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EKONOMiK HABERLER 

luQ~ıya Zam Yapıldı Yeni 
Ekmek narhı da 16 buçuk 
kurui olarak tesbit edildi 
Bu ayın 10 uncu günündeııberi 
~illtGmet müıtahıilin yeni yıl 
tki1aiae yardım için bu~day a
~Qı fiyatlarını yükseltmiş ve bir 

~ilo bwitlayı n,s kuruş üı.erin
dtn sahn almağa baş'amıştır. 
all buıusta verilen kararlar he

'llı ıehrimideki alakadar dai· 
'ilere bilclirilmemittir. Fakat 
brkuınet buğday fiyatlarını kilo 
~•tına 4 kuruş yükıelmeıiııi ek· 
llıelt fiyatlarını da arttıracağını 
4İifündütiinden bu huıu"sta ted· 
~İtler almata bqlaamıttır. Bu 
ltdbirler belediyeye bildirilmiş· 
~ ... 
iurıuo üzerine bel~diye ilctısat 
ilılidüriüğü ekmek ve francala nar
~ıııın kaç kuruş yülueltilıneıi ve 
~kınek. çeşnisini ne şekilde de2'i
lctıeıi lazım geldıfin : bir raporla 
liy.t mürakabe komisyonuna bil

«lrıniştir. 
F'iyat mürakabe komİ5yonu dün 

1~m i'eÇ vakit bir teplantl yap· 
'-ıt ve bugünden l.aılıyarak ek
-.elt fiyatını 16, 5 francalanıoldni 
"- 27 kuru1 olarak hsbit etmiş
U r. 
C.ltmck çe4nisinin de biraz değiş· 
tilme•İ lüzumu girülmüş ve ck-
~lt oemi yliz.Je kırka çıkarılmış
~ ... Ekmekler yine 950 gram o

~tak. yapılacaktır. Lokantalarda 
r ekmefin dörtte bir parçası i

~İn 4 kurut veriltcektir. 

francalahk unlar 

ı;-ıancala yapmak üzere hergüo 
•trılmtkte olan 2) çuval un ka
lı ıelmediğinden bunun 35 çuva
~ çık.arılıoası iatenilmiştir. Toprak 
illallauUeri ofiai ba teklifi tetkik 

•t-.ektedir. 

210 bin ton demir 
liiiktmet ~ahiliye Vekaleti em· 
'İne 200 bin ton demir vermeği 
~rarlaşttrmışlır. Bu demir vili· 
)111t ve beleciıye ihtiy.açlarile bal
tııı ihtiyaçlarına sarfedilecektir. 

lzmirde Zeytinyağı 

Fabrikalarının faaliyeti 
Zertlnlerln J•I haline 

getlrllme•I Ucretl 

lzmil'den bildiriliyor : 
Zeytin fabrikalarında zeytinh

tjll yat haline getirilmesi için a
~lllllakta olan para veya ayni üc
'etıerin viliyr:timizin muhtelif 
>erlerinde birbirine mütavi tarzda 
1-.adığı şikayet edildiğinsen va-

1 Fuad Tukul, bu mevzu ÜAeri· 't tetkikler yaplırmııhr. 
Mıntaka zeytincilik. iıtasyonu 

'lldürlüiü ile mütebamıliğinin 
~ muhleaları alındıktan sonra 
~,li, fabrika, tamirhane ve de· 
liraıenlerde zeytinyafı imali için 
'lıııacak taair ücretinio moayyan 
llıilttarda ve naktl •n ahnmaaı ı.u
'ılsuada vilayet . fi at milrakabe 
~•nıisyoonnca karar verilm tini 
11111•afık iÖrmuıtiır. Karar ahnrn
't mtllbakata tamim ecbl.cek.tir. 

Ank. Lvz. SAK 
Sıtır eti 1971 
Koyun eli 1971 
K. üıüm 1981 

Aıık. j3ndarma Gen. K. SAK 
Odacı elbisesi 1'187 

Alemdar Ask. SAK 
Nakliyat ı~i 1989 

Vilayetçe mülbakatta fabrika 
halinde olmıyan ve kara değirme

ni tarzındaki defirmenlt-rde hal· 
kın öğüttügü buğdaylardan alınan 

ücretin \' eya ayri hakların da da
ha salim bir usule bağ'lanıwa~n i

ı:in tetkikat yaptıtı\ınaktadır. Vi
layetçe bu husııııta da lüzumlu 

karar ve tedbırler iltıhaz oluna
caktır. l l aha na , prasa ve ı~µnnak 1 ~74 

/ Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank.: 
Çam veya köknar lterule !97S 

\ Ayaza2"a Ask. SAK 
Sıgır eti 1989 

Halk Bankası kanununda 
önemli değişiklik ya,1lıyor 

1 Balıkes ir Ask. SAK 
Pirinç ve k. fasulye 1985 

1 Sadeyatı 1988 
Yurdumuzda küçük krelii ver

mek işiyle uğraşmak üzere kurul· 
muş bulunan Halk Bankası ve 
Sandıkları tl"şkillerinden daha iyi 
istifade edilmesini saflamak mak· 
udiyle bu baolcaya ait kanuada 
değışiklik yapılması kararla~mış· 

tır. Yapılan değişiklikle Bankanın 

bir küçük sanat milesseseıi oldu· 
fu belirtilmekte, halk aandıkları 
bankanın birer ıubesi şekliue so
kularak sistemin faaliyetine geni~ 

imkanlar vrrilmektf' , b anka ıer· 

mayesini arttıracak tedbirler alın· 
maaı aatlanmaktadır. 

\ 
Bakırköy Ask. SAK 

Samıın 1985 

Banka tamarııen küçiik kredi 

D. O. Yolları: 
Betooıyer 1975 
Balast 1~75 
f.skişehir Ask. SAK 

Saman 1!185 

Hadımköy Ask. SAK 
K. ot 1~71 

.. 1984 

Harbiyede Yedelc Subay Oku
lunda Ask. SAK 

Mercimek, saman, ve k. fasulye• 198 
Pirinç l !ISS 

lst. Nafıa Müd.: 
Silıvri bina•ı tamiri 1977 

İst. Elelct. Tra. ve 

U. Mud. : 
Pricner krmik röle 1977 

Isparta Vilfiyr ti: 

Tüu. işlet. 

' Maoifatura eşya11 1980 

Jsparıa Nafıa Müd.: 

müessesesi olacak küçük ticaret ve 

sanatların teıiı ve gf'lişmeleri i- 1 

çin gerekli krf'dileri sağlıyacaktır. 
Bıandiln başkll bu sanat ve tica
retlf'rin ıhtıyaç göroiiğü islibsal 
vuıtaları ve ham maddeleri teda
rik ve dağıtmak gibi işlerle ut· 
ra4acak, ayraca bankacılık i~eri 

ile de uğratacaktır. Şubeler ve 
ajınılar aç8bilecektir. Halk Bao
kasma veril"cek işler Ticaret Ve· 
killifince hazırlanacak bir tali
matnamede belirtilecektir. Halk 

sandalı.lan Halk Bankaaına devro· 

luoacaktır. 

Heykel iaş. 19.'SO 

Sıhhi mileuuelerce de kendi· 
'ine kafi gelebilecek vaziyette 
bulunan Bılecik kıymttli bir ope· 
ratöre ve güzel bir memleket 
haı.tanuine malik olmakla büı ün 

hastalarına şifa verici ağujlarını 
açmıştır. 

Son senelerde Bilecikıe rne:.:
ruaata Milli Şefimizin işaretleri 

ür.erine çok ehemmiyet V"rilmiş 
ve faaliyet 2·3 misline çıkarıl· 

Bilecikte çalışmalar 

Şt hirde iplik fabrikaları 

kurulacak 
Bilecik.ten bildiriliyor: 

• nıışlır. Verim ~elecek ~ene bir 

evvelki seneye nazaran 2·3 misli 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Bilecik Garbi Anadoluııun gü
zel bir şehridir. E,ki harab Bile· 
cifi dağların hattı içtimalarında 
bırakarak, ayni daflann yamaç
larında harpten ıonra kuraılan şe
hir, pliah olarak kurulan ıehir
lerimizin yanında yer alacaktır. 

Yanık fabrika yerierinae ipek 
fabrikalan kurulabilecektir. Fırka 
müfettişliti binası en mutena bi
nalar araSJnda g,.lir. 

Şehrin büyük noksanı bol ıyı 
sudur. Vilayette maarif hareketi 
kıymetli Maarif Müdürümilz Nuri 

lnce geldikten sonra iyilf'şmiştir. 
Şehrin ortaokula olan ihtiyacı 
nazarı itibare alınarak tam te

şekküllü bir hııle ifra~ı temin 
edilmiş ve leyli bir mektep ola

rak, Bozöyük-Sötüd·Gölpazarı ve 
Osmaot'li kazal~mun yüzlerce 
talebesinin tahsilini temin edecek 
vaziyete sokulmuştur. 

Hallı:evi oturma Hlonu şt-hrin 
en temiz ve eıı güzide şah~iyet• 
lerinin oturup dinlendikleri yer
dir. 

Muhitine faydalı olan fidanlık 
babiesi fiinden filne tekemmül 
etmektedir. 

E.skidenberi meşhur olan ipek
çiliği işga l zamanlarından itiba· 

ren yavaş yavaş leıtrar başlamış

tır. SöğOd ve Osmaneli gibi iki 
kazaaırıda ipek fabı ikalara olduğu 
gibi 8ozöyük kazasında da ke

reste f abrikalan ve mozayik f ab· 
rikası vardır. 

Tamamen ist ihsal nıeınlt'ke i 
olan Bileciğin havası da çok 
~ağlam ve yayla oldnğu için, 
sayfiye olabilecek bir vilayettir. 

Süte Narh konulaoak 

Yem Mesele6i Esaslı 

Şekilde Hallediliyor 
f ıyat Murakabe Komhyonıa silt 

müstahsilleri ile sütçülerin son 

zamanlar d:l ınuhtelı f vesilelerle 
süt fiyatlarına zam yapmalarını 

gözöııünde tutarak süt fiyatlatınao 

tetk.ık ve buıünlr.ü piyasa vB.1i· 
yetinf' göre fiyahnııı ne olması 
lazım~eldi~i hakkında bir raper 

verilmesini istemi4tir. Bundan 

ıütçilerin mevcut vaziyeti iıtiı• 

lst Komut. SAK 
Torna to=zı-ıihı 198 9 

lst. Belediyesi: 
Permaklık tımiri ve duvar lo~. 191>9 
Lliıtılc çlımc mu~amha ve kiirek 1989 

lzmit Ask. SAK 
Nohun. le. fuulye ve saman 1 !ISS 

O.lun kömürü 198S 
Uıı lgur ve ıtoytiny•A' 198S 

lzmir Beledireıi: 
Kanoliı ıyua ioş 1079 

lnhisarlar Çamaltı Tur.lası Müd.: 
Taş 1979 

Isı. Have Mıntıka D A · cpo ıııır.: 

Er fotiııi 1932 

Kırklareli Ask. SAK 
Patates 1983 

Kastamonu Kiy E2itmen Kur sıı 
Müd: 

Meşe od 1 1u 19 89 

Lulebargaz Ask. SAK 
K. ••tarı 19d9 

Marmara Üssü Bahı i Komut.~AK 
Sebze l'J76 

Maliye Vekaleti: 
Kalorifer teııiHtı taıniri 11177 
M, M. V. SAK 

Meodıllik bu l98!J 
Yazlık clbisel ı lt kumaı 19 S 

Samsun Belediyesi: 
• Çizme 1989 

T. H. K. Tırabt:on Şubesi: 
Deri ve barsalc 1988• 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
Prasa ve lahana 1983 

T. H. K. Ank. Şubesı: 
Dı!rİ ve barsak 1976• 

Uşak Devlet Orman işletmesi 
l:<cvir Aın.: 

Çam toııırutu 1979 • 

mar etmefe kalkışmaları karşı
sında icabında süte narh konu· 
lacağı anlıa~dmaktadır. 

Süt müs!ahsilleriuin süt fiyat· 
larının yük~elmesiııe kar~ı göster
dikleri başhca sebep yem ınese· 
lesidir. Silah olarak kulla :ıılan 
bu muelt-nin tamaınen önlenmesi 
için iDekleıe kepek vesair yemler 

muntazamen ve kontrol altında 

verilecektir. Bu suretle kepek 
vo yem meselesi de ortadan kıl

dıı ılmış olacaktır. Bundan sonra 
yapıiacıık tetkikatın vereceği ne· 
ticeye göre sütun azami fiyat 
haddi tayin olun:ıc:ıktır, 

HükOmet pirince el 
koyuyor 

Ankaradan bıldıriliyor: 
Fiat yük,elmesinin önüne geçmek 

ve sarf ıyatı bol bol kaqılıyAcak 
miktarda pirinç bulundı.ırulmasuıı 

temin etmek için pirince el kon· 
maktadır. Mevcud pirinçler Top
rak mahsullori ofiaiııe satılmış sa· 
yılacak.hr. 

Pamuklu mensucatın 
gümrük reıminden istisnası 

Ankaradan bildiriliyor: 
Gümrüklerde bulunan ve aan'i 

elyaf ile mahlQt bulunmuandao 

dolayı ithal edilemiyen pamuklu 

mensucatın bir def aya mahsuı .. 
olmak şartile resiaı ve hadleri 
tenzilatlı tarifeye tabi tutulması 

hakkrnda lcra Vekilleri Heyetin· 
ce ittihaz edilen karar taıdik e
dilmek üzere Büyilk Millet Mec· 

lisinc verilmiş ve çar1amba iilnkil 
ruznameye alınmııtar. 

r 
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REKOR! .. 
Zeytluyai(htrırnn hatl11lyetloln • 

aksini lıbat edene 

ı .. 

- - 1000 Lira-
İKRAMİYE VERİLİR 

Adreae dlkkat ı Jatanbal 
TMtln OOmrOk Kemerli seluık 

21 No. Tel ı 24tl7 

N AZiF ÖZARCA • . 

~--------------..-· 
mesleklQrganı dı r 

ltlpler, EgıJrler. T•Wllf!r 

lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonun~ın · 
133 No. lu ilin 

Toprak mahsulleri ofisi tarafıııdan ekmeklik ve francelahk un fi· 
yatlarına yap1lan zam dolayJ1ile 17.ll.941 sabahından itibaren 9)0 
ıram!ık l'o 40 rütubetli ekmek fiyatlarının 16 koru~ 50 santim ve 
francelanın b~hu kilosunun 'l7 kurıaş olarak teıbit edilditi ilin olu· 
nur. 

••• 
lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonuni an: 

134 No. lu ilan 
Depo mağaza ve dükkamnıla vc!ya her banıi bir yerJe bir çuval

dan başka pirinç, pirinç unu ve kırık pirinç olanların bu maddeler 
her hangi bir ,ekilde satılmak üzere bağlanmış butonsun veya bu• 
lu.1ınasuı bulundukları yer, mikdar ve kime ait olduklannı riıterir 

bir beyanname ile en geç 20.12.941 cumartesi fİİnÜ akşamına kadar 
mı hallin tn büyük mülkıye a nirliğine Vilayet laşe Müdilrliitü ve Fi· 
yat Mürakabe Büros11 Şefliğine bildirmeleri lözomu ilin oluour. 

ihracat birlikleri pay tevzii 
Talimatnamesi 

27.11.94 1 tarih ve 4969 •aydı Resmi G••etede 
lntı,ar • derek yUrUrlUle 9 lrml9t lr 

Madde: 10 

fılcra 1- 7 ve 8 İııcİ mad.le
ltrde yazıh azadan bisseaiAe isa
bet eden paya göre ihracatı yapa· 
mayacak vaziyette olanlar veya 

halduını kullanmak istemeyenlere, 

keyfiyeti Birlik idare h•yetince 

verilen miihlet zarfında, tekidine 
mahal kalmadan, sebepleriyle bir
likte, yazı ile Birlik Umumi Ka
tipli~ioe bildirirler. Bu huauıu 
vaktinde ve usulü veçhile bildir
memit olanlar, paylarına düşen 
ihracatı kabul etmiş aayılır. 

Fıkra 'J.- 1 nci fıkraya ıöre 
paylarını iade etmiş ol.mlardan 
basıl o · au mikdar lar, ai<i oldukta· 
rı zümre azan arıtaında 8 inci 

maadelt rın i. ııci fıkrasında yazıla 

azami badi.- mukayyet olmaksızın 

dag-ıtılır. 

Madde: 11 

Fıkra 1 - · Payını makbul ı.e· 

bepler göstermek suretiylo mütea· 
kip ilk ihrac.1t partisi için muh_. 

faza etmek isteyeıllerin muayyen 

mühlet zarfında yaptıklan bu 
yoldaki talepleri, idare heyetin· 
ce tetkik olunur. Talebin bir mu
vazaaya veya Birlik tesanüdünü 
bozan gayri meşru menfaat mak

ntlanoa matif olmadığı anlaşı

lırsa, idare aeyetince kabul olu

narak, bu paylar mensup olduğu 

:ıiımre azasından ikinci partıde 

muadil payan hiuelerirıden iade
sine razı olanlar araaanda tevzi 
e !uııur. Bu ıekilde veıilen mun-

zam payları zümre iz.ası içiude 

kıbul edenler bulunmadıtı tak
dirde, mezkQr paylar dipr xilm· 
reler :ızası arasında aynı şartlar

la talibine verilir. 

Birlik m~vnuna dahil maddeleri• 

ecnebi piyasalarda tanıtılma11, 
yerle,meai veya kıymetlen4iril• 

mesi laaıuıun.&a söıtercUkleri fey. 
kalidc ıayret dolayııiJle miUatu 
mevkide bulunan azaya, Birtik 
umumi katibi ile mutabık olar8k, 

idare heyeti tarafından yapılacak 
teklif üzerine, Ticaret Vekiletia· 

ce munı.am pay verilebilir. &• 
pay 8 inci maddenia 2 ici fıkra• 
aı hiikroüuden mihteınachr. 

Madde: 13 

4 üncü maddenin C ve Ç &llaa
relerine dahil olduto halde, ev· 
vclce ihracatiyle me41ıal buluod•
ğu maddenin ihrac memaııiyeti 

dolayuiyle pıy alamayan a&a, 

Bırlitin iştir•I mevzuuna dahil 
diğer maddelerin pay teniatına 
8 inci matlclenin hlikilmleri dahi· 
lindc iıtirik ettirilebilir. Memnu 

olan maddeler yeriae pay tevsia· 
tında hanıi madde veya madde· 
ler grupunun ikame olıınabileceti 
idare heyetinin teklıfi ilzerine 
Ticaret Vekaletince tayia olunur. 

Madde: 14 

Fıkra 1- Aynı maddeler üze
rine birden fazla lbracatct Bir· 
likleri kurulmuş bulundutu tak

dirde, 4 iocil mudeain A, C, 
Ç ve O züınrelerjoe dahil firma· 
lar, yalnız en yakan l.ir ihracıatoı 
Birliğine az.a elurlar. 8ir Birlik 

mıntakanoda evvelden beri mO· 
teaddit şubeleri olan aza firma, 
şubeleri ile birlikte tek bir müea· 

seae olarak. iıbu talimatname hii· 
kümleıinden istifade e•. 

(DE.V AMI VAR) 

ISTANBUı. BORSASI 

ıs.12. 941 
Loodra 1 Sterliı 

Fıkra 2 - 1 nci fıkrada ya· 
zıh hil ıekli mümkün olmadıtı 
takdirde, iltiaci partiye bırakıl

mak. istenen paylar sahiplerine ia· 
de olunur. Müddeti zarfında uau· ! lü veçhile feragat olundufu bıl

I dirilmemiş olan payların yine u• 

ı bipleri tarafından ibncı mecb11· 
ridir. 

Neyıorlı: 
Madrid 

100 Dolar 

100 Peaeta 

s.2• 
12,.30 
12.9375 

Stoklaolm 100 ineç Kr. l1.8e50 
ESHAM VE TAHViLAT 

Sıvıu-Erıuruın l 19,80 
134..st 

1 Madde: 12 
1 
i YaptıklJn bü1ilk ihracat vo11 

Merkeı 8ank111 
Aılan·Eıkiıelıir Müttebid Çi· 

menlo ve S11 KırHİ 
Aılan·Eskiıebir Mlltıebid Çir 

mento Ye .Şu Kireei miiet. 
Oııı.'°9 iarll SutıJ 
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10.0S 
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Su gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi t luk keıifnamesi aairesiodıı açtk ekıiltmeye konulmuıtur. ihale 25. 1'2.4 ı 
perıembe riinil saat 1 l ele vilayet daimi enoümeoinde yapılacaktır 
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Claıl Şekli Mubam. bed. Teminat Müracaat yeri Gilnü San tl 

A) MUnakasalar 
•••••t. Tamirat, Naf .. itl•rl, Mal•eme, Harlt. 

Gümrftk baJmild. ter., tamiri (tashih) paır:. 

Ordu Vil. Gölköy ka:r:asıoa yeniden inta ettirilecek kapalı z. 
bet ıınıflı ilkokul inf. 

Duvar Ye · bordllr inı. aç. eks. 

8619 15 
25039 37 

774 56 

lllçlar, l\llnlk ve lapençlrarl allt Haatahane Lvz. 
i.cuyi tabbiye: 93 kalem (taıbih) aç. eka. 3718 -

İdrefil p•muk Tctrk KodekıiH muvafık: 750 k. paz. 1650 -

&lektrlk Hava9azı-Kalorlfer (Te•l••b ve Malze .11asl) 
Elektrik malaemesi: 22 kalem (tashih) paz. 4SH 42 
i.lektrik tesisatı yapt. • 140 30 
Elektrik tuisah yapt. • 150 15 
Manyetolu masa telefonu: 12 ad. aç. rks. 504 -
Manyetolu portatif telefon: 30 ad. ~ 2550 -

Menaucat, Elblae, Kundura Çama,.,, • · •· 

Terlik: 3 bin çift paz. 
Elbise ve kaput imalyeıi ile kasket (taıhib) aç. eks. 

Mobllra, bUro ve ev •tr•••· M111 .. mbaHahv.a. 
Yazıhane: 8 ad.• elbiae dolabı: 11 ad.· storlu ev• aç, elu. 

rak dolabı: 1 ad.· etaier: 2 ad.- maruken kol· 
tuk: 3 ad.· muşamba koltuk: 14 ad.. sandalye 
ıs ad. 

Ôfretmen muuı: 3 ad.· yemek ııraıı: 30 ad.· ye· paz. 
mek maıuı: 15 ad. 

NakHıat, Bo,alt111a, YUkletme 
Nakliyat iti pu. 

• • • 
• ,. kapalı z. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•ll•n •· •· 
Lin,it komlrü 4 kalem kapalı ıı:. 
Motörln: 250-350 t. • 
Meıe mana-al kimürü: 5 kalem 
Manral, kömürü: 10 t. 

M l!t etıf • r r 1 il 
Fac;ıh saka arabaaı: 200 ad. (miltteabhit nam ve lııe· 

sabana) 

paz. 
• 

Yemek takımları: 12 kalem paz. 
Kazma: 100 ad,·kürek: 20 ad. > 

Çimento: 10.000 t. (prt. 2 L.) kapalı z. 

ÇnJ: ~oco ad. kapalı z, 
Atat kondura çivisi: 800 k. (mllte1bhlt nam ve pu. 

beıabıaa) 

Okıijeo: 2000 ı iip > 

L>ne çulu: 100 ad. > 

S.lverci keçe: 406 ad. > 

Deve kolam: 609 ad. • 
Zincirli yular baıhtı: 203 ad. • 
Tel afııdık: 120 ad. > 

•r•ek, Z.hlre, Et, Seba•, •·•· 

Kara halda: 40 t. pu. 
Barçak: 570 t. ~ 

Saman: 2250 t. > 

K. ota 200 t. • 
> 500 t. > 

SıRır eti: 80 t. > 

Sadeyatı: 25 t. kapah ıı:. 

SıRır eti 1.l2.5 t. • 
Kar• bakla: 50 t, paz. 
Nohut: 50 t. • 
Keçi boynuzu, darı, yu elma1J, ıy çiçeRi, havuç 

ve balda 
Sıtır eti 50 bin liralıkı 3 parti paıı:, 

Sacieyat1: 2S t. 
• 5 t. 

S ıtır eti lı:avarmaıı 22 t. 
Koyun eti kavarmHı: 22 t. 
~eti: 210 t. 

(B M lizayedeler 
Köhne fotinı 1800 çift 
Kurban deri ve barıak 
GDbre 2 t. 

• 
paz. 

> 

> 

• 
> 

pal. 
aç. art. 

• 
çifti 3 25 

1214 -

42000 -
36000 -
52850 -

82845 -
2500 -
lı:. o 07 

beh. 60 -

207000-

7000 -
1200 -

16900-
1500 -

304 -
609-
~50 -

5600 -

20800 -
46250 -
S5125 -
7000 -
8500 -

k. o 50 

46250 -
9250 -

17600 -
. 24200 -

56700 -

------

647 - lıt. Naf ı• Müd. 
1~i7 95 Ordu Nafıa Mfid. 

583 09 ht. Belediyesi 

278 85 lst. Sıhhi Müe11eıeİer SAK 

123 75 Anlc. Niınune Hast. Butabipliti 

73 71 
2J. -

113 -
37 80 

191 2~ 

lat. Komutanlığı SAK Fındıklı 
Ank. Lvz. SAK 

• 
O.O. Yolları Haydarpa'a 

c 

731 25 Tophane Lvz. SAK 
Darüşşafa Müd. 

- - Mıaniu C. Müddeium. 

- - Aok. Lva:. SAK 

31 c;3 - Urfa Aık. SAK 
2700 - > 

3963 75 Bandırma Aslı:. SAK 

939 - Balıkesir Ask. SAK 
5392 25 Ank. Belediyesi 
1519 - Çatalca Aık. SAK 

105 - lalıkeair Ask. SAK 

900 - M. M. Vek. SAK 

Anlı:. Lvz. SAK 

11600 - O. D. Yolları Ank. ve H. ~aıa 
Vezneleri 

5:.l5 - İzmit Ask. SAK. 

90 - Tophane Lvz. SAK 

2535 - Aık. Fabrikalar U. Mnd. SAK Aok. 
225 - Çanak. Aık. SAK 

4o - , 
92 - • 
83 - • 

> 

840 - Çanak. Ask. SAK 
Konya Ask. SAK 
Lilleburru ııo. 1 Ask. SAK 

• 
> 

3120 - Lr•urum Ask. SAK 
Gelibolu Ask. SAK 

4134 38 Ke,"n Ask. SAK 
1050 - Çanak. Ask. SAK 
1275 .. 

TGpkapı Malto~si Aılı:. SAK 

7500 - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Aslı:. SAK 

694 -
1320 -
1815 -
4252 50 

Gelibolu Aık. SAK 

• 
Erzincan Aık. SAK 

• 
lıkeoderun Atlı:. SAK 

- - Ank. Lvz. SAK 
T. H. K. Edremit Şubesi 

- - Rami Aık. SAK 

2Q·l2-41 11 -
6·1·42 15 -

2-1-42 14 

24·12-41 

26·12·41 

20-12-41 
19-12-41 
22-12-41 
26-12-41 
26-12-41 

26-12-41 
22·12-41 

22-12·41 

15 

15 

11 -
14 30 
11 -
10 45 
10 3~ 

& 

14 30 
14 -

15 -

22-12-41 14 30 

1-1-42 
1-1-42 
9-1-42 

2-1-42 16 -
2·1·42 11 -

19·12-41 
20-12-41 10 -

17-12-41 15 -

18-12-41 14 -
19-12-41 11 -

2·1·42 15 30 

2·1·42 
23·12-41 15 -

27-12-41 
24-12-41 
24-12-41 
24-12-41 
24·12-41 
24-12-41 

20-12-4 l 
23-12-41 
23-12·41 
24-12-41 
23-12-41 
22-12·41 

5-1-42 
8-1-42 

22·12-41 
22-12·41 

11 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -

10 30 
14 -
J1 -
11 -
16 
15 -

15 -
15 -

23-12-41 10 -

26·12-41 15 -
26-12-42 16 -
26-12-4 \ 11 -
26-12-41 15 -

lS-1-42 

19-12·41 10-
27-12-41 
22·12-41 10 -

MUNAKASALAR fe~ol ~rtnameler ve projııleri 46 lira 20 kurut mukabilinde Su İşleri l 
reıslitınden alabilirler. ' 

EksHtme.ye rirebllm~k için i.steklil~rin 40712 lira 58 kuruşluk mu-! 
vakkat te•ınat verme11 ve eksıltmenın yapılacatı rilnden en aa: üç 1 
a-ftn evvel ellerinde baluoan veaikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafıa 
Vekaletine mllrat"aat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika 
almaları ve bu veaikaları ibraz etmeleri şarttır. 

lnfıat-Tamirat-Nafıa lşlari-llalzama-Harita 

Nafia VeklleUnden: 

-1.Uütmeye koıaalan if: 
Ay41n su itleri 4 inen ıabe mildfirllltil mıntakau dahilinde Nazil· 

li·Horaunlu ovalarının ıulaomaıı işin Feılek mevkilode yapılacak olan 
Reıillitir, ialeri, Tftnel ve kanal inıaatının ikmali itleri muhammen 
keıif bedeli uhidi fiat esası i1zerincien 924064 lira 37 kuruıtur. 

l.kaillme 8.1.942 tarihine raıtlayan perşembe a-Onü saat 15 de An-
ltarada Su işleri reislifi blna•ı içinde toplanan su ekıiltme Komisyonu 
tarafından kapalı zarf usulile yapılacaktır .. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunmayaalar eksiltmeye iş· 
tirik edemezler. 

lıteklilerin teklif mektuplarını yukarda yazılı saatten bir 
saat evveline kadar ıu işleri reislitine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. Poıtada olaa gecikmeler kabul edilmez. 

M•nlea Daimi l!ncUmenlnden 

Muvakkat teminat 188 lira 40 kuruştur. Keıif proi~ ve ıartname er 
gün enctlmende görülebilir. Taliplerin 941 yılına ait ticaret ociHı -.e· 
sikasını hamil ve ihalede11 en az 8 gün evvel nafıa mildürlüiilndeıı 
alacakları ehliyet vesikalariyle birlikte mllracaatları . 

Eskltehlr Aakerl Satln A ima Komisyonundan 
A,atıda yuılı inşaatı işi pazarlıkla yaptırılacaktır. ihaleleri bi· 

zalarında yazılı rün ve saatlerde Eıkiıehirde askeri salan alma ko· 
miıyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vaki•te k~misyona rehae· 
leri. 
Cinsi Tutarı Tem,inat 

Lira Lira 
F otaeptik tretuar 2486 186 

İhale J'Ün 
ve aaati 

'.l).12.941 11 

lstanbul Nafıa MUdUrlUIUnden : 
Açık eluiltme suretile ihalesi takarrür edeıı 8619.75 lira ketif 

bedelli lıtanbul Gümrük Baımüdürlüğü tera1 tamirinin muayyen • · 
lan ıün re saatte ibaleıi yapılamadıtıodan 2490 sayılı kanunun 43 
üocü maddesi mucibince bu işin ihalesi tekrar 20.12.941 cıımartetİ 
günü saat 11 de İstanbul Nafıa Müdürlüfünde pazarlıkla yapılacak· 
tır. 

A - Bu işe ait keşif ve şartnameleri daireaiode ııörülecektir• 

B - Muvakkat teminat 647 liradır. 
isteklilerin en az bir taahhütte 6000 liralık bu İfe benzer i~ 

yaptıklarına dair idarelerinden almıs oldukları vesikalarla 941 yı· 
lına ait Ticaret Odası vesikasını hamilen ekıiltml' iilnü olaıı 
20.12.941 cumartesi günü ıaat 11 de a-elmeleri. 

lzmlr inhisarlar Ba,111UdUrlUIUnden 
Bayındır inbiaarlar idaresi maraul tiltün anbarında yaptırılacak tı· 

mirat pazarlığa konulmuştur. 
Keşif bedeli 1099.32 muvalckat teminatı 82,4) liradır. Keşif ve 

ıartnameleri baı müdürlüğümüz levazım ıubesiyle Bayındır inbisarlır 

idareıinde ırörülobilir. İsteklilerin 26.12.941 tarihine müsadif Ca111• 
a-ünil saat 15 te baş müdürlüğümüzdeki komiıyona ırelmeleri ilin o· 
lunur. 

Menemen Muhas•bel Hususiye Mem 11rl110und•n: 

Kazamızıa Helvacı köyüne eski künk boruların demir boruya tah· 
vili suretiyle ihnle oluna.:..ık 3232 lira 50 kuru~ keşifııameli su işi 21 

a-iln möddetle münakasaya konulmuştur. 
ihalesi '16.12.911 cu n.ı a-ünü \1eoe.nen b"!lıusi muhasebe dairesin· 

de saat 14 te yapılacaktır. lsteldilerio o gün orada hazır buluanıa· 
ları. Şartnamelerini keşif ve projelerini a-örınek isliyeııler her zam•P 
hususi muhasebe aaireıiftde ırörebilirler. 

latenbul Beledlyealnden 
Topkapı-Silivri yolunun ltaşlaoırıcı to,kil eden son kıımıoın geniş· 

letilmeıi ve dıvar bordur inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keııf 
bedeli 7774 lir:ı 56 kuruş ve ilk teminatı 583 lira 9 kuruştur. Keşif 
ve tartnaıne Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalemincie ırörilebilir. 1· 
bale 2.1.942 Cuma ırünü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır· 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 3 
a-ün evvel Viliyet Nafıa Müdürlüğ'üııe müracaatla alacakları fe1111i 
ehliyet ve !1141 yılma ait ticaret odası veıikalarile ihale güaü muaf· 
yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Mail.) 

latanbul Komut•nhlı &abnalrna Komlayonundan: . 
Yapılan eksiltıneaine talip çıkm•yan 22 kalem elektrik malıı:eıoe•• 

20-12-941 cumartesi a-üaü saat 11 de pazarlıkla satın ahaacaktır. )tu· 
bammen bedeli 491 lira 4l kuru~tur. Kat'i teminatı 73 lira 71 kurut· 
tur. Şartnamesi her ıun komisyom~a a-örillebilir. lıteldllerin belli ı•0 

saatte Fıadıklıda Satıaalma Komiıyonuna relmeleri . 

,.. • • Kuleli liıeıioin kalörifer tamirin~ istekli çıkmadıQ'ındaa yeııi· 
den pazarhitı 19.l'l,941 l'Uına giıoü saat 11 de yapalacaktır. Keşif .,r 
şartnamesi her gün komisyonda zörülebilir. Keşif bedeli 2581 lır• 70 
kuruştur. Kat'i teminatı 3~7 lira 25 kuruştur. İsteklilerin belli ırlln ve 
saatte Fındıklıda Satmalına komiıyonuna a-elmeleri . 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

DarU,fafaka MUdUrlUİUnden 
81 takım harıci ve 81 takım dahili elbise ile 22 kaputun imaliJ0" 

ii ve 81 kasketin mubayaaaı nçık ek.:ıiltmeye konuld11. 
Örneklerini görmek ve şartnamesini okumak istiyenlerin Nurao•· 

maniyede Türk Okutma Kurumu Müdürlüğ'üne müracaat etmesi littll'' 
dır. ihalesi 22.12.941 2'Ünil saat 1-t te yukuıda yazılı mldilrlilkte 
yapılacaktır. 

Eskl9ehlr Askeri Satmalma Komleyonundan: 

Aşağıda mikdarı yazılı elbiaeler diktirilecektir. Kumaş ve aıt•'1 

ciheti askeriyeden verilecektir. Taliplerin 22.12.941 pazartesi ıB06 
ıaat 1 l de Eskitehirde a11lteri satın alma komiıyonuna müracaatlıtı• 

Cinsi Mikdarı Teminatı 

takım Lira 

Subay elbiıe 
• kaputu 

l steklilerin ekıiltme ıartnameıi, mukavele proje•I, Bayındırlık İş· 
leri Genel ıartna11te•i, Umum Su lıleri fenni ıartnımeai ile huıuai ve 

Turgutlu • Maniu yolunun 8+565, kilometreıindeki Nif ç"yı köp
rliıllDOn Turıadlu ciheti kenar ayakları tahkimata 2511 lira 90 kuruş· J , elbiaesi 

• kaputu 

134 
134 
145 
145 

23t,15 
301,50 
301,SO 
231,15 

• 
d 

• 

2 
y 
li 

• 

dı 

y 

ol 
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MÔNAKASA GAZRTESl 

Samsun Belecllyeal"den 

itfaiye amiri ve würettebatı için 19 çift çizmn yaptırılı.caklır. 
Muhammen bedeli 494 liradır. 
Muvakkat teminatı ~o 7,5 dur. 

* • * Tahmin edilen bedel 3-U5 lira olan 200 adet hpirto varili 
askeri fa'lriıcal:ır u.n ı n mldürluğü m'5rkez ntıo~lma konİ!Y•>nunca 

5. 1.1942 pazartesi gıiııii saat 14 le pazarhkla ihale edilecektir. Şart
name parazızdır. Kati teminat 516 lira 75 kuru,tur. 

ihale 2490 ııayılı kanun hükümlerinn göre 18.12.9-H perşembe gii
llil aaat 15 '1e encümen huzurunda açık eksiltme ile yapılaca2'ı ilio 
QJıınur. 

Deniz Levazım Saunalma Komisyonundan : 

Tahmin edilr.n mecmuu bedeli 30,000 l ı a olan 3000 adet batta
niyenin '.lO birincilcinun 9 ll Cumarteıi günu • aat 11 de pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

ilk teminatı 2250 lira olup şarlrıamesi her ı? İi ı Komisyonda 150 
kurui mulc.abilind'! alınabilir. 

lsteklilerın belli ~ün ve saatte K81ıwpa7ada buluııao Komisyonda 
blıır bulunmaları. 

~ o ı t __ _:_: !!E 222 _ EZ!Z!!E!!:::X _ _ ;ca_ 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Orman Umum MUdUrlUğU Devlet Orman 

işletmesi Ra wir Amlrlilind $R; 

Orman davaları için şarlnaınesiııe göre muhtelif ,r-kilde 1,850,000 
•det f ışin basılması pazarlıkla açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bunların kağıtlarını idaremiz Mıliye Vt!kaleti kırla~iye ambarın

dan mült>ahhidine teslim edecektir. 
Tabı ve işçilik muhammen bedeli 975 liradır. Ek!>iltmr. 23.12.941 

larıbine müsadıf Salı güuu saat 15 te Ankıra Orman Umum Müdür
hitü Meıkez Kevir Amirliğine toplanac1&k Korni:Jyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 75 liradır. isteklilerin şartnameyi her gün 
Aıı karada Merkez Revir Amirliğind• ve \,tanbul Orman Çevirge 
Müdürlüğünde görebılirler. 

Ekailtmeye gireceklerin muvakkat teminatından maada tulim olu· 
•ıcak kağıt mukabili ikinci bir teminat vereceklerdir. 

Kanuoi ikametgah ve ticari thliyet ve şi rketlerio talebi halinde 
hunlard"n başka 2490 sayılı kanunun 3'üncü maddeıiııde yazıh vesi
talar ile birlikte yukarıda gösterilen gün ve saatle mezkur Komis
Yondıı hazır bulunmaları lazımdır. 

_ Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Merzifon Askeri Satlnalma Komisyonundan : 

900 ton muhtelif eşya nalcletlirilecektir. Kapalı zarflıt ektiltmesi 
2.1.942 günü ıaat 15 te Mer .. Honda Askeri Satıoalma Komİ!ıyonunda 
Yapılacaktır. Tabu.in bedeli 10,800 lira, ille teminat 810 Jıradır. Ta
liplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarıııı ihale natioden bır 
••at evvel Komisyona vermeleri. 

lzmir Beledivesinden : 

lmar sah11sında 1372 ve 1373 sayılı ı.okaklardaki molozların kal

dırılması Ftn işleri Mudürlü2'ündeki keısif ve şartnamesi veçhile açık 
clsiltnıeye konulmu,tur. Keşif brdeli 3933 lira 04 kuruş muvakkat 
lemiualı ı95 liradır. Parau artırmaya çıkarılacak ar~a mukabilinde 
'ierilecektir. Taliplerin lrminatı lş B:ınkıısına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarıhi olan 26.1L.Y41 Cuma günii saat 16 da E.ncümene müra· ~ 
~utları. l ---: 

Mahrukat, Benzin, Makina yagları 

Muğla Askeri Sallnalma Komll.yonundan: 

• • * Tahmin edilen bedeli 8000 lira olan 2000 adet bükme ispit 
askeri fabrikalar umum ır.aüdürlüfil merkez utınalma lcomisyonunaa 
l'l.1.1942 pazartesi ırünü saat H te pazarlıkla ihale edilecektir. Şart· 
narue paruadtr. Kati teminat 1200 liradır. 

* • * Tahmin edilen bedeli 8000 lira olan dört kalem ağaç vidası 
askeri fobrib lar umum müdürlüğü merkez utınalma komisyonunca 
5. t.19H µazarteı.i güııü ~aat 15 te pazarlıkl.- ihale edılecektir. Şarl
namd puası~Jır. Kali teminat 1200 liradır. 

**• Tahmin edilrn bddeli 11200 lira olan 31 kalem cnakhp aske
ri fabrikalar •umum mfirfilrlüiü merkf'Z salınalma komisyonunca 7. 1.9~2 
çuşamba g-ilnü ıaat 14 te pazarlıkla ihale edileo"ktir. Şartname para· 
1t2!dır. Kati teminat 16i0 liradır. 

Aydın Vlllyetlnden : 
Muhauımen B. Muvakkat h•minat 

Lira Kr. Lira Kr. 

869 34 65 20 kisir gemini inşa 
Söke Hususi idare akaratından olup çürüyerek seyrü iefere elve

rişli olmadı~ı anlaşılan gemi yerine yeni bir remi yaplırılacağından 
muhaınm~n bedeli 869 lira 34 kuruştan ibaret olan bu gemi inşasının 
ihalesi 25.12.941 tarihli perş~mbe günü saat 14 de yapılacaktır. 

Ek,iltıntsine talip olanların yüzde 7,5 teminat mekt uplariyle Vi
layet Daimi Eociimenine, fazla malı1mlt almak ve şeraiti öğrenmek 
isteyenlerinde Sökede hususi muhasebe Memurlufuna ve Aydında Vi
layet Daimi Encümen kalemine müracaatları ilan olunur. 

latanbul lv. Amlrliğl Satmalma Komisyonundan: 

Bl'herine 8 kuruş tahmin edilen 70 bin adet çift &illi toka mü
leahhid nam ve hesabına alınacak! ır. Pazarhitla eksi ıtmesı 13.12.94 t 
salı ırüoü saat 14 de Tophanede Lv. amirliği utın alma komisyonun· 
da yapılacaklır. 

İlk teminatı 420 liradır. Nümunesi komisyonda görülür. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Kızılay Cemiyeti Umumi MerkeRinden : 

Madensuyu Şişelerine mahsus yaptırılacak en az 2500 vn en çok 
7500 Sandığ'ın imaliyeıinin .l5.12.941 de puarlıkla ıhaleı;İ ilan t"c:İılmiş 
ise de işin müstaceliyetiae webni bu suretle ılıaleuin evvelce ilin 
etmİi olduğumuz şartlar dahiliııd~ 19-12·94 l cuma günü ı.a:ıt on dört 
te yapılacağı. 

Taliplerin şartname için Yeni Poıtane karşısında Mimar Vedat 
Caddesinde (Kızılay) hanında Kızılay Dl!posu Direktörlüffıne müra
caat etınelui ilan olunur. 

lzmlr . Belediyesinden: 

Karşıyaka Yamanlar su idaresi içio 100 adet ıu sayacı satın alın
ması, yazı işleri müdürlüğünd~ki keşif şartnamesi vcçbıle bir ay müli· 
detle pazarhğct bır akılmışlır, Keşif bedeli 2000 lira muvakkat temi· 
nalı llO liradır. Taliplerin teminatı l~ Bankasına yatırarak makbuz
lariyle 29.11.941 den 12.1.942 dahil tarihine kadar haftanın pazarteı;i, 
çarşamba vo cuma ıünlui ıaat 16 da ,..nciimene müracaatları. 

Ankara Leı.vasım Amlrll~U Sabnelma Komisyonundan: 

1950 ton odun alınıtcaktır. Kapalı ı:arfla ek:iiltmesi 5. 1.942 Paı:ar· Puarlıkla aşatıda cins ve miktarı yuth 12 kalem rualr:eme satın 
S alınacaktır. tui &ünü ~aat 1) de Mu~lada Askeri alınalma Komiııyonunda ya- ,. 

pılncaktır. Tahmin bedeli 29,250 lira, ilk teminatı 21Sl4 liradır. Ta: ihalesi l8.12.941 perşembe glinü saat 14 tedir. Taliplerin tahak-
liplerin kanuni veıikalarile teklif melttuplımnı ıhale saatinden bir kuk edecek fiyat üzerinden kanuni teminatlariyla Ko . • na milracaat-
•aat evvel Kombyona ve rmeleri. j lan. Nümunesi her gün Ko. da gört1liir. 

Miktarı cinsi 

8UyUk Halkahdaki A•ker1 Satmalma Komisyonundan: 

' 

22 ıilrehi 
110 !IU bardak 

Cıbeti askeriye ihtiyacı için pazarlıkla 250 ton odun alınacaktır. 
Pazıu lığı 17.12.941 çarşamba günü saat l:> de Büyük Halkalı kö

Yündtki askeri eatınalma komi5yonunda yapılacaktır. 

250 ton odunun beher kilosu için tahmin edilen fiyat iki . kuru~ ı 
olup muvakkat teminatı 375 liradır. 

istekliler belli iÜn ve saatinde Büyük Halkalıdaki ukeri sahnal
ına komisyonuna i'elmeleti ilan olunur. 

Kaatamunu· Kfjy EnstltU ıU ve EQitmen Kursu 
MUdUrlUOUnden 

25 tuzluk 
110 
110 
340 

22 
110 

22 
110 
110 
70 

kaiık 

bıçak 

yemek tabatı 
peçete 
çay bardarı komple 
tel nihale 
çatal 
çorba tabağı 
Met. masa örtüsü 

••• 
10000 ton çimento alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. iJaalarına, 

Müe11esemiz için açık ekıiltme ile 150 - 200 bin kilo me4e 

veya iÖkçeataç odunu alınacaktır.. ' ~ -
Muvakkat teminat 375 liradır. ihale 18.12.941 tarihinde ıaat 15 t ·- Erzak, Zahire, Et, Sebze V. S. 

de Maarif Müdürlüiü odauoda yapılacakrır. 1 
Şartnameler Maaıif ve Enstitü Müdürlüklerinden alınabilir. Ta- • Lüleburgaz 1 No'lu Askeri Sat.n Alma Komisyonu 'iden: 

liplertn teminatı yatırdıklarına dair alacakları vesikalar ile birlik- \ 
lo muayyen gün ve aaatte komisyonda hazır bulunmaları ilin olu- ! 

ııur. 'J 

~~~~~~· 
Müt-eteırrik 

Aakert Fabrikalar Umu"' MUdUrlUIU Merkez 

Satmalma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 10 takım yılankavi freze 
laortumu askeri f al,rilı:alar umum mücürlüiO merkez ıatınalma komiı· 
yonunca 5.1.942 p ıııarlesi i'Ünll 1&at 14.30 da pazarlıkla ihale edile• 

ceklir. Şartname paras1:~dJr. Kati teminat 450 liradır. 

• 
Komisyonda mevcut evsaf dahilinde tümen anbarına tealim şar· 

tiyle 8 ton !turu soğan pazarlıkle salın alınacaktır. 
Pazarlıfı 18.12.941 günü saat 11 de Lüleburgaz 1 numaralı satın 

alma komisyonunda yaptlacakhr. 

• • • Komisyonda ınevcut evsaf dahilinde tümen an barına teslim 
şartiyle a~a~ıda miktarı yazılı olan mıınr ve kaplıca ıatın alınacak
tır. 

Pazarlıit 22.12.941 günü aaat 11 de Lüleburgaz 1 numaralı satın 
alma lcomisyoounaa yapılacaktır. 

Ton Cinai _..,..__ ---- ·-
150 Mıaır 

l~O Kıphca 

17 Birtaefkb• 1941 

Bahkesir Askeri Sahnatma Komisybnundan : 

B!her kilo)u 50 kuruştan 36,000 kilo aığır eti alınacaktır. Pazar
lıkla elcsilt~esi 26.12.941 Cuma günü saat 1~ de Balıkesirde Askeri 
Satınalma Komisyoııuoda yapılacaktı,. Kati teminatı 2700 liraıhr. 
Tıılip'erin belli vakitte Komisyoııa gelmt"leri. 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA) 

an ı !&!5 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : . 
İdare ihtiyacı için 50 adet Hurç ahmı kapsh r:arf nsulile l'ksilt-

meye konulmuştur. 
Eksiltme 27.12.941 Cumartesi giinü saat 11 de Büyült Poıtı.hane 

binan birin::i katınd~ P. T. T. Mürlllrlllğll İdari Muavinlik odasında 
toplanacak Alım Satım Komiıyeounda yapılacaktır. 

Muhammen b~deli •6750• lira, muvakkat teminatı •506• lira 0 25• 
kuruştur. 

isteklilerin tipe esu ııüıuııneyi ve alıma esu fenni ve eksiltme 
ıartnamelerini ırörmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak iiı.ore ça· 
hıma ııünlerincle mezıı.Or MiiJürlük idari Kalem Levuııa lt11mını, ek· 
ıiltme ,aatiııde n bir ~ at evveline kadar kanunun tarifine röre hazır· 
lamış olmalıın laı.ıcngelen mektuplarını, teklif •~kt ·1 .. n, 941 sonesi 
için muttber Ticaret Odası ve~ikası, mnvalckat teminat makbuzu ve
ya Banka mektubunu muhtevi olarak yukarda ismi i""çen Komisyon 
Başkanhğ'ına numarah makbuzlar mukabilinde tevdi eylemeleri. 

(10934) 2-4 

~-~ .. lvt·r1:nt MlRYottARt_ ~~E - LiM_AN.LARı 
<_~-tsLEtMe Gf ti EL D~'RD\ Tbnlü Gü,rtDEN 

Muhımınl'n bedeli (207.COO)lira vlan (10.000 ton çimento} 2 ikin-
cikinun 1941 en.na günü !Ulat ( 15.30) da kapalı zuf usulü ile 
Ankara'da İdare bina,ında satın alınacaktır. 

Bn işe girmek isteyenlerin (11.600) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin etliğ'i vesikaları ve teklillerini aynı giin saat (14,30) • 
kadar Komİ!lyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinlie sa· 
tılmaktadır. (11131) (1-4) 

= 
1 r inhisarlar U. Müdürlüğünden: l 
ı '----------------~ 

1 - 60 kllo kuru bira mayası pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 23.12.9.U sah 2ünü saat 10,40 da Kabataşta Leva· 

um Şubnsiode mütetrkldl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
(11031) 3-4 

•• * 
l - Mevcut nümune m\lcibince (8500) Kg. parıi;men kitıdı pa· 

zarlıkJa 1atın ahoacakltr. 
il - Pazarlık 19Xll.941 cuma giinü saat 10,40 da Kabata7ta Leva· 

zım binasında o:.erk~z mübayaa komisyonunda yiılptlaoakhr. 

lll - isteklilerin tayin olunan gün vn saatte teklif 
fiyat üzerinden °'o 7,5 ıüvt-nme parasile birlikte mezkClr 
müracaatları, (11106) 

••• 
Cinai Miktarı Ekıiltmt" 

Şokli Gini 
------- ----- ------ ----
M11htelif et-att a H 11det pazarlık 2,.XJI 941 
storlu perde 
Elbi!le vt kaskat 5 lakıın • 

Gocuk 2 adet ) > 

edecekleri 
komisyona 
(2-3) 

Saati 

----
9.40 

Palto 2 • • > 9.Si 
iskarpin 3 çift 
Lastik çiııne 1 
Bidon kapafı 1000 adet 

> 

• ) 

• 10.2Q 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı malzeme paaarlıkla satın alı

nacaktır. 

2 - Pnorlık hizalarınııla gÖılerilen gün ve ~ aatlc-rde Kabalaştı 

Leva:um binasında merkez Mübayaa Komisyonunda yapılacaktır. 
(11095) 2-4 

& .___-... 
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ABONNEMENT 

Vtlle et ProYlnce 

Q u:o:T .. 1.DJ a:N D I! s AD J u D 1cAT1 o:N. ----~----------fil 
ADMINISTRATl'itN 

3 molı Ptrı. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etraorer: 12 moiı Ptra. 2700 

Le No. Pin & MUNAKASA GAZETE 
• Galata, Eslı::i Giı nırıılc Cad. 

No. "'l 

T616phone: 49442 

Pov la Pablieit.6 ı'adre11er 

l l' AdmlDlıtratioo 
Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs d' l'Etat Bolte Postale No. 1261 

~-,--------

T•bleau arnoptlqua daa Adjudlcatlons ••vertas Aujourd'hui (IJ~INCI SAYF A{)AN •EVAMl 

fakendarun Aakert Sablama Koml•ronund•n: 

ObJet_ de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

estimatif 
Caution. Lieux d'adjudication et dn 
proviıoire Cabier deı Charge" Jours Heures 

Aşafıda yazılı mevadciıa pazarhltla elı:siltmtleri a. 1.942 rt nl lıktn: 
deruntla aıkeri sahoalma komiıyonun~a yapılacaktır. Talipleri• lte llı 

vakitte komisyona folmeleri. 

A"öıuaicetions au Rabais 

Conatructlona-Reparatlon-Trav. Publlca-Mat6rlel de Conatructlon·Cartographle 

Conıtr. bltiue Ecıtle Second. de 5 classes i · Pli cach. 25039 37 1877 95 Dir. Trav. Pub. Ordu 
Gölk8y d'Ordu 

6-1·42 15 -

Conıtr. mor ete. Publique '774 S6 583 09 Com. Perm. Municip. lstanbul 2-1-42 14 -

Produlte Chlmlquea et Pharmaceutlques·lnatruments Sanltalre&:Fournlture 91our Hopitaux 

Cioıi 

Kuru fasulye 
Nobud 

Miktarı 

Kilo 

120.000 
60,000 

Tutarı 

Lira 

28,800 
12,000 

Temiaah 
Lira 

216() 
,00 

LUleburgaU Saim Alma Komlayonundanı 

Coton hydrephile cor. foıme ao Codu Turca: 750 k. Gre a wre 1650 - 123 75 Med. en Ghef Hôp. Nümune Ankara 26-12·41 15 -
Produitı pbaımaceutiq,10: 93 lotı (Rectit) t'ublique 3718 - 278 85 Com. Ach. Dir. Hygiene et Assiıt. 24-12·41 ıs -

Komisyonda mevcut evsaf dala.ilinde ıi•terilecelc mahallere te!I · 
lim şutiyle 114 too ıığır eti pazarlıkla ~atın ahnacaktır. Pazarlı t' 
20.12.941 cumartesi günü saat 11 de yapılacak lır. htekli letio mczkl1 
gi1o ve saatte Lüleburgu bir numaralı Sa. A l. Ko. ııa müracaatları . 

E16ctrlcll6·Gaa·Cheuffege Central (lnetellatlon et Mat6rlel 

Articleı electriqucs: 22 lota (Reclif) Cre i ıre 491 42 
loatellation ~lcctrique , 140 30 

• > 750 15 
T4U6phoH de table a ID12'Detto: 12 P• Publique .S04 -
T6lephone portatjf i maınetto: 30 p. > 2550 -

t ı tlılı not · Ct:uııı&ıu s - Tleuıs - Culr• 
Pantoaflet: 3000 paireı 
Fıltrication habitı el c11quettea (Rectif.) 

Gre i ır6 la p. J 2S 
Publiqae 

An.ftllenent sıcur t-. ittbtetlon et Bureauııt·1'eplaaerle ete. 
Table pr•fe11eur: 3 p.-banc ue refeotoire: 30 p.· tab- Gıt i ıre 

le i manıcr: 15 p. 

Tıble de bureau: 8 p.·armoire pr. babit.: 11 p.·ar· Pabli41oe 1214 -
moiu a ıtore pr. archiuı: 1 p.-6taıfıre: 2 p. 
·faoteuil en marocain: 3 p.-id en toile ciree: 14 
p.-ohalae: ıs p. 

- Tranaport • &harıemant · D6charıament 
Trav. tuuport 

• > 

" > 

er Gomltuatlble - Carburant • Hullea 
Cbrbon de liroite: 4 lotı: 
Claarlaon de boiı de ebene: 43 t. 
Benaine: 7800 bidona 
MotorİDe: 250·350 t. 
Charbon de boiı: 10 t. 
Cbarboa de boiı: 5 lotı 

DJlvera 

Uıteıaıile de cuiıine: 12 lota 
Piocbe: llıO p.-pelle: 20 p. 
Voiture pr. tranaport d'eau avec baril: 200 p. (au 

ooıa et pour compte du fonroiueur) 
Ciment: 10000 t. (cab. eh. 2 L.) 

Jute: 5000 p. 
Jute pr. chameau: lCO p. 
Feutre: 406 p. 
Sanale pr. cbameau: 609 p. 

T~ıi~re de bride en cbaine: 203 p. 
Mora en fil de fer: 120 p. 
cıou, en boiı pr. cbaasaures: 800 k. (aa nom et 

pr. eomple dıı fourniıseur) 
Oxyıene: 2000 tubea 

P r ov le 1 on • 
Vlınde de ltoeuf: 300 t. (Cah. oh. 6 L.) 

Snon Pirine: 50 t. 
VHce: 100 t. 
Hııile d' olive1: 20 t. 

• • 20 t. 
Chien-denta: 243 t. 
Pomme de terre: 150 t. 
Viaode de meuton: 6,1 t. 

Gre i rre 42000 -
« 36000 -

Pli cacb. 52850 -

Pli cach. 
Gre a rre 

> 

Pli cacb. 
Gre i rre 

J 

Gre i ıre 
J 

Pli cacıh. 

Pli cach. 
Gr6 i ıre 

• 
> 

J 

> 

> 

3225 -
45142 27 
i2845 -

le k. O 07 
2500 -

lap. 60 -

201000 -

7000 -
1500 -
304-
609 -
550 -

1200 -

16900 -

Pli cacb. 120000 -

Publique le k. O 43' 
Gre a a-re le k. o 15 

• le k. 1 -

Publiqııe 

J 

le k. 1 -
17000 -
2'.l50Q ~ 

Oirnonı: ,,5 t.- poirreau: 8,5 t.- choux: 9,5 t.· 
pomme de terre: 10 t.- epinardı: 10 t.- celeriı: 

Pli cach. 
1 t. 

3050 -
5020 -

Pain: 131974 k. 
Beurre: 10 t. 
Ralain aec: 25 t. 
Haricob ıecı: 90 t. 

Huile d'elive: 300 t. 
Viınde de boeuf: 600 t. 
Viaode de boeuf: 600 t. (ai) • 

• 16494 75 
Gre i gr6 20000 -

18750 -
Gr6 a i'e le k. O 26 

• le lı:. 1 08 
• 144000 -

Gre a rre 144000 -

Soc. lst. 

73 71 
22 -

113 -
37 80 

191 25 

C. A. Command. Milit. Fındıklı 
Co•. Ach. Jntend. Ankara 

lst. 20-12·41 11 -
14 30 
11 -
10 45 : 
10 30 

Harbiye Yedek Subay Okulunda Aakeri 
Satanalma Komlsyonund iln: 

lere Exploit. Ch. fer Etat H.paşa 

731 2S Gom. Acb. lntend. Milit. Tophane 
- - [)ir. &cole Darüşşafalca 

Com. Atlı . lnteod. Ankara 

Q.. rocureur G•neral Maoiıa 

3153 - Com, Ach. Milit. Urfa 
2700 - > 

3963 75 Com. Ach.Milit. Banelırma 

939 - Com. Ach·. Milit. Balıke.sir 
483 75 C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 

6772 - Gom. Ach. Milit. Er1.uruın 
5392 25 Municip. Ankara 

105 - eom. Ach. Milit. ialıkesir 
1519 - Com. Aclı.. Çatalca 

- - . Com. Aoh. lntend. Milit. Ankara 

900 - Com. Ach. Min. Bef. Nat. Ank. 

11600 -

525 -
225 -

46 -
92 -
83 -

Adm. Gen. Cb. Fer Etat 
Caiııe H.paıa 

Com. Ach. Milit. lzmit 
Coın. Acb. Milit. Çanak. 

> 

Com. Ach. Milit. Çanak. 
> 

Ank. 

90 - Com. Ach. ~ lntent Milit. Tophane 

19-12-41 
22-12-41 
26-12-41 
26-12-41 

26·12·41 14 301 
22-12-41 14 - \ 

22-12-41 

1-1-42 
l·l-42 
9-1-42 

2-1-42 
22-12-41 
19-12-41 

· 2-1-42 
20-12-41 
19·12-41 

14 3 

o, 
15 - · 

16 -11 _, 

11 -
11 -
10 -

Kapılı zarf usuliyle 9. t2.9H rünil ihalssi ilin ol ıınan 9in ton 
piricçe talip çıkmadığından ayni miktar pirinç pazarhkla münalcasay ı 
konmuştur. Evıaf ve huıuıi şartları komisyonda g-örüle9ilir. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 47 kuruştur. 

ihalesi 18.12.941 perşembe fioü saat 10 da yapılacaktır. 2::>8 ton 
dan ışafı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale olunabilir. f , . 
teldilerin kat'i te:oinatlari le H,rbiyede yelek subay okıılu ·ı~a komis · 
yona müracaatları. 

• * * Kapalı zarf ımı lıle 90 ton sabun münakasaya kenmuıtur . E,,. 
saf ve hu~11 5i şartları ve teslim mahalli komiııyenda ıiiriilip öA're · 
nilebilir. ihalesi 5. 1.942 pazartesi ıünü saat 1 l de yapılacaktır. Mu· 
vakkat teminatı 4040 liradır. Taliplerin ihale saatinden bir saat ev· 
vel teklif mektuplarile H arbiyede Yea ek Subay okulunda komiayona 
mürac•atları . 

• • • Pazarlıkla 100 ten pirinç satın almacaknır. Evsaf ve la usu i 
şartları komisyonda görülebilir. Jileber kilosunun muhammen bedelı 
47 kuruştur. lbalesi 19-12-941 cıııoa günü saat 11 de yapılacak t ır 
Taliplerin kat ' i teminatlarilo Harbi yed• Ye"ek Suitay okuluacia ko
misyona miracaatları. 

lzmlt Askeri Satln Alma Komiayon11ndan: 
Aşağıda yazılı mevaddıo pazaı lıkla eltsiltmeleri 18.12.941 2iio ü 

saat 16 da lzmitto Askeri Satına lıaa Komisyonuoda yapılacaktır. Ta· 
!iplerin belli vakitte Komisyona gelmeleri. 

Miktarı Tutarı 
Cinıi Kilo Lira 

Temiaah 
Lira ~· ... 

Bulgur. 
18-12-41 14 _ Odun kömürü. 

75,000 
100,000 
10,000 

18,75@ 
6,090 

10,0CO 

2812,50 

9~0 
1500 19-12-41 11 Zeytin ya21. 

17-12·41 15 -

2-1·42 15 36 

2-1-42 
24-12-41 
2-1-12-41 
24-12-41 
24-12-41 
24-12·41 
23-12-41 

10 -
10 -
10 -
10 -
10 -

Ankara Lv. Amirliği Satm Alma Komi ayonunda 
Aıağıdı miktarları y zıh kuru otlar pazarlıkla satın alıorcıkttr. 

Taliplerin 15.12.941 2ünü hizalarında yuılı saatlerde Ankara Lv. 
Amirliği satın alma koıııiayonunda Dal11naaları. 
Miktarı Fi a tı Teminatı ihale 
Kilo Kur uı Lira Saati 

---- ----
2535 - Com. Acb. Dir. Geo. Fab. Milit. Ank. 27-12-41 

15 - 640,200 

11 - 218,500 
S80,000 

7 
7 
7 

3362 
4298 
3870 

14,30 
ti 
15,JI 

7 50 - Com. Ach. Milit. a l'Ecole deı Off. 19-12-41 15 30 
de Reıerve a Harbiye 

2250 -
3000 -
3000 -
1276 -
1688 -

228 75 
376 58 

> 

Com. Ach. Milit. Balıkesir 
> 
, 

Cem. Ach. Milit. lzmit 
) 

Com. Acb. Milit. Kırıkkale 
c 

1237 27 • 
1500 - Com. Acb. Milit. Ezine 
1404 ~ " 

Com. Acb. Millit a l'Ecole deı Off. 
de Reıerve a Harlıtiye 

10800 - Com. Ach. Milit. Erzurum 
10800 - Com Acb. Milit. Erzurum 

22-12-41 10 -
20-12-41 11 -
23.12.41 ıs -
:l3-12-41 16 -
23·12·41 15 -
20-12-41 ıı -
26·12-41 15 -

25-12-41 15 -

25-12-41 
~5-12-41 

26-12-41 
28·12-41 

16 -
15 -
15 -
11 -

danı 1 moiı 

Deniz Levazım &abnalm• Komlayonundan: 

12.12.941 tarihindeki kapalı zarf eksiltmesine talip 91kmadıfındıtı 
50.000 kilo kura fasıılya 11).12.941 cuma gilnü saat 14 de par:arlıkl11 
alınacaktır. 

Beher kilosıJnun tahmia edilen •~deli 27 kuruı ve ilk t••İna t 
101.l lira SO kuruı olup şartnamesi ber rün Komisye>ada ahaabilirr 

Şartname ve ntllDUae!Iİnİ fÖrmek isteyenlerin her fan ve puarlı 
fa iştirak edeceklerin de belli ıiln ve saatte Ka1ımpa9ada buluna tı 
Komisyona müracaatları . 

• 

imtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: ISMAlL GlRlT 

Bııınldıfı yeri "MUnakaaa Matbaa•ı., latanbul 

' 


