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Belediye odun getirip ucuza 
satacak 

Belediye Rei&liği son günlerde 
:duncuların şehremize az miktar
L' odun getirdiklerini göıerek 
~Cnd' • , ısı bol odun getirtmek ıoak-
·~ıe icabedeu tedbirleri almıştır. 

111 
clediye lktisat Müdürlüğü mc

ı\ llriarından üç kişi Kandıra ve 

Q ha ha alisine gönderilmiştir. 
1

11
nlar mübayaa için oralarda 

'Pta ~ ncılaıdaıı ziyade cfoğ'rudan 

ı,;~ı.ıya kiylülerle temu edecek
lld clır. Diğ-er taraftan şehrimize 
~~n g-etirtilip ucuza satılması 
tı 118Unda memurin kooperatifi
ıı;: tavzif edileceği aolaşılınaltta
I · l<ooperatıf şehrimizin mnhtt· 

~ k seıntleriııJe depolar açarak 
11 Ucur.a odun salacaktır. 

~ Tohumluk işi 
UkGrnet bu lşlo ciddi 

&urette meşgul 
!\ olmaktadır 

li lltııkyadan bildiriliyor : 
~ lltay çiftçilerine tevzi edilmek 
t~ ·ı · 
5 
vı ayet emrine tahsis olu-

'4h· 200 ton tohumluk. bug-dayın 
ltı~~ bir kuruı lıkenderuna 
\~1

1' \'e mütebakisi nin de fel
aıı.' Olduğu Ö2°renilmiştir. 
t 11.>humluluğun hakiki ihtiya

ıı :te .;ıftçıler e tevzı işi bizzat 
~'t 'ı larafıııdan kontrol edil
~ 'd' 

1 ır. Bu suretle her türlü 
~eltıel yolsuzlu~un önüne ge· 
): \te her şeyden Önce hakiki 

1 ç &ah· ı · · b' · " ~ ~ I ıp erının tes ıtı nıum-

tr1~11!1tnıştır. Valimizin, çiftçt 
1 ı111de karşı da gösterdikleri bu 
\,

11 
t \tf! lüzuoılu al.ika bılhas,a 
lırıiy t ' . 1 e ı mucıp o muştur. 

~ EKlM VA2iYE.Tl 
ı --,ları fi . • . b " o m ı;aıt gıtmesı se ~-

~k~kiııı işleri normal ıey
~, 

4
1P etmektedir. Geçen haf

'rııı 1111 Yıağaıı yı.2°Ulur çıf ıçiyi 
'lı,ıı 11 etınit ve ekim işleri 

141tlır. 

tyToprak tevzii: 
\ ~ ckaleti, zirai ıslahat ka· 
tl~tnile bir kanun layihası 
litl ~lttadır. 

il trdtııberi büyük faaliyet 
erclc - . 

\1ı uz.erınde çalışılmakta 
tle l>rak te\•zii davası bu ka

">~-ıı ~'tıiden ele alto maktadır. 
lıı b 1 q~t aş ıca e~aslarını top· 

ttllı 1~11lıına dair hükümler teş
l . 'ııtt .l 
~t, '"'ır. Hazırlanmakta o· 

l11t1!1
ha ile memleketimizde 

~ltı Ü~raştığı halde arazisi 
\ hın veya yeımıyen kim· 
1-ı~tbubacirlere, çif çılik yap· 

~ tı 'rılere toprak verilerek 
~'ı> llılılk liabibi kılmak ıaye
lııı t~ılrnektedir. Layihanın, 
'trt ı.ı içtima devresinde 
'dıı~ ~e kabul edıleceği lai.ı

eııtted· 
ır. 

iplik f1' -ti "k ı· 
iıı·i .a arı yu se ıyor 

3s 1. k fıatıannın kilo ba
\ ~~ta nisbetinde bir yült
~ l~dedilıniştir. Filhakika 

1~ ıiirı._ 1.3 lira olan bir kilo 
')- k kılosu :r.on 2ünll'lrde 
q•b, ;dar satılmıştır. Fıat-

1'<11 • Yükseluıesiııden kor· 
r • 

Senede 500 kilo altın, on 

iki buçuk ton gümüş 

çıkaracağız 
Maden Arama idaresi Bul

gar dağındaki altın ve gümüş 

kaynakları hakkında tetkikleri· 
ni bitirmiş, bu kaynakların sü
rekli ve işletmeğe salih oldutu 
neticesil1e varmıştır. 

lş, işletme ufhuına kouul
ıuak üzere Eti Banka devr~dil
miştir. 

Yapılan tetkiklere göre Bul
gar dağından senede ele geçe
cek saf altının asgari wlktarı 

s~o kilogramdır. Bununla sek
sen hin küıür Türk altını yapı
labilir ki buiünkü kıymeti iki 
milyon liradır. Ayrıca her ıene 
on iki bin beş yüz kile saf iÜ· 
miiş ihraç edilecektir. 

Yalııız şurası var ki, yurdu. 
muzun altın ve gümüşüne der

hal ka vu~amıyacağ'ız. Bir 
takım tesisatın hariçten gelme
ıi lazımdır ki, şimdilik buna im
kan yektur. 

Hopa civ».rındaki Morgu madeni 
de aynı ıeb~ple derhal işletilme 

ıafhasına giremiyor. Yokıa bu 
maden hakkındaki tetkikler de 
Maden Arama laaresince tamam
lanmış ve icap eden raporla iş 

Eti Banka devredilmiştir. Varı· 
lan neticelere göre Morgu made
ni, bütün dünyanın sayılı maden· 

!erinden sayılan Ergani madeni
ne mü.avi bir zcnsrinliktedir. 

Balık işi 

Bu mevsimde bol miklarda tu~ 
tulan btilıkların bu.uuzluk yüzün· 
den muhafazasına imkan olmadığı 
içıu denize uökülmesi alakac.1 . .u 
makamların nazarı oikk,tini cal

betmişlir. Bundan dolcıyı görülen 
lüzum üzerine balık i~i, satışı ve 
mulı;.,fa:thı işlerinin taıı:ı.imiue ka
rar V"rilmiştir. Bilhassa kı'S ayla
ı ıııda et f ıaıleri fırlayacağı .zuınaıı 

bol bahğ:ı ihtiy4ç olacaktır. Hal
buki balıkçılar kendilerine bol 
miktarda buz verilmedikçe, deni
ze dökmektense, haftada bir iki 
ıün balığa cıkmak kararındadırlar. 

Belediye balıkçılara buz temh 
edecek ve ayui zamanda satışları 
da kontrol edecektir. Toptan çifti 
30 kuruşa satılan beşer kilo a
ğırhğında bir çift toriğin pera
kende kilo.:.u 25-30 kuruşa satıl

m .. kta, bu suretle adedeıı 30 ku
rutluk bir çıft toriğin fiati 250 
kuruşa ielmekteair. Bu ihtikarın 

önüne geçildiği taktirde halkın 
balıl'ı ete tercih edebileceği an
laşılıyor. 

Buz temin ve satışlar da bu 
şekilde tanzim edildikten sonra 
balıkcıların balık avına çıkmama• 

!arına bir mini kalmıyacak ve 
balık işi de böylece yoluna ıir· 
miş olacaktir. liüıün bu meselele· 
rin halli için hemen yarın faali
yete lı?eçilccej}'İ öğrenilmiştir. 

80 bir, çift torik tutuludu 
Halka bugUn bedava 

balık dağıtılacak • 

iataı,bul bahkçd•n diin 86 bi• 1 

Gebze Ask. SAK 
Meşe odunu 1917 
Kuru ot 1917 

çift torik balığı tutmuşlardır. 
Bunlardan 30 bini harice ve tuz
layıcılara satılmııtır. 

20 bin çift lstanbul piya aııı
ııa verilmiştir. 

Geriye kalan balıkların denize 
dökülmemesi için balıkçılar bun· 
ları hayır mÜeHeıelerine, aıke

ri mekteplere, leyli mekteplere, 
Darüşşafakaya ve Darülacezeye 
vermişlerdir. 

Geriye kalan balıklu da ls
tanbulun muhtaç fakir ailelerine 
paratız verilecektir. 
· Bu sabahtan itibaren polisten 
bir fakrihal kii~ıdı getiren her
kese parasız: olarak torik dağı· 

tılacaktır. 

Yünlü kumaş satışı arı 
SUmer Bank Vasıhuıle 
Tek E.lden yapılacak 
fıcaret Vekıiletinin daveti üze

rine m~mlekette y;jnlü imal eden 
butürı fabrikııtorler Ankaraya git· 
mışlerdir. Huku met yerli ıınal e· 
den bütün yünlü kumaşları Sü
merbankın emri altına alaı ak bu 

bankanın teşkilatı ile sathrılma
sını bugıinkti ihtiyaçlara uygun 
~örmektedir ve fabrikatörler in 
daveti de bu mevzula alakadar
dır. Fabrikaların bütün i nıalatı 

toptan fiyatla .Sümerbank tara
fından satın alınacak ve muay
yen bir kar rıisbeti ilave edılen~k 
perakende olarak yerli mallar p:ı

zarlarıle dı~e r mağazalarda halka 

sattırılacakıır. Bu suretle kumaş 
ihtik~rı önlenect'ğ'İ gibi gizli ku
maş satıluı;uının da inüne ~eçi
lecektir. Y etli kuına~L.uın mali
yeti Vekaletçe ınaluuı olduğ ıııı
dan, ıoeıısucat fabrikalarımn yük
sek fıyat göstermelerine imkan 
görülmemektedir. A_yni zamanda 
kumaş tacirlerinin hesabına fab
rikaların kumaş yapmalarma ni

hayet verilmiş olacaklar. Vekalet 
1 

pamuklu meusucat için de ayni 
düşünce ile hareket edilmesini 
muvafık görmektedir. Yünlü ve 
pamukluların Sümerbak tarafından 
kolayhlcla satılabilmesini temin 
içın yerli mallar pazaı !arının her 
vilayet merke:.ı:iode ve mühim 
kazalarda şubeler açılman zaruri 
görülmektedir. 

Ticaret ~anlaşmalarından 
sonra piyasamızdaki faaliyet 

Tiirk • Macar ve Türk - Al
man ticaret anlaşmalarının tetbi
kı&tı için piyasalarımızda faaliyet 
artmıştır. Macar ve Slovakyadan 
bir ticaret grupu şehrimize gel
miş ve memleketimizden müb:ıyaa 
edilecek mallarla alfıkaear olma• 
ğa başlamışlardır. 

Dig-er taraf tan meşhur bir Al· 
man deri firmasının mümessili o
lan ~.:ıht iııoinde bir Alman da 
lstanbula gelerek alikadarlarla te
mıalara batlımıştır. 

Yalova Ask. SAK 

Saltun 1931 

1 Münakalat Vekilinin beyanatı 
Evvelki gün lzmirdeıı şehri

mize gelen Münakalat Vekili 
Cevdet Keriın lncedayı, ıeya
hatı esnasında tetkikleri etra
fında şu beyanatta bulunwuş
tur. 

• - Bazı cenup ve garp vila
yetlerimiz dahilinde yaptığım 
tetkik ve teftiş seyahatinden 
Ankara ya dönerken huıusi i~
lerim ve Vekaletiıı buradaki 
müesse elel'ini gö:ı~eıı ıreçirmek 
için lstaııbula ug-radıın. 

Bilhassa Deniz yoJJarı ve li
man işleriyle meşgul olarak ö
nümüzdeki kış ~eferleri için i· 
cap eden görüşmeyi yaptım ve 
lıl:ıam gelen talimatı verdim. 
Aynı zanıanoa atelyeleri umu

mi olarak görerek elde bulunan 
işlerin süratle bitm1t1i için la-
21m ırelen talimatı verdim.• 

V.:kil dün akşamki ekspresle 
Ankara ya hareket etmiştir. 

Haber a!dıiı:nıza göre, Müna

kalat Vekaleti Antalya, Mersin 
ve Alanyctdau limon, portakal 

ve diğer nart-nciye meyvaların • 
ve bozulacak madaelerin ıürat
le istihlak pazarlarına nakli içiıı 
esaslı tedbir alma~tadır. 

Bu maksatla Akdeniz ve El'e 
denizi limanlarından nakliyat 
muayyen günlerde ve daha seri 
yapılacak, bunların trenlerle 
memleket dahiline nakilleri için 
de ayrıca üzuınlu teknik esas· 
lar teıuin edilecektir. 

Vekil, cenup ve garp vilayet
lerindeki tetkikleri esnasında 
bilhaaııa bu mevzu et~afında te• 
maslarda bulunwuş, alakadar· 
lar:ı bozulacak malların iıtihlAk 
nıahallcriııe muayyen zamaıılar
da ve en seri vesaitle sevki i
çin emir vermiştir. Bu huıusta 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita -------

Dikili Beledlre Rlr•••tlnden : 
3954 lira 19 kuruş ktşif bedelli Dikili şehri methalinde nhtam iı

tinad kirğ'ir duvar inşaatı 21.10.941 tarihindrn itibaren 20 riln mild· 
detle açık ebiltmeye çıkarılmışıır. 

Sürülecek pey akçası haddi layık görüldütü takdirde ihalesi 
11.11.941 saiı rünü saat 14 de Dikili Boletliye dairesinde yapılacak
tır. 

Talip olanların ihale bedelinin °'o 7,5 buçuk hıtarı teminah mu· 
v:ıkkata olarak ihaleden evvel Dikili Belediye aandıftaa yatırmaları 
lazımdır. 

Bu husustııkı ıar nameyi görmek iıtiyenler Berrama, lsmir, Dikili 
Belediyelerine müracaat etmeleri ilin olunur. 

Mu§I• VUlyetlnden: 
Ün beş gün müddetle ihale edilmek üzere açık eltıiltmeye ko

nulup talip çıkıuamanna binaen on güo müddeti uz.atılan Mutia -
Milis yolunun 4'.l+ SOO - 44+ 899 uncu kilometreleri arastada ve 
miıştak bey ıuevkiinde kış mevsiminde batak yaparak reçidi t:orlaı
tıran 318.l lira 52 kuruş ketif bedelli 1824 metre tuldeki kısma ya· 
p1lıtcalc şoaa inşaatıııa yine talip &uhur etmedifindea bir ay itinde 
pazarlıkla ihale edilecektir, taliplerın daimi encümene milr11oaatları 
ilan oıunur. 

• •" Ü'l be, gün müddetle ihale edilmek üzere aç•k ebiltmeye 
konu lup talip çılcmamanna bioanen on gün müddeti uatalan Mutia • 

Fethiye yolunun 801"100 - 80+ 400 üncü kilometreleri aruında yap• 
tırılmasına lüzüıu görülen 1260 lira lce4if bMlelli kaldırım iapatına 
yine talip zuhur etmedigfoden 15.10.941 taribiuden itiberen bir ay 
içinde pazarlıkla ihale edılecektir. Taliplerin V. D. Enelmeaiee mi• 
racaatları ilin olunur. 

Çorum Dalml EncUmenlnden : 
'H.9.941 ta .. ihinden itibaren açık •kıiltme milddeti 10 •i• .sahlan 

Çorum - Çerikli yolunun 79 -r 700 - 81 + 900 ünctl kilometreleri 
arasında 1600 mttre uzunluğund.:ıki şose esaslı tamiratına ba defa da 
talip çıkmadığı odan 4.10.94 l tadhınden itibaren bir ay içinde pazar
lıkla muamelesi tamamlanmak üzere açık elcıiltme müddeti uı.ahlmıı· 
tır. 

Muvakkat lemioat 338 lira 16 kuruştur, 
Bu işe ait evrak şunlardır. 
A) Ke4ifname ve ıiliilei fiat 
B) Ocak ırafiği ve mesafei vasatiye cetveli 
C) Ekıiltme şartnameıi, mukavele projesi 
D) 1-l uıtu~i şartname 
F) Bayrndırlık işleri rene! şartnamesi 
G) Şose, köprüler fenni şartnameat. 
Bu vesaik tatil ıünleri dışında lıerıiln encümen ve aafıa dairel•· 

ıinde ıcörülebilir. 

Bu miiJdet içinde eksiltmeye rirebilınek içfo tl'minat akçelerinin 
yalırılmaııı ve pazarlık yapılmadan 3 iİin •Vvel viliyet aaakamıoa 

müracaatla ahuacak ehliyet vesile.ası ve ticaret odaıı ltelreıinin ibru 
e<iilmesi şarttır. 

denizyolları umum müdürlüğüne D. D. Yollaar1 ve L•manlarl ltletmnl Umum 
de bütün tetföirlerin alınması 
lüzumu bildirilmiştir. MUdUrlUGUnden : 

Diğer taraftan mahalli idare D. D. Yolları Ankara hastahane bina11 mütebaki teai1at H in• 
amirleri vasıtaaiyle müstahsil de şaatı müleabhit nam ve hesabına kapalı zarf uaulile ve vahidi fiyat 
keyfiyetten haberdar edilmiştir. üzerinden eksiltm~ye konmuştur. 
Denizyellarının kış ıeferleri için ' Bu işin muhammen bedeli • 270153,40• liradır. 
~aradeniz hattında da aynı ted- j İstekliler bu işö ait şartı1ame ve sair evrakı D. Ji), Yolla· 
bırler alnı ıı ve hayvan nakli- l rı Ankara veznesindt:n tl350• kuruş mukabilinde alabilirler. 
yatuıuı da sürat Ye intizamla l::luiltme H.11.941 tarihinde cuma rftnil aaat 16 da Ankarada 
temini kararlaşmıştır. O. O. Yolları Yol dairesinde toplanacak merkez birinci komiıyonıanea 

Bundan batka Vekil Antalya yapılacaktır. 
ve Alaoyada rıhtım, iskele, cılal· E.ıcsiltmeye girebilmek için istekHlerin teklif mektuplan ile ltir-
ıa kıran ve antrepo vaziyetle- likte aşag-ıda yazılı teminat ve vesaiki ayni srlln saat • 15 • • kadar 
rini de gözden geçirmiştir. komisyon reislil'ine vermeleri lazımdır. 

Nakliyatın iyi ve ıeri bir şe- A - 14556,50 liralık muvakkat teminat. 
kilde yapılması için bu tesiaatta B - 2490 sayılı kanunun tayin ettiti vesikalar ile bu it• mahıua 
bazı tadilat yapılacaktır. Vekil, olmalt üzere Milnakalit Vekaletinden alınmıt •hliyet vesikuı 
dünkü temaıları eınasında bun- için ihale tarihınden en az sekiz gün evvel bir lıtida ile 
ların tatbikata etrafında da ala- Münaltalit Vekaletine müracaat olunmuı. 

kadar 1 ora talimat ve rm it fü. 1 !!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!l!!!l'l!ll!!!!!!!l!•!!!lll!!l•IB!!!!!!!!!!!!l!ıllm-
l h c a -Pala mu ti u k · yolu açılıyor ı Çeltik biçimi haşladı tahmin edilmektedir. Havaların 

müsait ritmeal mabsuUln bereketli 
Ankaradan ~ildiriliyor : 1 Antakyadan bildiriliyor : olmasına yardım eylemiıtir. Eter 
Haber verildiğine göre Ilıca- Amik ovasında çeltik mahsulü- geçen sene rilti mevıimıi• yat· 

Palamutluk demiryolu 29 birin· nUn biçimine başlanmıştır. Bu mur1ar başlamazıa, harman itleri 
citeçrinde i~letmete açılacak· yıl mahıulün ıeçeo seneye naza• azami bir aya kadar ltiterek mala-

ran daha çek bereketli oWutu ıul kaWan1a .a...ktar. tar, 



2 ~AGAZETF3ı 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mubaın. lted. Teminat Müracaat yeri Günü saa 

A) MUnakasalar, 

lntaat, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, r-.'I lzeme, Harita 

Dikilide rıhtım istinad kargir duvar inşaatı aç. elts. 
Şose inıaatı 1124 m. Mutia-Milas yolu ıırasında paz. 
Kaldırım inşaatı Mufla-Fethiye yolu aruında • 
Karani derede nıuhafua kuliibesi ıo,. 
Çayanda mub~faza kulübesi inş. 
Yircede muhafaza kulllbeıi inş 
Çankaya pavyenlarıoda kanalizasyon ve su tesisatı paz. 

(şart. 37 it.) 
8. a. yolları Ank. hast. binası autebaki tesisat ve kapalı z. 

inş. (müteahhit uaw ve hesabına) (şut. 1350 k.) 
Bina tamiri 

3954 19 
3182 S2 
1260 -
13S7 42 
1898 74 
1898 74 
7448 32 

270153 40 

7650 40 

fflçl•r, Kllnlk ve ispençiyari allt Hasta hane Lvz. 
hiç Bakırköy Emrazi Akliye hast. için aç. eks. 645 90 
Ampul Kalsiyum gliconat 50000 ad. 5 cc ve SOOOO > 6000 -

ad. 10 cc (müteahhit nam •e hesabına) 
Alümioat d• aut: 5 t. 

Mensucat. Elbl•e, Kundura Çama,ır, •· •· 

Kundura: 644 l çift kapah z. 

Çarıklık bam deri: 6 t. paz. 

Manda kiselesi: 2.S t.- yerli vaketa: 1 t.- tabaa as- " 

tarı: 380 k.- sarı astarlık me,io: 50 k.· ltonarhk 
m•ıla: 25 k. 

Nakliyat. Botaltma, Yükletme 

Taş meloz nakli: 2000-l~OO m3 kapalı z. 

Mahrukat, Benzin, Wiekine ralları v. a. 

Ödun: 47.5 t. kapalı z. 
• 740 t. 
• 260 t. 

Lavemarin kimürü: 400 t. 
Odun: 

> 250 t. 
Yerli sömikok kömürü: 30 t.-kriple malien kömürü: 

157 t. 

MUteferrlk 

• 
aç. elu. 
kapalı z. 

paz. 
aç. eks. 

Çu..al mualiyeıi 500000 • 1000000 ati. kapalı z. 
Keiİ kılı: 1 1 O t. pa:z.. 
Avcı boruıu: 50 J ad. > 

Kaynamış Tükr beziri: 1.2 t. kapalı z. 

Yemeni kalıbı 40 No. 50 çifti • 41 No. 50 çift - paz. 
43 No 70 çift - 44 No. 35 cif t 

Soba boru u bilyük: 50 ad.- orta: 100 ad.- küçük: pn. 
100 ad.· dirsek: 500 ad. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, w.a. 

Tereyatı birinci nevi Uıfa: 1 t. 
Koyun ve manda yoturdu: 72SO k. 
Koyun ve manda sütü pi,miş: 7.S t . 
Koyun ve kuzu eti: 4.7 t. 

Teneke peyniri: 600 k. 
Makarna şehriye: 900 k. 
Kuru üzüm No. 12: 6v0 k. 
Çay bırinci nevi Seylan: 40 k. 
Sabun: 700 k. 
Pirinç Karakılçık: 2.5 t. 
Zeytinyağı (2 asit): 509 k. 
Bulrur: 31.5 t. 
Kesilmiş koyun eti: 25 t. 

Nohut: 4 t. 
:o 30 t. 

• 
4 t. 
12 t. 

Sabun: 4 t. 
Lahana: 26 t. 
Pra1a: 26 t. 

Ekmek: 62062 k. 
Elma Amasya: 2.) t.· olma Gümüşhane: 

ma İnebolu: 1.5 t, (temd). 
Ekmek pişirme: 60 t , 

Sı2'ır eti: 12 t. 
Bulıur: 12.5 t. 
Kuru fasul)i•~ I .z t. 
Merciaıe~ (çekilmiş): 8.5 t. 
Nohut.: 5.2 t. 
Pi riııç; 1800 k. 
S.adeyatı: 2240 k.. 
Sebze koıııerveıi: 2.6 t. 
Kuru ıotan: o.2 t. 
Zeytin daneıi: 2.2 t. 
Sabun: 1.5 t. 
Patates: 6 t. 

Kuru ot: 20 t. 
Saman: 1 

.. (s t. 
5... 150 ... ıır eü: t •. 

Pirinç: 4& t. 
Sıtu eti: 90 t. 
Sadeyat: 18 l 
Sabun: 1.4 t. 
Pirinç: 44 t. 
Pirinç: 100 t. 

k. fugly: 110 t, 

4 t.· ef .. 

kapalı z. 
paz. 
aç. eks. 
kapalı z. 
paz. 
aç. eks. 
pa:r:. 
aç. eks. 

" 
paz. 

aç. ekı. 

kepah z. 
aç. eks. 

• 
" 
• 
• 
• 
" 
" 
c 

• 
• 
> 

> 

kapalı z . 

• 
> 

> 

• 
> 

• 

57969 -
k 3 30 

10000 -

7,QO -
12S80 -

4290 -

8000 -
16800 -

421S so 

Beh. ıs -
2460 -

k. 1 80 
it. o 2S 
k. o ıı 
k. o 6S 
k. o 62 so 
k. o 45 
k. o 45 

k. 10 -
k. o ss 
k. o S5 
k. o 75 
6~00 -
it. o 75 
800-

5400 -
720 -

2160 -
2080 -
1300 -
1300 -
8533 52 

930 -
6270 -
3150 -

278 -
2316 -

650 -
908 -

39,,7 -
1798 -

4SO -
950 -
788 -
717 -

1560 -
832 -

39000 -
21600 -
2~200 -
27450 -

5250 -
21120 -
20000 -
17800 -

E>ildli Beleıiiyesi 
Muila Vilayeti 

11-11-41 14 -
15 fün miiddetla 

101 'O Ank. lnhinılar lilaşmütl. 
142 41 
142 41 • 

15-10-41 den itib. !tir ay 
31-10-41 15 -
31-10-41 15 -
31-10-41 15 

1117 25 M. M. Vekileti SAK 

14556 50 O. D. Yolları Ankara 

58 l 19 Eskişehir Aık. SAK 

48 4S lst. Sıhhi Müesseseler SAK 

4SO - M. M. V. SAK 

Belediye Sular İdaresi 

4·11·41 

17-11-41 

12-11-4\ 
31-lC-11 

3-11-41 

11 -

16 -

11 -

ıs 30 
11 

10 _ l 

4348 - Mar:ış Asit. SAK 
1485 Tophane Lvz. SAK. 

Kayseri Ask. SAK 

15-11-41 10 -
4-ll-41 14 30 
3-11·41 16 -

750 - Gelibolu Ask. SAK 12-11.41 ıs -

577 - Çanak. Ask. Posta 1837 SAK 11-11~41 

944 - , 11-11-41 
643 - 11-11-41 
600 - K. Çekmece Avcllar Kiy Ask. SAK 1&·11-41 

1260 - Gaziantep Ask. SAK 31-10·41 
- - Maltepe Lisesi Binasındaki Ask. SAK 3110-41 

3 l6 16 lst. Limanı S:ıhil. Sıhhiye Mrk. SA.K 13· 11 -41 

S62 so 

Toprak Mahsulleri Ofi.i lst. Şubeıi 
Tophane Lvz. SAK 

• 
184 50 D. D. Y elları Haycarpııa 

Kayseri Ask. SAK 

135 -
136 -
t18 -
229 -

2S -
3o 50 
20 50 
30 -
29 -

105 -
28 -

472 50 
1406 25 

60 -
405 -
108 -
162 -
312 -

97 50 
97 50 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Aık. SAK 

Buna Vilayeti 
> 

" 
> 

• 

• 
> 

> 

> 

İzmir Lvz. SAK 
> 

Traozon Ask. SAK 

• 
> 

• 
Erzurum Ask. SAK 

> 

640 Ol Trabzon C. Müddeiumumiliği 
l9j 50 Galatasaray Lisesi SAK 

70 - İzmir Gümrük Muhafaza Alayı SAK 
471 > 

237 - > 

21 - • 
174 - • 

64 - " 
68 - • 

296 - > 

135 - " 
45 - > 

72 - > 
59 - > 

54 - > 

117 - • 
63 - > 

2925 - Karaköıe Aık. SAK 

1620 - Gaziantep Ask. SAK 

1890 - " 
~058 75 • 
393 75 > 

1584 - Erzurum Ask. SAK 
2100 - Maraş Aık. SAK 

1403 -- • 

4-11-41 
4-11-41 

11-11-41 
7-11-41 

3-11·41 

3-11 ·41 

3 · 11-41 
3-11-41 
3-11-41 
3-11-41 
3-11·41 
3-11-41 
3-11-41 
3-11-41 
3-11-41 
3-11-41 
3. 11·41 
5·11-41 
3·11 ·41 
6-11-'11 
6-11--ıl 

31-10-41 
5-11-41 
1-11-41 
5-11-41 
5-11-41 

18-11-41 
31-10-41 

3·11-41 
3-11-41 
3-11-41 
3-11-41 
4-11-41 
1.-11-41 
4-11-41 
4-11-41 
4-11-41 
5-11·41 
5-11-41 
5-11-41 
5·11-41 
6-11·41 
6-11-41 

14-11-41 
11·11·41 
11-11-41 
1 \·11-41 
lı·ll-41 

'lO·ll-41 
13-ll-41 
13-.d ·41 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
ıs 30 
14 30 

14 -
14 -
11 3 

16 -

15 3 

15 -
ıs -
lS -
15 -
15 -
15 -
15 
15 -
15 -
15 -
ıs -
16-
ıs -, 
10 30J 

10 -ı 
10 30 
10 30 
10 -
10 -
10 -
15 -
15 

9 
11 -
15 -
16 -
9-

10 -
11 -
15 -
16 -
9-

10 -
11 -
ıs -
9-

10 -
15 -
10 -
15 -
17 -
10 -
11 30 

17 -
16 -

M. M. Y. Sabnalma Komisyonundan : . 
1. kao• 1 

Gasakaya pavyonlarında 744S lira 32 kuruş kc.-ş if bedel ı eJ 
zasyon ve su tesisatı pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif ve şıırto•~. 
37 kuruş mukabilinde alınabilir. Taliplerin 1117 lira 25 kuruşluk V 
teminatlarile birlikte 4 ikinciteşrin 941 Hlı fÜnÜ saat 11 M. ııJ. 
satınalma komisyonuna müracaatları. 

Ankara lnhis•rlar BaşmUdürlUğUnden : ~ 
Açık eksiltmeye konulan Alıbiba tuzluı civ.mnJa y ptırıl•J 

üç adet muhafaza kulübesi işinin muayyen g-ündo ek)ıltmeıine t
5 

ı 
çıkmadığındaD eksiltme ve ihalenin 31-10·41 cuma günü 111ıt 1 f" 
Başmiidürlüğ'ümüzde toplanacak k.omııyonda yenıden icra eiilect 
keşif bedeli vo muvakkat teminat oarasınııı aş11gıd y z1lı old ıJ 
lan olunur. 

Mevkii 
Karani dere 
Çayım 

Yirce 

Keşif 

eedeli 

Lira Krş . 

1357 4~ 

1898 74 
189ö H 

Muvakkat 
teıain t 

Lira Krş. 

101 60 
142 41 
142 41 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyuf alat, Hastah~~v~ 

Belediye Sular ld•reslnden : . ,4 
Elmalı üzirıimiz için saç fıçılar iç.:rısintle f.lm lıdıı tes ııll 

mek üzere on beş ton Alüaıinat de SUl aıatın alınacaktır. ~u ;:, 
meyi verebileceklerin 3.11.941 pazartesi ıünü saat ona kadar ~f' 
Sıraservilerdeki İJare merkezinde levazım s~rvisirıe muraca1tl• 

!arını bildirmeleri. 

M. M. v. Satınaı.,...a omivonundan : 
Muteahbit nam ve hesabına alınacag-ı ilin edilen 50 b' n t~: 

50 bin tane 10 cc. lık ve 6000 lira tahınırıi fiatı olan ampul k• 
glikonatın eluıltıno ıı"ıinü talip bulunmadığından açık c.> iC ';ııt 11

: 

ille teşrin 941 cum.ı. günü saat l1 de Anıcarada M. M. V. sallı 
komisyonunda yap1laca2ından iıteklilerin 450 lırahk ılk te111 111~ 
8irlikte mezkur komisyonda bulunmaları. Ş:ırlnaıı.ıesi her~un ' 
çen Ko. dan beJe.siz olarak alınabılir. 

isranbul Sıhhi Müesseseler Arttlrma ve Ek•ıı•"'' 
Komisyonundan : 

Bakırköy emrazı akliye hastanesinin 4 kıılem ilaç açık eks' 
konulmuştur. 1 c 

Eksiltme 12. l 1.941 çarşamba g-üııü sut 15,30 du lstaııb 
müdi.ırlüğü binasında kurulu komi)yonda yapilacaktır. 

Muhammen fial 4 kalem iliç için o<!:> lira 90 kuruştur· 
Muvakkat teminat 48 lira '15 kuruştur. 

İstekliler şartnameyi hergün komisyonda görebilirler. ı 
İstekliler '.l490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla ~41 )'ıh b 

oda:.ı vesika~ile birlıkte bu işe yeter muvakkat teminat wak 
ya banka mektubıle birlikte komısyona belli ıün ve saatte 
atları. 

Mensucat-Eıb1se-Kunuura-Çamaşır v. ~. I 
D . D. Y. ve Llmanlar1 işletme U. MUdilrlUAiJ" 

Muhammen becıeli 7SOOO lira olaıı llUUO adedi tu ı ıJOI 
decıli caket ve pantolondan ıbaret takım olmak uzere ccııı~ 
adet işçi elbisesi 4.11.941 sah günü saat lS dt- kapalı :ı•' 
Ankara'da idare bioasında satın alınacaktır. ~ 

Bu işe girmek istıyenlerin SOOO liralık muvakkat \ 4 ı 
kanunun tayin ettıği vesikaları ve tekliften ayni glin ı.a•t 
komiayon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara-HJyJarpaşa ve 

rinde satılmaktadır. 

• ,d 
* • • İkinci isletme ınem ur ve müıı.tahdemıııi ile urlluı:ıı• 

11 
kez daireleri hademeleri içııı kumaşı ıdarece verılmek ve 

·~yarında astar, teli, kozalin ıle oüğın , sırma, il lameli far• 
bütün harç ve maı.rafları müteahhit ları.lı nh n teınıu ed•'"'ı 
dıktirilccek takrıben 1523 takım elbıııe, 777 ndcl µalt" "e ıııı 
kasketin imaliyeı.ı işı kapa ı zarf us ıt iy lc: ek iltmeyc çı1'•~; 

7 ikincıt"şrin 9-tl tar ihine ra'.lllıyan cuma iUnU aaııt ~ 
kara ısh~yoouada ikinci i'letme binıhını1ıı ıupluııacak k-' 

halesi yapılacaktır. .,, 
idareden ver itecek kumaş bedelı dalıı I roecmuuıı\1 11 f 

bedeli (S7112,1J) elli yedi bın yıiz on iki liıa on bir ıcıır 
vakkal teminatı 410S,61, liradır 1, 

Bu işe girmek istiyenlerin kanun ve şartnaınenİO ,,ı 
veııikle muvakkat teminRtlarını ve tekliflerini ayni ıı.ııı f 

kadar k«)misyon reisl;ğioe vermeleri lazımdır. S 
Şartname ve mukavele projelerı Ankara, İzmir ve 

nelerınden 286 kuruş mukabilinde satılmaktııdır. 

- ıf1 
lstenbul Levazım Amlrliğl Satı •Alma Kof1'11 ,r 

Beher kilosuna 330 kuruş tahınin edıl eıı 6 ton ~;, 1 
ham deri alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 4.ll.9H S• f 
14.JO da Tophanede lst. Lv. Amirliği sa ın alına kooıi•J, 
pılaca\ttır. l lk teminatı 1485 liradır. Numuneııı komis)'ofl 

Taliplerin belli vakitte komisyona ielmeleri • 

,.la 
Keyserl Askeri Satınalma Komlsyof111 

~tı' 
Aşa~ıda yazılı malzemeler pazbrlıkla satın alın:ıc• Jet 

ikinciteşrin 941 cuma ıünü saat 16 da Kay<ıeride ' jf 

komisyonunda yaşılacııkkır. Taliplerin bdlı vakitte k0111 

teri. Hapsinin tutarı 16,905 lira kati t eınin&lı 2535 il'' 
Taliplerin belli vakitte komisyona ıelıneleı i. 

2500 kilo manda köselesi 

ıcoo • 
380 • 
so " 
2S > 

40 41 42 

:>O .50 7U 

yerli vake te 
taban astarı 

sarı astarlık ml"!şin 

Kenarlık ııarı meşin 

43 44 45 No. yemeni ka1Jb1
• 

7U 35 25 çıft. 



f 

: ıoo t. 
'2ı: 8 t. 
: ıoo t. 
Ylğı: 8 t 
•ı: 20 • 

1 o l. 
ıoo t. 

tı: 20G t 
•t: 206 t.. 

paz. 
.. 

a 

a 

• 

Maltepe Lisesi binasındaki Ask. SAK 31-10-41 9 

• 
> 

> 

1-11-41 9 -
31-10-41 9 

l-1 ı-41 9 -
31-10-41 14 -
31-10-41 9 
31-10-41 15 -
31-10-41 14 -

Ask. SAK her rün 1 
\le ot balye halinde 

. •tı: 'l.7 3 t. 
30 t 

lts: 180 t: 
~. ıso t. 

ç: 58.S t 
25 • 

kapalı z. 

> 

paz. 
kapalı z. 

30585 -
54000 -
27000 -
10590 -
16380 -

Halkalı Ziraat Okolu yanında 
2968 88 Mara_, A~k. SAK 

4050 - Geltxe Ask. SAK 
2025 - > 

787 50 
1228 50 

375 
588 -

> 

Maraş Ask. SAK 
Tophane Lvı.. SAK 

H-11-41 10 -
21-10·41 16 -
20-11-41 16 -

20-11-41 16 -
13-11-41 11 -1 
12-11-41 15 301 t. 

Qrt: 24 5 . t. > 

k. o 20 
k. o ;,2 12-11-41 15 30 

( üzeyedeler 
115 k. aç. art. ~3 - - - Hatay Defterdarlıtı 3-11-41 

= - •• 

~ahrukat, Benzin, M1ı<i 1H fJ ılı: .._ _______ _ 
Çorum VIUS;1etinden 

lıtıt 29.9.941 tarihinden itib ı ren çık eksiltme müddeti oo fÜo u
~1 sn Vilayet merkezindeki ılk okulların 9H mali yılı ihtiyacatıodan 
tı ~s. Ço2'u 55 ton çeltek Maden kömürüne bu defa da talip çıkına· 
• tıdan 9.10.941 ben itibaren bir ay içinde pa:ı:arhkla muameleıi 
•nıtanaıak üzere açık eksıltıne müddeti bir ay U7. ttılmı~tır. 

Beher tonunun ınııh'lmınen bedeli 18 liradır. 
Muvakkat teminat ı7 lira 2) kuruştur. 
Ş .. rtrıamesi tatil günleri dışında her güo Encümen k:ıleminde 
bılı r. 

Ilı Tayin edilen müddet içinde pazarlığa talip olıınlarııı lt!mİnat 
•ı:.hıızlarile Vıliyet Jairoi encümenine müracaatları ilan olunur. 

Çanakkale Askeri Posta 1837 Satmalma 
Komisyonundan 

Mukavelesi Milttarı 

Kilo 
47,500 

740,lJOO 
260,000 

Umum tutarı 
Lira 
7ô00 

12580 
4290 

Tem. 

Lira 
577 
9-M 
on 

Kapalı zarf şartnamesi 

> > > 

Açık eksıilıııe 

l.047 ,500 yeklln 
llıalenin tarih fÜn ~e saati: 
11.11.941 Salı 15 de 

• • > 
l Ayrı ayrı şartnamelerle yukarıda cinı ve miktarı yazılı iki kalem 
qPalı zaıf ve bir kalem açık eksiltmesine lüz:uın görülen odunun iha

•~ t ICÜnü 11.11.941 sah ı:ünü saat 1:> de yapılaca~.tır. Kapalı z:ırflar 
•ııunun tarif atı dairesinde tanzim edilmiş olarak komisyona bir saat 
t~ ... 1 c vnilmiş bulunacaktır. 
' l,t,.klilerin belli gün ve saatta ve~ika ve teminatları ile birlikte 
0ınısyouumuza müracaatları. 
Şartnawe>t lıı:r gün kouıı,yonda förülebilir. 

latanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkeı:i 
Sabnalma Kom,syonundan : 

Merkezimizle Böyükdere merkezi ve Tuzla, Kavak tahaffuzha

~~lt~i ıımbarlarrna teal~ın .~di.lmek ş_~rt.~l~. 157 ton . kripl~ ma•en 
0Qıurü ile 30 ton yerlı somıkok komuru açık ek<11ltme ıle satın 

'lıaacaktır. 
k lahmin bedeli kriple maden ~ömürü 21 lira_ 50 kuruş ve ıömi-
0k kömürünün beher tonu 28 lıradan olmok uzere her ikisinin 

11ltıunı tutarı 4215 lira 50 kuruştur. 
Şartname merkezimiz levazımından para.sız alınır. 
Eksiltme 13.11.941 perşembe ıünü saat 14.30 da Galatada Ka

~: Mustafapaşa ıoka~ında mezkur Merkez ıatınalma kQmisyonun

Ynpılacaktır. 

k MezkQr kömürlere ait teminatı muvakkate parası 316 lira 16 
lltuştur. 

liksiltım:ye "ircc.klcrin 9-11 ten<'ıi Ticard Oda~n vesikııları 
r • 0•tl!ruıeleri şarttır. 

' ~ ! 

Müteferrik 
18tanbuı Levazım Amirliği Satan Alma Komisyonundan: 

Ün ton kaaar keçi kılı alınacaktır. Paz:ırlıkla eksiltmesi 4.11. 
~:l _Satı ıiıaü saat H de Tophanede İst. Lv. ~mirl~ti . s.atın alma 
uııııyouunda yapıla~akbr. Hepsi toptan alıoabılecetı rıbı 2 tondan 

''•~ı olmamak üzere ayn ayrı ta1iplerden de alınabilir. Taliplerin 
tıGtı:ıune ve teklif edecekieri fiyat üzerinden yüzde yedi bu9uk temi

lııttlat ile uelli vakilte komisyona gelmeleri. 

,.\ Beherine lS lira tahmin edilen 500 adet avcı borusu alınacak· t:· ~~zarhlda ekııltmesi 11.11.9·U Salı günü 1&at 14. t~ 'f o.phaned~ 
• Aınirlığı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 1 alıplerıo bellı 

\lııkıtte ılk t.,mınatı olan :>6"' ıira 50 kuruşla komisyona gelmeleri. 

uprak Mahsulleri Ofisi latanbul Şubesinden : 
~ Bezi ofisimizden verilmek üzere 500,000 - 1,000,000 adet un, 
ltpek ve miskekt çavalluıorn iınaliye:;İ kapalı zarf uslliyle ekailtme-

Yt lı:oııulncıılttır. 
Tıısliw t hahadil en az 20 bin çuval 
Muvakkat teminat 5 bın fütrk lira.ııı, 

Ka\i teminat '.l5000 Türk lirası, 

!arını mllnalcasa günü olsn saat 15 ~ kadar l,tanbul 1ube:.i ınuhabe
rat :;ervi!line makbu2: mukabili tevdi eylemeleri lazımdır. 

Zıırflar ıaat tam 15, 15 de sçılacalctır. 
Pus lada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 

Devlet Demir Yollar. lşletrne U. ld.ıra11lnden: 
Muhammen bedeli (2-l6J) lira olaı:ı 1200 kilo kaynamış Türk be

ziri (7. 11. 941) Cuma günü saat ll,3') da Hayclarpaşada Gar bina
sı dahilindeki Komiıyeu tarafından açık eksiltme usulile ~atın ah
nacaktır. Bu i7e girmek isteyenlerin 18 l lira 50 kuruşluk muvak
kat temiııat ve kanunua tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gü
nü saatioe kadar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmak
tadır. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Topka111 eski Maltcspe Lisesi Binasında Askeri 
Sabnalma Komiayonundan : 

Aşağ'ıda yazılı mevadın pazarlıkla ek•iltmeleri hi:.ı:alarınJa yazıh 
2ün ve saatlerde Topkapı Maltepesinde e!lki Maltepe lisf'si binasında

ki askeri satın alma komisyorıunda yapılacaktır. Taliplerin 'o 15 kat'i 
teminatlarile belli vakitlerde komisyo:ta gelmeleri. 

Cinsi Miktarı İhale gün, •aat 
Saman l 00,000 31. 10.941 9 
Sade yafı 8,000 1.11 
Kuru ot 
Sadeyağ'ı 

Odun 
Kuru ot 

Kuru ot 
Saman 
Kuru ot 

100.0üO 
8.000 

250.000 
200.000 
100.000 
200.000 

200.000 

31.16 
1.11 

31.10 
31.10 > 

31.10 " 
31.10 
3 l.10 > 

9 
9 
9 
15.30 
14 
9 
15 
14 

Harbiyede Yedek Subay Okulu Askeri Salanalma 1 
Komisyonundan: 

20.10. 9-H lCÜnÜ ihaleye konulan soba borularına talipler tarafın
dan verilen f iat komisyonca :ali görüldüğünden tekrar pazarlıkla 50 l 
büyük yüz orta 100 küçük boyda soba borusu ve 500 cirsek a- l 
lınacaktır. T .. liple, İn gel ireceklcri ıııimuoelerden beğenılerelt >OOa ve 

boruların evsafı tesbit edilerelt oümune tutulacak ve teklif edecekleri 
bedel üz,.rinden kati reminatı alınacaktır. Husu'i şartları komisyonda 
ıörülebilir. İhalesi 3.11.9<!1 pazarteı.i saat 15. 3u da komisyonda ya
pılacaktır. Taliplerin k.a'i teıninatlariylı Harbıyede Yedek Subay O
kulunda askeri satınalma koı.1isyonuna •uürııcaalları. 

1 tanbul Lv. AmirliOI &atınalma Komisyonundan: 
25,000 kilo >ıit ile '.l4,:>00 kilo yo~urt kapalı zarfla elcsiltıııeye 

lconmuşt~r. lb:ılesi l'.l.11.941 Çarşamba 2ünü _.aat 15,30 da Tophane
de Lv. Amirliği satın alma koınısyonuııda yapılacaktır. Sütun beh~r 

kiloau .ıo kur~'' ilk teminatı 'J75 liradır. YoğurJuu bo?hcr kilosu 32 ı 
kurut ıht teınınalı )li8 lıradır. Evsaf v" şartnwmeleri koıoisyonda 2ö-

rülür. Hepsi birden ve ayn ayrı talipleıe de ihale edilebilir. Taliplerin• 
kanuni vesikalarile teldıf mektuplarını ihale ı.aatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

Halkah Ziraat Okulu Yanmdakl Askeri Sabnalma 
Komla1onunda11 : 

Balye halinde otlar kırkar ve samanlar altmışar tonluk parçalar 
halinde pazarlıkla ve Trakya demiryolları iıtaı.yonlarının her hanıi 
birinde vagona teilim edılmek üzere alıııacaktır. Taliplerin Halkalı 

ziraat okulu yanındakı askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin ber ıün komisyona gelmeleri. 

Maraş Askeri Satan Alma Kemiaronundn: 
Kapalı zarfla alınacak olan 58.500 kilo pırince talip çıkınadıfından 

l3.10.9·U taribıncJcn ıtıbareo 30 ıün içinde 13.11.941 tarihıne kadar 
puarlılda alınacaktır. 

Muhammen bedeli 16.3&0 liraear. 
Muvakkut teminat 1228 lira )0 karu1tur. 
isteklilerin mezkllr Ko. oa würacaatları. 

Trab1t011 C. Mi.lddelumumiliğlnpan 

Merkez ceza ve tevkif evinio sekiz aylık ihtıyaaı olan 62062 kilo 
ekıneğı ı-t90 sayılı arttırı.na ve eksıltme ve ihale kanununun 40 mcı 

m'ktüplerİf!e haiz olmak. 
Eksiltmeye iştir.ile edecek olanların sicilli ticarette kayıtlı elmak 

ve ebliyetnamf'i haiz bulunmak. 

Şartnameyi görmek ve daha ziyade malQmat almak iateyonlerin 
hl':r g-ün için C. M. U. milifi nya ceza evi müt.iilrlilfilne müracaat 
etm •ltri illn olunur. 

izmir GUmrUk Muhafaza Alayı Sabnalm • 
Komisyonundan : 

Muh. Muv. 
Cinsi Mik. bedeli tem. 

Kilo Lira Lira Eks. tarihi Saatı Şekli 
Ekmek pişirme 60000 930 70 3.11.941 9 Aç. ek>. 

Sıtır eti 12000 6270 471 • 11 kapalı z. 
Bulaur 12500 3150 237 15 k • a aç. e s. 
Kuru fasulye 1200 278 21 ,. 16 , 
Mercimek (c;ekilıni1) 8500 2316 174 4.11.9·H 9 > 

Nohut 5200 850 6'1 , 11 • 
Pirinç 1800 905 68 • 11 , 
Sadeyağ 1240 3937 296 > 15 • 
Sebze lronservesi 2600 1793 135 > 1' • 
Kuru sotan 6200 450 45 5. 11.941 9 • 
Zeytin tanesi 1500 78il 59 :ıı 10 • 
s .. bun 6000 717 .54 • 11 , 
Pa\aleı 20000 15o0 117 6.11.941 9 > 

Saman 1600Q 832 63 • 10 • 

Yukarıda cins, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat te
minatları ve eksiltmenin şekli, ıün ve saatleri yazılı on be~ kalem 
i~şe maddl'si satıu alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameleri kemisyonda olup her gün görülebilir. 
Talip olaııların muvalckal teminatlarını Gümrük Ba., müdilrlüiü 

veznesinct yatırdıldarına bir vezne makbuzu ile ticaret odası vesika
larını hamilen muayyen ıün ve saatlerde komisyona baş vurmaları ve 

kapalı zarfla olan ebiltmdler ıı;ın de ayni ve.saide beraber teklif mek
tuplarını eksiltme saatından bir saat evveline kadar makbuz muka
bilinde Komi!lyon başkaııh~ına tevdi etmeleri ve muayyen saate de 
komi~yonda bulunmaları ilan •lunur. 

Trabzon Askeri Satmalma Komlsyenundan: 
Açılt eksiltme ile dört bin kilo nohut satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli ~e.-iz yüz lira, ilk teminah altmış liradır. 

Evııaf ltolorJunun bütün garoizonlarında vardır. 

Ek~iltmesi 6.11.941 Per~cmbe günü saat 10,30 dadır. 
lsteklileıin b~lli gün ve saatte Trabzon sahnalına Komisyonuna 

müracaatları. 

• • * Kapalı zarf usulü ile otuz tan nQhut alınacaktır. 
Muhammen bedeli beş bin dört yü:ı: lira ilk teminatı ciört yü:ı: 

bet liradır. 
Evsaf kolordunun bütün rarnizonlarında vardır. 

Eksiltmesi 6.11.931 Perşembe ıüoü saat 10 dadır. 

isteklilerin belli günde kanunun 32 maddesinde tarif edilditi veç· 
hile huırlayaca<ları teminat mektuplarını elcsiltıne saatinden bir saat 

evvel Trabzon satın alma komisyonuna tevdi etmeleri. 

* • * Pazarlıkla 4000 kilo nohut satın alınacaktır. 
Tahmin edilen bed"li 720 lira, teminatı 108 liradır. 
Evsaf kolordunun bütün garni:ı:olarında mevcııltur. 
Pazarlı~ı 31.10.941 cuma 2ünü uat 10.30 dadir. 
isteklilerin belli gün ve !&atta Trabzon aahnalma 

müracaatları. 

komisyanana 

* • * Açık ebiltme ile on iki bin kilo nohut satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli ıki bın yuz altmış lira illr: teminat yüz altmıı 

liradır. 
Evuf kolorJuoun bütün g.ırnizonlarında vardır. 
Eoiltm·.::ti .:>-ll-'Hl çırşıaıb:t rünu ~ut 10, H d:ıdır. 
isteklilerin b)llı güı VJ :0llt4 fr-tbuı ~ıt ıoılıu louiiyonuıu 

müracaatları. 

* * • Pazarlıkla 40:.>0 kilo tabın alınacaktır. 

M,ıh~mm eıı be.idi l08J lira teminalı 312 liraJır. 

Evsaf ı<:o!o rdun ııa bltu 1 g ırniz'> :ıları lda ıne ... cuttur. 
Pu:ırhğı 1.11. 941 cuınarlesi i'ÜnÜ saat 10 Jatlır. 

hteklilerin beıli gJn ve sutta Trabıto . ı ııatıaalaıa 
müracaatları. 

(DEVAMI DÔRD0NC0 .SAYFADA) 

-

Galatasaray Lisesi Satın Alma komisyonundan : 
Cinsi Fıyatı 

Krş. 

Mıktan 

Kile 
lllc teminatı 

L. K. 

Elma Amasya 35 :l500 193 50 

> Gümiışhane 23 4000 
• lneb9lu 17 15&0 

Ayva 15 3500 
Yukarıda yazılı meyvaların 21.X.1941 gününde yapılan eksiltme· 

sine talıp zuhur etıneJığinden 10 gün temdit edilerek '31.X. 19-tl CU• 

ma günu saat 15 de tekrar eksiltmeiİ yapılacaktır. İsteklilerin ka

nuni vesikalarile birlıltte Liseler Muhasebecilitinde toplanan korniıyo· 

na relmeleri. Şartname lisededir. (9427) 

E.r;;siltme ıüııü 4 ilcincileşrın 94 l pazıırtesi günü 
Ş:ırtııameler toprak mahsulleri of11i l!itanbul şubesi ınuhııberat ser -

Vı İndtn bilabedel verilmcjı.tedır. 

mad~es.ıııe tevhk~n 1 ay '.11üdd~tl~ ve pazarlık s~retile verıle~ekti~. j 
Eksıltıne 18. ıl. 941 ~a lı gunü saat 15 de C. M. Umumılık daıre-

1ft'vi-Ei~btMiRYÖLfAR·r~E LİM.ANLA.RI 
. :~ .. iSlETNı , GEf~i~t·c;.~~EK TüRlÜuUNDEN 
~~,_ .... ~- .... ~ ... . -·· .. . -

4128 numaralı kıınunlıı işlelm~si idaremize verilmiş olan Ilıca· 
Palamutluk b:ıttı 29.10.911 tarihinden itib:ıreıı i,lf'tnıeye açılacaktır. 
Yolculara ve bazı meval da hattın işletmeye açılacaiı tarihten batlaıı· l ıılıp olanların wuvakkat len iııallarıııı en geı; ek'lıltınt- ~ünü saat , 

14,3u ıı kadar ofiıı ve.ıııesinc yatıı arak ıuakbu:z.larmı almaları ve zıUf. 

~iııdo teşeklr.ül t'decek Komisyon ıarafındıın icra edilecektir. 1 
ihale eJılecek olan ekmt~İn rayice göre lulaıı 8.).>J lira 42 kuru

ıuıı ~ u '/.5 u ulı&n MO lira l kuruıun ya nakJı veya 111illi bankalaruı mala üzere cıaa tarifelerden tınz.ilat yapılmıthr. (9420) 
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Jours Heures 

1 
11-11-4ı 14 - ! Cvnıtr, aıur de ıoutainemeot en maçonaerie au Publique 3954 19 M unicipalit' Oıkili 

t[U&i de ~İkili 

Conıtr. chaussce de 1824 m sur route Mufla-Milas Cre a rre 
Constr. pave ırnr route Mu~la-Fothiye 
Repar. bıltiase 

Trav. install. et constr. a la ltitiue hôp. des 
Cb. Fer de l'F.tat i Ank. (Cab. eh. 1350 P.) 
(au nom et pr. compte du fourniaseur) 

loıtall. eau et canalisationı aux paviJlons de 
Çaakaya (Cah. eh. 37 P.) 

> 

Pli uch. 

Gre a ıre 

3182 52 
1290 -
7550 40 

270ı53 40 

7448 32 

Vilayet Mufla dams 15 jours 
1 naois a partir du 15·10-4ı 

582 79 Gom. Ach. 
14556 50 Adm. G·!n. 

Milit. Eıkişehir 17·11-41 11 -
Ch. Fer Etat Ank. 14-11-41 16 -

1117 ıs Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 4-ll-41 11 -

Constr. bara-.ue surv. a Karanidere 1357 42 ıoı 60 Dir. Pr. Monop. Ank. 
Constr. baraque surv. i Çankaya 1898 74 142 41 

31.10-41. ıs -
31-10-41 J5 -
31-10-41 ı5 -Comstr. baraque surv. a Yirce li9& 74 142 41 • 

Produlta Chlmlques et Pharmaceutiques-lnatruments Sanltalres-Feurniture pour Hopltaux 
Medicaments pr. hôp. des Alienes • Balmlcöy Publique 64:> 90 48 45 C. A. Dir. Hygien~ et Assist Soo. İst. 
Aluminate de ıeude: 5 t. Adw. des E.au:ıc. ae la Municip. 
Ampoules calcium ilyconate de 5 cc: 56000 p. id Publiqua 6000 - 450 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

12-11-41 15 30 
3-11-41 10 -

3l-10-41 11 -
de 10 cc: 50000 p. (au non et pr. compte du 
fournisıeur) 

tuıbiUt.n . t:rıt • Chauaaurea · Tiaau• - Culra 
Peau ltrute pr. sabots: 6 t. 
Ch.auuures: 6441 paires 

Cuir de buffle: ~.5 t. vachette indiıeue: 1 t. doub
lure: ::SOO it. peau Jaune pr doublure 50 k. pean 
pr bordure: :..!~ k. 

Gre a ıre le k 3 30 
Pli oach. 57969 -
Gre a ırc 

Tranas;ort · Chugement • Dechargement 

Tranıport pıerres et debris: 2000-2500 m3 

Combustible - Carburant • Hulle• 
Boiı: 47,) t. 

~· 740 t. 
> 26Q t. 

Charbon lnemarin: 400 t. 

Boiı 

Pli cach. 

Pli cadı. 

" 
Publique 
Pli caeh, 

10000 -

7600 -
12S80 -
4290 -
8000 -

16800 -
.. > 250 t. 
Scmicoke indiıene: 

157 t. 

Gre a rre 
30 t.·char bon de ter re criiıle: Publique 4215 sa 

Dlvera 
Huile de lio turc beuillie 1.2 t. 

Pr o v t • i on• 
Ble concasıiı 31.5 t. 
Viande de moulon: 25 t. (aj) 
ieurre prcmiere qualite d'Urfa: 1 t. 
Yoibourt de mouton et de buffle: 7250 k. 
Laiı bouilli de mouton et de ltuffle: 7.;. t. 
Viande cıle mouton et d'aıneauı 4.7 t. 
Fromare blanc: 600 k. 
Macaroniı , veraıiceJles 900 k. 
Raiıio ıec No. 12: 600 k. 
The premiere <tU•lile de Seylan: 40 k. 
Savoo: 700 k. 
Riz: 2.5 t, 
Huile d'oliveı (a 2 acidcs): 500 k. 
Cui1100 pain: 61 t. 
Viande de boeuf: 12 t. 
Ble concasse: 12.5 t . 
Hariceta aecı: 1.2 t. 
Lentillea: 8.5 t. 
Peis·chicbe: 5.2 t. 
Riz: 1.8 t. 
Beurre: 2240 k. 

Conıerveı do leıumea: 2.6 t. 
Oiınonı: 6.2 t. 
Olivea: 2.2 t. 
Savon: 1.5 t. 
Pomme ae terro: 6 t. 
F oio: 20 t. 
Paille: 16 t. 
Poiı cbiche: 4 t. 

, 30 t. 
.. 4 t. 
" 12 t. 

Savon: 4 t. 
Choux: 26 t. 
Poirreaux: 20 t 
Pa in: 62062 k •. 

Poııuııeı d' Amuya: 2.5 t.-id de Cıımtııllaneı 4 t.·id' 
d' lubolu: 1.5 t.•coini: 3.5 t. (aj) 

Publiquo 2460-

Pli cacb. 6500 -
Gre a ıre le k o 7'j 

lo k 1 80 

Publiquo 
Pli cach. 

• 
Publiquo , 

" 

.. 
> 

" 
• 

• 
> 

Pli cach. 
Cire & ıre 
Publique 
Gre a rre 
Publique 

le k. O 21 
le k O 21 
le le O 65 
le k O 62 40 
lo k O 45 
le k O 45 

le k 10 -
lo k O 55 

le k. O 55 
le it. O 75 

930 -
6270 -
lıso ·-

21s -
2316 -
850 -
908 -

3937 -
1798 -

450 -
950 -
788 -
717 -

1560 -
732 -
800 -

5400 -

720 -
2160 -
2080 -
1300 -

• 1300 -
Gre a rre 8633 72 

1485 - Com. Ach. lntend. Mil. T opbane 
4348 - Com. Ach. Milit. Maraş 

Cow. Ach. Milit.Kayseri 

750 - Com. Ach. Milit. Gelibolu 

4-11-41 14 30 
15-11-41 10 -
3-11-4ı 16 -

12-11·41 15 -

511 - C. Ach. 
9H -

Milit. Poste 1837 İl Çanak. 11·11-41 15 -
, ıı-11.41 ıs -

643 - • 11-11-41 ı~ -
600 - Com. Ach. Milit. Avcılar key de 18-11-41 15 -

K. Çekmece 
1260 - Com. Ach. Milit. Gaziantep 12·11·4ı 15 -

C. A. Milit. ala batisse Lycee Maltepe 31-10-41 15 30 
316 16 C.A. Office Sanitı.ire Liltoral Portlst. 13-11-41 14 30 

184 50 1 ire Exploit. Ch. Fer Etat H. paıa 7-11-41 11 30 

472 50 Com. Ach. loteocl. Mil. lzmir 
1406 25 • 

135 - Vilayet Buru 
118 -
116 -
229 -
28 -
30 50 
20 50 

30 -
29 -

105 -
28 -
70 -

471 -
237 -

21 -
174 -
64 -
68 -

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

117 -
63 -
60 -

405 -
108 -
162 -
312 -
97 50 
91 50 

640 01 
193 50 

• 
> 

" 
• 
" 

• 
C. A. Reııiment Surv. Iiouan. İ%mİr 

> 
) 

> 

.. 
" 
• 
• 
> 

> 

.. 
> 

• 
• 
> 

Com. Ach. Milit. Trabzon 
.. 
• 
> 

" 
Com. Aeh. Milit. Erzurum 

Procureur G n. Trabzon 

Com. Aclı. Lycee Galatasllray 

3-11-41 16 -
3-11-41 15 -
3-11-41 1~ -
3-11-41 15 -
3-11-H 15 -
3-11-~ 1 15 -
3-11-41 15 -
3-11-41 15 -
3-11-41 ıs -
3-11-41 ı5 -
3-11-4ı 15 -
3-11·41 ıs -
3-11-41 15 -
3-11-41 9 -
3-11-41 11 -
3-11-4ı 15 -
3-11-41 1, -
4-11-41 9 -
4-11-41 10 -
4-11·41 11 -
4-11-41 15 -
4-11-41 16 -
5-11·41 9 -
5-11-41 10 -
5-11-41 11 -
5-11·41 15 -
6-11-41 9 -
6-11-41 10 -
6-11-41 10 30 
6-11-4ı 10 -

31-10-41 10 30 
- 5-11-4ı 10 30 
1-11-41 10 -
~-ll··H 10 -
5-11-41 10 -

18-11-41 1~ -
31-1..,~4 l 15 -

!---------------~-

(0Ç0NC0 SA Yl'ADAN OEVAM) 
d'~ 

Ahmet Vefik paşa Hastanesi ., T ba~•1111 

Tominah Mulı. l.ed. Mikdarı 
lira kuruş kilo Nevi 

135 180 1000 tereya2'ı biriaci nevi Urfa 
136 65 7250 lı:oyun ve manda yufurdu , 
118 21 7500 > ve ıı südü pişrP•t 
229 75 4700 koyun ve kuzu eti 

28 62 S 600 teneke peyniri 
30 5 45 900 makarna, şehriye 

20 5 45 600 kuru üzüm No. 12 
30 ıOOO 4ü çay (birinci nevi Seylan) 
29 55 7\iO saban 
ıoS :>5 2500 pirinç (karakılçık) 
28 75 500 zeytin yafı (iki asit) , 

ı ·h · k d · IA o\at1 941 Mali yı ı nı ayetıne a ar mueesseınıze az11n 
mikdan yukarıda yazılı on bir kalem erzak ikinci d fa olar; r" 
den eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 3.1 L.9 n tarihıne r ~ı 'e~ 
zartesi günü saat 15 te hükOmet konıığ'ındl\ V ıliyct daıın~ ıi 
nindo yapılacalchr. İstekliler tarafından verilen bedeller lııY ,~ 

l k l . · o\OP görülürse kat'i ihalesi icra olunacaktır. ste 1ı erın byııı b 
Je d ipozito kağ'ıtlari yle ber;1bar Vilayet encü .ne-ıiad' h .ııt ,t # 
ınaları ş \rtlır. ~ırtnaın:yı gö:m ,.; ijtı!yj ıl.:r h ı;ı , ıha'lo: :..> •f lı 

1 · dır• ne v" y<Ahut Vılay"t dncıiın~nıne mu llcut etme erı l.ızı ıı 

d•' lzmir Levazım Amirliği Satmulma Komi yan"11 

Kapah zarf usulile eksiltm~yc konulan 48 ton noh111 0Jı . . rıı' yen gün ve saatte hlip çıkmaJığından kanunun 40 ancı 
1 
~il 

ne tevfikuı m !Zkilr m ıkdar nohuJun bir ay zarfrnd!l pa:ı:ır 1 

tın alınmasına karar verilmiştir. t t 

Beher kilosu 15 kuruıtan 7 .lOO lira bed elıi ve muvakk"ıiP 
natı 540 litadır. İlk pa::erlığı :uı.941 de b.tşlıy.ıcaktır. '.f& 
me:zkılr günden itibaren Ko. na würacaa tları. 

• • • Kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş olan 2J ton kesilııd 
yun etine muayyen ründe talıp çıl(ınadıtından mezkür nıikl•rı 

• .J ' '/ •' yeniden alınmış olnn kilo.rn l':J kııruı r.ıyı ı; üze:ııhHn bır a 
pazarlıkla aatın alı o masana karar verilmiştir. 

Kati teminatı l ~06 lira 2:> kuruştur. 
Kösele 75 kuruı muvakkat teminatı 1406 lira 25 kuruştur. ı-o 
Talip olanlar 3.11.YH paz.ırceıi s:ı.ıt 1) J .. n i t ibltecı 

Levazım acnirlig-i satın alma omİ:iy.>ııunda y.ıpıl cntır. . 
0 

f 

Kanunun 9 uncu m ııid~1ine tevfıuıı y.llnu: bir defa ıl• 
pılmıılır. 

~ •* * Kapah zarf usuliya münakasaya konulan 31.500 k!IQ 
satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 6500 altı bin beş yüz liradır. 
Muvakkat teminatı 473.50 dört yüz yetmiş iki lira 
İhalesi 5.11 .941 çarşamba günü saat 16 da kışlada 

imirİİğ'İ satın alma komisyo:ıun<l.ı yapılacaktır. 
1 

ı 
İsteklilerin belli ıiln ve saatte itı ,\e s.ıatind .. n en u bir 5$• 

vol teklif ve teminat mektuplarını vermelerı. 
Şnrtuamesi herrün komisyonda iÖrülebilır. 

Askeri Fablkalar Sa \ınalm Komi yonundsr1' 

Beher kilosuna 7,5 kuruş bedel tahmin edilen 35 ton k0 '
11

11 
askeri fabrikalar umum müdilrlüğ'ü merkez satın alma koıni•1':ııJ 
1L11.941 sah günü saat 14 te paz ulıkla ilnle edılecdktır. şıır 
parasızdır. Kati teminat (393) lira (75) kuruştur 

d~~ 
Erzurum Askeri Satın Alma Komisyon Relsllöifl • ı 

tı• 
Açık eksiltme ile 261)0 kilo lahaıı.ı ile 2600J kilo pırau sıı 

hnacakhr. 50 ~ 
Lahananın muhammen bedelı 1300 lira iık teminatı 97 lira . 

1
) 

b 1 O 1 • 91 lıf ruştur. Pırasanın mu aınmon bedıoıi 30 ira, temınatı 

kurut tur. 
Evsaf kolordunua bütün ıarnizonlllruıda mevcuttur . 
Eksiltme•i 5.11.941 çarşamba günü saat 10 dadır. 
Lahana ile pırasa ayrı ayrı ihale edilebilir. 1l 
İsteklilerin belli gün ve saalta Trabzon satın alma koaıh'/011 

müracaatları. 

MÜZAYEDELER 
----~~-------------~------____,,/ 

Hatay Defterdnrlı§ından ı eJılııl 
Mışrakiye köyünde ınetrük bahçelerden toplanarak depe 

115 kilo yer hshğ'ı açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır . 

Muhammen bedeli 23 liradır. ııf1~ 
Dellaliye, ilan ve sair masraflar mü,ıeriye aittir. Talip oıııı 11er 

yüzde 7,5 leminatile birlikte ihale i'ÜuÜ o lan 3. 11. 9 U günü !Je 
darh2a müracaatları. 

İmtiyaz Salıibi ve Yazı İşleri Oirıoktörü: lSMAlL G1R11 

Bualdıtı yerı "llU• asa Matlıaaaı.. lıunbol 


