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PAZARTISI C llrl••İte~ 1941 

----~ HER GON ÇIKAA iKTiSADi, MALI, TIC:Allİ YE ZiRAi ~-------.-
ABONE ŞARTLARl 

Türkiye için Kuruş 
3 Ayhtı 450 
6 J 850 

12 • 500 
Ecnebi memleketler çin 

~.~_A_y_h~~~·~2_700~ 
------- SAYISI 5 KURUŞ 

Günü reçen nosbalar 
20 kuroıtor 

"-----------~ 
Tüccarla ın 

~KONOMIK HABERLER 

~lenzin tahdidatı 
1 t liletin tebli2i : 

tltt 941 tarihinden itibaren 
~ tclılınekte olan benzin ve 
~ tol nıüştaklarile mütehar-

11'-luaı kara ve deniz nakil 
._:.ınııı seyrüstfer tahdidatı 
~lır dahilinde 9 birinci

' 1 tarihinden itibaren bir 
~r tlevam edecek.tir. 

' Bursa, f.~k işeh i r ve A
. 9 Eylül 941 tarihinden 

~~lllekte bulunan ve husu-
~ ~·. aid olan otobüsler

ıı l&tiltametlere işliyen
leyriisefer yapabilecekleri 
tıı·ı 1 er tarafından tayin e-

ll"'- ~e Başvekılden musaade
'"'tie~C&atır. 
"'-- e karıı mukavele ile pos,.,, aa· 
~ ır nakliyat ifa.mı taah-
1 •t veya edecek ulan ve 
~katını halen taahhüd ey-
~ hınan eşhas ve şirketlere 

11 
1. vasıtalarına verilecek 
lllılttarı, görülecek lüzum 

._ l'icaret Vekaletinin tek
. a..vekilin tasvibile artm-

~banlc., Etibank, Toprak 
, rı Ofisi ve Maden Tet

.\rlba EnatiUisü ile bu 
ı._ lt.re batlı teşekküllere 
) lblieuese veya t.,şekkül
~Plıracaltlau nakliyatı mu· 

._ ıı. taahhüd etmiş olan e~
tirltetlere aid nakil vası-

~ "Yrüseferlerine ve bun
~ecek. benz n miktarının 

•na Ticaret Vekaletinin 
~e 8 k·1· ' b"l -t , 1 aşve ı ın len11 ı e mu-

1,'ft~r 1111•bılir. 
ı., "-ltr arasında iıtiyen oto

lllyonet ve d~niz nakil va
Verilebilecek benzin 

t' iÖrülec:ek lüzum üzerine, 

11 
Vekaletinin teklıfi ve Baş
lenıibiyle artmlabılir. 

ıı.· "'•hsullerimiz mutlaka . ,, f' 
~ 1Yatıar la satılacak 
'-tt~lz nıalQmata ıöre tütüR 
''" 

111Y•ğı fibi ihracat mabıül 
... il f' 
~l 'Yatları hükumetçe tes-
'ı1ıZ.ek piyasanın açılması 
t~ et daha ırecıkeçektir. 

' 

.. ~•ttirnıenin sebebi müstab-
ıı . . . . . . ~ •deıını temın ıçın ıcabe-

v:11~• tedbirlerini alabilmek-
~1Yasayi bütün hazırlıkla
~.1•ndıktan sonra açmak
~·• ve havaliainde yetiıen 

ız üzümün piyasasınm 

\t~llıuıunda takip edilen 
\ ls ... hareket evvelki ıene

ıle 32 kuruı arasında 
'lfl.. \ ~ lnahsülün fıyatını na
~lt 11ttan 43 k.uruşa kadar 
~'~'t ve bundan üzüm müıı

b htevkalide istıfade et-
t..'l 

1 ıs lbevzuu olan di~er 
ı."l lla "•haullerinin aatıtında da 

ıııı. lll(in . . . l 
~"llb ıyı netıce er verece-
~' '•ız ••deaılmektedir. 
\ı !it lıı. bu2linltü ilttısadi nzi
\ı ~l~re tııemleketimizde istih· 
~-- tltte olan her cios mah-

11" '-ki •eaclere niıbetle daha 
"'tları 

'

, f\ a •ahlacatı muhakkak-
Vll11ıı • 

lı. "1i ıçın müstahsil satıcıla-
L"-İ~ :: auterek ellerinden va
\ l, Uz fıyatlarla mallarını çı
' •t \~•ııa hiç aebep yoktur. Ti
"'t Yet• 

~'~tıfl alelı tarafından verilen 
tre r l . -U. ••yet etme en muı· 

''• llatofaatlori içabıdır. 

Kocaeli Villyetinden zeytin 
mahsulü 

İzmit körfezinin iki aahil
ltoyuoca uzanan kıyılarında 
dünyanın en nadide zeytinleri 
yetitmekteair. Son senelerde, 
vilayetimizde zeytinciliğin ihya 
ve ıslahı ıçin i'Üzel bir emek 
verilmektedir. Zeytin afaçların

aaki haıtalıklara başlıyan mü
cadele iyi verim vermittir. Bu 
ıe.elci mahıul de IDereketlieir. 
Ağaçlar zeytınleri çekemiyecek 
kadar yüklüdür. . . 

• ı.mıtin yefil zeytınlerıyle 

Karamürsel ve aarıcanın iri, si· 
yah zeytinleri bilhasa makbul
dür. 

Vilayette zeni'in fen bakım 
meaurlutu, bu memleket mah
sulünün yayılman için yer yer 
zeytin kurıları açmış ve nümu
nelik zeylin fidanlıkları teaia et
miştir. Bu kurslara devam eden 
vatantqlarımız çok istifade et
mi,lerdir . 

Gümrük varidatında fazlalık 

v ar 
Evvelce de tahmin edidiği 

ıidi İstanbul gümrükleri vari
datında bu ay, reçen aya naza
ran yarı yarıya bir fazlalık kay
tle«ilmiştir. 

Eylül ayında İstambal ıüm· 
rükleri varidata 1.770.800 lirayı 
bulmuştur. Bu miktar atustos 
ayında 990 bin lira idi. 

Menşe şehadetnamesi harç· 
ları fazlalaştırıldı 

Başlıca ihraç merkezlerinde bu
lunan ticaret ve ıaııayi odalarının 
gösterdıği lüzum ü:ıerine ficaret 
Vekaleti bugün yürurıükte bulu
nan ır.enşe ~abadet:lamrsi h:.rç1a· 
rını fazlalaştırmıştır. ihraç oluna
cak partilerin kıymetine göre a
lınacak ücretleri yazıyoruz: 

ıeo liraya kadar ücretıiz 101 li
radan 500 liraya kadar 50 501 li
radan 2·000 liraya kadar 100.2.001 
liradan 10.000 liraya kadar 290 
lO.OOl liradan :l0.000 liraya ka
dar 400, 20.001 liradan :10.000 li
raya kadar 600, 30.001 lıradan 

40.000 liraya kadar 800, 40.001 
liradan 50.000 liraya kadar 1.000 
S0.001 liradan 60.000 liraya ka
dar 1.200 60.001 liradan 70.000 
liraya kadar 1.400 70.001 liradan 

ö0.000 liraya kadar 1.600 80.001 
liradan 90.000 liraya ka~ar 1 .SCO 
90•001 liradau lOU.000 lıra ve on-
dan yukarı :l.000 kuruş. 

Yaprak tütün~en ihracat 
vergisi alınacak 

Şimdiye kadar yaprak tülün ~h
racalından alınmamakta olan ıh
racat vergisinin, Gümrük ve ln
hisa.rlar İdaresinin alakadarlara 
rönderditi bir tamimle yeniden 
alınmasına ltaılanacaktır. 

Y apralc tüt in tacırlerinin ver-
giye itiraz edebileceklerini ve 
belki de verhinin tekrar kaldırıl
ması ihtimalini gözönüne alan Ve
kalet, şimdilik ihracat vergisinin 
depozit. olarak ~l~nmasına karar 
vermiıtır. Verııının . kaldır.ılm_ası 
kabul edilirae depozıt kendılerıne 

iade edilecektir. 

GAZETESİ 

İDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddeti, 

No. S2 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 
ldarehanemizcle ıörüşülir 

Telefonı 49442 

Poata katma No. 1261 

~---------· 

ve Müteahhitlerin meslekl Organıdır 

Ank. Jandarma SAK: 
Sıfır eti 1917 

1st. Gümrükleri Ba~ Müd.: 
Muhtelif eşya 1920 • 

İst. Komut. SAK Ank. Lvz. SAK 
K. ot 1903 
Halka ve toka 1919 

Ank. Belediyesi : 

Taıe sebze konservesi vl'Hıiey•t 1918 
Ben in ile ınüteharrik mot&r 1919 

lzmir Lvz. SAK 
İç ve diş lutiti l !i07 Brufr vıı katır n.lı yapı. 1920 

Niıadır 1920 Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Oııluo 1916 Kilis Gümrük Muhafoza 

5AK: 
Taburu 

Alüminyum tank 1916 
Koşum malzemeai 1916 
Beyaz peynir ve toz şeker 1916 

Balıkesir Valiliği: 
Bandırma-Gönen yolunun uasında 
tamirat 1909 

yap. 

Muhtelıf erzak 1897 

Kırklareli Ask. SAK: 
Odun 1902 

Menemen Belediyesi: 
lluat 1912 • 

Taş ihzarı 1969 Marmara Üssü Bahri Komut.: 
Kalorifer teıisatı malı.emesi 1909 • 

Bolayır Ask. SAK 
SıQır eti 1903 

Çorum Orman Çevirre Müd.: 
Me~e ecılı nu 1912 • 

Dahiliye Vekaleti Ank.: 

Koyun eti 1907 

Mersin Belediyesi: 
lalcele ve ara~a t•miri 1919 

M. M. Vekaleti SAK 
Bonzin de;>oıu inş. 1904 
Sım v.keta 1905 
SaU.ilat dö •ut 1907 

Yanıın tesisatı l 907 
D. D. Yolları 

Lamba makinui 1904 

Polat lıııla İçme suyu lHİHlı 1917 
Kayak imal edilecek makineler l 919 

Depo ve yemekhane ioıaatı 1905 

Eskişehir Belediyesi: 
Elelctri~ malzcmıtsi 1908 

Maliye V kaleli: 
Ambaİ ·j tahtası 1916 • 

Matla Aslc. SAK: 
Nohut 1918 

Nişantaş Kız Enstilüııü Müd.: - Gelibolu Ask. SAK 
Sadeyat. ıııalcarna ve şehriye 1903 

Gümrük Muhafaza Genel Komut • 
Keçe belleme 1917 

Hadımköy Ask. SAK 
Marailya tipi kiremid 1918 

Harbiyede Yedek Subay Okulu 
Askeri SAK 

Zeytin yaj'[ı 1919 

Harp Akademisi SAK: 
Küçük masa yapt. 191 S 

Hatay Nafıa Müd.: 

Okul binası tamiri 190 

SıımsıJn Naf la Müd.: 
Cezaevı inıi 1917 

Samsun Aılc. SAK: 
Heli inı. 1917 

Söke Ask. SAK: 
K . ıotın 1919 

Sumerbank U. Müd.: 
Sedde ve mahmuz inı . 1908 

Sultansuyu Harası Müd. : 
Aygır ahırı iuş. 1907 

Boii asfalt HÇ bi<loııu 1 OJ • 

Hoşdere A~k. SAK 
Topkapı Maltepesi A!ik. SAK: 

K. oı 1915 

İnhisarlar U. Müd.: 
Tönbeki eeriıi, bazi, kırpıntısı ve köh· 

ne kola çııvalı 19C8 • 
Keten giimlek 1908 
Yanıın ıöndiirme malzemesi 1910 
Çıralı ıalıta 1910 

Nohut 1900 
Sı~ır eti 1900 
Sadeyatı J 15 
Pirinç 191tı 

Tophane Lvz. SAK: 
Kunduralık vaketa 1917 

Tunceli Nafıa Müd.: 
l·t. L:man Sah:l Sıhhiy~ M·rk. 

Sioep mGIÖrÜ tekne ve malı.ine 

tamiri 190'.> 
aksamı 

Ş •~I' inş. ••e t••viyei IÜ•a'-İy" 19) 7 

Uda C. Muddeıum.: 

lat. Maarif Müd.: 
Yerli kıımaı 1901 

MU 

Ekmek 1916 

Y6ksek Ôğretmen Okulu 
Erkek ve kı:ı ayalı.kabıaı 1914 

AKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Nilde Mafıa MUdUrlUIUnden: 

Direk.: 

1 - Eksilmeye konu iş: Niğde Merkez ianfiarma dairesi bina· 
larına ait (9055) lira 25 kuruıluk keşif bedelli tamiratı: 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A Eksiltme şartnameı1i. 
B Mukavele proieti 
C iayındırlak iıleri ıenel şar toameıi 

O Hususi fenni şartname 
E Keşif cetveli, silıilei fiat eetveli, metraj cetveli 
F Proje 
lstiyenler bu evrakı Nifde müdürlütünde ve Vilayet Jandarma 

Alay kumandanhtmcia görebllirler. 
3 Eksiltme 13·10-Y4l tarihinde pazartesi günü saat 16 da Nitde 

Hükilmet konatında Nafıa müdürlüğü edaeında toplanan eksiltme ko
misyonunc~a yapılacaktır. 

4 Eksıltme açık eksilme ile yapılacaktır. 
5 Eksiltmeye girebilmek için isteklinin eksilme ıünlnden en az• 

üç rün evvel Niğde Villyetine müracaat ederek ibraz tdecekleri ma
li ve fenni refcranı mukabili Niğde ehliyet vesikası komisyonundan 
alacakları eksıltmeye iştirak vesikasını ibraz etmeleri tarttır. 

6 Eksiltmeye girebilmek için istekllnin 679 lira 14 kuruı muvakkat 
teminat vermeai lazımdır. 

• 1 - Eksiltmeye konan iş: Nevıehir kazası • • 
nın 6500 lira keşif bedelli tamirata: 

2 - Bu ite ait şartname ve evrak ıunlardır. 
A - Ekıiltme ıartoameai 

hükGmet konaf ı-

i - Mukavele proıeıı 
C - Bayınırhlt işleri genel ,artnameai 
E> - Yapı iıleri umumi fenni şartnamesi 
E - Metraj cetveli, lceıif bu lisası cetveli silail~i fiat eetnli 
F - Preie 
lstiyenler bu evrakı Nevıehir mal mücılilrlirilnıie ve Nltd• Nafia 

müdürlüğünde görebilirler 

3 - Eksiltme 13-10-941 tarihinde pazartesi rilnü saat 15 tie Nitde 
hükfimat konağında nafıa müdürlüğü odasında toplanau eksiltme ko
misyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltme açık ekıihme ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 487 lira 50 karat 

muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

J 
1 

Çankka•e Nafıa MlldUrlUiUnden 
Ayvacık kazası jand.ırma birlik binası üçüncü kısım inıaat keıif 

bedeli olan 4000 lıra 46 kuruş üzerinden 11.10.941 tarihine rutlayan 
Cumartesi ıünü aaat 11 de Naha mlldiirlüiünde toplanacak lcemiıyon 
huzurunda ihalesi yapılmak üzere 18 rün müddetle açık ekailtaeye 
çıkarılmıştır • 

Talip olanların ihale gününden laakal üç gün evvel vilayet muka
mıca müracaatla alacakları ehliyet vesikalarile 941 yılı ticaret edası 
vesikasını ve 300 lira 4 kuruıluk muvakkat teminat makboHnu ko· 
misyona vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait evrakı keşf ıyeyi görmek ve tafsilat almak 
Çanakkale nafıa müdürlüfilne müracaatları ilin olunur. 

lzmlr Ylll~etlnllen : 

iıte7enleria 

Tire kazasında üst kısmı idarei buıusiye binası olarak kullanılan 
ve alt kısmı da luraya verilerek gazino olarak istimal edilen binanın 
tanzim olunan 6l5 lira 47 kuruılak keşifnamesi mucibince tamiri ya
pılmak iisere 2-10-941 tarihinden itibaren 15 ıün milaaetle eksiltme• 
ye konulmuştur. 

Gerek tamire ait lceşifnameyi görmek ve i'erekse tamir tartlarını 
öğrenmek istiyenlerin her ıün Muhasebei hususiye müdüriyeti vari
dat kalemine ve eksiitmeye ıirmek istiyenlerin de ihale taribi olu 
16-lU-941 tarihine müsadif perşembe ıünü aaat 11 de yüsde yedi 
buçuk depozito makbuzları ile bırlıkte vıliyet daimi encümeniae mü
racaatları ilin olunur. 

Plrklnik lhtlr•r H •retlnden 
Pirkinık köyünde ve mısmılırmak üzeriae yapılacak ahıap köpril 

1122 liralık tahsisat üzerindeo açık eksiltmeye konulmutt•r. 
Bu işe ait evrak: mesuba cedveli, keşif hulaaaıı, proje ve fenni 

şartname, mukavelenameden ibaret olup isteyenler her fÜD bu evrakı 
mezkur köy ıi.ıtiyar heyetinde ırörebilirler. 

Eksilsme 14-10-941 tarihine tesadüf eden s;,h riinü Pirlcinik köytlıı· 
de ihtiyar heyeti salonunda yapılacaktır. 

Ekıiltmeğe rirebilmek için taliplerin 84 lira 15 kurqluk movak· 
icat teminat vermeleri ve ıhale rününden en az 3 riio evvel Sivu 
vilayetine müracaatla alacakları ehlivet vesikasını ve 941 yılma ait 
ticaret od.ııu vesıkaıaruıı ıor.z elınelerı mecburiuır. 

lıteklilerin yukarıda yazılı zamanda matlup veaailti laımilen Pir
kinik ihtiyar heyetine müracaatları ilin olunor • 

il içi ar, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 

lzmlr Lv. Amlr&lğl Satlnalma Komleyoaunllan: 
250 kilo nişadır pa:ıarlıkla saha alınacaktır. İhalesi 7.18.941 aah 

günü saat 14.30 da kışlada İzmir levazım amirliği aatıo alma komiı
yonunda yapılacakrır. 

Taliplerin belli gün ve saatte leminatlariyle birlikte komiıyona 

müracaatları. 

l ızmlr Emruı S•rlr• H•••h•n••l .. ,heklınlllln,.enı 
\ Haıtahaneuin 941 mali yılı itıtiyacıntiao aıatıda tahmini fiah ve 
j muvakkat temınah yazıla 46 kalem iliç eksiltmeai on rilııı müddetle 

untılmııtır. 

t Şartname ve liste lstanuulaa ııhhat •üdürlütOotle ve lsair.&e baa-
tahane baş bekimlığınde her ıün ıirülebilir. Eksiltme 10.10.941 cu
ma ırıinü saat onda Tepecıltte Emrazı Sariye hastahaneainde t•plaaan 
komısyon huzurunda yapılacak.tar. Muvakkat teminat olarak para ve
ya para mukabilinae kıymetli evrak komisyonca alınamıyacıtıatlan 

iıtelclilerin ihale güni1nden evvel teminatlarını mal ıandıtıoa yatırma-
lan lazımdır. 

Cinsi 
46 kalem ilaç 

Tahmin Bed. 
Kuruı 
137500 

Muvakkat Tem. 
Koraı 
18313 

Mansucat-Elbise-Kundura;Çamaıu v. s. 

Devlet Demlryollar1 8 ncl l9letme Komleyenu11tlan : 
İdarece yaınız kumaıı verilmek ve selen, kaı.alin, teli, dtlfme, aır

ma, fedra ve alameti farikalar müteahhide ait olmak üzere 2Jl2S lira 
muhammen bedelli ifletmemia memur ve mtııtabdimiae yaptmlaçak 



2 MONAKASA GAZET!Sı 

Su gün ilan alunan Münakasa ve M ·· zayedeler List • 
Si 

Cinsi Şekli Muham. bed, Teminat Müracaat yeri Günü Saat 

A) MUnakasalar 

ln .. •t, Tamirat, N•fıe ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Trabzon liseıi mutfak v. s. noksanlarının ikmali işi 
Unkapanı mccari tasfiyehanesinde yapt. bakraç ve 

traspor muhafazan 
Aşkala hüktmct kona~ı ikmali inş. 
Antalya·Alanya yolunun 81 ci klm. demir mannırat 

boyanması ile tecrit ve şosenin yenilenmesi işi 

Maarif matlDaan için yap. ıtreotipi atilycsi inş. 
Furun tamiri 
lzmir hapishanesi tamiri 
Tretuar inı. 
Sarııb&Dlıda anbar inı. 

Narallido anbar inş. 

kapalı z. 
aç. eks. 

kapalı z:. 
aç. eks. 

kapalı z:. 
paz. 
aç. elı:s. 

paz. 
aç. eks. 

> 

15348 26 
2001 -

17852 24 
4965 ıs 

11018 37 
713 73 

3021 95 
3920 -

13447 26 

1Hi01 89 

lllçlar, Klinik ve lapençlyart allt Hastahane Lvz. 

Ampul kalıyum: 5 cc: 50000 ad.·10 cc: 10000 ad. aç. eks. 6000 -

Elektrik Havag azı ·Kaloriler (Tesisat. ve Malz ı ,.., esi) 

816 -
623 70 

3090 -

Elektrik ampulü: 3aOO ad. 
Davutpaşa kışlasında elektrik tesisatı tamiri 
Cumhuriyet bayramında şehir dah_ilinde yap. tenvi· 

rat tesisat i~i 
Bileeilt kasabasının hidreelek.trik inşaat ve tesisatı 
Ampul 200 vatlık: 50 ad. 

aç. eks. 
paz. 
paz. 

kapalı z. 
paz. 

Mensucat, Elblae, Kundur• Çamaf1r, v. s. 

Er kundurası paz:. 

Kedıa elbiseıi dik.tirHmesi: l' ad.·arkek için: 24 ad. 

57687 35 

50000 -

f. otllt•• t.lıro ~e E" c~)e•ı, iV a&tJemba Habv.a. 

Er kilimi: 4000·5000 ad. kapalı z. beh. 5 
Oturma sırası yap.: 8 ad.·portatıf ahşap parmaklık paz:. 

Matbaa ı,ıerl Kırtaalye · ~ azıhane Levazımı 

Defter talu vo teclidi kapalı z. 

Koçan tabı ve teclidi: 292500 cild 
Getvel ltukısı 
Kitap bastırılması: 1:>0 n fiıha 

> 

> 

l\eı este, 1 at.ta ,,e eerel 
Karaataf veya beyaz kontrplak: 3500 ad. 
Kereıte: :lOl.280 ın3 

paz. 

Çam: 10 m3·ıürgen: 10 m3 
Kalu: 25 mJ.kadran: 3 m3·kaplamalık: 3 m3 

Naklly•t, Botaltma, YUkletme 

Kerelle nakli: 145 t. paz, 

~ehnaket, Eenzln, Pi.ekine r•Aler. v. •· 

Meıe kömürü: 30 t. 
Gaz yatı: 75 t. 
Odun: 750 t. 
Çeltek maden k~müril: 45-~5 t. (temd.) 
Odun: .i2.5 t.·yağh çıra: 445 k. 
Odun: 1250 t. 
Dikre yağı: 'J. t. 

MUtelerrlk 

aç. cks. 
kapalı z. 
paz. 

aç. eks. 
kapalı z:. 
paz. 

Alüminyom çadır düğmesi: 12500000 ad. (mftteahbit paz. 
nam ve he1abına) 

Çivi, menteşe cıvata, tahta v. ı. 70 kalem > 

Kiremit: 89000 ad.·cam çiviıi: 28 k.·cım macunu: paz. 
100 k.·oam: 602 36 m2 

Muhtelif mızıka alitı ilo bunlara 'ait metod ve ak· kapalı z. 
ıiıuvar 

Araba tamiri: 6 ad. pu. 
Soba tamiri: 102 ad. > 

• > 37 ad, > 

Oksijen tüpü: 120-150 ad. paz. 
Tazyik. ölçme aleh 50-120 atmotferlik: 40 ad. 
Cam: 400 ad, 
O emir baskül 200 ve 500 kiloluk: 5 ad. (temd.) 

f taı il, Zahire, Et, Sebze, v. •· 
Saman: 642 t. pa.z. 

, 486 t. • 
> .588 t, • 

K. ot: 1620 t. ,. 
• li76 t. J 

> 1,20 t. > 

> 1200 t. • 
• 1140 t. > 

i.lr.mck: 1200 ad. kapalı .r;, 

Sıfır eti: 250 t. (temd.) 
• 158 t. 

Saman: 900 t. 
K. ot: 225 t. (tomd.) 
Saman: 44~ t. 
K. faıulye: 27 t. 
Patatea: 20 t. 

• 14 t. 

paz. 
> 

• 

kapalı ı. 

pas. 

• 

> 

17070 -

15700 -
5600 -

300 -

21000 -

1800 -
1820 -

30000 -
11250 -
t. 18 -

954 62 
k. o 02 40 
k. 1 40 

1550 -

7026-

322 -

14240 -
Beb. 3 -

2eot -
Beb 140 -

ve 225 -

16030 -
1;e10 -
20580 -
64800 -
51660 -
44100 -
42000 -
39900 -

55142 -

15680 -
5670 -
2000 -

1151 12 Trabzon Nafıa Miid. 
150 07 lst. Belediyesi 

1338 93 Aşkale Malmüd. 
372 38 Antalya Nafıa Mid. 

826 38 Nafıa Vekaleti Ank. 
lzaıir Lvz. SAK 

226 65 lıı:mir Defterdarlıfı 
P. T. T. U. Müd. Ank. 

1008 75 lıı:mir incir ve Üzüm Tarım Satış 
Kl)operatif. 

870 15 

450 - M. M. Vekaleti SAK 

61 20 lst. Belediyesi 
46 80 Tophane Lvz. SAK 
2.n 75 Ank. Belediyeıi 

Bilecik Belediyesi 
An.le. Lvz. SAK 

7500 - Harbiyede Yedek Subay Okulun· 
daki Ask. SAK 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 

1875 - Balıkesir Ask. SAK 
..:.. - Ank. Lvz. SAK 

27-10-41 15 -
20-10-41 14 -

24-10.41 
16-10-41 

20-10-41 
6-10-41 

20·10-41 
10-10-41 
15-10-41 

10 -
15 

11 
10 -
14 -
14 -
16 -

15-10·41 16 -

21·10-41 11 

20·10·41 14 -
8-10 41 14 30 
7-10-41 10 30 

3-11-41 15 -
8·10-·41 15 -

13-10-41 10 -

8-10-41 

31·10-41 16 -
8-10-41 16 -

1280 25 Maliye Vek. ve lst. fi)olaıabahçede 20-10-41 11 -
Evrak Ambarı 

1577 ~o > 20-10.41 14 3o 
420 - , 20-10-41 15 30 

22 50 Gümrük ve İnhisarlar Vek. Ank. • l· 10-41 1) 30 

3150 - Ask. Fabrikalar U. 
lzaıir Lvz. SAK. 

135 - Ank. Belediyesi 
136 50 > 

Müd. SAK Ank. 15-10-41 
9-10·41 

10-10·41 
10-10·41 

14 -
11 -
10 30 
ı• 30 

- - lst. Komut. SAK Fındıklı 7-10-41 14 -

174 38 Eskişehir Ask. SAK 
2250 - Sarıkamıı Ask. SAK 
833 75 Ezine A,k. SAK 

74 25 Çorum Vilayeti 
71 60 Ank. Belediyesi 

2250 - D. Bayazit Ask. SAK 
450 - M. M. Vekaleti SAK 

7500 - Tophane Lvz. SAK 

Hadıırıköy Civarinda Y uııviran 
köyünde Ask. SAK 

İzmir Lvz. SAK 

20-10·41 
20-10-41 
20-10-41 
9·10-41 

21-10-41 
27·10-41 
10-l0-41 

14-10-41 

8-10-41 

10 -
14 30 
16 -
15 -
10 30 

15 -

15 -

14 -

11 

~26 95 M. M. V • .SAK 20·10·41 11 

49 - • 
Anlı:. Lvz. SAK 

2137 50 Ask. Fabrikalar U. Miid. SAK Ank. 
M. M. Vekaleti SAK 

158 - Ank.. Belediyesi 
- - Topkapı Maltepeii Ask. SAK 

1203 75 A~rı Ask. SAK 
1270 75 , 
1543 50 • 
4800 - • 

374 50 > 

3307 50 • 
3150 - > 

2·92 50 • 
492 55 Safranbolu J. Okul Taburu Komut. 

SAK 
11500 - lıt. Komut. SAK Fındıklı 

8014 - • 

7-10-41 
7-10-41 
7-10-41 

13-10-41 
8·10·41 

10-10-41 
9·10-41 

8-10-41 
8-10-41 
8-10·41 
6-10-41 

• 6-10·41 
6-10·41 
6·10-41° 
6-10-41 

16-10·41 

8-19-41 
8-10-41 

Hadım. Civarında YassıviranAsk. SAK 13-10-41 
Topkapı Maltepesi Ask. SAK 9-10-41 

1176 - lzmir Lvz. SAK 20-10-41 
425 25 , 21-10·41 
300 - Hndımköy Boyalık Aık. SAK 8-10-41 

Ömerlide Aık. SAK 8·10·41 

15 -

14 -ı 
14 -
14 30 
15 -
10 3o 
11 -

9-
9 15 
9 30 
9-
9 30 

10 -
10 30 
11 -
15 -

1:> -
15 30 
14 -
10 -
15 -
15 -
16 
15 -

de 
takriben 800 tnkım r ımi elbise ile 600 adet palto v~ 500 ~f. 
ketin şartnamesi veçhilc yapılmau işi kapalı zarf usulıyle e ~'ı!J 
konuluaışlur. İhalesi 27.10.941 pazartesi riınü saat 16 da 
işletme binasında komisyonwmuzca yapılncaktır. b 

lsteklilerin 1741,88 liralık M. teminat makbuzlariyle bu ~111 
hüdlerini muvaffaldyetle başardıklarına dair bir vesıka ve e 
ıirmiye manii kanuni ir halleri bulunmadığı hakkında bey•ıı .ı 

. ~P s~ 
riyle teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarflarını aynı fU 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ·ot 

Şartnamesi İzmirde lıletmemiz ltaleminden, Ankarada 2 1f1s 

letme ve Haydarpaşada l inci lşletma kalemlerinden par• 
nabilır. 

• V. SaUn ima Komi yonundal'I:: 
Beher metresine 27 kuruş 25 santim fiyat tahmın edileli 

metre boyalı astarlık bez pazarlıkla ek.sıltmeye konulınuftıır• J 

8.10.941 çarşamba rünü saat 11 de Ankara a M. • y. 5 

komisyonunda yapılacaktır. Kati temınalı 6Bl lira '.l5 ı.ur~ 
namesı :lOS kuruşa komısyoodan alınır. falıplerııı belli \'• 
misyona gelınelerı. 

Matbaa i§J..W, KlClaşjv,p va ylllt!.ane Lvz. 
d' 

Devlet D mlryelları Işı tmesi U. MU ürlU gl1 
, Muhammen bedeli 1300 lira olan 2o bia adet çıf t yapr~al 

kağıdı 20.10.941 pazartesı fÜnq saat 14 de Haydarpaşad• 
tııı 

dahılındekı komısyoa tarafıntlan açık eltıultme usulıle •8 

caktır. t t 
Bu işe girmek istiyenlerin 97 lira 50 kuruşluk ınuvakka 

11 
t 

ve kanunun tayin ettığı vesaikle bır1ıkte eksiltme günü s•• 
dar komısyoııa muracaııtlan lazımdır. JI 

Bu ışe ait şartnameler koaıisyondı&ıı parımz olarak d• 
tadır. 

~w. !B.tWı ~e t.W 
o. O. Yollara işi tm U. idare inde": 

ti• 
Muhammen bedeli 3418 !ıra 80 kuruş olan muhtelıf eb• p 

melre mııc abı Cürgeu kalas 20. 10.941 pazartesi 2'ÜDÜ sa t f 
Haydarpaşada Gar binası dabılindeki komisyon tarafın an ~· 
usul ile satın alınacaktır. 

1 
Bu işe girmelt ıstıyenlerın 25ô lira 41 kuruşluk muval'k• ~1 

kanunun tayin ethğı vesıkalarta teklıfıerıni muhtevi zarftır~ 
gün saat 14,30 a k.adar Komısyon Keıslığine vermelerı ıası 

1 
Bu ışe aıt şartnameler korıusyonda paraaız olarak daf11aı 

Mahrukat, danım, dı<ı ııd J'dJliiı ı 

d' 
lslanbul Vilayefı Ziraat ektebi MU ürliJöll 11 <' 

ihalesi 30.Eylül 931 salı günü 1't llo yapılacağ'ı ilan gluP•ıı 1 

eksilt eye konan mevaddı müşteıleye ısteklı çıkmad1ğınd•11 

16. 10.!14 l ptr~cmbe günu saat 11 re uzatıldığı ılan olunur• 
~!:!:::::!~~~~~~~~~~~==~~~~ 

KUtahra Vil y tinden 
Vilayet maknmı için 39 veya 40 modeli F ort Şevrole ,1 

ker ve Opel markalı 6-8 silindırli ir otomobil satın alı1' 
Muhammen bı:deli 250ü liradır. Muvakkat teminatı 18' 

kuruştur. 

Otomobilin motör şarj ve akimlatörli ta.amile 
caktır. 

Eksiltme 14.10.941 SAh ıünü saat 15 de vilayet daitı11 ' 
nin huzurunda yapılacaktır. ;:' 

Otomobilin karasörü ve döş mesi bo:ı.ulmamış bir h•1 " 

lır. bt' 
Elektrik tesisatı orneleri ve el korneıi ınuntazanı 

çalışabilecektir. ~ 
Otomobilin işlemesine lizım kriko, ompa Ye levyele 

tarları, toroovida ve iniiliz anahtarları, çekiç ve 
sair alalı tamam ve &ailam ol rak •erileeektir. 

Yedek tekerlikler bırJiktet eslim edılecektir. ıVf 
Verilecek etomobilin kati ınuayeneii lstanbulda .E01

1
,(1 

dürlüiü 6 ıncı şübe seyrüsefer şcfh2'iLce •c di2er vilaY'et~J. 
tediye sayrüsefer idarelerince yapılacak ve teklif IJ'l' 
birlikte bu muayene raporu ve otomobilin tulani bir foto( 
birlikte Kütahya vılayet Daimı Eııcüweniııc bir :ı.arf içi11de 
lecek veya kendisi ırctirecektır. o.fi 

Bu şerait dahilinde oto obıl satmak istiyenlerin 14·1 " 
i\inü saat 15 d Vılayet Daimı Encümene müracaatları 

teklif mektuplarını göndermeleri lü:ı:ümü ilan olunur. 

Devi t Limanı r1 1 ı tm Umum UdUrlllOO 
lznılr Şubesl "U ürl ğUn n : ~~ 

lzmir mendireğinin tamiri için muhtdıf eb'ııd ve ev.safi' 
tre mik'iıbı ta~ pazıırlıklıı miıbayu cdııecektir. ~J 

falip elanlaıın l leirınevvcl 94ı tarihinden itıbaren btr r' 
fında bu iş için tanzim edılmış olan ıartuam yi görmek o~e 
riyete müracaat eylf'melcrı itan olunur. 

D. D. Yolları iti tme U. ld r in en : . 
l rı 

İkinci lıletme mıntakaaında aşağıdaki mevki ve klın· ' ~ 
ocaktan çıkarılacak ltalastlardan Kim. ~~ ve .)2 ocakları0111 ~ı 
bir ve diğerleri ayn ayrı ek.ınltıne oıevıı:ııu teşkt1 otınek "' ul 
da ıösterılen rün ve anatlerde smı ile ihalelcrı yapılı:nak ~·'* 
palı zarf usulıyle ekı1iltmeye kenulmuşt ur. Elu;iltmc;ler AO ,~ 

yenunua ıkin"ı ışletme miıdur1utu bıııa:ııoua t plaııacak ~ 
Yapılacaktır. ti• 

·o' lstcldılerın hızalorında miktarları yazılı muvakkat teaıı b~ 
vi vezne makbuzu Vtya idarenın kabul ettiğı forwille ıııot•to 
mektııplariyle kanuni vesaik ve löklıflerıni t yin edılen ıb~ııı' 
den bir snat eveline kadar komisyon reisliğine vermiş 0 (fıe 
zımdır. Şartname ve mukavele projeleri Ankara ikinci işlet 
yonundan paranı: verilmektedir. 



--

. . ~ ~ . 

'• 

kalem 

(temd.) 

23827 k, 

(8 M üzayedelar 

Balast 
miktarı. 

M3 

'•I\ 3{ı •Yıeri hat- 2500) 
lalabet ı.st. ) 

Ilı; s'l\.•yseri hat- 2500) 
' 2 K11rbafalı lst. ) 
~~ Zon2uldak .1000 
~· 30 Kale· 

6 ., 
l lGney·Ger· 3000 

Beher M3 
nin muham. 

bedeli 
Kuruş 

170 

125 

170 

paz. 30000 -, 6000 -
• 17000 -
> 

kapalı z. 
pu. 4~;50 

kapalı z. 280QO -
paz. 172100 -

55200 -
) 608880 -
> 25000 -

paz. 
> 

/ 
k. 1 76 pa:r.. 

) k. 1 76 

• k. 1 70 
> 

> 

• 
• 41250 -
> 7SOO -

• 

açık art. 

. M'ONAF".ASA GA!!'ml 

2250 - Ezine Ask. SAK 
450 - ,. 

2550 - Belayir Ask. SAK. 
Kars Ask. SAK 
Sümer Bank Sellüloz Müessesi 

3417 - D. Bayazit As. SAK 
2100 - > 

9875 - > 

4010 - > 

4140 - > 

1875 - D 

lzmir Lv. SAK 

5280 -
Çamnltı Tuzla:sı Müd. 
Marmara Ü sü Bahri Komut. SAK 

1188 - • 
Topkapı Maltepesi Ask. SAK 

) 

) 

Hadımköy Ask. SAK 
3093 75 Ezine Ask. SAK 

S62 50 ,. 

Ank. Lvz. SAK. 
lzmir Orman Çevirge Müd. 

20-10 41 16 -
20-10-41 16 -
'13-10-41 15 -

8-10-41 14 -
14-10-41 12 -
9-10-41 ıs -

27-10-41 16 -
9-10-41 16 -

10-10-41 ıs -
9-10-41 10 -

10-10-41 11 -
7-10-41 lS 30 
7-10-41 15 -

14-10-41 14 -
9-10-41 14 -
9-10-41 15 -

10-10-41 14 -
10-10-41 10 -
10-10-41 11 -
8-10-41 11 -

20·10-41 16 -
20-10-41 16 -

lQ-10-41 15 -
20-10-41 15 -

lzmlr Levazım Amlrliil Satlnalma Komisyonundan: 
Muvakkat lhale fİİnÜ ve Bl'her kilosu 75 kuruştan 500 kilo zeylin yağı nçık eksiltmeye 

konmuştur. ihalesi 20.10.931 pazartesi günü saat 14 de lzmir Lv. a
mirliği ~atınalma komisyonunda y~pılacaktır. Tutarı 3750 lira ilk te· 
minah 281 lira 25 kuruştur. Taliplerin belli vakitte komisyona gelme· 
leri. 

teminat saatleri 
L. K. 

637 so 20.10.41 15 

281 25 20.10.41 15,15 

382 50 20.10.41 15,15 

Bahkesir Askeri Satmalma Komisyonund n: 

Aşafıda yazılı mevaddın pazarlıkla eQsiltmeleri 25.10.941 gününe 
kadar tatil rünleri hariç her iün Balıkesirde askeri satınalma komis
yoounda yapılacaktır. Taliplerin komisyona gelmeleri. 

31
8 Balıkısık 4000 19D 570 00 20.10.41 15.45 

Cinsi Miktarı Ton Tutarı Kuruş Teminatı Lira 
Balyeli kuru ot 1400 5,5 37958,20 

"•dunköy clvaun:la ÇlılnOlr köyde Askeri 
'ee Satmalma Komisyonundan : 

lt.91
1 

•det Marsilya kiremiti alınacaktır. Pazarlkla ekıiltmtsi 
Çar,anba günü saat 15 ae Hadımköy cıvarıncıla Çilinrir 

~kerj satın alıaa komisyonıında yapılacaktır. Tahmin bedeli 

t 
•ra ilk teminatı 7 50 liradır. Taliplerin belli vakitte komis· 
•lıneı · rı. 

Halinde Ankara Elektrik TUrk Anonim 
~ Şlrketlnllen : 
~ar nakliye transportörlerin için üç boyda ceman 88 metre 
91 ıı.t İıail cttirıleceklir. Bunların imalini taahhüt etmek ve 

JI 1400 5,5 5100 
Balyeli saman 1000 4,5 3375 
Balyeli kuru ot 576 5,5 2375 
Balyeli saman 345 4,5 1165 

Hadı~köy Yassıviran Askeri Satınalma Komisyonundan 

Aşa2ıda miktarı ya:ı:ılı sadeyağı pazarlıkla satın alınacaktır. Talip· 
lerin 14.10.941 salı günü saat 14 den 16.30 a kadar Hadımköy civa· 
rında Yası.ıYİran köyünde askeri sııtınalma komisyonunda yapılacak
tır. Her kalemin teminatı 3570 liradır. Taliplerin belli vakitte komis
yona l'elıneleriı 

Kilo 
10.000 
14.000 

Kilo 
14.000 
14.000 

ları ve teminat teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ovvel ko
misyona vermeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Sallnalma ·Komisyonundan: 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı 3 kalem yiyecek pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

P.ızarhğı 9.10.941 günü saat 14 dedir. 
Taliplerin o de 15 teminatlariyle birlikte belli vakitte kemisyo

na 'ınüncaatları. 
1500 kilo yufka, 500 kilo tel kadayif 500 kile yassı kadayif. 

Akşehir Askeri Sat.nalma Komi ayonundan : 
200-250 ton buğday verilerek lmdırılacaktır. 
Tahmin bedeli 137)0 lira olup muvakkat teminatı 1031 lira 25 

kuruştur. 

Kapalı zarfla eksiltmesi 14.10.941 çarşamba günü saat 11 .ie Ak
ş l irde Askeri S!ltınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname mezkOr komisyonda, Konya Levazım Amirlifi Satınalma 
Komisyonuoda görülebilir. 

İs ~klılerin 14.10.941 çarşamba günü saat 10 a kadar 'eklif mek
tuplarını komisyon reisliğ'ine vermeleri şarttır. Bundan sonra verile
cek veya gönderılecek teklıf mck uplan kabul edilmez . 

l!skişehir Askeri Sallnalma Komisyonundan: 
20,000 kilo koyun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kouulmuıtur. 

ilk aeminat 97S liradır. 
Eksiltme günü 27.10.941 pazartesi saat 15 te Eskişehir aahnalma 

Ko.da yapılacaktır. Evsaf ve şartname her gün Ko.na l'Örülür. Jıtek
lilerin muayyen gün ve ssatlen bır saat evci teklif mektuplarını Ko. 
na vermeleri. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Nllcl• Vallll!ilnden: 
Aksaray kazasında mevcut iki baş aygırın senelik ihtiyacı olan 

3650 kilo kuru yonca. 3700 kilo arpa, 2910 kilo saman ve 2400 kilo 
yeşil yoncanın açık eksiltme surctıyle mübayaası 20 t'iln müddetle 
açık t:ksiltmeye konulmuştur talip zuhur etmedıfinden müddeti en 
gün daha uzatılmış ise de yine de talip zuhur etmediğinden 20.19.41 
tarihine kadar bir ay içerisinde pazarlıkla ihalesine karar verilmiı ol
duğu ilan olunur. 

Harlaiyetlekl Yellek Subay Okul11 Sabnalma 
Komisyon ndan : 

2. 10.941 günü kapalı zarf usulile ihaleıi yapılan 300 ton zeytin 
yağına teklif edılen fıatlar pahalı ıörüldüfünden ayni miktar aeytin 
ya2ı tekrar pazarlıkla münakasaya konmuştur. ihalesi 7.10.941 sah 
günü saat 11,30 da Harbiyedeki Yedek Subay Okulunda Aıkeri Sa· 
tınalma Komisyonuoda y.1pılacaktır. Evsaf ve busuıi şartlar komis
yonda görülebilir. Taliplerin teminatlarile 111ürcaatları. 

Söke Askeri Satmalma Komisyonundan: 
25.9.94 l tarıhinde ıhaleıi yapılacak olan 46800 kilo kuru sofına 

talip çıkmadığından ihale müddetı 10 gün daha uzatılarak 7.10.941 
salı gunü açık eksiltme ıle kati ihalesi yapılacaktır. 

Taliplerin lzmir ve Söke Askeri Satınalma komisyonlannda mev· 
cut bulunan şartnameler dahilinde 7.10.941 ıalı günü ıaat 11 e ka
dar Söke Askeri Satınalma komisyonuna müracaatları ilin olıınur. "'ı 1 tarihine kadar teklif mektubu vermek istiyenlerin bu işe 

, "•ıneyi yazı ile şirket müd(irlüğünden tlıl•p etflleleri ilin o-

~\te "1. M. V. &allnalma Komisyonundan : 
•hhıt nam ve hesabına 71 kalem oto malzemesi satın alına· 

14.000 r 
* * * Beşer rrupa ayrılmak üı:ere 270 ton liihna ve 270 ton prasa 

pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 10.10.941 cumn günü saat 11 
de Hadımköyde askeri satınalma komısyonuna yüzde on beş kati te
minatlarile gelmeleri. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görulür. 

lnhısarlar U. MUdürlugunden : ı 
.'ı~tpaine tahıain olunan fiyat 1300 lira olup teminatı 195 li-

1 •lesi 8.10.941 çarşamba günü saat 15 de ya,ıılacaktır. -Talip 
11 koaıisyona müracaatları. 

~ -
t "'• Levazım lmlrllll S•tınal '1'1a Komlsyenundan: 
~ ~et soba tamiri pazarlığ'ı 7. i0.941 saat 14 de Ankara Lv. 
~l • Ko. da yapılacaktır. 
4" :•ıneıi ber ıun lco.nisyonJan görüıebılir. Sob:ılarııı bulunduğu 
~tt Oı:ıaısyondan öğrenilir. lsteklılerin yü:r.ae 15 temin11tlariyle bel· 
,, • ltoınisyona muracaatları. 
' 13~ •det soba tamiri pazarlığı 7.10 941 ııaat 14 te Ankara Lv. 
~t 8 • Al. Ko. da yapılacaktır. 
~111~tneıi her gün komısyonda g~rülür. Sebaların bulundutu yer
'- ~Ondan ötrenilebilır. lsteklılerin yüzde 15 teminatlarile belli 

0
• na müracaatları .. -

~ '41. Veklletl Satln•lma Komisyonundan: 

) .::-tlalcla 6 adet araba tamir ettirilecektir. Bunların ta
·l .~ 322 lira tahmin oluıımu1tur. Teminatı 39 lira olup ihale
' 1 •alı l'Ünü saat 15 de yapılacak'ır. Talip olanlaran ko

lllüracaatları. 

~~k.~z~ah~ır~e.~E~t.~Se~b~ze~v~.~s~.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

'• "'itte lata-ron Otellntle Askeri Satınalma 
~'-t Komisyonundan : 

tı~' Yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmeleri 20-10-941 günü 
')en' fazılı saatlerde lzmitte istasyon otelinde askeri satınalma 

111 ~nea yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mek· 
~, la •hale saatl~rinden bir saat eyvel komısyona vermeleri. Ev-

11.;:n•~eleri Ankara, lstanbul Lvz. amirlikleri sahnalmııı komiı
C 20rülür. 

•ıısj 

!-ı,,,, 
._"t,ı· kutu ot 

1 sa111an 

Miktarı 
ton 
450 
300 

Tutarı 
krş. 

7.5 
6.5 

Teminatı 
lira 

2531.25 
1462.50 

ihale 
saati 
15 
lS.30 

Y,ı,~'"•kkele Yeterin;, Bat MUdUrlUIUnden: 
~t 8Yııır deposu aayvanahnın l:tir senelik ihtiyacı olan 11 bin 
tı, ota talip çıkmadıfındao 4.9.941 rününden itibareu bir ay 

'-tın, P 2•rlıta bırakılmııtır. Talip olanların encümeni vilayete 
""" ll:ı Yi ıörmek iıteyenlerin Veteriner müdürlütüne müracaatları 

lir. 

Yalova Askeri satan alma komisyonundan: 
Tahminen beher kilosu 40 kuruştan 165 ton sığu eti kapalı zarfla 

müaaltasaya konulmuştur. 
Muvakkat teminatı 4550 liradır. 
ihalesi 17.10.911 Sllat 15 dedir. ŞJrlnaın i A.ı:.Ura, 1 la lbJl Lv. 

amirlikleri salıııalma komisyonları ile komisyonumuzda her rün gö
rülür. 

İsteklilerin kanunun 2, 3 maddelerindeki vesaiki hamil teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden bir saat evvel Yalova satınalma komisyonuna 
müracaatları. 

Kırklareli Askeri Satlnalma Komisyonundan : 
Aşatıda yazılı mevaddın açık eksiltmeleri 26.10.941 2ünü prasa 

saat lS te lahııoa saat 16 da, yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte 
Kırklarelinde askeri satıualma komisyonuna gelmelrri. Evsaf ve şart· 
nameleri Ankara, İstanbul Lvz. iımirlı kleri ve Çorl uaa askeri sah nal· 
ma komisyolannda görülur. 

Prasa 
kilo 

4540 
9900 
3600 
3240 
5~30 

2940 
3510 
3240 
3600 
47:>0 
8940 
2770 

Tutarı 

Lr. Kr. 
476 70 

1039 50 
378 
340 20 
S49 15 
308 70 
557 55 
340 20 
378 
498 75 
938 70 
290 85 

Teminatı 
Lr. Kr. 

238 3S 
519 75 
189 
170 10 
2i'4 57 
1S4 35 
278 77 
170 10 
189 
249 74 
469 70 
145 42 

Lahana 
kilo 

4S40 
9900 
3600 
3:l40 
S:l30 
2940 
5310 
3240 
3608 
4750 
6940 
2770 

Tu hır 
Lr. Kr. 
476 70 

1039 50 
378 
340 20 
349 ıs 
308 70 
S57 5S 
340 20 
378 
498 75 
938 70 
290 85 

T< minatı 
Lr. Kr. 
238 3S 
519 7S 
179 
170 10 
274 S7 
154 35 
278 77 
170 10 
189 
249 74 
469 70 
145 42 

lzmir Levazım AmlrllAI Satınalma Komisyonundan 
Beher kilosuna 36 kuruş tahmin edilen 13500 kilo sıtır eti kapalı 

zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 18.10.941 cumartesi fÜnü saat 10 da fzmir Lv. amirliti 

satınalma komisyonunda yapılacPktır. Hep:ıirıin tahmin edılen tutarı 
4860 liradır. Muvakkat teminatı 364 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her 
ıün komi•yooda görülür. Ek•iltmeye iıtirak edecekler kanuni vesika· 

l - Aiıcı nam ve hesabına <19• kalem hurda eşya pazarlıkla aa· 
tılacakhr. 

2 - Pıızarlık 14.10.941 sah güııü saat 9.30 da Kabata4ta Leva· 
zım Şubesinde ınuteşekkil Sataş Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Mezkur hurda eşya Sirkecideki Teftiş Şubesi bioaıında ıö· 
rülebilir. (8818) 2-3 

• • * 

1 - Şartnamesi mucibince pazarlıkla •500> adet pastöri:&an kasa· 
sı satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 17.10.':141 cuma günü saat 10.30 da Kabataıta Le· 
vazım Şubesinde müteşl'kkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Ş.ırtnanıe her gün ö2'leden sonra sözü ıeçen Şubeden para-
sız alınabılir. (8819) 2-3 

Muhıımmen b deli (3 S 1) lira (50) kuruş olan muhtelif el.' atta 950 
ml'ltre demir sarg-ıh Suplon tel (NBEU) (10.10.1941) cuma ıünü saat 
(14) on dörtte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tara
fındıın açık eksiltme usulile sahn alınacaktır. 

Bu işe rirmek isteyenlerin (276) lira (34) kuruşluk muvakkat te
minat ve kununun tayil} ettiti vesailı:le birlikte eksiltme rilı'il saati· 
ne kaaar Komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dıfıtılmak· 
tadır. (848~) 4-4 

• • • 
Muhammen bedeli 16.000 lira olan 500 adet mUf&mN pardeaü 

14. 10. 941 salı ıunü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin J 200 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettıği vesikaları ve tekliflerini ayni fiin saat 14,30 u ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lizımchr. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malseme Dairesinden, Hay
darpaşada tesellüm ve sevk Şeflifinden dağıtıla<'akhr. (8630) 4-4 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: İSMAlL GiRiT 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Ob]et de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Pri& Caution. Lieux d'adiudication et du 

Jours Heures eıtimatif provisoire Cabier deıı Charges 

Adjudications au Rabais 

Con•lructlon•-Reparation·Trav. Publlcs·Materlel .. e Con•truction·Cartographie 

Achev. cenıtr· cuiıine au iyece Trabzon 
Trav. canalisation i Uukııpanı 

Acbev. constr. konak iOuvernemental Aşkale 
Trav. peinture fer Manavgat, isolations et reconstr. 

cbaussee au kım. 81 sur route t\ntalya·Alanya 
Conıtr. atelier, stereolypie iı l'imprimerie de Maarif 
Cooıt. hanıar a Sarihanh 

• c a Nazilli 
Repar. priıon i l%111İr 
Constructioo trettoir 

Pli cach. 
Poblique 
Pli cacb. 
Publique 

Pli cacb. 
Publique 

15348 26 
.2001 -

17852 24 
4965 15 

11018 37 
13447 26 

• 11601 89 
> 3021 95 

Gre a ıre 3920 -

1151 12 Bir. Trav. Pub. Trabzon 
150 07 Co~. Perm. Municip. lıt. 

1338 93 Dir. Fisc Aşlı:ale 
372 38 Oir. Trav. Pub. Antalyı 

27-19·41 15 -
20-10-41 14 -
2<i-10-41 10 -
16·10·41 15 

826 38 Ministere Trav. Pub. Anlı:. 20·10-41 11 
1008 75 Cooperative Ventes Fiıues et RaisinslS-10·41 

iz mir 
16 -

870 15 ' 
226 65 Defterdarat İzmir 

l)ir. Gen. P.T. T. Anlı:. 

15-10.41 16 -
W-10-41 14 -
10-10-41 14 -

Preduite Chlmlques et Pharmaceutiques·lnstruments Sanltalre&·Fournlture pour Hopitaux 
Ampoules calcium de 5 c.c.: 50000p., id de lOcc. Publique 6000 - 450 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 21-10-41 11 -

10000 p. 

E16ctri&lt6·5az·ehauffage Central (lnatallatlon et Mat6rlel 

Ampules dectriques: 3000 p. Publique 816 -
Repar. installation electrique caserne Davutpaşa Gre a rre 623 70 
Trav. illııminatioos et iostalı. dans ville pr les fetes Gre a gre 3090 -

de la Republi41ae 
Ampouleı de 206 Watt.: 50 p. Gre i gre 
Constr. et installation laydroelectrique Ville Bilecik Pli cach. 57687 35 

t{abUlur ent · Chauaaurea - Tlasua - Cuirs 

Cbau11ure1 pr. soldab 

Confection habits pr. dame: 16 p. : id pr. bomme: 
;., 24 t. 

Gre a ~re ~6000 -

Ameublement peur Habitation et Bureaux·Tapiaserle ete. 
Tapia pr. ıoldats: 4000 p. Pli cacb. la p. 5 -
F•brication banca pr. ı'asseoir: 8 p. parapet an bois Gre i rre 
:;,,. portatif 

il 20 ~om. Perm. Municip. lstanbul 

46 80 Gom. Ach. lntend. Milit. Tophane 
231 75 Municip. Ank. 

C. A. lntend. Milit. Ankata 
Muoicipalite Bilecik 

20-10·41 14 -

8-10-41 14 30 
7-10·41 lt 30 . 

8-10-41 15 -
3-11-41 15 -

7500 - Com. Ach. Ecole Officiers de Re- 13-10-41 10 -
serve a Harbiye 

Com. Ach. Dir Gen. Fab. Mil. Ank. 8-10·41 

1875 - Com. Ach. Milit. Balıkesir 

- - Com. Ach. lntend. Milit. Ank. 

31-10·41 16 -
8·10·41 16 -

1 ravea11x d 'lm prlmerie · Papeterle - Fournlture de Bureaux 

Impreaaion et reliure reiİ•tres Pli cach. 17070 - 1280 2S Ministere Financıes Ank. et Depôt 20-10-41 11 -

> souches: 292500 volumes 
,. relevea 

lmprusion livre: 150 exemplaires 

> 

> 
15700 -

5600 -
300 -

Bola de Con•lr1tctlcn. Planches, Oharpenle 
Contre-plaque en orme ou en bois blanc: 3500 p. 
Bois de construction: 201,280 m3 
Bois de sapinı: 20 m3 - id d'orme: 10 m3 
Madrier: 25 m3 • cadron: 3 m3 • planche: 3 m3 

Gre a gre 21000 -
Gre a gre 

1800 -
1820 -

Traneport • Chargement - D6chargement 

f ranıpert boiı de conıtruction: 145 t. 

Cambustlble - Carburant - Hulle• 
Charbon de bois: 30 t. 
Petrôle: 75 t, 
Boiı: 750 t. 
Cbarbon de terre de Çeftek: 45-55 t. (ai) 
Boiı: 33,5 t. - id reıineux: 445 k. 

• 1250 t. 
Huile Dikre: 2 t. 

Dlvers 
Bouton en aluminium pr. tentes: 12500000 p. (au 

oom et pr. compte du fourni11tur1) 
Clouı, boucles, vachettıo, boulon, cuir ete: 70 lots 
Oivera instruments de muıique avec leuu methodeı 

et aeces. 
Repar. voiture: 6 p. 

• po~le: 102 p. 
• • 37 p. 

Bucule en fer peıant 20Q et 500 k.: 5 p. (aj) 

Tuile: 89000 P• cloos pr. vitre: 20 lı:. • pite pr. 
vitre: 100 k. vitre: 602.36 m2 

Tubea d'oxyrene: 120-JSO p. 
Appareil pr. mesurer la preasion de 50-120 at• 

mospheres: 40 p. 
Vitre: 400 p. 

Pr ov 1 • 1 on• 
Savon: 67 t. 
Sucre: '40 t. 
Beıırre: 115 t. 
H•ricoh ıecs: 230 t. (aj) 

Cre a rre 

Publique 
Pli cach. 30000 -
Gre a rre 11250 -

Publique 
Pli cach. 
Gre i rre 

Cre a gre 

la t. 18 -
954 62 

le le. O 02 40 
le k 1 40 

> 1550 -
Pli cach. 7026 -

Gre i rre 322 -
> 

> 

- la P• 140 et 225 -

Gre a gre 

Gre a ıre 14250 -
la P• 3 -

Gre a gre 
Plicach •. 
Gri a ıre 

• 

2000 -

45560 -
28000 -

172100 -
55200 -

Archives i Dolmababçe 
1577 50 • 20-10-41 14 30 

420 - > 20-10-41 15 30 
22 50 Miniıtera r>ouanes et Mooopoles Ank. 8-10-41 15 30 

3150 - C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 
Com. Acb. lotend. Mil. İzmir 

135 - Municipalite Ankara 
136 50 > 

C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 

174 38 Com. Ach. Milit. E,fcite hir 
2250 - C. A. Milit. Sarıkamış 
833 75 C•m. Ach. Milit. f.zine 

74 25 Vılayet Çorum 
71 60 Municip. Ankara 

2250 - Com. Acb. Milit. Diyarbakır 
4l0 - C. A. Miniıt. Def. Nat. Ank. 

7500 - Com. Acb. lnhnd. Milit. Tophane 

Gom. Ach. Mil. Hadımköy 
526 95 Com. Acb. Min. Def. Nat. Anlc. 

15-10·41 14 -
9-10-41 11 -

lt>· ıe-.ıı 10 30 
10-10-41 10 30 

7-10·41 14 -

20-10·41 10 -
20-10-41 14 30 
20-10·41 16 -

9-10-41 15 -
21-10-41 10 30 
27 -10·41 
10-10-41 15 -

14-10-41 15 -

6·10-41 14 -
ı0-10·41 H -

49 - • 7-10-41 15 -
C. A. lntend. Milit. Ank. 7-10-41 14 -

> 7-10-41 14 -
Com. Acb. Milit. Topkapı de Maltepe 9-10-41 11 -

Com. Ach. lnlend. Milit. lzmir 8-10·41 11 -

2137 50 Gom. Acb. Dir, Gen. l'ab. Mil. Ank. 1~10-41 14 30 
Com. Ach. Mio. OH. Nat. Ank. 8-10·41 15 -

150 - Municipalite Ankara 

3417 - C. A. Milit. D. Bayazit 
2100 - • 
9875 - ,. 
4010 - a 

10-10-41 10 30 

9-10-41 ıs -
27-10-41 16 -
9-10·41 16 -

10-10-41 15 -

· --~~~~~~~~---.....,,,,,,..-

ÜZ YEDE 
latan bul GUmrUkleri aa,mU UrlUnden: 

ihale fÜnil 7. 10 941 

M.K.N. Marka 

2883 REGUBS 

555 ~R 

3069 SE 
673 Bila 

3563 GT 

650 SNCO 
661 WF 
667 

2830 wc 

2992 WG 

Ne. 

3959 

12 

Miktarı 

kilo ır. 

22 000 

lieğeri Teminatı . si 
lira kr. lira kr. Eşya cııı . 

eıı 
99 33 7 50 ya1ıısı:t r 

rııı ğıt rek' ~ 
1;eıı• 

9 OUO 86 69 6 50 a2'ııç btP 

1/2 153 000 79 23 
üstünde f' 

6 00 wadeıı 511 

7 20 safi ipeka:Pd' 
74 75 parça h ~ı 

menso·'
1 
.

iplikler• Prl 
6 10 fotogr·~f / 

Biıa o 715 94 13 
311 9l 000 996 24 

1 
1041 

15 000 
25 000 
l 900 

256 000 

70 36 
124 82 
233 32 
461 98 

9 50 fotogral 
17 50 ıaf i ipti: 
35 00 buhıır oı• 

muh1us dt 
ı••'' rettep 01 

3034 144 000 27!11 32 ~09 40 derı tak
11 

oamb:ı d• 
Yukarıdaki l"Şya 1549 sayılı kanun mucibince 7. lO. 941 

biye rötürülmek şartile açılt arlhı ma suretile satılacaktı~· tıf 
üç iÜıı evveline kadar eşya 9-12 arasında ıörülebılır. 5~1& 
diye caddesindeki Gümrük satış müdürlüfünde ııaat 13,SO ,ı 
nuni vesikaların ibrazı ve temınat akçelerinin satış ırüııÜ sş 
kadar yatırılması lazımdır. 

Devlet Orman lş ıetmesf DUzce Revirind'
11 

Dereköy deposunda 883 aded 330 metre 645 desiınetıe 
azmanı metre küpü 35 liratiao. ·~t 

Yığlıca deposunda mevcud 298 aded 160 metre 673 deS• 
köknar tomrukları metre küpü 16 liradan. ·ıı:t 

Yığlıca deposunda mevcut 314 acled 157 metre 796 de5' 

çam tomruğu metre küpü 'J.'l. liradan. ·-• 
Darıyeri deposunda mevcut 467 aded 162 metre 995 de5

• 

çam tomruğu metre küpu 18 liradan. . t 

Darıyeri deposutıda mevcut 18 aded 9 metre 707 desııll 
kayın tomru~u mc tre küpü 8,:) liradan. ·~ 

Kaynaşh deposunda mevcut 877 aded 91 metre l::SI deS' 
köknar kalası melre küpü 30 liradan. ı~ 

·ıııe 
Düzce deposunda mevcut 358 aded li metre 577 desı 

köknar tııhta ve kalası metre küpü 36 liradan. ı' 
15.10.941 ~ar,amba ıunü saat 14 de Düzce Devlet Orlfl, 

mesi Revir Amirlıfi binasında müteşekkil komisyoodıı açık 
ile utılacıılı:tır. ' 

Axmanlar ekserisi 20X20-25Xô-30X30 olmak üz•r" ,6 
kalınlıkta 4-8 boyunda balta va k11n1an bıçkı ile imal 
Köknar kalasları eks.,riyetle 30X 10X400 çapında, tomru~li~/ 
liftir. lsteklıler şartnameyi Ankara Orman U. Müdurlüfllı l 
man Müdurluğu ve Duzce Revır Amırlıginde ve mı:ılları 1e~ı 
rebıiırler. Tahplerin ihale ıün ve ı.aalınde ışurak edecek1°'1

1ı 
ait 0

10 7,5 teminat ve evrakı laaıme il~ bırlikte satıı k"ııı 
oıüracaatlerı. 

Elllllrna Gümrük MUdUrlUğUndet1 : 
Müfredatı a-ümrükte ve helcdiye ilaıı yerinde asılı 

11 
a-österilmiş olao muhtelif eşya 8.10.941 tuihioden i tibB''tı 
1aat 14 de a-ümrük müdürlüğünde açık arttırma ile •-
ilan olunur. 

Trabaon Belediye EncUmenlntien: J 
300 adet boş benzin tenekesi pazarhkli' satılacafıııd•11• 

salı ve cuma filnleri saat 14 de encümene müracaatları jlııll 
,,ı 

Toprak Mahsulleri Ofisi lzmir Şubesi MHdUrlt ~1 
lzmirde ua clcj'İrmenleriode terııküm eden ve kese ~·~~ 

hanelerile hayvan yemleri için elvcrışli lıtulunan 4 bin kı1° I 

dökilntü unlar aleni müzayede ile satışa çıkarılmıştır. p.1ıcı 6• 

9 teşrinievvel 941 tarihine müzudif perşembe günü saat ı 7 
11
/ 

türk caddesinde 220 No. 1ı müddriyet binasrııdııı hazır bııltı 
lan olunur. 

Gebze M•I lhlUrlUGUnden : ti 
Gebzonin Darıca ııabiyeıi ciYarında hazineye ait r.ef 

tahmio edilen 12 bio kilo zeytin mahsulü ajaç ü:.ı;eri11de J' 
tarihinden itibarcu 15 rün müddetle nçık arttırmaya 1c0",,~ 

Tahmin edilmiş 12 bin kile zeytine 720 lira kıyınet 
tahmin edilmiştir. ı~ 

fhale 13.10.941 tarihine müsadif pazartesi günü saat ~tıf 
ze hükumet konağında malmüdürlük daireıinde yapılaC; 

Talipler zeytinlikleri 2'Örmek talebinde bulunnıa1' J 

şartnameyi de okuyup ve imz etmiş bulunacaklardır· itı'I 
Talipler ihale fÜnitnden iki gün evvel yüztie 7,5 ttOl 

olan 54 lirayı malsandı~ına yatırmış bulunacaklardır. 


