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ABONE ŞARTLARl 
Türkiye için Kuru 

AyhJtı 4~0 

' 850 

• 0 500 

E.cnebı memlckctıeı 

l'.! Aylığı 

ı,.ın 

2700 

SA YlSI ~ KURUŞ -----
Günü g-eçen nushnler 

20 kurn$hır 

Sebze halinin satış-
lan zin1 n1uh-

taç ır 

c r 

EKONOMİK HABERLER 

İtcılya, Almanya, İngiltere 

arasmda alım satım 

rekabeti başladı 

' I 
• 

• 
Adan:ı Belcd yesi: 

sie 

iDAREHANE ve MATBAA 

Galıı.ta, Eski Gümrlik Caddeıl, 

No. 52 Husu~I Daire 

iLAN ŞARTLARI 

ldarehanen izde görli,1ülür 

Telelonı 49442 

Posta kutaau No. 1261 

Fil•---------~ 

T Organıdır 

nın çatı aksamı tamiratilc dahilen yapılması liıım geleo aıva İ,1i ile 
bayrak direginin 10-10-941 tarihinden itibaren resmi tatil ıünlt-ıi ha· 
riı; olrnalc: üz1>re 15 gün mü i i l•tle eksiltmeye konulmuştur. 

İ Şartnameyi göı mek isti yen taliplerin her gün varidat daireaintle 
1 ıuürııc:ıalla.-ı ve yevmi ihale olan 27-10·941 tarihine müsadif paıı:arteai 

gilnü saat ikide muhammen bedel üzerinden o•, 7,5 teminat makbuz• 
lııriie birlikte defterdarlıkla 01\Ueşekkil komiıyona müracaatları ilin 
olunur. Hal deoilinc , orada ıatılnn her 

ney, malın hem bir sa~lılc hem d · 
bir fiynl koolroliindeo A-ııçtiğı aııla
şı lr. Hnlbuki şehrimizin ıı: z:ı vo.; 
Ilı yvn halınde bu iki mevzu n Üı.e
r nde durulmamnlctn ır. Neticede hııl· 
ita Çaınorlu ve belkı de mıknıplu ve 
1•lıf, mostra akiatma11 ile pahalıy 
r.ıa) •atılmekıııd ır. Burada lıeııı I-lnl 
id,rcsine hem de 'Babçevnnlar Cemi· 
Jetine düşen va:ı.i'feler vardır. 

Bir--kaç gündenberi l:st, nbul 
piyasasına ltalyadan mühim mik· 
tarda ta~epl r gelmrğe bıışluınış-

Fotio ve elbisb 1')29 
Kırmızı bib•r ve dornates ezmc•ı 9331 

Hoşdere Ask. SAK 
Ank. Elektrik T. A. Ş. 

tır. 

Kablo mnnşonu dokturulmesi l 32 

Aıık. Lvz. SAK 

Kuru o, \'e samın 192Q 

İnhisıırlar U. -.,üd.: 
Nl§de Valllisllnden: 

Niğde-Nevşehir ynlunun 24 + 649 • J.9 + 339 kilometreleri ara· 
sındaki 89 L l lira 26 kuruş keşif tutarlı ve 46b 7 metre tulundaki ~o

senin esaslı tamiratı l9.9.941 gününde müleablıidine ıhale edilmek 
üzre eksiltmeye çıkarılmış ise de tnlip zuhur etmediğinden 30.9.941 
gününden itıbarcn bir ay içinde ve eslc:i şutlar dahilinde ihale edile-

ttirçok İtalyan firmaları ınenı· 
lekeu.:ııizdP-n alacakları ham 'tlnd
delef ıçın her n'evı fouıi madde 
hatta bugün· 1ıarp ıkıı aaiyatında 

mlihinı bit rol oymyan alemin· 
yum bile vermeğe hazır oldukla
rını bi1dırmektcdirfer. 

Bol tur ve m•rciroclc 1931 

Arık. Belediyesi: 
Enfi.)e malwnesi 1923 
Demir pencere parmaklığı 1923 

Odun \'e yafılı çıra 1921 lst. Hnva Mıntcl::a D"po 
Cenaze lcaınyooetl yapt. 1924 

Arnir.: 

Yııtnn: LUTFl ARlF KENBER 

* * * 

ŞEHRiMİZDE ~·apıla.n _sebze 
Ve meyva hahadekı salış· 

~t ve kontrolsiılikten şika_yet
tr olmaktadır. Halden maksat, 
'tbıe ve meyva istihsalatını 
Yalnız kıymetlendirmek değil, 
•Yni zamanda cins ve kalitele
;1ııe nazaran herbir ınahsu-
tı~ temiz düzenliı hilesiz, nok-•a , . . . 
l\ııı olarak istihlak sahasına 

~0rıd ·ı . : t l t' . ij erı mesmı tennn e met ır. 
alın aldığı belediye ve hal ru· 

'u . l ttııı da bunoaıı dolayı al~n_ır. 
~<:r bu gibi hususlara ıtına 

:dıluıeyecek ise, Hal memurları 
~İf elerini yapmı;,ı sayılamaz. 

lde satılan butun yaş mah-
~~lierin her biri yalnız !s.ta~
~l brhçderinden gelmedığı ı-

Çııı b f . unların yerinde ennın ve 
'allığın icap ettirdiği itinalara 
lo.bi • .. 

ıutu ın sı da gayrı mum· 
t ~ıı de~iı :r. Cunuıı ıçıu mu· 
t•assıt v zifesini 2'Ören kiw
~tler vilayet hudu.larından ha-
ç kalan diğe vilayetlerden 

t11ııdtrilecek her hangi bir 
lllahıulun Hal şartlaıına uy~un 
cıı 
~ llıaı:naaından mesul tutulmak 
ııQıdır- Zira müstahsil ile Hal 

~tasındaki rabıta ve münasebet 
\ cıtl'ltdan doğruya mütevassıtla 
)ti-O.in edılir. Eğer bu vazifeyi 
llrııı komisyonculuk hakkı al· 

llıa'- . • d- - 1 " ıçın yapmayı uşunen er 
'lat 
ı il ve yalnı:r. namlarına ge· 

h 1~Ctk 111alları satmaktan -başka 
~ ~ey düşünmeyenler clursa bu 
ı 'bıteriıı vesalatını ilga edebi· 
:tek kuyud ve şurutun Hal ni· 
~~llııtanıuıne ilavesi lazımgelir. 
~ta taşradan gelecek malların 
'!illi niıamnamesine uygun olup 
'İltaad1~1ııı komisyor cu ınüıtah· 
lıı t bildirmekle mükellef tutu-
tı~sa ve uygun olmayarı ~alla· 
rı liatılamayacağını da muıtah· 
~ filen anlarsa ona göre mal 
'~d ' 1 B 1
11 

ttıneye mecbur ka ır. u 
ıq tetıe İstanbul bahçevanları-
lttıl da Hale getirecekleri muh· 
~ h . k 0 l •-tt ltla sullerin aynı şe ı ve 

~'!I lat altında her bakımdan 
b11?1tol edilmesi ınümküıı ol~-

lt v h - . d tc . ' ıoltsa yalnız şe rımız e 
'c lı41~rilen mahsulleri kontrol 
~tı llıurakabe edip le taşradan 
~1
4derilecekleri mürakabesiz 
r,~ 1 li ınak hiç te doğru o aıaz. 

llt atın eksik tarafları bunlar· t, 

lii . 
~l Z~ı:n anladığımıza göre Hal 

İtalyan fırmalaiınıır teklif ethk-_ 

·!eri h.ı.tlar Alınım ve v lngılızleriıı 
verdıklerı fıatlarddrı · ruuhım mik· 
tıı.rda yiık:ı;ek olduğuuaan Turkıye 
pıy'asnlarında halyau, Alınnıı •e 
lrıgılizter aarsında hıSsedıtir bir 
rekabet boşıamışur. 13u &eoeplc 
der ı fıatiarı son bir h:ıfıa zar· 
fıııu.ı yiır.de 15 d~recesirıde te· 
rdfu ıetmışıir. Üığer b82.ı ıhraç 
m ... ıdvlerimrzııı fıutl .. rı dn aynen 
yukı.el ektedir. 

Bu 'tereltu b !hassa Tilrk-Al-
u.an ticaret anlaşm Sının 
hınmaeu dan sonrtı daha 
keııdıı.ıni gös!erınıştır. 

iu1za· 
zıy .. de 

Kadın çora pi arı pahalılaşıyor 

lpek ve nıerserıze kadın çorap· 
lıırıı ın çok yiıkscl. fıy s~" 
tılmn.~t o Mnıil lıyat uıurıuc.abc 
buro~unun n:ızıırı dıkkııtiııı celbel· 

miştir. Yapılan tetkikatta bazı 

du kkfıucıların çorap fnbrıkaları· 
nrn butün mamülatını loplıyarak 

sakladıkları ve partı parti çıkaı aı ak 
fıyntlaıı her guıı bır miktar yük· 
se'tmek suretıyle ıhtıkar yzıphk
hı.rı tesbit edilmiştir. Bu işi ta· 
maıniylc meydana çıkarmak ve 
stok çornı> sıııdıyaıılımıı lıüviyet
lerını lesbıt etmek üzere faoliye
le geçılı.nıştır. Bıızı çorap satıcı· 
larının da 70-80 kuruşluk mer· 
serize çoraplurı 140-150 kuruşa 
sattıkları görüımektcı.iir. Fiyat 
Mürakabe memurları bugünlerde 
umumi bir ihtıkiir taraması yapa
rak çorap satanların dcherlt:ı mi 
kontrol edeceklerdır. 

bunların temizliği ve kalite ba
kımından olgunluğu, çeşitlerin 

ayni olması, mostranın kaldırı
larak bir küte veya sandıkta 
ayni boy, hacım ve . kalite ile 
çeşıtlerin bulunmasını temin et
melidir. Hale getirilen hırfan· 
da karpuzlar kabak çıkıyor, 
her birint: 4U-50 kuruş vcrı· 
lıyor ve yenmiyor. Bundan kim· 
se mesul olwıyor. Kavunlar hı
yar gibi. Elmalar ham. Armut
lar ahlat mısali, domalesler e
zitt. Daha ııe sayalım 't Bütün 
bunların mostrası olaıı üst kı-

t~tıtdıyeye bir irat getirmek· 
dı111 başka mesaı sarfında kew 
lllt salahiyettar görmemekte· 
~I· ~O.ğhk bakımından ne seb-
~tt ne de meyvalar hiç bir 
v,rerıeye tabi tutulmamaktadır. 
b'şlllız çürük ve kokuşmaya 
~GI rrıış olanların, denize dö-

n tsi ·ı · b' B' d 

sımları eyi, ait kısımları tama
mc n ba~ka başka kötülükte
dir. Avrupada mostralık diye 
bir şey yoktur. Her cinsin irisi 
de ayrı kcpta satılır, uf ğı da 
nyrı kapta ~atılar. İrir.inin kıy· 
meli ve fiyatı bBşkn, uf ağın 
başkadır. Bizim halde ise hepsi 
karışıktır ve üııte Lüyüklerı ve 
iyictleri dizilır. Bu diziler uç 
dört sıradır. Sıralar kaldırılınca 

alt tarafı kof ve cılızdır. Çilek } e ış ıtwez. ır e 

A k. Fabrikalar U. Mü L: 
Tutya 193!) 

Aydın Knracaııu Kazası Ali A-

ğa Çiftliği ihtiyar Hl"y1>ti: 

İst. Gümrüklerı Başmııd. 
Küştüyii ille ve yı:ıshk, demirci l.:örü~ü, 

ipek yorg ın, telRiz telefon skeonıı v.s. 
1918 • 

t ceğ'inden isteklilerin 31.10.941 cuma ıcünü saat 16 da vilayet encü· 
menine gelmeleri· ilan olunur. 

1 t. ıistamel demir boru l \129 • 

Bolayı" Ask. SAK 
Sadeyağı 1933 

lst. Komut. SAK 
l~·-~~~~~~~~~!!!'!I!!!!!!!!!!""''!!!!'!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~ 

f ilaçlar, Klinik ve lspençiyarT arat, Hastahane Lvz. 
Bornova Ziraal M klebi M ıi.

Eıbi~e dıktirilmeıi 1 :2.> 

Çanak. Ask. !>AK 
Ker ate o:ılcli 19li 

Çorlu A~k. SAK 
Sadeyağı ] 933 

Süt 1931 
Gübre 1 ");;2 • 

lzmır Lvz. SAK 
Knrıı fıısulya 1921 

1 t. Ortııan Fakültesi SAK 
Muht lif erzıık 1923 

Hoşdere 

l lstanbul Sıhhi Müesseseler Artt1rma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

l /9 muayene ve tedavi evi için 84 kalem ilaç ve sıhhi mal%eme 
kapalı zarfla eksiltmeye koaulmuştur. 

Eksiltme ::>.11.9-U çar~oınba güııli saat 15,30 J, sıhhat ve içtimai O. D Yolları 
t.Hnyum l *6 

uıyıırbaıcır Ask. SAK 
Kö9ele 1916 

lspartakul• civarında 
Ask. SAK 

Ki•em't altı tahtHı 1934 1 
muavenet müdürluğu binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Mu ammen f ıyat 8 ~ kalem ilaç Ye sıhhi malı.eme için 6768 lira 37 

D. Bııy zıt Ask. SAi' 
K. üzüm l 22 

Galntasnr y Lısesi 
Elma veı ayva 1920 

SAK 

Gebze A k. SAK 
Sa<le.)nğı ve s,>ğan 1913 

Hadımköy Ask. SAK 
Sııruo \ e kurı. ot 19.>S 
Odun 1933 

Hııdımköy cıvarında 

A. k. ~Al\. 

Yassı viran 

Zcztın )nfılı lı:uıu do1m:ı•ı 1133 

M. M. Vekiile.ti SAK.: 
Aıııpul ki1eyurıı 1 121 
Elelctrık yer altı kn ılvsu ve wltaj 

'Zırnı l 932 

M. Kemalp şa AsK. SAK 
Sığır etı 1924 

Samsun Ask, SAK 
Saman JlJ30 

Siva Ask. 5AK 
Saman 1 16 

ı~or g-ulda Hclcdıyesi: 
Motopomp 1917 

ı 
na· 

kuruştur. 

Muvakkat teminat 510 liradır. 
lsteldiler şartnamesini ç.1lışma giioleriode komisyonda rörebilirler. 
lsteklilerin 1941 yılı ticaret odası ve ik.uile 2490 sayılı kanunda ya· 

zıh vesıkalar ile bu ışe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubıle leklı(i havi zıuflarıın ihale saatinden bır ~aat evvel mak
buz. mukabilinde komisyona vermeleri. 

Devlet Demir Yolları ı,ıetme U. ldare•inden: 

Munammen bedc:Jlerı aşaı?•da yaz.ılı 2TI5ıo muhteviyatı idrofil 
pamuk ve sargılar 4.11.:-)41 uıı günü sut (15,3..ı) dan itıbaren sıruile 
ve kapalı zarf usuliıe A.nkara<la idare binasında satıD atanacaktır. 

Bu ışe girmek isıiycrılerin aşağıda yazılı muvakat teminatla kana• 
nun tayın ettığı vc:.ıkaları ve teklifteıi aynı 2ün saat 14.30 a kadar 

f Komısyon l<eıslığıne vermelerı lar:ımdıt. 

ınşaat-ı am:rat-Nafıa işlerı-,~alzeme-tiarıta 1 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daireainden n 

HayJarpaşada İdarenin tesellüm ve Sevk ŞefH2'inden temin olunur. 
Lı~te No.ıı Mai;ı:emenııı ismi Muh:ımmen bedi!li Muvakkat taminah 

Bor Jandarma B. L. omutanhiJmdan: 
Bor Jandarma dairesinın aşağıdakı şartlar dahilinde 2490 nuın ralı 

arllırma eksiltme ihale kanunun 41 inci maddesi mucibi:ıce t"ksiltme 
suretile yapılacaktır. 

Tamir, t döşemelt-r dll\·arlar ve pencerelerle kiremit ve bacanın 
keşif bedeli 1)00 liradır. 

Bu hususi akı şar laııme bedelsiz olarak böliık komutanlığında gö· 
ıulebılir. 

lhale 24.10.941 cuma günu saat 10 da J.ındıırma dairesindedir. 
ltıııle açık eksiltmedır. 
Muvııkkul temir.ııt akçası 112 lirn 50 kurll!J. 

lsteklileriıı bu hu:.usta rouk. tıı:r.i vesikaları le berııber mezkur sa:ıtıe 
müracaatları ılaıı oluouı. 

'Bur a Vilayeti Jandarma Alay Komuta 11h ğından: 
Buısa meı kez janoıırnıa boıuğü bınasımn şarlnauıesiuuc yazılı ta· 

ınıratın } apılması ışi 1350 Jıralık keşıf bedelı üzerinden açık e~silt
nıeye konulmuştur. 

• E.ksıltme 3 2.teşrın 941 pnzıırlesı sacst 15 de vilayet jandarma alay 
daııcsiadc teşekkul edeceı. eksiltme koırııı.yonu tarafından yapılacak· 

tır. 

Bu ışe ait evrak keşif vahit fıat listesi fenni ve eksiltme şartna

melerı plan ınukavt:le proıesı olup uteyeuler jandarma dairesinde go· 
re bılirler. 

l alıplerın eksiltmeye iştirak edebilmek için yuzoir lira 25 kuruş· 
luk muvakal teminat ibraz etm«:leri \'C 911 seoesıode ticaret oda!ına 
kayıtlı olduklarına dınr vesika ve vilayet mnknmından bu işlere ait 
alınmış ehııyet vesikaları ıbraz etmderı ve yukarda yazılı evrakı gö· 
riıp kabul ettıklerine dair imza eylemeleri lazım oldugu ilan olunur. 

Urfa Defterdarlıgmdan : 
Muhammen keşif bedeli 1640 lira ~3 kuruş olon hukuruet konağı· 

1 
2 

İdrofıl pamuk 
Muhtelıf sargılar 

Lira Lira 
33.000 2475,00 
26.800 2010,00 

Mensucat-Elbise-Kundura~Çamaşır v. s. 

Er.zurum Ask ui Satlnalma Komui,onundan: 

s~her çiftine 923 kuruı tahmin t'dilen 3466 çift fotin pazarlıkla 

satın alınacaktır. lh ı~si ıı.ıo.941 çarşamba günü saut 11 de Er~u
ruıııda askeri satınalma komiyonunda yapılacakrır. Tutarı 31.~91 lira 
18 kuruş kati teminalı 480v liradır. Evsaf ve şartnamesi komiıyonda 
görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

D. o. Yolları İşl'>tme U. Mü.dürtUğiJnden: 
lk.incı işletme memur ve must&hdemioı ıle umumi ı4laro merkez 

dairelerı hademeıeri için ltuınaşı idarece verilmelt ve nümuno ayarında 
astar, telii, kozalin ile düğıne, sırma alameti farika vesair bütiln harç 
ve masraHarı müteahhid tarafınde1n teının edılmck üzere diktirilecek 
takrıben 15.U takım elbi .. e 777 aded palto ve 15ı3 adet k•sketio 
imaliyesi ışi kapalı zarf usulile eksillmcye çıkarılınışhr. 

7. 2nciteşrin 9-ll tarıhine rastlıyan cuma ıırünü saat 16 da Ankara 
istasyonunda ikinci işletme binasında toplanacak komisyonda ihalesi 

yapılacaktır. 
ldnreden verilecek kumaş bedeli dahit mecmunun muhammen be

deli 57112,11 lira ve muvakkat teminata 11105 lira 61 kuruıtar. 
Bu işe girmek istiyenlerin kanun ve şartnamesinin tayin ettiti ve· 

saikle mu vakkal teminatlarını ve t~klifleriıU ayni gun saat 15 e ka
dar komisyon rcisl}ğine vermeleri liizıuıdır. 

Şartname ve mukavele projeleri Ankara lzmir ve Sirkeci vezne
lerinden ı86 kuruş mukabilinde )atılmaktadır. 

sepetleri, domates patlıcan gi· 
bi biıtün sebze küfeleri hep 
bÖ) ledir. Bunu Hal idaresi iş 
edinip ele aimahdır. Çünkü 
halkı aldatmaktan ve hayatı pn· 
halılaştırmaktan başka bir şey 
olmayan bu ı;atışlar ne vicdani 
ue de ahlaki sa:yılaıuaz. Sandık-

la gelen meyvalnr başta olmak 
üzere Hale gelecek bütün mey
vaları ıstandart usulüne ta\>i 
tutmak meoeni bir memleket i· 
çiu şnrtıır. Usulsuzluk ve nizam· 
sızlık yuzünden bu işi oluruııa 

bırakn ak 6üyük bir inkal5p ba- } 
şarısı yapan biz.tere yakışmaz. • 

Mobilya, Büro ve ev eşya_şı, Muşamba, Halıv. s. 

P. T. T. Levazım MUdUrlUAUnden: 
Postıı caddesinde yeni inşa olunan P. T. T. Umum Müdürlillt 

binasıuda vestiyer liimbrı, banko ve teferrüatı pazarlıkla yaptırılacak· 
tır. 

1\eşif bedeli 1459 lir• 46 kurui ulup muvakkat temiaat (109) lira 
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Clnıl Şekli Mubam. bed, Teminat Müracaat yeri Günü Saat 

A) M Unakasalar 

l a .. • t. Tamirat. Nafıa ••••rl, Malzeme, Harita 

Parke kaldırım inş. 
Yol yapı işleri 

·Otoblb durak yerleri inş. 
Şoşe tamiri Ank.-Kırqchir yolu arasında (temd.) 
Benzin depoıu in4. 

aç. eks. 
paz, 

kapalı %. 

pu. 
aç. eks. 

12698 20 
2168 -

12605 70 
52519 89 
2320 16 

Elektrik Havagazı•Kalor&fer (Tealaatı v e Malza meal) 

Kalorifer tesisatı tamiri paz. 990 -

Menaucat, El b ise, K undura Ç•m•t"• •· " · 
Er fotini: 5000 çift (temd.) 
Erat f.,tini: 5000 çift (şart. 233 kr.) 
Sarı sabunlu kösele: 20 t. 
Çamaşırlık boz E tipi: 90000 m. (:1art. 257 kr,) 
Havlu: 5000 ad.-mendil: 5000 ad. 
Elbiselik kumat: 789 m.-kaputluk: '57.5 m. 

paz. 
> 

paz . 
> 

> 

46500 -
k ... -
m O 30 
4750 -
4904 9S 

rtıobllra, llUro ve ev •tr•••· Mu9amba Hah v.a . 

Tethir vitrini yapt.: 1 ad. 780 -

Kereste, Tahta v e a arel 
Çıralık ve köknar çam tomrutu kereste imali:5000m3 kapalı z. m 3 22 -

{lart. 550 kr.) 

Hakllr•t, Botaltm•, YUkle t m e 

Kereste ve kütük nakli: 4000 m3 aç. eks. 

M ... rukat, Ben zin , Maki n e r•ll•r• 

Meıe odunu: 1000 t. 

y, • • 

Tu•enaa kömürü: 1650 t. 
Odun: 322S t. 
Muhtelif cinı makine yatları 
Gaz yatı 

Mllte ferrlk 

Bez bertum: 130 m. 
Oksij'n kaz.anı orta boy komple: 1 ad.-listik boru 

kırmızı karpı t borusu siyah: 15 m. 
Kotuma müteallik muht~lif malzeme 
Kar• mozayık.: 30000 ad.-karo süperrelia"i: 4500 ad. 

-karo ıiman: soc;oo ad. 

Planya tezrihı 
Ote mobil 6-8 silindirli (temd.) 
Parke taşı: 140000 ad. 
Balut: 15000 m3 
Kurıun blok halinde: 25 t. 
Çamaşır masastalyeıi su manoanası pf'çete mııkine 

için, çevalye çah ve haaır süpür2'e, kalay, fi. 
litre havlusu boya ıüzıeol ve karpit 

inşaat ve tamirat malzemesi: 8 kalem (temd.) 
Kayakçı eşyası (kayak pantalonu, ruzgar caketi, bat· 

taniye, kasket, sırt çantası, kar ıö:zlüğü, tozluk 
eldiven) 

Kayak pantalonlariyle rüzrar ceketleri ve çorapla-
ra lekeleri çıkartılması ve temizlettirilmesi 

Takım çeliti: 13 kalem 
Tahta el arabası: 150 ad, 
Malzeme uııdıfı: 200 ad. 
Soba borusu: 1000 ad.-alıturka dirsek: 150 ad.-ala

franra dirsek: 300 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, v . • · 

Ekmek piıirme: 6Q t. 
Satır eti: 12 t. 
Bulrur: 12.5 t. 
K. fasulye: 1.2 t. 
Mercimek: 8.5 t. 
Nohut; 5.2 t. 
Pirinç: 1.8 t. 
Sadeyatı: 2240 k. 
S ebze ko nservesi: 2.6 t. 
K. sofan: 6.2 t. 
Zeytin tanesi: 2., t. 
S a bun: 1.5 t. 
Pata tn: 6 t. 
K. ot: 20 t. 
Saman: 16 t. 
K. fasulye: 25 t. {temd.) 
Koyuu eti: 40 t. 

Sadeyafı: 520 t. 
,. 20 t. 

Nohud: 15 t. 
Samanı 1500 t. 
bpa nak: 73 t.·lahana: 61 t.-prau: 62 t.•havu9: 12.S 

t.kerevi:a: 11.8 t.-karoababar: 17 t.-maydanoz: 

16500 demet 
K. fasulye: 20 t. 
Sıtır ve k,oyun eti 
Sıfır eti, koyun eti, saman, domateı hlçası, k. s<>-' 

fan, aadeyatı 
Koyun eti: 72 t. (şart. 205 le.) 
Lahana: 54 t. - pra1a: 54 t. 
Sıtır eti: 60 t. 

• • 60 ı. 

K1&1&1 incira 15 t. 

paz. 

aç. eks. 
pH. 

paz. 
• 

> 

aç. eks. 

paz. 

kapalı z.. 

• • 
paz. 

paz. 
aç. elcs. 
paı.:. 

> 

aç •. eka. 
kapalı z. 
aç. elc:s. 
aç. eks. 

• 
• ,. 
> 

> 

> 

> 

kapalı z.. 

paz. 

• 
• 

paz:. 

• 
> 

kapalı z. 
kapalı z. 

paz. 

• 
> 

979 62 

50000 -

900 -
4980 -

2400 -
2500 -

16800 -
21000 -
16250 -

497 50 

5774 73 
1350 -

beh. 22 50 

930 -
6270 -
3150 -
278 -

2316 -
850 -
90~ -

3937 -
1798 -
450 -
950 -
788 -
717 -

1560 -
832 -

22000 -

k. 1 70 
k. 1 75 

60000 -
30250 -

2500 -

410ıt0 -

26400 -

16250 ---

• 

352 35 ·Tokat Nafıa Müd. 
215 10 Ank. Belediyesi 
945 43 

3876 - A ok. Valiliti 
174 Ol > 

- - Vakıflar U. Mild. Ank. 

31-10-41 
28-10·4l 10 30 
4-11-41 11 -

13-10-4litib. lay 
3·12-41 15 -

20-10-41 15 -

6975 - lst. Hava Mıntıka Depo Am. 27-10-41 
6915 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 4-l l-41 

1 ı -
H-1 

ı 
Tophane I.n. SAK 3·11-41 

• M. M. Vekileti SAK 20·10-41 
712 50 Ask. Fabrikalar U. Miid. SAK Ank. 4·11-41 
735 75 > 11-11-41 

65 20 Ank, Dil Tarih ve Cotrafya Fakültesi 3-11-41 

6750 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Aok. 7·11-41 

14 30 
11 -' 
14 30 
14 30 

' 16 - ' 

1 
15 -· 

837 75 Akyazı Kereste Fabrikası Müd. 3-11-41 14 -

Bolayır Ask. SAK 
1630 - Bakırköy Mrk. Komut . SAK 
4370 - > 

73 47 Ank. Valiliti 
7500 - Harbiyede Yedek Subay Okulu 

Ask. SAK 

Deniz Lvz. SAK Ka9lmpa~a 
• 

Hadımköy Uşaktabiye Ask. SAK 
37 3 50 0.9. Yolları 9oü İşletme Sirkeci 

180 - ht. Nafıa Miid. 
187 50 Kütahya Vilayeti 

1260 - O. O. Yolları 9cü işletme Sirkeci 
1575 - D. D . Yolları 7ci İşletme Afyon 

l.d8 75 İst. P. T. T. Fabrika Müd. 

- - Deoiıı: Lvz. SAK Kaşımpaşa 

Aolc. Valili ti 
Beden Terbiyesi U. Müd. Ank. 

866 21 Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 
101 25 Ank. Valİliti 
675 - M. M. Vekaleti SAK 
- - Tophane Lv. SAK 

70 -
471 -
237 -

21 -
174 -
64 -
68 -

296 -
135 -
45 -
72 -
59 -
54 -

117 -
63 -

Urfa Gümriik Muh. Alayı !:>AK 

• 
• 
> 

> 

• 
> 

• 
• 
> 

• 
> 

Söke Ask. SAK '-
1650 - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Ask. SAK 
> 

> 

Tophane Lvz.. SAK 
4500 - Anlı:. Lvz. SAK 
~268 75 Tophane Lvz. SAK 

-- t 

Hadımköy Uşaktabiye A,,.k. SAK 

• 

3078 - Marırara ÜssüBahri Koınut.SAKlzmit 
B"kırköy Mrk. Komut. SAK 

3960 - Bolıyır Asit. SAK , 

1218 7S Karaltfüe Ask. SAK 

l ltdımköy Ask. SAK 

25-10-41 
27-10-4 ı 
~7-10-41 

3-11·41 
3·11-41 

12 -
14 -

14 -, 
15 -
15 -

20-10·41 14 -
21-10-41 14 -

20-10-41 
3-11-41 

20-10-41 
21-10-41 
4-11·41 
S-11-41 
4-11-41 

21-10-41 

15 -
10 -

15 -
15 -
11 

11 -
15 -
14 -

20-10-41 15 -
5-11-41 15 -

5·11-41 

5-11-41 
3·11-41 
3-11-41 

27·10·H 

3-11-41 
3-11-ıJl 

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

24-10-41 

27·10·41 

5-11-41 
4-11-41 

27-10·41 
21-10-41 
3-11-H 

27-10-41 
25-10-41 
20-10-41 

8-11-41 
5-11-41 
3-11-41 

20·10-41 

20· lu·41 

~~ -ı ıs -
15 30 

9-
11 -
ıs -
16 -1 
!~ 1 
15 __ t 

16 -
9-

10 -

11 - , 
15 -

9 -1 
10 - , 

16 -
1 

1~ _ , 

10 -
14 30 
10 
14 

14 15 
10 
16 -

\ 

' 16 -
15 -
16 -
10 -
15 

I 

1941 
20 Birinci Tel"• 

46 kuruştur. 1.f 
Pazarlık 27 ilkteşrin 941 pazartesi 2"Ünü saat onbeşte Vıkı 

man asma katındaki komisyonda yapılacaktır. . şut! 
Keşif ve şartname mezkur katta bulunan levazım bınala· 

de her rün görülebilir. 
g n 

- ! 

Kereste, Tahta ve saire 
ti : 

Hoşdere Askeri Satm Alma Komisyon1111dı1 
. atı 

10.000 adet kiremit altı tabtası alınacaktır. Kati teın•P f 

liradır. Taliplerin 21.10.941 sah günü saat 13 te hpartakule ~· 11' 
Hoşdere köyünde ask~ri aatınalma ko.ııisyonunda yapılacaktı'• 
le~n b!U.~va~i~e !?miı.yoı~a gelmeler~. ur= -~ 

~a~iyat-Yükleme-Boşaltma 

Karacabey Merinos "(. Çlftliöi Mü~ürJUğUıtd6~ 
M. K. Paşanın l'aşıı ılau mevkıi ıı ue mıiesses:!mıze aıt 0'ııı• 

189 m etre mık:ap ı.-ayıo ve 87 metre uııı<.iip meşe agacıııın ot 1 
kesme damgalatma yonma ve mueSSC)tDı;r.e nakil etıııe işı k•P'J 
usulile eksııtıııcyı! konmu~tur. Eit~İltıne :l7.liJ.9iı tarıhıne teJ• 

pazartesi gunü ı.aat 11 Jedır. Ek~ııtır.e Çıftlik m iıı,uirıük b & 

yapılacaktır. Muva kkat temınat :> lo l iradır. Hu ı~ e aıl şartP•ııı,ıı 
giııı çift11k muhaı.ebcsınde görulebitır. lstt: ı<.tile r:ıı L•IYJ sııyııı ~o•( 
hukiiınleri dalıılıııdc: ıbrazı ıc:ıp eden ve:.ı11::ılarıy e ı:oırharıııı 111 ,r. 
saatlaa bir saat evve t kocni~yona tevdı etmelerı p us ta ıle ~~ 
ecir. zarfların postada vaki gecıkwesi ıne~mu olamıyacağı jla!I 

MuteJerrık 

Kütahra VUay-atinden: 'I 
. • . r·''ı' Vııayct makamı ıçın sıa l ın aıınacak JY veya 4v uıoJelı 10 

rvl~, Atpbeyker ve Üpe: ıuarkaıı 6·8 ~ılınJıdı bır oıoııı.ıb111ıı 
lesı iÜnu talip çıkmadıJ1'ındaa eluıitme müduetı ll.10.941 s••' 
ne kadar uzatılmıştır. ıı~ 

Mulıammeo bedeli :.bOO liradır. Munkkat teminatı ıt37 
kuruştur. 

Otomobılin motör, şari ve uimülitorü tamamıle 

caktır. 

E it 21 10 9;,' l ·· ·· ı · d V ı · D ..,j f.oC ~ 11 me . . ·u sa ı gunu saat :> e ı ayet aı. .. 
huzurunda yapılacaktır. 

Ülomobılın karosörü ve doıemesi bozulwaroış bir halde ~je 
Elektrik. tesısalı, korneleri ve el kornesı munıazaın bır h• 

şabilecektir. 

Ütomobıliu işlemeııiııe 1iizıw kriko, pompa 

lan tcmıavida ve lngiliz anahtarlar, çeltıç ve 

alatı tamam ve sa~lam olarak verilecektir. 

• • fi' 
ve levyeler•ı ı" 
yıığdanhklorı 

Yedek tekerlekler birlıkte teslim edılecektir. ~ 
Verilecek ocomobılın kati muayeae~ i İstanbulda emniyet b! 

lü2'ü 6 ncı şuue scyriı;efer ş '"lıi lınce ve dı~cr vılaye tltırde ~ıt 
seyrusefer ıd<1rc:ıerınce y:ıpı ıacıık ve tekl if mektubu ile bırl• ~ 
muayene rllpvrn v ;, uıo .• ıvbılın tııı .ı.ıi bır fo tugrafı ile bırli"t\ 
ya Vilayet• l.J.ı ımi Elıcümenııı e bir zaı f içınde gönderılece 
kendisi getırt: \!ekur. 9'll 

Bu şerait uahılınde otouıobil utmak istey P-nleri n 21.t<>· 
günü saat l) de Vı ıayet D.sımi encümenine müracaatları "" 
teklif wekluplanııı göndrmeleri luzuınu i lan olunur. 

ıl 
Aske l fabrikalar U. MUdürlUğü Merkez Stı111 ' 

t\omısyondan: ı 

Tahmin edilen bedeli (717J) lıra olan :.!5 adet işci koııtr0 0 

aııkeri farikalar uınuın müaürliı~u mezkez salın alma koıtl~~İ 
3. 11. 9-U pazartesı güııu saat H tc pazarlıkla ihale e 
Şartname parasızdır. Kaıi teminat ( 1076) lira (.!:>) kuruştur· 

p 
• * * 2U ton O.ö. l Mm. galvanizli demir aaç levha, -! toıı 

1 
, ı 

galvauizlı demir lel ve ~.5 ton '2 Mm. galvanizli demir tı: j 

T:ılımifl editeo bedeı i ( l6JUU) lır:ı olan yukarda yazılı ol•
11

1,o 

demir malzeme ası.eri fabrılı:.alar umum wiiJürtüğü merkeı ~ 41 
komisynonca pazarlıkla 3. 1 ı. 941 pazartesi güaü saat 24,) ) 1 
edılt:cek.tır. Şurtnawe 1 lıra 33 kuruştur. Kati teminat (3_Y7~ş ~ 
* * • Malzeaıeııın cins ve miktarı, 18U1) adet yatak kı . ıh, ıh•. ı 
ıa;ati 7. 11. 941 cuma 14. muhammen bc.:ıeli 6JUO lira. kat• 

~liu ~ 
Malzemenin cins ve miktarı 4 adet alüminyoın tanl<• 

1

11,ı 
ve saatı 7. 1 l. !Nl cuıııa 14,30 mu hammen bedeli 4.tOO 
lemiııal 630 lıra. · ~ 

Yukarda cins ve miktarı yazılı malz'! ıne hizalarınd• ı;e1 
gün ve saatlerde askeri fabrikalar umum müdürlil2'Ü ıner ,;t 

bt 
alma komisyonunca pazarlıkı a ıhale edıl e cektır.Muhaınıueıı dıf· 
kali teminatlı.rı hizalarıııda göıterilmi~ ı ir. Şartname parasıı 

~ 

"'* • Tahmin edilen bedel (26U.OOO) lira olan 200-400 tofl ~ 
askeri fabrıkalar umum müdürlüğü merkez utın alın• dıl/ 
nunca 31. 10. !ıl41 cuma iÜnü saat ıs te pazar lıkla ihale e 
Şartname (ı3) liradır. Kati teminat (28300) liradır. 

ııı' 
* * * Tahmin edilen bedeli ( 18;,0) lira olan 6 kaleru koşıırıı, 
si askeri fabrikalar umum müdurlüğü merkez satın alıJlilı''' 
yonunca pazarhlaa 10. 11. 9 -U pazarteiı günü saat l4, '3J d11

50 ~ 
lı:cedir. Şarlııame parasızdır. Kati temınat ('J.7 /) lira 

1 
ıoıı' 

•*• Tahmin edilen bedelı (5774) lira (7J) kuruş olan 13 "' 1 
çelik ~skeri f abrikalnr umum müJürluğ'ü merkez ıatın ıılıı'p/ 
yonunca pazarlıkla 5. 11. 941 çarşauıba ~ünü saat 15 te f11 

İhale e<li lecedir. Şartname p ır.s)ızJır. Kati t., ,oinat (806) 
kuruştur . 

ti . 
Ankara lpeklş Fabrikaz ı MUdUrlUOUıtd6 f ~ 

Sankışla civarındaki kain lpekiş fabrikasının 35 ıneırr ~ 
ğiodt'ki saç bacası sökülüp tamir eti iı i lı>cek ı iı, ı 1' 

Bu yolda teklifte bulunacakların her gün ııut 9 dan 
1 

fabrika müdüriyetine müracaatları ilan olunur. 

latanbul Belediyesinden: . I' ~ 
1 laıeki, Cerrahpaşe ve Zülırt.\'İ hastalıklar hıastaneler•f 
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Sade yağı: 18 t. 
• ,. 50 t. 

paz. 

• 
29160 -
81000 -

2187 - lzmir Lvz. SAK 
5300 - > 

3- ıı -4 J 
3-11-41 

20-10-41 
3·1 1-41 

10 -
10 - 1 

15 Bulgur: 75 t. 
Sıtır eti: 90 t. 

(B Müzayedeler 

> 

Kars Asit. SAK 
Babaeski Ask. SAK 16 

Teneke: 3367 ad. 
l<öhne maıke malzemesi: 8 kalem 

aç. art. 
) 

2368 10 
119 17 

177 60 lst. Defterdarlığ'ı 
M. M. Vekaleti SAK 

27-10-41 
21-10-41 

15 
10 

..... LE 

kiınil Doe"umevinde 942 mayıs sonuna kadar vefat edecek fakir hu· 
talara ait cenazelerin defni işi açık ekıiltmeye konulmu,ıur. Tahmin 
bedeli 20W lira ve ilk teminatı 153 liradır. Şartname zabıt ve m11a· 
ınelat kaleminde görülebilir. lhale 3.11.641 p:ızarteıi günü saat 14 dd 
daiıııi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
llıektupları ve 941 yılına ait ticaret oda~ı n·sıkalariyle ıhale günü 
llluayyeo saatto daimi encümende bulunmaları . 

Devlet Damiryollara iş .. tmesi U. MUdUtlUgilnden 
Aşağıda ıuiktar, uıuhaınmeu bed!!, teminat mile.tarı ile istih~al nıa 

h11tıi gösterilmiş olan 1 kalem taş kapalı zarf usuliyle satın alı naca ~tır. 
Müııuasa 3. 11. 9-11 pazartesı günü ~aat 11 de Sırkecide 9 ı~lf't· 

ın bınasındıı A . E. koıoısyonu tarafından yapılacaktır. lsteklil orin 
leıninat ve kanuni ve:ı.ıKalarını ihtiva edecek kapalı 7arflarını ~. yni 
ıun saat 10 na kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olıınııe korııityondan veri:ınektedir. 
Ocak Mıktan Mubuıomen bed. T"minat 

----
Sırtkiy 85(;0 23375 1753 13 lira 

l .* ~ * Muhanımen bedeli 7ısOO lira olan olan 4000 kilo kayn:ıınış 
rııılız bez.iri 3. 11.94 l pazarıesi günü saat 15,30 da Haydarpaş.:ıda 

Gar binaııı dahiliodeı.:i koınisyun tarafından kapiılı zarf u~ulıle satın 
•lınacaktır. 

Bu işe 2"İrmek istiycnlerin 58.) liralık muvalc.kat teminat kanunun 
l'Yİn ettiği vesikalarla teldiflerini muhtevi z:ırflerını ayni gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine verıneleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondl\ıı parasız olarak dağıtılmakta
dır. 

4nkara Lv. Amrllği Satına ima Komisyonundan: 

l 
Sıcak su boru ları tamir ettirilecek.tir, Yeni komisyonda Öfrenilebi-

ır, 

Pıızarlığı 21-lll-941 saat 16 dadır. 
h Mıılıamıucn keşif bedeli ::>2 lııa 1Jlup koli teminatı 8 liradır. Keşif 
tr gün Ko. da görülebilir. 

l'alihlerin belli gün vo saatt~ levuım fünirliği Sa. Al. Ko. na 
llıüracaa ti arı. 

İnhisarlar Umum MUdUrlUğUnden 
it Yük arabası ıçın 4 - .5 yaş arasında 2 hayvan alınacaktır. Talip

rırı Ş i şlide lnhısarlnr bıra fabrikası müdürlüğüne müracaatları. 

Deniz Lıt. vazım Sabnalma Komisyonundan: 
l Adet Olı:sıjen kazımı orta boy konıpl~ 

15 Metre oksijen lastık boru kırmızı 
15 Metre Karpıt boruı.u sıyı.h 

1 Tak1m kaynntıcı \'e kı..sıcı lambalar 
Yukarıda cıns ve miktarı yazılı dört kalem mat.eme 21.10.9H 

'•lı günü saat 14 de pazarlıkla ıılınacakhr. 
isteklilerin Kıısıınp11şada bulunan k.omis} oııa müraraatları. 

Deniz: Levazım Sabnalm Komisyonundan 

100 adet çama1ır ma~tıılyesi 
50 • su mancana~\ 

1000 peçete (makine için) 
200 çift ateşçi eldiveni 

1000 adet çevalye 
5000 • çau süpürge 
5000 > hasır süpürge 

250 kilo kalay (Çubuk) 
100 ad~t fılitre havlusu 

lOoo kilo karpit 
y :l adet boya süzgeçi 

'' llkarıcia cins ve miktarı yazılı on kaleaı malzeml"nin 21.10.941 
~tıı 2İlnü ııaal 14 de Kuımpaşada bulunan Deniz Levaı.ım Satınalma 
't ltıısyonunda pazarlı~ı yapılacağından isteklilerin belli gün v~ saat· 

tı:ıclkQr komisyona müracaatları ilin olunur. 

• -
~t2ak, Zahıre, Et, Sebze v. s. 
~ 

• 

~•kert Fabrikalar Umum MüdürlUAU Merkez 

- mzx 

Satlnalma Komisyonundan: • 

~( ·ı hırı in br.cleli (11 OCO) lira olan on lon beyaz veyııır ile on ton 
>~1111ttker askeri fabrıkıılar umum ınüdürıiiğü oıerktz. sa\ır. a' nıa komis• 

~l:t~llcı: ıo. l ı. 941 vıızartesi güııü saat 14 le pazarlıkla ıha le edi-
lır, Şartname parasızdır. Kati teminat (1650) liradır. ,, 

' lJ ı 1 lıi 1111 idaremizden verilmek şarliyle ihale tarinden l. 5. 1942 
\l!c~c kadar Kucükyozgilı ' ta yevmıye 4.u0-550 kilo elı.ıot"k pışırtti· 

ntı; L • 
tı 1 er ıı;.ıloauna 2,5 kuruş pişirtme ücreti tahwin edilen yukarıda 

1'1ııı t:klllek pişııtme ışı a.ıalo.t:ri fabrilı.oı1lar umum m. dürliı~u merkez 
\3u •lı:ııa komisyonunca ı;azarlıkla 5. 11. 911 çarşamb• günıi saat 

Ş da ihale edılecektir. 
il.ttrııune parauzoır . Kati teminat (4W) lirıadır. 

~ ~r~ınc:an Aakert Satınalma Komisyonundan : 

lııı 11ther kilosuna lal min edilen {ialı 28 kuruş olan 24,0IJO lilo 11ığır 
1~i 1 : kapaıı zarfla ekailtu e)i 27-10·941 pazartesi giınü saat lb da 

"lıı I.' 
"•· Al. konıiııyonunJa yapılacaktır. 

•t• 

Muhaınml'n bedeli 6720 lira ve ilk tl'mİnatı 50t liradır. 
Evsaf vr şartname'i komisyonda ve kolordunun bütün garnizon· 

larında vaıdır. 

laliplerin belli günde saat 15 e lcadu teklif mektuplarını komisyo· 
na vermeleri lazımdır. 

Söke Askeri Satnalma Komisyunundan 

14-10·941 günü ihalesi yapılacak olan 25 bin kilo kur.ı fasu !yaya 
talip çıkmadığından ilıale~i oıı gün müddetle uzatılarak 24·10-941 
cuma güniine taliK edilmi~lir. • 

Taliplerin İzmir ve Söke snlınalma komisyonunda mevcut bulunan 
evvelki şartnıınelt!r dahilde 'l-1-ı0-941 günü uat on bıre kadar Söke 
askrri salın alma komi!!yonunıı müracaatları. 

Ezine Askeri Sabnalma Komlsyonundah: 
245.000 kıJo sığır eti alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 27.10.941 

pazartesi günü saat 16 da Ezinede askeri s:ılınalma komisyonunda 
yapılacakur. fahıoin bedeli 93.00(} lira ılk teminatı 73)1 liradır. Ta
lipler belli vakitte komısyoııa gelmeleri. 

"lzmir Gümrük Muhafaza Alayı Sallnalma 
Komisyonundan : 

Miktarı Muh. B. Mvk. t. Eksiltmenin 
Cinsi kilo lira lira tarihi saati şekli 
----

EkmeK pişirme 60000 9..>0 70 3.1 l.9·U 9 aç. eks. 
Sae"ır eti 12000 627(), 471 11 k. zarf 
Bulgur l'l.500 :nso 'l.37 15 aç. rslc. 
Kuru fnsulye lıOo 278 :Zl • 16 , 
Mercimek (çekilmiş) 8500 2316 174 4. 11.941 9 , 
Nohut 5200 850 o<! • 10 • 
Pirinç 1800 908 08 ı l > 

Sad~yayğı • 2240 3937 296 15 c 

Sebze koıı:ı.ervesi ~6u0 1798 135 > 16 
Kuru soğım 6200 •t:>O 45 5. l l.!114 l 9 , 
Zeytin danesi ~200 9::>0 7'l. • 10 > 
Sabun 1)00 788 ~9 • 11 > 

Patates 6000 717 54 • 15 
Kuru ot 2t OUO 1)60 117 6.11.941 9 
Saman lboOO 032 O:i • 10 > 

Yukarıda cıns, miktar ve muhammen bedeıleriyh: muvakkat temi
ııal l&rı ve eksiltmenin şekli, gün ve >aatleri yazılı 15 kalem iaşe 
madaesı satın alınmak ü:r.ere eksıltıneye konulmuştur. 

Şartnameleri koroısyonda olup her gun görülebılir. 
Talip olanların muvakkat teminatlarını Gümrük Baş müdürlüğü 

vcznesıne yatıraıklarına daır v.ezne makbuzu ile Tıcaret oJası vcsikıı

t .. rını hauıııeıı muıayycrı gun ve suı;tler<1e koınisyona ba.ş vurmaları ve 
kapalı zıırfıa olan cksı.tıneler için de ayoi v csaıkl~ beraber telclıf 

mektuplarını eksıltme sıuı.tuıdan bır •aat evvdııı e l·adar nıakbuz mu

kabılıııde komıı.yon başkarılıiına lcvdı ctrudcrı ve muayyen saatle de 
k.oıni:;yonda buluowaları ılan o.unur. 

Erzincan Aakeri Satınalma Komisyonundan 
B,.hcr kılo11uııa 17 lturu:ı iıat lahmın edil~n 10,1.:UO kılo n.>hudun 

açık elıtstl unelerıııe talıp çıı.ınauı~ınuaıı bir ay içınde pazarlık.la ek· 
sıltmesı :ü.J.U.~·U pazarteıı iUUU ııaat H ue f.rzrncan .::>a. Al. komıs· 

yoııunda yapılacaktır. 1 
Muhammen bedelı L700 lira ilk tcroiualı l'l.7 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi lcomısyonda f!vsah kolordunnn bulun garnı:r.onlarında 

vardır. 

Taliplerın belli gün ve saatte komisyonda ouiunmaları lazımdır. 

Van Aakeri Saten Alma Komisyonundan: 
Merkez ıhtıyacı ıçııı beher kiloıuııa l'..lU kuıuş talımın edıleıı 5000 

kilo sa<le y~ıı:ı kıspah zartla ekaıltmeye koomuştur. Muhammen bedelı 
60UU hra olup ıık tewiııatı 4:>0 liradır. Evsaf ve şaı tn:ımesı satırı al· 
wa komıı.yoııunda bergun iÖrülcbıJır. 

!halesi :LJ. lU.941 perşembe gunu saat 16 da Yanda satıoalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. l~tc:klıler bıslu iUn ve saatten bir ııaat Ön· 
cc teklıf mektuplarını lr.omısyona vermeleri lazımdır . 

Habiyede Yedek Subay Okulunda Askeri Satmal ma 
t\omısyonundan ; 

6.10.941 tarıbınde ibaltsı ııaıı caıltıı l)U ıoıı sc.maııa talip çıkmadı&ın· 
dan tekrar pazarlık.la münakasaya konmuştur. Samanın döküm halınde 
beher kilo~uııun muhammen beuclt 3 kuruş baıyah :$ kuruş 7::> santim 
tclı cihetı ukerıyc<1eıı vcrılmet.. şartıle bı:Jıer r..iloırn ~ kuruş 40 san· 
tımaır. Evut ~e hu~usi şaruarı k.omısyoııda göıüıebılır. ihalesi 
~. l 1.Y'il pazartuı hunu aaal ı J. <1e yııpılacakm. lalıplerıo kal' ı te· 

mınatlariıe Harbiyede Yedek .Supay Okulunda konmyona müracaat• 
ları. 

* * * Beher kilosuna 55 kurut fiat konulın 40000 k.ilo koyun eti 27 
bıriııtı:şrın 9'il pazarteı.i gunu saat 16 d• k.apah zarf usulı eksiltme 
ile ıhale edıleceıı.tir. Şartuameıi her ııun Komisyonda ıroıulebilır. 
Muhammen bedeli ı~ouu lıra olup ille teminatı 16!>0 \mıdır. İstekli
lerin belıı ıcüııde ıuuayyeıı saatten bır saıat önceye kadar teklif mek
tuplarını ltaııuni vesikaları ile bırltkte Fındıklıa:ı Satınalma Kowisyo
ııuna vermeleri. 

*•* 14.10.9'11 günü ihalesi ilan edilen 520 ton sade yağına talip 
çıkmadığından tekrar pazarhkln münakasaya konmuştur. Behu kilosu
nun muhammen be~elı 17U kuruştur. Evsaf ve hususi şarlan komis· 
yonda görülebilir. lhelesi 5. 11.~4 I çarşamba künü saat 10 da yapıla· 
caktır. Talıplerin l'emiııatlarıye eHaıbıye Yedclt Subay okulunda ns· 
keri aatınalaıa komisyonuna müracaatları, 

, 
M. Kemalpaşa Satlnalma Komleyonundan ı 

Merktz birlikleri ihtiyacı için 36 bin sıfır eti kapalı zarf uıulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 14400 lira muvakkat teminatı 1030 liradır. 
Eksiltme 21.10.941 salı günü saat lS de M. Kemalpa~a satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin mezkur günde saat 13 ile 14 aruında teklif mektupla· 
rını komisyona vermeleri ilan olunur. 

Bol aylr Askeri Satlnalma Koml•yonundan: 
Beher kilosuna 180 kuru, tahmin edilen 10 ton sadeyafı pazırlıkla 

satın alın11caktır. Tutarı 18,000 lira kati teminatı 2700 liradır. Ta
liplerin 2110)941 salı günü saat 11 de Bolayirde aıkeri satınalma 
komisyon una ıelmeleri. 

Erzurum Askeri Satmalma Komisyonundan : 
Hasankale teslimi alınacak olan 6500 kilo kuru üzümün 22.9.941 

tarihindeki açık eksiltmesine istekli çıkmadıfı:ıdan müddet on fÜn 

temdit edılip 3. 10,941 tarihinde yapılan eksiltm•ıinde istekli l,!ıkma· 

clığından bir ay zarfında paurlıkla ahnacaldır. 
Son pazıırlığı 3.11 .9 ıı p a:r.a rte:.i günii saat 10 da Erzurum utın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 

Mllhammen bed~li 3250 lira ve ilk tt'miuatı 244 lirııdır. 

Kuru üzüme ait evsaf ve ~artname lc.omiıyonda ıörillür. 
l)teklıleriıı teminat makbu:r.larıle komisyona müracaatları. 

Hadım köy Askeri Saten•lma Komisyon .. ndan: 

A~ağıda yazılı mevaddııı pazarlıkla eksihmeleri 27.10.941 pazarte· 
si güuü hizıılannda yazılı uatlerde Hadımköy civarında Bolalık kö· 
yünde askeri satınalma komı~yonunda yapılaca:~Lır. Taliplerin belli 
vakitlerde komisyona ıelmeleri. 

Cinsi 
Beyaz peynir 
Patates 
Kırmızı biber 
Salça 
Kuru sofan 

Miktarı 

kilo 
2000 

40000 
3000 
5000 

40000 

Teminatı 

lira 
195 
660 
135 
345 
460 

ihale 
saati 

11 -
14 -
11 30 
14 30 
15 -

Ü ZAYEDELER 
Bahk slr Orman MtldUrlUğUnden : 

HaC'mi Mummeo bedel 
Cio'i M.3. 03. Lira Kuru~ 
Çam 319 000 5 10 

ı - Balıkesir vilayetinin Edremit kar:a11 dahilinde kaim kudut• 
ları şartname yazılı Aktaş devlet ormanından 319 metre küp dikili çam 
ağacı 10 ay içinde ormandan çıkarılmak üzere 10. 10. 941 tarihindea 
itibaren 20 gün müdcıetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Arttuma :H. 10. 9 H tarıhine müsadif pazartesi iÜnü saat 
15 de Bahlce~ir orman çevırg-e müdürlüğ'ü binasında yapılacaktır. 

3 - Behar ~ayrı mamul wetre küpünün muhammen bedeli 510 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 137 lira 0.5 kuruştur. 

5 - Şartnaml' ve mukavele projeleri Ankarada orman bedeli U. 
Müdürlilğ'iındf'n ve Balıkesir orman çevir2e müdürliie"iinden ve Edre· 
ınit orman bölge şefliğınden görülebilir. 

6 - İste klil• rin tıcaret odası veıilı:asite belli edilen filo ve saatte 

ihale komi:.yonuna müracaatları. (8u vesika köylülerden istenme;ı:). 

* * • Miktarı Muhammen bedel 
Cinsi Kental Kile Lira Kuruı 

Meşe ~nkaz odunu 2714 O O 08 
1 - Balıke~ir vilayetioirı mezku kazası dahilinde kiim hudutları 

şartnısmede yazılı (f.şraf deresi) devlet ormanından 2714 kental Meıe 
enka:r. odunu 8 ay içinde ormııodac çıkarılmak üzere 10. 10. 941 
tarihiiden itibaren 20 giin müddetle :ıçık artırmaya kooulmuıtur. 

2 - A•tırına 3l.10.941 tarihine mihaiif puartesi gilnft saat 1 S de 
Balıke"ir Orman Çevirge Müaüriüğ'ü binasında yapılecaktır. 

3 Beher kentalinin tarife bedeli 8 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 16 lira 30 kuruştur. 
S - Şartname ve mukavele projeleri Ankarada Orman U. Mü· 

dürlüğ'ünde ve Balıkesir Orman çevirge Müdürlii2ünde ıörülebilir. 
6 - hteklilerin ticaret odası ve:ı.ikası ile belli edilen ıün ve 

uatte ihalo komisyonuna müracaatları. 
(Bu vesika köylülerden istenmez). 

(DEVAMI DÔRDÜNCO SAYr'ADA) 

Devren Satılık Dükkan 1 
Balıkpazarında Hezaren sokağında 34 numaralı meyhaneci 

SA VA nııı dükkanı devren satılıktır. Kendisine müracaat. 

I~-----, lnhısarlar U. Müdürlügünden : -............... _ ................................................... ... 
1 - Açık eksiltme ile 100 kg. adi ııarı toz yaldız ile 300 «ı. ince 

ve kalın boya verniği ahrı acaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1040 lira olup muvak.kat temiaatı •78• 
liradır. 

3 - Malzeme şartname ve nüaıuneleri mucibiocedir. 
4 - Eksilt01e 4.11.941 salı ii.ınü saat 9,)0 de Kabataşta Levazım 

~ut.esinde mfiteşelckil Alım Komisyonunda yepılacaktır. 
!> - Nümuneler her gün sözü ieçen şubede ırörülebilir. Ve şartname 

ayoı yerden bedelııiz alınabilir. (9237) 2-3 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı hleri Direktörü: lSMAIL G1R1T 

Basddıtı 1•11 .. MUaaka .. llatataaaı,. lıtaıabal 



SUCJEM! ANN!! No l 9ll LUNDI 20 8ctok- 1941 

-------~ 
ABONNEMENT 

Vllle et Province 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 
ADM1NISTRATION 

3 mola Ptra. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
E.tranıer: 12 moiı Ptrs. 2700 

--
u 

Galata, ~ki Gt•mriilc: Cad. 

No. <ı 'J. 

• 
---

Titl6phone: 49442 
Le No. Ptrs 5 

Poar la Publicite ı'adres;er 
l l' Adminiıtratioo 

Journal Professlonnel des Fournisseurs et des Entrepreneur e l'Etat Boite Postııl~ No. 1261 

·----------------- ~-----------------------

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 1 
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

~~SEYE~~~~~~~~~-------=--~~=-~~-------------------ı l~anbulBeledlye~nden: . ~ 
Mode Prix Caution. Lieuıt d'a<liudicaHon el du Jours Heures Kadıko"yünde Osınana11oa ıuahııllesinin SöX-ütlüçeşme ııokaR1°11~.s Objet de l'adjudlcatlon l> 6 k • 

d'adjudicat. e!timatif provisoire Ca!ıier de!I Char~e" 23, 19, l 7, ve 15 numaralı ııpıırtmamn hedim ve telwısül edece : ~ 
- - --- j satışı açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 38b0 lira. 7 6110 

Adjudications au Rabais 

Con•tructlona-Reparation-Trav. Publlc•·Mat6rlef:de Constructlon·Cartographle 

l ve illt teminatı 291 lira 6 kuruştur. llıalesi 3.1 l.IJ41 pazartesı fi~ 
at 14 de Daimi Encümende yapılacııklır. Taliplerın ilk teınİll~ııı 
buz veya mektuplarile ihale giiııü muayyen saatte Daimi eoc 
bulunmaları. 

Constr. pave en parquets Publique 12698 20 3)2 35 L>ir. Trav. Pub. Tokat 31-10-41 
O 30 dd

. so~' 
Trav. conatr. route Gre i. gre 2868 - 215 10 Muoicipalitci Ankara 28-10-41 1 i * * * Un kapanında Haraçcı Karamchmed mah lleı;ınin Cemale ıo e~ J 

Cooıtr. lieuıc d'atteotes pr autobus Pli cacb. 12605 70 945 43 > 4-11-41 1l - ı da 5/ J, 5, 3, 1, 35 numaralı dükkanın hedim ve tehassül edeci'' 
par lir dıı 13· t0· 11 kazının satışı açık artırmdya konulmuştur. Tahmin bedelı j4.30 ~~4 

3· 12 41 15 - iık teminatı 107 lıra 'l5 kuruştur. Şartnnmesı Zabıt ve Muameıat 14 
lüğü kaleminde görülebılır. İhale 27ı lı.>1 9 H pıızarteı.ı günü saııt (1 

20·l0·
4

l lS _ Dairai Eociımende yapılııcakıır. Tahplerın ılk temını;l ın ,kbu:tLI 111,ıı 
metuplarile ihale günü muayyen saatte O İmi Encumende buluP 

Repar. chausıee sur roule Anlcara·Kırşehir (ai) Gre a gre 52519 89 3876 ..:... Vilnyet Ankara 1 mois a 
Conıtr. depôt i. benzine Publique 2320 16 174 01 

E16ctriclte·Gaz·Chauffage Central (lnatallatlon et Mat6rlel 

Repar. inıtall. chauffaıe ceatral Gre İl gre 990 - - - Dir. Gen. Vakoufs Ank. 

HabUlen ent - Chau•aures - Tl•aue • Cuirs 
Bottineı pr. ıoldats: 5000 paireı (•i) 
Bottinu pr soldats: 5000 paires (cah. eh. 233 P.) 
Cuir jauoe aavonoeux: 30 t. 

Toilel pr linge lype E. 90000 m (Cah. eh. 257 P) 
EsıuieM main: 50<.ıO p. mouchoir: 5000 p. 

Gre a gre 46500 -
> le k 4 -

Gre a gre le m o 30 
, 4750 -

Ameublement pour ttabitatlon et Bureaux·Taplsserle ete. 
Fabrication vitrine pr. expositioo: 1 p. 780 -

Transport.·. Chargement • D6chargement 
Traoaports troncs et bois de construction: 4000 m3 Publique 

Combuatlble - Carburant • Hulle• 
Boiı de chene: 1000 ı. 

Cbarben tout venaot: 1650 t, 
Petrole 

Diff. corteı d'huiles pr machino 

Ol ver• 
Trompe en toile: 130 m 

chaudiore pr. oxyıene tuyaux rapide ete 
Articles de sellerie 

Gre a ıre 50000 

Publique 979 62 

Cre a ıre 

.. 

Carreaux mosaTqueı: 30000 p. carreaux pr plinthe: Publique 4980 -
4500 p. carreau·ciment: 50000 p. 

Machine·outil a planer 
Automobile a 6-8 cylindres 
f>ieru Parquets: 140000 p. 
Materiel de const. et de repar: 8 lots (ai) 
Objets pr· patina2e (pantalon, iaquette pr. vent, 

couvortnre eo laine, casquetes, sac pr. le dos. 
lemettu pr neiıre. ıruetres, ıants 

inlevemeut ticbeı et nettoyaıre pantalouı iaquettes 
et obauuetteı pr. patinaıre 

Caiase pr. materiel: 21..0 p. 
Brouettu en boiı: BO p. 
Baıla11t: 1~000 m3 
Plomb en bloc: 25 t 
Dıveraeı cuvetteı, couffes, balaiı, carbure ete 

Pr ov i • l o na 

Choux: 3S t. • poirreaux: 35 t. 
Viande de boeuf: 36 t. 

• de boeuf: 245 t. 
Cui11on pain: 60 t . 
Viande de boeuf: 12 t. 
816 concasse: 12.5 t. 
Haricota aecs: 1.2 t. 
Lentilleı: 5.2 t. 
Riz: 1.8 t. 
Beurre: 2240 k. 
Cooaerve de ltıumes: 2.6 t~ 
Oiınonı: 6.2 t. 
Huife d'oliv eı: 2.2 t •. 
Savon: 1.5 t. 
Pommeı de terre: 6 t.. 
Foin: 20 t. 
Paille: 16 t. 
H11icott ıe~:: 2S t. (ai) 
Vlande de ltoeuf: 24 t •. 

Raiıin ıec: ti.~ t. (ai) 
Ble concasae: '40 t. 
Poiı. chiche: 10 t •. 
Clom: 6 t. • poWl'eaux: 6 t. - tpin11rds: 5 t' 
Beurre: 15 t. 

Viande de mouten: 16 t. 
Dolma a ııhaile: 2160 boiteı 
Poi\'re rouıe:~OO k. 
Sauae de tomates 1 t. 
Poi·chicbe: 20 t. 
Riz: 15 t. 
Viaode de boeuf: 100 t. 
'•urre: 31 t. 

Gre a ıre 

Pli cach. 

2400 -
2500 -

16800 
497 50 

Gre a 2'1'e la p. 22 50 
Publique 1350 -
Pil cach. 21000 -

> 16250 -
Gre a ıre 

Pli cach. 
Pli cach. 
Gre a gre 
Publique 
Pli cacb. , 
Publique 

• 
> 

> 

• 
• 
• 
• 
• 
> 

> 

Pli each. 
Gre i ıre 

• 
• , 

Pli cacb. 

Gre a re 
, 
• 
> 

> 

14400 -
98000 -

930 -
6270 -
3150 -

278 -
850 50 
908 -

3937 -
1798 -
450 -
950 -
788 -

717 -
1560 -

832 -

--
6720 -
3250 -
7000 -
1700 -
W30 -

4200 -
8700 -

52100 -

6975 - Chef Oepôt Aviat İl Yeşilköy 27-10-41 
6975 - Com.Ach. Oir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 4·11-41 

Coın. Ach. lotrnd. Milit. Tophane 3-11-41 
Coın. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 20·10·41 

712 50 C. A. Oir. Gen. Fab. Milit. Ank. 4-11-41 

65 20 Faculte Langue, Histoire et Geogra· 3-11-41 
pbie Ank. 

11 -
14 -
14 30 

11 -
14 30 

16 -

837 75 Dir. Fab. Boiı Constr, Akyazı 3-11-41 14 -

Com. Ach. Milit. Bolayır 25-10-41 12 -
1630 - C. A. Command. Mil. Place Bakırköy 27-10-41 14 -
7500 - 0. A. Milit. a l'Ecole d~s Officiers 3-11·41 15 

Reserve a Harbiye 
73 47 Vilayet Ankara 3-11-41 15 

Com. Ach. lntend. Marit. Kasırnpaşa 20-10-41 
~ 21-10-,t l 

Gom. Ach. Milit. u,ak Tabiye i 20-10-41 

Hadım köy 
373 50 9-ome Exploit. Ch. Fer. Etat Sirkl"cİ 3-11-41 

180 - Dir. Trav. Pub. l!n. 
187 50 Vilayet Kütahya 

1260 - 9-eme Exploit. €h. Fer Etat Sirkeci 
Vilayet Ankaara 
Dir. Gen. Ligue Sportive Ank. 

> 

675 - Cam. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
101 25 Vilayet Anlcar:ı 

1575 - 7 eme E.xploit. Ch. Fer Etot Afyon 
1218 75 Dir. Fab. P. T. T. lst. 

C. A. lntend. Morit. Kasımpaşa 

Com. Ach. Milit. Balıkesir 
1080 - Com. Ach. Mılit. M. Kemalpaşa 

20-10·41 
21-10-41 

4-11-41 
20-10-41 
5-11-41 

5-11-41 

3-11-41 

3-11-41 
5-11-41 
4-11-41 

21-10-41 

5-11·41 
21-10·41 

27·10-41 7351 - Com. Ach. Milit. E-ıine 
70 - C. A. Bataillon Surveil. Douan. lzmir 3-11·41 

471 - > 

237 - • 
21 - • 
64 - • 
68 - > 

296 - , 
135 - , 
45 -
72 -
59 -
54 -

117 -
63 -

504 -
244 -
525 -
127 -

• 

> 

Com. Ach. Mılit. Söke 
Com. Ach. Milit. Erzincan 

• 
152 25 > 

1912 50 Com. Ach. Milit. E-ıki,,ehir 
810 - • 

C. A. Milit. Yornvirao de H:ıdımköy 
• 

630 - Com. Ach. Milit. Gelibolu 
J.305 - > 

Com. Ach. lntend. Mil. lzmir 
3952 50 Coın. Ach. Mılit. Çorlu 

3·11·41 
3-11-41 
3·1.-41 
4-11-41 
4-11-41 
4-11-41 
4-11-41 
5-11-41 
5-11-41 
5·ıl·41 

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

24-10-41 
27-10-41 
3·11-41 

2U·J 0-41 
27-10-41 
27·10-41 
11-11-4 l 
\2-11-41 
21-20-41 
'.ll-10·41 
21-10-41 
27-10-41 
27-10-41 

20·10-41 
21-10·41 

14 -
14 -
15 -

10 -

15 -
15 -
10 -
15 
15 -

15 . 
15 -
11 -
15 -
14 -

16 -
15 -

1~ =ı 
11 -t 
15 -' 
16 _f 
10-

ll -
15 -
16 -

9 -: • 10 _, 
11 _, 

15 -ı 
9-

10 -
11 -
16 -

10 -
14 -
14 -
10 -

11 -
11 30 
14 -
14 30 

15 -
n -
ıı -

11 -

Tasfiye Halinde Ankara Elekrllk v9 Havagaı• 
Şirketlerinden : 

Ş. k · · 'd b' d 1 ·ı · d k" tf 1• • kadşf ır etımız ı are ıııası a ıı ın e ı mu a11.ta vıuau yuz •' 
mur ve işçiye yemek pışirwe ve tevzi etme işi ile kahve oC 

işletilmesi münakasaya konmuştur. . 1• 
Bu işlNe ait şartname ticaret müiuriycıtind,;ı i~ : en;'>•l~r~ ife 

rin 31 f. evvel 1941 tarihine kadur tekliflerini şırkctler P1udll' 

yapmal rı lazımdır. 

lstanbul OördUncU icra Mamurluğund a11: ~ 
. e 

9-11.3972 No.lu dosyada mahcuz olup paraya çevrıhnetııı ıl' ı 
verilen 17 parçadan ibaret 3l3 lira kıymetinde hııne eşyası ııÇ ı 
tırma suretiyle 21.10.941 sah günü sııat 9 da Galetada Ne'

5
, 

caddesi e~ki Parmakkapı sokak 6 No.lu hanenin ikinci katırıdıı ~· 
cağı o gün teklıf olunan b~del kıyaıetlerinio o 75 Jllİ b:o 
27.10.941 pazartesi güo\J ayni yerde ve aaalle ikinci nrttırınıı 
le satılacağı ilan oh.nur. 

Kırklareli Orman Bölge Şefliğinden: 
Cinsi Hncmı 

M3 
Meşe ka:ı:ığı 663 

1 - Klrklareli vil~yeliniıı Demirköy kazası dahılinde 6~ şartnamede yazııı Velika Devlet ormanından numarıılanmış 6 
mikap Ml"şe ağ'ncının on iki ay içeıisinde çıkarılmak üzere 9'

1
ot 

tarihinden itibareu 15 gün müddetle açılc arlırmııya lrnou1ı11U' & 

'J. - Arllırma '1.7. 10. 941 tarihıne müsııdif Pazartesi l!il~ 
14 dcı Kırklareli Orman Bölg • şeflığ'inde yapılacaktır. delı 

3 - Beher gayrı mamıl metremikabın muhammen be 

kuruştur. 

4 - Muvakkat trminat 33-l liradır. . oeııı 
5 - Şartname ve muknvele projeleri Edirne, Kırklarelıı 

Orman idarelerinde görülebilir. 

• • • Cinsi Hacmi 
M3 

M şe kazığı 350 hJ 
ı - Kırkleıeli vilayetinin mr-ı k •z ı-.dzası dahiliode 1 

D I~ şartnamede yazılı Dolapbnyırı evlet ormanlarından numıırıı 
9
.' 

metre mikap meşe aıtacının on ikı ay içinde çıkıırılmak üıertı 1 
taı ihindcn itibaren 15 gün müdd•tle açık a tırmaya konlıl111°! 

?. - ATtlırma 27. ıO. 9 U tarıhint' mfüıadıf Pıııorte 
ııaat 15 de Kırklareli Orman Bôlg.- şefliğind" yapılacaktır· dı 

3 - Beher gayri mamOI metre oııkabın muhammeo be 
kuruştur. 

4 - Mu vııkkat teminat l 76 liradır. 
1 re11 

5 - Şartname ve mukıwele projeleri Edırne ve Kırk 11 

idarelerinde görüll"bilir. 

•*• Cinsi Hacmi 

M3 
Meşe kazığı 348 

• 1 - Kırklareli vilayetinin ıneıkez kazn~ı dahilinde ~ 
şarlııamede yazılı lkiz ağaç E.lmnlıkule devlet ormanında" iCş 
lanmış (348) metre mikap muadidi Meşe ağacının on iki ıı)'dJetl 
çıkarılmak iızere 9. 10. 9-ll laııhınden iıiba en 15 guıı ıııil 
artırmaya konulmuştur . g-3 

2 - Arttırma 27. 10. 941 tarıhine müsadıf paznrte•1 

16 de Kırklareli Orman bölge şefıiğindcı yapılacaktır. btd 
3 - Btıher gayri mamul metre mikabı muhammen 

kuruştur. 

4 - Muvakkat leminat 175 liradır. ı 

5 - Şartoarue ve mukavele projelerı Edirne Kırk1°'' 
idarelerinde görüle bilir. 

Hatay Defterdarhğandan: . O \ 
Muhammen bedeli 34 Lira S6 kuruş Miktarı: 432 kı1° .. a 

pıı, Bu~<lay Ç:ıvdar ve Akdarı karışığı Köyü: Vakıf kO~ı1 ~ 
köyündeki metrak Değirmenin iradından yukarıda yazılı k• 
bot açık artırma ile satışa çıkarılmı,ıır. ~ 

lh
0

ale bedeli peşin<lir. Dellaliye, ilan ve ":ıir masrafla' 

aittir. c'~ı 
lhale 27.10.941 günü saııt 10 da Defterdarlıkta yaP1111c~'I 

lcklilerin yzüde 7,) teminat ile b ır liktc Dehcıdarlığa lllil'" 

l 


