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K N MI 
~ kö,rüsü boyanacak 

ili bo ı.;Öprlisüne vurulacak ye
~· Yalar Al ... Ilı~ • manyadan gönde-
hlıııi ~e lstanbul gümrüklerine 
İ~l ıtı~. Belediye bu boyaların 

HABERLER 
Fasulye ihraç ec:iliyor 

lstanbul piyasasında toplauıp 
umumi mağazlara konulan ve 
beyamıameleri Mıntaka Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiş olan fa
sulyelerin ihracına yakında baş-
lanacaktır. 

GAZETESİ 
ve Müteahhitlerin 

Ank. Lvz. SAK 
Pıriııç 1942 

Ank. Jandarma G ·ıı. Komut.: 
V ozelia 1925 

Anlc. Valiliği 
Tahta el araltıuı 1'135 

1 
Yem ve erı.ak nakli 1926 

Soba buru şu ve dirsek ] '141 

Hatay Deft~rdadı~a: 

Yer fı•tıtı 1941 • 

Hayvan Sağlık Meın. 

bant ~lektebi MU<l.: 
vl" Nal· 

1 

iDAREHANE ve MATBAA 

Glllata, E,ki Gümriik Caddaai, 

l'fo. 52 Hususi Daire 

iLAN ŞARTLAR! 

ldarehaneo:.iıı: df! rörftıtılü.r 

Telefon: 49442 

Peıta k11twı11 No. 1261 

~ı--~------~-----~ 

meslekl Organıdır 

MUt~AKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita --------

lstanbul Nafıa MUdUrlUGUnden 
17.11.911 pazartesi iÜnü sut 1~ de lstanbulda nafıa 

fü eksiıtme komisyonu odasında 3699.28 lira keşif bedelli 
Orta oltulu tamiratı açı\c ekıiltm,ye konulmuştur. 

rnildtlrlll· 
Çapa kn 

M~kave~t', ek~ilt~.e~ ba!ıııdırhk işleri fenel hususi ve fenni ıatna• 
m:l~rı, pr~ıe keşıf hulasasıyle buna milteforri diter evrak daireıinde 
gorulecektır. 

Muvakkat teminat 278 liradır. 

Gta tnusaadesi için hükumete 
Ur caat etmiştir. Müsaade ge

tijkt relınez boyalar güm
L .. eıı Ç k 
'l>Jlr' 1 arılncak ve derhal 
~ 11nüıı b ·•ktı oyaııma ına başlana-

Hububat piyasası Mulıt~lif cimı m11kine ya~ları l 1135 Ekmek 1936 
lstek~i~er~n en a~ bir taahhütle 3 bin liralık bu ite ben7.er lı yap• 

h.ğ~na ~üır ı~arelerınd.-n alm11 oldufu vtsikalara istinaden f•tanbul 
vılayotıııe ınuracaalla eksiltme tarihinden tatil "illf'ri hariç J ınn ev
vel al~nmı' ehlıyet ve 9 t l yılına ait ticaret odası veııilcalariyle ı•l· 
mıderı. 

r. 

8eıed' 
~~a 

1 
ıye köprünün boyanwa~ı 

~li tı.ı Andıktan sonra kabulü 
lııuaıutlesine ba,lıyacaktır. 

R -
Uınenıer Türkiyeden mal 

~ almak istiyor 
Otna h41 t "!adan piyasalarım1Z3 

!tdi tklıf ve ıiparişler gelmek-
t, R •t ~ Uıuenler petrol, benzin 

llıty treıte mukabilinde, kuru 
!' .... 1 • 
lııhi' ııcır, üzüm, zeytin, zey• 
ktlld' 1• kuru fasulye, n?hut, 
ııı.. it . "'kt, '. •usam ve pamuk ıstt:-
liıtce~hler. Romanya~~n ~~tir· 
~~ .,.. lllaıtdelerin naklıye ışı de 
. •lltı) d ıı..ıı er e halledilecektir. Şeh· 
lı.ı.- ' felecek Rumen ticaret 

''tia· ~~~ hl nıuvasalat tarihi he· 
tak, .. - . . • rur etmemıştır. 

kanalızuyon işlari 
b,hn· 

1a. b· 1Ye Vekaleti alakadarla-

' 
it "-h . .. d k .. f ıı '« ının ron erere nu u-

<ın b 
•t lca •ııden yukarı olan şehir 
~,U '•baların içme ı;u ve ka

~•ri~~Yon teıiaatının, halihazır 
)'ııtı a arı ile imar planlarının 
~ tılrna · · · · V k • 1 t trb sı ışı ıçın e a e e 
"'· Ut b'ı "{ ı '}" -'"de r eıı teş.u ah> vu-

&ıı t ll~~iıildi~ini bıldirm ştir. 
'tı, kt.şkılat Vekalete ıorulacak 
itti .•ııafü.asyon ve harita iş· 
~ •• rıı tclkik edecek al5.k"dıu· 

dirtktif \erecektir. 
ijtı 

>tık •uretıe nüf uıu ou biodeıı 
tı ltı Olırn şehir ve kasabala· 

ıı btıh 
htı b· assa imar işl~ri muay· 
li ır .h k d 'tlirif a en i~iude vücu e 

ecekti. 

İLp 
anyanın yumurta borcu 

da.~Pllnya dahili harbi başlama
ta11d11 ~vveı memleketiıni:ıdeo 
la.cı1k rıleıı yumurtalnr harp baş
~ti tan sonra Frnnko kuvvet-
.. t~raf d " d'l . 't ıu an muııadere e ı mış 

~t:ubarebe dolayısile parası 
tıne · · 'v ı.nı,tır. 
t)'il . 

~- h"k en malumata i"Öre lspan· 
liııd~ fıtneti borcu kabul etti
''bı tnevzuubahı yumurta he-

Yakında taıfiye edılecektir. 

1 
Yumurta pahalılaştı 

trnirden b'ld" ·1· 
Ş ı ırı ıyor: 

l thri · d •ıı rnız e tane&i üç kuruş· 

d(itt•~.lılan yumurta, birden bire 
liiç b :uruşa çıkarılmıştır. 
bal't ır sebep yokken veya 

aıu ·· i hth·l . nıunasebetıyle znıire az 
"' 1 dı d' f' .. 1~k, l ıye yumurta ıatıııı 
t ~t~ trnek fırsatlan istifade 
lııt, dernektir ki, bu du suç· 

·~i" l '-'t.,. kontrol wemurları, bu 

.Son a-ünlerde hububat piyasa· 
sı yükıelmcktedir. fiyat tereffüü 
bilha~aa susam ve keten tohumu 

üzerinde görülüyor· 

Tutulan Balıklar Denize 

Oökülmiyecek 
Tutulan balıkların buz, fıçı 

ve teneke azhğl yüzünden tama
men harice gönderilmcmeıi ve 
dahilde de istihlak edileınemesi 

üzerine, balıkcıların Üç iÜncıe bir 

balak tutmıya karar verdikleri· 
ni yazmışlık. Fakat bu vaziyet 
bu ı~ten ıeçimlerini temin eJeu· 

leri müşkül vaziyete düşürmek
te, balıklardan başk.ı şekilde is· 

tifade çareleri aranma ·tadır. Bu 
mevzu üzerinde yapılan tetkik

ler neticesinde, toriklerden de 
yunus balıi?ındao olduğu gibi 1a

nayide kullanılan yağ istihuH· 
nin mümkün oldutu anlaşılmış
tır. ilk tecrübelere aöre, bir çift 

torikten iki kilo yağ alınabil
mekte ve bu yağın kiloıu da pi-

yasada 2 liraya müşteri bulmak· 

tadır. 

Arık. Dil. Tarih ve C ıo?":afya 
Fak.: 

Teşhir vitrini yııpt. 193.> 
Antalya llbaylığı: 

Kı:ı: m•lc.lebi biııası iıış. l!J33 
Ask. Fabrikalar U. MüJ.: 

l~çi koııtrol ıutı 1934 
Demir uç levha ve demir tal 1934 

Elbiselik \'e paltoluk lrnmaş l !H3 
Aydın Bira Fabrikası Müd.: 

Zeytin 1938 • 

Babaeski Ask. SAK 
Sıtır eli J 935 

Balıkesir P. T. 'f. Miid.: 
Posta nakli 1 !.136 
Batık.kesir İnhisarlar Başmüd. 

Trehıar inş, ve oda tadili l1J3u 
Balıkesir Ask. SAK 

Erzak, eşya nakli l Y33 

Bandırma Ask. ~AK 
Sıtır eti 19~o 

Bcledıye Sul:ır ld.: 
A üminıı.t dö aut 1941 
Bılecık Beledıyesi: 

Hidroelektrik İnfa&I ve leııİHll 1921 

Bolayır Ask. SAK 
Sııır eli 1935 
Mep odunu 1942 
Boıll Sefrıı Ocdel Orman 

Çam ç..r lcöş~•i 1937 • 

Bursa Vıtııyeli 

lşlet.: 

JırnJarnıa büliıiı'İİ hiıııı.•ı lamıı i 1 IJ34 

Ttreyaı}ı 11.141 
Yoturt ve ıüt 1941 

Peynir. makarna, kuru \hüm 1!:41 
Çay, eabuıı, pıriııç ve 'l.A)tinyaQı 1941 

1 

1 

l 

lslahiye Ask. SAK 
Sı.deyatı ve sıfcır eti 194!9 

lst. Elektrık, Tramvay 

nel işlet. U. Mild.: 
ve Tü-

Dülclcan ve ev aakaıları 1926 • 
Cıvata perçin ııupıly• v. ı. 192!1 

lsı. Ormnn Fakülttsi: . 
Muhtdif en.ak 1943 

İst. Belediyesi: 
Kol batı 1932 
D•fııi i,i 1933 
Ev aııkaıları 111.32 • 

lzınir Lvz. SAK 
Sad•y•tı l 935 
M:ılcarna ve ııulrnt J 9.i7 
K. fuulye Hı40 

KesilmiJ koyun eti 1'1'11 

İzıoir Vılayeıi 
ŞHe tamıti 1Cl29 

Kayseri A k. SAK 
Yemeni kalıbı 1941 

Kö.ele, vnlc:cıa \e m~Jİn 1941 

Ladık Akpınar Köy Erıstitfüü: 
Foıin 1938 
Elbise ailctirilmui 193:1 

Malatya Belediyesi: 
Odun 1931 

Merzıfon J\.;lc, SAK 
Yem torlııuı 1 ip yular keçeli ltclleıınıe, 

kıl kı>lın, tavla halatı vıı urıu 1932 
M. M. V. Sı\K 

Çamaşırlık beı. l!J·l:J 
Malzeme ııandıtı 1935 
Muhaben m~lzemui 1933 

Oto ınal:ı:eraeai 1930 
P11laılı ıarni~un harici elekırlk 

1927 
tuiuh 

Yozıaı Nafıa MUdUrlUIUnden 
Eksiltmeye konulan i' : 
1797 lira 30 kuruı k.tşif tutarlı hastaM bahçe tanzim 

salı işi : 
Bu işe 1&İt evı ak ıuıılardır : 
A - Eksiltme şutuaınosi 

B - Mukavele projesi 
C - Nafıa iıleri renel şartnanıui 
D -- Fenni ve hususi ııartnam• 
E. - Keşif cetveli proje 

'ı F - lsteklil~r Yozgat daimi encünıeııiııd~ bu evrak ve ıartııalil•· 
ini ıörebilirler. 

Eksiltme 15.11.9-ll cumartesi ıünü ıaat 10 da Yoa:rat daimi en-

J 

' 
cünıeninde yapılacaktır. 

f.k.siltmeye iİrebiıme\c için isteklilerin 13~Q lira 80 kuruş muvak· 

knt teminat vermeleri ve bundan başka aşatıdaki veıilcaları haiz bu· 
lunmaları lazımdır. 

A -- İhale tıırihioden 3 gün evvel müracaatla viliyetten eksilme· 
yt rireceklrrino dair vesika almaları. 

Teklif mektupları yukarıda yazılı saatten bir sut evveline kadar 

1 daimi encüınene ~etirilerok encümen reislitino mııkbuz mukabilinde 

' verilecelctir. 
f f>oııta ile ırönct-rilecek maktuplar nihayet yukarıda yu:ılı saate 
1 ii:alar ırelu1i~ e:uı;uı ve dış :ı.arfamıı mühür ıuumu ile iyic" kapahlıaış 

l olması şartlar. 

1 Po•bda olao r•cikmele• kabol edôlmez, Bu ıekilde istih)al edilen yag 
deri ııanayiinde, maden ocakla· 
rıuda klılıauılmaktadır. Oii~r ta
raf tan dahilde iıtıhlak ~dilen bu 

yağın hariçten iretiı ilwı.;si ~~ç
leşen, sanayide kullanılaıı l ık
ra ya.~ını&l yerini lulııcağı da ü
mit edilmektedir. Bunun vagun 

tekerlekleriııde sarfedılen yağ· 
lar yerine kullaıııluıasıauıı uıünı· 

Çanak. Ask SAK 

Kırmı:u meıcİmek 1 Y31 

Çorlu A~lc. SAK 
Yoturt, nığır eti \e ıüt 1942 

1 :lır puliıroounda yap. lımiıat ıııu 

t-'ertevniyal Liseai Mürl.: 

;I ~~~1.8~ o~:r~J~ıka~:~~:::h~~~e::.:, ~·ıüt~::~•t:::~~nv~ ın• 
ıaatı ıoüloahbit nanı ve henban• kapalı zarf u\ultle ve vahidi fiyat 
üzerinJ.-n elcsiltmeye konmuıtur. 

1 kün olup olwadığı da tttkık c:· 

Jil ıuektediı. 
Haber aldığımıza göre, torik

ten yıığ iıtihsalinin müsbet .~ıe
tice verıne~i üzerine, bazı mute· 
şebbisler bunun için tesiı;a~ vü· 

d e ~elirruiye karar vermışler· 
cu • d . 
d . Bu surı?tle balıkların eııı-
ır. 

:ıe dökülmesi ae artık tarihe ka-

rışmış olacaktır. 

Mardinde Kumaş ve Şeker 
8uhranı 

M•rdirıden bildiriliyor : 
On beş iündeııberi Mardiııde 

şeker ve ilkokul talebelerinin el· 
bıse kuınaşı buhranı vardır. Melt· 

tcbler açıldı~ı için, elbiielık ku· 
nı:ış oulnmıyan birçok yavrular 

mektebe devam edememekte ve 
bııçok kimseler de Diyarbakır, 
hstıa lstaııbul ve dığer ~ehirler
dekı akrabalarına mektup yaurak 

1 çocukları için elbiselik k.umıı,ş ış-
1 teınektedirler. Bu hm.usta bazı 
1 manifaturacılarla yaplığarn tem s· 
\ ta, çıft eu elbiselık kumasın l:ı· 
1 lanbulda 140· 1 SU kuru.şa snlıltlı-

1 
~ıııı halbuki bura<la ~~e ! 20· 130 
kmuşıı satıııak ıııecbıırayelııııie bıı-

D. D. Y ollnrı 
Koro mozayik, karu ıüpürea:liQi 

ru ıııınıııı 1935 
Kayn.,nı~ İn)!İlıı b.zirı 1933 
ı·ıı~ l1J32 

"' kıı· 

Biriaci kıalite komple hyak 1931 
Kömiir tahmil ve tahliyl!ııi 1931 
G:ıı. bezi J9:W 
Benzin veya dit.el motiirlii santrifuj tu• 

luınba 1930 
Kayın köprü lraver•i 1929 
Tıbbi ec'a •• malreme ıcı24 

Erzurum Ask. SAK 
K. üı.üm 1934 

Giıesuu Nafıa MliJ. 
Köprü tanı iri 19"3 

Gıreııuıı Vak. Mü<l.: 
Köknar kcreılui l 943 • 

Harbiyede Yedek Subay Okulu 
Ask. SAK 

Ga:ı: ya~ı 1!135 
Sam n 1933 

Sadeyatı 19.)0 
Nobut 1~28 

Susam ve keten tohumu 

fiyatları 
Susam ve keten tohumu fiyat· 

ları yükselmekte devanı etmek
tedir. Stm günlerde fiyatlar 28 
kuruştan 5-l kuruşa fırlamıştır. 

Kalorıfer tllmİrİ 19.U 

Samsun l'ütun Fabrikası; 
lı.ıbıurlu ınamulıitı nıkli 1938 

Sanltaıoı' Aik. SAK 
Koyuıı eti kavurruuı 1 34 

1 
Bu işin muhammen btdeli 2701.'.>3.40 lirad1r. 
l!lle.dıler bu he ait 'fıtrlname vo ~air evrakı D. D. Yollara Aulta

nı vezn\':•undoıı 1 :hO kuruş mukabilinde alabilirlu. 

Sıtır eli kavurnıuı l IJ37 

.Sıvas Belediyesi: 
H•ııe aııkaLları 1937 • 

5ümcı 8arık Yerli Mullar Pazarı: 
lp.lc.li lcumı&~ 193'.! ~ 

Tophane Lvz. SAK 
S11bze J935 
~amuk çorap iplifıİ 1\138 
:Sım ubunlu kö,ele 1940 

lfo-ı. elbiselılc. kuma~ kahve reııııiııc lto· 
yatlırılmı1q1 1942 

Urfa Gümrük Malı.: 
Elımelc pişirınei sıQır eti, bıılııır ve k. 

faııulya 1935 
Van Ask. SAK 

Pirinç 1943 
K. fuulye ve ııelıut 1\143 

l:t90 Aık. Posta 
Sıımao, le. ot, p•yair patat e~, 

ciınek v. ı. l\138 
K. uıer• • 

masa için yaptı~ı tetkıkleri ik
mal etiwiıtir. Memleketimize 
felwek üzere yolda daha , 00 
tun ç Yi vardır. Slovak yadan 300 
ton çivi yola çıkmış tar. 

F..k\iltıue H.11.'11l larıbindo cuma güuU ,aat 16 da Aakaıada O. 
D. Yollara Yol dairesinde toplanacak merkn birinci komiıyonıncı 

yapılacaktır. 
Eksiltmeye ırirebilroek için iıtoklorin teklif mtlclupları ile birlikte 

aşağıda yazılı leıniııat ve Vt'Saiki ayni (Ün ıııat be kadar komisyon 

reisliğine vermeleri lazımdır. 
A - 14556.50 liralık muvakkat temioat 
B - 2490 Hyılı kanunun tayin ettiti vesikalar ile bu ite mahıuı 

olınalt üzere Münaklllat Vekiletinden alınmış ehliyet vesikası için İ· 
hale tarihinden on u 8 ırün eVYel bir iıtida ile Münakalit Veklle

tine müracaat olunması. 

MalmUdUrlUIUnden 

olan Aşkale kazası Hükumet kooatıoın 
keşifli inşaatı kapah zarf usulile yeniden 

Yeniden inıa etlirilmi1 
17052 lira 24 kuruş bedeli 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

E.ksiltıne 17. 11.941 paıartesi ıünü saat 14 de Aşkale Maliye cjai· 

rr ıinde toplanacak olan Komisyon tarafındın y•pılacaktır 
Uu işe ait keııif evrakı ; ııilsil~i fıat cetvelı; ve ıartnameler Er• 

zuruın Nafıa Müdürliltündon ve Aık•le Malmildilrllltilodea bedelıis 
alınabilir. 

Muvakkat teminat 1338 lira 93 kuruştu-. 
Taliplerin 7.S.937 tarih ve 3297 sayılı Resmi Gazete ile neıredl

ltn talimatnameye iÖre vt',ilcalarıoı hazırlayıp ibraz etmeleri ve ta· 
yiu t'dileu müddet zarfında teklif malcbuzlann1 Komisyon Kiyaaetine 

vermeleri lazımdır. 

Nafı• Yeklletlnden 

• Eksillmc!ye koııtrlan i7 : 
Jandaroıe ıulı&y okulu arkaaıııdalti ~~dikli erl.ıaj ı..ıkulu lçiı.a yıpl• 

lac:ık yüzer erlik portatif lııralr.:a ile 1) heli İnjaatadır. 
Keşif bedeli 39746.02 liradır. 

ı.. · ıuu ~ • 
~'tl uıerıııde tetkikata baş· 

•rdır, 

1 
luııuuklarını, şekerin be kilosu 
Mardindd 56 kuruşa satmak mas· l ,.(ı koıu,.1yacatmı ıleri •Ürdüler. 

Çivi satışı $Crbesl &ırakılıyor 
Ticaret Vekaleti çivi satışla· 

runn tamamen serbest bırakıl· 

Şimdiye kadar yapılmış olan 
talepler, halen mevcııd ve ıe· 

lecek çivi miktarında, çok aşa· 
tıdır. Bunun için halka kolay
lık olmak ve kü~ük inşaat ve ı 
halk ihtiyaçlarını karşılamak l 
üzere şehrin muhtelif yerlerin-

de tevzi merkezleri açılaHkhr, E.kıiltm• 6.11.941 porıımbo rllnil ıaat ıs clı naha veltilıti J•pı 



Sa7fa 2 MUNAK~A GAZETESi 
• I • 

l f J·i ı ( ·ı ,~ı : r. J 

r----------------~ ,, ::B::U:cı:~:=U_ .. _n::i:la=n==O==I U=-"-__ a="==~:·eı.::?:":_~-Mu-~-~-~-"~-~-... e-ina-, _M_ü_~-~_:.!=-•• ~-v-~~~ ~:~İ s~. Tahm. bed. ~.:~:.~bu ı Be ı e diyesin den: : 
L. K. L. K. 

AJ Munakasalar 
ın,aat, Tamirat, Nafıa lşleırl, alzeme, Harita 

Üıküdarda Muhkuyusu ve Kuz~uncuktaki temizlik iı· paz. 
leri binalarının tamiri 

Gala tada Kemankeş Kara Mustafa Paıa Cad. Odun 
Meydanı Kezlu Han ve Fireııkyan sok. Mo<"r&· 
!arının tamiri. 

Dadılar Köprüıü tamiratı Günıörmez 1 vr.,ndi yolu aç. eks. 
üzerindeki 

Anbarı inş. (temd.) 
Memlek .. t hast. binası tamiri 
Taş f,rşı Kırklar~li Vize yolunun arasında 

paz. 
aç. eks. 

• 
Portatif baraka inşası yüzer erlik : 2 ad. bdla inşa· kapalı z. 

sı: S ad. (Şart. 2 L.) 
Darülaceze müessesesinde 5 ci dıairede toovcut iki ıaç eks. 

helada yapt. tadilat (temd.) 
Ham taş ihzarı Kırşehir-Kayseri yolunun arasında 

14448 m. (şart. 2:l0 k.r.) 

241 67 

163 30 

824 03 
982 65 

39746 02 

1769 56 

43921 92 

Etektırlk Havagaz ... Kalorlfer (Tesisat. vo Ma13'arttesl) 
Hal rıhtımındaki elektrılt lcablolarile bunları ta~di- paz. 498 18 

ye ed~n kabloların tamiri 

Nıen5ucat, Elbise, Kundura Çama,.,, •· •· 

Elbiae maa kasket: 35 aJ. k aç. e s. 
iş elbisesi (tulum) 35 ad. > 

Fotin: 35 çift > 

• Pijamalık kumaş 5660 m. aç. eks. 
Resmi elbise imali: 1613 tak.-rt'smi palto: 9~4 ad. kapalı z. 

Matbaa ltlerl Kırtaaiye · Yazıhane Levazımı 
Astarlı zarf: 500 ad. 

Nakliyat, Bo9alt:na, YUkletm e 

Kriple kömürü nakli: 350 t.·kok kömürü: 120 t. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•Qlar, 
Odun: 3900 t. 

~ 3900 t. 
> 2225 t. 
> 2400 t. 
> 4500 t. 

MUteferrJk 

paz. 

paz. 

". liil. 

paı;. 

> 

> 

> 

> 

Çiçek malzemesi: 13 kalem paz. 

rzak, Z•h1re, St, Sttaı:a, "' · • 
Nehut iri: 10.5 t.-yeşil mercimek: 10.5 t.·bulıur ka· 

raman: 10.5 !.(Kayseri bez Fabrikası içıa 

Mt'rcimek yeşil: S.5 t.-bul~ur karaman : 5.5 t.-fasul
ya barbunya: 2 t.(Erefli bez fabriklsı için) 

Çalı fasulye: 4 t.-nohut: 4 t.-bulıur karaman: 4 t. 
·ydşil mercimek: 4 t. (Balmkoy bez fabrikası 
için) 

K. fasulye: 9 t.·barbunya: 9 t.·nohul; 4.5 t.-yeşil 
mercimek: 9 t. (Nazilli basma fabrikası} 

Sığ'ır eti 
Koyun eti: 2 t. 
Lahana: 90 t. 
Pruı: 90 t, 
Lahana: 32 t. 
Prasa: 32 t. 
Zeytinyafı: 7 t. 
K. fasulye: 115 t. 
Balyelı k.. ot: 1000 t 
Patates: 20 t. 
Patates: 25 t. 
K. ot: 200 t. 
K. ot: 200 t. 
Patates: W t. 

kapalı z. 

' 
> 

.. 

' 
aç. eks. 
paz. 

> 

• 
> 

.. 
> 
.. 
• , 
> 

Pirinç, k. fasulyt', mercimek, k. ilzilm, salça, nohut paz. 
k. bamya ve bulrur {9arfileceze müe~seseıi için) 

Yaş sebze but. için > 

Pamuk yaj'ı: 30 t. kapalı z. 

Sıfır eti: 75 t. 
Saman: 600 t. 

Pirin9: 60 t. (temd.) 
Kuru üzüm: J 9 t. (temd) 
Kuru incir: 200 t, 
Saman: 7l t. 
Saman: 100 t. 
Saman: 100 t. 
Koyun etiı 40 t. 
Sadeyaj'ı ve patates (temd.) 

(B ~~üzayedele 

Ev ank.azı 
Dukk.io anknzı 
Ev ankazı 

Dükkan ankazlan 
Çeşme ankazı: 2 ad~ 
Ahşap bina ankazı 
Ev ankazı 

ll 

• 
C:v ank.azı 

Fırın ankazı 

-
Frenk kilimi, tibbi müstahzar ıafi ipek mensucat 

demirci köriltü fılte hayvan kuıuı:a ayakkabı v. ı. 

paz. 

• 
> 

kapalı z. 
paz. 

• , 

paz.. 
> 

• 
> 

• 
paz, 

" 
" .. 
> 

aç. art. 

• 
aç art. 

700 -
210 -
280 -

1613 10 
30287 -

200 -

1175 -

386 50 

1500 -
6300 -
5670 -
2400 -
2176 -
7350 -

28175 -
k. O O!> 50 

13105 -

5514 50 
24000 -

36000 -

k. o 45 
k. o 51 
k o 30 

22000 -

--

325 -
65 -
60 -

420 -
434 -
30 -

290 -
49 -
50 -

415 -
tHO -
850 -

18 15 lst. Belediyesi 

12 25 

Bahkosir Valiliti 

İzmir Satış Kooperatifleri Birliti 
61 87 Kırklareli Vilayeti 
73 73 • 

2980 95 Nafıa Vekiloti A.nk. 

207 72 lst. 8eJediyesi 

3294 H Kırşehir Nafıa Müd 

37 50 l.t. Belediyesi 

5~ 80 Manisa Örnek Çiftliti Mild. 
15 75 • 
21 - > 

120 99 O. D. Yolları Haydarpaşa 
- D. O. Yolları Haydarpaşa 

15 - lst. Belediyesi 

88 15 lst. BelediyeJi 

4-11-4 ! 

4-11-41 

4· 11-41 

7-11-41 
4-ll·•H 
4-11-41 
6·11-41 

11-11-41 

10-J 1-41 

14 -

14 -

15 

16 
15 -
16 -
15 -

14 -

15 -

4-11-41 14 -

3-11-41 
3-11-41 
3-11-41 

17-11-41 
17-11·41 

15 -
15 -
15 -
14 30 
15 -

4-11-41 14 -

7-11-41 11 

Topkapı Maltepesinde Eık.i Maltepe 10· 11-41 9 -
Ask. Lisesi SAK 

• 

29 - lst. Belediyesi 

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

9-
9-
9-
9-

4-11-41 14 -

Sümer Bınk lplilc ve Dokuma Fab- 12-11-41 10 -
ri~aları Muesseıeıi Kayseri Bez 
Fabrikası 

> 

> 

112 50 lzmir Lvı:. SAK 
945 - l,t, Komut. SAK Fındıklı 
850 50 > 

360 - > 

326 40 • 
1102 - Erzurum Ask. SAK 

2ll4 - • 
371 - Hadımköy Aılc. SAK 

Maltepe Ask. Lisesindeki Aık. SAK 

" 
> 

> 

J 

912 88 lst. Belediyoai 

12-11·41 10 -

12-11-41 10 -

12-11-41 10 -

10-11-41 10 -
14-11-41 15 -
7-11-U 10 -
7-11-41 10 30 
7-11-41 11 -
7-11-41 11 30 

21 -11-41 11 -
24-11-41 11 -

6-11-41 14 -
5-11-41 9 -
5-11-41 9 -
6-11-41 H -
6·11-41 14 -
5-11-41 y -

17-11-41 14 -

413 59 .. 17-11-41 14 -
1800 - D. O. Yolları Ank. ve Haydarpaşa 12-11-41 1~ -

5400 

3300 -

24 38 
4 88 
4 50 

31 50 
32 55 
2 25 

21 7~ 
3 68 
3 75 

31 13 
63 -
63 75 

Sevk Şefi. 
Çanak. Ask.. SAK 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

> 

lst. Komut. SAK Fmfliıklı 
> 

> 

1210 Askeri Poıta SAK 

lst. Belediyesi 
> 

• 
> 

J 

> 

• 

• 
> 

lsl. Bdediyl!'ıi 

lst. Giimrükleri Bıı. Müd. 

5-11-41 
7-11-41 

7-11·41 
7·11·41 

11-11·41 
3-11-41 
3-11-41 
3-11-4 l 
5·11-41 
3-11-41 

4-11-41 
4-11-41 
4-11-41 
4-11·41 
4-11-41 
4·11-41 
4-11-41 
4-11-41 
4-11-4 ı 
4- 11-41 

17-11 -41 
17-11-41 

5-11-41 

14 -
10 -

14 -
11 30 

11 -
10 30 
11 
Jl 30 
15 -
14 -

14 -
14 -
14-
14 -
14-
14 -
14 -

14 -, 
14 -
14 -

14 -} 
14 -
13 30 

ı 

30 00 2 25 
ııesinİ 

Unkapanında Kasapd"mirhuu ınah• ~ındJ 

49 00 

290 00 

50 00 

415 Ou 

.3ı5 00 

65 00 

60 00 

420 00 

3 68 

21 75 

3 75 

31 13 

24 38 

4 88 

Unkapanı caddesinde ve Yeni lcad sok• t~t 
1001 ve 1003 nilcü adada iki adet ç 

tınltazının satışı. Y j(tt 

Fatihte Kuapdemirhun mahallesinin e~ı:ır 
lumba suka~ında 100 iııci a dııdıa 23 P 

ralı ahş ap bina enkazının satışı. Ne/et 
Fatihte Kırkçeşme mahıl ıesınin tıf 

s• so ·ağında ~-11 numaı nlı ev ırnkazınıo ş~' 
Fatihte Kırkçe,me mahallesinin KırkÇ~t. 

so lca~ırı <la ~J /1 ıı o . lu f' V rınkazın111 psfll 
F11tihte Knaapdemirhun mahallesininlJrık• ~·· 
sokağ-ında 52-2 numaralı altında dükk

6111 

hınan ev enlı:azanın satışı. rbt 
Cerrah paşada Hobyar m ıhnllı-~iniıı Şd 10ıo 
harem soka~ında 13 numaralı ev erık•J 
satışı. o ~ıır 
Fatihte Kasapdemirhun ınahallesinin 'ıı'ı 
lü sokağında 5 numaralı aük.kin erık• 
satışı. .~ 

f keııı• 
4 50 FatihteKırkçeşme mahallesininMusta 8 ıı~ıll 

paşa caddesinde 168 numeralı ev eok• 
satışı. 

31 50 Fatihte Haraççı Kara Mehmet 
Elvan zade sokağında 2 numısra ı 

't 
~ 

ZIOID satışı. . sD' ~~ 

32 55 Fatihte Kırkçt"şıne ıoahıllesinin Keııdı~o1' 
katında 3 numaralı kai'ir dükkan eıık• 

43~ 00 

Keşif 

bedeli 

241 67 

163 30 

498 HS 

386 50 

200 00 

18 15 

12 25 

37 50 

satışı. 

kl•~i 
Üsküdarda Nuhkuyusu ve Kuzguncu 

temizlik itleri binalarına tamiri. c•Ö' 
Galatada Kemanket Kara Mustaf•P11~. e•r 
deıi, odun meydanı, Kozlu han ve ır. 
yan sokakları mecraları n tamiti. ol•rt 
Hal rıhtımınd•ki elektrik kablolarile bil 

tafdiye eden kabloların tamiri. 
13 

klllell' 
2~ 00 Bahçeler Müdürlü~ü için alınacak 

çiçek malzemesi. k 5~ 
15 00 Belediye mekez ve şuabatı için alınsc• 

adet as tarh zarf. • ıet 

Tahmin bedell1:ri ile temiııat miktarları yultanda y.ıı~ı 1~r 
ayrı ayrı pazarlıta konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 

0'5ıb 
lit Müclürliifü kaleminde ıörülebilir. İhale 4.11.941 liPW 
rünü saat 14 de Uaimi Encümende yapılacaktır. 'f• 51,ıt' 

rin ilktcminat makbuz v~ya mektuplarile ihale günü muayyeıı 
O aim i Encümende bulunmaları. 

;w. ;pe=-=zr===s ---
·ıe 1•9 

ve imar işleri t'k.siltıne komisyonu oJa~ında kapalı zarf u.ı;ı.ılı 
lacacaktır. ıııo~' 

b.del Ek'.siltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 2 lira ,, 
bilinde yapı ve imar işleri reisliğinden alnabilir. l< ~ 

Eksiltmeye ıirebi!mek için isteklilerin 2980 lira 95 kuru~lu tııı~ 
vaH.at tcmiuat vermeleri ve naha v<'kalctiııden hu iş içiıı • 
ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazımdır. il ı 

İşbu vesikayı almak için isteltlilerio eksiltme tarihinden tal c•t e 
leri hariç 3 gün evvel bir istida ile nafıa vckileliııe oıilr•c bİıl 1 
meleri ve dilekçelerine en az: bir kalemde bu işe benıer 30 ,.es'~ 
rahle bir iş yaptıklaııaa dair işi yıphran idarelerden ahn011~ 
raptetmcleri lazımdır. rŞi~ 

istekliler tC":klif mektuplarını ihllle günü olan 6. l l.9·B pe 111 0~' 
ıilııü saat 14 de kad:ır eltsiltın~ lcuıniııyunu reiili2'ine makbU' 

bilinde ve.roıel.,ri li~.mdır. 

Poııtada olacak fecikwelcr kabul eJilıu~z. ~ 

!!!!!~!!!"!'!'!~!!'!!!!!!1'!!!!!!!!!!!!!!!~11.!!'!!!!!'!~~~~~!!!!!!~==~~!1!!!!.'!!~ 
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Ankara Yapı Usta Okulu MUdUrlUOU11de11 : 

Parti 

No. 

Nevi Alınacak 

miktar Fiyatı Tutarı 

1 Harici elbısr- (ceket, 2~5 v 
pantalon) 100 takım 3000 K. 3000 lira 

40 
v 

2 iş elbikesi 400 > 800 K. 3..lOO lira 2 İP r ıet 
ayrı olarak t• ıP Yukarıda yazılı ilti kalem ıiyim eşyaşı ayrı 

~· 15,SO 
· açık eksiltme ile ihale olunacaktır. 

lbale iÜnÜ 14.11.941 cuma ıünüdür. Birinci parti !!a&l 

ikioci parti saat 16 dadır. pJfı'l'' 
Taliplerin niıınune ve şartnameler i her gün ok.ul idıaresint 

rarak görebilirler. ırliJ' 
lsteldilerin ihale ıünü ılk teıııinat ve kanuni veaik~larla b ,,,l 

Ankarada okullar muha:ıebecilı2'ınde toplaııauk k.ornisyooa ba.f~ 
lırı, 

Ankara Sanat Okulu MUdiJrlU§Undeu ı ,ı 

Okulumuz talebeleri için yaptırılacak olan 3600 lira aıuh'~tt 
tutarında 120 takıın harid elbise 1ıç1k eksıltmeye konmu~tıı!~urlC~, 
lilerin numune ve şartnameyi görmek üzere her 2'Ün okııl mu. ,ır 1 

ne ve ek,iltmeye gireceklerin de 270 lira tutan ilk. teminatl•r;~ı t'' 
k ıınunıın icabettirdiR"i vesaikle birlikte ilule iÜllÜ olan J4, l ı . ıı••olı' 
rihinc müsadif cuma i'Ünü saat 15 le Ankara Mekteplek Mu 
cili2'inı.le toplanacak Al. S. Komi,yonuna müracaatları. 



1,ı,:tb .• , 
.. l4lv 3z1.,, A "n!rlial Satınal:na Komisyonundan : 

d .Beher kilosuna 330 kuruş tahmin edilen 6 t<'n kadar çarıklık ham 
•rı 1 d 8 ınacaktır. Pazarlıkla eksı itmesi 4.11.941 !!alı gün u ı1ııat 14, ' O 

1 a l't.phaııede lst. Lv. Amirliği satın alma Ko. da yapıl c.ıktır. Jık 
lıı:ıınatı 1485 liradır. Nümunesi Ko. da ıörülür. Tııliplerın b Ilı va-

llc komisyooa gelmeleri. 
--..;;: 

N kliy~t-~kleme-Boşaltma 
Çanakkole Askeri Salınalma Komisyonundan : 
Yenice orınanlarıııdaki mak talardan alıcanak 5000 ınelı'" mı kabı 

~~~ıı:ı ormandan kesilerek Çauakkalc'ye nakil işinin kapalı z rfla i
~ ~ ıünü olan ~1.10.941 sah 2'ÜnÜ talıbi çıkmadığından te krar iha-
1111 Pazarlık lıı 10.11.941 pazartesi giınii saat 15 l e ihalMi yapılacak
:İ Beher metre mikabı 32 lira olup kati teın ına t 18.500 lirndu . Ev-

~e Şar tnamesi her gün Ko. da görülür. 

Manrukat, danz11, ~Hı 1 ı f ı J J ,. 

Urfa GUmrük uh faza Al yı Satm AlmD 
Komisyonundan : 
Tahıııin t. İlk tem. Mık tarı 

kilo 
8o6160 

lira 

34647 
lira günü İhale saat gıın 

2o00 6.lÜ-'.141 ~ününden itıb ıren 
bir ay zarfında 1 
pazarlıkla 

~ 'r'ukarıda mıktarı yazılı od11:rnn ihıtle günü oları 6. 10. 941 günün-
- leklıf edılen fınt rali görıildüğü ı1d . .m mez...ı.lr t.ırılı ten itibır .. n bir il 
~t llıüddetıe ihaleye (ıtçık ihnle) bırakı l.nı~tır. lsteldiler odunun t" mi

akçesi olan 2600 !ırayı Urfa gümrük kıt' .. sı vezne~ine yatırıp vez- ı 
~ .llıa~buz.ıle şartnamenın 4 üncü ı~ııddesinde kendilt!rinden ıstenilen 
t 

1 ~alıırlıı birlıkt ... her gün Sa. Al. Komisyı>ııuna müracaat r.debilirler. 1 

1•t nbul Limanı Sahıl Sıhhiye eryezi Saimalma 

Komi&yonundnn : 
~t Merkezimizle Büyukden' ınerkezı ve Tuzla, Kavak tah.tffuzhııne-
tı 'nıbarla11na teslım edılınek şartile 157 lon kriple ıuaden kimürü 

d· ~O ton yerli sömıkok kömürü açık eksiltme ile 5alın alınacaktır. 
r 'ij thırıin bede)i krİple maden kÖaıÜrÜ 21 li ra 50 kuruş Vt' SÖmıkok 

:Urunun beher tonu 28 liradan olm.ık üzere her ikisinin umum 
tı 4215 lıra 50 kuroş\ur. 
~aı lrıaaıe mekezımiz levazımından parasız ıılırı ır. 

., ~ ksılııne lJ.11.:141. perşeınbe tünü .~.ut 14,30 da Galııtnlla Ka• 
t, 111iafup şn sokağuıtia mezkur mer kt z sa\ıııalnıa komisyonunda 
~ıı, 

cakıır. 

' ~İt7.kür kömürlere uit teminatı m 1vakkatc par~m 316 lira 16 ku
ltır. 

\ t~siltmeye fİrcceklerin 941 senesi ticaret uda!n vesikaları ~öst r
tıı 

Şurttır. 

~ 
"l 
qtıb"ı Levazım Amirliği Satın Alma Komiuyonundıın: 
(;ıı lon kadar keçi kılı alıııacaklır. Pözarlıklıı cksııtıneıi 4.11.941 

tuııu saat 14 de Tophanede lst. Lv. amirlıği s:ı t ırıalnıa ko01isyo

' \ Y puac.ı.k.l ır. Ht p~ı toptan ahnabıle('eği g ibi 2 tondı.n aşıı ğı 
• ~ ~it uzere ayrı ayrı taliplerden de al1nabı l ir. Talip erin r.üır.uue 

~hl f'deceklcri fıııt ü~eriııden yiıı.de 7.5 lenıi nı.tlari !e belli v ki ı leı 
ı,}' 

1 
, 0 na gelmeltui. 

: lieherine 1 kuruş fıat t :ıhmi.ı edilen 12.500.000 ıulı"c <&l~wiııyuıu 
it' 11~1lleaı müteahhıt nam ve he~abınn ahııncııktır. Pazarhkln cık'iilt-

, 1 tll.1 ı.941 salı güniı saat ı.t,30 da T ophanede l:stanbul Lv. a
l·' •:ıtıııalm .. komısyoııunda yapılacaktır. 
~r< t~ınıuatı 7:>00 liradır. Nümun~ ve şıırlnaıııt>Sİ kurnisyorıda iÖ· 

' l' tlipleı iı.ı l,, ı:: lli v:ıkıtte kouıisyonn gdıı1e!er i. 

TO KiYE C HU ıv 

. 
MONAKASA GAZETF.Sı 

Ordu ilayatl Dal Mi Ene Um anin don: 
Nürııune fidanlı~ıııa muktczı 2 ton toz kireç 2490 sayılı kanu

nun hükümleri d hil nde J. 10. 9U tarihinden itibaren 25 g ün müd
detle açık dcsı llnı c·ye çıkaıılmıştır. 

ihale 4. 11. 94 ı tarihıne müıauif Salı günü saat 15 de yap1la

caktır. 

1 lklacl Tetrf• 1'41 

h~rgüıı komi ıynıds görülür. ı~teldilerin teminat makbuzluiyle Ko. na 
mura ·aatları. 

Erzurum Aak ri Satlnalma Komisyonundan: 

B r kilosuna 70 kuruş fiyat tahmin edilen 50 ton sığır eti ka
voı ın sı pazarlıkla satın alıoacaldır. 

P 11 za rlığ'ı 7.11.911 cuma günü saat 14,30 de Erzurum satıoa'ma ko. da 

~~==---.--,..ms~--- Y"P be ıktır. Muhammen b~deli 35000 lira kati teminat 5250 liradır. 

1 Şaıtııa.nesi her gün komi~yonda görülür. l~teklilerin teminat mıkbn· 
lnriv ı · . , J ıi~v ı n ıı rnli.·ıı('• .. tf .. ·ı. 

l'alip olanların şeraiti anlamak ve pey sürmek üzere Daimi En
cümene müracaatları ilan olıınur. 

c.rza~~I Latıire, l:.t, Sebze v. s. 

lzmlr Lv. Amirliği Satlnatm Komisyonu 11dan ; 

Kapalı z. u .ı u:iyle ekıııltm eye konınu' olan 448 ton samana muayyen 

ründe ta lip çıkm11dığıııdnn mezkur mikl:ır saınanın l'>ir ay zarflıııla \'8 

}t) . J 1•911 tnrıhine kud r P zarlıkla alınmasına karnr verilmiştir. 
Kilosu J kuru, 50 santiın Üzerinden uıuhamıneıı bedeli 15680 lira 

elup nıU\'akkat hminııt 1176 liradır. Talip olanlar 7. 11.941 cuma gü· 

nıi saııt 1:> den itibııı en lr.mirde kışl du Lv. uruirlıği Sa. Al. Ko. nıı. 
nıüracautlıarı. 

Harbivede Ye~ek Subay Okulu Askeri Salı!'lalma 
Komisyonundan: 

Pazarlıkla '.lO ton sadeyağı alıııac.ıktır. Evsaf ve hususi şartları 
komisyonda 2'Örülebılir. Beher kilosunun muhammen bede!i 175 ku· 
ruştur. Beşer tonlok partile" hlllinde dahi ihalesi yapılacağındıın ta
liplerin b ir v eya birkaç part iye yap:ıcakları teklif kabul olunur. lhn
le ı 5 . 1 l.9-11 çarşamba günü ıaat 11 de Harbiye Yeaek Sub:ıy Oku

lunda askeri S '· Al. Ko. d.ı yapılacaıttır. Taliplerin kat'i teminatla
rile müracaa · ları. 

• "'• Kap;ılı zarf usulile 11. 10.941 2'Ünü iholesi ilan edilen 300 ton 
patate~e talip çıkınad1ğından ayııi miktar patates pazarlıkla münaka
saya konmuştur. Beher kilosunun muhcı.mnıen b edeli 10 kuru,tur. Ev
saf ve husuti .!J&rtlur koınisyonda görülebilir. lhıle~i 5.11.941 çarşam
ba güııu sa t 14 de yap;laca ·tır. Tıı.liplerin temınatlarile HarbiyeJe 
Yedek Subay Okulunda askeri Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

* * * Kapdlı zarf u)ıılile 16.10.9 U günü ihalesi ilao edilen 3!> ton 
ı.ohud;ı tıılip çık ınadığındnn tekrar pazariıkln miınaknsaya konmuştur. 
Helı •r kilosuuua muhammen bedeli 17 kuruş 50 saııtımdir. llıalr.si 
6.11.!!·U perşembe ~uııü saat 10 da yapılncaktır. Ev af ve husıı~i 
şartlar komi:jyo:d. 2'0rüll!b.ilır. Taliplerin H.ırbiyede Y ~Jek .Subay 
Okulunda skerı Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

Van Askeri Sat.nalına Komisyonundan : 
Muradiye merkezi icin beher kilosuna 18 kuruş 5U santim tahmin 

edilen 15,000 kılo kuru fasulye açık eksiltmeye konmuştur. Muham

men bede li 2775 lira olup ilk teminatı ~09 !nadır. Evsaf ve şartna

mesi satın ıslma komisyoııuadıı her gün gfüülebilir. lhaloıi 3.11.941 
pazartesi iUnÜ satıt 15,30 da Vancia <;atın alma komisyonunda yapı· 
lacaklH. İstekHler belli g-ün ve saalta teıııiııatlariıe birlikte komisyon 
da hazır bulııııwalnrı JazımJır. 

* * • Erııis merkezi için beher kilosuna 13 ku.ru1 50 s:ıoti m tnhmin 
cdılen 1 ı,000 kılo noh..ıt açık eksiltmeye konmuştur. Muhammen he· 

del i 14ti5 lira o lup ilk tcruinatı 11~ liradır. Evsaf ve şıırtnamrsi Sa. 

Al. Ko. da h ·r güıı görule:b:li r. llıaleııi 3.1 J.9·H Pazartesi günü snat 

15 Je Van'....a Sa. Al. Ko. da yapıl:ıcııktn-. lsteklıter bellı gün ve 

saatta temıııat l arille birlikte koınısyoııdn hazır bulunmalı lazımdır. 

Erzurum Askeri Satmalma l(omisyonundan : 

Bir kilosunn 115 kuruş fia t tahmin edilen 50 ton koyun eti ka
vurmuııı pazarlıkla sa•ııı alıııncnktır. l 'azarlığı 6.11.941 perşeınb• fÜ· 
nü sanı ı 1.JU da Erzurum ~alıııalroa k.oınısyoııııııJa y1tpıhıcak.tır. Mu· 

haınrueıı bedclı 57.500 lira l e nııııatı kuliye.si 8u05 lııaJır. Ş.ııtıııuııt. sİ 

BANKASININ 

(DEVAMl DôRDOı-ıco SAYFADA) 

l ı an 
lllO A~k'!rİ Pw~tı ihtiyacı için 10'.lO kilodan Jört parti saJe 

yaıt ıle 1500 Liralık patateıı için talip olanların pey alcçalarile 

3.1 l.9H Paza•te~i gü rı il saat 14 de satın al1J1'l koıniıyoauna mü
racaatları. 

İstanbul Gümrükleri iaşmüdürlüğünden · 
İhale gün Ü 5- l 1-941 

Mikdarı Oeğeı i 

NK.N. Marka No. Kilo gr. Li. kr. 

1--- ----- -------
714 A K :>'1202 90 OuO 157 67 

706 JA 5 51 000 167 72 

847 11 000 6l ~7 
101 JE 4 sov 1oı 31 
711 Hiitteran47>8 10 400 75 08 

740 
82'.l 

73.t 
735 

772 

80.J 

7'}8 

773 

747 

l 030 102 79 
o 880 76 97 

1 000 87 80 
o )60 53 36 

19 000 446 77 

7 2tı0 317 24 

26 5l10 134 90 

11 000 6l 76 

8 0-tü 63 'J7 

Teminatı 

Li. kr. Eıya cinsi An barı 
---- ------- ---
ll 85 

12 6) 

4 70 
8 00 
5 80 

Yazıh resimli mu· 3 
kavva reklam 

Cililı ve kakmalı afaç > 

dolap 
Frenle kilimi 
Tıbbı müstahzar 
Çerçeveli foto~raf re· • 
sım 

1 15 Safi ipek mensucat 
5 80 ~afi ioelı: mensucat 

ô 65 
4 00 

33 60 

23 ~o 

10 15 

4 65 

4 80 

parçaları 

Safi ipelc mensucat • 
Safi ipek m~nıucat • 
A~aç ve deri ile mü- • 
rettep demirci körütü 
Pamuklıa müıettr-p i- • 
pek yorıan 

• 
Kuş tüyü şilte ve yas- • 
tık yüzü pamuk 
Deı:ui r teferruatlı kö- • 
~ele ve deriden ulti 

hayvan koşumu 
Altı lastik yüzü cnenıu· > 

cat üç çift erkek n 
l 'J. çift ltad10 ayakkab· 
ları (dahile) 

Yukarıdaki eşya 1549 slyılı kanun mucıbince 5.ll.j41 de Ecne-
biye göıiirulme şartile yalnız 747 sayılı mezat kaimesi muhteviyatı 

1 eşy.ı (dahıle) açık artırma ~uretıle ı.alılacaktır. Satıştan üç ıün evn-

1 
lıtıa il.a :ır cşy.ı 9-ll arasında virulebiiir. Satış Reşadiye caddesinde 
Güınrıilc Satış Müdürluğ'ünde sant 13.30 audır.Kaouni veaikaların 
ibrazı ve temiııııt akçelenııiıı satış hüııü saat 12 ye kadar yatırılmasa 

laz.ıuJır. Bu eHaıiaıı ma ua mubleııf ~unlrrde müteferrik etya 11tııı 
yapılm9 ·ta olur lı:.teleri ulon ilaıı tahtıa~uııda asılıdır. (9504) 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
1- Asg~ri il& 97 !l:ıf ve tutya ve ahıtni"yumıhn ari 1'2600 lira 

muhöıumeıı bddcllı y~rlı malı yırını ton k.ulçe kurşun kap•lı z.arfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2- llıale 10.11.941 pazaıtesi günü nal 16 Ja idı.reınizdeki Ko

wis yon..ıa yapılacaktır. 

21. 10. g 4 1 VAZiYETi 

3- Tıılıplerin ~H.) lira wuvakkat lı"minat ile k<lnunun tayin clti2i 

v ·:..aı" ve tekııfl .... rıııı uıezkı1ı K·ılııde ua t 15 e kadı&r koı.oiayon riyase· 
tine ~ermeleri la:zınıdır. Şartname ldareoıi:zden bedol:ıiz verilir, 

(9339) 3-4 

AK T 1 F 

7'1.C.04 .tı2b 

ı elek· ı~ Lı ı Muhabirler: 
~ r-.ı 

·~teki Muhabirler: 
A ~•fi lcilogronı : 8.342.410 
1tı l11 lıvi1i kabil ı;n Leı.t dôviı.lcr 
~ ~ tliıvıı.lcr ve l orc;lu klirir.R bokİ)cltı İ 

''!ılı~ l' ahvillerı: 
le tdilen evrı.lı uakdt) e kar~ıl~ı 
ıııırı 6 " . • dJ • . t r· ı. - u ıncı na eu:rıue ev ı .. ıın 

~ 1•tdıudan vaki lt'dİ)at 

~~a.t Cüzdanı: 
~ •tııctl11t 

t~ıı1ıve Tahvilat Cüzdanı : 
tı E: ta tJilen evrakı ııakdiycnin karşı· • 

•hanı ve Tııhviliit (ltibııri kıymetle) 
th 

'!\~! tat tıhıarn ve tahvil&t 
a.r . 

- . '~t d~ . ltl 0vız Üzerine avnoı 
' lızerinc avrını 
lı t)t " t ısa \ ı dt-li ııvııııa ' :t Sfso No. kıınuna xört' 
~d 11 •hın knr{ılıklı ııvııı.ıı 

· ı ~rlar 
elif • · · 

Lira 
1(12 .124 .217 .17 
J7.270.50ıt,50 

561 .127.72 

1 ı:;:ıı.:.t6.71 
- .-

47 .: 07 .564 !)9 
. -
158.i48.563.-

21.7M.21ı6.-

282 .807 .947.39 

45.262.641.93 -- -8.311 .443,46 

4.9:19.33 
5.i72.641 . 78 

-.-
167 .500.000.-

YokOn: 
1 Temmuz 1938 taril inden itibaren ı 

L 1 R A 

il q .955.851.99 

303.'321 .93 

59.441.831.SO 1 

136.984.297 .-

!12}~07. 947 .:w 

53 .5 7-l.Oö5.39 

173.277 .641 .ı l 1 
4.500.000.- 1 

11.2l·l.5:.!5.l3 
84,2 .05Y .501 .2-ı -

Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 
Adi ve fevlcııliide 
Huıuııi 

PAS 1 F 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Dcruhto edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 İoei nıaddeleriuc tevfikan 
hazine tarofın lan v11ki lediyat 

Oeruhte edilen evrakı nakdi)e bakiyesi 
KarşılıA-ı t11mameo altın olarak ilaveten 

7.822.019,15 
6.000.000,---

l5S.i48.563,-

21.io4.2<ı6.-

136.!148.2~7 .-

tedavüle vazedilen 17 .000.000.-
Recskoot mukabili illiveten tedavüle vuedilen 250.000.000.
Hoı.incye yapılan 11ltın karşılıklı 11uos 
mukabili 5902 No.lı kanun mucihiııcu 
ilaveten tedavüle vazedilen 

Mevduat: 
Türle Liraaı 
Altın safi kiloııraın i77.150 

3850 No. kanuna göre haı.ineye açılan 
a\anı mukabili tevdi o;v:ıan altınlar 

Safi kiloif'am 55.541.930 

Döviz Taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Di~er Jöviıler ve al caklı kliriııl{ 1-.kiyeleri 

Muhtelif . 

l.konto badJi 0 o 4 

105.500.000.-

7:>.C68,759,91 
1.233.71>2,03 

':d.J24. lb7,90 

-.-
28.368.17 2,'18 

Yekün: 

L J R A 
15.000.000.-

13.822.019,15 

50Y .984 .297 .-

74.302.5 il ,9.ı 

78.124.167,90 

28.361!. 172.48 

ı:n.•ısR.302,77 

18.2.059.501.24 

:__ Muhammen bedeli 8800 lira olan muhtelif tipte 8250 adet Lamba 
Makinesi (12.11.941) .. Çarşomba gunu .sut (15.30) on beı buçukta 
HayJı:rpaşaaa Gar binası dahilindeki komisyon t.araf ından kapalı zarf 
usuıilc satın al1na:ak.tır. 

B11 işe girmek iıtiyenlerin (660) liralık muvakkat teminat, kanu· 
nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarllarıoı .aynı gün 
ııaat ( 14,30) on dört otuı:a kadsr Komisy.>ıı R::ıslı2'rne vermeleri Ji
zımdır. 

Bu iş~ ait şartnaıneler Komiiyoudan parasız olarak dafıtılınak· 
tadır. (9309) 3-4 

• * • 
Muhammen bedeli 24.000 (Yirmidört bin} lira olao 30 ton pımuk 

yağ'ı 1 .l.11.941 Çarşaınoa günü sa t 15 de kapalı zarf usulü ile An

kara' da ldcıre bınaııuda utrn alın.ıcadır. 
Bu işe girmcK ıstdyenlerin 1800 (Bin sekiz.yüz) liralık muvakkat 

teminat ile kanunun tayin ettiğ'i vesikaları ve tekliflerini ayni ırün 
saat 14 de kadıır Komisyon Reıslığıne verm~leıi lazımdır. 

Şartııamel~r para11z olarak Aııkara'Ja Malzeme dairesinden, Hay
Jnrpı&~ıı'd;ı r'!~eııu,n ve Sevk ~Au2'ınden dağ-ıtılacaktır. (~463) ,_4 
a.:-.... 5 - 5 p > ı c p ıas ı ::i!PZ?? i9FFF 

imtiyaz .Sahibi ve Ya;ı;ı lıleri Direktörü: lSMAlL GlRlT 

• 
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ABONNEMENT 

Vllle et Provloce 

QUOTIDll!N oea AD.IUDICATION• ----------· 
ADMINISTRATION 

3 moil Ptra. '450 
6 111 • 850 

12 :t • 15CO 
Etranıer: 12 ınoiı Ptrs. ~700 

Le No. Ptra 5 MUNAKASI GAZETE 
Galata, E.ski Gururulc Cad. 

~o ) ') 

Til6phone: 49442 

Posır la Publicit6 ı'adre11er 

• l' Admialıtration 
Journal Professtonnal des Fournlssaurs at das Entrepreneur , a l'Etat 8otte Poatal• No. 1261 

'~-----------'~ 

Tableau Synoptiqua des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
z:=rnır z ,. 

Ob}et de l'aajudlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adiudicat. 

Priıı; Cauti.>n. Lieuır; d'adjudication et du 
estimatif provisoire Cabier des Charıe' 

Con•\ructlons-Reparation·Trav. PubUcs·Mat6rlel de Construction·Cartographle 
Constr. baraque porlative pr 100 aoldata cbacune: Pli caeb. 39746 02 2980 95 Ministere Trav. Pub, Ankara 

2 p. (Cah. eh. 2 L.) 
Riıpar. pont Dadal:ır sur route Güngörmcr:·l vrandi Publique 

Gonstr, hanrar (aj) Gre i gre 
Repar. drs aa\isu:s du SU\'İCe voierie i Nuhkuyusu 

d'Ü~kildar et a Kuzıuncuk 

1364 43 

241 67 

Vilayet Balıkesir 
Union Coı'perative Venteı fzmir 

18 15 Com. r>erm. Municip. İstanbul 

Jours Haures 

6-11-41 15 -

4-11-41 15 -
7-11-41 16 -
4-11-41 14 -

il]---------
~ 

Eli!'~-LM -

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

Orman F•kUlteal Ahm Setim Koml•re111ı1 
8atk•n11Qı nll•n 

Cinsi 

Ekmek 

Miktarı 

22000 k~. 

Muh. fi. 

ltr. sa. 
14 25 

(Belediye fiatına l.'l5 kr. 
nakliye zamile) 

Tutarı 3135 lira 
Muvakkat teminatı: 235 lira 

Cinıi Miktarı ~ııJ 
~· 
;1 

Da2'lıç eli 8000 ki· 
(Belediye fiallna 5 kt· 

naklıye zamile) 
Tutara : 5400 lir• 
Mvk. teminatı: 40S lir• 

(Kapılı r.arf usulile) 1 
Pirınç 1 osya 1800 ki' ' 
Toz 4eker '.2700 • ~ 

Repar. canalisations a. Galata rues Kara Mustafa- Gre i ırc 
paşa, Odun ır.eydam, Kozlu han et Freltyan sok. 

Repar. bafose bip. Regional Publique 
Pose p ierres sur route Kırlkareli - Vize > 

Fourniluro pierıcs bıutts ~ur roule Kırşfhir ·Kay· 

163 30 

824 03 
,82 65 

43921 y2 

12 '.l5 

61 87 Vilayet Kırklareli 
73 73 > 

3294 14 Dir. Trav. Pub. Kırşehir 

-t·ll··H 

+11-41 
4-11-41 

10-11·41 

Urfa sadeyağ' 2200 kr. 178 
Zeytinyağ' Ayvalık 600 kr. 90 
Tutarı 4456 lira 
Mvk. temin.: 335 lira 14 -, 

15 - --------~--~----------
16 -
ıs -

Kuru sofan 2000 lef, 
Patates 2500 • 

6 
10 
30 
60 

Kuru fuulyl" 900 ' j! 
Beyaz peynir 500 • l~ 
Kaşar peyniri 500 ' ~ 
Zeylin Gemlik 300 ' ~ 
Nohut 300 ' ıp 

~eri: 14448 m. (Cah. eh. 220 P.) 
Trav. Modif. de 2 W. C. au 5-emo pavillon de 

l' Asile de Pauvres (aj) 
Publique 2769 56 

Electrlcit6·Gaz·Chauffage Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
Repar. cibles electr. du quai de halle et cibles Gre a gre 498 18 

d'ali mentation 

• h c t; iı it- n <. ı t · Cha u••"rti• · T is•ua · Cuira 
Habi ts avec easquettes: 35 p. Publique 
Habit de travail (touleum} 35 paires • 
Bottines: 35 paires , 
Confectiorı unıforme: 1613 eemplets, paletot en Pli cach. 

uniforme: ~94 p. 
Etoff e pr pijama: 5660 m. Publique 

700 -
218 -
210 -

30287 

1613 lO 

207 i2 Com. Pum. Municip. lstanbul 11·11-41 14 -

37 )Q Coın. Pı.rııı. Municip. latanaul 4-11-41 

52 30 Oir. Ferme Modele Manisa 3-11-41 
ıs 15 • 3.11.41 
21 - • 3-11-41 

1 ere Exploi t. Ch, Fer Etat H. pata 17·11-41 

120 99 1 ere EKploit. Ch. Fer Etat H, paıa 17-11-41 

14 

15 -
15 -
15 -

15 -ı 
14 -

1 raveeux d'lrr.prlmerle · Papeterle · Fournlture de Bureeua 
Eovcloppeı a doublures: 500 p. 

11111 . ~~c.r\ · C.hutt.ment · Dichnrgement 

Tranıport eharboo crible: 350 t.· eoke: 120 t. 

Combuatible - Carburant - Hullee 
Bois: J900 t. 

Gre a rre 

Gre a rre 

• 
• 

200 -

1175 -

15 - Cctıu. Perm. Municip. lıt. 4-11-41 H-

88 15 Cem. Perm. Munieip. lıtanbul 7-11-41 11 -

C. A. Ancien Lycee Milit. de Mal- 10-11-41 
tepe de Topkapı 

> 

• 
• 

9-

:t 3900 t. 
• 2225 t. 
) ~400 t. 

__ ,_ 

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

!1 -
9-
9-
9-• 4~00 t. 

Dlvera 
Article de fleur: 13 lols. 

Pr ov 1 • 1 on• 

> 

Gıe n ıre 

Poie • chiche ıros: 10.5 t. lcntilleı vertes: 10.5 t. Pli cacb. 
b it!: concuse de Karaman 10.5 ı. pr fab. toile 
de Kayıeıi 

Lcnıillu verte: 5.5 t. Ble ceccaue de Karaman: Pli cıach. 
~.5 t. haricola barbouoia: 2 t. pr fab. toile 

d'Eretli 
Harieots tchali: 4 t. pois • chiche: 4 t. ble concasse Pli caeb. 

de Karaman 4 t. ltntilles vertes. 4 t. pr fab. 
t<ıile de Bakırköy 

Harıcotıı sus: 9 t.· ıd barbounia: 9 ı.- pois·chiche: 
4.5 t.· lentilles vertes: 9 t.- pr. fala. d'indien de 
Nazilli 

Viande de beuf 
Viande de mouton: 2 t. 
Vıande IDoeuf: 75 t. 
Paille: 600 t. 

Pli C&t'h 

Publique 
Gre a gre 
Gre a ırre 

'.j86 50 

1500 -
36000 ---

Riz: 60 t. (ai) • le k. O 4~ 
Ralııin aec: 19 t. (ııj) 
Firueı seeheı: 200 t. 
Paille: 75 l. 

> 100 t. 
> 100 t. 

Viaode de monton: 40 t. 

> le k. O 51 
Pli cacb, le le. O 30 
Grc i ıre 

• 
• 
> 22000 -

Adjudications a la Suranchira ---
Pıstaches: 115 le.. 
Cheval de monture 
Tapis d'Europe, ıpecialileı medical' tissus en soie, 

soufflet de foıreron, matelas, attelage de che
\'aux. cbaussures ele. 

Decombru fontaine 2 p. 
D~eombres balisse ~n bois 
Decombreı mııison 

Dt!eombres maiaon 
Uecombru maisorı 
Bois de construction en orme: 2o0 m3 

Publi'1ue 
Cre i rre 
Publique 

Gre a gre 

• 
• 

23 -

30-
290 -

49 -
50 -

415 -
Pu'-lique le m3 17 84 

800 -

, 

29 - Com. Perm. Municip. lıtanbul 

Fabrique Toile a Kayseri de l'Etabli11, 1'2-11-41 
deı Fa8 . .te Tiuuı de la Sumer},ank 

1 !·11-41 

, 12-11·41 

14 -

10 -

ı O -

ıo -

12-11-41 10 -

, 
112 50 Com. Ach. lntend. Milit. lzmir 

:>400 - Com. Ach. Milit. Çanak. 

3300 -

Coın. Acb. Milıt. i l'Ecole des Off. 
Je Reserve a Harbiye 

> 

• 
C. A. Command. Milit. ln. Fındıklı 

> 

• 
" 

Defterdarat Hatay 
C. A. Re{İment Surv. Douan. lıwir 
Dir. Vente'I Doaunu İıt. 

2 25 Com. Perm. Munieip. lst:ınbııl 
21 75 • 

3 68 • 
3 75 • 

31 13 , 
'270 - Prepo~e Valconfs Giresun 

Dir. f.cole Arrlcole lıt. 

10-11-41 
14-11-41 
S·l 1·41 
7-11·41 

7-11-•U 
7-11-41 

11-11-41 
3-11-41 
3·11-41 
3-11-41 
5-11-41 

3-11-41 
7-11-41 
5·11·41 

4-11-41 
4-11-41 
4. 11·4 ı 
4-11-41 
4·11~41 

:::H t-41 
8·11·41 

10 -
14 -
14 -
10 -

14 -
11 30 
11 -
10 30 

11 -
11 30 
15 -

10 -
13 30 

14 -
14 -
14 -
14 -
14 
14 

11 -

Salça 200 > 

Sarmısak 30 • 
Yumurta liOOO ad. 
Limon 3000 as. 
Sirke 60 kı. 
Elma Amasya 400 
Por toka! &O lik ~000 ad. 
Yaprak salamura 100 kg, 
Taze bakla 700 

• Ane fas. 2000 • 
Sakız ka&ağt 1000 > 

Taze beı:elya 200 • 
Enginar 800 ad. 
Taze biber 2:>0 kg, 
Domates 
Semizotn 
t>athcan 
Maydanoz 
Taze sotan 
Yeşil salata 
Havuç 

Kerevis 
Karnabahar 
Ispanak 
Lahana 

-lOU • 
150 , 

1500 ad, 
ı~oo Je. 
500 de. 

1500 ad. 

500 kı. 

600 > 

300 ad. 
1500 kr. 
1000 • 

Pırasa !500 • 
Tutara 2883.S L. 
Mvk. le.: 217 L. 

3 
5 

15 
16 
4 

30 
15 
20 
16 
~o 

1() 

2u 
15 

6 
5 
1,5 
2 
2 

10 

12 
15 
ıı 

6 
6 

Siyah mercimek 200 
1 

' 

Kırmızı 100 ' 
Pirinç unu !>O ' 
K.üzüıu çekirJebiz 200 
Tuz 400 • 
Bulgur '400 ' ~ 

,~ 
Çay 20 f 

Çilek reçeli 200 ' ~ 
00 ' ıl Vişne receli 2 1 

Konseve ayşe k:a. 700 ' 
Türlü bnıervc 600 
Kuru kaysı 200 
Kuş üzümü jl) 

Çam lıstı~ı '...!; 
auğdıy 50 
Cevi:z içi 50 

K. bamya Amasya 30 
Beyaz saltun 800 
Soda 250 

Tutarı : 5920 L. 
Mvk. te. : 444 L. 
(kapalı zarf uıulill') 

Şehriye 

Makarna 
irmik 

Tutar 450 L. 
Mvk, te. : 3'i L. 

' ' Orman fakülteıine aid olul' 21.12.941 iİİnünJa ekailtııı>•f ,1 
lan yukarıda müfredatı yazıh eızak veeaireye talip zubor 

ıebebile_ ikinci defa eksiltmeye çıkarılaıışdır. . i 
Bunlardan daflıç etile kuru erzak kapalı z;arfla dij'erlor• 

ıitroe s,uretilc almacalrlardır. ~~ 

Eksıltme 3.11.941 pazartesi güııü ual 15 len itibaroP ~ 
ki ııralarına ıöre İstanbul, Beyo2lu, Maliye V "kileti Li,010

' 

be~iliii Jaı resinde yapılacaktır. , 

Eksiltmeye i,ytirak etmek iıti ycrnlo:ı İn yıılcar ıJa lıısr kıtıı1' 11,/ 
yazılı ouavakkat teminat karşıhldarır.ın mc:ı.kılr ıuuhasel»41 ıl 
yatmldıfaoa dair makbuzla ek!tibııneye girebilmek şartlar•0 ' JI 
duklarıoa dair vesaik ibraz elıneleı i ve l490 uy ılı 1'•111111 

evsafı haiz olmaları elzemdir. ı~~' 
Da~hç eti ile kuru erz;ıka iştirak e:ıuek İ•tiyenlerin 111~,tıl' 

fikan tanzim edrceklcri leklıf mektup arını tdruİnat ıoakb"~ı,ıİ 
likte mühürlu olaralc saat 14,30 a kadu Komisyona verıtl' 
dar. 

Ş .rtnameleri görmek iıtiyenlerio tatil ıilnll"rİ 

Bahçeköy Orman Fakültesine würac:aatleri. 

Giresun Vakıflar Momurlutund•"1 

1 
Kırık Y•ktf ermamnın boncuk mevkiinde imil ettire~lf' 

den 20 ıantim kalınlıtı Ye 15 ıantimden 30 ıantiııı ı-11 etti 
kıımı azami dört ve birazda üç metre boyunda 209 ~JJI''' fi 
mamul laden ve kölcnar keresteıi m .. kta4a hızar ted' ıı>~ıı# 
teslim edilmek şartile 14. 10. 941 den iıibareo 20 ıil~,li 1 
11,a çıkanlmıştır. Bir metre mikibın muhammen b41 

4
, 

kurut muvakkat teminat ~70 liradır. t ı' 
ihale 3. ı 1.941 tarihine raatlıyan Paıaı·tesi ıünO •••,,,t' 

kıflar İdaresinde yapılacaiından taliplerin o ıüsı "' 

müracaatları . 

Ecnrbiye ıtôlürme1' üzere 

ıilmrükleri Bajınüd. illnlarına, 

u+ 

"'''' uııılıtelif ena satıl•~· 

'~ 

k 
4 


