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tKQNOMIK HABERLER llAolar, Emirler, Teblijler 

lırnirde tütün mübayaası 
~in hazırlıklar yapılıyor 
ırıı· n •rdcn bildiriliyor : 

itli .Yıl Ege bölgesi t'ütün re
tsı · nın az olmasına r&ğ'ınen 

~11111 tnübay:ıası için şimdiden 
tr •ki B h ~'ıkl ara başlanmıştır. u a· 
~ arı yapan muhtelif Ameri· 
t6 , l•rkctleri ile yerli şirketler 

'il . ~ <:ırlerdi r. 
~I aber aldığımıza göre ıon ay 

•nda lstanbul ve lzmirde tü- ' 
r ~r ıcateliyle meşgul olmak u· 

t rıı·h· t . U ım sermayelerle altı ta-
•t'ket tesis edilmış, ticaret 

iller d ~it ın en müsaadeleri ahr.-
ır B 1 . 1 ' u yı tütun pıyasasının 

~ ltıası belki biraz gtcıkecektir, 
ll 'hüt• ı 1- • • f' ~ 1 un tulun er, ço11o ıyı ı-
er G ı. c •nlın alınacaktır. eçen 

;• tnılli bankalarımızın açtığı 
0 
ilk ktf'dilcrle 9 -10 milyon 

l•ı1ı 1Ü.liin salın alarak işli yen 
"" ••tkcllerinıiz de yeni mev
"' llı"b ı.11111 lt ııyaatı ıçıı: lıa:mhklar 
Q ilktıdırlar. 
ıf t Ço - tütün -ek~porleri, mulı
~ fırına :ır ndınıı tütün mınta-
1 

111da mP.vcut tütiinlerin ev-
1 letkik vt" lesbit dmekte

~r. Malın azlığı ve talebin 

1 
1~1 karşısında bu yıl tütün

ıı 
Çolc iyi f iyatlerle satılacağı 

•ııl rt, llıaktadır. Denklem" ame-
• 

1 
her laratta JevAm t'tmek· 

l, 

Sadeyağı ve mercimek 

~· fiyatları arttırıldı 
, ~'ht Mllrakabe Komisyonu ev· 
ltıı 2Uokü 1oplaııl1ıında Hde
• \'e tnı rciaıek (ıyiitlarını ye
t\ tı letkık etmiştir. 
) 
0tııiıyo0 , hu iki waddenin de 

•ltıı S l 2aaı yapmıştır. 
t •deya2'larnıdan yalnız Trabzon 

~ltı 
~ il zaın yapmışhr. Buna ,e-

\~t:e ınahnllindeki Fiyat Mü
t~t fe komısyonlarıııın bu cins 
~IQ 'Yatlarına zam yaprnlŞ olıoa
~ ~'· İstanbul Fıyat Mür:ıkabe 

llııay • • • 
~I Onunun kabul elhğı yenı 

•11. h. 
1~ &ore Trnhioıı y:ı2'ı ~e r.-
~ e loptan 132.5, perakende 

1 kııruşa salılacaktır. Bu f ıyal· 
~""elce toplan 120, perak.en
~ 3~ kuruş idi. 
~ 1tttıı2ı mercııneğe yapılan zam· 
\ l •tbep ise gene mahallinde fi-
'11 trırı artmasıdır. Bu cins mer· 

l•l ~c;ler, malüm olduiu üzere 
'<lı~· 
it •:ı:e Antep ve civarından 

'ııı tktedir. Yeni narha göre 
, 

1~1 mercimek tcıptaıı 'l) ku-
lO 

l Pnra, perakende 29 kuru-
'd atılacakhr. Perakende fiyat
't~~ Uznk 11eın tler için 20 para 

'Ye zammı kabul edilmiştir. 

~~~· 
• ışshiı 'de nafıa faaliyeti 
~ kışl"hirdeıı bildirilıyor: 
t~~ki1ehir Seyitgazi yolu mü· 

t 1 , '11e verilıniştır. Bu nıühim 
"7o · d b. · ·ı k · 
1 ış g9nüıı e ıtırı ece tır. 

d "hır ~İ\ rıhi ar yolunun da 
\ı,1 'Ye kııdnr yapılmamış olan 
~,~

1

;•rır da bitirilmektedır. Diğer 
it~, ııı le köy yollarmın da inşa
~t. başlaumıştir. Bu arada Satıl
t~ l<.eskin, Eğrigöz, Uludere, 
>1:ı 1-tı Ve aşağı .Söğüt önü köy 
b,,~ 1 nın toprak du:ultm1ı1 işıne 

llrı-ııştır. 

M ü n a k a s a I, __ 

Şeker bayramını karile-
ri ıe tebtiK eder 

Bayram münasebetile gazete
miz perşembe ve cuma günleri 
İntişar etmiyecektir. 

Ank. Valiliği: 
Hınla\·at malıemeoi 1923 
Devrim ilk okulu tamiri 1924 

ht. E.ıoniyet Mild.: 
Yul•f, ot vP. snman 1915 

Van Ask. SAK 

Pırinç ve ve nohut 1931 

K. fasulye 1931 

Sade yııjtı l 931 

İstanbul Fiyat Murakab·e Komisyonundan: 
Iı5 No. lu ilin : 
lstanbul vilayeti oahiliııdt" Trabr.on yağının kiloıu toptan azami 

132.S kuruş perakende kilo~m azami 150 kuruştan satılacaktır • 

• • • 
İstanbul Kambiyo Müdürlüğünden : 

Amerika taleplerinden 23623 nümarllya kadar olanların müsaadesi 
çıkmıştır. Zamanında alınıp kullanılmayan permiler iptal edil~ceğinden 
aliikıdarlnrın derhal mü:..ıade varakalarını almaları rica oluour. 

Şeker fiyatlarında ;htikara 

meydan verilmiyecek 

24. 10. 41 - C u M A 

Şeker Bayramı münasebctile pi
yasada şeker ve ,ekcrden mıtmu\ 
eşya üz.erinde ihtikar tesbit edil
miştir. Şekercilerle şekerlemeci

ler sıkı bir kontrol ahında bu
lu ndurulııcaktır. 

Adapazarın'da bol pancar 

Aşkale Malmüd.: 
Hükumeı konağı iknıuli İnş. t11ıı 

Ardahan Ask. SAK 
Sn lınn 19:!6 

Beden Terbiyesi Kayseri Bölge 
Başkanlığı: 

.Kulübe İn~. 1932 

Bodrum Ask. SAK 
Sığır eti 1926 

Bor Jand11rma Komut : 
jaııdarma binım tamiri 1934 

Erzurum Ask. SAK 
Saman ve k . fuıılJc 1923 

Gelibolu Ask, S.A.K 
Odun nakli 1922 

Merzifon Ask. SAi-.: 
_K. ot 1923 

Söke Ask. SAK 
Snman 1929 
K. fa~ulye 1935 

Yalova Ask. SAK 
Saınun 1926 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Karacabey Harası MUdUrlUAUnden: 
Hara pansiyon tadili eksiltmesi ta\ip çıkmadığıııdao on gün u

• zatılınıştır. 

Bo i~in keşif bedeli iki bin dört yüz yetmiş üç lira bir kuruş 
ve muvakkat teminatı yüz seksen altı liradır. 

mahsulü oldu 25. 10. 41 CUMARTESt 

Ek)iltme 27 Teşrinievvel 9 U Pazarte ıi günü saat 15 de Bursa Ve· 
teriner Müdürlüğü odasında yapılacaktır. 

Adapazarınclan bildiriliyor 
Bu yıl pancar mıthsulü bol ol

ınu~ı ur. Mah.ulüıı fabrikalMa taşın· 
ması işi devam etmektedir. 

Geçen yılın 48.000 ton olan 
pancar mahsulüne karşı bıı yılkı ı 
rekoltenin 75.000 tona varaca2ı ve 
böylece çıf tçilerimize 1 milyon lira 

kadar bir ıelir ~etirect'~İ tahınio 
oluumahtadır. 

Antakya Haıt. Başt:ıb.: 
Hastı111e hiııuı tnnıiri 1927 
Bahke~ir A~k . .SAK 

K. vt ve urnaıı l!il9 
Bolayir Ask. SAK 

Meşe odun 1935 
Erzurum Ask. SAK 

Sabun 1924 
Erzincan Nafıa Müd.: 

Okul hin~sı in~. 1925 

Eyüp Jancbrma Bölük Komut.: 
Karal((ıl binası tıuııiri 19:!3 

Gebze Ask. SAK 
Sığır c:ti I~lS 

H dıınköy A•k.SAK 
Sıtır \C koyun ctı 19..\S 

lst. Ddterdarlığı: 
Uıılılc ulamak ha'...kı 11128 • 

Eksiltme evrakını görmek isteyenlerin Buua Nafıa Müdürlüğü
ne ve Ha a muhaı.ıebe~ine müracaatları ilaıı olunur. 

Antalya Nafıa inşaat Komlayonundan 
Kıtpalı zarf u:ıulile yapıl.uı cksillıneainde talip çıkmadıiından do

layı Manavgat • Akııeki yolu üzerindeki Ah'lletll"rbükü köprüsü in9a
h pezarhğa çıkarılmıştır. 

Kt'şif bedeli 11354 lira 61 kuruştur. 

Bu işe ait ,artname ve evrak şunludır: 

26. 10.41 - P A Z A R A - Keş f hülasa cetveli 

B - Silsilei fiat cetveli 
C - Ölçme cetveli Çürük ayakkabılar 

Bn)nun dolııyısiyle ayak-
Çorlu Ask. SAK 

Nobut ve toı. Jcıkım IYO:ı 

Kırldaırli A~k. SAK kabı ihtıkirlaı ı da tesbit edilmiş
tir. Yapılan şikayetlerd~n, bım 
ayakkabıcıların ~iirük rnııl s11tlık· 

lan anlaşılmıştır. 

.. 
Bu çürük ayakk:ıbıları satanla

ra ayaklcabı fiyatları tazmin et· 
tirılınektedır. 

göre bu t:ıdili halka bildirmek 
, için yıı yeniden bir fiat liııtesi 

1 baııtınl' bütün mağazalara dağıt
' 1 mak yahut da dükkanları birer bi-

Lhtik ve çivi tevziatı 

Vilayet ihtiyaçlarına tahsis e

dilmek üzere lU ton ı;ivi ve ıouh· 

telıf eba<lda 120 ıtded oıomobil 

lastiği tahsis edilmiştir. Çivilerin 
tevziatına pek yakında baş

lanacaktır. Evvelce laşe Müdür
lii~iine mütacaat edip de •ura 
l.ıekliyeıı ihtiya~ sahiplerine ~ıra
ı.ilt-, tevziat yapılacak ve arta ka
lan mallar dn bundan sonraki 
müracaatlara ayrılacaktır. Lastik
lerin tevziinde, ihtiyaç sahipleri
nin listeleri hazırlanmak lazım 

gcldığindt'n, tevziat bayrawcrte
sıne bırakılmıştır. 

Fiat afişleri 
Fiat Mürakebe Bürosu, muhte

lif zamanlarda komisyon tarafın

dan kabul edilmiş yüzde k5.r 
hadleri ile azami satı~ nisbetler-
ni bildirir listeler hazırlayarak 

mağazalara dağıtmıştı. Fakat, bu 
niıbetlerin ihtiyaçlara göre daima 
değ'iştircbileceğiııi göz ôııüne alan , 
büro şdlığı kırarları halka bil
direcek batka vasıtalar düşünmüş 
ve afiş şekline müracaat etmiştir. 
Bu af ışlr rde biihas a narhlar ya· 
zılacaktır. Fakat narhların yazı· 
lacağı hane o şekılde tertip edil
miştir ki herhangi bır sebeple 
nısbetler dt"~iştirildiği takdırde 

bütün foteyi tadil etmeden yeni 
kararlar afişlere yazılabılecektir. 

Nitekim son komisyon içtimaında 

Trabzon yağı fiatı 16 kuruş bir
deıı yükulıııiıtir. liaki listelere 

rer dol:ışıp dağıtılmış listelerde 
tadilat y:ıpmıık icap etmektedir. 

Bunun iııe ameli alın dıRı mey
dand&dır. Y f'nİ :,"kilde tertip e

dilen afışlcr bııyrauıertrı;I ş~lırin 
büyük meydanlar;na asılacaktır. 

Zahire piyasasında 
Son g ünlerdt: lstanbul zalıir e 

piyasasında fiyatlar yüz•le 20-:ô 
nhbetinde yükseldiğ-i 2örülmüştür. 
Bu tercff üe elaltından mal topla
yan bazı tüccarlar sebep olmuş

tur. T<ıcirleri bu yola sevkeden 
amılio ne olduğu araşhrılmııkla
dır. Şimdiki halde piyasada ya
pılan tetkiklerden nohut fıyatla

nnın U kuruştan 18 e, baklanın 

10 kuruştan 12,5 a, bademin 60 
lt.uruştaıı 90 a, kuşyeminin 12 kn
ruştan 18 e, keten tohumunun 40 
kuruştan 46 kuruşa fırladığı gÖ· 
rülmüştür. 

Fındık fiyatleri yükseliyor 
Fındık fiyaları son giinlerde 

hisst"dilir derecede yükselmiye 
başlamış, nihayet dün bu yüksek
lik vasati 50 kuruşu bulunmuştur. 
Fılhakika, bir iki ay evvel sı 
kuruş olan bir cins iç fındığın 

fiyatı dün 100 kuruştu. Dün Le· 
vant cinsi iç fındığ'ıııın kiloı.u 108-

1 tO, Giresun nevılerinin l 15 ku

ruştu. 

Fiyatlar, vagonda teslim şartiyle
dir. Perakende fiyatlaı mın bu 
nisbetlerinden yiiksek olduğu şüp

heııiıdir. 

tabana ve prau 1920 1 
1·erziler Köyü Muht.: 

z,=~P X?-W 1 

D - Husuıi şartname 

E - Mukavele projesi 
F - Eksiltme şartnamesi 

G - Kazık staimaıı 
H - 390 sayılı proje. 

1 
Macarlarla ticaret görüşmeleri 

müsbet şt kilde neticelendi 

Eksiltme 17.11.941 pazartesi g\inü saat 10 da Antalyada Yenika
pı caddesinde nafıa müdilrlUğü binasında kurulu Antalya nafıa inşaat 
k.omi,yonunda yapılacaktır. 

Bir müddettenbr ı i M:ıcarlıu la ( 
devam eden ticaret müzakerele
rinin müsbet şekilde neticelendiği 
haber verilmektedir. MalQoı ol· 
duğıı Ü?.ne bir müddet c\1 \ el 
Macarıstandan bir ticaret heyeti 
şehrimize gelerek temaslara baş· 

lamış1 fakat kati bir karara var
mak i~in o zamanlar Pt"~tede hn
luııan Macaristanının Türkiye li· 
cart"t miimessili Çekinin avdetiui 
beklemışlir. Birkaç zaman 11onra 
Macar ticaut mümeııııili de va-
zifesioe dönünce 
başlamıştır. 

müzakerelere 

Ek.sil!me kapalı zarf u:uıiilc ve vahidi flat üzerinden yıapılacalttır. 

E.ksiltmr-ye- girebilmek için i'lleldılerin 9 26 lira 59 kuruşluk mu
vakkat teminat yatırması v<" bundan başka aşa~ıdaki vesikalaı ı ibraz 
elmelni şarttır. • 

Ru i~· ~İrebilmek için nafıll 

:ılıııınış müteahlutlik ve)ikası. 
Cari s·nı~ye ait ticaret odası 

ıııiidilriyl"ti f'hliyrt 

vesikası. 

D. Bekır Nafıa MUdUriUIUnden : 
F.ksiltmrye koııultııı iş: 

komiııyonnnıhn , 

21518,43 liralık keşif bedelli Diyarbakır merke:t hültOmat konaf ı 
tamiratı işinden 15 bin liralık kısmı. 

Bu işe ait evrak şunlardır : 
A- Eksiltme şartnamesi, projesi. 
B- Mukavele pıoiesi ve keşıf hülisası, silsilei fiyat cıetveli. 
C- Hususi şartname ve p ojeler. Bu müzakereler, yeni bir tica

ret anlaşması yapmaktan ziyade 
mevcut anlaşmanın tatbikutuıa 

aıt yeni esasları tesbite matuf 
idi. Nitekim, dün şehrimizdeki 

alakadarlara bu h•ısusta devam 
eden müzakerelerin bilhassa tiftik 
mevzuu üzerin<ieı: bir anlaşma ile 
bittiğini bildiren haberler gl'!lmiş

tir. Macar ticaret ht.yeti, yakında 
memleketine dönecektir. 

D - Bayındırlık genel ve yapılar fenni şartnam~leri. 

l E- Yapılııcak işlerin takip edecefi sarayı gösterir liste. 
F- Bu evrak nafıa dairesinde görülebilir. 

1 
Bu işin ihalesi 5.11.941 çarşamba günü aaat 10 da kapalı zarf u-

Bataklıkları kurutmak için 
okaliptüs ekiliyor 

Borsadan bildiriliyor: Mudany11-
nın lııcirdibi m~vkiinde son za
manlarda teşekkül eden bataklık
ların kurutulması için Hatay vıı· 

!isi Şükrü Sökmensüer tarafından 
5 bin okaliptüs gönderilecektir. 
Topraktan fazla miktarda su ala
rak havaya vereo bu ağaçlar unlu• 
miyetle bu gibi yerlerde kull:ınıl- ıf 
maktadır. Alınan neticeler daima 
miispet olmuıtur. 

suliyle Diyarbakır nafıa dairesinde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için 1125 liralık muvakkat teminat vermek 

ve ıışağldaki ve~ikaları ibraz etmek lazımdır. 
A- Nafıa müdürlüğünden alınnıış ehliyet vesikası. 
B- 9-11 mali yılına ait tiı!aret odası Vtısikası. 

Taliplerin teklif mektuplarını yukarda gösterilen ihale saatioden 
bir ıaat evvel komisyon reisliğ'ine makbuz mukabili vermelt!rİ, posta 
gecikmderi kabul edilmez. 

4 üncü maddenin A fılcrasrndalt.i ehliyet vesikası ek.ailt•eye çıka
rılmış olan hangi i~ için istenildı~i açıkça yazılmak suretile ekailtme· 
nin yapılacafı ıünden en az (tatil günleri hariç) 3 riin evvel bir İs· 
tida ile vilayetten istenilecek ve bu zaman .zarfında vesika talebinde 
bulunmıyantarıo eksiltmeye giremiyecekleri. 

lzmir Nafıa MUdUrlUIUnden 

Tire orta okulunun 14398 lira 45 kuruı bedeli keşifli harici ve 
dahili ~ıva, ahşap ve koro fayan5 ve mozayik rlöşeme ve muteferriah 
inşaatı W gün müddetle kapalı eksillıneye konmuş olup tkıiltme 1 
2. teşrin cumarttısı günil sut 11 de lzmir nafıa müdüllüğ'ünde mü· 
teşekkil komisyonda kapalı zarf ıısulile yapılacaktır. 

Bu iıe ait keıif ve silsilei fiı&t cetveli, metraj cetveli ı•rtaameler 
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1 MONAK'.A.sA GA7.ETE.Sı 

Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
Clnst Şekli Muham. oed. Teminat Müracaat yerı ______________________________________ ..;._ ____ ~·~~~~~~~~~~~ 

A) MUnakasalar 
ln .. •t, Tamirat, N•fıa lflerl, Malzeme, Harita 

Diyarbakır Mrk. hül:Omet konağı tamiri 
Ahmetleıbükü köprü:ıü inı. 
1 ire orta okulu binası tamiri 
Nümune evi inı.: 3 ad. (temd) 
Parke yoJu yapt. 

Viliyet hükOmet konatı tamiri 
Samaopazan meydamnda asfal! i,leri yapt. 

kapalı z. 
paz. 

lSOOO -
12354 61 

kapalı z. 14398 45 
pu:. beh. 6350 -
aç. eks. 3195 50 
kapalı z. 3990S 3t 
aç. elcs. 8340 -

Elektrik Haw•aazı·Kalorlfer (Te•l•atı ve Malzemeal) 
lıt. Jandaraıı Konak Komot. binaııı kalorifer tesi- aç. elcs. 2629 44! 

satı ikmal işleri 

Menauc•t. Elbl~e, Kundura Çama,.,, •· •· 

palto diktirilmesi: 200 ad. aç. eks. beh. 11 SO 

Matbaa ltlerı Kırta•lre - Yazıhane Levazım• 

112S - D. Bakır Naha Müd. 
926 59 Antalya Nafıa ln,aal Kom. 

lzmir Nafıa Müd 
4.77 - Siirt Vilayeti 
240 - Kayseri Ask. SAK 

2992 90 lst. Defterdarh2"t 
62~ 50 Anlc. Belediyesi 

198 - lst. Nafıa Müd. 

172 50 lst. Sıhhi Miiesıe sel er SAK 

Günü Saat 

5-11·41 10 -
17·11·41 10 - ' 

1-11-41 10 -
7-10·4litib. l ay 
27-10-41 16 - ' 
11-11-41 ıs -

7-1 l-41 10 30 

6-11-4 ı 15 -

7-11-:!1 16 -

ııın• 
· k 1 · · f -d- ı-rr- de tetkık 0 

proıe ve mu ave e proıesı na ın mu uru.un .. baJ'' 
lstdc.lilerin 2490 sayılı kanun hükümlerine go.rr ilP ef 

1080 liralık muvakkat teınınat ve ihale güoündeo 3 g dısı 
et o 

müdürlüğünden alacakları ehliyet •esikası ve ııcar aat 1 
muhtevi kapalı teklif mektuplarını 1.1 l.94 l güıllıııde • 
misyon reisliğıııe makbuz mukabılinde vereceklcrdır· 

Postada vakı gecikmeler kabul cdılmiyeceklır. 

•Af 11dtıfl 
Bursa: Yenişehir Bel diye Rcislıu del"'" 

Yenişehir Belediyesine ait mevcut 3.l tonluk ,ıı aıı I~ 
na çıkıınlm9k üzere ilavei inşaatı yaphrılacakll'•. 2~ ~ 
fi 3v9 lira 82 kuruş olup muvakkat teminat 2..> .hrfıliPit 
Eksiltme 30. 10. 941 Perşembe günu sant lS tedır· esı~t 
iti Öğrenmek ve izahat alruaK ıçııı Yenışehır deıcdl} 
atları. 

Bahkesir ValiUğindun: _ jjP 1)4-
2309 lira 87 kuruş keşif bedelli Ovaköy köprüstı;.r. 

lık kısm111a talip çıkmadığından eksiltmesi uzalılrııı~ 
Muvakkat teminatı 11.! lira )U kuruştur. 
!>osyası Nafıada ~örülebilir. aiııt ~ 
lhnlesi 27. : O. 9 H Pazartesi günü saat 1) de D ııÇ f 

Kitap tabettirılmesi: 1000 ad. aç. eks. beh. O 3S - - M. M. Vekaleti SAK 7-11-41 15 

de yapılacağından isteklilerin ihnte· gününden cıı aı .,.ıı 
Vilayete müracaatla Nafıadan ulac.tkları ehliy .:t W"e

5'"r 
,. \•akkat teminatlnriyl~ birlikte müracaatlım ilan oluJlıl 

Kereate, Tahta ve serel 

Kereste 
Çım tahtası: 600 ad. 

Nakllret. Botaltme, YUkletme 

Kum nakli: 1200 m3 
Lavemarin kömürü nakli: 1583 t. 

paz. 
paz. 

aç. eks. 
aç. ekı. 

il ahu,kat, i:.enzln, w.aklne r•Aları 

Odun: 170 t. 
"· •. 

Kok kömürü: 50 t.-liııyit ltömürü: 250 t. 
Linyit kömürü: 2000 t. 
Odun: 605 t. 

" 2820 t. 

Çamlı tuven1n kömürü: 1475 t. 
Motorin: 250 - 350 t. hart. 385 kr.) 
Mazot: 14 t. 
Mobileol B. B.: 1.6 t. 

• C.: 300 Jc. 
Gres yatı: 400 k.. 
Ben&in: 400 k. 
Gaz yatı: 100 k. 

MUtelerrlh 

Bakır balrnıç: 724 ad. 
Külçe koışun: 20 t. 
Bakır çakma boru, çelik aaç, yuvarlak bakır ve pi

rin'.( çubuk, bakır, pirinç ve çinko levba\ıır kül
çe, çinko ve alüminyum muhtelif cinı ve eb'at
ta demir, çelik bakır, pirinç tel, ralvanize kab
lo, ıinelt kalbur, pirinç kafes telleri ve bafdadı-

.:,. hk ltafeı teli ribi malzeme (müteahhit nam ve 
beaabına) 

Aluminyun büyük kapsülü erkekli di,ili: 51400 ad. 
Mahruti çadır : 40 ad. 

Mahruti çadır tamiri: 100 ad. 
Soba malzemesi: 8 kalem 

E.rzak, Zahire, Et, Sebae, w. •· 

Koyun 'ti lı;avurması: 50 t. 

Satıl eti kavurması: 50 t. 

Sade yatı: 20 t. 
Pirinç: 58.5 t. 
Balror: 39 ı: 
Makarna: 18 t. 
Nobnt: 48 t. 
Sıtır eti: 13.5 t. 
K. faıulye: 58.S t. 
Bıılrur, ye,n mercimek le. fasulye ve nohut 
K. aofan, patateı prasa ve lahana 
Sıfır eti 90 t. 
Patates: 90 t. 
Sabun: 14.4 t. 
K. ıofan: 122.5 t. 
Toz ıeker: 18 t. 
Pirinç: 22.5 t. 
Bulrur: 3 ı .5 t. 

• 31.5 t. 
Fuulye: 144 t. 
Sıfır eli: 70 t. 
Sade yatı 

• , 
Lahana 
Saman \'e k.. ot 
K. faıulye: 10 t. 

• 

(B MUzayedaler 

• • • 

paz. 
paz. t. , 
kapalı z. 
paz. 

kapalı z. 
paz. 

> 

• 
• 
> 

" 

paz. 
kapalı z. 
aç. eks. 

paz. 
aç. eks. 

> 

paz. 

paz. 

• 
• , 
> 

.. 
> 

aç. ek~. 
.. 

kapıah z. 

• 
> 

" 
> 

> 

kapalı z. 

• 
> 

paz. 
> 
, 
• 
, 

paz. 

aç. art 
paz. 

Ahıap ev aokazı • 
Çam atacı: 120 m3 aç. art. 
~~G~l > 

Boı benzin tenekesi: 285-boş makine yafı tenekesi paz. 
15 ad. 

Boı benzin tenekesi: 250 ad. 
Çam Çar Itö,esi. 215 m3 712 dsm3 

> j 

> , 
212 m3 309 dsm3 
212 m3 102 dsm3 
311 m3 935 ı:lıııı3 

aç. art. 
aç. art. 

, 

4769 28 
977 -

1200 -

t. 14 -
30 ve 18 
17009 -
12100 -
52170 -

t. 15 -
76850 -

2160 -
1200 -

340 -
240 -
loO -

25 -

b326 -
ll600 -
18000 -

1028 -
2800 -
1000 -

176 50 

470GO -
30000 -

16380 -
8580 -
6300 -
7200 -
6075 -
9945 -
2525 -
1620 -

40500 -
9000 -
7200 -

. 76S6 25 

9u00 -
11250 -

6500 -
6500 -

30240 -
308~0 -
2500 - • 

2SOO -
2500 -

52170 -

853 -
700-
845 -
tD 1 90 
500 -

187 60 
m3 26 50 

m3 26 50 
m3 26 SO 
m3 26 50 

Çorlu Ask. SAK 
146 SO M. M. Vekaleti SAK 

- - Isparta Vilayeti 
- - Tophane Lvz. SAK 

5-11-41 
27-10·41 

6-11·41 
6-11-41 

1 
1 

16 - ı 
15 -1 

ıs -
14 -

178 SO O. D. Y otları 3cü l,tetcne Balıkesir 
Tirilye Ask. SAK 

6-11-41 16 -
31-10-41 ıs -

1-11-41 10 -
5-11-41 16 -
5-11-41 14 -

2550 - Erzurum Ask. SAK 
907 50 İzmir Lvz. SAK 

3913 - Halkalı Ziraat Okulu yanında Ask. 
SAK 

1660 - lst. Sıhhi Müesseseler SAK 
5092 50 Ank. Belediyesi 

lst. Ziraat Mektebi Müd. 
> 

> 

• 
> 

7-11-41 
~8-10-41 

21-11-41 
21-11-41 
:.H-11-41 

1) 30 

10 30 
14 -
14 -
14 -

ıl-11-41 14 -
21-11-41 14 -
21-11-41 14 -

l:lSO - Erzurum Aık. SAK 8·11-41 10 -
945 - D.ırphane ve Damga Matbaau Müd. 10·11·41 15 -

1350 - D. D. Yolları Hııydarpaşa 8-12-41 15 -

1S4 20 Tophane Lvz. SAK 
210 - Ank. Valiliğ-i 
75 > 

715 -
4510 -
5ı11 -
1228 50 
643 so 
472 -
~40 -
455 63 
74S 8S 
189 38 
121 50 

3037 50 
67S -
540 -
574 22 
675 -
843 7S 
472 50 
474 50 

2280 -
4620 -

375 -
375 -
375 -

3913 -

" 

Sarıkamış Asit. SAK 

Çanak. Ask. SAK 
Maraş Ask. SAK 

> 

!zmir Lvz. SAK 
> 

• 
Mıra, /\~k. SAK 
l~t. Belediyesi 

• 
lzmiı Lv. SAK 

" 
" 

> 

• • 

> , 
Bolayir A~k. SAK 
Küçükc~kmece Avcılar Köy Ask. 

• 
J 

• 
Hadımköy Ask. Posla 670 
Deniz Lvz. SAK Kaumpa,a 

63 98 lst. Belediyeıi 
52 so .. 
63 38 > 

45 - lçel Orman Çevirge Müd. 
37 50 Sıvas B•lediyesi 

Trabzon Belediyesi 

- - Anlc. Valiliği 

31-10-41 
6-11-41 
6·11-41 

27-10-41 

15 30 
ıs -
ıs -
15 -

3·11·41 15 -
3-11-41 14 30 

27-10-41 14 -
13-11-41 
11-11-41 

3-11-41 
3·11-41 
5·11-41 

}()-11-4 l 
5-11-•il 
5·11-·H 
7-11-'11 
7-11-41 

10-11·41 
10-11-41 
7-11-41 

10-11-41 
lS-11-41 
15-11-41 
15-11-41 

4-11-41 
SAK 1·11-41 

31-10·41 
4-11·41 
4·11-4i 

10 -
11 -
10 -
10 -
10 -
10 -
14-
14 -
15 -
15 -
14 -
15 -
14 -
ıs so 
16 -
16 -
15 -
16 -
10 -
10 -
15 -
ıs -

her gün 
27-10·41 14 15 

5-11-41 
5-11·41 
5-11·41 

14 -
14 -
14 -

1-11·41 11 -
3-11-41 14 -

salı ve cuma 1 ! -

428 73 Bolu-Selen Devlet Orman lşletmesi 
Revir Amir. 

'.l7-10-41 

3-11·41 
ıs -
15 -

421 96 
421 ~s 
619 97 

, 
3·11-41 
3· 11-4 l 
3· 11·4 ı 

15 -
15 -
15 -

d'o 
O

""" 
Keayseri Askeri Sabnalma Komi 'f • d. 

Kayserı dıkim evinin 2-190 sayılı kanunun 41 incı ısı' 
fıkan açık eksıltme ile parke yolu yaptırılacaktır. 

Keşıf bedeli 31!1.:> lıra .:>U kuruş oıup muvakkat 

radır. l) y.ı· 
f.ksıltme mıntaka satınalına koınısyoııuııda ve 'l.7 • • ' 

güniı saat 16 dadır. ıft,1-
Hu ışle islıgal ettığıni tevsii< edebilen hteklılcrıcı tt 1 ıJ 

"" buzıarile birliKle bclıı gun ve saııtte satuıaıma koıııı 9ı 
caatları. 

d 11: 
Siirt VHarett Daimi Encümenin " 39 o 

Siirt merkezinde Hususi idarece inşası mükerrer 10 ~ 
denberi açı:C eksiltmede bulunan üç nümuııe ev iuşaıı~ı~pdt 
talip çıkmadığından 7. lV. 941 den itibaren bir ay ıÇ 
taliplerine pazarlıkla ihalesi ıcra edilecektir. d b 

Pazarhk müddeti içinde sürülecek peyler layık b• e · 
takdirde her evin inşaatı ayrı ayrı derhal ihalesi icr• eti 

Her evin keşif becıeli 6350 lira olup muvakkat t 

liradır. Jc•~ 
İsteklilerin 'l. 190 sayılı arttırma eksiltıııe ve ihale ı~rt 

3 üncü maddelerinde yazılı evsaf ve şeraiti haiz oıııııı u 
inşaatı başarabileceklerıae daır vılayet m.ıkamındaıı ' 
yetname ibraz etmeleri şarttır. 

·f e 
Her eve ait u.ııu.ııi ve h.uusi şartııamele ile keŞ~ de 

gün mesai saatlarınJa vilayet dai.ni encümen kaleıll111 

olarak görülebilir. / 
~ıııeO 

Taliplerln ihale selabiyıettar vilayet daimi encu 
cıuıtları ilan olunur . 

Manisa Vilayotindon 

Muradiye - Meneıııen yolunun lJ r 600 uııcü 
tınad <lıvaıı inşaatı 512 lıra 58 kuruşluk keşıfnnmesi 
siltmeye konulmuştur. ~ 

llıulc 27.10.94l pazartcııi günü saat 14 de vıliiyet d•' 
. - k ctıır· 

nınde yapılaca tır. Mu vakk.at temınat 38 lıra 47 kuru. 11 

K "f . h d ... et>ıl tşı 1 proıe ve şartname ergun encumen e goru . , 
Taııplerın 9.U yılına ait tıcaret odası vesıkasıoı hııııı11 ı 

en az 8 gila evvel nafıa mıldürhiğüode ı alacadarı ctıliYe 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

l ,., 
,. * * Mıınisn - Turgutlu yolunun 3 + 3t>l - 3 t 86 1ş 

9 t- 440 ve 9 595 10 ı- ~20 mcı kılometrclerı o• f 

inşaatı 4346 lıra :>3 kuruşlu!< keşilnıwı ·ıı ı u . .ıııııııde ,çı~ 
konulmuştur. d 

ihale 27.10.941 piizartesi günü saat 11,;0 dn viliytl 

ıucnİn<fo yapılacaktır. Muvakkat leınınnt 3.!6 iıradır. 
11

,. 

Keşıf, proje ve şartııaıne hergüu encümrnde göriileb'ııı 
Taliplerin 941 yıhoa ait ticaret oddst vosıkasını h• e~ 

den en az 8 gun evvel nafıa mudürııiğundcu alacakları 
kalarile birlikte müracaatlan ilan olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorıfer l r a:iı~J 
lstanbul Nafıa MüdUrlUğUnden , 

6. 1 ı.94 l perşembe günü saat l:> de lstnbulda nıı.fı'ı•' 
eksiltme komisyonu odasın<lıı. '..!619.42 lira keşıf bedellı 11 
dar ma kunak komutanlığı binası kalorifer tesisatı ıkıı>• 
eksiltmeye kooulwuşıur. ı 

Mukavele, eksiltme, bayındırlı;c; işleri genel, hususi ,·e~ 
nameleri, proje keşıf hu laııısıle buna ınütf!forrı diğer eV

11 

görülecek! ir. 

Muvakkat teminat 198 liradır. · 

lstekl~lerin en a.z bir ıanhhü• le 2 bin lirnlık bu. iş.o ~ 
hğ'ına da1r ı<larelennden almış olduğu vesiknl:ıra ısııo• 
viliıyetiııe müracaatla eksiltme tarihinden tatil g-ünlef1 ~ 
evvel alınmış ehliyet ve 9·H yılına ait tıcaret odası ve 
mel eri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
cfBd 

htanbu• Hava Mıntaka Depo Amlrliğlll . 

10,GOO metre kışlık er elbiselik kumıışıııın ihale t•'~b~ 
Pıızartc.si l(Üııü ııant 11 de yıızılııcağı yerde sehven 23· ll· 

ba olarak yazıldığı görülmüştür. Tashi~ olunur. 



• 
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Nak~yat-Yükleme-Boşaltma 

l sparta Vlllret111den: 
Yalvaç Senirkent arasında yapılacak kaldırıma muk tt zi 12 O 

llletre mikap ve 1200 lira keşifli .kum nakliyesine açık eksiltme i · 
le talip çıkmadığ111daıı, 6. 11. 94 l Perşembe ırünü ıaat 15 de Dai
lllİ Encümende ihale yapılmak üzere bir ay müddetle pa7.arlığa ko· 
nulduğu ilan olunur. 

Mahrukat, Benzin, MHiH flJları 

Erzurum Aak ~r1 Satınalma Komisyonundan: 
600 ton çam odunu alınacaktır. Kapalı zarf ile ~ bi tme~i 

10. ı 1.941 pazartesi günü saat 15,30 da Erzururnda askeri ııat ıııalma 
ltoınisyonuoda yapılacaktır. Tahmin bedeli 21,000 lira kat'i te minatı 
3150 liradır. Taliplerin kanuni vesikalarııe tekııf m"kt.ıplarını ihale 
laatlerinden bir saat evv~I komisyona vermeleri. 

lab11b~l Hava Mmtaka Depo AmirllQlnden 
250 ton kok, 50 too kriple maden kömürü Sirkecide vagonda 

teıliıu e n ilmek Ü7.ere sahn alınacaktır. 
Evvelce yapılan ilana talip çıkınadıgmdan kati teminatı olan 

132v lira ile 27. 10. 941 Pazartesi günü saat 11,30 da Yeşilkby Ha
~ .. Mıntaka DclJO Amırliği Sa. Al. KomisyJnuııa müracaatları. 

Evsaf almak isteyenler tatil günleri hariç her gün saat 9 dan 
17 e kadar Komiıyouuuıuza müracaatları. 

D. D. Yollar1 3 Uncu işletme MUdUrtUğUnden: 
Mıktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı aşağıda yazılı 

-.kQru çam odunu pazarlık usuli!e eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 
6. 11. 941 Perşembe günü saat 16 da Balıkesirde D. D. Yolları 
3 Üncü işletme. binasında yapılacaktır. İstekliler 241JLJ sayılı kesnu· 
nun tayın etti&i vesikalarla ihale gi.ınü muayyen aaatten bir saat 
e•vel Komisyonumuza müracaatları lazımdır. Bu işe aıt şartoame 
Ye mukavelename projesi parasız Komisyoııuıuuzdau alınabilir. 

Mıktan Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Ton Beher ton için 

170 
Lira 
14 

Lira Kuruş 
178 50 

Bolaylr Askeri Satmalma Komlsronunan: 
l.000.00U kılo meşe odunu pazarlıkla satın ıı ı ıııacakhr. Nakliye 

nıaklıye yerleri Ko. da öğrenilir. 
l:>.lU.941 pazarlıkla satın alıuacaklır. 

İhalesı 25.lU.,41 cumartesi günü saat 12 de Bolayır civarı As. 
Po. 700 Satınalına Komisyoııunaa yapı acaktır. 

Pazarlı11. sonunda yüzde ı:> kati temıııal ııhııa.aktır. lııteklılerin 
lrıezkOı gun ve saate kadar Ko. na müracaatları. 

~ '5"i ?' • •• .. • ::ms -==-·--

MuteterrıK 

Kaatamonu VIUireti Daimi EncUmenlnden: 

Kutamonu - Çankırı Kastamonu - İnebolu ve Kastamonu - Tenya 
Yohanoın geçliği yuksek mcvk.ılerde k1ş mevıı.in.lt.riı.de çd;ılecek sıyır· 
t1 ışlerı 15 gun wuddeıle açık eksi .tmey~ koııulmuşıur. 

ltıcaz yolunun muhammen I< ıymetı :ı67 lı r a oO kuruş. 
lnebolu yolunun muhammen kıymeti 93:> lira. 
Toıya yoluıı un ıı: ulıaııırnen kıymeti 346 lira 50 knruş. 
lhaıc ~l:HO-!Nl saıı günü saat lU cıa . vılayel daimi encumeniııde 

Yapılacaktır. ~eraıll anlaıuak iıtıyenler daıoıi ~ııciımeııe ve Nafıa mü

durluQ'iıne miıııcaat ttmelıdlrler. 
Talıpler mulıı.mmen kıymetlerin 'o 7 ,50 tuı arın miktarındaki le

lllıııilttarını Ziraat baııkasuı11 yalıraı ak miikbuzıaı iyle birlık.te ıbale 
lUııüode daıwi encumende bulunmaları ilan ulunur. 

D. l>. Yoıları ~ cU İşletme MildilrlUAünde"': 
Aşatıda cin=ı, miktarı ıı.ulıammen bedı>li ılt' muvakkat temi

tıatı yaz.ılı malzeme açık eksillmc usulıl.,. salın alınacaktır. 

Ekııltoıe 3.11.9.U pazartesi günü saat .lÜ da Sırkecide Y. işletme 
binasında A. E. komisyonu tarafından yapıl .. caktır. 

fııteklilerin muvakkat teınıııat ve dığ'er kanuni vuikalarile ayni 
ıilrı ve u:ıte kaJar komiıı.yoıı rrislığine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraıız olarak lı.omısyondan verilmektedir. 

Cinsı Mıktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 

.............. ___ _ 
l<aro mozayilc 
l<.ro mozayik 
•lipürıeliğ'i 
l<aro ıiman 

adedi lıra lira 

30000 

4500 
50000 498J 

---------

373,50 

"'•* AşaA-ıda cııı ıi, mik.tarıl muhammen bedel ve muvakkat temi-
11•tı yazılı 1 kalem taş kapalı zarf usulü ile eluııtmeye konulmuştur. 

E.lı.aıllme 4.ll.Y41 ~ah iÜııÜ saat 11 de .!>ırkecıde 9 işletme bina· 
•ında A. E. komısyonunda yapılacaktır. l:ıleklileriu muvakkat temi· 
11•tı makbuz ve oığer kanuni vesikalarını havi kapalı zarflarını aynı 
tiın ve saat lU a katlar komııyon reiılıgıne vermeleri lazımdır. 
Şart ııamelu para uz ularaıt .:Sırkecide k.omiıyondan ve Bandırmada 
Öı&ndırma ıılaıyoııuodan temın edılir. 

Cınsi 
Parke taşı 

Mıktan Muham. b. Muk. tem. 
adet 
140000 

lira 
16800 

lira 
1260 

Beden Terbiyesi Um .. m MUdUrlUAUnden: 
Ambarda bulunan kayak pantalonlariyle rüzgar ceketleri ve ço

taplar lekeleri çıkarttırılacak ve temizlettirılecektir. İıttkl ılerin 
5• 11 . 941 Çarşamba günü yapılacak ihalede haz.ır buluuıuaları ilau 
olunur. 

,. .. • Kayak pıntalonu, rüzgar caketi, battaniye, kaıket, ıırt çan
tltı, kar gözlüğü, tozluk ve eldiven alına~aktır. İsteklilerin 5. 11.941 

Çar~f.mba günü rart ı; dt Umum Müdü,}üğümüz Satınalma Komiı
)oaıu tarafınclan açık eksiltme ile yapılacak. ihalede mevcut malla· 
r •aa ait birer uüwuntyi hamilen hazır buluamıaları ilin olunur. 

GUmrUkler Muhafaza Komutanhlı Sabnalma 
Koml•yon undan 

27. birinci Teşrin 94 t Paurte'.li günü saat 15 de 150 lira mu· 
haruınen bedele ' Oı l kib tel halat ve 362 liralık kend ı r h<llat.ı a ay
rı o lınık üıere pazarlıkla alınacaktır. l'el l\alatlarııı ilk temi ı atı 
11 )ıra 25 kuruş ve ke .ıdir halatlarırı 25 lira 35 kuruştur. Şartn~· 

meleri ,her gün K Jmisyoııda gö ülehilir. İsteklilerin belli vakitb t e· 

minat makbuzlariyle Galata Mumhane caddesi 54 numaralı daired~ 
bulunan Satıoalma Komiıyonuna gelmeleri. 

Erzurum A •keri· Satmalma Komlsronundan 
2000 adel numunesi veçhile bakır kuavana b . heri 975 kuruş• 

tan pazarlKl tt ~atın alınacaktır. 

Pazarlığı 6. 11. 941 Perşembe güoii saat 10 da Erzurum Satın
ahna Komi11yoııunda y.apıla..:aktır. Şartnamesi ve nümııneıi Ko.nis· 
yooda görülür. M~hammen bedeli 195 Jü lira o lup teminatı kati · 
yesi 2925 liradır. l~teklOerin teminat makbnzlariyle Komilyona mii· 

racaatları. 

Aske 1 fabrikalar U. MUdUrlUjU Merkez Satınaln a 
Komtsron undan: 

Tahmin edilen belelı 9J bin -lira olan bO - 30J toıı yerlı liıılns 
pamuğu askeri fabrıkalar umum ınudürluğu uıerkez ı;atınalnıa kouuıı
yonunca 1,11.941 cumarteııı günu saat 11 de pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname 4 lıra 65 kuruştur. 

Kati teminat 11800 liradır. 

• * • 8.) bin adet Eskışehır tuğla=ıı 16 bin adet Marsilya »istemi ki
remit lOOU adet Mahya. 

Yukarıda yazılı ınşaat malzemesi askeri fabrikalar umum mudür
lüğü merkez salınalına knuıısyonunca 4. ll.!141 salı gunü saat h de 
pdZarlıkla satın alınacaktır. l"aliplerın müracaatları. 

Bctden ferbiresi Um o1m MiJdUı IUOUnden: 
Fıaıları bırıbırinoeu tarıtıı otrnıtk ve tutarı 3(JO lır.ıyı ieÇmt-mek 

üzere :lJ adet cep ve kol ~aatı ahnacaKlır. lhalesı 1.11.!:141 Cumarte
.si güııil saat onda Umum Miıdurlük ~atıııalına ~o. nu tarafıı.dan 
açık ek)ittmc ıle yapılacaktır. İsteklıleriıı elleıınde wevcut mallara 
aıt birır uüıoune ıle bırlik.te yı.pılacak ıbalede hazır bulunmaları ılan 
olunur. 

* * * 
20 ton külçe kurşun alınacaktır. Bale : Darphane ve Damgıı Mat

baası Mud. ilanlarına. 

trzak, Lahıre, E.t, ~abze v. s. 

B•baeski Askeri Sabnalma Komlayonundan : 
Kowıayoııda mevcut evsafı dıahilınde tüuıeıı arıbarıuıı te:ılim ıartile 

pıızarlıııda :>OU kılo kırmazı bıber satın alınacaktır. t'azarııgı 28.10.9'1 l 
tarıhıne mü,adıf eden salı günü saat 1U da tfabaeskı salınalma kowis· 
yoııunda yapııaoaktır. lsteklılcrin mezkür gün \ ' t :1aıılte müıacatları 
ıliin olunurr. 

• * • Koıuiıyonda mevcut evsaf dahiliude tiimen anbarıoa teslim 
şartıle pazarlık a l~ ton pataıes satın alınacaktır. Pazarhtı 1.11.941 
taı ihioe teudüt eden cumarteai ••at 10 da Babaealu Hhnalma ko
nıiııyonunda yapılacııktır. isteklilerin mtzkür iÜn ve ıaatte müraca
atları ilan olunur. 

*"• Komiıyond:ı mevut evsaf dahilinde: 10.10.941 cunııı günü saat 
1 o da açık ekııiltıııe ile ıhaiesi yapılacağı ilan edileu 807 ton kuru 
ola ola ıatekli çıkmadığıudan tekrar ıııiinakasasının 28.10.941 salı gü
nü saat 16 ya talık oluııduQ"undaıı talıpleı in liabaeakideld askeri S&· 

lınaluıa kowi=ıyonuna muracaatları ilan oluııur. 

* * • Aısatıda mık tarları yazılı ayrı ayrı iÖsterilen etlere teklıf e· 
dilen f ıat pahalı göı üldüğündcn tekrar pazarlığa konulmu,t ur. 

Mahalli teıılimler konmyonda Öğrenilebilir. 
Pazarlıtı 27.10.9-11 pazartesi güniı saat lo da yapılacaktır. 
lsteldıleıııı ayuı ~uu ve :.aalle liabıac:ıkı ıalıuaıwa kouıııyouuna 

müracaatları ilan oluııur. 

Sııtır eti Kılo 
40,000 
:ıs,oou 

l:>,UOO 

Hadım köy Aakerl Posta& 70 Satınalna Komisyonundan: 
Paz.arhkla saman ve kuru ot alınacaktır • .Satmak istivenlerin her 

gün Hadımköyünde askeri posta 670 satıııalnıa komisyonuna müra· 
caalları. 

Bahkeslr A•kerl Satınalma Komisyonundan: 
Beher kıloıuna 65 kuruş fiat tahmin edilen :lO ton koyun eti 

kapalı zarf uıulıle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Eksıltmesi 12.11.941 çarşamba günü saat 16 da Balıkesir As.Mın-

tııka satın alma lı.omısyonuuda yapılacaktır. 
Mnvakkat tewinat mıktan 975 liradır. 
Evaaf ve şartları herrün komisyonumuzda görülebilir. 
Talipler ııı muvakkat leminallarile teklıt mektuplarını kanunun 2,3, 

ncü maddeıinde iılenilen vesaikle beraber ihale saatinden bir saat 
evvel yanı ıı. U.941 çarşanba iÜnÜ saat 15 şe kadar komisyonumuza 
malr.buz. mukabili veımeleri şarttır. 

Bu saatten aonra mektub kabul edilmez. 

Ank•r• Levazım AmlrllQI Sat•fma Komleyonunden: 

Aşağıda cina ve miktarı yazılı iıç kalem hayvan yıyec •ği paz.arlığ'ı 

27.10.941 saat 15 le Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
lsteitlilerin tekliflerınin yüzde 15 teminatla birlikte komisyonda 

bulunmaları. 

Kilo 
513 
513 
511 

Cinsi 
Pancar 
Yonca 
Havuç 

Hayvan Satflk Memurları va Nalbant Mektebi 
MUdUrlUIU11den : 

Me-ktebin 941 mali yılı ekmek ihtiyacı açık eksiltmesine muayyen 
ol n gününden vnici çıkmamış olduğundan eksiltme 3.11.941 paur
t .. s ı $!Ünü saat 14,30 da icra l"dilmek üzere on gün ıonraya untılmıt· 
ı ır Ş'lrtnııme Selimiyede mektepte çalışına gün ve saatlerinde r6röle
bi ir. Vericilerin bel li giiu ve saatte teminat makbuıdarile aranılan 
.... ııai i hamilen lstanbulda Cağalotlunda Yüksek Mektepler Mubue
h-: l• ılq~ i binasında toplanan Komisyona gelmeleri. 

(DEVAM! DôRD0NC0 SAYFADA) 

Emlak Alım Satım İşleri l'--======) 
Cinsi Kıy ıue ti Teıninalı Mevkii Müracaat 

Yeri 
Tarih 

--- --- --------- ---- -----
3 adet 37 ıo 
balıkçı 

magazuı. 

M.ığaza 71 
148 .)760 
hisse~i 

Oda 270 

2 oda 1800 

Karğir oda 540 

Ana 96 225 
m2 

Arsa 132 130 
m2 
Dükkanlı 55 
evin 2/48 
hiueai 

279 Gılatada Y enic-ami mıah. lıtaalt11l 3.1 l.41 1~ 
Zındakapı so. E. 1, 3, 5 Df'fterdar. 
sayı lı . 

5.50 Küçükpazar Sarıdemir 3. 11.41 lS 
mah E· Hatapkapı A· 
yazma Y : Kerestecilu 
iğdiş so. E: 467, 469 
Y: 57, i9. 35} 1 kapı 
No. lı. 

20.50 Büyükçerşı Çukorhan üst 3. 11.41 15 
katta 12 No. lı 

135 Mercanda iğneci han alt > 3.11.41 15 
katında 3, 4 No. lı. 

40.5 Bilyilkçarşı Aıtarcı han alt 
katında 12, 131 14 No.lı. 

17 Fenerde Tahtaıninare mah. 
Köprübaşı cad. 7: 9, 11 
No. lı . 

10 Beyoğlu Bülbnl mah. Ka-
vun so. E: 16 Y: 8 No. lı. 

4.50 Kadıköy Osmauağa malı. 

Kuşdili so. 57, 59 No. lı. 

> 3.11.41 ıs 

> 3.tı.41 ıs 

> 3.11.41 ıs 

• 3. 11.41 ıs 

Kiiriır ev 3240 234 Kadıköy Oımaoata mab. > 3.11.41 ıs 

Odalı 352.38 
dükkan 
2,8 hiuesi 
Ahşap evin 85 
30, 1024 
hissesi 

Odanın 30 
4:>/ 'l.70 his

sesi 
Arsa 320 
920 m2 

Düldtanıo 86 
269/4224 
bisse•i 

Tayyaci Sami so. E: 45, 
Y: 2/ 1 No. lı. 

26. 50 Kadıköy Osmanafa mah. 
Sötütliiçeşme so. E : 1)8 
Y: 304, /. No. lı. 

6.~0 Kadıköy Osmaaaağa mah. 
Çilek 110. E: 122 Mu. Y: 
59 No. lı. 

2.50 Tahtakalede Balkapan han 

üst katında 12 kapı No. lı. 

24 Üsküdar Mürat Reis mala. 
Çıkmaz Binbaşı Mehmet ıo. 
E: 8 Y: 10 No. h. 

6.50 Enıinöuü Yavuz Sinan mah. 
Mahmudiye cad. E : 4, 6, 
Y: 2 No. h. 

Odalı dük· 839 63 
kanın 1748; 

Fenerde KDçültmustafapaıa 
malı. K.üçükmuıtafapaşa cad. 
E.: 49 Y: 69. 69/ l No lı. 
Galatada Hocaali ıo. 34 
No. lı 

25'1.0 hissesi 
Evin 1/2 36:.> 27 

hissesi 

• 3.11.41 ıs 

• :l.11.41 15 

• 3.ıı.-tı ıs 

, J.11.41 ıs 

, 3.tı.41 ıs 

, 3.ı ı.41 ıs 

• 1.lt.4 l ıs 

Darphane ve Damga Matbaası MUdürlüOünden: 
1 - Asgari 0 

• 97 saf ve tulya ve alumioyuınJan ari 12600 lira 
ıuuhawmeıı b.:Jeıli ycrlı mııl ı yı r ııı i toıı "k.iil'ıie kurjt.IO k .. p,lı z.rUa 

eksiltmeye konmuştur. 

2- lhale 10.l 1.941 pazartesi gilnü saat 16 da idaremiz.deki Ke
misyonda yapılacaktır. 

3- Talıplerin 945 lirı& muvakkat t~ıoinal ile kan11ııı1n taJi• ettiti 
v•·saik ve tekliflerini mezkür filrıde ıaat 15 e kadar komiıyon rifaM
tine vermeleri lbımdır. Şartname ldarenıizden bedelaiz verilir. 

(9339) 1-4 

T. c. 
t.IRAAT· 
BANKA~I 

--

.DA~A· · ~ 
BiRiKTiJ~EN 
RA~T-r;o'g, 

.. ~ ... -..... 
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Tableau Synoptiqua des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

estimatif 
Caution. 
provisoire 

Lieux d'adjudication et du 

Cahier deıı Char~e~ Jour Heures 

Adjudications au Rabais 

Constructlons-Repare tion-Trav. Publics-Materlel de Construction-Cartographle 
Repar. konak gouvernemantal Diyarbakır Pli cach. 15000 - 1125 - Uir. Trav. Pub. Diyarbakır 
Constr. pont Ahmetler bükü Gre a gre 12354 61 926 59 Dir. Trav. Pub. Antalya 

5-11-41 
17-ll-H 

10 -
10 -

Conıtr. maison modele: 3 p. (ıj) la p 6350 - 477 - Vılayet Siirt 
• Conıtr. route en parquets Publique 3195 50 240 - Com. Ach. Milit. Kayseri 

1 moi:. ıi partir du 7-10-41 
27-10-41 16 -

Repar. bitisse ecole Tıre Pli cach. 14398 45 Oir. Trav. Pub. İzmir 1-11-41 .o -
17-11 41 15 -

7-11-41 10 30 
Repar. konak rouvernemental du Vıliyet Pli cach. 39905 34 2992 ~O Befterdarat lst. 
Trav. aıphaltage a place de Samanpazarı Publique 8340 - 625 50 Municip. Ankara 

Electrlclte-Gaz-Chauffage Central (inatallatlon et Materlel 

Trav. ıchevement in\ta\l. chauffage centra\ bitisse Publiqtıe 2629 42 198 - Dir. Trav. Pub. l!;t, 6-11-41 15 -
Command. gendarmerie lst. 

Habltlement · Chauaaurea • Tlssua • Cuira 
Confection pıletôt: 200 p. Publique le p. 11 50 172 50 C. A. Dir. Hyg. et Assist. Soc. lst. 7-11-41 16 -

1 raveaux d'lmprlmerle • Papeterle - Fournlture de Bureaux. 
mpreasion livres: 1000 exemplaires Puhlique la p. O 35 

Boia de Const• uctlon. Planches, Charpente 
Boiı de constr. 
Planche en sapin: 600 p. 

Gre a ıre 
Gre a gre 

4769 18 
917 -

Transport • Chargement • 
Tranıport sable: 1200 m3 

Dechargement 

Transport charbon lavemarin: 1583 t. 

Combusttble - Carburant - Hullea 
Charbon colte: 50 t. id lirnite: 250.t. 

Cbarbon lirnite 2000 t. 
Boiı: 605 t. 
Boiı: 2820 t. 

Boiı: 170 t. 
CharboD tout venaat: 
Mu:out: 14 t. 
Mobileol 8. B: 1.6 t. 
Mobileol C: 300 k. 
Graiıse: 400 le. 
8enaioe: 400 k. 
Petrole: 100 k. 

1475 t. 

Motorine: 250-350 t. (Cab. eh. 385 p.) 

Dlvera 
Tuyau eu cuivre, tôle en acier, barre ronJe en 

cuivre et eo laitoo, plaques en laiton et en 

zioc, zinc et aluminium ling-ot. diff, sortes de 
fer, acier, cuivre~ fil en Iaiton,. cible g-alvaniıe 

ete (ıu nom et pr. compte du fournisıeur) 
GamelJe en cuivre 724 p. 
Plomb en linıot: 20 t. 

Capsules en aluminium pour tente: 51400 p. 
Tente cônique: 40 p. 

Publique 
Publique 

1200 -
- !... 

Gre a rre la t. 3 J -

Gre i. ~re 
Pli caeh. 
Gre i. gıe 

et 18 -
17000 -
1'2100 -
5'll70 -

Cre a gre la t. 14 -
Pli cacb. la t. 15 -
Gre 1 ir6 2160 -

• 1200 -
1 240 -
) 240 -
> 160 -
1 25 -
> 76850 -

l'ublique 18000 -

8326 -

- Coın. Ach. Mio. DH. Nat. Ank. 7-11-4 l 

Com. Ach. Milit. Çorlu 
146 50 Com. Aeh. Min. Def. Nat. Anlc. 

5-11-41 
27-10-41 

2550 -
907 50 

3913 -

178 50 

1660 -

Vilayet Isparta 

Com. Ach. lnt•ncl. Milit. Tophane 

Coaı. Ach. Milit. Tiri!ye 

Com. Ach. Milit. Erzurum 
Coın. Ach. lntend. Mil. lzmir 
C. A. Milit. pres Ecole Agricole 

Halkalı 

6-11-41 
6-11-41 

31-10-41 

l-11-41 
5·11-41 
5-11-41 

3 eme Exploit. Ch. Fer E.tat Balıkesir 6-11-41 
C. A. Dir. Hnıeııe et Assiıı. Soc. lst. 7-11-41 
Uir. Ecole Aııicole lıt. 21-11-41 

• 2\-11-41 
.. 21-11-41 
1 21-11-41 

:t 21-10-41 
> 

5092 50 \luoic:ip. Ankaıa 
21-10-41 
28-10-41 

1350 - 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. pa~a 

1250 -
945 -
154 20 
210 -

Com. Aclı. Milit. Er~ııruın 

Dir. Hôtel Monnaie 

8-12--t 1 

ıs -

16 ~ 
15 -

15 -
14 -

15 -

10 -
16 -
14 -

16 -
15 30,. 
14 -

;: =ı' 14 -
14 - . 
14 -
10 30 

15 -

1 
10 -~ 
16 _, 

ıs 30 \ 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

,,. 
Bahkeslr Askei Satnalma Komisyonunda ~ıırif 

Beher kilollu 48 kuruş fiat tahmin edilen 5000 kilo arpa ş eıf" 
ve 48 kuruş tamin edilen 5000 kılo makarna paz ırlrk usulile 
meye konmuştur. 11 

E.ltsiltmvsi 31.10.941 cuma günü saat 15 te B.s\ıkesir satııı 
komisyonunda yapılacaktır. tı J. 

Şehriyenin kati teminatı 36') lira. ın:ıkıırn nın kati knıirı:t 
liadır. . ,.~ 

Taliplerin mevcut nümuneleriie birlııcte mezkı1r günde koını> 
muza müracaat etınelerı. 

lzmir Levazım 
dS"' 

mrliği Satmalm Komısyonun f 
1 rı11d• Aşağıda yazılı mevaddııı kapalı zarfla eksıltmeloıi hızıı 8 0~ . . . 1"" zıh gün ve saatlerde lzmırde Lvz. amırlığı satınalınıt k ııtı15 1 

yapılacaktır. faliklerın kanuni vesıkalanle teklıf ınektupıarını ,~ 
saatlerinden bir saat evvel komı~yona vermeıeri, evsaf \'O şıırtll 
leri komisyonda görÜlür. a•tı 

Teminatı İhale gıın ve s Cinsi Mık tarı 

Sıg-ır eti 
Patates 

Sabun 
Kuru sovan 
Toz şeker 
Pirinç 

Bulgur 
Fasulye 
Odun 

kilo 
90.000 
~0.000 

14.400 
122 . .)00 

18.000 
~2.5UO 

31.500 

144.UOv 
605.000 

Tutarı 

lira 
40.500 
9.000 
7.~00 

7.6Sb . .b 
9.UOO 

11.250 
6.:>00 

30.240 
lı.100 

lira 
3037.50' 

6h 
043.75 
472.50 
n~o 

907.50 

7.11.9•1 
7.11.941 

10.11.9H 
10. l 1.941 
7.1 l.9 H 

H•.11.9 ll 
1.S.ll.941 
b.11.941 
5.11.941 

p 
ıo 

Band1rma Askeri Sattnalma Komlayonunda11 : 
• JI) 

Bıgtı ve Diınetoka asknı bırıikleri ihtiyacı için 35,0JO kılO 
eti kapalı zarf la eksi ıtmeye konulmuştur. rı 

Ek~iltnı" 3.11. 941 pıızıırtesı gunii saat lb da Haııdırmıı askt 
tınalma lrnmısyonunda yapılacaktır. 

0 
İ1hu 3:>,0UU kııo etin muhammen tutarı 15750 lira olup ııı 

kat teminatı ll81 lira .:l~ kuruştur. r 
Bu ete ait evsaf ve şartnaıııe komisyonumuzda olup istekfiıe 

zaman görebilırleı. 

i!lteltlilerin ihale günü ıhale saatinden evvel mııvakkat telll fi 

!arım yahrar11k t eklif mektuplarını ıhale saatinden bir saat e'·\'; 
ııi saat 15 de 2490 sayılı kanunun 3.l maudesıne uygun olıırak I' 
yona vermiş bulunmaları bu saatten sonru vuku bulac k. teld

1 

kabul edilmiyeceğı ilan olunur. 

Çorlu Askeri Satınal rna Komi yonundort 19 
36,000 kilo koyun eti alınacaktır. Kapalı zaafla eksıltme i ,.1 0 

çarşıınba günü sııat 15,30 da ÇQrlud:ı askeri satııınlına koınısY0111' 
yapılacalctır. 11k temınatı l4'14 tıradır. faliplerın k.ınuni ves1";.-r 
teklif mektuplarını ıhalo ıı.aatinJeıı hır saaL evvel komisyona. "' 
ri 

Ü ZAY 

Repar. tente cônique: 100 p. 
Articleı pr pocle: 8 lots 

Gre a gre 
Pli cach. 
Gre ıi gre 
J'ublique 

> 

12600 -
1028 -
2800 -
1000 - 75 -

Com. Ach. lntend. Mil. Tophanıt 

Vilayl't Ankara 

8-!1-41 
10-11-41 
31-10-41 
t>-11-·ll 
6·11-41 

'27-lU-41 

15 ' 
15 ı Talım. B. 

IS =ı-HS:;-
lstanbul Belediyeainden 

ilk Tem. 

Pr o v l • ı o n • 

Viancle de mouton: 36 t. 
Pain (aj) 

Betteraves: 513 k. trcfles: 

Viande de mouton 50 t. 
Viandede boeuf: 50 t. 
Beurre: 20 t. 
Riz: 58.5 t. 
Ble eo'lcasse: 39 t. 
Macaronis: 18 t, 
Poiı chicheı 48 t. 
Viande de boeuf: 13.5 t. 
Haricota 1ecı: 58.5 t. 
Vinde de boeuf: 90 t. 
Pomme de terre: 90 t. 
Savon: 14.4 t. 
Oiroonı: 122.5 t. 
Sucreı 18 t. 
Riz: 22.5 t. 
Ble conca11e 31.5 t. 

Ble concasae 31.5 t. 

513 it. carrotteı 513 k. 

Grı; İl ırre 

Pli cach. 

Gre a are 
Gre i. gre 

> 

> 
> 

1 

Pli cach. 
> 

• 
> 
.. 
) 

) 

Haricotı ıtc~: 144 t. > 

Ble concasse,lentilles •ertes haricots secı et pois chiche Publique 
Oiınons, pommes de terre poirreau et choux • 
Viande de boeuf: 70 t. Gre a ırre 
Beurreı 

Bıurre. 
Beurre: 
Cboux: 

Paille et f oinı 

• 
• 
• 
) 

• 

176 50 

47000 -
30000 -

16380 -
8580 -
6300 -
7200 -
6075 -
9945 -

40500 -
9000 -
7"J.00 -
7656 :.!5 
9000 -

11250 -
7500 -
6500 -

30240 -

2525 -
1620 -

30800 -
2500 -
25CO -

2500 -
5'.l170 -

--

1444 - Com. Ach. Milit. Çorlu 
Dir. Ecole Veterinnire 
Com. Aclı. lntend. Milit. Ankara 

715 - Com. Ach. Mılit. Sarıkamış 
4;10 -
5217 -
1228 50 

643 50 
472 -
540 -
455 63 
745 88 

3037 50 

675 -
540 -
574 22 
675 -
843 75 
472 50 
472 50 

2280 -
189 38 
121 50 

4620 -
375 -
375 -

3913 -
3913 ---

Com. Ach. Milit. Çanak. 
Com. Ach. Milit. Maraş 

• 
Com. Ach. lnt. Milit. İzmir 

> 

Com. Ach. Miiit. Maraş 

Com. Ach. lnt~ııd. Milit. İzmir 

.. 
) 

,. 

) 

• 
Com. Perıu. Municip. İstanbul 

) 

Com. Ach. Milit. Bolayır 

• Küçükcekmec6 
( 

1 

Com. Aclı. Milit, Hadımköy 

63 98 

15 30 1 

Uokap:ını11da Kasap IJenıirhurı ınahııh:d 
Zeyrek Mthınelpnşa oknğında 4-6 

~-11-41 

3-11-41 
27-10-41 

3-11-41 
3-11-41 

27-10-41 
13-11-41 
11·11-41 

14 30 700 00 52 50 
raıı ev ankazı. oı~ 

Fcltıhte Knsnp Üemirlıun mahaılcsiııiıı dii'~ 
sokağında 1-16 uumaralı altında 

3-11-41 

15 -
15 -
14 30 1 

14 -1 
10 _ı 
10 - { 
10 _ t 

3·11-41 10 -
5-11-41 10 :.._ l 

10-11-41 
7-11-41 
7·11-41 

10-11-41 
10-11-41 
7-11·41 

J0-11-·H 
15-11-41 
15-11-41 
15-ll-41 
5-11-41 
5-11-'11 
4-11-41 
1-11-41 

31-10-41 
4-11-41 
4-11-41 

10-
15 -
ıs -
14 -
15 -
14 -
15 30 
16 -
16 -
ıs -
14 -
14 -

16 -
10 -
10 -
15 -
15 -

clıaquı-. jours 

bulunan ev aılitazı. L J 

Falıhte Kasap DemirhJn mahallesiııİP / 
pıını fırını sokağında 5 numaralı ııbi 
an kazı. aç 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı şl 
ça eııkaz sntıhnak üzere ayrı ayrı ııçık attırmıya konmuştur• 

8-15 00 63 38 

1 

mt"leri zabıt ve muamelat Mudürhiğu kaleminde gorülebilit· i 
5.11.941 Çar~amba günu ııaat 14 de D.ıimı Eucüınenırıde yııP11'~, 
f alıplerın ılk teminat makouz veya mektuplnrile ihale günü ıll 
saatte Daimi Encüınüo<le bulunmaları. 

. ~ 

Ankara Lv. Amirliği Satln ima Komisyo11L1r1cf; 
4700 kilo muhtelif kösele kırpıntısı pazarlıkla satı laca ·tır· 

• ti 
de Cebeci Oıkıruevinde satılacaktır. Kırpıntıları görmek 19 

Cebeci Dikimevinde görebilirler. 

* * • 4 baş hayvan pBzıırlıkla 6.11 'J 

zıır ıkla satılacaktır. 

ııd' 
l san t 10 da Atp11zıır1 

lsttkliler\n belli saatte pazardn bulunına13;ı, Hııyvnnları 
t1 f 

Öğrerımelc istiyenlerin komiıyona müracaatları. 

lmtiyu Sahibi ve Yazı hleri Direktörü: lSMAlL GIR11 

Basıldı ı v•tı " U m ns ı.. l tarıb 1 


