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PAZARTSSl 

HER QON ÇIKAR iKTiSADi, ~ALI, TICA•I ve ZiRA( 

GAZETESİ • 

~-----------------· 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, E.~ki Giimrük Caddesi, 

No. 52 Husust Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemiı:de görüşülür 

Telefonı 49442 

Poata kutusu No. 1261 

fi1 -fil 
T ü c c' a r 1 a r ı n ve Mü t e ah h i t'I e r~i~n. m es ı ek l Q r g anıdır 

~apak fiyatları 
noksandır 

Y •pak fiyatlar, müıtah'il" bü
~ ltlr vcrmemiıtir. Geçea yıl ile 

Yıl ara1ınıla hayat şartlarına 
~r.eu, tupit ed.'.len fiyat azdır. 
' rçı bundu köyluye zaten fazla 

r lı.ll2.ııuç ta t.ımin edilmi~ olmu
hr. 

"' * * 
'r'azap: M. FAlK Ü.STAR 

~ÇEN yıl bu aylarda koordi

ıı,~Yon heyeti kararile şehri
(i yapaklar• elkonmuştu. 

hl Yine dığer bir kararla bu 
\ •et kondui'unu ıörmekteyız. 

l bu el koyma keyfıyeti ge· 
tıı Yapıldığı gibi yalnız şeh

itı yapaklar& değıl, yur
lln yün ve yıpak iatihaal 

b ber bölge»i~e te§mıl edil-
lllunuyor. HükQwet tarafın· 
~'Pllan tebliğlere göre mem

•ıııı 31 vılayetınde toplan· 
-a.11 ya15ak ve yün stoklarına 

bnlunan her firma ve her 
ıl bu huııusta me}·cı,ıt y~

~ 11lı beyanname verme2e ve 
tıııuameleriai Ziraat 8aıık.a
te\'dıi eyl~melerine mecbur 

\-. t.ıılardır. Tıı:arot ve lktısad 
1 ~llerınia wuşte?ek bir kara-

l!110 yılı ıçınde tesbit edılmiş 
(1htıarıa bu yıl dahi aynı 
' ıatın alınmaıu karar Jaştı· 
llııllar ıçııı bir taltım şıkii· 

r ııazan uıkkatı celbetmek. e-
. 8ıı şikayetler daha ziyade 
t tciilea fıyatların az olma

iler i ıelmektedir. Esu 
: Geçen yıl yapaldarıı tesbit 

fiyatlarla o :zamanki yaşa-
1'rıına göre fiyatlar yerinde 

bilirdi. F akr.t bu yıl bayat 
,t.i <letışmiştir. Ve geçen se-

11•:r.aı an hayli farklıdır. Me· 
(.ieçen yıl koylü zaruri olan ,_ . 

l\ı Çıırından basma, gaz, şeker, 
ı...1t gıbı belli başlı eıyaları~ı 
~il normal şartlarla tedaı ık 

1~1iYordu. Bu yıl ise ayni 
11 

bu gibi zaruri eşyalarını 
llıllıkülitla tedarik edebilmiş 
ite hayli farklı ve yüksek 

~~1 1a ıatın alabilıniitir. 
<ltUlüyorki bu alış verişte 

-~ \'e fıyat yuksekliti bakım· . -ll bir ademi memnuniyet 
1111 hissettirmektedir. Ve işin 
''1 da budur. Gerçi bu ıddi-
~ de yeniz detıldir. r akat 
'-Ut.ıealar bu iddiaları haklı 
ltıtkte muteffiktir. Fılhakiita 
Jll ile bu yıl arasındaki 

)'4 tarzını herhangi bir ba

l\ llıukayese edecek olun,k 
kı farkın ehemmiyeti aıikar 

'~Of.ırak Mahsullettni yetiş
' <ly&üyü bugünkü durum faz
bttea5ir etmemiştir. Ne de 
)~tiştirilmiş mahsullerin he· 
~ffeıı müsıut fıyatlarla sah· 

G '~tı. Bu maddelerin fıyatla.rı 
)ıı tatmin ve hatta teşvık. 

\ ~ bir niıbette bulunmuştur. 
il kabıı walların eskı yıuua 

~ ' 11 oldukça yüksek fiyatlarla 
1h inkar edılcmez. Toprak· 

lcı .. -ı. . llt J U~ıek randımanını temın 

~~ ~•ınlı ıurette çalışabilmek. 
'>lünün bu toprak mahsu-

11 fızıa 11tıfade etmeıi lazım 
~ld8u ıstıfadeoin temin edil· 

it Uiu da köylünün zeriahm 
~lk.ta olmasile anlaşılabilir. 

"lıtı iııihsalihmızın artmış 
\~ela bunun delilidir. Köylü 

1•hııl ne kadar fazla ka-
~, iıtif ad•ıini temİD ıdwık 

EKONOM\K HABERLER 

Süt fiati 
Yapılan tedkilder neticesinde 

şehrimizde satılan sütlerden mü
him bir kısmının sulu olarak sa· 
tıldığı görülmüştür. Fi at müraka
be komisyonu süt fiatlerini teıbit 
etmiştir. Toptan ıQt fiatleri 22, 
peralr.ende de 25 kuruştan satıla-. 

caktır. Aldığı sütün halis oldu
ğundan şi>phe edenler, tahlil et
tirmek üzere- Belediyeye müracaat 
edecekludir. 

wr ET ımır !il 

zengin olursa, :r.amanmda berçla
rını ödedikten sonra hiçbir l·akıt 
sırtı yere ıelmez. Bittabi memle
ket için de böyle bir vaziyet me
sut neticeler vermekten hali kal-
maz. 

Buıünkü bayat durumunda sa": 
nat erbabı ve esnafın, halkın ya
şama şarlları köylünün ya~ama 

şartlarıııdan şüptıe yok kı daha 
atırdır. .:;iımdı biraz da hayvan 
mahsullerinin en kıymetliııi olan 
yapaklara ke>nulan fıyatın bu hay
vanları yetiştirenler için tatmin
kar olup olmadığ'ını araştıralım : 

Köylünün refahım düşünen hü
kumetimiz her fırsattan müstah· 
ı.ilin mallarını yüksek fıyatla sarı· 
labilmesini temın etmcktedır. Bu
nun içın zamanında ikaz ve hi
maye sayesinde müstahı1il korun
maktadır. Hükumet bu ışi gayt:l f 
tabii olarık takıp etmektedır. 

Bugünkü durum köylülerimiz ara
sında kuçük baş hayv"n yetiştiren 
müstahsillerin vaziyetini geçen ae· 
neden farksız bir hale koymuştur. 
Yapaiı fiyatlarına geçen yıl ha
yat şartları karşıamda konulmuş 

olan fiyatla bu yıl ayni şartların 
ag-arlaşmış olmasından dolayı ko
nulan fıyatlar arasında kıymet 
itibarile olsun iştıra kuvveti ıti· 

barile bulun.)un mühim bir far:: 
mevcuttur. Çünkü bır ıenelik hır 

zaman içinde her ciuı malın üze
rinde, mübayaa şartları ne olursa 
olsun en aşağı Vı'o 10 bir yuksek· 
lik mevcuttur. Ezcümle her yapa
ğıya muhtelif cins koyunlardan 
elde eJıldığine ve her mıntakanın 
yapakları bırbirınden kalite itıba· 
rıle farklı olduğuna göre, fiyatla
rın da ona göre hesap edilmesi 
lazım~ gelır. Yekdiğeıınden randı· 
man ve mukavemet nisbetleri 
başka başka olan bu mallıar için 
tayin edilecdt oiıbetler esas kıy
metten noksan olmamak lazım 

gelir. Yapaktarıo radıman niı.be

tıni tayın etmek uzun merasime 
tabi tutulmaları ve gelişi güzel 
fiyatlandmlmamahdır. F.2er zikret 
tiğimiz noktai nazar alaltad_arlar~a 
nazarı dikkata alınırsa şupbesız 
ki oundan köylü ve hayvan sa
hipleri iatifade edeceklerdiı •. 

Höyle bıı kararın vercc~ğı ne· 
tice memlekelimizde yetiştiı ılmek
te olan hayvanların hem üreme· 
sine bem do cinı..er ıııı.ı ıslahına 

imkan verecektir. Zaten hayvan 
yetiştiririlerinin bütün amali 
yetiştırdikleri hayvan mahaulleri
nin kalite ve randıman itibarile 
yükselt bir dereceye çıkarılması 

ıeyeaine matuftur. Bunun için 
hayvan sahıplcrini tepik etmek 
ve bu teşvıki bütün memleket 
yün yapağı müstahsillerine teşmil 
etmek lazım gelır. Ancak bu sa
yededir ki her geçecek bir sene için 
memlekete milyonları:a servet k.a· 
.ıaadınlmıı olacaif.hr. 

Arnnudköy Ask. SAK 
K. ot ve samaıa 1956 

Ask. Fabrikalar U. Miid. 
SAK Ank. 

Fetiıa ve iıkarpin 1956 
Kf'rcstc naldı l 91tJ 

Balıkesir Valiliği 

Kalorifer malzemesi 1959° 

Bolayır A&k. SAK 
Zeytiıayatl 1959 
Sıtır eti 1954 
Oduu 1957 

Çanak. Ask. SAK 
Salça 19513 

Çorlu Ask. SAK 
Süt ve yoturl 1957 
Sadeyatı 1956 

Edirne Gümrük Müd.: 
Gümrük biuuı tamiri 1958 

Gümrükler Muhafaza Genel 
Komut. lst. SAK 

Fotiu ve çizme 1945 

Harbiy~de Yedek Subay 
Ükululunda Aık. SAK 

El8i111 taroiri 1!158 

inhisarlar U. Mild.: 
lılcarta kanaviçe 1945 • 

lst. Belediyesi: 

Bayaııt tabıil şubisi lıiouı tamiri 1946 

lıt. Orman Müd.: 
Mubtelif cins JefterlerİD lıuılmuı ve cılt• 

lcomeııi }tıib 

lslahıye Aı.k. SAK 
Sadeya~ı ve sı,tır etı 195~ 

yabancı Memleketler 

~ 
A merikada lisanaa tibi 

ihracat maddeleri: 

Şiwendifer vagonu tekerlek
leri, şimendıfer vagonu ınih

verleri, şimendifer vagouu te· 
kerlekleriye birlikte. 

Demir ve çelik düime işleri, 
çelıkten ezıne bilyaları hariç. 

Halitasız, halitah çelik, pas
lanmaz çebk de dahil . 

1- Paslanmaz çelik: sair ha
litalarla birlikte veya halitaııız 

olarak 0 o 9 ve bundan fazla 
kromu ihtiva eden çelikler: ve· 
ya ihtiva ettiği krom ve diğer 

halitalar mecmuu 0 v 18 ve bun· 
dan fazla olan bilümum çelik
ler. 

2- Halitalı çelikler (paslan
maz çelik hariç): unsurlarından 

herhangi bırinin aaıari miktarı 

aşağıda yazılı azami nisbetleri 
ıreçen halitalar da bu zümreye 
dahildir. 

Nikel: 0 , 0,40 dan fazla, krom: 
% U,3ü dan fazla, bakır; ~o 0,50 
den fazla, manganez; 'o 1 ,65 
fazla, sılis: ~o 50 den fazla, mo· 
libden % O, ıO dan fazla, va· 
nadyom, tunğı»ten, kobalt, titan, 
zirkyooyom: ~o O dan fazla. 

Yar1dan fazlaaı yaptlmu; 

mamulit 

Çıt direii, demir ve çelik 
makkap ko.u 1 madeni kap ve 
kaanaklar, dolu veya bo,, pet
rel, ve ıair ınayilere mahsuı. 

Kastamun Vilayeti 
Köprü ,tamiri 1959 

Kadirli Belediyesi: 
Su tl'sisatı yapı. 1954 

Kırklar.eli Vilayeti 
Hurda demiri 1957• 
Memlf'lcet hast. taınirı 1957 

Küçükçekmece civarında Avcı

lar Köyü Ask. .SAK 
Ll\vemarin kömürü 1941 

Lüleburgaz Ask. SAK 

Balya ut ve aanaan l "5-1 

M. M. V. SAK 
Tire don ve ıömlelc 1957 

Kaputluk lcuınaı 195:1 

Merkez Bakteryolöji v~ Seroloii 
Enstitüaü 
Saman 1953 

Merzifon Aıık. SAK 
Tııuar fırçası 19~7 

Tarsuı Nafıa Müd. 

Hükumet konatı ikmali İııiıuı 19-17 

Tophane Lvz. SAK 
Sönmü2 kömür, fırıu kırıntııı 1954• 
Hindi .ıti l 954 

Saman 1955 
Demir 'oba tamiri 1955 

Topkapı Maltepesi Aik. SAK 
Kömür nakli 1958 

Solıoa, boru v.•. 1958 

Trabzon C. Muddeıum. 

Elemek 19:ı2 

Demir halltaları: 

Kromlu demir, kolunıbyowlu 
ve parlak demir levhası, man· 
ıanezli ve parlak demir levhası, 
molibdenli ve parlak demir lev· 
hası, fosforlu ve parlak demir 
levhası, sileıli ve parlak demir 
levhası, titanh ve kömür ve ti
tanh dtınir. 

Demirden garrl 

madeni ar 

Tungsten, molibden, vanad
ye>m, berilyom, kodmiyom, krom, 
kobalt, manganez, titaniyom, 
alüminyom. Alüminyom halita
ları, bakır, tunç ve pirinç, kur
şııo, nikel, kalay, çinko, civa, 
magnezyom, aotimuan, radyom, 
üranyom. 

Kıymetli madenler: 

Platin, paladyom, radyom, ı
ridyom. 

Makineler: 

Madenleri işletme 

maklnel eri: 

Elmasla .Aletler: 

Madencilikte müstamel hauu 
aletler: Ölçü ve muayene alet
leri, hidrolit tulumba, plastik 
kalıplama makineleri, petrol ku
yusu ve petrol taıviyeıi maki
neleri, havacılıkta kullanılacak 
ben:r.inin imalinde kullanılan ma
kineler, T etraetil kurşununun i

malinde kullanılan makineler, 
havacılıkta kullanılacak makine 
yağınıu imalinde kullanılan ma
kineler. 

~D~VAl'vU VAR) 

MUNAKASALAR 
İnşa~t-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Bahkeair Valflllinden: 

Balıkeıir • Sındırgı yelu ilzeriudeld ahşap küçüle beıtancı kip-
rüsüaün inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 12412 lira ~2 kuruş muvakkat teminatı 931 liradır. 
Dosyası hergün nafıa müdürlüfiinde görülebilir. 
!balesi 1 birincikanun 941 pazartesi günü saat 16 da nafıa mü

dürlüğünden müteşekkil komisyonda yapılacağ'ıodan isteklilerin muvak· 
kat teminatlarını Balıkesir malsandığına yatırdıklarına dair makbuz 

veyı bu miktar şayanı kabul banka mektubu ile ihale tarihinden en 
az üç gün evvel vilayete müracaatla naf1adan alacakları ehliyet ve
sikası ve ticaret odası vesikalarını teklif mektubunu havi zarfla ko
yarak m!':zkfir zarfları 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinden tan
zim ve imza etmiş olarak ihale gilnü saat 15 e kadar komisyon ri· 
yasetine vermeleri po tada vukubulacalt 2ec:ikmelerin kabul edilmiye
ceği ilin olunur. 

Kaatamenu ı'lafıa MUdUrlillUnden: 

28.11.1941 tarihinde cuma günü saat 15 de Kastamonu Nafıa dai
resinde müteştkkil Nafıa eksiltme komisyonu tarafından 1578 lira 91 
kuruş keşif bedelli İnebolu liman binası tamiri açık eksiltmeye konul• 
muştur. 

Mukavele eksiltme Bayındırlık işleri genel şarlnAmesi h~susi ve 
fenni şartnameler proic keşif hülisası vahidi fi;at 

0

listesi ve yapı iş· 
leri umumi ve fenni şartnamesi ve buna müteferri diğ'er evrak lne
bolu Malmüdürlüğü ile Kastamonu Nafıa dairesinde fÖrülecektir. 

Muvakkat teminat 118 lira 12 kuruştur. 
lstcklileria en az 500 liralık bu İfe ben:zer iş yaphfıoa dair iba

leden üç gün evveline kadar vilayetten almış olacalclan ehliyet ve 
ticaret odası vesikıılnrı ve teminat makbuza ile birlikte 28.11.l~l 
cuı:oa günü saat 15 to Nafıa Jairuinde müteşekkil komisyon gelme
leri ilan olunur. 

Urfa N•fıa MUdilrlQUnden: 

Suruç hükumet konağının 4373 lira 1 kuruş keşif bedelli eaaslı 
tamiratı açık !':k:siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat miktarı 327 lira 98 kuruştur. 
lhalo: 24.11.941 pazartesi 2üııü saat ı 1 de Nafıa aıiidürlügiinde 

teşekkül edecek komisyon marifetiyle ve açık eksiltme suretiyle yapı· 
lacaktır. 

İstekliler keşif evrakıDl Urf.ı Nafıa müdürlüfündı ve Suruç Mal
müdürlüğünde fÖrebilirler. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr aıat, Hastahane Lvz. 

M. M. V. Sat1nalma Knmlsyonundan: 

Beher kiloıuna 24 lira talımin eı:iilen 500 kilo Salipirin ve beher 
kilosuna ~o lira tahmin edilen 100 kilo Antipirin ve beher kilo1Una 
6 lira tahmin edilen 300 kılo Fcnl\ııelin pazarlıkla satın alınacaktır. 
lhaleıi 26.11.941 çarşamba günü saat 11 de Aokarada M. M. V. aa· 
tınalwa liomısyonunda yapılacaktır. Taliplerin 2370 lira kati temi
natlarile belli vakitte komisyona i'elmeleri. 

o.o. Yollar1 lşletn1e U. MUdUrlUIUnden 
Muhammen bedeli 550 lira olan 500 kı. Kalıp Nışadır 2.12.941 

salı günü saat 14 de,30 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki ko· 
misyon tarafından açık eksiltme usulile !!atın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 41 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat 
ve kaounun tayin ettiğı vcsaikle birlikte eksiltme rünü saalioe kldar 
komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartn:lıneler komı:ıyondan paraaı7. olarak lıiaiılılmaltta· 

dır. 

* * *, Mubammeıı bedeli !>2500 lira olan 50 ton balık ya2'ı 3.12.941 
çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare bina
sında satın nhuacaktır. 

Bu işe girmek istiyenl~riıı 3875 lirahk muvakkat teminat ile ka· 
nuııun tcayin ettiği vesıkaları ve teklıflerini ayni 2'Ün saat 14 e kadır 
ltuıııısyon rei:ıli~ıne vcrmolerı lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara ınalzemc daireainden, HayJaı
P•ia leıelliirn ve HVk ıeflitinden da~ıtıiuaktır. 



s., •• 2 MUNAKASA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Claıl Şekli Mobam. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Sa&tı 

A) MUnakasalar 

ln .. •t. Tamirat, Nafıa ı,ıerl, M•lzeme, Harita 

HükQmet konağı tamiri • 
Otomatik telefon santral binası inş. 
Hacelteye dahili yollarına döşenecek kırma taş ve 

sıhndraj işleri. 

aç. elu. 
kapalı z. 
paz. 

4j73 01 
25296 83 
~&68 -

• 
lllçlar, Kllnlk ve lapençlyart allt Hastahane Lvz. 

Bahk yatı: 50 t. kapalı z. 52500 -
Kalıp nışadır: 500 k. aç. eks. 550 -
Kaşe: 2 çeşit ,. 
Duşluman cihaz: 250 ad.·makdotal tabunu: 500 k. kapılı z. 

Mensucat, Elblse, Kundura Çam••"· • · •· 
iskarpin: aç. eks. 
Elbhe dıktirilmeıi 50 tak. • 

Deriden mamul uçuş elbise~i: 
Kösele: 10 t. 
Reımi elbise imali 1613 tak.-resmi palto: 994 ad. 
lakarpın: 71 çıft 

paz. 

• 
kapalı ı;, 

aç. ekı;. 

Mobllra. bUro vo ev .. yaaı, Mutamb•H•hv.a. 
Dolap: 5 ad. aç. eks. 

K.ereate, Tahta vcı saire 

900-
725 -

34000 -
k. 4 75 

30287 -
994 -

Beh. 82 88 

Muhtelif çıralı çam tahta ve kalaıları: 400 ad. 
karaatac kalasları :w ad. 

paz. 29600 --

Ceviz tomruııu: 3000 ın3 hart 10 L.) 
Kereste: 35.5 m3 

Hakhr•t. Bo9altma, YUkletme 

Kömür tahmil ve tabliyesi 15000 t . 
> • 15000 t. 

• • 15000 t. 
• > 15000 t. 
.. • 8000 t. 
> > 7000 t. 

ııı3 54 -
paz. 24~5 -

kapalı z. 3000 -
> 9300 -
> ,000 -
" 21000 -
) 1120 -
,. 980 -

Mahrukat, Benzin, Makine ~•Oları •· •· 
Gilrıen odunu 105 t. paz. 
Odun: 6786b0 it. kapalı z. 
Odun kömürü: 2Hı78 k. aç. eks. 
~ıo\orın: 250-300 t. • paz. 

•·u\eterrtk 

B alor bakraç: ~0(,0 ad. ·büyük ıüzıeç: 300 ad. 
kevrir: 300 ad. - saplı taş: 300 ad. • küçük 
kazın: 400 ad. - kuavına 10000 ad. • büyük 
kazan: :lOO ad. 

Tireçorap iplıfi 
Balık afı ıpliti 1419 le. 600 .fr. 
Yün çorap ipliti 12 t. 
Madeni eşya: 
Kösele: 100 k.- bakır çivi: 10 k. 
Demir para kasası: 12 ad. 
Yanııo lulumbuı: l'.l ad. 
Çalı, kapı ve pencere malzemesi 
r laater: 2300 ad. 

r Erzak, Zahire, Et, &ebzo, w.a. 
Ekmek pişirme işi 

Nohut: 1000 t. 

Nohut: 50 t. 
Sadeyıtı: 8 t. (temd.) 

• ;,O t. 

Kuru üzüm: 400 t. 
• > No. 9: 7.9 t. 

Sıtır eti: 500()0 şer liralık 14 parti 

Sıtır eti: 249ö6 .le:. 
Sadeyafı: ıı t. 

(B Na üzayedeler 
Eıki motosiklet liıtikleri: 4 ad 
Tay: 2 baş 

kapalı z. 

paz. 
> 

> 

> 

> 

k&pıh z. 
aç. ekı. 
paz. 

paz. 
kapalı z. 

paz. 

paz. 

> 

paz. 

aç. ekı. 
paz. 

paz. 

11876 90 
1475 46 

76850 -

9900 -
8788 68 
k. 3 40 
9430 -

5100 -
2337 5~ 
ıo1s -

k o 'J. 2 
k 1 75 
k. 1 75 

k o 51 
4917 -
k. o 50 

k. 1 75 

327 98 Urfa Nafia Müd. 
1897 27 Kocaeli P.T.T. Müd. 

215 10 Ankara Belediyesi 

24-11-41 11 -
2·12-41 14 -

21-11-41 10 30 

3675 - D.D. Y.Ank. ve H.paşa Sevk Şeflifi 
41 25 D. L'>. Yollan Haydarpaşa 

3-1~·41 
2-12-41 
3-12-41 
3-12-4~ 

15 -
14 30 

211 50 M. M. Vek. SAK 
476 25 M. M. V. Hava SAK. 11 -

15 30 
14 30 . 

67 50 Ziraat Makine lktisu Mele. Müd. Ank. 24-11·41 
54 50 .Hayvan Sailık memurları ve Nalbant 3-lZ-41 

Mektebi Müd. ' 3-12-41 11 -6450 - M. M. Vekaleti Hava ~AK 
7 lı5 - Diyarbakır Ask. SAK 

D. D. Yolları Haydarpaşa 

74 55 Sıvas Öfntmen Okulu Müd. 

44 41 M. M. Vekaleti Hava SAK 

2220 - lzmir Silah rabrikuı Müd. 

18-11-41 1) -
3-12-41 15 -

21-11-41 14 -

4-tı-u ıı -

3-12-41 14 -

18700 - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 22·11-41 11 -
37.t 75 M. M. Vekiletı Hava SAt... 20-ıl·U 10 30 

225 - ~. D. Yellırı 3 cü işletme Balıkesir 
697 50 
450 - > 

84 -
73 50 

> 

354 37 Tophane Lvz. SAK 
891 - lzmir Gümrük Muhafaza SAK 
111 - > 

5092 50 Ank. Belediyesi 

5525 - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

• 
1485 - Deni.z Lvz. SAK Kasımpaıa 
1318 30 Tophane Lvz. SAK 
3060 -

Universite A. E. P. Kom. 
Ank. Lvz. SAK 
M. M. V. SAK 

382 50 D. Q, Yolları H. paşa 
3)0 63 M. M. Vekaleti SAK 
302 25 > 

3-12-41 16 -
3-12-41 16 -
3-12-41 16 -
3·12-41 16 -
3-12-41 16 -
3-12-41 16 -

21-11-41 14 -
ı-ıı-41 15 -
1-lı-41 16 -

21-11-41 10 30 

2-12-41 11 -

21-11-41 
19-11-41 
20-11-41 
20-11-41 
17-11-41 
21-11-41 
3-12·41 
1-12-41 

21-11-41 

14 -
15 30 
15 30 
15 -
15 -
15 -
15 30 
15 -
15 30 

387 95 Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 25-11-41 14 -
11 -11750 - Harbiyede Yedek .Subay Okulunda 5-12-41 

Ask. SAK 
> 

> 

747 - Çanakkale Ask. SAK 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Aık. SAK 

• 
• 

Ank. Valiliti 
Arnavudköy Ask. SAK 

21-11-41 
~0-11-41 

21-11·41 
21-11-41 
15·11·41 
20-11-41 

1-12-41 
19-11-41 

14-
11 -
11 -
10 -
15 -

14 -

10 -
15 -

2+11.41 ıs -
18-11-41 15 -

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. nat 6250 liradır. lsteldilerin belli vakitte Diyarbakır Satınalmı ko
misyona miiracaıtları. 

A~dın Emniyet MUdUrtUIUnden : 

Mahalle ve çarşı bekçileri için 22 takı elbise imal ettirilecetin· 
den 20.11.941 tarihine müaadif perşembe ıünü saat 14 de icra kıh
nıcatından isteklilerin yevmi muayyende 35,5 lira muvakkat teminat 
mektubiyle birlikte emniyet dairesinde teşekkül edecek komisyona 
müracaatları Uaa olunur. • 

Evsaf, nümune ve bu h,ususta izahat almak ve ıartaameyi rörmek 
arzu edenler komisyonumuzda ıörebilirler. 

Diyar bekar Aakeri Satınelma Komleyonundan: 

ı-azarlılc suretiyle eksiltmede bulunan 10 bin çift er kunduraaırııo 
beher çiftine teklit edilen 964 kuruş fiyat pahalı ıı?Örüldüiünden ikin· 
oi paı:~rlıtı 21. l 1.941 cuma ırünil 11at 10 da yapılacaktır. ilk temi· 

Hayvan SaGllk Memurları ve Nalbant 

Mektebi MUdUrlUAUnden: 

Tab. Tutarı lık Eksiltmenin 
bedeli bedeli teminatı · g-ün ve saati 

Yaptırılacak iş Miktarı L. K. L. K. L. K. 
Elbise dikimi 50 takım 14 50 725 00 54 50 3.12.941 14,30 

Mektebin hayvan saflık memurlan kıımı talebeJİ için yaptırıla
cak ve kumaşı mektepçe verilecek elli takım ceket, yelek, pantalon 
elbisenin malzemesi yapıcısına ait olmak üzere diktirilmesi açık ek· 
ıiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme yukarıda yazılı jiln ve saatte I.tıuıbulda Cağ:ılo2lnıııln 
Yüksek Mekt~pler Muhasebecilifi binuında toplanacak komiııyonda 
yıpılıoaktır. 

Şartname her g-ün ç1.lııma saatlerinde Seliıniyede mektep rııoh~ 
besinde görülebilir. Yapıcıların aranılan vesa ik ve bu işleri Y1J~ 
na dair müesseselerden alacakları vesikalar ve teminat makb&ı 
komiıyona relmeleri. 

M. M. v. Satınalma Komisyonundan: 

r 

?14llli 
ltr .. t 

Beberine 10 lira tahmin edilen 10 bin adet yiln battaniye 2 ~ıf ~tı ıı 
kanun salı filnil saat 11 de Ankarada M. M. V. sahnalmı kolll 

:r;unsıa pazarlıkla satın alınacaktı. ,ıeri 
Taliplerin 12.500 liralık kati teminatlarile komisyona relııı 

Şartnamesi 5 l irayı komisyondan alınır. 
\ 

Ziraat Maklna ihtisas Mektebi MUdUrıuıand•" : .,.ı 
Cinsi Fiat Takım Tutarı lık teı:. 

T alabe harici elbi•e 
Talebe harioi palto 
Hademe şayak ceket 

pantalon 
Hademe şayak pıltu 

Keten dahili elbise 
Ketf'n iş tulumu 

lira lira lir• 
18 54 91'1. 
15 !>4 810 

12 
10 

3 
2 

8 
& 

54 
60 

96 
10 

1958 

162 
ııo 

• 21 i 
282 .,. llıı 

. dıt'*' t tii 
Okulumuzun talebe ve hademeleri için kumaıları mektep 1 'li ~,. ~ rı 

den verilmek üzere yaptırılacak harici elbise ve palto ile d,.hı 
1 
ır \ llt 

ten elbise ve tulumu miktarları yukarıda yazılı veçhile imali •Y' ~~-ıt 
rı olarak iki partide açık eksiltme ile ihale elunacaktır. . f ~ e 

lhale 24.11.941 pazartesi günü birinci parti saat 15 de ikinC'~ııt· (lil 
ti de Hat 16 da Ankarada mektepler muhasebecilitinde yapıl•C .. t ( 

k il Lt 'd • mürıc Talipler şartnamesini görme zere me"' ep ı aresıne 

de bilirler. . rioİ ( 
Talipler ihale gününde teminat mabbuzu ile kanuni vesıııkle •'~ 

l•rak mekiepler muhasebecilitinde muayyen f~n ve saatte toplıtı 
komisyona müracaat etmeleri. 

"lk ıe,_r 
* * • Cir;ııi iskarpin, fi ah 15 lira, çifti 60, tutarı 900 liia ı 

nah 67 lira 50 kuruş lhale gilnü. 1 it 
Okulumuz talebe ve hıdemelerine yaptırılacak yukarıda 11111 

karpinler açık eksiltme ile ihale olunacaktır. kt•Plt1 

lhale 24.11.9.ıl pazartesi 2ünü saat 15,30 da Ankara aıe 
muhasebeciliğinde yapılacaktır. id'' 

'talipler şartname ve nümunesini görmek için hergün mekleP 
resine müracaat edebilirler. . 11,s" 

Talipler ihale gününde teminat makbuzlarile kanuni vesık• -j( 
alarak mektepler muhasebeciliğinde muayyen saatte toplanacak kO 
yona müracaat etmeleri. 

D. D. Y ollar1 ı,ıetme U. idaresinden 

Haydarpaşada birinci işletme Personeli ile Mudanyadı Mud•11:~ 
Bursa işletmesi Porsoneli için 16U takım reımi elbise ile 994 

palto imal etlirilecektiı. ~ d'r 
Yalnız kumaşı idarece intihap edilen neviden aynen ;erilı:ııe 'cif' 

ğer bütün barcı ve düğme, alameti farikaları müteahbid tar•fı" 
temin edilmek şartile kapalı za.rf usulile eksiltmeye konulmoıtur• ı•' 

Eksiltme 3.12.941 çartamba ıünü saat 15 de Hıydarpat•01 
bitıasında işletme arttırma ve eksiltme komisyonunda yap•lacaktl';ll" 

Muhammen bedeli 30287 liradır. 2 490 numaralı kanunun ,ar;' 
içinde teminatları ve teklif mektupları ıhale saatinden en ieç 1 jf 

evveline kadar Haydarpaşa i~letme .. i arttırma ve ekıiltıne ~ofll 
yoouna verilmelidir. · ·ıt.-' 

Melbusahn nümuneleri Haydarpaşada işletme arttırma ve ek•;; 
komisyonunda g-örülebilir. Mukavele ve ,artnameleri meccanen • l 
için Haydarpaşada mezkQr komisyona, Anlcarada ve İznıirde i 1' 

tiklerine müracaat edilmelidir. 

Diyarbakır Askeri Satm alma Koml!yonund•11 pi_' 

Beher ~ilosuna 475 kuruş tahmin edilen 10 bin kilo köse% ~· 
zarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin 18. l 1.941 aah ıünü saat i ıı' 
Diyarbakırda aıkeri satınalmı komisyonuna müracaatları. J{ıt 
minıt 7125 liradır. 

• 

,.. 
M. M. Yeklletl Hava Setmalma Komlayonund' '.

0 

Deriden mamQl a.;uş elbisesi pazarlıkla satın alınacaktır. 1abdl' 
bedeli 34 bin lira kati teminatı 6450 liradır. V• ,,. 

lhalesi 3.12.941 çarşamba günü aaat l l Ankarada M. M· 
tınalma komiıyonunda yapıpılacaktır. 

Taliplerin belli vakitte komisyona i'elmeleri. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halıv. 

Ankara Lv. Amlrllll Satnalma Komlsyonund•" : 
,,,, 

Aşağıda cins ve miktarı yazılı 4 kalem okul malzemeıi pas•', 
ktl • 

18.11.941 sa.t 14 te Ankara Lvz. A. Sa. Al. Ko. da yapılac• 
istekli lerio kati temirıatlariyle Ko .. na müracaatları. 

Cinsi 
2 Adet Ders sırası 
2 > • Yazı blıtuı 

2 • Kürsil 

" 
S • Kıtı laartua 



saire 

~kert Fabrikalar Umum MUdUrıUIU Merkez 
Satınalma Komisyonundan : 

ıs 
ebadında çam Vl'ya t~tre mikabı 4X0,10-0,25XQ,025 metre 

._ .ereste alınacak. 
L_llaın edilen bedeli 5100 lira olan cins ve miktarı yukarıda ya
""ate askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalıua ko· 

llDc. 21.11.941 cuma ıilnü saat 14 de pa:ı:arhkla ihale edile-
ı \ 

~~ te11ıinat 765 liradır. 

levazım Amlrllğl s.tınalma Komisyonundan: 
' zarf usuliyle 15 bin ton tahmil ve tahliye yaptınlacaktır. 

10rııına tahmin edilen fiat 100 kuru~ olup ilk teminatı ll'l5 ' 

~i 9.12.941 salı ırünü saat 11 dedir. 
~lerin tele.lif mektuplarını ihaleden 1 saat e\•vel Ko. aa ver· 
Şartnamesi Ko. da herırün görülebilir . . 

:::::e:_ 

ruka~ Benzın, IAcıkina /dJlcırı 

Ticaret Yeklletinden: 
tttıet otomobil ve motosikleti için mayıs 942 sonuna kadar açık. 

ile 3800 litre benzin satın alınacaktır. 
llıılttar benzinin toptan veya mayıs sonuna kadar tahakkuk e

~lllülc veya haftalık ihtıyaca ıröre parça parça verılmesi ca
\ teabhit verhisi ile karar pulu vekateteaittir. 
~tltlcaı teminat 89 lira 7 kuruştur. 
~ ekaitme 1.12.941 tarihinde saat 14 de yapılacaktır. 
lilerin eksiltme filnii bildirilen saatte teminat ınektuplariyle 
'•hanlma komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

• Lahıre, Et. Sebze v. s. 

lr Lv. lmirlill Satınalma Komisyonundan : 
ı bildikleri ihtiyacı için 80 bin kilo patatı::s klpah zarf u· 

'-taıı alınacaktır. . 
t kilosunun muhammen fiah 12,5 kuruştan hepsinin tutan 15 

olup muvakkat teminatı 750 liradır. 
. •i ı6.1 l.941 çarıamba ırünü saat 15 de lzmirde kışlada Lv. 
. '•hnalma koıniıyoounda yapılacaktır. 
Plerin mtıayyeıı günde ihale aaatinden en ıeç 1 saat evveli

teminat ve teklif mektuplar mı kemiıyon:ı vermeleri. 
•ıaıui lerıün komiıyonda ggrülebilir. 

~ <;etrnedeki biı lilderin ihtiyacı için 30 çin kilo sığır eti kapalı 
1ile aatın alınacaktır. 
t kiloHo\'n muhammen beaeli 45 kuruıtan hepainin muhamen 

1"t•rı 13500 lira olup muvakkat teminatı 1012 lira 50 kuruş· 

i 26.11.941 çarıamba ıünü saat 15 de lzmirde kıılada Lv. 
••tınalma komisyoııunda yapılacaktır. 
lerin ihale saatinden en az bir saat evveline kadar teminat 

'f mektuplarını komisyona vermeleri. 
11•ınesi her güıı koıni~yonua ırörulebilir. 

1 
>-1erkez birlilc.leri ihtiyaç için 83 bin kilo kuru soğan açık 
llııılü ile satın alınacaktır. 

~ kilosunun muhammen fiyatı 6,') kunı1tan hepsinin tutan 

~~dır. 
~ltıne ihalesi 26-11-941 çarşamba günü saat 15,30 da lz

l .tlada levazım amlrli~i satın alma kom11yonunda yapılacaktır. 
~lerin muayyen iünde ve saatta teminatları ve kanunen 

~ •.e•ikaları ile komisyonda bulunmaları. 
l'inıme her iÜO komisyonda firülür. 

••zı rum Aaker1 Setınalma Komisyonundan : 
·l ton butday lıtırdırılmaıı pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. lha· 
~.941 pazartesi fÜnü saat 15 de Erzurum askeri aahnalma ko· 

~1111da yapılacaktır. Tahmiu bedeli 39,000 lira kat'i teminatı 
••dır. Şutnamesi komisyonda 2irülür. Taliplerin belli vakitte 

~. ıelmeleri. 

~ 
"•kkale Askeri Setin Alma Komisyonundan : 

~~lale birlikleri ihtiyacı için beher kileso 48 kuruştan 100 ton 
21-11.941 cuma günü ıaat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
itlen bedeli 48000 lira ilk teminatı 3600 liradır. 

f \'e hususi ıartlar her rün komisyonda görülür. isteklilerin 
C)lla lllÜracaatları. 

lloıu Orman Mekteb MUdUrlUIUnden: 

.:ıe~ talebesinin yiyecek ihtiyacı için alınacak olan aşa~ıda 
'-'ık.tarı ve muhammen bedeli yazılı ekmek eluiltmı:ğe koııul

~~ıltme 21·11·941 cuma günü saat 15 de mektepte toplana-

t 
11Jon huzurunda yapılacaktır. e.._· •nat 192 lira 38 koruştur. 

•t"•ıneyi görm-:k ve fazla , malumat alm'alt isteyenler her gün 

~i~" mektebine müracut edebilirler. 
~"eye gireceklerin 1941 yılı ticaret odası belıreJile 2490 nu
~ nuoda yazılı belıelerile birlikte komi~yona müracaat f'lme· 

~~'i 0 lunur. 
Miktarı 

kilo 

19000 

Mulıam. fiah 
Kr. S. 

13 50 

" Tutan 
Lira Kr. 

2565 00 

Afyon Askeri Sa11nalma Komlayon·mdan: 
Afyon garnizonundnki hastahanelerin bir seneliıc ihtiyacı olnn 3 

bin kilo koyun etine talip zuhur etmediğinden bir ay müddetle pa· 
zarlığa bırakılmıştır. 

ihale 20 ikinci leşri11 941 perşı:mb'! günü öğleden sonra saat 15 
de askeri Mnt. satınalına.koınisyonunda yapılacaktır. • 

Taliplerin o gün .komisyona müracaatla yüzde 7.5 teminat akçası 
o!an ll2 lira 50 kuruşa mıntaka muhasebe vezeeıi ne yahrmaları ilan 
olunur. 

NiGde Ortaokulu MUdürliJAUnden 

Beh. kilo en aşağı En yukarı Tutarı 

Lira K. Erzakın cinsi L. K. Kilo Kilo 

-------- ---- ------ ----- ----
Koyun eti 43 
Keçi eti 33 
Sığır eti 27 
Elemek 13 
Yof11rt 15 
Süt 15 
Limon 7 
Salça 65 
Sotan (kuru) 10 
Patates 10 
Pırasa 6 
lspanalc. 15 
Havuç 5 
Lahana 6 
Bale.la ta2.'e 30 
Asma yaprağı ('lala· 20 

mum) 
Semiz otu 20 
Kabak 15 
Sarmı:1ak 60 
Sirke 10 
Maydanoz 2 
Sadeyağ (erimiş) 1 45 
Zeytin yağ(Ayvalık) 1 00 
Zeytin tanesi (iyi cins) 50 
Bulıur (karaman) 18 
Un 20 
Kuru faıulye (maden) 22 
Mercimek (iyi cins) 15 
Makarna (Çapa) 57 5 
Yumurta 2 5 
Çay 10 00 
Kadayif 42 5 
lrmik 25 
Tuz (çekilmiş) 8 5 
SaDun (Ayvalık} 70 
Bahar 4 00 

Toz şeker 49 
Tahin 80 
Pekmez 32 
Ceviz içi 1 00 

• Limon tuzu 7 

Şehriye (Çapa markıf) 57 5 
Çam h~tığı (iç) '1 60 
~obut (yerli) 16 
Kara biber 2 00 
Çamaşır sodan 35 
Amasya bamyası 2 00 
Kırmızı biber 45 
Gaeya~ 23 
Çivit 5 

1700 
500 

1700 
14000 

500 
200 
200 adet 
180 
500 

1000 
1200 
1200 
200 
800 
200 
60 

ırn 

150 
30 

100 
800 demet 
800 
300 
400 
500 
300 
500 
300 
300 

4000 adet 
3 

40 
30 

200 
250 

2 
600 

50 
50 

5 
40 paket 
40 
2 

400 
3 

30 
~5 

5 
160 litre 

50 adet 

2000 
600 

2000 
15000 

600 
300 
250 adet 
200 
600 

1200 
1500 
1500 
250 

100() 

300 
80 

860 
198 
540 

2080 
90 
45 
17 50 

130 
60 

120 
90 

225 
12 50 
60 
90 
16 

50 10 
200 30 

50 30 
150 15 

1000 demet '20 
lOJO 1450 
400 400 
500 250 
oOO 
400 
600 
400 
400 

5000 adet 
4 

50 
40 

250 
300 

3 
800 

60 
60 
10 
50 paket 
50 

3 
500 

4 
40 
30 
6 

200 litre 
60 adet 

108 
80 

132 
60 

230 
125 
40 
21 25 
10 

. 21 25 

210 

12 
392 

48 
19 20 
10 
3 50 

28 75 
4 80 

80 
8 

14 
60 
2 70 

46 
3 

Orta okulumuz pansiyonunun Mayıs 1942 gayesine kadın~ ihtiyacı 
Qlan yukurıda cins, mikdarı ve fiatları yazılı erzak 7-11-941 tarihin· 
den itibaren on beş gün müddetle 'eksiltmeye konulmuştur. Talip o· 
)anların şeraiti anlamak üzere heı gün olfol müdürlüğüne ve eksilt
meyt iştirak etmek istiyenlerin de yüzde yedi buçuk pey akçalarile 
21-11·941 cuma günü saat 14 de Maarif ınüdürlü~ünde toplanacak 
ola•ı komisyona miiracaatları ilin olunur. 

lzmir Lv. Amırllll Satlnalma Komisyonundan ; 

Kapalı zarf usuliyle 144900 kılo patetese satın alınacaktır. 
Kilosu 12 kuruş 2S santimden muhammen bedel tutarı l 7 750 lira 

olup muvakkat teminatı 1331 lira 27 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülür. 

Eksiltme ve ihalesi 28.11.941 cuma ıünü saat 15 de lzmirde 
K;şlada levazım amirliği salın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin mezkur gün ve saatle ihaleden en geç bir saat evveline 
kadar teminatlariyle ve teklif mektuplariyle birlikte komisyona mü· 
racaaatları. 

Harbiye Yedek Subay Okulu Ask art Satınal ma 

Komisyonundan: · 

7.11.941 gunu ihalesi ilin edilen 600 ton samana talip çıkmadı· 
ğından tekrar ayni miktar saman tekrar pazarlıkla münakasaya konmuş
tur. 

Beher kilosıınun muhaınınen bedeli Jört buçuk kuruştur. 

llıalesi 19.11.941 çarşamba ırünü saat 1
1

1 de yapılacaktır. 
Taliplerin teminatlarile Harbiyede yedek subay okulunda komiı· 

yona müracaa tlırı. 

Samsun Aakerl Sabnalma Komisyonundan : 

Tahmintın beher kilosu 8 kuruştan 30,000 kilo kuru sofana talip 
çı kmadıfından bir ay içinde pazarlık uıulile aatın alınacaktır. 

17 lltiacl Tepia 1941 

Selimiye 61 inci Tümen Koml!tanlığından ; 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve şıırtnamesi dahilinde 1000 ton 

tel balyalı kuru ot Selimiyede Harem veya Kavak iskelelerine teslim 
şa rtıle pazarlıkla satın alıııacaktır. Teminatı 8250 lira olup pazarlığı 
2 i.11. 9-U Pazartesi günü saat 11 de Selimi yede Komisyonda yapıla· 
caktır . 

MuhammM b•<ieli 2 ~0') lira kati teminatı 360 liradır. 
Şartnamesi komısyonumuzda mevcuttur. 

ihalesi 24.11 .941 tarih ve Pazartesi günü aaat 15 ae Samsunda 
komisyonumuzun bulunduğo mahalde yapılacaktır. 

1ııteklilerin mezkar gün ve saat lS e kadar kat'i teminat makbuz
larile komısyonumazda bulunmaları. 

Topk pı Maltepe A kerl Saten Alma koml•yonunan 

Pazaılık suretile 2 birlik için 16 ton sade yağı alınacaktır. 
İhalesi 19.11.941 çarşamba günü saat 14 dedir. 
lsteklileı in teminatlarıle beraber mezkur gUn ve saatte Malt•pe

dc satınalma komisyonuna müracaatları. 
.. 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SAYFADA} 

Selimiye 61 inci Tümen Komutanlığından : 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve şartnamesi dahilinde 700 ton 

tel balyalı samın Selimiye civarındaki iskelelerden gÖRterilecelc ma
halle teslim şartile ve pazarlıkla satın alıanacakıır. Teminatı 4462 lira 
olup pazıırlığı 24.11.941 Pazartesi günü sııat 15 te Selimiyede Komis
yonda yapılacaktır. 

cwv m - ?S 

İstanbul Jandarma Satmalma Komisyonu Başkanlığından: 
l. - Jandarma ibitiyacı için unu jandarmaca temi o olunmak ve Ma· 

yıs/941 gayeıine kadar her günkü ihtiyaca göre pişirilmesile nakil 
işi müteahhide :ıid olmak: üzere c2728l)0> kilo ekmek 28.11.941 cuma 
günü saat on beşde· Taksım-Ayazpaşada Jandarma Müfettişlik bina· 
sında bulunan lstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonunda kapalı 
zarf eksiltmesile taahhüde bağlanacaktır. 

2.- Beher ,kilosunun muhammen bedeli iki kuruş elli santim ve 
ilk temıuat miktarı cSll • lira c::>O> kuruştur . 

3. - Şart kii~ıdı komisyonumuzda göriılebilecefi gibi para"m: dahi 
alınabilir. 

4.- İsteklilerin 1 tanbul Levazım Amirliği muhasebeciliği vezne· 
sine yatıracakları ıltt teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu 

ve şart kağıdında yazılı sair belieleri havi teklıf zarflanoı eksiltme 
saatındeu bir ııııat evveline kadar komisyonumuzda bulundurmaları. 

(989b) 2-4 

~, ------------, 
ınhısarlar . üdürlüğünden : .. 

1.- Fiyat farkı wüteahhid'e aid olıoak üzere oümunesi ıuycibiace 
c20• adet l. S. F. 21 zincir pazarlıkla alınacaktır. 

il.- Pazarlık 2).X.941 salı günü saat 9,40 da Kabataıta Le\•.ı· 
:zım Şubesind~ m üteşe kkıl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili.- Nümune ~~r gün adı geçen Şübede görülebilir. (9.911) 3-4 

* * * 
• 50 Kg . yağlı aleminyum boya 

50 c toz boya c kanarya sarısı 

80 < c • toprak rengi 
200 ııdet pencere camı 54X95 
50 < < 48X104 

200 Kg. ıülyen boya 
35 c siyah boya 

200 c bezir yağı 
100 sikatif 
100 • reberoit muşamba macunu 
200 metre katranlı muşamba 
20 tabaka siyah saç 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı 12 kalem malzeme pazarlık· 
la satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 25.11.941 salı günü saat 10.30 da Kabltaşta Leva
zım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonda yapılacaktır. 

3 - Her kalem için de ay'1 teklif kabul edilir. (9865) 3-4 

Selimiye 61 inci Tümen Komutanlığından : 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve şartnamesi dahilinde 300 ton 

kuru ot, 250 ton Saman ve 500 ton odun Anadoiu yakasında Malte· 
pe Atış Mektebine teslim şartile ve ayrı ayrı pıazarhkla satın alına· 

. cakhr. Otun teminatı 247.S lıra, samanın 1687 lira 50 lturuı ve odu· 
nun 1305 liradır. 

2 - f'azarlığı 24.11.941 Pazartesi günü 111at 14 te Selimiyede 
Komisyonda yapılacaktır. 

lmtiya:ı Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: lSMAlL GlRlT 

• 



• 

SIXIEME ANNEE No. 1'60 

·--------· ABONNEMENT 

Vllle et Provinc• 
3 mola Ptra. 450 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etraorer : 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs 6 

LUNDI 

QUOTIDll!N Dl!S ADJUDIC:ATIONS 

MUNilfASA GlZET 

A 

114' J7 Nove••re f 

---------------· ADMINISTRAT10N 

Galata, Eski Gümrük Cad. 

No. 52 

Til6phone: 49442 

Pour la Pablicito ı'adreHer 
l l' Admiolıtratloo 

Journal Profasslonnel des Fournisseurs at des Entrepreneur ' ı l'Etat Botte Poatale No. 1261 

Tableau 

Oblet de l'adjudlcatlon 

Synoptlque das 

Modo 
d'adjudicat. 

' 

Adjudications 9uvertes Aujourd'hui 

Prb: 
ostimatif 

Caution. 
provisoiro 

Lieuı d'adjudication et du 
Cahier de~ Charıe' 

__ , ______________ _ 

r (0Ç0NC0 SA YF AD ~N DEVAMJ 

' ~ J Kaatamonu B~lge Sanat Okulu Dlrektör1Ulil11 

Jourı Heur&s Fiatı Bedeli 01
0 7,5 lt"" 

1 
.. j • .ıı 

Cin5i Mikdan K. Lira Kr. Lir• "· .,,, 
-~-- _,,.. · I ~:~:~;k~- --;:;:---.,:·· ı!~ - ::~~: - -~~~dl Adjudications au Rabais· 

Con•tructions-Reparatlon· Tr av. 
Rep. bitisse Konak ionvernemeotal 
Coastr. bitiıe centrale automatique 
Posa pierres cas\ees et trav. eylindraıe sur 

Hac:ettepe 

Publlca·Mat6rlel de Conatruction·Cartographle 
Publique 4373 01 327 98 Dir. 'Frav. Pub. Urfa 
Pli cach. 25296 83 1897 27 Dir. P. T. T. Kocaeli 

routea Gre i ıre 2868 - 215 10 Municip. Anltara 

24-11-41 
2-12·41 

21-11·41 

f 15 gün müddetle açık eksiltmete kon alan ve istekli çıkıll' ~ 
çio 10 rün temdit edilen, miktar ve nevileri a~ağıda yaıılı ~o 94 

11 b\l müddet zarfında da talip zuhur etmediğinden 26 birioci tef''.,. 
!~ ;;; tarihinden itibaren bir ay müddetle ve pazarlıkla teminine 1'~, 

rilmiştir. Taliplerin her gün melctep aıüdürlü~üne bıış vurısaal 

Prodult• Chlmlques et Pharmaceutlque•·lnatrument• Sanltalres-Fournlture pour Hopltaux 
Cachetı: 2 sortes Publique 211 50 Com. Ach. Min. Def. Nat Ank. 3-12-~l 

3-12-41 

1 
olunur. 

ıı------

15 - l 
t 

Huile de foie de Morue: 50 t. Pli cach. ~2500 - 3875 - Adm. Gen. Clı. F~r Etat Ank. 
• Bur. E.xp. H. paşa 

Sel ammoniac comprimc: 500 le. Publique 550 - 41 25 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. paıa 2-12-41 
3-12-41 

14 30 1 

MÜZAYEDELER 
Appareils de donche lavement: 250 p.-ıavon mak· Pli cacb. 470 25 C. A. Min. Dd. Nat. D~p.Aviat. Aıık. 11 -

dogal: 500 k. 

lhbl ı len.ent • Chauaaurea - Tlaaua - Culr• 
Eacarpins 

Coofection habits ; 50 complets 
Habita en peau pr. aurvcl 
Cair: 10 t. 

Publique 

" 
Gro i ıre 

• 
Confectioo uniformes: 1613 complets·paletot en u- Pli cach. 

tOO -

115 -
34000 -

le k. 4 75 
30287 -

oiforme; 994 p. 
iscıarpinı: 7 l paires 

' 
PubHque 994 -

67 50 Oir. Ecole Sp,cialitteı pr. Macahiaes 24-11-41 15 30 
Aıriooles Ank. 

54 50 Dir. Ecole Veterinaire lst, 3-12-41 14 30 
6450 - C.A.Miniıt. Def. Nat. Dep. Aviat Ank. 3-12-41 11 -
7125 - Com. Ach. Milit. Diyarbakır 18-11-41 15 -

1 ire Exploit.Cb. Fer Etat H.paşa 3-12-41 15 -

74 55 Dir. E.cole Normale Sivas 21-11-41 14 -

Ameublamont pour Habltatlon et Bureaux-Taplsaerle ete. 

Armeire: 5 p. Publique la p. 82 88 

Bola de Conatructlon. Planches, Charpente 

Tronc de uoyer: 3GOO m3 (cah. eh. 10 L.) 
Planches et madr iers rn sapin r ıineux 

id en orme: 20 p. 

Gre İl ire lem3 54 -
400 p. Gre a ıre 29600 -

Boiı de construction: 35.) m3 Gre i ırC: 2485 -

lııı q ut · (t&ıt.<n u .t · D6chargement 
Trav. chargemcnt et decbarıement charbon: 15000 t. Pli cacb. 3000 -

9300 -
6000 -

f 

• 
> 

" 

• 
> 

" 

> 

> 

> 
> 

> 

800 t. 
7000 t. 

Com b11atlble - Cerburant - Hull•• 
Sois d'orme; 105 t. 
Bois: 678680 k. 
Cllarbon de bolı: 21078 k. 
Motorine: 250·300 t. 

Dlvers 

Maehime pr. extinction d 'enc•ndie: 12 p. 
Gobelet en euivre: 2000 p.·pa11oir: 300 p.·iraude 

cuillen: 300 p.-tasae avec manche: . 300 p.-chan· 
droo: 4CO p.-gamelles: 10-000 p.·rrınd cbaudroo: 
:.lOO p. 

Articlu pr loitı, porte et fenetres 
Fluter: 2300 p. 
Cuir: 100 k. clous en cuivre: 10 k. 
Fil en coton pr cbauasettea 
Filet de peche a la ligne 1419 k. 600 rr. 
Fil en laine pr cbausıettea: 12 t: 

Objeta en metal 
Cofre·fort en fer: 12 p. 

Provlelons 

Viande de boeuf: 14 lota. 

Viande de boeuf; 24986 k. · 
Beurre: 21 t. 
Cuiason pain 
Poiı·chicbe: ıooo t. 

• 50 t. 
Beurre: 8 t. (aj} 

> 30 t. 
Raiıin ıec: 400 t. 

> No. 9: 79 t. 

> 

, 
> 

> 

Gre a ırre 
Pli cacb. 
Publique 
Gre a rre 

Pli caoh. 
> 

Publique 
Gre a 2re 

> 

.. 
• 
> 

> 

Gre a rre 

21000 -
1120 -
980 -

11876 90 
1475 46 

76ö50 -

5100 -

2337 50 
2016 -

9900 -
8788 68 

le k. 340 
9430 -

Gre a ıre le k O 50 

Publique 
Gre a ıre le k 1 75 
Gre a 2re 
Pli cach. 

Gre a rre le k. o 22 
" le k. 1 75 
• le k. 1 7S 
> le k. O ~1 
• 4917 -

Adjudications a la Surenchire ---..: 
Gre a rrc 

44 41 C. A. Minist. Def. Nat. Depart. 4·1:l-41 11 -
Aviat. Ank. 

18700 - C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 
2220 - Dir. Fab. Arınes İzmir 

22-11-41 11 -
3·12·41 H -

372. 7'j Com. Ach. Min. Def. Nat. Depart 20·11·41 10 30 
Aviat Ank. 

225 - 3 eme Expleit: Ch. Fer E.tat Balıkeair 
697 50 > 

3-12-41 
3-12-41 
3-12-41 
3-12-41 
3-12-41 
3-12-41 

16 -
16 ....::. 

450 - " 

84 -
73 50 

" 
• 
• 

354 37 C. A. lntend. Milit. Topbane 
891 - C. A. Surv. Douan. İzmir 
111 -

5092 50 Municipalite .Ankara 

21· 11-41 
1-12-41 
1-12-41 

21-11-·ll 

16 -
16 -
16 -
16 -

14 -
15 -
16 ..! 
10 30 

382 50 lire Exploil Chemins de fer Elatl l.paııı 3-12-41 J 5 30 
5525 - C. A. Milit. i l'Ecole dtss Officiers :l-12-41 11 -

de Reserve a Harbiy~ 

3~0 63 Com. Acb. Mio. 9ef. Nat. Anlı:. 
202 25 • 

Com. Ach. lntend Milit. Ank. 
1485 - C. A. lntend. Marit. Kasımpaşa 
13!8 30 Com, Ach. lntent Milit. Tophane 
3060 -

Com. Aclı. Universitc lst. 
- - C. A. Min. blef. Nat. Ank. 

-

1-12-11 15 -
21-11-41 15 30 
ı 7-11-41 ıs -
21-11-41 14 -
19-11-41 15 30 
20-11-41 15 30 
20-11-41 15 -
21-11-41 ıs -

C. A . Milit. 1 l' Ecole des Officiers 20-11-41 14 .....:. 
de R6aer\fe .i Harbiye 

-- • 
1-12-41 10 -

19-11-41 ıs -
387 75 Com.Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Aok. ~5-11-41 14 -

11750 - Coaı. Ach. Milit. a l'E.cole dcs Off. 5-12- 41 11 -
de Reserve İl Harbiye 

> 

> 

• 
> 

747 - Com. Acb. Milit. Çanak. 

Vilayet Ankara 

21-11-41 14 -
20-11-41 11 -
21-11-41 11 - : 
21-11-41 10 _ ı 
25-11-41 15 - i 

Devlet Orman ltletme•i Karabllk Revit 
Amlrllllnden : 

Büyükdüz bölıeıi emvalinden olup Kokurdan 9ay1 
larında mevcut 706 adedede muadil 721,909 aıelr• mikiP 
tomruğu açık arttırma sureti le satışa çıkarılmıştır. I 

Tomrukların kabukları soyulmuş ve hacim orta kutur üı:•' 
be1aplanmışhr. 

Tomrukların beher metre aıikabına 14 lira 50 kuruş ıııııb 
bedel takdir edıloıiştir. • Iİ 

Tomrukların satışına aid şartname Aokara Orma• UmulJI f,( ti 
ğil, lstanbul ve Zonıuldak Orman Çevirıe Müdürlüklerile ı' 
lJevlet Orman lşı~tmesi Revir Amirlığ'inde röriilebilir. 

lateklılerın u Q 1,':> nisbetinde munkkat teminat akçeSile 
26.11 .941 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de de ;il 
Devlet Orman lşletmesı Revir · AmirJiği riyatesinde te,1ekki1l 
komisyona muracaatları. 

Isparta Orman MUdUrlUIUnden 

Cin•İ: Katran enkaz odunu 
Mikdar1: 600 kental 

lsparta vilayetinin Uluborlu kazası dahilinde hudutları ııartnadl'd~ 
Kap deresi devlet ormanından numaralanmış öOO kental 111o•d

1 
• 

ran enkaz odununun bedeli üç takıitte ödenmek sekix •1 içil 
çıkarılmak üı:ere 4.11.941 taıioden itibaren 1:) tıün müddei 

1 

arttırmaya konulmuştur. 

Artırma 19.11.941 tarihine müsadıf ~arşı&mba 2iinü saat 
tada yapılacaktır. 

.BeHer kentalin muhammen bedeli 20 lturuştur. 

Muvakkat teminat 9 liradır. "' 

- "' Şartname ve mukavele proje leri l'.'lparh orman mıidiirlilfilll 
rülebilir. 1 

istekliler ticaret odası vesikaları le bırlikte (bu vesika 1'ö11il cici" 
istenmez) belli edilen füo ve saatte ihale komisyonuııa ınnr• 
ilan olunur. 

Edirne GUmrUk MUdi.irlUQUnden 

Müfredatı gümrükte ve belediye ~ lin yerinde asıl ı illnl•rııcllllll' 
terilmış olao muhtelif eua l7.H.941 tarihinden itibaren bet f llİ' 
at 14 de. gümrük ınüdürlüğ'ünde açık arttırma ı le ıatılacıkl1'' 
olunur. 

't l 
Kastamonu Orman Çevirge MUdUrlUiUnd•" : il\ 

KasbmOou viliyoHnin loobol• kau" dahilinde huduıl•''./~'. ~ 
mede yazılı liakacak ve Meşeli<iüz ormanlarında yapılan ket• .1; ' 
ları mucibince tesbit edileo 312 ınJ. 773 03. gayri mamul ~ıjtf 't 
gacı bir seae içerisinde çıkarılmak üzere 4. ll.941 tarihindeı> 1 'll~ı 
15 gün müddetle arttırmaya konulmuş tur. 

1
5 ~ 

Arttırma 20.11.941 tarıhiae müuJıf per~embe günil sa•t 

Kastamonu orman çevirge müdürlüğ'üode yapılacaktır. 

Beher metre mikap meşenin muhammen bedeli 685 kuruttııf• 
Muvaklcat teminat akçası 160 lira 69 kuruttur. J• 
Şartaame ve mukavele projesinini rörmek iıtiyenler Ank•' ıo 

man umum müdürlüğüne, Kastamonu<la orman ç~virıe ıaııdttf 
miiracaat edebiliı:Jer . "' 

İsteklilerin ticaret odası veaika~ile birlikte belli edilen ı110 
Poeux camelotea de motocycletteı 
f'olll&io: 2 titH Corrı. Acl). Milit. Arnavutköy 

24-11-41 15 
18-ll··H 15 J att• ittal• komİıyGDUD& JDÜracaatları ilin olunur. 


