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Türkiye içiıı 

Ayhtı 

Ecnebi rol'mleketl~ı 

12 Aylıtı 

SA YlSl 5 KURUŞ 

l< 11ru~ 
'450 
850 

ı ~OO 

ç iıı 

2700 

Günü ıeçen nushalar 
20 kuruttur 
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A z iz Atatürk! Dün vardın, bugün de varsın, 

Büyük Türk 
Milletine 

Aohra 21.l l.931i 

B O T O N ömrünü h izmr-tine 

vakıfetti~i sevgili milletinin 
ihtiram kolleıı üstünde ulu 

Atatarkün fani vücildü istirahat 
yerine tevdi r-dilmiştir. Hakikatte • 
yattıtı yer, Türk milletinin onun 
içia aşk ve iftiharla do lu olan 
kabrama n \'e vefalı göğ:.udür. 

Atatürk, taıii.le u~rao ı ğımı:ı en 
:ıalim ve haksız ittilıanı gii r iirıde 
meydana atılmış Tilrk nııll etinin 
masum ve haklı olduğunu iooia 
ve ılan etmiştir. dk önce eheaı
ıniyeti kavranmamış olan iÜr seıi, 
asla yıpranmayan bır kuvvetlen~
hayct bütün cihanın şuuruna uu· 

foz elmiştır. 
En büyük zaferleri hzandıktan 

5onra dı Atatürk, imürünü yah· 
nız Türk u.ılletınin haltlarını in
saniyete neli biıtmetlerıni ve tn
rılac hakkett ıRı meziyttlerioı ıspat 1 

tHmekic 2'eçiımıştır. Mıllt:uwı:z.ııı 
buyüklü2'l'ııe, kucsretıne, lıa:uletıne, 

medeniyet titıdauına ve miikellel 
olau2u ımanıyt:l vazifelerine sar-

sılmrı:ı itikadı vardı. lNe mullu 
' l urkiıw uıyen~) Üeaığı ı.aman 

kencıı cn5'İn ruhucıun, hıç sönme
yen lik.lnı en manalı bLr !IUtetle 
h\ilau etmişti. 

Fena :r.ıhıııyet ve idare ile 2eı i 
&ıraltıJmı~ Türk cenıiyetıııi en kısa 
yoldan ınHnlı~ın en mÜickamı& 
ve en temız zıhnıyetlerıle a1ucch· 
her. ve ımouern bir devlet halme 
~elırmek onuıı bıışı 1ca kay~urn 

olwu,ıur. Tejkilatı csasiyemı:ıde 
ve ı.u &Ün hı zmet baıında, rfaıı 

ıııuhıtınde ve leeniş halit içiııJo 
bu:urıım bütiin vatauda!lann vıc· 
danlarında yerlcşmi.ı ulaıı liılt 

milliyetçi, halkçı, mlula~ç~, dev- ıl 
lelçı cumhurıyeı, bıze butuo ev-

ufıle Atı.lürkün en kıymetli c:- 1 
manetidir. 

Ufulündenberi Ataiürkün a:ı:iı j 
atiı ve hatırası bühin halkımızın 
e• candan duyıularıyle 1&nlmıı- ı 
tır. Memleketimiz.in her köıeıind• 
ve bütün milletçe kendisine ieı
terJiK"ımiz aamimi ba2'1ıhk, devlet 
ve mılletımiz için kudret ve ve-

fanın beli~ misalidir. Türk mille-

tinin aziz Alalürke ıösterdi2'i ııev
fİ ve sayrı, onun niçin Atatürk 

ıibi bir evlat yetiıtireb lir iir 
kaynak oldutuou bütün dünyaya 

göııtermiıtir. 
Atatürke tazim vazifemiı:i ifa 

ottitimiz bu anda halkımıza kal· 
bimden ıelen şükran duyınlarımı 
ifade etmeyi ödenmeıi lizım bir 

borç ıaydım. 
Mill~tler arumda kardeşçi' bir 

insanlık hayatı Atatürkün en kıy
metli ideali itli. Bütün dünyada 
ilümün rirdüğü ihtira"mı insanlı
ğın atisi için ümit verici bir müi

de olarak selamlarım. Bu sözlerin 
ya.zılarile ve toprağımızda şövalye 
askerleri ve mümtaz şahsiyetlerile 
Yuımıu i,tirik eeen büyük mil· 

letlerf' 1 Türk Mill•ti acılına şük
ranlarunın ifadesidir. 

o~vletimizin t.aniıi ve milleti· 

mizin fedakir, sadık katliıui, l 

b. insanlık itlealinin •tık Ye müm· 

ebediyet varfığ1 içindes 
yarınlarda dahi 
• 
ı n. 

Semayı kaplayan yıldızlar ile 
Sarılmış varlığın her zaman yaşıyor, 

Vasiyet ettiğin o altı okun 
Her biri bir meşale oldu bize ... 

Atatürkün 
c;ı;ıww 

Tiirkiyenin hakiki sahibi ve efen• 

diıi hakiki ınfüıtahıil olan köyliidür. 

Milletleri nlanlarııula lekarrıır ettir· 

uıenin, millete iıtiklil 'lcruıcnln vıı· 

ııtası : Sapandır. 

LOtfl Arif Ken ber 

büyük sözleri 

Kendimizi ve birbirimizi aldatmak i· 
çin , lüzum ve m~cburiyet yoktur. 

v a~dyeti ıııuhak~rııe rderken ve tedbir 
diişiioürken acı olsa dahi hakikati 
ıcörml"kteo bir aa fariğ olmıımalc 
137.ımdır. 

• 

taz siması. 

Eş!!iz kahraman Atatürk. 

Vatan sana minettardır. 
Hüıün Örrırüoü hizmeıine \"Cr

diğiıı Türk milletiyle bıorabrr s~· 

nin huzurunda tazim ile efiliyo· 
ruz. Bütün hayalında bize ruh•ın· 
~aki atr-şten canhhk verdin. E
min ol, aziz hatıran sönmez meş'a
le olnralc ruhlarımızı dııima ateşli 
ve uyanık tıı \soklır. 

Reisicumhur 
l5MET INÔNÜ 

Hazin yıl dönümü 

B U girn yiıırı kalbimizin içi sız1 
ve ızllrnbla doludıır. Ebediye t 

yo lu.adan oı enıl~k -:t i miz:ı o üz .. rırı e 
~ crp ılen matemi b ir havayı tenef-

fü, edıyoru ı. Hüziin ve teessür 
hepimize tarih:n uralnrla çeıço
veıenmi~ bır sayfnııı nı aç ı ırıyor . 
Bu saylada ulu Ôrıderııı , Azar. 
(Atatürk) un ıı ır 11açan yeşıl goz· 
lerinı görüyoruz. Şı nıdi o gozler 

bıze tarıtıın a zıerırıi gö~ıeriyur. 
l-:!cr t raf ü züntü içındc. Ruz2'lir· 
lor bılc orıuıi ım:ıleınırıi tutmuş 
gıbı ıııleyor. Nerede olur ıa ohuu, 
tıaugı dıyarda Lıuluııur I! liuiuıı

sıın buzun her Turlc atlayor ve 
her s~n· bugfırı her Türk ıı~ ıı ya-

ca!ttır. Her l"örküo gôzleıınucn 
aıtao ve akacak oıno gozyaşları-
111 ı damlaları kadar, tarıbuı bit
mez ve tukenme:ı Hyf alarmı del· 

duracak kadar hudutsuz zaman ıçin -
d e (Aı ,,. ıuı ") )' b~ay .. c.ııı=.ır. ü.ıuıı 
oıumu bıle ı'ur ... wılıeıı ıçın ebe· 
tıi b:r V<arhklır. O, şıwdı luıhın 
tanrılarına ben:z.emıştir. 

F .ıltal taırnnlan tanıı detil, İ· 
naaııan ve sev.lerı tanrı, Milleti

ni ı.aadet~ uıaıtıran, Ona refahı· 

nı aldııao ve istıklalini kazaıı· 

dır.ın tanrı. Tııribın, ölmez çelen· 
fİ ıçioe alarak çiçeklerle kuşallı· 
tı (Atatürk) u ebedıyeto rotür· 
meıi bepımi:ı:iu kalbiıniz:ı daQ-la
mıştır. ~u dağ'i:ırna, elemile iztı-

rapla bisleriaıızın dz:erinfie bir 
yanık yaraıı bırakmıştır. 

Her sene buiün bu yara ka

namalı ve bu elem ve ızlırabı 
duymalıyız. Çüru ü acıyı unutmak 
dimi u:ıutmak demektir. Böyle 

bir unutkanlık Türkün ııarı de-
, j'ildir. losaolık ıçın on 9üyilk 
şart hatıralara hurmet, litüyüklere 

sanıdir. Atatürk bizim en ltüyük 
safi••ız sonsuz HVfimiz cieaeklir· 

Onuıı arlık maddi aleınl• ltiricik 
alakası bir avut tepraklılt bii.ı yesi

dir. Falcat miuevi ale•d• O bittim" 
İfin ruhlarımızın hakimi, varlığı

mızın nazımı •e hiıluimizin ebe-
di meşalesidir. Oııun nuru ile gö
nüllerİ•İ& ışıldayacak, Oııun aziz 
aıtaraıı ile ıözlerimiz ilhamını 
alarak daima memleketin seliıae
ti için, milletin i.stildili ı~ın ni· 
reht.an elacaktır. Zaten onun ye

ni ve ebedi metfeui (Türk) lln 

kal9irahıdır. Her Türk yüretiııde 
bir (Atatürk) taşıyor. Her Tür

kün (Ataliirk) ü yaşıyoı ve ya• 
ftydcaktır. 

Münakasa Gazetesi 



Sarfa . 2 
MUNAKASA CAZETiSl 

Su gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedele Li tes· 
--------------------------------------------------------------------------------------------- ----~~~-- 11 -1 kinci teşrin 

Cinsi Şekli 

A) Mllnakasalar 
ln'8at. Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harlt• 

Şoıe tamiri 
Şoae tamiri Urfa-Siverek yolonuo arasında 
Hendek hafriyatı ve blokaj i,i. 
Oda tamiri 
Nııantaıında kain Vali konatmın tarrıiri 
Aıım tlurafı inı. (temd.) 
Bina inı. 
Parke ltalaırım taşı ihzarı 
Otebii.1 durak yerleri inş. 
Yahııaan Hlt okulu tamiri 
Mrk. Okulu tamiri 

aç. ekı. 

• 
> 

> 

kapalı z. 
af. eks. 
pıız. 

aç. eks. 

Muharn. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saa 

84,8 02 
7214 72 
6507 70 
399 18 

4657 76 
55ot 22 

12989 43 
10516 40 
1260S 70 

1587 94 
1328 83 

• 

635 17 Urfa Vilayeti 12·11·41 
541 15 > 12-11-41 
489 -- • 17-11-41 

Urfa Vakıflar Müd. 19-11-41 
34' 33 lst. Belediyesi 24·11-41 

974 21 
788 73 
945 43 

Çorum Veterinl!r Müd. 20-11-41 
Marırara ÜssG8alıri Komut.SAKİzmit 25-11-41 
Antalya loşaat Kowisyonu 20-11-41 
Aok. Belediyesi 14-11-41 
Ank. Valili2'i 24-11·41 

• 24-11-41 

Aı:ıltara 8elediyeıi: 
Metorln 1950 
Ta~ ve ıilindraj i,leri 195ij 

Ank. Lvıı. SAK 
Sadeyatı 1950 
Kıl kelan 1'52 

Ask. Fab. U. Müd.: 10 -
10 -lO _ . Elbiulik ve kaputluk kuma~ 1 '135 

Ceviz. tomrufı'u 1947 
10 -
14-
1~ -
15 -
11 -
10 30 

Kuru ot 1940 

Bursa P. 'l'. T. Miid.; 
Poata naldıyatı 1945 

Çunnkkale Ask.Po.:ıta 1837 
Odun 1941 

Devlet Orman lşletmesıi 
15 bük Re~ir Amirliği: 

SAK 

Kara· 

lst. Belediyesi: 
Darülacez.edc hela tadilatı ı944 

lst. V nkıflar Direktörlilğii: 
Rootica cibaz.ı 1948 ı•d.' 

• ~lil 
Kocııclı Orman Çevırge 

Meşe ve karışık odun 194S' !o(f, 
Kü9ülcçekmece cıvarınd• 

lar Köyu Ask. !>AK 

Ot ve uınao 1931 

Liıleburgoz A!'lk. SAK 
Sadeyağı 1945 
Patateı 1949 

Maliye Vekfıl 
ç~ E:vrak1 Matbua 

Defler tab ve teolu.li 1938 
K<çan » » 1938 

Malatya Ask. SAK 

Etektrlk Havagazı-Ketorifer (Teal•ata ve Malzemesi) 

15 - Kiilcnar tomrutu 1945 • 

Diyarbakır Ask. SAK 

l0-ll·4l l l _ Va'"cta 1952 

Sıtır eti 1951 
Sııdeya~ı 1951 t 

Selimiye luılaıı elektrik tesisatı tamiri paz. 
Elektrik io~aat ve tesisatı pu:. 
Elektrojen rurubu: 1.5 kilovatlık aı;. elts. 
Elektrik malzemesi: 23 kalem pa:r:. 

Mensucat, Elbise, Kundura Çam••"••·•· 

Kııhk elbiselik kumaş: 300000 m. (Şart. 4740 kr.) kapah ,;. 
Yeıil diıemelik keçi derisi: 400000 dsm2· kahn kapalı z. 

renri 200000 Qsm2 (Şart. ·2 L.) 
Sper fotiai: 190 çif t·aşofman. 100 ad. pn. 

Mobllra. btiro ve ev e•r•••· MufambaHahv.a. 
Doıya dolabı yap. Fatib maliye Şübesinde aç. eks. 
ı>osya dolabı: !> ae.· masa: 7 ad.· yazı masaaı: 1 pn. 

ad.· etajer 7 ad, 
Küçült mua yap.; 10 ad. paz. 

Nakll~at, Bo 9altma, YUkletme 
Eua oakli: 500 t. pu:. 

M•hrukat, Benzin, Makine r•lları 
Reltompomıı:e kömürü: 127 t. 

> > 90 t. 
• 
• 

K•k: 1943 t. 
• ~o t. 
> 75 t. 
• 1 '2) t. 

Gaz yatı 

• 
J 

110 t. 
210 t. 

Çeltek maden kömtırü: 25 t. 
Odun: 1500 t. 
Kuru türıeo odunu: 33.5 t.-yatlı çıra: •45 k. 

MUteterrlk 

Berber takıaı: 12 ad. 
Hızar makinesi 

"· •. 
par. 

• 
> 

• 
> 

J 

> 

kapalı ı. 

par.:. 

pu. 
> 

Giyim nal yapt. 2000 ad. {dl'mir cihetı aıkeriyece pu. 
veril1r1ek bere 

9uvar taıı 1000 m3 kapalı z. 
Düz kiremit: &SOOOO ad.· mahyalık Marailya tipi: 200 aç. eks. 

Eraak, Zahire, Et, Sebze, v.s. 
Zeytia yatı: 5 t. 
Saman: 155 t.·kuru •l: 140 t. 
Lahana: 2 t.·pırasa: 2 t.·iıpanalt: 2 t.·havuç: 1 t. 
Sığır eti: 180 t. 
Saman: ~40 t. 
Patates: 100 t. 
Kuru ot: 600 t. 
Koyun eti; 11 t. 
Sıfır eti: 90 t. 

Zeytioyat: 30 t. 
Sabun: 29 t .. 
Butdaydan bull'ur yapt.: 4000 t. 
Tek tik ekmek: 14.15 t. 
Koyun eti: 4 t.·sıfır eti: 3 t. 
Erinmiş ıadeyafl: 650 l&.·ıtitı 1.40 t. 
Pirine: 77 t. 
Kuru OzQm: 15., t. 
Sotan: 15.5 t. 
Patateı: 52 t. 
Bulıur: 45 t. 
Soda: 13 t. 
Salça: 1.2 t. 
Mutfak yumurt.,ı 95000 ad. 
K. kaysı 150 k. 
K. balda: 100 k. 

Pirinç: 25 t. 

Sadeyat: 8 t. 
Pirinç: 25 t. 
K. ot: 225 t. 
Saman 150: t. 
Sıtır eti: (50090 ıer liralık H parti) 
K. faıulyer 180 t. 
SacleyaQ'ı: 21 t. 
Nohat \00 t. 
Saman: 30-48 t. (temel.) 

Sadeyafı: 100 t. (temd.) 
Lıbana: 60 t. 
Praaa: 68 

paz:. 

> 

• 

> 

kapalı z. 

paz. 
• 
> 

a~ ekı. 

paz. 

• 
• 
> 

> 

paz. 
> 

• 
• 
• 

paıı:. 

• 
> 
il 

> 

> 

> 

> 

paz. 
> 

2300 -

456 50 Selirniya Ask. SAK 
Bilecik Belediyesi 

345 - M. M. Vekaleti Havı~AK 
Ankara Lvz. SAK 

1 ay :ı:arfındn Dikili Belediyesi 

26
_
11

_
41 

l l _ Rıhtım iıtinad kargir duvar inş, 1941 

4 1 
faldşehir Ask. SAK 

ll-ll· l S 30 Sade yatı 1932 

Marmara Üssü Bahri ({otııll' 
Muhtelif kereste 1951 

Maraş Ask. SAK 
Bulior 1937 

M. M. Vekaleli: 

m. 3 16 
48000 -

f Gaziaotep Ask. SAK 

25000 _ M. M. V. SAK 26-11-41 11 _ Sıtır eti, pirinç, 1ade yaQ-ı 1<141 

3600 - 0. O. Yolları Ank. ve Haydnrp:ışca 25·11·41 14 30 J Gelibolu A!ik, SAK 

Yapı malıcmcti 1950 
Araba "1959 

855 

90 -

t. 17 04 
t. 18 68 
t. 18 02 
t. 18 80 
t. 2S 81 
t. 26 95 
t. 26 54 
t. 27 31 

50000 -

21125 -
954 72 

SSOI -

111400 -
9500 -

k. o 75 

72000 -
22000 -
1400Q-

k. o 05 75 

k 1 -
le o 57 

138888 80 

k. o 52 
k. o 65 
ıc. o o' 
k. o 13 
k. o ~6 
k. o 10 
k. o 70 

beh O 03 50 
it. 1 70 
k. o 16 
k. o 45 

le. 1 75 
k. o 45 

k. o 40 
k. o 25 

k. 1 75 
k. o 21 

1400 -

170000 -

Vezneleri 
Ank. Lvz. SAK 

64 15 lst. Defterdarlı2"ı 
Sı•u Hususi Muhasebe Müd. 

Harp Ak:ademeıi SAK Ank. 

2513 - it. Bakır Aık:. SAK 

Çorlu Aık. SAK 
> 

> 

> 

• 
• 
• 

7500 - Harbiyede Yedek .Subay Okulunda 
Ask. SAK 

Çorum Vilayeti 
21'99 - Çorum Ask. SAK 

71 60 Aok. Belediycıi 

' 

Sıtır eti 1949 

12-11-41 14 _

1 

Hndımköy Arnavuıköy Ask. SAK 
Beyu peyni·, patall!s. kırmızı biber, ku· 

ru 'otan 1949 

24-11-41 15 _-{ Harbiyede Yedek Şubny Oku· 
15· 11-41 lunda Ask. SAK 

Sade yatı 195\J 

13·11-41 15 - Kuru incir 1944 

lnbisarlar U. Müd.: 

11·11-41 10 -
Hamal arlı:alıı?ı 1940 

AK 

Ankarnda 8 baraka inşası t9Sl 
P. T. T. U. Müd.; , 

Çift nakilli la•tikli brou tel 1"
1 

Kurşunlu kablo 191 '3 

Tophane Lvz. SAK 

Avcı borusu 1941 
Çadır dütmeıı 1~4 J 

il ı. mıhı }Q46 
Çadır kolao şcrıc!i 1~47 

Sadeya~ı 1948 

17-11-41 15 
17-11-41 15 
17-11-41 15 
17-11-41 
17-11-41 
17-11-41 
17-11·41 
17-11-41 
14-11-41 

15 -
15 -
15 -
15 -

İnşaat-Tamirat-Nafıa işlerı~Malzeme-Harita 

15 
15 -

1 ay zarfıoda 

26-11-41 10 -
14·11·41 1Q 30 

Çorum Veteriner MUdUrlUğUdden : 111 j; 

Cemilbey nahiye:;inde 5500 lira 22 kuru~ bedeli keşifli p..şı 
rağımn inşnatı 1 ikinciteşrin 941 cumartesi gününden itıbarellı~ 
kinci teşrin peışembe günü saat 15 de ihale edilmek ü:ı:ere ,ç 

siltmeye konulmuştur. ~ ol 
Taliplerin münakasaya iştirak etmek ve şartnameyi alın~ır1 ı 

her gün Vett: riner idaresinde müteşekkil komisyona mürac••' 

olunur. 

Ank. Lvı. SAK 12-11-41 15 -
127S - Ask. Fabrikalar U. Mild. SAK Ank. 17-11-41 14 -

195 - Eskiıehir Ask. SAK 14-11-41 15 -

6750 - Gelıbolu Ask. SAK 
686 ~5 iıvas Nafıa Müd. 

211 -

5400 -
1650 -
1050 -
5175 -

lzmir Lvz. SAK 
Bornova Ask. SAK 
lzmir Lv:ı:. SAK 
Berrama Ask. SAK 

> 

> 

lst. Komutanlıtı SAK Eındıldı 

28-11-41 
17·11·41 

11· 11-41 
10·11·41 
12-11-41 
11-11-41 
11-11-41 
11-11-41 
14-11-41 
11-11-41 

16 -l 

:: ·-ı 
~! =ı 9-
10 -

14 30 

~497 - Balikesir Aık. SAK ile Ank. ve lııt. 28·11·41 

~~ =ı 
16 -

Lv:ı: A•! 
2l50 - Tephaoe Lvz. SAK 
1239 75 • 
8194 45 

6066 -
1521 -

209 25 
1014 -
1755 -
1,5 -
126 -
498 75 

3 83 
'l 40 

Çorum Vilayeti 

• 
• 

lııt. Sıhhi Muesseseler SAK 

> 

> 

• 
• 
> 

> 

> 

• 

> 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Ask. SAK 
> 

> 

• 

• 
105 - Merke~ Bakteryoloji ve Seroloji 

EnstitOsü 
42500 - Ank. Lvz. SAK 

630 - Salimiye Ask. SAK 

70G - • 

17-11-41 
17-11-41 
14-11-41 
14·11·41 
14·11··il 

1.4 301' 14 -
14 -
ıs -
15 -

1 ay zarfında 
14·11-41 15 30 
14·11·41 15 30 

'14-11-41 15 30 
14·11·41 15 30 
14·11·41 15 30 
14-11-41 15 .30 
14-11-41 15 30 
14-11-41 15 30 
14-11-41 1s 3u 
14-11-41 15 30 
11-11-4.1 14 -

12·11· 41 15 -
13-11·41 10 -
14-11·41 11 -
14·1 ı·41 
13-11-41 
14-11-41 
12·11-41 
12-11-41 
18-11-41 

11-11-41 
15-11-41 
15·11-41 

11 -
11-
10 -
H-
11 

15 -

11 

11 -' 
11 

Urfa Vilayetinden . ,rr 
ıet1 

Urfa • Siverek yolunuıı 73 -t 100 76 + 000 ncı kiloınct~\110 • . ıfl h 
sınJa yapılacak 2900 metre tul hendek hafriyatı ve bloka) ı' r 
şıfnamesine tevfikan yapılması 1.11.941 tarihinden itibareıı 
müddetie açık eksiltmeye konmuştur. ~ı;q 1 

lşin bedeli keşfi 6507 lira 60 kuruş muvakkat teminatı 
Qıt. ,111 

lhale 17. l 1.941 tııribine tesadüf t-den p zar tesi günü S e' cilııı 
hususi muhaııebe cfaireı.inde toplanacak obn vılayet dainıi eıı 
de yapılacaktır. ~ ı;~ 

İsteklilerin eksiitme şartnamesini ve keşif kfığıdını i'örıııe 11ıe 
herırün ve eksiltmeye girmek için de b ili edilen 2'Ün ve ''ıeri 
ıninatlarile birıikle vil~yet daimi encüıneııin c müracaat t'ylef1le 

olunur. i 
. •'' *** Urfa Akçakale yolunun o+ooo 41 t 01.10nci kıloınetlerı eJ1 

1590 metre tul ,ösanın 8-16S) lıra 2 kuruş oecıeli keşıflı taınır•t',ttıl 
sinin keşifnuıııe ve evrakı ~aırcsine tevfı .. an icrası '.l8.10.941 tıı 
itibaren l!> ıuo müddetle açııt elmlmeye konulmuşhır. 

Bu işın muvakkat lemİoilh 635 !ıra 17 kuruştur. 
lhale 12.11.941 tarihine tesadüf edt10 çarşamba 

aa yapılacaktır. 'ft f 
İıleklilerin keşif kitıtlarını görmek üzere ber i'Ürı eksilt~:'f'ı 

mek için de muayyen ıun ve saatte teminatlarile birhkte ''
1 

imi encumenine muracaal eylemelsri iliıı olunur. ; 
~·o 

1 1 ~ * * * Urfa - Siverek y .. lunuo 6 + 300 - 7 + 960 ınc ı,ed~ 1 

releri arasıııda 1600 metre tul şosenııı 7'.ll4 lira 72 kuruŞ fı~•o 
şi[lı tamiratı esasi yesin in keşifoame ve evrakı sairesinc tet' e~'ı11 
pılması 28.10.941 tarıhiııden itibaren 15 giııı u1üddetle ıı.çık 
ye konulmuştur. 

liu işın muvakkat teminatı 5~ 1 lira l 5 kuruştur. 
lhrıle l 'l.11.9-41 tarihine tesadüf eden çarşamba fÜOÜ ol 

. • elle 
busasi muhasebe dairesinde tophmacak cılan vilayet tlaıoıı f 
de yapılacaktır. JJJ'f' 

l~tcklilerin keşif evrakını r~rmek üzere hergüo ve eksili t"Ji 
wek için de belli edilen rün ve snnt te teminatlarile birlı1'te 
daimi encümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Urfa Vakıflar DirektôrlUğUnd n : 111,1111~' 
Sııkıbıy<" vakfından eıki arsa mevkiinde 187 nuaıar:ıh 

5 
gU"' 

oci:uıın 399 li ra 18 lturu4 keşifli t:ııniratı yapılmak Qaere 1 

d 

Pı 

9· 
1 

!l: 

t 



' 
delle münakasaya kouluauştur. 

lh lesi 19 11.9 l çnrşıımba gürıu at f) dadır. 
Talıp enn vakıflnr idare ine müracaatları. 

Nlarmara Os U Bahri K. Sabnalma Komisyonu 

Keşif bedeli 12989 lirn 43 kuruştan ib:ıret olup gö te i <." 

~•halde yaptırılacak olan bir bina inşaatının kapalı z rf 

n 

bir 

k· 
e k 

1 hnıesi 25 ikinci teşrin 941 s h ırünü saa 15 de lzmittıo t r 
Ptsındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

9 Ş rtnamesı Ye projesi kom:syonda görülebılir. Muv kkıı tı-o ın 
74.21 lırııdır. 

d Eksiitm~ye iştir:ık edecek taliplerin bu gıbi ış ~ri yııptıkla ı a 
t aır nafıa müdürlükl rinden a ııcakL.ırı vesikol rını ve yıı ·arıda y zıh 
'<niııııtıarıle birlikte teklif mektupformı bellı gu ve lten tam 1 
•aat cvveıine kadar komisyon reısliğine vermelerı. 

' . f.j. V. atmalma Komi yon ndnn : 
~ lieh r metresıne 316 lc:urıış tahmin 30 l,000 me•re kışlık elbı elık 
"EQaf kapalı zarfın eıca;ıltmrye ko ımuştur. 
~ lhalı.asi 26.11.911 ç rşam 1. günu saat 11 d-, M. M V. satın ima 
0tnı yonunda yapılaca tır. 
ı5 bin m ·tredon aş.:ığı olmamak üzere ayrı ayrı tekliflerde kabul 

t<tılir • 

Evanf \'e şartnamesi 47 O kuruşa komisyondan al.aır. 
k Talıplerin kanuni veaıkııl nle teklif edec kleri mıkt r üzeri ,den 

~ teminat ve tek ıf meıduplarE11 ih.ıle saatinden bir s.ıat evvel 
0ırıi,yona vermelt:rı. 

D. O. Yolları 
1\1 uha mmeu bedeli 

Ilı 1 

iş1ctmes U. MFJdUrlU-ilnd n : 
(48 u ) kırk ~ekiz hırı !ıra ol n 40(l.11UO d s-

re wurı:ıbbaı yeşıl ve l.ıJ ).'Jl) 1 dt>sımetre m ırabbaı k lıve rengı do-
t~rrı ik keçı derisı 25. l 1.19-:ll salı 2'iınu s at 1 3v da kapalı zarf 
'nt · l U ı!e Ankar.ı'da dare bınasında satın alı .ıcnl:tır. 

Bu işe girmek i teyenlerın (3ö0v) lırnlık muvakKat t roinat ile 
~nuııuıı tayın ettığı ve ıkalnrı ve tekliflerinı aynı ~un saat (14,3u} za 
4
dar Komısyon roisliğ'ine vermeleri laz· ndı r. 

, Şartnameler (:WO) kuruşa Ankara ,.,. Haydarpaşa vczn .. leri~de 
'lılnıaktadır. 

Mobilya, Bü~o ve ey eşy~sı, Muşamba, Halıv. s. 

stanbul Defterdarlığından 
Fıtıh Malıye ŞJbesınde yaptırılacak 855 hra keşiflı dosya dolapları 

'·11.941 pazarteıı giınü saat 15 de Milli Emlak Müaurlüğunde top

~flacak olan komisyonda açık arttırma ile ıhııle edııecektir. Muvvak· 

~~ t .. ~ınat 61, 15 lıradır, Şıırtnameyı gormek içm Mııli Ewlnk 4 üncü 
Ccnınc müracaat. 

Sıvas Hususi IViuhas be l'ı:ıü:!ürlüğün en 
'- lcıaremız !iervı lerı ıçın 9 dosyn dolauı, I m sa vt bır yazı ma· 
~1• 7 adet atejer pazarlıkla yapılacaktır. Talıplerin ve dnhn ziyade 
t Oınat ıılmnk istiyelerin 2 cı teşrin 15 ci gününe raslayan perşembe 
~illi Hususi Muhn ebe Mudürluğuııe muracaotları ılau olunur, 

fflahrukat, Berızın, .~c1Kinc1 jdJlar 

Bolayır Askeri Satma~ma Komi yonun an: 

1
Gösterilecek y rlf're teslim şarliyle -100, 4u0, •1 ll, 400, WO, 400, 

'iOO, 200 ve 100 ton l .. ı ceman :5.)0) ton meşe odunu ayrı ..ıyn 
~ııırtıkla satın alınncaktn. Pazarlıkları O. ı 1.9H pıızarte i g ı u a

l de Bolayır satın alma Ko. da yapılac ktır. 4u0 ton olanların 
~ haınmen bedelı, 9000 lıradır. 200 tonun t hının bedeli 4500 liıa 

t teminatı 337,5 liradır. 100 tonun tahmin lı>edf'li ~250 lira olup ılk 
tltıinat 163 hra 75 km uştur. Şartnamesi her gün Ko. da görulurr 

tr~urum Asl<eri Sutm Alma Komisyonundan: 
1Soo ton çeltık kömürü alınacaktır. Pazarlıkln ksııtmcsi 21.11.941 

} llıa iUnü sa t 9,30 da Erzurumda ashri satınalma komi yonunda 
l>ılacaktır. Beher tonun t hmin tıyatı 20 lira t tarı 30.000 !ıra ka
ltrnınatı 4500 lıraaır. 
l atiplerin belli vakıtta komisyona gelmeleri. 

Ar kara Beiedlyeinden : 

fıeleaıye ihtiyacı için 210-300 ton motorin pazar ıkl:ı alınacaktır. 
Muhammen bedelı 768)0 liradır. 
l' eıninah 5092 lır a !>O kuruştur. 

't Ş•:tname11ini görmek ve 385 kuruş mukabilinde almak istiyenl rın 
ı 

1
2un encümen kalemine ve isteklilerin de 11. l 1. 9 H salı günü sa· 
0,3 J da beledıye dairesinde müteşekkil encilmcne mürnc:ıatlan. 

A Çorlu A kori Satmalma omisvonund&ın 
),1 f ~ıda y zılı kömürler pazarlıkt:ı satın n anacaktır. T liplerin 

l.9ıtı p zarlc ı günu saat 15 de Çorluda ~skeri satınıılma komis
"".ı bulunnıai rı. 

Cinsi 
[{~kompoze 

ton 

12/ 
90 

110 
210 

Beher tonu 
Lira Kr. 

17 04 
18 68 
18 02 
18 80 

Cinsi 
kok 
tou 
1943 

50 
75 

125 

B<'her 
tonu 

Lira Kr. 

b 61 
26 95 
26 54 
27 31 

~ 

Yeduk Subay Okulunda Askori Samalma 
Komisyonundım 

•ı.ırhlda 50 bin liralık i'U yatı satın alınacaktır. Evııaf vo hu-

lan. 

it t 

Ask ri F >rlk lar Umum ~üdUr Uftil erkez 
Satrnal na C<omisyonu a: 

J il ı P k k trund çelik b y , 50 k • 1,5 
rh rt ynylık ç lik tel ve -,o, kg. 0,9 mm. ku run-

da ııalur ı rl y~yhk ç Jıı. tel alınacak, 

Yukanda y zılı malzrro &.sk,.ri f tb ıkalnr umum uclürluıt-ü mer-

kez satınalm'l kom syo ı • .mca 12.11.9H ç rş.ımb:ı f"'"u aa 15, 10 dıı 
pazarlıkla saho alın c ktı . 

Talipl"rİn mezıdlr gün ve s tt komisyona müracaııll rı. 

*** 310 adet- 81X77 Saı. "b'adıo ln akçe ve 'iOO m l " rni iJı 1-.:' -
yıış ve Yahşıhan kumu alınacak 

Yukarı.la yazılı malz m askeri fabrılcalar umum mu ü luğu m z 

sntınalmıı kornısyonuı ca 1 .11.941 çarş mba günü a 15 d paz r-

lıkla . atıu alı ıacuk ır. 

Taliplerın mezkfır gun ve &:ıattt.• komisyona mürac ati rı. 

M. . V k 1 ti ~ bnOll .,a omisyonund n : 

Mut ahlı t namı hesabın beh Tırıe tnh in d Len fıyatı , ; Kur ş 
olan 4u.OUO ad t buyuk ya ım yuvarlak bal a, b h rine tahmın di
len fıyah 2, 5 kuruş olan '90.00LI adet küçiık yarıın yuvarlak h ika 
ııçılt ek iltmf' ile miinakasnya konmuştur. İhalesi :.M.11.9 U paz ırtt'"sİ 
güoü s :ıt 11 d dır. l k te ınıı.h 632,63 liradır. Ş m si . 1. 
V kaıt' ı l ır.nlmn 'o. d.ı )!"O ulur. lstPklıln k . 11 un Prnr t b -
gc. •rle lıa gun \ d k mı yooa g ime ı. 

i anbul Bele iysindc ı : 

R }Oğ u ltfaıye grubu bin sının tnaııri için ı c~k kum, çakıl, 
çımento, tuğla, kıreç, ç nko R İre t m ıJen açık eksıltm > ko ul
muştur. 1 ahmın bed lı lU U lira \•e ı k temın.ıtı 150 lıradır. Ş rtna· 
me Zabıt ve Mllamelat MuıJurlü u kaıemi ıJe gorülcbılır. 

lbal s 17. 1.941 paz rte i gunu s at l l ae Daimi Encunıerıd )a· 
pıl acalctır. 

l'alıplerin ilıe teminat makbuz veya me tup arı v ) 1 yılına ait 
Tıcaret Üdnsı v ıK l.ırıyle ıh.ıl • gıi.ıJ .ilU yyeu sn t t U;ıuni l:. cu
mende bulunrıı lan. 

istanbul Bölge n t Ohu u Ek iltm VIJ Ar ı an 
Komı yon undan : 

Nev'ı 1\ ı . Mu. t'ı. E.ksıl me f. G. ~. ık eıni Şek ı 
t\. li L.ı. 1' r. 

-------- ---
Battanı ye .Jl (, .1-\u. .tJ(J 

Bakır tabak Jl.IU Ad. 
> Maşraba 100 Ad. 
> Karavana 

beherı bıı kılo 

1 O gr .. mlıl:i: 10\J 

8J ad dı 1 
5!> > 1 

1 
1 
1 

Luu ;alosu 1 

.ll.lı. 41 
Cuma S. li 

21.11.941 
CJn:.a S. 15 

3Jl :l.> 

51 .J9 

İataubuı Bo ge .) n at Ü u u ıçııı mut ü<1U yuk rı 
kııleru tŞyu (.ksı t ... ye koı uh.ı. .. z .:ır Ek. ı uıe ı.... .. ~ ğ u da 
Me p l"t bı ı ı y J>I 

Açık 

lstekııl r 1 ıcııı et üd sınııı Y4l yı ı v ıKası ı ıbraz mecburdur. 
Eşyanın eu 1 ve ,.cr.ııtım anlnınıık lbll}' ulcr, MekleJJ ıu ıeıııne u u
r acıınt etsııııer. 

1 = trzak, Laiıırn, 
~ 

t t, ~6.bltı \. :). 

f Hayd rpa a ll ı Q tm im nomisyonunüan: 

Hııyaarp şa L ı.csı pon iyonun n nıayı 'J·t.l 2.ıy ioe k a r ıh ıya
cı olan 41..00 kılu luııdı \e .JU lı kıla t vuK etı nıubayan ı açık ck
ultrucye kouulmuştur. 

Eksııtwe 27.11.941 perşembe ıüou saat 14,45 tc Beyoğlu İstiklal 
! caddesı Karıman lırnrşısında lıseler aıım satını komısyonu buıusı ıçın-

1 
de topıan .. c k Ko. da yııpılacaı:.tır. 

T ahmın beacli 45v0 lira, ılk teminatı J37 lira 50 ırnru~ıur. 
istekliler şartnamcyı oku.da go ebılırler. 

1 ulıblerın belli 2uu ve saatte c ri sene r ıcaret Ocıusı veıikasııe 
birlıkte Ko. na gelmeleıı. 

Amasya erı Salln Alma ""omisyonunden : 
100 bın kılo ı.ığ r tı a ınacnKtır. .Knpaıı zıırfıil t"ksılııpesı ka-

nuni' vv 1 ~-1 l JHtz. rt sı gunü s.ıat 15 de Aına.sy du a .:"'rı lınalrua 
komısyonund yııpılnc<ıktır. 

1 nhruın bedelı 3u bın lirn ılk temıoatı 2.l50 liradır. J alıplerin ka
nuııı ve ıı.alarıle t ldıf ınektuplnrını ıhnle sııalımıeıı b r saat evvol ko
misyona verm leri. 

• imar inan' Ask rl atuı ima , omisyonun n : 
AşRğıdakı mevaddın l'ksiltmeleri 14.11.941 hizalarında yazılı saat 

lerd Mimarsinandn askeri satınalmn komisyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktar Fintı 

kilo Kr. Sa. 
Lalı.ıııa ~4,000 5 65) 
Prasn 54,000 5 65) 
Saman 250,000 1 75 

Teminat 
lira 

458 

3,,0 

İhale 
saati 

14 

13 

• 

p 

• 
10 ikinci Teırfa 1941 

yı ı~ ıh iyacl için a
u u o açık eıcsil t neye k.o-

d,.I , ' kuruş, kuru otun 
v' ıııc teminatı 78 lira 75 

mJ m lat miıdu u~ kaleminde gö ulebilir. 1-
u sn t 14 d~ d ımi encümende yııpı a-

n • e n t m lkbuz veya r.n ktapları ve 941 yılına aid 
lıc 

.bu u 
t o ı v ııc rı e 

alurı. 
u u o· ı yy•n ııaatte daimi cncuınendc 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
1 •ı ıç ı IOO kı o sığıı eti 25. l 1. 941 sah 

l k m Ay zp:ı.ş d Jandarma Müfetlışliği 
d ~ tı r. ma Komisyo unda kapalı zarf 

ın bene ı 58 kuruş \'e ilk teminat mık-

'omısyonumuzda göruıobılcceği gibi 181 
ima ır. 

s n u Levazım Amır ğı Muhasebeciliğ'ı vezne· 
sıne }a nac kl ... rı ılk t ınat 1.ıı;. UL v ya b ııka kefı.ı.ıet mektubu ve 

şart kağıdında y zııı ıa r b.. e ı d ıavı ttklif zarflarını eKsiltme 
santınJ n bır u"t ev e ıne kiiJ r Ko'l11 yo ıumuzJa buhındurmalnrı. 

Tahm n B. 

497,00 3 ,2 

i.93, o .d,98 

3.>0,00 6,2 

2.b:.9,bJ J65,ı. 

ll o, o , u 

ıı57,JU 

(9563) 1-4 

Fatihtf' F •ruzağa malı llesinın Kırkçeşme 
sokağında 18 ııuınaraiJ ev aok zı. 
F tih e Kırkç şmc mahallesıuın Kendir 'o
k ğında 14-16 numar h ev anll:azı. 

ratıhte Kırkç .. şme mah ilesinin ku kçeşme 
ok ğ.ııd.ı 2J numara.ı ev ankıu:ı. 

1\. dı. öyüı de O.)ınan ğa mahallesinın Baş
ça\Uş t'k ğı cıa 38·3ö L numaralı ev nknzı. 

ıht Haraççı K ra Mehm t mahallesınin 
Hı ara 11 sokağınaa 5-7 numaralı ev ankazı. 
Uı k p 111 H cı k dm mahaltesinin Mus· 
taf 1 " alpaşa c.ıcıa sinde 236 numaralı 
v m~azı. 

ı K te ınut mık arıarı yukarı a ya:r.ılı altı 

P u ere } rı yn çılt rth maya konulmuştur. 
~ar • ınLtıe ı L. b 1 .ıı İHu.:.turluğli kalemıude iÖrülc;bılır. 
lh le 10. Pe Ş mb ~u u saat 14 de tJ ımi Encumende yapıla
ca tır. 1 Alıp rın llK i ıat m buz veya ın ktuplarile ihale ırunü 
muayyen saatte D ımı I::ncu:ıı ı:.de bulunnıal rı. 

(9632) 

Afyırn 7 ci İşi tm ~ üdürlüğünden : 
1 - m li . 8~0 lır ol o üç b n 'ldPdi Mahya vcı 

Ot•ız be b n ade i uz ol 'il ş r ı Otuz St' iz bin det Marsilyn 
tı ki e nıt 19.11.9 1 Ç rş mba gü ü ıaat JO d açık ,ksiltme usu· 
lıı,. Afyu ıd.ı 7 iocı lŞ etme Miıduıluğu binasında sa ın alınacaktır. 

2 Bu ışe g-ı m k i 1 y nl'" ın 91 lıra 75 kilruşluk muvakkat 
temııı ~ e >nh uıı k nu da t yın edı ,.,n evr klarla birlıkte yukarıda 
bıld rıl rı gu ı v e f o } on .t{eı lığın mürac atlım lazımdır. 

3 - ~ tna eler Af yond.a 7 ıııci iş etme .Ko:nısyonunda parasız 
olarak verılir. (9487) 3-4 

na n · • 

1 - Lıslelerı mücebıoce 68 kalem eczayi tıbbiye açık eksiltme 
ile satırı nlııuıcaklır. 

2 - Muhammen bedeli 2254.43~ lira olup ınuvııkkat teminatı 
«169,08• lıradır. 

3 - .t:.ksılt.ne 2:>. Xl. 9 l salı gunü s:ıat 10 da Kabntıı~ta Leva· 
zım ŞJbesiııdc ınlile~ kkil Alım Komısyonuııda yapılaca"tır. 

-1 - Lıs.e her gun a adar ~ubc e göme lir. (9711) l-4 

• * * 
1 - Nuın ne: erı ınucıbınce 3t.6 Jl kg. İsitartn kea.ıvıçe satıl • 

ccıktır. 

2 - l\iuh n b d lı 24. 5 • O lir dır. 
3 - Pnz ıh[~ 8 • .t 1. 41 a ı gunu ıa t 9. J da K b taş a L~v • 

z m Şui' i muteş kı.:ı Satış komi o u d11 y pılacaktır . 
4 - Niı uneler her gun Jı geçen .k..omısyood görülebilir. 

{9540) 3-4 

lmtiy z Sahibi ve Yn::ı I leri Direktöru: ISMAIL GlRIT 
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12 t • 1500 
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• 
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QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 
ADMINIS T RATlON 

Galata, E~kı Gu nıriilt Cad· 

No. S'J 

Po11r la Pablieit6 ı' adre11er 

l l' Admialıtratioo 
Jaurnıl Profeaılınnıl dea Fournis11ura et dıs Entrıpranıur , e f 'Etat Bntte PostAI., No. t '261 

Talllaau Synoptlque it•• AdjuiHat1tlons Ouvertes A11jourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjacUoat. 
Prh Caation. Lieux d'adfudication et du 

eetiıaatif proviaoire Cabier cie.~ Charre• Jours Heures 

A djudications au Rabais 

Conatructlona-R6p•ratlon·Trav. Putillc•·Mat6rlel de Conetruct1011•Cartogra11hle 
Rep. Konak Vali a Ni,anta~ Publique 4657 76 349 33 Cem. Perm. Munioip. İıtanbal 2<f·ll·41 14 -
Cooıtr. batiue Pli cab. 12989 43 974 21 O. A. Command. 811e Navale Marmara 25-11-41 15 -

Conatr. atatioa vıccin (aj) 
Re par. ebaussee 
Repar. chaussie sur ronte Urfa-Siverek 
ixcavation fo11e et conıtr. blooare 
Repar ohambre 

Publique 
Publique 

• 
> 

> 

5500 22 
1468 62 
7214 72 
6501 60 
399 18 

E16ctrlclt6·0aa·Chauffage Central (lnatell•tlon et Mat6rlel 
R~p. inıtallation electrique a le c11erne Selimiye Gri a rre 

a lıı:mit 
Dir. Veterinaire Çoru• 

'3> 17 Vilayet Urfa 
541 15 > 

419 - > 
Oir. V akeufı Urfa 

456 50 Com. Aeh. Milit. Selimiye 

20-11-41 15 -
12-11-41 10 -
12-11-<fl 10 -
17-11·41 18 -
19-11..Cl 18 -

10-11-41 11 -

11e billt n f nt · Chauaaurea - Tleau• · Culr• 
Peau tle oh6vre verte pr. tapisserie: 400.00G clcm .ı- Pli oaoh. 

id coııleur caf6ı 200.000 dcm.2 
4800I - 3'QO - Ad. GEa. Qa. Fer itat Auk. Cai11e 25-11-41 14 30 

Haytlarpaıa 

lloffe pr. coatume1 ti. biver 300,Q80 m. (cab. ca. Gre i rre 
P. 474u) 

le •· 3.16 25000 - ~. A. Min. 81f. Nat. Ank. 26.ll·<fl 11 -

Ameublement pour Haltltatlen et BurNux·Ta11ta-rle ete. 
P'abrioation armoire pr. t1011ier Publiquo 855 -
Armoire pr. douiera: 8 p.·table: 7 p.·table ae t.11- Gre i sre 

reau: 1 p.·6tar•re: 1 p. 

Com-.uatlble • Carlnn•nt • Hullea 
Bei•: 1500 t . 
Cllarltea reoempeıi: 127 t. 

> • JO t . 
> J 111 t. 
• • 210 t. 

Coke: 19.f3 t . 
• j0 t. 

1.> 1> t. 
\o > 125 t . 
Petrole: 

CharMn .le terre cie Çeltek: 25 t. 

Dlvera 
Pierre pr. mur: 1000 D3 
f'alıtricatioa f.r a ebeni avec le fer i feu ,air par 

par lea Autoritcı ailit.: 2000 eompleta 
T•ile plate: 80001 p.· tuile type Marseille pr. 

mahya: 250t p. 

Pr o v 1 • 1 on• 
l'oia 
Paille: 50 t. 
PGis·clıaioae: 4 t. 
Lentillea rouıu: 4 t. 
Viande ae boeul: 65 t. 
Viaade de mouton: 35 t. 
Viande de boeuf: 30 t . 
Oiroou: 10 t. 
Viande de mouton: 12.S t. 
Fola: 5J2 t. 
Poirroaux: 60 t. 
Cboux: 60 t. 
Pain: 14-15 t. 
Vieade de mooton: 4 t .· id de kaf: 3 t. 
Beurre fondu: 650 k.· lait: 8.4 t. 
Ris: 77 t. 
Raiaio ıec: 15.6 t . 
Oiroonı: 15.5 t . 
Pomme de terre: 52 t. 
Ble conca11e: 45 t. 
Saoce: 13 t. 
Semce: 1.2 t. 
Oeufs pr. auiıine: 95000 p. 
Abricots Hcs: 150 le. 
FhH seches: 100 k. 

Fein: 608 t. 
Viaode de mouton: 12 t. 
Potı•chiobe: 108 t. (al) 

Pomme de terre: 50 t. 
Viaade de boeuf: 19Q t. 

Pli eacb. 28125 -
1-ll ctacll. la t. 17 84 

• la t. 18 '8 
• la t. 18 02 
> la t. 18 8t 
> la t. 25 11 
• la t. 26 95 
, la t. 26 S4 
• la t. 27 31 

Clri a rri 50000 · -

Pli cach. 111400 -
Gr' i ıre 

Pal.littue 9500 -

Gra 1 rr' 

• 

• 
• 

• 
Pli caelıa. 

> 

Ore i rr• 
• 

Publique 
> 

Cri a ıre 

> 

Gre i rre 
> 

• 
• 
Jı 

• 

• 

• 
Pli oacb. 

2soe -

le k. O 20 
lok. O 24 
1625() -
19250 ---
29660 -

le it. o 52 
le k. O 65 
le k. O 09 
le k. O 13 
le k. 8 26 
le k. O 10 
le le. O 70 

la p. 8 3 50 
le le. 1 70 
le k. e 1' 

34500 -

le k. O 21 

le k. O 10 
30000 -

Adjudications ' la Surınchire 

Stiı ae 11pin: 1456 m3 Pli eaob. le ıd <t 98 

64 15 Defterdarat lst. 
- - Dir. ComptaDilit6 Partic. Slnı 

2109 - Cem. Aola. Milit. Çerum 
aoa. Aoh. Millt. Çerlu 

> 

> 

• 
• 
• 
• 

7500 - C. A. Milit. i l'lcele tles Offi12iers 
de ReHrve a Harbiye 

Vili7et Çerum 

6750 - Ccam. Aeh. Milit. f&elibehı 
195 - Cem. Ach. Milit. Eıkiıebir 

"'' 25 Dir. Trav. Puı.. Siv11 

Cem. Ach. Milit. Kitıtaane 

C••· Aola. Mllit. Yalova 
.. 

1218 75 Cem. Aoh. Milit. Karaköıe 
1444 - Cem. Acb. Milit. Çorlu 

Com. Aela. Milit. LOleburru 

609 38 Cem. ~eh. Milit. Eskiıebir 
4449 - Com. Ach. Milit, Yerliıu a 1'eıar,• 
700 - Cem. Acb. Mllit. S.limip· 
630 - • 

--
6066 -
1521 -
209 25 

UU4-
175S -
19~ -
126 -
498 75 

3 13 
2 41 

5175 -

Villyet Çorum 

• 
C. A. 0ir. Hyıiene et A11iıt. Sec. lst. 

.. 

• 
• 
) 

• 
c 

• 
Cioa. A. Cemmanci. Mil. lıt. Fındıldr 

c. A. Mllit. a l'Ecole GH Offi~iera 
tle IUıerve a Harı.iye 

> 

2250 - Com. Ach. Milit. Amasya 

24-11-41 15 -
15-11-41 

~6-11-41 10 -
17-11-41 15 -
17-11-41 15 -
11-11.41 ıs -
17-11-41 15 -
17-11-41 15 -
17-11-41 15 -
17-11.<fl 15 -
17-11·.fl 15 -
14-11-41 15 -

Danı 1 mois 

28-11-41 1, -
14-11-41 15 -

17-11-41 15 -

19-11·41 11 
10·11-41 11 
18-11-41 1'4 
10-11-41 14 -
10·11-•H 14 -
H-11-41 14 lO 
13-11-41 1, -
14-11-41 11 -
27·11-41 15 -
2~11-41 15 -
15-11-41 11 -
15-11-41 11 -
H-11-41 15 -
14-11-41 1!> -

Danı 1 moiı 
1+11-41 15 30 
14-11-41 15 30 
14-11-<fl 15 '° 
14-11-41 15 38 
14·11·41 15 30 
14-11-41 15 30 
14-11-41 15 30 
14-11-41 15 30 
14-11-41 15 38 
14·11-41 15 30 
14-11-41 15 -
11·11-41 14 30 
.a'2·11·41 11 -

12-ı~':-41 10 -
1-12-~1 15 -

20· \1-41 15 -

~-·~------------__.,,,,, 

(0Ç0NC(!) SAYFADAN DEVAMl 

lat.nbul Levazım Amtrllli Satanalma Ko111l•t 
4000 ton Dufdaydan bulrur yaptırılacaktır. fllaurhk1' j,ıtlİ 

14.11.941 euma rtnii saat 14 ae Topbanetle lst. Lv. A:O ~ 
alma Ko. da yapılauktır. Tahmin bedeli 138.888 lira tı'• 
teminatı 8194 lira 4~ kuruıtur. Şarlname1i Ko. da ıörOI lf 
riu fabrikaları muayene edilmek ilsere ebiltme r unUndell 
vel istida ile Lv. Amirlitiae müracaatları. 

... ": Urfa Aakert Satı ,alma K•ml•yonurt•' 
Cinsi Mik. Mhm. Bd. Muv. Tm. İhale g-üoii '{f 

Ki. Li. K. Li. K. "' 
Ka. fasulya 36000 8672 40 654 43 Kapalı z. 13.11.'4

1 ı 
Nohut 72000 12240 918 > > 

• 72000 12240 . 918 > • 

• 36000 6120 4~9 • 
Pirinç 36000 11880 891 > • 

, 
> 24000 7920 594 • > > ' 

Mercimek l6000 6300 472 • > » ' 

> 36000 6300 472 " > > 

> 12000 2040 153 > • " 1 

> 6000 1020 7' • ) ., , 
Ncaaut 16000 2040 153 , > > , 

K. f11ulya 12000 2890 80 216 > • .. • t 
Yukarda miktar ve muhammen beaellerile mu\·akk•t 

yasılı mevacldı iaşe ekıiltmeye kGnulmuştur. 

Şartnameleri her ıiln komisyonda ıörülebilir. i-' 
lıteklilerin kapalı zarflarda ihale saatından bir saat e"":~ 

temiaatlaril,teldif mektuplarını komisyona verrueleri~ "e,ıt1' 
melertle teminatlariyle birlikte komisyona ıelmeleri il•ll 

Buraa Orman Mektebi Ahm Satım Koml~t ,dl 
Mektebin Çekirre yolundaki bina bahçelerile Çekırf r' 

mutasarrıf oldutu arazisinde mevcut 302 adet mabıııl .,e p 
ataçlanntla mevcudiyeti tahmin edilen 3292 kilo mikt•'1~ 9'1 
tin toplama ve uir m&1rafı mllıteriye ait olmak ve t:J·~·I 
ne rastlayan perşembe riloii saat 14 de mektebine tr$ ,_ 
komisyon huzurunda ihaleıi icra kıhamak üzere l) iil" '' 
2491 1ayıh kanun bükümleri dairesinde açık arttırm•1' ,t 

ihalesi 13.11.941 tarihine rastlayan perşembe ıünil ."' 0~ 
mektebin Çekirıe yolundaki binasında müteşekkil kolll1•f 
da icra kıhaacalmr. . ıı 

3292 kilo zeytinin beher kiloıuoun muhammen tıe.lelı 
~ ~ 

~o 7,5 he1Dbile muvakkat teminatı 35 lira 93 k"rllftf' 
Taliplerin ıartnameyi rörmek bere her fÜD ve ib•1' -

mek üzere muayyen rün ve saatte Bıına orman 111••11~,t 
nsatasiyle T. C. Ziraat Bankasından alacakları mu"•" 
ait makbuzla komisyonda huır bulunmaları ilia olaıa•r· 

,. : 
lçel Orman Çevire e MUdUrıuıu11.I• ,-

Cinıi Miktarı 

MJ. 
1456 

Hacmi 
03. 
000 

Mu h • 111111 ~ 
Lir• 

4 Çam 
rt~J 

ltel vilayetinin Gulnar kazaıı dahilinde hudutları ~ V:.ı 
d' kılı 1 

ıı:ılı kızılburun devlet ormamodan 14)6 metre kUp .ı ' 11 1 
on iki ay ic;eriıinde çıkarılmak Uzere 4.11.941 tarih• 11 ~ol 
yedi i'Üo müddetle kapalı zarf usulile arthrmaya koP

11 
,,; 

Arttırma 20.11.941 tarihine mü1&aif per,embe ,uııil 
Menia arman bin1110da yapılacaktır. . 4,0 

1'eher i'ayri mamul metre küpün muhammen be4'elı 
Muvakkat teminat 535 liradır. o~ 
Şartname ve mukavele projeleri Ankaracla ormııı 11

"',., 

fll ve Merain orman c;eviri'e nıüdiltlüğii ve Gillnar •rtP 
litincie rörülebilir. ı', ..t 

Teklif mektuplarının 20.11.941 periemb• ıtınil 1 

komiı1en reislitine verilmesi lazımdır . 

isteklilerin ticaret odaıı veaikaaile birlikte 
bale kemisy~nDna müracaatları . 

-" Hayda• pa9a Ll•e•I Satınalma Keml•t t,-
Haydarpaşa lisednde birikmiı olan 1500 adet .,., .il 

tılması açık arttırmaya konulmuftur. fıf*'J 
Arttırma 27.11.941 perşembe i'Ünü saat 14,30 da ııtlJ 

caddeli Karlman mafazaıı kar~ısıoda liıeler alılll .-,.,.,'ti 
binası içinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. f•• 
namesi her ıiln mektepte rörülebilir. . l•''~~ 

Tahmini bedel 525 lira ilk teminat 39 lıra9ır· 
ıün ve saatte komiıyoo• milraca.&t etmeleri. 


