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Umum Tüccarla ın ve Müteahhitlerin meslekTOrganıaır 
~""'!?! 

Almanya ile 
ticari 

anlaşma 
HülcGuıttimiı: ile Almanya o.• 

rasında yapılmış olan ticari ınübı· 
ddc anlaşmuının tntlııkina hıtş
lamak ıamo.nı yaklaşmıştır, ilci nıtın• 
leket ara.Hada anlatın• laTihinde 
piyıısalırımıı:da mevcut rıı•lların o 
tarihteki flyatlarıon göre mübadele 
edilmesi ~ok yerinde lıir dü Ünce· 

r in ınıılııulü uyılacak iyi hir ka
rardır, 

Yazanı LUTFl ARiF KENBER 

·A L'MANYANlN memleketimiz
den iki seoe müddetle sahn 

alacağı ve koı ,ıhk olarak ayni 
müddet içınde bize göndereceği 
Ç~{İtlı malların kıymeti yüz mil

yon lıraya yakındır. Bu malların 
piyasalarımızda hıılihazırda mev
cut stokl:ınndan ıönderilmui pek 
tabiidır. Ancak ticaret aola~ma· 
sının imza edildiği ta'lihte ; yani 
ıreçen Ağastoı ayı içiode piyua
l:ırımız:dıı bulunan malların kıy
metleri bugünkü kıymetlerine nı

%ııran yüzde yirmi beş ile kırk 

nispetinde ucuz olmaaı ihracat 
aıccarlarımızın bu memlekete mal 
2önderaaek ceaaretini tamamen 

kırmıştır. 

BugOn ldloıu elli beş kuruş o· 

lan yaA"h tohumlar, geçen Ağus
tosta, otuz beş, otuz altı kuruş 
arasında snhlmakta idi. Üç dört 

ay içinde bu malların kilo başı
na 19 - '.lO kuruş yükselmiş ol· 
ması ilıracatçılaı ı bu işteu alıko'y
maktadır. 

Fakat banda kabahat yine ih- • 

racatçılarındır. Ontar Alman an
laşması yapılar yapılmaz gllya bu 

anlaşma derhal tatbik edilecek i· 
miş gibi tıcirlerimiz itedcnberi 
Ahnanyanın çekmekte olduğu her 
çeşit malı toplamaya başlamışlıır
dır. Malların talibi çoğahoca bit
tabi fiyatları dı yükıelmeie cle
vaaı etmiştir. 

Bu suretlf', ortada ne Alm:ııı· 
yadan, ne de diğer bir yaban\!ı 
lllurıleketten hiç bir ı alep ve si
pariş gelmedi~i halde ihracatçı
ların mal toplamak istemeleri ta

mamen hu•usi mak~atlara taallük 
eden ve açıkça~ı bir spekülasyon 
yapmak makıadından başka bir 
şey telakki edilemez. 

İhracatçılarımız Almanyanın 
her kaça oluraa olsun her. çeşit 
malları toplayacn2ına uhib ola
rak kendi aralarında her ı.rün bi
rer miktar artırılmak suretiyle 
fiyatları yükseltt'I yükselte ve her 1 

alı$verişten bu mallar için ko· 
misyon ücreti, borsa resmi, nak- 1 

liye masrafı, aıdiy"' ve depo ki

rası vererek her malın mnliyet 
fiyatloruıı yiiksellmeğe sebep ol
muş ardır. Hatti bıızıları ucuza , 

aldıkları malları yeni alınmış ve 
pabalıyn mel edilmiş ~-it,i defter· 1 
}erine gtçirmişlerdır. Bazıları da 
muhtelıf ftyallarla aldıklarını air 
hamur ederek mustaknt bir fiyat-
la kıymetlendirmişlerdir. Şu hal
de her haniİ bir ınııhn hakiki 
k.ıymeli bu&'Unkii kıy ııet değildir. 
Çünkii bu kıymetler on btş yir
mi alıcının elinde bir elden diğer 1 

le ıeçen ııencirleınc bir mata• 

EKINIMIK HABERLER 

Almanyayı Eski Fiyatla 
Mal Verilesek 

Almanya ile ticaret anlaşmaı:ı 
üınine gönderilf'c •k malların 

üc buçuk ay evvelki fiyatlarla 
11~tılınası liıım gelmektedir. ô
tedeuberi Almanya ile İf yapan 
bazı firmalar anlaşmanın imzası 
tarihin Jeki ihracat maddelerine 
ait fiyatları tesbit etmektedir· 
lt'r. Bu firmaların naümesıillerio· 
den bazıları bir toplantı 
yapmışlar ve Almanlann alacak
ları mallarla verilen kontenjanı 
incelemitlerdir. Fiyatlar üzerin

de en çok yükseliş gösteren 
yağh tohumlar deriler ve bazı 
bubub1ttır. Diter taraftan buı 
ithalat tioirleri de AlmanyaJan 
ne ıibı mallar vt. etyalar getir
tileceğini araştırmaktadırlar. 
9evlet dairelerine lüzumlu olan 
enadaa başka memleketin ihti
yacı olan maddelerin de ayrı 

ayrı listeleri haz:ulanmaktad1r. 
ithalat ve ihracat mallannın kar
ııhkh takaa edilebilmt si için 
taka• limitedin de bugünlerde 
faaliyete geçeceğ"i söylenmekte
dir. 

Tasarruf bonoları bitfl)ek 
üzere 

Aokııradao bildiriliyor: 

Maliye Vekaletinden teblij" e

dilmiştiı: Amortisman .ııaodı~ın

dan çıkanlan ve hasılfıtı Milli Mil
dafaa mıuraflarına karşılık tutu• 
lan taaarruf bonolarının ikioci 
tertip 25 milyon lirahğı da bi
rincisinde olduğu gibi fevkalade 

rağbet görerek kı!la bir zamanda 

taıoamıoa yakın miktarı ~atılmış 

ve elde pek az bono kalmış Cll• 
du2'undan kanuni haddin lecavil· 
züne meydan vermiyecek kontro· 
liln ifası maksadiyle sahiların 

muayyen yerler~ hasrı zarureti 
hasıl olmuştur. Bu sebeple ikinci 

- - -- S!!!!! 

dan başka bir şey dt.ğildir. Hü· 
küwetin ıon kararı işte bu zen
drlemenin neticesi olarak yükse
len fiyatları nazarı itib:ıre alma· 
mak durumundadır. Çünkü Al-

manyadan ~~lecok malların dahi 
bugünkü fiyatlardan detil, anlaş· 
manın kabul edıldig-i tarihteki fi
yat üzerinden ithali kabul edil
mektedir. Açıkçası bt"ş oo ibra· 
catçının ~pekülıısyun fikriyle spe
külatif şekle sokıılan malların 
kendilerine bırakacaiı kazanca 
mukabil ithalat malıannııı fazla 

fiyatını halkımııa yükletmek el· 

bd ki d1Jğı u o'ama:ıdı. 
lştf' bu bakımdan lıUkuı:netin 

kararını çok yerinde huluyeruz. 

Eter ihracatçılıır Ağustos fiyatı· 
nın ellerindeki malları satmak is· 
lemezlerse; hüktlmel taahhüdün il 
gelecek St'nenin nıahsu\lerinden 
verdirmek suıeliyle harekele ge
çtcektir. O z:ımart ihracalçılar da 
i:ıter iateıne:ı fiyatları kır.nağa ve 
Ag-u~I05 ayı fiyatlarına göre m11l
ln rını elden çıkarmafa mecbur o· 
lacaklardır. 

l 
22 il =- .... -

lnaaat Mal~emeei 
Altı yerli 50 lık torbuı .. ltıO 

lOo 

Kıymetli okuyucu 1 
• 40 • 
• Alman 50 • 

Aefalt yerli ldlo•u 
ecnebi » 

.. 
300 -
110 -

Bu bayram yine hepi mir;~ vatan b:>rçlarındao birini h\tırla tı
yor. Kı-stiğin kurb,oın deri~i bir tı\yy.trenin tele bir çivis\.ıi ol
sun temine yarıır. H1vaların .,~\im lli için derileri H ıv.ı Kıırumu· 
na veriniz. Her deri, biziın İl\. İn bir gaye olar : ileri ... 

Çimento natürel tonu 
» süper • 

Çini (mozaikten) taM i 
11 {çimentodan) • 

Fay us ecnebi o 

2070 
- 2370 

6 10 
5 6 

15 16 

Sizd kurban bayramını tebrik ed~rk~o. gu:etemİ7.in s~1ı. Çar· 
şaaba, Pe.rşemb" günleri çıkf(lıty.ıcağını arz ederiz. 

Fayans (ıık~nmı) » 

Kireç (su) tonu 

" (to:r:) " 

lS 17 
ıooo aoo 

650 700 
1 75 

Aok. Jıındnrm:ı Gen. Komut.: 

Sünger 2000 
Ank. Bt!lt'diyeıi: 

Kalorifer hslntı 2oorı 
Motorin 1990 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank 

Deıtore J 986 
Elmaı 1986 

Olı:zijen demir kl\yn&k teli 1981> 

Balıkesir Ask. SAK 

Linyit kömürü 1990 
Bioa tamiri 199~ 
Balıkesir Ddterdarhğı: 

Nahiye hükümet konakları tamiri 1996 

Bolnyır Ask. SAK 
SadeyaAı 1995 

Bursa Orman Mrktebi Mild.: 

Dahıli postal 1991 

Çamaltı Tuzlası Müd.; 

Taı 1996 

<::orh1 Ask. SAK 
SadeyaQ'ı 1999 

Devlet Konservatuarı Müd,: 

Bina tamiri 1992 

D. O. Yolları Adana: 
İkaı•etııalı ve büfe lıinnları ioş. 1986 

O. O. Yolları: 

Tevıt van11•1 1995 

E.rzı:rum A~k. SAK 

Bu(ıday lcırdırılınaaı 1983 
Muhtelif mıvad oalcli 19,5 
Pirinç 19119 

- t.akiıeiıir Ask. SAK 
Biııa ing, 1986 

Harbiyede Yedek Subay Oku-
lunda Ask. SAK 

Yeşil merciııı.-k J98R 
K. fasulye 1988 
K. ot 1997 
Deve boynu 1997 
Teotdik bez 2000 

inhisarlar. U Müd.: 
Çinko 12 no. 1987 
Kanalizasyon, bavagıııı vo elelctrilc te· 

Aiıatı 1989 • 

Yol ve kanıliıaayon İnf. 1991 

___ s s --
25 milyon liralık hadden kalan 

Münakasa Gazetesi 

lst. Belediyeııi: 
Bulğur, nohut, yeşil merdınd:: 11139 

Duvar ve bordür io7. 1990 
F-0tin 1996 

Peynir tenakeai 1996 

lst. Komut. SAK: 
Oto malıem•ıİ 1999 

Koyun eti 1999 

Odua li196 

KRtıt ve ınüreklı:ep l 9J5 

İst. Elekt. Tra. ve Tüo. işlet. 
U. M\&d.: 

Sultaa viftliti kumu 19;.ı. 

İzmit Aık. SAK 
Çul 1990 

Kabataş Lisesi SAK 

' Hindi eti, tnhio lııelvuı ve yeıniş 1992 

Konya Ask. SAK 
Nohut ve limoıı 2001 

Marmara Üssü HahriKomut. SAK 
Sadeyatı 111811 1 
Malıye Vekaleti: 

Vidalı iskarpin 1988 

Merzifon Ask. SAK 

Eh• nakli JCl8<ı 

M. M. V~kaleti SAK 

Kartuş 19ı.5 

Nakliye k·1şumıı 19:18 

Yazlılıc elbiaclık kamat 2000 
Çnma:ıırlık bez 1999 

P. T. T. U. Müd.: 
loııiliı: bükümü ıicim 1998 

Silifke Belediyesi 

Detirmen tatı teıiıi 2001 

Ticaret Ve kale ti: 
Beaıin 19% 

Tophan~ Lvz. SAK 
Yeıil mercinıtk, oolıut ve faıulye 19>5 • 

Yüksek Mühendiı Mektebi: I~ 
Et 1988 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rekt.: 

f ılr.arpia, elhlıe palt'>, tayyir ve mın· f 
to 1986 l 

" (taı) kilosu 
Kiremit (B. kö1) tanesi 10 l 1 -

" (Eskl,elıir) " il il -
" (Kütah1a) 
» (Siiyiiktlere) .. 

Künk {çimento) &&!\timi 2.66 3 -

edildi(i gibi, he~ lırahlcları 14 
Birinciteşrin 942 nqamına kadar 
tedavül edeceg-i ve bu tarihten 

sonra daha beş sene müddetle 
Bankamız gişelerinde değiştirile
ceği ve orı liralıkların 15 Mayıı 

943 akşamına kadar tedaviil ede
Ct"fi ve ba tarihten sonra br:ş se
ne müddetle Bıınka gitelerinde 
deA'iştirıleceği Merkez Bankasın
dan bildirilmektedir. 

Bazı hususi gemileri HUkO
met işletecek 

N•kHyat hakkında reni 
kararlar allmyor 

Ankaradan bildiriliyor: 

Hükılmd, deniz ve kara ııak· 
liyatı b klonda bir takım yeni 
kararlar alınak üzere tetkiklerde 
bulunml\ktadır. Bu meyanda bazı 
lonilatolara kadar hususi şahıslar 
elindeki gemilerin de hükllın:t 
tarafından işletileceği söylenmek

tedir. Hfikt1met bıı yoldaki y~ni 
kararları yürürlüğt. koymak için 
bazı hıtzırhklar ·yapmaktadır. Ru 
ardda li:nıınlarımır: a kayıth bıı· 

lunan gemi!~rin vaziyeti de tf't• 
kik edilmektedir. 

Kara Voliyle Harice lhraoat 
Yapılıyor 

Sivilingrat yola ile ve kam· 
yonlarla baıı mallarımız Maca· 
ristan ve Ç•ko,lovakyaya gön• 

derilmektedir. Bir kmm mallar 

da ayni yolla İtalyaya ıitmek· 
tedir. Gönderilen mallar arasın· 

cür.'i miktardl\ki tasarruf bonola· haiz olduğu kanuni uUihiyetlere 

da altmıı bin kilo keçi oQ"lak ye 
koyun ~erileri pamuk yıth 

tohumlar kaşy"mi ve darı var· · 
dır. 

rıoın ıatı,ınn bundan ıonra yal· 
oıı Ankaı a, lsı an bul, İzmir, Mer

ııin ve Sam9undaki bankalarca 
devam olunaca2ı ve diğer yerler
deki bıınkalarıu ve banka bulun
mayan maha\lerdeki mal sandıkla· 
rımn ancık vadelrrinin hitamına 

mebni öd,diklui mıktarda yeni
ddn utabilf'ceklui snyın halkımı
za bu bonolara gösterdikleri te
halük vı, rağbetten dolayı tı-şek· 
kürlerle tebliğ olıınur. 

E~ ki banknotları Meı ku 
Bankuı değiştirecek 

Aokaradan bildiriliyor : 

dayanarak bugilne kadar tedaville 
çıkarmış bulundua-u banknotların 

eıkimişlerini değiştirmek, küçük i 
kıymetli banknotlara elan ihtiyacı l 
büyüklerinden geri çtkmek ıure· 1 
tiyle karşılamak ve ıeçenlerde • 
teltrar piyasaya çıkardıtı beş ve 1 

Mensuoat Fabrikatörleri 
İkhsat Vekillijl ile görü,mek 

üzere Aokaraya gitmiş ola~ on liralık eı~i harfli banknotları 

tekrar değiştirmek üzere yeni bir 

tertip 10 liralık banknot tabetti· 
rerek önümüzdeki l!i.1.942 hri
bioden İtibaren yukarıdaki mak
satlar için peyderpey piya'laya 
çıkarmaya başlıyacaktır. 

Bu münast.betle piyaudan çe· 
kilecek beş ve on liralık cslci 
harfli banknotlardan, evvelce ilin 

i şehrimizdeki menıucat fabrilı:a· 
törleri Ankaradan dönmüşler

dir. Vekilli~in kararına göre 
her fabrika mevcut yün ipliltle· 

rinin miktarını birer l.eyanoa· 
me ile lktuat Vektllifiac bil
diıecektir. Vekillik her fabrlka
'Qln ihtiyacını teıbh edeeek ve 

tevdat yaptıraoaktır. 

Künk (toprak) numara.' 
" (dökme boru) k • 
" ( 01:nebi} » 

Memıer (yerli işlen) m2 
Tutla (B, dere) bioi 

•> (F. deliltsiı) n 

(Kit. delikli) n 

o (Kat. deliksiz " 
" (alCI yerli) tıınrııi 
" ( •> ecnebi " 
» lFranı. preııe) " 

Korute (döş) kölı:aar 
« {çıralı limbalı) 
" (tavanlık köle· 

nar kortloıılu) 
Kerute icap!. çıra. lı 

" a.ıvad. kölı:ııu 

" pervaılıl.: kik· 
oar 

9 
28 
30 

2000 
2000 

20 

20 
5500 
5800 

6380 
6SIQ 

60M 

6(Jl(f 

ll -
Sl-
32-

l80 
4500 
1800 
2100 
2100 

25 

22 
6000 
6SOO 

729\.1 
7080 
7M 

711() 

Lhtik dağıtma işi 
Ankııradan bildiriliyor: 

Otomobil laıtiti dı2ıtma itile 
yeni bir u'oliin tatbikı vilayetlere 
tebliıt edilmiştir. l.iltikler nama· 
ralı oldufu için her tevzide b11 
nuırııualar trıhit edilec:elı: ve las
tiği e:;kidigfoi ıöyliyerek yeaiıini 
İıtiyenlerden e!'lki liıtik sorulacak 
ve evvelce te1ıbit edilmlı olan 
numara ile bu lastik namaruınıo 
karıılaşhrılması ıuretiyle berbınrl 
bir IUİİStima\io ÖAlloe feçilecek• 
tir. 

Pamuk lpllQi dıaıtmı ;,ı 
Sık sılc şikayete ıebep olaa pa· 

muk iplifi datıtına iıi lı:eıin ol.rak 
düzenlenmiştir. Pamuk iplifi harca· 
yan bütün sin.ıi teıkillerin ve 
m!'!mleketin her hrafıodılı:i el do

kuma tezıahlarının ihtiraçları 
t~sbit edilmiştir. M5mleket içiode 
istihnl edilen iplık ihtiyaca ıöre 
aynlmışhr. Siaai letkilleria veri
l~n ipliklori harcayıp lıarc.uııadık• 
lan istihsal ettikleri mımtl •na
ya göre Kontrol ediimektedır. El 
dok.uma tezga 'ıları yılbo11ından i· 
tibaren kooperatiflere 1'aydedile· 
ceklcrdir. Buolır da dokudı.ıltları 
eşyayı kooperatiflere a-etirecek.ler 
ve ona ıröre tekrar iplik alacık· 
tardır. 

iplik dağıtma işinio düzenlen• 
ıneıiyle beraber paınuklu mamtll
lerin satış fiyatlarının kontrolü 
de mümkü.. olmutadır. Verilen 
iplik fiyatıoa işletme muraflan 
ve muayyelı kir ilave edilmekte· 
dir. Bundan fazlaya satış yapan· 
lar vurguoeuluk ıuçiyle adliyeye 
verileceklerdir. 

Patıtea fiyatları 
yükseldi 

bir~enbire 

Son ıünlerde patates fiyatları• 
nın bir ay HVelki fıyatlara oau• 

ran yt1zde ~8 oisbetinde bir faz.· 
lalılc ıöstermektedir. 

Per~kendecilerdc ve bıltkallar• 

da patatesle~ 16 - 20 kuroıa ıa~ 
tılmakıadır. istihsal bölırelerlnde 

fiyatlar bunun çolt altındadır ve 
nakliye masrafları da ilave edilio
ce, patate•in, birinci malların l!J 

kuruşa kadar satılması mümkOn 
görülmektedir. fiyatlar incelene

cek ve lt1umıuz yilkaelitler öııle· 
nıoektir. 
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Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
yatırarak aaakbnzlarilı ,,1.1942 Sslı rilal saat 11 de Yetilköy Mna 
Mıntaka Depo A'llirliği Sahnalma Koıaiıyoaanth bnlllnmıları. 

HaıU9İ, feani ıartaameleriai ve keıifnaaıeıiıai almalc, binaları rir· 
me1< iıtiyenler Komisyonuı:auaa miraoaatları. 

Cinsi Şekli Mobam. bed, Teminat Mllracaat yeri 

A) MUnaknsalar 

ln,aat, Tamirat, Nafıa ı,ıerl , Malzeme, ttarlta 

llyOkada bftkQmet bioaaında yapt. tamirat 
Haseki hast. yap. oda lo.t. 

aç. ekt. 
> 

Parke kaldırım inı. Kntahya· E,lciıehir yolu arasında kapalı z. 
Uıac Memleket hast. pa•yon inf. • 
Eminönft Maliye ıubesi binası tamiri 
Kaymakan evinin çatı tamiri aj. eluı. 
Telsiz binası tamiri pa:ı: . 

3363 3j 
1717 08 

17~73 04 
18043 44 

1811 78 
1225 -

402 80 

lllçlar, ve Ki inik lep~nçlrertallt Heatehan• Lvz. 

Gaz idrofıl: 4000 m. aç. eks. m O i2 50 

Elektrik Havagazı·Kalorlfer (Te•lsat. ve Malz•masl) 

Ampul 6 voltluk büy'1k: 1000 ad.·küçükı 1000 ad. 525 -

Men•ucat, Elbise, Kundura Çama,.,, • · •· 

Pijamahk kumaı (diril): 7660 m. ftf· eks. 

Elbiıelik ve paltoluk kumaş 
Ceket ve pantalon: 249 ad.·kuket: 249 ad.· tozluk: paz. 

141 9ift·palto: 349 ad. 

Mobllra. bliro ve ev ••r•••· Mu,ambeHahv.s. 

Sabit dolap ve masa yapt. 

1( ereate, Tehta ve •alre 

Kereste: 1350 m3 (temd.) 

MUteferrlk 

lıpiralh hortum: 7S m. 

af. ekı. 

par;. 

Çelik topuzlu dresai manivelası: 150 ad.·9elilc tır· af. eks. 
nakh maaivela: 250 ad. 

Bakır 9ekme bor•, çelik saç, yuvarlak bakır ve paz. 
pirine çubuk, külçe çinko kafes teli v. s. ma· 
deni eıya (mü teahhit nam ve he .. Dına) 

Yaylık çelik tel: 1550 ad. • 

2508 65 

9729 80 

1865 60 

3158 -
4920 -

lMlOO -

253 - lst. Oefterdarlıfı 
128 78 lst. Belediy .. ı 
943 - Kiltahya Viliyeti 

llô - lat. Defterdarhtı 
Ank. Valilifi 

60 42 M. M. V. SAK. 

67 5o iat. Sıhhi Müe11eseler SAK 

39 38 Ank. Belediyesi 

188 15 D. D. Yollan Haydarpaıa 

M. M. V. Deni11 Moıtes. 
129 74 Ank. Belediyeıi 

139 92 M. M. Vekaleti SAK 

5300 - Harbiyede Yede le. ~ubay Ok•l11nfoia 
Ask. SAK 

236 2S Ank. l~l••iyttıi 
369 D. O. Yelları Haydarpafa 

2700 > 

Ask. Fa9. U. Mlld. SAK Ank. 

Gtntı Saatı 

12·1-42 
12·1-42 
23·1·42 
16·1-42 
19-1-42 
15·1·42 
2-1-42 

15 
14 
15 
15 
15 
15 
11 -

7-1-42 15 

16-1-42 10 30 

16-1-42 14 -

10· l-42 
2·1·42 

10 -
10 30 

14-1-42 15 

ı 

' { 

l ıtanbul D•fterd•rhlından : 
Topkapı Sarayı Millleılnde yaphnlacak 120300 lira ketifli tamirat 

kapalı zarf u.aliyle ekıiltmeyı çıkarılmıatır. ihale 19. 1.942 Paurt11i 
ıüntı ıaat 15 do Defterdarlıkta müteşekkil Komisyonda yapılaoaktır. 
Munkkat teminatı 7265 liradır. Müoakuıya ait takım eyrak ' lira 
mukabillocle Defterdarlık Millt E.mlik idaretinden alınabilir. 

isteklilerin en u SOOOO linhk e'ki eter tamiri yapmı, YIU.k 
Mimar veya Mflbendiı olmaları ve bu vasıfları hai~ olduklanna dair 
İstanbul Nafıa Mtldilrlüğtlndeo alacakları ehliyetname ile 941 yılına 
na ait Ticaret ve.ııikasını ve teklif mektuplarını 2490 No.lu kanunao 
t .ırif .. tı daire1ı1inde hazırlanmıt ınühur:ü urf derununda ihale saatlA· 
d •o bir aaat evveline kadar Komisyon Reiıli~ine tevtli etmeleri 
mu\ctazidir . 

... ı: • • 1J!ı 
m EL IS !il411!1Al!I 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

M. M. Veklletl &atınalma Koml•ronundan 

Pazarlıkla 5 adet Filipa marka 1177 tipi tadesör ahnacaktır. 
Belıeriııe tahmin edilen fiyat 283 lira olup kati teminatı 212 lira 

38 koruıtor. 
Pazarlık 6. 1.f42 Salı riinü saat 15,30 dadır. 

Taliplerin kati teroiuatlariyle birlikte Komiıyona miiracaatlar ı. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M . M. Veklletl Satın Alma Koml•ronund•n: 
Beber çiftiae 580 kurut talamin edilen H. tipi 10,000 : 21,eot 

9ift kundura pazarlıkla ekıilt meye konmqtur. lbaleıi 3. 1.94ı Cumar· 

9-1-4'l 
• teai ıünü aaat 11 de Ankarada M. M. V. Sahnalma Komiıyonuoda 

15 - yapılacakhr. Kati teminatı 14,100 liradır. Şutnamesi 580 lcorati 1 K•m;ıyondın ahnı<. Talipler;• ~elH vakiıto Kom;ı,.na relmeler;, 

16-1-42 
6-1·42 

10 30 . 
ıo 30 Jantlarme Genel K. • nkara Satı11•lm• Ko ınlaron11n lt•n: 

1-4-1·42 15 

2-1-4! 11 
1·1·42 11 

Bir metrf'sİne 106 kurn' fiyat tahmin edilf'n 18000 metrf! portatif 
fadır b~:r:i 14 1.942 çarşamba ıüoü 1&at 15 te Anlr.arada J. Sa. Al. 
Ko. numu:ı:ôa kapalı :r.arf ekıiltm,.~ilc alınacaktır. Muvakkat teminatı 
1431 liradır. 

Eskiıehlr tutlası: 10500 ad.·marsilya sistemi kire· • 
mit: 16000 ad.-marıllya mahya kiremit: 1000 ad. 

Erzak, Zahire, Et , S ebze, ·• 

Sıtır eti: 2948 t . (t~md.) pu. k. o 5Q Harbiyede Yedek Subay ()kul11nlia 
Ask. SAK 

8-1-42 14 _I 
r 

Şartname Ankara ve İltanbul J . .Sa. Al. Ko. ların•an parauz a
lınır. Nümune herriln teklif melı:.tuplarım eksiltme vaktinden bir ıaat 
evveline kadar keroisyenumoza vermeleri. 

M. M. v. Hava Satın•lma Komla~nund•n: 

(El ~ı üzayedeler 

"emir somun oıYata ve pulları: 29l k.-müstamel a9. art. 
demir direk: 81 il. 

Hayvan: 186 bat 
Ôkll•: 36 ad. pH. 

MUNAKASAlA 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Mnlzeme-Harita 

çel Yl llretl Daimi BncUmenlnden : 

Mersi n - Silıfke yolunun 41 + 740 - 71 + 'i85 Klm.leri ara· 
smda 66.l6 ınetrelık 1ose İniaatı kapalı zarf uıulile ekıiltm eyo ko
nulmuştur. 

Keşif bedeli 12049,03 lira olup muvakkat teminatı 903,68 liradır. 
Eksiltme 8. 1.94ı perşembe günü saat 16 da Villyet Daımi Eneli· 

meninde yapılacaktır. 
Bu ite aid mesaha ve keşif hu liıa cetveli, ıilsilei fiat cetveli, 110-

ııe ve ocak grafiti, hususi ve fenni ıartname, şose ve köprlller fenni 
şartaamui, bayındırlık ışleri genel ıartname~i, eksiltme ıartnameıi 
ve mukavele proiesi Naha Miidürlüfünde ıörülebilir. 

Tal ı blerin eksillıııoye girebilmeııı için tatil günleri hariç üç gün 
e ~vel Vilayet Nı.fııı Miıdüriü2iloden alacakları elaliyet vesikasile Ti· 
caret Oda~ı Vf'!'İkaaını ve muvakkat temioatlarını ihııle saatinden bir 
ıaat evvel Komisyona makbuz mukabilinde vermiş olmaları lizımdır . 

Posl ada huıule gelı"cek geoikmelerden dolayı mazeret kabul edil

mez. 

Ye,llkör Meteorolo)I l••••ronunden: 

9.1.942 tari li cuma günü saat 14 de Yeııilköy Meteoroloji İ!ll as· 
yonunda 2034.68 lira keşif bedelli Yetilköy Meteoroloji istasyonun
da yapılacak baraka inşaatı açık eksiltmeye konulmuşt ur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri ıenel huıuıi ve fenni ıart· 
nameleri pro je keşif hulisasiyle buna mütcferri diter evrak dairtdf' 

rörOlecektir. 
Muyakkat temi nat 153 liradır. 
lstekli lc ri n <'il az bir taahhütte 15C8 liralık bu işe ben7er İj yap· 

t ı ~ ıoa dair idım:lc riııden almış olduğu ve~İk l\ lnrıı M iııaden lıtanbul 
Viliiyt'tir. e müra .. aallo eksiltme tarıhirıden tatil a-ünleri hariç üç gön 
evvel a l ınmıı ehliyet vı 941 yılma ait tic:aret odaaı vetikalar!le gel· 

m•ltrl. 

. .,,... . ... -·-

' 
Diyarbak1r Gtlmrök Müd. 8-1-42 14 _I 

68,000 metre hnva renıi ynılık elbiselik kom .. puarlalda sa· 
tın alınaoaktar. Tahmin bedeli 119,680 lira kat'i temicata 14,468 
liradır. lh.leıl 2. l.94'l Cuma flnil Hat 10 da Ankarada M. M. 
V. Han aatın alma komisyonunda yapalaoakbr. Şartnamui 6 
liraya komiıyondan alınır. Taliplerin b elli vakitte kemll1••• 
relmeleri. 

Üıktldır Atpuarı 
270 -

latanllul Beledl~ •inden : 

2·1·'42 14 
2·1-41 11 

Fahtıhte Karadtnic .Servili medresesinin tamiri a91k eksiltmeye 
konulınuıtur. Ke4if Dedeli 7.>49 lira 12 kuruı keıif teminatı 560 lira 
ltl karuıtur 

Ketıf ve farhıame Zabıt ve . M11&melat MUıtilrlltü kaleminda ri· 
rftleblıir. İhale 12. 1.942 Pazartesi ıtınG saat 14 do Daimi Encümende 
youılaoAkhr. Taliplf'rin ilk teminat makbu• veya mektupları ihale ta
rihiaden 3 a-itn evve l vi layet Nııfı:ı MOdürlüıtllne milruaatla alaeak· 

lara fenni elıliyet ve 941 yılına ait Tioaret Odası vesikalarile iltale
ıtoft mııayyen saatte Dilimi Kncümene bulunmaları . 

Dulu Barazlt Kazası MalmUdUrlUIUnd-an : 
Ekıiltme ye konulan iş: 
Do~u B:.ıyaıit kazasında yapılacak Hükftmet binası ikmali iniaa· 

tıdır. 

Keşif bedeli 16457 lira 88 kıruştur. 
Eksiltme 6.l.942 ıilnü saat 15 te kapalı zarf uıuliyle yapılae:ıktır. 
Eksiltme şartnamesi ve buna a.üteferri evrak Do~u Bayazit maliye 

dairesinden alınabilir ve Afrı Nafıa Müdürlüğünde de görülebilir. 
Hıkıilımeye girmf'k iç'n istı"klilerin 1234 lira 34 kuruşluk movak· 

kat temınııt vermeleri ve Afrı vilayetinden bu i1e rireobilee~dderine . 
dair alınmış vesiaa ibraz etmeleri muktazidir. Bu veıikll için eksilt
menin yapılacatı rilnden en az üç • iÜn evvel bir istida ile isteldile· 
rin Atrı vilayeti makamına müracaatları ve bu müracaatlarına tim
diye kadar yaptıkları benarri İnfaala ait itleri yaphrmış idarelerden 
aldıkları uıikaları raptetmeleri lit:ımdır. Bu uiftddet :ı:arf ınd.t vesika 
taleltinde bulunnııyanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

İstekliler t eklif mektuplarım ihale günü olan 6 . 1.942 Salı jÜnÜ 
ıart 14 e kadar eksiltme Komisyonu reiılitine mukbuz mukabilinde 
tetlim edece k!erdir. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilınl'Z 

latanbul Hava Mmtaka Depo AmlrllAlnden: 
Yeıiıköy Hava Mıntaka Oep• A·nirli~i binaları ve müştemila tı 

tamir ettirilecektir. 
lstelı.liler kali leminalı olAn 660 lirayı Bakırköy Malınüdürlü~üne 

' 
Harlllrede Yedek Subar Ok11lunda Aekert 

Satınalma Komleyonund•n : 
Paıarhkla tentellk 2461 metre be& ıahn alıa ... klır. N .. r 

oeıi komiıyooda wörillıbllir. Beher metreılnia muhammen bedeli 
142 karUJtur. lha eıt 2 1.942 eoma rünl ıaat 1' da yapılaoakıar. 

l Taliplerin lc.at'i teminatlarfü Harbiy"de Yeclek Sabay Okulun .. • 

1 
komisyona mllraoaotları. 

1 
1 

M. M. Y. &atm Alma Komiero11undan : 
Beher metresine 3 6 lrnru~ talimin edilen 100,000 metre kıt• 

lık elbhclik kumq pazarhkla eksilhıeye konmuıtnr. so,OOo 
met reden aşağı olmamak üz~re ayrı ayrı teklifler de kab•I 
edilir. İhale,j 5. 1.942 ı>azartHİ ıünü aaıııt 11 de Ankara.I• 
M. M. V. satın a lma komiıyonunda yapılacaktır. Şartnaaıe•I 
1580 kuruşa komiıyonda11 alınır. Taliplerin teklif edecekleri aaik• 
tar izerindı"n kanuni ka t' i temir.atlarile !telli nkitte komlıyo .. 

gelmeleri. 

• • • Beher metresine 357 kuruı tahmin edilea 30,000 metre 
halta abalıfı k11maf 14.1. 942 çarıamba •ilnG ıaat 11 de Anıru-d• 
M. M. V. Satınalma Komisyonunda pazarlıkla ekılltmeıi yapıla-1'· 
tır. ı,teklilerin 13 2 10 liralık kat'i teminatlarıle belli .akitte JC•• 
misyona gelmeleri. 1 ;,ooo metrt-den a,atı olmamak Oııere aftl 
taliplere de ihale edilebi lir ve teminat da bana rfire he1&p edfllt• 
Şartnameıi 536 karuıa Komisyondan alıaır. 

Devlet Demir Yollan ı,ıetme U. MldlrlGIUnden ı 

Muhammen bedeli 49.200 (Kırkdoku• bin iklyOz) lira ol•• 
30000 metre yelken bezi 12.1.942 Pazarteıi rünil aut lS de pp•· 
la zarf uıulü ile AokHa'da idare binamada toplanan Merkeı ' 
uncu Komisyonunca tahn alınacaktır. 

Bu ite girmelc iıteyenlerin 3.690 (Üçbia altayüz doksan) liralı~ 
muvakkat teminat ile kaııunun tayin eltili veaaikle ve tekliflerlrı• 
ayni gün saat 14 de kadar adı geçen Komisyon Reiılitlne yerot•• 

leri lazızmdır. 

Şartnameler 2 lira mukabilinde Ankara ve ~aydarpqa veı,l, 
lerinde satılmaktadır. ,-

• 



• 

• 

' 
MabUıa, Bitra ve av efYUI· Muşımbı, Hala v. s. 

M. M. Yeklletl Setınalma Komisyonunda 11 : 

Beher tanesine keıfoluoan bedeli 97 lira 98 kuruş. olan mrvki 
hastanesi için yaphrılacalc lteı tane ahşap dolap ?. sonkiinıın 942 
i&rfamba a-iinll saat 11 de Ankarada M. M. V. uhnalma komisyo
nuada pazarlıkla ihale edilecf'finden tallple•ia 73 lira 50 kuru~lıık 
kati teminatları ile birlikte pazarlık ıün ve ı1aatinde mezk6r komh· 
yoada bulunmalara. Katil 4artaame ve resimleri her ill• komisyonda 
r6rllebilir. 

MONAlcASA GAZETESl 

Müteferrik 

Herblre Yedek Subey Okulund• A•keri 
Satınalma Komlaronundan: 

5000 liralık telefon dire!İ pazarlıkla .. ıın alınacaktır. Evsaf ve 
husuıi şartları Komi•yonda görülebilir. Ve her adedinin muhammen 
bedeli 6 liradu. ihalesi 5. 1.942 Paı:ırteıi ıilniJ ııaat 10 da yapalacalt· 
br. Taliplerin Harbiyede Yedek Subay Okulunda Komisyona müra· 
caatları. 

2t Blrt.tM.a tlMt 

• • • '2000 adet tift atlı nakliye arabası taban ye dia2il demirleri 
verilmek ıaretile salın alınacaktır. 2Sll adetten ı~atı olmamak .. r• 
tile ayrı ayrı taliplere de ihalt. edilebilir ve 50 araba teslim edilertk 
paruı tediye edilir. Belaerioin tahmin fiah 150 liradır. Tatarı 

300,000 liradır. İsteklilerin teklif edecekl~ri miktar üıeriocien kanuni 
lerainatlarile ltlrlikte Komisyona felıaeleri Şarloameıi horrlln Kemia
yonda görOlür. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 
·-- - --- - - --- ------------

Ayazaıa Aakert Satın Alma Komlaronundan: 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane L v z. 

M. M. v. Hava Salmalma Komı•yonu -ıdan: l 
l•tanltul L•Y-•m Amirllll Satlnalma Kemi•vonuntlan: 

Maılakta aakui pnevantoryomda mevcut üç adet terı:aeaifon ka
zanı tamir ettirilecektir. Paurlılda ek•iltmeııi 7.1.942 çarşaaba . glioü 

1 saat 14 de Tophanede. Lv. aaıirliii sahnalma komiıyonunda yapıla· 
1 caldır. Keıif bedeli 30 lira 60 kuruş kati teminatı 6 Hradır. lıtekli· 

Pirinç Şehriye K. ilzüaı K. fasulye N"hut Ye,il ıaerclmek 
Too Too Ton Toa Ton Too 

10 3,5 5 27 15 ~ 
Yuk1mda yazıh altı kalem yiyecek maddeleri ayrı ayrı ıartnaıae

lere istinaden paı:arlıkla utan alınacaktır. Şartnameleri komisyoada 
görlllebilir. ihaleleri 5 1.94'2 pourtesi gl1nll :1aat 9.30 da Ayuatadaki 
koıniıyonumuxa ıduı.,leri ilihı oluuur. 

Klg-ıtla11 vekaletten verilmek ve sair maarafları müteahhide ait 
olmak ilzere altı adet kitap tabettirilecektlr. Muhammea bedeli 5500 
lira elup kn\i teminatı K2.> liradır. Pasarhtı 3.1.9"12 cumartesi filn6 
saat 10 da Aokara'da hava satınahaa koıaiıyenunda yapılıeaktır. 

Şartnam,.ıi komiıynıı.la ıörillebilir. lıtf'klilel'in muayyea ıün ve sal\t· 
te komisyonda bulunmaları. 

TUrk Tarih Kurumu Batkanhlınden : 

Kurumumuz ta"fından kurulmakta olan matbaa için pazarlıkla 

muatelif cios hurufat ile hurufat ka,ası ve diter levawu eatın ahna· 
caktır. Muvakkat teminat 150() liradır. İhale 5. 1.9-12 pazartesi ıöoü 
saat 15 de lstanbulda Maarif .. atbaasanda .husuıi komisyonda yapıla· 
cakhr. 

Feoni şartnameler lstanbul Arkeoloji Müzeleri Umum Müdürlilfiln· 
cjen almabilir. Talipleri• ihale rünü muayyen saatte Maarif matba· 
asında bulunmaları ilin olunur. 

Mahrukat, Benzin, Makina ya~luı 

Glreaun Aakert Satmalma Komlaronundan : 
bC0,000 kilo rilrgen vaya meıe eôunu ahnacakhr. Kapalı zarflı. 

eksiltmesi 2~. 1.941 Çarıamba ıüaO aaat 14 le Giretunda Askeri Sa
tınalma Komiıyenunda yapılacaktar. Tahmin bedeli 900I lira ilk te
minatı 675 liradır. Taliplerin kaauni veııikalarile teklif mektuplanDı 
ihale saatinden bir saat enel Komiıy..ınıı vermeleri. 

H•h•ıojlu Aekert &attna'ma Komleyonundan : 
700 ton od.an pazarlıkla satın alınacaktır. 
Odun pazarlığı 5.1.942 pazartesi saat 14 dıt Hahcıoflu 160 aatın 

alma komisyonunda yapıl:ıcaktır. 
isteklilerin komisyona ırelmeleri. 

Eekl,ehlr Aakert Satın Alma Komi•ronundan: 
200 ton ıürıen veya mete odunu açık euiltmeye konmnıtur. 

Tt'•İnah 398 liradır. lbaleıi 1), l.94ı çarşamba günü ıut 15 te Es· 
ki4ebir mıntaka salınalma komiıyonunda yapılacaktır. lıteklilerin belli 

rün ve saatte teminatlariyle komisyonda bulunmaları. 

i etlınbul Hava Mıntık• Depo Amlrlll lntlen : 

20 tou karpit p.ızarhkla satın alınacaktır. 
istekliler kat'i teminatı olan 1200 lirayı Balurköy MalmOdlrlutOoe 

yahrarak makbuıdariyle 6.1.942 paurteıi illoil Hat l l de Yeıilkiy 
Hua Mıntıka Depo Amirlıti 11tınalma komiıyoounda bulunmalan. 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda A•kert 
8alın Atma Komlaron .. ndan: 

Puarhkla 9650 kile bensin tiOO kile vakam 200 kilo nlnUn 
100 kilo ıres ve 97 kile ıaz yatı ıatm alınaoalı.tır. ihalesi 
,,1.942 Hlı ıilnü 1&at 16,30 da yapııaoaktır. Kat'i teminatı 
730 liradır. Taliplerin Harbiyede Y t'aek Subay Okulunda komiayo· 

r.a müracaatları. 

• *"" Kapalı ~ar fl.-ı 24.12. 94 l günü münakataS\ ilin olunan ~00 ton 
b~nzio, 300 ton motorin, lOO ton motör yağı ve 500 ton makine 
yatına talip çılıamadığ'lndarı ayni miktar yatlar bir ay müddetle pa· 
zarlığa konmuıtur. ihalesi 7. 2ncikanun.!H2 Çıır~amba illnü saat 
11.5 tla yapılac"ktır. Kati teminatı 15523 liradır. Taliplerin Harbi
yede Yed,k Subay Okulunda Komisyona müracaatları. 

Bahkealr Askeri Satmelma Komleyonundan : 

Cınsi Miktarı 

Linyit kömürü 180 Ton 

• 370 > 

> 180 > 

1' > 'J.70 > 

---
1000 Too 

Mu bam· 
men fiat 
Lira Kr. 

10 90 
13 50 
15 50 
11 50 

Mu vak 
Teılim kıt teminat 

Lira Kr. 
148 

yeri 

Bahkesir Kh. 
348 
210 
23, 

Çıyırhisar 

Kepıüt 

1000 Yt.Hst. 

Yul(arıda miktar, teıllm yerleri ve muhımmen fialleri yazıla dert 
kalem linyit kömürü kapalı zarf uıulile eksiltmeye konmuştur. 

Ek"iltmesi 2·1·94l cuma ıilnil saat 16 da Bahke,.ir Aslı:. Satan 

alma koıniıyonuoda yapılacaktır. 
Dört kalemin teminat miktarı 939 liradır. 
Evııaf ve şartlarını görmek istiyenler her giln komisyonumuzda 

ııörebilirlı>r. • . . . 
Taliplerin muvakkat teminatlaril~ bırhkte teklıf mektuplarını ka· 

nunun 'l3 madd .. s•ııd~ yazılı vesaiklerit~ ihale gilnü olan 2-1-942 cu· 
ma güoü saat 1~ 'e !tadar makbuz mukabili komiıyonı nrmeleri 

tarttır. 
Bu saatten ıonra mektup kabul edilmez. 

l le•i• ~ll~:·:~~:~:~y:~~·::l•~UdU• IDIUnde" : 

l 
Band1rma A•k•rl Satınalma Keml•re11undan 

65,000 kilo sı~ır eti alınacaktır. Kapah zarfla eksiltmeai U-1·'42 
.Salı güoü saat 16 da Bandırmada askeri sahn alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahıain bedeli 36,400 liradır. Taliplerin kaouni veaika
larile teklif mektuplarını ihale uatinden bir aut evvel kemisyona 
vermeleri. 

lankamı• tarafındın kurulmakta elan fabrikalano deıait peuce· 
re ve kıpı imalatında kullanılmak üzere müfredatı aşağıda yaz1lı 100 
ton kö,eltent ve 75 ton Te demirine ihtiyaç vardır. 

Kişebent 30.30.3 30 ton 
3!J.35.4 25 D 

41.41.5 20 • 
• 45 ... 5.5 15 • 
> 50.50.6 10 • 

---
109 

Te tlemiri 31.30.4 2S • 
c 3S.H.4.S H .. 
• 40.40.5 ıs • 
• 45.45.5.5 10 • 
• 50.50.6 10 > 

---
75 

Gelibolu Aekerl Satın Alma Koml•ronundan: 

Pazarlıkla 25 ton sadeyaf alınacaktır. Muhammen bedeli 46!SO li· 
lira evsaf ye şutaame merlr:ez Sı. Al. Ko. da görllllr. lbalesi ~.1.42 
aaat 15 te Gelibolu merkez Sa. Al. Ko. da yapılacakhr. isteklileri• 
Ko. na müracaatları • 

T0İtka111 Meltepeelndeki A•kett S•ttnalm• 
Komlaronundan : 

Elli bin ve yüz bin kilodan üç parti kaplıca elliıer bin kllodan 
iki parti burçata talip çıkmadı~ıodan ihalesi 3.1.942 camarteıi rBal 

Köıebent ve Te demirlerinin tulleri 2 metreden aşatı ~lmıyacak- 1 saat onda yapılacaktır. · 
tır. Metred' birden az deliti ve panız olmak ıartiyle kullanılmı, o- 1 

(anları da kabul .edilecektir. l 
Kişebent v~ Te demiri devlet deaıiry•ltara İ•taıyoıalarandao birin· t 

de teslim edilecek ve vageo tartlll tesellüme esas olacaktır. . 
Birer tondan aıatı olıaamak şartiyle yapılacak teklifler kabal e- ı 

dilecektir. 

Taliplerin teminatlarile komiıyonumoza müracaat etmeleri. 

Muil• A•kert Katuıalma Koml•ronundan: 
Kapalı zarf usuliyle 18J,600 kilo ıığır eti sahn alıaaeakhr. Mu

hammen bedeli 69768 lira olup muvakkat teminat 523.1 liradır. Şart· 
namesi Komisyonda iÖrillür: lbaleai 18.1.942 Sah rllnii aaat IS de 

, yapılacaktır. lıteklilerin mezkCr fÜn ve aaat 14 e kadar kın.ni ve
sikalarile birlikte Komisyona müracutleri. 

Teklifler 6.1.942 tarilaine katlar Ankarada Simerbank umumi mü• 
dOrlOtüoe tevdi edilmiş olacaktır. 

Baoka toklifleri nazarı itibara almakta Hrbeıttir. 

Deni• L•v-ım Amlrllli Sabnalma Komi •yo11undan: 

100 adet Caokursaran ıimjdi (normal tip ve evsafta) 
60 kilo Torpovil yatı (nümunesi gibi} 

159 • Sarı boya 
50 ı Mavi ltoya 
16 > Siyah boya 

21 • Yetil beya 
1Z • &lami talk 

. 5 > Kırmızı 

~i > Sülyen 
25 » Bezir 
2 adet Ak8mQlatör ' voltluk 150 amper saatlik 

• 

Yukanda cins ve mikdarı yasılı malıemenin her bir kalemi ayrı 

ayrı olmak üzere 6. 2.Klnun ~42 aala ~ilnll eaat 14 do pazarlıkla a· 

hnacakhr. 
lıt .. klilerin bf!lli ril• ve saatte Kuımpaşdd.t hol11nan Ko~isyona 

müracaatları. 

D. D. Yolları ı,ıetme Umum MU.jUtlUIUnden : 

Mıabarnmen btdeli 130JO lira olao ceınaıı 66000 aded ef,, ltaıma, 
kilrek, fayrap küre~i, çekiç ve nryoz saplan 20.1.942 aalı günü saat 
15 bnçukta Haydarpaıada Gar binası dahilinceki komisyon tarafından 
kapatı ztıl usulile ıa'ın ahnacakhr. 

8n işe girmek isti yenlerin ~8 ı lira 75 kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesıkalarla tf'kliflerini muhtevi urflannı ayni 
i'On aaat 14.30 a kadar komisyon reiılifine varmeleri lizımdır. 

Bu ite aid ıartnamt'ller komisyondan parası:ı: olarak daiıhlmakta· 

dar. 

Çay Beletllr••lnden : 

Mina meırevd 16Xl8 veya 20 heygirlik 950 devir 380 Yolt 50 per
yatlu yeni veya yt1ni derecede fabrika bobinailı az müstamel iki mo

törle çift tqh belediyece elektrikli kara defirmeoi tuiı edilecektir. 
la İfin keşif bedeli 3660 lira olup açık ekıiltme suretile ihalesi 

bir ay müddetle talib çıkmadıtındaa pazarlı ta konulmu,tor. 19. 1.942 
tarihiode heledire daireıioda ihale olunacaktır. 

Muvakkat teminat 274 lira 50 kurOftor. 

Su huıulta talib ve tafailit iatiyenlerin 2490 sayılı kanuna OJIH 

tekilde veaikalarile birlikte milracaatları. 

M. M. Yeklletı Satınalma Komleyonundan ı 

Komisyonda mevcut numarasına iÖre 2000 ila 2500 adet fr.n,.r 
, salın alıoacakıır. Beherinin tahmin bedeli 18 lira olup 1000 adetten 

aıaiı olmamak ilaere ftyrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. ihalesi 
6. l.9-l2 Sal1 ııiloü •aıat J 5.!SO da An karada M. M. V. Satınalma Ko· 
miıyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 45,000 liradır. Taliplerin 
teklif edecekleri miktar &zerinden kati teadnatıarile ttelll vakitte 
Komi•yonı ıelmtleri. 

Mil•• ekert Satlnalm• Kemleronuntl•n: 
50,000 kilo kesilmiı sıtar eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuı· 

tur. lbale11i 16.1.9.fl cuma günü saat 15 de Milalla Aıkeri Sahaalma 
Komisyonunda yapılacaktır. Tahmio bedeli 20,000 lira ilk teminatı 
1500 liradır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplannı ihale 

saatlndtn bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

Bodrum Aakert Satınalma Ko 111leronundan c 

Tahminen beher kilosu 4 kun,tan kapalı urf usaliyle Uf,000 
kilo saınacı alınacaktır. 

Muhammen beddi 8800 lira muvakkat teminat 660 liradır. $ar\• 
namesi K•miayonda ö;reııebilt'cefi ıibi Ankara Levaımn Aıairlifin· 
de.l lımir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan n Mufla Sa. Al. Ko. da rirO• 

le bilir. 
12.UH2 pav.artaai gilnü saat 15 te meak(ir Ko. da yapılacaktır. 
İ!teklilerio mezk6r iİln ve ıaat 13 ltn 14 e k.a<lar teklif mek· 

tuplarını Ko. na vermeleri 

(DEVAMI OÔR00NC0 SAYFADA) 

(------,, inhisarlar U. MUdUrlUğUnden : 
~ ~ 

Cinsi Mıkdarı Muham. B. % 7, 5 teminatı 
Ekıiltme 

ıekli 

lira kr. lira kr. ııünü 1&ati 

-------- ---- ___ ...,.,., ---- -------
Fıfı çenberi 3200 kf. 

MubtelH ciıu mat· 22 kalem 2430 10 
ltaa mürekkebi ve 
levazımı 

182 25 

pazarlık 

6.1.942 10.20 
Atık ekıiltme 

6.1.942 10.'° 

1 - Yukarda cins ve mikhrı yazılı mıılz~me hizalarındı giste· 

rilen utullerle utın alınacaktır. 
2 - 22 kalem malzenin muhammen bedeli. muvakkat teminatı 

hizatında yazılıdır. 
3 - Pazarlık hizalarında yazılı .. ırihı ve sutlerd" Kabata,ta Len

sım bioa11nda nıerkez Mübayaa Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Listeler ıöıil ieçen Şubeden paraıtz alınabilir. 
5 - isteklilerin puarlık içio tayin oluoan iDn ve saatte 0ıl 7.S 

ırihenme para1iyle birlikte mezkQr Koınisyena müracaatları. 
(11321) 4~4 

Eml8ksatm almak isteyenlere 
Emlak ve eytam bankasından 
Emlik aalın almak iıteyeolerin bankamıaa mllracaatla pazar· 

tıkla satıl~cak eml&k liıtelerioi tet itik etmeleri ilin olunur. 
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3 molı Ptr1. 450 
b • 850 

12 • • 1500 
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ot pazarlıkla Hhn alınaoaktır. Pazarhft 7. 1.942 çarşamba ıtoll t 

15 tı Balıkeair sahn&lma komiıyenuncla yapılacaaktır. Kati temi 
miktarı 2475 lira evsaf ve tartlannı girmek iıtiyenler her ftn 
mi ıyonda g&rebilitler . 

Taliplerin teminatlariyle birlikte ilıale ginü saatinde kosıiıy•n 

Cble\ de l'adjudlcatlon 
Mode 

d ' adiudlcat. 

Priıı; Caution. Lie u:ıt d'adiudica\ ion et du 
Cahier des Chıırge~ 

Jours Heures bulıınmaları, 
ostiaıatif proviıoire 

~oıucıications au Rabais 

Constructione-Rcı ....... Y,.y. PubUcs·Maleriol de Constructlon·Cartographie 
• Repar. bitisse Konak iOU \•erıı.: .ııcMa ı ouyükadıı 

Conalr. une cht"ımbre a l 'bôpilal Haseki 

ontr. pave sur route Kütahya-Eskitchir 
Conıtr. pavillorı a l'bôpitnl Uşak 
Rfp. toit maison Maırie 

Rep. batisse bureau Fıac a Emir.önü 
Repar bit1S1e T .S. F. 

Publıque 

Pli caeh. 

• 
Puhlique 

Gre a gre 

3363 39 253 - Deflerdarat lsı . 
1717 OB 128 78 Com. Perm. Municip. İstanbul 

12573 04 943 - Vıliyd Kütahya 

18043 44 > 

12l5 - Vilayet Ankara 
181 l 78 136 - Defterdarat lst. 
402 80 60 42 Co m. Ach. Min. 061. Nat. Ank. 

Prodult• Chimlques et Pharmaceutiquea-lnatruments Sanltalre&-Pournlture pour H ı>111tau • 
Gue lıydrophile: 4000 m. Publ,que le m. O 22 50 67 50 Uir. Hniene et AHist. Soc. lst. 

_ a E16ctricitit·Gaz·Cheuffage Centr11I (lnatallation et Mat6rlel 
Amı;oulu: 2000 p. 525 -

t c t.Ull n u l - Ct.uısEu tE • - T issus - Culrs 
Toile pr. pyjama: 7660 m, P ublique 2508 65 
Etoffe pr. codumes et paletets 

Jaquettu et pantalons: 249 p.· easquel1eı: 249 p. Gre a v;re 9729 80 
Ql!lıe: 141 paıru, paletots: 349 p. 

lrı f&l l cr <i ' JCll l i l th. t icn et Eu·ıeeux.~Tapisaerle ete. 

59 38 Municip. Ankara 

188 ıs 1ere F..xploit. Ch. fer E.tat H.paja 

- - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 
Depart. M81'it . 

729 74 Municip. Auk. 

Fabricaliorı armoire et table fixe Publique 1865 60 139 92 Com. Ach. Minist. Def. Nat. Ank. 

Bola de Constr uctlon. PleRches, Charpente 

Boiı de constr.: 1350 m3 (aj.) 

Dlv&rs 

Troa:ıpe ıpirale: 75 m. 

Gre a gre 

Fil d'a ... ier pour ressorls: 1550 p. Gre a grc 
Briqueı d'E,kitt>lıir : 10500 p .- t r \Jl"s type M11r,ei le: > 

16000 p .· id. mahya de Maraeille: 1000 p. 
Manivelle de dresıege a musue en acier: t 50 p . Publique 

id. iı g-riffes en acier: 250 p. 
• Tubea de production en cuivre, tôle en acier. cuivre Gre a ır~ 

rond et barre en laiton, zioc en lingot, fil de fer, 

objetl en metal ete. (au nom et pour compte du 

fourrıiaseur) 

P r o vl • 1 o n • 
Viande de mouton: 2941 t. (ııj.) 

Riı: 225 t. 
81~ concaue: 450 1. 
Poiı-chiche: 300 t. 
Foin: 300 ı . 

Vlande de boeufı 6 t. 
• » 35 t. 
, • 35 t. 
> • 10 t . 

Vlande de boeuf: 10 t. 
) 6 t. 

• 4 t. 
Pain: 100 t. 

Ajc'udiceticns 6 le Surenchere 

Cire a gre 

Pli cach. 

Gre a ırre 
Publique 
Pli cach. 

, 
> 

Boulons et ecre.us en fer avec rondellea: 29.t k . po· Publique 

teau en fer uure: 81 le. 
Cheval: 186 tetes 
Boeuf: 36 p. paz. 

sıso -

4920 -

18000 -

le k. O 50 

le le. O 05 50 
3000 -

17500 -
17500 -
5000 -
5000 -
3000 -
2000 -

17360 -

5300 - Com. Ach. Milit. 8 l'Ecole des 
Officier1 de Reserve a Harbiye 

236 25 Muııicip. Aok. 
C. Aob. Dir. Gia. Fab. Mil. Ank. 

369 - lere Lploit Ch. de fer F.tat H.pa7a 

2100 - -

6650 -
6815 -
4700 -
2475 -

450 -
1313 -
13 J3 -
375 ·-

Com. Ach. Millit a l'Ecole des OH. 
de Reserve a Harbiye 

> 

> 

Com. Ach. Milit. Balıkesir 

Com Acb. Milit. Çanak. 

• 
• , 

375 - Com. Ach. Milit. Çanak. 
225 - • 
150 - • 

130l - Procureur G._neral Oiyarbakır 

Dir. Oouanes Diyarbakır 

Üsküdar ~tpauıı 
270 - • 

ll-1·42 15 -
12-1-42 14 -
23-1-42 15 
16-1-42 ıs 
15-1-42 15 
19-1-42 15 

2-1-42 11 -

7-1·42 15 -

16-1-42 10 30 

16-1·42 14 
10-1-42 

2-1-42 16 30 

H-1·'12 15 -

9-1-42 15 -

16-1-42 10 30 

2-1-42 11 -
5-1-42 ll -

'·1-42 10 30 

14-1-42 15 -

8 1-42 14 

6-1-42 
6-l·i2 11 
7-1-42 11 
7-1-42 
8-1-42 
8-1-42 
8·1-42 

8-1-42 
8·1-42 
8-1-44! 
f-1-42 

9-1-42 

15 

15 
15 
15 
15 
15 -
15 -
15 -
ıs 

10 -

8-1-42 14 -

2-1·42 14 -
2-1·42 11 

Aksaray Askerl Satınalma Komtaronundan : 
Beher parti 75 şer ton olmak üzere dört partide 300 ton bav 

pJzarhka S'lhn alınacaktır. Talip o'anların nümune ve S bin lira 
mioat larıyle 9.1.912 cuma günü uat 10 da komisyonumuza mürac 

e\meleri. 

Halkah Askeri Satın Alma Komi swonuıtda • .,: 

Aşağıda cins ve mikdarı yazılı y ;yecek maddeler bizalıırıııda 
zıh gün ve saatte pazarlıkla sahn alınacaktır. 

Bu maddeler ihale tasdikinin müteahhidine teblitinden itilur• 

15 giln içinde teslım edıteoektir. l) ıün içinde teslim edılmiyecek 
için mukavele akdi mecburidir. 15 gtln için tetlim edilecekler i 
müteahhid in inıu ederek kııltul ettiği şıırtrıaıae mukavolo m ıhiyati 

dedir. 
lstekliler belli gün ve saatte kat'i teminatlarile birhkte 

Halkalıda Askeri Satınalma Komisyonuna müracaatlars 
Mikdarı Fıyat Tatarı Paz.arhk g ünü 

Cinsi Kilo Kr. Sn. Lira Kr. Tarih iaat 

Pirinç 
K. fasulye 
Nohut 
Barbunya fa · 

sulyeai 

20000 
30000 
15600 
15000 

Yetil mercimek '.?.OQOO 

Çekirdekli aa· 6000 
u ilzüm 

lncir 
Sade yafa 

Z. ya~ı 
Sabun 

'eker 

6000 
7500 
7500 
7500 

12000 

42 00 
2:> 00 
17 50 
22 00 

21 00 
41 00 

35 00 
175 00 
105 00 
61 00 
47 77 

8400 00 
7500 00 
2625 00 
3180 00 

48')() 00 
2460 00 

1500 00 
13125 10 
8750 00 
4575 00 
5752 00 

8. 1.9~2 11 
ıı ,ıo 

14 
14,lO 

> ıs,ıe 

9.1.9~2 ll 

• 

1 t,30 
14 
14,511 
1~ l 
l!i,3~ 

lzmlt Askeri Salan A ima Kctmlsronuntlan 
30 ton kuru sofao alınacaktır. E.ksıltmesi JO. J .942 .Salı 

saat 16 da lzmitte Aııkeri Satınalma Komisyonunda yapılaca 
Tahmin bedeli 2900 lira, ilk teminalı 180 liradır. latekJilerin iz 
lsta'lyon otelinddki Askeri Sahnalma Koıniıyonuna gelmeleri. 

Erzurum l•k•rl Sahn Alma Koml•ronunde., : 
2S ton sabun pazarlıkla münakasaya koaınuıtur. Münak 

14.1.942 Çarıamt.a 2ünn 11at 14 ile Erzurum Sıtanalma Komisyoa 
yapılacaktır, Muhammen bedeli 18750 lira olup kati teminat 
liradır. Şartnamesi her rün Kocıı isyooda girulür. lıteklil~rin lemi 

larlle birlikte Komisyona müracaatları. 

Harbiyede Yedek Subar Okulunda Aakerl 
Sabn Alma Komlsronundan: 

18. 12.941 gilnu müuakasası ilan olunan 100 ton aamaun talip 
mı.dıırırıdan tektar pazarlığa konmuştur. EV1af ve ' huausi şartları k 

yonda görülebilir. Beher kiloıunun muhammen fıab Balyeli olarak be 
rutlur. ihalesi 7. l.942 çarıa:nba günü saat 14 de yapılacaktır. 
lerin teminatlarile Harbiyede Yedek iubay okulunda komisyona 

racaallın. 

j MU ZAYEDELER 

Seferihisar 9eledlr• Relsllllnden ı 
Su yollarında kullanılmağa elverlfli metresi ~50 kurut muha 

lı:ıymeıli 2 incelik 1800 metre. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ } Metu~lOO kur~ m~ammen ~ymolli 1,5 i~dikl~ m~r 

i lik, çürük, yarık dahil demir 811 boruları 22. 12.94 l tarihinden U 
ı ü,_;0 '1 .::d SJ\Yr\ ~"' t>iV' /\v1ı 

latenbul KomutiinhOı Satınalma Komisyonundan: 
Beher kiloıuna 4~ kuruı fiya t tahmın t:dılen 15 ton yog-urt 

7. ı .94 l Çeııamba ıünü saat 1 ı ,30 dn kapalı zaıf u '!ul i ~ kıulıme ile 
sa hu alır acaktır. Şartpame.d her gün Komiıyooda gi>rü lebi lir. Mu· 
hnmmen b delı 6150 lira olup ilk teminata 5tJ6 lira 25 kuruştur. 
lıteklilerin teklif mektuplarını belli iÜnde muayyen aaatten en az 
bir ıaat önceye kadar Fındıklıda Satmalma Komiıyonuoa vermeleri. 

Erzurum Askeri S•tanalma Komisyonundan : 
K urı lc.füe tulin i 80 lnn pirincin 19.12.941 günü yapılan ek· 

siltmesinde is tekli çıkmadığından pazarlıfı 10 gün uzatılmıştır. 
f.k ı i. lırıui 2. 1.942 cuma ııüc.ü saat 14,30 da Erzurum satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 48.000 lira kati temi · 
nat 7200 liradır. Şartnamesi Ko. da htı r gün görü'ür. lsteklilnin 
muayyen gUo v • saatle kati teminatlariyle Ko . na müracaatları. 

Aka .,ay Askerl Satmalma omisyonunden: 
75 ton bakla 7S şe r tondan iki parti kuş yemi 75 şer tondan üç 

parti dan nümunesine göre pnzarhkla satın alınacaktır. lh;slesi 12.1.4L 
pazartesi günü saat 10 dadır. Taliplerin nümune ve 7000 lira temi
rıa t lariyle Ko. na müracaat lan. 

f ren on beş gün müddetle bir müzayede kaimesiyl• açık arthl 
çıkarılaııı'ır. l!ltcklilerin ihale murafl11rı kendilerine aid olaıalc 

've ihııleyı müteakip Seferlhhard:ı p ra,ını cierhal ödemek şartı le 
! ilim clmtk kayuile ... uhllmm~n bedt-liu o 7,5 ğu nisbctinde te 
1 akçesini belediyemizıo depo edrore k ihsl~ günü olan olan 5.1.94 

zartesi güotl saat 15 te Sef .. rihisar Seledıyeıinde hazır bulun 

lüzumu ilim olunur. 

1 
1 lmtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: lSMAlL GIRlT 

Bahkeslr Askeri Sallnalma Koml•ronundan : \ 
Baaıldıtı yeri ''MUnakaaa Matllaa•ı,, 1.tanlııal Beher kilosuna 5 kuıui 50 santim fiyat tahmin edilen 800 torı k. 


