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iDAREHANE ve MATBAA 

Gıı latıı, Eski Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hı:susi Daire 

IL~N $ARTLARI 
• ldarcbancruizde gonişülür 

Tel fonı 49442 

Potta lcutuıu No. 1261 

Tücca i t r n v itler ~ m sle nıdı 

o 1 

reni gümrük kanunu 

'Kında İnhisarlar Vekili 

B. Raif Karadenizin 

beyanatı 

karadan bildiriliyor: 

lllrü' l h 1 V L'I' ıf < ve n İsar ar eıu ı 

l<.aradeuiz yeni gümrük 
~ b,.kkındıı beyanatta bulu

trıi gü'llrük layihasının 
~ ahkamı bir araya loplı
~. 1• gümrük muamelatında 
~'tıılerin tahsilinde lüzumı>uz 

tclcri kaldıracatını, eu~h 
lrepo rci imı tatbık edilece· 
Ycnj layihanın eksikleri la· 

1l'•catını ııöylemi~ ve de-
&r kı: 
ijııın muhtelıf ~ümrük an

•ıın b 8 gelen eşyanın, mal ı;a-
~ıllıılnrı i thal etmek için mü
~ .ederek beyannamesini bi-
~tın . k 1 'b 

01 
cıye adar Ae erden ı a-

dtı~unu bilemiyoruz. H:ıriç
t llleınlekf'te ithal edilmek fıze
llı?ırük aaıbıırlarınızda yığı
tfYının cins, mildar ve men-
~nı . oralara girdi ti andan iti
lta bılnıek mem leketteki stok 

tıııın nelerden ibaret oldu· 
~ bite öğreteceği gibi bu eş
:ı lle.taretıaıiz. altında buludu-
ıııuddet9e nevılerine göre icııp 
ıı ltıubafaza tedbirleri alınarak 

\ aıııılde bulundurulmalarınıdahi 
1 eyliyecektir. Layiha ıle te· 
;ltıg-ıwiz aııtrepo si le i bu 
S 11 11.rı bize verecektir. 

llreti umumiycde gümrükçü
~Üın rük verıisi tahsildarlıtı 

it bu tahsılat yapıhrken mükel· 
rle d vlct arasında bir müna· 

~ vukua ielmekte ve bu m~
' etin mükellefi ma~dur etmi-

iı '~, dev lel hak.kını da ziaıı 
ııı' 11lııyacak şekilde tanzimi icap 

11 •ktedır. Lüzumsuz formalite
lıl1 ükellefi yoracağı ıibi me

t tl 
tılllız:ı da beyhude yere 

,, 1tul edip duracakhr. Layihada 
L'ÇQıj• 1 • d' .ıı-' "b 'ttd " sene erın ver ı&ı tecru e-
\e tn ve ıleri memleketinin' 

~~Uatından istifade edilerek 
U Utumsuz formalitelerin kaldı
~ lııasırıa ve bu münasebetlerin 

~Ilı '8ıııılar dahilinde daha iyi tan
tdilmeıine de çalışılmıştır. 

lllıte yeni layihanın umumi 
'-ıı •rı bunlardır. 170 madde tu
~h bükümleri içinde ıiaıdi ıiıe 
~ ~ 1 Uzun sürecek bir çok fayda-

l&ııı:ııar da vardır. 

11 'yakında Büyük Mifü t Mecli

~~l'lcümenlerinde müzakeresine 
llrıacalc olan layiha bu encü

ın illerin tedkikleri neticesinde 
\l Pbesiz daha mükemmel teklini 
~·•c,ıı ve memlel.:et. ihtiyaçlarına 
,rturı ytni bir kanun kazımcnış 
'c•ktır. 

Sadeyağ fiatleri 

HABE LE 

toptoncıların s3deya~ faturalarını 
tedkik etmişler neticede topdın

cılaıın mahallinde Trabzon yağı· 
nı 133 kuruş" satıc aldıklarını ve 
14 kuruş da nakliye ücreti ver-
diklerini anlamışlardır. Sadeya2' ' 
fıal lerın in 132 kuruştan satılması 

evvelce kararlaştırıldığına göre 
ııadeyağ tacirlerinin zarar ettıkle-

yabancı Memleketler 

~ 
Amerlkada lisansa tabi 

ihracat maddeleri: 

Ray malzemesi, raylar : yard 
başına 60 lı bre ve bundan faz
la sıklette, yarcl başına 60 lib· 

rcıden az siklette. 

R öle (relais) rayları: R ııy rap
tiyeıi, irtibat parçaları , cebire, 
rabit levhaları 1 muhtelif uzun· 

Örgü çit, elt halat ve kablo 
kolu, tel, ve kablo tecrid redil
meıniş, kablo kolu, elektrik 
kaynakları için demir ve çelik 
tel ve sap elektrik kaynağın
dan gayri kaynaklar için demir ' 
ve çelik tel ve sap balya çem· 
herleri, demir ve çelik elektrik 
cereyanı ve telefon t elleri, 
alünıinyom, bakır veya sair mi
denle kaplanmış demir veya çe
lik nüveli, mücerred tel ve 
halat bükülmüş tel, çamaşır 
teli, makara üzerinde veya tomar 
halinde. ri iddiası bu şel9e göre do2ru 

görülmüş · maamafıh komisyon 'Sa
tış fiatlerini mııhallindeo tahkik 

1 luklarda rabıt malzemesi. Makas, 
makas ucu, kurbata, makas ı:ö
bcği, derayman aleti, şimendifer 
civatası, ve şimendifer ıomunlu 

Tel, karton üzerinde de~il, 

levha asma kordonu, makara 
üzerine ~arılmamış , lehva aı;ma 
kordonu, karton üzerinde, çen
gel vida deliği yoktur. (Karton 
ton başına 25 kadem veya daha 
fazla kordon. Sair sargılı demir 

veya çelik t el. 

Koordinıs yon kararlar 1 

MUstahslllerimlzi ve ge

micllerlmizi alAk dar 

eden iki karar daha 

intişar ediyor 

Ankaradan bildiriliyor 
Biri mü)tahsillerimizi diğeri de 

gemicilerimizi ilgilendiren iki ko
ordinasyon kararı intişar etmık 

üzeredir. Birinci karar buğday 

çavdar yulaf mah!Otun alıaı fiat
lerine yııpılım bir knru, zammın 

içinde bulunduğumuz ayın sonuna 

kadar uzatılmasına dairdir. Ou 
zam 1 ağustoıta yap•lmış ve 31 
ilkteşrine kadar muteber olduiu 
bildirilmişti. Mü~tahıillerimiz 
mah9Ulünü bu tarihe kadar yani 
kıı basmadan Toprak mahsulleri 
ofısine teılim etmiş buluoacak.

lardır. lıkteşrinin sonu relditi 
hale müstnhsillerimizden bnzıl:ın

nın mahsullerini te,lim edemedilt
leri gÖrülmüştür. Şiaıdi bu yeni 
kararla müstahıillerımize bir ko
laylık göıterilnıekte ve 1 kuruş 

zam ikincitejrim ayı sonu11a ka
dar devam ettirilmektedir. 1 il
kktinundan itibaren fiatler 1 ku-

ruş indirilecek ve zam müddeti 
bir daha uzatılmıyacaktır. Müs

tahsilleri mizin zamda İstifade et-
meleri için mallarını bu ayın so
nuna kadar Toprak ofise trslim 
etmeleri lazımdır. 

lkinci karar <la maden köıoiırü 
oavlunlarının soa teşrinden mute
ber olmnk. üzere de~ıştirilmesine 
dairdir. Karara göre navlunlarda 
az çok yükseklik görülmektedir. 

Tahin helvası 
Tahin helvaııı fiatlerinde ihti

kar yapıldığına dair şikayetler 

yapılmaaı üzerine, f ıat mürakabe 
komisyonu fiatleri tedkik etmiş 

fakat ihtikire delalet edecek bir 
teşebbüs iÖrmemiştir. Maamafih 
tahin helvaslnm 80 kuruştan faz
la satılmamasının temin edilmesi 

de kararlaştırılmıştır. 

l 

' 
1 

1 , 
' 
1 

civataıı. 

Dökme vn dö(me ışı : Boz 

Boru mamu atı, kazan boru
lan, dikişsiz , lehimli, zarf ve 
yağ yolu borusu, dikişiz, lehim
li diki~siz kara boru, zarf ve , . 
yağ yolu, dökme demir kehriz 
boruıu harlç tazy' k borusu, 
lehimli kara boru, çelik döğme 
demir, lehimli galvanizli boru, 

çelik döime demir, demir veya 
çelikten sert elektrik tel borusu, 
bilumum sair demir ve çelik bo
rular, civatalı boru ve çelikten 
ince borular da dahil. 

demir dökme işleri , yarım çelik 
dökmeler de dahil. Kabili inti· 
bak demirden dökme işleri, dö
küm külçe~i kalıp ları, çelik dök-

Tel ve mamulatı : Demir ve 

çelik teller, kaplanmamış, saf 
çelik, paslanmaz çelik ve patlan· 
'ınaz çelikten gayri çelik hali ta
ları da dahildir. 

Galvanizli tel, dikenli tel, tel 

Dövizlerin vasatt fiyatları 

1 Jterlia 
100 Dolar 
100 Frans. frangı 
100 Liret 

Lira Kr. Sant. 
5 22 ~5 

130 77 25 

100 İsviçre f rani'1(*) 30 -

100 Florin 
100 Ranmark 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çeko:>lovalc K. 
100 Pueta 12 89 75 
100 Zloti 
100 Penıo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lsveç kuronu 30 85 50 
100 Ruble 

[•] Y alnııı: bir •iialük f iyatlardır. 

Borsada kayıtı.ız bazı dövizle
rin eylQI 1941 ayına aio 

vasatı çek fiatları 

100 Danimarlta ku· - - -
ronu 

100 Norveç kuronu 
100~ Finlandiya markı - -
100 Estonya markı 
100 Ruble 39 04 75 
Yukarıda yazılı (beş) döviz borsada 
kayıtlı bulunmadıklarından bun
lardan biri içio verileo Anadolu 
Aianıı tarafından bildirilen Lon
dra piyaııasına göre besap ve tes
bi t eclilmiş olduğu cihetle Komi· 
serlikçe bir taahhüd ve rnes'uli-.. 
yeti tazammum etmez. 

me işleri. • 

Halitasız, halitnh ç elik, pas

lanmaz çelik de dahil. 

Şimendifer vagouu tekerlekleri 

ve mihverler, timendifer vagonu 
çembcrlerı, lokomotiv tekerlek-

leri1 çemberler ve ınihverler 
hariç. 

(DEVAMI VAR) 

vasati fiatları aş ğıda ~ .. steril

miştir. 

100 R,gisterınnk Mu-
knbili T. L. 20.9420 

100 Danimarka kuronu 24.4593 
100 Norveç kuronu 28.7983 

100 Aı navul frangı 41.48 119 
100 Honı Kong doları 32.6250 
100 Ar jantin pesosu (id-

halat için) 32.6250 
100 Arjantin pesosu (ilı-

rncat için 
100 Rinl (ilır~caı İ\in) 

100 Rüble • 
100 Çe k kuronu • 

1 Mmr liran ,. 
1 Kıbrıs lir. " 
l Filistin lir. > 

1 lrak lirıısı > 

1 Suriye lirası (Paris 

38.6666 
7.3970 

24.65j9 
5.1806 
5.3538 
~.2200 

5.2200 
S.1'200 

üzerinden 0.5Y11 
1 Suriye lira11 (Lyon 

üzerinden 0.6043 
1 Altın Sterlin (Ban-
kamız altın alış ra· 
yici üzerinden 10.2389 

1 Altın Sterlin (Lon . 
drııda altın rayici 
üzerind,.n) 

1 AltınRayişmark(Ban
kam1z altın alış rayi
ci üzerinden) 

1 Altın Pengö (Ban-

' kamız altın alış ra-
yici üzer inden 

1 Altın lsviçre fran
gı (Bankamız al tın 

alış rayici üzerin

den) 

10.2830 

0.5012 

0.3680 

~ 8•kkallar cemiyeli fiat müraka
~ korııisyonuna müracaat ederek 
d·ıdeya~ ve zehire tacirlerinin ken 

ı e . . 
11 

tınıno koıni!!yon tarafından ko- -

t~ll narhtan yük~eğe mal. verdi -

Tahin belvaaının bilhassa fakir 
halkın baılıca rıdalanndan birini 
te4kil etligi muhakkaktır. Yakın· 

dan bıldi~imize gGre h:ılis şerker
den tahin helvası satan bir çok 
tahin helva imalathaneleri - pa
zarlık yapmakıı:ıın • helvayı top
tan 63 kuruştan satmaktadırlar. 

Perakende için kilo başında 7 
kuruı bir fark kabul edilse bile 
tahin helvasının en çok 70 kuru
şa satılması mümküın olacakllr. 

1 ikinci teşrin 1941 tarihin
dl"n 30 ikinci t eşrin 1941 akşa
mına kadar itibare alınm ası lfı

zım ielt"n Vf' bounda kot e olma
yan veya kote olmakla beraber 
a2'ostoı 194 l ayı :ıarf ında mua-

ihracata 
ta tbik 

edilen 

0.283'2 
ldhalata 
tatbik 

edil e n 
~~.d n şikfıyet etmişlerdi. 

, ••t müraltabe komisyonu büro
l'l:ı nıcınurlan uiin Karadenizden 
1 1(ılnıı.nıı.a 111alları a-ehniı olan 

Bu esasa ıöre tahin helvası fiat
tlcrinin komiayonca daha esaslı 
ıurettet9dkilci laı1mrelir. ıııılı r3rmemiı olatl Jövizlerin 

1 Rayişıııark 

' mkkabili kr. 5.50 50.76 
• 

• 

İnşaat-Tamirat-Nafıa iş leri-Malzeme-Hai ita 
- -------·- --- -

M. M. V ekAI eti Satmal 'fta Komlsyonunda.1 

Bina çatısında 1.489 lira 05 kuruş keşif bedelli bir iş 
l 7 .11.94 l pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Taliplerin 223 lira 36 kuruşluk kati temina t lariyle bir tikte pazar
lık gün ve saatinde M. M. V. Al. Ko. na müracaatları. 

Edirne Gümrük UdürlU§Unden: 

Kapıkule g ümrük binasıııın tamiri işe p zarhkla yaptırılacak

tır. Pazarlık 18 teşrinsani 941 aah günü saa t H te Karaağaçta 
Edirne gümrük müdürlüğü binasında yapılacak ve ayni gün ihale
si icra edilecektir. 

Tamiratın keşif bedeli 600 lira muvakkat teminatı 45 liradır. 

Şartname her giin Karaağaçta gümrük Müdürlüğünde g örülebilir. 
1stPklilerin belli gün ve saatle 2ümrük Müdürlüğiinde \lü teşekkil 
komisyona müracaatları . 

lslanbul Nafıa MUdürlilgiJnd n: 

4.12 .9 1 perşembe günü saat 15 dt l ıı tanbul Nııfıa Müdürlüğü Ek
si l tru ~ Komi~yonu odllsın da ı659. 82 lirn ktşıf beC:ell i l'aksim Lisesi 
tam i ratı açık ekşiltmeye konulmuştur. 

Mukavt'le, eks il t me , bayındırlık işleri genel, h u mi ve fenni ~art

uameleri, p role keşif hüliisasil e buna mü telerri d iğer evrak daire inde 
görülecektir. 

Muvakkat veminat (lOO) liradır. 

l~teklilerin l"n az bir t aahhütte (2000) lira lık bu işe ben~er j~ 
yaptığına d air idareleı'indrn alm ış olduğu vesik.n\nra istinaden lstan
bul Vil&yetine mü racaatle eksi\ tıne ia rihinden ta\il günleri hııriç ,3 ,. 
rün evel alınmış ehl iyet ve 941 ytlına ait Ticaret Oduı ve!İkalarile 
gelmeltıri. 

ilaçlar, Klinik v~ lspençiyar1 alat, Hastahane Lvz. 

M. M. V . Salmalma Komi yonundan : 

Behe r ki lo11ıaa bbmin edilen fi ııtı 20 lira o1 n 756 kilo Antipi

rin pıızarJ ı kla satın alınacaktır. lhııll'sİ 24.11.011 pazar t si giinü saat 
11 de A nkarada M. M. V. Satı nalm a komisyonunda yapılacaktır. 
Taliplerin 2250 lira kat'i teminat larile belli \•akitte komi~yona n il
racaatları. Şartnnmesi komisyonda görülür. 

ensucat-Elbıse-Kundura-Ç~maşır v. s. 

Samsun Vlliyetinden: 

Veter iıı eor dairesi müsto hdemle rine yap tırılacak 182 lira 
nıuhaınınen bedelli 7 takım elbisenin pazarlıkla ihale i 17 lkinci
te,rin 1941 tarihine ras tlayan Pazartesi günü saat 15 de Vilayd 
daiıni encümeninde yapılacaktır. Kum:ış ve malzeme ıı6munesiyle 

şartnameyi görmek isteyenlerin encüm"n kalemine müracaatları 

ve ihaleye iştirak d eceklerin 27 lira 30 kuruş teminat makbuzu 
ve cari sene ti caret odası vesikaları ile ihale saatinde Vilayet 
daimi encümeninde hazır bulunm•ları ilin olunur. 

Adana Erkek Ööretmen Okulu MUdUrlUğUnden: 
Miktarı 

Cinsi Metreai Takdir No Bedeli Temintib 0 'ı 7 ,5 
Lacivert kumaş 350 725- 821 700 184 Lira 

Adana Öğretmen Okulu talebesi i htiy-.cı çin yukarıda cins 
ve miktarı yazılı kumaş 4.11.94 1 tarihinden itibaren 15 gün 
muddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

lhaleai 19.11.941 tarihinde Çarşamba günü saat 14 te Maarif 
Müdii'rlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin 2.490 sayılı kanunun 2 ıve 3 madddeleri mucibince 
gerekli vesaik ve 0'o 7 ,S lemİiıatlariyle birlikte ihale iÜDÜ komi
syona miracaatları. 

Harblya Yedak Subay Askeri Ôkulunda Satmalma 

Komisyonundan: 

Samatya, Sulu Mt\naahr an barında toplanmış olan 30 bin çift er 
kundurasının tamiri ıçın 8.11.941 de yapılan ihalede teklif 
olunan fiatlar pcıhalı görüldüğünden tekrar bu miktar er kundura
M tamiri paıarlıkla münakasaya konulmuştur. Husu5i şartları 
komiııyonda g ör ülebilir. Taliplerin teklif ede cekleri fia t üzeri nden 
teminat alınacaktır. İhalesi 17. 11.941 puar t si güııü saat 15.5 de 
yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Y cdek Subay okulunda ko· 
misyona gıüracaatları, 
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Sarfa 2 MONAKASA GAZE.TF.SI 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cloıl Şekli Mubam. bea, Teminat Mllracaat yeri Günü Saat ı 

A) MUnakasalar 

le .. at, T•rnlr•t. Nafıa ı,ıerl, Malzeıwe, H•rlt• 

Köprl tamiri aç. eks. 703 04 
• " 941 26 
, , • 907 9S • 
, • • 488 78 
a , ' S18' 69 
, , , 619 4S 
• " " 793 4S 
, , , 9Sı as 

Manisa poliı karakolu blıııası tamiri • 117 6~ 
lnebolu limaa binası taıniri • 1571 91 
Ahıap köpri in~. kapalı z. 12412 82 

tflçler, IUlnlk ve lspençlrarl allt Haetah•n• Lvz. 
alipirin: SOO k.·antipirin: 100 k.-feoaaetin: 300 k. paz. 

Mens.,cat, Elblse, K&.ıındur• Çamaflr, w. •· 
Elbise imali: 22 tak. 
tiarici elbise imali :>4 tıalı: .-hariot palto S4 ad. ha· 

deme için ıayak cakot pantalon S ••··hademe 
içiıa sayalı: paltı> 8 acı. 

aç. ek!. 

Keten dahili elbise 54 tak.-ketea iı tulamu: 'O ad. 
Yün battaniye 10000 ad. (şart 5 L) paz. 

:. ll/obllr•. llUro ve ev eııtY•••· Mu.-muHtlhY·•· 
Den sıraıı: 2 ad.-yazı tahtas1: 2 a4'.·küuü: 2 a•. pa:r:. 

kıta lıartaaı: S ad. 

Kereste, Tahta ve saire 

Çaıa veya kökaar kereste: 7S m3 paz. 

Nakllret, Bo .. ltma, YUkletme 

Motörden şata ve karaya vı. yerlere nakil ve 
iatif: 5000 t. 

kapalı z. 

Şehir dahili araba nakli 5000 t. > 

W.ahrMkat, Eenzln, Makine r•ll•r• "· •· 
Benzin: 3800 litre af. eka. 
Gu yafı: 160 litre 

MUteferrlk 

Kalay: 1 t.·nipdır 200 k. 
• Minyum ıülyen: 3 t. 
Paraıtlt dolabı yapt. 40 ad. 
Mwbabere malzeme aandıtı: 200 ad. 

Erzak, Zahire, Et. Sebze, 

Koyun eti: 3 t. (temd) 
Sıfır eti: 'l5 t. 
Ekmek: 35.5 t. (temd) 
Sadeyaf: 3.S t. 
Muhtelif erıak ve aebı.e 

Butday kıldırılması: 110 t. 
lulrur 120 t. 
Zeytin yatı: 3 t. 
Kuru ot: 200 ı. 

Koyun eti: 16 t. 
Zeytin yıtı: 6 t. 
Lahana: 60 t . (temd) 
Prasa: 60 t. 
S1tır eti: 
Kuru ıotan: 85 t. 
Lahana: 54 t. 
Prasa: 54 t. 
ZeytiDyafı: 5 t. Nohut: 7 t. 

(B Müzayedeler 
Kiknar tomru2'u 721.909 m3 

> • 2424.398 m3 
• • 117.428 m3 

H.,da eıya 
M•}• atacı 312.773 m3 
Katran enkaz odunu 600 kental 
Pıroıl meşe edunu: 1300 keDtal 

...... 

Çam ankn oannu: 700 lcental-ardu; ınkaa odunu 

500 keatal 
Plrnal mt19 odunu 454 kental 

• odunu: 390 kental 
> meşesi: 374 keıatal 

Portolcal mandalin vı. 
Muhtelif eşya 

par:. 
aç. elcı . 

> 

af. elu. 

paı. 

.. 

aç. eki. 
pu:. 

" , 
> 

' 
, 
,. 
, 
• 
> 

aç. art. 
,. 

• 
> , 
, 
• 
• 

• , 
, 

aç. art. 

, 

~eh. 35 SO 
1958 -

282 -
aelt. 10 -

5100 -

6600 -

• 1125 -

.f' -
2640 -
1600 -

bel.. 19 13 

4'70 -
4900 -

36000 -
2SSO -

15600 -

1.SOOO -

1113 14 50 
m3 14 50 
m3 14 SO 

120 -
208 -
124 -

72 64 
78 -
59 s• 

Kaıtamouu Vilayeti 

• , 

> 

> 

> 

'1 35 Maıaisa 9efterdarlıt1 
118 42 Kastamouu Nafıa Mad. 

Balıkesir V allliti 

2370 - M. M. Vekileti SAK 

18-11-41 10 -
18-11-41 10 -
18-11-41 10 -
18·11-41 10 -
18-11·41 10 -
18-11-41 10 -
18-11-41 10 -
18-11-41 10 -
17-11-41 15 -
28-11·41 15 -

1·12-41 16 -

26-11-41 11 -

Aydın Emniyet Mttd. 20-11-41 14 -
1.f6 ~S Anlc. Ziraat makine lbliuıı M. Mtı... '.24·11-41 15 -

21 15 > " 

125to - M. M. Veklloti SAK 

- - Ankara Ln. SAK 

24-11-41 16 -
2-12-41 11 -

18·11·41 H -

1'5 - Aık. Fabrikalar U. Mlld. SAK ADie. 21-11-41 14 -

495 - Çanakkale Aık. SAK 

535 - ,. 

. 
19 07 Ticaret V eklleti Anlı:. 

Nifde Orta Okol Mlld. 

Bolayn Ask. SAK 
198 - O. E>. Yolları H. paşa 
240 - M. M. V. Hava SAK. 
286 95 M. M. V. SAK 

Afyon Aılc. SAK 

Aydın Ask. SAK 
372 75 Kaıtamonu Bölıe Sanat Okula 

367 'o • . 
Nifde Orta Mektebi Mlld. 
Isparta Ask. SAK 

5400 - Ezine Aık. SAK 
383 - Çanak. Aık. SAK 

1170 - Konya Ask. SAK 
1620 - Eıki,ehir Ask. SAK 

Belaylr Ask. SAK 
630 - Selimiye 1010 SAK 
700 - ) 
363 - ialmköy Aık. SAK 
510 22 • 
324 - • 
~24 - • 

Susurluk Aık. SAK 

.. 

O. Orman lılet. Karabak Revir Am. 
• , 
> • 

Hariciye Vek. SAK Ank. 
160 69 Kastamonu Orman Çewirre Müd. 

9 - Isparta Orman Mnd. 
15 6(1 > 

• 

5 45 > 

5 8S > 

4 50 ,. 
Adana Ziraat Mekb bi Müd. 

- - Edirne Gümrek Miid. 

28-11-41 15 

28-11·41 15 

l-1'.2-41 H -
21-11-41 14 -

17-11-41 16 -
2-12-41 14 
1-12-41 10 

29-11-41 11 

20-11-41 15 -
17-11-41 15 -

1 ay zarhnda 

" ) 

21-11-41 14 -
ıo-11-41 15 -
26·11-41 14 -
21-11-41 15 -
20-11·41 15 -
20-11-4l 15 -
18·11·41 11 -
25-11-41 15 -
25-11-41 15 -
17·11-41 H -
22-11-41 10 -
19·11-41 14 -
19-ll-41 14 -
lJ-11-41 15 -

26-11-41 14 -
26-11-41 14 -
26-11-41 14 -
27-11-41 10 -
20-11-41 15 -
1•·11-41 15 -
19-11-41 ıs -
19-11-41 1' -

19-11-41 1~ -
19-11-41 15 -
l'-11-41 . 15 -
20·11-41 
27·11-41 14 -

"9iiiiiliiiPiiiii--iiliıiiiiiiiiiii·liiiiiC.-· --iiilil1iiiiiliiiiliiliii1l ..... iillİ .. liiiiiilİiliiiiiiilıiil ......... i1iiili ... iiiiilliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıillliıiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiilliiil .. mi .... tTf5 Fff • ... 

M. M. Veklletl Hava Satmelma Koml•yonundan: . 
1-1.200 adet yün fanila paıarlıkla satın alınacaktır. Muham

mea bedeli 4.,00 lira olup kati teminat miktarı 630 lirad1r.Paıar
htı ı7.11.941 pazartesi günü saat 10,30 da Ankara'da Hava satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda 
ırörülebilir. isteklilerin ihale ıaatinde komisyoocia bulunmaları. 

,. • • 5000 adet yatak ile 5000 adet yastık kılıfı pazarhkla dlktiri· 
lect>lııtir. Muhammen bedeli 1900 lira olup kati ttminah 28.) liradır. 
Paı.arlıfı 17.11.941 pazartesi rilnü saat 11 de Ankara'da Hava satın 
alına komisyonunda yap1lacaktır. Şartnamesi her ıün koıniıyonda rö
rOlebillr. l•teklilerin ihale Hal inlie kıuDiıyoıı•a tlll\IClmıları. 

• •• 2000 adet (tire fanila do .. ile rimlek) pazarlıkla satın alına· 
caktır. Muhammen bedeli 2500 lira olup kati teminatı 375 liradır. 

Paxarlıfı 18.11.941 salı 2üaü saat 1 t de Aakara'da Hava sahn alma 
komiıyonunda yapılacaktır. Şartnaınui her rilo komisyonda ır~rüle· 

bilir. lsteltlilerin ihale Halinde komiırondı bulunmaları. " 

Harbiyede Yedek Suatay Okulund• Aakerl Salut•lma 
Komisyonundan ~ 

Eskilerin tamiri ve kabili istifade bir hale konması için Samatya 

• anbarıuda tottlırıan •ı•i'•dtl gİı.ıı yt• miktarı ile durumu yu.ıh uıelbu· 

• 

ıattan mtımkOn oldata kadar tamir edilmit hale ifrat e•ilmek ve i·. 
zami on bin lir.yı reçmemek ilı:ere panrlıkla münalı:asefa konr.~. 
tıır. Husuıi şartları komisyonda rörülebilir. K.,t'i teminatı HOO ''. 
dır. lbalesi 18-11-941 salı ıiioü saat 14 do yapılacaktır. Talipleflll 
Harbiyede Yedek Subay okulunda komisyona müracaatları. 

Kullanılm1ş Köhne Cinsi 
960 adet 1188 a~et Kıılılc caket 
306 • 1744 • Pantalon 
273 • 1388 • Kıtlık şapka 
265 • 1202 • Kıtlık toduk 

1033 > 2599 ' Y a:r:lılc caket 
506 > 28668 > Yazlık pantalon 
604 • 2564 > Y adık şapka 
609 > 2581 > Yazlık tozluk 

Kereste, Tahta ve saire 

latanltul Yapı Ueta Okulu Sattnalma 
Komlayonu aa,kanhgından 

Cinsi Miktarı 

Kereste (4 metre· 13.086 m3 
dea ıuı:an) 

Kereste (4 metre· 75.453 m3 
ye kadar) 

Muhammen 
bedeli 
77 

71 

Tutarı 

1007.62 7S.57 

5357.1, 481.54 

Yukarıda yazılı malseme"in 26·11·941 çarşamba ıünü ıaat 15 ~· 
latanbul Yüksek mektepler muhasiplitinde teıekkül edeD komisyonc• 

e~siltmeıi yapılauktır. Şartoamesi ayni yere baş vurularak görülebilir· 
lıte\diler 1941 yılı ticaret odaaı vesikası ve 2-l90 sayıh kanunda 1•· 
•ılı vesikalarla bu işe )feter muvakkat teminat makbnlarile birlikte 
teklifi havi zarflarm\ ibate saatinden bir saat evvel makbuz raukabi· 
linde komiıyona vermeleri. 

NakHyat-Yükleme-Boşaltma 

Urf• Askert Setınalma Komleyonundan: 

Urfa Akçakale ve Aı.9,k.ala • Urfa arasında nakliye iti kapılı 
r:arf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. . 

Muhammen bedeli 4l.OOO lira olııp muvakkat teminat 3150 lirıdır· 
Şartnamesi her rüa Ankara, lstanbul Lv. imirlikleriyle Urfa Sı. j\l. 
Ko. _da rörülür. ihalesi 1.12.941 pazartesi gilnü sut ıo da yapılıcık· 
tır. isteklilerin tekiif mektuplarını belli riln ve ıaatten bir saat •~•1 

Ko. na vermeleri. 

lat•n~ul SUmer bank S•tınalma Komlayonund•n= 

Haftada iki defa Yemi~tekl lı:mit Sellüloz Sanayii MtıesaesesinİP 
Biiroıu iskeleıinden verileoek eşya ve emtiayı alarak lzmite, İzmitten 
de döni1~te oldutu taktirde mal alarak retirecek bir motörle bir s•· 
ne itin mukavele yepılacakhr. ŞeraHioi ö~renmok iıtiyenler tarihi i· 
liadan ayın yirmisine kadar Calatada Sümer Baak binasında ikiotl 
katta Ticaret Ser•iıiae müracaat et•eleri ;. aym yirmi biri;de ı••t 
onda yapıladak olan eksiltmeye ıelmelerl illn olaaur. 

Çanakkale Askeri Sallnalma MUdUrlUIUnden: . 
· ~000 ton muhtelif nakliyat ve 5000 ton ıehir dahili araba oıkh• 

yah kapalı zarfla ekıiltmeye konmuştur. İbaleai 28.11.941 cuma rli• 
nü saat 15 te Çanakkalede askeri satmalma komisyonıında yapıl•· 
caktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale saatin· 
elen bir saat evvel koınisyona vermeleri. Şartnameleri komiıyond• 
ırörillür. 

l,in cinsi 

Motirden ıata, ve karaya veıair 
yerlere nakil ve istif 
Şehir dahili araba nakliyatı 

Miktarı 

ten 

5000 
5000 

Mahrukat, Benzin, Makina 1a jl Hı 
.. 

Tutarı 
lira 

6600 
7125 

M. M. V. Satınalma Kornlsyounden: 

Teminatı 

lira 

495 
5~5 

_ ___. 
· Pazarlıkla 2000 kilo difre yafı alınacaktır. Bir kilosuna tabıniP 

olunan fiyat 147,5 kuruştur. Şartname ve evaafı komiıyoada roriile· 
bilir. lbalesi 17.11.941 pızarteıi ıünü saat 14 de yap1lacaktır. 

Talip olanların 442 lira 50 kuruş teminatlariyle birlilııte kemiıyo· 
na müracaatları. 

Topkapı Maltep~ Askeri Satm Alnm koml•yonun•l1 

1 - llıalesi 10.11.91 pazartesi rünü ıaat 9 cia yapılacak ol•" 
3.900.000 kilo oduna taliplerin verdifi fiat komisyonca yüksek ıiriil· 
m\iştür. Me:ıkQr odunun ikinci defa pazarlıkla ihalesi 21.11.941 coııı• 
ıünü saat 9 a bırakılmıştır. 

2 - İsteklilerin teminatlarile mezkOr saatte lataohulda Topkapı 
Maltepesindeki 350 askeri posta aatınalma komisyonuna müracaatlar•· 

* • * lhal~si 10. 11.941 par:artesi ırilnü 1&at 9 da yapılacak olın 
3.900.000 kilo oduna taliplerin verdifi fiat komisyonca yüksek rörill• 
müttür. Mezktr odunun ikinci defa pazarlıkla ibaleıi 21.11.'4 t cuın• 
iÜnÜ saat 9 a bırakılmııhr. 

19teklilerin teminatlarile mı-zkı1r <ıaatto lstanbulda Topkapı Mal· 
tep,,ııindeki 350 askeri posta sahnalma komisyonuna müracutları. 

Yalova Aakerl Satnalma Komlsronund•n: 
Tahminen beher kil•ıu 70 santimden 1080 ton kura edua icap•· 

lı zarlla alınacaktır. Muvakkat teminat 567 lira ihaleıi 25.11.941 sı· 
lı güaü saat 15 tir. Şartnamesi Ankara, lstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. 

. ' lariyle komhyonumm:da her ırün ıörillür. lst4'1clilerin teminat ve lok· 
lif mektuplarıııı belli fÜıı ve uattrn bir saat eve! Ko. na verıoeleri . 



l' 
tt 
~ aurum Aakerl Sabna lma Komisyonundan : 

.:'11 l&rf la milnakausına iıtekli çıkmadıfındao 600,006 kilo 
~ ~~u 1 ay içinde pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedeli 
ili ~r•. kati teminat 3150 liradır. 
~ erın pazarlık içia her fÜD Ko. na milracatları. 
~-"••eai Ke. da g-örülar. ist•ldilerin kati teminatlarile Ko. na 
--tll.rı. 

Muhafaza Genel K. Sattnalm• 
!sGQ . Kemleyonunda11: 

I kıla meıe kömürü 17/2. Teırin/941 P.1zartesi ıilnü saat 11 
lkla alınacaktır. 
lllen beaeli 766 lira ilk teminatı 57 lira ·I 1 kuruştu. 

'lllesi komisyonda berrüo rörülebilir. 
ılerin eksiltme rün ve saatinde teminat makbı ;duil" Galata 
C•ddesi 54 numaralı ciairede satmalma komiay~nuaa ıtelme· 

'oıa,., Askeri Sal1n alm• Komlavonund•n 
'toncian rösterilecek. yerlere teılim ıartiyle 400 408 408 400 
~O ton iti ceman 2300 ton odun ayrı ayrı pazarlık suretiyle 
~ lttır. Puarlılt 18.11.941 aah rünil saat 11 da Bolayır 

o. da yapılacaktır. 400 er tenun muhammen be.Jeli 9000 
~İ.n•tları 675 ter lira 2C'O tonun muhammen bedeli 45.00 
lllınat 337.5 liradır. 100 tonu muhammen t,edeli 220 lıra 

'•t 168 lira 75 lturutlur. Şartnamesi her riln Ko.da rörtılür. 

Üniversite A.E.P. Koml•!f•nundan: 
1 
Cerrahi lı:linifine yapılaoak 17020 lira madeni eıya 20.11.941 
t6ni1 saat 15 te Rektörllkte pazarhlc.la ibate edilecektir. 
4'rtQame Rek:törlülcte rörülilr. 

~tton Aakerl Satınaıma Komisyonundan : 
'1ı suretiyle meveot nümunetine röre 3000 adet tımar fırc;a
ıll•caktır. Muhammen be4eli ~406 lira temiuh 360 liradır. 
i.ı l.941 seat 10 aa yapılaeaktır. isteklilerin ınüraoaatluı 

~1• lev•zım Satınalma Komlayonund•n: 
~ •iyah para boyasının 17.11.941 Pazarteti ıünil . ıaat 
''-ıınpaşacla auluaan Deniz Levazım satın alma komııyo· 
, rlıtı yapılacaktır. lsteklilorio belli ıiln ve saatte meıı:ktr 
ıı.tıracaatları ilin oluaur. 

~. M. v. S•tan•lma Ke mlayenuntl• n: 
'l'da mevcut nilmunesi ribi 200 tane m•babere matseme 
11.941 cumarteıi i'Ünü ıaat 11 de Ankarada M. M. V. 
,~~- dı açık eksiltme ıuuliyle ihale edilecektir. leher 
ltıın edilen fiyat 19 lira 13 kurut olup ilk teminatı 286 
ftQr. Sandık atımanesi ber rün ,artnamesiyle birlikte 

llur. Sandıkların teslim yeri lıtaaaul veya Ankaradadır. 
'det paraşüt dolabı pu:arlıkla yaptırılacaktır. Muhammen 

lira olup kati temİllab 240 liradır. 
l.tl.941 paurteıi rUnü ıaat 10 ita han sahoalaıa ke· 
,hpılacaktu. 
1 her ılln ıörillebilir. İsteklilerin muyyen ıtta ve saatte 
~ili un malın. 

"°' 4ekerf Satınalma Komlaron .. nd•n= 
~ b•lcır bakraç yeniden puırlıkla alınacaktır. Milnakasası 

r••11aba rüaü saat 15 te F.rzur11111 Sa. Al. Ko. da yapıla· 
111"-tQ bedeli 8 t26 lira olup teminltı ltatiyeai 1250 lira· 
~ ~~ ıartname Ko. da r\irülür. lıteldilerin teminatı kati· 

na müraoaatları. 

~.l."· lmlrllll Satnalm• Komls!fonundan : 
1tııine 90 kuruı tahmin edilen 6000 fİJİm ikü:ı nalı mli· 
,~• hesabına ahaacaktır. . 

ı. •kıiltıoesi 2J.l 1.941 cıııaa ııünil .... 15,30 ... ru.-lıa· 
"ırı· 1ii satınalma koaıiııyuaunda yapılacaktır. 
,~ 405 liradır. Nümuoeleri kemisyooda rirölOr. lıtek.li· 

\te komisyona relmeleri. 

11tı• 15 lira taamin edilen 500 aeet avcı 9orusu alına· 

' ~.t•iltıneai 20.11.941 perıeınbe ırünö aaat 14,30 da Top· 
t 1rlıti salınalma kemiıyoaaoda yapılacaktır. 

, 
1 ~6ı lira 50 kurqtur. 
~ili vakitte k•misyoaa ıelmeleri. 

\iloauna 174t5 k.aruı tahmin edilen 13 toa pamuk ço· 
''eaktır. Panrlıltla eksiltmeıi 21.11.941 Cuma ıünQ sa· 

'ııede lst. Lv. Amirliği satın alma kemiıyoouada ya
.11Qesi lcoıaisyontla rirülOr. Katı teminatı 3141 liradır. 

lı k . l 1 . ••atte omııyona ıe me en. 

~t Kar ıözlöttı alınacaktır. Gözlükler alilminyum ola· 
~ ıı,rları kauçaktan da olabilir. Puarhlda ekıiltmeıi 

~lbbe rüoü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliti satın 
• ~llda yapılacaktır. lstekJilerio ailmuna V• teminatlariy· 

Ot11iayona felmeleri, 

b 
· 't Ollart ltletme u. MDllGrlUIUnden 

btdeli 2640 lira olan JOOO Kr. Minyum Sillyen 2.11. 
t,''•t 14 kn tlörtte Haydırpaıada Gar lııinaaı dabilinde
,'•fıııdao açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
iti~ iıtiyenlerio 198 liralık mqnkkat teminat ve kano· 
'~ "•saikle birlikte f'ksiltme fftnil saatiqe kadar ko· 
'-tları lizıaıdır. 
krtnameler k~•İ•y~aJaa paraaı& olarak tiafıtıl· 

lılOrU.KASA GAZ!T!Sı 

Erzak, Zıhlre, Et, Sebre v. s . 

lstanbul Levazım AmirUli Sabnalma Komlayonundan~ 
8eher kiloiuna 57 kuruş kuruş tahmin edilen 29 ton sabun alına

cıktır. 

Panrhltla eksiltmesi 17.11.941 perşembe rtınü saat 14 de Topha· 
nede lst. Lv. amirlifi 91tınalma komisyonunda yapılacaktır. · 

İlle teminatı l'lJQ lira 75 kuruştur. 
Şartnameıi komisyonda ıörülür. 
Taliplerin belli vakitte kemisyona relmeleri. 

lsllhiye Aakerl S•tınalma Komlsronuu.San: 
Aıaftda cins ve miktarları yazılı yiyecek, yem maddeleri açık 

eksiltme ile talip cıkmadıtıudan röıterilen saatlerde pazarlıkla yapı· 
laoaktır. lıteklilerio kati teminatlariyle koıaisyoaa müracaatları. 

Miktarı Tıhmia bedeli Muvak. tem. 
Cinai 

Sadeyat 
Sıfır eti 
Sarman 

Ton Lira Lira ihale ıün saat 
25 38392 2d80 18-11-1941 14 

200 52720 2886 18·11·1941 16 
soo 26560 1992 17·11·19.fl 14 

Kuru ot 1200 lt7200 4610 17·11-1941 16 

lzmlr Lv. Amlrllll S•tın•lma Komlayonaudan ; 

Kapılı zarf uauliyle el"ilt111eye lconan 90 ton patetese muayyen 
ihale ırilnünde talip çıkınadı~ından mezktr pı\tatıu 17. 11.941 tarihin· 
den itibaren bir ay içinden puarhkla satın alınacaktır. 

Kilosu 12 kuruş 25 santimden muhammen bedel tutarı 10025 lira 
elup muvakkat teminatı 8l6 lira 89 kuruştur. Şnrtaamui her ıün 
komisyonda rarillür . 

Taliplerin mezkGr rlin ve ıaatte lzıairdo ltıılada levazım amirliti 
s:hl\ alma ltomiıyanuna müraeaa tları. 

Mlmaralnen Aakert S•tm Alma Komls~onuntlan: 
Tahminea beher kilosu 4 kuruı 25 santimden 800 too tel balyalı 

saman pazarlıkla satın alınacaktır. M11bammcn lıtedeli 34,000 lira mu· 
valı:kat teminat 3550 liradır. lbaleıi 17,11.~41 saat 14 te Mimar siuan 
köyü Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi Ko. da verilmektedir. 
iteklilerin belli saatte Ko. da bulunaları. 

S•maun Aekerl Satınalma Komisyonundan: 
Apğ'ıdaki yiyecek matideleri kapalı :ı:arf usulilc eluiltmeye konul-

muıtur. 

İhaleleri 21.11.941 Cuma riloii uat 15,30 dadu. 
Muhammen fiatları yiyecek maddelerinin hizalarına yazılıdır. 
lvaafı komiıyonumuzda mevcut olup her gün ıorülebilir. 
Taliplerin teklif mektupları ve muvakkat teınioal 111akbu:ılarile 

•irlikte ıaat 14.30 za kadar komiayonumuza vermeleri. 

Aı. Hst. . 90 Alay 

Cinsi Kilo Kilo 

Mlmareln•n Aakert Satın 

Alma Ko. da n: .. 
Tahminen beher kil eıu S ka· 

rllf St ıantim~en 1000 toa tel 
balyeli kuru ot pazarlıkla aa• 
tın ah•aoaktır. 

Muham me• bedell 5S bia lir•t 
auvakkat teml•atı 4125 lira· 
tlır. lhaleıi 17.11.941 aaat 14 te 

Mimarainan Köyü ıatmalma k•· 
misyoau.da yapılacsakhr. 

Şartnameai Komisyon.la veril· 

Muham. Muvakkat 
Tutuı Teminata 
Lira Lira 

--- ---
1470 111 
2940 22l 
1560 117 

15 6 

İstanbul 
Milı:darı Ciosi 

kilo -
----- --------

7151 Sade yat 

10218 Bulrur 
2737 Pirinç 
6147 Y eıll meroimek 
'1017 Kuru f ııt\llV• 
6622 No~ul 

3980 Makarna 

2100 Zeytia yaR-ı 
800 Zeytia taaeıi 

2163 Sabon 
5285 TH 

3984 Toaı: ıeker 

2760 Kuru üdıa 

876 Salça 

94 Kır mızı bibe-r 
19000 Patates 
15020 Sotan 

2921<>-ı Odun 

5103 Arpa 
2916 Saaıao 
4374 Kura et 

• 

16 lklacl Tetrfa 1941 

• 
pazarteıi rünü saat 15 tir. Talipleri• tahakkuk e .. ecek fiyat Gze , 

riocfen kaa uni teminatlariyle Komisyona müracaatları. 

Harltlye Yetlek Subay Okulu Askert Satınalma 

Koml•!fonundan: 
7. 11.941 r~nü kapa~ı z:arf usulile ihalesi ilin edilen 60 ten pirin· 

ce talip çıkmadt2tndan tekrar ayni miktar pirinç pazarlıkla milaaka
saya konmuştur. 

Beher kilosnnun muhammen bedeli 45 koruflur. Evsaf ve hususi 
şartlar komisyo:ıda iÖrülebilir. ihalesi 19.11.941 çarşamba rilntl saat 
14 de yapılacaktır. 

Taliplerin tenainatlarile Harbiyede yedek subay okulun.la komi»· 
yona müracaatları. 

D. D. Yolları ltletmeal U. MUdUrlUgUnden 
M•llammen bedeli 45.000 lira olan 100 ton pirina yatı l.l 'l.1941 

pazartesi fÜnü uat 15 te kapalı nd usulil ile Ankarada idare bina· 
sıoda satın alınacaktır. 

Bu işe rirmek i!teyenlerin 3375 liralık muzsklcat teminat ile kano· 
oun tayin ettiti vesikaları ve tekliflerini ayni ıOa saat 14 e kadar 
Kemisyon Reisliğine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız elarak Ankarada Malzeme Dneainden, Hay· 
darpışada tesellüm ve Sevk Şefli~inden datıtılacakhr. 

Ankara Levazım Amlrllll Sattnalma Komlayonundan: 

A~a2ıda yazılı mevaddın lcapalı zarfla ek~iltnaeleri hizalarında ya· 
zıh ıünt ve saatle Anlcırada Lv. imirliti sahnalma koroi•yonnnda 
yapılacaktır. Taliplerin kanuni ve'likalarile teklif mektuplarını ihale 
saatlerinden bir uat evvt:I komisyena vermeleri. 

Cinsi Miktarı Tutan Teminatı ihale rün ve saati 

Pirinç 

Toz ıeker 
Kuru fHulye 
Kuru üı:iiın 

Prasa 
lıpanak 
Lahana 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 

kilo lira lira 
180.000 11.000 5300 

64.000 3'.l.000 3400 
150.000 37.500 2813 
50.000 32.~00 2438 

110.000) 
U0.000) 
80.000) 

640.200 
818.500 
680.800 

32.320 2415 
3362 
4298 
3570 

4.12.941 11 
2 • 15 
2 
4 

9 
11 
11 
11 

• 

• 

• 

11 
15 

15 
11 
15 
16 

(DEVAMI DôR00NC0 SAYFADA) 

Setimiye 1110 Satınalma Komisyımundan : 
1 - 60 ton lahıına ve 60 ton prasaya teklif edilen fiyat komis· 

: yonca ıali görilldüfünden ayni evsaf ve şartlar dahilinde yeniden pa· 
:urlıfa konuhnuflur. Lıbananın teminatı 630 lira ve prasaaın temi
natı 700 liradır. 

2 - Paır:arhtı 25-11·941 ulı ıllnQ saaı 15 te Selimiy,.de Komiı· 
yonda yapılacaktır. 

Beber kiloıuuun 
t"hmi•i fiyatı 
Kuruş Santim 

175 

24 
48 
25 
2~ 

'.l8 
45 

93 
39 
55 

6 
47 
S7 

56 
48 
15 
8 

2 

10 
6 
6 

00 

00 
00 
00 
(.)() 

00 
()() 

00 
00 
00 
50 
00 

" 
00 
00 
Oi 
00 

05 

00 
00 
50 

İlk temiııah 

lira kr. u. 

938 57 00 

183 93 40) 
~8 53 20) 

115 16 00 ) 
l'.l3 19 00 ) 
290 7J 00 ) 
13-4 33 00 ) 

855 97 60 

144 75 00 ) 
23 49 00 ) 

E.kailtmeoin aevi fÜn ve ıaati 

---------------
Kapalı zarf ekailtmesile 
19.11.941 çaışaaıaa rilnn ıaaı 11 de 

Kapalı zarf ekıiltmt>sile 
19_ 1 t.!'41 çaııımlııa riiııü uaı 14 Je 

89 23 00 ) Kapalı urf ekıiltmeaile 
25 77 00) 19.11.941 çuıaaıDa ılnü uaı 1' Ja 

140 44 00 ) 
117 99 00 ) 

---~---

541 58 80 
36 79 QO ) 

2 82 00 ) Açık: ekıiltme ile 
112 50 00 ) 
908200) 

20.1 l.941 JMrtemhe ıünl saatti .la 

------
24;2 93 00 
449 11 00 ) Kapılı zarf t.kıihmeıile 

38 27 00 ) 
29.11.941 per4Hl:.e ıllnü saat U .le 

13 12 00 ) Açık eluiltme ile 
21 32 Q9) 20.11.941 perıemba riloil saat 16 ... 

-------
72 71 80 

aektedlr. lıteklilerio mezkur 
süa ve Hatte komiıyGna mira· 
eaatları. 

Ankara Levaaım Amlrllll 
••t•"•lm• Kemlarona.nd•nı 

Paprhkla "000 kilo kura ü· 
il• •4• .. aktır. lhılHi 17.U.941 

Jandarma ihtiyacı için rukarıda eiu v• aıiktarı tahmin fiyatlarile ilk temia•tları yazılı eruk ve yemn 
hizalarında yazılı fÜn ve s.aatlerd~ Taksiqa • Ayaapaşa J•nd~rma ~llfettişliti daireıindeki Komiıyonıamaz
da kapalı zarf ve açık eksıltmelerı yapılacaktır. Şartnamelerı Komısyonumuzda her: riln rörillebileceti ri· 
bi laeliet.lz alınabilir. lıteklilerin kapalı z.ırf ekailtrueleri içiıı İstanbul Levazım Amirliti v~zaesine yatıra· 
calıtlara illt teminat maklauz veya banlr.a kefalet mektubunıı ve t•• tnamelcıindc yaıülı sair be:ıelcri havi 
teklif uıflarıaı eksiltme saatlerinden birer saat evveline kadar .komisyonumuzda bulun~uraaaları ve aç&k 
eksillıaeler itin muaJJ•A 11aU• keaiıyen11muıa ıelmıleri (9'64) -4 
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ADMINISTRATlON 
Ville et Provlnce 
3 mola Ptra. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
E.tranıer : 1ı moiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs 5 

Galata, Eslci Gumriik Cad. 

AKA No. 5'1 

T61ephone: 49442 

Poar la Pablicite ı'adre11er 

i l' Adminiıtration 
Journal Professlonnel des Fournisseurs et des Entrepreneur re J'Etat Boite Poıtale No. 1261 

liilılıl.----------· 

fableau Synoptiqua des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

r=- _-_z 

Objet de l'adludlcatlon 
Modo 

d'adjudicat. 
Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 

Cabier deıı Charg-eıı estimatif provisoiro 

Adjudications au Rabais 

Conatructlons-R6paratlon·Trav. Publlcs-Materlel de Constructlon·Cartoıraphie 
Rtpar. bitisse sOrete Manisa Publique 817 62 61 35 Defterdarat Manisa 

> • prefeclure port lnebolu > 1578 91 118 42 Dir. Trav. Pub. Kastamonu 
, pont en bois • 703 04 Vilayet Kastamonu 
, • • 941 26 
• • > 907 95 
• > • 488 78 > 

• • > 518 69 ~ 

> > > 619 45 • 
• > > 793 45 1 

, > > 931 88 > 

Conslruction pont en bois Pli cach. 12412 82 Vilayet Balıkesir 
Prodult• Qhlmlques et Phermaceutlque•·lnstrument• Senltalre&·Fournlture pour Hopltaux 

Salipyrine: 500k.·antipyrine: lOOk-phenacetine: 300k. Gre a rre 2370 - €em. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Hı.bhlur.tnl · Chauaaurea · Tlasu• • Culrs 
Costumes: 22 comp. - le comp. 35 50 
Confection habits d'ete: 54 compleh paletot: 54 p. Publique 1958 -

jaquette et pantalon en drap P'" domestiques 
8 p. paletot en drap pr. domostique 8 p. 

Hapih en lin pr. l'ioterioor: 54 complets touloum 
en lain pr. travail: 60 p. 

Couverture en laine: 10000 p . (Cah. eh. 5 L.) 

• 2ö2 -

Gre a srre lap. 10 -

Ameublement pour Habltatlon et Bureaux-Taplaaerle ete. 
Banc de classe: 2 p. tableau noir: 2 p. chaire: 

2 p . carte ıeoırapbique: S p . 

Dir. SQrete Aydın 

146 85 Dir. Ecole Specialisteı pr. Ma
ohines Agricoles Ankara 

21 15 • 

12500 - C:>m. Acb. Min. Der. Nat. An". 

- - C. A. lntend. Milit. Ankara 

Jours Heures 

17-11-41 
28-11-41 
18-11-41 
18-11-41 
18-11-41 
18-11-41 
18-11-41 
18-11-41 
18-11-41 
18·11-41 

1-12-41 

26·11-41 

20-11-41 
24-11-41 

15 
15 
10 
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
16 

11 -

14 -
15 -

24-11-41 16 -

2-12- ·U 11 -

18·11·41 11 -

Bois de Constructlon. Planches, Charpente 
Boiı de constr. en sapins ou en pin sylveıtre: 7S m3 Gre a 2'te 5100 - 765 - C. A. Dir. Gon. Fab. Milit. Anlc. 21-11-41 14 -

Tra111>J.<at • Ctıarıenıent - Dechargement 
Trav. lransports et entauements: 5000 t. Pli cach. 6600 -

7125 -Tranıport en voiture danıı la ville: 5000 t. 

Ccmbuatible • Cerburent • Hulle• 
Petrole: 160 litres 
Benzine: 3800 litres 

Dlvers • 
Etaio: 1 t. sel ao:ımoniac: 200 k. 
Minium: 3 t. 
Fabrication armoireı pr. parachutes: 40 p. 

CaiS1e pr. articles de correspoodanee: 200 p. 

Pr ov l • l on • 
Choux: 60 t . (ai) 
Poirreaux: 60 t. 
Viande de mouten: 16 t. 
Huile d'olives: 6 t. 
Viande de mouton: 3 '· (aj) 

• de boeuf; 25 t. 
Pain: 35.5 t. (ai) 
Beurre: 3.5 t. 
Diverses provisions et legumeı 
Broyage de ble: 110 t. 
Beurre: 56 t. 
Viande de boeuf: 600 t. 
Beurre: 16 t. 

• 24 t. 
Lait: ~s t. 
Y oturt: 20 t. 
Lentilleı: 32.4 t. 
Pomme de terre: 122760 k. 
Choux: 36 t. poirreaux: 36 t. 
Viande de mouton: 88.5 t. 
Riz: 180 t. 
Sucre: 64 t. 
Haricota secs: 1~0 t. 
Raiaio sec: 50 t. 
Poirreaux: 120 t. epinardı: 120 t. choux: 80 t. 
Foin: 640 t. 

> 818 t. 
• 680 t. 

Viaodo de boeuf 
Oigoona: 85 t. 
Choux: 54 t. 
Poirreaux: 54 t. 

Huile d'olives: 5 t. pois·chioh•: 7 t. 
sıe coııcaHe: 120 t. 
Huile d'oliveı: 3 t. 
Foin: 200 t. 

Publique 
> 

Gre a gre 
Publique 
Gre a ıre 

4.6 -

2640 -
1600 -

P11bliqu• la p. 19 13 

Gr6 i rre 
> 

• 
> 

• 
• 
> 4970 -
• 4900 -

Publique 
Pli cach, 

> 144000 -
Gre a ıre 

• 
> 

• 
Pli cach. 8748 -

> 12276 -
Gre a rre 

> 

Pli oach. 81000 -
> 32000 -
> 37500 -

32500 -
• 32320 -
> 

• .. 
Gr~ i rre 15000 -

> 

• 

> - -
> 36000 -
> 25)0 -
> 15000 -

495 
535 

Co111. Acb. Milit. Çanak. 

• 

Dir Ecole Seoond. Niğde 
89 07 Minislire Commerce Ank. 

28-11-41 15 -
2s-11-41 ıs -

21·11·41 14 -
1-12-41 14 -

Com. Ach. Milit. Bolayır 17-11·41 16-
14 -
10 -

198 - 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. pa,a 2-12-41 
240 - C. A. Miniıt. Def. Nat. De11art. 1-1:2-41 

Aviat. Ank. 
286 95 C. A. Min. Def. Nat. Anlc. 

630 - Com. Ach. Milit. 1010 i Selimiye 
700 - • 

1610 - Com. Ach. Milit. Eskişehir 
> Bola yır 
> Afyou 
> Aydın 

372 75 Dir. Ecole Metier Kastamonu 
367 50 • 

Dir. Ecole Secondairo Ni~de 
371 - Com. Ach. Milit. Isparta 

77'28 - • Bakırköy 

10800 - > Erzurum 

• Maltepe de Topkkapı 

657 -
920 70 

> 

• 
• 

.. 

~orlu 
> 

Mufla 
Kırklareli 

> Hoşdereıo 

• Kırklareli 
5300 -
3400 -
2dl3 -
2438 -

Com. Acb. lntend Milit. Ank. 

• 

2415 - > 

3362 - > 

4298 - ) 
3570 ....... > 

3'3 - <::em. Acb. Milit. Bakırköy 
510 22 > 

324 - • 
314 - • 

> Susurluk 
5400 -

383 -
1170 -

• , 
Eı.ine 

Çanakkale 
Kunya 

29-11 ·41 11 -

25-11-41 
25-11-41 
20-11-41 

1~ -
15 -
15 -

18-11-41 11 -
20-11-ıı1 ıs -
17-11-41 15 -

dans un mois 

• 
21-11-41 
20-11·41 
1-12-41 

5-12·41 
19-11-41 
19-11-41 
18·11-41 
18·11·41 

3-12-41 
1-12-41 

20-11-41 
24-11-41 

4-12-41 
2-12·41 
2-12-41 
4-12-41 
9-12·41 

11-12·41 
11-12-41 
11-12-41 
17-11-41 
22-11·41 
19-11-41 
19-11·41 
19-11·41 
26·11·41 
21-11 -4i 
20-11·4 l 

> 

14 -
15 -
!14 -

16 -
14 -
14-
15 -
14 30 
15 -
16.-
14 -
16 -
11 -
15 -
11 -
15 -
15 -
11 -
15 -
16 -
14 -
10 -
14 -
14 -
15 -
14 -
15 -
l) -

~--.---------------

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Bahkealr Askeri Sabnalma Kemi ıyonundan : 
Miktarı Muhammen fiııli Muvakkat 

Cinsi Kilo Kuruı St. Lira Kurllf 
Pirini 7500 51 00 Z81 25 
Kuru fasulye 5c00 24 00 90 Oi 
Nohut 2900 13 00 29 00 
Mercimek 1600 25 00 30 00 
Patates 6400 14 00 67 20 
So~an 2600 7 30 14 7' 
Toz şeker 2150 45 00 80 00 
Çay 85 800 00 51 00 leıf 
Yulcarıda cins ve miktar VP muhammen Hatları yazılı S k• b°' 

erzakın 4.11.941 salı günü yapılmış olan eksiltmesinde talibi ,o ıJ 
etmediğinden 2490 sayılı kanunuiı 40 ıncı maddesi mucibince 1 

m}iddetle pazarlıkla eksiltmeye çılc:a rılmıştır. • *' 
f'azarhğı 14.11.941 pazartesi günü saat 15 de Balık:erir a-sker• 

hnalma komisyonunda yapılacaktır. . 
Nümune evaaf ve şartları her gün komisyonumuzda görulebilıf• 
8 kalem erzak bir talibe ibate edilebileceği g-ibi ayrı 

ler~ d" ihale edilebilir. 
Taliplerin hizalarında yazılı teminatlarile birlikte 

ko!?li~yonumtıza ıııüraca •t etmeleri. 

lzmlr Lv. Amirli§I Sabnalma Komisyonuntlıtl1 :ııı' 
Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş olan 90 ton sığ•' "14 

muayyen ihale gününde talip çıkmadığ"ından mezkQr mıktar et 7.l 
tarihinden itibaren 1 ay zarfıoda piıXarlıkla satın alınacaktır. -

Kilosu 45 "uruştan muhammen bedel tutarı -t0.500 lira ohJP 
vakkat teminııtı 3037 lira 50 kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülür. f'~ 
Taliplerin 17.11.941 pa7:artesi güoüoden itibaren lcanuoci• ' 

vesikaiaril~ birıikte İzmir Lv. amirliğ'i .sarnıalma k:oıuisyunuo• ~ 
caalları. 

Gelibolu Askeri &atan Alma Koml•yonund•" : 
A~keriye ihtiyacı için pazarlıkla 10 ton kuru üzüm 10 to11 ;ı 

ru incir alınacaktır. 
Muhammen bedelleri üzümün 64, incirin 30 kuruştur. # ~ 
ihalesi 17 .11.941 pazartesi 2'Ünü saat 11 de Geliboluda tii'°' 

rargahında yapılacaktır. 

lstt'klilerin belli gün ve saatte komiıyoua müracaatları. 

* • * 
60 ·1• ton lahana ve 60 ton prasa alınacaktır. Bak: Seli mı 

SAK ilanlarına. 

MÜZAYEDELER.../ 

Devlet Orman ı,ıetm esi KarabUk Revir 
AmlrliQlnden : r• 

Büyükdiiz bölgesi emvalinden olup Büyükdüz ve Aıağıdil' ~ 
larında mevcut 3103 adedede muadil 2424,398 metre ınikir 
tomruiu açık arttırma suretile satı~a çıkarılmıştır. 

Tomrukların budakları liOyu l uıuş ve lıacım urlıa 
heaaplanmışhr. 

Tomrukların beher metre mikabına 14 lira 50 kuruş 
bedel takdir edilmıştir. -

_ ·~n~ruklarw satı~larına aid şartname Ankarada Qrman. uıııµ, 
durlufu lstanbul ve Zonguldak orman çevirıe müdürlüklerılt 
devlet orman işletmesi revir amirli tine görülebilir. ı6 l 

isteklilerin yüzde 7,5 muvakkat teminat akçesile birlikte 1 
tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de Karabük de•1' pi 
işletmesi revir amirliği riyasetinde leşe"kül e.ıecek kolJli•f' 
racaatları • 

• Bü ··1c:d- b""I . ı · d o . 'L ,.-~ * • yu uz o gesı emva ın en omı Öıır.Üz ovası 

mevcut 264 adede muadil 117,428 metre mikap çam toııırııf:ırl 
adede muadil 307 ,875 oıetre mikap köknar tomrutu açılc "' 
satılığa çıkarılmıftır. 

to' Tomrukların kabukları soyulmuş olup hacimleri orta kil 
den hesaplanmıştır. O 

Tomruklara ait şartname Ankara orman umum müdOrlilfd' 
bul ve Zonruldak orman çevirge müdürlüfü ile Karab61' 
man işletmesi revir imirlifinde görülebilir. ·ıcıı" 

Tomruklardan çamın beher metre mikabı 17 lira ve k0 

ruklarını~ b~ber _metre mikabı 14 lira 50 kuruştur. .9-41 
1 

lsteklılerıo yuzde 7,5 muvak"at akıesile birlikte t 2.1 1 ~-
ne rastlayan çarşamb1 günü saat 14 aıı Karabük tievlet 0

, ' 

mesi revir amirliği riyasetinde teşekkül edecek koınisY0rı 
atları. 

,,, lrı 

Harlclya Yekliletl Satın Alma Komlsvo"""ıo~ lrııı 
Vekalette mevcnt eski yazi ma,ası dolup kınape balı ~· ~i 

benzeri lıurda eşya '27.11.941 per,emb günü saat 1') d~ ,,rıl ~ı 
ile aatılacaktır. Taliplerin o rüıı vekalot satan alma kvıııılf ~, 
rao11tlar1, 


