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lzmircien bildiriliyor : Münalca- olan <Türk tutla fomaları nizam-

~danlara asılacak afi~ler 
P hazırlanıyor 
'ht [[l k b b" .h ·k~ '6 ura a o urosu, ı h ar 

''•• Cldelede halka bir kolaylık 
"'1\dtetınek üzere komisyon ta· 
~ ....ı·n ıuuhtelif zamanlarda ka-

tor tarafı , fındıtm bu sene, r~· 
lcQltenin geçeu yıllara nazaren 
yarı ya•ıya az olmasına rağ11ı r- n 

mübim dahili iatihlik maddeleri 
arsında yer almış olmaudır. 

l 
edilmek üzere llttisat Vekaletince hazırlanmış M u N A K A s A L A R 

lit vekili Cevdet Kerim lncedayı oamesit mucibince Türkiye d3hi- inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 
' An tal yadan Aydın yolu ile şehri· linde bu nizamname hükümlerine - ------

mize :elmi~tir. Vekilin bu eya · uyauyan tağ'laların satı~ının men· 
1 bati geçen teftişinde verdiği di- edilmiş olması lazımdı. Fakat tuğ· 
t rektiflerio ne dereceye kadar ye· lacılar ellerinde evvelce imal e· 

1 

rioe retirdığini tetkikten ibaret· dilmiş eski tip luğ'lalardan dsha 

8ahkealr Vallllllntlen ı 

Günıörmez -lvrindi yı>lu üzerindeki Dadalar köpribü tamirata 
açık ekıiltmeye keamuıtur. 

!'etif be~eli 136 l lira 43 kurııf, mıınkkat teminatı İOl liraclar 
llıaleıi 4. 11 9-11 Salı günü ıaat h de Daiıai Eacümeacle yapa· 

la~ağ'ıodan ist .. klilerin ihale günün Jen en az. öç ırln nYel ViliJ',.alC 
m uracaatla N.1.fıadan alacakları ehliyet V'eıilası ve m11Yakkat temi--.aılen - d k" . b 1 . . 

iplik kararnamesi 
Ankaradan bildiriliyor. iktisat 

t
. mühim bir kısım ınal bulunduı.un· 
ır. 5 

Cevdet Kerim lncrdayı Aydın· dan dolayı nizamnamenin mavak· 

1 
da halkın büyüle bir isteği olan kat maddesinin daha bir sene müd-" yuz e ar ruı et orını 

~' fiyat listeleri hazırlatarak 
b,ılll~ra datıtmıştı. Tecrübe 

' lıatelerİQ ihliyıtca pek o 
'h• cevap vermoditi anla~al
-ıı:ır Q • 

ll1111n uM • b'' ıı·~· h be z.erıne uro şe ı 5 ı, şe • 
' il Yülc meydanlarına konul
~ tere 80 X 100 ebadında a
~ hllzırlamıya karar vermiş· 
~ 1•ıler hazırlanmaktadır. Su 
\ İfı.~e, ihtıkar vak.an karşıcıan· 
\,ı.r ra yarıyacak telefon nu· 
\Q

111 

1 da yar.ılacak.tır. Afiş\er, 
,, lltdeki ayın ilk h3ftasmda 

Vekaleti Ticaret Vekaletiyle muş· 
tereken yaphğı uzun tetkikin 
neticesi, iplik. sıkıntıımı bertaraf 
etmek maksadiyle, hariçten iplik 
retirilınesini serbest bırakan yeni 
bir kararname projesi hazırlamış 

ve Başvekalete takdim etmiştir. 

Bıı kararname ile iplik tevziahn· 
da görülen her türlü müşküller 
bertaraf edilmiş olacak, iıtiyen, 
istediti yerden istediıti k:adar ip
lik getirtmek salahiyetini haiz o· 

iıhıyon civarındaki sahanın ısla- dEstle tehirini mmlaka lktisat mü-
hı ameliyesini tetkik etmiş, neti- düritlğ'ünden istemişlerdir. 
cedC'n meuınun olmuş ur. ~ Mıotaka lktisat müdürlil2i.i, bil· 

Vt'kil lzmirde Hasmane, Al· tun tuğla harmanlarmdaki stok 
sancak istaııyonlarını , bu iıti is- mevcudunu tetkik edec~k ve fil-
tasyonu birleştiren iltisak haltı· haltika tutlacıiann talebi muhik 
nı, Devlet Demiryolları fabrika goruiürıe İktisat Vekal"tinden eı· 
ve atelyelerini gezmiştir. ki tuflalarıo daha bir ıene müd· 

İzınır limanının yeniden inşası detle satışına devam edilmesi tt· 
proırawlanınıı olduğundan bu iş menni edilecektir. Bu müddet 
yakın senelerde tahakkuk ede- zarfında katiyen eski tip tuğla 
cektir. inıal oionmıyacakur. 

Vekil Aziziye tüneli civarında- Nizamnameye göre, bundan 

natlarile birlikte müracaatları ilin olunur. 

* * • Gönen Balya yelu üzerindeki Kayalar köprilıii iıııaataaa ta • 
lip çıkmadığ'ıadu !tir ay içilde paıarlıta ltırakılmııbr. 

Keşif bedeli 27u3 lira lS kııruş, m11vakltat temiaatı .ta 203 U
ra olup doıyaıı Nafıada fÖrülebUir. 

İhaleıi 10. ı 1. 94 l tarihine kadar Daimi Eac.üaıende r•p•laea· 
ğuıdaa isteklilerin muvakkat t!minat ve ehliyst veaikalarile birlik-

te müracaatları ilin olunur. 

Kırkl•rell D•lmf Encllmenlnden 
Memleket Hastanesi tamirata açık ekıiltmeye k.onıılmaıtur. 

olacaktır. 

,, . iaşe işleri 
~lı~ ~ rla rnücıdeleye hız ver· 
~ ~e iaşe işlerini düzene koy· 
""'-•kıadıyle şehıimizde bir 
~ \re Dluu,kabe umum müdür· 

~h ibd~aı kararl~şmıştır. 
,
1 

' 1 ~ız.dC'ki iaşe müdürlüğü, 
t.

1 
ıııurıkabe komisyonu, işçi 

\~•l tesbiti işlC"riyle alakadar 
\ dairelr:r bu umum müdür· l bailanacıktır. 
hı,t:•ret Vekaleti bu huslııta bir 
'"1e haııriawış kadro v~ iıs proır· 
\ . lı.kkanda di~er Vekaletler-

& ''•bal almıştır. 
\)Q arada fiyat mürakabe ko
b ~11Unun bugüne kadar verdl· 
\ı '•rlarla belı:diyc iktisat mü· 
~, ~tii.o(in yaptıtı işleri göıte
\1._~lıyet rapoları da tetkik o· 
"iti.' bu komisyon ve müdür· 
,

1
1

•11 karşılaştıkları güçlültler 
'ıı.~11111iştir. iaşe ve murakabe 
"1\h" tnüdürlüiünün vazife ve 
~~etlerini gösterC'cek proje, 
U ha içinde tamamlanacaktır. 

'ıltt'llı~rn ınüdürlütün emrine ve· 
~1 ~ nıemur kadrosu, şehrin 
tı~1 1'r•fınJaki ihtikir hidiaele-
\t:•kıltası dakikasına tesbit t;• 

~•t ' mahkemeye sevkedecek, 
\ıt leınevvüçlerini en esaslı ve 
'- t 11 tekilde ö~renecektir. Bu· 
.. r,;lnin nıaksadiyle umum mü
~~-- tilıı kadrosa ihtisas sahibi 
Uııı11 'nlardan leşek\ı.ül edecektir. 
~ti ııı ınüdürlük en geç lkinci· 

'"lı; •onlarını dotru lstanbulda 
''hı ete geçecek ve bundan sonra 
~ı~ ~lıf dairelerde, muhtelif ad· 
ltr

111 
•aşe ve fiyat müralcabe iş

lt~t~ bakan komisyonların vazi· 
1 

nihayet bulacaktı • 

~ 
t,11d'ndık fiatı yükseliyor: 

•k.. . 
' ' 1 Yatları son iüolerde kı-
\ 11~•111• 50 kuruş kadar yüksel
,, rb Bır ık.i ay evvel 52 kuruş 
t~ııı ır cinı iç hndıtı fiyatı son 
~.:'de 100 kuruşa çıkmıştır. 
1't tt cinsi iç fındıtın kilosu 
İl~ lı8. ı 10, Giresun nevilerini o 

ı,~, k~ru~tur. Fiyatların daha 
~~ıılukselmeıini ihtimalini göz 
'~•t e tutan alaltadarlar, bu hu
q\~i' 

1 
ltubır alacaklı.rdır. Yukarı

'ı~, '.Yatlar vagonda teslim üze· 
~ıh dır · Buna nazaran perakende 
111111 ~d~ fiyatların daha yükselt 

" 1 l•biiJir. lıio dikatte de· 

lacaktır. Kararnamenin tatbik 
mevkiıııe konulmasından sonra, 
iplik f ıatında bir tebeddül olacağı 
z.ane<l i imek t edir. 

k.i tetkiklerinde burada ıeçen se- sonra bütün Türle.iyede imal olu· 
neki seyiabdan yıkılan yerde inşa nacak tuflaların boyu 21, eni 10 
edilen 8 kilometrelik yeoi de· ve yükıeidilderi 6,~ untim ola-

Keşif be.teli 824 lira OJ kuruş olup ilk teminata 61 lira 17 ka

ruştur. 

lhale 4.11.4 l Salı rüııü saat 15 te yı&pılaeaktır. lıı if• ait kefif 
ve şartoaıur.ııini ıörıaelc iatiyenlerin Daimi eaclimeoe •ilra,.atlatı i
lin olunur. 

miryolu hattını ıörmüş ve trenle calı:tır. Şimdiye kadar lıtanbul4a 
bu yeni battao ge.;miştir. Bütün imal olunan tuğlalar bu ölçüye 
treDier Cümhuriyet bayramından yakındı. Fakat memleketin her ta· 
itibaren yeni hattan işliyecekler-

Kararname Başvekiletten Ko· 
ordinasyon Heyetine aevlcedilmiı· 
tir. Öoümüulelı:i rünıorde tatbik 
ve iiinı beklenmektedir. 

rafmda başka ebat ve tiplerde 
dir. j tuğla imal olunuyun.tu. \ 

Odun stokları arttırılacak 
Fiyat Murakebe komisyonunun 

odun fıyatları hakkında verdifi 
karardan ıonra 4ehıimi&e pek az 
mıktarda odun geidıti ıöriUmür 
tür. Bu da evvelce kesilip çıkma· 

91 ınulttlrrer partilerden olduğu 

anlaşıl ın aktadır. 
Şimdi alakadar makamlar İı· 

taobuida ıtokların kaldırılması 
ve halkın sıluntı çekmemeleri 
için fazla mi it tarda odun getiril· 
mesi ışi ile metıul<türler. 

Ôğrendı2iwıze göre, lstanbula 
senede en az 350,0UO çeki odun 
gelmektedir. Şimdiye kadar ls
tanbula bu ıu, ihtiyacı için 200 
bin çeki odun gelmiştir. Mfübet 
olarak bılinen cihet bu mık.larıo 

120.000 çeki:ıiııin ıatılmış oldu· 

tudur. 

i stanbul piyasasında faaliyetler 
Bayram münııebelile bir kaç 

gündenberi ciurııuu iitmiş olan 
lstanbul pıyaıasında bu sabahtan 
itibaren yeniden hareketli işlerin 
başlama)ına intıur edilmektedir. 

Türk-Almau ticaret anlaşması 
mucıbince buradan iÖnderılecek 
mallar etrahoda hazırlıklar ve ha
raretli alış verişler olması kuv· 
vetle muhtemeldir. Bilhassa zey
tinyağ ve yatlı tohumlar üzerin· 
de talepler her zamandan fazladır. 
Romanyadan ve Almanyadan iel· 
mesine inti:ı.ar edılen variller 
geldikten sonra derhal ilıracat 
başlanacaktır. Bu ana kadar an
laşma hukünılerine iÖre Alman· 
yadan ilk parti malların ieleceti 

iımit ediimektedir. 

Büyük sağlık programı 
Ankaradan bıldiriliyor : Sıhhiye 

Ve kale ti tarafından hazırlanan 
büyük saR"hk proıramının tatbıki 
için ilk hazırlıklara başlanmıştır. 

liu projram için 70 milyonluk 
tahsisat aynlmlştır. 8iıliin Veka
leti er bu rapor etrafındaki dü
ş ün celeıiııi Sıhhıye Vekaletine 
bildirmişlerdir. Vekiletluin mü· 
tale alnı t&tkik phınınaktadar. 

Yeni muhavvile merkezleri 
kurulacak 

Son sonelerde ıebrin bazı scml
lerınde haıkın buralara ra~beıi 

netlceıı olarak fazla miktarda 
bına inıa eaiıınesı veya sınai mil· 
eue~elt:r kurutması oelll!esi ola· 
rak buralarda mevcut elektrik 
muhavvıle merltezleıi ihtiyaca ka
h i~lmeme~e başlamış ve bura· 
lardaki yenı binalara t lektrik ce
reyanı vermek çok müşküıleşmiş· 

tir. 
t.lelı:trik idaı<!aİ, ınıwcul vazi· 

yete rı.ğmen şehrın bazı yerleri· 
oe yemden eıekt! ik muhavvile 
merkezleri kurmafa karar ver· 
miştir. f cu heyetı bu yeni kuru· 
lac-.k muhan·1 ıe merkezlerinden 
bazılarına aıt planları hazırlamış 

ve dı2erlerını de tetkike baıla· 

mııtır. En lüzumlu semtlerden 
ba~ıenarak yem ınulıavviıe mer· 
kezleri k uı ulacaktır. 

lk olarak Buyuk.deıe.le, Aksa· 
rayda ve Kadı"öyünde liahariye• 
de üç yeni mııhavvıle merkezi 
kurulacaktır. Bunların bınalarının 

ınıjailıuna ucrhal başlanacaktır. 

Kış aylarııu..ıa şehrın umumi ce
reyan sarfıyall yaza nazaran çok 
anwak.la olduğundan bu wubav· 
vile merk.ezlerı ıuratle 

calt.tır. 

kurula· 

Karı Sorsa faaliyette 
Haza ~iıccıuıarımu.m Almanya 

ile yJ.pılaıı soıı anlaşmadan ıııı· 

fade eaerek pıyaaaoa rıe kadar 
ıhraç edebılecetımiz mal vana 
bunların lıyatıaıını baıa borııa 
oyuoıarıyıe ıarthı wıya çatıştıkıarı 

söy lcnmek.teuir. 
Ô~ı enııaitıne gire muhtdif de

polara• ıpekuıe caılen mallar de· 
poıaruan bıç çıkmadıkian halde 
bunların leıellüm makbuzları el· 
deo ele dola~ıuak suretiyle her 
bir kilo başuıa l - '/. k.uruş fark 
ede, ede, 30 - 3:> kuruş gıbi bir 
fıyata yü~aelmektedır. 

Yeniden 250 llmba 
konacak 

Belediye, şehrin tenviri ıçıo 

y ni bir proırama nar.aun şehrin 
karanlık olan mintakalarına yeni· 
deo 2!>0 elektrik lamba~ı dikllt· 
celttir. lıielediye makine şubesi 
müdürlüğü yeniden liınba konacak 
mıntıkaların yerlerini tesbit ederek ' 
eleklirik. idaresine bildireni ,tir. 
Dıier tarafıan şehirde hala hava
gazı ile tenvir edilen bazı yerler· 
deki havaıazı tesisııhnı lcaldırarok 
buralara da eleklirk limbalaıı 

konulmasına tC"şebbüs edilmiştir. 

Elektrik idaresi, malzeme bulduk
ça bu işi tahakkuk. ettirecektir. 

Petrol sıkıntısını önlemek 
için tedbirlır alınacak 

Şehriınizio bazt semtlerinde 1 

halk bakallarda kafi miktarda vet· 
1 

r\ll buiaınamaktadır. Bu yüzden 1 
bazı kimseler güç hal ile elde el· l 
tikleri petrolları ıdare ile kullan· 1 
ınakta, baz.ı kimseler d e, yaz mev· 
siminin geçmesi dolayııile artık \ 
ııaı !edılruiyen filid ve flitoks gibi 
maddeleri çok yüksele fiatla te· 
dar .k ederek kullanmak mC'cburi· 
yetinde kalmaktadırlar. 

Bu sıkıntı alakadarların da na
zarı dikkatini.celbetmiş ve petrol 
tevziinin bugünkünden daha fazla 
ve daha muntazam olar.ak yapıl· 

maaı için alınması lazım gelen 
tedbirler kararlaştırılmıştır. Bil· 
hassa petaol ofiıi umum müdürü
nün Romanyada yaptığı temaslar 
balkın ihtiyacını karşıhyacak 
miktarda petrol ve petrol müı

takkakı itbalihnı mümkün kıl· 

maktadırr 

Yapı ve yollar kaRunu· 
nun tldili projesi 

fiyat mürakebe komisyonu son 
bir kaç ııun zarfında piyaaayı 
alt iıııt eden bu mühim ibtıkir 
d alavereıine el koymuştur. 

Ötrendiıtimiz.e göre Dahiliye 
Vekaleti tarafından hazırlanan, 
yapı yollar kanununun 8 inci 
madduinin tidihne aid kanun 
projesi Büyük Mill"t Meclhinin 
teşrinisani devreai içtimalarında 
muzakere olunacaktır. 

Karklarell Daimi Encum.,.lnden 
Kırklareli-Vızt; yoluoun '23t-00t-23+417 ve 36+-000-36+312 

kilom;,trelerı ara11ada tatı mevcut bııluoan lt111mlan ferıiyah açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Keıif b.,Jelı 98l lira 6S kuruı ve ille teminatı 7J lira 7S lul-
r11ştur. 

ihale 4.11.941 sah a-llaD ıaat 16 da yapılacaklar. 
Bu iıe ait keşif evrai(ı her rün daimi encilmeoce veya Naha mi• 

cürli.ığuode ııönileceti ilin @lunur. 

Mani•• Daimi EncıUmenlnden ı 

Manisa • Akhisar yolunun 2 + 800 - 2 + 9~0 inc'I kilometrele· 
rindeki iki köprünün tamir işi 33)6 lira 59 kuruşluk ketifoemeıi da· 
irc!linde açık eksiltmeye konulmuştur. 

ihale 27. l0.9·H pazartesi ııilnü saat 12 de viliyet daimi eociime
nirıdo yapılacaktır. Muvakkat teminat 2Sl lıra 75 l"ıruıtur. 

Ke,if, proje ve prlname herrün encümende S'irllebilir. 
Taliplerin 941 yılına aıt ticaret odata vesikat1nı hamil •• il•I• 

den 8 ~iin evvel nııfıa müoiürlil2'nnden al11calclırı ehliyet .-eıilcahırite 
birlıkte müracutları iliıı olunur. 

*"• Turiutlu "azaaında Lütfi Kırdar okuluan Feııeptilı: •• ~aoa 
in:ıaatı 1076 lira 14 kuru' keşifnam•si dairHinde açık ektittJ!ıt•Y• ko
nulmuştur. 

İhale 'l7 .10.911 pazartesi fÜDÜ aaat 11 vlliyet daillli encümeaiacje 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 81 lira 72 kuruıtıır. 

Keşif, proie n ıartname her giin enaümeııdo ıörülebilir. 
Taliplerin ~U yılına ait ticaret edası uıiltasını hamil ve ibaledıaa 

en az 8 gün evvel nafıa müdürlilA'ünden alaeakları ehliyet vesikala· 

rile birlikte müracaatlara ilin olunnr. 

•*• Manisa· Turıııtlıı yolunun 3 t li3l - 3 + 861 Ye 9+ 124 
- 9 ;- 440 ve 'J + 595 10 + 226 ıncı kilometreleri aruımla aa 
tamam şosa inıaatı 43 ~6 lira 53 kuruşluk. keıifnameıi dairesinde açılı: 

eksiltmeye kon•Jlmuştur. 
ihale ı7.10.9il pazartesi günü saat 11.30 da vilayet daimi en· 

cüıneniode yapılacak.tar. Muvakkat teıaioat 326 liradar. 
Keşıf, proje ve ıartoaınıa her gün encümende rörülebilir. 
Talıpledn 941 yılana ait ticaret odaıt veıiltaaanı hamil Ye ihale

den en az 8 ıün evvel nafıa müdürlütünden alacakları elaliyet .... i

kalarile birlıkte müracaatları ilia e»lun11r. 

aa,vekll•tten: 
Ebedi Şefimiz Atatürk için A11karada yapılması kararlathrd· 

mış olan Aoıt-Kalııir projelerin bıwrlanmaıı için e"elee açılclıtı i· 
lan edilen beynelmilel ıerlteıt müaabakanan 30. ıO. 94 l tarihinde 
ıooa erecek olan müddetinin ahvali hazıra dolayı11yle bir mQddet 
daha uzatılması hakk111da memleket içinde ve dııaoıia lulanaa bır 
çok müsabıklar tarafından vaki müracaatlar Ye bu huauıta ileri 
ıürüleo mucip sebepler fÖ&Önilnde tıatalarak aıağıdaki bu1uılar ka-

rarlaştarılmıttır. 
Müsabaka müddeti 2 Mart 9~2 akpmına kadar aaablmıttır. 
Türkiye dahilinde balunan mü•abıklar, prejelerinia ba tarihe 

kadar Anıt-Kabir Komiıyoauna va11l elmq bulunmasını temia etle· 

ceklerdir. 



Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cln•I Şekli 

A) MUnakasalar 
ln .. at, Tamirat, Nafı• ı,ıerı, Mat•ema, Harita 

Kırklareli Vize yolunun arasıaaa tat ferşi 
Memleket b.ast. tamiri 
Unye Adliye dairesi ve Cezaevi tamiri 
Gölköy hilkQmet konatı tamiri 
Köprü tamiri Manisa Akhisar yolunun arasında 
T ı.rıutlıa kauııoda Lntfi Kırdar okulunun fo11eptik 

ve baca ioı. 
Şose ioı. Manisa-Turrutlu yolunun arasında 

aç. eks. 

• 
paz. 

• 
aç. ek5. 

• 

• 

ahrukat. Ben~ln, Makine yatlar• •· •· 

Odun: 340 t. 
" 50 t. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, •· •· 

Nohud; 20 t. 

paıı:. 

• 

aç. ekı. 

• 
• 

Moham. bed. 

982 65 
824 03 

1253 91 
2533 37 
33~6 59 
1076 14 

4346 53 

5109 -

Teminat Müracaat yeri 

73 73 Kırklareli Vilayeti 
61 87 • 

Ordu Nafıa Mnd. 
> 

251 75 Manisa Vlliyeti 
81 72 

326 -

382 50 Miliı Aık. SAK 
Bakırköy Ask. SAK 

203 - Van Aık. SAK 
W9 - • 
319 - > 

= 
Giınii Saa 

4-11-41 16 -
4-11-41 15 -

6· 10·4litib. 1 ay 
1·10-41itib. 1 ay 
27-10-41 12 -
27-10-41 11 

27-10-41 11 30 

5-11-41 15 
27-10-41 15 

2&-10-41 15 -
28-10·41 15 30 
27-10-41 14 30 

K. faıulye: 15 t. 
Bulrur: 17 t. 

> ıs t. .. 

k. o 13 so 
k. o 18 50 

4250 -
3720 -
2500 -
6000 -

282 - • 27-10-41 lb - 1 
• 10 t. 

Sadeyafı: 5 t. 
Sıtır eti: 165 t. 
Sadeyatı: 3 t. 
K. sotao: 1~ t. 
Sadeyatı 
Sıtir eti: 6750 k. 
Samu: 90 t. 
K. ot: 150 t. 
Makarna: 30 t. 
Şehriye: 25 t. 

Ekmek 18 aylık 
Ekmek tek tip: 15 t. 
Erkek koyun eti: 4 t. 
Dana eti: 1 t. 
Urfa yatı: 1 t. 
Zeytin ya2ı; 500 k. ,,,, 
Tosya pirinçi: 1.2 t. 
lnce ıeker: 1.5 t. 
~yaz peynir: 600 k. 
Patates: 1.5 t. 
K. fasulre: 700 k. 
Sabun: 500 k. 
Erinmiş aadeya2ıı 1.2 t. 
Korıan eti: ~ t. 
Sut: 13.5 t. 
Kesme ıeker: 2 t. 
Toıya pirinci: 3 t. 
.iulrur: 5 t. 
Kuru üzüm: 3CO k. 
Nelaut: 600 k. 
Kuru fasulya: 1 t. 
Tek tip ekmek: 21 t. 

(B t/.Uzayedeler 
Hurda demir 

, 
kapalı z. 
paz. 

.. 
.. 
• 
> 

> 
.. 
• 
• , 

af. elts. 

" 
• 
• , 
> 
, 
> 
, 

aç. elts. 
> 
> 

" 
> 

> 

• .. 
,. 

5000 -

2025 -
8250 -

12900 -
10500 -
12023 64 

1837 50 
2400 -
350 -

1800 -
325 -
750 -
720 -
360 -
150 -
157 50 
245 -

k. 1 60 
k. o 33 
k. o 14 
k. o 52 
le. o 45 
k. o ıs 
le. o 30 
it. o 09 
k. o 17 
k. o 09 15 

60 -

188 - , 

450 - " 

3510 -

138 -
180 -
26 25 

135 -
24 38 
56 25 

54 -
'l.7 -
11 25 
11 81 
18 38 

144 -
163 -
141 6S 

78 -
101 -
29 38 
6 75 
4 05 

12 75 
153 56 

Yalova Ask. SAK 
Çorlu Ask. SAK 
Bakırkiy Aık. SAK 

• 
Çorlu Ask. SAK 

> 

> 

Gelibolu Ask. SAK 
> 

Manisa C. Müddeiun. 
Manisa Maarif Müd. 

Çorum 

• 
• 
• 
• , 
., 
> 
, 
c 

Vilayeti 

• 
> 

> 

.. 
, 

> 

> 

> 

- - Kırklareli Vilayeti 

27-10-41 15 30 
28--10-41 16 -
27-10-41 10 -

5-11-41 14 30 
27-10-41 1~ -
27·10·41 14 -

4-11-41 16 -
4-11-41 15 30 
4-11-41 15 -
6-11-41 14 30 
6-11-41 14 30 
7-11-41 15 -
1-11-41 10 -
1-11-41 10 -
1-11·41 10 -
1-11-41 10 -
1-11-41 10 -
1-11-41 10 -
1-11-41 10 -
1-11-41 10 -
1-11-41 10 -
1-11·41 10 -
1-11-41 10 -

31-10·41 15 -
31-10·41 15 -
31-10-41 15 -
31-10-41 15 -
31-10-41 15 -
31-10-41 15 -
31-10-41 15 -
31-10-41 15 -
31-10·41 15 -
31-10-41 15 -

4-11-41 17 -

Türkiye dıtında bulunan müıabıklar i~e, ya Türkiy~ dahilin· 
deki milıabıklar aibi projelerinin aynı taııhe kadar komıayona vu· 
•ulünil temin edecekler veyahut 2 Subat 942 akaamına ~adar p~o
jclerioi bulundukları memleketteki Türkiye .. farethaoe11ne teshm 

lı k•nunuo hilkilmleri Jairesind5 uıari 350 çift lconçln postal 
fotinin alınmuı açık: ektiltrueye lconulmllytur. 

biçimi 

etmil bulunacaklardır. . 
Müsabakaııın talimatname ve proıramıle tliter evrak ve ıerai-

tinde baıkaca hiç bir detiaiklik yoktur. 

Aııari fiatı 1556 lira, azami fıatıda 'l975 liradır. 

İhalesi 3·11·41 uat 15 te Lidik hükGınet bin..sıodaki Maliye 
daireıinde Komiıyon marifetile yapılacaktır. 

Muvak.ltat temioatı 2.c:3 lira 50 kuruı olup ihalenin icrasından ev· 
Yel malsandığıııa yahrılmı1 olması veya kanuni vesikalarının ihaleye 
ıirmez4en ioee ibraz: edilmiı bulunması ıarttır. 

Bu iıe rireceklerin kuoduracılıkla iıtiral ettiklerine dair 24YI) uOrdu Nafıa MUdUrlUIUnd•n 
253 r 91 k it .• b d !' rıh kanuııun tarifatı dairesinde vesika iltraz etmeleri ve daha fazla ıoa· 

Mülterreren ekıiltmeye çıkar~lan ~ ır~ 
111

• urulc:ş edıı de ~ 1 
rlOmat alruık i;iı ~Htıtü L:hr.HİrlJ ıu.irı&.:ut etu:lari ila~ olun11r. 

U- dllye daireııi ye ceza evı tamırahna ıste ı çı ma ı2'm an . 1 nye a ı. ·ı 'h ı · 
10.941 tar1binden itibaren bir ay zarfında PaurlıllL suretı e ı a eıı 
yapılacatından isteklilerin oafıa inıaat komisyona müracaatlıın. 

• • Miıkerreren f'kıiltmeye fıkarılan 2533 lira 37 kurut 1c,.,if be· 
delli •Gol köy hüküm et konatı tamirat iıi 1.10.941 tarihinden i_tibaren 
bir ay zarfında pazarhk ıüretile ihalesi yapılmak. üzere ekııltmeyc 

çıkarılmııtır. 
lıteldilerin Vilayet Nafıa inşaat komisyoııuııa müracaatları. 

Elektrık, Havagazı, Kalorifer ( f asisat va Maız. ı 
lstanbul Orman MUdUrlUğUnden : 

Eskiıehir oraıao fidaohtı için urari 35 metre yüks~klite ııaatte 

40 ton ıu çıkarabilecek mazot ile i,ler saatte 10 kilovat takatlı elek· 
trik ieneratirü ile birlikte bir tane diziyol tipi motör açık eksiltme 
suretiyle ıatın alınacaktır. 

Fenni, idari ıartnameleri ve mukavele örneti İstanbul Orman Mn-

dnriyetiude rörülebilir. 
Muvakkat teminat 8~0 liradır. 
E.kıiltme 8.11.941 cumarteıi rünn saat 10 da İstanbul Orman Mü

dtıriyetiode yapılacaktır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşn v. s. 
~---------~~--~--~~-~-Lld l k·A k pmar K•y EnetltUaU ve EQltmen Ku' su 

MUdUrlUIUnden 
Akpınar köy EnıtitOıQ ve Etit111en kursu talebesi için 2490 ,.yı· 

• • .Lidtk-Akpıoar Köy Enstitüsü ye Etitmen kursu talebeıi için 
2490 sayılı kanunun hükümler dairosiode asrari 183,azami 3~0 takım 
elb :aenın diktirilmeıi açık eksiltmeye kenulmuştur. 

Açık eksı !t mesi 3. 11 941 tarihiııe raetlayan P<1zartesi ıilnil saat 16 
da Ladik hükilmet binasındaki M•liyo dairesiode Keınisyon mar&fetile 
yapılacaktır. 

İşçilik ve terz.ilik masrafının azami fiatı 2181 ve asrariıi 1143 li
radır. 

Muvakkat teminat lb3 lira 61 kuruş •lup ihalenin icrHmdao ev· 
vel Malsandıfana yahrıldıiaua ıhir vezne makbuzunun ibraz edilmiş 
olmaıı lazımdır. 

Bu i'e ıireceklerin terzilikle iıtiıal ettiklerine dair 2.ı90 sayılı 
kanunun tarifatı dairesinde veııka ibraz etmeleri şarttır. 

Şartname her ıün Ladilı.-Akpınar Köy En;tilüaü Muhasebesinde 
rörülebilir. 

Bu lluıusta daha fazla malQınat almak isteyeoltrin Enstitümüz ida
resine müracaat etmeleri ilin olunur. 

Harblrede V:•dek Suttay Okulu Asker1 Sat111alma 
Komisyonundan: 

13. 10. 941 de ihalesi yapılacak olan 50 bin liralık er kundu
rasına talip çıkmadıtından tekrar pazarlıkla aynı mıktar er kundu
raaı ihaleye konmuştur. Taliplerin l'etirecekleri nümuneler ve nii· 
munclere ıöre verecekleri evıaf ve fiatlar üzerinden muvafık olan 
tercih edil~cektir. Kunduralar bir talibe ihale edileceg"i iibi ayrı ay
rı taliplere de yeriltcektir. Beh~r çift kunduraıuu muhammen fia· 

1 

26 IM .. cl T• rfa ıJ4t 

.. 
tı bin kuruıtar. ihalesi 27. 10. 9U Pazartesi i'iioü uat 10 ~1 :,1 
pılacıktır. Taliplerin kati teuinatlarilc Hu!>iyed~ Yelek 

11 

Okulunda askeri Sa. Al. Kemiıyonuna müracaatları. 

lstanbul Sıhhı MU•• •••eler Arttlrma ve Ek•111.,,
1 

• Komlsyonuden : 
1 

if 
Leyli tıp talebe yurduııuo 200 adet talebe paltosunun dikiloıes 

açık eksiltmeye konulmuştur. b t ~ 
Eksiltme 7.11.941 cuma ıüoü saat 16 da C:ı2'.ıloğlunda Sıb ,:,.~· 

içtimai Muavenet Müdürllltn binasında kurulu koıniı.yonda yapı 

t~. -
11 lir• Muhammen fiat beber takın paltonun dikilmesi işi için 

kuru~. 

Muvakkat teminat 172 li ra )0 kuru•tıır. ıt 
" "dnr 

İste kliler şartnamesini komisyonda ve oümuoeyi de yurt IJIU 

tünde görebilirler. 
11

dJ 
lsteldiler 94 l yılı Ticaret oduı veıilca,ile '249:) sayılı k•0ıı ~· 

yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat rnakbuır: veY• b•~r 
. ·ııc' 

mektubile resmi bir aıüeS<Je\aye yüzden fazla paltoyu iyi dikt•!1 

ir veaikalarile birlikte komisyona gelmeleri. 

latan bul Böıa e Sanal Okulu &atmalm• 
Kemlayonundan : 

Nevi Mik . Mh. be. Ekıiltmenin 

adet L. K. T. G. S. 
Yatak 110 17 50 ) 

lık te. 
L. K. 

Yastık 110 2 50 27.10.941 14 ) 244 37 
Çarşaf 282 3 ) 
Yastık kılıfı 282 85 ) ,ç~ 
Nevresim 582 7 27.10.941 15 ) 305 55 ısıı 

İstanbul bilre sanat olc:ulu için yukarada yazılı yatak tak
1111

111
, 

eksiltmeye konulm u~tur .E.k•iltme Ca2alo2lunda yüksek mektep!•; f( 

basebecilitinde yapılacaktır. lıteklilerin ticaret odaaının 941 ~1111ıe 
sikasını ibraza mecburdur. Ya•ak takımı ıeraitiııi rörmek istıY' 
okul idaresine müracaatlaaı ilin olunur. 

·--
Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane lvz . 

Mallye Veklletlnden : oıv 
Vekalet ihtiyacı için malzemesi vekaletten verilmek, difer d' 

rafları müteahhide ait olmak üzere muhtelif eb'al ve nil111111100~ 
292500 cilt koçanının tab ve te~lidi kap.ılı urfla eKsi ltm,ye koP 
mu~tur. 

Muhammen bedeli on be, bin yedi yüz liradır, 
Muvakkat teminatı bin yilz yetmiş yedi lira elli kuruıtur. de~ 
Şartnameıl bedelsiz olarak Ankarada Levazım MüdOrliifÖ~lir· 

lstanbuldı dolma babç,,de mıliye evrakı matbua aubarından .,er• .ll 
Eksiltme 11 Teşrin isani 941 Salt ıüoü saat 15,30 da Vekıle\ııt· 

vazım Müdürlü~ünd~ milteş eklı:il ekıilme koıoisyonunca yapıla~• il 
isteklilerin 2190 numarah kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindtJkı jll 

geler muvakk ıt teminat makb·ı:zu vaya banka kefalet mektnbıJ o-' 
birlikte fayin olu.ıtıo rün ve saatle tarifatı dairesinde koırıİ'f 
nıiıraoaatları. 

* * * Vekalet ihtiyacı için ınal::zemesi Vekalet ten veri l ınek ~IJ ~!' 
masraflara müleahhidıo ait olınak üzere muhtelif ebad ve nüınUR o1ı' 
bin adot tab fterin ve teclidi kapalı zarfla eksiltmeye konulrtl 

Muhammen btdeli 17070 liradır. 

Muvakkat te oioat bin iki yüz s~ksen lira yirmi beı kuruştllr' lr 
Şartnamesi b.,J~lsii.ı oları&k Ankuada Levuım müdürlüğündo~ı 

·tır· tanbulda Dolmabahçede Maliye evralcı m:ıtbua anbarından ver• ..,a· 
Etcıiltme l1 Teşrinisani 9·11 salı g-ünü saııt 14,3') da levazıot uır 

dilrlü~ıinde mü teıekkil eksiltme komi•yllouac.ı yapılacaktır. iste~~' 
rio 2490 numaralı k ın·Jrıtıı ·ı v' 3 üncil maddelerindeki belgeler fi~ 
vakkat teminat ın ılcbıızu veya ba l'4a kef.ılet ın ~ktubile birlik tıı t~r•' 
olunan g-ün ve sa.ıtıo kanunun tarifatı daireiİrıde lcomiıyona ııı 
oaatları. 

~ 
• !!!225 e:!32!fa" 

Kerestd, f ahta va saire 

Dttvlet Limanları t,ıatme U:nu ~ MUdUrlUOUndoıt= r 
Atö'ye ihtiyacı için dört metr • b1y11n la ı 20 ili 3') sant i ııı ıt;,ı 

lifinde v,. 5 untiın k,fınhğııılt J!~ o•tr" rni:<ii\n hirin;:i uıal b' 
fabrikıt kalan kapalı urf utulile ~ulrn alıııacalctır. ~,ı 

Muhammen bedeli yirmi iki bi ı dört y.ız kırk lira vo a'lo\''~ 
teminatı 1683 liradır. t•'' 

lbtlesi 31.to.94l tarihine rutlıı yan curnı gilnü uat 15 ıi• G•r91r 
rıhtımındaki uınuıo müJilrluk binasrnJJ t ıplanacalc ulınalına i 0 ,,c 
yonuıı.:fa y.ıpılacakt ır . Teıclıf meduj>ları<tın bılılirileıı vakitte eıJ ~1r 
bir sut evv .. tıııe kad r ko ni~voa r.~i<tl ı ğt'l~ tev Ji olunmnı ıasıOI 
Şartname her gün ıözu g"çea k >.oiııyo ıd:ı g-5·\llebili .. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Bahke&ir inhisarlar ea,mUdUrlUIUnden : ~' 
Goııen ambarlarından kabili luyit ve teııkiı olmak üzere 32!ırı'' 

kılo ıdare malı yaprak tütünlerin otomobil ve kamyonlarla Ba11 ~ 
inhi'larlar anbi\r ve iskelesine oaldi l 7. 10.941 gününden itii>ar011 

1 
ı· 

mü ıl<l~tle ve maltf uz Ş'lrtnaı:ne ınuci'.lince ve puarlık sorettle jcf 1 

dilecektir. Taliplerin 5.11.941 ç:ırşambı günü saat JO da Göııe~ 
hisarlar müdürliifünde müteşekkil komisyonu. müracaat eyleınefer•· 

Harb1yede Yedek Subay Okulu Aakerf Satın•"11' 
Koml•ronundan: b101I 

Küçükçekmece anbarının 6 bin toıı yem ve 3 bin ton ııı 01 ,iJ 
h'ot: ı 

cins erzakı icabı hale röre istif, tahmil vt tahliye müteah • 1o.4• 
olıLak üzere vaıondın anı.ara ve anbardan vaırona naklinin ti· ~l· 
günü yapılan ihaluinde teklif olunan fiatlar pahalı rörüldil~Oı> 
tökrar açık eksiltme ile münakasaya konmuştu,., f4ıı•"'I 

Beher tonun11n muhammen btdeli naldiye!>İ 1000 kuruştur· il 5,,ı 
4arllar komisyonda görülebilir. ihalesi 10. 11.941 pazartesi ıil11 

l'l de komiıyonda yapılacaktır. 



yedek subay eluılunda uktri 1atınalma Ankara Lav •••m AmlrUll S•tınalm ı ff <> t1is10.u• 1 h.1: 

Aşaflda cinı ve miktarı yazılı 17 kalem aebze ve meyve satın alını&• 
caklır. Pazarlığ'ı 27.10.941 pazarteıi fiioü ıaat 16 dadır. 

Benzin, Mal<ın1 y:ıjl1rı 

~ 
~ 111rum Ask•rf Satlnalma Komlaronundan: 
Pt loıı çam oduou alınacaktır. Kapalı zarf ile eksiltmesi 10. l l. 
~~esi i'İinü saat 15,30 da Erzurumda askeri sahııalma komisyo
~ ~apılacaktır. Tahmin bedeli 21,000 kat'i teminatı 31'0 liradır. 
\ .:•ıı kanuni nsikalarile teklif mektuplarını ihale saatlerinde• 

t evvel komisyena vermeleri. 

•otaferrlk 

~ la1~'. l.•vazım AmrllCll Satmalma Koml•yon\lntl!~ :.__ • 
'Q •bı çıkını yan ve mevcut nümunHi veıçhile dip k11mı tiemir ol· 1 

lb.ıler~ 7 adet bakır kazan pazarlıkla yaptırılacaktır. ! 
lfi s_ 1111 27. 10. 941 Pazartesi rünü .. at 10 aa lzmirde Lv. Amir- 1 

1 :~nalma Komisyonunda yapılacaktır. 
\ ''Plerin belli ıün ve uatta Satınalan Komisyonuna milraca.t-

ı,._ 
""' "ltuı Komutanhtı Satınalma K•ml•r•nuntlan 
~~ t~cia yazılı soba malzemesi 31.10.941 güııü saat 10.30 da pı
' 1 •hale edilecektir. Tutarı 12213 lira 60 kuruı teminatı 1132 
ttı kuruıtur. Şartnamesi her fÜn İl pnü komisyonda rirülebilir. 
"ti 'Jrı ınüteahbitlere de ihale edilebilir. iıteldilerin ~ati teminat

' ıııuayyon ıün ve saat•e Fındıkhda komisyona ırelmeleri. 
Adet Cinsi 

5623 ıoba ' borusu 
1337 soba diraefi 

25 tiıt dirsek 
329 seba tahtası 
331 kürek 
361 soba maşası 
80 boru şapkası 
42 orta boy manıal 

,• 
i' 2SJ adet büyük ve 135 adet küçük dökme ıoba 31. 10. 941 
~ ı"•t 14 de pu•rlıkla ihale edilecektir. Tutarı 10ı76 lira olup 

llQı ' 
ş. •natı 1526 lira 40 kuruıtur. 

' ttnıınui her İf ırüni1 .komisyonda ıörülebilir. lsteldilerin l.elli 
"e l l · 1••tte Fınd\klıda satın alma komııyonuna ıe mc erı. 

t~ak, Zahire, Et, Sebze v. s. --- l 
,~ 1 

-.ı,•de Yedek &ubar Okulunda Askeri Satınalma i 
~ Koml•ronundan ; 1 
~191 ton kuru ota çık eksiltme ile münakasaya konmuştur. Ü· ; 
~her kiloıunun muhammen bedeli 5 kuruş 50 santimdir. Evsaf ,. 
~Uıj şartlar komisyonda fÖrülebilir. 

'() eaj U.11.941 perşembe günü ıaat 14 do Harbiyede Yeclek Su- 1 
()kutunda a'keri ıatınalma komisyonunda yapılacak.tar. 
6 111n ihaitsi toptan yapılacatı ıribi 6228 ve 8052 ve 5911 ton ıri· 

'ljç kıaıından her hanıi birine talip olanlara da ihalesi yapılacaktır. ı 
~.~'İn alacakları her banri bir miktar üzerinden temioatlarile ko-

1
ı 

1 ınuracaatları. 
,, 

\ ' l<.apalı sarf usulile 14.10.941 ıilnil ihalesi yapılan 500 ton un· 1 

\ı:'l•rna im~line. tek~if olunan fiat pa_halı a-örül~.üiünden ayni i 
'91 ltlakarna ımalıyeıı tekrar açık oksıltme ıle munakuaya koo- f 
\1 ~~· Beher kilosunun muhammen_ b~de~i . imaliyesi 10 kuruıtur. Ev- f 
~ h~IUıi şartlar komisyonda fOrulebıhr. . 1 

\~it e.•ı 14. l 1.941 cuma 2~nü saat 14 d~ komısyonda yapılacaktır. j 
•ın ltwinatlarile Harbıy,de Yedek .Subay Okulunda askeri la· 

1 ko111iıyonuna müracaatları. 

~t ~-~ A•k•rl S•tın Alma K•ml~ron.undan : . 
\,t ltı, ıcin beher kiloıuna 25 kııruı tahmın edılen 17 bın kile 
~ •çık eksiltmeye kenaıuılur. 

1 "lihııtıınen bedeli 4250 lira olup ilk temıoııah .'.H~ lir adar. E.vıaf 
ı~ıı.ıneıi sahn alma komisyonunda her ıün jlirUlebilir. 

\,t1'•i 27.10.941 pazarteıi rilnil Hat 14,30 da Yanda ıabn alwa 

lat 
11tııın.t1 yapılacaktır. \ b~ lıler belli filn ve saatte leminatlariyle bırlikte komiıyon•a 

1 lllunırıaları liumdır. 
1 

~llİı ınerkezi için beher kilosuna 25 kuruı tahmin edilen 15 bin 
~ ulgur açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 3750 
~~ llp ille teminata 2b2 liradır. 
~,'af ~. şartnamesi sahnalma komiıyonuoda herrlin ıörülebilir. 
'iı~thtı 27.10.!141 pazartesi rünü saat 16 da Vaada satınalma 
lıt~~~Unda yaplacakhr. . . . . . 

\ ~ ıler belli (Ün ve saatte temınatlarıle bırlıkte ltoınıııyonda 
luunırıaları lizımdır. 

,. 
; Ptterku için beher kiloıuna 120 kuruı fahmiıı edilen 5000 kilo 

1,,:2' kapalı zarfla eksiltmeye konu..oıtur. Muhammen b.deli 6 
'to 0 lup ilk teminatı 450 liradır. Evsaf ve şartnamesi 1atınalma 

\. ~-ıt".Uııda her ıün ıörülebilir. 
111,ll ' 1 '28.10.941 salı rünü saat 16 da Yanda satın alma ko. da 
\;1 '~•ır, lst~ltliler belll ıün ve saattau bir saat evvel teklif mek· 

111 koıııiıyona vermeleı i lazımdır. 
,. 
\~0 ~'ciı aıerkesi ıçın beher kilosuoa 25 kur Uf tahmin edilen 
~llh buııur açık oluiltmtye konmuştur. 
t~,,~trınıen b,deli 2500 lir.• olup ilk temin.ah 188 lira~ı~. . . 
ı~, .''e hususi şutname11 sahnalma komısyonunda rorülebıhr. 
lı-ıı,~t:ıı 27.l0.94l paxarteıi ıünü 1aat 15.30 da Vanda aahnalma 

laıe~~uncıa yapılacaktır. 
t b,

1 
•ler belli rün vo aaaUe teminatlarilo birlikte komisyoncla 
•rın.aları Jizundır. 

Taliplerin teklif edecekleri fiat üzerinden kati teminatlarile birlık· 
te ıabnalma komisyonuna ıoüracaatları. 

Cinsi Miktarı 
Ispanak 750 
Lahana 7SO 
Kereviz 756 
Kırmız.ı domatea 500 
K~rnıbahar 400 
Ebeıüaıeci 400 
Pau 400 
Meyvelik ,ıma 158 
Meyvelik armut 150 
Kompostoluk elma 400 
Kompoıtoluk armut 40Q 

Kompostoluk ayva 400 
Taae Ozüm 400 
Karpuz SOO 
Kavan 250 
Limon 750 adet 

• • • Aşafıda cins ve miktaıları yazılı & kalem sebıl) ve m~yve 
satın alınacaktır. Paıarlıtı 27.lQ.941 pa'ıartesi rünü saat 16 dadır. 

Taliplerin teklif edecekleri fiat ilzeriodon kati temiuatlarile birlik
te Lv. imirliti sahoalma komlsyonuna müracaatları. 

Cinsi Miktarı 

Ispanak 11700 
Prasa 20700 
Lahana 12800 
Elma (komp•ıtoluk) 2250 
Ayva > 2200 
Hav uf 250 
Karnılıtahar 250 
Kereviz 250 
Prata 750 

Mani•• Maarif MUdUrlUIUnden : 
Manisa orta ekul pansyonu 1941 yılı 'l. ci te,rin lıtqlanfıcıodan 

1942 mayii ıonuna kadar yetli aylık ihtiyaçları olan eioı ve muv.ık
kat teminatlara qafıda yazılı yiyecekler 16.10.941 cuma rününden 
itibaren 15 filn müddetle açık ekailtmeye konulmuıtur. 

ihale 1.11.941 cumarteıi ıiinil ıaat 10 da orta okul blnuında te
şekkül edecek komisyonda yapılaeaktır. 

Şartname orta okuldan temin edilecektir. 
İsteklilerin muvakkat teminatları ve ticaret edas1 vt1ilı:alarile ko-

misyona müracaatları ilin olunur. 
En çok En az Mua. b. Tutarı Muv. tem. 

Cinai kilo kilo L. kr. sa. lira kr. lira kr. 

Tek tip ekmek 15000 1200 12 25 1837 50 138 -
Erkek koyun eti 4000 3500 60 - 2400 - 180 
Dana eti 1000 · 800 35 350 26 25 
Urfa yatı llirinci 1000 300 l 80 1800 135 
Zeytin yatı ~00 400 65 3l5 2-4 38 
Tosya pirirıci birinci 1500 1200 )0 7~0 56 25 
lnce ı~ker 1!>00 1300 48 720 54 -
Teneke peyniri 600 500 60 360 27 

Pnt&tea 1500 1300 10 150 11 25 

Kuru fasulya Simav 700 500 '.l2 50 1S7 50 11 81 
Kibar sabunu 500 "400 49 24) 18 38 

Bahkealr A•ket Satnalma Komlaronundan: 

Beher kiloıuoa 25 kuı-uş fıal tahıııin tdılerı 40 ıon yo2urt kapalı 
zarf uıulile eksiltmeye çıkarılmııtır. 

Eluiltmesi 7.11.9'11 cuma riinü ıaat 16 da Bahke1ir aakeri saha 
komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat ttminat 750 liradur. 
Euaf "e şartlarını 2ömıek isli yenler lıerıün kouıisyonumuzJa KÖ· 

rebilirler. 

Taliplerin teminatlarile tek.lif mektuplarını ihale ıaatinden bir sa
at evvel yani 7.11.941 cuma ıilnll ıaat 15 ıe kadar komisyona malt· 
buıı: mrkabilinde vermeleri ıarttır. 

Bu uatton sonra mektup kabul eJilaıez. 

• • • Beher kilo.una 50 kurut fi at tahmin edilen 20 ton pirinç pa
zıırlık ıuretile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Pazarlıt1 1.11.941 cumartesi rünü ıaat 10.30 da Balıkesir aahnal-

ma komlıyonuntia yapılacaktır. 

Kati teminat 1500 liradır. 

Evsaf ve ı.rtlarını ıörmek iıtiyenler herrün ve taliplerin muay

yen saatte temioatlarile birlikte komisyonda haıı:ır bulunmaları 

Muhammt.D Muvakkat 

* Mikıarı fi atı teminatı • * 
Cinıi kilo Kr. San. Lr. Kr. 
Pirinç 7500 50 00 281 25 
Kuru fuulye 5000 ı4 00 90 00 
Nohut 2900 13 00 29 00 
Mercimek 1600 25 00 30 00 
Patatea 6400 14 00 67 28 
Sotao 2600 7 50 14 75 
Toı: ıeka 2150 -15 00 go 00 

Çay 8) &00 00 51 00 

Yukarıda cinı, miktar ve muhammen fiatlerı yazılı sekiz kalem er· 

z.ak kapalı ı.aı f uıulile ebiltmeyo çıkarılmııtır. 

Eksiltmesi 4.11.941 ıatı rünü saat 15,30 ela Balıkesir As. satın· 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
Nilmune evaaf ve şartları her rün komısyonumuzda ıörlllelıtilir. 

Sekiıı: kalem eruk bir talibe ihale edilecefi ribi ayrı ayrı taliple

re de ihale edilebilir. 
Taliplerin hiıı:alarında yuıh teminatlarile teklif mektuplarınını ka

,ııııaun 2, 3 ilnoil maddeainde yasılı naailde ltirlikte makbu mukabili 

eksiltme saatinden bir saat evvel yani 4. 11.941 sah filnll saat 14,30 
• kadar komisyonumuza vermeleri şarttır. 

Bu saatten sonra mektup kabul edilmez. 

Etlikte V •tetlner B•kterlyeloJI ve Serelejl 
MUesse•e•I DlrekHirlUIUntl•n : 

Müessesemizde mevcut tecrübe hayvanları için 20000 kile llayna 
pan••trı açık eksiltmeye k•nulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 1400 liradır. 
Muvaldcat teminatı 105 lira olup 8anka melttubu veya vezne mı· 

kburaı ve haaine tahvili ve bono teminat olarak alınır. 

İhale 7.11.941 cuma rünil ıaat 15 teair. Şartnamesi atleuese .ti 
rektörlüfiiaden bedelsiz alarak verilir. 2490 sayılı kanun.ta yazılı ıart
ları haiz olan isteklilerin muayyen elan flln ve saatte Ziraat V•kil•ti 

muhasebe m(iclür:ütilnde toplanacak olao satın alma lu~aiıyeouD& ıal-
racaatları. 

(DEVAMI DôRDONCO SAYFADA) 

( Emllk Alım Satım İşlerl ) 

"--------Cinsi Kıymeti Teminatı Mevkii Miiraeaat 
Yeri 

Tarib 

--- --- --- ---------- ---- -----
Dükkan 420.- -

14 m mu· 
rabbaı 

Ka21r evia 508.- > 

· 1/4 hissesi 
82 m mü-
rabltaı 

Kl~ir o~a 800.- • 
23 m mu· 
rabbaı 

Beyazıt Çarşı mah. Bil- Emlik 6.11.41 10 
yük Çarıı Kavaflar ıo. ve Eytam 
eski yeni 37 kapı, acia Bankuı 

2755, pafta 6, panel 4 
numaralı. 

Beyoğlu Kocatepe mah. • 6.11.41 10 
Ferediye cadd. eski 95, 
yeni 113, taj 113, ada 513 
pafta 46, panel 51 No. h. 
Eminöwü Tahtakale mab. • ,,11,.u 1G 
Balkapanı han birinci kat-
ta 28 m'.2 murab., pafta 125 
ada ~85 kapı 15 numaralı 
oda ile ikinc:i katta 1' 
kapı numaralı. 

Odalı kiiir 412.
dükkinın 

• Eminönü Ali Çelebi mah. • 6.11.41 10 

146205/ 
1477440 his-
ıesi 

4 OY 1/4 his· 759.
ıeıİ 

Bahçeli all· 469.-
şap evin 
7/40 hiuesi 

Limon iskelesi cadd. oıki 
66, yeni 35 kapı ada 447 
pafta 69, parnl 13 nama· 
ralı. 

Fatih Mirabor llyas mab. 
Eski Cami Şerif yeni Ali 

efendi so, eski 17 müker
rer, 17 mük.t 17 mük. 
yeni l, 3, 5, 17 numaralı 
132.16 m. murab. 

• Kadıköy Osmanata mah. 
Bahariye cadd. ve Ali 
Suavi so. eıki 3 mükerrer 
yeni 1. tai 1/1, ada 44, 
pafta 12, parsel 4 nuaa-

rah. 

6.11.•ı n 

• 6.11.41 ıs 

DEVLET DEMiRYOll~Rt ·vE LİMANLARI 
' 15L[T:~: c~;~~l ~ .. ~ ~!:T~~iLUuUrlDEN 

------

Mulummen bedeli 8800 lira olıın muhtelif tipte 8250 adet Lamba 
Makinesi (12.11.941) Çarşamba rünü saat (15.30) on bet buçukta 
Haydarpıqad:l Gar binası dahilindeki komiııyon tarafından kapalı aarf 
usulilo uhn alınacakıır. 

Su iıe rirmek istiyenlerin (660} liralık muvakkat teminat, kaou· 
nun tayin ettiti vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayoı ıin 

saat ( l4,30) on dört otuza kadar Koıahyon Reislitine ver•eleri ti· 
ı:ımdır. 

Bu i~e ;ıit ıartnaıuoler K1>roisyu11Jan p.raaız olarak dafıhlmak· 
tadır. (9309) 2-4 

T. C ·~ -

:ZiRAAT·· 
@3AN~ASJ - · 

.. 
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Tableau 

Objet de l'adjudloatlon 

Synoptique des 

Modo 
d'adjudicat. 

Adjudications au Rabaia 

Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 

Prlx Caution. Lieux d'adjudication et du 
estimatif provisoire Ca™er des Charıes 

Conatructlona-R6paration-Trav. Publlcs·Mat6rlel de Construcllon·Cartographle 

Jours Heures 

oıe pierres sur route Kıldıareli - Vize Publique 982 65 73 73 Vilayet Kırklareli 4-11·41 16 -
R~par. bôpital rerional • 824 03 61 87 > 4-11·41 15 -
Reparation batisse justice et maiaou penale i Unye Gre a gr~ 1253 91 Dir. Trav. Pub. Ordu 1 ı:aeis a partir du 6-10-41 

> konak rouvernemantal Gölltöy > 2533 37 ı .. > > 1 moiı a partir du 1·10-41 
• poot sur route Manisa - Akhisar Publique 3356 59 2.51 75 Vilayet Manisa 27-10-41 12 

Conıtr. fosse ıeptique et cheminee ecole Latfi Kır· > 1076 14 81 72 ;> 27-10-41 11 -
dar a Turrutlu 

C•n•tr. chıussee aur route Manisa • Turrutlu 

Combustlble • Carburant • Hullea 
Bois. 340 t. 

• 50 t. 

Pr o v 1 • 1 o n • 

Pain pour 18 mois 
Pain type unique: 15 t. 
Viade de me>uton: 4 t. 
Viande de veau: 1 t. 
Beurre d'Urfa: 9 t. 
Huile d'olives: 500 it, 
Riz de T •ıya: 1.5 t. 
Sucre fin: 1.5 t. 
F roma re blanc: 600 k. 
Pomme do terre: 1.5 t. 
Haricots secı: 700 k. 
Saven: 500 it. 
Poi-claicbe: '.LO t. 
Haricetı secı: 15 t. 
Ble cenoaase: 17 t. 
Ble concasae 15 t. 
Ble concase: 10 l. 
Beurre: 5 t. 
Riı: 7.5 t. 
Haricota ceeı: 5 t. 
Poiı·chiche: 2.9 t. 
l..intilles: 1.6 t. 
Pomme de terre: 
Oiınonı: 2.6 t. 
Suoreı: 2150 it. 
The: i5 k. 
Riz: ~o t. 
y orhourt: 40 t~ 

.4 t. 

Beurre fondu: 1.2 t .. 
Viande ae moutoo: 5 t .. 
Lait: 13.5 t. 
Sucre carre: 2 t. 
Ri:ı do T oıya: 3 t. 
Blc cencaıse: 5 t. 
Rabia sec: 300 k. 
Poi-chiche: 600 k. 
Hıricotı seca: 1 tw 
Pain: 21 t. 
Viande de boeuf:" 6750 k .. 
Paille: 90 t. 

> , 
Cre a rre 

> 

Gre a rre 
Publique 

• 
> 

> 

) 

.. 
> 

> 

• 

" 
Pli cacb. 

Pli cach. 

" 
" 

) 

• 
Gre a ıre 
Pli cach. 
Publique 

) 

• 
) 

" 
• 
> 
) 

> 

• 
Gre a ııre 

lt 

5100 -

12023 ô4 
1837 50 
2400 -

350 -
1800 -

325 -
750 -
720 -
360-
150 -
157 50 
245 -

le le. O 13 50 
le k O 18 50 

4250 -
3720 -
2500 -
6000 -

le it O 50 
le k O 24 
le k O 13 
le k O 25 
le k O 14 
le k O 07 50 
le k O 49 
lo k lS -
le k O 50 
le k O 25 
le k 1 60 
le it O 33 
le k O 14 
le k O 52 
le k O 45 
le k O 15 
le k O 30 
le k O 09 
le k O 17 
le it O 09 75 

326 - > 

382 50 Com. Ach. Milit. Milas 
Com. Ach. Milit. Bakırköy 

Procureur Gfo. Maoiıa 
138 - Oir. lnjtr. Pub. Manisa 
180 - > 

26 25 
135 -

2-{ 38 
56 25 
54 -
27 -
11 25 
11 81 
18 3~ 

203 -
209 -
319 -
282 -
188 -

> 

• 
.. 

• 
Com. Ach. Milit. Van 

• 
' 

450 -- > 

281 25 Com. Acb. Milit. Balıkesir 
90 - > 

29 -
30 -
63 20 
14 75 
80 -
51 -

1500 -
750 -
144 -
163 -
141 65 

78 -
101 -

29 38 
6 75 
4 os 

12 75 
153 56 

• 
• 

) 

:t 

• 

> 

• 
Viliyet Çtuum 

> 

• 
" 
> 

> 

• 
.. 

• 
Com. Ach. Milit. Çorlu 

• 

27-10-41 11 30 

~·11·41 ıs -
27-10-41 15 -

7-11-41 15 -
1-11-41 io -
1-11-41 10 -
1-11-41 10 -
1-11-41 10 -
1-1 ı-41 
1-11-41 
1-11-41 
1-11-41 
t-11-41 
1-11-41 
1·11-41 

28-10-41 
28-10-41 
27-10-41 
27-10-41 
27-10·31 
28-10-41 

4-11·41 
4-11-41 
4-11-41 
4-11-41 
4-11-41 
4-11-41 
4-11-41 
4·11·41 
1-11-41 
7-11-41. 

31-10·41 
31-10·41 
31·10·4 l 
31-10-41 
31-10-41 
31-10-41 
31-10:.41 
31-10-41 

10 -
l0-
10 -
10 -
10 -
1t) -

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

16 -
15 30 
15 30 
15 30 
15 30 
15 30 
15 30 
15 30 
15 30 
10 30 
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

31-10-41 15 -
31-10.41 15 - , 

4-11-41 16 _, 

Muhammen betieli 2775 lira olup ilk teminatı 109 liradır· El 
ve şartnamesi satın alma komisyonunda ber ıün görülebilir. lb• Jı 
28.19.941 salı 2'llnü uat 15,'~0 dıı Yanda satın alrna koaıi•Yoııor. 
ya ılaczıktır, dJ 

lıteklilen belli g-ün ve saatte teıninatlarile birlıkto k,oıis1°' 
hazır bulunmaları li.zımdır. 

Çorum D•lmt EncUmenlnden: 
Aı1 Çotu Teminat Muham. b. 
kilo kilo lira kr. lira kr. Cinsi 

1100 llOO 144 - 1 60 erinıuiş sade ya2'• 
5000 5000 163 - 33 koyun eti 

12SOO 13500 141 65 14 $Ü~ 

1800 2000 78 - 52 keıme şeker 
2500 3000 101 - 45 Tosya pirinci 
3000 5000 29 38 15 bulgur 

100 ton 120 ton 135 - b - çeltek maden köıniir8 
300 300 6 75 30 kuru üıilm 
600 600 4 05 9 nohut 
800 1000 12 75 17 kuru fasulya 

19080 21000 1::>3 56 9, 75 tek tip ekmek 'il' 
1.10.941 tarihindan ıtıbırftfl yerıidJn lv lİi l mu u.,tıa a•;ı" .,. ıı o· 

meye konulan Memleket tiutanesinio 9H mali yılı ihtıy4cıııd•11 ~ 
karıda cinı, miktar ve mııhammen bedelleri yazılı erzak \'C le"1

'
1 

dl 
aa talip çıkmadıt•ndan Birirıcıteşrin31 inci Cuına ıuoti saııt ıS 111' 

ihal~leri y.ıpılmak ü_zı!re açık eksıltm!! müddeti on gün u:ı:atılO'~jf' 
Tahp olanların temınat mikbuzl:ırıle tayi .ı edılca ~un ve s:ıatl0 

mi Eocümenine müracaatları ilaa olunur. • 

1210 A•keıri Pottta Saun Alma Komisyenund' 11: rıtl 
1210 aslcori posta ihtiyacı icin aşatıda yazılı yiyecek ıoadJelt~ ı 

ihtiyaç oldıırundan talip olanların 3.11.941 2 unü ' pey akçeler• 
1210 askeri potta satın lllmll komisyonuna müracaatları. 

Cinsi 
Samac 
Kuru üzüm 
Kuru sofan 
Kırmm biber 
Patates 

Miktan Miktıırt 

kilo Cinsi Jı::ilo 

40000 Ot 40000 lir' 
t>OOO liralık 8eyar. peynir ıooO , 
1300 > Salça 900 
300 • Zeytin tanesi 2suG 

1500 ~ 

MÜ ZAYED LE~ 
Çorum Orman çevJrge MUdiJrlUğznden: 2# 

Urlu armanının demirci dere mevkiiode satıhta çıkarıtarı ıı 'f 
kental meşe odununa 15-10-4 l taribıne alıcı zuhur etmedi~irıde 
ay geri bırakılroııjht. 

Satış pazarlıkla yapılacaktır. 

Beher ktntalın muhammen bed .. li 20 k11ru4tur. 
llk teminat 3.S liradır. e'~ 
.ste~liier 17·1 l-941 tarihine kadar her gün Çorum orıııall ~ oı' 

M- " ,,,- d - k' 'l k . . ıl• udurluliun e muteşe ı<:ı "mıııyona tıcaret odası vesikaları 

tikte (Bu ve!lika k3ylülerden istenmez) ınür.=ıcnat etıncıeri. 

Menemen baledlye rlyas tinden: 1 1 
içme suyu tesieatından artan muh:elıf ebadda 6612 1tilo 111

.: ~ 
çelik borunun artırması 27 .10.94i p zcrtesi günü saat 15 to talı 
miştir. Şartnameıi muhasebeden alınabılir. 

Foin: 150 t •. 
Macarooia: 30 t. 
Vermicellc: 28. t •. 
Viande de boeufı 165 t. 
Qeurre 

> 

:l025 -
8:l50 -

12900 -
10500 -

:t 

Com. Ach. Milit. Gelibolu 

4-11-41 ıs 30 i 
4.11·41 l5 - , inhisarlar Şarap Fabrikaaı MUdiJrlUOU"d6 ":·" 
6-11-41 14 30 .. ~.;. 

Oiroonı: l O t. 
Bcurre: 3 t. 
Fromar• blanc: 2 t. 
Pomme de terre: 40 t: . 
Poivre rouıeı: 3 t. 
Sauco: 5 t •. 

Oiroenı: 40 t • • 
Paılle: 150 t . . 

Peis-chiell•: f20" t .. 

Viaode .le boeuf: 35 t .. 

Haricots secs: 1000 t. 

Lentilleı vertes: 600 f. {.aj) 
Poıı-chicbe: 100 t. (ai) 

\0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

.. 
• 

) 

Gre i rre 
" 
• 
> 

• 

Pli cach. 

• 
• 

) 

5000 -

22800 -
15750 -

le k O 17 50 

3510 -

195 -
660 -
135 -
345 -
4,0 -

1710 -
1181 25 

13750 -

8450 -
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Bayraklıdaki arazimiz dahilinde bulunan 227 ağaç zeytio 1" 1v 
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lO _ lü 3 ikinci T~~rin 941 Pazartesi günü saal 14 de açık arttır: 61' 
~-ll·-!l 14 JJ • satılacaktır. isteklilerin mezkür günde Şehitlerdeki (füki A'/d 
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_ ra Fabrikasında) Fabrik.rnıız Müdürlüğüne müracaatları. 

27-10-41 14 - ; 
27-10-41 11 -
27-10·41 14 - , 
27-10-41 11 30 
27-10-41 14 jO 
27-10-41 15 -
3·11·41 11 - ~ 

f 

' 4-11·41 15 - ' 
3·11·41 16 -
4-11·41 13 -

4-11-41 11 -
3-11-41 10 -

D. O. Yollar1 8 el işıl)tme MUdUrjUOUrtdB~, 1ı 
İdaremizin Alsancak merkez anbuuıda bulunan (529,75) ıır 7. l 

hammen bedelli (678) parça muhtelif eşya açık arttırma ııed' ~o 
941 Cumartesi günü eaat 10 da Alsancakta merkez anbar1" 

miıyonumuzca ıatılacaktır. (Jıl 
lsleklilerin muayyen vakitte (39,73) lirahk muvakkat t;,~v 

makbuzlarile mahallinde teşekkül edecek Komisyena ıelıı>e 
ımdır. Şartnamesi .şletme kaleminde a-örülebilir. 

Ktrklarell Daimi EncUmenlnden: dt~·,t 
Nafia daıresine ait 6J lıra muhammrn bedelle hurda ~ ,. 

4.1 l.941 tarihine rastlayan Salı gunü saat 17 de ihale edilı:ııt 
satılıra çık..ırılmıştır. ~ -
Talip olanların °'o 7,5 teminat akçesile beraber Daimi Encür.t'

011 

racaatları ilan olunur. 

Van A•kerl atm Alma Komisyonundan: 
Muradiye merkezi için üeber kiloıuna 13 kuruş 50 santim tahmin 

edilen 20,0lO kilo Nohut açık ekıiltmeye konulmu~tur. Muhammen 
t.:edeli 2700 lira olup ilk teminatı 203 liradır. Evnf ve ~artnımoıj 

aatın alma komisyonunda her ıün ıirillebibir. ihalesi 28.10.941 Salı· 
rünü saat l~ de Vaoda salı günü aaat 15 de aahn alma komiıyonun· 
da yapılabaktır. ldeklilerin belli ıün ve saatte teminatlarile blrlıkte 
Saho alma komiuonunda hazır bulunmaları lazımdır. 

•"*• Çaldıran Merktzi için ~her kilosuna 18 kuru4 50 uotim 
tahmin edilen 15,ElOO kılo kuru fasulye açık e~iltmeye koumu~ıur. 

lmtiyaz Sahibi ve Yazı hleri Direktörü: lSMAlL GlRl'f 

Ra .. ldıtı verı "llU "ketıra at 


