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ABONE ŞARTLARI 

3 
6 

ı~ 

Türkiye için 
Aylıtı 

.E..cııohi memlek .. tler 
12 Aylığı 

SAYISI 5 KURUŞ 

Karuı 
450 
850 

i!>OC 

çiıı 

2700 

Günü geçen nusbalar 
'20 kuruıtur 

~------------------~ 

Umum Tüccarlarırı 
Ci il 

EKONOMiK HABERLER 

Et toptancıları fiatların 

arttırılmasını istiyor 
Evvelki gün Fıat Mürakabr Ko· 

lrli'Jonu Valı muavini Ahmed 
l(ınıltııı riyast>ti ııllıııda Mıntıı.ka 
l'ıcaret Mudürlıığiındc mutad top· 
1•nt ıırıı yapmıştır. Komisyon bir 
lllliddettenberı biriken ihtikar va
laları üzerinde görüşınüı ve suç· 
lıalarını Müddeiumumili~e tevdi 
•tınııtir. Komiıyon, evvelki glin
ktı toplnııtıda et ıneseltsini de 
'lıle~zuubahs etmiı ve Kasaplar 
Ct111iyt tinden Ahmet Kara, lhsan, 
Nıyızi ayn ayn dınlenmiş ve 
toptancı tüccarların et satışları 
hlldtındaki dilekleri üzerinde ko-
11111qlrnuştur. Toptancı tüccarlar 
11.ıların uhğı üzerinde ısrar et
Qıiıler ve bu arada canlı hayvan-
1-ra aid fıatlarııı kaldırılmasının 
'-11•af ık olacatını ilave etmişler
dir, Bu günkü vaziyet d~vam e
citrıe ileride lstanbulun et sıkın
tısı çekebiltc .. ğini de ileri ıür
lll6ılerdır. Komisyon bu iddialar 
'ıtrinde görütınüş, beııüz bir ka· 
rar \rerruemi.ıtir. 

Diter taraftan, tahmin edildi
tıne tıöre, komisyon bundan son
r•lti toplanlısında ma<ıda, sıtır, 
keçi etlerine de azami fial koya
O.ktır. Zıra bazı kaaaplıruı 70 
ltcıt-14a kadar aıtır sattığı ,görül
'1uıtur. Halbuki normal zamanlar· 
da koyun etlerile sıQ'ır etleri ara• 
tırıda 10-15 kuruş gibi bir fark 
'1aiıııa 2öı tilmekte idı. Hııibuki bu
tiirı bu fark sıtır etlerine narh 
~0nınıdıjtından, balkın aleyhine o
larak ortadan kalkmıştır. 

Et işile alakadar olanlar, ileri
de vehrın et sıkuıtısı çekmemesi 
•t;ıaa viaıdid:n b.ıZı tedbirler al
._,, Ve münakale vasıtalarıoın 
~ıııuni için teşebbü~lere girişıniş-
tdır, Munakalat Vekili Cevdet 

~trirn lııcrdayı t"lgrafla vilayete, 
'han naklıyatıaı mun\azaman 
hpabılmek ıçin Erzurumdan Hay
da'P•ıııya kadar vaıon ve Hopa· 
~ltı İatanbula kadar şılep tabıisi 
t" eınir verdıQ'ini bildirmı4tir. 
'1•ııbulda vl!rmiş oldıığu beyır 
'•tta canlı hayYan naklini tevsi 
~e ltz.yidı ıçin teıebbüslercie bu· 

~0•catuıı bıtdırcn Tıcaret vekili 
1 İiırataz Ôkmcnin de Ankarada 
laııbul et ıueselt:ı.inı mu;bet bir 

~fb Ya getincek bazı tcşebiJüs
'de bulunacaQ'ı bc!kleıııneittcdır. 

Çivi geldi 
it Sıvılingrııdda kalmış olan çıvı· 
~darı 70U ton gelınıştir. Burgaz-
6Qo ll:ıenıleketimı:ı.o gelecrk daha. 
tt . loıı çivi vardır. Buu lar da 
t lırıloıek üzert'dir, Gelen çivile
ı 111 le"tiat lıııte:;i Tıcar t Veki-
"110 F k , ce la11dık olunoıuştur. a at 
'il" 

11 
1 P&rlıler ıceıınce çıvı ulışı-

111 l 
"' •nı..ımen serbcıt bırıakıloıııaı 

lakarrilr etmi~tir. 

Almanyadan bir ticaret 

heyeti geliyor 
,,d Gcı~cFk hafta içindi! Alman· 
1111 •n şchrıınize bir tüccar rrupu· 
a il ıeleceği anlaı•lmaktadır. 

ııııı )•t llr hububat, zeytinyağ ve 

taL!• lobumlarla tütüo satın ala
'llltaır, 

İstanbulun imar işleri 
Vali ve Belediye Reisi 1 'r. 

Lutfi Ktıdar evvelki ıün Gwzi 
bulvarı iuşaatıııı tetkik etmiş, a
lakadarlara direktifler vermişti•. 

Gazi köprÜ!iÜı1den Yenibpı ya 
kadar uzanan ve 4-i metre gen ış
lı~inde yapılmakta olan Ga:.ı;i

buıvarı gelecek yıl Cumhuriyet 
bayramına kadar ikrııal edilmiş 

olacaktır. 

Beyazit meydanının genişletil

mesi ve asfatlandırılması işi ya
kında bitirilecektir. 

Belediye bundan b~şka Fatih 
ve Süleyroaııiya cıunılerinin etra
fını tanzim etmcğe karar vermiş 
ve tatbikat planlarını ba,ırlama

ta baılamışlır. Gelecek aene i
çinde falıh camisinin etrafı bu-

gilnkü meydanıo dört beş misli 
ıeııişledirılecı:k ve bııraya lstanb11l 
Fatıhı Sultan Mehmedin bir hey
keli dıkılecelıtlır. Fatih meydanı 

ayuı zamanda Gazı bulva•ile de 
tcılik.i edecektir. 

Gelecek yıl Süleywaniye ca
mıı.1111n etrafınm da açılmaıına 

başlanacak ve mimar Sinanın bu 
büyük abıdcısi biıtün haşme-tile 
meydana çıkarılacaktır. 

Boğaziçindeki ~er inşaatın 

planı İmar t.tüdürlüğüncli 
göıülecek 

Boğaziçindcki metruk koru
lardan ağaç kesilme.si BeleJıyece 
menedilmıştir. Şırin lfoğazın ıü
zelliğ'ini bozduğundan Boğazda 

hiçbir ıeliı,i güzel inşaat yapıl

mıyarak h~r iıışaatııı p!inı evve
li lwar Müdürlüğünce ıörüle
cektir. 

Yapağı fiyıt11rı 
.... : Ankaradan bıldiriliyor: ~2.9.941 

tuıhıı ve . / 10~17 nua.a alı k..
rarnamc ıle jl vilayette buiunan 
yapıtı mevcutlarına hükılınetçe 

el konmu4tu. Tıcaret Vekileti 
viliyeıleıdcn alınacak yapağılann 

fıaııamıı biı leblitle ilan etmiş· 
tir. 

Odun beyannamesi 
Odun tacirleri ellerindeki stok 

mevcudunu birer beyanııaıııe ile 
Vılayete b:luiraıege başlamışlar

dır. Bu ı~ bu akşl\ma kadar t.;.. 

mam olncr.k ve ondan soııra va
zıyet tekrar Fiat Murakabe komis
yonunda görüşülecektir. 

Fuulya fiyatları 
Ticaret Ve~ileti ihraç oluna

cak fasulyelere f ıyat tesbit et
mişl ır. 'feııbit olunan bu fıyıtn 

röre memıekcl haricine çıkaııla
cak f sulyder 3lJ kuı uşıan afafı
ya satılnııyacııktır. 

Ôfrenildıfine göre asgari 30 
kuruş fiyat üzeriı den satılacak 

bu fasulyelerın fiyatlarından 3 
kurıış fon hesabına ayrılacaktır. 
30 kuruştıın fazlaya .satılacak fa· 
sulyelrrin yüzde 2) i ıene foıı 
hesabına ve yüzde 25 i tüccara 
bırakılacaktır. 

tlütün f aaulyeler bu fiyata da
bildır. Yalnız barbunya fasulye

leı i bu fiyattan 3 kurut aıaa-ıya 
aahlacaktJr. 

ÇARŞAMIA 
15 Birf nciteırin 1941 - v n;;w;::;ıı;. kı n 7 m [ iL 

HER OON ÇIKAR iKTiSADİ, MALI, TiCARi ve: ZIAAf ~---------~ 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddeıi, 

No. 'ı2 HuJUsi Oairf! 

iLAN ŞARTLA . ı 

ldarchnneı...izde görüşülür 

GAZETESİ 
Telefon: 49442 

Posta kutu.10 No. 1261 

~---------~ 
ve Müteahhitleri mesleki Organıdır 

Adana Vilayt. ti: 
Çinko tamiri 1929 

Ank. Valiliği: 

Hşymana jaııdarmıı binıuı iuş, 1. 17 
Kuma, kürek ve çekiç 11apı 1917 
Mrşe ve ırürg .. n udunu ve çira 1917 
Aıık. Cezaevi Müd.: 

OJuo ve kömür 1928 

Anlı:, Belediyesi: 
Mulııelit eşya 1928 • 

Arık. Lvz. SAK 
Toka 1927 

Anlalya Nafıa Müd.: 
Antalya·Alaoya yolunun 8 ci kim. de

mir maoavırat buyanınau ile te~ri t ve 
şo.coin yeııilmeai işi 1~2J 

Ask. Fabrikal:ır U. Müd. SAK 
Tutkal 1924 

Beden Terbiyl'si U. Müd.: 
Mrşe odunu ve gürıreo 1929 

Çanak. Ask. SAK.: 
Eşya nakli J 929 

Çay Belediyesi: 
Kara dej-irmeni t aiıi 1925 

Deuiz Lvz. SAK 
S .. bunlu köaele 1928 

D. D. Y o.lan: 
Motopomp 1917 

Emniyet U. Müd.: 
8el kemeri 1914 

E,zincan Ask. SAK 
Koyun eti kavurmuı 1916 

Hadı mkoy Aıık. SAK 
Saman 1923 

Hoşdere A•k. SAK 
Odon ve lav.,mario köınürii 192b 

Harbıyeae Yedek Subay Oku· 
lunda A\k. SAK 

Nohut 19'2/j 
Pirinç 1'126 

N •• buı 1910 

Mercimek 1 'J16 
Nohut 1921) 

lst. Ask. Fabrikalar .SAK 
Arpa, k. ot, aaman ve ıebıe 1916 

lst. Vilayeti Zımnt M~k.tebi Müd. 
Mevad 'ı müıteilc 1920 

{ ht. N .. fıa Müci.: 
.Sılivri Limııo binası tnmiri 192!1 

lst. Hav Mıntıka Depo Amir.: 
Kok ve kriııle kümiıru 1918 

t~t. Gümrüklerı 8aşmud.: 
Hurda eşya 1913 • 

lst. Belediyesi: 
Beyaz karaman tti 191S 
Ya, aebze 1913 

Sıılçıı, le. fasulye, oohuı v. ı. 1~13 
Soba ve ıoba nıalzeıne.ıoi 19 J 7 
Ev \e dülckaıı nnkıızları 1910 • 
Kaldırım, davar v. s. İnş. 1915 
Gıu. idro1il 1926 

lst. Komul, SAK 
K. ot 1926 

İst. Telefon Müd.: 
T~lefen rchbtri tabi 1915 

lst, Vakıflar Müd.: 
Defa tir ve evrakı maıbua l 90t 
İzmir Lvz. SAK 

SadeyııA-ı l!il 6 
.. 1917 

lzmir Vilayeti: 
Gaı.iııu binası tamiri 15'20 

KaJ;rli Beledıyf'sİ: 
Su tuiHtı 1929 

Kayseri Ask. SAK 
Kösele meşin ve kundura kalı1'ı 1925 

Kabataş Erkek Li esi: 
Ç•ma~ır yikanma işi 1916 

iUNAKASALAR 
ın~aat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

B ~ltkesir Valiliğinden: 
~ 486 li ra 63 kuru~ k-ıif bedelli Baodı mil limaıı dıılreai tamirata 
j açık eiuiltaıeye kon"Duş ıur. Muvakkat teminatı 36 lira .SO kurut· 
tur. İhalesi J 7 Birinci teşrin !'4. Cuma güoü saat 15 te Nafıa Mü· 
dÜrlüğüode yapılacag-ından isteklilerin ihale günündea en u üç 
güu evvel Vılaye e ınura:a'1tla ıtluakları ehliyet vesikası ve mu· 
vakkat teminatlarıyle birlikte muracaatları ilan olunur. 

latanbul Beledlıreainden: 
Sılivri uispanseri 'biııaı.ının ikm~I ioşaatı temdiden açık r.ksiltmeye 

konulmuştur. Keşıf bedeıi 3718 lira 79 kuruş v:: ilk teminatı 278 lira 
IJl kuru~tur. Keşıf vıı ş..rlnawe Zllbıt ve muamelat müdilılütll kale· 
minde fÖrüıebilir. !h.ıle 27. 10.941 pazartc11i günü saat 14 de daimi 
encümende yapılacaktır. Talıpleriıı ıl" teminat uıakbuz veya mektup· 

· l~rı vılayet naha müdurlüğune müraca41la alacakları fenni ehlıyet ve 

i
l 941 yııı?a ait tıcaret odası veııiıcalarıle ihale iUnü muayyen saatte 

daıuıi enciiınende bu unmaları. 

{ 

1 

ı 

BozilıUk Beledlrealnden : 

Eksiltmeye konu an ış: Bozilyük kasabasının imar planının tanai
miair. B.1 işin keşif bedeli 3650 liradır. 

Eksiltme 10 1 1.9·11 pazartesi günü saat 15 te Bozilyllk Belediye 
dairesinde müteşekkil l:omisyon huzurunda yapılacaktır. 

Bu işe aıt evrak şunlardır. 

A Kasabanın 1/2000 mikyaıılı halihazır haritasıdır. 
B İmar komisyonunun tanzim eylediği imar raporu. 
C Eksiltme şartnamesi. 

O Hususi şartname, 

Kuklareli A k. SAK 1 

Çam fıetıtı, kuı üıümü ve koyun etı 1 
E Bayındırlık işleri genel ıartnamesi. 
F Mukavele projesi. 

1920 ' 
Marmara Üuü Bahri Komut. SAK 

Sa.ıle:ratı 1916 

Manisa Ask. SAK 
Koyno eti 1913 

Nafıa Vekaieti Aıık.: 
Atölye iıış. J:ll7 

Safıanbo'u Jandıırma 
Ekmek pişirtilıneııi 1921 

Van Asit. SAK.: 
Mete odunu 1917 
Odun 1916 

Oku1 u: 

ZoııgulJısk Deniz Mıntıka Komut.: 

' 
Eksiltmeye 1:irebilmek içın taliplerin diploma!ı yiiuek Tilrk mü

hendi• ve mimarı olmaları ve ı.74 lıralık muvakkat teminat vermeleri 
ve Nafıa Vekilelınden vcrilınış şehircılık ıbıi:ulı vesıkauaı laamil ol· 
malan lazımdır. 

Bu ışe talıp olanlar yukarıda ya-ı.ılı evrakı Bılecik Nafıa Mil-
dürlüğünde ve Bozüyük Belediye Rıyaıetinde tetkik e4ebilir· 
ler. 

Adana Yal iliğinden 
6()0 lira ketif tutarlı hastane saçaklarındaki çinkoların tamir veya 

yeni•en'Desine talıp çıltm \dıQ'ıodıın l•J fÜn müd.ietle ikinci eksiltme• 
ye kon muştur. Deniz. Kom11t. binuı tamiri 1924 lr 

~~~~-~· .... """".!.,·~~·~ererec~~~r!!'!!!!~~~:IC~3~-'!!"!'~·~!!!!~~~~we=~~·~~-~M 
Eıcsıltm: !6-lO-nı p~rşe:nbd ılrıü !ia:ıt U de yapılacaktır. 
Bu işe .:ıa fen1i ve husu'i 'ırtınıne vilayet daimi enollmeninde 

h .. r $!İin O'Öriil .. hılir. 

ihraç maddelerimin fiatları 

yükseliyor 
Almanya ile son yapılan iOO 

mılyon liralık tıcaıeı anlıışma· 
sıodaıı sonra meıuleketiınizdcn 
Almanyaya ihraç edilecek mad-

delerin fıatlarında şımdiden bir 
yuk9eliş bıışlamıştır, Haber aldı
ğımıza göre Almanya ile iı gö
receıc tüccarlar Alınanyaya gön
derilecek malları d~polnra topla
mağa başlauıışlardır. Bu giditle 
fıatların çok yü~seleceği tahmin 
olunmaktaciır. 

Tıc.ııet Vekaleti köylünün isti~-
mar edilmeı;ı ıçın tedbırler 

a:maya başlıımışlır. 

Araba tariftleri hazırlanıyor 
Son günlerde ıJelırimizde fay

ton ve saır nevilr.rde bıııek ara· 
balarının çoğalnıakta olduğu iÖ
rülmuşlür. Şıırıdıye kadar Ada· 
lardan lstanbula 80 aı aba gelmış-
ti r . .Belealiye arabacıların rastgele 
iııteciiklni fahiıJ nııkil ücreılerine 
mı·ydan vE:rmemek ıçin tertibat al 

mış ve bir tarife hazırlayarak daimi 
encümene vermiştır. 

Bir iki güne kadar tatbik mev
kiine konulacnlı: bu tarıfı::ye gire 
Eminönü Abaray ü1:reti 125, 
Karaköy Şışli ucreti 175, Emin

önü Yeıilköy 325 kuruştur. 

Buııdaıı başka beledıye fazia 
ücrel istiyen şöförlerle de ciddi 
surette mtfiUI olmaktadır. 

Bel ·diye rds muavini LO.tf ı Ak-

soy şikayetleri Jaima dinlt'yece· ı 

!h~ nl;.~·::I ~~:~t;; 1 :,:;::• e~ ~~:.~:; 1 
a "a ı an c mıştır. 

Kağıttan Çuval 
Bır Alman fırmaınııın mumessi

li alakaciarlaı a müracaat ederek 
çuval darlığını önlıy~cek mahi
yette bir teklıfte bulunmuştur. 

Mümes5iİ, lıerşeyin nakil ve ih
racıııa elvnişli uıühiaı mıktarda 

kag-ıt çuval vermeyi, bu çuvallar· 
la hatıa zeytinyağ gıbi sulu mad
d~lerin bıle ıhrııcı mümkü ı ola
cağını bilJırmıştir. Kagıtbn ya
pılanış çJvatlar, jüt u.am11litı çu
vallardan dortte üç nıııbetinde u
cuzdur. 

Bu teklif tetkık edilm~kt~dir. 

l'atıı>ıuı.ı layı ı eJıı.uı ~ıiıı vo sattt~ 

müracaadarı i.ao olunur. 
o 7. > teın.ual 

Sıva• Nafıa MUdUrlUIUnden: 

akçelerıle 

Açık eksiltmeye konulan İf: Kanıra! merku.inde Cumhuriyet 
ilk okulu e\aslı tamirat iıiJir. Bu itin ke~if ltedeli 3810 lira 52 
kuruıtur. 

Bu işe ait evrak, keşif hulasa cetveli, silsilei fıyat cetveli, ya· 
pı işleri u.numi fenni ş artnaıne d, Bı1yındırlık işleri reael şartna· 
mesi, mukavele snreti ve eksiltme şartnamesidir. iıteyenler her 

ğün bu evrakı Nafıa Müdüriüğüntie ıörüp tetkik edei>ilirler. 
Eksiitme 27.10.941 tarihinde müsadif Pazarteti günü ıaat 15 de 

hükumet konağında Nafıa Müdürlüğü odasında müteıekkil Komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

Ek,iltmeye girebilmek için l96 liralık muvakkat teminatı Sa· 
vas mal undığına yatırdıklarına dair makbuz veya şayaoı kabal 
teminat m"ktubı.ı ile mÜmJsili işleri muvaffakiyetle başarmış eldak· 

larana dair referaııslarıyle ihale günıinden en az üç iGn eYvel Sı
vas Vilayetine miiracaatla ala.:akları ehliyet vesikasını ve 9-U yı-

lma ait ticaret o.:fuı vesikalaranı ibraz et neleri mecb11ridir. 
isteklilerin yukarıda yazılı zamanda matlup vesaiki bA mileo Na· 

fıa Müdürlüj'üne müracaatları ilin olunur. 

lzmlr Yiliyotl. Daimi EncUmenlnd•n: 
lzmir-Bergaına yolun on 102 t-4SO - 10)+ 3)0 kilometreleri aruıo• 

daKİ 3900 melrelık şosenin tamırı 3 son teırin pazarteai ıaat l l de 
vilayet daimi encümen oduıntla ıhale edilmek ilıı:ere 5.10.941 dt•a i
tibaren 29:>9j lira bcd~lle ve kapalı zarf uııuli:c ekıiltmeye çıkarıl• 
mıştır. 

Eğ<"r çuvall~rı o ihraç mallarını 
nakle elverıılı oldugu anlaşıhrsa, 

esaslı suretle ıhracata hazırlanan 

piyasada ınübim bir engel orta· 

dan kalkar.aktır. Bu suretle jütten 
nıamııl ve uzun müddet kullanıl· 

maya t'lverişli hakiki çuvalların 

da ıç pazarlarda kullanılmasına 

imkan basıl olacaktır. 

Keşif evrakı 150 kuruş bedelle Turistik Yollar mıntaka müdürlll· 
ğünden tedarık olunabilır. Muvakkat tewinalı 12/.0 liradır. Ele1iltaı~ 
ye iştiri.ı. edecrltler ihaled,.ıı bir hafta evvel Tur'fıtik Yollar mıntaka 
müdür:ilg-üne müracaatla ebliy ~t veıikası alacaklardır. Taliplerin 2490 
aayılı itan un mucibince bazırlıyacakları teklıf mt ktuplarını ihale a-ünü 

t :; •at 10 a kadar Viliyet Daimi Encümenine vermeleri. 

l 



MONAKASA GA7.ET?:Sı 15 irin iteırin 1941 

Bu gün ilan olunan M~na~~~a ye Müzayedele~Liste~L.~ ... 
~-------c-'ı_n_5_1 ------------------------------•~-e-kl_i ____ ,M __ u_h_a_m_._b_e_o~.----ı~_m __ in_a_t _______ Muracaat yerı Günü Saat 

Sıvaa Nafıa MildUrlUö Untl an: 
Kapalı zarf us ılü ile eksiltmeye konulaıı 

niden yapılacak. ilk okul İıı~natıdır. Bu ışin 
77 kuruştur. 

iş: Sıvas merkcı:iodr. yo· 
ke4if b:dcli 20541 lir• 

A Münakasalar 
in aat, Tamirat, Nafıa lşlerl, afzeme, Harita 

Çanak. Liman daireıinde yap. tamirat ile denir: 
narına yap. abıap iskele in4. 

Çer4aınba kasabasında Cezaevi İn4. (temd.) 
Teme > > (temd.) 
Ga:r:ipaıa okulu tamiri 
Kiriİr köprQ tamiri 
c~zaevi tamiri 

Maltepe Atı4 okulu su tesisatını tamiri 

ke· aç. elu. 

aç. eltı. 

• 
> 

> 
Siper inş. \'e Pasif Koruma ve tesisatı (temd,} 

il çler, l\llnik ve lapençlyarl elit Hastahane Lvz. 

2609 65 

6000 -
6000 -
686 34 

'..!196 17 
489 70 

7852 22 
565 47 

Sıhhiye aıka çan)ııaı: 750 ad. paz. beh. 24 -
Eczayı tıbbiye: 68 kalem aç. eks. 1775 -

• " 30 kalem paz. 
• > 29 kalem • 

Gaa beziı 10000 m. aç. ekı. 3150 -

Elektrftl Hav gazı-Kalorlfor (Tealsah vo . alzame•I) 

Yeraltı kablos11: 260 m.·vakıt ayarlı otomatik dek- aç. eltı. 
laıı,or: l ad.- ampermetre tnmsf mnatörü: 1 ad. 
·konsantrik klemans: 24 ad -yüksek tevettO.r ha· 
rici kablo 8aşı: 6 ad. 

Oiı: 1 elektrojen rruba lo beyıirlılc 16 KVA paı:. 
Benzin veya G .zel moıirlü santrifüj tulumba: 2 ad. aç. ek,, 

.en ucat, Eeblse, Kundura Ç ma,ır, w. f>. 

Yerli lacivert kuma1: :l83.5 m. 
Kaptan fotin: 120 çift 

Elbise diktırilmesi: 150 lak.-palto: Jl ad. 
Yatak: 110 ad -yastık. 110 d.·çarşaf: 28.l ad.-yus · 

tık kılıfı: 212 ad. 
Nevresim: 582 ul. 
Terlilc: 5000 çift 

Kahve rengi kı~lık elbiselik kumaı: lCOOO m. 
Kışlık palto dıktirilmesi: 54 ııd. 
Yat.ıım t.ııkıını 

Avcı yele~i: 1500 ad. 
Elbise diktirilmesi: 625 tak.- palto: 196 ad.- kasket 

210 ad. 

paı. . 

aç. eks. 

paz. 
.. 

aç. eks. 
paz. 
kapalı z. 

1753 -

9000 -
1860 -

1170 

bf'b. 7 -
çifti 2 75 

ıa 3 35 

1452 -
3750 -
9514 50 

rıı < tilı,I\. ~ l'.tcı \fe ev euıeısı, 
Masa: 200 11d.-büyük ve küçük stor:u dolabı: 

·portmanto: 1 ad.-lcomodin : 175 ad. 

mba Hahv.a. 
21 ad. lcapalı z. 672':J 

Kütüphane yapt. 

NakUyat, Bo Gitme, Yükletme 
Po51a nakli 
Kömür naldi 
Kereste nakli: 50 t. 

ac;. eks. 2909 06 

aç. eks. senei.1200 -
> 

par. 

Mahrukat, Benzin, Makine raQları v. 11. 

Sobalık odun: 140 .;eki 
Manıaı kömürü: 5.6 t. 
Kuru meşe o.Iunu. 1915 t. 

• il t e 1 e r r 9 k 

Brakır kazan küçük: 100 aci.-büyülc: 30 ad. 
Hava kompresörü: 3 acl. 
Sert mad•n kaleml~ri: 5 kalem·yaylık çelik tel: 5 

lcalem (sart. 493 kr.) 
Hizar makinesi: 1 ad. 
Oto malzemesi: 71 kalem(müte:ıhhit nam ve hesabına) 

Yapı mal~omesi 

Tutya yerli veya ecnebi ma!ı: 14 t. 
Kamyon: 3·4 tonluk (yeni veya az kullanılmış) 
Bisiklet: 15 ad. (temd.) 
Kı'ım: 470 ad · ekmek torbası: 600 ad. 
Spor malzemeıi (taııhib) 

tirzek, Z hire, Et. &eb:ır.,, "· 

Saman: 420 t. 
Erinmiş sadeyatı: 36 t. 
K. sotaı1: 30 t. 
Erimit udcyağı: 1.5 t. 
Süt ve yoğurt Mersin memleket laast. iti• 

Iritilmi4 aadeyafı 3 t. 
Tereyafı: 200 k. 
Sı~ır eti: 137358 k. 
Lahana: 4860 k.·prasn: 4860 k.-kırmızı bıber: 600 k. 

-ta.xe üzüm: 2 t.·domates: 6.5 t.·taze f uulye: 

8.5 t. 
Makarna: 8 t.•ayVil rrçeli: 2 t.-irmik: 1 t.-bula-ur: 12 

t.-nohut: 10 t.·arpa tebriye: 2 t.·mercimek: 2 t. 
Sıfır eti: 9 t.-makarna: 3 t.·şeker: 2 t.-salça: 1 t. 

-kuru üzüm: 3 t.·buliur: 5 t.·pirinc: 4 t.-,eh~ 

riye: 800 k. 
Karaman koyun eli: 7 t. 
Saman: 100 t. 
Sut: 4 t.·yofurt: 5 t. 
Saman: 12,0 t. 

• 265 t. 
) 302 t. 

Domatt's salçası: 11 t. 
Nohut: 120 t. 
Sadeyağı: 20 t. 

Saman: 600 t. (temd.) 
K. ot: 225 t. 
Sadeyafı: 30 t. 
Pirinç: 15 ı. 

Sadeyağı: 20 t. 

{B Müzayedeler 
Ev enaııı 

Ha ı, dikie mckıneai, piyano ve büfeler 

kapalı z. 

kapalı z. 

paz. 

paz. 

pıız. 

• 
• .-
paz. 

pn. 

• 
aç. eks. 
paz. 
> 

aç. eks. 
paz. 

> 

paz. 
> 

• 
• 
> 

• 
aç. ek,, 

kapalı z, 

paz. 

• 
> 

• 

ıç. art. 

> 

739 50 
392 

28725 -

k. 4 25 

98500 -

8500 -
1300 -

591 25 
8820 -

1350 -

16380 -
k. 1 70 
2400 -

le. 1 57 50 
k. ı 2u 

le. o 58 

60325 -
12112 -

14345 -
3300 -

22800 -
it. 1 7~ 

k. o 04 
k. o 05 15 

le. 1 70 
k. o 45 

k. 1 70 

196 - Çanak. Nafıa Mfid. 

Samsun Nafıa Müd 

• 
51 47 Hatay Vilayeti 

164 71 Kastamonu Vilayeti 
Hatay Def terdarlıfı 

588 92 İst. Komutanlığı SAK Fındıklı 
Ank. Valiliği 

2700 - M. M. Vekaleti SAK 
133 15 İnhisarlar U. Müd. 

• 
> 

236 25 D. D. Yolları Haydarpaıa 

131 48 Sıvas Belediyesi Etektrilc Müa. 

1350 Deniz Lvr.. SAK Kasımpaf• 
139 50 H. 0. Yolları Haydarpa4a 

Adana Ziraat Mektebi Müd 
87 75 Gl•rlk Muhaf .. a Genel Komut.SAK 

125 94 lat. Sıahi Milesseseler SAK 
244 37 1st. Bölre Sanat Okulu SAK 

27·18-41 

17-10-41 
17-10-41 
27-10-41 
17-10-41 
17-10-41 

1-11-41 
ı 6-10·41 

31-10-41 
4-11-41 

31-10-41 
31-10·41 

3-11-41 

4-11-41 

18-10-41 
3-11-41 

17-10·41 
20-10·41 
5· 11 ·41 

27·10-H 

306 55 :o 27-10-41 
Tophane Lv. SAK 20·10-41 

5025 - > 20·10-41 
Ziraat Vekaleti Ank. 17-10-41 

108 90 Maliye Velcileti Ank. 17·1C-41 
562 56 Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. :l0-10-41 

713 59 D. O. 5 Yolları cı işletme Malatya 31·10·41 

504 :18 D. D. Yolları Haydarpaş1t 

218 18 M. M. V. SAK 

184 - Çanak. P. T. T. Möd. 
156 25 O. O. Yolları H:ıydarpaşll 
- - lat. Kem. SAK f ındılth 

55 47 Beyo2lu Vakıflar 8irek. 
29 41 • 

2154 - Keşan Yerliıu Aık. SAK 

1017 - Diyarbaklr Ask. SAK 

~1-10-41 

31-IC-41 

20-l0·4l 
21-10-41 
16-10-41 

31-10·41 
31-10-41 
31-10-41 

<C-11-41 

Aık.. Fabrik.alar U. Müd. SAK Aak. 
12350 > 31-10-~l 

1'.l7~ 

195 
Ask. Falnikalar U. Müd. SAK Aok. 20-10-41 
M. M. Vekaleti SAK 3·11-41 

88 69 
1323 

M. M. Vekaleti SAK 16·10-41 
Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 21·10·41 
Aok. P. P. T. Müd. 

101 25 Arık. Valiliii 
Harta U. Miia SAK Ankııra 

Ank. Lvz. SAK 

2457 Samsun Ask. SAK 
9180 • 

180 > 

372 -
Menin Vilayeti 

354 38 Konya Lis .. si Müci. 
18 - • 

Söke Ask. SAK 
Ömerlide Ask. SAK 

- İzmir Ln. SAK 

609 - Tophane Ln. SAK 
> 

348 - İst. Komut . SAK Fınıi•ltlı 
8532 40 
1816 88 • 

2151 75 > 

248 - Anlc. Lv:ı;. SAK 
1710 -

Harbiyede Yt!d"k Subay Okulu 
Ask. SAK 

, 
• 
> 

Üsküdar lcrıı Mem. Üsküdıırda 
Rat Pazıırı 

lıt. 4cil icra Talimhane Lanıartin 
şok. no. 40 

20-lC-41 
15-10-41 
16-10-41 

21-10·4L 
20-10-41 
20-10-41 

18·10·41 
13·11-41 
31-10-41 

31·10·41 
15-10·41 
15-10·41 

15·10·41 

16· 10·41 

17·10 41 
17-10-41 

17-10·41 
20·10-41 
20-10.41 

20-10·41 
20-10-41 
4-ll·ll 

20 ·10-41 

~0-10-41 
4·11·41 
3-11-41 . 

17-10-41 
17-10-41 

20. 27· 10-41 

J8. 21-10-·ll 

14 -

11 -
1\ 30 
]() -
10 -
10 -
11 
15 

15 

10 20 

' 40 
11 -
14 -

11 
15 

l l 
15 
15 

14 -

15 -
15 30 

\4 -
15 -
14 -
14 30 

11 -

15 -

11 -

15 -
11 -
14 -

14 -
14 -
15 

10 

14 30 

14 -
15 -

l 

Eltsiltıne 31.10.941 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 15 .fo 
Vıliyet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Bu işe ait evrak şunlardır: Keşif hulasası, fiat bo~drosu, projeler~ 
yapı işleri umumi şartnamesi, eksiltme ıurtn:ımesi, bayındırlık işler• 
genel şartnamesi ve mukavrle projeleridir. lst"yeııler bu evrakı bır 
gün Nafıa Müdürlüğünde tedarik edebilirler. 

Elc.~iltmeye girebilmek için İsleyenlerin 1541 lira'ık muvakkat to• 
minatı Sıvas husu'iİ muhasebe vez oe~ine yatırdıklarına dair makburıu· 
nu veya bu miktarda şayanı kabul banka makbuzunu ve 941 yılı0' 
ait ticaret ve!likasile eksıltm• ırüııüııden en az 3 gu rı t>vvel Sıvas Y•· 
li\iğine mümasili işleri muvaffakiyetle başardıklarına dair reft"rnnsla· 

rile birlikte müracaatla al cakları ehliyet ve'likalarını te.<lif a.ektn"" 

zarfı ile birlıkte dış zarfa koymaları ve keşif d,ıw alu inı tetk'k "' 

imza etmiş buluom:ılım lb.ı · d1r. d• 
Teklif mektuplarına dnır ıq ve dış Zdrfların ve \'e ikanın yukarı 

· ·f b l IA d pos· yazılı hukümlere ve kanuııı tarı c.ere uyırun u unoıııı.ı azım ır . 

tada t1aki gecikmeler kabul e.Iıloıcz . 
İsteklilerin tek.lif mektuplarını yukarıda ya:wılı tari ı1le ıına• 14 ' 

kadar encümene makhur. ınukaoilınde tev ii etmeleri i'iıı olunur. 

Kadirli 8elecUreolnd ~n 
yoP 

Kadirli kasabasına bahçelerin ıulanması için getirilecek elan so 
9:170 lira 4J kuru4 bedeli keşfi üzerinden a;;ık eksilt meye konulıı:ıllf 
tur. 51· 

Eksiltme 16. 10.9=11 taribıno tesadüf perşenbe fÜıı Ü saat 14 de 

lediye r.noümeninde yapılacak.tır. b~· 
lsteyenla bu işe ait keşıfn'!me ve şıırtnamelerini görmek itin 

lediye vazı işleri kalcm:ne müracaat edebilirltr. 
b" isteklilerin 701. lira 78 kuruş muv&kkat teminat vermeleri ve 

miktar iş y ptıklarına dair bonservisleriyle ticaret ve una yi odasıtı• 
kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz etmeleri laınmdır. • 

hteklilerio ihale fÜnüteminal rukbuzlaıiyle Kadirli bcll"dıye en 

c ümenine mur.acaadıuı ilıio olunur. 

Bahkeslr Ylllyetlnden : 
Bıındırnıa- Gönen yolunun 7 +-14U-8-t 150 ııci ki'ometrelcr ar•· 

sındaki tamirata talip çıkmadığıııdan eksiltme on gun ur.atılmıştır· 
Keşif bedeli 3678 lıra 20 kuruş, aıuv3kkat leınınah 276 lir.ııdıf·. 
ihalesi 17.10.9ıtl cuıne gilnü saat 15 de daimi encümende yapıl:. 

cağından isteklilerin ıhnle güııiinden en az 3 fÜn evvel vilayete ~ • 
racaatla Nafıadan alaga\ı.'.ları ehliyet vesikası ve muvakkat teaıiııat • 
rile müracaatları ilin olunur. 

Çanakkale Nafı• MUdUrli.I Und•n : 
Çanakkale liman daires ede yapılacak tamirat ile deniz kenarı~: 

yapılacıık ah, p isk .. Je inşaatı muaddel keşı f bed li ol:ın 2609 11' 1 
· ' 9 1 'b - d f ü ~ 5118 

65 kuruı üzerıııden '27. n. -ı tarı ıne ruu~a ı paz ırtesı g nu . 
11 

14 de Çanokkab! · ıı fıa müdürlüğü binasındıı toplanacak kooııs)'01 
h ızurnnda ihalesi yapılınak üzere 22 iÜn müddetle açık eksıltıne1 
çıkarılmıştır. r' 

Bu işe girebilmelc ıçın taliplerin 196 liralık. muvakkat teminat "e,. 
meieri ve talil giinleri bari ç olmak ü:ı:~re 3 ıün evvel viliyot coııl< • 
ınıııa müracaat! ı :ılacalcları ehliyet ve .. ikuile 94 l yılı ticaret od115111 

d · 'k ı k · ı · ıa:ı•"' mukayyet buluııdukı a•ıııa aır vesı a arı onıısyoııa verme erı 

dır. . • . . . ı:ı•' 
Bu işe ait keş' f evrakını rörınelt ve tafıılat almak ıstıyenlerıo 

fuı müdürlütüne muracaatları il8u ollUiur. 

!~ ı ~~ııa~ç~ı_a~r_ı"'_K"'_ı~in:ik: __ v~e..,_ı~s_~pe~n~çi~.ya!:!'!!r~r ~_r._H_a_st_a_ha_n_a_L __ vz. 

15 - M. M. v. Sabnalma Komisyonundan: 

Behtr tanesine tahmin ~dılen fiatı 24 lira olan 750 adet sıhhi~ 
14 - arka ç&nlası 31 .10.941 cu rua giinu saat 15 d~ p:ız.ırlıkla sahn alıl1if 

caktır. Tıtliple_rin belli vaki~ıe 270? lira~ık kati t~~i~atlnrile ı.:o;,. 

10 -

11 , yona vlmelerı. Evs f ve numıınesı komı~ynnda gorulıır. İhale A 
15 -,1 rada M. M. V. satıııalma koınisyonund ı y;,ııpılacak l ır. 
15 30 * * • 
l l 
ıs 

14 
14 
11 

15 

11 

10 

E.:z:ıyı tıbbiye alınacaktır. Bak: İnhiıııırlıı U. Müd. 

Elektrık, Havagazı, Kalcrıfllr { 

Sivas oledlycsl Elekl k .vıUdiJrlUgUnden: b b 
Mu· 
1. i" 

Malzemeııın cınıı Mıktnrı ırıı / 
l 6 kv. yer allı kablosu 3X 10 ınm 2 ~60 M J040 

Vakit ayarlı otomatik d l' danşor l sd. 300 
Ampermetre lransforruatöru 1 ad. zO 
Konı<ıntrik kleıneos 24 ad. 4S 
Yükıek tevettür harici kablo bo:ışı 6 kv. 3X 10 mm2 3 ad. 325 
Yük.ı~k tevettür dahili kablo başı fi kv . 3 .O mm.t 3 ad. 120 / 

1445 f _..,,../ 

14 30 
1 

1nJ bıo 
15 - ' Sivasta elektrik idaresi ambarında te!!lim edilmek üzera muteııb e' 
10 30 f 'nnm ve hesabına olarak cins, miktar v" tutcırlnrı yukarıda yaı:ılı,lı' 
11 - 1 lektr k malzemesi J 5 ğün müddetle ııçık eksiltme sureti le satın 

11 30 nacaktır. jf' 

15 -f Muhammen befieli 1753 lira ve muvakkat lt:miııat 131 lira 4~ 
15 - ı ruştur. bel( 
10 - f E.kıiltme 4. l 1. 94 ı tarıhine nıüııadif salı ıünü saat 14 de 

l diye encümeninde yapılacaktır. .~' 
15 - Taliplerin kanuni vesaiki lıimilen rr.t7.k6r ıün ve saatte enc~ııı <' 
14 -·f müracaatları ve b zzat gelemiyeceklerin tekliflerini meı.kar ı00 er 
14 - uatten evvel vasıl olmalı: iizere temin ' arıle bırlıkte taahhüdlii ı1l 
15 1 tupla belediye riyasetine gönderm~leı i ılan olunur. 
10 

12 -

9-

; 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, u_şamba. _Halı v. s. 
D. D. Yollara Lfmanl rl işi tmo U. ld ar slndo": ~~ 
Muhammen bedeli 67'>5 lira o lm. 20() nd"t m"aa, 2 L adet ~il~,~ 

dıl'.I 
ve küçük Stürlu dolap, 1 aılet porlıııarıto ve 175 adet lcoın° 
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•h~a 
P eşya 31.10.941 cuma ıüııii saat 15 de Haydarpaşa-

~atsı dahilindeki komisyon tarafını.lan kapalı nrf usulile sn· 
ır, 

t.~İ.rın<!k İstiyenlerin 504 lira 38 kuruşluk muvakkat teminat 
~ 1~ ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ııyrıı 

h .. e kadar komisyon reisli2'ine vermeleri lazımdır. 
•it 

ŞartuaınelH komiıyondan parasız olarak dağıtılmakta:lır. 

P.«lNAKASA GA!!T!SI 

atine kadar Ko nisyooa müra ~aatları laz.ımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komiıy• odan parasız olarak dağıtılmak· 

tadır. 

Askeri Fabrik Jlar Umum MUdürlUğU Sahnalma 
Komlsrondan: 

Trabzon Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Kapalı zaıf la 24 ton ııabuıı alınncaktır. 

Muhammen bedeii 12720 lira ilk teminatı 9)4 liradır. 
Evsaf kolordunun bütün garni:ı:onlarında vardır. 
Ek,iltmesi 27.10.941 pazartesı günü saat 11 dedir. 
J , ııoklilt-rin k.arıuııun 32. maddesinde tarif edildifi veçhile heı:ırlaya· 

c .. ktarı teklif mektuplarını ek!liltme saatinden bir saat evvel Trabzon 
•ntrnalm a komisyonuna tevdi etmeleri. 

at y··k · u leme-Boşaltma 
4ıtQ 

" l opr k Mahsuller1 Ofisinden : 

~~t~ırı 8"'nelık Tahmil tııhliy• ve nakil işleri 15 gün müddet· 
•ct 111 ~1e çıkarılmıştır. Taliplerin 20.10.941 tarihinde ııjansı· 

ııu,, 1• 

250 atmosfer tazyike kadar hava basabilecek bir ila 3 adet ko m· , 
pre,örü Alınacaktır. Tek v~ya müteaddit silindirli, elt.ktrik motörü ve· 
ya transmisyonla müteharrik yeni veya iyi yaziyette müstamel ola· 
bilir. 

'r .<:;atma.le istiyeııl rh bir is t ida ile umum nıüdürlü~e müracaatla'! 
v~ kompre11örün rvsaf ve eh'adiyle bedelinin bildirilmıasi. 

•*• Ü.; kalt> m sert Maden Kalemleriylr b 1>ş kalem yaylık çelik trl 
alınacak: 

(DEVAMJ DôRD0NC0 SAYFADA) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
Yukarıda yazılı 8 kalem malzeme askeri fabrikalar umum müdür

lüğü merkez .)atınalma komisyonunca 31. !0.9-U cuma günü saat 14.30 
pazarlıkla ihale edilecektir. Muham nen bedıoli 98500 ve kati temirıak 
123)0 liradır. Şartname 493 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

ı~-
Muh. 
bedeli 

Muv. 
teminatı 

Eksiltmenin 
Gllnü Saati Şekli 

ı 111 t\ornutanhlı Sallnalma Komisyonund n : 
l 
~ro. nı .ktarlan ya:ııh 2 kalem maden k"müdinün K uruçeşme· 
tuet~nd~ ıöstrrilcn mahallere ta,ıtıırılmıısı işi 18.10.941 

~lb1111 hızaıurında ri:.lerilen saatlade pazarlıkla ihale edile· 
~~·ı.ıırHl'ri her ıün komisyonda görülebilir. lsteklil~•in belli 
~ı~ı~rd. teklif eıieıadcleri fiata ıöre kati teminatları ile bir· 

ıda l 1 . Snhııa\ma komİ<ıyGna re me erı 
"'~ıı . . 

Mıktaıı Paı:arlık saatı 

ten saat dakika 

700 
78) 

1J 
11 30 

Çanakkale P. T. T. MUdUrlUslUnden : 

tc s ne ıenelik ücreti 12CO lira olup Çanakkale poslahanesile 
ı'Ctk et ve limandan gidecek vııporlar arasınd:t posta madde· 
llı·k -ıo U:ıere bir sene müddetle ınotörle posta nakliyat müte· 

~tı ·l0.911 puartesi günü saat lS de Çan.ıkkıı.le P. T. T. 
&ıeocıasıııc::!a sürülen pey h Jdi layık görüldüğü takdirde iba!e 

~d·t~e 2400 lira m•ıhammen bedelle bu günden itibaren 15 
~ e açık. eksillmey~ çıkarılmı~tır. 
te~t ~eaıinat lıH liradır. Şıırtnnmeyi görmek ve ızahat al
d Ctın tatil umanları dışında mezkur müdıirlüğe müracaal· 

r. 
t . 

ltııı ; 1 ~ İyi bal kağıdı, bu işi y pabileceklerine dair belge, ka-
iah vesikası, şirket oldukları takdiıde şartoacnenin 

ııı•ddcsinde ıriterilen vesi kalan istenecektir. 

~let 
1 

Dernırrollrı Işı tmesi U MUdilrliJAUnden 

'lı~~~rıiçinde lzrnit deposuna gelecek tahminen 5000 \011 ma· 
rd den 3700 tonunun lımitte ve: 1300 1 onun dn Adaparında 

~ •rı Yere indirilmesi Vt'! ayni miktar kömürün yine ayni ma· 

't·l'~rdcrı makiae ve icabında vagonlara yükletilmesi ışı açık 
~Ilı 0ncnuştur. 

t ınuhammen bedeli )0 ve boşaltma muhammen bedeli 45 

Taliplerin mezkur gün ve saatle 1comisyona müracaatları. 

-
t.rzak, lahıre, Et, Sebze v. s. 

iz .-nı r L~ yazım AmırllAi Satana ima Komisyonundan : 

Sığır eli 

Makarna 
ŞekH 

Salça 

Kuru üzüm 
Bulgur 
Pirinç 
Şehriye 

Miktnrı 

9000 
300() 
2000 
1000 
3000 
5000 
40v0 
800 

KilG 

> 

> 

> 

> 

> 

Yukarıda yazılı 9 kalem yiyecek maddesi pazarlıkla satın alınıı· 

caktır. 

lbaleıi 16.10.941 perşembe günü saat 10 Kışlada lzmir Lv. imir· 
liği satınalma komisyonunda yııpılacaktır. 

Taliplerin belli ıün ve naile kati teminatlarile birlikte komisyo-

na müracaatları. 

Harbiyede Yedek Subay Okulu Askeri Satlnalma 
Komlsyonnndan : 

Kapııh zarf usulile 7.10.941 de ihalesi ilin edil'!n 250 ton nohu· 
da teklif olunan fiat pahalı görilldü~ilnden ayni miktar nohut pazar· 
lık a müuakasaya konmu,tur. Bı!her kilosunun muhammen bedeli 17 
kuruş 50 saıılimdir. E.vsaf ve hususi şartlan komisyonda röriılebilir. 
ihalesi 16.10.9-H peqembe günü saat 15,30 da Harbıye Yedek Subay 
Okulunda askeri sa\ınalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin ka• 
ti teminatlarile müracaatları. 

(---~~~aııcıı=-=-m--'ı Emlak Alım Satım İşleri 
~ ~ 111.ıe 27. t0.94 l tarihine müsadıf pazartesi günü saat 11 de H. 

'2~ııcı ışlt tıne komisy<>nundıı yapılacaktır. Muvakkat teminat 

111 
kuruştur. lsıeklılerin muayyen gün ve saaatte komisyon· 

•lar ı· d 
Cinsi Kıymeti Teminatı Mevkii Müracaat 

Yeri 
Tarih 

'ı ı ıı.zım ır. 
r, tabat ve şartname almak İstiyenlerin i,letmeye müracaat 

l~r --
Uk 

~·, 

~enzin. Maktna yaJIHı 
'~~ 9g 9 Askeri Sat1nalma Komlsyon4'ndan: 

~?~~ tarihind~ ibaleıi yapılacak olan 648 bin kilo ıenelik o· 
~1 ıarf usulfl ile ekliltmeıi ilan edilmesine ratmen talip 
c tıdan ıononda paurlıkla mÜDayaa edilmek üzere 22.10. '41 

iliotı saat on biu katlar bir ay müddetle aıkıya alın· 

it . 
-~~dtırı lırnir Len2:1m Amirliği ile Söke aı.keri ~atı · alma ko· 

· g1~ mevcut enelce gönderilen f&rlnameler dPhilinde 
~~· Çar.ş~ınba ıünü ıaat on bire kadar S5ke askori aatın-

1'Yonuna müracaat etmeleri ilaa olunur. 

t .. ~ he '9rurn Aakerl Satmalma Komlsronundan: 
t k·ı 

~~~ 1 Osu 31 kuruştan 55 000 kilo i'&:ı ya~ı kapalı zarfla 

1: konmu,tur ihalesi 31. H. 941 Cuma a-ünü 1aat 15 de 
~· aıkeri Satınalma Kol'lliıyonund~ yapılaeaktır. 
•ttj~ tatarı 17.50 lira ilk teminatı 1279 liradır. Taliplerin ka

'-ıııı lariyle teklif mektuplarını ihale ıaatinden bir aaat eY· •ro rıa vermeleri. 

l\b 
ı,· -.ı Komutanhfjı Satanalma Komlayonundan : \ l~- . t ıın ~ıktarları yazılı 2 kalem marin la ve kömürü 17. 10.941 

' 

~ bızalarında gö~terilen saatlerde par;arhkl.t satın alınacak· 
' ,:ıııeleri her gün komisyonda görülebilir. lsteldilerin belli 

lltlerde Fındıklıda sııtınalma komisyonununa ~e:lmeleri. 
Miktarı M. bl'del Kııti T. lh le :r.rımant 

ton L. K. L. K. saat dakika 

400 6240 936 10 30 

3430 53508 7851 11 

J t 
~k 
b~,, -

~ 1 t Demlrye lerı ı,ıotma U. idare .. inden: 

' 

1 • 

---- --------
Mağaza 394 30 

3/48 hisııesi 

• 
Bahçıdi 900 68 

ev 

Ev his:ııe.ı.i 84,50 6,50 
1~/ l9.l 

Dükkan 923,50 70 
kagir ev 

Arsa 114 9 
38 m2 

Maa dult· 99.l 75 
kin ev 

Arsa 3 1 
Sf 80 hissesi 

Dukkin 270 20,5:; 

1/3 hiS1esi 
Arsa 21,50 2 

Kagir 
dük kin 

Arsa 
60,37 m2 

'l.70 20,50 

60 5 

Maa dük- 1980 150 
. kan bahçeli 

lcaıir ev 
Kagir 1170 88 

hanf'l 

Eminönü Şeyhmehmet 
Geylani mah. Balık pa
zar cad. E.: 157, Y: 69 
No. lı. 

Beşiktaş Müradiye mah. 

E.: Sü~ütlü Y: Köknar 

so. E: 26, 28, 30 34/ l 
No. l. 

Y eniköydo Paoııiye ınah. 
E: Birinci Y: Salk.mkü

pe so. E: 16 Y: ıs No.lı 
Samatya Sanoakdar Hay· 
rı:.l in rr o.ı h. Bı~ıkçı Ki -
kor so, 1 ve l/ l No. lı. 

F crikiyünde Birinci kı· 
ıım malı. Feriköy ead. 

E: 90/ l No. lı. 
Beşıktaş eski Köyiçi Y: 
Türkali mah. E: Aşıklar 
meydanı Odalar çıkmazı 

so. E: 23, 23 Mu. Y : 
1,3 No. lı. 
Falih 1 akkeoi Y: Merkez 
ef. mah. f.: ve Y: Tak
keci meydanı ı.o. E.: ·ıs 
Y: 27 No. h. 
Büyükçıırııde Karaman· 

hoğlu so. 29 No. l. 
Bakırköy Kartnltepe Ka

rie üstiı so. E.: ve Y: 

3, 4, 5 No. Iı. 
Büyı.lkçarş1da Kalpakç ı· 

lıır so. 20 No. lı. 
Serıyer Büyülcdne Camlı 
Şe!if rn. E: 1 Mü. Y : 
3 No. lı. 

Kumkapıda Nişancı mah. 

Nişancı cad. E : 22 Y: 
18, 10, 22 No. it. 
Aksaray Oül9entçi Hüı· 
amettin mah. E: Orta 
Y: Ümran 110. E.: 10 Y: 
12 No. lı. 

lıı.tanbul 
Deftr.r· 

darlı2ı 

, 

.. 

,. 

> 

> 

• 

.. 

> 

Ar~a 1/2 339,50 28,50 

hissesı 

Fatih lnebey mah. E.: .. 

27.10.41 15 

27.10·41 15 

27.10.41 15 

:.a.l0.41 1~ 

27-10-41 15 

27.10.41 15 

27.10.4l 15 

2i'.l0.41 15 

27.10.41 15 

27.10.41 15 

27,lU.41 15 

27.10.41 15 

27.10.il 15 

27.10.41 15 

Cinsi Mikdarı 

---------- -
Eczayı tıbbiye 68 knleın 

30 
1775 133 15 4. t 1.941 10,20 Aç. E.!c. 

31.10.941 9,40 pıızar. 

• 29 , , 11 > 

1 - Yukarıda cins ve mikdım yazılı malzeme listeleri mucibinae 

alınacaktır. 

2 - E.ksiltml' şekli hizalıırında yuılıdır. 
3 - Elc.siltme hiznlarında ya:ı:ıh gün H saatlerde Kabataşta Le· 

vuım Şubemiz.de müt,.şekkıl Alım Komisyonunda yapılacakhr. 
4 - Listeler her ırün sözü g~çen Şubeden bedelsiz alınabilir. 

(9189) 1-3 • • * • 
1 - c32.602• kg. ıskarta kanııviç" kapalı zarf usulile satılacaktır. 
II - Muhammen bedeli •21.191,30• lira olup teminatı 0 3178,70• 

liradır. 
lll - Nümuneler lstanbulda Ahırkapı depoıunda ırörülebilir. 
iV - Arttırma 31.X.9 H cuma günü saat 10,40 ta Kabataşta Le

vazım Şubesinde. ınüteşekkıl Alım Koıni~yonttnda yapılacaktır. 

V - Arttırmaya gırecekl,.rin nıiihür ' ü teklif mektuplarım, kanuni 
vesaıkini ihtiu edecek olan kapalı zarflarınt hale saatinden bir saat 
evveline kadar adı geçen Komisyon riyasetine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. (9066) 2-3 

• • • 
1 - Kapalı zarf usulü ile Seki tuzlasında 9 adet muhafaza kulü· 

besi inşa ettirilecektir. 
2 - Muhammen bedeli <17.088.66• lira olup muvakkat temioatı 

1281.6) !iradı •. 

3 - Eksiltme 31.10.941 cuına günü saat 10.10 da Kabataşta Le· 
vaıım Şube~iııdeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname )ÖZÜ geçen Şubeden, lzmir ve Ankara Başmüdür
lüklerinden 26 kuruş mukabıliııde almnbilir. 

5 - Eksiltm•ye gırrnek İ\tiyenler 10.000 liralık bu kabil inşaatı 
muvnffakiyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz ederek ih~le gil· 
nünden 3 gün evveline kBdar Umum Müdürlük: inşaat Şubesinden ayrıca 
eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

6 - Eksilirueye gireceklerin ınühürlü teklif mektuplarını, k.anani 
vesikaları ve münalrn•aya iştirak vesıkasını ihtiva edecek olan kapalı 

zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar adı geçen Komis

yon Riyuetine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
(8947) 3-4 

• • • 
Eksiltme 

Molın cinsi Miktarı günii saati şekli 

Ampul 
Soba teferrüatı 

500 kiloluk b.skül 

271 adet 
12 kaiem 

1 adet 

31/X,1941 

" 
> 

10.30 pazarlık 

9.30 > 

9.50 • 
l. - Ampul ve "oba teferrüah liste mücibincedir. 

il. - Elcsiltme gün, saat VA ş~kli hizalarında yazılıdır. 
lll. - Talip1nin o gün ve saatte Kabataşta Levazım Şubesinde 

müteşekkil Alım Komisyonunda bulunmaları IOzumu ilin olunur. 
(9105) 2-3 

• * "' 
E \... sillme 

Cinsi Mikdarı Mulı. b. Mvk. t. Günü saati ıek.li 

----- ---- ---- --- --- --- --
Hamal arkalığı 
Keten iplıği 

No. 60 
Keten iplifi 

No. öO 

100 adet 

1400 le.~ . 

ôOJ kg-. 

690 s1 1; 31.10.941 
4. \ 1.941 

10,50 a. ele. 

10.10 paz. 

4.11.941 10, 10 • 

Paşabahçe Fab. yol ve kanalizasyon inşaatı 4.11.941 9,30 • 
1 -- Şartnameleri mücibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı mal· 

zome almaca ktır. 
2 - Eksiltnıe hi:ı:ıılarında yozıh gün ve saalte Kabala'fta LeYazım 

Şubemizde müteşekkil Alım Komi yonunda yapılacaktır. 
3 - inşaat şartnamesi sozü geçen Şube veznesinden 1,30 lira 

mukabilinde alınır. lJiğer şartnameler aynı yerden bedelsiz alınabılir. 
(9106) 2-3 

· ·::lYEVlE~ftOt~MiRYbftlRJ.il:t1MlfttA8l : 
·2tSLEJf1i lifüitDJREKlÖRLÜ]ÜNDEN ·~ 
- .- .,.__· _- ~.-· · :: •• ·. • .- -••.• oc. - . ·:_ · -·- •. ·- • •• · .• 

Muhammen bedeli 2460 lira olan ( 1100) kilo kayoamış Türk beziri 
(27.10.941 pazartesi günü saat (11,30) on bir buçukta Haydarpaşada 

Gar binası dahilindeki komisyon tar1hnd11n açık. eksiltme uıulile sa· 
ı ın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek istiyenlerin ( 184) lira (SO) kuruşluk muvııkkat te· 
minat ve kanunun tayin ettiği vesaik.le birlikte ekıiltme g-ilnü saati· 
ne kndıır Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasıs olarak da2ıtılmalt· 
tadır. (8925) 3-4 

'd~ltlen bedeli (1171) llra (64) kurut olan muhtelif tip ebat
tqllG bagaj arabaları için lastik bandaj (27.10. 941) Pazar

~~'•lı•aat H te Haydarpaşada ırar binan dahilindeki Komi!!
~ l~c n~an açık eksiltme usuliyle ıntm alınacaktır. 

97 m2 
Ev 27/32 760 ':J7 

İmrahor Y: Tıryaki H!l
ııanpnşn so. E: 138 No. lı. 
Boğaziçı Y cniınahallede 
Bozacı so. E : 6 Y : 8 
No. h. 

.. 27. 10.41 15 lmtiynz Sahibi ve Yazı İşleri Direktörü: lSMAlL GlRlT 
Ruıldı(i'ı veıı "MUa11k••• Mothı:uıı••·· lııt.nJ..11t 1 ~~ .~trnıek isteyenlerin (87) lira (88) kuruşluk muvakkat te· 

ilaıunuo tayin ettiji veaaikle birlikte eksiltme rüıaü ... 
hissesi 
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ABONNEMENT 
Ville et Provlnce 
3 mois Ptn. 4150 
6 • • 850 

12 • 15CO 
Etranger: 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs 5 

MERCRE.Dl 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 
~---~--~ 

ADMINISTRATIO~ 

Galata, E.ııki Güınrıııc Cıd 
"lo. 52 

Telephone: 

Poar la Publicite s'adre11er 

l l' Adaıiniıtration 
Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneur c f'Etat Boit~ Postale No. -· ~-----------~ 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
... --

Obje\ de Padjudlcatlon 
Mode Prix Cnulion. Lieux d'adjudication et du 

Jours Heures d' adj udıcat. estimatif provisoire Cabier des Charıte' 

Adjudications au Rabais 

Cons•ructions-R6pera1 ion·Trav. Publlcs-Mat6rlel de Constructfon·Cartographle 
Conıtr. maison penale ıi Çarşamha (ai) Publique 6000 - Dir. Trav. Pub. Samsun 17-10-4 l 

17-10-41 

27-10:.41 
17-10-41 
17-10-41 
27-10·41 

11 -
11 3 0 

10 --
10 -

> " > a Teruıe (ai) 6000 - , 
Re par. ccole Gazipaşa Publique 686 34 51 47 VilAyet Hatay 

,. pont erı maçonnerie • 2196 17 164 71 Kastamonu 
> maıson penale • 489 70 Defterdarat Hatay 10 -, 

14 -1 > bilisae prClect ure port Çanak et constr. 
echelle en bois au borcl de la mer 

2609 06 196 - Dir. Trav. Pub. Çanak. 

11 _, 
Rcpar. iııstali. eau de i'ecole de tir ıi Maltepe > 78)2 22 588 92 Com. A. Command. Mil. lıt. Fındıklı 1-11-41 

16-lo-41 Constr. abri et in:.tall. defense passive (ai) 5655 47 Vıliyet Ankara ıs 

Pı ocuitu Chlmlques et Pharmaceutiques·lnstruments Sanltalras-Fourniture pour Hopltaux 
Havrc:sac ~anitaıre: 75U p. Gre a gre lap. 24 - 2700 - Com. Ach. Min. Def. Nal. Ank. 31-l0-4ı ıs -

4·11-41 10 20 l Produıts pharmaceutıqucs: 68 lots Publıque 177=> - 1J3 15 C. A. Econ. Monop. Kabatache 
~ > .JO lots Gre ıi gre > 31-10-41 9 4• 

> > ~9lots • 
Toile <le i'a2e: 100(;0 m. Publique 3150 -

Electriclt6·Gaz-Chauffage Central (İnetaUaticn et Mat6rlel 
Cıib e AOUterrain: 260 m. declancheur autoın,tique: Publique 1753 

1 p. • traoııtormateur o'amperimetre: 1 p.· con-

centrique 1'.leımans: 24 p. - Cbapiteur de cable 
exterieıır de haute tensi~ o: 6 p. 

Groupe eltctroııeoe Uiesel de: 16 C.V. et 16 K.V.A. Gre iı gre 9000 
Ponıpe centı ifuge a moteur Clıl'sel ou i benzine: 2 p. Publiqııe 1860 -

1.d:i•lt n t;t.t • Cheuaa.urea - Tiasue - Cuir& 
Etoffe İn<lıgiue bleuc: 283,5 m. 
Matelas: 1 lu p. · oreılier: 110 p. • drap: 282 p. 

- houııı.e pr. orc:ıiler: 282 p. 
Nevıeilm: !>8:.l p. 
Bottıncli pr. c:pitaines: 120 paires 

Publique 

• 
Gre a gre 
Publique 

la p. 7 -
1170 -

Couftcllon habıı: 150 complets - paletots: 31 p. 
Pııntoufıes: 5liLO peairei Gre il gre la paire '.l 15 
Eloife coul. cııfe pr. babıts o'hiver: 1000 m. 

Coıılectıon paletot o'hivtr: 54 p. 
• le m. 3 35 

Lıterıe Publique 
Cc.ınfection habıts: 6ıS complets • paletots: 196 p. • Pli cacb 

casquettes: :tlO p. 

1452 -
9,,14 50 

~ pr chasseurs 1~00 p. Gre iı. gre 3750 -

31-10-41 11 -
23ô 25 1 ere Eıı:ploit. Cb. Fer Etat H. paıa 3·11-41 

131 48 Dir. Electricite Municip. Sivas 4-11-41 

1350 - Com. Ach. lııte .. d. Marit. Kasımpnşa 18·10·41 
lJY 50 1-erc Exploit. Ch . .Fer Etat H. p~şa 3·11·41 

14 -

14 -

11 

15 

Dir. Ecole Agricole Adana 
244 37 C. A. Ecole Metiers lst. 

17-10-41 1.t -
27-10-41 14 -

305 55 
87 75 

12:> 94 

" 27-10·41 
C.A. Command. Gen. Surv. Douan. lst. 20-10-41 
C. A. Dir. Hygi•ne et Assist Soo. İst. 5-1 i.·41 
Com. Acb. lotrnd. Milit. Tophane 20-10-41 

15 -
15 -
15 -
15 30 

50 25 > 2ıJ-10-41 14 -

Ministere Agricuiture Ank. 17-10-41 15 -

108 90 Miniıterc Finances Ank. 17-10-41 H -

713 59 5-eıne Exploit. Ch. F"r. Etat Malatya 31-10·41 11 -

• 
562 50 C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Anlt. 20-10-41 14 30 

l:mt.a.t:ıl~n tr.l s:ıeıur Habitatlon et Bureaux·Taplaserle ete. 
Tabi~: ~CO p. • armoire i store gr. et pet.: 21 p. - Pli cacn. 672'::> -

J>Oıte·maııteau: 1 p. - commodine: 175 p. 
Fabrication bıLlotbeque Publique 2909 06 

_ 1ıuqcıt · (tiı[lnut· Dechargerr.ent 

Transporlı poılaux Publique par an 1200 -
Tıaıısporıs cbarbon 

l'rauporls boiıı <le constr: 50 t. 

Cc.ı rr. bu•tlble - Carb&arant - Hullea 
Bois pr. pc;ile: 145 tchtkia 
Chaı bon de boii: 5.6 l. 
.Bois ae ebene sec: 1915 t. 

Olvers 
Chaudron en cuivre pelit: 100 p.- id ~and: 30 p. 
Cornpreueur a'nir: 3 p. 
Burinı dur1 pr mine: 3 lots fil en acier pr ressorts: 

!"> lots (C11h. eh. 496 P.) 
Machıne 6 ııcier: 1 p. 

Articles pr autoa: 71 loh (au nom et pour compte 
du fouı nisıeur) 

Matericl de constr. 

Zrinc indiııene ou de prov. etrangere: 14 ı. 

Camion ele 3-4 t, neuf ou peu usage 

Bicyclett': 15 p. (aj) 
Tapis (kiıim): 470 p. - sac a pain: 600 p. 

Pr o v i • i o n s 
Raipin de Nevşehir: 30 t. 
Viande de boeuf; 'J.70 t. 
Beur e: 30 t. 
Oignons: 60 t. 
Pomme de terre: 180 t. 
Chouıı:: 150 t. 
Foin: 36CJO t. 
Paiıle: 2700 t, 
Savon: 24 t. 
Sucre: 15 t. 
Viaode de mouton: 7 t. 
Paille: 100 t, 

Lait: 4 t yoghourit 5 t •. 
Paillc: 1270 t. 
Paille: 265 t, 

Poille: 302 t. 

Gre a re 

Pli cach. 

Pli cach. 

Gre a gre 

Gre a gre 

Gre iı gr~ 

Gre a gr:: 
.. 

Pli caclı. 

• 
• 

• 
t 

J 

• 
• 

Gre a gıe 
> 

> 

, 
J 

739 50 
392-

28725 -

le k 4 25 

98:>00 -

8500 -
uoo -

591 25 

8ô20 -

1350 -

12000 -
108000 -
54000 -

4500 -
27000 -
10500 -

162000 -
108000 -

15600 -

noo -
le k O 58 

60325-
1211 '.l -

143'15 -

504 38 1 ere Exploit. Clı. Fer Etat H. paıa 31-10-41 15 -

218 18 Com. Ach. Miıı. Def. Nat. Ank. 31-10-41 11 -

184 - Dir. P. T. T. Ç:ınıık. 20-10-H 15 -
156 2.S 1 ere Exploit. Ch Fer Etııt H pap 27-10-4 l 11 -

- - C. A. Coınmand. Mılit. lst. Fındıı..lı 16·lü-..J.l 14 -

55 47 üir. Vakou!s Beyoğlu 31-10-41 
29 49 '31-10-~l 

2154 - Com. Ach. Milit. Yerlisu de Keşan Jl-10-41 

1017 - Com. Ach. Milit. Diyarbakır 4-11-41 
Com. Ach. Oir. Gen. Fab. Mil. Ank. 

12350 - > 

1275 - C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 
1~5 - C. A. Mırı. Def. Nat. Ank. 

88 69 Com. Ach. Min. Def. Nal. Ank. 

1323 - C. A Dir. G en. F.ıb. Milit. Ank. 
Dir. P. T. T. Arıkarıı 

J O 1 25 Vilayc:t Ankara 

Oir. Gen. Cartogrnphit' Ankaıa 

900 - Com. Ach . Milit. r. ebze 

8100 - » 

40~0 -
331 50 

20J.5 - , 

787 50 
12150 - > 

8100 - " 
1170 - • 

540 -

609 - Com. Ach. lnt~nd. Mil. Tophane 

3-18 - Com. Ach. Coınmand. Mil. lı.t. Fındıklı 
8)32 srı 

J8lb 88 
:l151 15 

, 
> 

31-10-41 

20-10-41 

3·11·41 

16-10-41 
21-10-41 

20-10-41 
15-10-41 

27·10-41 
25-lC-41 
21-10-41 

21· 10-41 
20-10-41 
20-10·41 

29·10·41 
28·10·41 
28· 10·41 
27-10·41 

17-10·41 
17-1 0 -41 
17-10-41 
20-10-41 

20-10-H 

20· l0·41 

14 -

:: =ı 
10 ' 

14 30t 

1 
14 - ' 
15 -

ıs _i 
10 -j 

15 =' 
;; 1 
l::> -
10 -
15 -
10 -
10 -
15 -
10 -
15 -

14 45 
14 30 
15 -
10 30 
11 

11 30 

latenbul Defterdaruıından : (} 

Keşan ve lpsala kazaları dahilinde büyüle ve kiiçilk "
ile E·ıez dalyanı ve Meriç nehrinin tamaını ile Eneı k 
deki deniz sahili ve mezkılr iki kazıının hududu ınılli dli 
cümle sayd oıaha\leri bahk rüsumunuu senevi icar b~de -
tenzil ile 3 seneiığı knpah zarf usulü ile tekrar iU ıu0 

1 ırınaya konulmuştur. 

Arttırma :.t>.10.941 cumarttai lıiınü uat onda Edifll' 
lığında toplanacak koruııyon huzurunJa yapılacak.ır. 

Bedeli ıhale ienelığı 2d28 lıradır. Muvakkat teı.niıı•t 
liradır. 

Taliplerin bu arttırmaya ıırebilme!eri içın 2410 
4 üııcü nı ddesi mucibince arttırma gıruıe~e ıııaııi 

dığına d air ioıLalı bir vc)ika ibrazı. 
Teklif mektupları yukarıda yazılı soıatten bır saat ~ofıt 

makbuz mukabilinde komisyon reıshğıne verılmelidir. 

derilecek mektupların ıadelı laalıhü\lü olması ve muay)'fil 
tün evvel komısyona gcla.ıiş buluııuıası lazımdır. t' 

Şartnameyi görmek ve fazla malılmal almak istt r•ı> 
Müdütiyetine ıı.ıüraa .. ııtları ılin olunur. 

lçel Orman Çevirge MUdUrlUgıJnd~ 
Muhammen 

Kental Kilo Cinsi kuruş 

34 30 karaşık kömür l!ıO 
56 30 lı.araşık odun :ıO 

lçel Vıliiyctini ıı l\l eısin kazası Jalıiliııde Bulduk ueıeıı• 
manından mlisadelerı 34 kental 30 kilo karatı" könıilr .,. 

30 kılo karaşık odun satışa c,;ıkıuılmtşhr. 
Beher k"ntal ıııarnul kömürün mahammen bedeli 

kuruştur. 

Şartnam,.yi görmek isti yenlerin Mer .. iıı Orman bölf" f' 
racaat etmelai. 

Satış 28. 10. 911 sah g-üııü saat 11 de Mersin orın•0 

ğınde yapılacaktır. 

Sabş umumi olup t>çık arttırma usulu ile yapılacaktır· 
Muvakkat trminatı 3 lıradır. 

Taııpleriıı ŞM tn aınede yazılı v~ ıki ıcetirmeleri liııaıdf 

B ıhk esir Orman MUdUrlUIUnd•" : 
HacıDı Muhammen bedel 

Cinsi MJ 03 Lıra Kurut 
Çam 269 ooo 5 ıo 

Balıkesir viıayetinin S0ıodırgı kazuı dahilinde kain boO 
namede yazılı {Kurt Burnu) devlet ormanından 169 ı»•11~ 
çam agacı 8 ny içınde ormandan çıkarılmak ü:t.,re 7.10~· 
den ılıbaren 20 a-ün müdaelle açık artırmaya konulaaut1 

Artırma 27. 0.941 tarihine müs<ıdif pazarteıi ıilnil 
1
,, 

Balıke"r Orman Çevırg-c: müdürıuğü binasında yapılac•1'1

0 
Beher gayri mamnı metre küpün muh ınıınen bedel• ,ı 
Muvakkat temınal 102 İıra 9J kuruştur. ,1 

Şartname ve mukavele projele ri Aukarada Ormao ıJ':, 
<JÜdiığiınde ve Balıkeı;İ r Üıro aıı Çevir~e Miı.Jürhig"üııde 
orınaıı boıge ı;efıığıı..de görü!ebııir. ,1 

lsteklilcruı ticaret odJsı vesıkası ııe bırııkıe belli edi~ 
satttle komisyonuna müracaatları. (Bu vesık.a köylulerde0 ı• 

ttrziler ı<.oıü MuhtarhJ;ıntlan : 

Köy ş11h\1y ti manev ıy •ı.ı:ıe uıt muh rlıl ıuevlr.ılerde t•.,, 
a2'aç zeytiııııı 9-11 serH!)l :.:eytın m~bsulli Lo.10.9H ııilııil~ 
pazar günü ııçık arttırma ile satılacak, mal ~n çok pe'f 1 

edılecelı:tir. Mahsul parası ıhalcyı nıüteakıp müşıeriti t•' 
aanclığırıa pt".şinen verilececektir . 

Talıp olanların ve fazla m;ilum.ıt istiycıılerın 

Y"tiııe miır.ıcaat eloıeleri ılau oıuuur. 

1 r erzılet 

Bulan MalmüdUrlUAUnden: 

Anııura limanıııJa balıtc Rize v.ıpururıun bakiyei 11ıık,_ı 
itibaren on beş gliıı müddetle .ıçık arttırmaya çıkarıt111ıtl~~ 1 

lhale 20.10.9-41 tarihine ınüsadif pazıu lesi günü •••t 
Maliyesinde ınuteş kkil Komisyoııda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat '137 lıra 50 kuruştur. ,,J 
Bütün masraf ve resımler itamil~n ııhcıya aittir. r.ıi,... 

edilen günde kouı syonda hazır bulııı n:ı.ıırı ilin oluoıır· 

Karacasu Kaı:ası Aliağa Çiftliği lhUrar tt•t., 
Köyümüzde mevcut t:.OO metre 1 .S inç kalınlığıııd• ~--

mir bnru rT'Üzayede suretiy1e ııcılılığa çıkarılmııtır. Muı.-
her nıetre~i "/. liradır. aıı• 

1'alipletin ihale günü olan 21 t .. şr.nievvt 1 941 sıılı 1
1,-f 

mizce yüıde 7,5 pey akçeleriyle ı.ıjjracaal Etmeleri Hi0 o 


