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EKONOMiK HABERLER 

Kaunç verıisi 

Son taksit müddeti ay 

başında bitiyor 
l<a:ıanç vergisi milkelleflerinin 

yıl ödemek mecburiyetinde 
Ultları vergilerinin 2nci ve 
~ takı.it müddeti bu ayan ni· 

tt•inde lıitam bulacaktır. 

.&u ayın nihayetine k<Ldar ödeo
~Yen taksiılerin ay başından 
ıtih•rcn yüzde 10 cezalı ol arak 
' baciz yapılmak suretile tahsil 
~~rıacafı ve binaenaleyh ceza 
•trip mutazarrır olmamak üzere 

"'-elleflerin ıimdiden ikn olun
'-• Dc?fterdarlık tarafından tek
\it Maliye Şübelerine tebliğ olnn· 
~llttur. 

Ziraat aletleri fabrikuı 

kurul111k 
A.nkaradan bildiriliyor : 
'f urdumuzda zirai istihsalah ar· 

ilk. ve ziraatimiır.i makiııelef· 
llıelt için hariçten getir lileo ma· 
tlerden ba.wlca memleket dahi
e de bir ziraat aletleri fa .. ui
lnıo kurolmaaı için faaliyete 

ill 'llbijtir. 
ltinci beş senelik sanayilef'De 

ltorramile irrşaaı kararlaştırılmış 
ıı-~ bu f aarikanın kurulacatı yer 
ktında Ziraat Vekaleti tarafın-

ı._ • }'apılao tetkikler hityli iler· 
~•ıtir. 

••nıin tıhdidatı uzatıl~ı 
A.nkaradaa biltliriliyor : 
'•ıvekilettea tebliğ edilmiş
t: 

~9 .Eytl 1'41 tarihinde i_tibarea 
ll•ıu teniatı tatbik edılmekte 

~il tabdidatın 9 bırinciteırin 
1 tarihinde ilin edilmiş olan 

'•tatar dabilinde 9 ildocikinun 
tariliino kadar devam e4e

~tir. 

~Qilterı ve Amerika ilı 
Ticaret itniflıtilectk 

A.tıkaradan bildiriliyor : 

. \ ~il.k.Qmet lngilt~re ve ~merika 
tıcarelio renıılemesı ve bu 

lblekellerden ithalatı kolaylaş· 

ak için yeni tedbirler almak· 
lr, Gerek bu memleketlerle ve 

'teıtae Hindistan ve Uzak Şark 
~leketleriyle her 2iln artmak-

01an ticaret eşyasının cenup 
~ \'nlarımız yoluyla yapıldığı gÖ· 
~ 6nde tutulmuştur. Bu arada 
"14tssa lskeadeıun limanmın bo· 

. l. t~a YO yükletme tesisatının 
1 ~1tletilmHİ lüzumlu ıröriilmüı

\ · Bu maksatla aeniş bir proje 
t t~rlanacak ve derbal faalıyete 
~ılecektir. 
~510\llet liaıaaları umum müdürü 
\~fi Manya1 burünlerde hken-
~11rıa giderek eaaslı malaallintıe 

tikler yapacaktır. 
1 ~~ tetkiklerden aoara proie ka
t lt ınahiyet alacak ve lskeode-

'" ı· 1 \~ •ırıanı cenup yoluy a yapıla-
~ ttbal~t ve ibracatı lamamiylo 
tı, t•layacak bir hale aetirilecek-

1 

Türk-Alman tiearet anlaş

ması çarşamba günü 

mecliste görüşülecek 

Ankcradan bildiriliyor: 

Son Türkiye-Almanya ticaret 
muahe.lesine ait layilu, Büyük 
Millek Meclisiııin çarıamba gün
kü içtiaıaında rörüşülecek1ir. 

Mecli:.in alakadar encümenleri 
Almanya ile araınızdaki bu son 
ticaret ve tediye anlaşmasının 

tatbikına dair 
0 

layihanıa müzake· 
re11nı ltitirdifiodca ~azbatalar 

matbaaya verilmiıtir. 

Müzakereler esna&ında Başve· 
kilel vekili ve hariciye vekili 
Şükrü .Saraçoğlunun Mecliste an· 
!aşmanın eaaaları üzeı-iae beya· 
natta bulunma11 ıaıabtemeldir. 

Diter taraftan Almaaya ile a· 
ramır:da ticari mübadelelere dair 
15 temmuz 940 tarihi hususi an· 
laşınaaıo iki ay temdidi için teati 
edilen ooktalann taııdikine dair 
liyibanan ikinci miukeresidir. 
Bogüakü t•plautada yapılacaklar. 

lu sene Ankarı armudu 
~., 

Bu sene Ankara armudu çok 
boldur. Ank:ırada kiloıu 10-15 
kuru~a kadar satılmaktadır. İstan· 
bulda irileri mınavlartia 25·30 
kurıaıacbr. Mahalle aralarıuda lS 
kııruıa kadar armut sahlaıakla

ciır. 

lakkallua verilen un miktarı 

arttırılacak 

U• sarfiyatının tahdiaindeo ıon· 
ra, ıelarimiJtdeki bakkallar vasıta· 
sile evlere ıahlacak un miktarı 

baha4a 2i çaval Glarak tesbit 
edilmitti, fakat bu miktarın az 
oldutu ve bu yii&den balkan bil· 
bana kızartılacak matldeler için 
un bulamadıkları rörülmüf ve bu 
yüzden bası ıikiyetler de viki 
olmuştur. Bunun üır.eriae un mik· 
tarıoın arttmlmaaı kararlqmıı· 

tır. 

İzmirda Halkapınr bataklığı 

kurutuluyor 

lzmirden bildiriliyor : 
Uzua zamandan beri ıebir bal

kının ve civarındaki köylülerin 
saflıtıoı tehdit ed«!n Halkapınar 
bataldıtınıo kurutulması için ka· 
rar ahamııtır. 

700 bin metre karelik bir sa· 
hayı kaplamakta olan bataklıtın 
istimlak muamelesi bittikten son
ra kurutulmasına ve te4çirine baş· 
lıanacaktır. 

Altın fiatı 

Altın fiatları hafta batı olan 
dün de tekrar yliluelıııefe denm 
etaıiı ve bir Reıad altını 2775, 
24 ayar bir ıram altın .ta 3i5 

kuruıa yOluelmiıtir. 

a :a 

Amasya Ask. SAK 
Oduıı 1961 
Saman ve kuru ot 1961 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Demir hurduı 1967 

Ayazağa Ask. SAK 
Burçak, kaplıca, le. incir darı, kuru üzüm 

hurda v. s. 1975 

Beden Terbiyesi U. Müd.: 
Kapak ba1tırılmuı 1976 

Belediye Sular ldaresi: 
Demir cıvata 1978 

Bolu Orman Mektebi: 
Kuru mete od11011 ye meıe kömürü l 973 
Çanık. Ask. SAK 

Sıtu eti 1970 

Deniz Lvz. SAK 
Halat v. ı. 197S 

Motopemp 1979 
Nobud 1967 

Devlet Deniz Yolları işletme 
U. Müd.: 

Elltiee diktirilınni l 11&9 

D. D. Y ollftrı: 
Kimür aakli 1967 

Erzurum Aık. SAK 
Arpa, butday ve yulaf nakli 1 'iRi 

Gelibolu Ask. SAK 

Buğdaydan un imali 1969 

Harbıyede Yedek Subay Oku· 
lunda Aık. SAK 

Mlt11D 197f 

Benı.ip, vakum, valnliıı rrH vo gu 1979 
S~de7atı 1979 

Ist. Sıhhi Müesseseler SAK 
Ekmek, et ve sadey•tı 1975 

lst. Komut. SAK 
Saınu 1977 
Kiremit 1979 

K~pok, lr.aplıca, darı ku,yemi 1974 

Vatınan kitıdı dıyanıan feffaf kifııdı 
ve Çin mürelc:lı:eb i 1915 

Kan.mu koyun eli 1967 

İzmit Ask. SAK 
Hayvaa ,çulu, yem terba11 ve ıelıııre 1997 

lzınir Lvz. SAK 
Prua, lahana ve 11pan11lı: 1970 
Sıtır eti 1968 

lznıir Belediyesi: 
Kal\llliıa11ea yapt. 1'7' 
lzınir Lise ve Ort• Okulları 

SAK 
Yüa ltattaaiye 1968 

Lüleburıu Asit. SAK 
Saman 11'72 
Ot natrli 1979 

SiliYri Jaadarma Siıiliilt Komut.: 
Silini jandarnıa b,,lük daire.i tamiri 

1969 

Topaane Lvz. SAK 
Kanoa ve ıÜrfÜ 1~81 

Yüksek Deniz Ticaret Mektebi 
Mad.: 

SifitJii tatltilrat felftiai lc:aaaa tamiri 1H8 

iktisadi Haberler 
E c n e b mamleketlıre a t 

lt•lr•n lhr•••t rejimi 

Gümrük Ta-
rifesi No. 

101 
102 
103 
104 
105 
108 
111 

112 
113 
114 
115 
ı.16 

375 
Ex 480 

Ex 48!> 

Ex 486 b 

516 

517 

518 
519 
543 
544 

545 

546 
547 
541 
~53 

EMTEA 

Yer elması 
Koko Cl'Vİı.i 

Madeu suları 
Gazlı sular 
Bira 
Sidre 
İspirtolu, tatlı veya 
kokulu likir vesa· 
ir içkiler 
Şuruplar 

Buz ve kar 
Deniz ve kaya tuzu 
Tütün 
Tütün usareıi 
Civa 
Cam şırınıa (ma· 
deni aksamı olma· 
yao) 
Gözlük camı (iş· 

lenmiş) 

Gözlük (aellilotten 
çerçeveli) 

Adi yük arabaları 
(zatülhareke olan· 
lar haric) 
Adi binek aralta
ları (zatülhareke o· 
lanlar hariç) 
Kıaaklar 
Faytonlar 
Ham mermer 
Ham albatr (kay
mak taşı) 

Mermer ve albatr 
(iılenmiş) 

lu,aat taıları 
Tabii blley taıı 

Detlrmeo taıları 

554 

~55 

5S9 
560 
561 

li.x 5,) 
ix 56) 
i.ıı; 565 

571 
572 

573 
!>74 
576 
~77 

578 
579 
581 

584 
587 biı 

518 

589 

591 

591 bis 

Tabii ve 111n'i ar· 
duvu taıları 
Çimento ve kireç 
taıları 

Lltoırafya taıları 
Siloger taşı 
Soorer taşı mamll· 
latı 

Mermer tGzu 
Kuvarç, ku111 
Talk 
ÇimeDto 
Simonarme mamu-
latı 

Alçı mamulatı 

Piımiı topraklar 
Fayaoııı 

Topraktan mamOI 
çanak, çömlek ve 
saire 

Porıelen 

Döıem~ taıları 
Cam ve kriıtal lev· 
baları 

Cam ve kristal 
Kavano1'lar (cana
dan) 
Kalıp, çubuk veya 
to& baliade 9am ve 
emaylar 
Cam, •e emaye (it· 
leomiı) 

Zikredilmeyen sair 
cam mamullh 
Zikredilmeyen aair 
cam kristal mamQ
lltı 

591 ter Elektrik ampulleri 
591 quater Cam fÖ&ler 
591 quinquies Fotoincision 

için cam veya kriı· 
tal retina 

(l)EVAMI YAR) 

MUNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Çanakkale Beledlyealndea : 
Çanakkale ıazhane binası zemininin beton ve şap sıvası yapılma· 

sı 20 gün müddetle ekıiltmeye çıkarılmışhr. 

Muhammen bedeii 541 lira 80 kuruıtur. 
lhalui 15.12.941 pazartesi günü aaat 15 de !.elediye emclm•İ 

huzurunda yapılacaktır. 

Talip olanların mezkilr gün ve saat h yiir:.de 7 ,S teminat akçelorile 
birlikte helediyede hazız bulunmalım. 

Fazla tafsilat alın ak isteyeolerin Çanakkale belediye muaaHlNıine 
müracaatları ilin olunur. 

• • • On gün müddetle eksiltmeye 41ıkarılaa saat kulesi civarıncla 
2530 lira bedeli keşifli 2000 metre marabbaı parke kaldırım ferti· 
yatını. ihale rüııü olan 20.1 t.94 t taribiode talip çıkmadıtındaa 2491 
sayılı kanun hüiulmlerine te,fıkan ayai ıartlar dalailinde 10 rla 
müddetle yeniden elr.siltrueye çıkarılmıştır. 

ihalesi 11.12.941 per.embe rioi saat 16 da Çanakkale ltelediye 
eu~ümeoi bu&urunda yapılacaktır. 

Fazla tafıilit almak iıteyenlerio Çaııakkale beleaİJ:e mabuelteıi11e 
•Üracaat ilb olunu. 

• * * Yeni inıa efiilarit olan hal ltinuıafia yapılacak tavH, ca••· 
kin ve yol iopıı !tir ay mildaetlo ekıiltaeye 91karalmııtar. 
MubammeQ bedeli tY38 lira 75 kuruıtur. 

lhaleıi 22.12.941 pazartesi rünü saat 16 a• Ç :nukale ltelediye 
enci.ııneoi huzurunda yapılacaktır. 

Talip olaaiarın muıkar ıiln Ye saatte yiEde 7 ,5 temiaat akçele· 
riyle birlikte belediyede hazır buluıımaları. 

Fazla tafsilit almak hteyenlerin Çuakkale lteleeir• ıaıalaaılplif-
' o• airaeaatları ilin ol•o11r. 

8ahlllre Veklletl lieledlreler ltnar H•r•'tl 
F tsn f•ftlllnden : 

2.1.942 cuma rünü ııaat 14 te yapılacafı evvelco ilin etlilmiı elan 
Samıun ıehri ıaı:aıuai imar plinı avaa projui mii11ltaka11•ın rlrllea 
lli&ıam üzerine 2 mart 11'4ı tarilaine müıadif paaarteıi sini Hat 14 
e tehir edilmiı oldut11 ilio el11a1&r. 

latanbul Kom11tenhlı S•tınelma Komlaronuntl•• ı 
Aşatıda göstcrileo tamir işleri 22·12-9H pazartesi ıiiaü biula· 

rinda l'Österileo aaatlerde pa&arhkla ihale edilecektir. Ketif enakla
rı her fİİD K•.1misyondıı ııirillebiliı. lsteklilerin belli rün .... ıaatler4e 
kanuni vtsikalarile itirlikto Fındıklıda Satıaalma Kemiıy•n•H fel· 
meleri. 

Keıif id. Kat'i Te. Paaarlak aamıaı 
Yapılacak İJ ı.. K. • L. K. iaat Uakika 

--------- ---- ---- -------
Kışla tamiri 560 88 84 13 18 30 
Veteriner Okulu tamiri 246 49 36 91 11 
Haydarpaıa Hat. için 3402 10 510 46 11 30 
ı5 kalem ioıaat mal• 
ır.emesi 

* * * Aıağıda göıterii~n tamir iıleri 19-12-941 cuma rint biu· 
landa yazılı aaatlerde pazarlıkla ihale edileceklerdir. Keıif evrakları 
hergün Komisyooaa ıririllebilir. lıteklileria belli ıto ve 11atlenıle 
Fındıklıda Satınalına Komisyonuna kaıauoi vesikalarile birlikte' pi· 
meleri. 

Keşif bed. Kat,i te. Pazarlık amanı 
Yapılacak iı L. K. L. K. Saat Dakika --------- ---- ---- ------.-

Sarayburnu Hst. etüv 13.3 10 19 96 14 30 
tamiri 

Sarayburn11Hıt. tamiri 193 42 134 01 15 

lep .,t• N•fıa Mldlrıuıınden: 

Eksiltmeye konulan iı : 

[bedi Şef Atatlrk heykelioin 169.10 lira ketif bedelli ikmalti 
inşaatı. 

Bu İfe ait evrak ve ıarlnameler. 
A - Ketif. 
B - Mukavele projeıi. 
C - Bayındırlık İfleri ıenel ıarlauıesi. 

9 - Yapı lıteri Uaumi ve Fenni fartaameıi. 
İsteyenler bu evrakı Isparta Nafıa MtdlrlllfGoJe rirebillrler. 
~6. ll.SJ41 aea itibaren u rtta •tlcidetle •tık ekailtmeye koaalın 

b11 it 11.l:l.,41 Ptrte•be ıtaa ıut U dt Naha MMlıllflaa 

T ••••fi 1.IRPtiülv ~ 



MUNAKASA Cll\ZETESI 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler 

Cinai Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri 

A) MDnakasalar 
la9aat, Tamıraı, Hafıa ltierl, Malzeme, Harita 

Bonaova hiiktmet kooa2t tamiri 
Tulımı& leva&ım ambar& takviyesi 
K6prll tamiri 
Tq ihraç n nakli 

Karrı bildmet konat• ikmali inı 
Ka~hoada yap. mobanile mrk. in1. 

aç. eks. 

paz. 
a9. eks. 
kapalı ı:. 

aç. ekı. 

1823 50 
299 46 

7460 46 
1000 -
4995 25 

lllçlar, l\llnlk ve lapençlr•rl allt Hastahane Lva. 

EcıHJı tıltbi7e 22 kalem 
Gaz idrofih 4000 m. 
Piraıaidcaıa sinonim 500 k.-aotipirin ıinoniru: 500 k. 
Aıit 111isililc 250 k.-motropin ıinorıim; 200 k. 

ltansonaftol: 200 k. vı. 

Eo&&n• ka~esi: 5000 kuto 
Salipirin sinonim: 500 it. 
CbJoroforme narkoz: 200 k.·pure: 250 k. 

Ben&uvaat dö sut 1.5 t.-saliıilat dö ıut: 500 le. 

pas. 
aç. eks. 
par:. 

par;. 
ıo 

,. 
> 

m. O 22 50 
18000 -
3385 -

3500 -
k. 19 -
2600 -
7900 -

elektrik Havagazı-Kalorlfer (Tesisatı Ye Malze '1tat10 
Motopomp araba \lr:erine moate edilmiı benzin mo· paz. 2340 -

törli: 2 ad. 
Akimlitör ıari rurubu tesisatı af. eks. 
Akimilitör plakası aüıbet: 800 ad.·meofi: 1200 ad. > 

diıı;el marka mot<Srü için 

Men•ucat, Elblee, Kundura Çam•••r, • · •· 
lıkarpin: 170 çift af. ekı. 
Manda deriıi 'l.5 t.·yerli vaketa 1 t.-taban astarı paz. 

400 k.·aıtarlık meşin: 50 k.-kenariık meşin: 
!S k.·yemeui kalıbı (temd.) 

L utik çiame kııa konçlu: lSO çift paz. 
Er fotioi: 5000 çift 

Peıtal: 101 tift aç. ekı. 

Hakllrat, Bo9altme, YUkletm• 
latday natli: !SOO t. kapalı z. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•ilaft v. •· 
Otlan ve lı.<Smür 
Meıe od11Du: 140 t. aç. eka. 

MDteferrlk 

Klllhaa ocafıaıa tamiri 
T oıa~a ipi: 10 t. 

Bat ipi: 15 t. 
Bel ipiı 50 t. 
Çift ıtıtlı dtaıir dutere: 500 ad. 
Otomatik bıaar turlhı 

par:. 

• ,. 
,. 

kapılı x. 

Çelik topuzlu dreui manivelası: 150 ad.· çelik hr· aç. ekı. 
naldı manivela: 250 ad. 

Karoseri yap. kamy"o: 12 ad.r otobüı 4 ad. 

E.raak, 21ıhlre, Et, Sobaeı, . .... 

Sadeyıtı: 3 t. aç. eks. 
Sıtır eti: 27 t. • 
Ekmek piıirmeıi: 1SO t, • 
Sıtır etl: 36 t. kapalı ı:. 
Kura faaul7eı 150 t. paL 
KoyGD eti: 9 t. > 

Batday un yapt.ı 300 t. kapalı •· 
Saaeyatıı ıs t. pu. 

• 25 t. > 

> 1.5 t. aç. ek.: 
Reçe!: 2249 k. > 

Yumurta: 33970 ad. c 

Kuru ka7111: 487 k. 
Be&aa peynir: 943 k. 
Kunı ü&Om; 2867 k. 
Kaıar peynir: 362 le. 
Elı.mek: 8 t.- inek 11110: 10 t.· 11tır eti: 1 t. ko-

7un eti: 1.2 t.• yumurta, bakkaliye ve ıebze 
T oıı: ıeker: 20 t. 
Saman: 100 t. 
Karaman koyun eti: 5.5 t. 
Kora ot 
Sadeyall: 15 t. 
Pirinç: 15 t. 
Bulıur: 30 t. 
Sabuna 15 t. 
Ze7tin yafı: 10 t. 

Kuru fasulye: 15 t .. 

Nohud: 15 t. 
K. mercimek: lS t .. 
Toıı; teker: 30 t. 
Sıtır eti: 1 t. 
lamını 600 t •. 

Praaa: 32 t •. 

(B Müzayedeler 

• 
> 

> 

> 

paı. 

) 

, 
paı:. 

kapalı ı:. 
> 

" 
> 

• 
aç. ekı. 

• 
• 

kapalı z. 
par:. 

> 

, 

Muatelif haynn af. art. 
Susam: 18 t.· yer. fıstık: 32 t. • 
Pamuk kordele - bagalit priz • ağ'aç çerçeveli fote" : ,. 

rraf resmi • arpa • soQ'uk hava • pamuk mensncat 
Akkümülat6r, banr ıapka tashfı, parke ve tahta ci· .. 

llsı, tayyare yedek aksamı v. •· 
lıpirtolu ıarap Ye konyak, ıekerli meırubat, rom, # 

vermut y, •· 

1400 -
1880 -

çifti 8 ~5 
19945 -

3SOO -

700 -

9000 -

4920 -

4500 -
~000 -
1500 -
k. o 46 

37500 -

13080 -
26000 -

k. 1 70 
22~0 -
1!>74 03 
1188 95 

584 40 
707 25 

1863 5S 
470 60 

le. o 49 50 
k. o 04 50 

2500 -
k. 1 60 
k. o 40 
k. o 26 
le. o 65 
le. 1 06 
k. o :l3 
k. o 24 
k. 9 25 

15600 -
3150 -
k. o 05 

2880 -

--

136 76 lzmir Oefterdarlığ'ı 
Çamaltı Tuzlası Mlld. 
Hamza Beyli Köyü Mubtırlıfı 

559 54 Konya Nafıa Müd. 
15 - Kastamonu Naha Miid. 

Devlet Deniz Yolları U. Mtıd. 

inhisarlar U. Mttd. 
67 50 lsı. Sıhhi Mııeueseler SAK 

1300 - Tophane Lvz. SAK 
253 93 > 

S25 - O.O. Yollan Haydarpaşa. 
712 50 Tophane Lvı:. SAK 
J9S - • 

351 - D. D. Yollan Haydarpaşa 

105 - lst. Belediyesi 
141 - • 

105 18 İzmir Lise ve Orta Olrnllar SAK 
2990 75 Kayseri Ask. SAK 

İnhisarlar U. Müd. 
6975 - lıt. Hava Mıntaka Depo Amirlifi 

88 84 lst. Ziraat Mektebi SAK 

2070 - Gelibolu Aıi. SAK 

Şitli Bulgar Haıt. 
262 50 Yor:gat Seyyar J. Tb.K. SAK 

52 50 Konya Vakıflar Müd. 
lııbisa, lar U. Mid. 

• 
> 

> 

675 - f), D. Yolları Ank. ve H. paıa 
Sevk Şefliği 

369 - O. D. Yolları H. paıa 

lst.Hava Mıntaka Depo Amirliti 

337 50 Yozfat S•yyar J. Tb. K. SAK 
37~ - > 

112 50 , 
1242 - İzmir Hava SAK 
5626 - Ank. Lvz. SAK 
945 - Çanak. Aık. SAK 

2070 - Gelibolu Mrk. Komut. SAK 

637S -
191 25 
118 07 
89 17 
43 83 
53 04 

139 76 
35 29 

İzmir Lvz. SAK 
Balıkesir A9k. SAK 
ht. Belediyesi 

1' .. 
• 
» 

) 

, 
Şişli Bulrar Hut. 

1485 - Top. Lvz. SAK 
337 50 > 

• 
Hadımköy Ask. SAK 

1800 - Zoııguldak Aık. SAK 
450 - > 

585 - ,. 
732 ~ ,. 

750 - > 

258 75 > 

1.70 - • 
282 - • 

1170 - Gelibolu Ask. SAK 
136 25 Çorlu Ask. SAK 

Harbiyede Yedek !>ubay Okulunda 
Ask. SAK 

432 - lst. Komutanlıtı SAK Fındıklı 

-. - Ôaküdar ve Edirnekapı At pazarı 
T. C. Ziaaat Bankası lst. Şubesi 
lst. Gümrükleri Başmüd. 

J 

• 

istes· 

G\lnil Saatl 

22·12-41 
17-12·41 
22-12-41 
12-12-41 
15-12-41 
23-12·41 

19-12-41 
24-12-41 
16-12-41 
17-l:l-41 

15 -
14 -
b-
15 -
ıs -

~~ 1011 

15 -
14 -

14 - . 

p PirirıdUntın lS'1 

teşekkül ed,cek Koraisyoıı tarafından ihalo edilocektir. 
Bu işe nit muvakkat teminat miktarı 65 lira l1 kııruştur. 1 

Taliplerin üçi\ocil mıd1e:i11 yazılı gün ve ıs atle yııkıımh ys:. 
muvakkat tenainntla beraber Koınisyoaa müracaatları ilan otıııı 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarı aıat, Hastahane Lvz. 

latanbul Sıhhi MUs•seseler Arlt1tma vs Ek•llt""' 
Komisyonundan: 

ubbr 
Bakırköy Emrazı Akliye Hastabnoeainia 124 kalem ecza)'• 

yesi açık eksiltmeye kooulmuştur. 4• 
Kksiltme :t4.12.941 Çarşamba -i'Üııü sııat 15 de Cağ ıoııuıı ı!' 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü bioasınch toplanan 1'11
' 

yooda yapılacaktır. 
Muhammen fial 124 kalem eczayı hboiye içın 3718 lıradır. 
Muvakkat teminat 278 lira 8:> k.uruıtur. ·\el· 
istekliler şartııameıioi çc1lışmıa günlcmudc Koınisyooda görebilır ;ı 
lateldilcr 1941 yılı Ticaret Odası vesikasıyte 249J sayılı ka0110 f' 

yazılı vesikalar ile bu işe yeter aıuvnkkat garanli makb11~ua 'le 

banka mektuGile belli gün ve saatte Komisyoıuı gelmeleri. 

* • * 
22 kalem eczayi tıbbiye alınacaktır. Btlc: lnbiııırlar 

ilanlarına. 23-12-41 
16-12-41 
17-12-41 
16·12-41 

14 - ~!':!'!~~~~---!!!!!!-~*~·~·~~~~!!i!!~!l!!E'.!!=~~~:?"?~!?Z~·w~·~·=~·~·-~~~~~ 
14 30 

16-12·41 14 30 

24-12-41 14 -
24-U-41 14 -

elektrik, Havagazı, Kalorifer (f es1sat ve Malz.) 

Mal tya Hava ıntake Depo Ami,.liğlnden : ~ 

Malatya tayyare meydanıodak.i elektrik santral binası içİ~a;,_ 
Dizel motorunun montııiı 1803 lira 9 k.urui keşıf bedeli üzerı0 , 

1.12.SIH taribindeo itibaren 15 ıürı müddetle eksiltmeye konuldl~ı 
tur. lhı:.leıi 15.12.941 i'Üouoe tesadüf _eden Pazartesi günO ·~al 
14,30 da Malatya Hava Mıotaka Depo Amirliği bioastnda teşek 

24-12-41 15 - edecek. eksiltme Koınisyonunca yapılacaktır. Taliplerin yukarıd• ~ 
15-12-41 16 - zıh iÜn ve saatte 15,30 e kadar ehliyet veı.ilcalıırile birli ·te ıs; .1 ,ı 

~ 30 kuruşluk muvakkat t eminatlarını ıröıterir mnkbıız veya telll1111" 

23-12-41 9 40. 
18-12-41 11 -
23-12-41 14 -

15-12-41 16 -

20-12-41 
15-12-41 

15 -

- -· 1 
1 

17-12-41 
16-12-41 
16-12-41 
16-12-41 
2J-12-41 
25-12-41 

14 - 1 
10 30 f 
10 40 
10 50) 
9 50 1 

15 30 

26-12-41 14 30 

16-12-41 11 -

lS-12-41 
15-12-:U 
15-12·41 
25-12·41 10 -
13·12-41 10 -
20·12-41 11 -
lS-12-41 16 -
12-12·41 15 -
13-12-41 10 30 1 

24-12-41 14 - • 

24-1'.l-41 14 -ı 
24-12-41 14 -
24-12-41 14 -
24-12·41 H -
24-12-41 14 -
24-12-41 14 -
20-12-41 15 -

12-12·41 14 30 
12-12-41 15 -

10-12-41 14 JO 
10-12·41 14 -
27-12-41 10 -
27-12-41 10 -
27-12-41 10 -
27-12-41 10 -
27-12-42 15 -: 
28-12-41 10 -
28-12-41 10 -
28-12-41 10 -
25-12·41 16 -
J0-12-41 15 -
15-12-41 15 -

10-12-41 
17-12-41 
23·12-41 

24-12·41 

25-12-41 

15 -
9-

9-

9-

mektup! tile birlıkte mezkQr Komisyooa vermeleri şarttır. l{cşıf p' 
projelerini görmek ısteycnlerin her run Malatya H va Mıntaka pe 
Amirlifioe müracaatları ilan olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Devlet OemirfOllaır1 işletme U . MUdUrlUöUnden: 

İşletme personeli için aşefıda cinsi , miktan muhammen be~eıı~; 
ve muvakkat teminatları yazılı 2 kalem elbist, 2 kalem palto ıle ~ 
kalem kasket komisyonda görülecek nümunelerine göre kapalı 1;ı 
ıınlile satın alınacaktır. Eksiltme 22.12.941 pazartesi 2'Ünü saat "' 
dl' Sirkecide 9 işletme binasında A. E. komisyonu tarafından y•P1 

cakbr. 
fı 

lsteklilerio teminat ve kanuni vesikalarını ihtiva edecek k-'' 
zarflıarını aynı güo saat 10 a kadar komisyona vermeleri lbıı:ndıt• 

Şartnamelori parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

Elbise 
518 k:ıt açık yakalı 

124 icat kapalı yakalı 

Palto 
237 adet açık yakalı 

98 ndet lcapah yakalı 
Kasket 
6'l adet 

Muhammea bodeli Muvakkat 

lira temioatı 
1475.3.52 

2736.42 

5249.15 
20'.l6.04 

172.26 
24937.39 

1870.30 

M. M. v. Satanalma Komisyonundan : ~ 

Beher metresine 357 kuruş talımin edilen 109.000 metre kapıı1111r 
kumaş kapalı zarrfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 20.12.941 oıı1'd• 
tesi güou ımat 11.30 da Ankarada M.M.V. saluıalma komisyonıl11 f s,,.
yapılacakhr. 50.000 metrelık ayrı ayrı teklifler de kabul edılir. dt' 
ve şartnamesi 1785 kuruıa komisyo : d3ıı nhaır. Taliplerin teklif e 1, 
cekleri miktara iÖre kaouni ilk leıninııt ve teklif mektuplarını ib' 
saatinden biı ıoat evvel komisyona vermeleri. 

*** .... 
150 çift lastik çizme alınacııktır. Bak: inhisarlar U. Mud. iliuı1•(1" 

Mobily~, Büro ve ev BUM.!• Ml!_şamba, Halı v. s. 

Q 

1 

latanbul · Komuhnhğı Sabnalma Koml•lfonund•11: , ' 

Aşağıda göıterilen tamır işleri 17 .12.941 çarşanba günü bizal•~~ l 
da yazılı saatlerde pazarlıkla ıhale edileceklerdir. Keşif evrakları fıf 
güo Komisyonda görillebilir. lsteklılcriu belli gün ve saatlerde ri 
dıklıda Satıoalma Komiıyouuna kanuni vesikalarile birlikte gelıxı•1t 

Yapılacak iş 

Davutpaşa kı,lasıııda 

etüv tamiri 
282 adel ahşap kar· 

yola imali 

Keşif bedeli K 1t'i temiııat ihale zoın•01 

L. K. L. K. Saat Dakik• _____ ..,.,, 
186 95 28 04 14 30 

3000 4S 450 07 15 

Kereste, Tahta ve saira 

H rblye Y odak Subay Okulunda Askeri 
Satlnalma Komlsyonund n: ,. 

Ilı 

lj 

lı 
) . 

Kapalı x rf usulile ( 1350) metre mikap mamul kereste münak~!11 • 
ya k.onmuşt ur. Evsaf ve hususi şartları K.>misyonda görülebilir. IY' ,ı (' 
vak kat temi nalı 5300 liradır. İhalesi 24. 12.941 çarşamba jliinil •:ıif •ı 
11 de yapılacaktır. Taliplerin ihale saatindrn bir saat evvel te l' ~ 
mektuplarile Harbiyede Yedek Subay Okuluııda Komisyona rnlra•a• ~c 
lan. 



,h 
r. 

J• 

Nakfixat-Yükf eme-Boşaltma 

Kars A keri Sahnalma Komisyonutıdan: 
Muhtelif nakliyat yaptırılacaktır. Kapalı zuflıı "" .. sılımesi 

22. 12.941 p:ızartesi gür4 saat 15 de Karada Askeri Satıııalma Ko
ınİ!lyonunda yapıl:ıcaktır. Tahmin bedeli 20,000 liro, ilk teoıioı tı 
1500 Jirad~r. Taiip!erin kanuni vesikalıırile teklif mektuplıırıı ı lhn ~ 
saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. 

Erzurum Askeri Satmalm t1" Jm~ yonundan: 

2520 ton arpa ve buğday ve yulaf nakle •ll"cektir. Pazarlıkla 
eksiltmesi 10.12.941 çarş,mba günü snat 16 '" zıırumda askeri sıı-
tın ima komi yonund yapılacaktır. Tahmin b. ı ı9. ı88 lira kati 
teminatı J879 liradır. Taliplerin belli vakitte ko:ı · oı• gelmeleri. 

lstenbu: Sıhhi fı..'füesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Bakırköy Eamı~ı Akliye ve Asabiye Hastahanesiaiıı 600 ton kok 

lılONAKASA GAZE'l'ESı 

D. D. Yolları ve LI ları Işı e! ne U. 1 dara al nd en: 
Muhammen bedeli 88 bin lira olan 40 ton İngiliz beziri 24.12.9U 

ı çarşamba günü saat 15 de k p lı za·f usulü ile Anlcarada idare bil nasında satın ıılıoncaktır. 

1 
Bu işe girınl"k i~teyenleriıı 5650 liralık muvakkat teminat ile ko

nunun tayın etti~i vesıkaları ve tekliflerini nyni a-ün snnt 14 de ka
dar Komi:ıyon Reıisliğ"ine veıımeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Aoknra'da Malzeme dairesinden, l;ny
carpnşa' da Te~ellüın ve Sevk Şefli2"irıden dafıtı'acnktır. 

* * * Muhammen bedeli (23981) lira olan takım çeliği uçl:ırı f 
22.1.942 Perşembe günü sacıt 15 de l..apalı urf ıısulü ile Aukarada ı 
idı:ı.re binasında tllıo alınııcaktır. 

Bu işe gırmek ıstiycnıerin (1798,58) liralık muvakkat teminat ile 
kaounull' tayin ettiği vesiknlan ve tekliflerini ayni gün saat 14 e 
kadar Komisyon N.eisliğfoe vermeleri lii:r:ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malı.eme Dairesinden, Hay· 
darpıışada Te,•llüm ve Sevk şeflııtinden da!ıtılacaktır. 

9 Blrf•clltb• tNI 

inhisarlar Ankara Bira Fabrikası MUdUr1UiUnden: 
Pıızarlık suretiyle fabrikA i"çileriııin yemekleri için aıafıda yuılı 

malzeme nlın alınacaktır. 
Cinıi 

Kuru fasulye (Selanik) 
Nohud (İspanyol) 
Mercİuıtk 

.Sa'ç 

f'irinç (Nalhlıaıı) veya Beypazarı 
Balı:-ı•:-
Sa<leya.-ı ( Urıa) 
Patatt:s (Sarı) 
Kırmızı biber 
Soğan 

Kilg 

.500 
800 
3ot 
lOQ 
450 
150 
25Q 

1000 
25 

2SO 

Mu. be, 
128 -
17, -
60 -
75 -

ldt -
27 -

42S -
llG -

12 50 
li 75 

ııu '2S 
Pazarlığııı 1>.12.941 ıünü ötl~den !Onra 1aat 15 te Gaı:i Oro1aa 

Çiftliğindeki ltira fabrilcasınrla Korıaiıyeıı buc1.1r1111fa yapılacaQ'ı ilia 
o luo-.r. 

kömiirüniın nakliyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 

Eksiltme 24.12.94 l Çarşamba günü sant 1 l,30 da Cağaloğ'lurıda 
Sıhhat ve lçtımai Muav ·ııet Müdürlü~ü binasınd tQplaoan Komıs-
yonda yapılc:caktır. 

Muhnmo1en fiyat Dol nab bçe gazbııne~inden B:ılcırköy Akliye 
has\ahao!sine kadar behe-r ton kömürün oa liye, tahmil ve tahliyesi 
dcı dahıl olmak üz.ere 4 liradır. 

Harbiyede Yed k Sub11y Okulunda Askeri Sabnalma 
Komisvonundon: 

Kapalı zarf usulile 2.12.941 de ihalesi ilan olunan aşağıda cins ve 
miktarları yazılı yedi kalem boır.ır Olulbak ede"·atına talip çıkmadı
ğ'mdarı tcl:rar pazarlıkla münakasaya konmuştur. Evsaf ve hu oıi şart
ları Konıiıyoad göruleLılir. Kali iemınatı 11050 liradır. lbaleıi 
15.12.941 pazartesı rünü sut 14 dt- yapılacaktır. Taliplerin teminat· 
Jarile Harbıyede Yedek Sübay Okulunda Komisyona müracaatları. 

Ankara Lv. Amlrllğl Sabnatma Komisyonundan : 
Aşağıda yaz.ılı mevııddın 

' gün ve sattlerde Ankorada 
yapıtacalttır. Talıpleı io belli 

pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazıla 
Lv. Awirlığr Sııtınalma komisyooonda 

vahitte Komiıyoııa gelmeleri. 

Muvakkat teminat 180 lirııdır. 

istekliler şartnamesini hn gün Komisyonda görebilirler. 
istekliler ı 941 yılı Tıcııret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 

Yazılı vesikalar ile bu işe yeter muvakkat tem "nat makbuz veya 
banka mektup ile birlikte belli gün ve ıaalte Komisyona Jelmei<"ri. 

~ahrukat, Benzin, Makina yagları 
----~- -----
Slirte Asket"1 Satanalma Komisyonundan: 

1250 ton odun alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi U..12.941 paı:ar
lesı günü saat 15 le !>iirtte askeri atınalma komisyonunda yapılacak
tır. Tahmin bedeli 25.000 lira ilk teminatı 1875 liradır. Taliplerin 
belli vakitte komısyona relmeleri. 

Yeşilköy BUyUk Hatkah Askeri Sallnalma Komisyonu 
Reiallöinden : 

Ciheti askeriye ihtiyacı için pazarlıkla odun alınacaktır. 
Bu pazarlık muhtc.lif yerlere teslim şnrtile dört parçadır. Beher 

P111~cm 25U tondur. 
Her parça için kal'i teminat 75 lira 50 kuruştur. 
Par.arlık 11.12.941 perşembe szünü saat 15 de yııpılncaktır. 

lsteklilerin belli gün ve saatte Büyük Halkalı köyündeki Askeri 
Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

~üteferrik 

D. Demiryollcıra Işı tme U. • UdUrlUğUndon: 
Muhnnıınen bedeli 31500 lira olaıı 7 bin kilo kalay 20 ildncika· 

llun 1942 salı günü saat lo da kapalı zarf uıulile Aııkardn lkincı lş-
letR"ıeo Mildiirlüiü binasında satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek istiyeıılerin 2362 lira 50 kuruş muvakkat temınat. 

lll kar.unun tayin ehiğı 1lesikalnrı ve teklıflerirıi ayni gün saat 1:> e 
k .. dar lkınci lşletıne l:i..uınu.yon Reisliğıne vermelerı lazı:ndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 2 ikınci işletme ve Haydar

P•iadıı 1 inci işletme Müdürlü~iindeı:ı dafıtılacaktır. 

latanbul Komu anlağı Satan ima Komi ),'onundan 
10. ı 2.941 çarşıur bıı günü saat 10 da pazarlık in >~:>J Mıırsılya tipi 

kıremit ıle l:>O adet Mnrsilya tipi uıahya kiremıdı •alın ·lrna ... aktıı. 
Şanuomoı her kim kornisyoııda görülebılır. lsteklil ·rin belli rün ve 

'"•lo Fm•hkhdo <ohnolmo kom;•yonun• 2.Jooele<;. ı, 

Aakeri Fıtbrlkaler Umum MUdliriUğU Me. kez 
Satmalma Komisyonundan : 

40 ton 1 5 No. "e 40 ton :l,5 No. cıım kağıdı alınacak: 
Yukarıda y~zılı cnm kağıtlıırı askeri fabrikalar umum müdiırlü~ü 

ltıerkez satın .. lrua komisyonunca satın alınııcnktır. Talıpleıin 13.12.41 
'•ribinde saat 10.30 da komisyona ınüracaatları. 

• Tahmin edilen bed~li 260000 lira olan 200·400 ton kurşun 
''le;·• f brilralar umum müdürlüğü me~kez ı;;alınlllma komisyonunca 

rı 
8 

'h 1 d ls.12.941 paz.artui guııü saat 15 de pazarlıkla ı ıı e e ilecektir. 
Şartname 13 lirodır. Kati teminaı 28300 lırııdır. 

M. M. v. Sat1nalma Komis:ronundsn 

Beher çiftine tahmin edilf'n fiyatı 180 kuruş olan 500 çift sedye 

'oıu 11.12.94 ı perşembe giıııiı saat 11 de Ankarada ~· M. V. sn tın 
•ima Ko. da pazarlıkla ihale edilece~inden istt.klılerın 135 liralık 
~ati t,.mirıatlaıı ile birlikte p :ıarhk güıı ve saatinde ınezkOr Ko. da 
~lllunaınfarı. Numune ve şartnıırnesi her gtin komisyonda gö ülür. 

'\ Beher kilosuna 90 kuruş tııhmin edilen lCO bin kilo yataklık pa
llııık paıarlıkln satın alınncnktır. İhalesi 25.12.9'il perş nhe günü sa· 

'i ıı de Ankarada M. M. V. Sııhıı a.ma Komisyonı•nda yopılacak-

1 11
r. isteklilerin 11,500 liralık kat'i temiaatlİırile belli vakitle Komis· 

hua gelmeleri. 

Jandarma Genel K. Ankara Sahnalma 
Komisyonundan; 

• Bir aoedine kırk kuruş fiyat tahmin edilen şartuaınesine uygun 
(~615) ndet süngur mü eahhit nam ve hesabına 22.12.941 iJ&zartesi 
'a"l 15 ıe Ankarada komisyor.ıımuıd açık eksiltme ile alınacaktır. 

• t,ıll\•aknt t~miont io lira 45 kuruştur. Şartname \'l' nürnune her gün 
~nıı yooumuzda göıulür ve şrırtoame parasız alınabilir. lsteldilerio 

~:ka ve temiııatlariyle yazılı giin ve saatte hmiıyonumuza ıelme-

Miktarı 
200(J 

.iOO 
300 
300 
400 
200 

1000 

Cinsi 
Bckır bakraç 
Büyük süzgeç 
Kevıır 

Saplı tns 
Büyük kar.an 

Büyük kozan 

Kar va-:.a 

lstaıibul Levazım Amirliği Satm 1 na K omisronundon: 

Adet 

255,000 Sarı dökme Kesme kanca 

1 Miktarı 
Cinsi Kılo 

Tutarı Teminatı lJaale rüa 
Lira Lira ve saati 
65 48/5 18.12.941 15,36 

81,000 12, 150 16.12.941 15,30 

Kuru üzüın 50.000 
Pirinç 180.000 

(DEVAMJ DOi<DONCO SAYFADA) 

ı~~~~l!!!!!!l!!!!m!B1!!!~!11!119B!--~ 
Gılıta$aray Lisesi Arttırma ve Eksiltme Komiıyenu 

Reisliğinden 

t 
t 

Beller Kilo Fi. 
Cinı.i Koru11 ----------------

Mikdan 
Kil11 

İlk teminata 
Lira 

255,000 Sarı dökme Köprülü sürgü J 
255,000 Sarı dökme Köprüsüz siirrü \ 

Malatya Kayum 
( Çekirdekli ) 

-- ----
ısoo 

Yukarıda yazılı üç kalem malz.,rn müteııhhid naın ve h,sabına a
lınacaktır. PaZ4rlıkla ek!tıltmesi 10.12.94 l çar7ambı günü sut 14 de 
Tophanede lst. Lv. Amirliği satıııaluıa lcoınisyoııunda yapıla~aktır. 
Hepsine tahmin bedeli 15,784 lira 50 kuruş ilk temınatı 1185 liradır. 
Evsaf ve nüınuneleri komıı;yonda görülür. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. 

"' * * 
500 adet çıft ağızlı demir destere alınacaktır. Bak: inhisarlar U. 

Müd. ılinlarına. 

••• 
Tonga, ~aş ve bel ipi alınacaktır: Bak: inhisarlar U. Müd. ilin· 

larana. 

Kuru Üzüıu ( Çekirdeksiz ) 
• { .t<e zaki ) 

• c~viı. içi 
Fındık ıçi (~avrulmaruış) 

Badem içi 

• Çam fıstı~ı 
t Kuş üzümü 
İ Kuru incir 

110 
125 
21~ 

180 
55 
40 

1200 
500 
600 
500 
56 
2~0 

250 
~00 

)il 

ı~::~,,,;:~-------;----~=----~--u--
ı Pekmez 56 7>0 

~~~~! -------------------------------
trzak, Lahıre, Et, Sebze v. s. Yukarıda cinı;İ, mikdarı, beher kılo tıahmin fiyatı ve ilk temiaatı 

Lüleburgaz Askeri Satlnnlma Kontiayonımdan : 
200 ton balyelı kuru ot alın cukhr. Paznrlıkln 15.12.941 ünü saat 

11 de Lüleburgaz Askeri Satınalma komisyonuoda yapılacaktır. Talip· 
lerıo bellı vakitle komisyoııa ıelmeleri. 

s Um er Bank Her&ke F abrlkası UdUrlUQtluden : 

Fabrikamız içtimai teşkilfıt, işçi ve memur lokantuı için gllnde 
25·30 kılo koyun, Dana, sığır eti 6 a.y müddetlı- nıüntı asaya çıka· 
rılmışt ır. Tnlıplerin l.l. l 2.9 1 tarihine müsadıf cuıııa günü saat 3 te 
fobrıkıı uıiıd\irlüğüue muraeaatlan. 

Gelibolu Askeri Satmalma Komisronundan : 
5000 kilo kavurma alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmt'sİ 12. ıı.9·11 

cuma güııii sanl 9 da Geliboluda Askeri Satınalmıı Komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli :>!>00 lira, kat'i teminatı 82:> liradır. Ta
lıplerin belli vakitle komiıyoııa ı:-elmeleri. 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda Askeri 
Satanalma Komisyonundan: 

2.12.9.1 de ihalui ilan olunan beş ton kırmızı bibere talip çık-
mııdığıadan tekrar pazarlığa konulmuştur 

Evsaf ve hus<ui şartları Komisyonda görüll'bilir. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 40 k.urutlıır. 
İhalesi 11·1~·941 perşembe gilnü saat 14 de yapılllcaktır. 
Taliplerin kat'i temirıatlarile Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Satınalına Komiıyoııuna müracaatları. 

* *"' 2.12.941 de ibale .. i ılan olunaıı 400 ton çekirdck,iz kuru üzüıne 
talıp- çıkmadı~ıııd~n tekrar pazarlıkla münakasaya lconmuştur. Beher 
kıleıunun ınuh mmen bedeli 51 kuruştur. Ev.sııf ve hususi şartları 
Komisyonda görültbılır. Uöı t yuz ton "'uru üzümüo 200 tonu Sirke· 
ci anbarına ve :..!00 tonu Çekmeı;e anbarına teslim edılecektır, An· 
barlara ait üzümltır ayrı ayrı taliplere de verilebilir. ihalesi 1:>.l 2.941 
pazartesi günü sııat 11 de yapılacaktır. Tnliplerin Harbiyede Yedek: 
Subay Okulunda Komisyona müracaatları. 

* Beher kilosuna 50 kuruş fiyat tahmin edilen ellişer hin lira• 
lık ~e~ parti ııyııll.tan sığır veya sığır etioe talip çıkmadığından tek-

1 pazarlıkla nıunnkasııya konmuştur. 
ra Evsaf ve huııusi şartları Komısyonda göıülebilir. 

itı.-ıle~i 1'.l.12.941 cuınu güni\ s nt l'i de yapılacaktır. 
Beher parti iı;iu knt'i teminat 7500 liradır. . 

Taliplerin Harbiyede Yedek Subay Okulunda Komısyooa müra· 

çaa\ları. 

yazılı kuru yemişler kapalı url usulile ve difer yiyecekler açık ek
siltmeye koııuıuştur. Eksiiıme 12.XU.41 Cuma ı:ünü saat l:> de Lise
ler muhasebesınde yapılacaktır. l-ııeklılerin kanuui wesikalarile bir· 
lıkte gelmeleri. Knpaıı zarflarıo sözü geçen saatten bir ııaat evveliae 
!tadar Komısyon Reisli2inc verınderi. Şartname lisededir. 

ı (10263) 4~4 

'e~~==~~:sııı:sııı!!'.!!ıe~!!:!"~eı~=~~2~r~e~._~.!!!!!~:::Z:Z~~MT!rt._re~r!!!!!ll!!lt~rrıım!9!!l .. m!!!l!l!I ... 

i = ıntııs riar U. ı uourlı.igünden : 1 i ~, ___ .. ____________ __ 

i 1- ldareınizin Cibah fabrikuınıJa ııiıan 9-!2 tarihiae ita.far bir ' sene zarfında ı;ıKncağı talııuin olunan 450-500 çuval ia~• talıt 
19.12.9.U Cur.na günü saat 9.50 de pazarlıkla satılacaktır. 

2- Taliplerin nynı gün ve saatle Kabataşta Levazım Şulteain.&e 
Müteşekkil Salıf Komhyoııuna gıılmeleri. (10619) 4-4 

••• 
Cinsi Miktarı Eksiltmeye şekli Saati 

--------- ----
Tona-a ipi 10.000 kilo 
Baş ipi l:>.000 , 
Bel > :>0.000 , 

Puarhlc 
.. 

10.3Q 
10.40 
10.50 

1.- Mevcut ıarınııme ve oümuoeleri mucibince ciqı ve miktarları 
yazılı ipler pazarlıkla satın alırıacaktır. 

2.- Pa:ıarlılı:, 16.XIl.941 salı ıünü hi:talarında yazılı saatlerde 
Kabataşta Levazım Şubesınde Müt~fekkit Alım Komiıyonunda yapı
lacaktır. 

3. -- Şartname ve nüuıuneler sözil geçen Şubeden ,araıız ahna
bilir. 

4. - lstek1ilerin pazarlık için tayin olunan gün ve ıaatlerde tek· 
lif edi!celderl f ıyat ve mıktar üzerinden % 7 ,S ııüvcıııH paraıile bir-
likte mezltılr Komiıyoua müracaatları. (10727) 1-4 

••• 
Eksiltme 

Malın cinsi Milcdarı G6nü saati ----------- ----- -.. __ _ 
Eczaıı Tıbbiye -ı.'l. kalem 19.12,941 10,10 
Lastik çizme •kısa konçlu• l)O çıft 23.12.941 9,40 
Çift afızlı demir destne 500 adet > ,,50 

1 - Yukarda ınikdarı yu:ıh nsulzeme pazarlıkla alıoaeaktar. 
2 - Pu;ırlık hizalarında yazılı iÜrı ve saatlerde Kabatatl• Le• 

vnım $ubeıinde mQteıekkil Alım Koıniıyonuuda yapılaoaktır. 
(lOl27) 1-4 

'I .. - --..,.- •1• ... ı 1n1nıf1 ta\ılUailv. 
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(IÇINCI SA. YFAltAN •EVAM) 

Marmara Ü•albahrl K. &•lmalma Komlsronundan 
Tahmin o\uou 11111um bedeli 29200 lirıclaa ibaret 73.000 kile sı· 

fır eti kapalı zarf uaalile eksiltmeye kooulr:nştur. 

Adjudications au Rabais 

Ekıiltmeıi 22/1. kinun/941 pazartesi gilaü ııat 16 •• lzmitie Ter· 
saae kapısındaki Komisyon binasında yapılacaktur. 

f Muvakkat teminatı 2190 lira olup şartnımui 146 kuruş mukıbi• 
tinde Komiıyondın alınabilir. . 

Conatructlona-R6paretlon· T rav. Publlcs·Mat6rlel de Constructlon·Cartographie 

Repır. Konak rouvernemental Boroovı 
Trav. renforcemeat toit hngar Saline 
Repır. poot 
ixtrıctieo et transport pierres 
Acbeveaıent coostr. Konak gouvernementıl J<arrı 
Conılr. poıle tle lrııuformlıteur a Kaalıca 
Cenıtr. route en parquels 
Co•ıtr. ecurie pr. vacbe 

Publique 1823 50 136 76 Defterdırat İzmir 
~re a 2re 299 46 Dir. Sıline Çımaltı 
Publique Mubtar Villare Hamza Beyli 
Pli caeh. 7460 47 559 S4 Dir. Trıv. Pub. Konya 
Publiq:ue 1000 - 15 - Dir. Trav. Pub. Kastamonu 

» 4995 25 Uir. Gen. Voies Marit. Etat 
Pli cıcb. 29641 61 2223 - Com. Acb. Fıb. Aviatioa Kayseri 

• 26115 73 1963 - Dir. Etable a Konya 

Produit~ Chlmlque• et Pharmaceutlquea-lnatrumente Sanltalre&·Fournlture poqr Hopltaux 

Produita pbırmıceutiquu: %2 lotı 
Gar:e hrdroplaile: 4000 m. 

Caebtls •e pharmaeie: 5000 boites 
Sallpyriae ıyoonıme: 500 k. 
Chloroforaıe Narkoı: 2(!0 k.·id pure: 250 k. 
Btueuıte de Hude: 1.5 t.·ulicylıte de ıondeı 500 k. 
P1rımidoa ırneoime: 500 k.-ıntipyriae araooi••= 

iOO k. 
Aclte aalioJlique: 250 k.• urotropiae ıyoo•ime: 

200 k.· bencooapbtoleı 200 k. ete. 

Gre a rre 
Publittue le m. a 22 j0 

Gre a rre 3500 -
> ı. k. 19 -
• 2600 -
• 7900 -
> 18000 -

S335 -

Com. Ach. Econ. Monop. Kabıtaı 
67 50 Com. Acb. Dir. Hyfiioe et Assist. 

525 -
712 50 
19.S -

1300 -

253 83 

Soc. lıt. 
tere Kxploit. Gb. Fer Etıt H.pışa 
Com. Aoh. lntend. MHit. Tophane 

:t 

• 

15 -
14 -
15 - . 
15 -

22-12-41 
17-12-41 
22-12-41 
12-12-41 
15-12·41 15 -
23-12-41 

ı 

7-1-42 11 - ' 
2ı-1!-41 ıs -

t . 
i 

19-12-41 10 10 ' 
'.!4·12-41 15 -

23-12-41 
17-12-41 
16-12·41 
17-12·41 
16·12-41 

14 -
14 -
14 -

14 30 

16-12-41 15 -

E•tchlclta·(; aıı·Cha 1&ffli&• Centrel (lnatellatlon et Mat6rlel 

Motopompe 1 moteıu l Deo&i .. mont'e ıur YOİb• Gre a ıre 2348 - 351 - Ure ~tc.plolt Clı. de fer &tat H.pıı" 16·12·41 14 30 
reı 2 p. 

loıtall. ıroupe claarıe ıccamalıtear 

Plaqoe o'accuaıulıteur poıitive: 8lı9 p.•id 061ıtive: 
1200 p.pr. moteur Dieael 

Ptıbtique 

t ı t t ıl t n f rt · Ct ı aıeuırea • Tlaaua • Culra 

1400 -
1880 -

PHll de boffle: 2.5 t.·vuhette indiaenu 1 t.·dovblu· Gr~ ' rre 19945 -
re pr. plate: 4<i0 k.·peau pr, doublure: 50 k.·id 
pr. berciare: ıs k.·calibres pr. olaauınres 1101 
tal ona 

lsoırpioı: 170 pıire1 Publiq111 la pıire 8 2S 

Hıbit: 25 complet • 
Tolle pr. baiait de travail: 4000 m. <;re a rre 

Flaaelle •• laine: 1200 p. > 

T oil e ccrıleur. aıore pr. ha bit de travail: 10.000 •· • 
Botlu en caoutthoue a tıloo coort: 150 pıirH > 

Bollit.tı ~r. ıeldah: ~000 paires 

800 -
3000 -

4800 -
49000 -

l .n e&ıblen- < l'\t pcur lielbtatlon et Burea11x-Tepiaaerte ete. 

T•ltunt tn boi•: 35 p.·cou:iııceine: 5 p.· pıııiu a c;re i ıre 

er4aru: U p. 

Tran•port • fıhareement • D6cshargement1 

r, ... ,.rt 1t1•ı 3ot t. 

Combustlble - C.rburant - Hullea 

Boiı de ebene: 1•8 t. 

Bot. et elaarltoa 

Dlver• 

Sele eo fer de deox cotea: 500 p. 
lraa ee brancard: 5CO paires 
Papier pr• vitre No. 1.5: 40 1.·id No. 2.S:. '40 t. 
ll6pır. foyer bain 
Corde tonra: 10 t. 
Corde pr. blrbe: li t. 
Cordeı 40 t. 
Mıelahıe outil auteaııtiquı 4 aein 

Mıoivılle •• dreH•ie a maasae en Hİ•r:- 15cJ p.
maoivelle • corne eo ader: 2~0 p. 

faltrication cırroueıie ıur 12 camions el 4 aut.bu• 

P r ov la 1 on• 
~ iınde de boeufı 69 t. 
Foio: 11 t. (ıi) 
B•Qrre: 16 t. 

Riı:: 7S t. 
Oiur111 provlıloDlı 10 lol9 

Pli oacb. 

3500 -

"re a ıre 
> le paire 1 80 

700 -
J 

> 
) 

Pli ea.a. 9009 - -

Pubit(H 4910 -

(;re a gre 20700 -
825 -

Gre a rre 28000 ..... 

• 
• 

S3750 -
1213 25 

lOS - O.m. Perm. Municip. lıtınbııl 
141 - " 

i990 1S Qo •. Acla. Mllit. Kayseri 

10i 11 Com. Aela. Lyo'9s et Eo.leı Se
cood. İ•mir 

Vilayet Ankara 
4)0 - Com. Ach. Mio. l>&f. Nat. Aok. 

Dtpart. ATiat 
720 - > 

7S5Q - > 

Com. Aela. Ecoa. Monop. Kıbataı 
69SS Clıef Depôt Aviıtion lstanbıll 

- - Com. AGb. lnteml. Milit. Aıakıırı 

2070 - ~om. Acb. Milit. Gelibolu 

24-12·41 14 -
24-12-41 14 -

15-12-4 l 16 -

24-12-4'1 u -

22-11-41 15 li 
ll-12-41 11 -

12-12-41 
12-12-41 
23-12-41 
18-12·41 

10 JO 
10 -
9 40 

11 -

9-12-41 H 30 

15-12-41 16 -

262 58 ~om. Ach. Commllld. Bataillen Gen· 15-12-41 
darmerie ambalaote Yor:rıt 

Hipital Bulrare a Şiıli 2Q·l2-41 15 -

Cem. Acb. Econ. Monop. Kabıta~ 
135 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

Com. Acb. Oir. Gea. Fab. Mil. Ank. 
5i 50 Dir. G•n. Vakoufs Konya 

Com. Ach. icon. Monop. Kabataş 
> 
,. 

'75 - Adm. Gen. Cb . .Fır &tat Ank. 
Bur. lxıt· H. paıı 

369 - lere Exploit. Cb. er Etat H.paşa 

3810 - Ciaef Depôts A viat. lst. 

23-12-41 
11-12-41 
ll-12-41 
17-12·41 
16-12-41 
16·12·41 
16-12-41 
25-12-41 

9 50 
11 -
10 30 
14 -
10 30 
10 49 
10 50 
15 30 

26-12·41 14 3li 

16·12-41 11 -

1522 52 Oir. Groupe Fab. Milit. a Kırklareli 11-12-11 15 -

2100 -

2530 25 

Viliyet Ankara 16-12-41 11 -
Com. Acb. Milit. a l'b6tel de la 9-12·41 15 -

Stalion d'lr:mit 

Dir. Fab. Biare Monop. Ank. 
9·12·41 15 -

15·12-41 15 

Ekailtmeye iştirak edecek iıteklilerin 2490 sayılı kanunun istedi1'1 

ticaret vesikalarını yukarıda yazllı temi natlırile birlikte tanzim ede· 
cekleri teklif mektuplarını belli fiin ve saatten tam bir saat evveline 
kadar Komisyon başkanlığına vermeleri. 

. 
LUleburgarda 1 No. h Satın Alma Komisyonun dan : 

4 ton zeytin, 'J. ton beyaz peynir, 4 ton kurıı üaüm par.arhkla ••· 
tın alınacaktar. Taliplerin l:l.12.941 ıünü saat 11 •e Lülebıırıaıci• 
bir No. lı askeri uhnalmı komisyonuna miirıcaatları • 

Ye•llkör Askeri Satın A'ma Komisyonundan : 

480 ton kurll ot ile 330 ton saman toptan veya parça puça puartıkl• 
satın alınacaktır. Taliplerin 15.12.941 pu:artesi giioii saat 14 te Y•· 
ıilköyde askeri sahnalıaa komisyonuna milrıcaatlan. 

Mulla Aakert Satın Alma KOmlayonundan: 
Aşafıda yazılı mevadtlın kapalı zarflı eksiltmeleri l5. 12.941 ıu•' 

hizalarında yazılı ıutlerde Mofladı aıkeri ıatınılmı komisyonaci• 
yapılacaktır. Taliplerin belli vakitlerden bir ıaat evvel kanuni ye•i• 
kalaıile teklif mektuplarını kemisyona vermeleri. 

Cinai Miktarı Tutarı Temiaah ıbıle 

• kilo lira K. lira nati 
Zeytinyafı 8460 592ı 445 ıs 

Pirlaç 62.SSO lQ.64~.so 2299 1, 

Konya Aakerl Satlnalma K omlsnuntlan: 
23.000 kilo ıade ya21 kapalı zarf uıulii ile eksiltmeye kenıHtl•1• 

Şırlaaıoesi komisyonumuzda ve Arıkara, lıtaaaıal Urfa, Oi7arbakİtı 
Afyon belediyelerinde mevcuttur. 

Kapalı nfla ihalesi 25.13.941 perıııalıte rii.nii saat .16 .ta ,iıı. Al· 
Ko. da yapılacaktır. 

23.0oO kilo sada yatının (alınacak ~·, 25 far:luiyle btraber) ot•• 

baaamen tutarı 4877) lira ue illt teminat 3565 li.ı 6S ltar111l•'' 
lateldilerİn ilk temioatlarifle belli flD Ye saatten air saat evel tek• 
lif mektalclarııu Ko. u nrmeleri. 

KUçUkçekmeae Avcllar KöyUnde A•k•rl 
8atmalma Komisyonundan: 

Afağıda yazılı mevıddıu pazarlıklı "ksiltmeleri hizalarında ya111' 
ra. ve ıaatlertle KUçilkçekaıece Avcılar köyinde A•lr.erl SatıPalııa1: Kemiıyanuntla yıpılıcılr.tır. Taliplerin belli vakitte Kemiayona 19 

meleri. 
Miktarı 

Cinsi Kilo 
Darı 

Kuı yemi 
Od11n 120,000 
Burçak 
Fiı. 
Kaplıca. 

Bakla 

Tutarı 

Lira 
2SOO 
2)00 

2500 
2500 
250Q 
2580 

Teminatı 

Lira 
375 
375 
360 
375 
375 
37S 
l75 

İhale ıün 
ve aaati 

12.ıı.941 ı4 
16.12.9.fl ı• 
16.12.941 14 

ll.12.941 ı; 
16.12.t41 16 
12. l2.941 ı, 
12.12.941 ı 

M 0 ZAYEDELE · 
~~----~~~~~~~~~~~ __________,/ 

Ballkealr Aakerl Satınalma Komleyon11nda n : ., 
600 ökQz 350 ataç dinıilli müstamel ökilz arabaıı, iki ökli~ ~t' 

araba komple olarak perakende suretile heyet huzurunda komisyoll 
takdir kıymetleri üzerinden satılacaktır. , . 

Satış 20.12.941 cumartesi güoü saat 10 da Balıkeıird• bayv•0 ~ıf 
zarında satılacaktır. Bilhusa talip zürranın belli rün ve aaıtle •• 
yerinde komisyona mürıcaatleri. 

2E!iSC 4 

lmtiyaıı: Sahibi ve Yuı l~leri Direktörü: lSMAlL GlRlT 

Bımldı~ı yeri "MUnakaaa Matbaa•ı,, lstanlıtul 


