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NAZiF ÖZARCA 

Umum üc rların ve Müteahhi 
. 

er ı n m sle i r 

EKONOMiK HABERLER 

Ziraıti makineleştirmek için 
yeni bir fabrika tesi s 

ediliyor 
Yordomur.:da zirai istihulih 

arttırmak ve ziraatimizi mııldne· 

leıtirmek için hariçten getirilen 
makinelerden başka memleket da· 
hılinde bir r.:iraat ilefüri fabrilta· 

.. ın kurulması için faaliyete ıe· 
.çildıg-ı Öğtenilmiştı r. 

lkinci 5 •enelılt sanayileşme 

program ile inşası kararlaşl mlmış 
olan bu fabrikanın kurulacağı yer 
hnkkmda Ziraat Vekaleti tarafı t· 

<ıan yapılın tetkikler hayli iler· 

lem iştir. 
Verilton malılmata göre bıı 

fabrikanın Adapazarıııda kurulma· 
ıı düıünülmelttedir. Esasen Ada· 
llluarında Harbi Uaıumi sıraların· 
da teıiı edilmiı bulunan bir ara· 
ba fabrikası vardır. Bu fabrıkanm 
hariçten ithal edilecek bir kısım 
lnakineleı le tevıi ve ulah edildik· 
len ıenra bazı oevi ziraat aletle· 
rlni de yapılabiloceğ'İ söylenmek· 
tedir. Pabrihnm vücuda retiro· 
Ceti iletler için itlenmesi saruri 
•lan bam macideler memleketi· 
lliıde tamam"n me•cuttur. De· 
ltıir aksamı Karabükten oakledi· 

teektir. 
F abrıkanın bu sabada tesisine 

1 ~cik: sebeplerle imkia göri.ilme· 
4ıti takdirde bir sanayi merkezi 
'-alıne ıelmekte olan Karabiıltte 
~~rıılıaaıı ınubteıaeldir. 

~hisular 137 çeşit malzeme 

getirilecek 
Bunlara l\hal ~ tellp 

''•nlarle idare anıa,acak 
lnhiıarlar Umum Müdür:ütü 

~~rika ve atölyeleri için hariçten 
~llriltioe kati zaruret olan mal· 
~ 
'-ltnın yabancı memleketlerden 
1nınau için mihaade verılmiş· 
t, lnbiaarlar ldareıi bu mad· 
1trin nni ve miktarları için 

~. lııte hazırlamıştır. Bu listeye 
;:rın hariçten getırilecek mlll· 
t e 153 muhtelif nevidedir. 
~ların menşeleri muhtelif mem· 

'rllerdedir. 
tni yapılan Türk·-Alman ti· 

1
'l anlaşma~rnda luhisarlar lda· 

'
1
llin ihtiyaçlara nazarı dikkate 
llrak 16 muhtelif maddenin 
'ııyadan getirilmesi için an· 

illa da kontenjan ayrılmıştır. 
"ı kalan 137 kalem maddenin 

~at şekilde muhtelif ruemle· 
!erden tedarıki zarureti var-

htsarlar idaresi bu maddeleri 
tt b ' ılecek olanlarla anlatacak· 
l\rıcalc bıınları retirml"ğe ta• 

('ı • 
11rılara ayrıca ıcap eden ko· 

~'c.lar ıösterilecelttir. Bu hu· 
\J lazımg~len tahsisat İnhisar· 
'-luaı Mlldürlüfü emrine ve· 

tlir, 

~~uı Gümrükler varidatı 
~ 1 .ıınmr'ü\der vuidatı ıre· 
•d bın liraya düşmOiUir. Buna 
, ~ frçen ay bayramların bir 

hlırıi4 ohnıtıdır. 

Odun depocuları odunun 

çekisini 6 liraya çıkardılar 

Mannal kömürü de 10 

kuruştan satılıyor 
Odun depoları odun oarkının 

510 kıırıı'a olmasına rafmen dai· 
ma 560 kuruştan yürütülen nar· 
kın dund~n itibaren 600 kuruşa 

çıkaı mışlardır. Mangal kömürü 
fıyatları da 7 ,) kuruştan 10 ku· 
ruı! çıkmııtır. Bir k.uıın oduncu· 
tar odunun çekisini 700 kurut• 
kadar satılmılr.tadırlar. Kuru o· 
dunlar halka verılmeıakete ancak 

•' altında satılmaktadır. 
Bütüo bu vaziyete rağmen son 

bir ay sarfında odun ve kömür 
ihlı\rarından dolayı bır şikayet 

vali:ı olmadıfı ve zabıt tutuima
dığl kıyd ılunauktadır. Halk de· 
poculaıın gayet mükemmel çevir· 

dikleri manevra kıır4ısında odun 
ve kömür bulunca ı.er ne fiyata 
olursa olııuo buou şikayetli& al· 

maktadır. 

Dün şehrin ekser ıeaıtlerinda 
manial kimürü bul11nmadıt1 ıibi 
depolar da halkı odun olmaciı2'ı 
ballanesile reri çevirmıtlerdir. 

Mertörl•re Yakeceklart 
""adde verillyôr 

Dittır taraf tan latanbula ıilratle 
o:tun a-etirmek için ev vdlu gün
kü içtimada verilen kararın der· 

bal tatbikine ıeçileceldir. 
Odun taşıyacak m.>törlere yarın

dan itibaren mayii mabruk veri· 

lerek Karadeni:ı.e iÖnderilecekler· 
dir. 04ancular buna rafmen o· 
dıın kum ez ve röoderme lene 
balı.lan uda şiddetli hare ket e ile

cektır. 

Fıyc&t :nurakah• bürosu yaplııı:-ı 
tetlti.kler sonunda l>tanbulda ha
len 200.uOO çekiye yakın odun 
oldufuou tesbit etmiıtir. Fakat 
bunların kısmı azami fırıo ve kü· 
ban odunudur. 

Manıal K8 rnUrU D•rhGı 
Şehrin muhtelif Hmtlerinde 

maoıal kömürü kıthfı da başgös
termiştir. Aksaray, Kadıköy, Üs· 
ltüdar, Fatih, E'Dioönu ve Bey· 
oilu semtlerinde görülen bıı kıt· 
lıtıo inline geçilmeai için alika· 
dar makamlarca icap eden ted
birler alınmak.tadır. Bu meyanda 
Üsküaar ve Kadıköyüo ihtiyacını 
temin için Üıküdar Kaymakamı 
but kömürcillerle dün Şileye gi· 
derek mahallinde tetkikler yap

mıştır. 

Fakirlere Yardım 
Şehir meclisinin evvelki ıünkü 

toplanhsıuda fakir halka kışlık 
yardım mesele!li iÖrüşillmüttür. 

Yardımın Belediye kanaiile yapı· 
lırsa iecikecefi ve es,.en bülqe· 
nio yardım faslında Halkevlerine 
yardım tahsisatı bulundufu için 
tevziatın Halkevlerine verilecek 
para ile yapılma" teklif edilmiş 
bu tek.lif ittifakla kabul olunarak 
10 bin liralık bir yardım yapıl· 
ması kararlaştırılmıştır. 

Yunanlstana yardım 

Yunanistana zahire a-önJeril· 

ıat1i iti, Türk • Hellıı ıirketiylı 

Ank. Valiliği; 

Merdiven ta~ı 1974 • 
Beoz.ın depoıu ioı. 1935 
K. ot 1964 

Auk. Lvz. SAK 
Elektrık malLeırıeaİ 1974 
YanilD ıöndurme alit v. ı, IQ74 

Ask. F ah. U. ı lüd.: 

Dört köı:ı va y11' arialı: çelik l 9o5 
Bahk~•ır Ask. SAK 

Sa eyatı 1910 
Beden Terbiyesi U. Müd.: 

Kitalt bas\ırılınuı 1962 
D. O. Yolları: 

Kömur tııhmıl ve tahliyui 1961 
Re mi elbhe ve reami paha 1960 
Y &Diln tulumbuı 1960 
Balık yatı 196() 
Tauusla iatuyoıı biouı mı. lt l 
Bulunrnui eşya 19" • 

l 
İst. Sıhbi Müesseseler SAK 

Bakırköy Emruı Aklıye hut. mutfak ' 
bınaaı ikmali inş. 19.)!f 

lst. Komut. SAK 
Pru• 1969 
Kuru ot 197J 

lıı.t. Jandarma SAK 
eaki çiı.cne konçları l 9i7 • 

Ist. Belediyesi: 
Elektrik ampulu ve buıon 1961 
Bari;aroı türb~ıı etrafında yol, treluar 

ve duvar in$, 1961 

hmit A,k. S!\K 
Sabun, pirıaç, bulıror ve ucleyatı 19a2 

lzmir Lvz. SAK 
Praaa, lahana ve iıpınak l96l 

lzmir Silah Fabrikası Müd. : 
Çaın tahta ve karaataç lı:alaa 19 1) 

~alı.eme 1 !170 

MU ASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa ışleri-Malzame-Harita 
-----------------------_,..----~~~-

M. M. V. Hava Satınalma Komia,onundaıt 

4303 lira 48 kuruş bedelı keşifli Ankara cıvımnda in,Clat açık ek
siltmeye konulmuştur. ihalesi 17.12,941 çarşamba günü sa-at 11 de 

.~nkarada bava ulın alma komisyonunda yııpılacakhr. İlk teminatı 
312 lira 76 kuruştur. Şarhıameııi 22 kuroş mukabilinde lrnınisyondan 
alınabilir. lsteldilerin muayyen gün ve saatte komisyonda bulaı:ımaları. 

Kaataınon Vlliretlnden: 

Ka~tamonu-Bovabat yolnııun 64-400 inci kilometreainde bulu· 
nan 8, lO açıklığındaki 789 lira 33 kuruş bed eli keşifli ahıap keprii 
ile 68: 300 deki 4,80 metre nçıklığırıdalı:i 377 lira 14 kuruş bedeli 
kPşifli köp·ünün kP}İfnnmelcri mucibınce tamiratı 15 gün müddetle 
açık ek iltmey.- konulınu~ t r. Açık eksiltme S. \ 2.941 cuma gllnü 11· 

at onda Vilayet Uaimi Eııcüaıe ıinde ynpı locakhr. Talıpler Husu\İ ve 
fenni şsrtname ile keşıf ıameleri ihale fÜnuoe kadar Vıliyet Daimi 
'E ıcümeninde veya N ,fıa dniresirıde görüp okuyabilirler. Açı1' eluilt· 

Don yatı l 973 

Oıyarbakır Ask. SAK 
Peııçelilc kösele 19o9 

Kars As . SAK 
Pirmç 1966 ' ıceve girmek isteyenlerin muhammen kıymetlerin o 7,5 nisbetiode 

Edirnelcap1 Hayyao Puarı: 
Tay 1972 • 

Erzioc.ıın Ask. SAK 

Butday kırdırılıaaaı 1972 

Hadımköy Ask. SAK 

SıAı r eti l 971 
Burçak, darı. bakla kaplıca 1971 

H"lıcıoflu Ask. SAK 

Kok kömürü 1972 
Kuru üı.üın, tadeyatı ve Jumatu s&lcuı 

1911 

Harbi yed .. Y f'!d~k Subay Oku· 

lıında A-k. SAK 

Saınan 1971 
Barbunya faıulyesi 1971 
Sıtır ftti 1971 
Sadeyatı 1'!72 

Hayva~ Sağlık Memurları ve 
Nalbant Mektebi Müd.: 

Elbise fiıktirilmeai 1960 

ht. Defterdarh§'ı: 
Betiktaf kaymakamlık bınuıoın çalı 

k11nı1cda yapl. tadilil \e tuıirııt İJİ 

1951 

Ka,tnınc•nu Oı mııın Çevirıe Mud.: 
Çıra 1!!66 • 
Kayıerı Aıılc. SAK 

Koyun cıi l '68 
Kmltlı:ale A k. Fabrikalar Gu· 

rup Müd.: 

l.ahua, prasa, patatn va Hfan 1 tJl 
Manisa C. Muddeiuo.: 

Yazıhane, dolap, koltuk, aaodalye v. ı. 

1952 
Mersifon Ask. SAK 

Yam tGrbası, çul, yular ııapı, L:eccli bel· 
leme, tavla hal&tı urııu, lı:ıl kolan v.ı . 
196S 

M. M. Vekaleti: 
Çamaıırlılı: ber: 1973 
Kaıe 196() 
l)o.lavman cibaı.ı 1960 

1 

Duiden mamul uçuı elbiıeıi l'o" 
Sıvcs Belediyen: 

Parke t&iı 1969 
Tophane Lvz. SAK 

Bulatık makinuı oalı:li ve yerltttirilmui 
1972 

Termoııfon kauoı tamiri 1971 
Elektrik te.11atı tamiri 1911 

Top·ak Mabıuileri Ofisi: 
Ua ve mialı:et çuulı yap, 1116& ı 

~~~~~~~~g~·~~~~-, 

ze 8 bin ton makine yağı, 9 
bin ton mazot, 7 bin ton da btn· 1 

nn relıniştir. l 

teminc1tlarını Zir.ıat Bankuına yatlrarak makbu:r: ve ticaret odası va· 
sıkılariylf' birlılcto ihale fÜrıilnde Daimi Enciiınene relmeleri illn O• 

lunur. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastahane Lvz. 

Ankara NUmune Hastanesi Battablpllllnden ; 
Hastaı1e 194 • •encsi ihtiyacı için 131 kalem ecuyı tıbbiye pa&ar• 

lıkla alınacaktır. Talip olanların 1i tesini fÖrmek üzere lıaastaneye mi· 
racaatları ıli.n olunur. 

Kayaeri Vlllyetlnden ı 

Mt!m1elr:et haatane İne mukta~i 106 kalem musl 0 ce ve eczayı tıb· 
biye he-r mucibi şerait açık ek ıltıuiye konulmuştur. Talipler tarafın· 
da yapılacak tenz ılit hod ilayılt ıöruldu~ü takdırde 3.12.941 çarfam• 
ba iÜnii ihale edilecefi iliaolunuı. 

Benzin müsaadesi Ankaradan 
ıeldi, seferlere başlanı l ıyor 

Taksim ·Eminönü aıaıında ye· 
ni bir 0 1obfi ı hattı için B •l J ye 
Reıs mıaavini B. Lutfi Aksoy A.n· 
karaya ~id rck Koordina yon he
yetinden be.ızin müsaedcsi almı~tı. 

Ôjrendiğ'ımiz"' göra Liman 
riya1elf lazım i'elen formalitenin 
ıkınali için evrakı Münakalat Ve· 
kaletine gondermıştir. 

Ônümüı:deki hı.f 18 içinde Mn
nalı:alat Vekaletinin birlia-in te· 
~ekkülü için karar vermesi u 
tf'ş .. kıtülün derlıal (KflçQlı: D"oiıt 

Motörleri Nııklıyat Birli2'i) adıy· 
la faaliyete feçrneıi ıaulatemeldir. 

Tic:-ret Bankaıına vrrilmiştir. Ti· 
caret Ofül de, İngiltere ve Al· 

ı manyaya iÖnderilecek mallan ııat· 
mak için bUkilmettcn izin iıle· 
miştir. 

Ofis Anadoludan f ısulye, no· 
hut, mercimek toplamıya başla

mışlır. Memleketten bu 2'İbi zahi· 
re-terin ~ıkarılmasını ve karşılık 

olarak lii'zumlu malların ıetirilme· 
sini Ofıs üzerine alacaktır. 

1 
Ölçü aletlerinin kontrolu 

hakkında yeni bir proje 

Bu husustaki kararname dlln 
Vilayete tebliğ olunm ııtur. Se· 
ferlere bu hafta içinde başlaa.ıla· 
caktır. 

Taksim - E.minönü arasında 16 
otobus işletilecek ve ücret 12,5 
kuruş olacaktır. Otobüsler Dol· 
mabahçe yolundan Taksıme çıka· 
caklardır Tarlabaşından d.ı geri 
dönecelderair. 

Yeşilırmak üzerir.deki su 

bendleri kaldırılıyor 
Amssyadan bildiriliyor: 
Yeşilırrnak üzerfoda muhtelif 

tahta barajlara rastıelioir. Bun· 
lar, detirmen tek~rleklerioin da
ha iyi işleıneai için Öledenberi 
başvurulan bir usuldür. Dtğ'İr· 
menl .. rin bulunduğu mahallerde, 
yirmi otuz metre uzata dotru 
çaprutlama dikilen tahta par· 
maktıklar bir tabi ıuları Grada 
nisbeteı:ı yavaş latmakta, kuvvetli 
cereyanı parmaklıkların bulunma· 
dığı değirmen tarafına dofru 
çekm•kte ve bu suretle dt

0

A'İrmeo 
teker lef ine ıiddetlı bır tazyik 
verebılaıektedır. 

Vakıflar umum müdürlüğü 

bahçeli evler yaptıraca~ 
Vakıflar Umum müdürlütü bü· 

yük ır hirlerimizde kendi vesaiti· 
tile bahçeli evler yaptıracak ve 
bunları te cihın memurlara ucuz· 
ca kiraya vuecektir. Vakıflar Ü· 
mum müdilrlütu Ba1mimarı bu 
maksadlı tetkikler yapmak fir:flre 
Hataya gitmiştir. Yakında şrhri· 

mize dönec •ktir. Şelıırimizdeki 

bıhç.,li evler için lstaobal Üskil· 
dar ve Kadıköy ıeaıtleri tercih 
olunmuştur. Oiğer taraftan Ankara 
bahçeli evler kooperatifi ,tohrimiz· 
de bu kabil inşaat yapmak üzere 

tetkiklere başlanmı2tır. 

MakineyaQı, mazot geldi 
?>On Karadeniz memlıkellmi· 

Ôlçü ve tartı aletlerinin kont
rolleri hakkındaki Zabıtai Bele· 
diye talimatnamesinde mevcut o· 
lan bazı kayıtların kaldırılması 
için yeni hır proje hazırlanarak 

Şehir Meclisine verilmişti. Mülki· 
ye Encümeni bunu tetkik etmiş 
fakat ehilı: görerek Şubat devre· 
sine bırakmııtır. 

Tela, astar, iplik gibi 

malzeme çok azalmış 

Son zamanlarda terziliğe l\İt 

tela, caket, kol pan laloo astarhk· 
ları, pantalon, caket iplikleri 2ibi 
malzeınenın çok azaldığı bulunan· 
ların da çok fahiş fiatla satın a· 
lınabildifi ıörü!mektedir. Ô~ren· 
diğimize göre Terziler cemiyeti, 
terzi esnafıoın korunmasını temi· 

nen Fiyat Mürakabe Komisyonu
dikk.at bir 

ı 

150 tondan küçük merakip 
için yeni bır armatörler 

birlıği kurulacak 
150 tondan büyük gemil"r için 

kurulan Türk armatörler birliği· 

ı:ıio başardığı iş takdirle karşı• 
lanmıı, 150 tondan küçiık mf'ra· 
kip te aralarında böyle bir birlık 
kurmaya karar vermi,terdir. 
Ôğreııdığimize gÖrP. yeni bir birlik 

teıkiline karar veren küçült me· 
rakip mU:nessill"ri viliiyete mü· 

ra.:aat eder,.k tasavvur halinde 
olan bu projeyi filiyata dökmek 
istediklerini söylemişlerdir. 

Küçük deniz motörleri nakli· 
yat birliti teşekltül todecek olan 
bu yeni ttoşekkülün muamelesinin 
tekemmül ettirilmui için, vilayet 
birlifin dileklerini ldaııbul mın· 

Halbuki bu •U ilzeriı:ıdelti tabta 
barajların, sol zamaolarıı:ıda çok: 

fena bir ıol oyoa<lı2ı tahalck.uk 
etı:nıştir. Bunların sebep oldutu 
su birikintileri, suların etrafa 
yayılmasını kolaylaştırmaktadır. 
Bu itibarla bu bendlerin yıkılma· 
sına karar •erilmiı ve teıeltbflı· 
lere giriıilmiştir. Bunlar kalkınca 
suların seyri bittabi hafifleyecek 

ve ~~l\. 'f-1~ lllUIOa ır • 

--··~-----



s.,ı. 2 MUNAKASA CAZET!SI 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yerı Günü Saııt• 

A) MUnakasalar 

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

Alaıap k5prü taıairi Kastamoau·Boyaitat yolunun aç. ekı. 
ara11ada 

Abtap k6prtl tamiri 
Zir aalaiyesi mrk. okulu tamiri 
Yedek ıubar okulu sundurma İnf. 

> 

aç. ek~. 

par:. 

789 83 

377 14 
1328 83 
1482 69 

lllçlar, Kllnlk ve lapençlrart allt Haatehane Lv1:. 

MHlece ve ecza71 hbbiyo memleket lııaat. itin: 10' aç. eks. 
kal om 

Ktçlk tlstünct takımı 300 ad. kapalı r:. 12000 -

Elektrik Havagaz•-Kalorlfer (Tea4eatı ve Malzemesi) 
9eveboynu par;. 10000 -

Şırj elektrojen rurubu 1.5 kilovatlık 1 ad mliteah· aç. eks. 
aitlerin nam ve heubına 

Mensucat, Elbise, Kundura Çnme~1r, w •· 
Tatbir beıı:i: 50.000 m. par:. 
Pamuk ve yüa katışık çonp: 45000 ae 
Yün çorap: 45000 ad. 

par;. 

Yemeai 

Mobilya, bUro ve ev ••r•••· MufambaHahv.a. 
Dot·a•a itleri paz. 

• • 
1 ~Uıea l•lerl thrtaalve · YeRrhane Levezımı 

Vatmao ki~ıd1: 200 top (temd.) paz. 
Diyamau şeffaf lı:iiıdı: 200 top • 
Çin mürekkebi: 400 ıiıo > 

Kereate, Tahta ve saire 
Muhtelif kereste: 82 m3 (temd.) 
Kereıte muhtelif cinı (ıart. 12:.! kr.) 
Çam nya köknar kere.le: 75 m1 

paz. 

• 

Nakllret, Bot•ltma, YUkletme 

Poıta nakli araba ale aç. eka. 
Posta aakll otomobil ile 
lohisarlar mamulitı nakli • 
Motör kiralamail 140 tonluk 
K~mlr tahmil ve tahliyesi 2000 t . 

puı. 

ac;. eks. 

• ehruket, 6enzln, it.ekine w•Olen "· •· 
Oduna 500 t. 
Mete oduau: 5700 t. 

paz. 
kapalı &. 

it lltefcrt '" 
Sın.lak İmıliyeai madrn ıuyu 
lnrflız bükilıı>il ıicim: 1 l. 
Adi aicim 5 t. 
Odııııı hallmosi 

tiıelue içio: 7500 ad. aç ekı. 
aç. elu. 
kapalı &. 

paa. 

• > 

• Madeni ıoba: 4 kalem 
Betoniyer: 4 ad. kapalı z. 

lalaalı 5000 mS , 
• 3000 m3 J 

> 3000 m3 • 
Ahırkapıda bulunan bir matbab ocafıoın ıökCllerek pu. 

anbalajland1ktan ıenra H. pafa iıtuyonunda Ya• 

fODa tcalimi. 

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

Ekmek altı ayhk 
Kırmızı mercimek: 10 t. 
lıpanak: 45 t. 

kapalı ı. 

paz. 
aç. ekı. 

Kerevir.: 5 t. 
Karna9abar: 5 t, 
Havcç: 2.5 t. 
İıpanık: 10 t. 
Lahana: 10 t, 

> 

• , 

• 
Pırasa: 10 t. > 

Sadeyatı: 2.8 t, paz. 
Kırmır.t mercimek • 
Süt: 25 t.·yoğurt 20 t, 
Patates: 3 t. • 
Saman: 100 t. 
Kuru ot: 100 t. t 

Stıt: 20 t. aç. eki. 
Yofurtı 15 t. > 

Koyan eti: 12 t, paz. 
Sadeya21: 3 t. > 

Burçalu 265 t.· k•plıca: '265 t.• darı: 265 t.· lcut > 

yünü: 265 t.· kuru bakla: 500 t.· keçi boyouıu: 
26) t.· kuru il&üm hurda: 500 \.· kuru inoir 
hurda: 265 t. 

ÜıOm pekmezi: 15 t. kapalı ı. 

8eyar. karaman eti: 37501 k. 
Kaplıca: 20iJ t, pas. 
Saman: 100 t. • 
K. ot: 200 t. • 
K. ot: 100 t. • 
Sadeyafı: 4S t. • 
Zı tin: 90 t, (tart, 180 kr.) • 

2300 -

19000 -
çifti o 56 
çifti o 60 

5000 -

4624 62 
6166 16 

t . 16 -
t. 11 -

Beh. o 60 

24322 46 
5250 -

t. o 80 

114000 -

3200 -
23250 -

7600 -
7600 -

17000 -

m3 1 70 
m3 1 25 
m3 1 70 

k. o 12 50 
k. o 15 
k. o 12 50 
k. o 12 ~o 
k. o 10 
k. o 10 

5000 -

5500 -
6500 .:... 
4700 -
6750 -
k. o 60 

4500 -

k. o 60 
30000 -

k. o 97 
k. o 40 

Kastamonu Viliyeti 

Ank. Valilıfi 
222 4' M. M. Vekll•ti SAK 

- - Kayseri Viliteti 

900 - 1).0. Y . Ank. ve H.pqa S. Şeflifi 

Harbiyede Yedek .Subay Okulunda 
Ask. SAK 

345 M. M. Vek. Hava SAK 

2850 - M. M. V. Hava SAK. 
M. M. Vekileti Deniz Mrk. SAK 

Harbiyede Yedek Subay Okulu Ask. 
SAK 

f.~3 69 M. M. Vek n1eti SAK 
924 92 > 

lst. Komutanlığı SAK Fındıkla 

• 

5-12·41 
4-1 l-41 
5-12-41 

3-l:l-41 

10 -

10 -
15 -
10 -

16-1-42 15 -

5-12-41 

5-12-41 

8-12-41 
8-12·41 
8-12-41 
3-12-41 

10 

11 

11 
11 
11 
14 -

4-12-41 10 -
4·12-41 10 -

10-12-41 11 -
10-12-41 11 -
10-12-41 11 -

882 - Bakırköy Ask. SAK 3-12-41 
3648 37 M. M. Vekileli SAK 5·12-41 11 -

786 50 Aık. Fabrikalar U.Müd. SAK Aok. 18-12·41 14 -

500 - Aydın P. T. T. Mild. 
500 - • 

Kayseri lnhi•arlar M\t.d. 

lııt. Komutanh~ı SAK Fıııdıklı 
O. O. Yolları Haydarpaşa 

1'200 - Selimiye Ask. SAK 
6950 - Gelibolu Aık. SAK 

300 - T. Kızılay Cemiyt-ti 
240 - P. T. T. U. Müd. Ank. n İıt. 

1743 75 • 
1140 - Gelibolu Aık. SAK 
1140 - • 

Topkapı Mallepesi Ask. SAK 

21-l 1·41itib. 15 rön 
21·11 ·41 itib. 15 g-iin 

5-12-4 l 
l'l-12-41 11 
19-l:l-41 11 -

8-12-41 11 -
23-12-41 16 30 

8-12-41 
19-12-41 
19-12·41 

14 -
11 -
16 -
16 30 

ll75 - O, D. Yolları Aok. ve Haydarpaşa 

9·12-41 
11-12·41 
11-12-41 
18-12·41 

16 301 
11 -
15 30 

Sevk Şefliği 
637 50 O. D. Yollan 12 ci lılctme Ank. 
281 2~ > 

38:.l :>O > 

844 44 

810 -
57 -
57 -
24 -
94 -
75 -
75 -

l,,t. Komut. SAK Fındıklı 

Kastamonu C. Müddei um. 
Su,urluk Ask. SAK 
Bakırköy Ask. SAK 
Balıkesir Ask. SAK 

> 

c 

İzmir Lvz. SAK 
Ank. Lvz. SAK 
Çorlu Ask. SAK 
Liilt-burgaz Ask. SAK 

825 - İşt. Komut. SAK Fındıklı 

975 - > 

3~2 50 > 

506 25 > 
1080 - lst. Komut. SAK Fındıklı 

J 

- - Ayaz:ıiada Ask. SAK 

337 50 O. D. Yolları Ank. ve H. paşa 
Sevk Şefliği 

1087 53 ht. Belediyesi 
2325 - G elibolu Ask. SAK 

Topkapı Maltepı!!ıi A·k. SAK 
> 

- - > 
6547 50 Marmara Ünü Bahri K. SAK İzınit 
2700 -- • 

18-12·41 
18-12-41 
18·l2·41 
8·12··H 

4-12-41 
5-l'l-41 
5-12-41 

12-12-41 
12-12-41 
12-12-41 
12-12-41 
12-12·41 
12-12-41 
3-12-41 
3·12-41 
3-12-41 
4-12-41 
8-12-41 
8-12-41 

15 -
15 30 
15 30 
10 30 

16 -
11 

~~ :1 
15 
ıs 

ıs -· 
15 -
15 30 
15 30 
14 30 

11 -
15 -
15 30 

l'.i·l:l-41 10 .~o 
19-12-41 11 -

5·12-41 15 -
5·11·41 10 30 

10·12·41 1) -

17·12-41 15 

17-12-41 15 
9-1~-<tı 11 -

11-12·41 10 30 
ll-1~-41 

1 '-12-41 
5-ll·H 

17·12··H 

ıo 30 
lO 30 
15 -
16 -

- 2 BfrlHlklın 19~1 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve ~~alz.) 

Ankara Ltı vaı:tm Amirllöl S tınalma Komlsyonund•" : 

99 l lira 90 kuruş keşif bedelli 25 kalem elektrik mal,;emesi pa:ıer 
htı 3.12.941 saat 14 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktı. 

Listesi komisyonda rörülür. lateklilerin kati teıainatlariyle be 
vakitte Ko. na müracaatları. 

Ankara Beledlye•lnden : 

Otobiiıler için alınacak olan 7500 adet milsbet ve 7500 ıd 
menfi akimülitör plak l!lariyle 16000 adet seperatör on bef fÜD 1116d 
detle ve kapalı zarf usuliyle ekıihmeyo kouulınuştur. 

Muhammen bedeli 10,545 liradır. 
Teminat 790 lira 88 kuruştur. . 
lhale i 16.12.941 iıalı güııü s at 11 de yapa a<'ağmdao ıartııaıııe• 

ni görmek istiyenlerin her fÜn encümen kalemine mOracaatlen ve ,,. 
teldilerin de ihale günü oları 16.12.94l sah gunii saat ona kad 
l490 numaralı kanunun 32 ıncı maddesı sar h ti daıre inde tacııı 
cd cekleri lckııf mektı.ıplarııaı beııedıye daıreıı ıde mu.rjekldl enoDır.r 
ne vermeleri. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~---~ 
Mensucat-Elbise-Kunaura-Çama~ır v. s. 

M. M. VekAleti Hava Satanalma Komisyonunda": 
!>O.OCO ro"'tre lathir bezi pazarlıklı ckailtmeyc konulmuştur. 'f• 

miB bedeli 19.000 li ra ka i teminatı 2~50 liradır. Talip lerın s.r2.94 

pazartesi günü ıııal 11 do An karada M. M. V. lı ı\Va sut malın• ~ 
misyonunda bulunmaları. 

M. M. V. Deniz MerkelE Sabnahna Komlay onund•": 

Mildari Btherinin fiyatı Teınitı111 
Cinsi adet Kurui Lir• --
Pamuk ve yün kan· 
şık çorap 45000 56 3.915 
Yün çorap 45000 60 

Yukarıda müfredatı yazılı 90,000 çift iki kalem çornbm paııırlı~ 
eksiltmesi 8. l2.9H tarihıne ruthyan pazartesi ıünü aaat 11 ,Je ~ 
M. V. bioaıtındaki komisyonumuzda icra edıl~cektir. ., 

261 kuruş mukabılınde şartnamesiai almak istiyenlerin her ril0 

1 
eksiltmeye gırmek istiyenlerin de belli rün ve saatte muvakkat ..,,s 
minat ınakbuz veya mektupları ve kanunı belgelerıyl .. birlikle k0 

yooa müracaatları. 

- nnnau 

ve saıra 

. M. ~- V. S~tınalma Komisyon11ndan: ,d4 
Keşıf bedelı 24.322 lıra 46 kuruş olan muhtelif cinı ve eb 11rı 

kereste 5.12.941 cuma günü ıoat 11 do Ankara M. M. M. V. •;64 
alma komisyonundan pazıulıkla ıatın ahoacaktır. Kati teminatı I' te· 
lira 37 kuruş ur. Şartna.nesi 12l kuruşıı komisyon elan a hnır. 1'• ıP 
rln belli vakitte komİiyon& ıelmeleri. 

.... .. 
82 m3 keres te alınacaktır. Bak: As. Posta 790 SAK iliııl•''"'' 

~kliyat-Yüklerne-Boşaltma 

Aydın P. T. T . MUdUrlUIUnden: jıl•j 
Eksıltmeye konulan iş: Aydın P. T. T. ıvlerke7. ile Aydıll 

yonu arası 194 ı-1942 nakııyatıdır. f 1,ı 
Aylık bedeli Muvakbt idari ke \ 

Eıki Yeoi teminat ve teıııiıı' 
73 80 Araba ile 72 500 lir• 

90 Üt•mobıl ile 8 l 500 • 

lbale tarihi, 5 Birinci kanun 941 ouına giloil s at J6, 1~ ı 
Bu posta 21. l 1.9-11 tarilıiııd~n itibaren H flıİn müddotle ' 9 ~t 

siltmc.ye koaulmuıtur. Şartname Mu.::!iirlültten a ıına~aktı r. lb01'ıst'~ 1 

kar iÜ•ı ve ınatta Aydında müdilı lük bioasıoda yapılacaktır· JO 
leı in rrait ve eyi huy sohıbi olduk ' arına namus ve hayıjyeıe 

11
d,e 

nur cilriım ve bahusus a2ır hap'11 veya v dl!rec cezayı icııP rı '' 
bir fıil ile mahkılm bulunmadıklaıırıa d ır vesıklar fÖsterıııele tPşıl' 
okur yazar olınıyan isteklilerin Noterden musaddal; bir veki!te'bb 
ile okur yazar bir vekıl lıu,nu duınıaları izımdır. Postalar r,{ 

veya mutemedi tarafından teslim ve tesellliit edelıcektir. 

Kayseri inhisarlar mUdUrlUOUnden eJi • 
941-942 senesi İçinde Mevşclıır ve Ürgüp inhisarlar id•r ili ~ 

barında Himmeldede i la:oyonuna sevk. olunacak kuru üzütllle~ ıı 
araba veya deve ile nakli yesi çık eksiltmeye ko ıulmuştı.ı r· tı; t•,'' 
tarihine ayrı ayrı ihale edilmek uzere munakunya çıkarılııı•f 1 I"' 

. e " lt-rin şartnameyi görmek iızere N"vşe'ıır inhisarlar idıresın 

seri baş müdurlüğüne müracaatları ilin olunur. 

" 1 1 Muğla Aakerl Satmalma Komisyonund111 e~'ı 
544 ton arpa ve buıtday nakletlirilecektir. Kapalı ı8 r.fl:,ı 1"'e 

mesi 2l,12.9H cıımartesi gdnü saat 11 do Mu~laria aakerı ~ııf ııı 
komiıyonuııda yapıla.:aktır. Taliplerin kanuni vesikalarile ıei 
t u plarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona verıneıer 

'dahrukat. B~ruı 1, ~J < ı 11 ı ı J ı 

et'" :A 
Sellmlye A6k ri atın Alma Komls1011""toıı ~ 

Komisyonda mevcut evsaf \'e şartııaınesi dahi inde 50~ Iİ'' 1 
pa:.arlıkla rntııı alırıacııktır. Mezkt'.lr odunun temı.rıa~ı ı:o k0ıııi'f1 
pazarlığı 8.12.911 pazartesi iÜnu ~..al 11 dt Selımıyed 
yapılacaktır. 



1 

li 

ıf 

,r 

fi 

'"" e~ 

MONAKASA GAZf.TF.S: 2 llrfnellcbu 1941 

(B Müzayedeler 
latanbul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 

Kriblc 

- - lJIO 

~e,wo odunu uç. art. Kf:nt. O 20 lç~I Orman Çevirge Mud. 
Bursıı T. H. K. 

20-11-41iıib. l 5 gıi n 
Yerli depofia 
Ecnebi 

Bakır Marinlave 

Bakırköy Ask. SAK T alıt,. ve yuvarl11.k 
ICurban deri ve bıırı.ak 
Muhtelif tay 
Çaın a:r:manı: 63.597 ro3 aç . art. ml 42 - Devlet orman işletmesi Düzce 

Revir Am. 

22-12-H 

4-12-41 
ı ı-12-41 

9-
14 -l 

' 
Çink~ 

S"ç si.)'ah 

Yerli hoolcerde 

depoda 

120 Şi 
ıs oo 

Kiknar tomrukları: 354.465 m3 > 

> • 236.590 m.:S .. 
Meıe tomrutu: 61.807 m3 .. 

üteferrik 

M. M. v. Snttnalma Komisyonundan : 

m3 14 
m3 14 
m3 15 

Mevcut listesine göre pıızıulıkla 10 kaleın araba malzemesi B:ıtıu 
•lınac ıktır. Hep~İne tahıniıı olunan fiyat 14.700 !iıa o\up teınınah 
2,05 lirauır. 

Listeyle nuıııııue ve şarlnameı.İ hergiiıı komisyonda görülebilir. 1-
bale!İ 9.12.941 salı güııil saat 15 de yapılacalttar. Talip olanlaıı ı M. 

M. V. sahnalma komi9youuna müracaatları. 

lahıre, Et, Strnza v. s. 

Ankora Lv. Amirliği Satanalma Komisyonundan: 

Pcıznrhkla beş bin liralık kırmızı mercimek satın alınacaktır. İha
lesi 3. 12.9-11 saat 15.30 dadır. Taliplerin tah3kkuk edecek fiyat üze· 

tinden kanuni teminallariyle birlikte Ko. na müracaatları. 

Bahkeair Askeri Sallnalma Komisyonundan : 

Mu ham· muv11k-
Miktarı men fiati kat teminatı 

Cinsi Kilo Kuru~ San. Lira Kuruş 
l<ereviz 5000 12 50 47 00 
Karnabahar 5000 15 00 57 00 
Havuç 2500 12 50 24 00 
lıpanak 10000 12 50 94 00 
lahana 10000 10 00 75 00 
Pırasa 10000 10 00 7S 00 

Yukarıda miktar, cios muhamınen fiat v• muvakkat teminatları 
Yıızılı alh kalem kışlık sebzt açık eksiltme uıı;ulile ihnlcyı.: konmuştur. 

Eksiltmesi 12.12.941 cuma günü saat lS de Balıkesir As. Sa. Al. 

l<o. da yapılacaktır. 

Evsaf ve şartlarını ırörmek iıtiyenler hergün lı:omiıyonuıouzda iÖ· 

rebilirler. 
Altı kalem sebze bir talibe ihale edıle-ceği gıbi ayrı ayrı taliplere 

de ihale edılebilir. 
Talıplerin hiı. larındıı yazılı temin tlarile bırlıkte mezkur 5.aatte 

komisyonuınuz.a nıür'1caat etmeleri. 

Çorlu Askeri Satm Alma Komisyonundan: 

25,000 kilo süt ve .t0,000 ki!o yo2'urt lllınııcakhr. Pu:arlıkla ek· 

sıltmeleri 3.12.941 ç rşımba ~ünü ~ıı t 14,30 da Çorluda askeri ~a
\ırıalma komisyonıınJa yıııtılııcakhr. Tatıple in belli vakitte komi~yo· 
nı geloıelerı. 

lstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundan: 

A,ntıdıı cin ve mikta•lnrı yazılı y•m tn'ldde!tri 8 12.941 pHzorfl"

si a-üoü hiıı:ıılannda yazılı snatlerde pazarlıkla ıatm alınRcaktır. Şart· 
ııameleri her gün komisyonda görüleb•lir. l!t~klilerin belli gün vt- ııa· 
•tlcrde fındıklıda sııhnalma komisyonuna gelme!erı. 

Cin!li 
Sama o 
Kuru ot 

Miktarı Muh. Bd. l<a\'i Tc. Pazarlık zamanı 
Ton L. K. L. K. Saat dakıka 

ıoo 5500 825 1~ 
ıoo o ov 975 ıs 30 

• "'• Aşa~ıda cins ve miktarlıın yazılı iki kalem ia1e maddesi 
19.12.941 cuma güoü snat hizalarında yazılı aaatlerde açık ek:.iltme 

u ulile ihale edilecektir. ŞBrtnameleri her gün komisy·onda ıörülebilir. 
luek!ilerin belli gün ve mlHlyyen san• leı de F ındık.lıdlj satınaluııı ko

ıoisyonunıı gelmeleri. 
Cinsi Miktarı 

Süt 
Yoğurt 

Kilo 
20.0CO 

15.000 

Muh. Bd. 
L. K. 

4700-
b750 -

ilk le. 
L. K. 
352.50 
506.25 

lhıle zamauı 
Saat dakika 

10 30 
11 

•*• Beher kilosurııı 60 kuru1 fiat tahmiıı edilen 12 ton koyun eti 
5.12.941 cuır.a günü saat 15 de pRurlıkla satın ahnncakhr. Şartna
mesi her gün komisyoc<lıı görülebilir. Muhammen bedeli 7200 lira o
lup kat'i leıııinntı 1080 liradır. İsteklil~riıı belli gün ve saatte Fındık
lıda satınalma kon.isyonuna gelmeleri. 

• 
,. 

12-12-41 
ıı 12-41 
12-12-41 

14 -
14 -
14 -

lerin teklıf edecekleri fiata göre kat'i teıniaatlarile birlikte Fındıklı
da satınalma komi:.yoauna gelmeleri. 

Solu Orman Mektebi MUdUr IUOUnden : 
1 - Aşağıda cins ve n.ıikturı ve muhammen bedı>!i y:e.zılı ihtiyaç 

açık eksiltmeğe çıkarılınışt ır. 
2 - E.ltsıltme :>. l 'l, 9 n cuma günü saat 15 de ınc::ktı>pde lop· 

!anacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
3 - lık ltıninal 3'19 lira '1.7 kuruştur. 
-i - Ekı.iltmcğe girecekler ticaret odasınıu 941 yıh bö .gt" ~İie 2490 

numaralı kanun.da yıızıh bclgelerile ~irlikte komisyona müracaat et

melidirler. 
5 - Şartnameyi görmek ve fazla malüınat almak isteyenler her 

giiıı mektebe rnüracaat etmeleri ila l olunur. 

Cinsi 

Maydanoz 
Dere otu 
Taze ıog:ın 
Turp 
Yeşil salata 

Havuç 
Taze bakla 

Lahna 
s .. miz otu 

Ispanak 
Kereviz 

Karnabahar 
Yer clmuı 
Salamura yaprak 

Sirke 
Turşu 

Koru so~"tn 
, Pıraaa 

' Patates 
Elma 
Ayva 

Armut 

Portı1kal (Seksenlik) 

Kiraz 
Süt 

ı Yo~ıırt 
Yumurta 

Tavuk eti 
Hındı eti 
Tereyııg"ı 

Kaymak 

Miktarı Muhamm,.n Fı. 

Kilo Kr. Sa. 

400 demet 
100 • 
;oo > 

100 kilo 

700 deaıet 
700 kilo 
800 
900 
l'lO 

1000 
700 

500 
300 
300 
300 
ı50 

2250 
180ü 
2200 

800 
250 
200 

4060 adet 

300 
2500 
1400 

18000 adet 

ıoo 

200 
ıOO 

su 

2 50 
2 50 

5 
5 
j 

w 
30 
10 
15 
15 
25 
25 
ıo 

50 
'22 50 
45 
lll 
12 50 
10 
20 
17 50 
20 

10 
ıs 

15 
15 
3 50 

60 

60 
135 
120 

Tutarı 

Lira Kr. 

10 00 
2 so 

25 00 
25 00 
21 00 

140 00 
'HO 00 
90 00 
18 00 

150 00 
175 00 
1'..!5 uo 
30 00 

150 00 
67 50 

112 50 
225 00 
225 00 
220 00 
ıoo oo 
43 75 
40 00 

400 00 
45 (JO 

375 00 
210 00 
630 00 
120 00 
120 00 
13:> 00 
60 OJ 

latanbul Komutanh(iı Satınotm Komisyonundan: 

Demir 

Caıulılc, köşebent 

Dört kö,"' l~l"'• yuvıırl11lc 

mıhlık silme 

f'uttel 
Siyah çember 

Yuvarlak: çubalc 

Kalay 

Çubuk 
Külçe 

Karfiçe 

Saç 

Galvaniıı:li düt. 

Mahrukat 
----,----~ 

Blok 
Yerli depoda 

414 -
404 34 

TuTönao 

Yerli depc.da 
bo11lcorde 

Kok 

Yuli fa'brilcada 
Karabük 

Sömikok 

Yerli depoda 

Petrol 

Dikme teptaa 
Çift ıonoko 

Benzin 

Dökme 
Çift teoelce 

Motorin 

Çift teneke 

- -· llOa 
"4 şı 

- - 2S50 
- - uso 

- - '2Si0 

27 8f 
905 -

sı ıe 

- - 1130 
20 60 

- - 710 

Askeri Posta 790 Satınalma Komisyonundan : 
1 - Birlikler içio 45 ton ıspaııalt açık l'ksiltıne ile alınacaktır. 
2 - Temioat ( 810) liradır. Münake.sa 5.12.941 Cuma srünü saat 

1 l de Bakırköyü Satınnlma Komuyonunda yapılacaktır. Taliplerin 

müracaatı ilan oluour. 

ve ııaatta C. Müddei umumiliği danesinde müieşelı:kil komisyonu mala
susuna teminııtı muvnkkate makbuzile birlikte müracaat eylemeleri, 
fazla malumat alnıak ve şartnameyi görmek i.tiyenlerin de Cer;a Evi 

Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

Alemdar Askeri Satm Alma Komlsyönundan: 

39,500 zer kilo lah!lna, prasa, ispanak alınacakhr. Kapalı nrfla 
1 ebiltmeı.i 18. \2.941 perşem~ güoü saat 15 ds Alemdarda askeri H· 

İ tınalma komisyonunda yapılacalc:ltr. ilk teminatı 90J liradır. Taliple· 

1 
rin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ih .. le saatinden bir nat 
evvel komisyona vermeleri. 

Susurluk AGkert Satmalma K~ml•yonundan: 

10.< 00 kilo kırmızı rnerciınek puarlıkla 11atın allılacaktır. Talip· 

, lcrin 5.12.941 günü sanl 16 da Susurluk.la askeri ıatınalma komiı· 

yonuaa ırelmcleri. 

(DEVAMl D RDONCO SAYFADA) 

ı- -~-· S! 

ı 

1 

1 

aaat 9 dan itıbaren Bakırköyünde istasyonda lık Mektep önündeki 
meydanda satılacaktır. Talip olanların nu.iraaaatı ilia olımor. 

[ KJ & --r rcttr .., if2" !5,.. sev~ 

Askeri P1Jsta 790 Satınalma Komisyonundan: 
Hirliklorde mevcut mulıtelıf taylar 4.1.Kiin.941 Perıembs tii•li 

A1ağıda cins ve miktarları yazılı iki k:ılem viyecek madde'Jİ 
17.ı2.9'll Çıuşırnıbft ıücıu hızalannan ya:-.ılı saatlerde kapalı urf j 
uııulü ek<>iltıne ile ıhlle edilcc~ktir. Ş ırtnameleri hn gün Kt'misyon

da göriilebiıir. lıııeklıltuin bellı günde muayyen saatten bir ınat Ön· 1 
aeye k dar teklif melttuplarını mııkbuz karşılıiı I'ındıklıJa Satıııalma 

Komisyonuna vcrm~leri. f 

İstanbul Jandarma Sstınalma Komisyonundan 
Jandar'll'I ılıtira ·ı i çuı di)·t k.shn soba malz•me.;i 6 Birincikir.un 

Q4 l cuınıırtesı guııü :saat l 1 de 'faksim Ayaspaşada j. müfcttiılifi 
binııunda J. ~;ıtınıılma koı.nisyonunJa açık eksiltmı:ı ile utın alına

caktır. ljunl ırı:ı tah om bedeli 2l45 lira olup ilk teminat miktiarı 
16..> liradır. Şaı tnauıesİ ıle nıiınuneler brr iÜD komİsyORUUUl&da IÖ• 

rülclıilir. 

Cinai Miktara Mub. Bd. lılc te. ihale 4aınanı l 
ton L. K. L. K. .Saat D.ık.ıka 1 

SiH 
Yoğurt 

20 4700 352 50 11 \ 
20 9000 675 11,30 da -

- . 1 
Hadımköy Ya5sıviran Askeri Satmalma Komisvonun ;lan 

Mukavele şeraiti ve ev~af ve takaitleri dahilinde 3714 ton balj 
ye halinde kuru ol kapalı zarfla 18.12.941 perşembe günü saat 13 

te Hadımköy Yassıviran Sa. Al. Ko. da yapılaoaktır. \luhammen 
bedeii 24141 liradır. İlk teminat 1810 lira 57 kuruştur. lstekliterio 

belli güo ve ıaateıı bir sa;ıt evvel teklif mektuplarını Ko. aa ver-

meleri. 

lznılr Lv. AmlrliOI Satmalma '(.omisyonundan: 

Pazarlıkla '.l8J0 kilo sadeyağı satm alınacaktır. 
Pazarlık ve ıhaleıi 3.1.l.9 !l çıırşaınba günü ıoat on beşte kışla

da levazım amirliği satın alma komisyoounda yapılacaktır. 

isteklilerin teminat m:ıkb.ı:ı:u veya banka mektupları İl• birlikte 
mezk\lr güo ve saatte Komiayonumuza müracaatları. 

«10199> 4~4 

Muhammen b .. deli (~SOO) lira olan 1000 Kğ. ya~lı kösele (12.12.41) 
Cuma günü saat (15,31) on beş buçukla H"ydarpaşada Gar binuı 

dahilindeki komisyon ı 1rahnda1 kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

* * • 3 ton ude yıığı 5.12.9·11 cuma günü saat 10,30 da pazarlıkl.a l 
~nim nlınııcaklır. Şarlnamesi her giln konıisyoııda görülebilir. lstf:klı- İ 

Vauf ve şartlar her gün koınisyondaıı Öğrenilebilir. 

isteklilerin muayy~n gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

LUleburgazda 2 No. lu Askerl Satmalma 
Koml&yonundan : 

Bu işe girmek htoyenlcrin (412) tiril (5'>) kuru,lulc muvakkat te• 
minat ve k nunun tayın ııttiği vesikalarla teklıflerini muhtevi zarfla· 
tını ayni gün saat (H,30) on dört otuz.ı kndar Komisyon Reislifine 

vermeleri lazımdır. 
Bu işu ait şulnnmcler komiıyoadan parıısı:.ı: olarıı lı: dofıtılmaktadır. 

(1036J) 3-4 

, 
1 

-
r 

Yastık, 

.. .... ..... U$11M4t t 

~I 

1 

Kuş Tüyünden - -
Yorgaıı, Yatak kullaı mr.k lıcm kesenize, 
hem de sıhhatinize faydalıdır 

BiR KUŞTüYü VASTIK 1 LiRADIR 
Ya ıık, yorganları ela ptk ucuzdur. 

ADRES lstııııbul Çakmakçılar, Saııdıı.y.&cılar sobk, 

Öme .. Bell oaı u Kuş tüyü fabı ıkas1. T~lefon: 23027 

Üç ton patnltıi Blınacakhr. Pazarlıkla eksiltme~i 4.12.941 perşem
be günü sııat 11 de Lülcburga;ı;da 2 Nl.l. lu askeri satınıılma komis

yonunda yapılacaktır. Talipleriıı belli vakitte komi yona gelmeleri. 

Kaotem nu C. MiJddeıumumlUğinden: 

Merkez Cezıs cviııiıı 941 mali yılı ikinci altı aylık ekınek ıhıiyacı 

kapalı zıırf usuli!e 1 S gün müddetle eksı ltmeğe koııutm uşt ur. 

1
1 

İh1le 4. l'l.941 peış,.mhe giınüdilr. 
, Munkkat ltıııiııat 844 lira 44 kuruft\lr. lıteklilerin muayyen filn 

' 

Askeri Posta 790 Satınılma Komi ~yonundan: 
1 - 28. 11.9 l günü hrestolcr için yapılan müoakaııad ı teklif 

rdıleıı fıat gıdi görıllruü~ d'lı.iı}ğıından işbu mürırıknsa 3.1.Kin.941 
Ç11rşnınba ırüııü tekrar yapılacaktır. 

2 - lşbu sı metre mikabı kereste:ıiıı t•minutı SBl liraJır. Talip 
olanların mczkdr ırilnde saat 10 da Bı,kırkiyünda A keıf Satınalma 
Komisyonuna ınür ilCaallan illn olunor. 

ı --· .. .,. -••• .. ıınır. 
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Vllle et ProYlnce 

r 'M'P 

M_A it D 1 
'5 mm ?& 

Q U O T l.D 1 e N D 1! S A D J U D 1 C A T I O N & 

3 molı Ptn. '450 
6 • • 850 ... 

12 • • 1500 
Etraurer : 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs 6 MUNAKASA GAZETESi 
Galata, E.slci Gumnı tı: Cad . 
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Tableau Synoptique de• Adjudicationa Owvertes Aujourd'hui 

o ) 
7 -

__ &fil -

Obiet de l1adiudlcatlon 
Mode 

d'adjodicat. 

• 

-ı=c~a·r 

Prlı: Caution. Lieux d'adjudication et du 
estimatif provisoire Cabier des Cbarıre5 

Adjudications au Rabais 

Conevuctlone-R6paration-Trev. Publlc•·Mat6rlel de Conatruc:tlon·Cartographle 
Repar. pont en bois !lur reute KHtamoau • Beyabat Publique 789 83 - - Viliyet Kastamonu 
Repar. poot en boUı • 371 14 • 

Constr. lunıar a !'Ecele dl's Olf. de Reserve Gre iı gre 1482 89 222 43 Com. Ach. Mio. Def. Nat Ank. 

Produlte Chlmlquea et Pharmaceutl quea·lnstrumenta Sanltalrec·Fournlture pour H <»plt aux 

Jour Heures 

S·l!-41 10 -
5-12-41 10 -
5-12-41 10 -

Medicamtnb et artiolts pbarmaceutiques pr. hôp. Publittue Vilayet Kayseri 
reriooal: 106 lotı 

Petite trouıe: _,00 p. 

3-12-41 - -, 
Pti cacb. 12000 -

Elictrlclt,·Gaa-Chauffege Centrat (lnataUatlon et Mat6rlel 

Fer coroiere Gre a rr~ 10000 -

Groupe cbarge electrorene de 1.S Klw: 1 p. (au Publique 
oom et pr. compte du fonmi11eur) 

2300 -

t ı l 1 I• n t r t - C t ı L ı ı "u • · Tlseua • Culra 
Toile: 50000 m. 

Cbauasotteı en coton et laine mil•nres: 4500() 
paire• 

Clıau11ettes en laine: 4SOOO pairea 
Chaul8ureı sanı talooı 

Gre i rıe l9000 

• la paire O S6 

> la paire 9 60 
it ::>008 -

Ameublement pour Habltatlon et Bur .. ux·Tapl•••rl• ete. 
Trav. meoiuıerie Gre i rre 4624 62 

• • • ,165 16 

Treveaux d 'lmprlmerle Pepeterle • Fournlt11re de Bureaux 
Papiet vatman: 200 ramu 
Papier tranıparent Oiamant: '.200 rameı 
Eııcre de Cbine: 400 bouteilleı 

Cre a gre la t. 16 -
• la rame 11 -

la bout. O 60 

8ols de Conetructlon. Planches, Charpente 

DiY. boiı de cooıtr. (oalıı. ela. llı P.) 
Diven boiı de conıtr.: 82 m3 (•j.) 

Trenaport • Chargement · D•char•ement 
Traoıporh poıtaaa ea niture 
Transport• postaox en aute 
Transports articles monopoliıeı 
Tranıport orıe et ble: 544 t. 
Lecation moteur de 140 t. 

Claarremeat et dlcbar•ement •harbon: 2080 t. 

Combuatlbte - Cerburent • Hullee 

Boiı: 500 t. 
8oiı de cbfne:: 5700 t. 

Dl ver• 

Fabrication caide pr. boateilleı eaux mia~raleı: 
7500 P• 

Ficelle pliee a l 'Aorlais: 1 t. 
Ficelle ordinaire: 5 t . 
Coupar• bola 

• • 
Po~le en tdtal: 4 lotl 
Betonniere: 4 p. 

Demontaıe, emballıııe et linaisoo danı vafoo l 
H. p•fa d'uıı foyer do euiıiııe ıe tronvant a A· 
Jurkıpı 

P r ov I• 1 on • 
Lentille rouıo: 10 t. 
Lait: 1 t .· yorhurtı 1 t, 
Beurre: 5 t. 
Raisin ıec: 9 t . 
Beurre: :t,8 t .• aauce de tomatl'I! 1.5 t. 
Viaode de botuf: 75 t. 
Veıce, ' millet et 6pautre (pr. 2500 L. de eltaqae) 
Epinardı : 4~ t. 
Haile d'olives: 50 t. 

• 50 t. 
Chooır 

Poblique 
) 

Pli cach. 
Gre i. ırc 
P•bliq11e la t . O IO 

Gre a rr~ 
Pli eacb. 114600 -

Publique 

• 
Pli cacb. 

Grc • rre , 

Pli eeab. 

Gre a rre 

• 
> 

3:l00 -
232SO -
7600 -
7600 -

17000 -

- -
87 ~0 -
6150 -

• 3ô000 -, 
Puplittue 
Gre ı rre 4,Soo -

> 4n500 -
> 2SOO -

900 - Adın. Gen. Cb. Fer Etat Anlc .• 
aur. 'Exp. H.p•f• 

ıs -J 

l 
Com. Acb. Milit. a l'Eeole des Off. 5-12-41 

de Reserve a Harbaye 
345 - €om. Acb. Min. Def. Nat. Oepart. 5·12-41 

Aviat Ank. 

10 - ı 
11 -

2850 - Com. Aclı. Min. Def. Nat. Dep . .4.viat. 
Ank. 

Co•. Acla. Min. DM. Nat. Oepart. 
Marit. 

• 
Cem. Aclı. Milit. a l'Ecole deı 

Off. de ~eıorve l Harbiye 

693 69 Com. Ach. Min. Def. Nat. Aok. 
924 sn • 

8·12-41 11 

1-12-41 11 

8-12-41 ı 1 -
5·12-41 14 -

4-12-U 10 -
4-12-41 18 -

O. A. Command. Mil. lst. Fuıdıldı 10-12-4 t 11 -
• 
it 

10-12·41 11 -
10· 12-41 11 -

3648 37 Ceıa. Aob. Min. l)ef. Nat. Aak . 
882 - Com. Ach. Milit. Bakırk6y 

5- 12-•U 11 -
3-12-41 

500 - Dir. P. T . T. Aydın lS joars i. partir du 21-ıt-41 
500 - • > • , 21-11-41 - -

Dir. Menopoleı Kayseri 5-12-41 
Com. Ach. Milit. Mutia 20-12-4 l 11 -
Com. Acb. Commaod. Mil. İll. Fındtkh 12-12·41 11 ·
Ure iıqtleit. Cb. Fer itat H.paıa 19-12-41 11 -

1200 - Com. Aclt. Mitit. Selimiye 
6950 - Com. Ach. Milit. Gelibolu 

8-12·41 11 -
23-12-41 16 30 

300 - Comiti Croi11aot Rewre de Tu·qaie 8-12-41 

240 - Dir. Gen. P. T. T. Ank. et lıt. It-12·•U 
19-12-41 
9-12-41 

11-12-41 
Com. Acb, Milit. Maliepede Topkapı 11·12·41 
Adm. Gen. Cb. Fer. Etat Ank. 18-12-41 

Bur. Exp. H.pa,a 

1743 75 • 
1140 - Com. Acb. Milit. Gelibolu 
1140 -

l:t75 -

C. A. Command. Milit. lst. Fındıkla 8-12-41 

Com. Aob. Millt. Susurluk 
- - Com. Ach. Milit. Maıt,.pe de Topkapı 

Com. Acb. Milit. Esine 
506 25 Com. Acb. Milit. Halıcıoflu 

5400 - Com. Ach. Milit. Hadımköy 

810 - Com• Ach. Milit. Bakırkiy 
6'175 - Com. Ach. Milit Çanakkale 
6975 - • 
375 - Com. Acb. Milit. Avcılar kay de 

.K. Çekmtff 

• 

5-12-41 
4-12-41 
5-12-41 
3·12-41 
3-12·41 
3-12-41 
3-12-41 

5-12-41 
8-12-41 
5-12·41 
2·12-41 

14 -

11 -
16 -
16 30 
16 30 

11 -
15 30 

10 30 

16 -
10 -
15 -
14-
14 30 
11 
ıl -

11 -
14 -
14 -
14 -

(QÇONCQ SA Yr All!\N (jEVA\4l 

Harbiyede Yedek Sullay Clkul und• Aak•'' 
Satenelma Komisyonundan: .-•t 

Kapalı zarf uıu lilo 300 ton ze1tin .ratı miio~k~JaY.•. k•l~'' 
tur. EYsaf ve hususi tartları komıayonda ıorulebı\ır. t•" 
8.12.941 paıı:arteıi ıüaü saat 11 de 1apıla c ıktır. Mavakkat t~ 
nah 167 10 liratlır. Taliplerin ihale natinden bir ıaa• ev•el •11o 
mektuplarile Harbiyede yeclek •119ay okulunda aahnal111a keıfl 
nuna müracaatları . 

11' 
latanbul Levazım Amlrflll Satsnalme Komlayon11ıt ~ 

Beher ki101Una 65 k•ru~ tahmin edilen 29 ton ıabun ah••
1

,p 
tır. Pazarlıkla ek~i.ltmeıi 8.12.9.U Pazarteıi ıiioü ıaat · 4 tle~r 
hanede lıt. Lv. Amirliti ıatıo alma komiıyonuoda yapıl• a~ 
flk teminatı 1413 Ura 75 kuruıtur. Şartnamesi ko ıniıyo•da f 
lftr. isteklilerin belli uatte komlıyena ırel .. eleri. 

• •. Beher kilotuoa 110 knruı tahmia eıiilea 30 ten se1ti• ~I (, 
tı alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmeai 8. 12.941 Par.arteıi ıt1nl ıııd • 
14,30 da Taphanede İst . Lv. AmirJifi ••tın almı keıolsyo•• p 
yapılacaktır. l ık teminatı 2475 liradır. Şartaamed ko19lıf'111 

ıörülilr. İsıeklilerlo belli aaatte komiıyoaa relnaefe,.i. 
0 

•*• Beher kilo•u .. 17 kurut tahm in "dilea 2S tora kadar ls~t 
bakla alınacaktır. Paıa~lıkla ekıiltmesi S.12.90 Cuma glal '1 
14 de Tephanede Lv. Amirlifi taba a lma komiıyonunC:fan 1 ııı' 
laeaktır. Kati teminatı 637 lira 50 lcarutt.r. Nilınune n f~rt ,ı 
meli ko111isroada fÖrülür. Talipleria belli vakitte k()ıaiay c>1•• I 
meleri. 

••• 
45 t•• upınak •hoaoaktır. Yak: Aı. !-esta 1'0 SAK iltolatı••· 

------~----~--------~--~--~------- -------_..,,,. 

MÜZAYEDELER 

l9el Orm•n Çevire• MUd•rlUIUnden : 
Cinai Miktarı Hacıai Muhaa1111 .. bedeli 

M3. D3. Lira K. 
Çam 2071 00~ 4 9" 

1
• 

lçel •ili1etiain Gilnar kaaası 411hilio4e ba.lutları ıartaa•e411• f 
zıh Gerdeıne devlet ormanında 2078 metre kllp dikili Çam •f•OJ' 
iki ay içeriııiode 9akarılaaak üze re 2l. 11.941 taribioden itibar•• ,ıı 
yedi giln müddetle kapalı zarf usulıle arttı;maya konulmuıtur. J• 

Arttırma 8.12.941 tarilaiae ıaüaacM p•r:arteıi rtnl ıaat ti 
Meraio orman binasında yapılacaktır, 

J)elter gayri mamul metre k üpln ıa.11.smmea ltetlıli .ft() le1r11ttıl' 
Muvakkat l!'minatı 761 liradır. 
Şartname ve mukavele projeleri Ankarada erıaao 11m11ıni 111ıd•' 

lilfl ve Mersin orman çevirıe nıidilrllfl •e QiilHr eraH illl' 
ıeflitinden rirlll' ~ilir. 

Toldıf raektuplarmı S. 12.9.; 1 pa zarteıi rilAi uat 15 • k•~•' 
komiayen r•i•lifine verHmeıi lazımdır. · ~ ,ıe 

lıteklilerio ticaret odası vesikuile bitlikte belli ria ve aaatte 1 

komiıyonuna mltracaatları. 

Ankera Vallllllnde1t: 
, 1 

Yeniıehirde l'emyiz malikeıne•İ ile sular iıletme merkH iti••' 
leli' arasında mevcut 42 adet merdiven taşrnm beher rnetre tulll 475 

ruş üzerinden pazarhkla satııa konmuştur. 

ihale 3. 12.941 tarihinde çarıamba rii.ıil u at 15 tle defter4'arh1't' 
Yaptlacalchr. 

· ~ · 1 ,ıeklilerin rOnüode "'• 7 buçuk teminat akçeıi ile birlikte ko"' 
yona g"'-'lmeleri ve bu hususta fazla izalsat almak iıti1enlaria defte'' 
darlık milli emlak müdiirlötiloe müracaatları. 

Buraa TUrk Hava Kurumunden a 
Tiırk H IH•a Kurumu Buna Şilbesi tarafından 941 • 942 yılı "ııı'' 

a.I•'' ban Bayramında toplaaacık olan Kurban Deri •• laftra•~ 
1. lciKioun.941 tarihinden 22.lo Kinun.941 tarihine kadar ~1 ı' 
meddetle açık arttmnayı c;1kanlmııtır. 

Taliplerin şartnameJe,.ini fÖrmek üzere B11rsa ve lıtanbol 111'•1' ' 
rioe pey ıilrmek üzere de Suru Şibesine ınilracaatları ilin elı.111•'0 

••• 
Muhtelif tay satılacalchr. Bak: Aı. Posta 790 SAK illnlarııı•· 

lmtiyu Sahibi ve Yazı itleri Direlctöril: l~MAIL GiRiT 


