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----~ HER Q() ÇIK 1 TIS ot. t. TtC 1 VE ZtA I 
ABO';E ŞARTLARI 

'l 

6 

12 

Türkiye için 

Aylıtı 

Kurcş 

'450 
850 
'-00 

E.c n~b. mr-mlelcrtlrı 

12 Ayltı,;-ı 

çiıı 

2700 

SA YlSI 5 KURUŞ 

Giinü geçen nu~ha\ar 

20 \rnruştut 

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

um ÜCC 

o IK HAB LE 

Piyasa satışları gevşedi Fiat mürakabe ve iase 
teşkilatının tevsii hazırlıkları 

ilerliyor 
Anndolunun muhtelif belge!c· 

rinden piyasamıza bol mikıaıda 

kuru fuulya gelmektedir. Alıeı· 
lar, ihracat olmadığı için mal al· 
rnıım3ktnriır. Bu yfür.dt>rı fiyatlar 
ıeırşek gitmektedir. Y t.ııİ mnh ul 
fasulyalarıo ihracına izin vt"rilme· 
<lı~inden, cinslerine göre fiyatlar 
lö-27 ICuruş ara!imdadır. Hafta 
başı piynsa gevşek açıldığından, 
ıusl.lın ve keten tohumları elli 

kuru.,, ayçice&-i yirmi üç, nulıot· 
lıır 14-16 kuruş ara!lmdadır. ih
racat için nakil va)ıtası bulunma· 
dığ-ındıın, Orta Avrupa ve ltal
Yaya satılmış mallar gönderileme· 
tnıştir. Oığrr ıhracat maddeleri 
Üzerinde önt"ın ile kaydedilecek 
ınuameleler hiç ulmaııııştır. Fın
dık satı~ı bi!e ualmış -.e fiyat 
105 kuruşa düşmÜJtÜr. 

Fıat mürakabe teşkilatı resmi 
tatil saatlerinde de ekipler 

halinde faaliyete devam 
edecek 

.Son alınan bir kararla şehri· 

miıdeki fiat mfuakııbe ve iaşe 

teşkilatının yeniden tanzim olu
narak tevsi edilml'si düşünülmüş
tür. Bu kararın kt~a bir zamanda 
tatbik mevkiine getirilmesi için 
hazırlıklar yapılmoittadır. Bu ara· 
da, bugiin faaliyetine d~vam et-

mek olan Fiat Miirakabe Bürosu 

Milli iktisad ve ekonomi 

haftası hazırlıkları 

Haftayı Şükrü Saraçoglu 
açacak 

12 Biriııcikıiııunda, B şvekil ve· 
kili Şükrii Sarnçoğlunun bir nul· 
ku ile açıl cak olan 12 nci Yerli 
Mallar ve Ekonomi hııftasına aid 
hazırlıklar ilerleoıektedir. Hafla· 
nın har:ırlılc:larile, her sene oldu-

2-u gibı bu sene de bir komite 
rtıeşgul olmnktndır. Hııfta müna
•cbetile Milli ·lktisıd ve Tasaı· 
ruf Cemiyeti bir beyannıu!'e neşr 

edecektir. 
ll Birıncikanundun itibnren, 

bir haf ta biltün Hnlkevl~rinde ve 1 
okullarda milli ilı.:tisad ve tasar
ruf mevzuu etrafında konferanslar • 

~erilecektir. llk ve ortaokullarda ı 
lQrkçe, yurd bilgi i, larılı, co~

rafya derslerinden istifade edile-

rcı: talebeye iklisnd ve tMamıf 1. 

llıcvzuları anlatılacak, müsabaka· 
lır terlib olunacaktır. 
Ayrıca Üuivereite, İktisad Fa- ı 

kultcııile, Yüksek İklisad ve Ti- ı 
Cııret mektebinde birer ikti!lad gü· 

1 nu yapılııcaktır. lktiı;ııd güulerıo
clc Üniversite ve Yüksek İktisad, 
l'ıcaret mektebinde muhtelif pro· 
feaörler tarafından konferanslar 

Veril~cektir. 

Hafta içinde gazele ve mec
ltıualarda da tasarruf fikrini ya· 

Yacak neşriyat ynpılacaktır. 
Milli lktisad ve Tasarruf Ce· 

illiyeti tarafından iktiıad ve ta· 
•arruf mevzularına aid rf'nkli afiş
ler hnzırlıanacak ve her tarafa da

~ll1lacaklır. 
Milli ekonomi lıaftuında An

~ııra rııdyosunda da Vekillc'rimiz 

t~r dındaıı k.onuşmlllar yapıl:scak· 
lır. 

Mersiiıde ithalatçılar. birliği 
kuruldu 

, liu üııkü 1art!ar kıırşaında ko· 
14}'h\.ln ve çabuklukla iıhatıit ya
Pılabılmesini sağlamak için Mer· 
•inde uıihtakil bir ithalatçılar 
01rli~i kunılmuıtur. 

iaşr Miidürlfığü de tetkikler yap
ını.!;. adır. Malum olJu~ıı iizere, 
yeni teşkilatın üç kısım üzerinde 
kurulmuı kararlıışllrlmı~tı. Bun· 
!ardan (fi at) k.ısnıına ~imdi ki Fiat 
Mrırakabe Bürosu şefi Muh~in 

Baç'ın, (ınürakabe) bürosuna da 

lffet Oruı.'uo getirilmesi kesbi 

kat'iyet elıni,tir. Bu \·aziyet kar

şu;ında bu~iiııkü Fiat Mürakabı'I 
BUrosunun kurulacnk olan teı ı

lata hazırlık oıacuk şekilde Iııali

y~tinc devam etm~ıi için çalışıl

maktadır. 

Diğer taraftan, yeni kurulacak 
olan tt"şkilMtla mühim bir meıe· 

leniıı de halledılmt.~ı düşiinülmek
lcdir. Bugünkü \':ıziyette, Fia t 
Müı:ıkabe Bürosu ve buna bağlı 
olarnk faaliyette bulunan kuntro· 

lörler r~ıımi dairelerin tatil saat· 
!erinde çalışm:ımaktadırlar. Hal
buki ba:r.l muhtekirler bunu bir 
fııs.tt bıleıek, gayrimeşru satı,-

1arı ekııt'rİya akşam 17 ,:.:SU dnn 
5ooraya veya Cumanesı ı;unlerı 

ötleclen sonraya bırakmakt dır· 
lar. Bu vaziyet dl' wulıtelrnlerin 
ciırmümeşhut halinde yakalanma· 
malarını intaç l'tmektedır. Yeni 
kurnıacak fiııt Murakabe te~kila· 
ıındıı elemıııılnrııı ekipler halinde 
çalışma ı ve günürı h::r iaatindc 
mürakabe ve kontrol işini yapa· 
cak. memurların hazır bulunmaları 

için teabirler alınmaktadır. 

Almanya ile ticaret işl~rinde 

tüccarlarımızın vaziyetleri 

Alırınnya ile aramızdaki ticaret 

anlaşması üzerine gümrüklerde 
tüccar lehıne bazı kolaylıklar 
gösterilecektir. Şimdiye kadar 

klering usulü kullanmaya mecbur 
olan tüccarlar bundan böyle ta· 
ka5, kl'!rİııg vr. ~ubeıt dövizden 
istea•klerıle tıcaret yapabilecek

lerdir. Yalnız oıualıed.-nin imzıa· 
sından evvel Mparış yapan tüc· 
carlar bu kolaylıktan İılifade e· 
demiyc ceklc rdir. 

izmirde pamuk standardı 

yapıldı 

12;mirden bildııiliyor: 

Bu seneki pamuk rekoltesi 80-
~0 bin balya ıı asındı& tahmin c· 
dilmcktedir. Pıııouk mahulil gayet 

iyidir. Yalnız ıon hafta içinde 

1 
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lDAREHANE ve MA TBA.A. 

Gnlata, E!!ki Gümriilı: Cııddoti, 

No. 'ı2 Hu·rn~I l>l\lre 

lLAN ŞARTI A~I 

ldıırciıanemizde gorüşülfir 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

ganıdı. 
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26-ıkinciteşriıı - ÇARŞAMBA 
inşaat-iamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

lzmir Vaklflar 
Ayazağ'a Ask. SAK 

::>ıa-ır eti 1%5 
Balye ıumau ve balye ot l!lu7 

Bolu Mrk. J. Hl. Koıuut.: l 
Ko.) un eti l !ı67 
M~rekkcb ve ıscffıı.f Utıdı 1964 

lst. Belediye$!: 
Ev ve düklcaıı Ankazlan 1965 • 
F.\· aokazı 19.>4 • 

MUdi.lrlUOUnden : 
Menemende Vakıflar dairesi binası ııltınd" bolunan 312 lira 4-4 

, kurııs bedeli keşifli Gazaz camii vakfınd:ın 8 No. lu kahvehanımin 

zemini ile ön cephesi çimento harçla karotrolıl\':ır çinisi fer1ecilecek 
ve iki adet camekan kapı imali ve :ıair t:ımirat ı yapılacaktır. Bakçi eloisoai 1962 

Çanak. Orman Mud.: 
Meşe odunu ve lcomÜrlİ l 965 • 

Çornın A,k, SAK 

lst. Sıhhi Müesseıeler SAK 
Abalık şayak 19ol 

lzıııir Lvz. SAK 

2490 sn) ılı artırma ve clc:!ıltme k11mınuoun 7 inci maddesi muci
bince on be-ş giirı müddetle eksilt mt ye konulınuştur. ihalesi: 1.12.941 
pazarlPsİ günü uat 14 dedir. 

Odun 1953 
U. 1.). Yolları K:ıyseri 

Pahteı "c 'Jrıl ~>ğ'an 1951 
Beyo~ peynir 1'161 

Taliplerin °'o 7.'j depozito ııkçf'lleriy:e birlikte ihale günü Mene· 
men Vakıflar idaresine müracaatları ve şartnamesini ıörmek üzere 
İa:ınir Vakıflar Müdiirlüğllııe dı, müracaat edebilecekleri ili.n oluour . Parke tu,ı 1966 

Devlet Orınan lşıetmc,,.i 
biik Revir Amir.: 

K"lmu tuınrutu 1959 • 

Deniz Lvz. SAK 
Lifhalat, saç, ateş taj!lası, dobıı. 

\'. ıı. JY67 
Dıyarbııkır Nafıa Mi"ıcl.: 

Bina in~. 1 <149 

Ezıne A~k. SAK 
Bulıur 1959 

GeJıbohı A:ık. ~AK 
SıA'lr eti 1951 

Hadımköy Ask. SAK 

Sıtır eti 1951 
Harbiyede Yedek Sub y 

luncln Ask. SAK 
Patates 1965 

Kuru ot 1965 
Saınıın 1965 
Sndc yotı 1967 

lnhisarlnr U. Müd.: 

Kara-

boyası 

Oırn-

ll.iuhtelif boya, pen\!ercı ,•aıııı, Mıyııh saç 
v. s. 1955 
1 t. Yapı ve Usta Okıılu: 

Kereste 1964 

},t. Komut. SA!" 
Otoınohil \e ıııotcosiklet nkümulııtörü 1962 

Kesilmiş ııQu eti l '<:>'.t 

S1tdeıyartı 195S 

Menemen· Malmiıd. 
HüliOmeı kona.fcı tamiri 1957 

M rtıin Deniz Hıırp ÜKulu: 
Deoiı işaret !s tasyon binuı inı, 19 ,5 

M. M. Yekiil~tı: 
Mı~lık r.lbiııelılc kumaş J ~5 i 

Elektrojen ırubu 195~ 
Solıpirin, untıpirio voı feuuı-tin 
Muhtelif cin• kereste J 9G5 
Kışlık elhiıclik lcumaş l 9b7 
Nıg·de Naha Müd.: 

Nevşehir hüküm t k •' •:~ la ııiri 
St"limiy~ A,.k. SAK 

Kuru ot ve saman 1964 

Suturluk A k. SAK 
Odun 19o2 

1959 

1957 

Sadeyatı 1 le. mercimek v. ı, 1965 
K. ot \'e taıoAn l<i62 

Seferıhı ar Belediyesi: 
Demir bortı 1<151• 

Toplaıpı Mallep~ııi Ask. SAK 
Kııyua eti 1,,63 

Tophane Lvz. SAK 
Zeylin yaiı. u.buıı 19117 

V n Ask. SAK 
Meşe odunu l 94i 

1 Antakya Milli Emlil< 111ilıUlrllJJil1dan: 

l Antakya ceza rıvini:ı dam tecridine ait tamırat açık eksilt-neye 
' konulmuştıır. Bedeli muhammen 3079 lir.a 24 lcurujtur. 
ı f ıılı~ f•lanların "o 7.5 teminnt ve kanuni ehliyet ve ttsikalarile 

birlıkte ih le günü olan 31.12.941 ıı. 10 d:ı Defterdarlıta nıürııcaatlan. 
Dellalıye, ılan \•esair masrafların istekliye ait oldutu (ite.şif rapo· 

ru ve şutııame lı~ran Milli Emlak Müdürlü2'iinde ~örülebilir. 

alotya Hav Mıntska Depo AmlrllQlnden : 

2490 'ayılı k nun mocibincl' eksiltmeye konu\ıın havuz inıaatına 
tıılıp zulıur etın diğınJen 20-10-90 lıuihli J:arnrle 10 ~un mllddeli 

' uznıılmı~ isede bu müddet tıılip çıkmadığından mezkur kanunan 43 
uncü maddesi aıucıbınce tarıhi kuar.iıın itibarrn bir ay zarfında pa· 
zarlık.la ek iltınenırı ıcra<ııne söı: birliıile karar verildi. 

Edirne Umuıni Ufettlşllk Nafia MU9ovlrllDlndan; 
382 lira 85 kuruş be.ieli kcşifini umumi Müfettişlik biuııanda ya· 

pılacak tııınirat işlt.rı 1) giiıı müddetle açık. eksilmf'lye çıltarılau1tır. 
!!"'~~~~..,-..-~~--......,-.....,..,...,~....,-...... _.....,,,.,.....,.r=-.,..,,...,._~_E! J Muvakkat temınat akçn:ı.ı 28 lıra 71 koruştur. Keşif ye ,artnamc· 

sini görmtk i.;ıeycnler Umumi Mu!ettışlilc. N:sfıı. Müşavirlitind,. rö· 
düşen ycğmurlıırdan pıımu!darın 

ıslandığı anlaşılm11ktadır. 

Pamuk standord tipleri tesbit 

edilmete başlaomış ve ilk olarak • 
birinci n"vi ak .. la p:ımrğııııun 

!ltandardı yapılmıştır. Bu ay so
nuna kadıır 2 , 3 ve dö:Jüncii ne· 
vi akııb ~tandRrdlıuı da te~bit 

edilecektır. 

pastırma. sucuk fiatleri 
pahalandı 

Pastırma fiatleri bu :ı.ene çok 
yiııtsektir. Eıı aşağı 100 kuruştur. 
lyi pastırma 180-300 kuruş ara· 

ara:.111dadıı. Kayseriden gelen 
pastırma miktarı da ıızdır. 

Sucuk fiall:m de artmıştır. En 
az 120 kuruştur. Kaiilesi iyi olan· 
lar :.ı00-240 kuru~a kadar satıl· 

maktadır. Pastırma ı;ucuk f ıatle· 
rinde yükseklık ı.ı~ır ve koyun 
etine oisbetle çok görülmekteair. 
!'astırma, suc .. k imal edenler ise 
diyorlar ki: 

Pastırma ve sucuk taşradan 

az ;gelmektedir. f ıatler de yük· 
sektır. Şchrimi:z.d~ki imalata ge
lınce: l~tanbulda gerek toptan ki 
bız toptan mııl alı11z· gerek pe· 
ıakcode fiatler yüksektir. Hatta 
bil yükseklikle mukayese piyasaya 
arz-dilen putırnıa ve sucuk fiat
leri noksandır. 

Diğer taraf tan 

hassıı pastırmaya 

aı tmaktedır. 

halkımızın bil
karşı rağbeti 

Kümes hayvanlarının fiatıarı 
artıyor 

Kümes hayvanı f ıatlarıııın gay

ritabii bir şekilde yükselmesi 

hakkında bazı tikiyotler yapıl· 

rnışllr. Alakadarlar bu yiiks,lme· 
ye sebeb olarak mısır, ıırpn ıibi 

yem f uıtlarındaki tezııyüdü ileri 

siırmektcdirler. 
Şt'hrimizdrki l:ıvukç•ılar küll'•s 

hayvaıılnrınm ber sene kış baş· 
langıcında yüksek fintla ı1atılmnk· 
ta (llduğ"unu söylemektedırler. 

Bilhassa yılbaşı günü yıık:aşmış 

oldufıından hıııdi satı.~ları da art
mıştır. Bazı kimseler, yılbaşına 
bir aydan fazl:ı uir müddet ol· 
mcsına rağmen beslemek ıçın hin
dı almaktadırlar. Civar knsoba· 
!ardan mühim ınıktarda kunıeıı 
hayvanctı gclıncsınc rnğmen bu 

yuzden pıynsada f ıatlar artmış 

bulunmaktadır. 

Samsunda çiftçilerimize 
tohumluk buğday tevziine 

başlandı 
Samsundan biidıriliyor: 
Hukilmetçe takdir olunan fiat 

üzerinden ve Ziraat Bankası ta· 

1 
rebilirler. 

Eksitluıeye girebilm,ı... için ihale günu olan 8. 12.941 pazıırtesi fÜ· 

nünden bir hııfta cvvt-l Nafıa 111üşavirli2'iııe müracaat edereic ehliyet 
f ve,ika"ı almalara şarttır. Dığer bilcümle vesaik ve Ticaret oda11 ki

ğıdı ıle ııı!\le guııuudeıı s.ıat !:> de Nafıa Muşıı\·iılığı Ouuuu.i:. mu· 
) teşeklı.ıl Eksıltıne korni:ıyonuna muracaatları. 
• 

l-----°"'!!l~~~~~I~--~~-~-~-~-·~!'.!!!!!""""!~CD~-~n~MX~-.~~~~m.'!!!!!'!!!!!!!'l'!!!!!!!!'!!'!!! 
il açı ar, Klinik. ve lspençıyart alat, Hastahane Lvz. 

Anknra NUmuno Hastanesi Baştablpliljtnden: 

Cin»i: ldrofıl pamuk Türk kodektıine muvafık. Milcları: 750 kilo. 
Fıya ı ınuh:ımmeııesi: 16:>0 lira. Muvı.kkat teminatı: 123 lira, 7'j ku· 
ruş. İhale şekli: Açık eksıltıne. llıııle tarihi: 3. 12.9'11. Saati: 15. 

Ankara Nümune Haslaııe i ~41 seneıi ıhtiyacı için yukarıda cina 
ve miktarı bildırılen ıdıofıl pamuk açık eksiltmeye IConınuştur. 

İsteklilerin yeni yıl Ticaret Odası vesikası ve ticarethane namına 

hareket t!denlerın noterlikten ınus:ıddalc. vekiletnameleı iylc teminat 

mektubu veya makou:ı:u ile bırıikte Ankara Nümune hastnne .. iude mü· 

teşekkıl komısyona müracaatları. 

Şartname ve lhteler her gün Ankara Nümune hastanesinde ve İs
tanbul Sıhh&t müdürlüğünde ~örü ebilir. 

CQ' •• dd IA ' 1 

rafından verilen veaika ile çiftçi· 
terimize tohumluk buğday tevziıııe 
başlrmın ıştır. 

ensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

lzmır Lise ve Ortaokullar Satmalma Komisyonundan: 
lık olarak toprak of isi tarafı o· 

dan köylüytı tevzı eaıımek lızere 

• şehı imizdeki beş zııhire ı üccarına 

SS ton buğday verilıni~tır. Bu 
bıığdcylar ::>a.nısuıı mınlııKaııa top· 

rııklarırıda ekılmeye elverişli ve 
!lert cinsl~rdendir. Bundan başka 
daha 5:>0 tooun gönderılmesı hak· 
kında vilayet makamından Zıraat 
Vekalet ine yazıııuış olan yazıya 

muvafık cevap alınmıştır. Gele· 
cek bu buğduylar çiftçıye tavı:ı: 

olnrak verılecektır. Çiftçilerimiz 
bu yıl arpıı ve buğday ekımine 
fazlaca ehemmiyet veriyorlar, Bır 
çok köylerde mühiıu wiktarda to· 

hum da ekilmiıtir. 

Bölge San'at okulu yatılı tnlebesi için :.?00 adet yün battaniye 
mübayaa edileceğinden bu ihtiyaç 15 guo müddetle açık ektiltmeye 

konulmuştur. 

Muhammen bedel 1625 kuruştur. Nümunesi h~r gün okulda şart· 
namesi de Maorı{ Müdürlüğ'ıinıle göıülebilir. 

lııteklileriıı 941 yılı T ıcarel Odası vesikaları ve 243 lirn h kuru4· 

)uk temiunt makbuzlarıyle ihale giinü olan 10 Birinci kfınun 9il çar· 
şıımba giınü 5 at 15 de Gazibulnrında mekteplt"r muhnıebecilitinde 
toplanacak olan komisyonuoıaza müracaatları ilan olunur. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamba, Halıv. s. ------
GUmrUk ve inhisarlar Vekllellnden: 

Vekaı et binaı;ı içia yaphrılacak. 10) ıuıtro 6 santiw yol h•hııoın 



Sayfa 2 MONAKASA GAZETESi 25 f lcfncit.,rln 1941 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
r İstanbul Belediyesinden: 

Ctnıl Sekli 

A) MUnakasalar 

ln,aat, Tamlret, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Antakya ceı:a evi tamiri 
Milfettişlik binası tamiri 
Havuz inş . (temd) 

Menemen Vakıflar dairesi binası tamiri 
Nusaybin kazası hükilmet konati ikmali inşan 
Telsiz irsal istasyonunda yap. mecra işi 

aç. eks. 
> 

paz. 

kapalı z. 
aç. f'lts. 

Mensucat, Elblae, Kundura Çem•tır, •· •· 

Yün battaniye: 200 ad. 
Yün fanila: 12000 ad. 
Açık y ~ka elbise {ceket yelek ve pantalondan iba· 

ret) 639 tak.·kapalı yaka elbiıe (ceket ve pan· 
talondan ibaret): 21 tak.·palto: 390 ~d.-ku· 
kel: 450 ad. (temd) 

Sivil elbiıe: 165 talr .-sivil palto: 165 ad. 
Elbise dilttirilmesi 3o tak. 

aç. eks. 
paz. 
kapalı 7.. 

aç. eks. 
paz. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•Cllen w. •· 

Odun 

• , 
> 

• 
Meşe ve pırnar kömürü: 50 t 

Meşe kömürü: 2.5 t. 

MOteterrlk 

Don yaft: 67 t. 
Kaynamış ioce bezir (rafine): 4 t. 
Lastik kaynak makineıi 
Maa makine motörlü çektirme: 4 ad. 

Öküz nalı: 6000 ıiyim (aıüteahhid naıo ve hesabına) 
Söğüdü tatbikat remisi kaı:ao tamiri 
Malzemei taozifiye 18 kalem 

~rzak, Zehlre, l:.t, Sebze, w.a. 

Nohut: -4 t. 
Bulgur: 4 t. 
Pirin.;: 2.:> t. 
Sadeyatı: 2.8 t. 

Sıtır eli 
Lahana 
Sadeyait 

Lahana: 39 t. 
Praaa: 54.6 t. 
lspanak: 20 t. 
Prasa: 30 t. 
Lahana: 15 t. 
Sıfır eti: W t. 
Bulıur: 3 t. 
Nohut: 2 1. 

Kırmızı mercimek: 1.5 t. 
Pirinç: 1.5 t. 
Saman: 240 t. 
K. ot: 140 t. 
Saa:.an: 149 t. 
K. ot: 240 t. 
Sıtu eti: 20 t. 
Sadtya~: 550 k.· k. soğan 4 t.· arpa ~thriye 1 t.• 

k. fasulye: 4 t.· makarna 2.5 t. 
Zeytic taneaı: 1 t.·sal~a: 1 t.-k. biber: 500 k.·sir· 

ke: l t.-peynir: 50() k. 
Saman: 50 t. 

• 75 t. 
Kuru ot 
Saman: 50 t. 

> 5Q t .. ,. 'o t •. 
Yaı sebze 
Kuru erzak 
Toz şeker: 100 t •. 

l<uru üzüm: 30 t. 
Kuru incir: 100 t .. 
Kuru ot: 800 t. 
.Salça: 50 t. 
!>adeyağı 390 t. 
Ekmek imali: 9tf t. 
Ekıı:.ak pişirmesi: 165 t:. 
Koyun eti: 15 t. 

• • 7. t. 
Ekmek Cezaevi için 

(6 Müzayedeler 

Hayvan derisi:- 30 ad. 
Gübre: 50 araba 

Vinç 
Ev ank.azı 

• 
Garaj ankazı 

Ahıap n ankazı 

paz. 

• 
• 
• 

> 

aç. eks. 
paz. 

kapalı s. 

• 
paz, 

paz. 
kapalı z. 
aç. eks. 

pac. 

> 

• 
1 

> 

aç. eks. 

paz. 

aç. eks. 

" 
> 

paz. 
1 

> 

> 

kapalı z. 
paz. 

paz. 

• 
" 
" 
1 

• 
• 

aç. ekı. 

• 
pu:. 

> 

" 

kapalı z • 

aç. eks. 

kapalı z. 
ıaç. eks. 

paz. 

1ıç. att. 

&;>az. 

• 

paz. 

' 

Tahmin 8. Teminat 
L. K. L. K. 

Mubam. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 315 00 23 63 Fatihte Kırkçf'şme mnhıılle inin Kırkçeşııı' 
!okağında 2-4-2/ l 4 '1 numaralı tf 

an kazı. 

3079 24 
382 85 

31'2 44 
35763 -

-1336 08 

beh. 16 25 
beh. 2 75 
39685 10 

2500 -
2500 -

2500 -
2500 -
2500 -
2500 -
3625 -

6000 -
6800 -

beh. O 90 
7000 -
4t15 -

680 -
1040 -
1250 -
4900 -

15000 -
2500 -
1~000 -

2398 40 
433J 32 
k. o 15 
k. o 06 
k. o 07 

~40 -
440 -

330 -
750 -

k. o 43 

2500 -

418 7) 
3..t:l6 70 
k. o 49 

k. o 30 

2450 -
2475 -

6000 -
2~00 -

3500 -
315 -

54 -
150 -
122 -

150 -

230 94 Antakya Milli Emlak Müd. 
28 71, Edirne U. Müfet. Nafia Müşavirliti 
- - Malatya Hav:ı Mıntıka Depo Am. 

lzmir Vakıflar Mürl. 
2692 23 Na~aybin MalmüdürlüR"ü 
325 21 Ank. P. P. T. Mfül. 

243 75 
2475 
2976 39 

lzmir lise ve orta okullar SAK 
Tophane Lvz. SAK. 

D. D. Yolları 7 ci h!etme Af yoa 

744 - Ank. Emniyet Müd. 
Ank. Polis E.nstitüıü Müd. 

31-12-41 10 -
8-12-41 15 -
1 ay zsı f ında 

1·12-41 14 -
15-12-41 14 -

8-12-41 15 -

10-12-41 ıs -
2-12-41 14 -

11-12-41 11 -

9-12-41 15 -
30-12-41 e kadar 

54 00 

150 00 

122 00 

150 00 

4 00 

11 25 

9 15 

11 25 

Fatihte Kırkçeşmf' mahallesinin Gazaııfel 
sokağında 11 numaralı ev ıınkazı. 
Fatihte Kırkçeıme mahallesinin Kırkçeşııı' 
sokağında 44 numaralı ev ankazı. 
Beyoğluoda Meyt yokuşunda yolcoı:ııdt 
iskender sokağında 51 nıımurah garaj ııO' 
kazı. 

Kasıınpnşada Kadı M hınet ınnballesiıı 
Piyade ~okn~ında 2 nuıııarıdı ahşap ev •1 

kıl7.ı. 

Tahmin hed lleri ile tt!mİınt miıd.ırlnrı yu< ıııdn yazılı btt 
parça ankaz satılmak üzere ayrı ayrı pJZadığa konulmuş!~' 

Şnrlnllmelcri Zabıt ve Muameliit Mürlürlüğü kalemiııd1 

görülebilir. İhale 'l7.l 1.941 perşembe günü s .. l 14 de Oııinıi f:~ 
cümende yapılacaktır. 

Taliplerin ılk lemınat makbuz vf'ya mektuplarile ihale 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. • 

:;75 -
375 -
375 -
375 -
355 -
355 -

Hadımköy Avcılar köyünde Ask. SAK 25-11-41 ıs -
ı6 -
17 -
14 -
15 -
17 -
16 -
15 30 

17.ll.941 tarihinde yapılacak olan açık eksi ltmesine talip zuhur 
medığıııden 2'190 sayılı kanunun 43 üncii maddesine göre işin bir 
içinde ve pazarlıkla yaptırılmasına karar verilmiştir. Puııı hk 17.Jl 
çarşamba eünü yapılacaktır. > 25-11-41 

> 

> 

2""2 - lzmir Beledi~esi 
İat. Komut. SAK Fındıklı 

450 - O.O. Y. Aok. ve H.paşa vezneleri 
660 - D. D. Yolları Haydarpaşa 

lzmir Hava SAK 
İnhisadar U. Müd 
Tophane Lvz. SAK 

25-11-41 
26-11-41 
26-11-41 
26-11-41 

8-12-41 
28-11-41 

9-12-41 
9-12-41 

25-11-41 
12-12·41 

2-12·41 

15 

İhale bedeli 1795 lira 20 kuruş olup muvakkat tı-minatı 134 
61 kuruştur. isteklilerin şartn:ımeyi görüp bu husustn bir teklif ııı 
tub11 \.'ermek üzer,· her gün v..,kfi!et levuam müdür!üğü•ıe mür' 
etmeleri. 

Na_~iyat-Yükleme-Boşaltma 

15 - Askerl Fabrikalar Umum MUdUrlU§U Me' kez 
lO -
9 30 Satl11alma Komisyonundan : 

405 -
525 -

• 320 63 
Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Müd. 10-12-41 
lıt. Belediyesi 5-12·41 

15 - Boluclaıı Adapazarı istasyo11una nnkil ve istasyonda vagon dııb1 

11 - de tr&liaı şıırtiyltı nald .. ıtirilec,.k 3150 nıdlre mikiibı kereste nak1İf 
14 - Aikeri Fnbrikıılar U.num Müdıiriiiğü Merlce:t. snt.oalm:ı kcım'syorı0~ 

102 -

156 -
187 50 
73) -

2250 -

2ıSO -

lamir Hava SAK 

• 
Hadımköy Avcıl rU:ı Aslc:. SAK 

Yeşilköy Ask. SAK 
> 

225 - Kütahya Hava SAK 
135 -
85 -

40 50 
33 -
24 75 
56 50 

645 -

Lüleburıaz Ask. SAK 
Kayseri Ask. SAK 

• 
lzmir Lvz. SAK 

• 

İzmir H:ıva SAK 

lst. Komutanlığı SAK Fındıklı 

Hahcıo2'lu Asic. SAK 
> 

> 

• 

31 41 lst. Belediyesi 
:t42 -

2625 -
31050 -

Harbiyfde Yedek Subay Okulunda 
Aslc. SAK 

> 

> 

> 

• 
• 

184 - Kayseri 
185 63 Kayseri 
450 -

Tayyare Fabr ikuı SAK 
Ask. SAK 
.. 

210 -
Çorum C. Miitdeium. 

Ramide Aık . SAK 
Harbiyede Yedek .Subay Okıılnnda 

Ask. SAK 
Mersin Belediyesi 

23 63 lst. Belediyesi 

4-
11 25 
9 15 

11 25 

> 

) 

27-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
27-11-41 
26-11-41 
25-11-41 
28-11·41 
28-11-41 
27-l l-41 
27-11-H 
27·11·41 
25-11-41 
l-12-4t 
1-12-41 
1-12-41 
l·l:l-41 

:l6·11·41 
26·11-41 
26-11-41 
26-11-41 

10-12-41 
25-11-41 

26-11-41 

27-11-41 
27-11·41 
27-11-41 
5-12-41 

12-12-41 
19-12-41 

5-12-41 
5-12-41 

27-11-41 

28-11-41 
28-11-41 
28-11-41 

12-12-41 
11-12-41 
29-11-41 
'.l9-ll-41 
29·11-41 

3-12-41 

10 -
10 -
10 -
10 -

" 12.12.941 cuma giinü saııl l·l de pazarlıkla ihale edileNktir. N•~ 
tirilecı-k ktı~.sıeden ç ıııHn beher melrt" mikiibına 11 lira ve kökrıat 
beher metre miklibınıı da 10 lıra bedel tahmin edilmiştır. Şıırtnaı1le 
74 kruştuı. MuvaKı..at teıoinat 259S lira 75 kuruştur. 

14 - . Alemdar Askeri Sabnaln'a Komisyonundan: f 
l l - Uılcüdar l kelt:sinde 4000 ton eşya t3hliyesi yaptırılacaktır· 
14 

- zarlıkla eksiltnwıi 5.ll.941 cuma günu saat 15 de Alemdarda 11§ 

il - salınalma komisyonunda yı.pılacaklır. Teknrrür edect!k fiat üzerİ" 
11 - 111

0 15 teminat alınncaklır. Şartname komısyonda görülür. 'fa.lipit 
14 

- f belli vakitle komıs} on:ı gelmel"ı i. 
14 201 14 40 
16 -

1L -i 
11 -
11 - ~ 
11 _ ı 

15 -
15 -
15 -

15 -' 
16 -t 
10 -l 

' 14 30 

14 _ f 

14 301
1 

15 -
14-
14 -
14 -
14 

G ..> llbolu Askeri Sahnalma Komisyonundan: 
2000:2500 metre mikabı taş pazarlıkla naklettirilecektir. lb• ( 

9.12.941 ~ah günü saat 1:> te Gcliboluda askeri satın:ılma ko~ilt. 
ııunda yapılııcalctır. Tahmin berleli l't>.000 lira teminatı 750 Iır' 
Tnliplerin belli vakitte komisyonn gelmeleri. 

Mahrukat, 6 Jnzııı, ~Hı ı 1 ı i J• J. 

lzmir Belediyesinden 
r-

Accze ve muhtaçlara dağıtılmak üzere 50,0D:J meşe ve pırıııt 
mürü yazı işleri müdı.iıliığündekı şıırlnaınesi veçhile açık e~iltıtle 
satın alınacaktır. Munamm~n bcd .. li 36:.b lira, muvakkat temioall.lı' 

liradır. Taliplerin temİMlı 12 bankaama yatırarak makhuzlıırile 1 
f 

larıhi olan 8 12.941 pazartesi günü sa tt 16 da Encümene miir•111 

laı ı. 

14 
Haryibeyede Yedek Subay Okulunda Asketf 15 

- ı Satınalma Komisyonundan: ,
1 

1Jo ' PaT.arlıkla 50 bia liralık gaz yağı alınacaktır. Evsaf ve bt' 
lO 30

1 şartlar komisyonda görülebilir. ihalesi 28.11.941 cuma günil s•'' 

11 _ de yapı lacaktır. Kat'i teminatı 75li0 liradır. Taliplerin Harbiyede 

ı: · (ek Subay Okulunda aok"i >ahnolma komi<yonuna müracaatla•• 

Aa~eri Fabrikalar U MüdilrUAU 12 - ıı 
ı 1 _ Sa tınalma Kumiayonu ndan : &~ 
16 _ Tr.lııniıı eJıleıı bedeli övO :irı.dan iourııt olan 40000 kılo 0~, ' 

d ııatm alınmoı içııı .ı<ırıkkale Grup :'vturliirlüğundc oıult:şekkıl lif 1 ay zarfı. a 

1 
0 alma komiayoııu ınarifetıy:e 12.ll.941 cuma giioü .sast 15 te 1 ıit>l 

' biua.tncia açık ek,,iltme ı le şaı lnaın(s ııc uyızuıı olmak şartiyle 1' \ 

J ihale edilecektir. . . 1~ ır 
26·11·41• 14 -ı Şartnamesi mezkur koaıisyond ,n pnra:ıız verilir. Talip'erıtı ~11111s 
28-11-41 ıs _ miııat milcdarı olan 56 lira ile birlikte ihale gilnünde komisY011 

nıüıac&atlaıı. • 

5-12·41 15 - • 
nrz-- aaır~rs:=a- ... ._ 

27·11-41 14 _ f lmliya:z. Sahibi ve Yazı lşleri 

~! =1 
27-11-41 
'27· l 1-41 
27-11-41 
27-ll·U 

H-
14 - ı !'.!!!"~-~-~-~==..,~-~!"!.O:.~-~·~~:!·~·~•:=[ h!:!'=:·=:'"""'°tıııl..!,.. =:::22'!- n 

j 
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Miiteferrik 

Ankaf'a ValUifjinden: 

Nafıa dairesi için yaptırılacak 40 adet mahruti çadıra !1< ıp zJhı.r 
Ptmediğinden 17.11.941 tarihinden itibaren 2490 ,ayılı ka ıurıu ı ':13 
Üncü maddesine tevfikan bir ay müddetle pazarlığa konnlm ı~hır. 

Muhammen bedeli 1800 lira ve muvakkat ttroinatı 210 lır:ı 06 ku-

ru,tur. 
Tnliplcrin her pazartesi ve perşemh~ günleri vilayet daimi encü· 

menine saat 15 ten itibaren müracaatları. • 

Bana ait keşif ve şartnameyi her )!• nafıa müdüriiiğünde 

2Örebilece lderi. 

Deniz Levazım Satmalma Komi ;y nundan 

11,S Kilo Lif hnlnt 1 burgata 
26 Demet Onu birlik siyah sohn boru.ı.u saçı 
15 Adet Siyah saç 2.ı<t M. , ı,S ın

1

ın 
JOO Yıırım yuvnrlak soba içiıı ateş t11ğlı.ıs1 20 , 15,..2 ~ m 

SU Paket Beygir marka sobıı boyası 
5 Kilo Galvanizli sobıı teli 1,5 m, ın 

11 Adet Sivah saç 2 1 M. n.5 m/ m. 
2~ 50 50 eb'adıııda lastik (Nümuntsinc göre) 

26 Pirinç basamJk 50 s m boy 

~ Pııket Havşabaş pirınç vida 
4 "Adet Galvanizli saç '2000 ><: ıooox 1,5 

Yukarıda yazılı 11 kalem ınulıtelif cİn5 malzemenin 20.11.941 

Çarşamba günü saat 14 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım sa
lıııalma Ko. da pazarlığı yapılacaktır. isteklilerin belli gün ve saat

te mezkllr komisyona müracaatları iian olunur. 

1 tanbul Komutaohğı Satın Al '11a Komisvonundan: 
Gümüşsuyu hastahanesinin sıcak su knz:ınt tamiratı 'l8.11. 941 cu

lnft günii sanı 10.30 da pazarlıkla ihale edile.cektir. Şartname i lıer 
tiin komisyonda görülebilır. 1'eşif bedeli 2082 lira 80 kuruştur. 

Kati teminatı 312 lira 4l kuruştur. lsteklilerin belli giin ve saatle 
lcanuni vesikahırı ile birlikle Fındıklıda satrn:ılma komi!>yonuaa gel· 

ltıeleri. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez 
Sutmalma Komısyonundlln : 

95000 adet Ellkişehir tuğlası 160\JO adet Mar~ilya sisleıııi kiremit, 
lOQQ adet Marsııya sistcmı mahya ve SO mt'. tre mikabı kum alınacak. 

Y uı:.ırıd .. yazılı ınşaat mnlzeınıesı askni fabı ikulnr umum müdür· 
iu2ü merkez satınalma komisyonunca ~ntm alınacaktır. Taliplerin lıe· 
llıen kowı!I} ona müra..:a3tlaıı. 

4 cdot ma:ı makine motörlü çektirme ıılınat'aktır. Hak: inhisarlar 

lJ. Müd. ılıı.nlarııııa. 

trıak, Lahue, E:t, Sellze v. s. 

tiarbirtt Yedek Sııbar Okulunda Askeri 5atmalma 
Kon•isron~ndtan: 

ltS.11.941 guııu müıııınakasaya koıı ulan 19 ton kuru iizüme talip 
~1kınadıg·mdan aynı mı tar ku u u:r.lım tekı<ır pazarlıUa ihu.eye koıı· 

iı/ 'lıııştur. 
l F..vsaf ve hu)usi şıı.rtları komısyonda görülebılır. 
,1 l:seher k.ılosunuo muhammen bedelı ~ 1 kuruştur. 

lbıılcsi 27.1 l.941 perşembe günü saat l:> de yapılacaktır. 
'f ahplerın katı tem•natl~ıııe Harbıycde yc:ack subay okulunda sa· 

tııı t .. a oıa kumisyonun muracuatlan. 

,. .. * Pazarlıkla :>O ton sabun alınacaktır. E.v!>af ve hu~usi şartları 
~ıtıisyonaa görülebılır. 

Beher kılosunun muba111men bedelı t>l kuruştur. 
lh lesi :l7.ll.941 perşembe gnnü saat 11 yapll:ıcaktır. 
1' aıı plcri u Harbı yeae yedek ıı.ubay oırniunda •ı.tınalma komi~ yo· 

1111 nıuracaallaıı. 

1•:tnıir Lev~zım Arnirliği Satmalma Komiayonundan: 
l40 ton kuru ot pazarlıkla salın alınacaklır. 

~ Pazarlık ve ıhalesi ~6.11.9'11 çarşamba günü snat 15 lzmirde 
14lada Lv. amirlı2 ı utınalma koms,yonuııda yapılc.caktır. 

f eslım mahalli Manısa olup aığcr vasıf ve ~aı tlar her guıı ko
ııy d .. ou an oğrenılır. 

l<.ati tc:mıcıat ihale be<lelının ylizde lS oir. 
l~tekliluın bc:llı gün ve ııaaıte ırnmı~yoııdıı lınır bıııuıımaları. 

"',.,. 140 tou saman pazarlıkla satuı alınac.ktır. 
~~ t'azarhk ve ıhıılcsı ~ö.U.Yil çarşıımba günü uat 15 de Kı!}!ada 

' •rııirlıği salm'llma komısyonuııua yapılacaktır. 
\ r cıılimat mahalli Manısa olup dığer va uf ve şartlar her guıı lw· 

''Y0 nda öğrenilir. 
Kati temınat ıhale bedeliı;in yüzde 15 ıdir. 
16teklilcrin temııı3tlarilc bırlıkte komısyuııa ruürncııatlorı. 
,.t,., 24tı ton uman pazarlıkın satın alınacaktır. 

• 

P zarıık ve ınillesı 26. ı l.9 ll çar~amba !IAal 15 de Kışlada Leva· 

ita aırıirhği ı;otınıılmıı Ko. da yapılacaktır. 
1 es im ıuahalli Bornova olup diğer vaı;.ıf ve şart ar her ~iın ko· 

')'0ııdan Öğrenilır. 
l\.ııl'i temınat ıhıı.le bedelinin 11

11 l!> şi<liı. 
lsı1:1ı;1ııerin temınatlariyle birlikte komisyona müracaatlnrı. 
.. 

" ıı: 240 ton kum ot pazarlıkla salın alınncnktır. 
1 r11ıarhk ve ılıolesi 20.11.941 çarşanba giiııü saat 1.) de İzmiıJc 
ş.~eın Lv. amirliği s:ıtınalmn komiıyonıında yopıİa ı-a ktır. 

1 
lıı.,lim ınohalli Bornova olup diğer vasıf ve ş:u tl:ır lıe r giin ko· 
~1.>nd - ·ı· • I'\ • nn oğrcnı ır. 

I ntı ll'lmin:ı1 ilıale bedelinin yüzde 15 iclir. 
•ltl,\ılerio beili gün ve saatle komi,ynndn ba:zıı bulunmaları. 

MONAKASA GAZE.TESı 

lstanbul Ayazağa Aıkeri Sabn Aln1 Komlsvonundan: 

Aşa~ıdn yazı1 ı nı-vaddın pazı:ırlıHa eksi itmeleri 26. 11.94 l ç"rşaııı· 
ba günü hizalarındd y.ızılı nııtlcıdr Ayaznğn da askeri 41.ılı alına 
komisyonıır.d ! y ıpılacaktır. I'akarrür edecek fi at üzerindeıı temııııt· 
farı alınacaktır. f alıp erin b •iti saatte kooıisyona gelmeleri. 

Balye saman Balre ot ihale s.ıati 
ton ton 

100 ı:.o l il 
100 150 14,30 
100 1,50 15,30 
HO 150 15 

lstanbul Komutanhğı Satmalma Komisy::Jnundan: 

Aş ığıda cins ve miktar! rı yazılı be~ kal"'m inşe mu-idesi 26.11. 

941 ç :nşamba günü saat 14, 30 da pazr.rlı kla satın alına .ı°'hr. Şart na· 
mesi her gün komisyondıı görü.•bilir. İsteklilerin bellı gün ı.·e sautte 

teklif edt-cekleri fint:ı göre kal 'i lt'nıinatları ile biılikte Fındıklıda ııa· 
\ınaloı, komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi 

Zeytin lıınesi 
SalçR 
K. 8ib::r 
Sirke 
Peynir 

Miktarı 

1000 
1000 
500 

1000 
500 

lstanbul Lv. Amirliği Satan Alma Komhyonundan : 

On beş jlİın zarfında defa.len tt-slı m şıı.r' iyle 10 ton kadar zeytin 
yağı alınacıı~lır. Pazaılıkla_ eksilıınesi 26.11.941 çarşamba günü saat 
14;iO da Tophanede Lv. Amirliğ'i utınalma komisyonunda yapılac k
tır. lsttklileriıı kat'i teminatlariyle belli ıınalte komisyona ~clmeleri. 

ı~arblyede Yedek Subay Okulunda Askeri Sattnalma 
Komisyonundan : 

Pazarlıkla 100 ton sabun alınnC'ııktır. Evsaf ve hususi şartlan ko· 
misyonda görülebilir. Belırr kilosunun muhammen bkdeli 6i kuruştur. 
ihalesi 25.11.941 salı gürıi: sat 1" de yapılııt'ak ır. Tnliplerin kat'i 
teıninatlnı i'e Harbiyt'de y ede k subay o uluııda ".ıınalma komi yo rnıın 
ınür.ıcoaatlaı ı. 

•*• P.ı:r.ırlıklrı 20 ton sade ya~ı satırı .ı'ın:ı.;'lklır. EvMf ve hus•1· 
si şıırtldrı komisyooda göriilehilir. A~idin iz:ı ni J •, ıc si 'lt'kt7..Hr. 
Beher kılosuııu n muhaın ııen bı·deli 175 kuruştur. ihalesi 26.11 9J1 
çarşamba günu sııııt 11 de yapılucakhr. l'.ılipierın kat'ı teminatlar ile 

HarbiyPde yed •k subay okulunda satınalma ko..nısyonuna müracaat

ları. 

lstanbul Komu ıanhğı Satın .. lma Komisyonundan 

Beher ki losııııa oO kuruş fiat tnhmin edilen 15 ton karaman ko· 

yun eli 10 12.941 Çarşambn günu saat 16 dıı knpalı zarf usulü ek

siltmı- ilP- <:ntın nlınacııktır. Şartn ml'si hn gün Komisyonda göriile
bılir. 'Vluhamrneıı bDdelı 88~0 lira olup ilk tl'mınnh 66J lirn 75 ku
ruştur. lstt-ldıterin belli giinde kanuni vcsıkaları ile birlikte teklif 
mr.ktuplnrını rn g~ç snat 15 e kadar Fındıklıda Satınalınn Komis· 

yonuna gclınelcrı. 

* *"' Y cdikule hastııhanesi ile Zeylinb 11rııu nekahclhanıosi ıçin 3 
ton koyıın eti 26.11.911 Çarşıımba günü sanl 15,30 da pazırlıkla 

satııı alınac.ıktır. Şıırtr.amrsi ht>r gun Koıııi~yonda gö·iiıcbilir. istek· 
liLriıı hellı guı \e :..ıntte tı-klif ed .. ce ... leri fi.1ln göre k 1li t.~.nın.ıt

ları ile birlıkte FındıklHi.s Satınalma Komıı.yonuna gelmeleri. 

Çanakkale Askeri Satmalmo Komisye>nundan: 

25üO;ı kih> sade yağı alın acaktır. Pa:ı:arhkla eksiltmesi 25.11.941 
S3lı günü ıaat 14 de Çanakkale Askeri Satın:ılma Komisyorıuoda 

yapılacaktır. T•hmin bedeli 43757 lira kati teminatı 6')63 liradır. 
Taliplerin belli valr.ilte Komi:.yona gelmeleri. 

Çnnaka~o $alin Alma Komi~ yon undan 

25 ikinci Tıpla 1941 
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Ü ZA DELER 

Isparta Orman MUdUrlUğUnden 
Cını.İ : Çam kereste Miktarı 141 ınetremikap Muhammen bedeli : 

69J 1 ra 90 kuruş. 

Isparta viliiv••inin m ... rkez kazası dJthilinde hudutları şartnnınede 
yazı!i .ı g.~..ııı J~ •• ~t ormaoındıın num!lralanmış 141 Metremikip mua· 
dilı çam ağacının tutar bedeli üç taksitle ödenmek ve altı ay içeri

sinde çık!lrıl rnak uzere 11. 11 ,941 tarihinden itibaren 15 ıün müddet· 
le açık :ırtırmay konulmu~tur. Artırma 26.11.941 tarihine rıüııa<lif 

1 Çlil"şaınba günu saat 15 de lspartadıı. yapılacaktır. 
Be-her gaynmamQı ınetreaıikabın muhammen bedeli 490 kurıı,tur. 

Muvakkat h ıninat 5.1 lira 83 kuruştur . 
Şartname v mukavele projeleri lsparta Ormıın ınüdürlüğün .. le gö· 

rüıcbi!ır. 

İ teklil •r Ticaret Odası vesıkıısile biı lıkt .. (Bu vesika köylülerden 
istenmez) b•Hı edıleo gun ve saatta ihale kQmisyonuııa ııı'1raculları. 

•*• Cınsi: Pırnal ç~lm Mıktan 372 kental 
Muhammen beddı ı2 lı ra 5'.l kuruş! ur. 
lsparta vilii.yetıoin UJerkez k.ızası dahılinde h dulları şartnamede 

yazılı Koç deresi devlet ~rma~ıodan numaıalnn.nı, 372 kental pırnal 
çalısının tutar bed .. lı peşınen odenaıt-k ve altı ay içerisinde çıkarır

mak üzere 11.1 l.9 H tıırıhınden itibaren 1) gün miiddetJe açılt artır

maya konuldu. 
Arttırma 26. 11.Y41 tarihine müsadif ç.uşaaıba ıiinij saat 15 de 

lspartada yapılacaktır. 
Beher kentalin muhammen b•deli 6 kuruştuı. 
Muvakkat teminat 1 lira 7ıJ kuru,tıır. 

Şartname ve mukavele projeler İsputıt Orman Müdürlüğünden 
görülebilir. 

htcklıler Ticaret OJa ı vesikasile birlikte (Bu vesika köylülerden 

isteıım~z) b8llİ edilen gun ve sutla ıhale kuıuisyonunıı müracaatla· 

rı. 

* • • Cin!ii: Pırnal odunu Mıktar 393 kenlal 
Muhammeu b;:delı: 6l lira 88 kuruştur. 

Isparta Vılayeuaın M"'rkez kazım dııhilınd' hud,ıtiarı şartnamede ya· 
zı ı T"kke çukuı devlet oı manından numaralanmış 3'.J3 ıe:ental pırnal 

odununun tutar bedeli üç tak\itle ödenm,k ve 8 ay içerisinde çıka· 

nlmılmak uz:re l 1.11.9~1 tarıhinden itibaren 15 gtin müddetle açık 

arttırmııy konulmuştur. 

Arıtıma 26.11.941 tarıhine müsııdif Çıır~amba günü saat 15 de 

lspart.ıda yapılacaktır. 

Beher keutalın ınuhaınmcn bedeli 16 Krş. 
MuvdK~at temıuat 4 tıf.ı 72 Kuru~tuı. 

~ıırtname \ 'C mukavele µroıelerı · isparta orınım Müdürlü2"üodM gii
rülebılır. 

lstcklılcrın Tıcnrd oda ı vesikasile birlikte (Bu vesika köylüledeıı 
istenmez) Belli edılen gun ve saatle ıhale koıcıısyoııuııa muracaatl"ra 
itan olunur". 

(DE.VAMI D0RD0NC0 .SAYrADA) 

t B E V:-

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
1. - Jaııdarına ıhıtıyacı içın unu ıaudarmaca temıu olunmalı: ve Ma· 

yı:.,!Hl ~ay~ıııııe kadar her gu .urn mtiy.ıc.ı gor~ pışırılını.-sıle nakil 
ı.şi müteahhıde aıd olmak iizere ·'1.12BlJOı kıJo ekmek 28.11.941 cuma 
gunu saat on bi!~dtı i'ııksım-Ayıızpaşdda Jandarma Müf el tışlik bina
sında bulunan lstanbuı J.rnct.uL1.a :>acııı A.ıoa Komısyı>nunda kapalı 

z.ırı ek:.iltmesilc töahbü.:ıe bağııınacakıır. 

2.- .dener Kıloı;uc.uu mu .. ıu.ııı::n oeudı ıkı k11ru~ c:ıilı ~ıııılıın ve 
ılk temıuul mık tarı c:> 11 • lıra <:>U • kutuştur. 

,i. - Şıırl .::agıdı koını.ı.yonumuzd:t goruleoıleceği gıbı parasız dalıi 

alınabiliı. 

4.- İsteklilerin lstanbul Levazım Aınirliğ'i ınubasebecili~i vezne· 
' sin y uraca ... ları ıhı: teınınat makbuzu veya banka kefalet mektubu 

ve ş.ırt kağıdında ydzılı ıı.aır belgelerı havı teklıf zarflarını eksiltme 
saı.ı.tıııdeıı bır s at evveline kadar komi~yonumuzda bulundurmaları. 

' (9896) 4-4 

ı~~ -:...ıoıı;;ır:E.o..;;;.o;a • ..z....~~ .... .....!"~~~...::==--~!!B!.~~~~~!W' .......... ~~====---
... 

1 1 ınhısarıar U. MUdUrlUgünden : 1 
Beher kilosu 70 kuruştan 9JOU kilo l: oyuıı ctı 5.12.941 cuma ~Ü· ı 

nü saat 11,30 da kapnlı zarfla ıhale"i yapılacaktır. ilk tf"minatı 47}. 
lira 50 kuruş olup evsaf ve hımısi şartlar her giin Ko. <.ta görülür. 
isteklilerin ihc.le giin ve saatten bir saat evvel tt klıf mektaplarını 
Ko. na vermeleri. 

' 1.- Kapalı zarf usulıle 30.X.91 l tarihinde alınması iktiza edeo 
4 adet rn:ıa mc.kiııe molörlü çeki ırme görülen lüzuma binaen tekrar 

pazarlığa konulınu~tllr. 

== rı1.-,a .... uaw 

TÜRK YE 

ŞiŞE ve CAM F ABRiKALARI 
ANONiM SOSYETESlNOEN: 

ZÜCCACİVE TACiR '""ERİNE 
E<1nsf'n zfıccnci ye ticare tı le i~tii!nl el ıııryenleri n ınubayanlor 

için şirk .. timıze bl"'ylıude yere muracantlerı tl"vııli f"lmekted•r. Hu 
gıbilere mal alılmıyacaktır • 

Şııtışl .uımızda gecıkmclere sebebiyet verilmemesi için a!ıikn· 
d.ıılarııı züc~ııc.yt: lıcar~dle iştignl ettiklerini ve mağaza sahibı 
olduklarını bildıren resmi vesıka ibraz eı meleri şarttır. 

Tevziat sıra ile cereyan ~deceğindı-n alfıkadarl.ırın bu sırayı 

temin etmek içia Şirketımıze lıeı S!"ferirde tahrıreıı ıniirucaut 

etmeleri ilan olunur. 
Aio-~ - •• - • ..,_ 

il.- Puzarlıı. ll.Xll.941 cuma günü saat 9,30 da Kabataşta Le· 
vazım Şubemizde muteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili.- Şartnıımelerı her gün adı geçen şubeden bedelsız olarak te· 

darik edılebılir. (1032)) 1-4 

l\1 .. lı.ı cinsi 

Fıltre amyantı 

~ uı to:r. yaldıL 

• • * 

Mıkdarı 

1500 kg. 
10() p 

Boya vernığı iı:ce ve kalın 300 , 

G~lıncik. uç bobin 
lhlaınur çubuğu 

581 add 
140.000 ıııetre 

1.- Yukarda cins ve mıkdarı yazılı 

caktır. 

Güaü 

eksıltme 

:fnlİ 

2.J'..ı!.941 
2s. ı ı.941 
:.!ö., l.Y-:ll 
5.12.~Hl 

2.ll.941 

malzeme 

9,50 
9,30 
Y • .lO 
Y.50 

ıo. 

pazarlıkla alına· 

2.- E.kaıltmcsi lıizalıı.rında y:ızılı gün ve saatlerde Kal>ata,ta 
Levazım ~ ıbPnıı:o:ıle nıuteşekkil Alım Koını.,yonunda yapılat•aktır. 

3 - Ynldız, vernık ve ıh nmur çııbıığuoun ııiiaıune~i oluµ lıer j'Ün 

adı geçen ~ubede iÖrult!bilir. Amyaııt ve uç bobinin şartn::ımeleri 

olup aynı yerden bedelııiz tedariıt edııebilır. (10l:>8) 2-'.l 
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ABONNEMENT 

Ville et Provlrıce 
3 ınoia Ptr1. -450 
6 .. > 850 

12 • > 1500 

E.tranıer: l'..l moiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptra 5 

M AR D 1 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS --------·~ 
ADMINISTRATION 

GAlat11, E,ld Gıırrıruoc Cad. 

'\Jo ... 

Telephone: 49442 

Poıır la P11blicit6 a'adre11er 

l l' Admioiıtratioo 
Journal Professionnel des Fournlsseurs et des Entreoreneur 's l'Etat Botte Poatale Neı. 1261 

---------~ 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertas Aujourd'hui 

Ob)el de l'adjudlcatton 
Mode 

d'adjodicat. 
Prix Caution. Lieux d'adjudication et du 

Jours Heures estimatif provisoire Cahier des Charge"' 

A judicaiions au Rabais 

Constructions-Reparatlon-Trav. Publics·Mat6riel de Conatruction Cartographle 
Repar. maison penale Antakya Publique 3079 24 230 94 Dir. Biens Nat. Antakya 
Repar. bitiıe İnı.pection > 382 SS 28 71 Conseiller Tr.:ıv. pub. lnspection 

31·12-41 10 -
8·12·41 15 -

Constr. bassin (ııj) Gre a gr6 
Repar. bitisse Vakouf a Menemen 312 44 
Achevement constr. Konak g-ouvernemental Kıza Pli cach. 35763 -

Nuıeybiıı 

t:ebhlert E nt · Chauasur~• · Tlssua • Culrs 

Botıines pr. soldatıı: 1000 paires Gre a ıre 
Coofeclion habit ·d'hiver: 25 p.· id. d'ete: 183 p. Publique 832 -
Flanelle eo laine: 12000 p. Gre a gre la p. 2 75 
Convuture en laine: ~00 p. Publique la p . 16 25 

Habit a col ouvert (jaquetıe, giltot et paotalon): Pli Cllch. 39685 10 
639 complets - id. i col fermt: (jaquette et pan· 
talon):_21 compleh, paletot: 390 p. casquette: 
4!0 p. (aj.) 

Ameublement pour Hebitetion et Bureaux-Taplaserle ete. 
Tapis pr. corridor: 105 m. 6cm. Gre i gri 1795 20 

Com buatlble • Carburant • Hu ile• 
Boiı: 40 t. 
Boiı 

• 
) 

.. 
Charboo de bois de ebene: 50 t. 
Cbarbon de bois de ebene: 2,5 t. 

Dtvers 

Coton indirene Linters: 20 - 25 t. 
Acier pr. outillaıe: 13 lots 

Brique u'Ecıki~ehir; 95000 p.- tutie type Marıeille: 
16000 p.· id. mahya: 1000 p.· aable: 50 m3 

Tente: 40 p. 

Plaque en tôle ıalvaniıee: 20 t.- fil de fer ialvaoi
)Ce. 6,5 t. (cah. eh. 133 p.} 

Curde en fılaaıeots: 11,5 k..· tôlc noire No. 11 pr. 

tuyau de poele: 26 p.· tôle noire: 15 p.· brique 
rtfraclaire: 100 p.· peioturc pr. poele marque 
cbeval: !:O paquets, fil de fer galvaoiıec pr. 
poele: 5. k.- tôle noiro: 11 p. ete. 

Fer cameıoıe: 1500 t. (recıif.) 

Publique 
Gre a gre 

• 
• 
• 

Publique 
Gre a gre 

Gre a gre 
> 

Gre a rre 

) 

Fı.bıication voilute pr. tranıport d'eau dans baril (les Pub•ique
fus pr. usieux et roues scroot fournis) {au oom 
et pr. compte du fourni11euı} 

Pelle pr. lour: 40 p. 
Ruııorqu< ur a aıoteur avec macbioe: 4 p. 
~uıt: b t. ~ 

Hui!e de Ha fine bouillie (raffinee): 4 t. 
Mı.chiııe ae soudure de caontchoue 

Gre a gre 
Gre i gre 
.Pli cach. 

800-
2500 -

2500 -
2500 -
2500 -
2500 -
2500 -
362!> -

10000 -
5774 73 

2800 -
26500 -

la ı. 20 -
la p. 60 -

6000 -

8800 -

Gen. Ediroe 

Chef Depôt Aviat. a Malatya 
Dir. Vakoufs İzmir 

2692 n Dir. Fisc Nusrybin 

dans 1 mois 

1·12-41 14 ·-
15-12·41 14 

C. A. Min. Dci. Nut. Dc!p.Avıal. A.ık. 
62 •10 Vilayet Ankara 

2475 - Com. Ach. Intend. Milit. Tophane 
243 75 Gom. Aclı. Ecoles Second. et 

Lycees lzmir 

27-11-41 
8-12-41 
2·12-41 

16-12·41 

10 301 

ıs -' 
14 _ ı 

15 -1 
2976 39 7eme Exploit. Ch. Fer Etat Afyon 11·12-41 11 

134 64 Minislere Douaoes et Monopeles 
Ankara 

17·12·41 

Com. Ach. Oir. Gen. Fab. Mil. Anlc. 12-12-41 
375 Com. Ach. Milıt. Avcılar köy de 25·11·41 

375 -
375 -
375 -

Haduııköy 

• 
• 
> 
) 

25-11-41 
25-11-41 
26-11·41 
26· 11·4 l 

375 - > 26·11-41 
'J.72 - Muoicipalite l:r.mir 8·12·41 

- - Com. Ach. Command. Mil. ht. Fındıklı 28-11·41 

1~00 - Com.Ach. Dir. Gen. Fab. Milit Ank. 13-12·.Jl 
866 21 .. 16·12·41 

j 

1 

1 
ıs -1 
15 -- ~ 

1 
16 -: 
17 -f 
14 -ı 
15 -f 
17 -ı 
16 -1 
15 30 ~ 

il _I 
14 _ ı 

210 06 Viliiy,.t Ankııra dnıı!I 1 ınois 
3915 - Com. Aclı. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 8- t2-4! 14 -

Com. Ach. loteod. Marit. Kas1mpa~a 26·11-11 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 10·12-41 
900 - C. A. Mın. Def. Nat. Arık. 8-12-41 

Com. Ach. lntend Milit. Ank. 
Com. Ach. Economııl Mon. Kabataş 

450 -
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ank. 

6t>O -
Cıisıe H.paşa 

2:>-11-41 
J'.l-12-41 
9-12-41 

14 -· ~ 

1 

15 -ı 
b _, 

9 30 
15 -

Fu il bctuf: t(;00 complets (au nom et pr. compte- Gre i gıe le compl. O 90 <105 -
au fourııiıaeur) 

1 ere Exploit Ch. d~ fer Etat H.paşn 
Com. Ach. Aviat. İzmir 
Com. Ach. İıılcnt Milit. Tophane 

9-12-41 
2.5-11-41 
~-12-41 

15 -
10 -
15 

Repar. chaudıere ete. du navirı: d'ıpplicalion Sö· 

tüllü 
Pli cach. 7000 - 525 - Dir. Ecole Sup. Commerce Marit. 10-12-41 11 

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM! 

Kastamonu Orman Çevlrge MUdiJrlUlllnd•": 

. Kastamonu Merkez ka:ası dahil~nde Hu.duclı~rı şartnamede ~ 
Ôğrencik Ormanından keşıf raporu ıle tesbıt edılcn 2291 ke~~tl 
ra. Bir aene içeriıinde çıkarılmak üzere 3.11.941 tarihinden ıtı 
20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

Artırma 3.12.9-11 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 

Kaatamonu Orman Çevirge Müdürlüğünde y~pılacııktır. 

Beher kental çıranın muhammen bedeli 6 kuru~tur. 

Muvakkat teminat akça~ı 137 lira 46 kuruştur. 

Şart. awe ve Mukavele projolerini giirmek utiyenler 
Orman Umum Müdürlüğüne Kastamonuda Orman Çevirge 
ğüne müracaat edebilir. I 

., 1 
İsteldilcrin teminat makbuzları Ticaret Odası vesika1ile b• 

belli edilen gün ve saatte ihale komisyonuoa müracaatları iliO 
ııur. 

(Bu vesika köylülerden istenmez). 

ÜskUdar icra Memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılma<ıına karar verilen 
kilo Bug-day ve 5257 kilo yulafın U.~1.941 tarıbine ınüsadif ~e 
be günü sa:ıt lO da başl:ımak üzere U:sküdardıı Uuıraniyo kO 
36 No. lu dükkan önünde açık arttırıoa ı!e µ11raya çevrilece~• 
ve :ıncak teklif -edilen bedel muhammen kıymetiııın o 75 şirı• 

1 madığı takdirde ikinci :ırllaı ma ile 2.12.9.U ta~!lıine m.üsadıf. S~ 
nü soat 10 <l" ayni mahalde en çok arttırana ırıale edıleceğırı 0 
lip olanların gun ve saatlerinde mahallinde ba:r.ır bulunacak ınetıl 
na mürat'aatloı rı iı:lıı olunur. 

latanbul Belediyesinden: 

Unkapıınında Hacı Kndın t08halle ıoin Unkapımı caddeııiode 
145-147-149-1'1 ııumu:ılı binaoın hedm ve tehn aül edecek •

0 

utışı arttır maya konulmuştur. Tahmin bedeli 2624 lira ve il~ 
nalı 196 lir:ı 80 kuruştur. Şıırtname Znbıt ve Moıımeliıt MO.d 
kaleminde görülür. lhale 5.12.941 cuma günü saat 14 te D•1-' 

cümeode yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya ıne1'1 

ile ilıale gtinü mu yyen ııaatte Daimi encümende bulunm11ları 

f.&kl,ehir A&keri Satmalma Korniayonunll:J 11: 
,ı 

Müstamel olarak !>1 adet iç ve 181 nded dıı tavyaıe "e 
9

41 
bil lastikleri açık nrttırm11 u uliyle ~ahlacaktıı. Satış 29.11· tır 
martesi günü salll 11 ,30 <la Eskişehir S. Al. Ko. da yapılac•~ 
teklilerin Ko. na ınüracutları. 

Şarki Karaaüaç Belediye Relsllğinden : 
. tııt 

2000 lira muhammen bede1i halen çalışmaya hazır vaı.ıf 
lunao 737'1. No. lu 20 br.ygir kuvvetuıde Modaağ dizel mark'~, 
kafa!ı bir adet manteferrüat mu .ör ve alt üst olmak uzere bİ'ı, 
üğütme taş ve teferı ualı ve bir cepl:ıesinin eni 10 doıiolığİ .~ 
tifaı 4 metre uzunlu~uııda ve 11 l metre murabbaı arsaya 1 , 

rniştir. Tc:ınel "'ı mı ıle zeminden bir metre yükıekliğı tıışla J,ıı 
ve içerisinde birı makine dnircsi olınuk üzere çevrilmiş ıkı 0 11ıı 
piçle örülmu~ çalı binası ılc birlikte 11çık arttırma stı'~ı 
5.12.941 cuma güııü saat U de beledıye dairesinde müte~e"~ııf' 
men marifetiyle ıhalesi y<apılaıak uzerc b gıiıı müddetle 5 '

1
1 1 

karılmıştır. Şartoameııni Öğrcoın~k isteyenler Ankara, lstaııbıJ' 
İs parla bele dıyelrrıııden Öğreoebılırler. T alıplerin ve dah• ~;' 
~alOmat almak ve iOrmdc hu,usunda beledıyemize mürac••t 

olunur. 

Cinsi 

Mersin Orman MUdUrlUğUnden: 

Miktarı 

M3 M3 
Muh. bed. 
L. K. 

Çam 1485 000 4 90 

Articleı pr. srrvice de voirie: 18 lota Publique 4275 - 320 63 Com. Perm. Municip. İstanbul s-12-n 14 -- • 
lçel vilayetinin silif ke le zuı dabılinde kudu tları ~artıı•.,,e,ı 

ka. anlık dere devlet ormıoındıın 148.> metre küp çaaı af' 

· P r o v Is 1 o n • 

Huile de coton: 50 t. 

Poiı chiche: 40 t. 
Viude de mouton: 15 t. 

• > 3 t. 

'cjuc f c 2tieı ns a la Surenchere 
Pr-au de ebeni: 3 p. 

Talons de botlu camelotcs: 970 k. 
Decombrcı mıiıon 

Pli cach. 

, 
Gre a 2 re 

Publiquo 

42500 -

8 00 -
le k. O 66 

242 50 
~624 -

3187 50 Adm. Gen. Ch. Fer. Eıat Ank. 9-12-41 
Bur. Exo. H paşa 

630 - Com. Ach. lntend. Marit. Kssıınpaşıı 10-12-41 

663 75 Com. Ach. Command. Mil. ist. Fınd1klı 10·12-41 
26-1 ·41 

Com. Aclı. !nltnd. Milıt. Anknra 

19 - Com. Ach. Genciııınıerio l~t. 
196 80 Com. Perro. Municip. ls.taobul 

2"-11-41 
:i.J .l 41 
5·12 il 

15 301 
15 -

16 -c 
15 30 . 

i 
l 

10 _, 

l 'ı - i 
14 -J 

h 
iç~risinde çılcanlmık üzere 15. l l .9 l l tarihinden 

müddetle kapalı zarf uıulile arthrmayn konulmuştur. 
Arttırma 3.12.9·H tarihine müsad'f çsrşamba günil 

Mersin orman binasında yapılacaktır. 

Beher ıayri mamul uıetr~ küpün muhammen bedeli 

tur. 
Muvakkat teminatı 546 liradır. 

Şartnnme ve mukavele projeleri Ankarnda orman 

ğü ve Mnsin o:-man bölge şefli~indc görülebilir. 
'l'l"klıf mektuplarının 3.12.941 çarşamba günü saııt 

ınhydn reisliğinı, vcrılmesi lı'.izımdır. 

i"tt:klil..,rın lienrd odası vesilı.:asiie birlikte belli 

saalla ihale komisyonuna mür•u:a.alJarı. 


