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Albaeı Sene 1000 
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6 
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ABONE ŞARTLAR! 

Tilrklye için 
Ayhf1 

E'.cnebı ınemlek~tleı 

Kuruş 

450 
850 

1500 

ı2 Aylığı 
çın 

2700 

SA YlSl 5 KURUŞ --------
Günü reçen nashalar 

20 koru,tur 

~----------~--~· 

C:UMARTESt 

ÇIKAR iKTiSADİ, MALİ, TİCARİ VE ZiRAİ 

.. 

GAZETESi 

, REKOR! .. ı .. 

-
Zeytloyatlarının hıtllalyetloln 

akılnl lıbat edene 

--1000 Lira-
i K RAM i YE VERiLİR 

A.dre11e dikkat ı lıtanbal 
'l'tıtlln 6llmrtlk Kemerli ıokalr: 

21 No. Tel t Mtt7 

NAZiF ÖZARCA • 

~----------------,... Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin m sleklOrganıcıır 

EKONOMiK HABERLER 
, ........................... 1 ..... , 

Binlere Doğru ilerleyiş 
IUmrilQe verilecık beyanna

mıler için bir emir 
Gütıırüklere verilen beyanna

melerde muamele vergisi beyan 
tablosu doldurulmadan "erilecek 
elaa beyannamelerin manifesto 
serviılerince kabul ve tescil mua· 
melesi yapıtmamuı kararlışmıştır. 

l iaaret Odası Umumi 
Meolisi 

ficctret Odası umumi mecliıı 
için toplanmıştır. Toplantıd!l Ü· 
danıCl faaliyet raporu ve 1942 
ıeneai bütçe layihan okunarak 
kabul edilaıi,tir. Odanıo 1942 
senesi bütçesi geçen 1tnecicn 7000 
lira fazla ıelirlıdir. Gelir ve gi· 
der bntc;esi deıık olarak 247,069 
llradır. Ticaret ve .zahire borsası 
ltilçesi de .kabul olunmuştur. 
Borsanın gelir gider biltçesi ge
çen seneden 11,000 lira fazladır. 
Bo fa.r:lalık Odaya bırakılmakta 
ve yıpılııcak ticaret sarayı ~ar
ııhQ'ı olarak ayrıl•aktadır. 1 ıca· 
ret bor1asmın bütçesi 112,285 
lira dır. Yeni seneden itibaren 0-
tlanıo kadrosu ienişletilecektir. 
liitçenin Ticaret Vekilliğince tas· 
tlikindtn sonra Odaya yrni me· 
oaurlar alınacaktır. 

KIQıi imalinde kullınılan 

iptidat maddeler memleket 
iahilinden temin ediliyor 

lr:miltea l>ildirili yor : 

Evvelce hariçten getirilmekte 
olan ve kitıd imaliode kullanı

lan köknar ve beyaz çam odun
ları harbin sahasını geniıletmcsi 
ilzerino arhk ıetirtilememektedi r 
Bu duram dzerioe Sümerbank ay
ni maddelerin yurdumuzda da 
bulunması ihtimalini düiünerek 
tetkikat yaplırm11 ve Belu or
manlarından beyaz çam odunu 
retirmi ye baılanmtitır. Bu af aç· 
tan aoluda ve köknardan da l<i· 
ze Artvin u civarında kif i aıik· 
tarda mevcud olduğu teıbit edil
miıtir. ilk olarak: Bohında getiri
len edunlarcla elde edilen netice 
memnuniyet verici mahiyettedir. 
Sellıiloz sanayii müesstı;esi ka
irıdın hım madJeııini teşkil e
den difer lüzumlu unsurları da 
memleket dahilinden tedarik el· 
mektedir. Bunlar şap reçine ka
al in vesair maddelerdir. Bu su
retle harbe rafmen kağıd fabri
kasının imalat kapasıtesi akaama
makta ve fabrika faaliyetine deva• 

etmektedir. 

denleri üzerinde çalışmalara bııj· 
lamıştır. Bundan sonra Kırıkhan 
ve lıkenderun topraklarında in
celemeler yapacak ve tetkikl~ri 
netictsini bir raporla Vekalete 
bildırecektir. 

Maliyet fiyatları 
Şimdiye kadar birlıklerce teabit 

edilmekte olan ithalat malları ma
liyet fıyatlarının Vekaletçe tayin 
t>dılen murakıplar tarafından tet
kik.ine baılancıışlır. Bund n sonra 
teıbit edilden maliyet fiyatları bu 
milracaatların tetkikinden geçiri- ' 
lecektir. Birliklerin umumi top
lantıları önümüzdekı sene başından 
itıbsren başlıyacRkhr. 

TUrk - Alman tiıaret anla~-
ması tatbikatı 

Almanlara ver lecok mad· 
dolerln fiatları muahede· 
nin ima 11 edildl~I zamana 
a t Hatlar Uaarlnde11 he· 

sap elunaaak 
Ankaradan bildiriliyor~ 
Almanya ile imza rdilmiş olan 

ticaret muahedcıııoin tatbık11hna 

geçılmek Ü&ere Almanya ıle ya
pılan temaslar ndicelenmiş ve 
bir prensip anlaşmasına vanlmıı· 
ttr. 

Bu anlaşmaya nazaran Alman· 
lara vereceğimiz ıptidai madde· 
lerlo di2'er ruaddellerin fiyatları 
ticaret muahedesinin imza edil
diği zamanki piyasa fıyatları Ü· 

zerinden beHp edilecek bu miis
tııkar fiyat mübadele devam et· 
tia"İ müddetçe de değiştirilmiye· 

cektir. 
Keza Almanlar da bize vere· 

celderi mamul maddelerle ilaç ve 
her nevi malzecne fiyatlarını ayni 
hadde muhafaza edeceklerdir. Su 
prensıp anlaşmas1 üzerine alakalı 
vekaletler ibtiyaçlan olan malze· 
ene, yedek ak•am ve ııaire lbte
lerini hazırlaınıya baılam14lardır. 

Haber verilditine iÖre ilk Ha
leler bugünlerde Almanlara tevdi 
edilecek ve Trakyada köprülerin 
inşası işi biter bitmez her iki ta
raf da sür'atle mübadeleye baş

layacaktır. 

405 ton çivi geldi 
Son günlerde muhtelif firmalar 

memleketimize 405 ton çivi ıre· 

tirmİftir. Bu ıelen çivilerin pe• 
rakende aatıı fiyatı lCO kuruş 
olarak teıbit edilmiştir. 

Ayrıca son ıünlerde şehrimize 
296 ton ralvanize tel ıelmıştir. 
Bunlara 90 kuruşla 99 kuruş ara· 
11ada fiyat konmuştur. 

Hetıydı Altın mı~eni bulırndu 
Adaoadan bildirilditine ıöre,_ 

Hatayın Akıllı köyünde altm ma· 
deni oldağıa anlaşılmııhr. 

Bundan baıka 5 ton kalay ıel
miıtir. Gelen bu kalaya da 433 
kuruı fiyat lı:onmuıtur. 

istanbulun lastik ihtiyıoı 

tesbit eôillyor 
Ticaret Vekaleti, latanbulun 

otomobil ye kamyon listiği ihti
yacının tesbit etiilmeıi için ali· 
kaaarlara ~mir vermiştir. 

Her mesleğia gayesi oldujiu ıribi gazeteciliğin de ulaşı'mak 
iıtenilen bir gayesi vardır: Her fırıat ve imkan okuyucularına 
hizmet etmek ve yurdun içınde ıneslek bakımından azami de
recede yükıelişe n geliımeye ~ahşmaktır. 

Altıncı yı'ın ırazetenıize kazandırdıi't büyük bir hamlenin 
tesiri ile bugün ıazetemiz iKi lilNINCl sayısını ekuyucularına 
takdim etmek saadetine kavuımuş bulunuyor. Bu saadetin şüp· 
he yo~ ki; müsebbibi, kıymetli okuyucularımızın gazetemize 
ibzal buyurdukları teveccühtür. Bu teveccühe layık elduQ'umuzu, 
biz de ispat etmete çalııtık. Zira, bir gün bile netriyatımızı 
durdurmayarak neşir vnifemizde hiç bir aksaklık olmasına 
meydan verraedik. Binbir türlü zorluklar, yokluklar içinde her 
l'Uü biraz daha fiyat yükselııine sebep olaa ve bu fınattau 
istifade edilerek ertaya bir kiiıt yokluğu çıkaran amiller kar· 
şısında bile; yine her ıeyi röze alarak gazetemizin denmlı ıa• 
rette intişarını temine muvaffak oldult. Bu munffakıyetin bu· 
tün şeref ve zevki içinden okuyucalarımıza şükran borcumuzu 
ödemek lazım ielir. Bunu da vazlfemiıi eıkisi fibi bilerek, an· 
layarak ve halta daaa geniş bir itina ile iyice korumak sareti 
ile yapmak iktiza eder. Biz, okuyucularımızın bir taraftarı 
Devlet müeJseaelerinin diğer taraftan ıazetemize ıöıtermek 
IOtf unda bulundukları teveccühlere karşı ancak daimi şekilde 
ıayret ve kendilerine hizmet etmek :ıı;uretile ıjUr..ranınıızı eda 

etmiş bulunacafı&· 
Gazetemiı. iktisadi bir gazetedir. Vazifeaıi aucak bu çerçeve 

içinde okuyucularıaa hizmet etmektir. Bu yolda elimizden gel
diği kadar mesai sarfederek iktisadi habederi n faaliyetleri 
gilolük siyasi gazetelerden daha geni2 ve daha tafsila ı lı bir şe
kilde vermekle vazifemizi yapmakta olduğumuza kaniiz. Eğer 
okuyucularımızı bu bakımdan liyılu kaciar tatmin edememİf .f· 
sek bizi bu noksanlar hakkında ikaz buyurmalarıuı samimi ola-

rak dileriz. 
Bir çok veaait nokaanına r•tm('n i&Zetemiz, tüccarın, mü .. 

ttahhitlerin ve bilhaşsa iktisadi mevzulara temas eden her tür· 
hı önemli il faalıyetlerinin zamanında alakadarlarına bildiril
mek bakımıııdan vuifeıini tam olarak yaptı;rna kaniyiz. ikti
sadi bir gazeteden ıaten keı:ıdi meslek ve mefrtbi haricinde 
yazılar ve mevzuların beklenemiyeceii tabiidir. 

Fakat bugün lKİ Bl NCl sayısını basarak ~evgili ve ı;;y.n 
okuyucularının ellerine ulaştıran (MÔNAKASA GAZESESl) bu 
günün ıevinci içinde kenclini bahtiyal' aaymakt,. haklıdır. 

Normal zamanın nıesut günleri bat'adıktnn sonra, ırazetemiz 
ukiıinden daha güzel, daha nefis ve daha verimli bir ş,kilde 
okuyacularına arzı hizmet edecektir. . . 

Bu bahtiyarlık devresine kavuşuncaya kadar i'azetemızın 

nefl'iyah ile alakadar olan ve kıymeı li yar~ımlarını . bh~en ~. 
ıirıremeyen kıymetli okuyuc~larımızla 11yı~1 ıdue amulrrıne .~e
ekkürleriwiı.i takdim ederıı.. Bu kı.t:ıneılı yardım ve teveccuh· 

:en dolayı (MÜNAKASA GAZETESi), bizim değil, ken4'ilui· 

olndir. J 
(MUnakasa Gazetesi) "----·-----------r '~~~~~~~~~~~-

D. D. Yollan 3 cü işletme Ba· ı Saınan 1989 

lıkeıir: İzmir Vılayeti: 
Kömür tahmi~ ve .tt.hliyesi 1985 Tab ve teclidiye i~i 1989 

lsı. Beledıyesı: M. M. Vekaleti SAK 
Kuru ıotan, patatea, 

19'<16 
lst. Komut. SAK 

Kum ot 1P89 

prau ve !ahını 
Tranformater 1987 

Urfa Gümrük Muh. SAK 
Odun 1987 
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Ank. Elektrik 1'. A. Ş.: ı ş· r B 1 1 H ıt . 
Yeraltı kıı.bloıu, bakır tel, ınuhtclıf e• ış 1 U ga a •• 

lektrilt nakilleri 1 "78 Odun ve kömür 1996 
Lüleburgaz lnhisarlar Memurlu~u Ek le ••1 l k 1996 

İnbilftrlar mtmullltı nakli 1969 nır ' 111 
' e ve er:ıa 

hlnlar, Emirler, Ttt.1!1\Aler 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyanun~an: 
J 38 No. lu il.in : 
27.12.94 l tarihinden ilib:ıun lıtanbu! şehri dahilinde kur Rumeli 

kömürünün kilotunıt toptan 6 75 kuru~, perake:ıde 8 kuruı aıa111i sa
lış fiatı te)bi• edilaıi, ve diğer cins kömürler bu azami fıatların al
hnda kalmak ş11rt i \e serbeı.t rekabete bırakılmıştır. 

Bu fiatlardıın f a:-:laya satış yapanlar hakkında Mil li Korıınma ka
nununa fÖre takibat yapılacatı ilao oluntır, 

••• 
İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan : 

139 No. lu ilan : 
27.12.941 gününden itıbaren pirincin azaıQİ 

satış fiatları aşağıda gö~t,.rildiği şekilde lesbit 
dahilin<le ıahşın 'erbest oldutu ilan olunur. 

toptan ve perakende 
"'dilaıiştır. lu fiatlu 

Nev ' i 
Toptan 

Kuruş Santim 
Peralcentle 

Kuroı Santim 

----- --- ---
Kastamonu ~1aretdli 

Antalyı Mı!u 

~ey han 
Maraş Y"rli mıııır 

Hatay 
Not: 

4.t 72 
38 48 

36 4t 

49 
42 

40 

50 

5• 
50 

Teıbit edılen nevilerio haricinde yilksek fiat İ~h.ınl":meıı:. müteouır 
nevilerioin f iatlan dahtlinde atılır, 

İn saat Malzemesi 
Alçı ye r\i SU lık 1Hbuı 

40 .. .. 
,. Alman 50 • 
Aıfalt yerli lciloıu 

• ecnebi ., 

.. 

Çimento nıtürel lonıı 

., ııüper " 

Çıni {mozaikten) tnnui 
» {çimentodan 1 • 

F•yıın• ecnebi o 
Fayans (akıamı) ı> 
K ireç (ıu) ton•J 

l> (to:r.} D 

" t tıı) lc iloııı 
Kiremit (S. köy) tan~•İ 

" (Eıld~eh:r) » 

» (Kütahya) • 
• (Büyükdere) • 

Künk (~im .. n to) untinıi 

HiO 
JO<ı 

300 -
ııo -

2070 
".!370 

6 10 
s 6 
ıs 16 
ıs 11 

1000 1200 
650 700 

1 75 
10 11 -
11 11 -

2.ti6 3 -

Ekmek tevzii işi için yeni 
esaslar 

Bütün fırınlar devlet 
kontrolü altına alın'1cak 

Ankaradan bildiriliy.:>r: 
Salahiyetli makamlardan aldı

fım1z mılüınata g-öre1 ekmeğin 
ay başından itibaren karneye tabi 
tutulması bir karar altına alın

mamıştır. Ekmetin knroe ile tev· 
zii işi hf"r ş•yden evvel yeni bir 
tf'şldlat meıelesidir. Ticaret Ve· 
kaleti henüz ltöyl,. bir teşkilat 

kurmamıştır. Yalnız Vekalet, ku
rulacak teşkilata ait bir takım e-
1&slır hazırlamaya haşlamıştır. 

Her hangi bir karş1lıklıj'a sebebi
yet vermemelt için ekmek dağı· 

hlıcık yerlerde memurlar bulun· 
durulacaktır. Ayrıca bütün fırın
lar devlet kontrolü altına alına
caktır, Aileler tırafıntlan lıaz.ır

lanm1ş olan topıi böreklerinin bir 
sui istimale aebep olmaması için 
de bunların fırınlarda pişirilmesi 
yasak edilmesi dfüşilnülüyer. 

Jırın bulunmayan maballelert, 
kontrol altındaki fırınlara pişirti

lecelc fazla ekmek sevkedilecek· 
tir. • 

Künk (toprak) numarHı 
• (dölcıne boru) k. 
• {ecnebi) » 

Mnmer ( yerli iılen) aa2 
Tutla (B. dere) bini 

» (F. deliksiz) » 

" (Kat. delikli) .., 
(Kat. delikıi& » 

(aıeı yerlı) tane!İ 
" ( » eenebi " 
o (Fraa.. prue) e 

Kert11te (döı) kölcnar 
• (çı relı lambalı) 
" ( tavanlık kik· 

nar kortioalu) 
Kerute kapl. 1;ıra. lı 

ı> ııvad, kilmar 
• perva:ı.lık kile· 

nıır 

9 
28 
30 

20 
ssoe 
5808 

6300 
65QO 

"°° 
6011 

1l -
31-
3?-

IOQ 
4SOO 
180I 
2100 
210() 

25 

22 
'l)OQ 

•300 

7209 
7008 
70ll 

7 

Karneler, b\r tecrilbe mahiyetin
de olmak üzere şim<lilik birer ay
lık olarak halk" verileoelc Ye bun
lar her gline ayrılınıt zımbalı bi· 
rer fiş olacaktır. 8J suretle fişini 
verf"n eken ğinı alacak ve tkmek 
tevzi işinin keıatrolü do kolay
laşmı olacaktır. Bo arada halka 
faideli olur mülihar:ısı ile eıki
de11 oldutu ıribi mahalle mO•eı· 
silluioio ibduı da düıOaOlmek· 
tedir. 

lıyızıt-Akauay yolları tamir 
alunuyor 

Beyayıt - Aluarıy caddetinio 
tretuarı ile caddeye amuden çıkan 
sokakları• tamir olunmalanua ltq· 
lanılm1ştır, Tretoar kısmı çimen· 
todan dötenmekte, ıokaklar •~falla 
çevrilmektedir. Bu ıorette ıen yıl
larda bliyiik ve modern apartı· 
manlarla canlıoın ltu ıemt 1 fi· 
r:elleştirilmektedfr. 

liTANBUL BORSASI 

26.12. 941 

Loodra 1 SterliD 
Ne•yorlt 100 Dolar 
M•drid 100 Peıeta 
StO'\lıolm 100 lneç K r. 

s.22 
132.lO 

12.89 
!IO 75 

Bu iti tetkik etmek için lktı· 
sat Vekaleti Hataya İsviçreli bir 
maden ml1hendisi göndermiştir. 
Bu mütehanıs Akıllı köyünün ya• 
nındao ge~en ~ayın kumları ara• 
1tnda bulunan ince altın zerrele· 
ri il&erind• telkıkler yapmış ve 
lrnekler almııtır. 

Emniyet Altıucı Şube Müdür
lüQ'ü buılhılerde allkadarlara teb· 
litat yaparak ne boyda ve ne 
kadar liıtite ihtlyacları oldotu· 
nu tesbit edecektir. 

31 - Blı incikinun- ÇAl{ŞAMBA \ 
Antakya Mllli Emlak Müd.: 

1 - ikinci kiııun - PERŞEMBE. 

EL.:mek, sabah ve ılc:oım olmak 
iisere günde iki defa datıtılacak 

u bunun için de hflktmet tara· 
hodan ekmek tevzi yerleri kuru
lacaldır. 

ESHAM VE 1'AHVILA r 
lloramiyeli % S 938 
ikramiyeli % S !1S3 Erııaııi 

MUtebasns buraJın Haua ka· 
saıına iiderek oraaaki krom ma· 

Antakya rU• evi lRmiri 1968 
Urfa Ask. SAK 

Nakli11t iti 1990 Şark Detlrmonlıırl H He Sıoıdi 
hıihad P•tirwaeoıllilı 
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Sayfa 2 MUNAKASA GAZ!TF.Sl 
n sn 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Şekli Muham. bed, Teminat Müracaat yeri 

A) Münakasalar 

lnt••t, Tamirat. Nafıa ı,ıerl. Malzeme. ttarlt• 

Garaj ioı. 
Bina tamiri n tadili 

kapalı z. 
paz. 

29339 66 
271 t 36 

lllçlar, ve Kllnlk lspençlrert allt Haatahene Lvz. 

Elami talk: 12 k. paz. 

Elektrlk Havagazı-Kalorlfer ( Teai•ab 

Teprcikte yeai tephirhaneye elektrik tesisatı yapt. 

ve Nlaizarrunl) 

aç. eks. 274 30 
• Otobüs idaresi atölyesinin bir kısmiyle akimulatör 1300 -

paz. 
dairesine yapt. kalorıfer tesisatı (temd.) 

Akümulitör 6 voltluk 150 aınper aaatlık: 2 ad. 
Dizel ırrııbu 82 beygirlik: 1 ad. paz. 22500 -
Maslakta askeri prevantoryomdaki elektrilt teıisa h 

tamiri 

paz. 74 30 

Menaucat, Elbiae, Kundura Çama'"' w. •· 

Postal: 103 çift (temd.) 
Er kundurası: 4000 çift paz. 
Kundura H. tipi: 20000 çift (şart. 580 kr.) ~ 
Hasta abalığı kumaş: 30000 m. " 

Hava rengi yazlık elbiselık kumaş: 68000 nı. (şart. paz. 
6 L.) 

Kışlık elbiselik kumaş: 100000 m. (şart. 1580 kr.) ıı 

Tentelik bez: 2465 m. > 

Bez beyaz: 5000 m.-kırmızı: 5000 m. ·siyah: 300 m. " 
Y tiken bezi: JOOCJO m. {şart. 2 L) kapalı z. 

N attaa i,ıeri Kırtasiye ·Yazıhane Levazımı 

Karııık 8 punto ııorbon harf: 67 k.·10 punto: 2l0 aç. elc9. , 
k.·anterlio 2 punto: 100 k. 

~ere ete, Tahta ve saire 

Çıralı ve bryaz çam ile gürgen kereste: 31 m3 

HakliJat, Botaltma, YUkletme 

Makine ve aksamı nakli: 30 t. 

aç. eks. 

119. eks. 

Mahrukat, Benzin, Mekine raııarı v. c. 

Linyit kömürü: 180 t. 
> • 370 t. 
> > 180 t. 
• , 270 t. 

Ben:ıirı: 9650 k.·valrnm: 600 k.·valvalin: 200 k.·greıı: 
100 k.·jaz. yatı: 97 k. 

Odun: 700 t. 

MUtelerrlk 

Suoger: 2615 ad. 
Ete, kazma, kllrek, fayrap küre~i, çekiç ve varyoı 

sapları: 66000 ad. 
Cankurtaran simidi: 100 ad.· torpovil yağı: 60 k.

sarı boya 159 k.· mavi: 50 k.· aıiyah: 16 k.
yeıll: 21 k.· kırmızı: 5 k.· ıulyen: 50 k.· be· 
zir 25 k. 

Bakır bakraç: 2000 ad. 
Çıft ath naklıye arabası yapt. taban ve dingil 

demirleri verilmek üzere: 2000 ad. 
F entr: 2500 ad. 
Termosifon kazanı t2miri: 3 ad. 
Telaız ahize undıgı yap. 4 ad.· kablo inşa unda· 

Q'ı yapt. 14 ad. 
Beyaz makine makarası: 100 ad. kırmızı: 100 ad.· 

beyaz şerit: 100 m.· ıiyab; 100 m. 
Sarı ubunlu kösele, saraç çivisi. kolanlılc şerit, bal· 

mumu toka, eter yağı ve aabunu v. s. 

Rraak, Zahire, Et, Sebze, •·•· 

Ekmek: 57050 ad. 
Ekmek: 100 t. 
Sıtır eti: 884l0 k. 
Burçak: 3UO t 
Domates salça11: 5 t. 
K. ot: 200 t. 
Makarna: 10 t. 
Arpa şehılyesi: 10 t. 
Piriııe 1&bunu: 50 t. (MOteahhid nam ve heubına} 

Bulııur: 10 bin lirahk 
Sıfır eti: 40 t. 

J 40 t. 
Sıtır eti: 200 t. 

, 360 t. 

(B Müzayedeler 

Demir ıu borulara 

. .. .... 

aç. art. 

kapalı z. 
> 

J 

paz. 

aç. ek!. 
kapah z. 

paz. 

Jl 

paz. 

paz. 

paz. 

aç. eleş. 

paz. 
) 

, 
J 

> 

paz. 
• 
" 
• 
J 

...... 

çifii 11 50 
40000 -
çifti 5 80 

m. 3 57 
119680 -

m. 3 16 
m. 1 42 

49200 -

1001 10 

m3 70 -

1'35 -

t. 10 90 
t. 13 50 
t. 15 50 
t. 11 50 

13090 

261<10 -
Beh. 160 -

• 

Beh. 18 -
30 60 

9128 -
17.360 -

3750 -
12500 -
5900 -
5900 -
k. o 43 

k. o 25 

loooco -
190000 -

2250 - Kütahya Mrk. K. Hava SAK 
Harbiyede Yedek Subay Okolıında 

Askeri SAK 

Deni& Lvı. SAK Kaaımpaşa 

20 57 İzmir Belediyesi 
97 50 Ank. Belediyesi 

Deniz Lv:ı:. SAK Kasımpaşa 
M. M. Vekaleti Hava SAK 

11 25 Tophane Lvz. SAK 

88 84 lıt. Ziraat Mektf!bi SAK 
İzmir Lvz. SAK 
M. M. V. SAK. 

13210 - • 
14468 - M. M. Vek. Hava SAK 

Harbiyede Yedek Subay Oıculunda 
Aık. SAK 

Topkapı Maltepeıi Ask. SAK 
3690 - D. O. Yolları Ank. ve H. paşa 

Vezneleri 

75 - Maarif Matbaası Müd. 

162 75 T. H. K. Genel Merk. Ank. 

101 25 Maarif Matbaası Müd. 

148 - Balıkesir Aılc. SAK 
348 - > 

210 - > 

233 -
750 - Harbiyede Yedek Subay Okuluuda 

Ask. SAK 
Hahcıotlu Ask!SAK 

78 45 Ank. Jandarma Gen. K. SAK 
981 7'.> D. D. Yolları Haydarpaşa 

- - Deniz Lvz. SAK Kasımpaıa 

1951 50 Merzifon Ask. SAK 
M. M. Vekaleti .SAK 

M. M. Vekaleti SAK 
6 - Tophane Lvz, SAK 

Topkapı Maltepe9i Ask. SAK 

" 

> 

684 - Manisa C. Müddeium. 
1302 - Diyarbakır C. Müddeiam. 

Kırklareli Ask. SAK 
6750 - Eskişehir Ask. SAK 
282 - Geli~olu Ask. SAK 

1875 - Ezine Ask. SAK 
885 - & 

885 - • 
Harbiyede Yedek ~ul:>ay Okulunda 

Ask. SAK 

2760 - Eıkişehir Ask. SAK 
2760 -
12~00 -- lst. Komutanlığı SAK Fındıklı 
22300 - • 

- - Seforibisıı.r Belediyesi 

Gönü San tı 

15-1-42 15 -
6-1-42 16 -

6· 1·42 14 -

7-1-42 16 -
2-1-42 10 30 

1 

6-1-42 14 -
5-1-42 11 15 
7-1-42 14 30 

5-1-41 
5-1-42 
3-1-42 

1-1·1·42 
2-1-42 

14 -
15 -
11 -
11 -
10 -

~-1-42 11 
2-1-42 16 

her gün 
12-1-42 15 -

12·1·42 10 -

7-1·42 15 -

12-1-42 11 -

2-1-42 16 -
'.l-1-42 16 -
2-1-42 16 -
2-1-42 16 - · 
6-1-42 16 30 { 

5-1·42 14 -

2-1-42 15 -
20·1·42 15 30 

6-1-42 14 -

7-1-42 15 -
her guıı 

ı 

' 6-1·4~ 15 30 
7-1-42 14 -

her gün 

17-1-4l 
9-1-42 
5-1·4~ 

10-1-42 
7-1-42 
8-1-42 
8-1-42 
8-1-42 

16-1-42 

" 
> 

12 -

10 -ı 
15 -
11 ,30 
11 
15 -
15 -

14 -15 30l 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastahane Lvz. 

Devlet Demlryolları ve LI ınanlara işletme U 'llUm 
MUdUrlUQUrıden : 

Muhammen bedeli 7455 lira 70 kuraş olan 29 kalem muhtelif 
müstahzar il iç 12. 1.942 pazartesi günü aaat 15 te Haydarpaşada Gar 
binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulıle saha alı· 

nacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 559 lira 18 kuruşluk muvakkat temi· 

oat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 
ayni gün saat 14 de kadar komi~yon reisliğine vermel,.ri lazımdır. 

Bu işe aıt şartnameler komİiyondao parasız olarak d fıhlmakta· 
dır. 

.. - '!. -

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Ma!z.) 
---~--------

Jandarma Gn. K. Ankara Sabnalma Komisyonundan 
Mıktnr ve cİnileri koınisyonumuzda bulunan listesinde yazılı 41 

k.•lem elektrik rnnlzemesi 6.1.942 salı günü saııt 15 de pazarlıkla u
t ı .ı alınacaktır. Lıstc komisyonumuzda her gün görülür. Derhal teslim 
edilemiyecck m&lzeme içic lekarrür eden bedele göre k ti teminat 
pazarlık sonunda nlınacakhr. lstcklilefin pazarlık vaktin<le komisyo· 
numuza gelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. Vekaleti Satmalma Komisyonundan; 
Miıteahbıt namı hesabına beher çiftine tahmin edilen fiyatı 54 

elli dört kuruş olan 25.000 çift pamuk ve yüıı karışık çorap açık 
eksiltme i~e münakasaya konmuştur. İhalesi 9.1.94.! cum& günü saat 
11 dedir. Uk teminatı 1,012,5 liradır. Ev3ııf ve şıırt1a nesı M. M. 
V. saha alma komisyonunda görülür. İsteklilerio ihale gin ve sa· 
atinde kanunun emrettiği belgelerle komisyona gelmeleri. 

*•*Beher metresine 38,5 kuruş tahmin edilen 159,814 metre G. 
Tip çamaşırlık bez pazarlıkla eksıltmeye konulmuştur. İhalesi 
2.1.942 Cuma günü saat 11,30 da Ankarada M. M. V. satın alma 
komisyonunda yapılacnktır. Kat'i teminatı 9229 lira 26 kuruştur. 

Şartnamesi 308 kuruşa k.omısyonda alınır. T lıplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. 

* * • Beher çiftine 54 kuruş tahmin edilen pamuk karışık 40,000 
çift yün çorap pazarlıkla eksiltmeye konulmu~tur. İhalesi 5.1.942 
Pazartesi günü saat l!ı de Aıılcarada M. M. V. satın alma komisyo· 
oundıı yapılacaktır. Taliplerin 3240 liralık kat'i leminııtlarile belli 
vakitte komisyona gelmeleri. 

lstanbul Beledlye&lnden: 
Kim•esiz çocukları kurtarma yurdu için alınacak 80 kilo ta• 

banlık kösele 50 kilo taban a<Jları 200 desimetre siyah vıdala ve 
10 adet meşin lemdiden açık eksiltmeye konulmuıtur. Mecmuıınun 
tahmin bedeli 932 lira ve ilk teminatı 69 lira 90 kuruştur. Şart• 
ııame Zabıt ve Muamelat müaürlüğü kaleminde ıörülebilir. 

ihale 5. 1.94.? Pazartesi günü saat 14 t~ Daimi E.ııcüıuende ya• 
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları Ye 941 
yılına ait Ticaret Oda11 vesikalariyle ihale günü muayyen aaatt• 
Daiıni Encümende bulunmaları. 

GUmrUk Muhafaza Genel Komwlanhgı Satınalma 
Komisyonundyn : 

~ . 2 inci kanun 942 Perşembe günü saat 15 de açık ekıiltrıı' 
ile 150 takım kışlık sandalcı elbiıesi alıııacaktır. Muhammen bedeli 
.3450 lira ve ilk teminatı 258 lira 75 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda hergün ıörülebilir. lıteklilerın ekıiltııs• 
gün ve saatinde tomınat makbuzu ve kanuni vesikalarile Galat' 

Mumhaıır. cadde:>ı !l-t auınar.ıh dairede r.atm lına komı~yonuna ge~ 
mel eri. 

Merzifon Askeri Satın Alma Komi•ronundan: 
2000 çift er fotini ahııacaktır. Pazarlıkla cksıltmcsi ı:.ı.ı.941 

günü saat 15 de Merzifond1 Askeri Sahnalma Komisyonunda yapılı' 
caktır. Tahmin bedelı 19,000 lmı, kati teminatı :l850 liradır. Nüııı0' 
nesi Komisyonda görülür. l'alipletin bellı vakitte Komisyona gelOI,. 
leri. 

*** 
103 çift postal :ıhnc1cnktır. Bak: lst. Z.ıraat Mektebi SAK ilunlıırıo'' 

Mobilya, Büro ve ev eşyaJ.!. MuşamQa, Halı v. s. 

latanbul Defterdarhlından: 
idaremiz içtn yaptırılacak 70 adet yazı masası, l:l. l.942 puarl,I' 

günü saat 15 de Defterdarlıkta milteşek"-.ıl komisyonda açık eksilt-' 
ile ihale edilecektir. Keşif bedeli '/.765 lira teminalı 208 liradır . 

Resim ve şartnamesi Maili Ecol~k 4 üncü kaleminde görülebilir• 

5-1-42 
6·1-42 
6-1-42 
7-1-42 
7-1-42 

16 -
10 30 
10 30} 
15 _, 

15 30 ~~!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!'!!~!e:' -~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~ 
Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Devlet Limanlar1 işletme Umum MUdUrlUIUndell: 

5·1·42 15 l~lelme ihtiyacı için muktezi 12 kalem ddtcr ve aairenin b-'
1
' 

ı rılması açık eksiltmeye kon ulmuıtur. 

1 

t 



MONAKASA GAZETES1 

INHiSARLAR iDARESi 
BAYRAM veVILBAŞI HEDİYESİ 

Vişne 
Çilek 

OLARAK 

lstanbul Piyasası 
Demir ve Madeniyat 

Bakır 

Tahta ve yuvarlak 

Çi~ 
Saç si;ah 

Demir 

Camlık, köşehent 

Dört köşe lıım11 )'Uvnrlıı.I.: 

mıhlık silme 
Putrel 

27 BlrfaoMnan tN1 

Erzak, Zahire, Et. Sebze v. s 

Bahkesir Askeri Satm Alma Komisronundan: 
B hf"r kilosu 100 kuruştan 20.000 kilo Zeytin yağı pazarlıkla sa· 

tın n ınncnktır. Taliplerin 3.1.942 Cumartesi gönü ual 11 de Salt· 
kesı rd • askıari satın alma lcomisyorıuna müracaatları. Kat'i teminatı 
j ıuo 1 r dır. 

(OEVAM! DÔRD0NC0 A. Yt"Af)A) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Portakal 
Siyah çember 
Yuv rlak çubuk Muvakkat pey· Lito mürekkepleri Satın alına· Muhammen 

Mandalina 
Turunç 

Be yendik 
Nane 

Knlay 
Çubuk 
Külçe 

Karfiçe 

Saç 

Galvaniı.li düı. 

Mahrukat 

Blok 

414 -
404 34 

Muz 
Yerli depoda 

Krible • 

.. Altın 

LIKÖRLERiNi , 

Yerli depoda 
Ecnebi 

Marinlave 

1700 

120 Şi 

JS -

KANY AKLARINI 

Y!!rli bookerde 

depoda 

Tuvönan 

Yerli depoda 
bankerde 

Kok 

1300 l 

' 
Ve Sipahi 

Samsun 
çeşit 

Boğaziçi 
Yenice 

Yerli fahrikaıla 

Knrabülı: 

Sömikok 

Y cırlı depoda 

Petrol 

Dökme toplan 
Çift teneke 

Benzin 

Q4 ~i 

- 2350 
- - 2:350 

2350 

27 80 
905 

Serkldoryan 
Bafra maden 

Gelincik 

Dökme 
Çıft teneke 

Motorin 

31 10 
- - 1130 

20 60 

Çıft teneke 710 l 

' Vatandaş k,.seceğin kurba-

SiGARALARINI 

tavsiye eder 
• • __ • :· .·' : • ·- • __ • .;-· , J • • •• 

nın bt<leliııi, yahııd derisini 
Hava kurumuna verrnek'e hem 

feiaket görmüş vnlırndRşlımn ; 

hem de yarının sahipleri o· 
lan kims"siz minimini yav
ruların imdadıııa yetişmiş ola· 

c:ıksın • .... ........................ -
Muh ınmerı bedeli 1780 lira muvakkat teminatı 133 lira 50 kurus· 

tur. , 
lbnlesi 9.1.9~2 tarihine rıısthyan cuma günü saat 15 le Gala•a rıh· 

t mtndaki umum miidürliik hinrısında toplanacak salın alma komisyo· 
1 k . 

nunda yapılacaktır. Numunelerle şartnaıne her gjn söıü geçen omıs· 

yonda görülebilir. 
K 

Kereste, Tahta ve saire 

t skert fabrikalar u. MUdUrlUiiJ Merkuz 
Satlnalma Komisyonundan: 

2000-3000 metre mikebı cevi7. tomru2"u 

-

Beher metre mi kabına 70 lira bedel tnh uin edile:-ı 2000 -3000 

metre mikabı cevız tomruğu 9.1 912 cnm ı gü ıü Mt 13,) da Anka· 
r askeri fııbriki\lar umum ıniidiıılüjtü snhoalına komisyt'ııunca pazar· 
lıldıı salın alınacaktır. 200 metreden aşağı olmamak üzere p11rça par· 

ça ııhnabilir . . 
Şartnamesi 10,5 lira ınııkııbil_iııde k~misyondan verilir .. lsteklılcrın 

27.500 liralık kati teminatları ıle o gun ve saatte komısyonda bu· 

lunmaları. • !$ 
!!2 

akliyat-Yükleme-Boşaltma 

Erzurum Askeri Sabnalma Komisyonundan: 

K · d n naklolunacak şey öıı.renilmek üıere kapalı zarf usu· 
omısyon n 5 

liyle ek illmeye konulmuştur. 
M k 9 1 94'2 cuma günü saat 16 da Erzurum utınalma Ko. una asası · · 

d 
ı kt r Muhammen bedeli 48600 lira olup ilk teminat 3645 

a yllpı aca ı · l kl"I . .. 
1
• d Ş t nmesi her gün Ko da aörülür. ~te · ı f'rtn muayyPn gun 
ıra ır. nr n · a. 

h 1 t ·ınden bir saat evvel teklif mektuplarını makbuz muka-ve ı a e ıaa 
bilinde Ko. na vermeleri. 

Müteferrik 

kalı-minden alınrıbılir. i leklilerin mııv.llı.kat leminallııriylf" 941 yılıflll 
ait Til.!nrel odası vesik ısını ve teklıf mektuplırnııı 24'JO No. lu ka· 
kaııuoua tarifatı daıresinuen hazırlanmış mühürlü zarf derunünda iha
le saatinden bir sıtnt evveline kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde levdı ~trneleri muktazidır. 

Bahkealr Ask ri Salln Alma Komisronundan: 
Aşağıda yazlı mevaddın pazarlıkla eksiltnıeleri 5.1 942 pazartPsİ 

~üııü "ı.at 15 de Balıkcsirde a4'keri salın alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. fhr kalemi ayrı talibe verilebilir. 

Miktarı Tutarı 

Cinsi Kilo Kuruş 

-----..-- ---- ---
Beytız vakete 3UOO 420 
Sığır köselesi :l400 350 
.Sığı~ köıele i 3600 500 
Ağaç çivi ôO 300 
Keten ipliğ-i 2 kat 30 400 
Çiriş 30 50 
Rrç ine 60 70 

Parafin yağı 150 160 

Toruk 24000 0,40 
Balmumu 30 210 

Bezli zımpara 2000 14 

Teminat 

Lr. Kr. 
----
1890 
1260 
2700 

27 
ıx 

ı 25 
6 30 

36 
14 40 

9 41 
3 60 

P. T. T. Umumi MUdUrlUğüllden: 
Eksiltmeıi 19.12.941 tarihinde yapılacağı ilnn edılen bin kilo in

ıiliz bükümü sicimin ek•iltmesi on gün uzatılmıştır. 
Muhammen bedel 3l00 lira muukkat teminat 240 liradır. İhale 

2. l 94l ıarilıiııe tesaduf eden cüma gün il saat 11 de yapılacaktır. 
İ:.teklilerin muvakkat teminat makbuz veya banka mektubıle ka· 

nuni vesaiki hamilen Komisyona mezkur günde müracut etmeleri. 
Şartname Aukarada P. T. T. Levazım Müdurliığüoden. lstanbulda Yeni 
Valde hanında P. T.T. Umumi Depo Ayniyat Muha:.ipliginden be· 

del!liz olarak verilir. 

:ıkçı-s~ o 7.) B. lnstone Sons Beher kilo cak mıktar 1 utan 
Lira K. C l N S 1 Kuruş Kilo Lira K. 

---- --------- ---- --- -----
87 50 Tranıparan 2549 222 200 444 -

Sarı 2108 238 50 119 
:lu4B 238 50 119 -

Mnvi 19 KE 286 25 il 50 
Kırmızı 30 KR 238 25 59 65 
Sekatıf 12 a 280 20 57 20 
Siyah 2503 340 50 170 -
Brom mavi PE 17 385 15 57 75 

> PE 11 45:> 15 68 25 
----- ----

450 1166 35 

Yukarıd:ı cins, marka ve miktarları yazılı lito miirekkeplerinin a· 
çık ebiltmesi 5-1- ı9-ll Pazartesi günü saat on birde Maarif Matbaa· 
sında yapılacnk. isteklilerin ayni giin ve saııt te Komisyonu muzda ha-
zır bulunmalaı ı. Şartname para ız veri\ır. ( 11215) 

İstanbul Ziraat Mektebi Satın Alma Komisyonundan: 
Y apl ırılacak olan 103 çıf t postalın. açık eksiltmesine talip çıltma· 

dıg-ı için on guo d h:ı uı.atılarıık 5. l.94.l pazarte9i gü .. ü uat 14 do 
bırakılmıştır. E ·siltme. Beyoğhında lıliklal caddesi 349 numarada lise· 
ler muhoebecılığindo toplanan komisyonda yapılacaktır. 

Nüınune ve şcırtnamesi her gun mezkQr muhasebe kalttmiode gÖ· 
ı ülebilir. Muhammen bedeli 11.) lira ve iık teminat 88 84 liradır. 

iste ·lilı-rın o gun mezkur muhasebe \'Pznesine yatıracakları ilıt 
temınat makbuzu, yeni yıl ticaret odası vesikası ve 2490 sayılı 

kanunun tayin eıtıği ve ikalarla birlıkte Komi. yona müracaatları. 

(11)04) 

Sirkeci Raoliyö tarife!Iİndc Küçüle Çekmece i~taııyonu ile 25 ioci 
kilomct re ~rasına mahsus iicretler J. 1. 942 tarı hinden itib.ıren deği1ti· 
rilmi,tir. Fazla t:ıf~ilut için istasyonlara müracaat E'dilebilir. 

(9681) (11514) 

Ke.şif B. !ık Tem. 

---- ----
1062.60 79,70 Vali konağındaki mobilyaların laıniri. 
697,42 51,31 Silivride Fatih ınahallesıode A~ktrlik dairesi 

ol rak kullanılan hu uıi idare malı biouı· 
nın tamiri. 

1058,57 79,39 S.ırayburn rnd:ıı.ti Atat il• k lıeykelioin tathir 
ve cilalanmaı;ı. 

499, 10 37,43 Ş~lıriıı muhtelif mııh1llerine konıılınak iizere 
yaptırılacak 7 ndet ka nape. 

1 Ke,H bo.Jolle.;le Uk lom;oat m;kd .. lm y•k•nd• Y'"h ;,ıer ayro 
1 ayrı ııçık eksi tmeye konıılrnuştur. Ke1ıf ve şırtnl\rn"leri Zabıt ve 

Muaınelal Muduı Hığu kaleminde gorülebilir. lh ı le 9.1.942 cuma ıilni 
saat 14 de Oaiıni Encümende yapılacaktır. Talipl,.rin ilk teminat mak· 
buz v e- ya m~ktııpl:ırı, ilıBle tarihind"rt 8 gün evvel (Silivrideki bina 
tamiri içic vilayet N fı:ı ve dijter işler için belediye ftn işleri Mü· 
dürlii~üne) müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 9H yılıııa ait tica
ret odası vesikalarile ihale günü mu yyen saatte Daimi Encürncnıie 
bulunmaları. ( . 1428) 

T. C. 

tlRAAT 
BANKA51 

Ziraat VekAleti Zirai Kombinalar Kurumu 
MUdUrlUQUnden: 

Zinıi Koınbiııalıır Kurumu Müdürlilıtünce Traktör pulluğu. Trak
tör Kullüvalorü ve Trakt5r tohum emıne maki~esi saı_ııı alınacaktır, 
Vermek istiyenlerio, feDni ve idari şartnaıuP.lerı, beş \ıra bedel kar· 
şılığında mezkOr müdürlükten :ılabilecelderi ilan olunur. 

Bahkesir Askeri Satlnalma Komisyonu Ba,kanltğından: 
1 - Seherine 200 kuruş kıymet tahmin euılen (orınaniye ve iş

çilik dahıl) 3000 adet telefon dıreği. 

1. tan bul Defterdarhğmdan: 
T 

. K . l . . t tınacak 50 adel çift satih· 
Toprak evzı mısyon arı ıçın sa ın a 

lı çadır kapalı r;ıırl usuliyle elcıillmeye çıkarılını~tır. k '"t k 
ihale ll. l.94l f'azarteıi günü snat l!> te Defterdarh ·_ta mu '.şe -

d b deli 9000 lıra temınah 
kil komhyoo a yapıl açnktır. Muhaınmeo e . M'll" E 1~ı- 4 u . üm'4ne11 ı ı m alfo ıp p75 liradır. "eıım şartname ve malz.eme D , 

700 direk ormandan Akhisara kadar nakliytısi beheri için 150 ku-
ruş ve Akhısardan lzrnire kadar tren ücreti malüm tarife. • 

2300 direğin Sındııgı ormanıudan Balıkesirc kad:ır kına nakliyesi 
beheri için 120 kıymet tahmin edilıuiştir. 

2 - 7.1.942 çarşamba saat 16 da knpah urf usulile eksiltmeye 
koomu2tur. 

3 - Muvakkat teminatı 736 liradır. 
4 - lııteklilerin kanunun istediği veuikle beraber teminat akça

sını ve teklif mektubunu cksıltme saatinden bir saat evvel Balıkesir 

As. satın alaıa komisyonuna vermeleri ıartıar. 
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ABONNEMENT 

Ville et Pro•lnce 

Q U~O.T.1 .D 11!.N D I! S AD J U D I C ATI o:N B --------~ 
AOMINlSTRATIQN 

MUNAKASA GAZETE 1 
3 molı Ptn. .SO 
6 • • 850 

12 • • 1500 
E.tranıer: l:.ı moiı Ptn. 'J.700 

Le No. Ptrs 6 

Galata, F.!llcİ Gümriik Cad. 

No. 5'1 

T616phone ~ 49442 

Poor la Pıablloite ı'adreııer 

l l' Admioiıtration 
Journal Professlonnel des Fournlsseurs at des tntrapreneurs d 14 l 'Etat Botte Poıtale No. 1261 
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Tableau Srnoptlque des Adjudicationa 811vertea Aujourd'hui (0Ç0NCI SAYF'A8AN 8E.VAM) 

latenbul Komutanhl• Satınalma Komla~onundan: 

Ob)et:" de l'adjudlcatlon 
Mode 

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

estimatif provisoire Cahier deıı Char~es Jours Heures 
Yapılan eksiltmelflrine talip çıkmayan aşağıda CİM, milr.dar, mu

h mmeo bedel ve kat'i teınioatları yazılı dört kalem yiyecek madde
leri 5-1-942 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde pazarlıltla sa
tın alınacaklardır. Şartnameleri her jtÜU komisyonda fÖrülebilir. lı
tekJllerİn beili rün ve muayyen 1aatlerde Fındıklıda utınalma komiı
yonuna ıelmeleri. 

Atijüdications au Rabais • 

• Conatructlona-R6paratlon-Trav. Publlca·Mat6rlel de Conatructlon·Cartographle 
Conalr. ıaraıe Pli cach. 29339 66 2250 - Com. Ach. Command. Aviat. Kütahya 
Repar. et modif. bitiue Cre a fre 2711 36 - - Com. Acb. Milit. a l'Ecole des 

Officiera de Reserve a Harbiye 

Produlte Chlmlquea et Pharmaceutlquea-lnatruments &anltelrec-Fournlture pour Ho1t ltaux · 
Talo: 12 k. Gre a gre Qom. Ach. lntend. M arit. Kasımpıfa 

E'6ctrlclte·Gaz·Cheuffege Centrel (lnatellatlon et Mat6rlel 
lnıtal. electrique a la aıabon de desinfectiorı i Te- Publique 274 30 

pecik 
lnıtall. challffage central a one partie de l'atelier 

de l' Adm. deı Autobuı et a la bitine d'ao· 
cumulateur (aj.) 

Acecmulateur de 6 volt et 150 ampere: 2 p. 
Gıoupe Diuel de 82 C. V.: 1 p. 

lnıtall. ~lectriquo au preverıtorium a Maılak 
t l l ı it 1\ t f t · ( t, flJIUıft& • ll58U• • 

Sabota: 103 paires (aj.) 
Chau11ures type H. 2(;000 paires (Cab. eh. 580 P.) 
Etoffe pr. manteııax de maladeaı SOOOO m. 
Cbauuuru pr. ıoldata: 4000 paires 
Toile pr. voile: 300(;0 m. (Cah. eh. 2 L.) 

Etoffe coul. uure pr. habit d'ete: 68000 m. (Cah. 
eh. 6 L.) 

Etoffe pr. habit d'hiver: lCOCCO m. (Cah. eh. 1580 P. 
Toile blaoche: 5000 m.- id. rouıe: 5000 m.- id. 

noire: 300 m. 

Gre i rr6 
Gre i gre 

> • 
Culra 

1300 -

ı2500 -

14 so 

- la paire 11 50' 
Gre i fl'6 la paire 5 80 

• le m. 3 57 
40000 -

Pli 06oh. 49200 -

Gre a fl'e 119680 -

• le m, l 16 

' 

20 ~7 M unicip. !amir 

97 50 Municip. Ankara 

Com. AoJt. lnteod. Marit. Ka11mpa .. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Uepart. 

Ayiat. 
11 2S Com, Aob. lntent Milit. Tophaae 

88 84 Com, Acb. Ecole Atricolo l•t. 

13210 -· 

J690 -

14468 -

Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 

• 
Com. Aca. (ntend. Milit. laınir 
Adm. Geo. Cb. Fer Etat Ank. 

Caisae Haydarpaıa 
Com. Ach. Min, Def. Nat. Aok. 

Depart. Aviat. 
• 

- Com. Ach. Milit. Maltepe de T opkıpı 

l te\EU.li ci ' ln pin uiE Fe~eterfe •t Fournlture de Bureaux 
Caracteres ci'ianprimerie m6lanıes de 8 poiata Pabliquı 1001 10 75 - Dir. Jıupri11ıerie Maarif 

Sorbonne: 67 k.· id. de 10 pointsı 210 k.- inter-
lianea de 2 poinh: 100 k. 

Bola C:e Cenab uctlon. Plenches, Charpente 

Boiı de aapiıı: 31 m3 Pıabliqoe le mJ 70 - 1627 - Dir. Gen. Liau• Aviat. T. Ank. 

1 re r ·~ c rt · Charaement • D6chargement 
Tr aıl6port macbinea et acc:eu.: 30 t. 

Con. buatlble - Carburant - Huilea 
Benzine: 9650 k.- vacoum: 600 k.· valvalioe: 210 

k.- araiue: 100 k.- petrole: 97 k. 
Boiı: 700 t. 

Sharbon lignite: 180 t. 
> • 370 t. 
• > 180 t. 

\. > • 270 t. 

Dlver• 
i.ponıe: 261S p. 

Col de ıauvetaae: 100 p.- huile Torpovil: 60 k.· 
peinlure jaune: 15!ıi k.- id. blrne: ~O k.- ict. 
noire: 16 k.- id. verle: 21 k.- id. roua-e: 5 k.-
minium: 50 le.- id. de lin: 2l k. 

Pelit ıeau en cuine: 2000 p.-
Fabricalion voitoreı a 2 chevaux aveo le fer a four

nir pr. leı esaieux: 2000 p. 

Publique Ul5 -

> 

Pli cach. la t. 18 90 
.. la t. 13 .SO 
> la t. ıs 50 
> la t. 11 50 

Publi~ue 

Gre i a-re 

> 26100 -
la p. 150 -

Repar. cbaudiere tbermoıipbone: 3 p. Gre a gre 30 60 
f abrication caisseı pr. recepte ur: 4 p.- id. pr. clble: -

14 p. 

Fil blanc de l::obine pr. machine: 100 p.• id. rouie: Gre i ırre 
100 p.· ruban blanc: 100 m.- id. noir: 100 m. 

P r o "' • t o n • 
Viandı de mouton: 7 t. 
Pomme de terre: 85.S t. 

> • > 118 t. 
Oirooaı: 84 t. 

> 69 t. 
Viaııd• de mouton: 9 t. (aj.) 
Fhes: 75 t.· aırainea de caoariı 150 t.•millel: 2l5 t . 
Beorre: 45 t. 

Riı: J:O t. 
Vesce: 100 t. 
Riı: 50 t. 
Lentilles: 24 t. 
Fromaıe blanc: 5 t, 
Pain: 57050 p. 
Beurre: 17.5 t. 
Fa.es ı6cheı: 40 t. 
Viıodı de moatonı 9 t. 

.. ...... .. 

Gr~ iı gre le k. O 62 
.. 12825 -
• 17700 -
> 7560 -
' 62120 -

Gre a ıre le k. o 70 

Pli cach. 

,. 

• 

' • 
Publiqoe 
Gri i ır6 

• 
ıt 

•• I;. 1 90 

48000 -
5600 -

32500 -
7200 -
5000 -
9128 -

5600 -
6300 -

101 25 Dir. lınpri•erie Maarif 

750 - Com. Ach. Milit. a l'Ecole deı Olf. 
de Reıerve i Harbiye 

148 -
J48 -
210 -
233 -

Com. Ach. Milit. Halıcıoilu 

Com. Aeb. Milit. Bahkesir 
> 

' ,. 

78 45 Com. Aca. Com•ancıl. Clı'o. eendar· 
merie Ank. 

- - C•m. Aola. Iatenc:t Marit. Kasıınpaıa 

lt57 50 Com. Ach. Milit. Meraifon 

- - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

6 - Gom. Ach. lntend. Milit. Tophane 
- - Com. Aoh. Milit. Maltepe de Toplcapı 

- - > 

651 _ G. A. Command. Milit. lst. Fmdıklı 

1923 6S > 

265~ --- > 

1134 - > 

931 so > 
Com. Ach. Milit. Çanak. 

700 - Com. Ach. Mfüt. Ak:ıaray 
552.5 _ Com. Aob. Command. Base Navııle 

Marmara a lzmit 
7200 - Com. Acb. • illt. Erzurum 
2250 - Com. Acb. Milat. Baııkeıir 
2438 - Com. Ach. Milit. Ezıne 

540 - " 
750 - > 
684 - Procureur Gf.neral Manisa 

- - Com. Aoh. Milit. Tophane d~ Bursa 
840 - Com. Ach. Milit. Çanak. 
945 ~ ,. 

15-1-42 15 -
6-1--12 16 -

6-1-42 14 -

7-1-42 16 -

2-1-42 10 JO 

6-1·4ı 14 -
5-1-42 15 -

7-1-42 14 30 

5-1·42 14 -
3·1·42 11 - . 

14-1-42 11 -
5-ı-42 ıs -

12-1·4i 15 -

2-1-41 10 -

5·1-42 15 -
tous ltı jours 

12·1-42 10 -

7-1-42 15 

H?-1·4! 

5. 1 ·42 

2-1-42 
2-1-42 
2-1-42 
2-1-42 

11 -

16 JO 

14 

16 -
16 -1, -
16 -

!-1-42 1, -
6-1-42 14 

r 
I 

' 

7-1-42 15 -

touı I•• joo" 1 
7-1-42 14 -
touı les i•urs 

louı leı joun 

2-1·42 
12·1-•2 
12-1-42 
12-1·42 
12·1·42 
i-1-42 
ıı-1-42 

2·1·42 

~~ =ı 10 30 

11 -
11 ,30 
ıs -
10 -
1~ -

Miltdarı Mub. Bd. Kat .. te. lhale zamanı 
Ciuıi Tou L. K. L. K. ıaat dakika 

Süt 
Yoturt 

. Koyun eti 
> 

20 
'20 
15 
h 

4700 
9000 
9300 
93v0 

705 00 
13Si> 00 
1395 00 
139j 00 

10 30 
11 
15 
15 30 

• • • Aşafıda cinı ve ıoiktarlım yazalı dört kaleaı iaıe maddeleri 
12.1.42 pazartesi lt'Ünü hizalarında yazalı saatlerde pıır:arhlc.la satın 

alınacaklardır. Şarto .. meleri her ıün kl)misyoııda rörül~bi l ir . lıtckli· 
!erin bellı rün ve saatlerde Fındıklıda satın alma komisyonuna rel-
melarL 

Cia"i 

Mikdarı 

Ton Kilo 
Muh. Bd. 
L. K. 

Kıt'i te. 
L. K. 

ihale samanı 
Saat Dakika 

------ ----- ---- ---- ------
PatatC'S 

K. ıo~an 
• 

85 500 
118 
84 

" 

12825 
17700 
7S60 
6210 

1923 65 
'.t655 00 
1134 00 
931 50 

10 
lü 30 
11 
11 j~ 

letanbul 
0

Levazım Amlrlljl Sabnalma Kemlayonundan: 

Beher kilosuna 27,5 kuruş taluai edileıı 40 ton kadar yeıil mer· 
cimek ah nacaktır. Puarlıkla c ksiltmesi 2.1.942 cuma lt'ilnü 1aat li 
de Tophanede Lv. imirli~i satın alma koıaiıyonunda yapılacaktır. 
Kat'i teminatı 165 liradır. Nümunesi llemiıyoDda riri.ilür. lsteltlıleria 
belli vakitte komisyou gelmeleri. 15 tan.lan aıatı elıaaıaak üzere 
ayrı ayrı taliplerd~n de alnabilir. 

• • • Beher .kilosuna 22 kurut talamhı edilen 2t tea nulaut ahoa
caktır. Pazarlık'a eksiltmesi 2.1.942 cuma giinü saat 14 .le Teplaaae· 
de Lv. imirli2i satın alma komi11onu11da Y•P lacaktır. Kat'i teminatı 

652 lira 50 kuruıtur. Nümuneıi koııaiıyanda görillür. 15 tancha aıa
tı olmamak lizııro ayrı ayrı taliplerfien .&ı alınabilir. lıteklilerhı bel· 
li ıaatte komisyona ~el .. tlen. 

• • • Beher kilosuna 26 kuruı tahmin edilen 60 ten kuru faul ye 
alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltaaeai 2.1.9t2 cuma fiJni saat 14,SO da 
Tophanede Lv. imırliti utın alma k~rnisyonunda yapılacaktır. 
Kat'i teminatı 2310 liradır. NUcnuaeıi koınisyQııJa ıirüllr. O. 
bet tonda aıatı olmamak üzere ayrı ayrı taliplerde• tle ahaat.ilir. 
Taliplerin teminatlarila belli vakitte koıoiıyaııa relıoel~ri. 

•*• 10 ton kunı incir alıııacaktır. Puarlık la ıı(tiltraHİ 5.Vn2 
paHrteıi günü saat 15 de Toplaanedı Lv. icairlifi satın alma keıaiı· 
1anunda yapılacaktır. isteklilerin nii•unı va teraioatlarile ltelli va
kitte kemiıyona gelmeleri, 

* • • 10 ton çekirdebiz kuru üzilıa a lınacaktır . Pazarlıkla ekıilt
mesi 5. 1.942 t"azartesi günü tut 14,30 To,hsnedıı Lv. iıairlifi sa· 
tın alma komi,yonuoda yaı:nlac1tctır. lıtelc l ilerin ıtiraııne ve teıaioat: 
larilıı belli vakitte komiıyooa gelmeleri. 

Behkeeir Aakert Satan A ima Koml•ronundan 
Beber kilotu 3 kuru~ 35 ~anti ınden 5000 toıı butday kmhrı· 

lacakhr. Kapalı zarfla eltsi llmeıi 12. l. l9-tl pazartesi ıtiinil saat 1' 
da Baltlı:esirde askeri sahnal ma keru isyı> :l'lnda yapala,,:ııktar. ille. temi· 
natı 10,125 liradır. Taliple rin kanuoi v~sikıluiyle teltlif mektupları• 
oı ihale saatinden bir saat evvel ~miıyooa vermeleri. Enaf ve ıarl· 
naıneıi Anltara lstanb11I Lv. i nirliti sa lıaıslına ko•iıyonlarıncia eh 
rörüliir. 

lallhlve A•kert S•tın Alma Kemhro11u11dan: 
90,000 kilo 112ar eti kapalı zarfla ekıiltm"Y• konauııtar. llaale•i 

8.1.942 perşembe ıüotı taat 1S te lsllbiyede A9lcerl iıtınalıaa K•· 
rnisyonuada yapılacaktır. Tabının bedeli 27, l8 1

) lira, ilk temloatı 203• 
lira 50 kuruıtur. Taliplerio kanuni vesikalarile teklif aelttuplarını i• 
hale saatinden bir saat evvel Komisyona vermcleri-

2·1·42 14 30' 
3 · 1-4 ı 1 o - !!!. !!!!!'!~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!"!!!!'!!'!!ll!)!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!le--~ 

3-1-42 11 _ t 
3-1·42 l o 30, 
3-1-42 10 -

lmtiyaı: Sahibi ve Yazı l,leri Direktörü: lSMAIL GiRiT 

Baınldıtı yeri "Milnak••• MatlH••ı,, lıtanltol 
17-1-42 12 -

5-1·42 15 -
7-1-42 16 - , 

5· l ·42 15 - '!!!ll!Bl!!!m!!!!ll!!!!B!l!!-!!!lm!!!l!!l!l!!!!!!l!!li!l!!I--------.... 
ed 


