§!ltına 

MONAKASA nAmruı 

lstanbul Lv. Amirllğl Satmalma Komisyonundan 
Reher metresine 17,5 kuruş tahrnin edilen 200.000 metre çadır 

kolan şeridı alındc.ıkl•r. Mıill"ahhit rı.ıın ve hesabına pazarhli:la ek~ill
mesi 11. l 1.941 salı günu saat 15,30 da Tophanede l!tt. Lv. amir· 
liği satııııılmn komi yonun la yapılacaktır. ilk teıniuatı ~6'25 liradır. 
Nüınunesi komısyoııda görult.ir. lsteklılerin belli vakitte komısyona 
g~lmelcri. 

* * * Eyıi te Bahariy J,. bulıınnn aınbarın dalı illi yan~an lf'sisalı 
yaptırılacalttır. Pnzarlıkl:ı _eksiltmesi 10.11.941 Puartesi 2'ÜnÜ saat 

15,30 ela rop hant de Lv. Amirlig-i satın alma komisyonunda y~pı'"· 
caklır. t( .. ~ıf be-deli 3'B7 lira 90 kuruş ilk teminatı 250 lira 

35 kur.ıirn·. Ke~ıf ve şarta nesi komisyon la gö•iılür. isteklilerin 
belli saaltf' · ımısyona g .. lrulleri. 

Samsun Askerl Sabnalma Komisyonundan : 

Samsun kı~lasında nnt için yaptırılacak helaların yalnız satmalı· 
nacak malzemeye talip çıkmadığı için yeniden pazarlığa konulıııuştur. 
Mezkur malzemeye ait keşif konıisyonumuzd:ıdır. 

Muhammen bedeli 1500 lira kati teminatı 225 liradır. ihalesi 8 2. 
teşrin 94 l cumartesi günü uat 10,30 satına ima komisyonunda yapı· 

hcaktır. 
isteklilerin teminat makbuzlarile birlikte kGmİsyonumnza müraca-

atları. ... 

~ --
Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Tahmin B. 
16 .2,50 

4046,00 

875,50 

lstanbul Beiodlyeslnden : 
lılt tem. 
120,91 

303,45 

65,66 

Temizlik amelesinin inşesi iı;in alınacak 
1500 kilo sadeyağı. 
Kağııhııne 3üncü pansyonlu ille okulun 
yıllık ihtiyacı için alınacak. muhtelif cins 
kuru erzak. 

Kimsesiz çocukları kurtarma yurdunun yıl· 
lık ihtiyacı için alınacak 22 kalem yaş 
~ebze. 

18 l9,80 135,74 Kim!lesiz çocukları kurlarına yurdunun yıl· 
lık ihtiyncı için 3\ıoncak muhtelif cins ku· 
ıu l'rzak. 

2608,UO 195,60 Kimseııiz çocukları kurtarma yurdunun yıl· 
lık ihtiyacı için alınncak <Jadeyağ'ı, tereya
ğı, sı.bun ve soda. 

~lldact Te,m. tHl 

Erzurum Askeri Satmalma Komlayonundan : 

13.000 kilo sabun alınacaktır. Kapo.lı zarfla eksiltmesi 15.11.941 
eoum :ırte~i günü sut 11 de Erzurumda askeri satınalma komisyonun· 
Ja Y pılacaktır. Tahmin bedeli 8580 lira ılk. teminatı 644 liradır. Ta
liplerin kanuni veaikalarile teklif mektuplarını ihale saatiodeo bir 11· 

at evvel komisyons vermeleri 

lstanbuı Lv. Amlrllll Satma ima Komlsronu 1dan ; 

Beher kilosuna 50 kuruş tah uin edilen 2530 kilo salça pazarlıkla 
satın alınacal.tır. ihalesi 5.11.941 ç:ırşam!Ja günü sut on dörte Top• 

.haıı-ıde Lv. O.mirliği satınalms komisyonunda yapılacakhr. Kati temi
natı 187 lira 50 kurtı~tur. F.vuf ve 2artaaınesi komisyonda rö•illilr. 

Ankara Levazım AmlrllOI Satınalma Koml•yonundan: 

Aşağıda cins ve miktarları yazılı ia~-, maddeleri paıarhkla satın 
alıoaeaktır. lhde.si 5.ll.9H çu.,amba günü saat 14 te Ankara Lv. 
A. Sa. Al. Ko.da yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün Ko.da görülebilir. hteklilerin belli gün n sa
atte teklif edecekleri fiyat üzerinden kati t~minatlariyle birlikte ~o. 
na gelmeleri. 
Kilo Cinsi 
1000 Kuru kaysı l\tatalya 
1000 Kuru erik 
1000 Çamaşır soduı 

10 Limoa tuzu 

(DEVA MI DÔRD0NC0 SA Yt-'ADA) 

• 

'lltVLET DEMiRYOllARI VE LİMANLARI 
. . . . . 

15LETl'~E GEr·;~l L; ı-. ~~~TCıllUGUNDEN 
Muhammen b~deli 8800 lira olan muhtelif tipte 8250 adet Lami>. 

Makio•si (12.11.941) Çarş.uoba gilnü sut (15.30) on . beş buçukta 
Haydarpa,:ıda Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
usulile satın ahnacak.tır. 

4aker1 fabr1kalar Umum MüdUr.UğiJ Merkez ı 

l,ı d Salıdalma Komisyonundan• . 1 

1484,75 111,36 Hasekı hastahane!!ile Zeynpkiimil doğum 
evi ve sıhhi muayene komisyonu, Eyüp 
dispanseri, Üsküdar B"yoğlu, İstaubul sari 
hastalıklar mücadele merkezleri için alına
cak soba ve ıoba mnlzemcı.i. 

Bu işe girmek i,tiyenlerin (660) liralık muvakkat teminat, kanu
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflannı aynı rlln 

saat ( 14,30) on dört otuza kadır Komisyon Reisli~ine vernıeleri li· 
zımdır. 

11 ıın Adapazın iilasyonuna nakıl ve ıstnsyond n vııfon o: hı l ırıc.e İ 
111 hrtıle naklettirılecck 3150 metre ıuıkabı ktreıte r.akliyah 
tı 1 
•l llbııkalar umum uıüdıirlüğiı merkez :ıaıınalwa komı.yuoırnda 

~·19,11 ı.alı giınü ı.ııat 15 ıe kapalı zarfla ihaltı edıleccktir. 
'\~liruecek kereı-.leden çaru111 beher. nıet~e mıkabııı~ 11 ~ıra. ~e 

ın beher metre 1111 kabına da 10 lıra oedel tahmın cdılmıştır. 
1
•llle l lıra 74 kuıuş mukabilinde komByondan verilir. Muvakkat :-l (2598) lira {7!'>) kuruştur. 'lalıpluin mezkôr günde saat 14 de 

ltk.lillerini mezkllr komisyona vermeleri. 

.,J 
eı' 
o' 

ç,l\akkale Askeri Sahnalma Ko nisyonundan: · 

' Oocı ınetre milkabı kereste nakliyatı pazarlıkla ck~iltmeye kon-

1> ihalesi 10.11.941 pazarleai günü aat 15 . le Çan~kkalede 
h '~tınaıma koıııisyouunda yapılacalır .. Tölımııı . ~cdel'. behe~ 

IXııkabi 32 lira kal i teminatı 18.500 lıradır. l ılıplerın bcllı 
it k 

Cınıisyona gelmeri. 

'"b~ı Levazım Amirıiği Satmahna Komisyonundan: 

~ 
ı,~d 1.köy gazhanesiden Kartal Maltepe~iudeki e,ki piyade atış 
~ hınaıına 79 ton kömürü naklettirileaektir. 
, Çı~ eksiltmeıi 12.11.941 Çaışanıba günü saat da Tophanede 
ıftıırı Anıirliği satın alma komiiyonunda yapılacaktır. lsteklilerin 
t tdecekleri fıyat üzeriudcn kati t eminatlariyle belli saatle komi· 
telıncleri. 

~ inhisarlar Adana 1 Utün Fabrikasmdan : 
•br·ık · d ' I ki' b" "çı' k l •ınıı.ın 3500 ton tabının e ı en na ıyatı ır sene ı n açı 

~~'.Ye konulmuştur. 
hr hyatın muhammen bedeli bin beş yüz liradır. 
~il 111•ıne her gun kombyonda görülebilir. 
~~'kkat teminat lt>2 lira 50 kuruştur. 
\ 

1ltıne 15. ildnciteşrin 941 tarihine müsadif cumartesi gü_nü saat 

ıhl>ılaca~ından isteklilerin fubrıkada müteşekkil komisyona mü· 
~.,, l) • 

Benzın, ·~d1<111a /d jld<ı 

t.lııaa Askeri Salln Alma Komisyonundan: 

~-~111· . 
~\ 1nen beher kilosu 1 kuruş 50 santımden 3-ıO toh oduna la· 
~~l~ı~ından pazarlık suretiyle satın alınacaktı~. Muhammen be

t~... lıra muvakkat tPminat 382 5 liradır. 1halesı 5.1 l.941 çarşam-
··u , l 

nr saat 15 te Milaı Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. stcklileriıı 
t~ 

un ve saatte Ko. na ınüracaa tları. 

' * * * '9'104 
~ilo oJuıı alınacaktır. Bak : lıt. Jandarma SAK ilanlarına. 

1400,00 105,00 Edirnekapı sıhhat mcrkezile Üsküdar çocuk 
bakım evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 

:lOOO kilo beyaz karaman eti. 
Tahmiu b delini ile ilk teminat miktarları yukarıda y.szılı işler 

8 y 11 ayrı temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve 
muomeint müdurlüğü knleminde görülebilir. lholle 14.11.941 cuma gü· 
nü saat 1-l daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak 

buz veya mektupları ve 9·U yılına ait ticaret odası vesikalarile iha

le günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. 

• 

Bu i'e ait şartnameler Korni•yondan parasız olarak datıtılmak-
ıadır. (9309) 4-4 

lmtiyu Sahibi ve Yazı İşleri Direktörü: lSMAlL GlRlT 
Basdda~ı vere "MD••k•- llatbal•.,.. lıtaab.I 

Lüleburgaz Askeri Sa· 
tlınalma Komisyonundan: 

İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonur.dan : 

Aşağıda miktarları ayrı ayrı 

gösterilen ı?tlere talip zuhur et· 
mediğınden tekrar pazarlığa ko· 
nulı.nuştur. Mahalli teslimleri ko· 
misyonda görülebilir. Pazarlı~ı 

10. l 1.941 pazartesi 2üııü saat 16 
da yapılacaktır. isteklilerin ayni 

giln \'e saatte teminatı kaliyele· 
rile Lüleburga~a Aı. Sa. Al. 
Ko. na müraacaatları. ilan olu· 

nur. 
Sığır eti .kilo 40000 • 25000 - 15000 

* * • Komisyonda mevcut evsaf 
dahilinde pazarlıkla 7.5 ton sa
de yağı alınacaktır. Beher kilo-

sunun muhammen fiatı 170 kuruş
tur. Pazarlık 11.lİ.941 salı günü 
saat 10 da yapılacaktır. isteklile
rin mezkur gün ve saatte Lüle
burgazda as. ı.a. al. ko. na mü
racaatlaıı ilan olunur. 

• * • Ko~isyonda mevcut evsaf 
dahilinde ve gösterilen mahalle 
ve teslim şartıle ve ayrı ayrı pa· 
zarlık.la 600 ton kuru ot ıatın 

alınacaktır. Pazarlığı 12.11.941 
çarşamba günü saat 10 da yapı
lacaktır. isteklilerin ayni gün ve 
~aatte teminat katiyeleri1e birlik-

Lüleburgaz as. sat. al. ko.na 
muracaatları ilan olunur. 

• '*• Komisyonda mevcut evsaf 
dahilinde Pazarlıkla 7 5 ton sade 
yağ salın alınacaktır. beher kilo
sunun muhammen fiatı liO kuruş
tan Pazarlığı 7.11.941 CJma gü· 
nii saat 10 da yapılacaktır. htek
lilerin nıf'Z.kOı gün ve saatte Lü
lebur~azları sa. al. ko.ııt muraca

atları iliiıı olunur. 

Mikdarı Cinsi 
kilo 

7151 

10218 
2737 
614i 
4017 
6622 
3980 

2100 
800 

2163 
5285 
3984 
2760 

876 
94 

19800 
15020 

292104 

5103 
2916 
4374 

Sadeyağ 

Buli'ur 
Pirinç 
Y f'Şll mercimek 
Kuru fasulye 
Nohut 
Makarna 

Zeytin yağı 
Zeytin tanesi 
Sabun 
Tuz 
Toz şeker 
Kuru üzüm 

Salça 
Kırmızı biber 
Patates 
Soğ'an 

Odun 

Arpa 
Saman 
Kuıu ot 

Beher kilosunun 

tııhmioi fiyatı 
Kuruş S:ıntim 

175 

24 
48 
25 
25 
28 
45 

93 
39 
55 

6 
47 
57 

56 
40 
15 
8 

2 

10 
6 
(> 

00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
50 
00 
00 

00 
00 
00 
00 

05 

00 
00 
50 

l lk temi ıı alı 

lira kr. sa. 

938 57 00 

183 93 40) 
98 53 20) 

115 26 co ) 
123 19 00 ) 
206) 73 00 ) 

134 33 eo > 

855 97 60 

144 75 00 ) 
23 40 00 ) 
89 23 C>O ) 
25 77 00) 

140 44 OQ ) 
117 99 Q9 ) 

541 58 00 
36 79 00 ) 

Eksiltmenin nevi rün ve aaati 

---------------
Kapalı ıcarf ekailtmesile 

19.11.941 çarşamba tünü uat 11 ele 

Kapalı zarf ek.siltmeıile 
19. 1l.941 ı;arşıwbı günü ıaat 14 de 

Kapalı zarf eksiltmeıile 
ı~. ı 1.941 çarşamba rünü ıaat 16 da 

2 82 00 } Açık eksiltme ile 

112 50 00) 20.11.941 perşembe rünü saatıe da 
90 82 Ot ) 

242 93 Oi 

449 11 00 ) Kapılı zarf eluiltıHıile 
2&.11.!'41 perşenbe rünü ıaat 15 de 

38 27 00 ) 
13 12 09 ) A~ılt eksiltme ile 

213 23 00) 20.11.941 perşembe rünü ıaat 16 da 

264 62 GO 

Jandarma ihtiyac1 için yukarıda cins ve miktarı tahmin liyatlarile ilk teminatları yazılı erzak ve yemo 
hizalarında yazılı gün ve saatlerde Taksim - Ayazpaş:ı Jıındarma oıüfettişli~i dairesindeki Komisyonumuz
da kapalı zarf ve açık t>ksiltmelerj yapılacaktır. Şartpameleri Komisyonumuzda her gün rörülebileceti ri· 
hi bedehiz alınabilir. l!teklilerin kapalı zarf eksiltmeleri için lst:mbul Levazım Amirli~i veznesine yatıra
cakları ilk teminat makbuz veya bankı kefalet mektubunu ye şartnamelerinde yazılı sair belıeleri havi 
teklif zaıflannı eksiltme saatlerinden biıer saat evveline kadar komisyonumuzda bulundurmıl.,ı ve açık ı 
eksiltmeler için wlftyyen ıaatte komiıyonı.ıwuza Ktlmelııi (9564) 1-i 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

-
Ob}et de l'adjudlcatlon 

Mode Prht Caution. Lieuıt d'adjudicatioıı et du 
Jours .-ieure8 d' adi udicat. estimatif provisoire Cahier de~ Charge9 

Adjuoications au Rabais 

Conatructions-Reparation·Trav. Publics·Materiel de Constraıctlon·C1Htographie 
Constr. fondcments et prl'mier etage bıitisse muni· 3100 35 Municip. Kırkağaç 7-11-41 

cipale (ai) 
Repar. halisse corps gıırde de Geııdarmerie 
Ache\lement con:ı.lr. konak gouvernemcııtal Tınsus 

Public.ue 
Publique 

E•ictricite· Gzız·Chauffege Central (lnatallatign 
1 nstall. electrıque a Diyarbakır Pli cach. 
lmtalı. rlec rique hangar trambordemcnt a Fener- Gre a gre 

bahçe 

Articles electriques 54 lots Gre iı gre 

t ~litltn u .t - Ct. uı&6lrta · Ti&r.us • Cuira 
Bolles en feutre: 500 paircs Publique 
Paletôh: 38 p. Publiqne 

Boia de Conatı uclion. Planches, Charpente 
Bois d'oıme pr freche: 15 m3, boiı d'oıme sccbe : Gre a gre 

1064 40 
2999 76 

et Materlel 
17113 78 
199~ 50 

21321 75 

3500 -
1140 -

90 oı3, planche en sepin: 20 m3 
1 aoLcı de ne.yer: .. 000-31 00 m3 (cah. cb. 810 P.) Cre i gre m.3 54 

~ 1 n r a ı. <. ı t · <: lı &. ı L ~ n. uı t · t ichergen-.el\t 

Tranıports ef.fets: 3500 t. Publique 

Cott;buatlble • Carburant · Hulle• 
Be.is: 921C4 k. 

Boi5 de cheoe: 1000 t. 
Boi: 340 t. (aj) 
Boia 
Boiı 

Boiı • 
Boiı 

Cbarbon de boiı de chene: 20 t. 
Bois: 100 t. 
Bois: 90 t. 
Bois de cheoe: 900 t. 
Boiı de ebene: 700 t. 

Divers 

Pli cach. 
Gre i gre 

> 

Gre a rre 
• 

• 

) 

Pli cach. 
> 

5000 -

le k. O 06 20 
le k. O 01 75 

2025 -
36000 -
35000 -

Command. C ·ic GenJar. Kaza Eyup 
'225 - Dir. Fisc Tarsus 

1283 54 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
150 - Com. Ach. lot•nJ. Milit. Joplıırn., 

7-11-41 
18·11·41 

20-1.1-41 
7-11-41 

3198 28 C.A.Minist. OH. Nat. Dep. Aviat Ank. 13·11-41 

?6: 50 Dir. 7·eme E.xploit. Ch.Fer Et ıı t .ı\fyon 5-11-41 
85 50 Com. Perm. Muoicip. lstanbul l9·11·41 

657 - C. A. Fab. Aruıes lzuıir 17-11-41 

18700 - C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 11·11·4! 

14 -

15 -

102 :>O Fab. Tabacı Monopoles Adana 15-11-41 9 -

449 11 C. A. Gendarmerie lst. 
Com. Ach. Milit. Bulayir 

382 50 Com. Ach. Milit. Milas 
37 j - Com. Aeh. Milit. Hoşdere 

375 - > 

375 - • 
375 - t 

180 - Com. Ach. Milit. Hıdımkiy 
260 - .. 
151 - Com. Ach. Milit. Çorlu 

2700 - Com. Ach. Milit. Van 

2625 > 

20·11-41 
5-11-41 
5-11-41 
7-11·41 
7-11-41 
8-11-41 
8-11-41 

5. et 7-11-41 
5. et 7-11-4L 

4·11·41 
26-11-41 
25-11-41 

15 -
16 -
15 -

14 -
14 -
14 3() 
16 -
16 -

Ruban pr sangle de tenle : 2COOOO m. (au nom et Gre il gre le m. O 17 50 2625 - Com. Ach. lntcnd. Mil. Tophane 11-11-41 15 30 

pour compte du fouı nisseur) 
Materid pr ıepar. W. C. 
} oteau pr. drapeau: 8 p. 
Mateıicl pr. scı vice de voierie: 18 lota 

> 

Publique 

lrııtall. suvice inceı.die dans hangara Eyüp.Bahariye Gre a gıe 
P<.cle rn foote gr.: 70 p.- id petıt: 25 p.· tuyau 

rn lôie: 1600 p. coude a !afrarıque 350 p. id 
a latuıque !>O p. pelle pr pocle 50 p. plateau 
50 p. recbaud tn tôle: 50 p. 

f'oeleı et accesaoireı 

Pr o v ı • l o n • 

Pub\iqne 

1500 -
1220 -
427) -

3337 90 

H84 7'J 

Acide cilrique: 10 k. soı de: 1 t. prumes ıeche t. Gre a rre 
abricots ıecs: 1 t. 

Beurre: 116840 k. Pli cach. 186944 -

Proviıions pr 7 mois {aj) 
Foin: 30 t. 
Viandc de mouton 
Beurre: 7151 k. 

.tile concası;e: 10218 k. riz: 2737 k. lentilles verleı~ 
6147 k. haricots sccs: 4017 k. pois·chicbe 
6622 le:. macaronİ!. 3980 le:. 

Huile d'olive: 2100 k.· olives: 800 k.· savon: 2163 lı:.
sel : 5285 k.· sucre: 3984 k.· reisin ıec: 2760 k. 

Saueıı: ö76 k.· poivre rouge: 94 k.- poaıme de 
tene: 15020 k. 

Orgc: 5103 k.- paille 2916 k.- foin: 4374 k 
Viande de boeof: 67.5 t.-baricoh: 15 t.-lentilles: 15 

15 l.·pois·chichc: 15 t ·ble c«ıncusi; 35 t.·oiınoosı 
14 t.-sauce: 2.5 t.·a.11de~ 2 t. pomme de terre: 
10 t.·tabin: 2.5 t. Relnrıez.: 4 t.·helva: 2 t.·rai· 
ıin sec: 2 t. 

Diversea pruvisiGnı (ai) 
Beurre: 7.2 t. • 
Oirnorı•; 40 t. 
Faıine: 559 t. 

,. 453 l' 
Vinde de boc uf: 102 t. 
Beurre: 15 t. 

CancVH: 32602 k. 
Locomobile 

Gre a rre 1950 -
Publique 4800 -
Pli cacb. le k. 1 75 

, 

Pli cacb. 

Publique 

Publique 

Puplique 

Pli cach. 
Gre a gre 

Pli cach. 

Gre a gre 
, 

le k. 1 20 
le k. O 06 40 
114595 -

92865 -
30600 -

le k. 1 75 

24451 50 
2000 -

ıı5 -
91 50 

320 63 
:z50 35 

Com. Ach. Miıit. S.u11sun 
Com. Perm. Municiµ. İstanbul 

• • 
Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 
C. A. Milit. au Kiosque Je Raif 

Paşa a Yeşillı.öy 

111 36 Com. Perr.ı. Municip. İstanbul 

Com. Ach. lnlend. Milit. Ank. 

' 

• 
B· 11-41 ıo ~o 

19-11-41 H -
19-11-41 14 -
10·11·41 15 30 
l '.l· 11 ·'1 l 14 -

14-11-41 14 

5·11-4l H 

14020 80 C. Acb. Milit. Kırklareli et lntend. 28-11-41 15 
Milit. Ank. et İst. 

364 36 Dir. lnltr. Pub. Antakya 
293 - Com. Acb. Milit. Samsum 

360 - • 
9J8 5 7 Com, Ach. Gendarmerie lıt. 
855 97 > 

541 58 ,. 

242 93 , 

264 62 > 
S. A. T. de Fab. de Toile et Fil 

Malatya 

C. A. Ecolc Gendarmerie Erciş 

• 
360 - Com. Acb. Milit. Hadımköy 

8595 - Com. Ach. Milit. Van 

6965 -
2495 - Com. Ach. Milit. Milas 
3937 50 Com. Ach. lnteod. Milit. Tophane 

5-11·41 
10-11-41 
13-11-41 
19-11-41 
19-11-41 

15 -
15 -
15 -
11 -
14 -

19-11-41 16 -

20-11-41 10 -

20-11-41 16. -

17-11-41 15 -

7·11·41 
15-11·41 

6·11-41 
20-11-41 
21-11-41 
15-11-41 
7- ıl-41 

lj -

13 -
14 -
16 -
J6 -
l l 
15 30 

Com. Aclı. E.conomal Muıı. Kabataş 18- 11-.J 1 9 30 

--- Kaymakamat Karasu 
Diı. foıcı ~ Kocaeli 

10·11·41 
11.11-11 

il\ -

ıs -

(0Ç0NC0 SAYFADAN OEVAMl r .,, 
Mala\ya Bez ve iplik Fabrikalar1 T. A. ş. M•"'" 

ı,çileri l st1"91ik Kooperatifi Şirketinde": I 
Kooperatifimizin bir senelik ihtiyaı olan aşağıda doS "' 

tarları yazılı erzak açık eksiltme su ıetile satın alıııacaktıt·. ıV 
Eksiltme 17.11.941 pazartesi günü saat 15 de şirketinıiı•~ 

latyadaki merkezinde yapılacaktır . , 
Taliplerin ticaret odalarından alaeakları Yeıikalıırı ve tt 1ff' 

akçelerini tayin edileo saatten bir saat evveline kadar j(o&JI 

reisli~ine tevdi etmiş olmaları lazımdır . " ,,,. 
Bu işe a it şartname şirketin Malatyadaki merkeziod0 p 

olarak verilir. 
Eksiltmeye konulao erzak münferit ıurette de verilebilir• 

Şirketimiz ihaleyi yapmakta ıerbe~ttir. 
ihtiyaç : Sığır eti 67500 kg. , fuulye 150UO kf•ı 

150ü0 kg ., nuhut 15üü0 kg. , bulgur 3SOOJ kg-., pırınÇ ,.tJ 

sadeyağ 7500 kg., soğan 14000 kg., Salça 2500 kg., ıodıı (~ '#
için) LOOO kg., patates 10.>0J kg. zeytinya~ı 1500 kg., tıh1~ 
kg., pekmez 4000 kg., tahin elvası 2000 kg. , kuru üıiit11 

* * * 
Muhtelif erzak alınacaktır. Bak: İst. Jandarma SAK 

MÜ ZAYEDELE~ 

Cinsi 

Karklareli Orman Bölge Ş9flialnd•": 

Hacmi 
M3 

Meşe kazıiı 564 

·Kırklareli vilayetinin Vıze kazası Jthilin<ldn hudut l arı şarto ,ı 
8tr' 

yazılı Bıçkıd<'re devlet or ınaııınd .ın numaralanmt7 564 111 ıl· 
muadili meşa ağacımo on ik ı ay içers ind~ çıkarılmak uıere o'ıl 
94 l tarihinden itibdrcn 15 gün müddetle açık arttırınaya "

00 

tur. 
Arttırma 6.11.9.t 1 tarihine müsadif Per7embe 

Kırklareli Orman Bölge Şefliğinde yllpılacaktır. 

Beher rayri lllamill metre mikabın muhammen bedeli 

Muvakkat teminat 284 liradır. 

Şartname ve mukavele prı>jcleri E.Jirne, Kırklareli, 
idarelerinde gör iileb ılir. 

• * • Cinııi Miktarı 

Kental .,, 
----------- ---- -.,,,..~eDI' 
Karışık kuru enkaz odunu ~428 (8) b1

' -

. Kırklareli vilayetinin Vıze kau\ı Jabilinde hııdutları t•'~o' 
~a.z1lı ~am.a~lık ormanınd,. ,ı S4l8 ke .1tal karışık kuru onka~.941 
ıkı ay ıçerısındc toplayıp ormandııı çılcarm:ık üzere 27.1 r· 
hioden itibaren 15 j?'Ün müddetle açık arttırmaya konulınut10 1 O 

Artlıruıa ll.11.911 tarihine müsadıf çAr~aınba g-Unil s•• 

Kırklareli Orman Bölre Şefliğinde ya?ılacaktır. 

Beher kentalın muhammen bedeli 8 kuruştur. 

Muvakkat teminat 33 liradır. 

Şartname ve m.ı.<:ıtvelen.ı 011 proje ,.,,j E. i i rııe, ' ' ırk a<dlı 
orman idarolerinden görülebilir. 

Satış um11midir. 

- ' Devlet Orman işletmesi KarabUk Revir A "'1'
1

1 
büyükdüz bklgesi emvalinJ ı:o olu.ı uı:uıı ıöveç rampasıll~ 

457 adede mu.ıdıl 2ll,'H! ıne t re mıka> ıtÖ <ııar vo 606 ade ; 
339,874 metre miltab ça:ıı to .u r :ıd,ı.rı a~ ı «: .utırma sııretı 10 
çıkarılmıştır. il1et' 

J omruldarı kabukları soyulmu1 olup h1ei.n orta kutur 
besablaaınıştır. lı 

Tomruklara aid şartaame A!ıkıra orma ·ı u.nJm müJiir1618111ı 
bul ve Zonguldak Çevirge müdıir hi<lerı le r\..&r,bük devlet or 
letmesi revır amırli~ıude görülebılır. ~ııfll~ 

Tomruldard'lıı köıtaarın ban"r m~tre mi".i .,, 1 ! lira 50 
mın beher m~tre mikabı 17 liradır. itıl'1 

lsteklilerın O/o 7, 5 m · ı vakkat p~y altç ıı a il e 1Ll1.941 tJr i 
-tlayan Salı günü saat l4 de Karabük devlet oraı•" ıı' 
birıasında revir amiri riyasetinde tııı,ek.kıil edecek koınis1" 
raeaatları. 1 

.,,ıı" 
* • • Büyükdu:ı: böl5e9i emvalinden o lup Çatakba21 deP0'i~,; 

cue 1498 aded muadili 904 metre ıoikab 44J desimetre ııı 
nar tomruğu açı\c arh.ma sure tile satılığa ç1kar1ı mıştır. ı• ~ 

·r k ~ omrultların abu'·ları soyulmuş ol up incim kabuksut 

üzerinden besablanmı,hr. ııı~J 1 
Tomruklara aid satış şartnamesi Ankara orman uınulfl Je"'' 

İstanbul ve Zongundak çevirge müdürlüklerile Karabil1' 

man işletmesi revir amirliğinde gi)riı tebilir. r 14 11" 

Tomruklarıa beher metre mikabınıo muhammen bede 
1 

kuruştur. 9~1 
lıteklılerin t" 7,5 muvakkat Pf'Y akçesile birlikte 1 1 • 11~ ı t 

hine ra~lltayaıı Salı günü saat 1-1 de K uabilk devlet orın" ~q 
ııi bin asında ıevi:- awirli~i riyue t i ııde leşekıtül eJece1' 

müracaatları. 


