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! ~-:;rfl~~~ıl_r..;:JF~~I~\ ı Muliye va senelik aidıt mükellafiyetlarine dair 

Yiyecek maddeleri üzerine a· 
lıomakta olaıa yeoi ve kat'i tedhir· 
ler çok yeriade sayılmalıdır. Ancak 
tatbikat sahasında aktaklık olma· 
dıtı takdirde netice müıpet olur 
aksi halde yenıden vurgııocııluta 
yol açılabilir. Yeni tedbirlerin bi
ran eve! tatbik edılınni ic;io teşki· 
latio tamıı.mlaomuı zaruridir. Bu 
teşlcılüt heouz: kadrolarını tamam
lanmamı~ i1e, ı.11 noksanı vakit ıeç· 
nı.edeıı itmam etmek li.z.ımdır. 

~?!!!J 2J-Birincikinun - SAL 1 ~ y 8 m a t n a m e 

LU'I Fl AldF KENBER 

* * * 
Korama Kanunumın buı 

maddelerioio tadilı, yeni ıa· 

\eşkılitı lturulmaın, istıhsalaho 
rılması ıçio yeni formüller dii· 
lmekte olması çok faydalı, 

1'•di tedbirlerııı alınmakta ol· 
na cıetalc?t eder. llu yeoı 

trlere iliveten toprak mah· 
ttınıo toprak ofı) tarafından 

il alınmaıu ve mevcut yiyecek 
liclerle gıyım içııı ltullatnlan 
llladdelere htlkumet tarafın
tl konulması ıktısAdi cephe
li kuvvt:tlendırmeil bakımın

Ç~k yorınde olan tedbırier-

~ rııev~ etıatanda yine bu 
lıırua defaalla fıkır ve mü
~ızı soylemış ve bukumelııı 

zaruri maduelere el k.oya
hıınıan satın aldıktan 11onra 
il ıhtıyacına aöre ·endi ka· 
te vasıtalaııyla tevzı etme
' luzumunda da keııdi te§ld
~ ithalat maddele• ioi ıetırt
"e w.ıl mubadelesıoi yapa-

ha lıı.ımızı vurauııcular<1ao 

Mısır Çarşısı güzel bir hale 
getiriliyor 

Mmrçarşmnda yapılan tadilat 
devam etmektedir. Çarşı İstimlak 
ve tamiri ile beraber Belediyeye 
1.200.000 liraya mal olmaktadır. 

Hazirana kadar çıırşınıo tamir işi 

bitecektir. Bu aydan itibaren 
çarşının her ~ene 100.000 lira ge
tıreceği ve bu ıuretle sarfedileo 
paranın 6 senede geri alınabile
ceği tahmin edilmektedir. Çarşı 
iç~risinde tamiri biten dükkanlar 
bir bodrum, lair zemin bir de as
ina kat olmak üzere 3 kattan ı

baret olacaktır. 
Ayrıca her dükkioıo iaünde 

bir d• sergi yeri bulunacaktır. 

Şimdilık çarşının kanalizasyon ta
mirıt~ u~raşılmaktaJır. E!lki yapı 
malz .. ınesinin ve mimari tarzının 

pek fena oiduğu ıörulen çarşı ye
ni hali ile tamamen bambaıka 

bir aale getirilecektir. 

Buğdayı koruma vıırıısı 

Millet Meclisinin bugünkii 
içtimamda kabulü ihtimali 

var 
Ankaradan bildirııiyoı: 

1 
ı Adana Ask. SAK 
1 Sıtır eti 1977 
\ Ank. Lvz. SAK: 
1 Havuç, pancar, ııpanak ve lahaaa l 9'J3 

Et mak'neıi 1994 
Spor malıemeıi 1977 
Arık. Belediyesi: 

Parke taıı nakli 1979 

Elbiıe, tozluk ve palto 19-il 
Ayazağ'a Ask. SAK 

Gaz 1993 
Ask. Fabr. U. Müd. SAK Anlc 

Sert maden kalemi v' yaylık 
198'1 

Balıkesir Ask. SAK 
Zeytiıa yat 197& 

Bursa Ask. SAK 
Er çiımeıi J 989 

çelik tel 

Bursa Ziraat Mektebi Müd.: 
Elbise diktirilmHI ve ıiyah vidala İa· 

karpİD 19:;4 

O. D. Yolları: 
Çanı azmanı 198v 

1 
Kalopili kavanuz ı 11178 

Eczane kaşeti l 9ö2 

1 
Devlet Deniz Y ollıırı 

U. Müd.: 
Mulııı.v,ile mrlc. ioı. 1982 

Gelibolu Ask. SAK 
Oduıı 1975 
üuaday ötutülme•i l 91G 
Nakliye iti 1977 

Hadımköy Aı.k. ~AK 
Oı!uıı l\171 

lşletm .. 

Harbiyede Yedek Subay Oku
lunda Ask. Sl\K 

Satır etı l lll'O 
K. ot b91 
Piriuç 1992 
Çivi JP93 

İçel Def terdarlıii 
Hiikü.met lcoııatı tamiri 1983 

İnhisarlar U. Müd.: 
Lietik çiıme 19R2 
Elektrik mnlzemHİ 19 4 
Baskül 1984 
Demir deıtere l 982 

lst. Def terdarlığ'ı: 
Dosya delaplarınd'l yap. tadilat 

lst. Gümrükleri Başaıüd.: 
Muhtelif eşya 1982 • 

lst. Belediyesi: 
Dükkan aokuları 1993 • 
Çöp ilkeleei tamiri 1993 

lst. Ziraat Mektebi Müd.: 
,.osta 19S2 

lzmit Ask. SAK 
Prasa ve sıtır ~ti 19!19 
Kaplıca 198~ 

Konya Ask.. SAK 
lurçalc l 911J 

Küçükçekmace Ask. SAK 
OduD 19112 

Lülebıırgaz A~k. SAK 
K. ot l 1JY<I 
Samaıa 1!190 

M. M. Vekaleti SAK 
Battaııi ye 11180 
Sedye kelu 19'14 
Çuval 199.t 

Nafıa Vekaleti: 
Sabit aelab yapt. l 98-' 

Orman Umum Müd.: 
fi, butırılma11 19&:1 

1971 

T opkapı Maltepeıi Aık. SAK 
Kaplıca ve burçak 1992 

Tephan~ Lv. SAK 
Ke1e kij-ıdı 199J 
Çıft 9iI1i toka 1989 
Yiiıı fanila 198'} 

Ataç kuıı !ura çiviıi 1990 
T. H. K. Lidebııra-az Şubeıi: 

Deri vlı bar ak 1933 

rabııc:ce{ıını ileri ııurmüştük. 
~lillıyor kı, Huıc.umeUe artık 

il baıka çıkar yolu olmıya
kanaat aetırerek yeni 

ler almıya ve ıcraata ieç
~•rar vermitlır. Bu karar 

11, bır çok spekül&Sıyoncula· 

Bu~day fiatlarının arllırılması 

dolayuıle ekmek fıyatlarındrak.i 

yuk~ekliği azaltmak gayesile bü
kGmetçe almmakta olao tedbirler 
arasında bu2'dayı kor~ma vergi~i 
ni ilga eden kaoun layihası da 
Meclise verilmiştır. Muvakkat En· 
cümen kanun projesi üzerinde 
tetkiklerıoi bilirmiı, mar.bataı.ını 
hazırlamıştır. Li.yıhanın ruzname
ye alınması ıçin buiünkü umumi 
hey~tte Maliye V ekılınin teklifte 
bulunaco2ı anlaıılıyor. au takdir
de bu2'dayı koruma ver2ısi buiün
kl Meclıs heyeti uın11miyesinde 

kaldırılmı4 olacaktır. 

Yıpı talimatı Hazırlandı; 

Beiediye Şt bir içınde ve aıt>ııı· 

ipekböceklerinin çoğatılmasına ça

ı lıştırılruakta olan ipekböcek yer

lttıe aelmıyecektır. Zıra daha 
pıyasalarımızda buouu 
şahit oluyorıu:. Bazı 

lczcl\len utıp ç karılmak
ı nıallar ortadan kaldırı
loıklanwakta ve bazı mallar 
htehf ve!ıı e ve bahanelerle 
1l 2ıbı iÔıtetilcrek beyan· 
~erılmeaıııden kaçını mak
liutiın bu hareketler men
Yi[u:.uyıa yapılalı ve tıca· 

htımızda yerı olwayao 
'tt tııraiındao yapıldığı.na 
)oktur. Her ne !tadar bu 
tı maksat ve düşuocelerını 
•ahaya gotürebılıneierını 

lisa<ıı ve kanuni ledbırler 
1~ bıral<abılecekse de, her 
tr kanuni tedbire karşı 

•ldaiacak vesıle ve fır
b\llmaltta mabır olan bu 
~lilatörleri aaima kon· 

•ııcta buıuodurmak icap 
tıda muvallak olmak ıçın 
l,taDbulda iaşe ve mu

çok kuvvetli 
rıa talniye etmek gerek
dar kadrolu ve tecrube· 

\ı.rlarla bu işi idare ct
iqy bır i~ zannediliyorsa, 
\ ll~oılmıı o ur. Çünkü hiç 
i ı:ı:ıevzu yolttur ki, üz.erin. 
türıtı hile vesilesi mev

'tın. Biıı:.ım istediğimiz: 
il~ ı murak"be ve 
ve ııönüle bakıl
haı eket etmektir. 

ltalyadan kamyon geliyor 
İtalyadan hususi takas yolile 

memleketimize bir miktar kam
yen ve kamyonet ıetirilmesine 

karar verilmiş ve f aalıyete ıe
çilmiştir. ltalyadan yola çıkarı· 
lan makinelerin ilk partiai Bul· 

ıariıtana retmiştir. Kısa bir 
müddet sonra şehrimize retiri· 

lecektir. 

Faaliyete geçirilecek 
9iftliklu 

Adanadan bildiriliyor : 
Devlet eliyle genif mikyasta 

ekim yapılacaktır. Bunun için 
Ziraat Vekaleti Seyhanda 80 
bin clönümlük bir çiftlik teaiı 

etmiştir. Ayrıca Eskişeh;rde 60 
bin dönümlük tBdfua) çiftli
ti de Vekaletçe satın alınmış· 
tır. 

Ba suretle devlet eliyle 4 
bin dtkarı müt.aoaylz arazi 
fenni ıurett• itlenerek hububat 
ıor'lyah 1apılaeaktır. 

ıia yapılacak yapılar i~in bir ta

limat hazırlamıştır. 

Şehir içinde be4 kattan fazla bı

na yapılmasına izin verilmiyecek
tır. Bıtiiık binalarda yapuıın 

sathı arstsnın yüzde yelmiş beşi
ni. tek yapılar.ta yüzde ellisini 
gecmiyeceklir. Şehrin birinci w 
nıf yol ve alanlarında yapı yüz
leri ı8, ikinci sınıf yol ve alaıı

larda 9 metreden asafı olmiya
caktır. Şehir dışıoda yazlık yapı· 

lar birbir ine yapışık olmıyacak, 
binaııın sathı arsanm yüzde otu· 
ıı:undan fazla olmıyacalttır. Yazlık 
yerlerde birinci sınıf yol ve alan
larda binaların cephelerin 16 
metre ve iki kot olarak teı.hit 

edilmiştir. Yapıların satlık bakı· 

mıodao da elverişli 

edilecektir. 
Bu suretle ıehrin 

olması temin 

ahengini bo-

zan yapı yapılmasının da loüne 

ıreçtlecektir. 

Çukur Ova ve civarında ipek 
böcekçiliğinin inkişafına 

çalışılıyor 

Aaanadan bildiriliyor: 

Antalya ipekböcekçiliği müdü· 
rü Ekrem E.Q-ılmez vilAyetı miz 
b6lırcıinde ye bılbaua Bahçe ile 
Oımani1eclo 7etitlirUmekle olu 

lerini tetkilt etmiştir. Mersine 
giderek orada da etiidler yap 1 ık· 

tan sGnra Ankaraya dönecektir. 
Ôirendıi"ıınize göre, vaktiyle 

geDİŞ mikyasta yapılan böceltçi
lığın şimdiki vaziyetını ıslah ile 
çokça mıktarda ıpeK.böceti yetiş
tırm~k uzerındtı durulmnş ve bıl

haua ıpekböceği kozauorn değer 
fiyatla mubayaası içıo tedbırler 

ah ımıştır. 

Çukurovada tohumluk ihtiyacı 
Çukurova pamuk tarım satış 

koope ratıtleri birlığı tarafın

dab Tıcaret Vekaletinden Ceyhan 
ve 1 arsus tarım satış kouperatıt· 

leırinin tohumluk ıhtiyaçları içın 

130 ton yulaf, ı80 ton arpa, 
l:>bO ton buğday ısteomekte idi 
lsteoilen bu tohumlar vilayetimız 
mıntakaıında zeredıleceiıDe na
zaran bunun vilayetımiz ılc.limine 

intıbak edecek şekilde cenup vi
layetleri hubabatıoda lemini 4iü
şüoülmiıilÜr. 

Geçen :.tncki kuraklıktan çe
kıri'e ve auneden zarar ıöreıı bu 
irıbı vılnyetlerıo tohumluic ihtıyaç 
larrndım henüz temıo ve tedarik 
edilmış tohumluk olmadığından 

yalnız tohumluıt isliyen kazalar 
halkı elıode bulunan ye~lik bu~
daylarııı hariçten ııöndcrilecelt 

butdaylarla tedbil edilerek lev• 

ziınin ve ekimlerinin temininin 
rnüroküo oldufu viliyetimiıı:e bil· 

1 icar&t Vekiletinden: 

Madde 1- lcra Vekiıleıi He
yetinin 2/1304 aayılı vt 5.3.19-10 
tıırihli kararnaınesile kabul edil-
111iş bulunaıı lhracatcı Birlikleri 
Tip Statuıüniin 6, 7 ve 8 inci 
maddeleri mucibince, Bırlik ir:a
sınıo duhuliye ve senelik aidat 
mükellefiyetlerioin hadleri ve ta
hakkuk şekli ve tahsil vadeleri 
aıaiıdaki maddelerde gösterildiğ'i 
veçhile tesbit oluoıııuıtur. 

Duhulire: 

Madde 2- lıırliğe dahil oian 
ller azanın vereceg"İ duhuliye, Bir· 
!ılı: İdare beyetınce ıcyyauen ıll
tiyaca ıör e talıtdir olunmak Vö 

bir defoya mahsus bul1&nmalt ur:e
ıe, en u 50 ve eıı çok lOl> lira· 

dan ibarettir. Biı likten ç1 an aza 
Birlı(Co tekrar gırişinde y.:nideıı 
Jubuııye vumekl., ınÜK6tleftir. 

Duhuliye, Sirlı!e kayd esnasında, 
defateo ve peşinen tabsil olunur. 
Uulıulıyed~n temin edılen mebia~ 
liirJıiio kurutuş masrııflanııa tah
sıı olunur. Müteaddıd Birliklere 
girecek azadan her Birlık içiıı 

tHbit edilen mikdarda, ayrıca 

duhulıye alıoır. 

Aldıt: 

Giresundı kır pirinci 
ye tiştiı ili yor 

Gıresundan bıldiriliyor : 
Vılayet ve kazalarda kır µirın· 

ci yehi' irilmeıine b:ışlanmıilır. 

Evvelce yapılan ttcrübelerin ıyı 

netice verdıği gorulmüştür. Çıft
çi bund~n ıenra ziraat daireleri· · 
ne müracaat edip ıstediği kadar 
tohumu alabılecekt ir. 'f o humlar 
çiftçıye parası mukabilinde veril
mek suretiyle ılkbaharda tevzi e· 
dılecektir. 

Adanada Sanat Okulu 
Adanadaıı bildiriliyor: 
Şehirde san'at okulu açılacak

tır. Okul için bulunan bina Kon
ya aan'at okulu müdürü B. Nihat 
tarafından tetkik edilmiştir. Ha· 
:rarlanan rapor Vekaletçe tetkik 

,dilmek iiı:ere yollaomıştır. 

Oemiryollarında tenzilltlı 

esya tarifesi değisiyor 

Aokaradan bildiriliyor: 

Mad.le 3- Aza senelik aidatı 
Birliğin yılltk masraflarıoı karşı· 

layacak suretle, her h"sap yılı 
başında İdare heyetince teıbit ve 
fıcaret Vekaletine teklif olunur. 

Madde 4- 3 üncü maddede 
mezl(Ür senelik aidat a) maktu ve 
b) nisbi olınalc üıı:ere iki kmmdan 
terekküb eder. 

a) Maktu kısım iunın !erma· 
yesıne ve Tıcaret Odaımdaki sı· 

nıfına, muaınele ve ciro kabiliye
tine göre, üç derece ür:erinde 
kademelendirılmiş gurupların, ber 
biri için ayrı ayn tesbit vo tah· 
ıil olunan bir meblağdır. 

b) Nıdii ltısıaa: 1Sirlik: iştiıal 

mevı:aıınun teşkil eden maddelerin 
kıymeti veya ölçüsü üıı:.eriodea 
Birlik idare Heyetince teıbit YO 

Tıcaret V dkaletinco tasdik edile
cek nısbi 1.ır para4lan, bor haoıa 
muaınelo mıkdarma 2öre aoupla
narak ahoao meblaflardır. 

Madde 5- Aidatın maktu kıs· 

mı, iki takıitte olmak ü&ere, he
sap yılanın t>ırıaci ve altıncı ayla
rı baıında ve niabi kısmı da vaki 
muaıueleye iÖre ilıracı&t eı.naaın

d.ı tahakkuk. ettirilerek peşin ola
rak taluil olunurlar. 

Madde ,_ Hesap senesi ıo
uuııda talıakkulıt eden aaHrafa gö
re .Birlik bütçesinde bir gelir faıt· 

laaı &ubar eylediil takdirde meıı:• 

kQr mikdar Bırlıfın ıhtiyat akçe
sıııi leş il eden (foıı) hesab&na 
ilave olun1&r. 

Açık zuhuru halinde relecek 
yıl bütçesinden telifi edılmeh Ü• 

r;ere Tıcaret Vekiletındeo alına• 

cak mulaade ıle ec;ık fürlifin ıb -
tiyat akçesini teşlıtil eden fon he· 
1ab1ndan ltapahlır: 

Madde 7- Bu talimatume •· 
saelarına göre tesbit ve Ticaret 
Vekaletince tudik ol11omuş aida
tın talıakkukunu muteakip, keyfi· 
yet Tıp Statünüıı 37 nci maddesi 
mucibince tediye vadelerini ihtiva 
etmek suretiyle, uıulü veçhile ir:a· 
ya teblii olunur. 

Madde 8- 2 nci madôede ya· 
zıh duhuliyelorden meydana i'e
leo melaalı~io Birlık kurulu~ ve 
tesisot masrafları çıktıktan ıonra 
artan kısmı Birliğin fevkalade 
masraflarıııa kartıhk olmak ilzere, 
ihtiyat akçesini teşkil eder. Bir
lik Tıcaret Vekiletinin miisaideıi 
olmadan işbu ihtiyat akçesiodeo 
sarfıyatta bulunamaz. Statünün 
38 inci maddesıne tevfikan ahaa· 
cak tazminat ihtiyat akçesine ila
ve olunur. 

Madde 9- Gerek ticaret Ve• 
kaletincıe ve gerek Umumi He
yetcıe tayin ve iotilaap edilmif bu· 
lunan muralublar ışbu tahmatDa
menin tatbiki i e yakından alaka· 
dar olurlu ve tatbikat neticesini 
her ay sonunda ıniı~tereken imza
layacaldan bir raporla Ticaret 
Vekaletine bildirirler. 

Madde 10- 12.6.1940 tarihli 
ve 4!>.H sayılı Resmi Gazete'd• 

Devlet Demh·yolları İdaresi tat· 
bik mevkiioden olan tenzilll eş
ya tarifesini 1 şubat 1942 tari
hind•n itibaren kaldırae.tktır. intiıar eylemit bulunan Eski Duhuli· 
Bunun yerine yeni bir tarife ye ve Aidat Talimatnamcai iıbu mil• 
haıurlanmıttır. Y•ni tarife ile ad.tel Talimatname yöıilrlüge air-

1700 kilometreden fada yerler 1 diti l1•1r1ih~·ı" ~~~;1·;-,.tıl~ıktır. . I ···-··ı• ••• ...ıuu•cııırın 



S.yfa 2 MtJNAKASA GAZETESi 
t ti 1 t1i"Wi = o c=rzlt mm -

Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Şekli Mubam. bed. Teminat Müracaat yeri Gtinü Saat• 

A) MUnakasalar 

lntaat, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Çata tamiri: 16 m. (temd.) paz. 910 -

Kırıkkale rapt. inı. (Şart. 103 kr.) kapalı z. 20572 25 
Bina iaı. paz. 20151 24 
HGktmet kooafı tamiri 1900 -

lllçlar, l\llnlk Ye lapençlrart aıat He•tahane Lva. 

Asit karbonik b1l7tık tip: 54 ad.- ktı9ilk: 472 ad. kapah z. 339i0 

Elektrlk Hawagazı·Kalorlfer (Te•lsata ve M•h~emeall 

A kümuJitör plakasi mtisbet: 7500 ad.- menfi: 7500 
ad.· aeparat6r 16000 ad. 

Mensucat, Elblee, Kundura Çemaf1r, v. • · 

Fanili: 300 ad.·çorap: 500 çift 
Filitre bezi: 600 ad. 
Deri ceket: 10 ad. 
Ytln çeıap 

Kapat bezi: 50000 m. 
Metin cakel: 32 ad.- başlık: 32 ad.- eldiven; 32 ad. 
Llcivert kıs kuma~ı: 289 m. 
Llcivert erkek kumaıı: ~02 m. 
Yan çorap: 10000 çift 

p1Z. 
> 

• 
paıt. 

1 

> 

kapalı z. 
, 

pu. 

Mobllye, bUro ve e" e,rası, MuşambaHaltv.a. 

Yuı maHıı: 6 ad.· aandalye 10 ad.· koltuk sandal· paz. 
ye: 4 ad. 

10545 -

5000 -

17000 -

1777 35 
3388 50 

6000 -

fi attaa l~lerl lhrtaalre · Yazıhane Levazımı 

Kayıt tefteri tabı 100 ad.· zf)mmet defteri: 100 ad. paz. 

Çekit marka vatman kifıt: 200 top·diyaman ıeffaf paz. 
k iQıdı: 200 top·çini mtırekkebi: 400 ılıe 

Kitap ciltlettirilmesi: 1000 ad. 

l\ereate, Tehta ve aelre 

Çam dilme: 300 ad.·çam kalaa: 110 ad.·çam tahta: rıç. oka: 
2100 ad. 

Kereıte: 1350 m3 kapalı z. 

R: Nekllr•t. Bo,altma, YUkletme 

Kepek nakli: 550 t. pas. 

tllehruket, l:!eraı.,, Mekine yaOlere v. •· 
Ben&io: 66 t.· vakum: 3960 k.- valvalin: 1320 le. paz. 

ıreı: 600 k.·ruyafı 060 it. 
Oduoı -4 parça Beh. ~50 t. , 

tt. llteteıt ılıı 

Sotutltık tatbikat aemiıi kaır;anı tamiri (temd.) 
Gemıci feneri: 50 ad. 
Kum: lO<ıO m3 
Lito taıı kuçuk 25 ad.· büy6k 10 ad. 
Malzeme: 153 kalem (temd). 
Kartuı bilJük 480 ad.· küçük 4600 ad.· 
Bakır • ;.bakraç: l 2000 ad.- büyüle ıilzret SOO 

ad.· kevrir: ::>00 ad.· aaplı t11: 300 ad.· bllyOk 
kaun: 400 ad.· küçük kaun: 200 ad.· karava· 
na 1000 ad. 

Yanım tulumbası 2 ad.· parmak hortum: 25 m. 9 ad.· 
otomatik rekor: 9 ad.- afıalaklı bli7ilk boy oto• 
matik lanı 9 ad. 

Kalorifer için bakn ıamaodıra yapt: 4 ad. 
Saç bidon: 380 ad. 
Çimento: 5000 t. (Şart. 2 L.) 
Teni vanaım 150 m/m 10 ad.· 200 ra/ m 200 ad.· 

(müteahhit nam ve beaabma) 
Mahruti çadır: 40 ad. 

&rzak, Zahire, Et, Sebze, v ••• 

Bartak Ye kaplıca 

Sıfır eti: 90 t. 
Yeıil mercimek: 40 t. 
Nohut: 20 t. 
K. f aaolye: 60 t. 
lkmek piıirtilmeai yevmiye: 400-5SO k. 
Sadeyatı: 6 t. 
Kırmızı biber: 1 t 
Sadeyafı: 10 t. 

> 5 t. 
Balıurı 500 t. 
Pirine: 50 t. (Şart 128 lcr.) 
Zeytinyatı: 15 t.- ıııdr.yatı: 20 t.· nohut: 150 t. 
Barbunya faaulya: 40 t.· sabun: 40 t.· kuru fasulye: 

90 t. 
Yofurt: 15 t. 

(B M Ozayedaler 

kapalı z. 
paz. 
aç. ekı. 

,. 

paz. 
paa. 

pu. 

paz. 
kapah z. 

• 
aç. ekı. 

aç. ekı. 

paz. 

kapah z. 
paz. 

• 
> , 
, 
• .. 
,. 

kapah z. 

kıpah z. 

Köknar oduna: 460.900 m3 aç. art. 
Çam odunu: 268.331 m3. • 
Soba, boru ve muhtelif hurda eıya > 

1468 ade' boı btlylk benzin tenekesi aatılmatmdan 
11riınaur edildi 

5640 -

1191 -

4190 -

k. o 02 

8500 -

M3 3 -
975 -

35400 -

--
20900 -

103500 -

19~0 -

2800 -

10000 -

21180 -
k. o 27 50 
k. o 22 
k. o 26 
k. o 02 7S 

18000 -
9000 -
92~00-

k o 51 

k o 45 

m3 16.15 
mJ 20 85 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

1542 92 Ask. Fab. U. Mud. SAK Ank. 
151 l 40 E.kiıehir Aık. SAK 

lçel Defterdarhtı 

2940 - M. M. Vekaleti SAK 

790 88 Ank. Belediyesi 

Deniz Lv.z. SAK Knaımpaşa 
İnhisarlar U. Mild. 

• 
750 - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Asit. SAK 
2550 - M. M. V. Hava SAK 

- - Ank. Lvz. SAK 
Gazi Terbiye F.nıtitüsü Müd. 

387 45 .. 
900 - M. M. Vekaleti Hava SAK 

Ank. Lvr;. S~K 

- - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

846 - lıt. Komutanhtı .iAK Fındıkla 

Devlet Kenservatuarı Müd. Ank. 

314 48 a. D. Yolları Haydarpa4a 

S300 - Harbiyede Yedek ~ubay Okulunda 
Aık. SAK 

lıt. Komut. SAK Fındıklı 

24-12-41 15 -

21-1-42 ıs -
l&-1-42 15 -

25·12·41 15 -

7-1·42 15 -

20-12.41 10 30 

24-12-41 14 -
6-1·42 10 40 
6-1-42 10 50 

26-12-41 15 -

24-12·41 ıs -
24-12·41 14 

4 1·42 11 -
4-1-42 11 -

22-12-41 10 -

24·12·41 10 -

2-1·42 11 -

6-1-42 15 -

7-1-42 14 45 

24-12-41 11 -

22-12·41 10 -

SlOO - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 25-12-41 10 30 
Askeri SAK 

375 - Büyük Halkalı K6yünde Aık. SAK 26-12-41 15 -

637 50 Yükıek Deniz Ticaret Mektebi Mtıd. 
Deniz Lvz. SAK Kasımpaıa 
D. O. Yollan Haydarpa,a 

73 12 lnbiaarlar U. Müd. 

5311 - M. M. Vek. SAK 
11050 - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Ask. SAK 

- - Toplaane l.vz. SAK 

Aok. Lvz. SAK 
3135 - M. M. V. SAK. 
6425 - O.O.Yolları Ank. ve H.paıa Vezneleri 

149 25 D. O. Yolları H. pa4a 

210 - Ankara Valilif i 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Aık. SAK 

20-'8 SO İslahiye Aık. SAK 
1650 - Tophane Lvz. SAK 
,52 50 > 

2340 - • 
328 97 Ask. Fabrikalar U. Mid. SAK Ack. 

1665 - Bakırköy Aık. SAK 
65 - , 

2700 - Bolayır Ask. SAK. 
Lüleburgaz Ask. SAK 

6937 50 Konya Ask. SAK 
1912 50 Deniz Lvz. SAK Kasımp3şa 

Topltapı Mallepesi Ask. SAK 
> 

506 2S İıt. Komut. SAK Fındıkh 

- - Sinop Devlet İşlf't, Revir Amir. 
419 60 • 

- - Ank. Belediyesi İmar Müd. 
- - Ank. Belediyeıi 

8-1-42 
24-12-41 

7-1-42 
6-1-42 

31-12·41 
2·1-42 

26·12-41 

11 -
14 -
11 
11 

11 
10 30 

26-12·41 15 -

23·12·41 15 30 
8-1-42 15 30 
7-1-42 15 30 
2·1·42 11 -

15-1-42 15 -

26-12-41 ıı -

8 ·1-4? 15 -
2-1-42 15 -
2·1-42 14 -
2-1-42 14 30 
6-1-42 14 -

25-12-41 15 -
25-12-41 14 -

2·1-42 16 -
6-1-42 15 -

25-12·41 11 -
1-1-42 ıs -
7-1-42 10 -
6-1-42 10 -

7·1·42 11 30 

5-1-42 14 -
5·1·42 14 _ 1 
5-1-42 15 -i 

' 1 

K 

22 Bfrlr.f'ftln.n 19.fl ,, 
MUNAKASALAR 

inşaat-Tamirat-Nafta işleri-Malzeme-Harita 

Ordu Nafıa MUdUrlUIUnden: 
Fatsa kasabaamda yaptmlacalt beş s1nıfh Sakarya mektebi iof" 

kapalı zarf uıulüle ekailtme7e çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 21632 lira 73 kuru4tur. 
Muvakkat teminat 1622 lira 45 kuruıtur. 
Eksiltme 25.12.941 tarihinde cuma ıünü 

met kooai'ı içincie Nı&fia MüdürJüğ'ü odasında toplanaoalt inşut 
mi•yonunda yapılacak. 

lıte klilerin ihale gün üaden en az üç gün evvel makamı Vili.'.;I 
müracaatla alacakları ehli yet vesikası ve 9H yılı t icaret edaıı ~ 
ka ı ve ınuvakkat teminal lariyle teklıf mektuplarının muayyen . ....ı 
ve aaatta makbuz mukabı l iode inşuat korı:ıi9yonun vermeleri liJ"' 

dar. .~ 
Postada vuku bulacak teıahh urden dolayı geç kalıcak aektor' 

kabul edilmez. 

* * * Ordu Vilayetine bailı Ulubey oahiye1inin Akpınar ki1~ 
yaptırılacak lık okul inşaatı açık eksiltmeye çılı:anlmııtır . 
Keşif bedeli 9401 lira ö7 kuruştur. 

Muvakkat teminat 705 lira 1'! kuruştur. 
lhaie 26.12.941 taribiae mütesadüf cuma günü saat 15 de 

hükumet konakında Nafia inşaat komiıyouunda yapılacak . ~ 
İsteklilerin ihal(! gününden en az üç gün evvel makamı Vıll 

müracaatla alacakları ehliyet vesikası, Y41yılı ticaret odası vetl·..ı 
ve muvakkat teminstlariıe muayyen gün ve saalta inşaa t kowıff"l 
na müracaatları Han olunur. 

* * * Ordu Vilayet merkezine bağlı Elbülbayar Sayaca idi~ 
inıa ettirilectk ılk okul inşaatı açılt eksiltmeye çıkarı lmıştır. 

Keşif bedeli 846l lira 5 kuruıtur. 
Muvakkat teminat 634 lira 80 kııruştur. ~ 
İhale 26.U.941 tarihine muteaadüf cuma rünu saat 15 de 

Hükümet K~nağında Nafia inşaat komiııyonuada yapılacaktır . "J 
lsteldılcrıo ıbalo ğuuünden en az üç fliD eyvel makamı ~,A 

müracaatla alacakları ehliyet vcıikası 1941 yılı tıcaret odaıı 'iA 
ve muaakkat teminatlarıle muayyen fÜn ve saatta in,aat koaıl 

na müracaatları. 

Devlet Limanları işletme Umum lltUdilr1Ui011clJI 

Galatada Karamustafııpaşa caddeundeki li man hastahanesiol
0J 

rasasının ycırıiden asfalllanmaıı işi açılc eksiltme ile ihale edıl,e'J 
Keşif bedeli bi n beş yuı ıeksen lıra ve muvakkat temioall ıı;, 
50 kuru,tur. ihalesi 5. 1.942 t arıhine rastlayan pazartesi gilııli 1~ 
de Galata rıhtımındaki U. MudürJülc. binasında toplanacak fi~ 
keousyoouı.ıa miiracaatları. Şartaame ve teferruatı ber gün 50 

çen 1'omiıyooda 2örülebilir. 

, • r --Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşar v. s. 

ıt ' 
Bahkealr Askeri Sabn Alma Komlsyonund' 

. ot" Beher çiftınc 50 kuruş fiyat tahmin edilen 40 bin çift ç 
ıı:arhkla ıahn alınacaktır. ı• 

Pazarhiı 7.l.!142 çarşamba güaü saat 15,30 da Balıkesir•'; 
kowisyonuııda yapıuıcakt ır. Kati teminat 3 bın liradır. f.vs0f,,I 
ne ve şarln:ımesıni görmek iatiyenlor her gun k.,misyonda ~ 4 
ler. 40 bin çıft çorap bır talibe ihale editebılecej'i ıibı 1()(10 
aja2ı olmamaK üzere ayn ayrı taliplere de vorılir. Talipl•fl

0 

natlariyle birlikte ihale gününde komisyonda bulunınal arı . 

D.D. Yollar. S inci l,ıetme MUdUrlUIU"~" 

İşletmemiz memur ve 
Adedi Muhammen beaeH 

J..ira K. 
312 ıo 330 32 

8 264 88 

170 4 276 35 

125 3 319 37 

66 1 966 80 
125 3 193 12 
100 288 ~o 

110 288 47 
23 981 81 

müsdahdeınleri içio 

l icivert serjden açık 
ve pantalon• takım 

~ 
yaphrılac' 

Lacivert ıerjden kapalı yak• 
pantaloodan mürekkeb • takııı> 

Lacivert şayaktan açık yak•1~, 1 
yelek ve pantalondan mürekke 1 
Gri şayaktan açık yakalı ace1'ejll 
ve pantalondan mlrekkeb• t•~1 

Siyah kaıtordan palto 
!>iyah şayaktc.n palto 
Lacivert ıerjden kaıket 
Gri feyaktan kasket 

Kapalı zarf usıılile yeniden eksiltmeye çıkarılmııtır· ıA 
Ba iı için muktazı kuma~, bedeli mukabilind., id•re 

verilecektır. ,,J 
Eksiltme 7.1.942 tarihine müsadif Çarıamba ınuO 

Malatyada 5'inci 1ıletmo binasında yapılacaktır. 
1
7-

Heyeti umumiyesi için verilecek muvakkat te111iaıt 

kuru,tur. " 
lıteklileı in Belediye veya Ticaret Odasından alacakl•tt,~ 

ıikası ve işletme merkezinde bir ay zarfıoda atelye ıÇ'0 J 
kında noterlikten muuddak beyanname ve muvakkat te f 

·şt 
makbu2 veya banka mektubile 2490 sayılı kanun ve bil 1 el 
şartname tarifalt dairesinde ihzar edecekleri teklif ıı> ~ 
muayyen gün ve ıaat 10 a kadar Malatyada Beıinci 1şıet J 

yon Reisl ıfine vermeleri iizımdır. d 
Bu işe ait 4artn&me Malatya İşletme kalemindeııı ~ 

Elazıf, Elo~lu iıtasyoalnrından, Haydarpaşa ve Anltar• 
isteklilere parasız veri lir. 

*** 
Filtre bezi ve deri ceket alınacaktır. Bak: lnhisarlır 

ilanlarına. 



,ı 

MOteferrlk 

Harbiyede Yedek S\lbay Okulunda Askeri Sahnolma 
Komisyonundan: 

M'ONAKA!A CA~s1 

at 15 te l:r:mir telefon müdürlüfil biouında müteşekkil satın ah~a 
komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin ıııuvııkkllt teminat makbuz veya banka meklubıı ve ka
nuni vesaik.le o ırün u:ıt 15 şe kadar mezltur komi,yona mürıv·aat
ları. 

Şartnamelerin her gün telefon müdürlüğünde parasız verilect ği i
lan olunur. 

Cinsi Miktarı 

Fil itre bezi 
Deri ceket 
Lito ta41 1 

600 adet 
10 adet 

22 BlrtDollcbn 1941 

Muham. B. °'• 7,5 
Teminatı Ekliltm 

Lira Kr. Lira Kr. ıekli ıüntı 11ati 

Pazarlık 6.1.942 10. 
.. lQ. Pazarlıkla muhtelif ebatta 8 ton çivi satan alınacaktır. 13 1."lı~r ki

losunun muhammen fiyatı 95 kuruJtur. İhalesi '23.12.941 salı fünü sa
at 16 da yapılaoaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
komiııyona miracaatları. 

{OE.VAMl 0Ôl{D0NC0 SAYFADA) . Küçük 25 • ) 975 73 12 Açık ekı. • 11 

•"• Puarlılda 266 adet varil uha alırıacaktır. Beheri 400 litrelik. ' 
ve içi dı1ı galvanizli ve benzin koymaya t"h' °'rişli olacaktır. ihalesi 
24.12.941 çarşamba günü saat 15,5 ta yapı ' · ıktır. Taliplerin teklif 
edecekleri fıyat üzerinden teı:ninatlarile Har1 ;ede Yedek Subay O
kulunda komisyona müracaatları. 

lstanbul Lv. Amlrlill Sabnalma Komisyonundan : 

lo,'500 kilo yünlü kırpıntı verilecek yün çorap iolig-i yaptıtılııoak
tır. Par.arhlcla eksiltmesi 24.1.?.941 çarşamba günü S3&t 14,30 da Top
hanede Lv. amirliği s~ltn alma komisyonunda yapılacaktır. Te ıı inatı 

22 lira :)0 kuru,tur. Ş.:ırtaamesi ve iplik nü nunesi komisyonda zörü· 
lür. Kırpıntılar Defterdarda bir No. lu dikim evinde görülür. Elcsilt
•eye milli mensuJat fabrik ı vey. ı müesseseleri iştirak edeblle~ekle• 
rinden istekli firmaların b et li saatte komisyona ırelmeleri. 

Trabzon Belediye Encümeninden: 
Pasif korunma işlerinde istimal edilmek üzere dokuz parçadan i

baret iiç takım geçme merdiven musaddnk şartname.iline tevfıhan 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Taliplerin <..:uma ve Sah günleri encümene müracaatları ilan olu
n ur. 

Mallre Vek81etlnden: 

Resmi daireler için 0,5 ili 1,5 tonluk Fort, Şevrole, Eııternuyo

nel, Opel markalardan herhangi birinden olmak üzere yirmi dört a
<let müceddet şasi kamyonet pazarlıkla satın alınacaktır. Verme~e 

talip olanlarİn .l7.12.941 tarihıne rastlayau cumartesi günü saat 11 
de Levazım Müdürlüğünde müteşekkil eksiltme ktımisyonuna müraca· 
at etmeleri. 

Ankara Levazım Amlrll§i Satmalma Komisyonundan 
l'ıızarlılda 15 adet otomatik madeni çöp k.utuu satın alınacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte teklif edecekleri fiyat üzerinden ka
nuni temioatlariyle l>irlikte Ankara Lv. amirliğ'i satın alma komisyo· 
nuna müracaatları. Numunesi Ko. da mesai saatlerinde görülebilir. 

latanbul L•vastm AmlrllOI Satınalma Komisyonundan: 

Un fabrik.a~ında kullanılıuak Ü?:ne li:1tilc kayış, elek ipliği vesaire 
alınacaktır. Pa:r:arhkla eksiltmesi ~4 12.941 çarşamba günü saat 15 
de Tophanede Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Kı.t'ı teminatı 193 lira 70 kuru1tur: İsteklilerin bclii vakıtte komis· 
yona gel moleri. 

• • • 500 kilo kese kağıdı alınacııklır. Pazarhkla eksiltme~i 
2'.i.12.941 salı günü saat 15,30 da. Tophanede Lv. imirliai satın 
a•ma komisyoııuoda yapılacaktır. isteklilerin bir ve yarım kiloluk 
ile 250 gramlık uümune ve temiııatlarile belli vakitte komiıyona 
ıelmeleri. 

IEmlr Telefon MUdUrlUIUnden : 

15.12.941 par:artesi R"ilnü ~ aat 15 te telefon müdürlüğünde ek,ilt· 
nıesi mukarrer 30 adet font menhol kapak ve çerçevesine talip zu
hur etmedifinden ihalui mezltQr tarihten itibaren on gün uzatılarak 
25.12.941 perşembe günü saat 15 do talik edilmiştir. 

Muhammen bedel azami 190 kilogramı geçmemek şart ile kilo fl' a• 
mı ~5 kuruitan vahidi fiat esaıına göre 142:) lira ve muvakkat temi
natı 106 lira 87 kuruş olup eksiltmesi 25.12.941 perşembe gilnü sa-

' r Muhammen bedeli 103.SOO (yü7. üç bin btşyüz) lira olan 5000 ton 
:çimento 7.2 inci kanun 1912 Çarşamba günü snat 15.30 da kapalı 

zarf uııulile Ankarada idare binasında satın alıoacaklır. 
Bu iie girmek i~teyr.nlerin 61'25 (altı bin dört yüz yirmi beş) li

ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı g-ün ıaat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğ'İne vermeleri lii
zımdır. 

Şartnamcltr 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezn~lerind,., sa-
tılmaktadır. (11323) 1-4 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
laare ihtiyacı için 50 adet Hurç alımı kapalı zarf usulile eksilt

meye konulmuştur. 
Eksiltme 27.12.941 Cumartesi günü saat 11 de Büyük Postr.hane . 

bina!iı birinci katında P. T. T. Müdürlüğü ldari Muavinlik odıısında 
toplanacık Alım Satım Komisyoounda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli •6750• lira, muvakkat teminatı '506• lira •25, 
kuruştur. 

İsteklilerin tipe esas nümuneyi ve alıma esas fenni vo eksiltme 
şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere ça
lışma giınlerinde meuQr Müdürlük ldari Kalem Levazım kısmına, ek· 
ıiltme saatinden bir saat evveline kadar kanu nun tarifine ıöre haıtr· 
lamış olmaları lizımgolen mektuplarını, teklif mektubu, 9H ııeaesi 

için muteber Ticaret Odası vesikası, muvalckat teminat makbuzu ve
ya Baolca mektubunu muhtevi olarak yukarda ismi r~çen Komisyon 
Ba~kanhğına numaralı maltbuı:lar mukabilinde tevdi eylemeleri. 

(10934) 3-4 

, 
1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
.. ------------------------------~ 

1- Soıı anlaşma mucibince Alroanyadan da alınabilece~i ve her 
cins ıçin ayn ayrı fob vo sif fıyatlarını gö•terir tekliflerin 15.12.941 
tarihine kadar verilmui lüzumu evvelce ilan oluaao 153 kalew mal

:r;r.meden bir kmnı için teklif alınmamıi olduğundan bunlar hakkın• 
daki tekliflerin luıbul müddeti 31.12.9·11 tarihine kadar temdid edil

miştir. 

'1- Taliplerin Ka~utaşta Levazım Mü<lüriyeline müracaatla li teyi 
tetkik ederek tekliflerini bildirilen lıtrihe kadar g-Öı1dermeleri ilin o· 
lunur. (11322) 1-4 

Malın cinsi 

Ecı:ayı tıbbiye 

Parafin 

"' • * 
Ek~iltmenin 

Miktarı Şelcli Giin(l Saati 

168 kalem pa.1.arhk 26.12.941 
750 kilo ,. " 

11 
11,1() 

1 - Yulır.arnla yazılı malzeme pazarlık. ıuretile 9alln alınacaktır. 

'l - Pazarlık hizalarında gösterilr.n gün ve saatlerde Kabat aşta 
Levazım Şubesi binasında Merkez Müb.ıyaa Komisyonunda yapıla

caktır. 

3 - ·Eczayı tıbbiyeye ait liste Kabalaşt& Leva:r:ım Şubesinde her 

gün görülebilir. (11107) 3-3 

lstanbul Piyasası İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
Demir ve Medeniyet 

Bakır 

Tuta ve yuvarlak 

Çinko 

Saç ıiyah 

Demir 

Camlık, köıebent 

Dört kö~e lama yuvarlak 
mıhlık •ilme 

Putrel 
Siyah ÇllJnber 

Yuvarlak çubuk 

I\\lay 

Çubuk 
Killçe 

Karfiçe 

Saç 

Galvanizli düz 

Mahrukat 

Blok 

414 -
404 34 

Ye·rJi depoda - - -

Krlble 

Yerli depoda - - 1700 
Ecnebi 

Mıkdarı 
kilo 

876 
94 

10000 
5020 

2100 
800 

2 ı 63 

')285 
3984 
2760 

Cinsi 

Salça 
Kırmızı biber 
Patates 
Sotan 

Zeytin ya~ı 
,. danesi 

Sabun 
Tuz 
Toz şeker 
Kuru üzüm 

Beher kilosunun 
t8hmini fiyatı 

kuru~ santim 

80 00 
95 00 
15 00 
10 00 

100 
45 
62 
7 

47 
55 

00 
00 
00 
00 
50 
00 

İlk teminatı 
lira kuruş 

53 00 
7 00 

112 50 
38 00 

210 50 

157 50 
27 00 
99 50 
27 75 

142 00 
114 og 

567 75 .,,_, 

Ek:ıiltmenin nevi iÜn ve 1&ati 

Açık eksiltme ile. 
25.12.941 perşembe günü ıaat 11 de 

kapalı zarf ok.siltmesile. 
25.12.941 perıembe gGııü saat 15 de 

Jandarma ihtiyacı için evvelce açık ve kapalı zarf eksiltmelerine konup istekli çıkmadığından tah
min fiyatları defi~tirilen yukarda cinıleri mikdarları ve tahmini fiydlarile ilk teminatlan yazılı erzak 
bizalarıuda yazılı gün ve ııaatlerdc Taksim-Ayazpaşa Jandarma müfettişliği dairesindeki komisyonumuzda 
açık ve kapalı zarf ekıiltınl'lleri yapılacaktır. Şaı tnameleri komisyonumu:r:da her ıün ıörülebilecefi gibi 
bedelsiz de alınabilir. İsteklilerin kapalı zarf eksiltmcıleri için lstaııbul l•var.ım amirliii veya Beyotlu ınal
müdürlüfıl veznesine yatıracakları ilk teminat makbuz veya banka kefalet oıektubunu ve ıartnamesiııde 

yazıla sair belreleri havi teklif .zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuzda bu· 

kundurmaları vo açık eluil tmo için mııayyco ıaatte komi•yonumuza aelmelori. (10864) (4-4) 

1 
- -- . -- - - . 

Büyük 10 • ) 
1. - Niinuıne ve ~artnamt'lleri mucibince yukarda cias ve aıH 

taı l.ırı yazılı üç ble ı;ı malz~me hizalarında ıö•terilen usullerle sah 
alınacaktır. 

il. - Lito ta1ları mubuımen bedeli muvakkat teminatı hizasuı 
da yazılıdır. 

ili - Eksiltme hizalarında yatıh ıün vo saatlerde Kabat:şta Le
vaum binasında ıneı:ltQr mübayaa Komiıyonaoda yapılacaktır, 

· JV. - Şartnameler s()zil ıreç~n Şubeden paras1z alıaa9ilece2'l ritı 
nünıuneler de görilebilir. 

V. - ı,teklilerİn eltHltıne ve pazarlık için tayin olunan fÜn V 

utlPtdt• 0 'o 7 ,5 g-ilvenme paralarile ve deri ceket işine i'İreceltler d 
teklif edecekleri niimunelerle birlikte mezktr Komisyona mQracaatlar 

(11320) 1-4 

1 - Şartname, keş i f planı mucibince idaremizin P~a9ahçe muı . 
le.irat fabrikuıoın B~ykozdaki Su iskelo9inin pazar yerine nakli ifi pı 
zarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 26.12.941 Cuı .. günü saat J 1,45 de Kabataşta Moı 
kez Leva~ım Şubeıi Mübayaat Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1100,36 lira olup muvakkat temioah 8~ 
50 liradır. 

4 - Şartname ve proje 6 kuruş mukabilinde Levazım Şubesi veı 
nesiaden alınabilir. 

5 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan fÜn ve saatte 0 o 7, 
güvenme paralarilo birlikte mezkOr Komiıyona müracaatları. . ... 

(11236) 3-4 
Cinsi Miktarı Ekıiltme 

1elcli fÜnti saati 

---------- ------ ------------ 1 

Kalay 5 kilo • 
Demir bora 1 parmak 

• 1,S 
» 1,2 

Şeber valf 80 lik 

30 
50 
50 

Terkoz musluğu 1 parmak 
lnce ağızlı e~e 6 pusluk 

6 
10 
5 

10 
50 
6 

150.000 

Kalın • • 6 ' "' 
1 piral lıiıtik hortum 
Kereıte 

Fıçı mantarı 

metre > 

• , > 

adet 

• 
> > 

> 

metre • 
M3 

adet 

26.12.f41 

paurlık 26.12. 9-t 1 
> • 

10,JO 

10,40 

10,50 
11 

1 - Yultarda ci nı ve miktarı yazılı malzeme pa:r:arlılda satın 8 
lınacaktır. 

2 - Paurlılc hizalarında gisterileo ıün ve saatlerde Kabataşt 
Levar.ım bina11nds nıerkez Mibayaa KGınisyoaunlia yapılacaktır. 

(11109) 4-4 

1 - Ketif ve şartnamesi mucibince Paşabahçe Fabrikasında yapı 
lacak yol vo Kaaaliu"yon ioşııatı kapalı z.arf usulile yaptıra 
lacakhr. 

2 - Keşif bedeli (36.086.60) lira, 0
'• 7 ,) muvakkat teminatı ( 1956.49 

liradır. 

3 - f.kıillme 2. l.9·12 coıııa a-iinü sut 10.10 Ja Kabata4ta Leva 
ZltD binasında Meırkez Mübayu komisyonunda yapılacaktır. 

4 Şart name ve ke1fi ıö:r:ü g-e9on 1ulte veznesinden ve An kar. 
İzmir Basmiidllrlüklerinden {130) kuruş m\lkabiliode ahoabilir. 

5 Ek~il tıneye ıirmek hteyenlerln (10.000) liralık bu kab ı l inıa 
ah muvaffakiyetle yapını' olduklarına dair vesika ibraz ederel 
ihale ıününJeo 3 gün evveline kadar Uıaum Müdurluk lnıaa 
şubesinden aynca eksiltmeye iştir~k vesikası almaları lhım . 
oır. 

6 - Eksiltneye ııirecoklerio mühiirli teklif mektuplarına lcaaan 
vesikalarını ve münakasaya ittirik vesika11nı ibtin edece~ 
olan kapalı zarflarını ibate tarihinden bir uat evveline ltadaı 
adı ıeçen komisyon riyasetine makbu:ı mükabiliodo vermeler 
liı!:ımdır. Postada vaki olacak ıeciknıeler kabal edilmez. 

(11081) (2-4) 
• • * 

Cinsi Mikdarı Muham. B· 0 i 7,5 teminah iluiltmenio 

lira krş. lira krş. şekli ıiloü saat 

-------- ---- ---- ---- -------
Elektrik tesisatı 4 kalem 

malzemesi 
Keres le 

Karyola büyük ) 
» küı;ük ) 

Amele tulumbası 

129.056 M3 

10 adet) 1305 00 
25 • ) 
50 • 350 00 

pazarlık 26.12.41 
11.30 

pazarlık 26.12.41 
11.40 

97 88 açık oluiltm• 
6.1.42 9.JO 

26 25 açılc eksiltme 
6.1.42 10 

1 - Mevcut şartnameleri mucibince yukarda cins ve mikdırları 
yazılı muhtelif ı:nalzema hizalarında ır~storilen oaallerle satın ahoa• 
caktır. 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksiltme ~iio '° 
saatleri hizalarında yazılıdır. 

3 - Eksiltme ve pazarlık tayin olunan iünlerde Kabataşta Leva• 
zmı Binasında Merkez Mübayaa Komisyonunda yapılacaktır, 

4 - Şartnameler sözü ıe9en Şubeden parasız alınabilir. 
5 - İsteklilerin pazarhlc için tayin olunan ırüo ve saatlerde 0 0 

7 ,5 güvenme paralarile ve talum işine gireceklerin teklif edecekleri 
nümunelerile birlikte mozkQr komisyona müracaatları. 

(11235) 2-4 

lmtiyu Sahibi ve Yazı lıleri Direkt6rtJ: ISMAlL GlR1T 

Baınldı2't 1eri uMllnakaaa Matb.t•at,, lstanltul 

• -·- ---·-•"" •ı• •· ı &uruıı Plalatıkhr. 
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I 
Tablaau Synoptiqua ~:daa Adjudicatlona O•vartas Awjourd'hu i 1 (QylNCI SA YF' A•AN lıt&VAM) 

l atanbul Levaaım A ınlrllll &atın alma Komi syonundan: 

Ob}et de l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjadicat. 

Prix 
estimatif 

Caution. LieuK d'adiudication et du 
provisoire Cabior deı Cbarg-eı 

Jours Heures 
Behıniae 195 kur111 tahmin edilen 15 bio adet zincir yular u pı 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeii 25.ll.941 corııa ııünü ıaat lS.JO ea 
Tophanede lıt. Lv. amirliti satınalıaa komisyonunda yapılacaktır. İlk 
temin•h 2190 lira /5 kuruştur. Niim11oesi komiayonda ırörülür. lıtok
lilerin belli saatte komisyona ıelıneleri. 

Conatructlons-R6paratlon-Trav. Publlca-Mat6rlel de Constructlon·Cartographle 

R'par. tolt 16 m (aj) Gre a ırre 910 - Com. Ach. Milit. a t'Ecole des Off. 24-12-41 15 -
de Reıerve a Harbiye 

Cooıtr. a Kırıkkal~ (cah. eh. 103 P.) Pli cach. 20572 2S 1542 92 Com. Acb. Oir. Geo. Fab. Milit. Ank. 21-1-42 15 -
Coaıtr. bitisae Cre a gro 20151 24 1511 24 Com. Acb. Milit. Eskişehir 10-1-42 15 -
R'par. konak rouvernemenlal 1900 - Defterdarat lçel 25-12-41 15 -

Produlta Chlmlques et Pharmeceutlquea-lnatruments Sanltalres·Pournlture pour Hopltaux 
Aeido carbooique dans rraod tube: 54 p.·id petlt: Pli cach. 3J920 - 2940 - Com. Ach. Miniıt. Def. Nat. Ank. 7-1-42 15 -

472 p. 

t. a.l:lıl~n Ent · Ctıe&ıaa&ın• • ll•aua • Culra 
Toile pr. filtre 600 p. 
Jıqaette en peau: 10 p. 

Gre a ıre 
• 
> Flanelleı: 300 p.· cbausaetteı: 500 paires 

Cbausaettea eD laine Gr• a ıre 5000 -

Toile pr. oapoleı 50000 m. > 17000 -

Jıquette en peaa: 32 p.·capuchon: 32 p.·rant: 32 p.- Gre a rre 
Etoffe bleue pr. jeune fııle: ~b9 m. Ph cach. 
Etoffe bleue pr. homme: ~02 m. > 

Chauuettea en laine: Hı<ıOo paires # Ore a ıre 

1777 35 
3388 50 
6000 -

Ame11blenıent po11r tıeibtetlon et Bureaux-Tepl•••rle ete. 

Com. Aoh. Ee~o. Mooop. Ka!.ataş 6-1-42 12 40 
6-1-42 10 50 

Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 24-12-41 14 -
750 - Com. Ach. Mılıit a l'Ecole des Off. 26·12-41 15 -

de Reserve a Hart.iye 
2550 - Com. Acb. Min, Def. Nat. Aak. 24-11-U ıs -

1>6part. Aviat. 
Com. Ach. in tood. Milit. Ank. 
Dir. lnstil11t Gui Terbiye 

387 45 > 

~00 - C::om. Aoh. Min. Def. Nat. Depart. 
Aviat APk. 

24-12-41 
4-1-42 
4-1-42 

22-ll-41 

14 -
11 -
11 -
10 -

Table de bureau: 6 p.·cbaiıe: 10 p.·fauteuilı 4 p. Gre a are Com. Aob. lntend. Millt. Aakara 

l re-e1ıaıx a'ln r.rin t:rl~ 1-ep~ler•e et t~ıurılture de Bureeu• 
Pıpier mar<1ue Mertuu: 2<ıu raaıeı, id. tranıpuentı Gre • rre 5640 - 846 - C. A. Commaııd. Milit. lst. Fıntiıklı 2-1·42 11 -

~(JO r amu - eocre: 400 bouteilleı 

İmpressioo linea d'eoreriıtraments: 100 p.·reıiatreı: Gre a ıcre 
100 p. 

Bola de Consuuctlon. Planches, Cherpente 

Oiv, boiı de eooıtr.: 59.90u m3 
Boiı de cooıtr.: 1350 ml 

Publique 
Pli cacb, 

Tranaı:ort • Chargement • D6chargement 

Tranıport ıoo: 550 t. 

Combuatlble • Carburant • Hullea 
Benzine: 66 t.· vacoum: 3960 k.- valvalim: 1320 k.· 

ıraisse: 660 k.·petrole: 660 k. 
S.ia en 4 partiea de :250 t. 

Dlvera 

Pit rre liıhgreıhi"ue ı;.etile: 25 p.- icl. 2r.: 10 p. 
Materitl: 1~3 lotı (aj.) 
Rep. chaudi•re batrnu SöQitUi (aj.) 
Lanterne pr. matelot: 50 p. 

Gre a ııre 

Gre a ıre 

) 

Publique 

Pli cacb. 
Gre a ııre 

41~3 -

ı. k. o 02 

975 -

8SOO -

Sable: 1000 m3 
Bouee en cuivre pr, caloıifere: 4 p. 
Bidh en tôle: 380 p. 

Publique le 1113 3 -
Gre a rre 
Pli cacb. 20900 -

Cimeot: 5CCO t. (cah. eh, 2 L.) > 103508 -

Vao de ciiıtribution de 150 m/m: 10 p.·id de 200 Publique 
m/m: 200 p. (au oom et pour compte du four-
oi11e11r) 

t!artoucbe grande: 480 p.- id. petite: 4600 p • • 

Pelit ıeau en cuivre: 2000 p.- passoire grand: 300 
p.• pauoire: 300 p.· ~obelet a manche: 300 p.
cbaudron ıcrand: 400 p.· id. petit: 200 p.- ııa-
melle: 1000 p. 

• 
• 

Pompe a incendie: 2 p.•trompe de 2 pouceı et 25 m. Gre a rre 
9 p.·laoce automalique: 9 p. raccord automatiquo 9 p. 

P r o vl • 1 on • 

leıure: 2. 7 t. 
Ftves ı•cbeı: 300 t. 

• • 575 t. 
Fabricatioo ble coocı11e: 18 t. 
Foln: 1000 t. 
Paillr: 800 t. 
Foio en balle avec du fil de fer: 75 t.•paille en balle 

avec du fit de fer: 50 t. 
Epio.rda: 4.8 

Poirreaua: 4.8 t. 
Cboux: 4.8 t. 
Viande de boeuf: 44.1 t. 
Vıande de mouton: ~.3 t. 

• 

) 

P11blique 

, 
• 

Pli cach. 
Publique 

1950 -

35400 -

--
--

48~00 -

432 - · 

720 - · 
576-

13230 -
2580 -

Com. Ach. Milit. a l'Ecole deı 
Offieierı de Reaerve a .Harbiye 

26-12-41 11 -

314 48 lere Exploit. Cb. Fer Etat H.paşa 7-1-42 14 4) 
5300 - Com. Acb. Mllit. a l'Ecolc deı Off. 14-12-41 11 -

ele Reıeno a Harbi1e 

(;. A. Commaod. Mil. lst. Fındıklı 22-12·41 10 -

ilOO - Com. Ach. Milıt. a l'Ecole deı Off. 25-lı-41 10 30 
de Reıerve a Harbiye 

l75 - Com. Acb. Milit. au villare de Bii· 26-1~·41 15 -
yük Halkalı 

7S 12 Com. Acb. ieon. Moaop. Kabataf 6-1-42 11 -
31-12-41 > 

637 SO Dir. Ecole Commeroe Marit. İst. 8-1-42 11 -
24-12-41 14 -

7-1-42 11 -
23-12-41 15 30 

8·1:42 15 3U f 
7-1 42 15 30 

Com. Ach. lntend.Marit. Kasampaıa 
lere Exploit Cb. de fer F.tat H.paşa 
Com. Ach. lnteod. Milit. Ankara 

3135 - Com. Ach. Min. Def.· Nat Ank. 
6425 - Adm. Gen. Ch. Fer ~tat Anlt. Bur. 

Exp. Caisae Haydarpaıa 
149 26 lere l::xploit. Çb. fer Etat H.paşa 2-1-42 11 -

5311 -· Com, Ach. Min. Def. Nat. Ank. 2-1-42 11 -
11050 - Com. Ach. Milit. a l'Ecole deı Off. 2'·1'.l-41 10 30 

de Reıerve a Harbiye 

- - Com. Acb, lntend. Milit. Tophane 26·12-41 14 15 

1485 -
4875 -
4125 -

--

Com. Ach.. Milit. Kırklareli 25-12·41 16 -
Com. Acb. lntend. Milit. lııımir 22-12-41 15 -
Com. Acb. Milit. No. 1 a Lüleburgaz 26-l'.l·41 15 -
Com. Acb. Milit. Eskisebir 5·1-42 15 -
Com. Ach. Milit. Kemerburiaz 25·12·41 l:l -

> 25-12-41 12 -
Com. Ach. Milit. Hahcıoğ1u 26·12·41 14 -

33 - Com. Acb. Batailloo Surveil. 24-12·41 10 -

54 -
44 -

993 ---

Douao. Urfa 

,. 
Dir. Ecole Foreatitre Bolu 

24·12-41 
24-12-41 
~6- 12-41 

27-12·41 

10 -
10 -
10 -
11 -

* * • 1250 aaet cibinlik alınecaktır. Pazarhlda ekıiltmeıi 26.12. 941 
cuma ıüoii saat 15 de Tophanede lst. Lv. amirliti satın alma ltomiı
yonuoda yapılacaktır. Tahmıo bedeli 19.375 lira ilk teminatı 1453 li· 
ra 12 kuruştur. Nümuneai komisyonda ıörülir. lsteldılerin belli va· 
kitte komisyona ııelmeleri. 

••• 
Lito taşı ve muhtelif malzema ahnacakhr. Bak: lnlıaisarlar U. Mili. 

ilanlarına. 

••• 
5000 ton çimento alınacaktır. Bak: D. D. Yolları ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Se.bze v. s. 
~~~~~~~~~~----- ~~~~~~~~~~-

Anka a Lv. Amlrllil Satma ima Komlayonu ndan: 

120 ton ispaoak ve 80 l•a Jabna kapalı ı:arfla ekıiltmeıiule 
taHp çıkmadığından pazarlıkla eksiltmesi 2J.ll.9'1 saat 10 da Aıa· 
kara Lv. A. satın alıaa Ko. da yapılacaktır. 

Muhammen fiyat iııpan•k içııı 15 1ahna için seki& kuruıtur. l•p•· 
nak içio kati teminat ı.700 lira ve lahna için 960 liraiır. ~artnameai 
161 kıırıaş mukabılinde koıniayeııJ.ıu ahaır. 

1 

• • • 12312 kilo bav11ç 1'2312 kilo pancar, açık eluiltmeıiotle talip 
çıkmadıfından pazarlıkla eluiltmeıi 13.12.941 Hat 11 de Ankara 
Levar:ım Amirliği .Satınalma Komisyonunda yapılaeaktır. 

Paocarın muhammen bedeli 8 kuraı ve havucun 10 kuruıtur. 
Paooann kati teminatı 148, bavuc110 lö5 liradır. Şartnameleri laer 
rln K•miıyonda görilliir. 

T opka111 M•ltepealndekl Askeri Satı nal ma 
Komlsyo11unden : 

Elli bin ve yis itin kilodan ilç parti kaplıca elliıer bin kiledaa 
ilti parti buca2'a talip çıkmadıfından bir defa daba iliıa edihıaok il· 
zere ihaleai 23.1 'l.94 l salı riioil saat 011& bırakılmııtır. 

Taliplerin teminatlarile komiıyonomuza müracaatları. 

* • • Otuz ilin kilo merciınek ltir parti allnaıı beı bia kilo oelaut 
bir parti yetmiı lıteı iti• kilo pirinç bir p.ırti pazarlıkla saha alaaa· 
caktır. 

Taliplerin 25.12.t41 perıeınbe rial saat oncia ~·. 7,5 teminatla· 
rile ko•İsyooumuza müracaatları. 

Har bir• Yedek Subay Oku hında Aekert 
Salın Alma Koml•ron-.nd•n: 

Pazulıkla 9J ton pirinç aa'ın alınacaktır. Evaaf ve husuııi ıart

ları komiayonda ııörülebilır. B.!her kilosunuıı mabammen bedeli 47 
kuruştur. İtıalesi 23.12.941 salı ıünü ıaat 15 tle yapı\acaktır. Talip· 
lerin teminatlarilo Harbı yede Yedek Subay Okulu oda komiayoaı 

milracaatları. 

LUlebur9az Aaket'f Satmalma Koml•ronu11dan : 

10.12.941 rünü ihalesi yapılacaiı ilia edilen 2250 ton samana is· 
tekli çıkmadığınd•n yenidP.n müoakasaya konmuıtur. Pazarhf1 l3.12.41 
saat 11. do yapılacaktır. İ 'lteklilerin mezktr fÜD ve aaatle Lüleb11r• 
g-az 1 numaralı satınalma Ko. na müracaatları. 

8u•11rluk A•kert ••tın Alma Komlayen11nden: 
Aıafıda yazılı mevaddın pazarlıkla ekıiltmeleri ~4.U.941 flıaü 

saat 10 da Suıurlukta Askeri Satınalma Komiıyonuoda yapılHaktır. 
Talipleria belli vakitte Komiı.yona ırclmeleri. 

Cinıi Miktarı 

Toz şeker 
Yemeklik tuz 
Hayvan tuzu 
Karu ıoğan 
Patateı 

Kilo 

10.000 
10.000 

5.000 
5.500 

700 


