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Günü reçen rıusi\ale.r 
20 kuru~tur 

mum 

t şkilatının \ı 
ni ş kli 

Muhtelif ofisleri , miırnlııbe 
\e iaşe le-~kılltının bır elde ida· 
reaı ,ehrimid lı:ı bulun bu t it ld<lıl 
lerın ayrı oy ı çalıt alarını::ı v re· 
Ct-4'1 n t c lerdcıo d:ıha mufit ve da· 
ha sn ır olacaictır. Yetiş r ıcı; ye· 
ııi te~l..-ilit lllf>tlırlcen bu muh m ış· 
1 rl U\ affnlı:ıy-tlı: becereb ıec k 
ele :rnforı çıp ı~t hdn.ın tmek 

l:u.ı nJ r. 

. *. 
'r'aınn: LUTFI ARiF KP:.NBE'.R 

\ı lLAYET tarııhndıın yapılıın 
' lcklıf üzerine şehrimiz leşe ron
:urtug-u ılga edilerek yerine yeni 

r ıaşe unınm müdurlügü kurulmas1 

•r.ırlnşınışhr. Bu umum müdür
e ~ı-uış bır lcdro ile işe başlıı· 

Yacak ve ofislerle f;y:ıt mfünkabe 
leş klıatı d hi bu yeni teşkilata 
b:t~'l:ırı:ıc .chr. H.ı şeklin kabulü· 
ile sebep taınıımen ıklisadi mev
ıqlardan ıbıır,.t o lan bütün bu iş· 
lerj keadı teş ekkiilleri ile birlık· 
le hcaret vekiıleta nin emrine ve 
i darcsine nakletmektf'n ibardtir. 

Bu uretle vıliyet mııkamı bun-

11•o böyle Yıla~ t dairelerinde 
Olduğu gibi yalnız mürakıp vazi

l' etinde kalmış olacnkhr. 

laşe müdürlu~ü ve fıyat t11u
r•tebe teşkilatının bütün muame
leleri tamamen ıktisadi birer iştir. 
Bu iş\eri yalnız idari hkir ve 
lllatamatla tedvir etmek imk5nsız· 
~ız. Netekim, bugüne k.ııdar bu 
1htikar işinde tam randımanlı ne· 
1ice ler verebilecek işlerin görül
ltıcrncsinin sebeplerinden biri de 
~Cnüz lise tahsilini bitirmiş genç-
1trj bu işte kul !anmak olmuştur. 
liıı gençlerin iffet ve gııyrefüri· 
ile hiç bir diyece2imiz yoktur. La· 
~ın knpasilelerine, kavrnyış ve 
~itüşlerine güvenebilmek zordur. 

'i •lnız hüsnü niyet ve gayret bu 
tibi memleket ve hayati işler 
İçin kafi drğildir. Bilhassıı iç ve 
dı . 1 . ' 1 . • Ş pıyasalıırdan şe ırıınıze ~e. mış ve 
•spckülntif vozıyellere çok mü
•ait olan Q kadar çok çeşitli 
llıallar vardır ki bu malları hakiki 

liiccı.ırlar bıle kolaylıkla tanıya· 
Oladıkları halde ve her biri üzc-

tintle şeytan iğfnl odebılccck lrük
ltr icat edilmiş bulunursa bu i:•bi 
trUkleri meydana çıkarabilmek için 
lısc ınnlGmatı detil hatta Ünivcr
ıitc mallımatı bile kifayet .etmez. 

lin işte dahi her işte olduğundan 
daha fazlan ile ameli mnlümat 

"e ticari bilgi ve görguye ihtiyaç 
'°llrdır. Sonra da, şehrııuızin çok 
2cniş olau iktisadi durumu ile 
lbüıtehlık vaziyeti krşı ında 5-10 
tııeınur ile bu dnl budak salınış 
bulunan zincirleme ihtikarı ön-

1tnıck. ıı.e vultuuon mimi olmak kolay 
bir iş deRildir. faasen tedbir a· 
lınınasında geç kıılınmışlır. 

Bu 2'ünkü vııziyetin bu hııle 
2elnıcme~i lazım idi. 

Fakat eski ticııret vekili Nnzıni 
1' opcuo2lu işin ebemiyetini kav· 
taınak istemedi. E2er o zeman her 
fey bugünkü vaziyete düşmeden 
ticaret vekaleti esaslı tedbirler 

lllınış olsa ıdi ve hiç .olmazın yal
nız yiyecek maddelcriııe azami f İ· 
Yat k~nıılıuuş bulunsıı idı bugün 

~er }'İyccek macldesi normalden 

P•lr. cUıı bir fark jÖıterecakti. 

F.KONOMIK HABERLER 

Almany dan cam gelecek 
Son zamanlarda memlekete 

ithal etlilmiş olan muhtelif nevi 
pencere ve vitrin cam!a!'mın 

ekserisini Romanya, ulgari tan 
ve h1giltereden gelen ithalat 
malları teşkil 'ediyordu. 

Son imzalanan Ttirk - Alman 

ticaret anlaşmasının netıcesi o
larak bir iki Alınan firması pi
yasaya bu nevi camlardan sev
kedilebileceğini bildirmişlerdir. 

Alıııanyadan gelecek olaıı caın· 

lar, piynsadaki sıkıntıyı ortadan 
kaldırabilecektir. 

İzmirin bu sen ki pamuk 

rekoltesi 
mirden bildiriliyor: Verilen 

ma lü nsta göre bu seneki pamuk 
rekoltesi 80 115. 90 bin bnlya ara
sı tphmin edilmtktedir. Cins ga· 

yet iyidir. Taliplerin standıudize 

edilmesine başlanmış ve ilk ola
rak birinci nevi akala pıunuğunun 
standardı yapılmıştır. 

Buradaki alakadar mııhfillerde 

Romanyanıu bu sene mühim._ mik

tarda pnmu · alrıcnğı kaydedılınek· 

tedir. 

Ticaret Birliği kuruluyor 
Piyasadaki spekUlotörler 

telaşta 

Türk ticaret firmnlan mümes
sillerinden mürekkep bir grup 
Milli Ticııret Bırliğini kurmak Ü· 

zere dün aralal"mdn bir toplantı 
yapmışlardır. Yapılan fıkır tea
tisi neticesinde milli bir ticaret 
müessesesı kurulması için bütün 

eı;uslıı.r prensip itibarıle müttefi

kan kabul edilmiştir. 

Mümessiller haha içindt: bir 

toplantı dııha yaparak birliğin 

faaliyeti h:ıkkıııda görüşmeler ya· 

pacııklardıı. 

DiR-cr tarı.ıftnıı Milli Türk Ti· 
caret Birlı~i kııı ulması h:ıkkrnda 

yapılan teşebbüsler üzerine piya· 
sada spekülasyon yapan firmalar 

endışeye duımıüşleıdir. Bunun ne· 
ticesi olarf!k lire, badem, bıılmu· 

wu fiyatlarında kilo başına 12-25 
kurıış gıbi mühim bir tenezzül 

kaydedilmiştir. 

Şarap istihsalatı 
inhisarlar ldaresinin şarap is· 

tihsalütı mühim mikyasla (azlalaş· 
ıoışhr. 

Tekirdağ-da tevsi edilen !jBrap 

fııbrıkası ili." Miircflede te~kıl e
dilen imalathaneler lıım randı
manla faaliyete grçmiştir. 

=---
Nelekim kanqn cephesinden bile 
kuvvetli bir müeyyide vazedilmiş 

sayılamaz. Bııılerce lir~ kazanan 
ve bu kazancının devam edeceği· 
ne inanan bir adam her tilrlü ce· 
zayı dudak bükerek karşılıyabi

lir. Fakat bütün sermayesi elin· 
den almmasıııı iatilıdııf ed• cek bir 
karar karşuında, benim diyeıı en 
babayiğit tOc:car bile sendelemek· 

ten hiç l>ir vakit kurtulımaı. 

GAZ 

Ank. Okuliarı SAK 
Ekmel:: 1956 

Ask. Fabrikalar U. Müd. 
Elbise dik\irılmesi 1955 

Bolu Orman Mektebi Müd : 
Satlcyağı, :ıeytinyn4'• H sabun lY.>5 

Çay Beledıyesi: 
Kııra de~İrMe"i tui•İ 1942 

Çorlu Ask. SAK 
Koyun eti ve uman 1954 

C. H. ı>. lst. Vilayeti ldare He-

yeti: 
Kııdıköy Hnlkevi binası L:ıılorifer leııi· 

ııııtı ı 954 
D. O. Yollan Malatya: 

Moelloo tetüe to.ıı 1951 
Erzurum Ask. SAK 

S:ıbun 194~ 

Erçiş JandnrmA Alayı: 
Sad~yalı 1946 

Gelibolu Ask. SAK 
S;ıdoyn~ı 1950 

Haıbiyedr Yedel~ Sub y Oku

hında Ask. SAK 
-Pl\tates 125-1 

lçel Drfterdnrlığı: 

Dernir direk 1 '14.6 • 
lneg~\ Ask, SA.K 

K. ot ve sıı'll.ln 19Stl 

Ekmek buhranı neden ileri 
geliyor ? 

lstanbul Iırınlarındıı znmnn 

zaman ekmek bülunm:ımnsrnı Ön· 

lemek içiu alakııdıır nıakamloı ın 
giriştiti tahkikat inkişaf etmiştir. 
Halkın başhca gıctasınıı tanllük 
eden bu meselede İstanbul fırın· 
cılarından bir kısmının oynadığı 
rol lıımamen meydan: çıkmış ve 
bu hali önleyecek şiddetli tedbir· 
ler tesbit olunmuştur. 

Tahkı ·:ıt, İ:.tıuıbul f ırınl ı ın· 
dan mühim bir kısmıurn, aldığı 
undan bir miktarını tatlıcı. pas· 
tacı, çörekçi ve mczecilero sattı· 

ğıın meydana çıkarmıştır. Çün· 
kii fırıul:ıra, şehrin ekmeklik uuu, 
1080 kuruşa verilıııektedir. Hol
btıki piyas:ıda ayni çuval un 36 
liradan alınıp satılmaktadır. Bir 
çuval uudaJı işlenen ekmekten 
fırıncıya bırakılan kiır 156 kuruş· 
tur. Fırıncı yalnız bir çuval unu 
s8lmakta bütün günlük karından 
fazla bir kaıı zahmetsizce elde 

etmektedir. 
Bu orada son %amıınlardıı şeh· 

rin her tarafında postacı ve me· 

zecilerin coğaldığı ve bunlara 
çok az uo verildığı halde ne kn· 
dıır fazla paıta, sandviç vesaire 
yııpıp sattıkları nazarı dikkati cel· 

betmişli. 
Verilen şiddetli kararlann 

b\ıgünlerde tatbikına geçılecektir. 
Noksan ekmek 

sürebilmek için: 
Ekmek buhranı hakkında ya· 

pılan tetkikat sirasında bir kısım 
fırıncıların bunu knsden meydanıı 
2'etirdıkleri anlaşılmıştır. Bunu 
yapan fırıncıların menfaati fırın 

önlerine toplanan kalabalığa faz
la miktarda noksan ekmek süre
bilmek imkanını elde etmeleridir. 

Buna da mani olacak letltirler 
ahnmıştır. 

1 Ekmoae daha faz.la kepok 
ı il §ve edllmiyecek 

1 
Ankmdau <eril"' bör L.b.,. 

lDAREHANE ve MA iBAA 

Galata, Eski Gümrük CaddeJi, 

No. 52 Hnsu5l Daire 

it.AN ŞARTLARI 
ldarehanemizde röril~üliir 

Telefon: 49442 

Posta k'l1tusu No. 1261 

rın meslekTOrganıdır· 

1st. Komut. SAK 
.)!> 

.. S K 
Bulgur u ! fıısulyıı 1937 

lzmir utmruk Muh. Alayı SAK 
Patntu. ı..ı, H) tin tontı»İ vo k. su· 

ğan 111 1 

İ:ıhi • r AJnn:ı Tütün Fa rikasi: 
Ev O\ ı -147 
Keş.ınJıı Yerli~u A5k. SAK 

K. ot 1 ı\2 

hüleb ııgaz Ask. SAK 

Prasa, l • na, patates v~ kuru 'otao 
195:1 

Mııniı;ıa Ask. SAK 
Erzıık d poıu tamiri 1Y56 
Muıbab b:miri 195ıı 

M11ıı Ak. SAK 

ÇI\ ı 1 k bez. 1952 
Şe i iye Ask. SAK 

Lalıanr ve praea 19!>3 

Sıvas Hus ısi Muh. Mıid.: 
Oolııp, muıı ve ~ tıajc:r 195 ;\ 

Yozial Nııfıa Müd. 
Bah~e tııuıimi 1943 

abancı Memleketler 

A nerikada lisansa Uibl 
ihracat nıaddelerı: 

Halitasıı : µaslanmaı çelik. 

Halitalı çelik (puslanmaz çe
lik hariç). 

ince deınir levhalar, kara. De· 
mir veya çelik şerit, çemberlik, 
tomar \ c :.aire. 

Soğuk haddelenmiş, halitıuız : 
paslanmaz çelik. 

Halilah çt-lik (paslanmaz çe· 
lik hariç olmak ihcre). 

Sıcak haddelenmiş hıalitasi:ı: : 

paslanmaz çelik, kalay levhası 

ve Tagger kalayı (kalay levhaıı 
döküntüleri de dahil.) 

• 'f erneplateo uzun • teroe ve 
• terneplate» (döküntüleri de da· 
hil.) 

Çelik fabrikası mamulatı : 
İıı~aata mahsus demir ve ~e· 

likler: Su, petrol, havaıazı haz• 
neleri ve sair depolar komple 
olarak, veya daimi ve muvakkat 
tesisata mahıus parti halinde 

malzeme- İnşaatta müstamel iş· 
lenmemiş demirden şekiller, iş
lenmit demir ve çelik inşaat 
malzemesi, levhalar, işlenmiş, 
delikli veya şekle girmiş çelik 
kavalye. 

~DEVAMI VAR) 

de ekmeğin randımanıııın yüzde 
95 e çıkanlacıığı ve bu suretle 

ekmekteki kepek niıbeliııio arta· 
cağı bildirilmekte idi. Bu haber 
hiilen ta1bik edilm,,kte ol n hali

tadan ibarettir. Ekmeğin randı· 

man derecesi bir müddettenberi 
yüz<l~ 9) e ı;ıkarımı.,tır. Arhk 
daha fazla k~pt'k ililvesi mevıı:uı.ı· 
bal ıs deiı ildir. 

SALAR 
ırışaat-Taniirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Menemen Mal MUdUrlUğünden: 
Menemen kapsı hükümet kona~ında yapılacak inşaat ue tamirat 

işleri, keşıf bedeli olan 1373 lira 91 kuru~ ınukabi linde ve şartname 
\'C keşifnıım• i mucibince 11.11-941 tarı hinden itibaren 15 ~ün müd· 
d~tle açık eksilmeye çıkarılmıştır. Şartname ve keııifnameyi iÖrmek 
irtiyenler her gün öğleden sonra mal müdı.irlütüne müracul edebilirler. 

Talip olanların 26.11.94). taıihine müsadif çar3anba iünü saat 15 
Je kanunen ıbrazına mecbur oldukları vesaiki hamilen Menemen ka
zası mal müdürlfı~ü d:ıiresindt" müteşeltkil k.oaıisyona müracaatları 
ilin olunur. 

Nljde Nafıa MüdUrlüjünden 
Nevşehir Hiikl'\met kona~ınm 6500 lira keşif tutarlı tamiratı 

27-10-~41 ı-ününde mülahidine ihale edilmek üzere eksiltmeye çıka· 
rılmıf isede talip zuhur etmediğinden 27-10-!141 fünün.leni itibaren bir 
ny içerııinde ve eski şartlar dahilinde ihale edileceğinden iıteklilerin 

26·11-941 çarşamba günü saat 15 de .Vilayet N,fia pıüdürlütll cxia• 
sında toplanan eksiltme komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

lstanbul Defterdarhjından : 
Beşiktaş-Ortaköy ıırasındaki Y1ld1z Sarayı ihata duvarlarıoırı 

7607 lira :>6 kuruş keşifli tamir işi: 

1.12.941 pazartesi giinü saat 15 de Defterdarlıkta toplanacak ~

lan Komisyonda :ıı;ık eksıltme ile ihale edilecektir. Muvakkat temi• 
nah 571 lirndır. 

Keşif, şartname vesair münaka. a evukı Milli Emlak ot cü Kale· 
minde göriilebilir. 

lsteklilerin en az bir taahhütte o bin liralık bu işe benzer it yap· 
tığına dııir idarelerinden almış oldutu vesiitalara istinaden İstanbul 
Vıliyetine muracaııtlıı eksiltme tarihinden tatil rünleri hariç 3 ril• 
evvel alrnmış ehliyet ve 941 yılınıı ııit Ticaret Odan vesikaları ibraz 
etmeleri muktazidir. 

Manisa Askeri Satanalma Komisyonundan : 
lsta<>yon iaşe merkezi bulaşıkbanesile mutbabtaki 85 metre ke.tif· 

namesi mucibince pıızarhkla beton yapılacaktır. 

lhalf' 1).11.941 ~umarte i günü saat onda yapılacağından muham
men keşif bedeli 113 lira :>O kuruş olup muvakkat t~minat 8 lira 51 
kuruştur. 

Keşifnameyi ve şeraili giımek üzere i1 günlerinde ve ihaleye i1lİ· 

rak için mezkur gün ve saatte askerlik daire9İnde sahnalma komi•· 
yonlına müracaatları. 

• * • Askeri hasah:ınenin erzak Jepflsunun tamire muhtaç akaaını 

ta mır ettirilecektir. 
15.11.941 Cumartesi saat 10 da pazarlıkla ilıale eQilecektir. 
Muhıımmen keşif bedeli 150 lirıı olup muvakht teminah 11 lin 

25 kuruştur • 
isteklilerin ke~ifnaıoeyi ve şeuiti &Örmek üzere iş 2ünlerinde ve 

saatle ask~rlik daıre.sinde salın alma koıııisyonuoa müracaatları. 

Aydın Erbeyli incir lelah İstasyonu MüdUrlUIUnden: 
Müessesemizde 3 metre kutrunda ı3 nıetre derinli~inde kuru be· 

tondan bir keson su kuyusu yapılacaktır. Talip olanların müessese· 

mize müracaatları. 

Af yon VilAyet Makamından : 
932 lira 96 kuru, bedeli keşıfli vilayet hizmet olomoblli rarai 

inşaatı münakasaya konmuş ve yevmi ihale 17.11.941 paxarteıi 2ünil 
saat 15 olarak tekarrür etmiştir. 

Taliplerin °o 7,5 muvakkat teminat olan olan 69 lira 97 kuruşu 

havi maltbuz veya banka mektubunu hamilen muayyen g-ünde daimi 
encümende hazır bulunmaları lüzumu ilin olnnur. 

Zonguldak Nafıa MiJdUrlUiünden : 
Zonguld:ak Vilayeti içinde Zon2'uldak vilayeti merkez hükamet kg· 

nai"ında yapılacak l~ bio lira (-) kuruş keşıf bedelli tamir İii kapa· 
h zarf usulıyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 4.12.941 perşembe günü saat 15 de Zooıultlakta hu
susi muhasebe binasında Nafıa müdürlüiil odasında yapılacaktır. 

E.ksiltme şartnamt!•i ve bnna müteferri evrak naha müdürlütü ka

leminde girülebilir 
Muvakkat teıninat 1125 lindır. 
lşio bede1i 1941 yılı bütçesiııdeo (bir ay fasıla ile) maliye vezne• 

sinden verilecektir. 
E.ksiltmeye ıirmek istiyenlerin ihale gününden en az seki.z rün 

evvel Zonguldak vılayetine müracaat ederek vilayet ıuakurıından a
lınınış mütealılııtlik elıliyet vesikasiyle ticaret oJıısından bu yıl içinde,., 

alınmıv veıika ve muvakkat teminatları ile birlikte teklif ıoekluplaıı· 
uı bir aal evel makbuz mukabilinde verqıeleri ilia oluGur. 



Sayfa 2 . 1 ssrrn re ') 

MONAKASA GAZETESi 
sana ne ı ı • E Ctl tYWS z<)t 

Su gün ilin olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cloıl Şekli 

A) MUnakasalar 

lnt••t, T•rnlrat. Nafıa h'lerl. Malzeme, Harita . 
Şoıe tamiri aç. eks . 
Menemen kazaıında hükumet lconıfı.nda yap. 

inşaat ve tamirat 

Muham. bed. Teminat 

2860 40 
1373 91 

6590 -

Müracaat yeri 

Mersin Belediye.si 
Menemen Mal Müd. 

Günii Saatı 

25·11-41 15 
2'·11·41 15 

15 

' 

F Q• 

Mersin Belediye Riyasetinden : 
60 Keşif bedeli 2860 lira 4() korui olao fabrikalar caddesioia 4l 

· k eksilt· metre murabbaı kısmının ~ose olarak: ensh suralle tamırı açı 
meye konulmu,tur. ~ 

Proje ve 2artnamc 13 kuruş bedel mukabilinde belediye fen ~u· 
dürlüğünden alınabilir. Taliplerin keşif bedelinin yüzde 7,5 nisbel•P; 
do muvakkat teminat vesikası ile beraber 25· 11·941 sah rüoil sa•. 
15 le belediye dairesinde toplanacak eocümene ıu iir:ıcaat eyleınelerı 
ilin olunur. 

M. M. Veklletl Satmalma Komlsyonund•n: 

Aok:arada beş adet baraka pazarfıkla inşa ettirilicelctir. Hepsi~İ~ 
keşif bedeli 15,191) lira 30 lcurnştur. Kaşif evr:ıkı 76 L:uruş:ı ko.,ı• 
yoadan alınır. Taliplerin 17-11-41 pszartesi a-ünü saat 16 d.ı An a· 
tada M. M. V. Sa\ınalm:ı ko ıui5yonuna 227d lira )) kuruş lcat'i to-
mİRatlarile müracaatları. Hevşebir hükumet Konafi tamiri (teıııd) 

Memleket hast. tamiri (temd) 
~eftercılarlık binası tamiri aç. ek!!. 

kapalı z. 
608 66 

13014 3Ci 

Nitd~ Naha Müd. 
Kırklareli Viliyeti 

• Defterdarlıj'ı 

26-11-41 
18-11-41 
20-11·41 
28·11-41 

~! _ EE!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!~----!!!!:!~~~~F~•~l~!!!!!!!~=!=.>!'!!!:!!~*~!!!!!!~tttt!!!!!m-rt'S!!!:~•G~r~; ~·~=~!'~!?-~~~ 
Kastamouu bölr;e sanatlar okulu alölye binası in4. 

Elektrik Havagazı-KalorUer (T ••••atı ve Mahı:eıneai) 

Kuru pil: 3508 ad. aç. eks. 3766 80 

Kalepıli kavanozu: 4000 ad kapalı z. 3200 -
Dizel pompa ırubu paz. -4025 -

Mensucat, Elblae, Kundura Çarna,ar, v. •· 
Er kundurası: 10000 çift paz. 
Kahve renıi kışlık elbiselik kumaş 5000 m. > 

Yün faaıla: 1200 ad. paz. 
Elbıse diktirilmesi; 100 taıc.- palto: 100 ad. 
Tire fauila (don ve gömlek) 2000 ad. 
Yatak kılıfı diktirilmesi: 5000 ad.· yastık kılılı: 

5000 ad. 
Kaputluk kumaş 

Kereste, Tahta ve saire 
Kereste 13550 m3 

• 700 m3 

Nakllrat, Bo,altm•, YUkletme 

Nakliye iıi 
Tahmil ve tahliye yap. 15000 t. 

• 

kıpah z. 

paz . 

hpah x. 

Mahrukat, Benzin, Makin• , .•.. ,. "· •. 
Odun: 12) t. 

> '.l300 t. 
Odua: 300 t. 
Oduu; 4500 t. (temd) 

,. 24QO t. 
• 3900 t. 
• :t900 t. 

Dikre yaf ı: 2 t. 

MUteterrtk 

Bakır bakrac: 724 ad. 
Lokomatif metali 100 t. 
Kalay: ~5 t. 

paz. 

" 
ıç. eks. 
paz. 

> 

> 

,. 

paz.. 
kapılı z. 

• 
Maaeni eua cerrahi lcliniti için pız. 
Ü.ıenri: 300 çift paz. 
Araba yayı: 1!>4 ad. aç. ekı. 
Sedye kolu: 500 fİft paz. 
Timar fırçuı: 3000 ad. paz. 
B•haı iyede ki ambarda terekküm etmiş olan 350 k. • 

ki>bne alilminyun matradan: 437500 ad.-erltekli 
dişili küçuk çadır kapsülü yapt. 

Grafit pota ve pota <lipliği: 6 kalem (şart. 217 kr.) 
Pın~alhda eski Harbiye Okulu binumda bulunan bu· 

laıık yıkama makinelerinden biri ıökülerekAok. 
Yedek Subay Okulu binuıuJa i~ler bir halde 
yerleştirilmesi 

Erzak, Zahire, Et, Sebze. Y·•• 
Sabun: 29 t. . 
Zeytin Y•i'ı: 12 t. 
Patateı 144.9 t. 

• 90 t. (temd) 
Sıi'ır eti: 100 t. 
Domateı salçası: 11 
Pirioç: 180 t. 
Toz ıeker: '4 l. 
Kuru fasolya: 150 t. 

> üzum: 50 t. 
Prasa: 120 t. ıspanak: 120 t. lahana: 80 t. 
K. ot: 640 t. 

,. 818 t. 

> 680 t. 
Mercimek: 32.4 t. 
Patates: 122760 k. 
Lahana: 36 t. praaa: 36 t. 
Saman ve balya kuru ot 
Sıfır eti: 88.5 t. 
Ot balyeli: 100 t. 
Saman balyeli: 150 t. 
Süt: 2.l t. 
Yoturt: 20 t. 
Et: 20 t. 

pız. 

> 

pu. 
,. 

kapalı z. 
,. 
1 

.t 

• 
,. 
> 

> 

kapalı z. 

• 
paz. 

> 
,. 

• 
,. 

• 
> 

m.3 35 
42(10 -
3100 -
'!500 -
1900 -

6QOO -

m3 60 -

t. 1 -

25000 -

k. 1 47 50 

8326 -
450000 -
120000 -

17020 -
çifti l 85 

beh. 11 07 
beh. 1 80 

2400 -

43340 -

k. o 57 

k. o 12 25 
k. o 12 25 

48009 -

5500 -
81000 -
32000 -
37500 -
32500 -
32320 -

--
8748 -

12276 -

10000 -

7150 -
8250 -

k. o 65 

976 08 Kastameııu Nafıa Miliit 

'ı82 51 O. ~. Yolları Haydarpe:-:a 
240 - D. D. Yolları H. paşa 
603 75 M. M. Vekaleti SAK 

6250 - Diyarbakır Ask. SAK 
2512 50 Tophane Lvz. SAK 
630 - M. M. V. Hava SAK. 
465 - > 

375 -
2&5 - • 

357 - Harita U. Müd. Ank. 

5300 - Harbiyeıııle Yeııılok Subay Okulumla 
Aılc. SAK 

- - Sümer Bank lst. Müd.: 
1125 - Auk. Lvz. SAK 

1875 - Siiı t Aılc. SAK 
iolayır Aık. SAK 

243 - Balıkesir Aslı:. SAK 
Topkapı Maltepesi Ask. SAK 

> 
,. 
1 

442 50 M. M. Vekaleti SAK 

1250 - Erzurum Aık. SAK 
21750 - D. D. Y Aolc. ve H.paşa vezneleri 
7250 - , 

Üoivenite A. E.. P. Koıu. 
t$3 25 M. M. V. SAK 

127.. • 

135 -
360 - Merzifon Ask. SAK 

Tophane Lvz. SAK. 

14 -

24-11-41 14 30 
2·12-41 15 30 

22-11-41 11 -

21·11-41 
17-11·41 
17-11-41 
15-11-41 
18-11-41 
17-11·41 

14-11-41 

1-12-41 

10 -
15 30 
10 30 
11 30 
11 -
11 -

16 -

11 -

15-11-41 11 -

21-11-41 10 -
9-12·41 11 -

21·11·4t 
18-11-41 
28-11-41 
21-11-41 
21-11-41 
21·11·41 
21·11·41 
17-11·41 

19·11-·U 
5·1·42 

5-1-42 
20-11-41 
17·11·41 
29·11-41 
17-11-41 
18·11-41 
19-11·41 

14 -

11 -
15 -
9-
9-
9-
9-

14 -

ıs -
15 30 
15 30 
15 -
16 -
11 -
11 -
10 -
15 -

'501 - Ask. Fabrikalar U. MüJ. SAK. Aıık. 24·11-41 H 30 
14 3Q 'fGphane Lvz. SAK 21·11·-ll 

1239 75 17.ınir l.n. SAK 

1331 27 
826 88 

, 

3ci00 - Çınalc. Aık . .SAK 
Ank. Lvz. SAK 

5300 - Ank. Lvz. SAK 
3400 - > 

2il3 - ,. 
2438 - ~ 
2415 - • 
3362 - ,. 
4298 - • 
3570 - » 

657 - Mufla Ask. SAK 
920 70 Kırklareli Ask. SAK 

Hoşderede Ask. SAK 
Y auivıran Ask. SAK 
Kırklareli Ask. SAK 

536 - Bolayir Ask. SAK 
618 75 c 

Çorlu Ask. SAK 
a 

17-11-41 14 -, 
17-11-·U 15 -
28· l l-·H 15 -

7-11·41 itib. 1 ay 
21-11-41 11 -
20-11-41 14 -

4·12·41 11 -
2-12-41 15 -
2·12-41 11-
4-12-41 15 -
9-12-41 15 -

11-12-41 11 -
11-12-41 15 -
11-12·41 16 -
3·12-41 15 -
1-12-41 16 -

20·11·41 14 -
14·11·41 11 -
24·11-41 16 -
.ı.4·11·41 15 -
14-11-41 15 -
18-11-41 
18-11-41 

15 -
14 30 
10 30 

ll~lar, Klinik ve lspınçiyari a!at, Hastaııane Lvı. 
--·---~-----

lstanltul Sıhhi Müesseseler Arbr111a vtt Eks11tnt• 
Komi•yonundan: i 

Erzurum Nümune lıaııtahane!ltnio ljo kaleın ilaç ve nlıhi nıalz.eıııe5 
~çık euiıtmeyekonulmu~tur. t 

1 - Eksiltme 19.lJ..9'*1 çarşaoba saat 14,30 da lstanbul Sıhb• 
ve lctimai Muavemet Müdürlüğü binasınd~ kurulu Komisyonda yapı· 
laçaktır. 

2 - Muhammen f ıyat 86 kalem ilaç ve iiıhbi malzeme için ı t9l 
lira 73 kuruştur. 

3 - Muvakkat temioat 89 lira 40 kuruştur . 
4 - istekliler şartnameyi Komiııyonda ıörebilirJer. 

1 
5 - isteklilerin 1941 ytlı Tıcaret OJau vesikım ıie ~'190 saY

11 

kanunda yazılı vesikaları ile bu işe yeter muvakkat garantı ııaakbuı 
veya banka tııektubu ile birlikte belli fÜn ve saatte Koınhyoııa ıel· 
meleri. 

o. o. Yolları ltletmesl U. MildUrlUgUnden : 
Muba mmeıa betieli (950) l!ra ol~u 1000 kılo toz nişad~• 

(21.11.941) \.,uma ııünü Saat 14,4:> GD aort kırk beşte HaydarpaŞ• 
k• 

Gar bıoa.sı daıııltnaekı komıııyen t;&rafıncıan pazıarhkta satın ııııınac• 
tır. 

Bu işe ıııruıek iıtiyeuleruı 142 lira Su kuruşluk kati teminat '" 
kanunun tayin etti2'i vesaikte bırlıktı= pazarlık 2'UllÜ ~aatine kad•r 
komisyona miıı acaatıarı ia:.ı:ımaır. 

liJu işe ıut 1'artnaınelcr koııuııyondaıı paril~ız olarak Jağıtılınaktadıt• 

!!!!!ll!!!!!l!!l!!!llaiil!~~~~~~~~!!!!'~'T~ ....... ~3..,-ai!!!12~"'1!E!!!i3!'!1!Jf:!:!'ll!!!!!:Sl!l!!!iiii!il:9i!;;;illi--~ 
EJektrik, Havqgızı, KaıarHar ( T aslsat ve Majz.) 

lstanbul Komutanhiı Sat1n Alma Komisrouund•f1: 
Gümüşsuyıı hastahanrıinin 2610 lira 54 kurut keıif bedelli kıılO" 

rifer tamiratı 17. 11.941 pazarteıi 2"Ünü saat lU,30 pazarlıkla ib•1e 
edilecektir. 

Kc~if ve şartname5i komiıyoıada illrlllebılir. Kati teminatı .331 

lira 58 kuruıtıır. 
I
'"'' lateklilerin belli uatte fİln ve saatt~ kanuni veııikalarilıt bır 1 

Fındıklula salnıalwa komi,yonuaa iehnelcri. 

"** 
3:>t>Y ad"l kuru pil alınacaktır. Bak: IJ. l}. yolları iliularııa•· 

= E 22 !E !'ZF v !il >Hf 1 il 

Mensucıt·Elbise-Kundura-Camaşır v. s. 

Askeri ta .. r•kalar Umum MüdUrlUOU Markı: 

Satmalma Komlsronund•n: 
Kumaşı idareden veriluıelt şartile 2-l takım kasketiyle birlikte er· 

kek odacı ve 17 taknu tayyör etek lta<lııı uJucı elbiııesi diktirill' 
cektir. 

KaJın odacılar için 17 adet başörtüsü de bu nıeyaııda alırıac•k11r· 
Taliple ı in l:>. 11.94 l uunıarte~i ~ünü :ıı.ıuıt ıı det ıııerke:ı. satınıl~' 

ki)uı İ'l)'<>nll na ııı iir:ıcaııtları. 

Hatay Emniyet MUdUrlUlilnden : 
Sivil Polis memurları için 13 adet palto, 13 takım elbi5e ve ıJ 

adet fötr şapkanın imal ve mübayaaaı açııc ebiltmeye koııulınuştııf• 
Bir takım elbise, bir palto ve bir ş11pkanııı muhammen bedolı 50 Jif'' 
muvakkat temiual 3~ lira 7"J kuruştur. 

Ekıiltmc 24.11.9-U tarihinde f.maiyet Mualırlütü binıasında ınü!e" 
4ekkil satınalma komiıyonuada saat 15 de icra edilecektir. 

Taliplerin, şartnameyi ıörmek üzere üçüncü Şübe Müdürlüğiln• "' 
1 

eksiltmeye i2tirilt edeceklerinde muayyen gün ve saatta konı\t yorı 
müracaatıaıı ilan olunur. 

Ada.ta Ziraat Mektebi Mi.ldilrlUğUn .. en : 

7!) takım harici elbise diktirilecektir. lsteklill'rİn şeraiti anlaoı•~ 
üzere mektebe müracaatları ve ihıı.le ıünü olan ikinci teşrinin 24 iltı' 
cü Pazarteıi günü Hükumet kooaiında Ziraat müdüriyeti odasıod~ 
teplanacalc olan mübayaa kemisyonuna dipazit akçalariyle 111iirac••

1 

ları. 

Koyun eti: 5 t. 
Butday kırdırılması: 2000 t. 

aç. ekı. 
paz. 

> 39000 -

97!> - Yük.sek Mühendis Mektebi SAK 
lıt. Kemut. SAK Fıudıkh 

5150 - Erzuruın Ask. SAK 

1-11-·U 
21·11·41 

1·12-41 
ıs - ~6!.!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!~~::z~!!!!!!!!!!!!:!!!!'!!~~!!!!!:!!!!!!!~•~·~~·!!'!!~~!!'!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
15 -

(B t.'lUı.ayedeler 
Müstamel dı~ lastik: 4 ad. 
Hurda demir: 

80 - Kırklareli Vilayeti 25-11-41 15 -
18·11·41 16 -aç. art. 

Kerkl•r•ll VlllreUnden 

Açık elcıil 1 meda bulunan Memlckcst haataneainin tamiratına ialckli 

çıkmıdıA-ındau eksiltme mödtieti 18.11.941 taribine t11ıdüf ıdea ulı 

> 

tünü 11al 15 de ihale eJilmclc ü:r.ere ııutıl uıı,lır. 

Bu i2e ait ke~i( ve y1'rlnıauıeıini ıöıwok İ!ttİyC'ıılc:!rİıı Jııiıııİ ~ ııı · ü 
meno müracaatları ilin uhrnur. 

Mobilya, Büre ve ıv eşyası, Muşamia, Halıv. s. 

GUmrUk ve inhisarlar Vekiletlnden: 
Vekalet bina11 için yaptırılacak 105 metre 6 11ntiın yel halısıoıı> 

5.11.941 çarşamba günü yapılacak açık eksiltmesine talip zuhur •r 
medifinden ı490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine göre ih• t 
17.11.941 par.artesi günü saat 15 e lmakılmı,tır. 

1 
Muvakkat teminat 134 liı a 6-t kııruq olup talımiıı edilen 1.ıeclo 

17YS lira '.lO kuru~tur. 'l'alipll"rin muv:ıkkat teminatlarını vekalet "'11
: 

lll'!İııe yııtır•rak belli Kiin ve ıı;atfıs komisyonda lızır lmhııını:ılaıı. 

~ilnı 
s 
ıo 
:~ 
ıs 

6 
2 
ıs 

~la, 
20 
2o 
~ 
l,~l 
ıs 
ıo 
~o 



~te. Tahta va saire --
••kert Fabrikalar Umum MUdUr.Ulil Merkez 

l8oQ ~~bnalma Ko~lsyonundan : 
. . metre mıkabı ıram veya koknar Tomruğ'unun Tahta h ıliı•c 

't0ıı1'1 
Askeri Falnikalar Umum Müdürlüğü merkez ııahnıılnı -.ı. 

~~ca 27.ll.9U perşerobe günü saat 15 de kapalı zarh ihil lt" 
s.:. hr. Muhammen bedeli takriben 35916 liradır. 
l,1. naıne l lira 80 kuruş mukabilinde ltamisyondan verilir. 

1
Plerin 2693 lira 50 kuruş muvakkat te•ninatı havi tekl if mek 

01 
•ezkür günde saat 14 ile katılar ko ı y'lna ver md .. ri. 

~ -1
Yedo Yedek Subay Okulunda it. '•ri Satnalma 

Komisyonundan; 
P, 
ıtrlırla 700 metre mikap kereste !!atın alınaca .. ur. Kere~tenin 
:". eb'ach komisyond11 görülebilir. Bu miktar bir talibe ilıale 

~htı gibi kısı~ ~kısım da ih~lesi için t~klif kab'.ıl elunur. 

15 r tnl"tre mrknbı kt're-ıleııın mııhamm ·ıı lu<lelı tıO lirndır. lha
l : 1 l.94 l cuaı.ırtı"!!İ gün ii !inat l l ~e yspıl:ıcaktır. 
1-

1
Plarin Harbiyede yedek: snb:ıy okıılundıı lconıiayoııa ıııiirnc:l· 

l,t D . 
t· eaneryolları işletme Umum MUdUrlUğUnd l!11 : 

111
' ve nıiktıırlıırile muh'lntm"n bedf'li ve ıırnvakk:\t teminatı os~

.ı~:tılı 13 kalem köknar vey-1 çaın lcereste kaplı zarf ll!!lllile :a
~ 1'caktır. 

teılim şartiyle v~ ayrı ayrı pazıırlıkla cins vr "llilctarları göıterilf"n 
soba '9orusu ve dir~"kler satın almac~ktır. lsteklılerin belli rün ve 
~aatte Lulı-bııriıtZ sat111'1lrnn komisyonuı.a temiııallariyle müracıı rl.:ırı. 
Adet 100 halk tipi 2. No. sııb.t, 66 halk tipi No. soba, 2000 ,oba 
bonısu . 

lstanltul lileledlyeslnden 

Köprüler tamiratında kullanılmak ü:ıere alınacak 3 ton alimün
yüııı sülyeui ve 1 ton kur.,un sülyeni aç.k ekıiltmeye konulmuş· 
tur. Mecmuuııun tahmin b~deli 4850 lira ve ilk teminatı 363 lira 
75 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde 
görüle'9ilir. ihale 28 L 1.941 cuma günü saat H te Daiıni Encümen
de yapılacaktır. faliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesiknlaı·ile ihale ıünü muayyen 
saatte ltaimi E11cümende buluumaları. 

Devlet Demir Yollar1 işletme U. ldareainden : 

Muhamnıeıı bedeli 26~0 lira olan 1200 kilo kaynamış Türk be· 
ziri l 8.11.94l cuma günü saat 14 te Haydarpaşadr Gar binası da
hilindeki Kowisyoıı ll\rafından açık ek~iltme lbuliyle satın alına· 
caktır. 

Bu :ie gil'.nek istiyeıılerin 198 liralık muvakkat icminııt ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltıne günü saatine ka4ar 
Ko. na müracaatları lazımdır. 

dır. 
Bu işe aid şartnameler Ko. dan pıırasız olarak dajtıtılnıakta· 

01 •itme 27.11.941 perşembe fÜOÜ saat 11 de Sirkecide 9. Jşlet-
11'11ndaki A... E komi!lyonu taraf111dan yapılacaktır. Talipleriıı 

1 ~t \'e diğer kanuni veuiki hnvi kapah .zarflarını ayni gün f 
ıtd;ır komisyon reislitiııe verm ·ini lazımnır. f 

lstanbul Leva2ım Amirligi Sabnalma Komisyonundan: 

l'll~ıneler para"Uz olarıık komisyondan y~rilmt"ktedir. 
Mulı. beclrli Mııv. lenıiııat I 

Beherine b lira tahmin edilen 500 adet avcı borusu alınacak
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 20.11.941 perşemlıte ıünü saat 14.30 da 
Tophanede Lv. Amirliği satınalma Ke. da yapılacaktır. İlk tewi
natı 562 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli vakitte komisyeııa ıel· 
meleri. ~ilıtıeler lira lira f 

1s X s x 400 
,~ x. 10 x 400 

i~ )( 12 x 400 
)( 15 x 400 

~ )( 12 x 500 
ıs )( 15 X 6u0 
r )( 18 X 600 
"'1••1ar 
ıo )( 5 X 4\JO 
211 

)( 6 x 400 
~2a )( 8 x 400 
'bıalar 
ıs x 2o 1.5X 400 

20 )( 2.SX 400 
)( 3 x 400 

cm. 

• 

• 

• 
> 

) 

• 

5 m3 
10 

7 > 

10 > 

5 > 

10 
6 > 

20 
'20 > 

5 > 

10 > 

15 > 

5 > 

128 

701.76 

Urfa Askeri Satmalma Komlsyonunden: 
~ 
tıf' • Sivrek ve Sivrek • Urfa at'asındaki nakliye kapalı :zarf 
e eksiltmeye konulmuştur. Muhamınl!n bedeli 36.000 lira o

Qıııvakkat teminat 2700 liradır. Şartaaıııesi her gün İstanbul, 
/' lv. amirlikleriyle Urfa satınalma Ko. larında ~örülür. i

l.J2.941 pazartesi 1eünü sııat 11 de yapılacaklar. isteklilerin 
t
1
u, ve saatten bir ~ııat e' vd teklif mektuplarım K11. na 

ter· ı. 
• 

4•keri Fabrikalar Umun MUdilrlUjü Merkez 

~ Satmal~a ~omisy~nunda~ .: 
da}' mıntakasındakı fabrıkalarda ımal eltırıleı.:ek takriben 
"-etre mikabı kerestenin Karabük istasyonuna nakli ve bu 
11
1lda vagona tahmili işi Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

~ 2: ıatmalma komisyonunca 27.11.941 perşewbe günü nat 16 
~ah zarfla ihale edilecektir. Şartııawe 2 lira 4li kuruş nıuka

ls l<.o. dan verilir. Muhawweıı Ledeli "f/880 liradır. Taliple
~l lira muvakkat teminatı havi teklif tnl":ktuplarıuı uıezkür 

' •aat 15 e kadar Ko. na vermeleri. 

~ D.D. Yolları işletme U. MüdürlUIUnden 
1111 •ınesine bağlı cetvelde gösteritdifi gibi l~ ameliyeden mü

ı:ı \'e 79983 lira 64 kuruş muhammen bedeli ve 396 7:>9 tahmini 

1 
'•Yon tonajlı derince tııhmil tahliye işi bir sene müddetle ve 

1.Z"rf usuliyle münaka~aya konmuştur. Muv1okkat teminat akçesi 
ıra 18 kuruştur. Münakasa 1.ll.941 tarihine müsadif pazartesi 

'ıı'lct 11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde l inci işletme ko
t ~ tarafından yapılacaktır. Taliplerin ıuezkur tarihte saat 10 a 
~ lnuni vesikalariyle birlikte teklif mektuplıırını kemisyon ka· 

~•r "'rnıelerı lazımdır. Bu işe ait şartname ıle maka vele projesi 
ııı,Paşa li°"1n baş müfettişliğinden, Ankarada 'l. nei, lzmirde 8 inci 

lrıiidürlüklerinden dört lira mukabilindr alınır. 

jandarma Genel K. Ankara Satlnalma 
Komisyonundan: J 

~•det ıoba borusu, 16 adet soba dirseği, 40 adet soba tahtası, 
l •leş küre2'i 17.11.941 pazartesi saat 15 le Aııkaıa'da Jan

~, 'ttınalma komisyonumuzda pazarlıkla alınacaktır. 
1 ~ 'l kalem malzemenin tahmin bedeli 682 lira olup kati teminatı 
'4,t1' 30 kuruştur. Teminat ihalr:yi müteakip alınacaktır. 
~,'lt:ıı:ıe11in ebadı ve sair şartları şarlnameıiode yazılıdır. Şartna· 
ı~d ••tz her güo komiıyonumu.zdan alınır. Jsleklilerin pazarlık za· 

' kornisyona ıırelnıeleri. 

~ -
~._.1•burgaz Aakerl Satmaıma Komiayonun .. •n : 

1
'Yonda wen·u t evHf •alı ilinde ve ıöıterile.:olc mıhı ile re 

1 

M. M. Y. Satmalma Komisyonundan: 
Taban ve dingil demirleri verilmek suretile 2000 adet çift atlı 

nakliye arabası satın alınacaktır. ıSO arabadan aşağı olmamak ü
zere ayrı ayrı taliplerede ihale edilir. Beherinin tahmin fiatı 150 

t liradır. İhalesi 21.11.941 cuma günü saat 15 de Ankarada M. M . 

1 
V. Satınalma Ko. da pazarlıkla yapılacaktır. Şartname ve nümu
ncsi Ke. da rörüJür. Taliplerin teklif edec~klHi araba miktarına 
ıöre kanuni kal'i teıninatlarile belli vakittt: Ko. na ıelmeleri. 

= zrr==::r= 

Erzak, Zıhire, Et, Sa.bze v. s. 

Bahkesir Askeri Satmalma Komlayonundan : 

50,000 kilo sade yağı alınacaktır. Kapalı xarfla eksiltmesi 

l.1'2.941 pazartesj günü uat 16 da Balıkesirde askeri satınalma ke
misyonda yapılacaktır. Beher lı:ilosu 170 kuruı ille leıninatı 5500 li· 
radır. Taliplerin kanuni ve•İkalarik ırldif mektuplarını ihale saatin
den bir :ıaat evvel komisyona vermelt'ri. Evsaf ve şartnamesi Anka
ra İzmir Lv. Amiılikleri salınalma komisyenlarıada Ja ıötülür. 

latanbul Levazım Amlrli§i Sabnalma Komisyonundan: 

Beh"r kiloıııınn 65 kuruş tahmin edilen 7000 kilo lıindi eti alına
üaktır. pazflılıkla t"ksiltrne~i 18.11.941 Salı giinü saat 14 de Topha
nede Lv. Amirliği sıılııı alma komiıyenıında yapılacaktır. llk tf'ınina• 
h 341 lira 25 kuruştur. Şıırtuuaıesi kemi!lyonda ~·örüiilr. isteklılMin 
llelli vakitte koıui!tyoııa ıelmoleri. 

Kırklareli Askeri Sabn Alma Komisyonundan : 
Aşa2ıda yazılı 13 kale nı kuı u ~o~aıı pnz.arlıkl:ı satın alıı:ııcaktır. 

Taliplerin '27.ll.9•H per,.embe ~ünü saat 15 de Kırklareli merkt'z K. 
binuınd.s askeri salınalm.ı komisyoıııın:ı yüzde l) tewinatluile tol-
ıuelNİ. 

• Miktarı Miktarı Mikt:uı 
kilo kilo kilv 

15,-i'lO 15.00tl 9,'.l1ll 
14,800 ö,420 l0,340 

3,820 18,720 16,620 
10,340 26,060 7,940 

9,320 

Ballkealr A•kerl &atnelma Kemisyonundan : 

Aşajtlda ya7.ıh mevaddın pazarlıkla Pk~iltme'i 1. l 'l.841 p:ızıırtesi 
gürıü s.ıııt 15 le Balıke!lirde askeri satınalma komisyo111mdı yapıl11· 
caktır. Her kalemi ayrı talıbe de ihale Pdilebilir, 

Cinsi Miktarı Teminatı 

Kuru fasulye 
Bulgur 
Mercimek 
SadeyaR"ı 
Zeytinyağı 
Nohut 
Toz teker 

Ton Lira 
240 4130 
213 3514.50 

80 1500 
80 7570 
70 4'l25 

146 1423.50 
67 2462.:lS 

Fiyatı 

Lira 
24 
22 
'l5 

158 
aıs 

13 
49 

Bahkeair Askeri Satın Alma Komisyonundan : 
Beher kilosuna 50 kuruş 46 1autim fiat tahmin edilen 90 bin kilo 

sığır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. 
lhale!Iİ :l8.ll.941 cuma günü saat 16 da Balıkeairde askeri salın 

alma komİliyonunda yapılacaktır. 

lık teminatı 3407 liradır. Evsaf ve şartnamesi Ankara, lstanbul 
Lv. amirlıkleri satınalma komisyonlarında da fÖrülür. 

15 tanu ayrı talibe ihale edilebilir. 
T.ıliplerin kaıınni v<"si.lcalaril~ teklif 1ul'kl11pl::trı111 ilıal!S uatiııdcııı 

!Jir ~ıaal evvel kgınİı.yoıııa veımelf'rİ, 

(DEVAMI D0RD0NC0 SAYFADA) 

14 lkinef T .... tMI 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
- Jandarma ihtiyacı için 62400 kilo sığır eti 25. 11.941 salı 

giinü saat 15 de İstanbul Takııim·Ayazpa,ada Jandarwa Müfetti,liti 
Dairf'siııdeki lstanbul Jaodarma Satınalma Ko'llisyonuoda kapalı ı:arf 
usulile taahhüde batlanacakhr. 

Etin beher kiloıunun tahmin bedeli 58 kuru' ve ilk teminat mik· 
<lnrı 27 -t lira 40 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün Komisyl>nUmuzda ırörülobileeefi ribi 181 
kur.ış bdel .. ıubi.ıil,nde .. ııu.b.!;r, 

4 - lsteklilerin lstanou\ Levaıım Amirliği Muhaıebeciliti vezne· 
sine yatıracakları ilk teminat makbuz Vt'ya banka kefalet mektubu ve 
şart ka~ıdmda yazılı sair belıeleri de havi tt'klif zarflarını eksiltme 

;:saatinden bir ıaat evveline kadar Komisyonumuzda bulundurmaları. 
(9563) 2-4 

Muhammen bedeli (3i66) lira (80) karuş olan muhtelif şekil 11e 
tb'atta 3508 adet kuru pil (l4 11.19H) Pazarte!li ı-ünü saat (14,30) 
on dört otuzda Haydaı paşa da Gar bioası dahilindeki komiıyon ta· 
rafından açık eksiltme asulile utın alınacaktır. 

Hu işe girmek istiyenlerin (282) lira (;1) kuruşluk muvakkat le· 
minat ve kanunun tayin ettiğ'i vesaikle birlikte eksiltme günü saatine 
kadar coınİ5yona müracaatları lii7.ımdır. 

Bll i~e ait ş:ırtnamt>ler komisyondan parasız olarak datıhlmaktadır. 
(9949) 

r inhisarlar U. Müdürlüğünden : l ... , _________________ ~ 
1. - Cibali fabrika~ı çocuk yuvası çocuklarına 100 çift ayakkabı 

ve 100 kat elbise nümunesi mucibince yaptırılacaktır. 

2. - Pazarlık 21.Xl.941 cuma günü uat 10 d:ı Kabataıta Leva· 
zım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3. - Nümuneler her rüıı sözü ıeçen Şubede ı-örülebilir. 

4. - Ayaldcabı ölçüleri Cibllli Ç\lcuk y.ıvumd~ alınacak ve elbi· 
seler uradıı Jiktirilecektir. (9689) 4--1 

••• 
50 Kı. 
50 

yatlı aleminyum boya 

80 < 

toz boya c kanarya sarısı 

toprak renri 
200 adet pencere camı 54X95 
50 < < 48X104 

:WO Kg. sülyen boya 

35 • siyah boya 

200 • bezir yaıı 
100 • sikatif 
100 c reberoit mu,amba Ul&l'tınu 

200 metre katranlı ruaşamba 
W tabaka ~iyah U\; 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yar.ılı 12 kalem malzeme paurlık· 
la sahn alınacaktır. 

2 - Paz:ırlık 25.11.941 ~alı gOnü saat 10.30 d:ı Kalulsjla Leva· 
zım Şub•sinr!e müte~ekkil Alını Komiqyondl'l y:.">ılacakhr. 

3 - Her kalem i-..iıı de aytt teklıf kabul ödil ir. (Y865) 2-4 

T.-c~ -

t.IQ6.tiT_l 
BAN_~A~. --

imtiyaz Salıibi ve Yazı lıleri Direktörü: lSMAlL GlltlT 



SIXJDiE ANNfil: No. 1'57 
c 3 ·---------· ABONNEMENT 

Vllle et ProYloce 
3 moı. Ptn. 4SO 
6 .. • 850 

12 • ' 1500 
Etraorer: 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptra 6 

VENiREBI 
n =ca xıe•· m r enw 

QUOTIDIEN Dl!& ADJUDICATIONS 

Galata, E9ki Günuulc Cad. 

GAZ No. 5'l 

T616phone: 49442 

Poar la Pabllcite ı' adreuer 

l l' Admioiıtration 
Journel Professlonnıl des Fournissaurs et des E.ntrepreneur re l'Etat Boite Poıta\o No. t96t 

·-----------------

Tableau Synoptiqua des Adjudications Ouvartes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
JAode 

d' adjudlcat. 
Prix Caution. l.i etı:r d'adjudication e l d a 

estimatif provisoire Cahier de~ Chtırge' Jours Heuras 

A dju ications au Rabais 

-Constructlons-Reparation-Trav. Publica·Mat6rlel de Construction·Cartographle 
1'.epu. cbau:ossee Pub\İque 2860 40 Municip. Mersin 2!)-11-41 

26-11·41 
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
14 -
14 -

Constr. et repar. au konak gouvernemental a Menemen > 1373 91 Dir. Fisc Menemen 
Rep. konak i'Ouverneaıental 15000 - 1125 ......:. Dir. Trav. Pub. Zonı(uldıık 4-12·41 

26-11·41 
18-11-41 
20-1 t-41 
28·11-41 

Rep. konak rouvernrmı:ntal Nevşehir (ai) • 650Q - Dir. Trav. Pub. Niğde 

Rcp. batiue hôpilal r~ ıional (ai} Vilayet Kırklareli 

• > deftcrdarat Publiquc 608 66 Dir. Biens Nat. Kirklareli 
Conıtr. bı&tisse atelier a l' ecole metien Kastauıonu Pli cach. 13014 36 

Electriclte·Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Mat6rlel 
Pile ıeche: 3508 p. Publique 3766 80 
Vase pr. calopilo: 4000 p. Pli oach. 3200 -
Groupe pompo Diesel Gre a 2're 4025 -

t: i.l:ıUlur ent · Chauasures - Ti••u• 
Cheuuurcs p . oldats: 10000 paires 

Etoffo col. kafe pr hat.it d'hivcr: 5000 nı. 
Flanelle en laine: 1200 p. 
Confaction habitı: 100 complets-paletot: 100 p. 
Flınelle en cotoo et caleçon en coton: 2000 p. 
Confection housse pr. matelaa: 5000 p.·id pr. oreil· 

ler: 5000 p. 
E.toffe pr. copote 

• Cuirs 
Gre a ire 
Gr~ a 2re 
Gre i 2re 

> 

Bola de Cu11atr uction. Planchea, Charpente 
Bois de construclioo: 100 m3 Pli caoh. 

Bois de construction: 13550 m3 Pli cach . 

lem 3.35 
4200 -
3100 -
2,00 -
1900 -

6000 -

6800 -

700 m3 Grt: İl 2re lo m3 60 -

llitqtı\ · Ct. ııttner.t · Dechargement 

Tra v transports 

Cem bustible • Carburant • Hulle• 
Bois: 125 t. 

> 2300 t. 
Boiı: 300 t. 

Gr6 a rre 

" 
Publique 
Gre i ıre 

) 

25000 -

976 Ol Dir. Trav. Pub. Kastamonu 

282 51 1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. pa,a 24-11·41 14 30 
2: 0 - 2 12-41 15 30 
603 75 Com. Ach. Min. 9ef. Nat Ank. 22-11-41 11 -

6250 - Com. Ach. Milit Diyarbaldr 
2512 50 C. A. lotend. Milit. Tophane 

630 - (ioaı. A.ch. Min. DH. Nat. Ank. 

465 -
375 -
385 -

• .. 
> 

357 - Dir. Gen. Carlograplıie Ank. 

510 - Dir. Ecole de Oontro·Mııitre ,le 
Con!ltr. a Ank. 

5300 - C. A . Milit. a l'Ecolc de! Officien 

de Reserve iı Harbiye 

• 

t>ir. Sümorbank lst. 

21·11·41 
17-11-41 
17-11-41 
15·11·41 
18·11-41 
17-11-41 

10 -· 
15 30 
10 30 
11 30 
11 -
11 -

14-11-41 16 -

28-11-41 15 -

1-12-41 11 -

15-11-:tl 11 -

21-11·41 10 -

1875 - Com. Ach. Milit. Siirt 21-11·41 14 -
Com. Ach. Milit. Bolayır 18-11·41 11 -

243 - Com. Aeh. Milit. Balıkesir 28-11-41 1~ -
Com. Ach. Milit. Malt~p!! de T,1pkııpı 21-11·41 9 -

> 21-11-41 9 -

a1------------------
(0Ç0NCt:l SAYFADAN DE.YAM) 

Eralncan Askeri Satan Alma Komiey nun~•~ef 
Beher kilosuna 170 kuruş fiııt tahmin edilen 20 bin kılo ,...r 

tınm kapalı zarfla eksiltmeaine talip çtkmadıtından 17. tl.9·H 
tesi rünü saat 10 da pazarlıkla satın alınacıktır . ·-"" 
• Muhammen bedeli 24 bi~. lira i l ~ teminat 2550 liradır. şar~~pltf' 

Ko. da ve evsafı korun bütun g-arnızonlarınd:ı mevcuttur. 'fa 
belli sutte Ko. na müracatları. 

d•"ı 
Lüleburgaz 2 No.lu Sabnalma Komisyonun ( 

Komisyonda mevcut evsaf ve şerait dairesinde ve pazıırhk1' fil 
ton sade yağ mubayaa edılecektir. licher kilosunun nıuh:ımınerı 1" 
(170) kuruştur. Pazarlık 17. 2. Teşrin 941 günü saat (16) d• 
lacaktır. id" 

isteklilerin mezkür ~ün ve saatte Lileburi'az satın alına koıOI 
nuna müracaatlara illin olunur 

ti' 
* • * Komisyonda mevcut evsaf ve şeraiti dairesinde 20 1°0~0(tl( 

eti mübayaa edilecektir. Beher ki losunun muhammen fiııtı 45 
tur, Pazarlık 17 2 inci teşrin 941 2ünü uat 11 de yapıl:ıeaktıt• 

"' * • * Komisyonca beğenilip alınmak üzere 30 ton balya ot, zO 6• 
saman mübayaa olunacaktır. Otun beher kiloımnun muhıuıırıı•" 
4 kuruş 50 sontimdir. 

Samanın kiloıu 1 kuruş SO santimdir. 
Pazarlık 18.11.941 gQnü saat 10 cia yapılacaktır. 

lııteklilerin mezkOr ilin ve saatti'! Liiloburgazda 'l No. hı 
ma komi~yonuna mür:ıcaatlıırı iluo olunur. 

pıi~ 
* • * Komi yonca beğenilip alınmak üzere aşaQ'tda cins ve 

yazılı sebze sntın alınacaktır. 

Beher kilosunun muhammen Hatları hizalarında 
15 2 inci te-:rin 941 günü saat 10 da yapılacaktır. 

isteklilerin mezktlr gün ve saatte l.üleburgazda 2 No. 
ma komisyonuna müracaatlnrı ilan olunur. 

Cinsi Miktara Kilosunun muhaoınıeıı 

Pıra111. 

Lahana 
Sarı patates 
t<..uru soian 

o ton 

5 
3 • 
5 , 

bedeli 
kuruş 

------------
8 
~ 

12 
10 

.,,,,.,,,. 

Bois: 4500 t. (aj} 
Boi•: 2400 t. 
Boiı: 3900 t. 
Boiı: 3900 t. 

Huilo Dıkre: 2 t. 

" 
:t 21-11-41 9 - • lstanbut Bel•diy•lnden 

Trav. charı.oment ot d echarıemont: 15000 t . 

Divers 
Gobelet en cuivre 724 p. 
M~tal pr. locomotivo: 100 t. 

.Etain: 25 t. 
Objets metalliques pı. cliııique Je clıirııtrie 
Gratfite pota et fond pr pota: 6 lota (Calı. cb. 

217 P.) 
Trav. demontaıe machine lessivıusc ııe trsuvant i 

l'ecole d~ iUerrea Panralti et son montaıo a 
l'eccolo des off. de reaerve a Ank. 

Broase pr eırier: 3000 p. 

Fabrication 447500 eapsuleıı petites pr teateı de 
350 k .de rourdcs camelotes se trouvınl u 
depôt de Bahariye 

Eperonı: 300 paireı 
Re11ort pr voiture 154 p. 
Bru de branc:ard: 500 pıires 

Pr ov 1 • 1 ons 
Cuiason et tranıport paio: 272.8 t. 
Savon: 29 t. 
Huile d'oliveı: 1~ t. 
Pomme de terre: 144.9 t. 

" > 90 t. (ai) 
Viande de boeuf: 100 t. 
Beurre: 3 t. 
Viaode de boeuf: 20 t. 
Poireaux: 6 t. choux: 5 t. pomme de torre 

3 t. oirnooı: 5 t. 
F oin en balle: 30 t. 
Paille: 20 t. 

jaune: 

Oirnooı, pomme de terre, poirreaux et choux 
Bl• eoncaue, baricots ıecs, poi s·chiche 
Viaode de mouton de karaman: 16 t. 
Paille: 20 t. 
Savon: 29 t. 
Lait: 5 t. 
Poireaux: 90 t. (ıj) 

• '~ t. 

" 
Gre a rrc le k. 1 47 50 
Pli caclı. la t. 1 -

Gre a rre 
Pli cach. 

Cre ıl ~re 

Gre a ırc 
> 

8326 -
450000-

120000 -
17020 -
43340 -

2400 -

Gre a gre la pairo 1 85 
Publique la p. 11 07 
Gre a ıre la p.1 80 

Pli cacb. 
Gre a gre le k. O 57 

Pli cach. le k. O 12 25 
Gre a rre le k. O 12 75 

> 48000 -

" 
> 

le k.1 70 
le k. O 45 

» le k. O 04 50 
• le k. O Ol 50 

Publique lo20 -
> 1525 -

Gre a ire 
» 

" 

.. 

le k. O 04 50 

le le. O 22 50 
5670 -
~176 -

• 21·11-41 9 -
M. • r.ı. f N A k 17 ll Tahmin B. ilk tem. 442 50 Com. Ach. ın ,L!fe. at. o • - ·41 14 - I' 

1 i25 - Corn. Ach. lntend. Milit. Ank. 9·12·41 11 ----- ---- t ,ot1 

1250 - Com. Aclı: Milit. Erzurum 
21750 - Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

Cnisse Haydarpaşa 

19-11-41 15 .,.. 
5·1·42 15 30 

7250 - > 5·1·42 15 30 
Com. Aclı. Uoiversite lst. 20-11·4 I ı 5 -

6501 - Com.Ach. Oit. Gen. Fabr. Milit. Ank. :t4·11-4l 14 30 

Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

360 - Com. Ach. Milit. Merzifod 
Com. Ach. lntend Milit. Tophane 

83 25 C. A .,.Min. Dd. Nat. Ank. 
127 88 ' 
135 -

511 50 Com. Ach. Gendarmerie lıt. 
1239 95 Com. Ach. lntend. Mil. İzmir 

> 

21-11·41 14 30 

18-11-41 10 -
ı9.11.41 ıs -

17-11-41 16 -
29-11-41 11 -
17-11-41 11 -

28·11·41 
17-11-41 
17-11·41 

13'.il 27 .. 
826 88 • 

28·11-41 

ruois a partir dıı 7-11-41 

15 -
14 -
15 -
15 -

3600 - Com. Ach. Mili!. Çanak. 21-11-41 
Com. Ach. Milit. Liiloburıaz 17-11-41 

) 

" 

> 

121 . 50 Com. Perm. Municip. lstaubul 
189 38 > 

1239 75 
168 75 
850 50 

326 40 

Com. Aclı . lntent Milit. Tophane 

> 

Coın. A. Command. Mil. lıl. f' ındılclı 

17-11-41 
15·11-41 

18·11-41 
18·11-41 
24-11-41 
~4-11-41 

14-11·41 
18·11·41 
17-11-41 
19-11-41 
19-11-11 

19-ll··H 

11 -
16 -
11 -
10 -

10-
10-
14-
14 -
15 15 
1~ -
14 - -
11 -
15 -
15 3ü 

2040,00 153,00 Haseki, Cenahpaşa ve Zührevi hasta 'r.4•1'* 
Zeynepkiimil Doğum ~vine 942 yıh 1,r• 
nuna kadar vefat edecek fakir ha!lt• 

1620,00 

~526,00 

cenazelerin defni iıi. . ,ıı 
121,50 Temizlik işleri amelesinin iaşesi iç• 11 

hım soğan, patates, pır.asn vo ıa~·~•·,11 
189,:-IB Temizlik işleri amele inin iaşesi ıçıll 

bulgur, kuru fa! ulye ve nohut. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mi"'darları yukarıda 1••1
:; 

ayrı ayrı temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. Şartııııınel~l 
ve muamelat müdiirliiğü kaleminde görülebilir. lhale 24.l 1 .. 9 lert' 
lesi günü S3nt 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. 1'ahP

0
d,; 

teminat makbuz veya mektopları ve 9H yılına ait ticaret cıfft' 
ıikılariyle ihale ıünü muayyen saatte Da.imi Encümende b

11111 

••"" Harbiyede Yedek Subay Okulunda Askeri tlir 

Komisyonu t1dan ! . ~ \ 1\ 
Pazarlıkla 20 ton sadeyafı alınacaktır. Evsaf ve bo•11'~~,r t' 

komisyonda görülebilir. Asidin azami derecesi seki.ldir. 8 t. 
ıunıın muhammen bedeli 175 kuruştur. ,pı 

ihalesi 17 2 inci teşrin 941 pazartesi günü sut 14 de 10'(0 

tır. Taliplerin kati teminatlarile lla ı biyede yedek suhıa1 
komisyona müracaatları. 

,.; l: 
lstanbul KomutanhAı Satmalma Komisyon" 'f'~ ."'t, 

15. ı 1.941 cumaı teıi günü !inat 11 de pazarlıkla 3 toıı f}•,ff' \ı~' 
sacleya~ı satın alınacaktır. hteklilerin teklif edecekleri fir.l• ~-' ·"" 
ti teı:r.inatlarile hirlikte belli gün ve saatte Fındıklıd3 satırı ~ i~ 
misyonuna i'elmeleri. ~ 

'~ 
di1

""' 'Go * * * Beher kilosuna 22 kuruş 50 santim fiat tahınin • ıırı'' \j ' 
ııüt 19.11.941 çarşamba günü saat 11 de pazarlıkla satın ; ~11 't 
Muhammen bedeli 1125 lira olup kat'i teminatı 168 lira 1 

Şartn:ımesi her iiİn komisyoıııin l!Örülebilir. i 

lsceklilerin lıelli !(Un ve saatte Fuıdıkhda satınılın• }<oıst 
ııelmeleri, 


