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EKONOMiK H B RLER 

Ayvatık'ta zeytin yaQcılık 
ve sabunculuk 

Ayvalıktan bildiriliyor. 
l<azamızın baıl ca gelir kayna· 

ta olan ı:eytinyııfcıhk ve sabun· 
culuk son yıllarda şok gelişmiş· 
tir. Kasabamızın dalgalı toprak· 
arı iaerinde 1.Z00.000 zeytin a· 

tacı yardır. 
Bu at çlar yılda orJalama bir 

hesapla 8 mılyoc kilo zeytinyağ'ı 
verir. Zeytini yat halice koyan 
l4 zeytin yatı fabrıkamız vardır . 
Bu arada bir tane pirine yağ fab
rik tı, be~ mengene, 21 tane de 
büyüklü küçüklü saban fobrilcası 
vardır. 

Kasabamı-zda yıllık abun iJtih· 
salı altı mılyon kilodur. 

lmııcnk tertibattan ıonra bay· 
ramertcsi yeni şeltilde tevziat ya
pılacaktır. Halka kolaylık olmalt 
ü...:ere tevıı:iatın omuhtdıf semtler· 
de yapılınas1 da mukarrerdir. 

Ziraat aletleri 
Ankaradan bildirilıyor: 

7.irnat makfoe, ıılat ve ede\ a
tının da dahılde imali için iktı· 
sad Vekil~ti tarafından tetkılder 

yapılmaktadır. Bu mıksadla demir 
ve tahta fabr.ilclarına da İkhaad 
Velcilelince bazı direlthfler veril· 
miştir. Önümüzdeki sene için bin· 
lerce n kil arabaları, bilomum a· 
rabal. rın yedek •ksamı, liig-ım vt 

ıu boruları, torna, plilcyo, testere, 
fre.z tezrôhlarile muhtelif cins 
presler ve küçük şahmerdıınlar da 

tin tedbiri mühim bir ihtiyacı 

karşılamış olacaktır. 

1 

Ba hususla Karabük demir fab· 
rilcalarındnc da istifade edılecek 

ve buradan çıkan demirler ile her 
't ütlü çivi imal olunacaktır. 

Evvelki akşam geç vakte kadar 
Ticartıt VeHletınde, Ticaret Ve· 
ki inio. riyasetinde inşe musteşarı 
B. Şefık Soyer, lstanbul, Konya, 
Eskişehir lzQJİl ve lzmir ulileri· 
nin de işlirakilc bir ıçlima ys
pılmıştır. 

Bu içtiınndn milli koıunmn ka· 
nucunun t. \bikatı ve fÜnÜn diğ~r 
mes lel rı .e-örüşülmüştür. Bu iç
timaa tekrar devam edilecek· 
tir. 

Tütün piyasası hakkındı 

Ticaret Vekiletinin tebliği : 

ihracat liunsı Qakil ıvaıııtası te
mini r bi hu111 tarda Vekaletten 
kolaylık ist~meğe gelecek olan· 

lardan vekalet de kampanya de· 
vamınc verilen direktiflere ta· 
ınamen rıay elmiş olmnk vasfı
ııı anyacaktır. 

Kampanya esnasında mııhailine 
göncerilecek memurlarla takip e
deceg"ımiz piyasada fena oot ala
cak hcirle.-e Vekaletten bu ccTi 
kolayhlclara elde "demiyeceltleri 
hatırlatırız. 

Bu şartlar -daireıinde, müstah· 
sılımız nıenfaatlerınin korıınaca· 
ğıodau, hakk• olan fiy. tı alaca
ğ'ından emin olmalıdır. 

Türkiye - Yunanistan ara

sında demiryolu münakala
tı temin edildi 

Dcdeağaç ile Kuleli Bura-az: a-
ra.ındakı demiryolu irtıbatı ye· 

lzmir posta~ ı bire indirildi 
Milnakalit Vekaletinin ltararı 

imal edilecektir. Bu maksadla 
fabrikanın işçi kadro u irOoiıle· 
lilecektir. 

E.ğe mıotnkasında tütün pi) a· 
sası ıı sonkinun 19-t2 paz rte~ı 
ıünü açılacaktır. 

Pıyasamıı uı iyi şartlar içinde 
açılması ve böyl~ce devam etme
si için Vekalet lür.u111la teabirleri 
almıt hararlaldarını tamamlamış· 

i niden t<>siı ve temin edilmiş ul
dutundan Yunani~taıı ile kara-

urine Deniıı:yolları ldare,i haf· 
tada iki defa yapılan İzmir pos· 
tasını dOnden itibaren haftada bi· 
r~ iııdirilmiı ir. Bundan böyle h· 
mir pcutası yalnız Pazar 2ünleri 
yapılacaktır. Saat 13 te ·allcacak 
o an \•apur g-ıdlş \ e geli,te Geli· 
bolu ıle Çannkkaleye uğrayacıık\ır. 

Tekmil Esnaf Cemiyetlerine 
tek nizamname yapılıyor 
Şchrimııı:deki tckmıl • e!lnaf ce· 

aıiyetleri • içm tek, bir örnek ni· 
zamaauıe yapılması kararla,tırıl-

mıştır. 

Bu nicamnamenin vücude i•'" 

tirftmesinden sonra ayrıca her 
cemiyet için de bir de •dahili ça· 
hıma ııizamııamesi• yapıl~caktı~. 
Oifer taraftan önümiizdekı ay ı· 
çerisinde başlanılacak o~an eınaf 
cemiyetlerinin kongrelerı hakkın· 
da da huırlıltlar• baılıınılını~tır. 

Afyon'da dokumacılık 

Afyondan bildiriliyor: 
Cümhuriyel Halk Partimizin 

Karaman ocatı kongresindeki bır 
dilek şebrimir.de bir kooper atıf 
kurulmasıca sebep oldu. Şimdiden 
kooperatife kaydolunanların sayı
sı bini g~çaıişti r. Şehrimizde iki 
bin tane el tezgahı bulunmaktadır. 

Şebriıni'&de iç ırömleği yapılan 
beyaz ber.ler, yatak yorgan çar· 
şaflan, ıofra peçeteleri, kilim do

kunmaktadır. 

Basma tevziatı yapılıycr 

lkı ad Vekaleti, basma, pazen, 
patiska, divitin gibi malların tev· 
ziatı için beklenen yeni talimatı 

2öndermişıir. Bu talimatla her 
ferd ııüfus kağıdını ıbraz edeıek 
i.tediği cinıten beş metreye ka
dar alabilecektir. Bır ailenin bü· 
tiln fı-rdleıi bu halt ardan istifade 

edebilecektir. 
tecrıbe mahiyf'• 

Belediye koop rıtif i takviye 
olunuyor 

Kooperatifin sermayeai bir 
milyon liraya çakarıhyor 

lıtantiul Belediyesi, oeleriiye 
memurlar kooperatifini ıak,• iye 

elmeğe karar vermiştir. Bo husus

ta lazımırelen tahsisatın temini 
için Belediye Riyueti umuıni 

meclisten Şubat dcvı esınde .sala
hiyet isteyecekıır. Kooperatif bu 
~ekilde takvjye edıldikten sonra 
belediye momurl riyle halka, şeh
rin muhtelif merkezlerinde açaca· 
ğt satış mıığazalıırıo da maliyt-t 

fiyahaa giyecek eiyasiyle, yiye
ceıc maddeleri utacaktır. 

Elektrık istihlak vergisi 
Anlı:aıadan bildiriliyor : 
Elektrik istihlak vergisi tenzi

latından isi ifade edecek sanat 
müesseselerinin kilovat saat ba
şıoa ödeyecekleri elektrik istihlak 
resmi aşağıdaki şekilde teıbit e
dilmiştir. 

Pamuklu mensucat fabrikaları 
0 o 56 kuruş, trikotaj fabrikaları 
•o 80, oksijen febrikalan ° o 49, 
dejirmenler 0 • 77, harç sanayii 
01

0 11, cam ve şişe sanayii 9 o 
56, boru sanayii e·, 74, kağıt ve 
kartoc fabrikaları 0 o 19, suni i
pek fabrikaları 0 o 34, Karabük 
demir ve çelık fabrikaları 0 o 45. 

Çivi ihtiyacını karşılıyacak 

tedbir alınıyor 

Ankaradan bildiriliyor : 
lktisad Vekaleti' yurt dahilind~

ki çivi ihtıyacını karşılamak içıo 
esulı tedbirler almak üzeredir. 
Haber aldığımıza göre çivi f abri
katörleri yle temas ederek yurdda 
2,500 ton çivi imal edebılınek İ· 

çin tedbirltr almaktadır. ilk defa 
tinde Yerli 

bu fekilde 

Mellı r Pı :zarlaıır da 

tenial yapılmııhr. 

Yurdun ıenelik çivi ihtiyacı 4· 

5 bin ton oldutuna fÖro Vekile· 

tır. 

Piya anın t anzimi ve mustahsi
lin mc:nfaıııtlerini korumıık mııksa
dıyle geçen sene hükQmetia yap· 
tığı müdahalenin iyi tesirlerıci 

bir.ut: müstahsil erimiz ölçmek 
imkanını bulmoşlıırdır. Hem mus
tnlısıller hem de alıcılıu bu mü
dahalenin ne kadar mües ir t1ldu· 
ğunu gördükleri ve tecrube ettık· 
!eri açia, bu seneki tanr.im me ai· 
sinin deha çok müenir olncnğı 
muhakk ktır. fansen, bo neticeyı 
almak ıçin mildahale nıekaoızma
sı iyıce hazırlanmış bulunmakta· 

dır. 

Hükumet, Mılli Korunma fo . 
nundan turumu kad r pnrayı mu
dıahale için f ıcard Vekıllığinın 

emrine vf!rm ıştir. Milıi bankııl8rı· 

nıız kredi vadisinde kendilerine 
düşen vnzifeyı almışlardır. Boy· 
lece meydaoa relen mudahııle fo
ou, pıy;&saya miıslısh.silın haklu 
olaıak \•elı.ilelçe tayin edılea fi. 
yalı kabul cltırmek için kullanı

lacak ve Vekillet fıyatların bu 
hadden aşağı düşmesine mü~aade 

elmiyecelı;.tir. 

Müstahıil için sıırfedılen bu fay
relte müıtahsılın vazıfesi hükü· 
metin tedbirlerıoe ıuvenerek lü· 
zumtuz acelecıhkler yapmadan 
verilen talimatı dıolıyerek süku-

netle aaıı,ıarını y•pmasıdır. G,çen 
sene bazı müstabsıller ne olur ne 

olmaz diyı:s acela ile ellericden mal· 

larını çıkarmak yoluna upmışlardı. 
Bilabare bunların yapılan tavsı

yelere göre hareket etmemiş el
malarından bizzat aedamet ~etir· 
dıklerine Vekillet şahıt olmuıtur. 

Veka1et bu aene müatıabsilin 
haklı olarak istiyebileceği fıyat 
müdahılesioe esas ittihaz edecek-

tir. Fiyatları bundan aşa~ı düş

meme i matlop elduğu gibi bir 
spekülasyon havasına kapılmak 

ve böylece mubayaaların nizamı· 
m kaybetmesi de doğru değildir. 
Vekalet bu hususlara nezaret e· 
decektir. 

Hull a hükunıet in sözünü din
li yen müstahsil iyi yolu seçmi 
malı için haklı olan fiyatı tama· 
men elde etmiv olacaktır. 

Alıcılara ielince kredi ıicorta 

dan karşılıklı nakliyatın imkan 

d .hiliııc iirmiş olduğ"u haber a
homııtır. 

Bu itıbatla Libya harekatının 
baSlaması uzerioe derhal ıreri 
dönmek emri alan İtalyan vapur· 
ları tarafmdao Sclioik ve Pire· 
ye boşaltılmış olan Türk.iyeye 
ait ithalat mallan karadan mem· 
leketimiıc ietirilebilecektir. Bu 
mallar araııoda her türlü sınai 

mamulatı makine al&t edevatı 
veıaire bulunmaktadır. Üemir· 
yo ıu irtibatının temin edılmesin
den sonra İtalya ile olan ticaı i 
münasebetlerimizin yeuideo in· 

kiıaf edeceği kuvvetle tahmin 
edilmekt.,dir. Son zamanlarda 
nakliyat imkanaızlıkları yüzün· 
den bu wem ekeı ıle karşılıklı 

mübadeleler hem•n tamameu 
darwuş bir vaziyette bulunmak· 
tayclı. 

Diğer taraf tan bundan sonra 
memleketimizden Y aoaııistanuı 
muhtaç ahaliııiue ~önder ilmekte 
elan yardım maddelerinin de 
karadan sevki mumkiln iÖrül
mektedir. Şimdiye kadar yalnız 
Kurtuluı vapurile nakledilmeke 
elan bu maddeler kaıa yolile 
daha çabuk ve daha emin bir 
ıurette ııevkolunabilecektir. Hat· 
tın ticari nakliyata ne vakit a· 
çılacağı henüz malum değilıe de 
çok gecikmiyeceti ümit olun
maktadır. Yunanislana her nni 
taahhütlü mektup kabalüne baş· 
laamıştır. 

Dıter taraftan Avrupa ile de 
demiryolu irtibatının şubat ayı 

içinde temin edilmesi kUYvetle 
muhtemeldir. Ce•ri Musta(apap 
daki Turk malları şimdilik kam· 
yolarla nakledilmektedir. Dün 
1S kaıdyoaluk bir kafi e şehri· 
ze gelmiştir. 

Kurbanlık koyunlara da 

narh kondu 

Fı) .. t Mürakabe büroın kur
banlık koyunlara narh koymoş· 

tur. Bıı narha gör~, kilo itibarile 
karaman 33 kuruş, dailıÇ ve kı· 

vırcılc 35 kuraı . 30-J5 kilolok 
koyunlar da 9-12 liraya k 

lstanbul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 
Bakır 

Tahta ve yu\ arlalc 

Çinko 

Saç ıirah 

Demir 

Camlık, köşebent 

Dört köıe lama yuvarlak 
mıhhk ıilm 

f'utrııl 

Siyah çember 
Yuvarlak çubuk 

Kal az 
Çubuk 
Külçe 

Karfiçe 

Saç 

Galvanb.li dü~ 

M•hruk•t 

Blok 
y,.,{j depoda 

414 -
404 34 

s tılacnktır. D iter taraftan kesil· 
ıniş et fiyatları da şöylece tes
bi t edilmiştir : 

Karaman toptan 52.5, pera· 
kcnde 62.5, dathç toptan 62,) 
pf'rakende 72.5, kuruştur. 

Mantar ığacı bulundu 
M"mleketimizd'=ki mantar ihti· 

yacını karşılaml\k için lobisarlar 
Umum Müdür l üğü harıç menıle· 
kellerde temaa etmekte idi. 
Hııb0 r nldığımıu göre, lohiur· 

lar Umum Müaürlüğune bu ağacın 
bı:ızı ormanlarımızda da bıdunduia 
hoberi verılmiştir. 

Mi.ıteh:ıs ı memurlar k~ş . flerini 

yapmı~larıa da heııüz ne kadar 
mant r elde edilebileceti tah'llin 
edilf'me-mittir. Memleketimizin bır 
senelık mantar ihtiyacı 4J - SO 
mıl yo ı .. d·<li bulına...tı.dı r. 

İzmir'ae sulama işleri 
lzmirıien bı ldiriliyor : 
Zuaat Vekillıği ıu lama teşki· 

litı Şt' fltri Eıe'de tet"-ik.ler yap
maktadır. MütehaH11lar Mene
mende, Seydiköy, Develıköy böl
gelerinde de tetkıkleriııe devam 
etmrkteditler. Ziraat Vckılliği iı· 
tıhsali arttırmak için bazı çıftlik
leri istimlak edecektir. 

İplik ihtiyacını tanzim lçin 

verilen emirle yeni bir 

koo,eratif kuruldu 
lzmirden bildiriliyor : 
lkfüat veklletinin röıterditi 

lüzum üzerine lzmirde mevcut 
bez ve dokuma tezırihlariyle ço
rllp ve f aoila örttlcOleri bir koo· 
peralif kurmuılardır. Koop .. ratif 
fullyele geçsniştir. 

Ticaret vekaletinin verditi ta· 
limala nauran 942 yılının ille 
gününden itibaren lzmirde bu gi• 
bi alakadarların iplik alabilmeleri 
için kooperatife dahil bulunmaları 
şarttır. Kooperatife j'irmeye•Jere 
ip\ilc verilmirecektir. 

Ayrıca tesrib, fanıla ve çorap 
ö•me makinelerinin veaikaluı da 
yeni uua ıöre detittirihnittir 

Vesika tebdil itleri bitmek 1s .. 

"1-ible 

Yerli depoda 
Ecnebi • 

MarialaH 

Yerli boulcerde 
depoda 

TuvBnan 

Yerli depeda 
bonlı:erde 

Kok 

Yerli fabrılı:ada 
Karabük 

5amikok 

Yerli depoda 

Petrol 

Dölı:- toptan 
Çift tenelıa 

Benzin 

Dokme 
Çift t • ...ır .. 

Motorin 

Çıft teneke 

- - 1100 

uo ,Şi 
15 -

1!00 
Q4Şi 

- - 2SSO 
- - 2SSO 

- - 2lSO 

27 80 
905 -

,,, 10 

- - 11'0 
20 60 
110 

Elierinde Y•Pi ,,.uika lMll•nu• 
yanlar Unu•Penrel i~Qİi .. Hll• 

µetkJafdar. 
ı, emnl••tl 

lı kanucuna mllıteait olarak 

hazırlanan ~thk kor•1Wa ve !f 
emniyetı n umnam,.i rakJQ41a 
meriyete fİrecektir. Ni.stuııJD....

de yazılı hüktlmlere aymayaa H 

nokaanlarını tamamlamıyan it r•r· 
leri faaliyetten •en edileeelder• 
dir. 

Bu itibarla kendilerini biyle 
bir ID'laıneledea koıra•ak iatiyen 
iş veren muessueler ıimdidrn 

nizamname hükmüne göre iktisat 
müdürlütune milracutla ookaau· 
!arını ıkmal içın mühlet ıa\em•t• 
baılllmıılardır. l:hıılanna iıtcnılen 

mühlet vcrılmiıtir. 

YUn f•brlkalar1nın lht r•cı 
Yün men •ucal fahrıkalaranın 

kola yapmak içı" batdıy ununa 
ve ne~taye ihtıyaç&ar• bul11nd11· 
ğ•md'ln bonluıu ;htiyaç nisbetleri 
mıntaka ikliAat müdirlütiloee tea· 
bit ,.dilmektedir Kendilerine ili· 
zumlu maddeler temin edilecek· 
tir. 

Antılya'da liman 
ve mendirek 

Antaly~an bıldiriliyor: 

Alanya iıkeH-aioio ta.IQİrİae de· 
vam edilme~tedır. Miinakalit W.e
killiti iskelenin yeniden yapılma· 
•• için devlet limanlan idaresine 
emir vermiıtir. BnrilBkö ıartlann 
müntde •tır4iti ıelcilde iapya 
çahıılacaktır. Antalya mendlreti· 
nin y•J>1lması da prorrama alın· 
mııtır. 

Eğe pamuk ti;lıri te•'it 
idildi 

f.re ltö lg•ıi 1941·1~42 ytlı pa· 
muldara .. d•a AUla l., Akala il., 
Akala Uf. tic•ri Upler.iae •it ör· 
gelder Ticaret Vekililict.e t.bit 
edilmiıtir. Bunların nü~&.ri 
lzmir bona1111da bir cacaekia İ• 
çine konularak herkcıio rörmeıi· 
oe imkan verilmiştir. Şampanya 
tipi i!e yerli 1. ve il. tipleri için 
de bir müddet soara nllmaneler 
buırlanacalr. ve ıene camekiada 
teıbir edılecektir. lzanir tioaret 
müdürlütü nUmaııeleri çof .altar.t 



S.Jfa 2 MUNAKA!A GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Müna asa ve üzayedeler Lis es· 1 
Tahmin bedeli 22,500 lir:ı kati temiaatı 3375 liradır. lbslesi S.1.942 
pazartesi günü saat 11, 15 do Aakarada M. M. V. Hava sıhnalma ko· 
mi f.Onunda yapılncaldır. Şartnamesi komisyonda gorulür. Taliplerin 
be li vakitte komiıyona gelmeleri. 

Cloıl Şekli 

) MUnakasalar 

tn,aat, Tamirat, Nafıa lflerl, alzeme, Harlt• 

eli tamiri paa. 
ne P. T. T. Mrk. binası tadileo tevdi iti • 
ıaat iti paz. 
livri liman dairetl tamiri (temd.) , 

Elektrik Havagazı·Kalorlfer (Tesisat. v 

adeılSr Filips marka 1377 tipi: 5 ad. 
efirmeo te•iıi 

pa:r:. 

Menaucat, Elblae, Kundura Çametj1r, w. •· 

iz 

ortatif ç.dır bezi: 18000 m. kapalı z. 

Mobllra, bUro ve ev eşyası, Mu,ambeHahv.s. 
hıap dolap yapt.: 5 ad. paz. 

Mubam. bed, Teminat Müracaat yeri 

964 59 
789 92 

beh. 283 -
3660 -

Trabson Belediyesi 
Aydın P. T. T. MQd. 

144 7~ M. M. Vekaleti SAK 
60 - lst Nafıa Mnd. 

212 30 M. M. Vekaleti SAK 
274 50 Çay. Belediyesi 

Günü Saatı 

Gum a ve ah 
16·1'2·41 itib. 1 ay 

7-1-42 11 
3·1-'42 11 -

6-1-42 16 30 
19-1-42 

m. 1 06 1431 - Jandarma Gen. K. SAK Anlc. ve lıt. 14-1-42 15 

beh. 97 98 73 50 M. M. V . .:sAK. 7-1-42 11 -

~ etlte l~luı t\artesi~e -Vezıtıane Levazımı 

.. 

arufat ve hurufat kasan v. s. leyaz1mı 

itab tabetlirilmesi: 6 ad. (kiğıdı Yek. verilmek 
here) 

Mekllret, Bo,altme, YUkletn1e 

Poıta nakli 

Mllteterrlk 

Belediyeye ait Köprübaıındaki un değirmeni diılisi· 
oin yeniden yapt. ve yerine konulması 

Fıçıla ıaka arabası yapt. (arabaların dirıgil ve teker· 
lele demirleri Yek. verilecek) 200 ad. mütteabhit 
nam ve huabına) 

Mahruti çıdm 40 ad. 
Spor malzemeai: 29 kalem (tart. 161 kr,) 

Erzak, Z•hlre, Et, 6 bze, v.e. 

Kırılmıı mercimek: 18 t. 
Elaıa: 11.5 t. 
Pirinç: 18 t. 
Nohut: 30 t. 
Limon: \6400 ad. 
Darı: 200 t. 

( B M Uzayadelar 

Çam atacı: 614 m3 
> • 852 m3 

Tay: 12 ad. 

MUNAK SAL 

paz. 

par;. 

aç. elu. 

par.. 

"9· eks. 
paz. 

kapalı :r.. 

aç. eks. 

kapalı z. 
it 

ac;. eks. 
paz. 

aç. art. 

paz. 

1500 -

5500 -

600-

bah. 60 -

2800 -

6075 -
3593 75 
7537 50 

5250 -
547 ~o 

m3 4 90 
m3 4 90 

Maarif Mııtbaası ile lst. Aı-keoloji 
Mlh:eleri Mild. 

825 - M. M. V. Han SAK 

- - Aydın P. T. 1. Müd. 

42 - Silifke Belediyesi 

1800 - M. M. Vekaleti SAK 

210 - Ank. Valiliti 
Aak. Lvz. SAK 

455 63 Konya A~k. SAK 
269 34 > 

562·32 > 

393 75 
40 97 .. 

Kırklareli Ask, SAK 

226 - lçel Orman Çevirge Mad. 
294 - ,. 

Mutia Villyeti 

b) Mukavele proiesi 
c) Bayındırlık işleri ıcenel şartnıııuesi 
d) Bususi şartname 
e) Şose ve köpriller fenni şartnamesi 

5· 1-42 15 -

3·1·42 10 -

16-12·41 itıb. 1 ay 

2-1-42 

6·1-42 

15 -ı 

15 1 

5·1-42 15 
6-1·42 14 -

\ 

7-1-42 
5-1-42 
5-1-42 
2·1-42 
2-1-42 
.S·l-42 

i! =ı 10 -

10 -

14 --f 
16 -

8-1-42 15 -
6-1·42 15 -
5-1· 42 15 -

lntaat-Tamirat-Nafıa işleri .. Malzeme-Harita f) Seridöpri 1 
h) lsliyenleri bu işe aid evraktan şose ve köprüler şartname.sile 

bayındırlık itleri genel ıartnameıinden maadasını 2 lira mukabilinde 
Tunceli nafıa mudiırUl~undea satın alabilirler. Şose ve köprüler fenni f 
şartnamesini ve bayındırlık işleri genel şartnamesini görıoe ısı ıjen· ı 
ler Tunceli nafıa dairesinde bedelsız olarak iÖrcbilirier. 

Aakerl P•brikalar Umum MUdUrlUIU Merkez 

Satınalma Komıaronundan : 

Keıif bfdeli 20572 lira 25 kuruş olan Kınkkalede yaptırılacak in· 
,aat Askeri Fııbrıkalar Umum Müdürlüğü merkez satın alma komis· 
)'Onunca 21.1.94'l çarşamba günll taat l~ d~ kapalı zarfla ihale edi· 
lecektir. Şartname 1 lira 3 kuruştur. Muvakkat teminat 1541 lira 9l 
kuruıtur. Taliplerin teklif mek tuplarıoı mnkOr ıünde saat 14 de ka· 
dar komisyona vermeleri. 

latanbul Nafıa UdUrlUOUnden: 

10.1.942 cumartesi gilnü saat 11 de 1stanbu1da Nafıa MüdiırlOğii 
eksiltme koıııisyonu odıısında .)351.02 lira keşif bedelli Şişti Çoculc 
Hastaneai Pavyon tamiri açık ekaıltuıeye konmuştur. 

Mukavel~, eksiltme, bayındırlık i~leri genel, bu'u i ve fenni şart· 
oameleri, proje keşıf huli.ıasıyle buna müteferri dıter evrak dıuredn· 
de fÖıülrcektır. 

M•nakkat teminat 252 liradır. 
lsteklilerin en az bir taahhütte 2000 liralık bu işe ben%er ft yııp· 

hA'ına dair idarderioden almıı oldutu vesikalara istinaden lstanbul 
Vııayetine müracatla ~ksıitme tarıhınaen tatil rünıerı hariç 3 a-ün ev· 
vel ahamıı eblıyt t ve 942 yıhna ait T caret Oda11 vesikııları ile a-d· 

aıelerı. 

Tunceli Nafıa MUdUrlUOUnden : 

Eksiltme 7.1.942 çarşamba günü saat 1) de Tunceli nafıa müdür· 
liiğil bin&sında kapalı zarf uıulile yapılacaktır. ı 

Eksiltmeye rirebilmek için i!teklinin 4750 lira muvakkat teminat 
vermesi e ıışağıdaki vesikaları haiz olup gö termesi laz1mdır. 

a) ihaleden en az tatil rünleri hariç 3 gün evvel Tunceli vilıiye• 
tine müracaat ederek bu işe girebilmek için nhomış ehliyet ve~iknsı. 

b} Tıcaret ve ıanai odası !licil vesikası. 
o) Bir defa da devlete aid 50 bin liralık şoıe ve tesviye işini 

muvaffakiyetle ikmal etmiş olduğuna dair "·e~ika. 
Teklifler yukarıda yazılı ıaatten bir saat evveline kadar Tunceli 

n afıa dairesindeki ekGiltme komisyonu reislığine makbuz mukabilinde 
teslim edilecektir. Poıta il" gönderilecek mektupların nıhayet yukarı
da yaz.ıh Raale kadar gelmiş olması ve arttırma, eksiltme ve ihale 
kanununa uyıun olarak mühür mumu ile iyice kapatılmış olması li· 
zımdır. 

Poıtada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Elektrık. Havagazı, Kalorıfar (Tesisat ve N alz.) 

lst nbul Levazım AmlrllOI Satın Alma Komisyonundan 

Maslakta a keri prevantoryomdaki elektrik teııLah tamir ettirile· 
cektir. Pazarlıkla eksıltmesi 7.1.942 çarsamba giloil saııt 14,30 da 
Tophanede Lv. amirliği •ahnalma kamisyonunda yapılacaktır. Keşif 

bedeli 74 lira 80 kuruş kati teminatı 11 lira 25 kuruştur. lıteklilcrin 
belli vakitte komisyona gelınelf!ri 

Ankara Beledlyeslnden 

Otobüs idaresi atclyesinin bir kısmiyle aldmiila tör daire ine yaptı· 
nlncak kalorifer tesisatı işioin eksiltme i •n gln uı.atılmışhr. 

Muhammen bedeli 1300 liradır. 
Teminatı 97 lira 50 kuruştur. 
Şırtnameıiai sıörmek istiyenler her ırün encümen ·alemine ve is

teklilerin da 2-1-941 cuma ıüniı saat 10,30 da Beledıyc dairoıinde 

müteiekkil encümene müracaatları. 

iz mir Belediyoslnd en : 
Tepccıkte yeni tephirbaneye cleıttrik le i ah y pı ması yazı İjleri 

mı,dürlüğündoki şartnamesi veçhile açık eksıltıuey konulmuştur. M11· 
haıumen bedeli 274 li1'8 30 kuruş ın.ıvakkat teminatı 20 lira 57 ku· 
ruştur. T tiplerin teminatı iş Bankasıoa yahrarak m kbudariyle ihale 
tnr ıhı olao 7. 1.942 9 rşrınbıı gunü ıaat 16 da eocüıne ıe ınüucaatlım. 

Kereste, Tahta ve saire 

Devlet Demirrollart v LI anları ı,ıetme U num 
Müdürlüğünden : 

Muhııİnmcn bedeli 2504 lira olan C•m•n 31.300 M3 muhtelif 
ebatta 50 edet çam dilme 300 adet çam kalas ve :l:>O adet çam 
tahta 12 l .94 l pazarı esi lf'ÜnÜ ıaa t ı 4 on dörtte Haydarpaşada 

ıar binası dahilindeki komi.fyon taraf.ındaD açık ek iltme u,uıue 

ıabn al.nacaklır. 
Bu iıe ııirmek iatiyenlerio 187 lira 80 karuıluk muvakkat te· 

minat ve kaououo tayin ettiti vtsaikle birlikte eksiltme günü sa
atine kadar komisyona müracaatlara llııoıdar. 

Ba işe ait wartnamelcr komisyondan parasız dağıtılmaktadır. 

T. H. K. Genel Merkezinden: 

Metre ınikibına 70 lira fıyat biçilen 31 melre mikabı çıralı ve 
beyaz çam ile gurgeo kereste açık tkıiltaıeye kenu muştur. Eksilt· 
mesi 7.1.942 çarşamba günü saat 15 te Türk Hava Kurumu genel 
merkez satın alma komisyonunda yapılacakhr. 

lıtcklilerin 162 lira 75 kuruşluk teminatlariyle ihale günu ko
misyona gelmelidirler. 

ü t e f a r r i it 
Erzurum Askeri Sa .. n Alma Komisyonundal'I: 
91 bakır beyzi kazan pazarlıkla eksiltmeye konulmuitur. Eksiltme· 

ıi 7.ı.942 çarşamba gilnü saat 16 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapı· 
lacakbr. Muhammen bedeli 8625 lira olup kati teminat l'l94 lira 
Şarlaameıi her gun Ko. da görülilr. isteklilerin muayyen gfüı ve tat· 
te temioatlariyle Ko. na müracaatları. 

... 
Ankara Lv. Amirliği Satmalma Komisyonundan : 

29 kalem ıpor malzemesi alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
3,1.942 .Sah günü saat 14 de Ankara Lv. Amirliği satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin kat'i teminatlariylc belli vakitte 
pomisyooa sıelmeleri. Nümuneleri kemisyondn görülür. 

latanbul Komutanhğı Satınalına Ko11iı1<>.u 1 Ja:ı 

Pazarhk günü istekliıi çıkmııyan 102 kaleın oto malzemeı.ı 2.1.942 
cuma günu saat 14 de pazarlıkla ııa!ın alınacaktır. Şaı tııamesi •her 
gün komisyonda ııorülcbılır. i teklılerin belli gün ve saatte toklif e
decekleri fıala göre kati teminatları ıle birlıkte Fındıklıda satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 

lotanbul Lv. Amirliği S tmalma Kömlsyon ırndan : 
Btherıne 9 kuruş tnhmin edılen 70,000 adet çift dı li toka 

müteahhıt nam ve h~sabı ıa lın.ıc.ıktır. Pazaıhkla ekıııltmesi 6.1.942 
salı gürıü snnt 14 de Tophanede Lv. amirlığı sntın nlmn komisya1aun· 
da y pılacaktır. ilk temınatı 472 lira 50 kuruştur. Nümüneşi komis· 
yondıı görülür. Taliplerin b ili v kitte komisyona gclmeltıri. 

..,•. 800 kılo ağaç kundura çivisi müteahhı<l nanı ve h sabına a· 
lınaoaktar. 

TophııDedc 

Nümuncsi 
üzerinden 

t>azarlıkla eksilt esı 6.1.94l salı güou saat 14,30 da 
Lv. amirlıgi satın alma komisyonunda yapılacalctır. 

komisyonda görülir. lsteklılerin teklıf edecekleri fiyat 
o 1,':> temınatlariyle bellı vakitte komısyona gelmeleri. 

P. T. T. Um~mi MUdUrlüğUnden : 
. Kapalı ?.ad ıuulıle 19. l2.941 tatil.ınden eksiltmesi yapılacağı 
ilan edilen 15.000 kilo adi sicim için muayyen olın gllnde tallb zu· 
hur etmemiş olmasında bu ıbtıyacu~ bir ay içinde pazarlıkla temini 
takarrür elmıştır. 

Muhammen bedel 23.lSO lira mııv&kkat temıuat 1743,75 Uradır. 
Pazarıık 19.1.9-12 pazartesi guııil saııt on birde Ankarada Umumi 

Müdürlük bana anda nıüteşek · il Koıoisyonda yapılacaktır. 

lıteklileıiıı muvakkat tenıinıat makbuz veya banka mektubile ka· 
nuııi vesaiki hamılen mezkur gunde konıı:ıyooa muracaal etmeleri. 

Şutuame Ankarada P. T. T. Levazım Müdurlilğ'unden lstanbul 
Yeni Valde Kanında P. T. f. Umuuıi Depo Ayniyat Muhasiblitindeıı 
bedelsiz olarak alınabilir. 

Devlet Konaerv&t11var1 MUdUrlUOUnden: 
Aşr ~ıda yazılı 20 kalrın ihtiyaç açık eksiltme ile alınacaktır• 

Muhammen bedel 981 lira 80 kuruştur. 

Eksiltmeye! konulan İf Tunceli vilayeti dahılinde Mameki SPyitban 
yolu tesviyei türabiye inıaatıdır. Bu işin muhammen kt"tif bedeli 70 

bin liradır. 

Bu lıe aid ı•rtnıme ve evrak şunlardır : . . . ..... 
M. M . v. Hava Satınalm 11 Komisyonundan: 

Bir adet 82 bcygirlık dizd grubu pazarlıklı aahn alınacaktır. 
Eksiltme 8 1.941 perşen be gOnü sııat 15 le Mektepler Muhaseb•' 

, ciliğjnde tcıekkü1 edecek komisyonda yapılacaktır. 

..... --· 1 

r 

• 



Taliplerin teminat akçelerini muhasebe vezne.sine y.ıtırrualnrı ve 
kanuni vesikaları hami . bulunmaları. 

Cinsi Evsafı 
İpek kordela 10 Sm. genişlik 
Keten kurdela 10 Sm. > 

Toplu İğne siyah başlı 
Fermecip 
Kopça 

Çizgi taşı 
Tahta 2önye 
Mika rönye 
Rulet 
lpritim 
Kıl tela 
Demir tel 

Avrupa 
50 Sm. lik 

> 

muhtelif renkte 

tosya telası 
3 mm. lik 

Mi it tarı 
100 metre 
100 » 

100 deste 

150 klitt 
150 kutu 
200 adet 

1 > 
1 • 
6 

125 dü:riine 
20 meı r 

100 • 

MONAKASA GAZETF..Sl 

fÜO öğleden evvel teminatlarile ko nisyo1111m.ızıı ınüracaat etmeler i 

ilaa olunur. 

• •,. Mevcut oümunesine göre dört adet telsiz ahize sandığı ve on 
dört adet kablo iaşs sandığı yaptırılacaktır. 

Taliplerin tcıninatlarile birlikte tatil günlerind~n gayri zamıınlar
da öf leden evvel her gün komisyonumuza mürac ıat edebilecelderi i

lan olunur. 

) Erzak, Zahıre, Et, Sebze v. s. 

latanbul Komutanlığı Saltn Alma Koml .. yonundan: 

Tazt" ve yaş meyv.ı ve sebze nak!iyahnıı. m:ıhsus D. O. 240 No. 
ltı tıırıfe değiştirilmiştir. 

Yeni tarifen'n tatbikına 15.1.942 taribiod• başlanacak ve bu ta

rihtcıı itıb:ıı Cu ı'Ort .. k:ıl ve emsali nakliyatına mahsus 6lan O. D. 
228 No. lu tarife li~vedilec~ktir. 

Portakal ve emsali maddeler miktarlarına göre yeni tnrifı!"oin 
muhtelif ücretlerinden iatifade cdt:cekti ı. 

Fıızla tnfıilat için ı&tasyonlnra müraca.ıt ı,dilmelidir. (11163) (2-2) 

*•* Keten tök 2're k 
Orrantın 

Kurdıolıı 

Fotör iapka için 

G Sm. 
genişlikte 

Yerli 

KD 

50 .. 
so 

100 

Beher kilosuna 62 kuruş fiat tahmin ,.dilen 7 bin kito li:oyun eti 
2 .1.942 cumıı ırünü saat 15 de pazarlıkla salın alınacaktır. Muham· 
men bedeli 4340 lira olup kati teminatı 651 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görl!ir. lsteklileı in Le ili guıı \'e s atte F ıııdıkltda 
.. tın alma komhyoııuaıı gt'llm~leri. 

Muhııınmen bedeli { 1641) lira (60) kurut olao 24 adet (17.260 M3) 
mı-şe azmanı (7.1.1942) Çarşamba ~ünfi saat (14,30) on dirt buçukta 

z 1 iıı.ydarpaşndn Gar bın ııı dahılıııdeki Komi yon \araf1rıdan açık ek· 
siltme u!lulı le srıtın alınııcaktır. 

ıııulıtelif 
Dıkiş ig-ansi ,. 
Sim kordela 3 Sm. lik 
Su taşı iki taraflı 
Llstik ipek l Sm. 

reniılikte 

50 • 
400 odet 
100 metre 

50 ) 

50 ) 

Eskl,ahlr Askeri Satmolma Kom~syonunda.n: 

500 ton balyalı sap samıını e'fsahna göre pazulıkla snlın alına· 
cakhr. Pazarlığı 5.1.942 Pnzarteı; gunü saat 11 de Eskişehir mıntaka 
Satırıtı.lma Komisyonunda yapılacaktır, Teminııh 2437 lira 50 kuruş· 
tur. lııteklilerin ıözü geçen Komisyona bellı gün ve saatte teminat 

makbudııriyle birlikte müracaatları. 

Bu işe girmek istiyenlerin ( 1 '2 \) lir:ı ( l '2) kuruşluk muvakkat le· 
n.innt ve k mınun tayin ettiği vesaikle birlikte ekıiltme günü saatinııı 
kadar Komisyona müraca·ıtl(rİ Jiizımdır. 

Bu işe nit şartnameler Komisyondan parasız olarak da~ıtılmaktadır. 
(11298) 4-4 

Devlet Demir Yollara işletme U . MiJdürlUIUnden 

Muhammen bedeli 2880 lira olan 1200 kilo k yoaruı_, Türk Beziı i 
12.1.942 poaartesı gürıü saat 11 de Haydarpaşs Gar binnsı dahilınde· 
ki komisyon tarnfındao açık ekı;iltnıe usulile salın alınacaktır. 

* • * Aşağ"ıda miktarları yazılı sığır et leri pnzarlıkfa salın nhna
cakhr Taliplerin 6.1.942 Salı günü lıir:alarınd'.l yazı'.1 sııatlerde f.,ki
şehir<lc A keri Satınnlına Korııi .yonun d ıı yapılac"ktır. Taliplerin 

r-=-· -1-nh._ıs-a-rla_r_U-. -M-ud-ür-lü-gu-n-de_n _: -, 
belli vakitle Komisyona gelmrleri. 

Brı işe girınek istiyenlerin 216 lirohk muvakkat teminııt 
ve kaounun tayın ettiği vcsnikle birlıkte ~k,..ihme KÜDÜ saaline kadar 

komisyona ınüracaatları lazımdır. 1 
Bu işe ait şartnameler komisyondan parasu: olarak dağıhlmakta· 

dır. f 

Ersurum Askert Sabnaırna Komisronundan : 

10.000 adet kımavice çuvalıo alınması pazarhkta eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Ekailtmesi 5. 1.942 pazartesi günü saat 15 te Erzurum Sa. 
Al. Ko. da y.ıpı l cnktır. Muhamınen bedt"li 27.000 lira olup kati te
minat 4050 liradır. Şartnamesi ve nüınunı 'I lıer f.Ün Ko. d11 görülür. 

isteklilerin muayyen gün ve saatte teminatlarıyle Ko. na müracaatları. 

M· M. Veklleti Sattnalma Komisyonundan : 

Beher kiloıuaa 150 kuruş fiyat tahmin edilen 10.000 tane tahlisi
ye ipi 6.1.942 sah günü saat 11 de Aolcarada M. M. Vekaleti satın 
alma komisyonunda pazarlıkla dksiltmeye konmu,tur. lstrldilerin 2259 
liralık kati teminatlarile b,.lli vakitle komisyona gelmele-ri. 

1 
1 
t 
r 

i 
1 

Fethiye Belediyesinden : ' 
ı 

Fethiye Belediyesi yaogın teşkilatı için 15-20 beygir kuvvetin-
de deniz ve dere suyu kullanmağa elverişli bir adı:d tekerlekli molo· 

1 
poınp alıoacaktır. lşbu motopompun son Alman anh,ınası gere~ince 
ithali için hükumetin hususi müsaadesi vardır. Taliplerin 7 .1.912 ta
rihine kadar Fethiye Belediycsiae miiracaatlcri ve teklifnarnelerin mo
topompun cinsi, evsaf, yedek parça \•esnireleri hakkında muf:muıl 
malOcnah ve kendisıne elverişli gördüğü güıurilklü. gümrüksüz İJtan• 
bul veya Fethiye toslim fiatı, teslim müddeti ve teklife göre yüzde 

715 teminatı ihtiva etmesi ilıin olunur. ı 

' M. M. Vekiletl Hava Satan Alma Komhyonundan: 
45 çift nakliye k.oşumu pazarlıkla satın alın.ıcaklır. Muhammen 

bedeli 3825 lira olııp k:alı teminatı 573 lirıı 75 kuruştur. Pazarlığı 
2.1.94l cuma günü saat 11,15 te Ankau'Ja bava salın ala;a komiı· 
yonundn yapılacaktır. Şıırtnamesi komisyonda ıörülebilir. lııteklilerio 1 

muayyen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

* 45 adet çift atlı nakliye arabuı pr.zorlıkla satın alınacaktır. 
Muha:men bedeli 9.000 liıa olup koli teminatı 1350 liradır. Pazar· 
hR"ı ı.ı.9..t'.l cuma gürıü saat 1 l de Ankerada hn\'a satın alına komi"
yonunda y:ıpılıı.caktıı. Şartnamesi komisyonda görülebilir. lsteldilerin 
muayyen gürı ve saatte komisyonda bulunmaları 

Ankara J. Gn. K . Satın Ahna KOft!İsyonundan: 

22.12.941 pazartesi saat H te ııçık ekailtmeaine istekli gelmiyen 

b
. dedi kırk kuruş tabmin fıyatlı 261!> adet evsaf ve şar\namc:.ine 
ır a . 

uygun sünger ek.sıltmesı on j'Ün uzatılmışı ır. Ayni şartlarla bu sün-
-uteahhil nam ve hesabına 2. 1.942 cııına günü saat 15 te An-

ger m k . 

Miktttrı Temi nah 

Kıl o 
40,000 

40,000 

Lir11 
2760 
2760 

ihale: snnti 

10, 10 
10 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda Askeri 
Satın Alma Komisyonundan: 

18.12.941 günü pazarlık.la münakasası ilan olıınan 100 ton yeşil 

mercimeğe talip çıl:madığından tekrar pazarlığa konmu~tıır. Evsaf ve 
şartları Konıiıyonda görülebilir. Hetıe r kılosunun muhammen oedeli 
2) kurn,tıır. ihalesi 6.1.94.! Salı guııü saat 14 de yapılacaktır. Tn

lıplerin kaıi teminaılarıle Harbiyede Yedek Subay Okulunda Komiıı · 

Y"na müracaatları . 

Gelit>otu Askeri Sabn Alma Komisyonundun: 
600 ton buğday ötüttürülecektir. Muhammen bedeli 25416 li· 

ra muvakkat teminat 1271 liradır. 
ihalesi 6.1.942 salı günü ıaat 16 Ja Geliboluda merkez Sa. 

Al. Ko. da yapılacaktır. Evsaf ve 1err.it mrzku r Ko. da görü· 

lür. 

Eskişehir Askeri Satmalma Komisronund11n: 
16 ton koyun etine kapalı ıarf usuliyle istekli çıkmad1ğından 

bir ay zarfında pazarlığa konmuştur. Evaaf dahilinde alınmak üze

re pazarlıj'ı '.>. l.9 t:l pcı.zarte i güııü c:.aat 10 da Eıkişehir Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. Teminatı 1620 liradır. isteklilerin sözü geçen 

Ko. na belli gün ve saatte teminat makbuzlariyle Ko. na gelme• 

}eri. 

* *., 500 ton balya halinde kuru otun evsafı dahilinde Bozöyük 
veya Polatlı ista yonlarında vagonda teslim şartiyle pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 5. 1.942 pazartesi günü uat 10 da Es· 
kişehir mutlaka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Teminalı. 37)0. l_ira
dır. İsteklilerim ~özü geçen Ko na tenıinat makbuı:larıyle bır lıkte 
belli gün ve ı;a.tte ha7.ır bulunmaları-

Çanakale Ask~ rf Satan Alma Komlsyo_nunda~: _ 
Beher kilosu 14 kuruştan 40 ton kuru bakla.ım ıhak gunu o· 

lan 20.12 941 crmıırtesi günü talıbi çıkmadığı için tekYar ihalesi 
7 .1 942 çarşamba günü saa~ 16 d- pazarlıkla ahna~aktır. Kati te
minat 840 lira olup evsaf ve şartnamesi her gün Ko . da göıülür. 
isteklilerin ihale tarihinde Ko. da buh1unmrları. 

{DEV AMl DôRD0NC0 SA YF t.l >A) 

__ .. __ 

T. C. 

,_ 'd J satın alma omuyonumuzda açık eksıltme ile alınacaktır • ... ara a • . 1 
Muvakkat teminat 78 lıra 45 ~uruşlur. Şartname parauz komisyonu-

llRLL\T 
SANKA51 

zdan alınır. Nüınune her i'\!O görülür. lsteltlilerin vesika ve temi-
mu k . 
natlariyle eksiltme zamaııı om!iyonumuza gelmeleri. 

1 opkapı Meltepeaindekl A•keri Setm Alma 
Komisyonundan: ,, 

B b. metre beyaz, beş bin metre kırmız1, ü~ ytiz metre siyah 
eş ili . k' l 

k l b 1 'k' yu-z adet kırmızı ı ı yüz ac et beyaz makine makara: a ın ~z e ı ı 

.1 .. t ııyab ve yuz metre beyaz ı·rit pazı.rlıkla aatın alına· 1 
sı e yuz me re 

oakllr. b'l ki i - ·ı Talıpleıin teminatile ve veri' ı ec~ er numune ı e tatil günlerin· 

d · 1 rda her gün komısyon uınııza mür:ı::aat edebilecek· en gayrı x.aman a 
leri ilin olunur. 

• p 1 tela ve be)';.enilerek otuz be~ kilo sarı sabunlu kösele, 
• • azaı 1 ıs . ' f b d . h 

iki kilo üç kallı keten saraç ipliğı, iki kılo ~uhtelı oy a tıya sa-
. · · b"" kilo eğer ya1'- ve sabunu, yirmı altı metre kolanlık şe-

raç çıvısı, " ı; • lı h • 
rit, beş metre beyaz kalın Adaı.a kaput bezi, üı; .~det sıya u nyan 
yanın kilo balmnmu, iki bin sekiz yüz adet on dGrt numaralı lokıı, 
ıekiz yüz adet dokuz numaralı toka pazarlıkla sa~ın alınacaktır. 

Vermete talip olanların talil iü11lerinden ıayn ıamaolar .. a ve her { 

-

lllılı. ...... llilmliilillllıJiWWiml:l ... ~-~FEVl;ati ..................................... 11 ... 
l - Keşif, şartname \'e pliaı ıuucibiuce idaremizin Pulatb:tpede 

yaphrıu:ağt upan inşaatı işi kapalı zarf usuliJe ek,iltmeye lconmuı

tur. 

ll - Keşı f bedeli 17231.2) lira yüzde 7,'J muukkal teminata 
129.l.34 liradır. 

ili - t.ksıllme 9.1.9-ll cumıı günü saat 10.30 da lstanbulda Kı:ıba
luşta l:ain merkez. Levazım Şubesindeki Alım Komi,yoounda yapılacak
tır. 

iV - Şartname lııtanbulda levazım şube i vrznesinden ve lzmir 
Ankara Trabzoo ba, müdiirlüğünden {85) kur~a alınabilir. 

V - Münakaaaya gırecekler miihüdil teklıf mektuplaruu kaouni 
vcsııikle o 7,') güv~nıne parası ınaıtbazu vey• B1oka teminat moklu· 

bunu ve şartnaıııeMnin {F) fıkrasında ya zıh \'eııkayı ihtiva t.decek 
kapnlı zarflarını ihale gunu eksiltme saatinden bir saat evveline lca· 

dar mezkOr Komisyon Başkanhğ1na veya Trabzon Başmüdürlütino 
makbuz m\lkabilinde veı-wcleri lazımdır. Postada vııku bulacak ıe· 
cikmeler kabul oluıımaz. (l 1237) 3-4 

• 
Cinsi Miktnrı Mu ham. B. <Ha 7 ,5 

Teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

EltJiltme 
şekli rünn uati 

------- ---- ---- ---- -----
Filitre bezi 

Deri cek.et 

Lito taşı, 

Küçük 
Büyük 

600 adet 
10 adet 

'25 
10 

. ) 
• j 

975 -

Pazarlık 6. 1.942 10.40 

• 10.50 

73 12 Açık eks. • 11 

1. - Nüruuneı vt ş rtnaml'lleri mucıbiuce yıılıcarda cios ve mik
tarları yazıh üç kalem ınalzeıoe hızdarınfiı1 g-Ö,terılen usullerle satın 

alınacaktır. 

il. - Lito tuşları ınuhn'llm n bed"li muvakkat teıııinatı hizasın· 
da yazılıdır. 

lll - EuHtıne hizalarında ·yıualı ırun vo saatlerde Kıbalaşt& Le
va1.1m binaıınd.ı mtzkQr mübayaıı Komisyonunda yapılacaktır, 

iV. - Şartnam•ler söı:\ı g'!Ç"n Ş1bed•n pııra,1z rı•ınabil ·ceği ıibi 
numııneier de gorülebılır. 

V. - isteklilerin ek!ilbe ''e pazarlık için tayin olunan gün \'e 
saatlerde o 7 ,5 güvenme paral.ırile ve deri ceket işine girecekler de 
teklif edec~kleri nümunelerle birlıkte mezkur Komisyona müracaatları. 

(1 l3l0) 4-4 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
4600 lira muhnmmen bedeli dört ton Sudan zaınkı kapalı zarf u

:ıulile salın alınacı:ktır. 1 k teminatı 345 liradır. lhale 9.1.942 cuma 
günü saat on nh ıda ld.ıremizdekr Komiıyouda yapılacaktır. 

faliplerııı kanuni vesaik ve muvakkat tl'minat ve teklıf mektup
larını ayni güu saat onb:-şe kadar maltbıız mukabili Komiayon Riya· 
setine tevc.li et mi~ olınnlan lazımdır. 

Zamkın mühürlü nümunesi her giln İdaremizde gösterilir ve prt-
nameler verilir. ( 11337) 2- 4 

•• 

Maliye Vekaletinden : 
Mevcut şartnamesi mucibince Mayıs 942 nihayetine kadar Beşik

taşdııki kırtasiye deposundan civar iskelPye ve iskeleden depoya oak· 
!edilecek eşya için bulanan fiat haddi liyık olmadığ'ından ekıiltmeai 

temdit edılmiştir. l)teldilerin 8.1.94'.l tarihine müsadif perşembe ıünü 
saat 14 de 120 lira teminat paralarile birlikte depoya ınuraoaat ey· 
lemeleri. (113S9) 2-J - -sa!!-

.. 

is·TANBUL BELEDİYESİNDEN 
-· ~------·._ ... , -- ,,. __ 

Temizlik işleri amelesinin iaşesi için alınacak bulgur, yeşilaıtrci· 
mek, kurufasulye ve oohut açık eksiltmeye konulmuştur. Mecınuunıın 
tahmin bedeli 3030 lira ve ilk teminata 227 lirıt 25 kuruştur. 

Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü k.aleaıindt. ıörülebilır. I· 
lıale 2. J.942 cıırna günü saat 14 do Daimi Encümende yapaıacakhr. 
faliplerin iik teminat ınııkbuz veya ı:neklupları ve 941 yılına ıit Ti· 

, carel Odası veaikalarile ihale 2ilnl1 saat 4 de Daimi EocOmeade 
bulunmaları. ( 11083) 
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Ob}et de l'adjudlcatlon 

Adiudications au Rabais 

Mode 
d'adjadlcat. 

Pris. 
ettimAUf 

Caution. Lieux d' adiudication et du 
provltoire Cahier deııı Clıarges 

Jours Heures 

Conatructlona-R6paratlon· T ra v. Publlca·Mat6rlel de Constructlon·Certographle 

Rep. W. C. 
Rep. biti11e P. T. T. a Çioe 
Ripar. bi.tiase Prefeoture port Silivri (aj.) 
r .... conıtruotion 

• Cre i grc 

, 
> 

789 92 
964 S9 

Electrlclte·Gaz·Chauffage Central (lnatallatlon et Mat6rlel 

Tıd~bör type 1377 marque PbiHpps: ~ p. 
1 nıtallation moulio 

Gre a gre la p. 281 -
3660 -

t:etıhlE:.11' ent • Chmuasures • Tia•u• • Culr• 
Toile pr. voile: 2465 m, Gre i ıre le m. 1 42 

Toile pr. tente portalive: 180QO m. Pli caoh. le m. 1 06 

Municipalite Trabzon Vendredi et Mı rdi 

Dir. P.T.T. Aydın 1 mı>İsa partir du 1'·1'.?·41 
60 - Dir. Trav. Pub. Isı. 3·1·4! 11 -

11 144 7S C. A. Min. Def. Nat. Ank. 7-1-42 

212 30 Coın. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 
274 50 Municip. Çay 

Com. Acb. Milit. i l'Ecole deııı 
Offici.,rı de Reserve a Har biye 

1431 - 9om. Ach. Commaod. Gıtn. Gendar· 
merie Ank. el İıııt. 

6-1·'12 15 30 
19-1-42 

2-1·42 16 -

14-1-42 15 -

Jn(&.lltntt•t J.''" .. eibtaticn et Elureaux-Teplsserle ete. 
F abricıation armoire en boiı: 5 p. Gre a rre la p. 91 98 

1 ra~e~"x d'I" ~rlw. eri~ Fepeterle et Fournlture de Bureeu• 

C11acliru d'in primerif', caİllU pr. caracteru ete. Gre • rre 1500 -

lmpresıion livrea avec le papi~r i fournir par le 
Miniıtire: 6 p. 

lıarıaı ort · C har5err.ent • D6charaement 
Traoıport poıtauıı: Gre i rre 

Dlver• 
Rep. et miıe en place de la meule du moulin ıia Publique 

a Kaprllbafl 
C oir Jauoe aavonntux, clouı harnacherie, roban pr. Gr6 it gd 

aaoıte, cire, boucleı, buıle et aavon pr. baroais ete. 

5500 -

• 

600 -

73 50 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Dir. G'"· lmprimerie Maarif et Mu
seea Arcbeoloaiques 

825 - Com. Acb. Min. Def. Nat. Oepart. 
AYiat. 

7-1-42 11 -

5-1-42 15 -

3·1·42 10 -

Dir. P.T.T. Aydın 1 .. oıı i partir da 16·12-41 - -

42 - Munioip. Silifke 2·1·42 15 -

Gom, Ach. Milit. Maltepe de Topka pı tous lu jours 

20·1·42 15 30 

(0<;QNCI SAYFA8AN llC.VAM> 

Deni• Leveı:ım Satınalma Komisyonundan: 
Tahmiıa elucıan mecmua bedeli 11.160 lira olan 40 ~i• kile eeh•· 

dun 10 2 ci lr.i.oua 942 cumartesi rilnö saat 11,30 dı kapalı zarfla 

eksiltmesi yapılaeaktır. 
ltk temiaatı 837 lira elup fartnamesi ber alin kemiıy.ndH para· 

aız olarak alınabilir. 
İlteklilerio 2490 aayıh ltaauaun tarifatı daüliode tauim edecek· 

leri kapalı teklif mektuplarını havi kapalı sarflarıoı en reç belli riln 
ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaıada b11lunan kemisyoıa 
ba1kanlıtıaa makbuz mukabilinde vermeleri • 

Arazaıe Askeri &at1nal ma Komlaronundan : 

Pazarlıkla alınacak 50 ton aadeyafına talip çıkmadıfından tekrar 
paz.arlıkla on:ır tonluk beı parça aynı şartnamelerle 50 ton aadeyat1 
aatın alınacaktır. Her birioin teminatı UQO liradır. lbaleleri 7.1.94? 
çarşamba ruaü ıut 14,30 da Atnafadaki komisyonda yapılacaktır. 
Şartnameleri komiıyonda rörülebılir. lıtekljler muayyen ıüo ve ... 

atto lstanbulda Ayuıtadaki komisyon1JmııH 1ıelmeleri ilin oluawr. 

Harbiyede Yedek Subar Okulunda Askert 
Satın Alma Komlaronaandan: 

19.12.941 de pazarlıkla münalcasaıı ilin olunan 100 too samaH 
talip çıkmac\ıfından tekrar pazarhta konmuıtur. li.Vlaf ve buıuıl ıart• 
ları komisyonda görül~bilir. Beher kilo•unn muhammen bedeli balye· 
li olarak S kuruştur. 1hale11i 6.1.941 sah günü aaat 10 da yapılacaktır. 
Taliplerin kati temlnatlarile Harbiyede Yedek Sııbay Okuluı\da HtıD 
alma komiıyonuna mllracaatları. 

llalne Askeri Satanalma Konllaronundan : 

Aıafıda yasılı mevaddın pa&arhlda ekılltmelıri 3.1.942 eumarteai 
gUnü hizalarında yazılı saatlerde Ezinede askeri talın alma komiıyo· 
nunda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerde komi•yooa relmeleri. 
Cinıi mikdım tutan teaıinah ihale 

kilo liıa lira saati Maacheı pr. limes, piocbes, pelles, marteaux, 66000 p. Pli cach. 13090 -
Laoteroeı: 2~00 P• la P• 18 -

981 75 Ure Exploit. Ch. fer Etat H.paıa 
Com. Acb. Min. Def: Nat Ank. 

1800 - Com. Acb. Min. D6f. Nat. Ank. 
6·1·42 15 30 Pirinç 
6. l-ll 15 - Mercimek 

Beyaz peynir 

50,000 32,500 243i 11 
Fabrication voiture pr. eau avec baıilı avec le fer Gre i 1ıre lap. 60 -

a follrnir pr. leı e11ieuıt et roues: ıOO p. (au nom 
et pr. compte du fournisaeur) 

Tente cônıqae: 'iO p. 
Artıclea de ıportı 29 lota (Cab. oh. 191 P.) 

P r o vl • i o n • 
Savoa PiriH: 50 t. (aa Dom et pr. coıapte du four· 

nisıeur) 
Ble eoncuae pr. 10000 L. 
Viaode de boeuf: 40 t. 

> > 40 t. 
• • 200 t. 

• S60 t. 

Viande de boeafs 50 t. 
Bearre: 5 t. 
Viande de boeuf: 149 t. 

• • 183.6 t. 

~oncasıııe ble: SOOO t. 
Viande de boeuf: 884:l0 k. 
Veıce: 300 t. 
Sauce de tomateı: > t. 
Foin: 200 t. 
Macaroniı: 10 t. 
Ora• moode: 10 t. 
Haricota ıecı: 130 t. 
Millet: 200 t. 
Riz: 60 t. 
S.urre: 45 t. 
Ble concuıi: 120 t, 
Lentllleı: 18 t. 
Pommeı: 11.5 t. 
Ria: 18 t. 
Poiı·cbicbe: 30 t. 
Citron: 16400 p. 
Millet: 200 t. 
Poirreau:x: 550 t.· choux: 125 t. 
F6vea: 7S t. 
Carrottea: 300 t. 
Beurre: 25 t. 
Viaade de boeaf: 122.5 t. 
Haricoll ıecı: 1000 t. 

Ajdudicationı 8 la Surenchera 
Boiı de aapin: 614 m3 

.. • 852 m3 
Poulain: 15 t&teı 

Publiqoe 
Gre i ıre 

2800 -

Gd i fl'C le it. O 25 

• 
> 

,. 100000 - . 
• 190000 -

> 2SOOO -
.. 8250 -

Pli cach. !;7250 -
~ 69768 -

• 
Gre a ıre 

• 
.. 

• 

) 

• 
> 

Pli cacb. 
Publique 
Pli cach. 

• 
Publique 
Gre a ıre 
Gre iı rre 

) 

> 

Pli cach. 
> 

3750 -
12j00 -
5900 -
~900 -

34775 -
--

24600 -
79200 -
30000 -

6075 -
3593 75 
7537 50 
5250 -

547 50 

46250 -
55125 -
14150 -

Publique le m3 4 90 
• le m3 4 90 

Gr' i rre 

210 - Vlliyet Ankara 
Com, Aoh. lntend. Milit. Ankara 

Com. Ach. Millit a l'&cole deı Off. 
de Reııerve a Harbiye 

• 
2760 - Com Aob. Milit. E.skitehir 
2760 - • 

12500 - ,,C. A. Command. Milit. lst. Fmaıkh 
2l300 - > 

1875 - Com. Aeh. Milit. Celil.olu 

694 - > 
2793 75 Com. Acb. Milit. Karaköae 
5'.l33 - Com. Acb. Mılit. Mutla 

1012S - Com. Ach. Milit. Bahkeıir 
Com. Ach. Mılit. Kırklareli 

6750 - Com. Ach. Mılit. ~ıkişebir 
282 - Com. Ach. Mılit. Gelabolu 

1875 - Cum. Ach. Mılit. Ezıoe 
885 - • 
805 -

2579 - Com. Ach. Mifü. Gelibolu 
Com. Acb. Milit. Kırklareli 
Com. Acb. lntend. Mılit. l:ı:mir 

> 

455 63 Com. Ach. Milıt. Konya 
269 54 • 
562 32 • 
393 75 • 
40 97 • 

Com. Ach. Milit. Kırklareli 

Cum. Ach. Milit. Mallepe de Topkapı 

> 

- - Com. Acb. ıv.ilit. Gelibo'u 
4134 38 Com. Ach. Milit. Ke4an 

Com. Acb. Miıit. a ı'Ecole des Qff. 
de Reserve a Harbiye 

226 - nir. Foretıs lqel 
294 -

Villyet Mutia 

S-İ-42 15 -
6-l:..t2 14 -

16·1-42 14 -

)·1·42 16 -
6·1-42 10 JO 
6-1-42 10 -
7·1-42 15 -
7-1-42 15 ~o 
ô·l·42 15 -

15·1-42 1 t1ı_ 
9-1-42 15 -

13·1·42 15 -
12·1·42 .16 -

5-1-42 ıs -
10·1·42 11 30 
7-1-4~ 11 -
8-1·42 .l5 -
8-1-42 15 -
8-1·42 15 30 
5-1-42 11 -
5·1·42 l(i -
5-1-42 15 -
5-1-42 15 -
5-1-42 .t5 -
7-1-4:ıl l.l -

5-1-4:l 14 -
5·1·42 10 -

24,000 7,200 S40 10,SI 
5,000 5,000 759 ı• 

I 

Topkapı Maltepea1ndekl Aakerl Satınalm• 
Komlsronundan : 

Puarhkla iki yüz bb kilo kuru ot aatın alınacaktır. lialeai 
13.1.942 cumarleıi iÜnü ıaat ondadır . 

isteklilerin teaıinatlarile Topkapı Maltepeıindeki Hhll ıılıaa ke· 
misyoouna müracaatları. 

Ktrklarell Askeri Satınalma Koml•ronundan ı 
Aıatıda yazılı mnaddao 2500 zer liralık alınacaktır. Taliplerin 

5.1.942 pazarteıi rünü saat 14,30 da Kırklarelinde Aıkerl Sıllınalma 
Komisyonuna ıelıneleri. 

Ay çiçe~i küspesi. 
Pancar küspesi . 
Pamuk tohumu. 
Keçi boynuzu . 
Ay çiçeti. 
Kuş yemi • 
Susam. 
Barçak . 
Kaplıca. 

• 

• 

MU ZAYEDELER 

l ıtanbul Defterdarhlmdan: 2-1·42 10 -
2·1-42 14 
5

•
1

•
42 

.l
6 
= . Sirkecide Antalya anbarına ait deponun yanıacla bulunan 4508 

:>·l·
4
:l • lU _ atlet boş mazot benzin makine yaiı tenekeıi 1'.l.1,942 Par.art.,l 

12.ı-.ıı 10 
_ günll saat 15 de DeftMdarhkta Komiıyenda açık arttırma lle ••'" 

tılacakhr. Muhammen bed .. U 3375 lira teminatı ~53 liradır. Tene
keleri ıörmek için mahalline f ula iıahat için Milli Emlik 4 ftn•d 
kalemine milraeaat. 

8-l-oi2 10 -
5-1-42 
8-1·42 
7-1-42 15 -

8-1·4'l 15 -
6·1-42 15 -
5·1·42 15 -

imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktöril: lSMAIL GiRiT 

Banldıtı yeri uMUnaka•• Matbaası,, lıtanlaol 
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