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ABONE ŞARTLAR! 
Türkiye için .-Kuru~ 

Aylıtı -450 

E.cııcbı memlek,.tleı 

Aylığı 

SA YISl 5 KURUŞ 
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ı ~ou 

çin 
2700 

Günii ıeçen nusbalar 
20 kuruştur 
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iLAN ŞAHTI.Aı.tı 
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EKONOMiK HABERLER 

Et darlığına meydan 
verilmiyecek 

Et narhının arttırılmaması ve 
fi2:at mürakabe komisyonunun kn
'4pları fatura vermiye icbar et

llıcsi üzerine toptancı kasaplar dün 
Pelc az koyun kestirmişlerdir. 

aranan maddeler haline ge imi~· 
tir. Bunun için şehrimizde topla
nan çöpler arasında mebzülen bu
lunan bu maddelere de talip ço
ğalmıştır. Belediyt. sehrin çöple
ri arasındaki bu ~erveti ayrıca 

satmağı münasip görmektedir. 

Ay başmdan itibaren şehrin 6 
aylık çöpü arasından çıkacak pa
çavra kemik boynuz cam ve te
neke gibi şeyler ayrıca b'ir müte· 
ahhide ihalele edilecekİir. Bu i
hale pazarlık suretiyle yapılacak
tır. Şimdiden bu karlı işe birçok 
talipler vardır. Çünkü bir çok 

memleketlerden bu nevi maddele
ri almak için çok müracaat var
dır. Bu taleplerin hepsini knrşı· 

lamak imkanı dahi bulunamamak· 
tadır. Bazı memleketler bilhassa 
yünlü örme ve kumaşlara harpten 
evv~I yapağıya veril"n fiyatı ver
mektedirler. 

,. 

Kasapların bu yoldaki hıutht
lcri şehirde d kesilmesinin azal· 
ltıasına sebep olacağı düşünül""rek 
esaslı teabirler alınmıştır. Dün 
ltıezbahada hayvao borsasında 
llııntaka ticaret müdüriyle beledi
Ye iktısat müd;irü hazır bulundu
tu halde bir toplantı yapılmıştır. 

l' oplentıda toptaocı kasapların 
ba2:ılnrı dinlenmiş va fatura uıu
lürıün şekli izah ediler<'k kendile
rine vasayada bulunmnştur. 

Börek ve Pastacılara 

un yok 
Son defa alınan tedbırler sa

lesinde şehrin ekmek vaziyeti oor-
1 şeltline girmiştir. Birçok ka· 

~'•rda fazla çıkarılan ekmekler 
•atılamamış peksimet yapılmak ü-

ıcre saklanmıştır. Bununla bera
btr fırınların teftişıne ~ıkı bir su· 
1ttte devam olunmaktadır. 
Diğer taraftan belediye hükt-

111tte müracaat ederek pasta ve 
börek yapan müesseselere un ve-
11lınemdini isıemıştir. Un kaçak
~tlıtma mani olmak için yapılan 
hıı isteğin hükumetçe bazı tad i-
1lt1a kabul ve kararm bugünlerde 
'1ikadarlara teblığ edileceği tah
llıiıı edilmektedir. 

kaput bezi ve pamuk ip
liği 

İktısat vekaleti yeni fiyat-
lar tesbit etti 

Ô~rendığicnize ıcôrelktiııat Veka
ttı pamuk ipliği ve kaput bezi 
1 
ı'""tlarını pamult mubayaa fiyat-
'rııe muvazi olarak yeniden tan-
~llı .. 

ctmıştır. 

~l\•put bezi fiyatları iktisat Vo-
lleti tarafından derhal tebli2' 
~11ilerek tatbikınıı geçilecektir. 

1 
'kat pamuk. ipliği yeni fiyatla· 
ltıın iplik tevziatına en2el olma· 

ııı,k ıçin ay basından itibaren 
1İlbik edileceği anlaşılmak.tadır. 
b ktısat Vekaletince tayin ve tes 
it olunan yeni pamuk ipliği ve 

~ 8 1l:ıuk bezi fiyatlannm eksisine 
~').•taran bir mıktar yükbrk ol· 
> ~h tahmin edilmektetir. Yalmz 
tlli fiyatıarınm Hakiki miktarı 

fı llıdilık gizli t utulmaktadık. 

Paçavralar Tiftiğin eski 
fiyetine yükseldi 

bi~Unya harbinin başlamasından 
ı~ aas• kıymet keıbetmeye baş-
1~~1111 Yünlü ve pamuklu paçavra· 
t~ı k_ernıklcr boynuz vasair döküo
lt~tırı kıymeti gittikçe yükıele-

btgün çok pHa verilen ve 

İthalat esyası geldi 

.Son günlerde Basradan ve Edir
ne Kapıkale yelile Almanyadan 
memlekehmi:ıe mühim miktarda 
kumaş demir malzemesi cam çivi 
iğne çay kahve gibi muhtelif mad· 
deler gelmiştir. Gelen bu y~ni 

mat!deler yüzünden gümrüklerde 
mühim bir faaliyet göze çarpmak· 
tadır. Bu ay gümrük varidatının 

geçen aya nazaran çok fazla ola
cıığı tahmin edilmektedir. 

Romanya'daki bandajlar için 

lisans verildi 
Ti.ine• kayışı da dün Bağ

dattan lstanbula 
yola çıkarıldı 

Bu sııbah Elektrik, Tramvl\y 
ve Tünel idaresinden aldığımız 

malumata göre Romanya hüku
meti 120 tramvay bandajının 

memleketimize sevki için lısans 

vermiştir. Handajların dün yola 
çıkarılmış olması muhtemeldir. 

idareye gelen malumata göre 
Amerikaya ~ipariş edilmiş olan 
tünel kayışı da düo Batdattan lı
taııbula müteveccihen yola çıka
rılmıştır. 

Bira sarfiyatı 
Türltiyedeki mevcut bira fabri· 

kalan inhisarlar. Umum Müdürlü
ğüne geçtikten sonra memlekette 
bira istihlaki rnühim mikyasta 
artmışılır. Bu fazlalık seneden 
seneye ziyadeleşmektedir. 

1938 senssinde idare lnhisarlara 
geçmeden senevi sarfiyat 2 mil
yon 450 bio litıe iken 1939 sene
sinde bira satışı lnhisarlara geç 
miş ve istihlakte derhal bir artış 
müşahede edilmiştir. 1939 da 4 
mi ly<>n 825 bin 1940 da da 8 mil
yon 217 bin litre bira sarfiyatı 

olmuştur. 1941 - 1942 senesi is
tihlakinin 12 milyon litreyi geçe
cefi tahmin ıodilmektedir. Buna 
müvazi olarak yurltakı bira fabri
kaları da ıslah ve tevsi edilmit· 
tir. 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyarT aıat, Hastahane Lvz. 

Or•n aın Koruma Gen al K. Satınalmc1 Koml•rdnundan 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK ı 
Ceviz tomruğu 1960 

lst. Komut. SAK 
K. ot 1963 

Orman koruma genel K. birlikleri için 80 adet ııhiye çatası 
pazarlıkla satın alınacağından, pazarlık filnü 22. 11.941 Cnmarteai 
günü saat 11 de Aııkarada Yeniıehirde orman koruma biaa11ndaki 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Bakırköy Ask. SAK 
Kuru !ıoğan 1959 

Devlet Hava Yolları U. Müd.: 

Lavemariıı kömürü 19o3 
Luleburgaz Ask. SAK 

K. ot 196'.l 

Çantaların muhammen bedeli 2480 lira olup muvakkat teminatı 
186 liradır. Taliplerin temindlariyle biılikte ınezkQr riln ve aaatte 

komisyona g-elmeleri. 

Betonarme hangarı tamiri 1950 
Harbiyede Yedek Sul-ay Ü· 

kulunda Ask. SAK 

Patates 1963 
Erzurum Ask. SAK 

Gaz yağı 1949 

lst. Elek. Tram. ve Tün. işlet. 
U. Müd.: 

Muhtelif cins boyalar 1955 

M. M. Vekaleti 
Dizel pompa gıubu 1957 

P. T. T. U. Müd.: 
Poıta pulu tabi 1950 

Selimiye Ask. SAK 

Odun 1962 
Kok veya sömikok 1954 

Seyhan P. l'. r. Müd.: 
.Su deposu tamiri 1954 

NIUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 
------ --- ---------

Ankara Beledyesinden: 

Atlı spor kulübünden başlayıp İsviçre hanı arkasından dolaştık
tan sonra Akköprü yoluna birleşecek yQla yapılacak adi kaldırım işi 

onbeş güo muddetle açık eksıltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli l632 lira :>O kuru~tur. 
Teminatı 197 lira 44 kuruştur. 
Şartnaaıeıini görmek istiyenlerin her gün eocüıııen kalemine ve 

isteklılerin de 5.l~.941 <:uma günü saat 10,30 da Belediye daıre!>iode 
müteşe ~kil encümene müracaatları. 

**.Şartnamesi ci~ğiştirilen Bakanlıklar Kızılay Sılıiye Sergievi Cebeci 
tiahçeii evler ve Keçiören'de ceman yedi adet otobüs durak yerleri 
pazarlıkla yaptırılacaktır. 

Muhammen bedelleri 12605 lira 70 kuruştur. 
T emioatı 945 lira 43 kuruştur. 
Şartname ve keşif cetvelini görmek ve 63 kuruş mukabilinde al

mak ıstiyenlerin hergün encümen kalemine ve isteklilerin de 25. l 1.41 

sah günü saat 10,30 da Belediye dairesinde müteşekkil eucümene mü
ıacaatları. 

Samsun Askeri Satın Alma Komisyonundan : 

YO Piyade alayınrn makineli tüfek uabalarının barındırılması için 
bir adet sundurma yapılacaktır. 

Bu :sundurmaya ait keşif ve pilan lcomiıyonuınuzdadır. 
Bu sundurma tutarı 2':10 liradır. Muvakkat teminatı 38 liradır. 

lhal"i 24-11-941 pazartesi günü saat l! de Tümen satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

hteklilerin mezkür gün ve saatte kat'i temioatlariyle birlikte ko
misyonumuza müracaatları. 

Üniversite A . E. P. Komisyonundan 

lııpençiyari Kimya Enstitüsünde yaptırılacak 3657.66 liralık tamirat 
ve tesisat işi 6.12.941 Cumartesi giinü ııaat 10 da Rektörlükte açık 

eksiltme ile ihale edilecektir. 

Keşif ve şartname Rektörlükte görülür. 

Eleşkirt MalmUdUrlUIUnden 

Eksiltmeye konan iş: 
Eleşkirt kazasından yapılacak hükümcl bina31 ikmali İnşaatıdır. 
Keşıf bedeli 257L6 lira on ıekiz kuruştur. 
Eksiltme 11.12.941 perşembe günü saat 15 deEletkirt eksiltme ko

misyonunda M•lmüdürlüğü odHıoda kapalı zarf usuli yle y.apılacz.ktır. 
f.lcailtme şartnamesi Vd buaa müteferri evrak iki li•a elli kuruş be· 

del mukabilinde Eleşkirt Maliye dairesındeo alınabilir ve Ağrı Nafıa 

Müdürlü~ünde de görülebilir. 
Eksiltmeye girmek içın isteklilerin 1929 lira elli kuruşluk muvak· 

kat ırminat vermeleri ve Ağrı vilayetinden bu i.1e girebıleceklerine 
dair alınmış vesıka ibraz etmeleri muktazıdir. Hıı vesika için eksilt

. menio yapılacağı günden en az üç fÜn evvel bir istida ile lsteldinin 
Atrı vilayet makamına müracaatları, 

Deniz Levazım Setınelma Koml•ronunden: 

Tahmi~ edilen bedeli 5682 lira 57,5 kuruı olan 6!J kalem aıbhi 
malzem·~ın 24.11.941 Pazartesi günü saat 14 de Kasımpaıada bula
nan Denız Levazım Satınalma Komiıyonunda puarlıfı yapılacakbr. 

Kati teminatı 852,39 lira olup ıartnamesi iı saati dahiliacle mea
kür komisyondan bedelsiz alınabilir. 

lsteklilerio 2490 sayılı kanunun iıtediti vesailde birlikte belli 
fÜn ve saate adı geçen komisyona milracaatlan ilin olunur. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesısat ve Malz.) 

M. M. YekAl•tl Sebnelma Komla~onuncllan: 

Paurhkla 70 adet akümülatör satın alınacaktır. Biriae tahmin 0 • 

lunan fiyat 9S lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi hergüo komisyonda görülebilir. ihalesi 28-11-941 cu

martesi saat 11 de yapılacaktır. Talip olanların komisyona mira ... 
atları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaıır v. s. 

M. M. Veklletl Hava Satmalm• Komhronundan 

1000 adet hamam peştemalı satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
1500 lira olup kati teminat miktarı 'l:l) liradır. 

Pazarlığı 24.11.941 pazartesi fÜnü 'aat 11 de Ankarada M. M. 
V. hava sahnalma komisyonunda yapılacakhr. 

Şartnamesi her gün komiıyonda görülebilir. 
lıteklerin ihale saatinde komiıyonda bulanmaları. 

* * * 20 bin lira muhammen bededelli uçuı kombinezoaa puarblda 
satın alınacaktır. 

Kati teminata 3 bin liradır. lhaleai 8.12.941 paurteal floB aaat 
11 de Ankarada M. M. V. hava uhnalma komisyonunda yapılacak• 
tır. Şartnamesi ltomisy.mda görülü-. 

Taliplerin belli vakitte komiıyona relmeleri. 

lstanbul Lv. Amiri il Sat.nal111a Komisyonundan : 

Beher çiftine 275 kuruş tahmin edilen 3000 çift terlik abaacakhr. 
~azarlıkla eksillmesı 28·11-941 cuma güoü saat U de Toplaaaede Lv. 
Amirliğı satın alma komiıyoaunda yapılacaktır. llk teminatı 618 lira 
75 kuru,tıır. Nüınuneleri koınisyonda göril!ör. Taliplerin belli vakitte 

komisyona gelmeleri. 

Emniyet MUdUrıuıanden 

Müdiriyetimız ıivil zabıta memurlan için 550 takım elbise Ue SSO 
•ded palto yaptırılması kapah zarf usuliyle münakasaya konalmqtur. 
Bir takım elbıse ve bir aded paltonun muhammen bedeli 64 mavak• 
kat teminatı 2640 lıra ekıiltme 9.ll.941 •alı rilnü aut u te midir· 
riyetimiz binasında yapılacak teklif mektupları eksiltme tarihi 9.12,41 
sah günü saat 14 e kadar kabul edilecektir. 

isteklilerin ıeraiti ötlenmek üzere EmDİyet Mildilrltlfil Mahuebe• 
sine müracaatları. 

Ankara Sanat Okulu MUdUrlUIGnd•n: 
Okulumuz talebeleri için alınacak olao .l437 lira SO karaı tahmi

ni tutarındaki .öO adet battaniye açık eksiltmeye konalmuttur. 
Taliplerin şartname ve aümuneyi ıörmek üzere her rııa okul •il· 

dürlüğüne ek,iltmeye g-ireceklerio de yüzde yedi büçuk niıbetiadeki 
ilk temioatlarıyle ve k.anuoao icabettirdiği vesaikle birlikte ihale fi• 
nü olan 5 12.94! cama ıünö ıaat 15 te Ankara Mektepler MabaN· 
beciliğiode toplanacak olan alım Htım komiıyonuna milracaatlan, 

Mobilya, Büro ve av eşyası, Muşamba, Hahv. s. 
DordUncU Ortaokul llUdUrlDIGnden : 

Okalaaua t..u. YI 
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Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mobam. bed. Teminat Müracaat reri Gilnü Saatı 

A) MUnakasalar 

la .. at, Ternlr•t, Natı• ı,ıerı. Malzeme. ttarlı. 

Sundurma inş. 
Otobüs durak yeri inı.: 8 ad. 
Kaldırım inı. 

Dotrama işleri yapt. 
Eleıkirt kausmda yap. hökı1met binası ikmali 

ioş. (ıart 250 kr .) 
lspenciyari kimya enstitüıi1nde yap. tamirat ve 

tesiaat işi 

paz. 
aç. eks. 
paz. 
kapah :z. 

aç. elts. 

250 -
12606 70 
2632 50 
1451 54 

25726 18 

3657 66 

lllçler, Kllnlk ve l•pençlyart allt Haatahene Lvz. 
Sıhhi malzeme: 69 kalem pu. 5682 57 
Sıhhiye çantaıı: 8000 • 

Elektrik Havagazı•Kalorlfer (Tealaata ve Malze111esl} 
Akümulilör: 70 ad paz. beb. 95 

Mensucat. Elbise, Kundunı Çama,ır, • · •· 
Kruaze elbise: 16 kat-kasket: 17 ad.-palto 6 ad. 

Elbise: 550 tak.-palto 550 ad. 
Terlik: 3000 çift 
Uçuş kombinezonu 
Hamam peştemalı: 1000 ad. 
Yno eldiven: 10000 çift 
Er fotini 
Battaniye: 250 ad. 

kapalı z. 
paz. 

> 

• 

ac. eks. 

Mobllra, bUro ve ev ••r•••· Muf8mbaH•llv.a. 

Dolap yaphrılmaaı aç. eks. 

l e\lea t,ıerl t<artası,e - Yazıhane Levazımı 
Vatman kiğ'ıdı Çf!kiç marka: 200 top·diyaman ıeffaf paz. 

kitıt 500 top-pelikan çivi mürekkebi 
Muhtelif ebatta defter ve cehel yapt. kağıdı ve 

mukavva11 daireden verilmek üzere 

Nakll~•t, ao,ett111a, YUklet111• 
Kara naldiyeai işi pu. 

Mahrukat, Benzin, Mekine r•llerı •· •· 
Linyit kömürü: 2710 t. paz. 

• • 
Odan: 155 t. aç. eks. 
Yat kamyon n silindir için paz. 
Keıilrnit lı:uru ıürgen odunu: 35.5 t.-yatlı çıra: 445 k. 
Mangal kömürü; 30 t. pu. 

lrlblelerrlk 

Scıba, boru VI. 

Çift •th nakliye arabası yapt. 2100 ad.·(1 tekerlek 
taban demiri ile dinıril demirleri verilecektir.) 

Madeni eşya birinci cerrahi kliniti için 
Seba malzemesi: 4 kalem 
Kunduracı yuma21: 200 ad.·lceten iplik 9 katlı: 140 

k.·keten iplik 3 kath: 220 k.·at ipliti: 100 k. 
Muot 90baaı: 1 ad.-kayaı: U m. 
Beru: 1000 ad.-dinek: 300 ad. 
Soba tamiri: 30 ad. 

ltaak, Z•htre, it. Sebze, •·•· 
Koru ot: 180 t. 
Saman: 108 t. 
Sıtır eti: 50 t. 
ilmek altı aylık 
Sıfır eti: 18 t. 
Saman: 100 t. 

> 20 t. 
Y efil mercimek: 4.0 t. 

Saman: 100 t. (dökllm veya balyalı) 
Balyalı kuru ot: &O t. 
Saman: 300 t. 
Kuru ot: 11 t. 
Çekirdekaiz kuru ilzilm: 25 t. 
Kuru fHulye: 130 t. 
Salça: 876 k. {temd) 
Kırmızı biber: 74 k. 
Patates: 10 t. 
Sotan: 15020 k. 
Sade yat: 3480 k •. 

• 410 t •. 

Koro ot: 90 t •• 

Çekirdekli kııru Oz&-m:- 6 t.- krrmrzı biber,. IM7a% 
peynir,, •eytin, salça,. kara ıotan patateı 

(8 Müzayedeler 

3 ael nevi arpa: 150-2'0' t. 
Bina aokazı 
Tay: 4 baı 

Cıhz arpa Ye filiz 
EY Of1111 

paz. 
• 

aç. ekı. 
paz. 

> 

• 
• 

> 

> 

aç. eks. 
kapah z. 
paz. 

> 

> 

• 

• 

> 

kapalı z. 

paz. 
> 

• 
> 

paı. 

aç. art. 

aç. art, 

• 

çifti 2 35 
20000 -

1500 -
4300 -

29000 -
2437 50 

8~0 -

5640 -

'..l5145 -

3100 -
979 62 
954 62 

296100 -

1356~ 50 
2:,-45 -

11250 -
2700-

23443 so 

5400 -
3000 -

it. o 25' 

825 -
15875 -
35400 -
k. o 56 
it. o 40 
k. o ıs 
it. o 08 

--
--

--
5688 -

38 - Samsun Ask SAK 
945 43 Ank. Belediyesi 
197 44 
231 23 M. M. Yek. SAK 

1929 50 Eleşkirt Mal Mnd. 

lst. Universite A. E. P. Kom. 

852 3' Deniz Lvz. SAK Kaumpaıa 
Orman Koruma Gen. Komut. Ank. 

997 SO M. M. Vekaleti ,!,AK 

112 50 lst. F.lektrik Tram. ve Tün. ı,ıet. 
U. Müd. 

2640 - Emniyet U. Mild. Aok. 
618 75 Tophane Lvz. SAK 

3000 - M. M. V. Hava SAK. 
227 - • 
645 - > 

Buna Toph;rne Lvz. SAK 
Ank. Sanat Okolu Müd. 

63 75 Ank. 4 cü Orta Okul Müd. 

846 - lat. Komut. SAK Fındıklı 

lat. Mmtaka Liman Riyaıeti 

- - lzmir Ask. SAK 

3872 - Erzurum Aık. SAK 
Nitde Ask. SAK 

232 50 
73 47 Ankara Valiliti 
71 ' 60 > Belediyesi 

Anlc. Lvz. SAK 

Topkapı Maltepesi Aık. SAK 
21188 - lat. Komut. SAK Fındıklı 

lat. Üniversite A.E.P.K 
165 - lıt. Jandarma SAK 

Deniz Lvz. SAK Kaaımpaşa 

Kemerbarraz Aık. P. No. 1210 
Ank. Ln. SAK 

844 - Çorum Aak. SAK 
202 - • 
17~7 81 Konya Aık. SAK 
405 74 Nitde C. Müddeiom 
405 - Nifde Ask. SAK 
225 - Çorlu Aık. SAK 

Tophane Lvz. SAK. 
Harbiyede Yedek .Subay Okulunda 

Ask. SAK 
Selimiye Aık. SAK 

6600 - > 

2055 - • 
Ank. Valilili 

2381 25 Bolayir Ask. SAK 
25~0 1 • 

36 79 lst. Jandarma SAK 
2 82 

112 50 
90 82 

--
569 -

> 

> 

• 
Kırklareli Ask. SAK 

• 
Yetilköy Aık. SAK 
Kemerburgas A\k. P. No. 1210 

İnhi11rlar U. Mlld 
Emlak Ye Eytam Bankaaı 
Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Ask. SAK 

24-11-41 
25-11-41 

5-12-41 
21-11-41 
11·12-41 

6-12-41 

11 -
10 30 
10 30 
11 -
15 -

10 -

24-11-41 14 - . 
22-11-41 11 -

28-11-41 11 -

1-12·41 17 -

9-12·41 14 -
28-11-41 15 -
8-12-41 11 -

24-11-41 11 -
24-11-41 10 -
29-11-41 11 -

5-12-41 15 -

5-12-41 15 -

26-11-41 15 -

24-11-41 

21-11-41 15 -

18-11-41 16 -
25·11-41 
25-11-41 14 -

2S-11-41 10 30 
22-11-41 10 -

28·11·41 16 -
28-11-41 15 -

27-11-41 15 -
6-12-41 ı 1 -

25-11-41 14 -

22-11-41 11 -
24-11-41 14 -
21-11-41 9 30 

8-12-41 10 -
8-12-41 11 -

124-11-41 10 -
1-12-41 15 -

28-11-41 14 -
27-11-41 16 -
25-11-41 15 -
24-11-41 10 -

24-11-41 14 -
26-11-41 
26-11-41 
3-12-41 

25-11·41 
4-12-41 
1-12-41 

!! =ı 10 -
16 -
16 _ı 

10 - ' 
1-12-41 10 -
1-12-41 10 -
1-12-41 10 -

28-11-41 16 -
28-11·41 15 -
27-11·41 14 -
24·11-41 14 -

5-12-41 
27-11-41 
2S·11-41 

14 -
11 -

İnhisarlar Ank. Bira Fab. Müd. 27-11-41 
lıt. 3 ncü lcraCihaorir kumrulu 27 ,29-11 ·41 

ıoluk. Rahmi B•J Aprt. 

9 301 

ıs -
19 - 1 

J 

21 Jlintiteırfa 19"41 

r·nı e . - -
F 

lap yaptmlacakhr. Muhammen bedeli 850 lira muvakkat teminat 6375 

kuruştur. Resim ve ,artnameyi görmek istiyenlerin okula milracaat 
ları. · Mu· Açık eksiltme 5.12.941 cuma, saat 3 de Ankara Mektepler 
haaebeciliğindedir. 

lıan bedeli müteahhide aittir. 

Matbaa işleri. Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

lstanbul Komutanhlı Satın Al ıne Komlsronundan: 

Beher topuoa 16 lira tahmin edilen çekiç marka 200 top yal,..; 
kağıdı ile topuna 11 lira fiat tahmin edilen 200 top diyaman ~ 
kiğıt ve beher şişesine 60 kuruı tahmin edilen Pelikan çini mür~ 
bi 26. l 1.94 l çarşamba güoü saat 15 de p.ıı:arlıkla satın almacakta'· 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

Muhammen bedeli 5640 lira olup kat i temtnah 846 liradır. 
lsteklilerin belli güo ve saatte Fındıklıda natınoılma komisyoaaıtl 

gelmeleri. 

lstenbul Mlntaka Limen Riresetinden : 

Kağıdı ve mukavvası daireden verilmek Ü"tere muhtelif eb'att• 
defter, cetvel yaphnlacağmdan isteklılerin nümunelerini ırörüp tekİ11 

mektuplarını vermek üzere 24.11.941 tarihinde reisliğimiz satıoal_. 
komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

Mahrukat, Benzin, ~hKına ıa1ı~rı 

Ankara Ylllyetinden 

Naha müdürlüğüne ait kamyon ve silindirlerde kullanılmak asert 
mübayaa edilecek yağlara talip zuhur etmediğınden 2490 sayıh kao11 

nun 43 üncü maddesine tevfikan 13. l 1. 941 tarihind~n itibaren bir •Y 
müddetle pazarhğa konulmuştur. . 

Muhammen bedeli 979 lira 62 kuruş ve muvakkat teminatı 73 lı 
ra 47 kuruştur. 

Taliplerin ticaret odası vesikalarını hamilen her pazartesi ve ,,.,. 
şembe günleri ıaat 15 ten itibaren daimi encümen kalemine müraoa· 
atlan. 

Huna ait keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlütllnde ıö~ 
bilecekleri. 

Ankara Beledlreslnden: 
Beiediye ihtiyacı için pazarlıkla 33,50 ton kesilıai.ı kuru riirf'" 

odunu ile. 445 killo yağlı çıra alınacaktır. 
Muhammen bedelleri ceman 954 lira 62 kuruştur. 
Teminatı 71 Jira 60 kuruştur. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin hergiln encümen kalemine v• fi• 

teklilerin de 25.11.941 aalı ıünü saat 10.30 da Helediye dairesinde 
müteşekkil encümene müracaatları. 

' 
Nlide As. D•ire Levazım Rel•lllnden: 

Gerek daire eratınrn, ııerekse mülteciler için kış ihtiyacl ol"' 
lioyit mübaya edilecektir. isteklilerin 2)-11-941 tarihinde Malmüdtr' 
lüğünde içtima edecek olan Askeri Satınalma Komiıyoouna mar•· 
caat etmelerinin ve teraıtı anlamak istiyenlerin de Daire Mndilrll• 
ğüne veya Satıoalma Komisyonu Reisliğine müracaat etmeleri ilİ" 
olunur. 

• * • 
Cinsi Ton 

Odun 155 

ihalenin şekli 

Muh. bedeli 
Lira K. 

3100 00 

Teminatı 

Lira K. 

232 50 
lLAN 

ihale ırilni1 

-------------""" 
2S.11.941 saat 14 d• 

ihalenin yeri 

----------------
Açık eksiltme Nltde askeri Sa. Al. Ko. n• 
istekliler her gün şartnameyi komisyoDda okuyabilirler. 
Talipler ihsle giloü ve saatte teminatlarlle birlikte komisyona ,,r 

racaat edecektir. 

Müteferrik 

lstenbul Komuıenhlı Satınalma Komlaronundan 

Yapılan pazarhğma talip çıkmayan 2100 adet çift atla nakli)" ,. 
raba11 28.11.941 cuma günü saat 15 de pazarhltla ihale edilecektir·. i 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Terlterlek taban d .... 

1 

ile dingil demirleri verilecektir. Muhammen bedeli 296100 lira 4'1lll 
kat'i teminatı 21188 liradır. ~00 arabadan aıaQ'ı olmamak ilse,. •' 
yn ayrı taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin belli fila ve .,.ti" 
Fmdıkhda ıatıoalma komisyonuna ıelmeleri. 

Üniversite A. E. P. Kemlaronundan ı 
Birinci Cerrahi Kliniğine yaptırılacak 13.576.50 lira bedelli ıo•' 

deni eşya 27.11.941 l'erşemba günil aaat 15 te Rektörlnkte ,_..~ 
hkla ihale edilecektir. Liıte ve şartname Rektörlükte ıörlllilr. 

Deniz Levazım Satlnalma Komlayonundan 

200 adet kunduracı yumaQ'ı 
140 kilo keten iplik 9 kath 
250 kilo keten iplik 3 kath 
100 kilo at ipliği . 111a 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı iplikler ~5 .2.Teşrin 941 Sah f 

saat 14 de ayrı ayn pazarlıkla s:ıtm almacaktır. la· 
Cinsleri hizalarında ırösterilen miktarlardan oouan olarak Y.,. 

oak teklifler de kabul ıaileceluir. 



ve saatte Kaıımpaıada b•lunan Komiıyonda 

• İ • 15 ton kuru faıulye 
-.let ıaazot sobaıı 

ıs lbetre kayış (14 • 16 s/ m reniılik 
~ 6 • 8 m/m kalınlıkta) 
""'1da cinı ve miktari yazılı ilç kalem eşya ve malzeme 
1'1frin 941 Cumarteıi flnl 1Ut 11 de pazarlıkla alınacakhr. 

lilerin belli ıün ve saatte Kasımpaıada bulunan Komisyonda 
lıabanmaları. 

••• 
ve dinek alınacaktı,.. Bak : Kemer b • gaz 1210 Ask. SAK .. ,.. 

malzemesi alınacaktır. Bak: lıt. Jandarma SAK 

latanbul Lwz. Amfrllll Sabnalma Komisyonundan 
Beher kilosnna 75 kur11ş tahmin edilen 7000 kilo hindi di 

alınacaktır. P.1zarlıkla eksiltmesi 24.11.~41 Pazartesi günü saat 
14 30 Tophanede Lvz. Amirliği Satınalma Komisyononda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 52l0 lira ilk teminata 393 lira 75 kuruştur. Şertna· 
meıi komisyonda görülür. Taliplerio belli vakitte komisyona gelme· 
leri. 

• * • Behu kiloıuna 180 kuruş tah'Din edilen 12,SOO kilo sade ya
ğı ahoacaktar. Pazarlıkla ekıiltmeai 27 .11.911 Perşembe ıtınü saat 14 
te Tophanede İıt. Lv. Amirliti IAhn alma komiayon11ada yapılacak
tır. Kati teminatı 3375 liradır. ldeklilerin belli vakitte lcomiıyoua 
relmeleri. 

letanbul 8eledl9•alnden: 

Talamin be. ilk Te. 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonu BaekınhGındın: 
1.- Jandarma ihitiyacı için unu jandarmaca temia elumak ve Ma

yu/941 gayeıine kadar her ıünkii ihtiyaca göre piıiril•esile nakil 
işi müteahhide aid olmak üzere c272800ı kilo ekmek 28.11.941 cama 
günü saat on beşde Takıim-Ayazpqada Jandarma Milfettiılik bina· 
sında bulanan lstanbul jandarma Satın Alma Ke•iıyoaunda kapalı 
zarf ~ksiltmesile taahhüde batlanacaktar. 

2.- Beher kiloaunaa muhammen bedeli iki karuı elli santim Ye 
ilk temiıtat miktarı c511 • lira cSOı kurqtur. 

'.i. - Ş.ırt ka~ıdı ltomisyonumuzda ıörtllebileceti fibi parasız Ulai 
alınabilir . 

4.- isteklilerin lstanbnl Levazım Amirliği malaaaelleeilifi ~HD•· 
sine yatıracakları ilk teminat makbuzu veya banka kefalet .ct.IMa 
ve şart kitıdında yazılı sair belreleri havi teklif urflanaı eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar komiıyonumazda balandunaalan • 

(9196) 3-4 

k, lahıre, Et, Sebze v. s. 

llarblye Yedak S11b•y Okulunda S.bnalma 
Komlayon 11ndan : 

3816 50 286 23 Belediyeye ait motörlü vesaitin tamirinde kul-
lanılmak here alınacak boya ve boya malzeme1iJ 

775 50 58 16 Kon1ervaluar yata okulunu yıllık ihtiyacı için 
alınacak mubtelif cins yaş sebz~. r inhisarlar U. MUdürlDğDndan : l ..---·--------------· 

it nam ve he1&buıa 24986 kilo sııu eti açık eluiltme 111u
,:--~ ... ya koqmnıtar. Enaf ve huımi ıartları komiıyonda ıi

. • Beher kilosunun muhammen bedeli ~ kuruıtur. lhaleıi 1 
inan 941 pazartesi 1&at 10 da yapılacaktır. Taliplerin temi· 

Harbiyede Yedek SuHy Okulunda Satınalma komisyonuna 
tlan. 

• 14.11.941 ıtlnü ihale1i ilin edilen 225 ton kuru ota talip çık· 
tekrar puarlıkla milnkasaya konm111tur. E.naf ve hmuıi 

ltomis7ooda ıöıiilebilir. Balyeli oıun beher kilosunun muham· -.._li 6,5 kur111hır. Ve teli cıbeti ulteıiyeden verilmek şartile 
15 santim ve döküm halinde beher kilesunun muhammen be· 

t kurıaı 75 aantimdir. ihalesi 24.l 1.941 paurtesi fÜDÜ •at 14 
aktar. Taliplerin Harbiyede Yedek Subay Okulunda satın· 

koaisyonna miiraeaatlara. 

ın7 50 131 81 Konıervatuar yatı okulunun yıllık ihtiyacı için 
alınacak sadeyağ, tereyağ, beyaz peynir ve ka· 
,ar peyniri. 

60'2 50 45 19 Konservatuar yah okul11nun yıllık ihtiyacı için 
alınacak zeytinyafı, sabun ve soda. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yalcarıda yazılı mevad 
satan alınmak ilzere ayrı ayn açık eksiltmeye konulma,tor. 

Şartnameleri ı.abıt ve muamelat müdürlütü kaleminde rörülebilir. 
lhale ~.12.941 cuma günü aaat 14 de daimi encümende yapıla

caktır. 

Talipler ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muay• 
• yen saıtte Daimi Encümende bulunmaları. 

Nllde c. MUdd•I Umumlllllndenı 

Nitde ceza eviDin 1.12. 941 tarihinden itibaren 31.5.942 tari-
12.11.941 ıilnil ibaleıi ilia olunan 50 toa patatese talip çık· bine kadar altı aylak ekmek ihtiyacı 10.11.941 tarihinden itibaren 

tekrar puarhkla milnakauya konmuıtur. Beher kiloaunuD yirmi fÜD müddetle açık eksiltmeye konalmuıtar. 
o bedeli 13 kuroıtar. Evsaf ve huuai şartları komisyonda ihale 1.ll.941 pazartesi pnü ıaat 15 de Müddei umumilikde 

0

1ir. ihalesi 22 lkinciteşrin 941 cumartesi ıünü saat 10 da '. mütepkkil komiıyoaea yapılacaktır. 
hr. Taliplerin kat'i teminatlarile Harbiyede Yedek Subay Ceza ye tevkif eviaia pmriik ekmek ihtiyacı beher çifti 960 

da komiıyona müracatları. ıram olmak üzere aııari 180 azami 225 olacaktır. 
• 17.11.941 ıünü ihalesi ilin edilen 40 ton yetil mercimete : 
tlkaaadıfından ayni miktar mereimek puulakla münakuaya 

tur. E.vNf ve hu1111l ıartlar Kemiayonda ıöriilebilir. Beher 
a mıahammen bedeli 25 korutlur. lhaiesi 24.11.941 Pazartesi 

.._, 10 da yapılacaktır. Taliplerin teminatlarıle Harbiyede 
Subay Okulunda Satınalaa Komiayonua mtlraeaatlan. 

4tl•paz•n Aekert &abnalma Komlaronuadanı 

ton Mdeyat kapalı zarf uıulile 1&tın altnacakhr. Tahmin edi· 
t 425<>0 liradır. Muvakkat teminat 3187 lira 50 kuruıtur. 

i 4.12.9 ı l Pertembe pnü saat 16.30 da yaapdacaktır. l•tek· 
t.klif ve teminat mektuplarıDJ belli rün ve saatten bir ıaat 
tomiayona nrmeleri. Şartnamesi Komisyonda rörülir. 

isteklilerin eksiltmeye iftirak edebilmeleri için maayyen wün 
ve ıaaten önce l9S'28 kilo ekmetin rayice göre muhammen bede· 
li olan 5409 lira 80 kuratwı % 7 ,S dan 40S lira 7 4 kuruılak mu· 
vakkat teminat makbuzuna komisyona ir.afeten C. Müddei umu
militine vermeai lazımdır • 

istekliler her uman prbaameyi sör..& iisen C. Mii.&dei a
•umUllile c:ua •e teyidi eri mflcllrl .... e aflraeaatlan Ula ola· 1 

aar. 

Gellbolu 3f0 Askeri Satlnalma Komisyonundan : 

130 toa kuru fasulye kapalı zarfla ekliltmeye ltonalmqtur. Mu· 
hammen bedeli · 3~.400 liradır. Evsaf ve şartnamesi Gelibolu 310 
Saunalma Komiıyonuada ve Ankara, lıtaobul Lvz. Amirlikleri Satın 

1.-Şartname ve nümunesi mucibince idaremizia lıtaabul bira fab
rikuındı balen mevcut olup haziran 942 iptidaaana kadar blrikHıli 
tahmin olunan 150-200 ton 3 ncü nevi arpa puarhlda uhlaoakhr • 

il.- Pazarlık 5.Xll.9-11 cuma ıilnü aaat 9,3J da Kabatqta Len• 
zım Şubemizde müteşekkil ıatıı komisyonunda yapalacakhr. 

111. - Şartname ve nilmune adı ıeçen ıubede rörülebilir. (101S6) 1-4 

Kemerbargaz 1210 AskerT Sıtınaıma Komiıyanuntlın: 

Cinsi 
---
Boru 
Dirsek 
Çekirdekli kuru 
Üzüm 
Kırmızı biber 
Peynir lteyaz 
Zeytin 
Salça 
Kuru ıotan 
Patates 

Adet 

---
1000 

308 

6000 kilG 

1210 Aı. P. ihtiyacı için yukanda yazılı 9 kalem eruk •• ea• 
24. 11.941 günü ıaat 14 de pazarlıkla aahn ahnaoekbr. 1210 namvab 
satın almaya nümune ve teminatlarile miiracaat edilmeai. 

istınllul Jandarma Sıtınalmı Komfsy•ıdın 
Jandarma ihtiyacı için dört kalem soba mal~ 6 BlriaoikiaM 

941 cumartesi ıünü saat 11 de Taksim Ayupqada j. al&ttifUli 
binaıında J. aatınalma komisyonunda açık eblltme ile ••ha aa... 
caktır . Bunların tahmin bedeli 2245 lira olup ilk teminat milulan 
165 liradır. Şartnamesi ile nümuneler h~r ,an komi11onamuda r• 
riilebilir. 

lıteklilerin teminat makbıazu yeya banka mektaplan ile birlikte 
mezlulr rüa ve saatte Komiıyonumau mtlracaatları. 

•10199• 1-4 

Ankara Yallllllnden 
Alma Komisyonlarında rörülilr. ' 

lbrlui 4-12-941 Perpmbe rünü saat 16 da Gelibolu 310 Satın .- iiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiıiiiiıiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii.ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii•••• 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat "SO liradır. 
lıteklilerin belli güu ve M&atten bir ıaat evvel Komisyona miracaal· 

' Irmak meyve ataçlan fidaahtı icin 11 ton kuru et aatıa alı· 

Otaa muhammen bedeli 825 liradır. 

' ihale, 3.12.1911 çartamba rOnü ... t 10 da •iliyet ziraat 
daireaiDde yapılacaktır. 

Kura ota ait itlari ve fenni prtn ... Irmak ficlaalatıada ve 
ıiraat mld8rliltiade 16rllebilir. 

-
Satan Alma Komleronundan: 

n beher kiloaa 63 kamı 56 santimden 25,000 kilo çekir· 
ilan isim paurhlda 1&tın ahnacakh!· M~bammen bedeli 

lira kati teminat 2381 lira 25 kuruıtur. lhalesı 2S.11.'41 sah 
t 16 da Bolayır civarı As. Po. 700 Sa. Al. Ko. da ya
• latek•ilerin meslLQr po H saatte Komisyona mlracaat· 

Milde Aakrt Levazım MUdUrtııanedn ı 

Mikdan Mala. fiatı Alınacak miktar Teminat 

------ _____ .,.,__... _..,_, __ ----
kilo Lira 'K. kilo lira 

18000 5400 90 16000 405 
lbale pkli Gön ve tarihi ..,.. _____ ________ ,_,-._.., __ ... 

l&p binası Kapalı zarf 28.11.941 cama saat 14 de 
ilerin ıösterilea sön ve saatten bir saat Hvel zarflarını ha· 

~iıyon binuıDda hasır bulanmaları. 
rln evtaf ve patnameyi okumak here komisyona mira· 

tt.ı..&.ri. ' 

'••ura Aeker1 Sabn Alma Koml•ronundan 

t._ ndeyatı kapalı zarf aıuliyle 1&tın alınacaktır. Tahmin 
fl)at 17 bin liradır. 
~t teminat 1000 lira 50 kuruıtar. 

4.tı.941 perıembe ıtnil saat 16 da yapılacaktır. lıteklile
la atten bir ıaat ""el Ko. na ver111elerı . Ş.rlnameler herrtln 
llrlıar. 

i 
lan. 

latanbul L• wazam lmlrllll Satınalma Komlaron11ndan 

20 ton saman alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2S.ll.941 Sala 
rilnil ıaat 15 de Tophanede Lv. Amirliti Hhn alma komisyonunda 
yapılacaktır. lıteldilerin teklif edecekleri fiyat üzerinden kati teminat· 
lariyle belli saatte kemiıyona relmeleri' 1 

J f -
1 

İstanbul Elektrik, Tramvay va Tünal lıletmılerl 
Umum MüdürlüGünden : 

1 - İdaıeıoiz ihtir11cı ol~n 16 kat kruaze elbi .. , 17 .deci luılket 
ve 6 aded palto . mektupla teklif iltemek ı..W. ihale e41· 
lecektir. 

'l - Muvakk~~ 'teminat 112,S liradır. 
3 - Tek~~flerin leıvaaımda rörillebilecek ıarto .... iacleld larlfala 

:- unun olarak 1.12.941 paaartni pnl aaat 17 p kadar ..U. 
Hanın 4 üncü katındaki Levuam MDdtlrllflae ı .. aüalt!• 
linde verilmiı olma1ı lisımdır. (10'201) 

Askeri Pabrlkalar Umun MUdUrlUIU Merkez 
Satınalma Komlaronundan : • 

Unu idaremisden verilmek ..,.tiyle ihale tarihinden 31.5.194,.l ta· 
rihine kadar Küçilk Yozıat•a yevmiye 400 • SSO kilo ekmek ~itirti· 

rilecek. 

İstanbul 

1 

Jandarma Satınalma Komisyonu Bııkınlllındın 

Beher kiloaunan ilk 

1 
Beher kilosuaa 2,5 kuruş piıirme ilcreti tahmin edilen i yakanda 

yasılı ekmek pitirme iti askeri fabrikalar amDID mldilrlüttü merkez ' 
1&tınalma komisyonunca 25.11.941 salı ıünil saat 14 d~ pazarlıkla 
ihale edilecektir. ,1 

Şartname paruızdır. Kati teminat 387 lira 75 kar°'~ar. 

Çanakkale Aakert Satlnalma Kemi•· ronundan : 

Beher kilosu 17 ka"lftaa 30.000 kilo pabt!e8 29.11.941 camar· 
tesi pnü Hat 11.30 da puarblda ıaba •Jıoaeakbr. PatateslD 
hepıi bir talibe ihale edilebileeeti ~bi n11f-,1ndan af&tı olmamak 
üzere ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir~. Kati teminat 765 lira 
olup eYUf ve ıartnamai her rGo Ke. c'J~ ıörül6r. lateldilerin i· 
bale .-OaG Ko. da balanmalan. ~ 

•*•Beher kiloıa SO lcurqtan ~O.OO"Jkı10 toz teker 28.11.941 euma 
.Ooü ıaat 11 tle pazarlıkla satıaf ~baacakbr. Toz ıekerha hepıi bir 
talibe ihale edlldltl ıibl nıaf:·:~~an aptı olmamak Gzere ayn ayrı 
taliplere de ihale edi!~b;·.lir. Kati teminat 500 lira olap eyaaf H 

tartnameıl her ~r.4 Ke. da ıörillr. lateklileria ihale pi Ko.da 
L..ı .ı ı<J•...-.,.. .... ı.rı. 

Mikdarı 

Kilo 

876 
94 

10009 
15020 

tahmin f iatı 
Cinsi karat 

-------.- ----
Salça S6 
Kırmızı biber 40 
Patat .. ıs 

Sotan 8 

t..ıaat1 

lin Ut· 

» 79 
2 12 

112 '° 90 82 

242 ts 
20.11.941 perıenbe ıünil saat 10 da açık ebilt•eJ• koaalaa ,... 

karda cins miktar ve tahmini fiatlarile ilk teminat •ikdarlmn pah 
erzakın açık elulltmuine talipli çıkmadıtı"Ctan 2490 •rab ebHtae 
ve arttırma kanununun 43 ünci maddesine pre oo rla ...... ek· 
ılltmeye çıkarılmlf ve eksiltme ailntl l .12.941 paaartelİ flDI IUt ea 
kabol edilmiıtir. Sözü geçen rilnde isteklllarin temiaat ••kbu• .... 
ya banka kefalet mektubile birlikte Taksim AJupaf&cla J-... 
mifettiılik binasındaki lstanbul J. SallnaJma Komia1oaana seı..'eri. 

(10192) 

lmtiyu Sahibi •• Y uı itleri Direktöri: ISMAIL GiRiT 

B·•Mmll ,.,, ..... mr- Mallı••= 111_... 
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·-------· ABONNEMENT 

Ville et Pro .. foce 

QUOTIDIEN oes ADJUDICATIONS ·---------
ADMINISTRATI~N 

3 mola Ptrs. 4SO 
6 • • 850 

MUNAKASA GAZETE~. l'..l • • 1500 
.C.tranıer: ıı moi!I Ptrs. :l700 

Le No. Ptrs 5 

Galata, E.ski Gumrük Cad. 

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

T 61ephone : 49442 

Pour la Publicite a'adresser 

i I' Admiaiatration 
Journal Professlonnal des Fournisseurs et des Entrepreneur , e l'Etat Boite Poıtale No. 1261 ._, ________ _ 

Tablaau Synoptiqua das Adjudications Ouvartas Aujourd'hui ~ 
(0Ç0NCb SAYFADAN OEVAMl 

5 -=== ~nna 

Mode 
d'adjudicat. 

Pri:ıı: 

estimatif 
Caution. 
provisoire 

1 Çan•kk•le Askeri Sattnalma Komlaronıand• 
-...-,.--...., __ _... _______________ - , Beher kilosu 17 kuruştan 30.000 kilo nohnt 19.11.941 

l.ieuıı. d'adjudication et du tesi günü saat 12 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
Cabier de!! Charge! Jours Heuras J Nohut hepsi bir talibe ihale ~dilebileceği ıibi nısfından 

\ olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

Oblet de l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Con•tructlons-Reparatlon-Trev. Publlcs-Met6rlel de Conetructlon Cartogrephle 

Constr. hangar 
Constr. 8 lieux d'arret pr. autobus 
Cooltr. pavc 
Trav. menuiserie 
Achevemeot constr. Konak rouvernemental Kaza 

Eleşkirt {cab. eh. 250 P.) 
. Repar. et install. a l'lnstitut de Gbimie Pharmaceu· 

tique 

Gre a ıre 
Publique 
Gre i ıre 
Pli cach. 

Publique 

250 - 38 - Com. Acb. Milit. Samsun 
12605 70 945 43 Municip. Ankara 
2632 50 197 44 • 
1451 54 231 23 C. A. Min. Def. Nıtt. Ank. 

2)726 18 1929 50 Dir. Fisc Eleşkirt 

36)7 66 Com. Ach. üniversite 1st . 

Produit• Chlmlquea et Pharmaceutlquea-lnstrumente Sanltaires·Fournlture pour Hopltaux 

Articles sanitaires: 69 lots 
Sac saoitaires: 80 p. 

Gre a gre 5682 57 

E16ctrlclt6·Gaz·Chauffage Central (lnstallatlon et Mat6rlel 

Accumulateur: 70 p. Gre a gre la p. 95 -

852 39 C. A. lntend. Marit. Kasımpaşa 
Command. Gen. Prot. Foreta Ank. 

997 50 CGm. Ach. Min. 9ef. Nat. Anlt. 

24-11-41 
25-11-41 

5-12-41 
21-11-41 
11-12·41 

24-11·41 
22-11·41 

28-11-~1 

/ Kati teminat 1275 lira olup evsaf v~ şartlar hergün koı:11· 
görülür. 

lf ihale günün.le Ko. da bulunmaları. 

,.. * * Beher kilosu 29 kuroştan 50.000kilo 
11 
10 30 
10 30 
11 
15 -

1 
10 _ ı 

I 
1 

1 
14 _, 

11 _( 

11 -l 

cuma günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Kırmızı mercimek bir talibe ihale edilebileceği gibi nısfıa 

şağ'ı ulmamak iizerc ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
Kati temioat 2175 lira olup evsaf ve 'artlar bergüa Ko. d• 

lebilir. 
İsteklilerin ihale gününde Ko. da bulunmaları. 

* * • Beher kilosu 100 kuruştan 20.000kilo zeytinyağı kimye 
yene ile 28.11.941 cuma 2ünü saat 15 de pazarlıkla satın aho 
Zeytinyağı bir talibe ihale edileceg-i g-ibi nısfından aşağı olmam•~ 
re ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Kııti teminat 30JO lir• 
evsaf ve şartnamesi her gün Ko.da gö·ülür. lsteklılerin İhale 
Ko. da bnlunmaları. 

Adana Askeri Satanalma Komlsronund•n: 

350 ton kuru ot satın alınacaktır. Tutara 19250 lira olap ~ 
minat 144 liradır. t!ııbillt.n ent - Chau••ures · Tlssu• • Culr• 

Habit croise: 16 complets, casquette: 17 p. paletot: 112 50 Dir. Gen. Exploit. Electricite T. T. lst. 1-12·41 17 -
ihalesi 4.12.941 perşembe güuü saat 11 de kapalı zarf u 

Adana Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. İsteklilerin muayyen z 
bir saat evvel teklif mektuplarını Ko.na vermelerı. 6 P· 

Eaauie·corps pr. bains: 1000 p. 

Gants en laine: 10000 paires 
Habit: 550 complets, paletot: 550 p. 
Paotoufles: 3000 paires 
Combinaiaon pr. vol 

Cbausıures pr. soldah 
Couverture en laine: 250 p. 

Gre a gre 1500 -

• 4300 -
Pli cach. 

Gre i gre la paire 2 75 
• 20000 -

Publique 
29000 -
2437 50 

Ameublement pour liabitatlon et Bure•ux-Tapl••erie ete. 

227 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 
Depart. Aviat. 

645 - > 

2640 - Dir. Gen. S'1rete Ank. 
618 75 Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

3000 - ~om. Ach. Min. Def. Nat. Depart. 
Aviat Ank. 

- - Com. Ach. Milit. Buna 
- - Dir. Ecole Metiers Ank. 

24-11-41 

24-11-41 
9-12·41 

28·11-41 
8· 12-41 

11 -

10 -
14 -
15 ·-
11 -

29-11-41 11 
5-12·41 15 

Fabricatioo armoire Punlique 850 - 63 75 Bir. 4eme Ecole Secendaire Ank. 5-12-41 15 -

Traveaux d'lmprh,,erie Papeterle · Fourniture de Bureaux 

lmpreuion registres et releves avec le papier et le 
carton a fournir 

Papier Vatman marque Marteao: 200 rames, papier Gre a g-re 
tranıparent Diament 200 rameı, encre de 
Chine Pelikan 

lıa r ı ı c. ıl · C 1 ı ı{t n ut· 't&chergement 

5640 -

Prefecture Port lıt. 24·11-41 

846 - C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 26-11-41 15 

9 kalem erzak 
ilanlarına. 

• •• 
ahnacaktır. Bak: Keınerburgaz 1210 Ask. 

• * * 

Salça, kırmızı biber, patates ve soğan alınacalttar. liak 
darma SAK ilanlarına. 

MÜZAYEDELER 
lstanbul Beledlre•lnden: 

Tahmin B. lık T. 

7Y8 00 59 85 Fatihte Kırkçeıme malaalleıiain Kırkıeı 
katımla 62-64 nuıaarah ev aakazı. 

67G 00 50 ı5 Fatihte Harççı Karamebmet mahallHinia 

ra nsports terrestres 
.;.. Gre i rre -- Com. Ach. lntend Milit. lzmir 21-11-41 15 - ezel sokağında 30 numaralı mata:u ankao- . 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yakarıda yazılı iki 
1
' 

Coft\busUble - Carburant • Hull•• 

Charboo lifnİte 
Bois: 155 t. 
Huile pr. camion et cylindre 
Bois d'or me sec non coupe: 35,5 t.· bois reıineux: 

445 it. 
Charbon lignite: 2710 t. 

Charbon de bois: 30 t. 

Dlwer• 

Artic:leı pr. poele: 4 lots 
Repar. poele: 30 p. 
Pelote pr. cordoonier: 200 p.• fil en lin de 9 plis: 

Publict"''" 
Gre a gre 

Gre i gre 
» 

Publique 
Gre a gre 

> 

140 k.- id. de 3 pliı: 250 k.- filet de pecbe: 100 k:. 
Poel-: a mazout: 1 p.· courroie: 15 m. 
Poele tuyau ete. 
Fabrication voiture a deux chevaux avec le fer a 

fournir pr. roueı et essieu:ıı:: 2100 p. 
Objeta en metal pr. premiere clinique de chirurgie 
Tuyau: 1000 p.· coude: 300 p. 

Pr o v 1 • 1 on • 

Viande de boeuf: 50 t. 
Pain pr. 6 moiı 
Viınde de boeuf: 18 t. 
foin: 180 t. 
Paille: 108 t. 

• 

> 

• 
• 

Gre a gre 
Publique 
Pli cach. 
Gre a gre 

" 

A djudicatians a la Surenchera 
Orge deterioree 
Meuble 

Orre de 3eme qaalite: 150-200 t. 

Pnblique 

• 
f 

Gre a rrc 

3100 -
979 62 
~-1 62 

25745 -

2245 -

296100 -

13576 50 

23443 50 

5400 -
11250 -

2700 -

-- Com. Ach. Milit. Niğde 
232 50 > 

73 47 Vilayet Ankara 
71 60 Municip. Ankara 

3862 - Com. Acb. Milit. Erzurum 
Com. Ach. lntend. Ankara 

l65 - Com. Acb. Gendarmerie lst. 
- - Com. Ach. lntend. Milit. Ankara 

Com. Ach. lnteııd. Marit. Kasımpaşa 

25·11-41 
25-11-41 14 -

25-11-41 10 30 

2d-11-41 
22-11-41 

16 -
10 -

6-12-41 11 -
21-11-41 9 30 

25-11·41 14 

~ 2L-11·41 11 
Com. Ach. Milit. Maltepe 28-11-41 15 

ıll88 - Com. Ach. Commaııd. Mil. lıt. Fındıklı 28-11-41 l~-

1757 81 
405 74 
405 -
844 -
202 -

(. m. Ach. Uoiversite lst. 
Co,, Ach. P. Mil. 1210 a Kemer

l,rgaz 

Com. c. Milit. Konya 
Procureor Gc>neral Niğde 

Com. Ach. \1ilit. Niğde 
Com. Ach. klıt. ~orum 

• 

27-11-41 15 -
24·11-41 14 -

24-11-41 
ı-12·41 

28-11-41 
8·12-41 
8-12·41 

10 -
15 -

14 -
10 -
11 

ı;a ankaz satılmak üzere ayn ayrı açık artlırmayı konulmuştur· 
Şartnameleri zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde f6rill 
İhale 4.12.941 perşembe giloü saat 14 de daimi encümende 

caktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale ıünU 
encümende bulunmaları. 

Zonguld•k Orm•n Çevlrge MDdUrlutlnllen 

Orman ismi 

Kavşak 

Gölatı 

Eyreltiligeriş 

Çanakkale 

Miktarı 

Cinsi Kental 

kayın odunu 338 
meıe • 19I 
kayın gılrıenod 844 
kayın odunu 524 
gürıen • 275 
kayın odunu 150 
gürgen • 150 

beher kental 
Muh. bedeli 

Kuruş 

7 
9 
7 
7 
7 
7 
7 

Bartın ltazaaında kiin iasmleri yukarıda yazılı ormanlardao 
larmda miktar ve cinaleri münderiç mahrukat 15 gün milddetl• 
arttırmaya konulmuştur. 

Müzayede 24.11.941 pazarlcıi saat 13 de Zonguldak orman ç 
müdürlüğünde yıpılacalr.hr. 

isteklilerin yukarıda ya:ah teminat makbuzu ile (köylülerd 

t ka) taliplerin bu tarihten ıonra alınmış ticaret odası veıiltalan 
le uatioden evvel komisyona ibraz etmeleri lüzumu ilin olunut• 

Dir. Fab Biere Mooopolt. Anlt. ı7·1 l-41 15 
3eme Bur. Executif lst. Cihaı . .;. 27 '2~-11·41 9 • Kumrulu sok. Rahmi bey appart .. 

Com. Acb. Ecoo. Monop. Kabatq =>· 12-41 9 30 

* • * 

150 ton 150 ton arpa sahlacakı ır. 
laranı. 

t, 


