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ABONE ŞARTLARI 

Türkiye için 
Aylıtı 

Kuruş 

450 
850 

. ~(10 

E'.cnı-bı memlı-ketler ı ıı. 

12 Aylığ'ı 2700 ----
SA YlSl 5 KURUŞ 

-~ ~~~-~ 

Gönü reçen nuıbalar 

20 kuruştur 

·----------~ GAZETESİ 
Umum T ü c c :ı r ~ a r ı n' ve Mütea hı t 1 e~r ı n 

EKONOMiK HABERLER 

lzMiRDE ZEYTİNYAGI 
SATIŞLARI 

•relen bildiriliyor : 
lene zeylinyağı reko1tesi 
tondur. Buııun 20.CıOO tonu 

li ihtiyaca kafi geleceği 

teytinyağı lisansı verilmrsine 
olunmaktadır. Birincika-

"'<feli 72-73 kuruştan bazı 

ıabşlar da yapılmıştır. Ma· 
lıtihlaktan fazla zeylin yatı· 
~raca gayet tabii bir mesele 
bazı bakkallar, bunu fırsat 
it z.eylinyag-ının kilosunu 
llruştan fazlaya kadar çıkar· 
dır. Halbuki, bu kadar vük

liate satış yapmak için orta· 
Ç bir sebep mevcud değil

Vaziyetin tedkikine ba~lan· 
... 
•ç edilrctk zeytinyağları için: 

'-it eıas Qzerindtn asgari 
fiatı fob lzrnir 90 kuruş• 
llıınun 8 kuruşu da fona ay· 
lır. 90 kuruştan fazla fiate 
•k ıahş'arın yüzde 50 side 

lyrılacakhr. 

Tütün sevklyıtt 

Çrn •ene işlenmiş olan lü· 
·o, Basra yoliyle Amerika

için vagon temin edil-

tevzi listesi 
izlere ıon defa satılmış o

ton palamut ile 1000 
•lelı:ain, ihracıatçılar arasın· 
•~zi iıleri hakkında Bir
binaaında ihracatçılar bir

llt11umi katibi Atıf inanın 
'ıde yaptığı toplantıda pa· 
ihracatçılar birliği idare 

İ tarafından kararlar alın· 

e çifiçiye her türlü to
k tevziine başlandı, tev
aüratle devam sdiyor 

'tten bildiriliyor : 
Jıl vilayetimizde tohumlu~ 
ı önemli bir durum aldı

• vilayet tohumluk ihtiyacı 
rerekli ilgiyle durmak-

1\hnan tedbirler sonunda 
Tohum lalah lstaıyonun· 

•000 kilo buğday ve 5000 
laf temin edilerek çiftçiye 
aya baılanmııtır. Bu pır

baıka, Toprak mah~ulleri 
'-rafından da vilayetimiz 
lllt ihtiyacı için 100,000 
tday daha tahsis edilmiş· 
puarına tohumluk temiz· 

'' ilaçlama için bi- Selek
lneai rönderilmiştir. 
•t Vekaletinin emrile her 

ltth tohumlar iti, Buna 
ltoza satış kooperatifleri 

1'in iştigal mevzuuna alın· 
' l<0operatif müstahsili yağ· 
ıılerin bütün çeşidlerind"n 
dırauya karar vermiş ve 

tdeki ziraat mevsiminde 

' ba ıribi maddelerin to· 

hun1 u 1c\ırır11 ı .. vzi 'n•.- ii~· r 
hazırlıklara başlandığını vil:i yeti
mize bildirmiştir. 

Bu yağlı tohumları şuahırdır : 
Soya fasulyesi, Hindyağı, Yer 
fıstığı, Ko!za, Aspir, Ayçiçeği, 

Keten, Susam. 

Tahan helvasına kiloda 20 
kuruş zam istendi 

Fiat 1 
Mürakabe Komisyonuna müracaat 
ederek kiloda 20 kuruş zam islr· ,

1 

mişlerdir. 

Buna sebep olarak da tahan 
hrlvasına kiloda 80 kuruş narh 
konulmuş olmasına rağmen iptidai 
maddesini teşkil eden • Tahan" 
fıatl"ı inin son s-ünlt'rde 100 ku
ruşa çıkmış olmasını ileri sürmek
tedirler. Keyfiyet tetkik olun· 
maktadır. 

Taban helvası amilleri 

Diğ'er taraftan bazı simitçi, bö
rekçi ve çörekçilerin de piyasa
dan fazla miktarda taban topla
dıkları ve Hat tereffüüne bunun 
da amil oldnğu beyan olunmak-

tadır. 

Çek'lerin ortalama fiyatları 

Birincikanun ayı içinde göz 
önunde alınacak borsada kote o· 
lan ve olmayan dövızlerin orta

lama çek fiya ları tubit edilmiş· 
tir. Buna göre Sterlin 5'l2 kuruş, 
dolar 13179.75 kuruş, Pezeta 
1289 kuruş, lıveç kuronu 3088,25 
kuruş, Rubi 3~03 kuruş, 100 
Raybsmark 23:>294, Danimarka ı 

kuronu 244593, Norveç kuronu 
287983, Arnavut frangı 41,6432, 
Hong-Kong doları 301154, itha
lat için Arjantin pezosu 3'.l6250, 
ihracat icin Ariantin pn:osu 
386667, Riyal 71970, Ruble ' 
248681, Çek kuronu 51833, Mı!nr 
lirası 53538 Kıbrıs Filislin Irak 
lira~ı 52'.l Sur iye lirası Po.ris üze
rinden O. 1)911 altın Sterlin 10.!J89 
102830 altın Rayşmark 0.501~ al
hn İsviçre frangı 0.2732 ihracat
ta Rayşmark 50.50. ithalatta Ray· 
şmark 50.76 kuruştur. 

İthalitcılar birlikleri 
Ankarada.ı birdiriliyor : 
Ticaret Vekaleti lıhalitçılar 

Birlikleri müracaat bürosunun ye· 
ni talimatnamesini hazırlamıştır• 
Bu talimatname büroya kimlerin 
müracaat · edebil"cekleri talepler 

karşılaşınca yapılacak terıipler 
şatışların şekli ve şarh büıonun 

masrafları lcadroıu ve tayinler 
hakkında hükümleri iiıtiva etmek· 
tedir. 

Maktu posta ücretine tabi 

tutulan müesse&eler 
Ankaradan bildiriliyor : 

Poııta kanununa müzeyyel bir ka
nunla Kızılay,ÇocukEsi~geme St"ibi 
ba:ıı müesseseler muhabtre ·evrakı 

maktu ücrete tibi tntulmuıtur. 

Adana Su İşleri 6 nci Şube 
Müd.: 

Ceyhan kenannda sedde ve taş 
kaplama inşaatı 19:>1 
Adana Ziraat Mektebı Mud.: 

Harici elbıse diktirilrnesi 1956 
Ankara Valılığı: 

Yahşihan ilk okulu tamiri 9:>3 

Merkez okulu tamiri J953 
Eski motosiklet lastikleri 1960 * 

Ank. Ziraat Makine İhtisas 
Mektebi Müd.: 

Elbise ve palto imali l 9J9 
Keten dahili elbise v" ış tu

lumu 19.)9 
iskarpin 1960 

Ask. Fab. U. Müd.: 
Kabıli ayar transform.ıtör 1952 
Grafıt pota ve dipliği l 9 ı7 

8alıkesır Ask. SAK 
Pirinç, kuru fasulya, nohut, çay 

v. s. 1954 

Çanakkale Ask. SAi-. 
Kırmızı mercimf'k 1961 

D. O. Yolları 
Rakamlı galvanize işaret çivisi 

1948 
Muhtelif cins kumnş 19J0 
Yün battaniye 19)1 
Serj ve 'şayak 1951 

Kromarjan yemek takımlar 195l 
Kuru pı! 1951 

Deniz Lvz. SAK 
Sıhhi malzeme 1964 

Eskişehir Aı;k. SAK 
Kuru fasulya 1944 

Giresun Ask. .SAK 
Kuru soğan 19'17 

Harbıyede Yed .. k Subay O 
kuluuda Aık. SAK 

Yeş 1 mercimek 196 ı 
K. ot 1963 

Halıcıoğlu Ask. SA~ 
Sadeyağı 1963 

H:ıtfty Emniy t MüJ : 
Palto, elbıse ve şapka İmali 1956 

lst. Gümrükleri B ~şmud.: 
Muhtelif eşya lYlO * 

1st. Elf'kt. Trnm. \'f' Tür l I 
lşlr-t. U. Müd : 

Silahtar fab. tamirat ışi l<J56 
İst. Bı:-lediyesi 

.Saman 19:>1 
Vali konağı tamiri 1953 

İlmi, içtimai va kültürel sahada 
büyük hhmetleri görulen hıılic o
dalarının da ayni hükümden isti
fadelerini temin maksadile hazır· 
lanan kanun layihası Meclis umu
mi heyetrne sevkedilmiştir. 

Tedavülden kaldmlan 5 ve 10 
sterlinlik banknotlar 

Aakaradan birdiriliyor 
İngilız hükfimetince tedavülleri 
menedılmiş bulunan moayyerı ter· 
tibdc.-ki 5 ve 10 sterlinlik bank· 
notların memleket iınizde sürümü-

ne teşebbüs edildiği görülmüş ön
leyici tedbirler alınmıştır. 

Kapıkule'deki gümrük teşkilatı 

genişletiloi 
Edirnedt'n bildirilıyor 

Uzunköprü Sivilinrrat araımdaki 

-

Muhtelif erzak 19:>5 
Cenaze dtfnı işi 1955 
Ev ankazı l 956 • 

ıım 

Taş ve oükkan ankazı 1963 * 
Üırnl tamiri 196j 
EleKtrik malzemesi 1963 
Defter 1963 

lst. Defterdarlığı: 
Do!lya dolabı imali 1953 

lst. Nafıa Müd. 
Lastik çızme 1949 

lst. Komutanlığı SAK 
B na tamiri 1961 
l l •la tamiri 1949 

-

Gumüşsuyu hast. haman tamiri 
1963 

Ku ,.li lıs si bin sı tıınıiri 19~3 
l'lt. Mıntıka Liman kıyaseıi: 

Ddter ve cttvel yap. 19 >4 

l\t. Universitesi SA.K 
T hta mobıly:ı ve karyola 1963 

Knyseri T:ıyy:ıre Fabrikası 
SAK 

inşaat işi 1963 
Kem,.rburgaz Ask. SAK 

Muhtelif erzak, soba v,. dirsek 
1964 

Kırklardı Ask SAK 
~ıg-,r eti 15157 

Konya Ask. SAK 
Sığır et 196 ı 

M rdon As11:. S '\K 
Kuru ol 1946 

M. M. Vekaldi 

il ı nam pcşleuıalı ve yiin eldi-
ven 1961 

Anknrı.da pavyon inşası 1949 
Atölye bınacıı inşası 1962 
Kayseride inşaat ışi 1948 
An tipi •in 1 C)58 

Ordu A~kerlik Şubesi 
Şubf' bınası tamiri 1961 

Selimiye Ask. SAK 
Balyalı saman 195.ı 

« kuru ot 1954 
Samsuıı Ask. ~Al\. 

Kuru oğ:ın }Q:>8 
Sıındurma inş. 1964 

Tophane Lvz. SAK 
Dikim evi l.uuıri 1951 

Hındi eti 1963 
Topkapı Maltepe~i Ask. SAK 

Saman 1963 
Urfa Nafıa Müd. 

Hükamet Konağı tamiri 1960 

köprülerin tamiri ışıne hararetle 
devam olunnaktadır. 

Bu köprülerin tamiri bitinceye 
ve trenler işlemt'ğı- başlayıncaya 

kadar münakalat Kapıkııle yolu 
ile yapılmakta olduğ'undan bura· 
daki gümrük teşkilatı genişletil
miştir. 

Müstahzar ilaçlar azaldı 

Pıyasada bir klsım mÜitahz:ır 
ilaç azalmıştır. Bromlu müstahza· 

rat hemen hemen hiç bulunama· 
maktadır. Bir kısmının fiatı da 
yükselmiştir. Sıhhat Müdürlüğil 
ınüft"ttişler tetkik .ta l-aşlamışlar· 
dır. Alınanyadaıı son defa getiri· 
rniş olan ıliçların lc.affeıi ise sa· 
hlmıştır. 

~---------· 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galata, Eııki Gümrük Caddesi, 

No. 52 Hu<ıusı Daire 

!LAN ŞARTL.A. ki 

laıırehanemizde gôröşülilr 

Telefon: 49442 

Posta kutusu No. 1261 

~ -iti 

nı es jt~e ki Organı a ı r 
6 

MU NA KASALAR 

Çamalll Tuzlası MUdUrlUiUnden: 

Tuzlamız malzeme anbarının çatı takviyesi ikmal işi pazarlıkla 
isleklisine ihale edilecektir. 

Muhammen bedri 299.46 liradır. Keşif ve proje mOdürlüfilmQzle 
inhisarlar İz nir Başmüdürlüğü levazım şubeııinde görülebilir. 

isteklilerin 4.12.941 perşt mbe günü saat 14 de pazarlığa iştirak 
etmek üzere yüzde 7 ,5 teınina t akçeleriyl~ birlikte Tuzla müdürlü
ğünde müteşekkil ko'llisyona mür.ıcaatları. 

Çanakkale Yallllllnden : 

Çanalclcale liman dairesiııde yapılacak tamiral ile deniz kenarına 
yapılacak ahşap iskele inşaatı keşıf bedel olan 2609 lira 65 kuruı 
üzerinden 1.12.941 tarihine müsadıf pazartesi günü saat 15 de Ça
nakkale nafıa mülüriüfü bınaııında toplanacak komisyou huzurunda 
ihaleai yapılmak uzeıe 24 gün müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. 

Bu ışe girebilmek için taliplerin 196 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve tatil gunlerı harıç olmak üzere üç gün evvel Vilayet 
makı.mına müracaatla alacakları ehliyet vesikasiyle 941 yılı ticaret 
odasıııa mukayyet bulunduklarını dair vesikaları komisyona vermele
ri lazımdır. 

Bu işe ait krşif evrakını görmek ve tafsilat almak iıtiyealerin 
Nafıa müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

M rsin Deniz Harp Okulu ve Lisesi S.tın•lma 
Komisyonu Batkanhiından : 

Seyhao Vılayeti Karata mevkinde deniz kenarında yapılacak 
30b3 lıra 36 kuruş keşif bedelli deniz işaret istasyon binuı inşaatı 
2490 sayılı kanunun 46 cı maddesinin L fıkrasına tevfikan 26 ikinci 
teşrin 941 tarıhiı.e tesadıif eden çarşamba günü saat 14 de pazarlık
la ihale edileceKlir. 

l\iuvaıtkat temıııat bedeli 2..ı9 lira 75 kuruştur. 

Pazarlık Mersinde Deniz Harp Ok.ulu ve Lisesi Komutanlıtı bi
nasında toplanan sahn alma Ko. da yapılacaktır. 

Talipler 9~ 1 stneıoine ait ticaret odau vesikalarını ve Seyhan ve• 
yahut İçel nafia Müdurlüklerindeo ihaleden üç gün evvel bu iş için 
alacakları ehlıyet vesi.olarını komiıyona ibraz edeceklerdir. 

Talipler keşif, proj'" ve şartnameleri her gün Deniz Harp Oku· 
lu ve Lise•İ Levazım Miıdürlua-ünde görebilirler. 

ç. beden terbiyesi bölge başkanhlınd•n 
Çanakkale bölge bınası yanına yapılacak talim fılika ve botları 

için bir ıtayııdıaııe ıle depo ve bır ader ahşap i.kele inşaatı keıif be-
deli olsm 3904 lira 49 kr.uzerinden 24.11.94 ıtarihine raatlayan pazarte· 

günü saat 15 de böJge binasında toplanacak kemisyon huzurunda iha· 
lesı yapılmak üzere 14.1 J.941 tarihinden itiharen ll gün müddetle 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Bıı işe ait muvakkat teminat miktarı 
292 lira 8-l kuruştur. Talip olanların 941 mali yılı ticaret odası ve• 

sikasile ihale günunden evvel N.ıfıa mü<!ürlüğüne müracaatla alacak• 
lan ehliyet vesikalarını komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 

Bu işe ait evrakı keşfiyeyi görmek iatiyenlerio bölge batkanhfına 
ve tafsilat almak isliyenlerin Nafıa müdürlüfüne müracaatları ilia 
olunur. 

M. M. Veklletl Satınal ına Komlsyonund•n ı 
Ankarada 28.769 lira 08 kuruş keşif bedeli bir atölye binası pa• 

zarlıkla inşa ettirilecektir. 

ihalesi 24. 11.941 pazartesi günü saat 16 da Ankarada M. M. V. 
salınalma komisyon11nda yapılacaktır. 

Teminatı 431:> lira 36 kuruştur. Keşil evrakı 144 kuruşa komia· 
yondan alınır. 

Taliplerin belli v.ıkitte komisyona gelmeleri. 

• * • 48.ô70 lira 48 kuruş keşıf bedelli Polatlıda içme suyu isale 
tesisatı 25.11.9 U sah günü saat 15 de Ankarada M. M. V. aatıoal· 
ma komisyonunda pazarlıkla yapılacaktır. 

Teminatı 7330 lıra 57 kuruıtur. Keşif evrakı 244 kuruıa komiı· 
yondan alınır. 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
F z=n s=ggvrvz= .. 

ilaçlar, Klinik ve lspençiyarr aıat, Hastahane Lvz. 

ı.tanbul a~ıedlreslnden: 
Beyoğlu hastahanesi iç·n ahuacak rontreo fılim ve eczaıı açık 

ekailtmeye konulauııtar. 



Sarfa 2 MUNAKASA GAZETESi 
n n ' r zntt o n ••• 'I 

Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi İstanbul Belediyesinden: 
Tahmin B. Teminat 
L. K. L. K. 

Cinai Şekli Mabam. bed. Teminat Milracaat yeri Gilnü Saatı 

220 00 l' 50 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin Kot•••"' 
caddesinde 5 n11marah ev ankazı. 

420 00 31 50 Fatihte Kırkçe,me maballe1inin Kırk~ 
sokağında 8-10 numarllh dük\;an ankall~ 

A) MUnakasalar 

fnt••t. Tamirat, N•t•• ı,ıerı. Malzeme, tterlte 

Çanak. Jiman dairuinde yap. tamirat ile deniz 
kenarına yap. ah,ap i•kele inş. 

Çanak. bölge binası yanma yap. talim filika ve 
kolları icia bir kayıkhane ile depo ve bir 
adet ahşap iıkele int. 

Geoiz işaret istasyon bioaaı İnş. 

Tu:damız malzeme anbarınıo çatı kkviyesi ikmal işi 
Ank. Cebecide dikimevi binalarında yap. tamirat 
Maltepe tütün enıtitüsü mevaddı müşteile deposu ioş. 

paz. 

aç. eks. 

paz. 
, 
> 

aç. eks. 

2609 65 

3063 36 
299 46 
6:>8 66 

2715 04 

lllçlar, l\llnlk ve lspençlyart allt Haatahane Lvz. 

Rontıen filim ve eczası •Ç· eks. 1115 -
Oksiien: 2000-2600 tüp paz. 16900 -

llen•ucat. Elblae, Kundurm Ç•m•t"• • · • · 

1,çi elbisesi: 12500 ad. (şart 2 L) 
E.rat fotini 5000 çift (ıart ı33 kr) 

Kere•te. Tahta ve ••lre 
Muhtelif cins kereıte (şart 124 kr.) 

Nakllr•t, Bot•ltm•, YUkletme 

Motörlü mavna kiralanması 60 tonluk 
, • 75 • 

Motör kiralanmaaı 140 tonluk 
3000 lti'i nakli 

kapalı z 
paı. 

paz:. 

paz:. 

• 
• 

kapalı z:. 

Mahruk•t. Benzin, M•kln• r••••n Yo •• 

Odao: :l7~0 çeki paı.. 

, 
MllıeterrH& 

Yem torbası: 5000 ad.·çul: 100 ad.·ip yular sapı: pa.z. 
5000 ad.·keçeli belleme: 5300 ad.·kıl kolan: 
5000 ad.·tavla halatı: 100 ad.·urran: 2000 ad. 
(tart 2 L) 

Kurşun: ;.tt0-400 t. (,art 13 L) • 
Grafit pota 300 kiloluk 1:>0 ad.- 150 kiloluk 100 ad. • 
Konverter bakıra; 500 t. (ıart 15 L) • 
Dört köşe ve yuvarlık çelik 29 kalem (,art 213 kr) • 
Tevzi vanası 150 m/m 10 ad.-200 m/m 5 ad. (müte• aç. eks. 

abbid nam ve hesabını) 
Listik rondela: 4000 ad. • 
Ambalajhk ip btberi 11,5 m: 40000 ad. paz. 
Çuval tamirı > 

Koıııma elnritli at 

K. ot: 2~s t. 

Nohud: 1000 t. 
• 35 t. 

Pirinç: 1000 t. 
Sabon: tOO t. 
Zeytinyafı: 300 t. 
Makarna imaliyeıi: 300 t. 
Subun: 100 t. 
Pirinç: 50 t. 
Sadeyıatı: ~O a. 
Patates: ~00 t. 
Kuru •t: 20191 t. 
Silman: 150 t. 

paz. 

kapalı z. 
paz. 
kapata z. 

• 
> 

paz. 
paı:. 

• 
> 

• , 
> 

Sadeyatı: 10 t.· koro mercimek: 10 t.- pirin~: 10 t. > 

bulıur: 10 t. 
Arpa lurdırılmuı: 30 t. > 
Sıtır eti: 30 t. 
Patlıcan: 'J. t.- taze fasulye: 2 t.- taze kabak: 2,5 t.· kapalı z. 

domalu: 2,5 t.· lahana: 2,5 t.- pırasa: 2.5 t.· 
upaoak: 2,!> t.- semizotu: 2,5 t.- havuç: 600 it. 

Arpa: Sl03 it. (tema.) 
Saman: 2916 k. 
t..uru ot: 4374 it. 
Lahana: 52 t.- pırasa: 52 t·· ıspanak: 52 t. 
Bolıur: 100 t. 
Bulgur: 100 t. 
Kuru üzüm; 15 t . 
Kuilmit sıfır eti: 102 t. 
Koru ot: 1000 t, 
Saman: 800 t. 
Sıtır eti: 50 t. 

• , 75 t. 

(8 Müzayedeler 

kapalı %.. 

paz. 

kapalı x. 

, 
paz. 

Çeltik: 400 t 
Meıe odunu: 1404 kental • meşe 
Ev ankuı 

·~· art. 
kömürü: 810 kttıtaf aç. art. 

• 
DGklcin aakuı paz. 

Ev ankazı aç. art. 

i1250 -
46500 -

24790 -

750 -
850 -

21000 -

çekisi 4 50 

40050 -

260000 -
24000 -

300000 -
42428 60 

19!>0 -

662 50 
52000 -

k. o 'J.2 

k. o 16 
k. 9 61 
• o 47 
, 1 75 
• o 13 

k. o 10 
k. o 06 
k. o 06 50 

11440 -
k. o 27 
k. o 27 
k. o 60 

34680 -

25000 -
37500 -

--
".ıl20 -
420 -
60 -

22<) 75 

98 80 
203 70 

Çanak. Naha Mü<l. 1-12-41 

Çanak. Bf'deo Terbiyesi Bölge Baık. 14-12-41 

Mersin D. Harp Okulu ve lisesi SAK 26-11-41 
Çamalb Tuzlası Müd. 4-12·41 
M. M. Vekaleti .:>AK 22·11-41 
lnhısarlar U. Müd. 9·12-41 

15 -

11 -

14 -
14 -
11 -
9 30 

60 00 4 50 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin Atatiirk 
desinde 48 numaralı ev ankıızı. lf 

Tahmin bedelleri ile teminat miktarları yulr.arıda yasılı 
parça ankaz satılmak üzere ayrı ayrı açık artiırmaya konulııı~ 

Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürliiğü ka~e-Jr 
görülebilir. ihale 26.11.941 çarşamba günü •aat 14 de Daııal 
cümende yapılacaktır. . . . tl4' 
Taliplerin ilk temınat makbuz vf'ya mektuplarale ıhale ıUnü ıt 
yen Hattf'Daimi Encüıuende bulıırımaları. 

Tahmin bedeli 171) lira Ye m. teminatı 128 lira 62 kuruşt~· 
Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebi~ 
lhale 8. 12.94 L pazartesi ıünü saat 14 daimi eocUmende 1 

caktır. 'I 

128 62 lst. Belediye•i 
2535 - Ask. Fabrikalar U. Miid. SAK Ank. 

8-12-41 14 -
1·12-41 14 -

Taliplerin ilk. temi~at .makbuz ~eya mektuplan ve ~4~ yıla~;' 
ticaret odası vesıkalarılc ıhale günu muayyen saatte daımı eoC 

de bulunma la rı. 

5312 50 D.D. Y. Anlc. ve H.paşa veııneleri 
6975 - Aık. fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 

3718 50 M. M. Vek. SAK 

168 75 L>eniz Lvz. SAK Kasımpaşa 
19t 25 

lat. Komut. SAK Fındıklı 
1575 - Er:ıarum Ask. SAK 

18~6 25 lst. Sıhhi Müesseseler SAK 

3003 75 Merzifon Ask. SAK 

28300 - Ask. Fab. U. Mild. SAK Ank. 
3600 -

31500 - , 
6364 29 

146 15 D. D. Yolları Haydarpaşa 

49 o9 
3850 - Tophane Lvz. SAK. 

Harbiyede Yedek .Subay Okulu oda 
Aık. SAK 

8-12-41 15 30 
5-12-41 15 -

26-11-41 15 -

27-11-41 14 -
27-11-41 14 -
25-11-41 
8-12-41 15 30 

24· 11-41 15 -

3-12·41 

2-12-41 
6-12-41 
1-12-41 
3-12-41 

19-12-41 

8-12·41 
2-tı-41 

25-11-41 

15 -

15 -
11 -
14 30 
15 -

14 -ı 

11 -, 15 -
10 -

Askeri Fabrlk•l•r Umum MUdUrlUIU Merk•• 
Sabnalma Koml•yOnundan : 

2000 - 2600 tüp oksiieu alınacak : ~ 
Tahmin edilen bedeli 16900 lira olan yukarıda yaı:ıh 2000 • 

tüp okıiien askeri fabrikalar umum müdürliitü merkez satınal_, A 
miıyonuoca 1.12.941 pazart~si günü saat 14 de paurlıkla ihal• 

lecektir. 
Şartname parasızdır. Kati teminat 2)35 liradır. 

llensucıt-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. Yeklletl Hav• 8abnelma Koml•ronu11d•ll 
f 

10000 çift yüo eldiven pazarlıkla satın alınacakhr. Moharn•.., 
deli 4300 lira olup kati teminat miktarı 645 liradır. 

Pa:r.arhtı 24.11.941 pazartesi ııüoil saat 10 da Ankarada 
V. hava satınalma komisyonunda yapılacakhr. 

Şartnamesi her ııün komiıyonda rörülebilir. 
isteklerin ihale saatinde komiıyonda bulunmaları. 

Devlet Demlryollar1 ı,ıetme Umum llUdUrlUIUnd,-

Muhammen bedeli 81250 lira olan 11000 adedi Talum lSOO 
di caket ve pantalondan ibaret takım olmak üzere ceman 1 

- - lıt. Aalc. Fab. Müd. SAK Salıpu:ar - - - _l adet işçi elbisesi 8.tı.941 Pazartesi ıünü ıaat 15,30 da kapalı 
uıulü ile Ankarada İdare binaımda aahn ahnacakhr. 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 24·11-41 

11750 -

22S50 -
18390 -
16710 -

Aık. SAK 
.. 

• 
> 
, 

• 
• 
• 
> 

> 

Susurlukta Aık. SAK 

Ya111viran Asit. SAK 
2250 - Ayautada A•k. SAK 

Aık. Fab. U. Müd. Ank. 

38 27 
13 12 
21 32 

85& -

4202 -
-1875 -
4125 -
3750 -
5625 -

- -
26 66 
16 50 
31 50 
4 50 

lst. Jandarma SAK 
• 
• 

İzmir Lvz. SAK 
Kars Aık. SAK 

• 
İzmir Lvz. SAK 
Milis Ask. SAK 
Kemer burıaz Ask. SAK 

• 
Gelibolu Ask. SAK 

• 

Devlet Ziraat lıletmeleri 
Çanak. Orman Müd. 
lıt. fklediyeıi 

) 

• 

S-12-41 
24-11-41 

9·12-41 
10-12-41 
8-12-41 

27-11-41 . 
25-11-41 
25-11-41 
25-11-41 
26-11-41 
26-11-41 
26-11-41 
26-11-41 

24·11-41 
26-11-41 

9-12·41 

1-12-41 
1-12-41 
1-12-4J. 
5-12·41 
1-l:l-41 
1-12-41 

28-11-41 
i-12-41 

22-12-41 
22-12-41 
28·11-41 
28·11-41 

Kuı'umu U. Mild. 
26-11-41 
26-1 J-41 
26-11-41 
26-11-4 l 

11 _I 
t 

11 -' 

Bu sşe ıirmek isteyenlerin 531~.50 liralık muvakkat te'mial~ 
kauunuo tayin ettiği vesikaları ye tekliflerini ayni riin ıaat 14, 
kadar Komisyon Reisliriae vermeleri lizımdır. 

Şartnameler 200 kuru,a Ankara Haydarpaıada •e lzmir v 
rinde satılmaktadır. 

11 -1 
11 

- f Askeri Fabrikalar Umun MUdUrlUIU Merk•• 
11 -

ı S•tı nalma Komla•onundan : tl - • 
10 - 5000 çift erat fotini alınacak : 
14 - 1 tahmin edilen bedeli 46,500 lira olao yukarıda yazılı 
15 - 1 Erat Fotini Askeri Fabrikalar Umum Müdürliltü merkez ıahn 
15 - 1 kgmisyonunca 5.12.941 Cuma ırünü saat 15 de puarhlcla ibal• 
10 - 1 lecektir. Şartname (2) lira (.:U) kuruştur. Kati teminatı ( 

14 - 1 liradır. 

1s-)--"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!P.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!l!!I!!!!!!!!!!!!!!~ 
16 - = 

Kereste, Tahta ve saire 14 _ ı 
16 _ ı 

1 ~ _ 1 M. M. Y. Satınalma Koml•ronunll•n : 

1 
24.790 lira ketif bedelli muhtelif cinı kereste pazarlıkla ., 

hnacaktır. 
16 - İhalesi 26.11.941 çarşamba günü saat 
16 -' , sahnalma komisyonunda yapılacaktır • !: ~ j Kati teminah 3718 lira 50 kuruıtur • 

ı Keıif evrakı 124 kuruşa komisyondan alınır. 
14 30 1 Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 
11 - !!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
15 _. 

10 -1 
13 -ı 
13 - ~ 
9-

10 -' 

15 -ı 
14 -
14 - ı 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Deniz Levazım S•bn•lma Komlaronund•n: 

Gösterileeek bir limanda çahıtınlm:ık ilzere biri 60, diteri ~ 
hacminde iki adet motörlü mavna 3 ay içinde kiralanaoaktır. dl 

60 tonluk mavuaoın mahiye tahmin olunan kira bedeli 17' 
ve 70 tonluk maYOanın mahiye tahmin olııoao kira bedeli d 
dır. 

60 tonluk motörlü mavnanın iik teminatı 168 lira 75 

75 tonluk motörlü mavnanın ilk teminatı 191 lira 25 karof 
Bu iıe ait pazarlık eksiltmesi 27 ikinci teşrin 941 perıeıabe 

ıaat 14 de yapılacaktır. 
lıteklilerin belli ıüo ve ıaatto Kasampatada bulun'" koıai 

hazır bulunmaları. 

'tli 
ıs 
' ~ı. 

1-
\'t 



• 
ı ... uru111 Aakerl Sabn A•m• Komlaron•nllan: 

Oç l.in kiti komisyondu yerleri Öfrenilmek üzere kapılı zarf u:a. ile naklettirilecektir. Münakaaa11 8.12.941 pazarteıi giınü saat 
~ .31 d. Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Mühımmrn bedeli 
..;,f»& lira ilk teminat 1575 liradır. Şartnamesi herriin Ko. da gö ü-

• lıteldileria belli rtın ve ıaatte evvel teklif mektuplarını Ko. na 
"'-.leri. 

latanbul Komuı•nhlı Sabnalm• Komlaronundan 
karabil'adan Geyikliye nakliyat yapmak ;çin 140 tonluk bir mo-

lllt 25.11.941 .... rtınil pazarlıkla kiralanac ık"r. Şartnamrsl her 
koaisyonda rörtılebilir. lateldilerin belli gii ve saatte Fındıklı

S.tıaalma komi•yonuaa relmeleri. 

Mahrukat, 83nzin, Mı:<iııa fiJlırı 

t.a.nbul Sıhhi MU••••••l•r Artbrma ve Ek •lltme 
1(0111leronundan: 

leyli Tıb Talebe Yarda ve Bakırköy Emrazı Akliye h•staneainin 
~ çeki odunu pazarlıkla eksiltmeye konalmuıtur. 
Eksiltme 24.t 1.941 pazartesi rünü saat 15 te İıtanbul Sıhhat ve 
•ai Maveaet Mildürlltü binaıında korula komiıyonda yapıla-

I 

ll•hammen fiat beher çeki odan için 450 kuraıtur. 
kat'i teminatı 18S6 lira 25 kuruştur. 
latekliler ıartnameıini çalışma rünleriade Komisyonda rörebi-

1941 yıla Ticaret Oduı vesikaıil• 2490 sayıla kanon· 
Jaaılı weıikalarla bu ite yeter muvakkat garenti mektup veya 
it. '"ktobile birlikte betli fÜD ve ıaatte Komiıyona relme-

Dewlet De111lrroll•rl ve L1111anl•r• ı,ıetme Umum 
MldUrlDIU •den : 

Muhammen bedeli 662 lira SO karuı olan muhtelif şekil ve eb' -
4000 a.iet Lastik Rondela 8.12.941 pıızarteai rilnü saat 11 de 

·rqıarpq.mıaa Gar itinası dahilindeki komisyon tarafından açık eklilt• 
••alile aabn ahaacakhr. 

a. it• rirmek iıteyenlerin 49 lira 69 lrnroı•ak muvakkat teminat 
ka.uDlla tayin ettiti veıaikle birlikte eksiltme rllnll saatine kadar 
·IJoaa mllracaatlan lizımdar. 

8a ite ait ,artnameler komisyondan parasız olarak dafıtılmakta-

•• • Malaammen ltedeli 19SO lira olan 10 adet lSO m/ra lik, 5 a-
200 m/m lik Tevsi Vaoa11 taahhldüaii ifa edemeyen müteahhidi 
ve hesabına 19.12.941 cuma rünii saat 14 te Haydarpaşada gar 

dahilindeki Komiıyon tarafından açak ekıil•me aıulile ıabn a· 
tir. . 

Ba ite rirmek iıteyeDlerin l<Mi lira 2S kuratlnk mavakkat temi
Ye kanunun tayin ettiti vesaiki• birlikte ekıiltme fOnll saatine 
komiıyeu •ilracaat lan liıı:ımdır. 

1. i .. ait f&r\na•eler komisyondan paraıız olarak dafllılmaktad1r. 

Harblr• Yedak Sullar Okulund• S.tınalma 
Ko111laron wnden : 

.&irkecıi anbaranda mevcut 80000 çuval tamir ettirilecektir. Talip
ll .. uı prtlan komisyonda Ve ihale fÜnllnden daha dVVel tamir 

çuvallar anbarda rörllebilir. lhaleai 2S.11.941 salı rilnil sa· 
IO u yapdacaktv. lıteklilerin teklif edecekleri fiat l:serinden ka
t...i .. Uarile Harbiyede Yedek Subay Okalunda komiıyona mil

tluı. 

lt•I a.. ••••• Amlrllll .. tlnalm• Ko111laronundan 

a.ı.er on bir baç11k metrelik 40,000 adet ambalijbk ip ahnacak· 
Paarbkla ekıiltmeai 2.12.941 Salı •lal aaat 14 de Tophanede 
"airliti aataa alma komiıyonandan yapılacaktır. Tıbmin bedeli 

lita ilk temiaatı 3850 liradır. Evsaf ve nlmaneai komiıyoada 
• lıteldilerin belli aaatte ko•iıyona releeleri. 

A•k•rl l'•brlk•I• Um11111 MUdaruıu Merkez 
.. tın•I•• Ko•l•ronu11d•n: 

l'abain etlilea bedeli 300 bin lira olan SOO ton Erıani konYerter 
ukerI fabrildar omam mldtrlltl merkez ıatınalma komiayo-

1.12.941 puertesi filnil aaat 14.30 da pu:arhkla ıahn at.
tır. 

t.ti teminatı sı,soo liratbr. 
1-tnameai IS lira mukabilinde kemiıyondan alınabilir. 
~l.tetdilerin o ,an ve saatte komiıyonda bulanmaları. 

• • Sahpuarında Aıkeri Fabrikalar Y ollamma binaıındaki Satın• 
komiıyonanca Koıoma elveriıli at satan alınacaktır. lıteklilerin 

n.. mezkOr komiıyona mlracaatlan. 

1$0 adet 300 kiloluk Grafit pota 100 adet lSO kiloluk Grafit 
pota alınacak : 

1'.._in edile• bedeli 24 bin lira olan yakana yaaıh Grafit po

' ' fabrikalar ••am müdtrlltii merkez aatınalma komiıyonan· 
~~941 camart .. i ,anı saaa 11 puarbkla ihale edilecektir. 

naae paraaudır. Kati teminat 3600 liradır. 

•\ Tahmin edilen bedeli 42428,60 lira olan mabtelif ebatta 20 
cl6rt k• Ye yuvarlak çelik Aıkeri Fabrikalar Umum Madnr

'1erlter Sahnalma komlsyonaanca 3.12.941 Çarıımba ıtınil saat 
t. Daıarhlda ihale f'dilecektir. Şartoa•e 2 lira 13 karuıtur. Ka

•at 6364 lira 29 kıuaıtur. 

• • 20o • 408 ton lr.ıartan alaucak : 
• ..ua. IMMJI - WD lin ..... ,.., .. , ..... 20I • 408 

~GAZETESı . 

ton kor~uo askeri fabrikalsr umu u miidiirlüğü m•rkez satına ima ko· 
raisyonunca 2.12.941 ııah günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilt cek
tir. 

Şartname 13 liradır. Kati teminatı 28,300 liradır. 

22 lkiacl T ...... tMl 

Selimiye 1010 Satınalma Komisyonundan : 
1 J - Komi_syonda mevcut evsaf ve şartnamesi dahilinde SOO ton 

1 

odu ı p:ızarlıkıa satın alınacaktır. Mezkur odunun teroinah 1200 lira 
olup pazarlığı 25-11-941 günü saat 14 te Selimiyede Komiıyonda 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~ptl•c•kb~ ·------------------~ Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. .-

Adapazarı Aekerl Satan Alma Komisyonundan 1 h' 1 U M d 1 d ... , 
10 ton sadey~ğı kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Tahmin in ısar ar . u ur Uğun en : 

edilen fiyat 17 bin lirad1r. '1.----·--------------------•r 
Muvakkat tf'roiuat 1000 lıra 50 kuruştur. 
ihalesi 5.12.941 Cuma ıünü saat 16 da yapılaca-lctır. isteklile

rin teklif mektuplarını belli saatten bir saat evvel Ko. na vermelcrı. 
Ba saatten sonra verilen mektuplar kabul edilmn. Şartnameler her gün 

Ko ca görülür. 

Kayaerl Tayyare Fabrikası Satınalma Komisyonund 11n 

Fabrika tablbotunun bir senelik ihtiyacı olan aşağıda yazılı ıki 
kalem yiyecek satın alınacaktır. 

Açık eksilt meleri 25. 11.941 sah saat 10 da yapılacaktır: 
Talipler belli gün ve ıaatte teminat akçe'erile komisyona müraca

atlan. 
Şerait her rün mesai zamanında tabldöt reisliğinden öğrenilir. 

Muhammen Azami 
Miktarı 

Kilo rr. 
Ciasi Fi ah 

Kuruş 
Muvakkat teminat tutarı 

Lira K. Lira 
------

55000 00 koyun eti 
15000 00 rkınek 

40 
13 

1650 00 
1463 00 

22000 
19500 

Çorlu A•k•rl Sabnalma Komisyonunda, : 
Aşafıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltm .. leri hizalarında yazılı 

gün •e saatlerde Çorluda askeri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Taliblerin belli vakitte komisyona relmeleri. 
Cinıi Miktarı Tutarı 1 eminah 

kilo lira Li ı a 
Kuru ot 25,000 1250 94 
Sığır eti 180,000 81,000 

lhale ıün ve 
saati 

2".11.941 15 
2S c 16 

lat.nbul Ay•zald• Aekert Satınalma Koml•yonunden: 
30 kilo sığ1r eti ahaa~aaktır. Pazarlıkla eksiltmf!si 26.l 1.941 çar· 

ıamba rilnil Nat l:S de Ayazağada askeri satmalnıa komisyonunda 
yapılacaktır. 

Teminata 22~0 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelıoe
meleri. 

* * • Aıatıda miktarları yuıh sadeyağları pazarlıkla sahn alınacaktır. 
Taliplerin 27.1 l.9H Çarşamba günü saat 15-16 da lstanbulda Ayaı.a
tada Askeri Sahnalaa Komi•yoaaaa selmeleri. 

Miktarı T•minah 
kilo lira 

14000 3780 
14000 3780 

Hahcıoııu Askert Satna1 rn• Komisyonundan : 

1 - Maltepe tütün enstitüsü mevaddı müşteile depoıu proje, 
keşif ve şartnamesı mucibince açık eksiltme ıle yaptır1lacakhr. 

il - Muhammen bedeli ('l.7 lb.04) lira olup muvakkat teminatı 
(203.70) liradır. 

lll - Eksiltmesi 9.Xll.94 t sala günü saat 9. 30 da Kabataıtı Le· 
vazım Şubesinde mütl'şekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, proje ve k~şfi her gün babıi reçen Şubeden (14) 
kuruş mukabilinde alınabilir. (10077) 1-4 

• •• 
1 - Şartnamesi mucibiuce (4) adet bir ve iki kiloluk terazi açık 

eksiltme ile ahnacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (60t>) lira olup mııvakkat teminah (45) li

radır. 

3 - Eksiltme 2.12.941 salı günü saat 9.30 da Kabatqta Lnaum 
Şubemizde müteşekkil Alım Komisyonumt.1zda yapdaeakhr. 

4 - Şartnamesi her gün bahsi geçen Şubeden almabilir. (10076) 
2-4 

••• 
1.-Şartname ve nümunesi mucibince idaremizin İstanbul bira fab· 

rikasmda balen mevcut olup buiran 942 iptida11aa kadar birikeceti 
tahmin olunan 150-lOO ton 3 ncü nevi arpa pazarhkla sablacaktır. 

il.- Pazarlık 5.XH.941 cuma günü ıaat 9,30 da Kabatqta Leva
zım Şubemizde müteşekkil satış komisyonunda yapılacaktır. 

lll.- Şartname ve nümune adı geçen şubede rörülebilir. (10156) 2·4 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan : 
1 - Jandarma ihtiyacı için 6ı400 kilo sığu eti 25.11.941 sah 

günü uat 15 de lstanbul Takıim·Ayazpaşada Jandarma Müfettitliti 
Oairesindekı lslanbul Jandarma Salıoalma Komısyonunda kapah zarf 
usulile taahhüde bağlanacaktır. 

Etin beher kilomunuo tahmin bedeli 58 kuruş ve ilk teminat mik
dan '2714 lira 40 kuruştur. 

::s - Şartnamesi her gün Komisyonumuzda görülobileceti ribi 181 
kuruş bedel mukabilınde ahnabılir. 

4 - lsteklılerin lstanuul Levazım Amirlıği Muhaıebeciliti vezne· 
sine yatıracakları ılk temınat makbuz veya banka kefalet mektubu ve 
ıart kafıdında yazılı uir belseleri de havi teklif zarflarını eksiltme 

1 saatinden bir ıaat e•velioe kadar Komisyonumuzda bıdundurmaları. 

1 (9S63) 4-4 
, ________________ ..... _____ iiıiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı 

1 Selimiya 1010 Satınalma Komisyqnundan 
1 1 - 60 ton lahana ve 60 ton prasaya teklif edilen fiyat komiı• 

2ti00 kilo sade yağı ahnacakhr. Pazarlıkla ekıiltmeıi 2-1.11.941 
Pazartesi günü saat 14 de Hahcıotlunda Askeri Satınalma Komisyo
nnnda yapılacaktır. Evsaf ve şart.,amesi Komisyonda görülür. Talip- 1 

lerin belli vakilte Komisyona gelmelbri. 

yonca gali görüldü~ünden ayni evsaf ve şartlar dahilinde yeniden pa
zarlığa konulmuştur. Lah.ıııanın teminatı 630 lira ve prasaam temi
natı 700 Jiradır. 

2 - Pazarlığı ıS-11-941 salı günü saat 15 te Selimiyede Komiı· 
yonda yapalacakbr. 

Çorum A•k•ri Sabnalma Koml•ronundan ı 
Atatıda yazıh mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri 8.12.941 

günü hizalarmda yazıb saatlerde Çorumda Askeri Satınalma Komis
yonunda yapılacalı.hr. Taliplerin belli vakitte Komisyona jelmelerı. 

Cinıi Miktarı Tutarı Teminatı ihale sHti 

Kuru ot 
Saman 

kilo lira lira 
180,000 11,250 844 
108,000 2,700 20.l 

10 
11 

Konr• Aakerl Satınalm• Koml•yenundan : 
50,000 k lo Slğır eti pazarhkla satın ahaacakhr. İhalesi 24.11.941 

Pazartesi ıünü ıaat 10 da Konyada Askeri Satmalma Komiıyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 23.4J7 lira 50 kuruş ilk teminata 1757 
lira 81 kuruıtur. Taliplerin belli vakitte Komiıyona relmeleri. 

LUleburgaz 1 No.ıu Aakerl S•tınal111a Koml•yonundan 
Komiıyonda mevcut evaaf dahilinde döküm halinde jÖsterilecek 

mahalde teılim ıartile 60 ton koru ot uhn ahnacakhr. 
Pazarhfı 22.11.941 fÜnÜ ıaat 10 da yapılacaktır. 
lıteklilerln belli rün ve saatte Lüleburwaz 1 numarah Satınalma 

Komisyonuna müracaatları ilin olun ar. 

lat..nb•I Lvz. A111lrllll Sabnalm• Komlaronund•n 

Beher kilosuna 57 kuruş tahmin edilen 29 ton sabon alına· 
cakhr. Paarhkla ekıiltmesi 28.11.941 Cuma rilnü saat 14.30 
da Tophan~e Lvz. Amirliti .Sabaalma Komisyonunda yapılacakhr. 
_ ilk tem~aab. 1239. lira 7S karaıtur. Şartnamesi komisyonda rô

rulür. Tahpleruı bellı vakitte komisyona relmeleri. 

lz111lr Lv. Amlrllll S.bnalma Kom .. ronu 11dan ; 
15 Ton kuru ilziim pazarlıkla satın alınacakhr. 
Pazarhk Ye i~alea~ 28.11.941 Cuma sünü ıaat ıs de lzınirde Kıı· 

lada Levazım amırlıfı satan alma koaıiıyonanda yapılacaktır. 
Kat'l teminat ihale bedelinin 'o lS şidir. Beher kiloıunun mu• 

hammea bedel tutan 60 kuruıtur. 
J5tek&ilerin muayyen rün ve saatte kal'i leminatlariyle birlikte 

komiıyona milracaatlan. 

(Di.V AMI DC)RD0NC0 SA YPADA) 

Kemerburgaz 1210 Askerf Satınafma Kamisyınundan : 

Cinsi 

Boru 
Dirsek 
Çekirdekli kuru 
Üzüm 
Kırmızı biber 
Peynir beyaz 
Zeytin 
Salça 
Kuru soğan 
Patates 

Adet 

1000 
300 

6000 kilo 

1210 ftJ. P. İhtiyacı ıçın yukarıda yazılı 9 kalem ersak ve eşya 
24.11.941 günü uat 14 de pazırııkla saha ahnacakhr. 1210 numarah 
eatın almaya nümune ve teminatlarile müracaat edilmesi. 

İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 
Mikdarı Cinsi Beher kiloııonan lık teminatı 

kilo tahmini fiyatı 

k•raı aa. lira kurut ---- ----- ----- -----
5103 Arpa 10 00 38 27 
2916 Saman 6 00 13 12 
4'.174 Kuru ot 6 50 21 32 

-----
72 71 

20.11.941 perşenbe günü saat 16 da açık eksiltmesi yapılan yu
karda cins, mıkdar ve tabmını fıyatlarile ilk teminat mikdarlan yazı• 
lı üç kalem yemin açık ekıiltmeaine iıtekli çıkmadıtından 2490 N• 

yıh eksiltme ve arttırma "anuoan 4:t üncü maddesine .göre tekrar ek• 

siltmeye çıkanlmı~ ve eksiltme .-ınil 1.12.941 paurteli rllnl kabul 
edilmiştir. Sözü fl• çen 1.12.941 pazartesi fÜnü saat 16 da isteklile
rin teminat ma"boz Yeya banka kefalet mektubile birlikte Takaim·A· 
yazpqada Jandarma müfetli~lik binaaaodaki J . ıahn alma Komiıye• 
nana relaelerl. (10217) 
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QUOTIDIEN Dl!S ADJUDICATIONS 
ADMINISTRATION 

Ville et ProYioce 
3 mois Ptn. -450 
6 • • 850 

ıı • • ısco 

E.traorer: 12 mois Ptrıı. 2700 

Le No. Ptrs S MUNAKASA GAZETE •.. I 
Galata, Eski Gümruk Cad. 

No. '>'J 

Telitphone: 49442 

Pour la Pablicite a'adre11er 

l l' Adminiıtratioo 
Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entrepreneur ' e l'Etat Boite Postale No. J 261 

&M-------· ~---------

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui (0Ç0NC0 SA Yr ADAN DEVAMI 

Çanakkale Askeri Satwnalma Koml~ıonundan: 

Oblet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d' adjudicat. 
Pris: Caution. Liırnx d'adjudication et du 

estimatif provi!loİre Cahier deııı Cnarge~ Jours Heures 

Beher kilosu 26 kuruştan 80 ton kuru fasulyıı 29.11.941 cd-" 
tesi günü saat 10,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

Kuru fasulyenin hepsi bir talibe ih:ıle edilebileceği gibi nısfındl' 

Adjudications au Rabais 

Conatructlons-Reparatlon·Ttav. Publics·Materlel de Conatruction·Cartographle 

Achevement repart. toit ıaline Gre a rrc 299 46 - - Dir. Saline Çamaltı 
Repır. aux maisonı de couture a Cebeci Aok. 658 66 98 80 C . A. Min. Def. Nat. Ank. 
Constr. depô t pr. malieres explosive!' a l' lnstitut de Publique 2716 04 203 70 Com. Ach. Econ. Monop. Kabataş 

Tabac a Maltepe 
Repar. Prefecture port et co:ıstr. ecbelle en boiıı Gre i gre 2609 65 Dir. Trav. Pub. Çanakkale 

au bord de la mer a Çanak. 
Conıtr. dcpôt pr. amarrage barques ete. et uoe Publique Presid. Ligue Sportive Çanak. 

ecbelle en bois a Çanak. 
Constr. batisse Station pr. signaux a la mer Publique 3063 36 229 75 Com. Ach. Lycee et Ecole Marine 

iı Mersiı. 

Produlta Chlmlquea et Pharmaceutlquea-lnstrumenta Sanltalres-F ournlture pour Hopltaux 

4-12-41 
22-11-41 
9-12-41 

1-12·41 

14-12-41 

26-ll-41 

Films et medicaments Reentgen Publique 1715 - 128 62 Com. Perm. Municip. İstanbul 8-12-41 
Oxygene: 2000-2600 tubes Gre a gre 16900 - 2535 - Com. Ach. Dir. Gen . Fab. Milit. Ank. 1-12-41 

Habits ele tru·ail: 12500 p. (cah. eh. 2 L-) Pli cacb. 81250 -

Bettinu pr. ıoldats: 5000 paires (cah. eh. 233 P.) Gre a are 46500 -

Bois de Corstı uctlon. Planchea, Charpente 

Diversu sortes de bois de eonıtr. (Cah. eh. 124 P.) Gre i gre 247CJO -

ltıtıJcıt · Ctıur,tn•t. t • ~6char9ement 

Transport: 3000 personnes 
Location mabone i moteur de 60 t. 

• • • 75 t. 
> > > 140 t. 

Pli cach. 
Gre i rre 

J 

21000 -
750 -
850 -

5312 50 Adm. Gen. Cb. Ftr Etat Ank. 8-12-41 
et Cai11e Haydarpaşa 

6975 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 5-12-41 

3718 50 Com. Ach. Min. 0ef. Nat. Ank. 

1575 - Com. 
168 75 C. A. 
191 25 

Ach. Milit. Erzurum 
lnteod. Marit. Kasımpaşa 

> 

26-11-<ll 

8-12-41 
27-11-41 
27-11-41 

- - C.A. Commısnd. Milit. lst. Fındıklı 25-11-41 

Colhbu•tlble - Cerburant - Hulle• 

Boiı: 2750 tchekis Gre a gre le tcheki 4 50 1856 2S Com. Ach. Oir. Hygieoe et A11ist. 24·11-41 
Soc. lst. 

Dlvera 

14 -
ıl 

9 30 

15 

11 

14 -

i 
14 _t 
14 -

15 30' 

15 -

15 -

aşağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. dl 
Kati teminat 3120 lira olup evsaf ve şartlar hergün komisyoıt 

görülür. 

• • • Beher kilosu 70 Kuruştan kimyevi muayene 15.000 kilo .. ~ıı 
28.11.94 l cuma günü saat 11, 30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

Sabunlu bir talibe ihah edilebileceği gibi nufından aş-ığı ol_.. 
mak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

Kati teminat 1~75 lira olup evsaf ve şartlar herg üa Ko. da ıbrl 
lebilir. 

lstt'klilerin ihale gününde Ko. da bulunmaları. 

• • * Beher kilosu 29 kuruştan 50.000 kilo kırmızı mercİlll~ 
28.11.9'4l cuma yünü saat 10 de pazarlıkla satın alınacaktır. Kır..,11' 
mercimek bir talibe ihale edileceği ribi nısfından eşağı olmamak a..
re ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Kati teminat 2 175 lira ol., 
evsaf ve şartnamesi her gün Ko.da gö tülürs [9teklilerin Ko.na 111•· 
racaatları . 

* * • Beher kilosu 20 kuruştan 30 bin kilo börülce 29. 11.941 cd 

marte!li günü saat 11.15 de pazarlıkla utın alın!lcaktır. 

Börülcelerin hepsi birden bir talibe ihale edilebilecegi gibi af" 
ayrı taliplere de nısfiından aşağı olmaıftak üzere ihale edilebilir. 

Kati teminat 900 lira olnp evsaf ve şartnnmesi her gün Ko. dl 
görülür. 

isteklilerin ihale günü Ko. da bulunmaları. 

MÜZAYEDELER 
15 301-----------,---------------------~ 
14 - inhisarlar Ankara Bira Fabrikası MUdUrlUIUnd•ll= 
14 ---ı Bira imalatından arta kalan 10 ton ikinci bir ton kavuz ve y.t' 

ton cılız arpa ile 10 ton filiz 27.11.941 perşembe günü saat ıS ti 
Gazi Orman Çiftli~indeki bira fabrikasında komisyon huzurunda 1' 

15 - pılacak açık artırma ile isteklisine ihale edileceğinden ilfililerin i' 
diden fabrikaya müracaat ederek nümuneleri ıörebilecekleri ilin ılf' 
nur. 

Sac a foarrage : 5000 p.- jute: 100 p.- bride en corde: Gre a gri 40050 -
5000 p.- couverture en feutre: 5300 p.· sangle 

3003 75 Cm. Acb. Milit. Merzifon 3-12-41 15 -

en crins: 5000 p.- corde d'etable: 100 p.- corde 
grosse: 2000 p. (cab. eh. 2 L.) 

Plomb: 200-400 t. (cah. eh. 13 L.) > 

Poı a graffite de 300 k.: J 50 p.- id. de 150 le.: 100 p. • 
260000 -

24000 -
300000 -

42428 60 
Cuivre Konverter: 500 k. (cab. eh. 15 L.) • 
A<;ier carre et rond: 29 lots (cah. eh. 213 P.) ,. 
Cheval pr. attelage 
V annes de distribotioo de 130 m/ m: 10 p.· id. de Publique 

200 m/ m: 5 p. (au oom et pr. cempte du fouroisseur) 
1950 -

Rondelles en caoutchouc: 4000 p . • 662 50 
Corde do 11 ,5 m. pr. emballaıe: 40000 p. Gre a gre 52000 -
Kepar. sac 

Provlalons 

Cboı.ııc: 52 t.· poirreaux:: 52 t.· epinards: 52 r. 
816 COOCHSC: 100 t. 

• • 100 t. 
Rıiıin sec: 15 t. 
Orıe: 5103 k. (aj.) 
Paille: 2916 k. 
Foin: 4374 k. 
Haricots secı: 120 t. 
Haricoh secı: 130 t. 
Foin: 200 t. 
Paille: 100 t. 
Foin: 100 t . 
Paillo: 200 t. 
Viınde de mouton: 6 t . 
Raiıin sec avec pepinı, poivre rouge, fromare •lanc 

olive11 ıauce, oirnooı, pomıo~ de terre 
Paille: 100 t. 
Foiaı 800 t. 
Paille: 300 t. 

> 

Pli cacb. 11440 -
Gre a rre le k. O 27 

> le k. O 27 

> • " o 60 
> > o 10 
,. > o 06 
• > o 06 50 

Pli cach. 28800 -
• 36400 -

Gre a rre 
> 

" 

• 

' 
> 

• 
• 

Adjudications a la Suranchere 
Pierreı 
Decombres boutique 
Bois de ebene: :i12.773 m3 
Bois roudrbnne de decombreı: 
Objetı camelotee 
Oivers objell 

600 quintaux 

Gre a gre 

Publique 

• 

• 

2SO -
80 -

120 -

28300 -
3600 -

31500 -
6364 29 

Com.Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Aok. 
) 

• 

2-12-41 
6·1'.l-41 
1-12-41 
3-12-41 

Gom. Ach. Fab. Milit. lıt. i Salıpazar - -
146 25 1ere Exploit Ch. de fer E.tat H.paşıt 19-12-41 

48 69 > s- ı:z .. a 
3850 - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 2-l:Z-41 

Com. Ach. Milit. a l'Ecole des Off. 25-11-41 
de Reserve il Harbiye 

858 - Com. Ach. lntend. Milit. l21mir 
Com. Ach. Milit. Kars 

Com. Acb. lntend Milit. İzmir 
38 27 Com. Ach. Gendarmerie lst. 
13 12 > 

21 32 > 

2160 - Com. Acb. Milit. lskenderun 
2550 - Com. Ach. Milit. Gelibolu 

Com. Ach. Milit. Mıltepe de T opkapı 

• 
> 

• 
Com. Ach. P. Mil. No. 1210 a 

Kemerburgaz 

5-12-41 
1-12-41 
1-12·41 

28-11-41 
1-12-41 
1-12-41 
1-12-41 
8•lls41 
4-1'.l-41 

28-11-41 
28-11-41 
28-11-41 
24-11-41 
26-11-41 
24-11-41 

15 -
11 -
14 30 

lçel Orman Çevlrge MUdUrlUIUntlen : 

Mub. vahit fiıll 
Kental Cinsi Lira K. 

15 -ı 340 karı~ık kömür O 25 
- - lçel vilayetinin Mersin kazası dahilinde Cennet öldiltü de".,& 
H - ormanından 340 kental karışık kömür satışa çıkarılmıştır· 

• Beher kental muhammen bed"li 25 kuruştur. .1 
1 l - Şartname ve mukavelename projr-lerini görmek istiyenlerin M"" 
14 ·-
10 -

16 -
14 30 
11 -
15 -
16 -
16 -
16 -
15 --
16 -
9 15 
9 15 
9 15 
9 15 
9 15 

14 -

çevirge müdürlüğüne Mersin orman bölge şefli2'ine ve Ankarad• 
man umum müdürlüğüne müracaat etmeleri. ..l/f 

Satış 2. 12.941 rünü saat 15 de Mera in orman çevirge müdilrllf" 
de yapıla~ aktır. 

Satış umumi olup açık arttırma usulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 13 liradır. 
Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki gelirmelori llzımdır. 

latanbul Beledlrealnden 

Tahmin B. ilk T. 
1630 00 122 25 Fatihte Kırkçeşme mahallesini ŞehsaA 

caddesinde kain 122-124-124/ l. 126 oll 
ve bir çatı altında müşterek iki ev aok .... ~ 

1377 00 103 18 Fatihte Kırkçeşme mahalleıinin Nefer • 
ğıoda 14 numaralı iki ev ankazı. 

Tahmin b"delleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 

6600 -
2025 -

Com. Ach. Milit. Selimiye 

• 
• 

24-11-41 10 -
28-11·41 14 -
26-11-41 14 -

ça ankaz satılmak üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konalmuıtur. ~ 
Şartnameleri zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde g6riile-..,.
lhale 2.12.941 salı güoü saat 14 de Daimi Encümende 1" 

caktır. f 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale giloil ,__. 

yen saatte daimi encümende bulunmııları. 

18 75 
6-

160 69 
9-

Com. Perm. Municip. lstanbul 

• 
Oir, Forets Kastamonu 
Oir. Foıctı Isparta 
Com. Acb. Mioiatere Aff. Etranieres 
Dir. Douıne Edirne 

24-11-41 
24-11-41 
20-li-41 
22-11-41 
'.n-11-41 
ı7-ll-41 

14 -
14 -
15 -
15 -
ıu 

14 --

imtiyaz Sahibi ve Yazı l,leri Direktörü: lSMAlL GlRIT 


