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iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eski Gümrük Caddesi, 

No. S2 Hususi Daire 

iLAN ŞAfffLAm 

ldıırchanemizde görüşelür 

Telefon: 49442 

Poıta kotosu No. 1261 

U m u m T ü c c ,. r arın v Müteahhitlerin m 
~ -iti 

slekf Organıdır 

Ekmek 
'lleselesi 
~ıiayanın hiç bir tarafındıa ekmek 

•ııada ltitim ıibi var yoksuzlutu 
t~ıı hiv bir •emlelı:et yoktur.Bütün 

''•ra sebep belediyembia bu işi 
kC ••ulı bir surette teılı:ilatlandır· 
~ıı olmaııdir. Bufıdayı ve unu 
'til ~an bir ınemlelc:ette tlcmefıİo bu· 
,ıı1ıc, muelui bir tulcılat ııo.cunıo· 

ba1ka bir şe' detildir. 

• * * 

r,lln: LUTFl ARiF KENBER 

YRET edilecek ~ey ... Börelc· 
Çi ve sımitçıler kııosu kırk.beş 
llrı un saE1yorJar. Yıne luy

'dılecek şey. Furunlarda ne 
1111 

O.e ekmek. var. Her fusat
bQlun fırınların öııilnde ltesif 
~tik kille.si ekmek için iti-1ip 

1YorJarl Un mu yolt? ekmek 
htıımemış? Buna verilen ce· 

tarab•tı de var. Şehre -;ok 
lık yolcular ıelmiş, bayram 

etraf tan bir akın o:muş ve 
lara az un verilmiş de ondan 
~ Yetişememiş... Derhal bu
~abahatıcı Toprak Ofıse at• 
"e ne olacllk tecrübesizlik, 
bilmemezlik deriz. Aradan 

ttr:ı bile geçmeden fırınlara 
fazla miktarda un verildi· 

"e ekmek buhranının önlen· 
i en salahiyettar aiızların 

11•lı ıle anlar ve pek ili de· 
r~k.at 3·4 gun ifCÇmedcn yİ· 
'~ek buhram.. Ekmek yok, 

ltrıo önünden ıeçilemez de· 
it kadar halk toplanmış .. .Bu 

11tir? 
~ i . h' . '-ü "k b. 'h Şın ma ıyctı " çu ır ı • 
il. nıeydana çıkmasa idi bir. 
b\l fırıncı daln·erası önünde 

'-ınuz bükülmüş ekm~k bek
t kalacaktık. 
ltıllcı dalaverası nedir bilir· 
•ı? Toprak Ofiıio detirmen• 

ll. ltırdırdıg-ı butdıy unlarının 
""Ilı 8-10 füa arasında bir fi

'1arak, bo unlardan ekmek 
ı'1•rak beher çuvalını bö
~· ıimitçilere, pastacı ve 
~ ur işi yapanlara 25-:10 
~ 1•ında aatmaktır ... 

111
di börekçilerde kiloısu 45 

4t Un bulabildiğimizin sebe· 
~laınış oldunuz dctilmı? 
~leyi tahlil edersek, bunu 
~· •ından ele almak lizımge· 
.~ri halkın en hayati bir ıı· 
1 
e oyniyan ve hem halltı 

ete devlet otoritesini hiçe 

.:~ halkı önlenemez zararla
ıt.n fırıncılar. ikincisi de 
1
Ye murakabe ve kontrolü· 

.~if oluşudur. liirincisi tam 
1 ile bir cürümdür ve bunu 

~:leri mutlak surette ~ezalan·· 
1 2erelı:tir. Eg-cr bu defa da 
~ llıaruz bırakıldığı bu halin 
bipleri cezasız kalırlar ise 

1 Selediyemizin otorileıi sar· 
t <>hır. Belediyemiz bu son 
1 dalaverası kartısmda bu 
~ itırnat etmemek icap ettiti

'it •nlamış olmalıdır. Çünkü 

1 karşı insafı elden bırakıp ta 
ı\. kendi menfaatlarıoı düşün
~tıo· 
't 1 Belediyemizde artık an· 
'-re~l1ıror. Buna karşı en ce.z
~ trı tat bık etmek lazım rehr. 
, 'elerden biri fırınları bele· 
'htkilatı ile iıletmektir. Bu 

'1 Yapılabilir? 

EKONOMiK HA3E RLER 

Kaput bezi ve yünlü 
kumaşlar 

SUmerbank, perakedencl
lere tle tevzlata başhyor 

Sümerbaok tArafından tevzi 
edilınelcte olan kaput bezlerile 
pamııltlu ve bas111aların tevzii hu
susunda yeni bir lcarar alınmıştir. 

Bundan böyle Sümerbank kc&
put bezi, paınultlu ve basmaları 
yalnız toptancı tüccarlara vermelt
le kalmayıp perakendecilere de 
tevzi edeceltlir. 

Yalnız ortada bir ihtikar olma· 
ması için perakendecilere tevzi 
edeceği kumaşların bir listesini 
Fiyat Murakabe Komisyonuna 
ıönderecek, Fiyat Murakabe Bü
rosu memurları da bu peralten· 
decileri daimi surette murakabe 
altında bulundurarak malların top· 
lanıp fazln fiyatla satılmaaıııın 
önüne geçeceklerdir. 

Tevz.iuta buıünlerde ba~lana• 
caktır. 

Yağ ve peynir fiyatlarına 

zam istendi 
Bakkallar dün komisyona mü

racaat eder~k bir kısım ıuııllarırı 
istihsal yerlerinde fiyatların arl
hiından bahisle fiyatlaı a bir mik
tar zam yapılmasını istemişlerdir. 

Bu arada kaşar peyniri ile 
Urfa yağı vardır. 

Komiıyon bakkalların di.eğini 
nazarı itibare almamakla beraber 
vaziyeti ist.h1al merkezlerindtm 
ıormıya karar vermiştir. 

Alınacak cevaba iÖre karar 
verilecektir. 

Kömür nakliye ücretleri 
Komisyon yüzde elli zam 
yapılmasına karar verdi 
Fıyat ınürakabe komisyonu dün 

Vali muavini Ahmet Kınıtııı reis
liğinde toplanarak son iünlerde 

hömür nakliye ücretleri için zam 
talebiade bulunan şoförlerin di
lekleria i görüşmüştür. 

Öğrendiğimize göre, kamyon 
şoförleri komisyona müracaat ede

rek benzin pahalılığından şikayet 
etmişler ve kendilerine de, taksi· 
lere yapılan zam niıbetinde bir 

zam yapılmasını istemişlerdir. 
Komisyon şoförlerin bu talep

lerini haklı bulmuş ve bundan 
böyle kömür nakliye ücretlerinde 
yüzde elli zam yapılmasını kabu 1 
etmiştir. 

Şehrimi~ Örfi idare mıntaka• 
sıdır. 

Orduya yazifd görmek üzere 
almmış fırıncılar vardır. Hamur· 
karından başlıyarak ustanna ka
dar hepsini hükOmetin müsaadesi 
ile fırınlara almak ve anbarı fı· 
rıncı başı olarak devlet hizmetin
de bulunuyormuş ribi istihdam 
etmek veya fırınları büsbütün a.
keri bir idareye bırakmak ile bu 
iş yapılabilir. Şayet bu mümkün 
olamazıa her fırına daimi birer me· 
ıul memar koymakla kontrolü. 
kuvvetlındirmelidir. 

l 

Adana Erkek Öğretmen Okulu 
Müd.: 

Lacivert kumot l9S8 

Ank. Nümuae Hut. 
Rontzeo filmi, fotoırraf camı v. s, 1948 

Ask. Fabrikalar U. Müd. 
Karaafıaç veya beyaz kontrplak 
Köknak kereıte 1955 

Bakırköy Aık. SAK 
Lahana, prua, ıo7tinyatı 1959 

Bolu Vilayeti 
Meteoroloji binuı iuı. 1955 

Çanak. Ask. SAK 
Kereıte nakli 1958 

O. D. Yolları Afyon 
Kıreıuit 1946 

Erzurum Ask. SAK 
Bakır bakraç 1957 

Harbiyede Yedek Subc&y 
Okululunda Ask. SAK 

Pirinç 1958 
Saman 19.SS 
Sadeyatı ~96Q 

lst. Jandllrma SAK 
Molıtelif enak l!.147 

1955 

lst. Sıhhi Müesseseler SAK 
İliç ve ıılıhi malzeme 1950 

lst. Komut. SAK 
Süt ve prasa 1955 

Kabükte demir ve çelik 
İmalatımız 

Ankaradan bildiriliy.n: 
Demir ve çelik ihtiyaçıarımızın 

dahilden lemini için alınmakta 

olan tedbirlerin memnuniyet ve

rici bir inkişaf halinde olduğu 

görülmektedır. Karabükte bir yıl 

içinde istihsal oluuan 130 bin 
küıur ton ham demirin 90 bin 
tonu Karabükteki sanayi şubele

rinde kıymetlendırilmiştır. Demir· 
yolu inşaatında kullanılacak ray 

ve travers, iemi saçı ve inşaat 

demirlerinin imalatına devam e· 
dilmektedir. Muhtelif kuturdaki 
su borularının imaline mahsus 
şube de açılmak üzeredir. Kuru
lan çelik tel fabrikası muvaffaki
yetle çalıımaktadır, Bir süpıırlos
fat şubesinin tesisi de tekarrör 
etmiştir. 

Lisansa tabi ihraç 
mallarımız 

Ankaradan bidiriliyor : 
İhracı lisansa tibi hıtulınuı 

olan maddeler listesine fÜmrük 
tarife pozisyonu 57 sünger, 58 
ipak böceti tohumu, 181 çamfıs
tıj'ı, Antep fıııtıtı, yer fıstıfı ve 
ıair fıstıklar ilave edildi. 

lst. P. T. T. Müd.~ 
Muveui çantası 1943 

lst. Belediyesi: 
Ev anlcaı.ları 1958 • 
Bayrak direti 1947 
Malı.emesi tanr.ifiya J 9 t7 
Palto 19n 

Kuru ve yq sebze 1947 

Lüleburgaz Ask. SAK 
So.>\Ja, boru ve dirtek 1955 

Isparta Orman Müd.: 
Çam oduııu 1959 • 

M. M. V. SAK 
Elektrik malı:emeıi 194(i 

Niğde Vilayeti 
Odun 194& 

Sıra 1948 

Tophane Lvz. SAK 
Çadır lı:apıülü yapt. 1957 
Zeytiıı 1956 
Tunccre ve kar.an 1955 
Bslık ağı iplifıi 1960 

Topkapı Maltepesi Ask. SAK 
Sadeyatı 1958 

Urfa Vahflıır Mücl.: 
o~. tamiri 1953 

Yeşilköy Raif Paşa Köşkündeki 
Ask. SAK 

Lahana ve praıa 1947 

yabanci Memleketler 

~ 

Amerlkada llsanea Uibl 

ihracat maddeleri: 

Tayyare yedek parçaları teç
hizatı ve teferrüalı (i{eisicumhu· 
run 1 Mayıs 1937 tarihli beyan
namesiode adı ıeçen eşya hariç). 

Tayyare motörleri yl"dek par· 
çalan : 

Paraşüt yedek parçaları ve 
malzemesi, k:imyeyi maddt-lcır. 

Katran müştakkah : 

Toluod, naftalin, fenol, anilin 
ve saire.Eczayı tıbbiye ve müstah· 
zaratl ispençiyariye. 

Müstahzaratı kimyeviye : 

Sanayide müstamel 
maddeler. 

(Boyalar : ) 

(Gübreler : ) 

(lnfilik maddeleri : ) 

(Müteferrik : ) 

kimyevi 

(optik ilet unsurlar, aletler, 
pilot talimi cihazları, silahlar, 
cephane ve harp cihazları (Reisi
cumhurnn 1 Mayıs 1937 tarihli 
beyannamesindeki tariflere tevfi· 
kan.) 

(Bitti) 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Kocaeli P. T. T. MUdUrlUIUnden 

lzıııit pazar yerinde yapılacak otomatik telefon santral binası 17 
2 inci teşrin 941 tarihinden itibaren 15 iÜn müddetle kapalı ıı:arf u
ıulile eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 25296 lira 83 kuruştar. :ııu 

Bu iıe ait evrılc proie, keıif huliıa cetveli, ölçü defteri, buıoıi 

ve: fenni şartname eksiltme şartname)i. mukavele, bayındırlık işleri 
genel ve yapı işleri fenni şartrı. mesinden ibaret olup talipler tatil 
günleri hariç. hergün Kocaeli P. T. T. mildiiriyetine müıacaat ede· 
bılirler. 

İhale 2. l '2.941 tarihine müsadif salı günü saar 14 de Kocaeli P. 
T. 'f. müdürlüğünde yapılııc khr. 

isteklilerin 1897 lira 27 kuruş muvakkat teminat akçesini İzmit 
P. T. T. muhasebe veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya şıya· 
nı kabul banka mektubiyle ihaleden en az beş gün evvel ve bu ribi 
inşaata ait taahhütlerini ifa ettiklerine dair Kocaeli valilt~ine müra· 
alla alacakları ehliyet ve ticaret odası vesikalarını 2490 No. lu ka
nun hükümleri dairesinde hazırlıyarak elc5iltme kl)misyonuna müra
caatları iliıı olunur. 

l•tanbul Beledlyeslnden 

Barbaros Türbesi etrafının yol treluvar ve duvar inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 2:>.766 lira 92 lcuruı 
ve ilk teminatı 1932 lira 52 kuru~tur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık 
iıleri genel hususi ve fenni şartnameleri proje ke,if hülisasile buna 
müteferri diğer evrak 129 lcuruş mukabilinde Belediye Fen işleri Mü
dürlüğünden verilecektir. ihale 3.12.941 çarşamba günü saat 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektupları ihole tarihınden üç gün evvel belediye fen işleri müdür
lıiğii'le ıniiraoaatla alacakları fc11•i eh 'iyet 941 yılına ait Ticaret 
Oda11 esikaları, imzalı şutname vesaire ve kanuoen ibrazı lizım 
ıolen diğer vesaık ile 2490 numarala kanunun tarifatı çevresinde ba
ı:ırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü Hat 14 de kadar Daimi 
Encümene vermeleri lizımdır. 

Devlet 0E')mlr Yollar• lşlotma U. idaresinden 

Tarıtusta Devlet Oemiryolları idareaince yaptırılacak olan ietasyoo 
binası inşaatı kapalı zarf uıuliyle ve vahidi fiyat üzerinden ekıiltme
ye konmuştur. Bu inşaat için muktazi demiri, istekli tedarik edeme
diği takdirde idarece verilec k raylar kullamlacalc veyanut diter bir 

1 

inşaat şekli tatbik edilecektir. 

Bu işin muhammen bedeli 70000 liradır. 
istekliler bu işe ait şartnaıne vesair evrakı devlet demiryolları 

Ankara, Haydarpaşa ve Adana veznelerinden 358 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

Eksiltme 4-12-941 perşembe günü saat J 6 da An karada Devlet 
Demiryollan yol dairesinde merkez .1 inçi komisyonunca yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilecek olan isteklilerin teklif mektupları ile bir
likte aşağıda yaııh teminat ve vesaiki aynı gün ıaat 15 şe kadar ke
miıyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

A - 2490 numaralı kanun ahkamına uyıuıı 4750 liralık muvakkat 
tem inat 

B - Bu kanunun tayin etliği vesikalar 
C -- Du i~e ::n .h~us "'lwak üze, e Münakal:at Vclcaletindeıı alıou.ıış 

ehli yel vcsiltası. 

Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz rün evvel bir iı· 
tida ile Münakalat Vekaletine müraoaat edilmesi. 

lstanbul Komu anhlı Sallnalma Komlsronundan 

Yapılan pllzarlığına talip çıkmayan 1630 lira 44 kuruş keıif be· 
delli bir binanın tamiri pazarlığı 24. l 1.941 pazartesi günü saat 1 l ,3(} 
da yapılacaktır. Şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. Kat'i te
minatı 244 lira 50 kuruştur. lıtelı:lilerin kanuni veaikalarile birlikte 
belli rün ve saatte Fmdıklıda satınalmn komisyonuna gelmeleri. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyari aıat, Hastahane Lvz. 

M. M. v. Setlnelma Komisyonundan : 

Beher kilosuna 94 kuruş tahmin edilen 1000 kutu (O) ve 2000 ku· 
tu (1) numara kaşe 3 birincikiııun 941 çaraamha rünü saat 11 de 
Ankarada M. M. V. satınalına komisyonunda açık ekıiltme uıuliyle 
ihale edileceğinden isteklilerin 211 lira 50 kuruşluk ilk teminatları 
ile birlikte ekıiltmf'! gün ve saatında mezk(lr komisyonda bulunm:1ları. 
Şartnameleri beaehiz olarak komisyonda görülür. 

* * • Beher kilosuna tahmin edilen fiah 400 kuruş olıın 1000 kilo 
Banzuvat dö sud 25 ikinciteşrin 941 salı rlinö saat 11 de Arıkarada 
M. M. V, satınalma komisyonunda pazarlıkla ihale cdilecetinden is
teklilerin 600 lirı:ılık kati teminatları ile birlikte pazarlık ırtin ve 1a· 

atında mezk6r ltomiıyonda bulunmaları. 

Şartaameal her ıUn bedelıiz olarak komiıyonda ıörülebilir. 



s.11. 2 MUNAKASA GAZET!SI 

Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi Mensucat-Elblse-Kundura·Çamafır v. s. 

Claıt Şekli 

A) MUnakasalar 

la .. at, T•mlr•t, Nafıa ı,ıerı. Malzeme, Harita 

Bina tamiri 
Tarsasta iıtaıyoa biaaıı İnJHı (fart 350 kr~) 

Pelis merkeıleri tamiri 
HükQmet konafı tamiri 
Bornova fırıa tamiri 
Barbaros Ulrbeıi drahıula yol tretuar n duvar 

İDJ. (ıart 129 krı) 
Kayseri tayyare fabrikasında ioıaat işi (ıart 395 kt). 
Afyo4 Kütahya yolunun arasında yap. tamirat 
A9kerlik ıubeıi binası tamiri 

paz. 

af. eks. 
> 

pas:. 
> 

kapılı z. 
paz. 

aç. ekı. 

Mabam. bed. 

1630 44 
70000 -

849 12 
929 59 

25766 92 

78811 28 
4881 84 
918 07 

ltlçlar, Klinik ve lepençlrart allt Ha•tahane Lvz. 
Banr.uvat dö sut: 1 t. paz. k. 4 -

Elektrik Havagazı-Kalorlter (Tesleatı ve Malzemesi) 

İElektrik ampulu: 2864 ad.-bu,on: 374 ad. aq eks. 1417 05 

Mensucat, Elbise, Kundura Çam••"· v •· 
ıkarpin: 128 çift 
Elbise dıktirllmesi: 650 tak. 
Elbise diktirilmesi: 240-260 kat 
Abalık şayak: 625 m. 

Kere•te, Tahta ve saire 
Kereste: 700 m3 

27.11.41 ihaleıi yapılacafı ilin edilen 3800 m3 
çam veya köknar tomrufunun tahta yaptırılma
ıındaa aarfınazar edildi 

Nakllrat, Bo,altma, Y Ukletme 
27.11.41 de ibaleıi yapılacaj'ı ilin editeo Kırabilke 

kere1te nakli iıiaden ıarh nazar edildi 

ıç. ekı. 

paz. 
aç. eki. 

par.. 

lı1ahrukat, Benzin, Makine ~•llart "· •· 
Odun: 600 t. kapalı z. 

• 200 t. pu. 

Mllteterrlk 

Parite tqı: 38000 ad. 
Demir hurdası: 1000-1500 t. 
Çinko Qstübooi: 5 t. 

Erz•k, Zahire, Et, Sebze, •·•· 
Sıfır eti: 75 t. 
Kırmızı mercimek: 17 t. 
Kuru ıotan: 30 t. 
Patates: 30 t. 
Bulıur: 100 t. 
Bötrülce: 30 t. 
Zeytioyafı: 20 t. 
Kırmızı mercimek: 50 t. 
Sabun: 15 t. 
Toz teker: 20 t. 
Sadeyıtı: 30 t. 
Nohud: 50 t. 
Kuru Fasulye: 80 t. 
Pirinç: 60 t. 
Makarna yapt. 
Sadeyağı: 15 t. 

• 15 t. 
Ekmek pitirmeıi: 98 t. 
Lahana: :.!29:>0 k. 

Ispanak: :22950 k. 
Pırasa: 22950 p. 
Koyun eti: 55 t. 
Ekmek: 150 t. 
Koyun eti: 35 t. 
Sadeyafı: 3 t. 
Sıtır eti: 10 t. 
Sadeyafı: 8 t. 
Makarna: 10 t. 
Arpa şehriye: 10 t. 
Kuru üzüm: 25 t. 
Demateı 1alça11: 2 t. 
Lahana: 10 t. 
Pırasa: 10 t. 
Kuru ot: 150 t. 
Patates: 50 t. 

Karaman koyun eti: 40 t. 
Süt: 1 t.- yorhurt: 1 t. 
Patatea: 40 t. 
Buğday kırdırılm11ı: 7500 t. 
Saman: 200 t. 
1'.uru ot: 300 t. 
Sıfır eti: 60 t. 
SadeyaQ'ı: 10 t. 

• 10 t. 
> 25 t. 

Kuru ot: 350 t. 
Pırasa: 112 \.· lahana: 67 t.· ııpanak: 97 t. 
Beyaz peynir: 9 t. 

a~. ekı. 

paz. 

> 

> 

• 
> 

> 

> 

• 
> 

> 

• 
> 

> 

aç. eks. 

•t· eki. 
> 

paıı:. 

> 

• 

• 

:t 

:t 

• 
• 
:t 

:t 

> 

paz. 
kapılı z. 

> 

• 
> 

> 

• 
> 

pas. 

1792 -
975 -

m 3 80 

m3 75 -

tOOO -

beb. O 06 50 
t. 17 -
4100 -

36000 -
4980 -
k. o 07 
lı:. o 14 
k. o 25 
k. o 18 
k. o 95 
k. o 25 
k. o 60 
k. o 50 
k. 1 75 
k. o 15 
k. o 25 
k. o 50 
5000 -

2450 -
· 1606 50 

2295 -
1147 50 

19500 -

14800 -
5900 -
5900 -

15875 -

750 --
700 -

8258 -
k. o 13 

22000 -

56250 -
7000 -

15000 -
210: 0 -
17000 -
17COO -
42500 -
19250 -

6300 -

Teminat Miiracaat yeri 

244 50 lst. Komubnlıtı SAK P'ınciıklı 
47)0 - D.D. Y.Ank. ve H.paıa ve Adana 

Vezneleri 
116 - İzmir Emniyet Mlld. 

Menemen Malmüd. 
Bornova Ask. SAK 

1932 52 lıt. Belediyesi 

~190 5 7 Kayseti Tayyare Fabrikası SAK 
366 14 Afyon Vilayeti 
68 8 v-Ordu Askerlik Şubesi Reisli2'i 

600- M. M. V.SAK 

106 28 lst. Belediyesi 

135 -
73 12 

178 15 

lıt. Orman Fakülteıi SAK 
Pazarören Köy Enstitüsü Müd. 
Devlet Limanları İşletme U. Müd. 
lıt. Sıhhi Mtıeıseıeler SAK 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 

- - Ask. Pab. U. MUd. SAK Ank. 

Orm•n FakUlta•I Ahm Satım Koml•yonundan : 

Ginsi Miktarı Muhammea Fi. 

Günü Saatı lskarpia 128 çift 14 lira 1792 lir• 
Muvakkat teminatı: 135 lira, 
lbale : 2.12.941 sah ıaat 15 de 
Büyükdere Babçeköyde bulunan orman fıkülteıi talebesi için f 

karıda müfredatları yazılı iakarpinler (1) şartnamede eksiltmeye Ç~ 
rılmıştır. 

Ekıiltme Maliye veltlleti Beyoğlu liseler muhasebecili~i dairesi0°' 
24·11·41 11 30 
3-l'..2-41 15 -

toplanaoak elan komisyon huzurunda yapılacaktır. ~ '-ta 
Eksiltmeye i'İreceklerin 2490 ıayılı kanunda yazılı evsafı haiı 0 

maları elzemdir. 

4-12-41 
26-11-41 
19-11-41 
3-12-41 

16 -
15 -
10 -
15 -

Şartnameyi ıörmek ist i yenleri~ tatil fÜnleri hariç orman 
sine müracaat ları lazımdır, 

24-11-41 16 -
20·11-41 ] 5 -
24·11-41 15 -

Sıvaa Ö§retmen Okulu MUdUrlUGUnden: 
Tutarı Miktarı Fiatı Cinsi 010 7 ,5 T. A· 

Lira Çift Lira Lira K. 

25-11-41 

3-12-41 

2-12-41 
20-11-41 
21-11-41 
26·11·41 

19-11-41 

994 71 14 İskarpia 74 55 
Okulumuz yatılı talebesinin ıiyecek ihtiyacıodaa 71 çift yerli ' ~ 

11 - dalanın en iyi ciu•inden iskarpin 5.11.941 tarihinden itibaren 15 ~ '!{ 
t müddetle açık eksiltmeye koau lmııştur. 21.11.941 cuma ıüaü •••t ıt 

14 _ \ d~ ibaleıi Ma~rif ~~dürlüğü:ıde yapılaca2 ından isteklilerin 6/o 7,S 'iİ \· 
' Sınat akçalarıle bırlıkte hazır bulunmaları ve fada izahat almak ~ 1ıı l yenlerin okul idaresine müracaatları ilan olunur. ~ llır 

15 - ı,, 
14 - f ~lır 
15 - ' ldt . 
15 _ ; 

1 
10 30ç 

Pazarören Köy En•tltUail MUdUrlUjU nden 

Pazarören Köy Enstitüıu talebeleri i'ia aıa~ıda cins ve ıı:ıi~', 
yazılı elbisenin diktirme işi 2490 sayılı kanunun 41 inci maddesi - ~. 

_ _ _ cıbince açılt eksiltmeye konulmu7tur. f' 
lhalesi Pınarbaşı Belediye Binısmda müteşekkil kemisyoaU t 15 

hodan 2~.ll.'1941 ~arşa.mba ıünü ı~at 14 ~e yap~acaktır. ~ f 4.rrı 
lsteklılerın bu ııe aıt şartnameyı Pazaroren Koy E.nıtitUıu "' ~ 1 

narbaıı belediye reisliğinde rörebilirler. ,il tlı 
i.ksiltmeye iştirak edeceklerin qatıda gösterilen lemiaat akç ' 1 

yona miiracaatları ili o ol un ur. 'IJI 
Tutarı Beher takımı Miktarı Teminatı cİn9i 

--ı Yatırarak t icaret odası vesil:alarile birlikte ihale rüail vaktın•a k0
; 'ıL~~ 

675 - Amaıya Ask. SAK 10·11·41 15 _ Lira ltu. Lira ku. Takımı Lira ku. 
ıpor cakot bir ıelf ~ 4, 
talou, Dir yelek, fO ~ 
faplca yaptırılac•~1 

Bornova Aık. SAK 19·11·41 14 _ t 975 00 1 50 650 73 12 

1 BS 25 O. O. Yolları 4 cü işletme Kayser; 26· il• 41 16 _ ı 
Aak. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 10·12·41 e kadar \ 

S07 SO D. D. Yoıları 8ci lılotme lxmir 2-12-41 15 -

6400 - Çanak. Aık. SAK 
740 - > 

315 - > 

630 - • 
3750 - > 

810 - • 
2850 - , 
1875 - > 

1350 - > 

1500 - • 
7625 - > 
1050 - > 

3000 - • 
4500 - > 

Ank. Lvz • .SAK 
382 50 Eıltişebir Ask. SAK 
382 50 • 
184 - Kayseri Tayyare Faltrikası SAK 
110 50 Afyon Ask. SAK 
172 12 > 

85 06 > 

1650 - Kayseri Tayyare Fabrikuı SAK 

1403 - • 

14 -, 
15 -
11 -
11 30 
14 -
10 30 
15 -

1 

10 - ' 
11 30 
11 _ ı 

14-
10 -
14 30 
10 30 
15 30 

15 -ı 
15 - · 

11 - · 
14 30

1 

14 JO ı 
14 30 ' 

latanbul &ıhht MUe••eler Arttarm• ve EkalHrfl' 
Komlaronundan : 

Eliğız Emrazı Akliye ve Asabiye hastaueıinin 625 metre I ~ .. 
şayafı açık ek•illmeye konulmuştur. liıi· 

Eksiltme 26.11.941 çarşamba sıünü 15 te 1.tanbul Sıhha' "°~ıır· 'ı 
mai Muavenet Münürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılse• ~ 

Muhammen fıat beher metre sayak için 380 kuruştur. iti 

Muvakkat teminat 178 lira 15 kuruştur. , Ilı c 
lstekliler ıartnımeyi çalışma günlerinde komiıyonda röriileb'~J \9~: 
lsteklilf'r 1941 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı k•~,-ı ilt 

yazılı vesikalarla bu işe yeter muvakkat teminat makbuz ver• ~· t 
mektubile birlikte belli ıüıı ve saatte Komisyona r•lmeleri. Ur 

~ ıı~ 
Devlet Limanlara işletme Umum MUdUrıuıund 

0
1.. 

Can kurtaran müstahdemini için nümuneıine ıöre ve yalnıı ~ f 4 
idareden verilmek şartile 240·260 kat elbisenin dikiJi pazarhk1• ' 
edilecektir. /.. 

İsteklilerin pazarlı~a iıtirak etmek üure 21.11.941 rasthY~11 ;/ it, 
günü ıaat on beşte Galata Rıht;mındaki Umum Müdürlük btll 

toplınacak olan Satıoalma Komisyonuna müracaatları. ~ 
Şaı tname ve nümune lıerrün sözü reçen Komisyonda görole 

Çerlu Aık. SAK 

18-11-41 
24-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
28-11-41 
28-11-41 
28-11-41 
28-11-41 
28·11-41 
27-11-41 
27-11-41 
28-11-41 
18-11-41 
19-11-4\ 
19-11-41 
'..l9-11-41 
20-11-41 
20-11-41 
20-11-41 
~5-Jl-41 

25-11-41 
:t5-11-41 
19-11-41 
1'1·11-41 
21-11-41 
29-11-41 
29-11·41 
25-11-41 
21-11-41 
W-11-41 
W-11·41 
19-11-41 
20·11-41 

10 -ı 
10 -
1430 ' l!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!l!!!~!!.!!!!!!!!l!.!!!!!!!!!!f!!':~~!ı'!I!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~ 

b, 
> 

22:.W - Golibolu Aık. SAK 
885 - E&ine Ask. SAK 

885 - > 
2381 25 Bolayir Aılc. SAK 

Kırklareli Ask. SAK 
Çorlu Asit. SAK 

- - . - - . 
Harbiyede Yedek .Subay Okulunda 

Ask. SAK 
3300 - lst. Komutanlıfı SAK Fındıklı 

T opkapı Maltepeıi Aıık. SAK - - . 
4362 50 Tophane Lvz. SAK 
5ı5 - Amaaya Ask. SAK 

ıııs - • 
1575 - Adapa:ıar Ask. SAK 
1000 50 • 
1000 50 • 
3187 50 > 

1444 - Adana Aık. SAK 
1857 - İzmir Lvz. SAK 

> 

15 -
14 30 
9-

11 -
11 -
16 -
14 30

1 

l:> -
16 -
15 _. 

10 -

21-11-41 15 30 
25-11·41 9 -
25-11-41 9 -
'..25-11-41 14 -
10-12-41 15 -
10-12-41 15 -
4-12·41 11 -
5·12-41 16 -
4-12-41 16 -
4-12-41 16 30 
4-12·41 11 -
3-12-41 15 -

26·11·41 15 -

Mobilya, Büro ve ev eşy~şı, Muşamp~. Halıv. s. 

M. M. V. Satmalma Komisyonundan: 
4 ,ı 

Beherinin keşif bedeli 82 lira 88 kuruş olan 5 tane dol•P ~ 
kanun 941 perjembe günü saat 11 de Ankarada M. M. V. ı•~~I 
Komisyonunda açık eksiltme uıuliyle ihale edileceğinden iste,,.ıl 
44 lira 41 kuruşluk ilk temioatlarile birlıkte eltsiltme ıün "" 
mezkur Ko. da bulunmaları. 

Keşif, plan ve ıartnameıi Ko. da görülür. 

Kereste, Tahta ve saire 

Askeri Fabrikalar lzmir &illh Fabrlk••1 

Satınalma Koml•ronundan 

-İhtiyaca binaen, aşatıda cins ve miktarı yazılı 29600 lir'~· 
bammeo bedeli iki kalem malzeme ayrı ayrı veya tamarn•P P' 
satın alınacaktır. , i~ 

Satın alınacak malzemelere ait şartname mesai günl•'' ~o 
saat 8 den 16 ya kadar Tophanede askeri fabrikalar 1&tınılı1'' 
yonunda ırörülebilir. ıı•9 

Münakasa 3.12.~41 çarıamba sıünü saat 14 de lzmirde f-f• 
da ıilih fılllrikuında ıntiletekail kemiı7onda yapılacaktır. 



J.1u2eyadaler 
lotin: 1000 çift 
• etya 

paz. 
JI 

lılON.AK.AsA -GAZETESı 

Ankara Lvz. S~K 
D. D. Yolları 2 ci iıleıme Ank. 

18 llr.f ool Tıpia 1f41 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. - -----------
19-11-41 15 -

3-12-41 9 30 lzm'r Levazım Amirlifti S tlnalma Komiavonundan : 

IOııı.rioin i'erisioden c;ıkacak paçavra v. ı. 
ler 

aç. art. 5000 - 375 lst. Belediyesi 27-11-41 14 ' 27 bin kilo sadeyağı pazarlıkla alınacaktır. lbalesi 26. 11.941 

ltı borusu 

olanlar yilzde 7,5 nisbetinde 2220 liralık muvakkat temi
•ınvale yatırarak alacakları makbuzları ile birlikte 2490 sa· 

~~lln 2 ve 3 üncü maddeleri mvcibince icap eden vesaiki ve 
1 Yllı ticaret odası vesikasını bimilen m11 yyen olan ~ün v~ 

'ttınalma komisyonuna müracaatları. 
Muhammen bedelı 'o 7,5 teminat 

.... . -------
Çıralı çam 

tt L 
ll&lasları 

kara ataç 

Miktarı 

400 

20 

lira lira 

28.000 2100 

1.600 120 

29.600 22.!(} 

""•rt Fabrikalar Umum MildUr,UIU Merkez 
Satınalma Komisyonundan : 

İıı edilen bedeli beher metre3 54 lira olan 2000·3000 M3 
ıo_rutu 22.11.941 cumartesi günü saat 11 de Ankarada Askeri 
ltr Umum MüdürlüQ'ü Satınalma komisyonunca pazarlıkla satın 
lır. Kati teminatı 187000 Jiradır. Şartnamesi 8, 10 lira mu· 
. komisyondan verilmektedir. İsteklilerin o ıün ve saatte mez· 
11Yonda bulunmaları. 

'-· Veklletl Hava Satınalma Komlayonundan: 

.s 
l. llıetre mikibı kereste pazarlıkla satın alınacaktır. Muham· 
'~li 2485 lira olup kati temirıat 372 lira 75 kuruştur. 

ıtı 20.11.941 perşemb., ıüoüll saat 10.30 da Ankauda ha· 
lına komisyonunda yapılacaktır. 
•ıııeai komisyonda görülebilir. 
İlerin ihale uatinde komisyonda buluııınaları. 

4•ker1 Fabrikalar Umun MUdUrlUIU Merkez 
Satmalma Komlsronundan: 

·lt.941 tarihinde saat 16 de kapalı zarfla ihale edilecefi ilin 
{)aday Reviri son depolarındaki 3800 metre miklbı çam veya 
\oınrutunun tahta yaptırılmaıındarı urf ı nazar edildiii ilin 

Seferihisar Belediyesi 26-11-41 15 

Topkapı Maltepe Askeri Satm Alma komlsyonunan 

Denizd~n birliklere kadar 350 ton kömür nakliyesi pazarlıkla 
yapılacaktır. ihalesi 18.11.941 salı günü saat 14 dedir. 

güoü saat 15 de İzmir Lv. amirliti satınalma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

Beher kilosu 167,5 kuruştan 45.225 liradır. 
ihale bedeli üzerinden oe. 15 teminat alıoacaktır. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

H rblye Y dek Subay Okulu Askeri Satınalma 
Komisyonundan: 

Mntealıhit nam ve hesabına 24986 kilo sıR-ır eti açık eksiltme 
'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~~--~~-~~~!E!!!~~~~!"!!!!=:!!-~"~=~ıı=r:=ıns-:::=!~ 1 usulile m ünakasn ya konmuş tur. Evsaf ve hususi şartları komisyonda 

Mahrukat, Benzin, Ma.<İlld {djları f görülebilir. Beher kilosunun muhammen bedeli 50 kuruştur. ihalesi 

İsteklilerin teminatlarile beraber mezkur giin ve so.alte Mn.1tepedc 
aatınalma komisyonuna müracantlrı.rı. 

1 

' 1 
1 

------------ - -
lstanbul Lv. Amirliği Satmalma Komisyonundan 
Beher kilosuna 2 kuruş 25 santim tahmin edilen 105 ton mutfak 

için rürren odunu alınacaktır. 

Pazarlıkla ('kıiltmesi 21.ll.9H cuma günü sa~t 14 de Tophanede 
Lv. amirli~i utınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Kati teminatı 354 lira 37 kuruştur. 
lsteklilorin belli saatte komisyona gelmeleri. 

f Amasya Askeri Satın Alma Kmisyonundan : 

6UO.OOO kilo odun kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. Muham· 
men bedeli 9.000 lira muvakkat temi.ıat 675 lira. 

ihalesi 10. l'l.941 çarşaınba ııilnü saat 15 le Amasya Sa. Al. Ko. 
da yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi her gün görebilirler. Taliplerin 
temınat ve tek.lif mektııplarını belli giın ve saatten bir saat evvel 
Ko. oa vermeleri. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Börnova Askerf Satın Alma Komisyonundan: 

Muhtelif mallar için 200000 kilo odun pazarlıkla satın alıoncaklır. 
ihale 19.11.941 Çarşamba günü saat 14 de Satınalma Komisyo

nunda yapılacaktır. 
fiteklilerin yeni sen~ ticaret veııikalıırı ve teminatlarile birlikte 

komisyona müracaatları. i Alınacak oduna ait şartname Bornova Sahnalma Komisyonunda 

1 ~ö:ı: .ı e f e r r ı k 

D.D. Yollar1 Sinci lş' etme MUdUrlUöUnden 
1
--

4100 lira muhammen bedeli 5000 kilo Çinko üstübeci şorlnamesi 
vtçhile açık eksiltme ııuretile salın alınacaktır. ihalesi 'l.12.941 günü 
!aat 15 de Alsaocakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacak· 

tır. 

lateklilerin 307.50 li~ahk ıuuvakkat teminat makbudarile muayyen 
vakitte komisyonuoın:u gelmeleri lizımdır. Şartnamesi işletme kale· 
minde rörülebilir. 

1 1 birinci kanun 941 pazartesi saat 10 da ynpılac.ıktır. Taliplerin te· 
1 minatlarıle Hıırbıyede Y edeıc Subay Okulunda Satınalma komisyonuna 

müracaatları. 

* * * Ellişer bin liralık 14 parti ayaktan sığır veya rösterllecek 
yerlerde t slim edilmek şartile ve pazıırlıkln ve ayn ayrı olmak üzere 

sığır eti alınacaktır. Bunlardan birkaç partiye ve teminatlarını yatır· 
mak sureti le hepsine birden 1 alip çıkabilir Beher kilosunun muham· 
men bedeli 50 kuruştur. İhalesi 20.1J.941 perşembe günü saaat 14 de 
yapılacaktır. Kat'i ttminntlnrı her parti için 7500 liradır. Evsaf ve 

I 
hususi şartları komisyonda görülebilir. Taliplerin Harbiyede Yedek 
Subay okulunda askeri ıahnalma komisyonuna müracaatları. 

ı 
ı 

1 

Çanakkale Askeri Satmalma Komisyon undan: 

7900 kile 9 numara kuru üzüm alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
25.11.941 salı günü saat 15 de Çanakkalede askeri satınalma komiı· 
yoounda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 4977 lira temiüah 747 liradır. Talipleri11 belli va· 
kitte komisyona gelmeleri. 

(DEVAMI DÔRDÜNCO SAYFADA) 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
1 - Jıındarma ihtiyacı için 62400 kilo sığır eti 25.ll.94l sah 

günü saat 15 de İstanbul Taksim·Ayazpaşada Jandarma Müfettişlii'i 
Dairesindeki İstanbul Jandarma Satıoo.lma Komisyonunda kapılı urf 
llsulile taahhüde bağlanacaktır. 

Etin behtır kilosunun tahmin bedeli 58 kuru~ ve ilk teminat mik· 
darı 2714 lira 40 kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün Komisyonumuzda görülobil~ceği gibi 181 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin lstanoul Levazım Amirliği Muhasebeciliği vezne· 
ıine yatıracalçlan ilk teminat makbuz veya baoka kefalet mektubu ve 
şart kağıdında y.aınlı uir belgeleri de havi teklif zarflarını ekıiltmo 

saatinden bir saat evveline kadar Komisyonumuzda bulundurmaları. 

~•rblye Yedak Sultay Okulunda &atmalma 

Komlayonundan : { 

'1lıtla 700 metre mikap kereste alınacaktır. Kerestenin eb' ad 

(9563) 3-4 

ı komi•youda görülebilir. Bu mikdar toptan bir bayie ihale 
~CtQ'i gibi kısım kısım da ihalesi için teklif kabul olunur. 
llıetre milcap kerutenin muhammen bedeli 7~ liradır. İhalesi 
l Çarşamba günü saat 10.S da yal)ılacaktır. Taliplerin kati 

1~riJe Harbiyede Yedek Subay Okulunda Satınalma Komiıyo· 
'liracaatları. 

Devlet Demiryolları işletme Umum MUdUrlUğUnden : 

Muhammen bedeli 5100 lira olan iki tekerlekli araba üzerine mon· 
te edilmiş 12 adet el yangın tulumbası 3.1:2.941 çarşamba günü snat 
15,30 da Haydarpaşada rar binası dahilindeki komisyon terafındnn 
kapalı zarf uıuliyle saha alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 38l lira 50 kuruşluk muvakkat teminat 

1
1 lnhısarlar U. üdürlUğünden: l 
~-11--=-------; 

___ kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni 
"'llııiiiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil.iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiıiiiiiiiiiii-iiliiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİıillİi , gün saat 14, 30 a kadar kom iı yon re isliğine vermeleri lizı m dır. 

1- Şartnamesi mucibince 50.000 kı. sigara paket kolası pazar· 
lılcla satın alınacaktır. 

1 at-Yükleme-Boşaltma 

Fabr kalar Umum MUdUrlUQU Merkez 
Sat.nalma Komisyonundan: 

tarihinde saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecsfi ilin 
llııntakasındaki fabrikalarda imal ettirilecek kerestelerin kara· 

'•~lettirilmesiDden sarfı nazar edilditi ilan olunur. 

b, b. Yollar1 a Uncu ı,ıetme MUdurlUIUnden 

~ •enesi mayıs sonuna kadar Bandırma deposuna miktar, mu· 
11
, bedel, muvakkat teminat miktarı yazılı kömürün tahmil ve 
1 • 
. fı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
ltıııe 3.12.941 çarşamba günü saat 16 da Balıkesirde işletme 

~. toplanacak komisyonda yapılacaktır. 
11ler muayyen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar 
t teminat ve kanuni vesi"alarını havi zarflarını komisyon re· 
te.,di etmiş olmaları lazımdır. 

t 11•ırıe işletme müdürlüğü ile Bandırma istasyonuodan parasız . . 

~~rıbarından tahliye kovan· 
14 ı_ 

ç 1;ancasına takılman. 
Q tnaunalarla rıhtıma nakli 
rı ınaunalar~an vagona 

~, 11 Yagondan depoya tahli· 
~~~Untazam istifi. 
~~"1ilrlütünden makinelere 

tlcta"'llrlütünden difer depo· 
ili 'celt kömilriln varona 
.... i 

Tahminen 
Ton 

15.000 
15.000 

15.000 

15.000 
8.000 

7.000 

Muhammen 
bedel 
lira 

3000 
9300 

6000 

2100 
1120 

Muvakkat 
teminat 
L. K. 

225 
697 50 

450 

157 
&4 

73 50 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parast:r: olarak da2'ıtılmakta· 
dır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin olunan mecmuu bedeli 9900 lira olan tire çoıap ipliğinin 

21 ikinci teşrin 941 cuma günü uat 14 de pazarlık.la eksiltmesi ya· 
pılacaktır. 

Kati teminatı 1485 lira olup şartnamesi her gün komiıyondan pa· 
ranz olarak alınabilir. 

isteklilerin belli gün ve saatte kanunun istedifi vesikalarla Kasım· 
paşada bulunırn koıuiıyonda hazır buluomaları. 

o. D. Yollar1 Kayseri 4'UncU lşlotme 
MUdUrlUGUnden 

ihtiyacımı:ı: olan 38000 adet parke taşı açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Beher adet parke taşının muhammen bedeli 6,5 kuruştur. Eksiltme 
26-11-941 Çarşamba rünü saat 15 de 4'uncü işletme Komisyonunda 
yapılacaktır. 

J Bu işe girmek istiyenlerin 185.25 liralık muvakkat teminat ver· 
meleri ve kanunun tayin etlıği vesıkalarile birlikte muayyen olan 

t saattte komisyon Reisligine müraeaat etmeleri lazımdır. 
1 Şartname ve mukavele proieleri Kayseri 4'üncü işletme Müdür· 

lütünden parasız olarak verelir. 

M. M. Veklleti Satmalma Komisyonundan: 
On iki tane demir para kasası 21.11.941 ouma günü saat 15 te 

Ankarada M. M. V. Satınalma komiıyoounda pazarlıkla satınalına• 
caktır. istekliler pazarlık gününden en az ikı gün evveline kadar 
komisyona müracaatla verecekleri kasa nömunelerini göstermiye ve 
bu kasaların birer resimlı kataloglarile birlikte Hatlarını bildirir tek
liflerini komisyon Reisliğine vermeleri ve pazarlık gün ve saatinde 
teklif ettikleri Hatlar üzerinden kati teıDinatlarile birlikte k•misyonda 

2- Pazarlık 28.11 941 cuma gilnü saat 10 da Kabataşta Levazım 
Şübemizde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılscaktır. 

3- Şartname her gün bııhsı geçen Şubeden bedelsiz alıııabilir. 
(9904) ~-4 

T. C. -

tlRAAT·~ 
BANK_A5_J 

lmtiyu Sahibi ve Yazı lıleri Direktöril: lSMAlL GlRlT 

l baıır bulunnıaları. 1•••••••!11111••••••m•~•-•11!11• .. ••l!lll• 
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Ville et Pro•lnce 
3 mola P ra. 4SO 
6 • • 850 

12 • • 1500 
Etraorer: 12 moiı Ptra. 2700 

Le No. Ptra & 

MARDl 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS 
E---~------------

ADMJNISTRATION 

Galata, Eski Gümrük Cad. 

~ (l . 52 

Teliphone ı 49442 

Pour la Publicit6 a'adre11er 

i l' Admialıtratiou 
Journal Professlonnel des Fournisseurs ot des Entrapreneur ' e f'Etat Boito Poatale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjadicat. 

Priıı: Caution. Lieıııı: d'adjudication et du Jours Heure~ 
estimatif provisoire CaBier des Charge' 

Adjudications au Rabais 

Conatructions-Reparation·Trav. Publlcs·Mat6rlel de Conatructlon·Cartographle 
Trav. constr. a la fabr. d'aviatioo a Kayseri Pli cach. 78811 28 5190 57 Com. Ach. Fab. Aviation Kayıeri 24·11-41 

16 _, 

(Cah. eh. 395 P.) 
Repar. route entre Afyon· Kütahya 
Repar. bitine Bur. Kecrutement 
Repar. postcs de police 
o·par. Konak gouveroemental 

Gre i. gre 
Publiqne 
Publique 

> 

Repar. four a Bornova Gre i. 2re 
Conıtr. bitine Statioo a Tarsus (cah. eh. 350 P.) Pli cach. 

Reparation bltisse 
Constr. trottoir et mOr autour du Mousolee de 

Barbaros (cah. ah. 129 P.) 

Gre a gre 
Pli cach. 

4881 84 
918 07 

849 12 
929 59 

70000 -

1630 44 
25766 9.l 

366 14 Vilayet f\fyon 
68 85 Presid Bur. Recrutement Ordu 

116 - Oir. Sürete İzmir 
- - Dir. Fisc Menemen 

Municip. Bornova 
4750 - Adm. Gen. Ch. Fer. Etat Anlc. 

20·11·41 
24-11-41 

2-12-41 
26-11-41 
19-11·41 
4-1 '2·41 

Caisses H.Paşa et Adana 
244 50 C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 24·11·41 

1932 52 Com. Perm. Municip. lstanbul 3-12-41 

15 -
ıs -

c 
i 

15 -j 
15 - 1 

10 _ , 

16 -
' J 

11 30 

15 - ' 

1 
Produlta Chlmlques et Pharmaceutlques·lnstruments Sanltair.l&·Fourniture pour Hopitaıu. 

11 1 Baıazouate de soude: 1 t. Gre a gre le k. 4 - 600 - Com. Ach. Min. 9ef. Nat. Ank.. 25-11-11 

14] E16ctrlclt6·Gaz·Chauffage Central (lnatallation et Materlel 

Ampoules electriques 2864 p.- boııchon: 374 p. Publique 1417 05 

H~bUl~n.ent • Chaueaurea - Tlaaua - Culrs 
Confection habitı: 650 complets Publique 975 -

17~2 -Escarpins: 128 paires 
Confection habits: 240-260 complets 
Drap pr. maoteau: 625 m. 

Gre a i're 
Publique le m. 3 80 

Bola de Constructlon. Planchea, Charpante 

L'adjudication qui devait avoir lieu le 27-11·41 pr. 
fabricatioo plaocheı de 3800 m3 de troncs do 
sapin ou d'orme • ete annulee 

Boiı do conıtr. 700 m3 Gre a rre le m3 75 -

Transp~rt • Char9e1T.ent - D6chargement 

L'adjııdication qui devait avoir lieıı le 27·11·41 pr. 
transport bois de constr. a Karabük a ete annulee 

Conıbuatlble • Carburant - Hullea 

Boiı: 600 t. 
Boiı: 200 t. 

Dlver• 
Pierrea parquets: 38000 p. 
Fer cameloto: 1000-1500 t. 

Geruse de .zinc: 5 t. 

Pr ov 1 • 1 on• 
Cuiuon pain: 98 t. 
Choux: 22950 k. 
Epioards: 22950 k. 
P oirreaux: 22950 k. 
Viande de mouton: 55 t. 
Pain: 140 t. 
Pallle: 2CO t. 
Foin: 300 t. 
Viande de boeuf: 60 t. 
Beurre: 10 t. 

> 10 t. 
• 25 t. 

Foin: 350 t. 
Leotillea rouges: 17 t. 
Oigons: 30 t. 
Pomme de terre: 30 t. 
Ble concaue: 100 t. 
Haricots (börülee) : 30 t. 
Huile d 'olive.s: 20 t. 
Lentilleı rouıreı: 50 t. 
Savon: 15 t. 
Sucre: 20 t. 
Beurre: 30 t. 
Poiı·chiche: 50 t. 
Haricoh secı: 80 t. 
Riz: t>O t. 
Pomme de terre: 50 t. 

Viande de mouton de Karaman: 40 t. 
Lait: t t.- yoghourt: 1 t. 
Pomaıe de terre: 40 t. 
Concassa2e ble: 7500 t. 
Poirreaux: 112 t.· choux: 67 t.· epinardı: 97 t. 
Fromaıro blanc: 9 t. 

Pli cacb. 9000 -
Gre a rre 

Publiqııe la p. O 06 50 
la t. 17 -

Publique 4100 -

Publique 

Publique 

2450 -
1607 50 
2295 -
1147 50 

,. 19500 -
Pli cach. 7000 -

> 15000 -
,. 21000 -
> 17000 -
,. 17000 -
,. 42500 -
> 19..!50 -

Gre a 2re 4980 --
> le k. O 07 
> le k. O 14 

1 le k. O 25 

1 le k. O 18 
> le k. O 95 
,. le k. O 25 
> le k. O 60 
• > o 50 
• • 1 75 
• • o 15 
• > o 25 
> > o so 
> le k. O 13 

J 22000 -
J ı- -

Gre iı gre 56250 -
Pli cach. 
Gro a rre 6300 -

106 28 Coın. Perm. Mnnicip. İstanbul 3·12-41 

' 
73 12 Dir. lnstitut Village Pazarören 

135 - Com. Ach. Eaculte Foreatıere lat. 
20-11-41 

2-12·41 
'.l1·11·41 
26·11-41 

14 -
15 -
15 -
15 -

Dir. Gen. Exploit Ports Etat 
178 15 Com. Ach. Dir. Hyıiene et Anist. 

Scc. lst. 

Com.Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Atık. -- --
Cem. Acb. Milit. a l'Ecole des Off. 19-11-41 10 30 

de Reserve i Harbiye 

Com. Acb. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. - - - -

675 - Com. Ach. Milit Amuya 
- - Com. Ach. Milit. Bornova 

10·12-41 15 -· 
19·11·41 14 -

185 25 4eme Exploit. Ch. Fer Etat Kayseri 26·11·41 15 -
- - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. jusqu'au 10-12-41 

Milit. Ank. 
307 50 Seme Exploit. Ch. Fer Etat Sirkeci 2-12-41 15 -

184 -
120 50 
172 12 

85 06 
1650 -
1463 -
)25 -

ıı:ı5 -
1575 -
1000 50 
1(;00 so 
3187 50 
1444 50 
740 -
315 -
630 -

3750 --
810 -

2850 -
1875 -
1350 -
1500 -
7625 -
1050 -
3000 -
4500 -

3300 -

4362 50 
18.>7 -

Com. Ach. Fab. Aviation Kay,eri 
Com. Ach. Milit. Afyon 

> 

• 
Com. Adı. fak. Aviation Kayıeri 

• 
Com. Acb. Milit. Amasya 

> 

Com. Ach. Milit. Adapazar 
> 

• 
> 

Com. Ach. Millit. Adana 
Com. Ach. Milit. Çanakkale 

• 
" 
• 

• 
• 
> 

• 
> 

• 
> 

> 

" 

29-11-41 
ı0-11·41 

20-11-41 
20-11·41 
25-11-41 
25-11-41 
10-12-41 
10-12-41 
4-12-41 
5-12-41 
4-12·41 
4-12-41 
4-12-41 

24-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
27-11·41 
27-11-41 
28-11-41 
28-11·'11 
28·11·41 
28-11-41 
28-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
28·11·41 

Com. Acb. Milit. a l'Ecole des 20·11·41 
Off. de Reserve a Harbiye 

Gom. Ach. Command. Mil. lal. Fındıklı 21·11·41 

Com Ach. Milit. Meltepe de Topkapı :.l5·1l-41 
• 25· 11·41 

Com. Ach. lntend. Milit. Tophaı:e 25·11·41 
Com. Ach. lntend. Milit. h:mir S· l 2·41 

,. 26· 11·41 

11 -
14 30 
14 30 
14 30 
10 -
10 -
15 -
13 -
11 -
16 -
16 -
16 30 

11 -
15 -
11 -
11 30 
14 -
10· 30

1 
. 

15 -
10 -
11 30 
11 -
14 -
10 -
14 30 
10 30 
10 -

15 30] 

9 -· 9 _t 
H -{ 

:; =ı 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda A&kerl 
Komisyonundan ! 

tdr· &fi ;ıat 
Kapalı :zarf usulile biu ton nohut m\lnakauya konttıUf 941 co 

ve hususi şartları komisyonda görülebilir. İhalesi 5.1. kanu~ dır· ı il f 
günü saat 11 de yapılacalctır. Muvakkat teminatı 11750 lır\ 50 
lif meklııplarile ihale saatinden bir saat evvel Harbiyede Yede 
okulunda komisyona müracaatları. 

f •e b * * • Pazarlıkla 150 ton nohut ıahn alınacaktır. Evs• ()e~U 
şartlar komisyonda ıörülebilir. Beher kilosunun muhaınmeP 1 
kuruştur. İhalesi 21.11.941 ouma ıünü saat 14 de yapılacakt'r' 
}erin Harbiyede Subay okulunda komhıyona müraeaatlerı· h 

• il '~ • • * 12.11.941 rünü ihalesi ilan olunan 8 ton sade y•f:ı1,. ~ ~l r 
çıkmadığından ayni miktar aade yalf'ı pazarlıkla aatıo aluıac• der 
saf ve hususi şartları komiıyonda görülebilir. Asidin izaınl. 1, 
sekizdir. Dörder tonluk iki parti halinde de taliplere iha\e~ı ~O~ ~•el 
bilir. Beher kiloıunun muhammen bedeli 175 kuruştur. !hale•' iO ~·1 ıl 
ci teşrin 941 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. Taliplel' c-'ıl c~ 
teminatlarile Harbiye Yedek Subay okulunda komhyonıı ırıiir• 

ııo• • • * 11.11.941 günü ihalesi ilin edilen 30 too snde ~· te-re 
çıkmadığıodan aynı miktar sade yağı tekrar pazarlıkla ıh• d 
muştur. Evsaf ve hususi şartlar komisyonda ırörülebilir. ,A.9İl 
sekizdir. •·50 tenekede bir nümune alınarak tahlil yapılacatt~'i 
kilosunun muhammen bedeli 175 kuruştur. İhalesi 21. 11·~.,.ııı 
ıünü saat 11 de yapılacalt'ından taliplerin k•t'i teminatlarile 
Yedek Subay okulunda müracaatları. 

o ~ 
31.10.!141 günü kapalı zarf uıulile ihalesi ilan edilen 401\::

üzümü talip çıkmadı~ından ayııi miktar kuru üzüm paıarh ~0,of 
kasaya konulmuştur. Beher kilosunun muhammen bedeli 51 4 
Evsaf ve hususi şartları komisyom~nda görülebilir. 400 toıı li- ı 
200 tonu Çekmece anbarına ve 200 tonu Sirkeci anbarıo•. t~Jir· 
lecektir. Anbarlara ait üzümler ayrı ayrı taliplere de verıl0 • 
lesi 21.11.941 cuma günü saat 10 da yapılaeaktır. Taliplerıo 
yede Yedek Subay Okulundı komisyona müraoaatları. / 

,,, t 

**• 12.11.941 günü ihalesi ilan olunan 21 ton sade 1•!~-~ 
çılcmadıiından ayni miktar sade yaiı tekrar paıarlıkla "'·il 
konmu4tur. Evsaf ve busu~i ıartlan komisyonda rörüle1'ih~· 11' 
derecesi azami sekizdir. Beher kiloıanun muhammen bedel~ 1 . j ,,, 
ruştar. ihalesi 19 ıkinciteşrin 941 çarşamba ıünü saat l (>11 
caktır. Taliplerin kat'i teminatlariyle Harbiyede Yedek sıı 
lunda komisyona mil.racaatları. 

MÜZAYEDELER 

lstanbul Beladlyealnden : it. 
• 'tl 

lmhıı edilecek olan şehir çoplerinin içerisinden çıkacalc ~ ~ ;tı 
veuir maddelerinin satışı l.12.941 tarihinden 31 mayı!I 94 , ' 

ijlt 
kadar açık arttırmaya konulmuştur. ltı 

Tahmin Lcdeli 5 bin lira ve ilk teminatı 375 liradır. ı,ilİ'' 
Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde göri1

1
' "°' 

ihale 27.11.941 perşembe füoü saat 14 de daimi enciiıJle 
pılacaktır. 

941 
Taliplerin ilk teminat makbuz ve veya mektupları ve .

111
1 

ait ticaret odası vesikalarile ihale 2ünü muayyen saatte d•' 
mende bulunmaları. 

Isparta Orman MUdUrlUIUn:ten 

Cinsi: Pırnal me4e odunu 

Mikdarı: 1300 kental .
Isparta vilayetinin Uluborlu kazası dahilinde h11cl ıtları şart~! -

t• yazılı Kocakoyak devlet ormanından numaralanmıı 1300 keıı. •f 
Pırnal meşe odununun tutar bedeli üç taksitle ödenmek selc~~,11' 

sinde çıkarılmak üzere 4.11.941 tarinden itibaren 15 ıün ıııil 
arttırmaya konulmu~tnr. ıS ~ 

Artırma 19.11.941 tarihine müsadif çarşamba ırünü saat 
tada yapılacaktır. 

Beher kentalin muhammen bedeli 16 kuruitur. 

Muv.kkat teminat 15 lira 60 kuruştur. 

'\,İ' 
d' 1 

liifoıı '\f. 
Şartname ve mukavele proieleri lspn ta orman mildilr ·.• " 

rülebilir. :w ı:" ttr 

İstekliler ticaret odası vesikalarile birlikte (bu vesika "
0
/,

1
:eJ ~ 

istenmez) belli edilen gün ve saatte ihale komisyonuna o> t e 
ilin olunur. 

1
Si 


