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• GAZETESi 
Umum Tü cc ~ r ı a r ı n v e M ü t e a h h i t t= I e r i n 

EKONOMiK HABERLER 

•tyı fiatları yükseliyar: 
Soa günlerde piyasada züca· 
.;:!ası fiatları ~zerin~e &"ay· 

h şekilde bır yükselme 
e edilmektedir. Uiter ta· 

l>.zı zücaciye maddeleri 
let.nılen nevi ve miktarda 

•ınaktadır. lşın şayanı dik· 
'-•fı, bulunmıyan maddeler 

et. Paşababçe cam f abrıka· 
llltııı<Uatmın da dahıl olu· 
· Muntazam bir şeldlde i· 

tlt\a devam etmekle olan 
~. hcriÜn yüzlerce kılo 
"8ıııulitı, kadeıı, çay bar· 
•u bar;;aa21, sürahı, pul ıi· 

~ba tiıesı, muhtelıf nevi ka· 
büyu" şışeler, sııara tablası 

"ııhteııl caın eşya, vazo ve· 
Y•pmaktadır. fayans ve 
ıt 2ıb1 şey.er ıse bu ıma· 

Qııınaa kalmaktadır. Paşa· 

fabrııta11nın, dahili ihtıya· 
~ç fupheıız kı büyük bir 
lllı karıılayacak olan imali· 
bu fekılde ortadan yok O• 

Çok ıarıp iÖrülmektedir. 

Tophane kaaa,ıarı 
Komisyon bunları defter 

tutm•r• mecluar ede~ek 

Fiyat Mürakabe Komisyonu son 
günlerde ihtikar yaptıklarına dair 
müteaddit şikayetler yapılan top
tancı kasapların da defterlerini 
kootrola başlamıştır. 

Kasaplar, defter tutmafa mec· 
bur olmadıklarından komiıyona 

kendilerinin lialettayin tanzim 
ettikleri def terleri retirmişler ve 
hatta bazıları hiç defter tutma
dıklarını •Öyliyerek cürmü meş· 
buttan kurtulmuılardır. 

Bu &"ibiler hakkında kanuni hiç 
bir müeyyide olmadıfından ke· 
misyon bunların tecziyeıi için bir 
imkin bulamamıştır. 

17- lkıocıteşrin -

Af yon Ask. SAK 
Otomobil aoraj ioş. J 956 

Ank. P. T. T. Müd.; 
Poata nakli 1950 

Ank. Valiliti; 
Mahrııti çadır 1955 

Ank. Jandarma Gen. Komut.: 
Soba malıemeıi 1955 

Antalya Nafıa inşaat Kom.: 
Köprü İnş. 1937 

Ask.. Fab. U. Müd.: 
Yün çorap 1954 

Kaput brıi J95t 
Hizar makine.i 1953 
Balıkesir Ask. SAK 

Yol inş. 1954 

Balıkesir inhisarlar Başmüd. 
Tretııar inş. 1954 

Balıkesir V alilıği: 
Bandırma-Gönen yolunun araıınıla yap. 

tamirat l 943 

lolayır Ask. SAK 
Meşe odunu 1954 
Sıtır eti 19.S4 

Bursa Orman Mektebi Müd.: 
Erzak ve mahrııkat 1950 

İçel Orman Çevirge Müd.: 
Çam atacı 1949• 
lıt. Üniversitesi SAK 

Kalorifer tamiri 1955 
lıt. Komut . .SAK 

Gümuşıuyu hası. kalorifer tamiri 
Qift '!aklıye arabaıı yapl. 1954 

lst . .Belediyeıı: 
1'oya melzeme.i 195t> 
Bina ankazları 1956• 
Elbise ve manto 195<> 
iskarpin 1956 

l::v aııkaı.ları 19-19 • 
Yaş olne 19-14 
Kuru erzak 194-1 

1955 

Ev ve fırın ankazları 19-14 • 
Kum. ç•lı:ıl çıııı eııtu, lı:ıreç, 

J 950 • 
çiokv v. ı. 

lst. Defterdarlığı: 
Bina ankaıları 1942 • 
Hülı:ümet konatı tamiri l'f37 

lst. Nafıa Müd.: 
Çapa Kız Orta okulu !,ionıı tamiri 1"15(1 
l:ıaıir Nafıa Müd.: 

lıtmir Cumhuriyet Kız En1titüııü binası 
tamiri 1940 

İzmir .Silah Fabrikası Müd.: 
Çam tahta l IJ44 

15 lldn~lteırin 1941 

~------~----'iW 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrfik Caddesi, 

No. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarehanemlzde görüşülür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

~ -~ 

meslekTOrganıdır 

ıUNAKASALAR 

inşaat-Tamirat-Nafıa lşleri-Malzeme·Harita 

Ka•tomonu Nafıa MUdürlülU1den: 
ihalesi 28.ll.9·U Cuma gunü saat 15 de yapılacak olao 'Kıutame· 

nu bölğe san'atlar okulu atöleye binasının <13014> lira c36ı kuruş 
heşif bedelli inşaatı nafıa dairesi eksi tme komisyonu tarafından ka· 
palı zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işlerı i'•mel şartnamesi hususi vo 
fenni şartnameler, proje keşif hulihası, vahıdı fıat 1ııtesi yapı işleri 
umumi fenni şartnamesi ve buna müteferrı diğer evrak ilteklileri ta· 
rafından Kastamonu, Ankara Ye lstanbut nafıa mü.:iurlüklerinJe ı-ö· 
rüJecektir. 

Muvakkat teminat •9/6• lira c08• kuruştur. 
Talibleri teklif mektublarile en az ·10,0l.0• liralı· bu işe benzor 

iş yaptığına daır ihaleden uç gün evvelıoe kadar Kastamonu vilaye· 
tınden alınış olacakları ehliyet vesikasile ticaret odası vesikası ve le· 
minatlarile bırlıkle ıhale ~unü olan 2d. l 1.941 cuma günü aaat 14 de 
ihaledeo bira saat Önceye kadar nafıa dairesinde müteşekkil komisyo
nu reisliğine ılmünaber mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postanın 2"ecıkınesi yüzüoden vukubulacak tebırlerden dolayı vak· 
tinde &"elmeyeon tekııf nıektuplarıoın kabul edilmiyece~ ilan olunur. 

Trabzon Belediyesinden 

1 - Belediye parkında mevcut umumi helanın tadileıa tamiratı 
ltj iÜn müddetle açık ekaıltmc2e konulmuştur. 

'l. Keşif bedelı 79;, lira 16 kuruştur. 
•aııyet de şu şekilde izah e• 

hıdır: dazı kimıeler fabı i· 
'-ııauıaunı toptan olarak al· 

Ve iatedık.lerı şekıldc tev· 
"-e&te veya bır kısmını da 

Ôğrenditimize göre alakadar· 
lar, bu vaziyet karşmnda yeni 
bir urarla kasaplara meclıınri def
ter tutma usulünü tatbik ettirme· 
ti düıünmelttedirler. Bu husus 
komisyonun ilk içtimaıoda konu· 
şulacak ve kayıtsız kuyut.uz ala· 
bilditine et satan toptancı tnc
carlar defter tutmaya mecbur e· 
dileceklerclir. 

Çerlu Ask. SAM 
Satır eti 1956 

lzmir Gümrük Mulı. Alayı SAK! 
Saman ve k. ot 1954 1 

3 - Muvakkat teminat :>9 Jıra 63 kuruştur. 

lralc yuksek fıatıa ve el 
lstanbula ve Anadolu 

llle aevketmekl.Girler. Bu 
il ve hiç bır meıru aebeb 

'1,n piya)adaki cam madde· 
~~tınue 0 u .l:>, 30 kadar bir 
ltı.yüdü ıöriılmuıtür. 
~lk.aarlar bu huıuıta tol· 
taptırmata başlamı.şıaraır. 

4vru,a ile mü"akale 
l't•kradakl 9UmrUk 
... ,. r•nlclen t.kvlr• 

edildi: 
A.vrupa ılo müoakalita temin 

k olan köprüleruı ınşaH 
it Üzeredir. 

tırct. nehri üzerine şimdilik 
~t bir köpr il in.ta edilmek· 

Meriç üz.eriadelti uma 
. lliin inşası bir müddet daha 

ktir. Orta Avı:upadan 
leketimize aelmekte olan it
t llıallarile ,memlekelimiıden 

lııallar kamyonlar ile ıev· 

lctitinden ıümrük başmüdür• 
Dııralarda yeaı ıümrük mer· 

tıı ıhdaı etmeği kararlaştır
Ve ilk olarak liazi Mıhal'cle 
~'n gümrük merkezini Kapu· 
)e nakletmittir. Buraaın 
t~ teşkilatı eskiıine nazaran 
~iılj tevzi ve takviye edıl· 
r, 

llöprtılerin inıaatı bittikten 
' teıkilit bir kaç misli da· 
~\tiye edilecektir. 

lüı k•Ruman tiearıt 
.. müzakerılıri 
-:karadan bildiriliyor: 

llaaııya ile yapılmakta olan 
•t lll\lzakerelerine devam e• 
'ltt•dir. 'l'ürk·l<umen ticaret 
. "'••ının müddeti ıona ermiş 

~·~ 1~' ay mllddetle uzatılmıştı. 
~ 'tler bu müddet bitmeden 

tditecek, uzun vadeli mal 
itıi esası berine yeni bir 

"'• i111zalınaeıktır. 

Tramvay malzemesi 
Almanya ve Romanı• 
tarafından verilecek 

Almanya ile yapılan ticaret an
laşmuiyle bu memleketten tram· 
uy ve elektrik malzemesi ıetir

tilecektir. Romanya.lan bandajla· 
rın &"etirtilmesi için de mukavele 
hazırlanmaktadır. Tünel kayışı da 
Basradan Batdada gelmiştir, bu· 
ıünlerde yola çıkarılacaktır. 

Tramvay ve elektrik idareııi bu 
malzeme relinciye kadar, müna
nakalatın alcsamamaıı için mev· 
cnt malzemeden ıeniş ölçüde is· 
tif ade etmiye çalışmaktadır. 

Arabalaruan baılun iameden 
baıkalarının binmiye çalışmasının 
tramvayların durak yerlerinde u· 
zun zaman kalmasına sebep olau· 
ğu ve bunuo da nakliyatı ırüçleş· 
tiıditi &"Özinüode tutulmuştur. 

Buodao ıonra arabadakiler tama· 
men inme.ten binmek istiyenler· 
den ceza alınacaktır. 

Diter taraftan lzmir belediye
sine ait ve Belçikaya 11marlanmış 
tramvayların 35 detil, yalnız 6 
tane oldutu ve bunların da tesi· 
satının tamamlanmamış oldufu 
ötrenilmiıtir. Bu itibarla bunlar· 
dan istifade mümkün olamıyacak· 
hr. 

lazı tüccarlar 
-AlmanJ•W• •hracat lllrllll 

kurulmaaını ıatedller 

Almanya ile ticaret yıpan ta· 
cirler. Ticaret oduına müracaat 
ederek bir (Almanyaya ihracat 
birliti) kurulmaaıaı ileri ıilrmüı· 

lerdir. 

RekompoH ve kok lıimürü 1953 

Çorum Orman Müd.; 
Meı• edunu 1938 • 

O. O. Yolları 
Sabıt v~ aenar telııraf makineleri ve te· 

ferruatı l'Jl 7 
Linetip JUi dizme makinesi 1917 
Çimento 1943 
Pijamalık !:'""at 1944 
Elbiae ve palto imalı 1944 

Ecune kateai 1945 
Karo moıayik llJ45 

Edirne Vilayeti 
Boş çnval 1954 • 

Erzincan Ask. SAK 
Sadeyaj'ı 1955 

Erzurum Aık. SAK 
Linyit kömürü 1954 

F.skişehir Ask. SAK 
Bina tamiri 1941 

Gelibolu Ask. SAK 
Kuru üziim ve patatH 1956 

Gü .. r4k ve inhisarlar Vele.: 
Yol luJıaı 1954 

Harbiyede Yedek. Subay Oku· 

luntla Ask. SAK 
Mercimek, pirinç, ıuıbut ve kuru üı.üm 

1955 
Sadeyatı 1956 

,. 

H. pefa Ask. Vf:teriner Okulu 

Möd .• 
Gübre 1956 • 

istanbula verilen benzin 

miktarı 

Gayri klfl görUIUror 

lıtanbul Belediyesi. alakadar 

Vekaletler tarafıodan İstanbula 
verilen ıündelik 

tarını ıayri ki.fi 
air. 

benzin mik

ıörmekte· 

(Almanyaya ihracat birli2i) no 
Almanya ile iı yapan bütün ta· 
cirlerio girmesi iatenmelctedir. 
Ticaret ve unayi odaıı idare he· 
yeti bu teklifi tetkik etmiş fa· 
kat kati bir karara varamamı4· 
tır. Ticaret odası idare heyeti, 
teklifi tekrar ele alacaktı,, 1 

Belediye ıehrin zaruri ihtiya· 
cı olan benzin miktarını kati 
olarak tesbit ettikten sonra bu 
miktar benzinin verilebilmesi 
için yeni bir müracaat yapacak· 
tır. Ancak bu miktar benzin 
verilebildikten ıonra tehirde za
ruri bulunan bazı otobüs ıer· 
viıleri yeniden itleyebilecekler· 
dir. 

lzmir Lvz. SAK 
Sıfır eti 19 Sli 
Sabun ve ze1tin .) atı 1!.:57 

Lüleburıaz Ask • .SAK 
Oduıı 1954 
Sadeyatı ve ııtır eli 195~ 

LJ<. ot 1955 

Malatya Bez ve İplik Fabrika· 
ları TAŞ 

Mahtelif erzak 1946 

Mimarsinan Ask. SAK 
Saman va lı:. ot 1956 

M. M. Vekaleti: 
Yatak ve yastık kılıfı eikliril. 1~57 
Baraka inş. 1$56 

Yün fanila J 957 

Elektrik teıisatı yapt. 1945 
Eter Hbuau 1951 
Dlkre yatı 1957 
Ü&eoıi 1957 

Merzifon Ask. SAK 

Moytabiye malumui 1952 

Sıvas Nafıa Müd. 
Kiramit 195.3 

Tokat Nafıa Müd.: 
Cua evleri inı. 194i 

Tophane Lvz. SAK 
Zeytioyafı ve sabun 1953 
Kok kömürü 1955 
Kışlık elbiselik kumaş l'l57 

Urfa Vilayeti: 
Hendek hafriJah ve blokaj işi 1YS3 

Fiyatların anormal 

sakilde artıaının 

önünı geçilecek 

Şehrimizdeki ticaret birlikleri 

mümessilleri dün bir toplantı yap· 

mışlardır. Bu toplantıda Ticaret 

Vekilinin son lstanbul seyahatin· 

de tüccarlarla yaptığı rörilşıae 

sırasında, tüccarların ihtikarın Ö· 

nüne ~eçmek üzere hükGmete 

yardım etmeleri hususundaki gö

rüşmelere temas edilmiş ve ilk •· 

larak fiatların anormal şekild' ar· 

hşının önüne geçmtk üzere alı

nacak tedbirler etrafın.la müzake· 
rel•r cereyan etmiştir. 

4 - ~ltsıltmeğe iştirak edecek taliplerin bu kabil tamiratı icraya 
ehliyetli olduklarına daır beledıye fen işlerinden alacakları vesika ile 
1941 yılında tıcarct odasını: k•yı.1& l..ıulundukları fÖ~terır vcsıkayı ek· 
sıltme esnasında encumene tevdı ctmclerı mecburıdır. 

5 - E.k~iltwe ıı iKıııciteşrin 941 cuma g-ünü saat 15 de belediye 
encümeııuıde yapılıca~ından, istoklılerın yukarıda yazılı teminat ve· 
sikaları ıle bırlıkte aynı ıun ve saatlo c:acuıa•ne müracaatları İlan 
oluour. 

lstanbul Sıhhi Mil esses ıtler Artırma ve Ekalltme 
Komisronundan: 

Bakırköy Eınrazı Akliye hastahaneaı mutfak bina11 ikmal inıaatı 
açık eksıitmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltmeye 3. l'J..941 çarşamba günü saat 15 de lstanbul Sıl.ı
ı hat ve içtımai Muavenet ıulidurlu2'ü bınasında kurulu komısyonda 

yapılacaktır. 

'J. - Muhammen fiat 4201 lıra 71 kur11ıtur. 

3 - Muvakkat teminat 316 liradır. 

4 - latekliler şartname proje keşıf hülisasile ltuna müteferri dlter 
evraır. her i'"UD komısyonda ııorulcbıhr. 

5 - İstekliler en az bir taabhutte 3500 liralık bu İJ• benzer İf 
yaptıtına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara iıtinadea lıtanbul 
viliyotine müracaallıı ekıiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 2üo 
evvel almış ehliyet ve 941 yılına :ut Tiı:aret Odau veıikaıile belli 
ıün ve 111atte koıniı.yena ıelıııaleri. 

K1rklareli Detterllarhğınllan 

608 lira 99 kuruı bedeli keşifli Kırklareli Defterdarlık binasınııı 
tamiratı ile 197 lira 80 kuru, bedeli k.eşiflı Üsküp oahıyesi bükömet 
kooatıoın tamiratı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi 20.l 1 .941 perşembe ıünü saat 14 de defterdarlık ciaireıin· 
de yapılacaktır. 

Bu baptaki şeraiti &"Örmek ve fazla izahat almak istiyenlerin va· 
• ridat dairesine müracaat eylemeleri ve taliplerin yüzde 715 lemioat 

mllkbuzlarile birlıkle yevmi m~zkılrda komisyooa müracaatları ilin 
eJunur. 

Elektrik, Havagaz1, Kalorifer (fesi sat ve Malz.) 

Onıveıalte A. E. P. Komisyonundan 

lkinci cerrabi kliniti ve Radyoloji ensti lüsil kaloriferinde yaplırı· 
lacak. 954.7:> lira keşifli tamirat 17·11-1941 paz .. rleıi ıünü aaat l5 te 
rektörlükte pazarlıkla ihale edilecektir. Keşif ve şartname Rektii>rlükte 
ıörülür. 

D.D. Yollar1 lş 'etme U. MUdUrlUjUnden 
Muhammen bedeli 3200 lira olan 4 bin adet kalopili kavanozu 

2.12.941 salı günü ıaat 15,30 da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Bu işe rirmek istiyenlerin 240 liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayin ettiti vt1ikalarla tekliflerini muhtevi zarHarını ayni ıın saat 



s.11. 2 MUNAKASA GAZETESi 
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Su gün ilan olunan Münakasa ve rY1üzayedeıer Listesi 

Claıl Şekli Mubam. bed, Teminat Müracaat yeri Giinü Saatı 

A) MUnakasalar 

lntaat, Tamirat, Nafıa l•lerl, Malzeme, Harita 

Heli inş. aç. eks. 
Bakırköy emrazı ak.liye hast. mutfak binası ikmal inş. • 
Kapı kule ıümrük binuı tamiri paz. 
Çatı tamiri > 

Taksim Liaeıi tamiri aç. elts. 

905 16 
4201 71 

600 -
1489 05 
2659 82 

ltlçlar, Kllnlk ve lspençlrart allt Haatehane Lvz. 
Antipirin: 750 it. paz. le, 20 -

Mensucat, Elblae, Kundura Çamef1r, •· •· 
Lacivert kumaş 350 m. ao. eks. 
E.lbiıe: 7 lak. 
Muhtelif miktarda kulJamlmıı ve köhne luşhk ve 

yazlık caket, pantalon, şapka ve tozluldarıo 

tamir edilerek kabili istifade bir bale kenma
ııı işi 

Kundura tamiri 30090 çift (temd) 

Kereste, Tahta ve saire 
Kadron 34.5 m3,-tahta 9.5 m3 

tiakllrat, &o,altma, YUkletme 

Kereste nakli: 5000 m3 
Nakil işi 

Kömilr nakli 350 t. 

paz. 
paz. 

• 

paz. 
lı:apalı z. 
paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine ~alları 
Çam odunu: 600 t. 

"· .. 
paz. 

Meşe kömürü: 12.5 t. 

MOteferrlk 

Soba Etibank, zümrreudeler ve Alanya ve buna paz. 
mumasil tiplerin 2, 3 No. lu: 100 ad. 

m. 7 -
182 -

10000 -

5250 -

21000 -
766 -

59 63 Trabzon Belediyesi 
316 - lst. Sıhhi Müesaeseler SAK 
45 - Edirne Gümrük Müd. 

223 36 M. M. Vekaleti SAK 
200 - lıt. Nafıa Müd. 

225f) - M. M. Vekaleti SAK 

184 - Adana erkek Öfıetınen okulu Müd. 
27 30 Samsun Valiliği 

1500 - Harbiyede Yedek Sub11y Okuhında 
Ask. SAK 

> 

225 - Bakırköy Ask. SAK 

18500 - Çanak. Aık. SAK 
393 75 Halkalı Ask. SAK 

- - Topkapı Maltepesi Ask. SAK 

21-11-41 15 -
3-1 l-41 15 -

18-11-41 14 -
17-11-41 11 -

4-12-41 15 -

24-11-41 11 -

19·11-41 14 -
17-11-41 15 -
18-11-41 14 -

17-11-41 15 30 

15-11-41 10 -

19-11-41 15 -
1-11-41 15 -

18-11-41 14 -

3150 - Erzurum Aık. SAK her 2ün 
57 45 Gümrük Muhafaza Gen. Kom. SAK 17-11-41 11 -

• 

Balıkeıir Ask. SAK 17-11·41 15 30 

Dikme soba: 255 ad. 
Pamuk çorap iplifi: 12 t. 
Kar gözlütü: 800 ad. 

> k. 1 74 50 
lzmir Lvz. SAK 
Tophane Lvz. SAK 

ıs-11-41 ıs -
21-11-41 15 -
20-11-41 ıs -
21-11-41 15 30 
20-11-41 14 30 
18-11-41 15 -
17-11-41 14 30 

Ôküz nalı: 6000 riyim (mütebbaid nam ve be1abına) 
Avcı borusu: 500 ad. 
Soba borun. 
Siyah pafa boyası: 745 k. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, •·•· 

K. ot: 600 t. 
Salça: 3 t. 
Patateı; 20 t. 
Domates aalçHı: 1.5 t. 
K. ot: 
Saman: ~O t. 
Libana 11.9 t. 
Prasa: 11.9 t. 
Sadeyatı: 6 t. 
K. llzüm: 10 t.- K. incir: 10 t. 
Sıtır eti: 90 t. 
K. ot: 270 t. 
K. ilzüm: 4 t. 
Pirinç: 10 t. 
K. aotan; 30 t. 
Prua 
lıpanak 
Lahana 
Yumurta: 2500 ad. 
SadeyaR-1: 25 t. 
Sıtır eti: 200 t. 
Saman: 800 t. 
K. et: 1200 t. 
Sadeyatı: 56 :. 
Sıtır eti: 600 t. 
Sadeyat: 16 t. 

• 24 t. 
> 27 t. 

PiriDç: 60 t 

> 
.. 
• 
• 
> 

paz. , 
> , 
• 

• 
> 

> 

• 
> 

> 

kapalı z. 
> 

> 

• 
aç. eks. 
paz. 
aç. ekı. 

paz. 
kapalı z. 

• 
paz. 
• 
• , 

beh. O 90 
beb. 15 -

1650 -

2SOO -

40500 -

2400 -
1470 -
2940 -
1560 -

75 -
38392 -
52720 -
26360 -
67200 -

144000 -

45225 -
k. o 45 

• 
405 -- > 
562 50 " 

Topkapı Maltepesi Aık. SAK 
Deniır: Lvz. SAK Kasımpaıa 

Lüleburıaz Ask. SAK 
248 -- Çanakkale Aılc. SAK 

Alemdar Aık. SAK 
lst. Hahcıotlu Asit. SAK 

> 

• 
144 - Bakırköy Ask. SAK 
144 - > 

828 -- > 

Gelibolu Ask. SAK 
3037 50 lzmir Lvz. SAK 

Ank. Lvz. SAK 

360 -
111 -
221 -
117 -
6-

2880 -
2886 -
1992 -
4610 -

• 
• 

Samsun Ask. SAK , 
• 
" , 

İslahiye Ask. SAK 

" 
" 
> 

Bakırköy Ask. SAK 
10800 - Erzurum Aık. SAK 

Topkapı Mallepesi Ask. SAK 
• 

İzmir Lvz. SAK 
Harbiyede Yedek .Subay Okulunda 

Aık. SAK 

20-11-41 16 -
18-11-41 15 -
17-11-41 15 --
20-11-41 15 -
20-11-41 15 -
20-11-41 ıs -
15·11-41 10 -
15-11-41 10 -
15-11-41 10 -
17-11-41 11 -
17-11-41 
17-11-41 14 -
17-11·41 15 -
17-11-41 B 30 
24-11·4 t 15 -
21-11-41 15 30 
21-11-41 15 30 
21-11-41 l~ 30 
21-11-41 15 30 
18-11-41 14 -
18-11-41 16 -
17-11-41 14 -
17-11-41 16 -
1-12-41 14 -
5-12-41 16 -

19-11-41 14 -
19-11-41 14 -
26-11-41 15 -
19-11-41 14 -

Saman: 600 t. 
Kuru ot: 800 t. 
Pirina yat: 100 t. 

• le. o 04 50 • ,. 19-11-41 11 -

• • • 1-12-41 15 -
kapalı z. 45600 - 3375 - lll.D. Y.Ank. ve H.paşa Sevk Şefliti 1-12-41 15 -

(B MUzeyedaler 
Ev ankazları 
• • 

paz. 
• 

351 -
330 -

26 33 lst. Belediyesi 
24 75 • 

19-11-41 
19-11-41 
28·11·41 

14 -
14 -
15 -
14 -
14 -

Köhne fotin 
Ev ankazı 

> 

aç. art. 1630 -
1377 -

23 - Aıkeri Tıbbiye Okulu 
122 25 lst. Belediyesi 
103 28 • 

2-12-41 
2-12-41 

14,30 a kadar komiayon reiılirine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler komiıyoadın paraıı:ı olarak dafıtılma:C· 

tadır. 

M. M. Veklletl Sat.nalına Komlayonu"dan : 

4025 lira keşif bedeli eizel pompa rrubu pazarlıkta ıahn alınacak

tır. lbaleıi 2l.ll.942 cumartui günü ıaat 11 de Ankarada M. M. V. 

Saboalma komiıyonunda yapılacaktır. Taliplerin 603 lira 75 ku. kat'i 

lemiaatlarilo belli vakitte komiırona ıelmeleri. 

Mensucat .. flbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

latanbul Lv. Amlrlill Satlnalma Komisronundan 

Beher metresine 335 kuruş tahmin edilen 5 bin metre kahve rengi 
kışlık elbiıelik kumaı alınacaktır. 

Pazarlıkla ek!ıiltmeıi 17.11.941 pazartesi günü saat 15,SO da Top· 
hanede Lv. imirlifi satınalma komisyonunda yapılacaktır. Kati temi· 
nah 2~12 lira 50 kuruştur. 

Taliplerin belli vakitte komiıyona relmeltri. 

Tahmin B. 
L. K. 

İstanbul Belediyesinden: 
Teminat 
L. K. 

· · in it~" 
351 00 26 33 Beyoğlunda Emekyemcz mahallesın "ki ıf 

der sokağında 4-6-10 nümarah 
1 

an kazı. k~ 
330 00 24 75 Fatihte Kırkçeşme mahallesin in l{ır 

k•''" sokağında 57-59 nümaralı ev an 
1 

jkl 

Tahmin bedelleri ile teminat miktarları yukarıda yıJ.1' 
parça aakaz satılmak üzere ayrı ayrı pazarlığa konuhnut~ııt'~iııİ' 

Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü k•.• i fi 
förülebilir. ihale 19.11.941 çarşamba günü saat 14 de 0•1111 

cümende yapılacaktır. ,._.r 
Taliplerin ille teminat makbuz veya mektuplarile ihale gilni1 

yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar Umun MUdUrlUğU Meri''' 
S•tmalma Komisyonundan : 

1
, 

Erkek odacılar için 12 çift fotin ve icadın odacılar için d~ı 
alcak ökçeli iskarpin satın alınacaktır. Taliplerin H<.11.941 

9 
01 

saat 14 de Askeri Fabrikalar Merkez Salın Almn Koınis)'0011 

racaatları. 

Kereste, Tahta ve saire 

Askeri fabr kalar Umum MUdUrıuau Merll•' 
Sat.nalma Komisyonundan: 

On iki kalem ve cem'an 4000 metre mikabı çafll 

veya köknar kereste alınacak 
Hey'eti umumiyesi verilmediği takdirde 

parça parça da ihale edilebilir. 1ıe 
Tahmin edilen bedeli 272.000 lira olan yukarıda yazılı k~e ol' 

keri fabrikalar Umum Müdürlüğ'ü merkez salmalına koııı•9~r 
19.11.941 çar4anba günü saat 14 de p.szarlıkla ihale edeccıkt•' 
name 13 lira 60 kuru,tur. Kat'i teminat 29260 liradır . 

• b' 
* * * 2250 adet 2.ıXI. ~SX0.012 metre eb:ıdında karaağaç ve1 ç ff 

kontrplak 1250 adet 2.lXl. 25X0.008 metre ebadında lcarı~i:ı,.ı 
beyaz 12 ve 8 mm. kalınlıklarında verilmediği tnktirde 1 e 
misli olarak 6 veya 4 mm. kalınlıklarında olabilir. I-' 

Tahmin edilen bedeli 21.000 lira olan yukarda yazılı kat•:ej 
ya beyaz kontrplak aakeri fabrikalar umum müdürlüğü rner 
alma komisyonunca 19.11.941 çarşamba günü saat 14 30 da .p•Jıl 
ihale edilecektir. Şartname parasızdır. Kat'i teminat 3150 1ır• 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda A•kerf 
l\omısronundan; 

Kapalı zarf usuiile 13550 metre nıikap kereste müoakat•1~ ddt 
muştur. Kerestenin evsaf ve eb'adı komisyonda ırörülebılır· \~ 
kat teminatı 5300 liradır. ~ 

lbalesı l l incikinun 941 pazartesi günü ıaat 11 de yıP~ 
Taliplarin ihale saatinden bir sut evvel teklif mektuplarile 

de Yedek Subay Okulunda komisyona müracaatları. 

- ==r-
Mahrukat, Benıın, ~aı<Htcl /'1Jld(ı 

Maraş Askeri Satnalma Komisronund•" :e~ 
Kapalı zarfla 5b4 bin kilo oaun satın alınacaktır. Muh•111

: 

deli 8~ôU lıra muvakkat teminatı 03.:> lira ihalesi 16.ıı.941 ç 
günü uat l:> dir. ı '1 

isteklilerin tek.lif mektuplarını belli gün ve saatten bir ,., 
Ko. na vermeleri. ~· 

1 ıar'" Şartlar Ankara, stanbul Lv. imirliklerı Sa. Al. Ko. 
zaman görühir. 

" . 
Bahkealr Askeri Satanalma Koml•ronun~~ 

1 - lıeber kilosuna l kuruş 80 santim fıat tahmin edı)ell 
odun açık eksiltme usulilc ıhaleye çıurılmıştır. ·r 

2 - Eksiltmesi 28.11.941 cuma günü aaat 15 de Balık011 

Satıualma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminatı 24j liradır. 11 
4 - t.vsaf ve şartlarını görmek isteyenler her2ün koıııis1° 

görebilirler. ... 
5 - Taliplerin muvakkat teminatlarile birlikte elcıiltıı>' 

komisyonumuzda hazır bulunmaları. 

.. . 
Bolarlr Askeri Satın Alma Komlsyonu~cl'~il' 

Tahminen beher kilosu 2 kuruş 25 santimden 720 bın ,_J 
odunu pazarlıkla satın alıaacaktır. ibalf' 

Muhammen bedeli 16.200 lira, kati teminat 2430 lir• •'"'" . c 
2 inci teşrin 941 pazartesi günü szat 15,30 da BolaY1' 

Po. 700 Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. ı,t•• 
İsteklilerin mezkur gün ve saate kadar Ko. na mörac••t 

Topkapı Maltepe Askeri Satm Alma konll•t
0 ,~ 

1 - lhalesi 10.11.91 pazartesi günü saat 9 da yaP1::~ 
4.500.000 kilo oduna taliplerin verdiği fiat komiayonca yil 9'1 
müştür. Mezkur oduoı:ın ikinci defa pa:ı.arlık.la ihalesi 21.1

1
· J. 

günü saat 9 a bırakılmıştır. d• 1' 1 
2 - isteklilerin teminatlarile mezkur saatte İstanbul .._ r,e" 

Maltepesindeki 350 askeri posta satınalma komisyonun• 11111 

c•~ 
•*• İhalesi 10.11.941 pazartesi günü aaat 9 da ya~•~:.~ 

2.400.000 kilo oduna taliplerin verdiği fiat komisyonca 'fÜ '~ 



liir. Mezka" odunun ildrci defa pazarlıkla ihalesi 21.11.941 cuma 

1 ••at 9 a bırakılmıştır. 
~ ~teklilerin tcminatlarile mezkar saatte lstanbulda Tophpı Mal· 

'•ndeki 350 askeri postıı sahnalma komisyonuna müraent lan. 

•'!~•lesi 10. 11 .941 pazartesi günü saat 9 da yapılacak ola 2l2'ı000 
todunu taliplerin verdiği fiat komisyona yüksek görülmüş ür. 

9 Or odunun ikinci defa pazarlıkla ihalesi 21.11.941 salı günü :ıc1· 

1 
1 bırakılmıv. 

•leklilerin teminatlarile mezkOr saatte Topkapı Maltepesindekı 
-.kerj posta satınalma komisyonuna müracaat etmeleri. 

ı 0•vıet Demir Yolları işletme U. l .ıresinden 
lletnıeaıiz ihtiyacı için kapalı zarfla 560 ton k u gürgen odunu 
~llınacaktır. 

İltaıe 1.12.941 pazartesi 2'Ünü saat 11 de H. pr l ci işletme 
~fonunda yapılacaktır. 
~ Qhıınmen ton bedeli 1740 kuruştur. 
lekliierin 730 lira 80 kuruşluk muva1'kat teminatla birlikte zarf

! 
1 •ıat 10 a kadar komisyona vermiş olmaları liizımdır. Faz.la taf
~c .Şartnııme ıılınııl< i'5tiyeıılerın işletmeye mürııl!aatlıırı. 

K. Gelibolu 310 Satlnalma Komisyonundan : 
, Palı zarfla 5700 ton odun eksiltmeye konacaktır. Muhammen 

Ş 1 114 bio liradır. 
:'tnaaıesi Celi bolu 310 Sa. Al. Ko. da Çanakkalede Sa. Al. 

~ 1 Ve Ankara, htanbul Sa. Al. Ko. larında ve Balıkesir Sa. Al. 
'ı dt gorülür. 
~lesi 27.11.941 perşembe günü saat 16 da 310 Sa. Al. Ko. da 
t.f taktır. 

ll\lakkat teminat 6950 liradır. İsteklilerin belli gün ve snatten 1 
t..,v .. ı teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

Çorum Aakeri Satmalma Komisyonundan: 
1·~00.ooo odun kapl\h zarf usuliyle satın alınacaktır. Muhammen 
lı 28ll~ lira, ilk teminatı 2109 lira. ihalesi 26.11.941 çarşımba 
~ •aat 10 da Çorum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lateklileri belli 
Vt ssatten bir saar evci teklif mektuplarını Ko. na vermelerin. 

~eferrik 
Ankara Valillfiinden: 

d~-fıa müdürlüğü için mübayaa edilecek kırk adet mahruti mü· 
~t çadırın ihalesi 6.11.941 tarihinde yapılmak üzere iUio edil
l&e de talip zuhur etmediğiod~n bu tarihten itibaren le gün 
dtlle uzatılarak 17 .11.941 pazartesi günü saat 15 te ihalesi 

~"-ak üzere yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 
• 11hanımen bedeli 2800 lira 40 kuruş ve muvakkat tcwinah 
' ı· ~ •ra 06 kuruştur. 

teklilerin muvakkat teminat mektup veya makbuzlariyle ti
tt odası vesikalarını hamilen yukarıda adı ieçen gün ve saatle 

illi encümen reisliğine müracaatları. 
b~llna ait keşif ve şnrtnaweyi her a-ün nafıa müdürlüğünde gö-
1'•ctkleri. · 

i,tanbul Lv. Amirliği Satnalma Komlsyonund .. n : 

'Qahariydeki ambarda teraküm e.tmiş ~!ao _ 3:0 kilo kshne . alüaıin
'\ llıatradan 437 .500 adet erkeklı dışılı kuçuk çadır kapsiıla yap· 
~ Clllı.tır. 
~ •ı.rtılda eksiltmesi 19.11.941 çarşamkıı günü saat 15 de Top
~~ Lv. amirli2'i satınalma komisyonunda yapılacaktır. Matralnr 
~ 1Yede ambarda ve kapsül nümuııeleri komisyonda görülür. ls-

ı)~İn teminatlariyle belli vakitte komisyona gelmeleri. 

' '.P•ıııcalhda uki Harbiye okulu binasında bulunan bulaşık yıkam:ı 
111elerinden bıri sökülerek Ankarada yedelt subay okulu binasında 

~t bir halde yerleştirilecektir. 
~'~lıkla eksihmsei 21.11.941 cuma gunü saat 14,30 da Tophanede 
'iıtıirliği utınalma komisyonunda yapılacaktır. 

~-~lllışık yıkama makinesi mezkur binada bu işe ait şatoamede 
1'Yo d - -ı-l n a iOru ur. 
' 1eklilerin teminatlarile bırlikte komisyona gelmeleri. 

\ -
~let Demiryollaı ı işletme Umum MUdUrlUöUnden: 

~ t.!Qhaaımen bedel ve muvakkat teminat ve miktarları aşağıda ya
\~ liste muhteviyatı malzeme 5.1.942 pazartesi günü saat 15.30 
"ı •!ibaren sıra ile ve kapalı zarf usulile Anke.rada idare binasında 

ııı 
& •lınacaktır. 

\ 111 il işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat te-
1~ lcanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün .saat 

ı kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

\q:'tlnameler 200 kuruşa idarenin Ankara ve Haydapaşa veznelc-

1ahlmaktadır. 

~ı, 
~. Malzemenin ismi 

l 
~ Lokomotif metali 

Kalay 

Miktarı 

lü0,000 kg. 
25,000 ,. 

Muh<ımmen 

bedel 

lira 
450,000 
120,000 

Muvakkat 
teminat 

lira 
21,::>00 
72.500 

ltahkeslr Askerl Satmalma Komisyonundan : 
tr 

' 1 Bank, Zümrezadeler ve Alanya ve buna mümasil tiplerin 2,3 
ltllıırından 100 adet ıoba alınacaktır. 

MONAKASA GAZETESı 

Pazarlığı 17.11.941 pazı! s· ... nu .. 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

:~,'3 ".ı'' iralceri 

Evsaf ve şartlarını görmek istiyennlerin 
ayyen saatte komisyonumuz ı muracaatlnrı. 

her gün ve tııliplnin mu-

M. M. Yek leti Satmalma Komi yonundan: 
Nümunesine göre pazıırhkla 300 ç.f üzeğı talın alınacııktır. Nü· 

ınunesi her gün öğleden sonra komısyonda götülebilir. Bir çiftine 
tahmin olunan fıyat 185 kuruş olup teminatı 83 !ıra 25 kuruştur. lha· 
lesi 17.11,941 pazartesi saat 16 da yapılacaktır. Talip olanların ko· 
misyona müracaat la rı. 

*** Behrr tanesine tahmin edilen fıyatı onbir lira yedi kuruş o· 
lan 154 tane araba yayı J.9 lıdncite.şrin 641 CJmartesi günü saat 11 
de Ankara-da M. M. V. s tın alma Ko. da açık eksiltme suretiyle 
ihale edileceğinden isteklilerin 11.7 lirn 88 kuruşluk ilk teminatlarile 
birlikte eksiltme glln ve sııatında meLkur Ke. na bulunınalıırı. Nümu· 
ne ve şartnamesı her glln Ko. da görülür. 

"* * Beher çiftine tahmin edilen fiyali 180 kuruş olan ml"vcut 
nümune ve şartnamesine uygun 500 çift sedye kolu 17 ikinciteş· 
rin 941 pazartesi günü saat 11 Ankara'da M. M. V. 5atın alma Ko. 
da pazarlıkla ihale edileceğinden istek !ilerin 135 liralık kati teminat· 
lariyle birlikte pazıırlık gün ve saatinde mezkur Koı da bulunmalan. 
Şartname ve nümuneııi Ko. da görülürr 

Ankara Yapı Usta Okulu UdUrlUğUnden: 
Parti No. Mıılzemenin Alınacak Muh. Tutarı lık T. M. 

nevı M. Bedel lira 
ı Tuğla ıoo.ooo ad. 30 6000 450 lira 
'J. Kereste 100 MJ 68 6800 510 lira 

Yukarıda yazılı ıki kalem malzeme kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Ayrı ayrı ihale edileceklerdir. Bırinci partinin eksiltmesi 
28·11-41 cuaıa günü saat 15 te, İkinci partinın ek&iltmrsi aym gün 
saat 15,30 da Ankara' da Mektepler Muhasebeciliğinde toplanacak ko· 
misyon tarafından yapılacaktır. 

isteklilerin eksiltme sııatind~n bir saat evvel zarflarını komisyona 
vermiş olmaları liizımdır. 

lstekliler alınacak bu iki kalem nıalzemeye ait şartaaıneyi ~her gün 
okul idaresıne baş vurarak görebilırlcr. 

Askeri Fabrikalar Umum MildürıUğU Merkez 

1 

Sallnalma Komisyonundan : 
Tahmin edılen bedeli 43340 lira olan yukarıda yazılı 6 kalem 

Grafit posta ve pota dipliği askeri fabrikalar umum müdiirlüğii mer· 
kez satınalnıa komisyonunca 24.11.941 pııznrtcsı günü snat 1 ı.30 da 
pazarlıkla ihale edıleccktir. 

Şartname 2 lira 17 kuruştur. Kati temınat 6.)01 1.radır. 

Erzak, Zahire, ·Et, Sebze v. s. 

Erzurum A kori Satınalma Komisyonundan. 
200.C.00 kilo sıfır eti kapah znrf usuliyle münakasaya kon

muştar. Münakasa 28.11.941 cuma giınü sant 16 dıı Erzurum Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. Muhammen bedeli <18.009 lir muvakkat 

teminat 3tı00 liradır. Şartnamesi her guıı Ko. da görülür. istekli· 

lerin belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuylarıoı Ko. 
na vermeleri. 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda Askert Saltnalm 

Komisyonundan ! 

6-11-941 de ihaleıi ilan edilen 3.) ton nohuda talip çıkmadığın· 
dan aynı mıktar nohut pazarlıkla lekr r münakasaya konmuştu . Ev
saf ve hususi şartlar komisyonda görülebilir.Beher kilosunun muhnm· 
men bedt:li 22 kuruştur. Jhalesi 17.2nciteşrin.941 pazartesı günü saat 
10 dıı yapılacaktır. Taliplerin teminatlarile Harbıyede Yedek Subay 
Okuluoda komisyona mürncaatlıırı. 

İstanbul Komutanhğı Satmalma Komisyonund n: 
Beş ton koyun eti 21,11.941 cuıra günü saat 15 de pnzarlıkla 

satın alınacaktır. Şartnamesi her güo komisyonda görülebilir. lstekli· 
lerin belli gün ve saatte Fındıklıda satınalma komisyonuDa gelmele-
rı. 

lstanbul Beledlyeslnden : 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu, Zührevi hastalıklıır hnstnhanelerile 
Zeynepkanıil doğum evinin yıllık ihtiyacı için alınanncak pirinç, pa· 
tates, soğan, bulgur, kuru bezelye, ve borülce kapalı zarf usulile ek
siltmeye konulmuş•ur. Mecmuunuıı tahmin bedeli 1J694 lira 30 kuruş 
ve ilk teminatı 1027 lira 7 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat 
Müdüriüğü kaleminde görülebılir. ihale 28.11.941 cumn günü saat 15 
de Daimi Eocümende yapılacaktır. Taliplerin İlk teminat makbuz veya 
mektupları, 941 yılına ait ticaret odası vesikalnrı ve kanunen ibrazı 
liizımgelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanımun tarıfotı çevresinde 
hazırlayacakları tekHf mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi 
Encümene vermeleri lazımdır. 

Maraş Askeri Satln Alma Komi yonundan : 

1 

Kaplı zarfın ıo bin killo sabun satın alınacnkbr. Muhammen bede
li l t. bin lira muvakkat teminat 900 liradır. 

Kapalı zarfla ihalesi 26.11.941 çarşamba günü saat 16 dadır. is
teklilerin teklif mektuplarını .belli gün ve saatten bir saat evvel Ko. 
na vermeleri. 

Şerait ve evsaf her gün Anknra, lstanbul Lv. amirlikleri Sa. Al. 

Ko. larile Adana, Antep ve Maraş satınalmn komisyonlarında görü· 
lür. 

15 ikinci ~•ırln 1941 

Selimiye 61 inci Tümen Komctanlıgından ; 
1 - Komisyo da m vcut evsaf ve şartnamesi dahilinde 1000 ton 

tel balyalı kuru ot Selimiyede Harem veya Kavak iskelelerine teslim 
ş1rtıle pazarlıkla satın alınacaktır. Teminatı 8250 lira olup pazarlığı 
2·t l 1 941 Pazartesi gunü saat 11 de Selimiyede Komisyonda yapıla
caktır. 

lzm•r Lv. Amirliği S tınalma Komisyonundan : 
Uç kal .. mde dörder birden cemun 12000 kilo zeytin yağı, pazar• 

lıkla aı ın alınacaktrr. 

ihalesi 17.11.941 pazartesi saat 15 de lzmirde kışlada levazım a
mirliği satı rfı-ı. kon' yonunda yapılacaktır. 

Taliplerin aynı günde kat'i teminatlariyle komisyona müracaatları~ 

Yüks k MUhend:s Mektebi Satmalma 

Komi yonuudan : 
... 

Mcktebimize açık eksiltme usuliyle 20 bin kilo et alıoacaktlr. Be
her kilosunun muhammen bedeli 6) kuruş ve ilk teminatı 975 liradır. 
Eksıltme 1.12.941 saat 10.30 yapılacaktır. Fazla malumat için müdü
riyete müracaat. 

Silifke Jandarma Er Okul Taburu Komutanhğından : 
Silifke jandarma er okulunun giinde azami 120C\ adet 900 gramlık 

tayin ekmeğinin altı aylık pişirme işi 15 glln müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

İhalesi 1.12.'.141 pazartesı günü snat 15 de yapılacaktır. 
Ekmeğin yalnız unu okuldan verilecektir. 
Muvakkat teminat bedeli 36i lira 55 kuruştur. 

Taliplerin gunünde Sılifkede okul binasındaki komisyona kanuni 
belgele rile müracaatları. 

(DEVAMI D0RD0NC0 SAYFADA) 

:z 

Selimiye 61 inci Tümen Komutanlığından : 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve şartnamesi dahilinde /O~ ton 

tel balyalı saman Selimiye civarındaki iskelelerden göıüerilecek mıı.· 
halle teslim şnrtile ve pazarl kla satın aluınacaktır. Teminatı 4462 lira 
olup pazarlığı 24. 11. 941 Pazartesi günü saat 15 le Selimiyedc Komis
yonda yapılncnktır. 

Srfimiye 61 inci Tümen Komutanlığından: 
1 - K omisyondn mevcut evsaf ve şartnamesi dahilinde 300 ton 

kuru ot, l5U ton Saman ve 500 ton odun Anadolu yakasında Malte· 
pe Atış Mektt-bıne tesıım şartiıe ve ayrı ayrı pazarhkla satın alına· 
caktır. Otun t•mınnh 247!> lıra, samanın 1687 lira 50 kuruş ve odu
nun 1305 lırııdır. 

2 - Pazarlığ'ı 24.11.941 Pazartesi günü saat 11 te Selimi yede 
Komisyonda yapılacaktır. 

i sari • u lirlügünden: 

1 - Şartnamesi mucibince 50.000 k~. sigara paket kolıısı par.ar· 

lıkla satın <ıh nacaktır. 
2- Pazarlık 28.11 941 cumn günü saat 10 da Kabataşta Levazım 

Şübemizde müteşPkkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3- Şartname her gun bahsı geçen Şubeden bedelsiz alınabilir. 

(99v4) 2-4 

ıt: * * 
J.- Fıyat farkı müteahhide aıd olmak üzere oümunesi mycibiaco 

c20• adet l. S. F. 21 zincır pazarlıkla alınacaktır. 
il.- Pazarlık 25.X.941 salı günü saat 9,40 da Kabataşta Leva· 

zım Şubesind~ müteşekkıl Alım Komisyonuııdn yapılacakhr. 
ili.- Nümune her gün adı geçen Şübede görülebilir. (9911) 2-4 

* * * 
1. - Listeleri mücıbince • 68 kalem eczayi tıbbiye açık eksiltme 

ile satın alınacaktır. 
il. - Muhammen bedeli t2254.43• lira olup muvakkat teminatı 

c 169,08• liradır. 
m. - Eksiltme 25. XI. 941 salı günü saat 10 da Kabataşta Leva· 

zım Şubesinde muteşekkil Alım Komısyonunda yapılacaktır. 
4 - Liste her güo alakadar Şubede görülebilir. (9711) 4-4 

* • • 
1.- Teftiş Şub~si bina~ında bulunup 14.X.941 tarihinde satışa 

çıkarılınış olan 19 kalem hurda eşyanın 16 kalemi tekrar pazarlığa 

konmuştur. 

il. - Muhammen b:ıdeli 150 liradır. 
ili.- Pazarlığ1 21.Xl.941 Cuma günü saııt 9.30 da Kabataşta Le· 

vaz1m Şubesinde, muteşekkil Satış Komisyonunda yapılacaktır. 
iV.- Bu 16 blem eşya Sirkecide teftiş Şubesinde, listesi de 

Kabataş Levazım Şubesiode her gün görülebilir. (9864) 3-3 

Seli niye 61 inci Tümen Komutanlığından : 
1 - Komisyonda mevcut evsaf ve şıırtnamesi dahilinde 60 ton 

lahana 60 ton prasa Selimiyede anbarn teslim şartile pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Lahanacın teminatı 630 lira ve prasanın 700 liradır. 

3 - Pazarlığı 15.11.941 Cumartesi i'ilnü saat 11 de Selimiyede 

Komisyonda yapılacaktır. 



sootME ANNEE No. 1'5S 

~~---------------
ABONNEMENT 

Ville et ProYlac• 
3 mola Ptn. 4SO 
6 • • 850 

12 • • 1soo 
Etraarer : 12 mois Ptra. 2700 

Le No. Ptrs 6 

SAM!.1)1 

QUOTIDIEN OE& AOJUDICATIONS -----------
ADMINISTRATION 

Galata, Eski Gümrük Cad. 

MUNAKASA GAZE No. 52 

Po111' la Pııbllolt6 ı' adre11er 

l l' Admialıtration 
Journal Professlonnal das Fournisseurs at das Entrapreneur ··e llftat Botte Poatale No. 1261 

-~-------------

Tableau Synoptiqua das Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 

Oblet' ,de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adiudicat. 
Prb: 

estimatif 
Caution. 
provisoire 

Lieux d'adiudication et du 
Cahier de!! Charges Jours Heures 

Adjudications au Rabais 

Con•truction•-Reparatlon· Trav. Publlca·Materlel de Conatructlon·Cartographle 
Constr. W. C. Publique 795 ı6 59 65 Municip. Trabzon 

• 4201 71 316 - Com. Ach. Dir. Hygiene et Assist Achh. conıtr. a l'hôpital dcs alienes Bakırköy 
Soc. CaQ'alotlu 

Rep. bitiase douane i kapı kule Gre a ıre 600 - 45 - Dir. Douane Edirne 
R6par toit • 1489 05 225 36 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Repar lycee Taxim Pablique 2659 82 200 - Dir. Trav. Pub. lst. 

Proclult• Chlmlquea et Pharmaceutlquea·lnatrumenta Sanltalrea-Fournlture pour Hopltaux 

Antipirinc: 750 k. Gre a gre le k 20 - ' 2250 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

Habl ılement • Chauaaurea · Tlaaua - Cuir• 
Etoffe bleue: 350 m. Publique le m 7 -
Gostumos: 7 comp. Gre a i'IO 182 -
Reparationı chau1Sure: 30000 pairea (ai) Gre a ırre 

l<epar. pr ctre mis ea etat utilisable de diff. i•que· 
ttes et pantalons d'ete et d'hiver, cbapeaux 
et ıuetres usag~s et camelotes 

> 

Bola de Constr uctlon. Plan ehe., Charpente 
Bois cadron: 34.5 m3-plancho: 9.5 m3 

Tıırısıcııt · Cheıaur.ent • D6chargement 

10000 -

184 - Dir. E.cole Normale Adana 
27 30 Vilayet Samsun 

C. A. Milit. a l'E.cole dts Officiers 
de Rcservo a Harbiye 

1500 -

225 - Com. Ach. Milit. Bakırköy 

21-11·4ı 

3· 12-41 

18-11-41 
17-11-41 

4-12·41 

15 - ' 1:> -

14 _, 

11 _ ı 

15 -

24·11·41 11 -

19-11-41 
17-11-41 
17-11-41 

ıs-11-41 

14 -
15 -J 
15 30 ~ 

14 _, 

15·11·41 10 -

Tranıport bois de constr.: 5000 m3 
Transport chırbon: 350 t. 

Gre a ıre 18500 - Gom. Ach. Milit. Çanak. 19-11-41 15 -
Com.Aeh. Milit. Maltepe de Topkapı 18·11·41 14 -

Trav. transporh 

Combuatlble • Carburant • Hullea 
Bois: 600 t. 
Charbon de boiı: 12.5 t. 

Dlvera 
Pocle: 100 p. 
Poele ea fonte: 255 p. 
Peirıture noire: 745 k. 
Fil en coton pr. chauuettes: 12 t. 
Lunettes pr. oeigc: 800 p. 
Fer pr. boeuf: 6000 eomplets (Au nom et pr. cnrn· 

pte du fournisseur) 
Tuyau de chassf'ıı~: j{,o p. 

Poel!!, ~~)'aux ete. 

Pr ov 1 • 1 on • 
Provisionı 

Leıumes 
Choux: 39 t. 

Poirreaux: 54.6 t. 
Foia: 600 t. 
Sauoe: 3 t. 
Pomme do terre: 20 t. 
Sauoe: 1.~ t. 
Foio: 
Paille: 50 t. 
Foin: 270 t. 
Raisinı ıec: 4 t. 
Ria: 10 t. 
Bıurre: 25 t. 
Viande de boeuf 200 t. 
Paille: 8CO t. 
Foin: ı200 t. 
Oirnonı: 30 t. 
Poirreau 
Epioards 
Chouıı: 
Ocuf: 2500 p. 
Raisine secs: 10 t.-fiıues: 
Viande de boeuf: 90 t. 
Sauco de tomatoı: 11 l. 
Viaode: 20 t. 
Viande de mouton: 5 t. 
Broyage ble: 2000 t. 
Riz: 60 t. 

Paille: 600 t. 
Foin; 800 t. 
Huile pirina: 100 t. 

Beurre: 27 t. 

10 t. 

> 

Pli cach. 5250 -

Gre a rre 21000 -
> 766 -

> 

Gre a rre 
Ore a rre le lı:. 1 74 50 

.. ıa p. O 90 

> la p. 15 -
> 

Publiquo 
> 

Pli cach. 

,. 
~rt a rre 

> 

• 
> 
> 

• 
Gre a ıre 

• 
> 

" 

> 

> 
Gre i gre 
Pli cach. 

" 
Gre a ıre 

> 

Gre a ıre 
Publique 

Gre a gre 

3226 75 
418 75 

2398 50 

4333 32 

1650 -

2500 -

38392 -
52720 -
26~60 -
67200 -

2400 -
1470 -
2940 -
1560 -

75 -

40500 -
5500 -

le k. O 65 

• 39000 -
Gre a rr e le k O 45 

> le k. O 04 50 
> 

> 45000 -

• .f 5225 -

Adjudications a la Surenchere 
:*'!-----~ Decombreı maison Gre a grt\ 

• > > 

Objetı 11melot11: l' lota • 

361 -
330 -
uo-

393 75 Com. Auh. Milit. Halkalı 1-12-41 l!> -

3150 - Oom. Acb. Milit. Erzurum 
51 45 C. A. Command. Gen.Surv.l;>ouan. lst. 17-11-41 11 -

Com. Ach. Milit. Balıkesir 
Com. Acb. lntend Milit. lımir 

- - C. A. latHd. Marit. Ka11apa1a 
C. A. lntend. Milit. Tophane 

105 - > 

17-11-41 
15-11-41 
17-11-41 
21-11-41 
20·11·41 
21-11-41 

15 30 
15 -
14 30 
15 -
15 -
15 30 

562 50 • 20-11-41 14 30 

Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 18-11-41 15 -

242 - Com. Perm. Municip. lıt. 
3ı 41 

248 -

2880 -
2886 -
1992 -
4610 -

360 -
111 -
221 -
117 -
6-

3037 50 

975 -

5850 -

" 
Com. Acb. Milit. au Kiosque de 

Raif Paşa a Y cşilköy 

C•m. Ach. Milit. Lüleburıraz 
,. Çanakkale 
> Alemdar 

Cem. Aob. Milit. Halıcıoflu 

• 
C. A. lntend. Milit. Ankara 

• 
> 

Com. Ach. Milit. lılahiye 
> 
,. 

• 
Com. Ach. Milit. Sım1Un 

> 

" 
> 
,. 

Com. Ach. Milit. Gelibolu 
Com. Ach. lotend. Mil. lzmir 
Com. Acb. lnt. Ankara 
Com. Acb. Ecole lngenieur 
C. A. Commaod. Mılit. lst. Fındıklı 
Com. Ach. Milit. E.rzurum 
C. A. Milit. a l'Ecole deı Officiers 

de Reservo i Harbiye 

• 
• 

3375 - Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. Bur. 
E.xped. H. pa,a 

- - Com. Ach. lntend. Mil. lzmir 

26 33 Com. Perm. Municip. lstanbul 
24 75 .. 

Com, Acb. Eooıı. MQHp. Kal;ıtıt 

19-11-41 14 -
19-11-41 14 -
19-11-41 14 -

19-11-41 
20-11-41 
18-11-41 
17-11·41 
20·11·4ı 

20·11·4ı 
20·11·4ı 

14-
16 -
15 -
ıs -
15 -
15 -
ıs -

14-
15 -
15 30 
14-
16 -
15 -
16 -
15 -

17-11·41 
17-11-41 
17-11-41 
18-11-41 
ı8-11-41 

17-U-4ı 

17-11-41 
24-11-41 
21-11-41 
21-11-41 
21-11-41 
21-11·41 
17-11-41 
17-11-41 
20-11·41 14 -

15 30 
15 30 
15 30 
15 30 

11 -

1-12-41 ıo :io 
21-U-4ı 15 -

1-12·41 15 -
19-11-41 14 -

19-11-41 11 -
19-11-41 10 -

1·12-41 15 -

26-11-41 15 -

19-11·41 14 -
19·11-41 14 -
21.11·41 9 30 

::::az& 

(0Ç0NC0 SA YF' ADAN DEVAM) 

""'' latanbul Levazım Amlrlili Satmalma Koml•Y0
" .-rlı~ 

Beher kilosuna 4,5 kuruş tahmin edılen 20 ton saıa•0 P' . 
satın alıaacakhr. ;ıııif ~ 

İhalesi 18.11.941 ıalı ıünü saat 15 de Tophanede l5t. Lf'· ı;.. 
liği satına ima komisyonunda yapılacaktır. ,ıitf" 

k·tte ~· Şartnamesi komisyonda rör\llür. Taliplerin !telli va ı 
na z-elmeleri. . ,. fen· 

1ııo 1 
·ı r.e * * * Beher kilosuna 40 kuruş tahmin edilen 23 bin k• 0 ~ 

lınacaktır. 1ıfi ın 
Pazarlıkla eksiltmesi 19.11.941 çarşamba rünü saat 14.SO d• B 

hanede Lv. amirliği aatıoalma komısyonunda yapılacaktır. 'falı,ı' ' 
lık teminatı 690 liradır. Şartnamesi komisyonda 2'öriiliir· 

- ~-r. 
rin belli vakitte komisyona gelmeleri. ~ 

A """ Ankara Levazım mlrllil Satınalma Koml•t0 94ı ~ ııır 
11 bin kilo domat~s salçası pazarlıkla eksiltmesi 20. tl• •l 

14 de Ankırada Lv. A . .Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 01oJi'' '<t.Q '1 

Muhammen bedeli 5500 liradır. Şartnamesi komisyond• g ııı•rae Y 
Teklif edilecek fiata nazaran kati teminatlariyle Ko. 

111 ~~ı~. 
atları. :"tııı. 

tel~ 
• • * Kapalı urf uıulile una verilmek şart ile 28 bin kılo .~ıır· 

yıfı '.ll:> bin kilo yufka ve '.l8 bin kilo yassı kadayıf yaptırıl•~.~ıt 
Tel kadayıfının 20, yufkanın ıs, yassı udayafıo 18 karı'' ,i.ıl' 

tosu için imaliye ücreti olup hepıınin muhammen ~cd•Iİ 1
4
• 

ve ilk teminatı ı 113 lir acır. 
lbnlesi l8. l l.!141 cuma rünü saat 15 dedir. 

ı<O• 11• 
Taliplerin teklif mektuplarını ihaleden l 1aat evvel 

meleri şarttır. 
Evaaf ve ıartnamesi komisyonda her i'Ün görülür. 

• • * Açık ekslltme il~ 12312 kilo paııcar ve 12312 kil• 
hnacaktır. jf ı 

Muhammen fiatları altııar kuruş olup ilk tominatı 110 tir• 

ruştur. 

lhalesi ı7.11.941 perşenbe günü saat 14 dodir. 
Şartnamesi ltomisyooda ıörüliir. 

D. D. Yollar1 işletme U. ltlar••ind•" : ı• .P 
Muhammea bcdeiı 2i.60Q lira olan 20 ton ay çıçoti 1:, •' 

teşrin 941 salı rüou saat ll de kapalı zarf usuhle Ankır• 
ainuında 1atın alınacalttır. 1 ile 

Bu işe girmek istiyenleria 2145 liralık muvakkat teıııiıı; e ~ 
nunun tayın etti2i ve:.ikaları ve tekliflerini ayui ılın saat l 
komisyon reisli2ine vermeleri li:ıımdır. 

. de0ı 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dair•S111 

darpaşada tesellü• ve sevk şeflifind~n da2ıtılacaktır. 

- ~ 
l•tanbul Komutanhijı Satm Alına Komlsto""" , 

Yapılan eksiltmesine istekli çıkmayan aıağıda miktarı ilo ıoıab~ 
bedeli ve teminatları yuılı iki kalem prasa 19.11.941 çarı•1111

0 
lti:ıalarınaa yazılı .saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. şırt; 
her gün komisyonda görülebilir. lsteldilerin belli 2'iin ve 
Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi 
Pr&1a 

> 

Miktarı Ml'!h. Bed. Kati Te. 
Kile» Lira Kuruı Lira K . 

~OQOO 5670 850 50 
32000 2176 32, 40 

,~,· 
•ııı 

llıt 

t:ıı, 

MÜ ZAYEDELE_V 

~ 
lll 

Bahkeslr Yellllllnden: ,ıı~ ~ 
Ootum ve çocuk bakımevi kalörifer tesiutındao artın 111 ,,.t j ~ı 

istekli çıkmadıQ'ıodan 18. ı 1.941 tarihine rastlıyao salı i'uoil :ıt'~ ~ 
ihalesi yapılmak üzere arthrmaaı 1 ay müddetle pazarhl'1 

ilin olunur. 

Kerklarell Vlllyetinden flJ 
Açık arttırmada bulunan nafıa dairesine ait tahınineıı 

4
/,i' 

miktarındaki hurda demirlere istekli çıkmadığıodan ıa.ıt.9 ıP' ~ 
tesadüf eden salı ırürıü aaat 16 da ihale edilmek üıere artU' ı 
deti uzatılmıştır. tl,t' 

1 

Talip olanların yevmi mczktrda daimi encümene .ırac•• ~ 
olunur. tP'~ ~ 

• • * Vilayet eski hizmet otomobiline ait 80 lira snub•"' fltı 
delli 4 adet müstamel dış lastik 25· ı 1.941 tarihine rasthY

111 

oil saat 15 de ihale edilmek üzere satıhta çıka!'ılm1ştır0 

Talip olanların daimi encümene müracaatları ilan oluııut· 

lmtiyaz Sahibi ve Yazı İfleri Direktörü: lSMAIL GJldf 
b•' 8&1ıldıtı verı "MG••k• .. llatbaaaı,. JıtJll 


