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lt 

ABONE ŞARTLARl 

Türkiye için 
Ayhğı 

E.cn .. bı mt-mle-Krt 1"1 ıı 

ı1 Aylıgı ı ·oo --
-- SA YlSl 5 KURUŞ 

Giinfi geçen nu5halar 
20 kuruştur 

~---------~ 

Umum Tüccarlar 

Köy 
enstitüleri 

Şehirden köye Jutru ııJ bil· 
llıelc içio dat!I yalnıı, ayai zaınaa
da lriylüoüıı ıahre alem etmemesi· 
•e Y•nyacalc •lan hu te~~lckiildu 
"•ıı.leltete büyüle faydalar temin 
•dilebilir. Şu ıart ile lci, buralar• 
4'a yctiıocek olanları 4aima köyde 
1ı.ı .... ıecek air vaı.iyetto yetiıtir 
llaelc: (erektir. 

• * * 
y•tan: LUTFl ARiF KENBER 

~Ôy enstiıül .. ri çok iyi randı
llıan verebilecek teş~kküller· 

~~ Bunların kurulması bütün köy 
~ tıklllrını tedrici bir sur .. tıc 
\ Y~ta alıştırmıık ve onları kendi 

bu ve ıeraiti içinde hayat ve 
~ •daını olarak yetiştirmektir. 
~ lld, mnvaffak olmamak için 
~~ bir sebep yoktur. Köylerimız
~I elınııs ribi ham ve işleamcmiş 
~ t Cevherli, zeki çuc klar var· 
-.:.'t ki bunları sistemli ve pren· 
"'Pi' tib 1 bir teşekkül elınde pırlanta 
l 1 kıymetlendirmek daim!\ müm· 
~lldu r. 

EKONOMiK HABERLER 

Rumaryad(jki baııdajl:)r 

ayın 15 inde geliyor 
Tramvay idare~jnin Rumanyada 

bulunan bandnjlnrının mühim bir 
kısmı ıın bu ayın 15 inde 7 hrimi
za ~elmcsi it uvvclle muhlem,.ldir. 
Bunlarla • yeniden 30 kadar ara
ba seyrÜs!!fere çıkarılabilectktir. 

Ban guctelt rin yazmış ol dutu 
gibi atlı trarnvııyların işletileceti 
doğrn değildir. 

Diğer taıaftan aktarma biletler 
ür.erinde yapılan tetk~lerde bu 
biletlerin çok ra2"bet ıördüğü 
tesbit edilıniştir. Arabalar kısım· 
lara aktarma sef crlcr çotal tıla-
caldır. 

Tütün piyasası 

İzmirden bildiriliyor: 
Tütün piy.tsuının, bıı yıl birax 

g ç acıılacağım yazmıştık. Şehri· 
rnizdeki reıroi makamlardan aldt· 
ğımız malfimata göre, \titün 
piyasası, Ticaret V .. kaletinin 

ti 

~ ~Öy cn~tıtüleri bu bakımdan 
---~~vherleri ite yarar, yüksek. 

lıyet ve olgunlukla becerıkli 

• dirt k.tifi dahilın1';;, açılacaktır. 

'tt l ._ . . b·ı· Unsur o ııraw. yet ıştırc ı ırso 

~1-ıan ne köy muhtarı ne de 
\ .'2'ıtmeni temin ve tedarikin-
li, bıç bir zorluk çekilmeyecek-

1 

'-!• \' alnız daima ·fÖZ önünde tu-
J 

111•aı icap eden bir mesele var-
~,,. b 

L,' Qu enstitülerden mezun olan 
~~ . 
~I 11 cocukları ki.yde akıl ho· 
~ •tı Yapmaya ve kendisini pek 
,:ktıerek hırs ve mevki kazan-
\ b dahiyesinc düterse evveli 
} - ltrlıktan başlayarak yavaş 
t~'1 Belediye, Parti Halkevi 

; ~1 nıüesseselere i'İrmeye heve9 
~t ve köyünü hor görmrye 

I ~. 1
•tsa bunun sonu şüphesizdir 

~ köyden uzaklaşmakla netice-

~-· , f I 1
1 olur. 

1 } ite lllÜ~takbelde köylünün ba-
'lı b ı. d l t" .. \, 4hımrn an ıer c11s ıtu ço-

L. hna her şeyden evvel bu ter
""h. 
~il Yı vermek lazım ırel r. Ancalt 
ı1 ••yedcdir ki, köy enstitiıle· 
\ 

11~~n çıkacak lc.öylü çocukları 
-~ •llerine hakkiyle intibak et
~ t 0 1abilirler. Yokaa J\.nadolu· 
~ 11 

latan bula gelerek her türlü 
~foru az veya 9ok cimi bulu
L • husuıi mekteplerde tahsil
"tııı· • 
ı~ 1 llınam eyledikten ıonra ar-
t!l ~<iylerini ve kaubalarını be· 
ı.~llltınezlik edan gençler gibi 

eb- · · k l k b ~ Yetışlırece o ursa un-
&111 Zarar göıül111esi pek tabiidir, 

~:~e, köy enstitülerine kiylü 
~•q'Ytıini muayyen bir hadde 

~:t •~abilecek pragramlı ve 

11 ~, 'llıli bir mahiyet verebilecek 
~ ~~'Yettc tutmak lizım.lır. Çünkü 
9'
1 

dtt ilıı köylü çocuklarına orta 
'i eceden .laha yükıek bir tah
.ı. 1 ınkanı verirsek, o zaman köy-

•ıı 1
' Y•pacak ameli sabada sa• 

1',~cı: çılııabilect:k kolları bul· 
tQ . Çok müık.üllta uğrayabilir. 
t!lı.;'•si, k_6y enııtitülerinde muh
't•k tıraat şubelerinin ameli o· 

e l &11 tahsilini temin etmektir. 
t~"darı mezun olacak bir köylü 
'~illik loprağın çeşi tleıine göre 
ı~t ~CPlc ekim vtı rıebatlarııı cins· 

'". ~ ... 1• alc l lerin kullaıııtmarnıı ve ... ,, .. 
' . •ııı, sebze, meyva yetiştir· 

' 111 i k b 1 •. 

ıt• 

Geçen yıl piyasa, ikinci kanunun· 
da açıllmışll. Bu yıl, birinci ki
nur.un on beşinde açılncafına 

muhakkak nazariyle bakılmakta

dır. 

lir Fin ticarEt heyeti 
şehrimizde 

Üç tüccardan mürekkep bir 
Fin ticaret ırupu şehrimize rel
mi9tir. Fin tacirleri hususi takas 
suretiyle ıki memleket arasında 

yapılacak ticari mübadelitta, keıı· 

dilerinin bol miktu·da mııh elif 
kağıtlar, mukavvalar, demir mal· 
r:eme, yapı malzemesi, sellüloz 
verebill'ceklı-rini ve mukabilinde 
şarap, ü:ıüm, incir, lıftik, kitre, 
kl'Çİ kılı, deri, tütün almak i»le· 
diklerini ıöylemi4lerJir. Fin lüc· 
carları bazı tenııularda bııluomak 

üzne Aukaraya ırideceklerdir. 

. 
Kükürt istihsalatı çoğaltılıyor 

Eti Bank tarafından işletilmek· 
te olan kükürt madenlerinden ya
pılmakta olan iıtihsalit ıon za· 
manlarda mühim bir inkişaf gös· 
termeğc başlamıştır. 

1931 ıene~ioe kadar bağları· 

mızı koruma ve dığer sanayi ih· 
tiyaçlarını temin makıııadile hariç· 
ten ithal edilmiş bulunan kükürt 
lktısat Vekaletinin daimi çalışma· 

·ı· lar1 aayesinde inııün mıdenleri
mizdeo külliyetli miktarda iıtih

-sal edilmekle ve dahili ihtiyacın 

hemen hemen dörtte üçü temin 
edilmektedir. 

nebati yağ'ların istihsalini hak· 
klyle Ö~renmiş olmalı ve kendi 
başına yapabilmelidir. Bu iş

leri başarabilecek olan köylü ço· 
cutuııa yaşamanın idabı dahi öğ
retilecek olursa, o zaman köylü· 
lerimizi de İnırnnlığııı İcaplarına 

ıöro yaıatmaic ve oolara hakiki 
tfendilikleriııi kazandırmak nıüm· 

kün olacaktır. 

Şuraııoı da zikre şayan bulu· 

GAZETESİ 
ve Müteahhitlerin 

iDAREHANE ve MATBAA 

Gnlatn, Eski Gümrük Caddesi, 

No. t)2 H.usuııi Daire 

tLAN ŞAHTLAm 

ldarehanemi.zde ırörüşülür 

Telefon: 49442 

Polta kutuıu No. 1261 

~'----~~-~~-~ 

meslekT Organıdır 
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l:S h~ıuı:ııeşrın ·-

Ank. Lvz. SAK 

Mercımek 1949 

lfüecık Ask. SAK 
K. et 1932 
Meşa oıluııı.ı 1932 

O. D. Yollım Kayııeri 

Odun 1933 

E.uurum Ask. SAK 

Balım aakraf 193S 

Harbıyede Yedek Subay Ü· 

kulunda Ask. SAK 

Avcı buruıu 1946 

Er kundıaruı tamiri 1946 
Kullaaılmı' ve lcöhae elbiH faplca ve 

tozl:ıldtı.rın lcalıili iıtimıl bir lıılle lcea
muı içia tamiri 1946 

Sadeyatı 1919 

Hoşdı:re Ask. SAK 
O.tun 1947 

lst. Komutanlığı SAK 
Soba, ltoru ve diraclc 1941i 

lst. Zıraat Mektebi Müd. 
Razmol keten t ,hunu, ıuıaıa, lı:alcı»ı ve 

kera ba:Cla 1943 • 

lıt. Orman Müd. 
o ... ı metÖrll 19~ 

Marmara Ü)su Bahri Komut. 
Koyun eti 1935 

M. M. Vekaleti 

Gömlek, kravat v mietaıa 190 
Sedye k•lı.ı 194~ 

Samsun Aık. SAK 

Heli. tamiri İçia nıalmeı:H 19 \7 
Unıversite A? K 

Mtı.tlıui •ty• 1947 

MU NA KASALAR. 
inşaat- f amırat-Natıa işleri- alzama-ttarıta 

Aı :lın B ,ıs :Uy asintle.1 

Açık c'csılto.>y· korı11loı' o 1an hutahın yJlıı.ın ·ılJırım inşa
sırı .1 tslıp z .ıiı .ır et n :Jıfiod •ıı 20.10. 9 H tarihinde.1 itib:ıren bir ay 
müddetlo pazarlığa alınmışltr. 

83lediye yazı işlerinde ıneycut ke~ifnam!si mucibince talip olan

ls•tı pl.:lrt,~i v~ p:ıq· nn g.11!1ri ~ıut 1).J) d~ E·ı.:ü ııne müra
caatları ilan olunur. 

M. M. V. Satmalena Komlayo11undan: 

A ı'ur.ı ·h H, >22 lirı 43 k•tr ı~ ke~ f b,J,Uı b"r ınvy J ı k•ıulı 
z ırfıı. eaiilt n ıy" lo 1 n ı,tı •• ltı< te u H ı l) H lirı 19 bru,ttır. Keııf 

takribn altmış kilometre tu\ünde Malabsdı, Oısyar, Siyaret yolundan 
tPsvıye ve sıııni ırıı latı ıkmali inşaatile S lapoııt, Herpi, Kerbo, Sılınt, 
Cırı, H•rrulc N r•ırı, 'ısyar, f\1 .. Mgıı<:, Timok. Bellav. Yarbalr, Suon, 
Boyun ııok•a~ı K .. d •, Avird ·~ mevkill"riı de karalcollar, Kolzuk, Haz.o 
Bayka•1 Sıy:ı us kaz.ılarııufo birtr kışla ıle Baykanda bir aded ahırın 
ki cem'an on sekiz adtd bıııanıo ikmali inşaatı mukavelesinin feabe· 
dilmi~ bulunmasından dolayı iki bin dört yüz doksan sayılı kanunun 
elli birinci maddesi mucibince müteahhid nam ve hesabına yaphrıl• 

l mak üzere illt ihatedeki silsilei fiatla şa•tnamel~r esasları dıhilinde 6 
t ikincileşrin 941 taribind•n itibaren açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen keşif bedeli yekdnu iki yüz kırk bir bin sekiz yüı 

1 yirmi dokuz lira yetmiı dört kuruştur. 
\ Eksiltme 26 ikincit .. şrin 941 çarşambs ırilnü saat orı~a Birinci 

yapılı· 
{ 

Umumi Müfettişlik binasında Eki itme K omisyonıı odasında 
caktır. 

1 Eltıiltme ~artnameıi ye sil~ilei fıat cetvelile buna mlıteferri evrak 

l. Nafıa Mütavirli~inde görülebilir ve oa iki lira cm uruş bedel muka
bilinde alınabilir. 

1 
Eksıltmeye ıirebilmek için on üç bin üç yüz kırlc. bir lira kırk 

dokuz kuruıluk muvakkat teminat verilmHi ve cari mali sena Tica· 
1 ret Oduı ve!İkası ibrazı ve bıı ışın eksitme1ine rirebilmek için l Umumi Mtifettişlikten alınmış ehliyet vesikası. lıbu vesikayı alabil· 
• mek içirı ihale ta•ihtıden tatil g.hleri h ıriç en u üç ıriln evvel 

Birinci Müfettiıli2'e istiJa ile müraoaat ıarttır. 

letanbul •mnlyet MUtlDrlUIUntlen 

Şi~li nahiyesine bağlı Feriköy karakol bı'll9l açık ekıiltme 

sureti le tamir ettirilecektir. Eksiltme 25. l l.941 salı ıünü yapılacakhr 

Tamiraho muhammen bedeli 633 lira 98 kuru~tur. Muvakkat temina· 
tı 47 lira 55 kuruıtur. latek\ilerin ayni ıiin ve saatta Müdiriyetimiıı: 
blnasıııda kurulu Ko:nİ!lyona, şartnameyi ıörmek için de Ş. 3. 
Müdürlüğüoe muracaatleri. 

M. M. v. Satanalma Koml•ronundan 

Muhabere parkı b >yahana, tamirhane, ve demirhanesinde oeman 
3,455 lira 75 kuruş ketif bedelli ıı 10.ll.~41 pazartesi 2üııü ıaat 
16 da pazırlılda ihale edilecelttir. Katı teminatı 518 lira 36 kıırat· 
tar. Keşif ve şartnamesi 17 kuruı mukabilinde alınabilir, lıteklileriıt 
kati temiıı:ıthriyle birlıkte paur!ık ~üıı ve uatinJe M. M. V . .Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. 

ve or>jHı 11' kıruıı k>niıy.>dıı u11r. llıılcsi 2tll.9ll puartesi 

giıii H\ l) J, \ı;:ır.ılı .t 1. I .iıtııı.oı ;:,111yJ11ıl, yıpı- ı 
l:l..:aktır. fılıµ 'lri ı '<t•ı ı ıi v.Hikıliirıld ts<ııf o !ctu,Jlu111 iıı ı1, sutiı1· 

1 

d"n bir uııt evv:l k ı nı:Jr ı'la ver n.tleri. 

lstanbut Lv. Amlrll§I Satlnalın11 K.,ınfsy..,nundan : 

.Beşiktaşta hayvan hil9tanesi nalbantbanesİno oc~k Ye bacaları ta· 
mir ettirilecektir. Pazarlıkla ek•illaıeıi 10.11.9U ıünü sut 14,30 da 
Tophanede Lv. amirliği satınalıoa komisyenunda yapılacaktır Keıif 

bedeli 620 liı a 40 kuru~ ilk teminatı 46 lira 58 kuruıtur. 
lshnbııl K> nutı.nlığı 3~hruLnaı K:>:nlite>11ıu:lı111 ı 
59l) lir:ı 7!. kıruı b~ f JJ!!lli f.s1lcı1111 h·li t.111 ratı 2UL9H 

p1urtı!ıi günü Hılt l l d~ ı&çık .:biltın~ ile ıh ı1 e e.iıle..: ı tir. Şartame 
ve keştf cvrn.:Cı h,r gu ı ko oi1y >nd.ı g;l:ule!ıilir. 

ilk teminatı 4H lira 43 kıruj ur. !~teklil!rİn ka111i V&,ikıılırı 
ile 9irliltb b~lli gü ı v~ uatta Fı dıklı:i t s \tı ul n ı ko·nisyonuaa 
ır~lıneleri. 

Ankara Beladlreslnden: 

Hacettepe dahili yotlarına döşeoecelc lurma taş ve silindir:ai i7ler i 
pazarlılcla yaptırılaeakır. 

Muhammen be-ieli 2868 lir.ıdır. 

feminatı '215 lira 10 kuruştur. 

Şartnamesini gö•mek istiycnlerin laer ırün eocil,.,11 k:llemine ve 
10.3'.) d:ı bele Jiy$ daire· isteklilerin de 11. 1 l. 941 ulı ırünü ıut 

ıinde müteşekkil enoümsne möraeaatları. 

Dlrarbak1r N•fı• MUdilrlUIUnden: 
Eksiltmeya konulan iş: Birinci Umumi Miifetti,lik bölge,i dahilinde 

; 

çocuklara yalnız İsi ihsal uıulleri ve 
ıartlarını detil, ayni zamında İs· 
tihsal edilecek her nevi mahsuli· 
tın ve mamulatın kıymetlt'ndiril· 
meıini, piyaaıılara sevk ve nakil 
şekli ve şartlarını, anbalai tarz· 
larlnı, defter tutmak ıııullerini, 

fais hesaplarını ö~retmek mutlak 
olarak lilzamludur. Kiy enstitü-
lerine alınacak mütehassıs mual· 
liınlere ~elince, ltu iş çık oıühiın· 
dir. 

Eter ziıaatçiliti fili ve ameli 

tepten mt'ZUn o 1ıoalda kalmıı zi
raatçiler bu işi-maksat ve ıaye 
ba1<ımından - hak~ı ile başara· 

mazlar, Çünkü bu işte isterıilen 

geniş pratik malöruat-kdodilerine 
vcrilıniı defildir ki bulunsun
onlarda yoktur veya pek basil bir 
derecede Jir. 

Ketfı komi!lyonda gö. ülür. l~tr.k.lilerin lst. K. 9. ıubeden alacak· 
ları ve~aik ile belli saatte komi~yona gelıneleıi. 

' ECE s=s& 

Elektrik, Hava gazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

lstanbul Komutanhlı Sıllnalm• Koml•ronund•n 

Keıif bedeli 1218 lira 80 kuruş elan Haydarpaıa hastahanesinde 
aaplınlacak ~valandırma tesi,atının paurlıtı 14. l 1.9U cuma rtall 
ıaat 14 d, yapılacalttır. Şurtnıme ve ketif evrakı her rün komiıyoa 
da görüllcbilir. Kat'i teminatı 182 lira 8l kuruştur. İsteltlilerin belli 
rüo ve saatte kanuai vesikaları ilo birlikte Fındıklı~a aatınalma 
komiıyonuaa relmeleri. 

l•tanbul Beledlrealnden ı 

Tahmin B. İlk Te. 

2974/>0 223,74 Motörlil vesaitin karoaeri veaair akumıaın ta• 
mirinde kullanılmılc üzere alınacak kereato Y• 
saire. 

1517,00 115.28 Motor'u usaitin tamirinde kullanılmak üzere 
alınacak elektrik ınals~meıi. 

1249,95 93,75 Motorlu vesaitin tamirinde kııllanılmııık ü.are 
alıDaealı: kösele, vıılceta, vidala Yoair aarraciye 
malzemesi. 

1127,36 84,5' Mülhakat dispanseri için alınacak 3l6 kalem 
ili9 Ye sıhhi malzeme, 

Tahmin bedelleri ile temiıul miktarları yu\(arıdıı yuılı i~ler ayn 
ayrı pazarlıta konulmu~tıır. Şırtnameleri Zabıt ve Muamelit Mil· 
dürlüfü kaleminde ırörülebilir. İhale 21.11.9·H Cuma rilnü saat 
14 de Daimi Enclmende yapılacaktır. 

>•ı arı ve tavu es emesını 
' Pe711ir yapmaunı, ıirke ve 

işte bundan do1ayı bu nıüeı· 
sesclere hakkıyle miitehauııı ve ıt 
kurup onu başıracalc muallim te· 
min etmek her ıeyden alcdem ya· 

rorua ki, Her köy eaıtilüıünde, _l,_aıaulll~UID.li.llULK&....&1ı.l.a.1&....auak:......L-ılawa.-Alim.1W..iu. _______ _._r......&1aa.i .... ..lla.i...L.JL.. ..... ı.-. ...................... ..._-J.o.---------------Taliplerin ilk temınat makauz veya mektu,Iarile ih•le j"ilnü •HJ• 
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Su gün ilan olunan Münaka.sa ve Müzayedel~ Listesi 
M. M. Veklletl Satın•l ına Komisyonundan: 

Polatlı isale su tesisatı için 402S lira keşif hedelli dizel ,-; 
rrupunun 31.10.941 rllnü yapılan ekıiltmesine tal ip çıkmadıt104 t• açık eksiltmeai 10 ıün uzatılarak 10.11.941 pazartesi ırünü saat 1 ~ir
yapılıcaktır Taliplerin 301 lira 19 lcuruıluk ilk ı em i natlariyle Cinai Şekli Muhaın. bed. T eıninat Miiracaat yeri Günü Saa 

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

Milteferrik inıaat yapt. 
T11 ve ıilindrai iıleri 
Kaldırım inı. Mutla-F•tbiye yolunun arasında 

paz. 

" 

Çapa Ku: Orta okul tamiri aç. ekı. 
Betonarme hangarı tamiri a9. eks. 
Jandarma binası inş. paz. 
Haydarpaıa Lisesinde yap, tamir4t a~. eltı. 

345S 75 
2868 -
1260 -
3699 28 
6211 05 

1-4176 47 
2992 t'.l 

lllçlar, Kllnlk ve lapençlrerf allt Haatehane Lva. 
hiç ve 11hbi malHme aç. eks. 1127 3ô 

Elektrlk Havagazı-KalorHer (T••l•atı 

Dizel pompa ırapu (temd) 

ve Malzeme•I) 

4025 -
Akümülatör bataryası paı;. 6000 -
Elelttrilt malzem~si aç ekı.. 1537 -
Muhtel•f peşel mal:ıeaaeıi 

Menaucat, Elblse, Kun .. ura Çama,ır, w. • · 
[lbiselik kumaı: 162 m.· paltoluk kunuı: 121.50 m. aç. elcs. 

dahili elbiıe lcumaıı: ıı6 m- İf tulumu ltumaıı: 

240 m· ıayak: 42 m. 
Licivert •erj açık yakalı: 300 takım, licivert ıayak kapalı ı. 

ve ırri fayalt açık yaltah: 2SO takım, llcivert ıa· 
yak ve ırri şayalc. kapalı yakahı 125 takım, kas-
tor aumaıtaD palto: 10 ad, ıayak kumaıtan ftaJ• 
to: 20:.> ad. lacivert serj kuket: 200 ad. lacivert 
ıayak ve rriden kasket: 245 aa. 

8atbniye: 310 ad. aç. eks. 
Kösele vaketa vıdala v.ı. 
Elbiselik kumaı: 789 m. kaputluk k11ma1: 6)7. 5 m. pu. 
Ayakkabı: 100 çift· elbiıe: 100 kat • 
Pen9elik kösele: 20 t. pas. 
Kundurahlt aarı nketa: 15 t. , • 

Matbaa ltt•rl Ktrt•••r• · Ya•ıhana \.1ua u "'' 
Hurufat ve matbaa makine malzemesi: 23 kalem pu:. 
Poıta pulu tabı: 50.000.000 ad. pas. 

Kereete, Taht• ve •• lre 
Kere1te • .s. 

Nakllrat, ••t•ltma, YUkletm e 
Poıta nakli 
Poıta nakli 
Odun nakli: 2619.9 t. 

at. ekı. 

kapalı s. 
pu. 
pu. 

Mahrukat. Benaln, Makin• Y•11 arı 
Meıe kömiırü: 3 t. 

"· .. 
Meıe odunu: -40 t. 
Motorin: 250- 300 t. (ıart. 31) lır.) 

Meşe odunu: 400 t. 
> > 200 t. 

" • 100 t. 

Muteferrlk 

at ekı. 

" 
paı. 

paı;. 

,. 
> 

Bakır tabak: 300 ad· ıaaıraba: 300 ad- karavana: 100 ad. aç elu. 
Yapı aalzemeıi pas. 

> " , 
Sedye: 2S ad. 
Sarı tez yaldız: 100 le:. ince ve kaho:boya Yerniii 300k. 
Gemici feAeri büyük: 200 ad.·küçülc: 400 ad. 
Saç ıoba: 200 ad. 
Çama,ıır yıkattırılması: 17800 ad. 
Alay ıan ı.;afı: 8 ad. 
Beyotlu itfaiye g-rubu binail tamiri için kum çakıl 

çimento kireç çinko v. s. 
Yapı mal&emesi 

> • 

Çelik bilya: 20000 ad.· yayhk çelik tel: 50 kr. 
Keçe: 310 ad.-lcayaş ve yahtıhan kumu: 500 m3 
Aralıta malzeml"si: 9 kalem 

•raek. Z•hlre, Et, Se llze, v .•• 
Ekmek: 25000 ad. 
Taze yumurta: 3500 ad. 
Urfa yatı: 2250 le. 
Çay: 28 k. 
Toz teker: 2 t. 
Makarna: 750 k. 
jilitiali makarna: 500 k. 
Re9el: 500 k. 
Çelcirdelcıiz tl:rim lcur. No. 12: 500 k. 
Kuru erile: 300 k. 
Pirinç karakılçık: 2 t. 
İrmik: 300 le. 
Kuru kayuı; 60 it. 
Çapa marka piria9 ı.ıııu: 250 it. 
Yemek tuu: 60U k. 
Şebriyeı ıso k. 
Sıtır eti 

He,aflık el•a, a7u ve ar•ut 
Sıfır ati: 2.S t. 

• 

par;. 

" 
kapalı z. 
paz. 
a~. oks. 

pn. 

pu. 

" 
aç. elcı. 

a9 •"'· 
> 

> 

• 
> 

• 
> 

> 

" 
• 
> 

paı. 

Arpa: 5103 le- 1aman: :l916 k. le. of: 437-i le. (t&1hih) ac. eics. 
Zeyliayı&j'ı ıu t. 

Makarna: 5 t. 
Kuru üır:Om: 5 t. 
Pirinç: 5 t. 
K. ıofan: 5 t. 
Kırmm biber: 400 k. 
Sıfır eti: 100 t. 

par;. 

pa.ı. 

> 

> 

" 
• 

2143 tı 

Beh. 13 -
1249 95 
4904 95 

k 4 -
k. 4 25 

23000 -

2974 so 

49775 11 

k. o 06 50 
le. o 02 10 

76850 -
9000 -
4500 -
2250 -

5157 95 
5157 95 
5157 95 

7SO -
1040 -

7370 -
920 -

2000 -

9637 ss 
5636 -

2050 -

k. o 14 
leh. O t3 

k. 1 78 
k. 10 -
k. o 49 
k . '45 
it. o 50 
k. o 55 
k. o 35 
k. o 45 
k. o 50 
it. o 40 

k. 1 -
k. o 60 

k. o o 06 50 
k. o 4~ 
2500 -

2SUO -

le. o 41 
le . o 37 
1c. o se 
k. O C-4 50 
k. o 35 

48000-

lik.te M. M. V. Sa. Al. Ko. na 111ilraeaatlar1. 

. ~ 
• • • Bir adet akümilit6r bataryası paır:arhlc:la satın alınacaktır· ,ı-

518 3' M. M. V. SAK 
215 1 O Ankara Belecliyeıi 

- - Mufla Viliyeti 
'71 - lst. Nafıa M14. 
465 83 Devlet Hava Yolları U.Müd. 

1063 24 Ankara Valiıiti 
225 - Haydarpaşa Liseıi SAK 

10-11-41 1• -
11-11-il 10 30 

15-10-41 itib. 1 ay 
11-11-41 ıs -

Ank. 22-11-41 11 -
1 ay ı:arfanda 

27-11-41 15 15 

halesi 14.11.941 ouma ıünll saat 15 te Ankaracia M. M. V. ıat~O tı 
ma komiıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 6000 lira kati t•111'~U 
900 liradır. Evuf ve şartnamesi komisyonda rirülür. Taliplerio be 
vakitte Ko. na relmeleri. 

••• 
T ,-,t•1 

Muhtelif peıel malzemesi alınacaktır. lak : lııt. Elek.trik, r• 
ve Tünel işletmeleri U. Möd. iliDlarına. 

14 55 lıt. lolediyHt 21-11·41 14 - Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

301 19 M. M. V. Han SAK. 10-11 41 14 -
M.M.Y. Hava Satınalma Komlaronundan 

2 biıı adet hariei riınlok maa kıravat ile 2 bin ıdet mintan ~ 
aarhlda satın alınacaktır. Malumaen bedeli 11200 lira olup ktll ~ 
minalı 1680 liradır. Puarlıtı 1.11.941 cumarteıi rllnil 11at 10.30 

900 - M. M. Vek. SAK H-:.11-41 15 -
115 28 lst. BelediyHi 21-11-41 14 -
186 38 lıt. Elektrik Tramvay u Tllnel lılet. 8-12·41 17 -

Ankara hava satıoalma kemiıyonunda yapıl .. aktır. • 
~ Şartnamesi her fÜn kemİlfODcfa firillelailir. İsteklilerin ihale ,il 

213 19 Anlc. Ziraat Alit ve makineleri lbti- 20-11-41 15 - tintle komisyonda ltulun•aları. 
saı Mektebi Mld. 

747 75 D. a. Y •lları 3eü lıletaae M ad. 
laltkesir 

302 25 lst. B6lre Sanat Okulu Müd. 

93 75 " 
73c. 75 Aık. Fabrikala r U. Müd. SAK Auk. 
- - lahlaarlar U. Mil ... 

Tophane Lvır:. SAK. 

• 

- - B:ılılteıir Ask. SAK 
3450 - P. T. T. U. Müd. Anlt. ve lıt. 

22J 74 lıt. Belediyesi 

Arık. P. T. T. Mlld. 
Mutia P. P. T. Mtd. 

1466 72 Gelibolu Ask. SAK 

' 

14 63 Buru Orman Melı:telti SAK 

63 - > 

5092 50 Ankara Bolediye1i 
675 - Bolayır: ..\sk. SAK 
337 50 " 
163 7S • 

Sl .39 lst. Bölı• Saoat Oltul• 
773 '9 M. M. Vekaleti SAK 
773 69 " 
773 69 " 
ııı SO > Han SAK 
71 - lnbi1arlar Umum Mildürliltil 

Çatalca Ask. SAK 
Devlet Limanları lılet. U. Mnd. 

553 - H paıa Liseıi SAK 
69 - Tophane Lva. SAK 

150 - lst. Belediyeıi 

1445 63 M. M. Veklleti ~AK 
845 .co , 

Aık. fi"abrikalar U. Mlld. SAK Anlt. 

1)3 25 M. M. Vekileti SAK 

262 50 
7 S8 

300 " 
21 -
73 50 
25 31 
\8 75 
20 63 
15 13 
10 13 
75 -
9-
4 50 

11 2) 
:ı t3 
5 06 

B11na Orman Mektebi SAK 

" 
> 

• 
• 
> 

" 
> 

• 
• 
• 

• 
c 

" 
Hadım köy Civarında Y uııviran.Aa 

Aılt. SAK 

" 
> 

72 71 lst. Jandarma SAK 
- - lır:mtr Lvz. SAK 

Yalova Aık. SAK 
> 

> 

> 

S600 - Çanak. Ask. SAK 

24-11-41 16 -

21-11-41 14 -
21-11-41 14 -
10-1 '-41 
21-11-41 
14-11-41 
14-11-41 

11 -
10 -
ıs -
15 -

8-11-41 10 3t 
22-11-41 11 -

21-11-41 14 -

17-11-41 15 -
27-11-il 16 -
2~-11-41 16 -

17-11-41 14 -
17-11-41 14 -
11-11·41 10 30 
10-11-41 11 -

10·11-41 11 -
10-11-41 11 -

21-11-41 15 -
lt-11-41 14 15 
i-11-41 11 -

10-11-41 11 -
n-11-i1 ıo 30 

14-11-41 ' 3g . 

H-11-41 15 -ı 
10-11-41 15 -
27-11-41 1~ -

13-11-41 15 30l 
17-11-41 14 -

11-11-41 
11-11·41 
12-11-41• 
12-11-41 
11·11-'U 

15 -1 
11 -. 
15 30 
1~ _ : 
11 _, 

latanll'!I N•fıa MllGIUrlUIUnden 
24. 1 ı 941 pa:r.arteıi rllnii ıaat ıs de 1.tanbutla nafıa 

eksiltme koıniıyonu odasında 4500 lira muhamaen bedelli 
marka 500 fift liıtik çiıı:me a9ık ek.ailtaeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlılt iıleri ıenel buıusi ve feoni 1''
1
' 

oamelerile buna müteferrl d ifer evrak dıireıiade fÖriıleeektir. 

Muvakkat teminat 337.50 liradır. ~ 

lsteldilerin bu işe benaer tı yaptıtına tilair idarelerinden alıPlf ~ 
dofu vesikalarla 9H yılına ait tioarot odatı vesikaların ı b ıunil•P F 

meleri . 

l•t•nbul Levazım Amlrllli Satınalma Koml•r•""""" 
Beher kilosuna 330 kuruş tahmin edilen 6 lorı k ııdır çarıklık k~ 

deri alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13.11. 941 perıe ıııbe runü ••', 
14.30 da Topban!de htanbul levaz:ııu amirliti satınalma komiıyo•011 

tla yapılacaktır. 

lık teminatı HSS liraciır. Nümuneıi ltumiayonda a~rillilr. Tal•P
1
' 

rin belli valcilttı komisyonll f"'l:.ıeleri. 

Ank•r• Zlre•t Allt ve Makineleri lhtl••• 
Mektebi MUdUrlUllnden : 

Beher metre fiyatı Tutarı 
Cirtsi Metre Lira K. Lira K. 

Talclae harici elbi!e ku- 1'2 • 75 1093 50 
matı 

Talebe harici palto ku- 121 50 1 90 

•aıı 

Talebe dahili elbise lcu- 21' 
maıı 

Talebe iı tulumu kuma· 
maıı 

Hademe ıayall elaise ve 

palto ltumaıı 

240 

42 

1 71 

54 

4 05 

1081 35 

369 36 

129 60 

170 10 

TemiP•t 
Lira !(. 

2843 91 
Okuluınuı; talebe ve bademelerine yaptırılacak elbiseler içiP yo'J'' 

rıda yazılı miktarlar üxerinden açık clı.siltın~ uıuliyle kumaı ıntıblf" 
edilecek lir. 

20.11.941 tarihine rastlıyan cuma ıttnü ııaal 15 to Ankara Ptt•r 
tepler Muhuebecilifinde ihalesi yapılacaktır. ' 

Talipler nümuoe •e şartnamt:tini (Örmek liaere her rüu tP1 ~1' 
idaresine mftracaat edebilirler. ,,ı 

Talipler ihale rlinOnde terainat m11ltbuı11 ile, ltanunl veıaikl 11' 

birHlrte Mektl'lpler M ıhueb~cilitiade muayyen saatte toplanacak J 
misyona mftracaal edebilirler. 

17-11-41 
17-11-41 
17-11-41 
17-11-41 
17-11-41 
17-11-41 
17-11-41 
17·11-41 
17·11-41 
17-11-41 
17-11-41 
17-11-41 
17-11-41 
17-11-41 J,. 11-41 

14 _, 

t D. D. Yollar13 ncU itı11tm:t M!Ull IUlllndert: 
14 - 1$' 

17-11·41 
7-11-41 

7-11-41 
1-1.1-41 

20-11-41 
10-11-41 
10-11-41 
10-11-41 
10-11-41 
10-J 1-41 
10-11·41 
21-ll·'İl 

14 _ ı lıletmemi:r; ıaeınor ve müstahdemleri için yalnı& kumaşı idar• .. il 

41 _ • ee verilmek üzere 1941 mali yılı zarfında dildirileoek aıatıdı 1',ı· 
14 _ ' reami elbiee palto ve kasketler kapalı ı:arf uıulile eksiltmeye k•" 
14 _ · muıtur. -' 

14 _ f lbaleıi Balıkesirde 24.11.941 pazsrtesi ıcilnü ıaat 16 .ta iti•' 

14 _ ' binasındııı komiıyonumazca yapılacaktır. ~ 

14 _ lstekliler 2490 aayılı kanunun tayin ettiti v"ıikalarlian .. bİ' 

14 
_ ·ıartnamede yaıılı vesikalarla berabn ihale günü muayyen 1&at1•11 i' 

14 
_ saat evvel zarflarını \comisyooumuı:a vermeleri lazımdır. Bu ite ~f 

14 - ıartname ve mukavelenam,, projelerini rörmelt ve okumak iıtift"~· 

14 
_ Ankara Hıydarpata ve Sirkeci gar Şf'flerine ve 3 üncü itlet111• 

misyon ana mllracaatlaı ı. 
14 -

14 -
14 -
14 -

14 -
14 -
16 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
ıs -
il -

1 Tahmini Muhammeu Hf'psioi0 

m11vakk't 
temiuaU 

Dikilecek elbisenin cinıl mik,ar bedel 
Adet Kuruı 

Llcivert strj açık yakalı talum 
lacivert ıayak ve rri ıayak 
Açık yakalı 

300 1360 

Lacivert şayak ve ıri şayak 
Kapalı yakalı takım 

2SO 
125 

Kastor kumaıtan palto 10 
Şayak kumaıtao palto 200 
Llci•ert 1erj kasket 280 
Licivert ıayak u rriden kaıket 24S 

• • • 

900 
800 

1300 
900 
200 
200 

747.75 . 

Elbise ve ayakkabı alıoacıktır. Bilk: lrıhiHrltr U. MüJ. iJ&ıılataı>" 



4'. t. 

4000 t. 

(8 M Uzayedelar 
~i rramofon, duvar ve maaa saati, rreı yatı 

,. " 11•11, ipek menıucıt, deri kadıa çaotaaı, ee· 
it 0 tomoltil ıasi ıkHmı 

01 
t,btı, 9anta, yCln fanıla, adi terazi vı. 

"1ı011aobil dış l.istikleri: 396 ad. 
•ke: 1500 ad. 

~ işleri, Kırtasiya ve yazıhane Lvz. 

paz. 

• 
• 
• 

, 
• 
) 

aç . eks. 
pu. 

> 

• 

a9. art. 

• 

kapılı z. 
aç. art. 

•ahkeelr Aa. Sa. Al. komlayonuncan: 

9009 -

.1 >8~88 80 
170000 -

28800 -
4500 -

k o 10 

k 1 75 
1125 -

9180 
'.>l5 -

8194 45 

Gelibolu Aık. SAK 
lntgöl Aık. SAK 
Çorlıı Ask. SAK 
Tophane Lvz. SA.K 

Ank. Lvı:. SAK 
Çorlu Aık. SAK 

1125 E.ıkiıehir Ask. SAK 
Ank. Lvs. SAK 

337 50 H. paıa Lisesi SAK 

168 n 

688 58 
3'1 

Harbiyede Yedek .Subay Okulııada 
Ask. SAK 

ı~t. Kuaıut:ınlıtı SAK Fınciıklı 

lıt. Glmrökleri Bıı. Mıd. , 

• 
Ank. Bele~iyesi 
Haydarpaıa Lisesi SAK 

15·11-41 11 -
15-11·41 lO -

10·11·4 l t •\ 30 
10·11-41 14 _ t 
14-11-41 14 - ı 
11·11-41 

11 -t 10· 11-41 15 30 
11-11-41 15 -
8-11-41 10 -ı 

27-11-41 14 45' 
10-11-41 15 -

10 _, 
1 l-11-41 
8-ll-41 

12 _, 

21-11-41 13 30 
24-11-41 13 30 

25-11-41 13 30 t 
21-11-41 11 1 
27-11-41 14 30 

tth3F , 
5 TFT rrr a n r w • 

A•kerf Pabrlkalar K1rıkkele Gru11 MUcU.lr.üiü 
Satınalma Komla~onandan : 

• 
Tahmin edilen betleli 20700 liradan ibaret ~ulmnan 69000 kilo 

Q,.ı, ınatltaa11 ihtiyacı için 23 kalem hurufat ve matbu makine 
~ •ıi pa aarlıkla salan alınacaktır. 
Ci"-rlıtı 8.11 .941 cumarteıi günü saat 10,:lO da yapılacaktır. 
. llıleri ögrenmek istiyenler lıergür1 ve taliplerin muayyen saatte 

Oıuu111ha . müracaat elmele~i. 

~e far r 1 k 

sıfıretinin aatın ahnmaıı için Kırıkkale <lrııp aıilclilrlüttlade müteıek· 
kil ıatıo alma komisyonu marifetiyle yollama bina11nda 14. 2. Teırin. 
19.ıl e ııu riinü saat lS te kapalı zarfla iha\e edilecektir. Sıtıreti 
defatea alıcmayıp ihtiyaca röre ıartnameıi dahilinda alınaoaktır • 
Şartnaıt11t!İ aıezkGr satan alma kona 'ıyoııu tarafı .ıdan p:ırasıı verilir. 
Taliplerin •uvıkkat teminat miktarı olan 1551 lira 50 kuruıu havi 
teklif mektuplarını ihale rllnli saat 14 de kadar 2490 Notu kanunun 
2. ve J. madtlelerint&eki yuılı vesikalariyle birlikte koıaiıyonumuza 
milraeaatları. 

~lt111 Komutanhlı S•tanalma Koml•ron11ndan: 
'-.Pıine 8730 lira 5~ kuruş fiat tahmin edilen muhtelif eb'atta 
9ih Patinaj ainciri 14. 11.941 ıünü saat 11 de pazarlıkla sahn 

~hr 
60 "•~esi htr rün komiıyunda ririılcbilir. Kati teminatı 1309 
~ kuruııur. 

klilerin belli rüıı ve saatte Fındıklıda satıoalma koıuisyonuaa 

f fldacl Tepfa 1Ml 

Harbiye Yedek 8ub•r Ok.,.untl• A•k•rl SahnalM• 
Kemla~en11ndan ı 

Puarlılda 19 ton 11de yafa ıatın alınacalc l ır. Ev11f Ye husul 
şartlan kemisyonda ıerlllebilir. Beher kilosunun muhaamen bedelli 
175 kııruıtar. lbalesi 10.11.9.ıl puarteıi rtıntl ıaat 10 da yapılacak
tır. Taliplerin lcat'i teminatlarile Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
koıniıyona müracaaı ları. 

• *. P dzarlıkla 800 ton karu ot 11hn alınacaktır. 400 ton lstanbul i· 
çinde diğer 400 tonıı Sirkeci istasyonunda nronda teali• edilecek· 
tir. Bu m:k· ı rları l yarl!lına da talip çıkarsa ibaleai yapılaltilir. Evsaf 
ve busuci ıartları komiıyoada r~rtlltır. Otlar balyeli olarak alınacak· 
tır. Teli ciheti askeriyeden de verilebilir. 811 talcdirdo fiat teklifi 
teli müteahhide veya ciheti askeriyeye ait ol•ak ldretile yapılmalı·· 
dır. Kuru otun A.nadolııdaıı ıetirmak ıartile beher kilosHan ••· 
lıammen bedelli 6,S kuruıtur. lbaleıi 10.11.941 paurtesi rint saat 
11 do yapılacaktır . Taliplerin kati teminatlarile Har~iyece Yedek 
Subay Okulunda kemiıyena müracaatları. 

latanbul Kom11t•"hlı Satın Altna Koml•youundan: 

Aşafıda miktar, muhammen fiat ve kati teminatları yuıh ii9 ka· 
lem saman 10. 11. 94 l ıünü hizalarında yazılı ıaatlerde pıurhkla 
ıatın alınacaktır. Şartnameler her riln kemiıyoada rörlllebilir. istek· 
lilerin belli rün ve ıaatlerdo Fıodıklada satın al•a komiıyooa ıel· 

melıri. 

Miktarı Muh. bea. Kati tem. Puarlak s:. 
Cinıi ton lira lira kr. ıaati 

Saman 1270 60J25 153ı so 11 30 
, 25S 12112 1816 38 11 

• 302 . 1434~ 2151 75 11 30 

• * • 10.11.941 puartesi filntl saat 15 de pazarlıkla öç \OD sade 
yafı salın ahnaaaktar. 

İsteklilerin teklif odeoelcleri fiata fÖre kati teminatlarile birlikte 
be\ti ııın ve saatte Fındıklıda 11tınalma kemiıyeouna relmeleri. 

(DEVAMI DôRDONCO SAYFADA) 

İstan~ul Elektrik, TrıMvay va Tünel İşletmeleri 
Umum llü~ürlüğünden : 

1- Muhtelif peıel aıalaemeıi mektupla teklif iıtemek Hretile aatıa 
alınacaktır. 

2- Muvakkat temiaat 116,38 liradır. 
3- Tekliflerin Levas:ımdan para11z tedarik edilecek ıartnameain• 

•' İ 8.ll.941 oumarteıi rünü ıaat 11 de pazarlıkla lOU dökme 
~ 1300 boru 300 dirsak va 100 adet boru fapkaıı alınacaktır. 
.__ "•ıneıi ber rün komiıyooda rörülebilir. lsteklile~in belli fÜn 

tte teklif edecekleri fiata rlıre kati temioatlarile birlikte fın· 
•atınalma lcomiıye•ıana relmeleri. 

• • • Talıunin edilon bedeli 6200 liradan ibaret bulunan 310.00() kilo 
ekmek unu aynen verilmek ı.utiyle tıu: ve mahrukatı müteahhide 
ait olmak ıartiyle 6 aylık erat ihlıyacına ouaran Kırıkkale Aıkeri 
Fabrikalar Grup müdilrliltilnde müteıekkil satın alına komisyonu 
marfetiyle yollama binaııada U. 2.Teırin 1941 çarıamba rilail saat 
15 te kapalı sarf uıuliye talibine ihalo edilecektir. Ahnaea.. ilk 
teminat miktarı .f6S liradır. Şartanameıi komisyondu paraııs olarak 
verilir. Piıirtilecek ekmekler defateo alınmayıp ıartnamasine r6re 
alınacaktır. Taliplerin ilk teminat miktarı olan 46~ lirayı bavi teklif 
mektuplan ile 24::10 No.lu kaııunun 2. ~e 3. maddelerindeki n11ikle 
komisyona mllraoaatları . 

• * • Tahınia edilen bedeli 1'500 liradan ibaret •lan aıatıda eias 
ve miktarı yazılı 5 ka\em sebunin Kı!ıkkale Grap miıdGrlütllnde 
miiteıekkil ıatıo alma ko:ıaiıyoııu marifetiyle y ,)ilama binaaında 13. 
2. Teıri11. 19,& l perıemlıte rilnll aaat lS te kapalı r:arfla ihale edile· 
cek.tir. Alınacak aeb1elor defatea alınmayıp ibtiyaca r6re ıartaameal 

deki tarifata UJ(Un olarak 8.12.941 pas:arteli fllnll Saat 17 ye kadar 
ı 

1 

M•tro Hanının 4 üncü katındaki Levazım Mldlrlilfilne imu mukalti· 
linde verilmiı olman lizııadır. (9721) 

r inhisarlar U. MDdllrlUğUnden: l 
ı Emnlret Umnm MUdllrtUIUnden: 

1'bıta ınamurları için azı 5,000, çotu 6,00) adet bellıtemer 
·911 Cu:11a ıüııll saat 15 de kapalı zarfla münakasaya konmuı· 

1 dabiliude alınacaktır. 

~erine 750 kuruı fiat tahmin edilen belkemerleriuin nümune 
tt"anuısini rörmek iıtiyonlerin Umuw Müdürlük satan alma ko· 

01111 
~le lla ınllracaatlan. 

killerin 3J75 liralık teminat makbuz veya. b:ınkıı mektubunu 
~klif mektuplarım, 2490 sayılı kıı.nuDun 4 üncn maddesine e y•· 
"relerle birlikte eksiltme rilnü saat 14 de kad ır komisyona 

Itri, 

il. M. V.-klletl Satlnalma Komilyonundan: 
lede yaptırılacak inıut için Sb7 lira 95 kuruş keıif belelli 1 

~ 10.11.9.U pazartesi rünil ıaat 11 ae de pazulıkla salın alı· 
tır .. Taliplerin 773 lira 69 kuruılıık kati teminatlarile birlikte 

, fiin ve saatinde M. M. V. Al. Ko. aa mlracaatları. 
'• l<ırıkkalede yaptırılacak inıaat için 51S7 lira 95 kuruı keıif 

lllalzeme 10.11.041 pazartesi rtnil saat 15 te pazarlakla satin ; 
ktır. Taliplerin 773 lira 69 kuruıluk kati teıaiD&tlariyle birlik· 1 

~'atlak tün ve saatinde M. M. V. Sa. Ka. na mllracaatları. t 
'11~ Kırakkalede yaptırılacak inıaat için 5157 lira 95 kuruı keıif i 

1 ıaalzeıne 8. ll .9-U caaıartesi riirıü ıaat 11 de pazarlıkla satın 1 
lttır. Taliplerın 773 lira 69 kuuşlolt kati teminatlariyle bir· 1 

Paıarhk riin ve ıaalinde M. M. V. Sa. Al. Ko. na müracaatları 
• • • 

ile boya verniti alınacaktır. Bak: lnhiharlar U. 

~hlre, Et, Sebze v. s. 
~ lll•rzlfon Aak erı liatın•lma Komlayonu nd•n: 
~th zarfla alınacağı bildirilen 460 ton kuru ota istekli çıkma· 

11 bir ay zarfıada pazarlıkla alınacaktır. Pazr.rlığı 24. l 1.941 
~ ~i &'Ünü saat 15 te yapılacaktır. Tahmin bedeli 22.000 lira ka-
llıııQıt 1300 liradır. Muktezi balya teli beJelsiz olarak Vt'riltcklir. 
't esi Ko. d:ı rörülür. isteklilerin kanuni vuıkal ariyle Ko. na 
, a.ttarı. 

' ı 1 • SOOO kilo aadeyatı alınacaktır. Paurlıkla eksiltmesi 
~41 cama ıünil uaat 14 te Merzıfeada askeri aatıaalma komi•· 
~ Yapılacaktır. Tabroin bedeli 8150 lira kati teminatı 1237 lira 

' 111tur. Talipltria belli vak:tte komisyona relraeleri. ' -'-"b"ı Levazım Amlrtlll Satınalma Komlayonundan: 
' her kilosuna 178 kur111 tahmin edilen 15 ten kadar 1adeyatı 

~~•ktır. 
Ll•rhkla ekslltmui 11.11.941 salı rünü saat 1~ de Tophanede 
11~~· l111irliti satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

te111inah 4005 liradır. 
tQa111eıi komisyonda riirültır. 
klilerin belli aaatte keımiı7 .. a relmıleri. 

Şartnameıi mezltQr satın alma komisyonu tarafında iıtiyenlere paraııı 

verilir. 
Taliplerin muvakkat teminatları olan 1237 lira SO kııruııı '1avi te illi 

melc\uplarını ihale rüni saat 14 de kadar 2490 No. lu kannun 2 
ve 3, maddelerindeki veıikalariyle birlikte komisycana müracaatları. 

Cinsi Miktarı lık T. Tutarı 
Lira K. Lira 

Praaa 30.009 225 - 3.000 

Lahana 30.000 225 - 3.000 
lspanak 3u.OOO 3J7 50 4.580 

Patates 30.000 337 50 4.509 

Sof an lQ.OOU 112 so 1.500 

---- ---
YekQn 1.237 50 1,.500 

Harblrede Yedek aut.ar Okulunda Aak-.rl Sat.111alma 

Kemlayo11u 11ıdan 1 

Pazarlıkla 20 ton 11de yatı ahaıcaldır. Evsaf Ye hususi ıartları 
komisyonda ırörülür. Aıidin azami derecesi 8 ve 1-50 tenekede bir 
nilmune alınarak tahlil yapılacaktır. 

Beher kiloııınun muhammen bedeli 175 kuruıtur. Beıer tonlnk 
partiler hılioae tlahi ihaleıi yapılacafıodao talidlerio bir veya birkat 

partiye yapacakları teklifler de kabııl olunur. 
lbaleai 8 2 inci teırin 941 cumartesi rünil aaat 10 buçukta ya· 

pılacaktır. 

Taliplerin Harbiyede yedek ıubay ekuluoda komisyeııa mllracıa· 
atları. 

Erzurum Aakerl Satınalma Komi·~ enundan: 

13.000 kilo sabun ahaaoaktır. Kapalı :ıarfta eksi itmesi 15.11.941 
cumartesi künü saat 11 de Ersurumda a1keri uhnalma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin beddi 1580 lira ilk teminatı 644 liradır. Talip· 
lerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale aaaticıden bir aaaıt 
evvel komiıyona vermeıeri. 

• * * 24.10.941 taribinde ikinci defa kapalı zarfla ibaleainde iatekli 
~ıkmadıfıodan 11) to,1 kuru fasulye bir ay içinde alınmak laere pa· 
zarhta dökillmüıliir. Puarlıtı 24.11.941 paurtesi iÜnÜ saat 11 de 
E.rzuruaı salınalma komisyonunda yapılacaktır. Muhammen badel 28175 
lira ilk teminat 2114 liradır. Şartaamoai kemiıyonda ıörülilr. lıtekli· 
leri .. komisyona müracaatları. 

Ankar• Levazım lmlrllll Satınalma Komlayonund•n: 
120 ton mercimek alınacaktır. Pazarlıkla ekıilme•i 8.11.941 ıllnl 

ııaat 10 da Ankarada Lv. amirliği 11tınalına komiıyonunda yapılacak· 

Tahmin bedeli 28.800 liradır. 
isteklilerin teklif edekleri fiata nazaran kati temioatlarile b.Ui va· 

kitte komi•J•oa Jtlaaeleri. 

'ı ltve 1. - Cibali fabrikaaı çocuk yo"ası çoeuklarma 100 çift ayakkabı 
100 kat elbise nümuneai mucibince yaph·ılaeaktır. 

2. - Pazarlık 21.Xl.941 cuma fÜnil ıaat 10 da Kabatqta Len· 
ıım Şubesinde müteıekkil Alım Komiıyonaada yapılaoakhr. 

3. - Nüınuneler her rün söıtı reçen Şubede rörilebilir. 

4. - Ayakkabı ölçilleri Ciba\i çoouk yu•uındı alınacak ve elbi· 
sel er orada diktirilecektir. (9689) 1-4 

• • • 
ı. - 4.Xl.941 Salı rüntı açık eksiltme ile alınması kararlathrılan 

100 kr. aarı tes yaldız ile 300 kı. lace ve kaha boya veroiti eksilt· 
me rününtle müracaat edea olmadıfından 10 fÜD te•dit edll•iıtir. 

2. - Muhammen bedeli 10,&0 lira olop muvakkat temiaah 78 li· 

radır. 

3. - E.kıiltmesi 14.Xl.941 Cuma rtnl saat 9.30 tla Kabatqt• 
Levazım Şubesinde müteıekkil Alım Komisyonunda yapılaoaktır. 

4. - Nüıııuaeleri her ırün adı reçen Şubede ıörtllebilir. 
(9690) 

6 1 Tüm ı n KomutınlıQın~an; 
1 - Komiıyonda mevcut evıaf Ye ıartnaıaesi dahilinde 600 ton 

kok veya ıömikök kömürii kapalı zarf usalıı ile eksiltmeye konalmaı· 
tur. 

2 - Muvakkat teminatı 1170 lira olttp ihaleıi 22.11.941 c11mar• 
tesi rünil saat 11 de Selimiyede komisyonda yapılacaktır. 

* • • 
1 - Her mahallin mıırakabe bıaiıyonlarınca teıbit edilen fiyat· 

lar ea11ları dahilinde olmak üzere 700 ton saman ile 1000 ton tel 
ıtalyalı kuru ot ıatın alınacaktır. 

2 - Bu ot ve samanlar toptan mıabayaa olanacafı ribi talipler· 
den yilzer tonluk partiler hali11de kı11m kmm dıhi mubıraa olunallilir. 

3 - Meı:ldlr ot ve samanlar buluodukları mahalde varona Vefa 
deniz vasıtaııoa teslim ıartile alıoaeaktır. 

4 - O tun temiaah 825() lira o\ıap pa1arhtı 13.1 l.941 per .. mbe 
riloü saat 11 de S.limiyede komiıyonda yapılacaktır, ....... teai· 
nah 472S lira olap pazarhtı 13. l 1.941 perıembe flni1 saat U te S.· 
limiyede Komisyonda 7apılacakhr. 

• • • 
1 - MeYcat ev11f ve ıartnamHi dabilind• 10 ton sadeyafı pa• 

zarlıkla satın alınaeaktır. 

2 - . Teminatı 2475 lira olup pas:arlıtı 13.11.941 perıecabe rlal 
saat 16 ela Selimiyede komiıyontla yapılacaktır. 

latiyu Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: lSMAlL GiRiT 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

za=:n - Tii72 :zı- tt 

Objet de l'adjudicatlon 
Mode 

d' adi udicat. 
Priıt Caution. Lieux d'adjudication et du 

estimatif pr.ovisoire Cahier de~ Charges 

Adjudications au Rabais 

Con•\ructiona-R6paration·Trav. Publlca·Matirlel de Con•tructlon·Certographle 

Jours Heures 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Bur•• Orman Mektelll Ahm Salim Komlsyen11nd' 

Cinai 

Mikdarı 

Kilo 

950 Gramhk ekmek 
Taze yumurta 
Urfa yağı 
Çay 

2250 
28 

": 

Divera trav. de constr. Gre a gre 3455 75 ~11 36 Cem. Aeı... Miıı. Def. Nat. Aıak. 10·11-41 16 -
Toz 'eker 
Kiloluk makarna 
Jilitinli makarna 
Reçel 

2000 
750 
500 
soo 

49 
45 
50 
53 
35 

Trav. pierres et cyliodrag-e > 2868 = • 215 10 MuDicip. Ankara 11-11-41 10 30 
1 mois i partir du 15-10-41' Coaıtr. pave s/ rou\e Mutia-Fethiye (ai) • 1260 - Viliyet Muila 

Repar. rcole second. Jcuııes Filleı Çapa Publique 3699 28 278 - Dir. Trav. Pub. lst. 17-11-41 15 - ku· 500 
Rcpar. au lycee de H. paşa Publique 2992 62 225 - Com. Ach. Lycee H. paşa 27-11-41 15 -ı 

Çekirdeksiıı: üzüm 
ru No. 12 

300 45 ıO 13 
Prochıtit• Chlmlques et Ph•rmaceutiquaa-lnatrument• S•nltalrec·Fournlture pour Hoplteux 

2ı-11-41 14 -ı 2000 50 • 75 9'J 
Kuru erik 

Medicaments et arliclcs ıanitairu Publique 1127 36 84 55 Coıa. Perm. Muoicip. lstanbul Pirinç karakılçık 
lrmik 300 40 9 °0 

4 50 
E16ctrlclte·Gaz·Che uffage 

Groupe pompe Diesel (ai) 

Central (ln•tallatlon et Materlel 
4025 = 

Batterie d'accumulateur 
Articles electriques 
Article~ Peachel 

Gre .i ıre 6000 -
Publique • 1537 = 

t'ı titre n trıt • Ct.ı.ua1ı1;rl-a · Tl•aua • Cuira 
Etoffe pr. habit: 162 m.- id pr. paletôt: 121,50 m. Publhue 

id pr babit interne: 216 m.· id pr. toulum de 
2843 91 

tr•vıil: 240 m,- drap: 42 m. 
Couvertures eo laine: 310 p. 
Cuir, vachette ete. 
Eıoffe pr. coslumes: 789 m.- id pr. eapote: 657.5 m. 
Habil en 5erıe bleu et a col onert : 300 coaı· 

pleta, id en drap bleu et ıriı et a col ouvert: 
250 completı, id en drap bleu et g-riı et i col 
ferme: 125 complets, paletôt en caator: 10 p., 
palctÔt CD drap: 2QQ p.1 c .. quette en SC!rfe blını: 
200 p., id en drap bleu et rriı: 24:> p. 

Chauasures: 100 paires, habitı: 100 compleh 
Cuir pr. reuemelare: 20 t. 
Vaohette jaune pr. ıouliers: 15 t. 

Publique la p. 13 -
• 1249 95 

Gre i gr6 -4904 95 
Pli cacb. 

Gre a ırre 
Gre i gre le k 4 -

le k 4 25 

~"1 89 
900 -
115 28 
186 38 

. 
Coın. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Com. Acb. Mın. Def. Nat. Anıt. 
Cem. Perm. Municip. lstanbul 
~ir. Gen. E.xploit. !lectr. T. T. 11t. 

10-11-41 
14-11-41 
21-11-41 
8-12·41 

14 = t 
15 - 1 

1 

14 = 

14 -

213 29 f,i)ir. Ecole Specialistes pr macbines 20-11-41 15 - • 

302 25 
93 75 

7;5 75 
747 75 

Agricoles Ankara ı 

I:>ir. F.cole Metiers lıt. 
Com. Perm. Municip. l•tanbul 
C. A. Dir. G~n. Fab. Milit. Ank.. 
gir. 3·eme F.xploit. Cb. Fer F.tat 

Balikeair 

21-11-41 14 _ \ 
21-11·41 14 - ı 
10·11-41 11 - t 
24-11-41 16 - ' 

1 
C. A. i.Hıı. Monop. Kat.ataclıc 21-11-41 10 = ' 
Com. Acb. lntend. Milit. Tophane 14-11-41 15 = \ 

> 14-11-41 15 = ( 

Kuru kaysı 60 1 00 
11 

25 
Çapa marka pirinf unu 250 60 

2 
93 

Yemez tuzu 600 6 50 
5 

06 
Şehriye 150 45 3 
Meşe kömürü 3000 6 50 14 ~ 
Me,e odunu 40000 2 10 '3 ~· 

Mektebimizin 1941 Mali yılı sonuna kadu ihtiyacı ola~ ~ıl 
rıda cins, mikdar ve muhammen bedellerile m•vakkat tell1111~ıe~ 

hu··kil ... ~ 
yazılı 18 kalem erzak ve mahrukat 2490 ıayılı kanun ,-
daireıiade 17-11-94 L tarihine ihalesi icra kılınmak üzere lt 
müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. t ı' 

ihaleleri l 7- l 1 ·941 tarihine rastlayan pazartesi günü ••~110~ 
de mektebin Çekirge yolundaki binasında müteşekkil kodJl 
huzurunda yapılacaktır. b'r 

Bu husuıtaki şartnamelerle mukavelename formülleriı:i0" el' 
rün mektebe müraı:aalla fÖrülebileceği ve ekıiltmeye iştır• ,;{ 
mek iıtiyenlerin belli fÜD ve saatte Buna Orman mes'ul ıııob ır 
liği vasıtasiyle T. C. Ziraat bankasından alacakları muvak1''

11 
ıninata ait makbuz ve Tıcaret oduında kayıtlı oldukların• 
veaaikle komisyonda hazır bulunmaları ilan elunor. 

Traveaux d'lmprlmerle · Papeterle - Fournlture de Bureaux 
./ 

MÜZAYEDELER 
ı• m s 

Caraclereı d'imprimerie et articles pr machioe d'im· Gre a rre Com. Aeh. Milit. lalikeıir 8-11-41 10 30 

primerie: '..!3 lota 
lmpreuion timbrcs poıtc: 50.000.000 p. Cre i ıre 23000 - 3450 - Dir. Gen. PTT. Ankara ve lıt.a 22-11-41 11 -

Bols de Conatı uctlon. Plan< hes, Cherpente 
Boia de construction Publiqne 2997 50 223 74 Com. Perm. Muuicip. lstanbul 21-11-41 14 - Ankara Bc.ledlyeılntten : 

sfİ Trer.ssıatt • CherStl merıt • D6chargement 

Tranıportı poslaox 
Transport postanı: 
Transport bois: 2619.9 t. 

Co ft\ b uatlble - Cerburant - Hullea 
Charbon de bois de ch~ne: 3 t. 
Bola de ebene: 40 t. 
Meterine: 250 - 300 t. (Cııh. eh. 38S P.) 
Bois de cheııe: 400 t. 

• > ~00 t. 
, > 100 t. 

Dlvers 

Pli cach. 
Gre a gre 
Gre a gıe 

Publique 

Gre a rri 
Gre a 2re 

Derore jaune en poudre: 100 le.- verois lin et 4paiı pr. -
peinture: 300 k. (ai) 

Auiette1 en c•ivre: 3to p.- robeleta: 100 p.- ra- Publique 
melles: 100 p. 

Materiel de conatruotion Gre a rre , 

Brancard.: 25 p. 
Lessivag-e linge; 178000 p. 
Sable, cailİoux, ciment, chaux, zinc ete. pr. repar, 

bitine a-roupe sapeura·pompiers Beyotlu 
Etendard de R~rimoot: 8 p. 
Pocle eo tôlr-: 200 p. 

Lanterne de ıaatalot rr.: 200 p.-itJ pet.: 4t0 p. 

Pr o v 1 • 1 ona 
Haricots ıecı: 36 t. 
Pois·chiche: 72 t. 

,. 72 t. 

• 36 t. 
Riı: 36 t. 
• 24 t. 

Ltntitles: 36 t. 
• 36 t. 

c 12 t. 
, {İ t. 

l'ois-chiohe: 16 t. 
Hııricoh ıecı: 12 t. 
Viande de dinde: 4 t.- id de poulo: 3 t. 
Huile d'olives: 10 t. 

""' . . . 

• 
,. 

Pli cıch. 
Publique 

.Gre a 1ere 
Gre a gre 

, 

Pli cach. 
Pli cacb. 

> , 
c 

• 
c 

f 

c 

Puplique 

Gro a rr6 

49778 10 

le k O 06 50 
le k O 02 10 
76850 = 

9000 -
4500 -
2250 -

1040 -

~157 95 
5157 95 
5157 95 
750 -

7370 = 

2000 = 

920 -

861l 40 
12240 -
12240 -
6120 -

11180 -
7910 = 

6300 -
6300 -
2040 -
1020 -
2040 -
289U 80 

4500 -

- - Oir. Trav. P.T.T. Arılcara 
Dir. P. T. T. Mug-la 

7466 72 Com. Acb. Milit. Gelibolu 

14 63 Com. Ach. F.cole Foreıti6re Bursa 

63 -
5092 50 Municip. Ankara 

675 - Com. Ach. Milit. Bolayir 
337 50 > 

163 75 , 

17-11·41 
27-11-41 
25-11-41 

17-11-41 
17-11-41 
11·11·41 
10-11-41 
10·11-·H 
10-11-41 

15 _, 

16 -

16 -ı 
14 -ı 
14 -
10 30} 
11 -
11 -
11 = 

Otobüs idaresi levazım ·ambarıııda bulunan 34x7 ebadıııd~ (f 

adet eaki otobüı dış listilderi yeniden on beş j'Ün müddet' 
kapalı zarf uauliyle arttırmaya çıkarılmııtır. 

Muhammca bedeli ceman 9180 liradır. 
:eminat 68S lira 50 kuruıtur. rt-' 
ihalesi 21.11.941 cama günü saat 11 de yapılaaa2'ıoaan .. j~( 

muini görmek istiyenlerin her ıün encümen kalemine ve lift t1' 
ri görmek arzu edeolerin de otobü~ müdürlüAü levazım arısb' _, 

müracaatları ve isteklilerin d, ihıle gün!.i olan 21.11.9H ~:~( 
rbnü saat 10 a kadar 2490 nuwarah kanunun 32 inoi madde'\,~ 
ki tarifat dairesinde tanzim edecekleri teklif m&ktuplarıoı be 
ye dairesinde müteıekkil encümene vermeleri. 

78 - Cem. Adı. Ecen. Monop. Kabalaf 14-11-41 9 39 

51 39 Dir. F.cole Metier lıt. 21·11-41 15 -
Topkapı M•ltepasl Satmalm s Komlayonund•": 6' 

~·'I 12.11.941 çarşamba g-linü bet katır ve benir Ediroe 773 6' Cem. Ach. Min. Dof. Nat. Ank. 19-11-41 
773 69 • 3-11-41 
773 69 > 10-11-41 
112 50 C.A.Miniat. Def. Nat. Oep. Aviat Anlc. 12-11·41 
553 - Com. Ach. Lycee H. paşa 27-11-41 
150 - Com. Perm. Municip. lst. 17-11-41 

ıs -
ıı = 

11 -
10 30 
15 -
14 - . 

pazar yerinde satılıfa çıkarılacaktır. 

Devlet Orman ı,ıetmesl Aba 11d·Kerema1I 
Revir Amlrllllnden : 

69 -

--
Cem. Ach. lntend. Mil. Tophane 
lJir. Gen. F.xploil Ports Etat 

Com. Ach. Miiit. Çatalca 

13-11-41 15 30 
10-11-41 15 = 

14-11-41 15 -

.,l 
Devlet Orman lıletmesi Düzee Revirinin Düze - Bol11 i sı 

ü:.ııerinde Tatava deposunda istifle mevcu1 44 aded muadili jSı t' 
metre küp çam ve 409 aded muadili 3l4,3H metre küp kökC11r / 
Yığ'lıca nahiye~İ merkez deposunda 505 aded muadili 376,008 ~il 

654 43 
,18 -
918 = 

459 -
891 -
594 -
'472 -
472 -
153 -
76 -

153 -
216 -
337 50 

Cem. Ach. Milit. Urfa 

• 
• 
) 

• 
• 
• 
> 

> 

Com. Aclı. Lvcee H. p:ııa 
Com. Ach. lnt. la:mir 

13·11·41 
13·11·41 
13-11-41 
13-11·41 
13·11-41 
13-11-41 
13-11-41 
13-11-41 
13-11-41 
13·1 l-41 
13-11-41 
13· 11-41 
27·11-41 
10·11·41 

8 30 klip köknar, 89 aded muadili 55,268 metre küpe çam toııırıl i 
8 - 14.11.941 cuma rünü saat 14 te Oı.izc' R.,vir Aruirliğinde 
9 - artırma ile satılacaktır. al 
9 3o Tatava deposundaki lcölcnar tomluklarıotn beher metre kOP,~6 

10 = oP~ 

10 
_ mukammeo kıymeti 10 lira, çam tomrulclarının beher metre k 6~ıı' 

muhamm en kıymeti 12 liradır. Ve Yıtlıca depoaundald k .i 
11 - ~ 
11 30 

tomruklarının beher metre küpünün muhammen bedeli 16 lir••. 

12 
= tomruklarınm beher mt-tre .lcüpuoüıı muhammen bedeli 22 liradır I ;l 

l2 _ Şartnameler Ankarada Orman Umum Müdürlüğü, lstan~~l i' 

15 _ Bolu Orman Ç~virıre Müdürlütilnde görülebilir. Fazla o~~ıl~ebil 
1 
S 

30 
listelt'r Dü~cede Revir Amirliıtinde, tomruklar yerinde gorll ,,ıı 

ı 4 451 Talib~rin 0, 0 7,S, tc_mi~a~ ~e e\'ra.~ ı lazı~tl:ıile. ihale rü~. ve :tı1rı 
lS _ de Duzct:de Hevır Aoıırlıtınde muteıekkıl Komıayoııa ınurac• 


