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GAZETESİ 

r 

10 !lrlocrllıılih t9Cl 

~ 

REKOR! .. ~ 
-7.eytinya4lanıııo hallal7etluln 
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İ K RAM i YE VERillR 

Adrese dikkat ı !etanbal 
>Tataa ffmrtlk Kemerli aokak 

21 Ne. Tel ı H11'7 

NAZiF ÖZARCA 

lr 

Umum Tücc a rların v e M ü t e a h h ·i tf'I e r· i n mesleklOrganıdır. 

EKONOMiK HABERLER 

T ııdik e~ilmek üzere 

Meclise gelen yeni ticaret 
anlaşmaları 

An karadan bildirili yor: 
9 Birinciteırinde Almanya ile 

'ttedilen ticari mübadelelerin ve 
ltcfiyelerin tanzimine dair anlat· 
llı~lar tnsdik edilmek üzere Bü
l'\ik Millet Meclisine verilmi'}tir. 

31 Mart 1943 tarihine kadar 
'-ııtebe.r bulunan bu anlaşmalara 
~ltuan vereoe(imiz 96 milyon 
liralık malın 55 milyou lirası ile 
~lınanyadan barb malzemeıi, 41 
'-ilyon lirası ile cer vasıtaları, 
llıakineler .,,.~ aaire r~tirtileceldir. 

-Urıoııt Bürosuna verilecek 
mallar 

ithalat ve ihraca• biı lik.leri
~İıı bütün memleket piyasa ibti-
11tıı kar.ıılamak için için 
''çla ith11lit mallarının 
'- ?~ ini yeni teşekkül eden 
'lracaat birosuna verilmesi yo
-llda piyasaya yapıla• tamim 
•terine her itbalit taciri ellerin· 
Ctki malları birer beyanname ile 

~nraoaat bürosuna, bildirmeğe 
"4 lamıılardır. 

iu ıtokların miktarı umumiyet· 
' ~elt az gösterilmekte ve ltazı 
lb•litçılar ellerinde stok bulua· 
'•dıtıaı hemen laildirmekted.irler. 
1oku olanlar bunlarm yüzde Z5 

lııı büronun emrine amade tut

~ktadu lar. Bundau sonra yapı· 
~·it ithalatın da rümrük itbalit 
hı:ınamelerindeki rakamlar ü

~tindeu yüa:de 2.S i hemen mi· 
"-•t b roıu emrine ayrılacak· 
,r. Şimdiye kadar slok gisler· 

'~ Yeya ıtoku olmadıtıoı bildir
~· olan tacirlerin stokları ayrıca 

kik olunarak bilciirilen mikta· 

~ hakikate unua olop olmadıR-ı 
'ıtırılacakl ır. 

Biri iği kurulu yar lıcaret 
-..ıun bUyUk bir to,.ıanb 

yapllatıak 

l\.urulma11 kararlaştırılan büyük 
~•taret Birliti hazırlıkları devam 
l llıektedir. Alikadar tııcirlerin 
~:~diti malimata ıröre bugün bu 
~at ile şehrimizde umumi bir 
"""tllanıı yapılacaktır. 
. 't Oplaııhda Birli tin ırayesi ta
tl~re aulatılacak ve tasarlanan 

4 t'ınnaıne okunacaktır. Söylen· 
••t· ~1 •ııe göre Ticaret Müdürlüğüne, 
~ ltıanya ile iı yapmak isteyen 
llirll'r girmek istemektedirler. 

"auı:ıuo ,rbebi de Birliğin bil
t,'•a spekUl&tör, ikinci ve üçün• 

'"-•lltr le ıoica4eleyi ıaye bilmit 
~ . •ı1dır. Ticaret Birlfti, tacir
\:; t .. sanüde sevkeden bir te~ek
)' olacak, ıayri meıru kazancın 
~ ~urgunun önüne geçmefe ça-
'c•ktır. 

~ftİYat Mürakabe Komiıyonu, 
~i Ulad toplantılarından !tiri· 

~· l'apmau lbımdı. Likin, ko

~~on ekseriyet elmıdığı için 
ll••amııtır. 

Türk Rumen tioareti 
MUIEakereler yakında 

mUabet şeklide 

netlcelenecek 
Bir müddettenberi Ankarada 

devam eden yeni bir Türk • Ru
men Ticaret Muahedesi müzak.e· 

relerinin yakında anlaşma ile bi· 
teceği haber verilmektedir. 

Yeoi aolaıma ile iki memleke
tin karşılıklı hangi malları müba
dele ~decekleri tesbit edilmekte
dir. Bu arada Rumanyadan mom· 
leketimize retirilmesi mutad bu
lunan mayii malırukun ne süretle 
getirileceti ae bahis mevzuu ol
maktadır. 

Evlere un tevziatı 

Vekllet bu işi yeni bir 
farmüle baQlıyor 

Son un kararnamesine göre, 
nlere verilmesi lizım relen 
haftada 91 çuvahn tevı:iatınıia 

buı aksakhlar olduğ11 Ticaret 

Vekaletine aildirilmiştir. Vekalet 
un teva:iatını k.ati surette bir for
müle bağlamak için aliltadarlarla 
temaalar yapmıştır, Vali, Anka· 
raaa bulunduğu sıralarda bu mik
tarın arttırılmasına lüzum hasıl 

elduioou bildirmiştir. Ôğıeoditi· 
mir:e gire Vekillet un miktarını 
hem arttıracak, heıo de unuo 
belli başlı bakkallar tarafından 
claimi bir kontrol altında tevzia
tıoı tesbit edecektir. Bu kararla
rın bir iki güne kadar Vekilele 
ve Ofise bildirileceg-i bekleumek

tedir. 

Tasarruf ~aftısı 

cuma günü Başvekilin bir 
nutku ile açılacak 

12' nci Yerli Mallar Haftas\ bu 
Cuma ııünü Baıvekilin bir nutltu 
ile açılacaklır. Bu münasebetle 
mekteplerde, Halkevleriode, Haf
tanın ehemmiyeti ve r•yeleri et
rafında konferanslar verilecektir. 

Taksilere Benrin tevzi 

usulü ~eQif ti 
Taksilere ve otobüslere veril

mekte olan benzin için yeni bir 
usul tatbikine bailanmıştır. Karne 
usulü yerine ikame edilen fiş u· 
sulüne göre benz.in teva:iatı 

yapılmıştır. Fışleri şoferler cemi-

. yeti vermekt~dir. 
Her gün takıilere 7, kamyon· 

lara iıe 16 litre beu:ı:in verilecek· 
tir. 

Şeker istihsali arttırılacak 
Bu seneki ekim vaziyetimizin 

geçen seneye nazaran iyi olduğu 
gibi, ilkbahar yeriyatı için de 
hazırlıklar tamamlanmaktadır. 

Bu arada şeker istihsalini 
arttırmak. için parıaar ekim saha
ları geniıtttilmekle ve yeni ted· 
birler alınmaktadır. lu cümleden 
olarak Almanyaya mühim ml~

tarda pancar tohumu ıipariı e· 
dilmiıtir. Banlar yola çıkarılmıı· 
tır. 

Ank. Ln. SAK 
K. ot 1957 

Ank. Vakıflar Müd.: 
Belvü palas otelinio kalorifer teaieatı 1971 

Belediye Sular İdareai: 
Muhtelif elelctrilc malzemesi 1979 
Bolayır Ask. SAK 

Patates, kuru iiıüm, k. sotan ve ma· 
karna 1979 

Bolu Orman Çevirge Müd.: 
Kayın atacı 1976 

Çanak. Beled.: 
Parke kaldırım ferşiyatı 1 980 

Umumi heli İnf. 1980 

O. O. Yolları Afyon: 
Elbiae, palto ve kuket 1968 

Devlet Konservatuarı Miid.: 

Okul ltiııa11 tamiri 1972 

Eleşkirt Malmiid.: 
Hükumet biaaai ikmali iaş, 1964 

Gelibolu Ask. SAK 
Odun kesilmesi ] 97S 

Gümrük Mulaafaza Gen, Komut.: 
Saaialcı elltiaui ve kaptan kaputu 1979 

Harbiyede Yedek Subay Oku· 
lunda Aık. SAK 

Sadeyıtı 1981 
Kırmm biber 1981 
Sadtıyıtı lt68 

lst. Nafıa Müd. 

Jıt. Giimriik Batmü.I. tıru tamiri 19'7 

Taksim liteıi taırıiri 1967 

lıt. A•k. Fabrikalar SAK 
Mulıulif aebıe 1977 

lst. Belediyesi: 
Akümulitör plakuı 1969 
Elbiae v~ töför ıömleti l 969 
Mu,ambı ve liatilı: çiıı:me 1969 
Kıtab tabı ve ciltleııme.i 1969 

lzmir Gümrük Muhafaza Alayı 
SAK 

Qd.,n ve kömür 1979 
Kırıkkale Ask. Fabrikalar Grup 

Müd.: 
Sıtır eti 1981 

Lüleburgaz Ask. SAK 
Bal yeli kuru ot 1972 

M. M. Vekaleti: 
Se.lya lı::olu 1981 
Mahmuı 1970 

P. T. T. U. Müd.: 
Veatiyer mıh. yapı. lamltri 1971 

Samsun Aak. SAK 
Sam9un kı,luıııda erat ıçin yapt. lıel i

ların yalaıı malıemeıi 198' 
Selimiye Ask. SAK 

Soba, l.oru ve dirMk 1981 

Toprt'apı Maltepeıi Aık. SAK 
Samaıı ve k. ot 1975 
Madeni ıelta 1975 

Yesilköy Büyük Halkalı Ask. 
SAK 

Odua 19il 

iktisadi Haberler 
Ecnebi mımleketl11re a t 

ltelran ihracat rejimi 

Gümrük Ta-
rifesi Ne. 

59! 
Ex 605 

610 
Ex 627 

626 

629 

630 
'31 
632 
633 

634 
635 
636 
637 
638 

E.x 639 

641 

' 660 

,61 
662 
679 ır 
680 b 
683 
686 b 
686 g 
689 Ex c 
689 e 
692 b 
b94 a 

694 it 

EMTEA 

Kırık cam 
Kuru çam kozıılak
lan (aç1lmı1) 
Kürek 

Kaıuış, su:, ve pal~ 
ma yaprakları 
Kamıştan maaıat 
möble vesaire 
Kamış ve emııali 

maddelerden mamul 
zikre dilmeyen sair 
eıya 

Hasır 

Mt11r ııapı 

püskülü 
Fırça imiline mah· 
kökler 
Amber 
Fil di4i 

Mnca.ı 

İnci iıtridyesi 
Ekay 
Bahri hayvanat ka· 
buldarı 

Ambroinı ve em
sali maddelor 
Likör ve ıtriyat 
için elerler 
Sun'i kokular 
lrtiyat 

Oksid dö merkür 
Karbonat dö bari um 
Bikarbonad dö ıud 
Barium klorürü 

Civa > 

Barium nitratı 

Civa nitratı 
Sülfat dô barium 
Batim sillfürü 

Cin ıülflrtl 

694 bis 
711 e 

. 114 a 
Fx 716 

7'!1 
727 

i30 

731 

733 

734 

Litopon 
Zikredilmeyen sair 
civa tur:lan 
Tahta kibrit 
Kttru defne 
lodeform 
Zikredilmeyen asr• 

tat voyı pirolirnite 
Metil, etil metilen 
vo emsali bromür· 
ler 
Metil, etil, fe mo· 
tilen iodür'leri ve 
sair r:ikredilmeyen 
iodürü muhtevi her 
nevi llZvi mad
deler. 

Metil, etil, metilen 
ve emaıali klorürler 
Zikredilmeyen lac
tat'lar 
Zikredilmeyen ok-
1alatlar 

735 Zikredilmeyen sali· 
silat ve benzoat'Jar 

158 Resorcina 
770 Meyan kökü 
773 Manna 
774 Mannite 

777 a Tıltbi nebatat ye atpar· 
çalan (yerli, zikre
dilmeyen, valerien 
hariç} 

778 b,c,d, Portakal, limeo, u· 

779 
780 

780 lais 

sareıi vs. meyan 
balı 

Madeni su tuzları 
Seotetik tıbbi muı1• 
tahzarat (alkaloici
ler hariç) 
Arseno-benzolik su· 
n'i tıbbi milıtahzarat 

(DEVAMI VAR) 

MU NA KASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafia işleri-Malzeme-Harita 

Kastamonu Nafıa MUdUrlUIUnden : 

15.12.941 tarih pazartesi güoü saat 15 de Kaıtamonud• Nafıa 
dairesinde müteşekkil Nafıa eksiltme komisyonu tarafından 1000 lira 
Jc .. şif bedelli Kartı HükO.ınet konağı ikmali inıaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Mukavele, ek•ilt me Bayındırlık işleri genel 1artnameıi hususi ve 
fenni şartnameler Proje keşif bülasası vahidi fiyat listesi, ve yapı it· 
leri umumi ve fenni şartnamesi buna müteferri direr evrak Kastamo
nu Nafıa Müdürlü2'ü ve kartı Malıaüdürlüğünde görülecektir. 

· Muvakkat teminat 7.S liradır. 

lsteklilerin Ticaret odan vesikaları ve teminat •ektuplarile bir· 
likte 15.12.941 pazartesi günü saat 15 de Nahı ciaireıiade mlte~k
kil komisyona gelmeleri ilin olunur. 

Askeri Fabrikalar Umu"' Mi.ldUrlUIU Merke• 
Satınelme Komisyonundan : 

Küçük Yor:rat'ta yaptırılacak tamirat 

Keşif bedeli 2445 lira olan yııkaruia yar:ılı tamirat askeri fabri· 
kalar umum miidürlüğii merkez satın alma komisyonunca !4.1J.f41 
tarıhiode çarşamba ıünü saat 14 te a91k ek.ailtme ilo ihale edilecek· 
tir. Muvakkat temiaat li3 lira 37,5 kıırUflur. Şartaame lJ kllf'ııft•r. 

Konya Nafıa MUdUrıUiUnden: 

Konya • Mezbaha Karapınar yalunun ielıir dabili iultu ielia 
camiinden mezbahaya ao2ru giden kısmına muklazi Dere, Tatla ve 
Akçeşme köyleri civarındaki ocaklardan ihraç ve ukledilecek taıa 
ait umumi keşfi 74o0 lira 47 kuruş olan evvelce aktec:füaiı ye feı'9 
edilmiş olmasından bu iş yeniden 15 rnn ml4detle ve lı:apah zarf 
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Muvakkat teminat 559 lira 54 kuruıtur. 

Eksiltme 12.12.941 tarilıiııe tesadüf eden Cuma pıai Hat ti d• 
Nafıa Müdürlü~il odasınuıı. ırıüteş ekkıi Komisyon tar alından yapıla· 
caktır. 

Bu İfe ait ke4ifaa•e, ,artoame ve ıair evrak Nafia M14trliflule 
ta er rin gi>riilebilir. 

Taliplerin Tıcaret Odan vesikasiyle ebliyel veaika11aı aa 2Ut 
sayılı kanununun tarifatıaa göre bazırlayarak mazrufeo ilaale aaatindea 
bir sa.at eyyeline kadar Nafia Miidürlüiine teslia · etmelori ilim 
olunur. 

lllçJar, Klinik ve lspen9iyart aıat, Hastehane Lvr. 

D. Demlrrolları ltletme U. Nı.UdUrlUIUndenı 
Muhammen beaeli ..))00 lıra olan muhtelif oumaralarcıılı ~()Qt •lc.t41 

eczan~ kaşesı L3.1'2.1941 Salı ıunü saat 14 le Hırtlarpaıada Qar 
binası dahilindeki Komiııyon tarafından paurlıkla aatıa alıaacalr.tır. 

Bu işe girmtlt istiyenlerin ) 25 liralık kati teminat ve ltaouHıa 

tayiD etliği vesaikle birlikte pazarlık fÜnii saatine kadar Komiıf9na 
müracaatları lizııodır. 

811 İfe ait şartnameler Komisyondan parasu: olarak datıtılaaktaciu. 

lstanbul Sıhhi MUeaaeseler Arttırma ve Eksiltme 
KomltJyonundan : 

Bakırköy Emrazi Akliye ve Asabiye hutaneıi için 400() aıetre 
gaz idrofil açık eksiltmeye konulınuıtur . 

Eksiltme 24.12.9.ıl Çarşamba günü saat 15 de Catalofluatla 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdüılüfü binaaında toplanan Kemiı
yonda yapılacaktır. 

Muhammen fiyat beher metre gaz idrofil için 22,5 kunııtur. 
Mu ... aklı:at teminat 61 lira 50 kurıaştar. 
istekliler şartnamesini çalııma ıünlerinde Komisyoı:ıda rireltilirler. 
İstekliler 1941 yılı Ticaret Odasa vesi~aaiy le 24~0 urılı kanun.ıa 

yazılı vesikalar ile bu İi• yot•r m&&vak.kat temiut maklt1111 HJ• 
banka mektubu ile birlikte belli rtin ve saatte Ko111is1QD• r.t111eleri. 

latanbul Lv. lmlrllll Satmelma Kemlayenumılen : 
Beher kilosuna 19 lira tahmin edilen 500 kilo salipirin sinonim 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16.ıı.941 salı günü saat 14 tle Tep
banede Lv. amirl iğ'İ ıalınalma komisyonunda yapılacaktır. ilk temi· 
oatı 712 lira 50 kuru.ıtur. Taliplerin belli vakitte komiıyoua r•l· 
meleri. 

,. •.250 kilo Chleroform~ pure '200 kilo Clllaroferme aarkes alınHak· 
hr. Paaarlıkla eksillmeleri 17,12.941 çarıamba rtnl satınalmcı 11 .. 
misyonunda yapılaoaktır. Hepıinln tahmin bedıli ~600 lira il~ leai• 
oıh 195 liradır. 

1 _ _ ,_ ... """''.,mı-~li r"iuru,.-.:aiilUıkhr. 
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Sarfa 2 MUNAKAM M.llTESI 

Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Claal ŞekJi 

AJ MUnakasalar 
la .. •t. Tamirat, N•fıa lflerl, Mtllzeme, Harlt• 

Harp okulu hast. yap. tadilat iıi (tart 47 kr.) paz. 
Antakya belediyeıioio itfaiye ve depolar binHtnın aç. ekı. 

kapı ,oocore ve ıınsı işleri 
Heli inı.ı ~ acl. • 
lıt. jaadarma Mrk. bolilk komut. bany• dairesi yap. aç. elu. 

· Kakırt6y ~ oQ okul biaa11 tamiri 
• ' 4 • • 

l•Jotl• U ol ekal itinası tamiri 
04a taairl 

paz. 

.• 
• .. 

Mubam. bed. 

9498 42 
5574 75 

2879 04 
1070 98 

94 90 
95 10 

197 57 
250 -

aıektrlk Havagazı-Kalorlter 

Otouıobil akimillltö •I: 150 ad. 
(T••l•ab ve M11lze:nesl) 

pu. 5400 -
Harp akademeıi ve yedek subay okulu binalarıada 

yap. zil tertibatı 
, 2806 -

Gareba hast. yap. kalorifer teıisatı 
Kurşun kaplı bakır irtibat Jameleri akdmülitör için 

2000 ad. 

aç. eks. 

Elektromotörlfl terna teı:ıihı: 4 ad. paz. 

Men•ucat, Elblae, Kundura Çamatır. " · •· 
iahkçı muşambası: 30 ad. pu. 

Mobllya, bUro ve ev •tr•••· MutambaHahv ••. 
Maliye Vek. muhtelif ıerviılerinde yap. Hbit dolap 

Ye kütlphane 

Otretmea kürsüsü: 1 ad. • siyah yan tabtaıı: 1 ad. pu. 
okur den kllrsiJıl ıırası: 18 aG. 

Mahrukat. Benzin, Makine ••ilen 
Otlu: 100 t. (temd) 

"· .. 
Hidrolik fren yatı: 2 t. 
OG.a: 150 t. 

MUtelerrlk 

Fare bofaa aleti 7apt.: 100 aci. 
Tempon rreıör ıaroitürü: 15500 ad. 
Aralta tamirlaane malıı:emesi ile muhtelif •akine ka· 

111ları 
Araba tamirbane 111alzeme1i: 89 kale• 
Tufan marka yaoıın ıöndlrme aleti: SO ad.-A. ve 

8. hpi yedek eeza: 300 ad. 
$evrole etomobil yedek malı:emui: 98 kalem 
Saodık imali7eıi: 75t0 a4'. (temd.) 
Çift atlı nakliye arabaaı: 2101 ad. 
ieazio bidonu: 750 ad. 
Muhtelif ci .. hırdnat •nası vs. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, "·•· 
Salça: 876 k.·lmmm biber: 94 k. patatu: 19 t. 

••tan: ~020 k. (temd.) 
Ztytin J•fı: ~.1 t.· zeytin tlaneıi: 800 k.·sabua: 

2163 k.·tuz: 52&5 k.·toıı: 4ekerı 3984 k.-kuru 
Ü&ÜID ~760 le. 

Muhtelif kur• eruk 
Zeytin yafı, llabun ve ı()fja (tead.) 
Muhtelif ya4 sebze 
Tereyafı, aader•t•~ lıteyaz peynir ve kaşar peyniri 
S.....: ıo t. 
Karı ihllmı 25 t. 
Sıtır eti: 884ı0 k. 
Kanı faaulye: 50 t. 
Patates: 1~2760 k. 
811tciay kırması: 2000 t. 
Kavuma imali: 76 t. 
hp ıaman: SOO t. 
Salça: 6 t.·patatea: ~S t.·balyeli auaan: 150 t.·ıap 

ıamaaı 150 t. 
Kara otı 600 t. 
Sdu: ll t. 
lılercİ•ek: 32 • .C t. 
Sade7atıı 14 t. 
Kua o• ı 80 t. 
J .. aDı 140 t. 
Kara ot: 240 t. 
SadeJafı: 13.5 t. 
Kaplıca: 243 t. 
Samanı 50 t. 
Kuru ot. 
Pruaı 550 t.-lıbaaı: 1!5 t. 
Dilıtlm nya bilyeli samın: lff t. 
Tel balyeli kur• ot: 800 t. 
la•ao: 300 t. 
Bal7eli umanı 700 t. 

.. ıse t. 
Kua ot: 300 t. 
Tel lN17eli ıamaıu 5' t. 
Tel bal7eli kara otı 1000 t. 
Praaa ve lalana 
Patateı 
Kan et 

• > 

Sıtır etiı 90 t. 

(B MUzeyedeler 
Deri .,.. baraak 
Deri •e baraak 

.. . 
Tay ve tlrlk bayvaa 
IY ankadarı 
9ıri ve barsak 

par:. 

" 
• 

kakılı %. 

paı:. 

" 
• 

.. 

kapalı z. 
paz. 

aç. eks. 

kapalı z. 

pa&. 

•t· eh. 

paıı:. 

• 
" 
• 
> 
, 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

•9· eki. 
pu. 

• 
• 
• , 
, 

J 

.. 
• 
• 

paz. 

• .. 

af. art. 
aç. art. 

• 
• 
• , 

1616 25 
2000 -

835 -

30t -

7406 -

·- -

k. 4 80 

beh. 7 -
15825 -

4437 5() 

10492 -

~t6100 -
beli. 70 -

479 -

S50 -
775 50 

1757 50 

12250-
• 

14000 -

39000 -
6840 -

,900() -
k. o 60 

87.f8 -

5600 -
6300 -

16800 -
24030 -
17000 -

2500 -

6600 -

2500 -
!500 -
2~00 -
2SOO -

49500 -

--

Teminat Mtlracaat reri 

1424 76 M. M. Vek. SAK 
418 10 Antalya Belediyesi 

215 92 lat. Belediyesi 
81 - lıt. Mrk. Jandarma Bollk Komut. 
1 13 lıt. Belediyeıi 
7 14 • 

14 82 • 
18 7S • 

810 - M. M. Veklleti Han SAK 
420 90 M. M. Vekaleti SAK 

lat. Üniversitesi SAK 
159 - D. D. Yollan Haydarpııa 

lıt. Bölıe Sanat Okulu 

22 50 lst. Belediyeai 

555 4S Nafia Vekileti Aok. 

Aok. Lvz. SAK 

261 - Selimiye Aılc. SAK 
M. M. Vekaleti SAK 
Ltleburraz 2 No. lu Aık. SAK 

lvel Ziraat Müd. 
1186 88 D.D. Y. 8 ci lıletme İzmir 

M. M. V. SAK. 

()65 63 M. M. V. Hava SAK 

1573 80 • 
300 - Kızılay Cemiyeti U. Mrk. 

21188 - lat. Komutanlıtı SAK Fmthkh 
3875 - • 

35 93 İst . lelediyeıi 

210 50 lıt. Jandarma SAK 

567 75 • 

Anlı:. Polis ltnıtitlsi Mld. 
41 93 lıt. Belediyesi 
58 16 • 

131 81 a 

Ayuafada Aak. SAK 
:l437 50 Bolayır Ask. SAK 

Kırklareli Ask. SAK 
2100 - Çanak. Ask. SAK 

Kırklareli Aık. SAK 
5850 - Erzurum Ask. SAK 
1026 - Bolayır Ask. SAK 
1218 75 Eıltiıelıir Ask. SAK 

Ayuata Aık. SAK 

5850 - lıt. Komut. SAK Fındıklı 
1080 - Marmara Ü11ilb•hri Komut SAK İzmit 
1313 - Mutia Aak. SAK 
3780 - Ayazata Aık. SAK 

lamir Lvr:. SAK 

• 
> 

1276 - İ•mlt Ask. SAK 
Halıcıotlu Ask. SAK 

--
--

2025 -

1062 -
1650 -
371 2S 
&ıso -

, 
Topltapı Mallepesi Ask. SAK 
Selimiye Ask. SAK 

• 
,. 

• 

• , 
• 

Hachmkoy Y a11ıviraA Ask. SAK 

- - > 

i7S - • 
37S - • 

7925 - Çanak. Ask. SAK 

Mersin T.H.K. 
T.H.K. İzmit Şubesi 
T.H.K. Lüleburıaz Şubesi 
Edirnekapı Hayvan Pazarı 
lst. Belediyesi 

- - T.H.K. Gemlik Şubtsi 

Günü Saat• 

12-12-41 15 -
12-12-41 11 -

25-12--tl 14 -
19-1241 14 30 
12·12·41 14 -
12-12-41 14 -
12-12-41 14 -
12-12-41 14 -

13·12·41 11 -
ıı-12-41 ıs -

25 12-41 15 
26-12-41 11 

11-12-41 14 -

12-12-41 14 -

23-12-41 15 -

12-12-41 15 -

16-12-•H 11 -
12·12·41 11 -
12-12-41 15 -

22-12-41 11 -
27-12-41 11 30 
li-1!-41 14 30 

15-12-41 14 -
12-12·41 11 30 

12-12-41 1) -
25-12-41 14 -
15-12-41 15 30 
26-12-41 16 -
12-12-41 14 -

25-12-41 11 -

25·1'.l-41 15 -

11-12-41 
22·12-41 
22-12-41 
22-12-41 
11-12-41 
1'.2·12·4l 
2!-12·41 
12-12-41 
18-11-41 

2-1-42 
12-12-41 
17-12-41 
12·12-41 

16-12-41 
13-12-41 
16-12-41 
19·12-41 
15-12-41 
15-12-41 
15-12-41 
15-12·41 
23-12-41 
19-12-41 
19-12-41 
18-12-41 
16·12-41 
15-12-41 
15-12-41 
14-12-41 
15-12-41 
15-12 .... 1 
16-ll-41 
15-12-41 
11· 12·41 
11·12-41 
11-12-41 
11-12-41 
13-12-41 

15-12-41 
19-12-41 
23-12-41 
17· 12-41 

14 -
14 -
14 -
15 -
16 -
15 -
14 30 
15 -
15 30 
11 -
15 -
15 -

11 -
12 -
12 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
14 30 
15 -
10 -
14 -
11 -
11 -
14 -
10 -
10 -
10 -
15 -
15 -
14 -
14 -
14 -
11 30 

14 -
14 -

12-12-41 14 -
25-12·41 15 _ i 

i 

' 

11 FirirriHr:tl! H~· 

İstanbul Belediyesinden: 
Tahmin B. 

135 00 

73 00 

50 00 

160 00 

4QO QO 

160 QQ 

419 00 

300 00 

Keşif Bed. 
94 90 
,5 10 

197 57 
250 00 

Teminatı 

10 13 

5 48 

3 75 

ıı 00 

30 00 

12 00 

35 93 

22 50 

7 13 
7 14 

14 82 
18 75 

Fatihle Haraççı Kara Mehmet mahal· 
22 lesiain Aptüle°"~lpaşa caddesinde 

numaralı dükkanlı ev ankazının satışı 
Fatihte Kasap Demirhun mahallesi•ln 
Unkapaoı caddesinde 32 No. lu tltıkkiB 
ankazının 1&hfı. 
Fatihle Kasap ~emirhum mahalleıiı:ıin 
Unkapanı caddesinde 28 numaralı o· 
dalı dükkan aokaxının satışı. 

r atihte Haraççı Karıı Mehmet mahal· 
lesinin F eoer, Aptülnelpışa ve köP-

7 rü meydanı sokağında 10-12·14·16-3S·' 
numaralı diltkinlı ev ankıızının aatıı•· 

Fatihte Kasap Dıtmiıbun mahalleıiııiıa 
Unlcapanı fırını soka~ında 1 a uaaralı 
ev anlcazının satışı. 

Fatihte Kasap Demirhum mualJesiııiıa 
Unkapaoı caddesinne 32/'50 numaralı 
odalı düldtin ankazıııın satııı. 

Karaağaç müessesalı içio alınacak ıo uh· 
telif cins hırdevat eşyası vesaire. 
Karaa~aç müessesatı için alınacak 30 
adet balıkçı muşambası. 

Bakırköy 3 acü okul binasının tamiri· 
Bakırköy 4 ncü okul binasının tamiri. 
Beyoflu 13 ncü okul bioasıoın tamiri. 
Maarif MüdürlüA'il uthk müfettişleri 
odasının tamiri 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı itler 
ayrı ayrı pazarlıta kenulmuştur. 

Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Mildürlütü kalemialie 
görülebilir. llaale 12.12.941 cuma ıiinü saat 14 ıie Daimi io· 
cilmende yapılacaktır . 

• Taliplerin ilk temınat makbuz veya melctuplarile ihale ıünil 
muayyen saatte Daimi Encümende buhınmaları. 

.:......~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~-__.,, 

Şartnamoti komisyoaaa ıörülür. Taliplerin !telli nkitte komiıyl" 
na a-elmeri. 

* * * 
Kilo 
250 Aıit saliıilik 
200 Urotropin sinoaim 
200 Banz.onaftol 
50 Helmitol sinonim 

Satın alınacak tır. ihalesi 17.12.941 çarşamba günü saat 14 o• 
Tophanede Lv. amirliği sahnalma komisyenunda yapılacaktır. Htf. 
sinin tahwiıı bedeli 3386 lira ilk temioat 253 lira 88 kuruştur. 'f•• 
!iplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

• * * 500 kile salisilat dö sut. 1500 kilo benzuvat di sut alınacaktır• 
Pazarlıkla eksiltmesi 16.12.941 salı ıünü saat 14. 30 da Topaaoe0' 
Lv. imirli~i salın alma komisyonunda yapılacıaktır. Hepsinin tabOJİll 
bedeli 7900 lira ille teminatı 592 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli "'" 
kitte komiıyoaa gelmeleri. 

' 

* *• 500 kilo antiprin sinoni•. 5GO kilo pira111idon siaonim ah0
'' 

cakhr. Pazarlıkla eksiltmesi 1,. l'l.941 salı rilnü saat 15 de Topbıo•· ~ı 
de Lv. imirli~i saho alma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tala· ~ 
min bedeli 18.uOO lira ilk teminatı 1390 liradır. Talipleri bellı vakit• •t 
te komisyoaa ıelmeleri. 

Elektrik, Havıgazı, Kalori far (fesi sat ve Malz.) 

l•tan bul Bölge San' at Okulu Sa.ınalma Komi•ronund•" 
4 - aded Elektromotölii. torna teziahı. 

Evsaf. Punta yükseklifi: 115 mm. 
ftunta mesafea1: 425 maı. 

i• 1.2 befiirlik elektromotör ile saf ve sol ıalteri milimelrG tlif 
iİD tertibatiie di~ saati ve Amerikan aynası için arka plika. 

Muhammen bedeli Eksil tme G. S. T. 
Lıra Kr • 
835 beheri 11.Xll.941 per4embe 14 le 

lıtanbul Bölıe San'at okulu için miktar evsaf ve muhammen bed'' 
li yakırıda yazalı 4 torna tezgahı pazarlık suretile alınaoaktır. 

Pazarlık Ca2alotlunda Yüksek Mekteltler Muhasebeciliti binaıı11Ô' lt 
toplanan Komiıyoada yapılacaktır. lsteldiler ııaat 14 te ıöaü ı•f'11 

Komisyoua ıelmeleri ilia olunur. ti 

M. M. V. Sabnalma Koml•yonundan : . 

~·· 2806 lira keşif bedelli Harp Akademisi ve yedek subay okulu 
nalarında yapılacak zil tertibatı 11.12.941 perşembe rlinil saat l~ ti 

pazarlıkla yaptırılacaktır. ~· 
Kati teminatı 420 lira 90 kuruştur. lıteklileria puarhk srilo 

saatinde M. M. V. satınalma komisyonuna ıelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. ___ , ___ , _________ _ 
Ankara Valllllinden ı 

Husuıi rnuhas~be odaeıları için açık eksiltme ile 25 tıkım ,ıı,it' 
yaptırılacaktır. 

MıAhammeo bedeli 800 liradır. 
...,ı 

lhalesi 22 illcanuo 941 pazartesi rilnü saat 15,30 da vilayet '•1 

encümeninde icra edilecektir. ~· 
Taliplerin muhammen bedelin yüzde 7 buçufu nisbetinde rnuv• l 

k at teminat makbuziyle birlikte ihale 2ilnü muayyen . sa.atta ~ila1;, 
daimi encümenin~, ş.ırtuame ve nümunelerin i rörmelc ııtıyenlerın 
claimi en•ilmen kalemine milracaatları ilao olıınur. 
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Keyserl Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Aıağıda yazılı mevaddın pazarlıkla 15.12.941 pazartesi günü saat 
l6 ıia Kayseride ukeri satınalma Ko. da yapılacaktır. Taliplerin bel
li •alcitte komisyona ıelmeleri. Hepsinin tutarı 19.945 lira, kati te· 
t:ıinatı 2990 lira 75 kuru~tur. Her kalemi ayrı ayrı talıbe vı-rilehilir. 

Cinsi Miktarı Tutarı 
kilo lirıı. 

Maada deriııi 
Yerli va kete 

2500 13.125 
1000_ 4.250 

1' aban aıtarı 
A.ıtarlılc meşin 
Kenarlık meşin 
Muatelif numara yemeni kalıbı 

400 1.520 
50 212.50 
25 87.50 

~obilya, Büro ve ev eşyaıı, Muşamba, Haı ı v. s. 

Nafia V•kliletlnden 
F.l<ıi ltnı11ye 1ton11lan i~: Mııliyc Vekiıetinin ınuhtc lif ııerviıılerind ~ 

'•Pılacak snbit dolap ve kütilphaoe i'leridir. 
K"iif bedeli: 7406.00 liradır. 
E.lcsiltme 23.l'l.941 salı fÜDÜ saat 15 te NJfıa Vekileti yapı ve 

lıılar işleri eksiltme k1Jmi~yonu odasıııda açık eksiltme usuliyle :vapı
~caktır. 

Eksiltme şartnamesi ve bun.ı müteferri evrak yapı ve imar işleri 
rtiılitinde ıörülebılir. 

Eksiltmeye girebil:nck iı.;iı.ı isteklilerin 555 lira 45 kuruşluk mıı
•tkltat teminat vermeleri lazımdır. 

'"kara Levazım Amirliği Sattnalm.ı Komisyonunda": 
Pazarlıkla aşağ'ıdıı cinı ve miktarı yazılı malzeme saha alıoacak

lır, ihalesi 1'2.12.941 cuına gilnü saat 15 tedir. Taliplerin tahakkuk 
tdtc:ek fiyat üzerinden kanuni teminatlariyle birlikte Ko. na müra
tattları. Evıaf ve krokisi K~. da her gün görülür. 

Adet Cinsi 
1 Ôğ'retmen kürsüsü 
1 Siyah yazı tahtası 

18 Ok.ur ders kürsüsü sırası 

Nakli at-Yükleme-Boşaltma 

Gelibolu Askeri Sabnalma Komlavonundan: 

, 300 ton buğday bandırma mahalline getirilmesi kapalı zarfla ek
liltrııeye konmuştur. Muhammen bedeli 130d0 liradır. Şartnamesi Ge
~bolu .Sa. Al. Ko. da görülür. Jhalesi 1).12.941 pazartesi günü saat 
,5 da Gelibolu sa. Al Ko. da rörülür. İbıtlesi 15.12.941 pazartesi 

tnrıü uat 16 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Kati teminat 

'O?o lira. isteklerin belli giin ve saatten bir saat evvel teklif mektup-t. Ko. •::"mel,.i. ,.. 

Mahrukat, Benzin, Maki na yagıarı 

M. M. V. Satmalma Komisyonundan 

~· Beher ltiloıuna tahmin edilen fiyatı 480 kuruş olan 2 bin kilo 

1
1drolik fren yağı 12 ilkinun 94L cuına günü saat 11 de Ankarada 

~. M. V. satın alına komısyonunda pazarlıkla ihale edileceğinden 
"teldilerin 144 liralık kati teminatları ile birlıkte pazaruk gün ve 
~atinde meak~r Ko. da bulunmaları. Şartuame ve evsafı her gün 

o. da ıörülür. 

Selimlye A•keri Satmalma Komisyonundan : 

Maltepeye teslim şartiyle alınacağı ilia edilen 100 ton oduııa la
lı çılcınadıR"ıııdan yeniden ayni evaf ve şerait dehilinde pazarlıkla 

''tın alınacaktır. Teminatı 261 lira olup pazar lığı 16.12.941 salı rü
ı~ laat 11 de Selımiyede komisyonda yapılacaktır. 

latanbul Elektr.k, Tramvay ve TUnel lşletmelerl 
Umum MUdUrlU§Unden: 

Muhammen bedeli 2200 lira tutan 7 50,000 adet cüruf tu~l:ısı pa
ltılık usulü ile imal ettirilecek lir. 

Pazarlık 15. 1'l.911 pazartesi günü san t 15 de Metro haıııııın 5 in
~ katında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 16~ liradır. 

lateklileria Metro Hrn 4 üncü kat Levazım Servisinde xirülecek 
'
1lname ahkamı daire~inde ve kanuni vesikaları ve muvakkat temi

'-lları ile ilan edilen gün ve saatte komisyonda hıı zır buluoınaları. 

Konya Vakıflar MUdUrlUGUnden: 
E:reA-lide nuzbntan idare olunan Karaman o~lu vakfından 4 nn

~atıılı baınaıu için yaptırılacak 700 lira bedeli keşifli bakır kazanın 
l11tıınum malzemesi talibine ait olmak üzere mücededed imalilc ına
~lliııe vazi ve Külhan ocarınıo tamiri işi talibine pazarlıkla verile
,,~t· 

ır. 

~ lhalesi 17.12.941 tarihine müsadif Çarşamba rünü saat 14 de 
0 nya Vakıflar mildüriyeti binasında yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 52 lira 50 kuruştur. 
~ l'Aliplerin şartnameyi ırörmek için vakıftar müdürilyetine müracat· 

l ve ihale rünü vesika vo temiuat akçalarıla birlikte hazır bulun 
llırıları ilan elunur. 

rJI, M. v. 8abnalma Komisyonundan: 

t l<emiiyouda me cut listesinde eins vr milttarları yazılı 89 kalem 
t'~• tamirhanesi alit ve malzemuinıi•n buluuabilenler 15 llkkinuo 

MONA.KASA GAZE.TESI 

Satınalma Ko
pazarlık gün 
Komisyondt 

941 Pnzartf'ııi g-ünü saat H te Ankarada ~.!. M. V. 
misyonunda pazarlıkla ihale edilec .. ğinden i!\tekliıerin 
ve saatinde Koınisyo .da bulnıımalorı. Listesi her giin 
tetkik edilebilir. 

* * * Komisyonda m~vcut listı-lerinde cins ve miktarları yazılı 
araba tamirhaneleri malzemeleri ile muhtelif makine kayışları 15 
lıkkaaun 941 Pazartesi güaü taat 14,30 da Ankarada M. M. V. 
Satınelma Komi~yonunda pazarlıkla ihale edilecektir. Malzemenin 
hepsi bir talibe ihale edileceği gibi, muhtelif kalemler ayrı ayrı ta
liplere de ihale edilir. Listeler her gün Komisyonda tetkik olnoabi
lir. lşbu lıstelerde yazılı : malzemenin buluııabitrnlcri ihale olunacak
tır. Taliplerin pnznrlık güoü teklif edecekleri nıalzeıne nümuneleri de 
Komisyona getireceklerdir. 

M. M . V. Hava Sahnalma Komisyonundan : 

50 adet tufan marka yangın söodürme aleti ilt' l :>O şer aclet A. 
ve B. tipi yedek ecza satın alınacaktır. Muhammen bedeli 4437 lirn 
50 kuruş olup kati teminatı 665 lira 63 kuruştur. Pazarlığı 12.12.941 
cuma günü saat l 1.30 da ..;,nkara'da hava satın alma komi~yorıunda 
yapılacaktır. Şartnamesi komisyonda görül~bilir. İsteklilerin muayyen 
fÜn ve saate komi5yonda bulunmaları. 

* * * 98 kalem Şevrole otomobil yeddc malzemesi pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedı:li 10492 lira olup kılti teminatı 1573 li-
80 kuru,tur. Pazarlığı 12.12.941 cuma günü saat 11.15 to Aokaradı 
hava satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin muayyen ıün ve 
saatte komisyonda bulunmaları. 

D. Demiryolları 8 ci işletme MUdUrlüğUndan : 

Mecmuu 12 kalemde muhtelif eb'atta 158l5 lira muhammen be
delli 15:>00 adet tampon gre:tör garoitiltü kapalı zarf usulile şartna
mesi veçbile eksiltmeye konulmıııtur. 

İhalesi 27. 12.941 günü saat 11,30 da Al~ancakta İşletme binasın
da komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin 118!>.88 liralık muvakkat temia.t ma~buzlarile teklif 
mektupları nı usulü veçhile muayyen vakitten bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine vermrleri lazımdır. 

Şartnamesi komisyonum~zdan taleb edilabilioir. 

lçel Ziraat MiJdUrlUiUn:Sen : 

Tarla farelerinin itlafı için nilmunesi dairemizde mevcut fare bo· 
ğnn aletinden yüz adet yaptırılacaktır. 

Beherinin ıauhammen bedeli 7 liradır. 
Bunları yapmak istiyenlerin yüzde 7,5 muvakkat teminat akçesi 

vermeleri lazımdır. 

ihalesi 22.linci Kanun.941 tarihinde saaf 11 de Mersin Ziraat 
Müdürlük dairesinde yapılacaktır. 

Fazla malOmat almak istiyenlerin Müdiiriyetimize müracaatları 
ilan oluonur. 

Devlet DemiryOllara işletme U. MUdUrlUQUnden: 

Muhammen bedeli 9000 bin lira olan otomatik bizar tu<rihı 
25.12.1941 Perşembe ıünü saat 15,30 da kapalı urf usulü ıle Aıı
karada idare binaunda satın alınacaktır. 

Bu iştı girmek isti yenlerin 675 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve ıeldıflerini ayni 2"Üıı saat 14,3u a ka
dar Komisy•n Reisliğine vermeleri lazımdır. 

10 BJrfaelklau UMt 

* * * Beher adedine 70 lira fiyat tahmin edilen 700-750 adet yeoi 
b~nzin bidonu 26. 12.941 cuma günü uat 16 da kapalı zarf usuli ek
si llme iie satın alınacaktır. Şartn,ame~i her gün ltomiıyondı görüle· 
bilir. Muhaınrnm bedeli 52.500 lira olup ilk teminatı 3875 liradır. 
lstck ilerin belli günde muayyen saatten en u bir saat önceye kadar 
teklıf mektuplarını m .ıkbuz kar~ılığı Fındıklıda satın alma koıniıy•
nuna vermeleri. 

D. O. Yolları Ye l.imları işletme U. idaresinden: 

Muharuwea bedeli 4910 lira olan 150 adet çelik tepuzlu dreHj 
ınani velasile 250 adet çelik tırnaklı maııivt!la 26.12. 941 cuma g-ilni 
saat 14,30 on dört otuzda Hay.i:ırp:lşada G.ır bin.ı:.ı dahilindeki ke, 
misyon tarafın.lan a91k eksiltme usuiiylc satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıtiyenlerin 369 liralık muvakkat teminat ve kaoı.ı.· 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme srlnl saatine le.adar komis
y~na müracaatları lizımdır. 

Bıı işe ait ,artı:ıaın•tcr koıui,yoodan para1ız olar.k aafıtıl•akt•-
dır. 

i stanbul Hava Mıntıka D apo Amirllllnden : 
Mak marka oto şe'>eleri üzerine 12 adedine kamyon 4 adedine o

tobüs karoseri yapılacaktır. 
KRti temi nah olan 38 tO lira Bakırköy Malmüdürlüfüne yatırılarak 

makbuzu ile birlikte 16.12.941 salı g-ünil saat 11 de Yeşilköy Hava 
Mıntıka Depo Amirliği ntınalma komisyonunda bulunmaları. 

F.vsaf ve fenni şartname ve resimleri ırörmelt iıtiyenler tatil ıün
leri hariç her giln Yeşilkiy Hava Mıntıka Depo Amirli2i uhnalma 

koaıi,yonuna müracaatla~ı. 

E:.rzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Selim iye Askeri Sahn A ima Kömlsyonundan 

Maltepede te5lim şartiyle alınacafı evvelce ilin edilea 100 tH 
döküm veya balyalı ıamana talip çıltmadıfıodan yeniden ayai ey1af 
ve şartlar dahilinde pazarlıkla satın alınacaktır. MezkQr .jaraan dikü.ra 
olduğu takdirde teminatı 450 liradır. Balyalı olduğu t&kdirde 675 li
ra olup pazarlıfı 16.12.941 Pazartesi güoü saat 14 te Seliıaiyede ke
misyonaa yapılacalttır. 

•*• Evvelce ilan edilip talip zuhur etmeyen 100() tou tel balyalı kur• 
ot ayni evsaf ve şeraiti dahilinde Selimiyede teslim ~artile pazarlık
la satın alınacaktır. Teı:ıinatı 8250 lira olup pazarhR-ı 15.12.941 Pa
zaı lesi giiniı saat 15 te Selımiyede Satın alma kwıoiıyenunda yapı
lacaahr. 

• 
* * * Evvelce ilan edilip talip zuhur etmiyen 800 ten tel laalyalı 

kuru ot ile 300 ton saman yine ayni evsaf ve şartlar dalailiatle bu
luad11ğu raabalde vaıon veya deniz vasıtasına teslim ~artiyle pazar
lıkla satın alınacaktır. Otun teminatı 6600 lira ve samaorn 2025 lira 
el1ı&p pa:ıarlıtı b.12.941 Par:arte. i riioü ıaat 11 cie Selimiyedı ko111iı
yonda yapılacaktır. 

* * * Mdlıepede t,.slım ~artiyle alınacağı ilao elunan )j te • tol 
balyaii samana talip çıkmadığındao yeniden ayni evsaf ve ıerait da
hilinde pazarlık.la satın alınacalttır. Teminat 371 lira l) kuruı ol•p 
pazarlığı 16 11.941 Salı ıunu saat 10 da Selimiyede Komisyenda 
yapılacak hr. 

Şartnameler parasız olarak l\nkarada Malzeme dairesinden, Hay
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefli~inden daK-ıtılmalctadır. 

,..•,.. Selimiyeda teslim şartiyla 7()0 ton tel balyalı samau talip 
çıkmadığınaan yeniden ayni evsaf ve ıartlar dalıiliade pazarhta ko•
aıu~tur. Me"kılr umanın paı:arlığ-1 14.11.941 Paurtesi flİııii ıaet 14 ta 
Selimiyede komiıyC'nda yapılacaktır. lstanbul Komuıanhğı Satınalma Komlsvonundan 

Yapılan p:ızıtrlığınn tal ip çıkmayan 2100 adet çift ntlı n:ıkliye 
arabası 15.12.941 pazartesi günü saat 15, 30 da pazarhklıkla ihale 
edilecektir. Şartnamesi her gün komisyonda girülebilir. * * * Maltepede teslim ~arli yle alınaca~ı ilin edilen 2i0 tea tel 

balyalı sarııan ile 300 ton kı.ı.ru ot yeniden &v!Af ve ıartlar 8ahilia4e 
paz 1rıığ., konaıujlur. Sunanın teminatı 101>2 lira ve Gtu• te•İaatı 
1650 lircldır. Ot ve samanlar ayrı ayn alınacaktır. Puarlıfı 

15.12.941 Pazartesi fÜnÜ saat 10 da Selimiyede komisyGoda yapıla

caktır 

Tekerlek taban demiri ile dingil demirleri aynen verilec~ktir. 
Muhammen bedeli ~96.100 lira olup kati teminatı 21.188 lırndır. 500 
arabadarı aşa~ı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
İsteklilerin belli giln ve saatte F rndıklıda satın alma komisyonuna 
gelmeleri. 

lstanbul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 

Çinko --Saç ıİjah 

Demir 

Cımhk, köşebent 

Dört ltö~e lama yuvarlak 
ınıalık ıilme 

f'utrel 
Si7ah çember 

Yuvarlak çı:ıb11lt 

Ktlv 
Çubuk 
Kilı;e 

Karfiçe 

Saç 

Galvaniı.li dü:ı: 

Mahrukat 

Blok 

~ Yeril deped!l 

1 
KribJe 

Yerli depoda 

Eeaebi " 

414 -
4~ J.4 

- -

- 1700 

Mıkdarı 
kilo 

---
876 

. 94 
10000 
5020 

2100 
800 

2163 
5285 
3984 
2760 

İstanbul Jandarma Sıtınalma Komisyonundan : 
Beher kilosunun 

tahmini fiyatı 
Cinsi kuruş santim 

------ -------
Salça 80 00 
Kırmızı biber 95 00 
Patates 15 00 
Sotın 10 00 

Zeytin yafı 100 00 
• danesi 45 00 

Sabun '2 00 
Tuz 7 00 
Toıı şeker 47 50 
Kuru üzüm 55 08 

lııt teminatı 
lira kuruş 

~3 

7 
112 
38 

00 
00 
50 
00 

-------

157 
27 
9.9 
27 

142 
114 

50 
00 
50 
15 
00 
00 

567 75 

EkıiltmeDİn nevi filo vo Hati 

---------------
Açılc eksiltme ile. 
25.12.941 perıembe rtol ıaat 11 ... 

kapalı zarf okJiltaıesile. 
25.12.941 perıımbe ~Dııl saat lS de 

Jandarma ihtiyacı için evvelce açık ve kapalı zarf ek.siltmeleriae konup ialelıdi çıkmadığından tah
min fıyatları defiştiril('n yııkard11 cinsleri mikdıırları ve tahmini fiy&tlarile ilk teminatlao yuılı erzak 
hizalarıuda yazılı ıiln ve saatlerde Taksim·Ayazpaşa Jandarwa milfettişliği ciai re5indeki komisyonumuz4ia 
açık ve ltapalı zarf ekıiltmeleri yapılacaktır. Şartnameleri lc:omisyonumur.:da lıer fÜn ıörülebileoefi rilti 
bedelsiz de alınabilir. lsteltlilerin kap!llı zarf eks;ltr.oel•rİ i41iıı lstaobul levazu.a amirlıti veya Beyoflu ınal·a 
miidürlütü vezoesine yatıracakları ilk teminat makbuz veya banka kefalet mektubunu ye ıartnamc sio4.: 
yazılı sair belg-elrri havi teklif zarflarını eksiltme saatinden \tir saat evveline kadar ltomhyonumıııda bu-

k.undurmalan ve açık ek.6iltmı içio mııayyğo saa\te kemu7ooumuıa eelmeleri. (10864} _-,-=(!_-~4)~--~-~-
ı --,- ·- - 11••r11n •11 ı- 1 kuruıa ılfalMa tır. 
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·----------------· ABONNEMENT 

Vllle et ProYlnce 

---------· 
Q U .. O.T 1.D ta N D 8 & AD J U D 1CAT1 o:N S 

AOMINISTRATIQN 

3 mola Ptn. 4SO ' 
6 • ıı. 8SO 

12 • • ısoo 

E.tranıer: 12 moia Ptn. 2700 

L• No. Ptra 5 MUNAKASA GAZETESi 
Galata, Eski Gümriik Cad. 

No. ;'} 

T'96phone: 49442 

Poar la PaWicit6 a'adreaNr 

l l' Admiıaiıtratioo 
Journıl Profasslonnel das fournlsseurs et das EntreDreneuri d' l'Etat Bolte Poıtale No. 1261 

·----------· 
Tablaau &ynoptlque de• Adjudlcationa Oavertas Awjourd'hui 

Ob)et. de l'ad)udlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjadicat. 

Pria 
utimatif 

Cautioa. Lieuz ci'adjudication et du 
provisoiro Cabier deı Charıe• .. 

Conatructlona-R6paratlon-Trav. Publlca·Mat6rlel de Conatructlon·Cartographle 
Tr~v. aodifications i l'bôp. tie l'ecole de ooerro GrL .:. ıre· ııı.4ns 42 ı"''4 76 C A M' D'f N t A k • c • 7 7 .. " • • ın. e • a . n . 

(Cah. Cla. 47 P.) 
Travr. oenatr. portes et fen~trea et badigeonnare 

b&ti .. eı ıapeara pompiera et d'pôts .le la Mu
aieip. d' Antak1a 

C:onstr. 2 W. Q. 

Coııılr. lcul p. hain (ıi.) 

· ae par. bitine leme Ecole iı Bakırköy 
> 4eıue • • 

R6par. bitine 13eae ecele 1 leyotlu 
Re par. cila aı bre 

Pablique 

Publique 

• 
Gre i rre 

> 

• 
Gre i gr6 

5S74 7S 

287f 04 
1070 98 

94 90 
95 11 

197 57 
251 -

El6cblclt6·Ga•-Cha11ffage Central (lnatellatlon et Met6rlel 

4ı8 10 Municip. Antakya 

215 92 Ci:om. Perm. Municip. lıtanltul 
81 - Command. Gendarmerie lat. 
1 13 ~om. Perma. Munictp. lst. 

1 14 • 
14 82 
ıs 7S 

• 

Aceam•lateur d'aatomobile: UO p. ~re a ıre S400 - 110 - Cem. Acb. Min. !tef. Nat. Aok. 
D•part. Aviat 

Jeurı Heuras 

ı2-ı2-4ı 15 -

ı2-ı2-4ı 11 -

25-ı2-41 14 -
1~12-4ı ı4 30 
n-ı2-4ı 14 -
12-12-41 14 -
12-11-41 14 -
12·12-4ı 14 -

13-12-11 11 -

l•atallation aonnerit aux bitiases de l'ecole dea 
Offieiera ele Reaerve et de l' Academie de ruerre 

> 2886 - 420 90 G:•m. Acl&. Miniıt. Def. Nat. Aak. 11-tı·41 ı5 -

lnatallation obaaffare eeatral 1 l'hôpital Gureba Pu9li-rue 
Ltmea tie joactien en c•iYre eonertea de plomb • 

pr. •M••alatear: 2000 p. 
MaôlH • outil i tou i moteur eleotriqH Clre iı ıre 

t ' abhltwent • <hauaaurea • Tlaaua • C:ulra 
•aaHru: 101 pairea • 
l 111pu•eable pr. pôclteur a la liıne: 30 p. 

P•blique 
&ri a ıre 

7676 ıs 
20QQ -

IJ5 -

30 Q-

\ 

Com. Ach. Uoiversite lıt. 2S-12-4ı 15 
150 - lire &xploit ~b. de fer .Etat H.paıa 26-12-41 11 

Ecole Metiers lıt. 

88 84 Dlr. i.oole Aırioele lst. 
~2 SO Cem. Perm. Muıaicip. lıtaabul 

11-12-41 14 -

23-11-41 ı4 -
ı2-12·41 14 -

·-----------------

ctttNat SA YF A•AN •EVAM) 

Yo•e•t Serr•r · J. Tb. K. Satınalm• Komlsrenu•tl•• 1 

Talıtur11111aa erahnın iaıeleri için aıatıda cins, mikt1r, parası t .. 

tarlarile muhammen fiat ve ilk temioat paralı gösterilen dört ltal•" 
ernk açık eksiltmeye konulacaktır. Kanuni evsaf ve ıeraiti Mİ• if• 
telclilerin ekslltı .. glnü olaa 15.ıı.94ı l'flolemecinde teminat aaık• 
bnıdarile birlikte Tabur saha alma komiayooa müracaat etmeleri iliO 
olunur. 

Miktarı 

Kilo 
Muham. F. P. Tutarı İlk temi••t 

Erzalnn cinsi Kuruı Lira Lira Krt· 

---------
Erimiı Urfa sadeyafı 3000 
Meşe oduau 140000-175000 
Sıtır eti 25000 
Elı:melc pişirmesi 15090Q 

ı5o 

2 
20 

1 

4500 
3500 
5000 
lSIQ 

____ .,,., 
337 50 
262 50 
S75 00 
112 58 

Çanakk•I• A•kert Satınalma Komlaronu11llan: 
9000 kilo kile koyun eti alınacaktır. 
Pazarlıkla eksiltmesi 20.12.941 cumartesi rüni saat 11 tie Çanak• 

kalede askeri satınalma koıaisyonnada yapılaeakbr. 
Taliplerin belli vakitte komiıyeoa relaeleri. 
Kati teminah 945 liradır. 

Gelibolu A•kert Satın Atma ·Ke111l•r•nunll•n : 
300 ton buğday uo yaptırılacaktır. 

Kapalı zarfla ,.ksiltm~ai 15.12.941 pazartesi rini ıaat 1' tia Ge· 
liltol11da Merlı:ez uhnalma komisyonunda yapalacaktır. 

Tahmin bedeli 13.080 lira kati teminatı 2010 liradır. 
Taliplerin lıcaauni veaikalarile teklif •ektuplarınt ilııale aaati•~" 

bir saat evvel komisyona •eraıel eri. 

Ameublen-ıent ptnır t\albtetlon et Bur-ua~Yapleaerle ete. 

Fawiaatiea bibliotlalqae et anaofre fiıte an .lif. 7406 - 23-12-4ı 15 - latanbul Levazım Amlrllll &atın11l 111a Keml•r•11u11d•": S55 45 Miaiatere Trn. Pab. Anlc. 
~ l:>'t)art. cila Minist•re des Finaaces 
Chaire pr. profeaaeur: ı p.·tableaa noir: 1 p.-ltaac: Gr6 a rre 

•• claaae: 18 p. 

Combuatlble • C.rburant • Hull•• 
..,., 100 t. (aj.) 
Hmle hrc&r .. liqH pr. freiG: 2 t. 
Bolıı 1)0 t. 

Dlwera 

PabtieatİH iut111ment tae•ıoariı: 100 p. 
c;;unihıre pr. taaıpon rraiueur: ı~~(,0 p. 
... ,,riel pr. atelier de repar. tie veituroı et eiff. 

coarroiu de macbine 
Matwıel pr. atelier de rtpar. de nihıreı: 19 leta 
E.&tin, tur o'inc:eodie marque Tllfaa: 50 p.·proclııits 

do r6ıene type A. et il. 
Pik•• de rec:hure pr. auto Claevroletı H lota 
Fabrlcatıon caisaeaı 7SOO p. 
f abrication .oitura pr. transport: 2100 P• 
lıdoa pr. bendne: 150 p. 

P r ov la 1 on• 

learrı: 8 t. 

Viande de moutoo boeof et veH 25-30 kilo par jour 
(peadHt 6 moiı) 

ipiaarda: 4S t. 
Poin: 75 t. 
Viande do •Hloa: S> t. 
fıltricatioo fariae de b": JOQ t. 
IHrreJ u t. 
ı .. rre: i~ t. 
Diversoı proviıionı 

Foia en ballı: 201 t. 
Raiaia ıees H l. 
Ria: llO t. 
lıure: J t. 

VIH4e 4e ltoeuf: 27 t. 
Caluoa pıin: ı50 t. 
Viande de beeııf: H t. 
Haricetı seca: liO t. 
Huile cl'oliyu. savon et ıoude (aj.) 
&inrMs l'ramH ' 
Bture, id. fniı, fre11>ıre blane, i8, kaeher 

Adjuaication• • le Surenahir• 
Puu et NfH& -

• .. 

Pli eaeb. 
Gr6 a rr6 

• 
• 

• 
• 

ı. lı. 4 80 

la p. 1 -
1S82S -

4437 ~o 

10492 -

• 296100 -
Pli caob. la p. 70 -

•• • rr• le k. 1 7i 

Gre a ırc 
> 

.. 
Pli oacb. ı3080 -
.,, • rre ı. k. ı 7Q 

» le k. ı 70 
> 

• 
> 

le k. O 65 
sıooo -
45gt -

, soeo -
> 1~00 -

Pli caeb, le it. O 46 
gr, a rre 37500 -
Poblique 559 -

• 175 50 
• 1757 50 

Pabliqaı --

C:o111. Aob. latHd. Mili t. Ank. 12-ı2..ı1ı ıs -

161 - C.•. Aelı. Milit. Seli•İY• 16-12-41 11 -
12-ı2-4ı . 11 -
12·12-4ı 15 -

Com. Aob, Min. D6f. Nat. Ank. 
Com. Aab. Milit. Ltleb11rraz 

Dir. Arrieole lçe l 
1186 89 S.me Eaploit. Ch. Fer. Ii.tat lzmir 

Co•. Aob. Mia. D6f. Nat. Aak. 

ı2·12-•U ı4 -
27-12·41 11 3Q 
ı5-1!·41 14 3 o 

> 15-12-41 14 -
656 61 €om. Aoh. Mia. Def. Nat. Depart. ı2-12-4ı 11 30 

A•iat Ank. 
ıS73 80 , 1.l-12-41 
300 - Dir. Gen. Croi11ant Rouge 25-12-41 

21188 - C. A. Command. Milit. lıt. Fın.&ıklı ı5-ı2-4ı 
387S - , 26-tı-41 

11 1) 

14-
ıs 30 
ı6 -

Com. Aoh. Millt. a l'icol• deı 11-12-lı 10 -
Offic:iera de Reıerve a Harbiye 

Dir. Fabriqııe Hereke Sumer Bank 12·12-41 ı5 -

864 - ~om. Acb. Milit. Bakırköy 10-ı2-41 14 -
Com. Ach. Milit. Halıcıotlu 12-12-41 14 30 

94) - Com. Aeh. Milit. Çanak. 20·12-41 11 -
2070 - Com. Acb. Command. PJace Gelibolu 15·12·4ı 16 -
6375 - Gom. Aob. lntend. Milit. lzmir ı2-12-41 15 -
6375 - Com. Ac:h. Milit. Bahkeı1ir ıJ.12·41 ıo 30 

Dir. loatitut Police Ank. 11-11-41 
Com. Aob. Milit. Lüleburıaz ı5-12-41 11 -

4875 - Com. Aeb. lnteod. Milit. Ankara 18-12·41 15 30 
121SO - > 16-12-41 ıs 30 

337 iO Cem. Aob. Cemıaand. Bataillen 15·12·41 

37S -
112 50 

1242 -
5626 -

41 93 
58 16 
uı 81 

Geotiarmerie ambalante Yoarat 
• 
> 

Com. Acb. Aviation İzmir 
Com. Aob. lotend. Milit. Ankara 
Cem. Perm. Monicip. İstanbul 

> 

> 

- - Liıue Aviat. Ttlrquı S\lc, Mersin 

15-12-4ı 

15-12·41 
25·12·4ı 
ı3-1'2-41 

2:l-12-41 
2'l-12-41 
22·12·41 

19 -
10 -
ı4 -
14 -
14 -

15·1~·41 ı4 -

15000 kilo satiey.ı~ı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmeai 12.12.941 c .. 
ma ıüni saat 15 te İamir Lv. imirlifi sahnalma komiayonanlia 1•''' 
laoalchr. Beher kilosu 174 kuruıtan t11tarı 26.000 lira kati te•i••tı 
iaale becielindea yiue 15 clir. ivaaf ve f&l'tnamesi ko•İ•J••cl• ti• 
rlllr. Taliplerin belli vakitte komiıyena rel•eleri, 

• • • Beher kiloauaa 4~,5 kuruş tala•io eciilen it ten tor; ı•"" 
alınacaktır • 

Puarhkla eksiltı:aeıi 12.lı.t41 c11ma riai saat 14,IO tla Teplll' 
aede l.Y. imirlifi aatın alma koaiıyeaHtia yapılaukhr. 

Kaıi teainatı ı41S liradır. 

Nümoneıi komi11oada ririllör. 
İsteklilerin Mili ıaatte komİaJOH ıelıaeleri. 

• • • Bebor kilosurıa 4,5 kurut talamio etiilea il tH a1rı ve .. 
ton ayrı olmak bere Jb ten sama. alıaacaktar. 

Paurlıkla ekıiltmesi 12.12.941 cuıaa ııtoli saat ıs t• Topllı•~' 
Lv. lmirliti satın alma koaıiıyoouoda yapılacaktır. 

İlk teminatı 337 lira 50 kun11bar. 
Şartnamesi komisyonda rörülür. 
Taliplerin aelli vakitte kemiıyona ıelmeleri. 

Bahk••lr Aakert Satmalm• K•ml•renu11tlan ı 
25.009 kilo sadeyafı alıoacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13.li.J.fl 

rilnü saat 10.30 tia Balılteıirde askeri sahnalma komisyoa11n4a .,.,.: 
lAcalttır. Bober kilosu 170 k11ruş teminatı 6l7i liradır. Talipleria ı,.11• 
vakitte komisyona ıelmeleri. 

Ankara Lv. Amlrllll Satınalma Komlayonundan: 

Kapalı zarfla eksiltmesine talip çıltmadıfındaa dolayı puarh~' 
ı50 ton kuru fuulye alınacaktır. 

Beher kilosuna tahmin edilen fiat 2S karat el11p auaa••e• ı,I' 
tieli 37509 lira ve kali teminatı 5626 liratlır. 

ihalesi ı3. ll.S>41 cumartesi rüaQ ıaat lQ cia6fır. 
Şarlnameıi lil kuruı mukai>ilinde her rtla Ko. dau alıGır. 

• •• 
Muhtelif kuru erzak alınacaktır. Bak: İat. Jaadarma SAK il.,. 

larıoa. 

İmtiyaz Sahibi ve Y 01 lıleri Direktörü: lSMAIL GiRiT 

Basıldıtı yeri "MUnakaaa Matb•aaı,, İatanltal 


