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t...altb.litçı tacirler, taahütlerini 
~e retirmiyen tacirleri bir 
ııııı.... liate halinde teıbite başla· 
~dır. Bu liste, halen cari 
lh_-.11ıaktadır. Tacirler, her 
~· bir huıuıi müeHeıeye, 
~let teşekkülüne, ve münferit 
:•eıebbis1 ere karşı taahhütle
tlıa l 1erine getirmiyen tacirle· 
t...1 lshnlerini bu listeye yazmak· 
~rlar. 

Pancar ve mısır mubayaa 
fiyatları arttmllyor 

Ankaradan bıldiriliyor : 
Pancar .liyatlarilo hububat 

mübayaa işlerine dair iki Koor
dinasyon kararı netredilecektir. 

Eksiltmeye konulan iş; Kırtehir-Kayseri yolunun kilometre 257 
-t-00(}- 276+ 000 aynı kilometreleri arasında 14448 metre mikibı 
ha:n taş ihzaratadır. Bu işın keşif bedeli 43921,92 liradır. 

Darülaceze müe1teaesinde ht!ıinci dairede ıaevcat iki helada yap
tırılacak tadilat temdiden açık eksiltmeye konulmuıtar. Keıif bMeli 
2769 lira 56 ku·uı ve ilk. teminatı 207 lira 72 kar9fl9r. K..U " 
şartname Zabıt n muamelat müdiirlütii kaleminde rörlilebilir. ihale 
11.11.941 ıah günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya maktupları, belediye fea itleri midir· 

1 lütilne müral'!aatla alacakları fen ehliyeti ve 9·U yılın ait ticaret o-
1 dası veıikalarile ihale ıünü muayyen ıaatte daimi encilıaende ba&ar 

bulunmaları. 

t..!•cirler, kendi aralarında . bu 
~y~ (Kara Liste) adını ver
~erdir. Böylelikle tacirler, 
;._"-ret Vekilinin şehrimizdeki 
-Jlreti e .nasıudaı Vekile vid 
~lkleri ihtikar ile mücadele 
~tinde fi'li adımlar atacak
'llllta1tı kani bulunmaktadırlar. 

Ekmek çeşnisi değisiyor 
licaret Vek.iletinden ,ehri

llaİıdeki alakadarlara gt len bir 
"'" göre ıehrimizdekl fırınlar· 
.. ekmek imalinde kullanılan 
' randıman arttırılmakta ve 
""-ki kepek miktarı biraz ço
hıtıtmaktadır. 

Eakiden bir ç_p,v.al undan 91 
laao ekmek elde edilirken yeni 
ltlıle göre bir çuval undan 94-
% ekmek elde edilecektir. 
L_ Elleı inde eski tip un bulunan 
~~cılar bu istoldar bitinceye 
~ar imalatlarına devam ede-

'-lcıerdir. Bir kııım farınlarda 
'-ki Qnlar bitmit olduğundan 
~~rak Mabıulleri Oliai dün ıa· 
""tan ıtibaren yeni unlarda• 
t.._ta bqlamıttır. Bu fınnlar 
''" ıabahtan itibaren yeni tip 
"'•ek imaline bqlamıtlardır. 

Aınerikaya tütün ekpserleri 

gönderilecek 
Gümrük ve inhisarlar Veki· 

~ti, Avrupa ve Amerikada ye
littirdiği mütehassıslarını Ana
~lQdaki tütün iılab enstitülerin
... çalııtırarak zürraa fenni tü
ttlaacillütü ötrelmekten iyi neti
'e almıttır. Bunun üzeriue mü-

~ısların sayısını arttırmak 
~re müsabaka ile Amerikaya 
" ekıper ıröuderilecektir. 

iadem fialleri çok yükseldi 
iç badem fiatleri ıon rünler

lle Çok artmıthr. On güne ka
dlr kabukıuz olarak 80 kuruta 
'-tılan badem toptan 220, pe
takende 230-240 kuruşa fırla
llıaa•tır. 

İddialara röre bir k111m tüc
earlır, diğer maddelerde oldatu 
lilai, Malatya, Buna ve başka 
.... )'etlerimizden relen badem
~rl toplamıtlar ve piyasaya çı
ll&fnıamışlardır. Bazı maddeler· 
ae oldutu ribi badem üzerinde 
ele ihtikar bqlamıttı". 

E.oaf, Fiat Mürakabe Komis

)OllQna müracaat ederek toptan 
•e perakende narh iTıtemeğe 
ltarır vermişludir. Bademleri 
topbyan ba gizil eller Fiat Mü
tlkabe Komiayoııu tarafından 
leabıt oluaacakbr. 

Pancar fiyatları hakkındaki 
kararnameye göre, 194 l kam· 
panyaıı içın alınmış ve alınacak 
olan pancarlarm fiyatlarına ki
loda 10 para zam yapılmakta 
ve ba auretle fiyatlar , O para· 
ya çıkartılmaktadır. 

Hububat miibayaatı hakkın· 
daki kararnameye (Öre de ! şu

bat 1942 den 31 Mayıs 194l ta
rihine kadar mübayaa olunacak 
m11ır fiyatlarına ayrıca kiloda 
1 kuruş zam yapılacak ve bu 
üam 31 mayii 1942 den itibaren 
kaldırılacaktır. 

Bu işe aid evrak ıunlardır: 
Eksil me 'artnameıi. 

Mukavele projesi. Eaklfehlr Aakerı &atınalma k o ml•ronun tla11 : 
Bayınclırhk işleri genel fartaamesi. 7650 lira 49 kurutluk bir tamirat açık. eksiltmeye k.onmqtur. llk 
ŞDse köprüler feııııi şartnamesi. teminatı 582 lira 79 luıruıtur. Ekıillme ıunu ıaat 11 de Eıkitebir 
Hususi ~artname. Keşif ve hüla.ııa cetveli meıaha cetveli, ıeri Sa. Al. Ko. da yapılacak.tır. İsteklilerin teminat makbulariyle mi• 

dö~~;:~~:::i ::::::.ı .. ı bedelsb ola•ak Nafıa Müd~•löiünde İ~ ı, oac••tlu:~:::il ~:,:·:::::::ft:: 
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:,::~:: .. 
rebilirler. Evrakın ıuretini 220 kurut bedeılle alabilirler. 

Eksiltm~ 10. 11. 94 l tarihinde Pazartesi ıünü ıaat 15 de Kır- Nazilli lslih istaıyoou ve SanhaPlıda yapılacatını ilin ettiti•i& 
şehir Vilayeti Nafıa Müdürhitünde yapılacaktır. aml-.ar inıaatına 15.10.941 de yapılan açık eksiltmede talip cık..dı· 

k tından bu defa pa•"rlık suretiyle 7. 11.9U cuma ıilnl nat 16 da İ· Eksiltmeye j'irebilme içın isteklileria 3294,H lira muvakkat te- .... 
mioat vermesi bundan ba,ka 94 l yılı Ticaret Odası vesikası Ye ek- halesi yapılacaktır. Pı oje, k.eıif ve f«rtnamelerini ıörm•k iıtiyea&.ria 

1 · b 1 Birlitimi:ıte müracaatları. 

tinden alacakları ehliyet velikasını haiz olup teklif mektuplarile 
birlikte vermeleri tıarttır. , Mania• Daimi EncUmenlnden ı 4 Haziran 1941 tarihinde ve

rilen karara glJre bir limandan 
veya istaayondan aıgari üç ki
lometre meaaf ede bulunan m:ı

baı lerde Toprak Mahıulleri O· 
fiıi tarafından yapılao hububat 
mübayaalında nakliye ücretleri 
dütürülmekteydi. Yeni kararna
me ile istihaalitı ibtıyacanı kaı
şılıyamıyan ve toprak mah,ul· 
leri tarafından hububat aevke· 
dilen mallerden yapılacak mü
bayaatta bu fazla ücreıleri dü· 
şürülmiyecektir. 

ıiltme g.iııı.inden (tatil gün erı uiç) Üi gün. evvel Kırtehir Vlliye• il 

Borlu - Gördes yolu üserindı,ki abıap Gördes köprtlal ile iki 
adet 4 metrelik abı•P ınenfederin tabliye tamiratı 11673 lira S kaa· 
rutluk keıifnamesi dairesinde açık eksiltmeye konulmuıhar. 

lhıle ,,.11.94 L perıembe ınnil saat 11 de villyet daimi enclme• 

Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Kırtehir Daimi Encümeni Riyasetine makbuz mukabilinde 
verılecektir. Posta ile ıönderilen mektublar yukarıda yazılı saate ka
dar gelmit olması ve dı~ :ıarfıa mühür mumile iyice kapatılmıı ol· 
maaı lazımdır . 

1 

ninde yayılacaktır. Muvakkat teminat 875 lira 48 kurqtar. 

Kuarnamenin dikkate şayan 
olan bir tarafı da ıudur : Bu gi
bi iıtibsalatı iıtihlikıne yetmi
yen mıntakalardaki müatahııl 

veya tüccar elinde bulunan ve 
bqka mahalden retirilen mah
sulün mübayaa11nda kendilerine 
yeni fiyatlar verilecek ve mü
bayaa fiyatlanndan başka nak
liye ücretleri de k.endilerıne tes
viye edilecektir. 

Ahşap iskeleler 

Şirke•ibayriye ldareıi 8oğ'3Z.i
çiodekl eıki, ahşap iıkeleleri 

peyderpey yeuilettirmek va ka
ıire çevirmek üzere bir proje 
hazırlamıştır . 

Projeye göre ilk partide Bey
koz, Sarıyer, Yeniköy ve Kan
dilli ile Üsküdarda modern, ka
ıir iskele binaları lnta oluna
cakbr. Milteakiben diğer küçük 
Botaz iskeleleri de 11lah oluna
caktır. 

Ziraat enstitüsü genişletiliyor 
Yüksek Ziraat Enıtitüıünüu 

genişletilmeai kararlattı • ılmıthr. 
Bu yıl Enstitünün orman mühen
diıliği kı~mından 37, ziraat kıs· 
mından 44, Vetetiner Fakülte
sinden de 68 genç meıun olmut· 
tur. Yine bu yıl Enstitüye yeni
den 213 kişi alınarak talebe m'v
cud 750 ye iblit olunmuıtur· 

Tekmil tren malzemesinin 
yerlih ri ya,ılıyor 

Devlet Demiryolları idaresi 
Sıvaı cer atölyesile diter atöl
yelerinde trenlerimiz için tek
mil malzemeyi yerli olarak yap
ma~a muvaffak olmuttur. Bu 
ıuretle hariçten retirilemiyen 
tren ve demlryolları malzemesi
ain 1ekluta kalmamaıtır: 

Pcs\ada olacak gecikmeler kabnl edilmez. 

Diklli Baledir• Riraaetinden 

Keşıf, proje ve tartname her rlln encümende flrllebilir. 
Taliplerio 941 yılı11a ait ticaret odaıı vesikasını hamil H i~ 

l deo en az ıekiz rün evvel Nafıa mndürliipnden alacakları ebliyet 
t vesikalarile müracaatları. 

395 l lira 19 kurut ketif bedelli Dikili tehri methaliode rıhtım 
iıtioad karıir davar inta•tı 21. 10. 9"1 tarıhinden itibaren 20 ~a 
müddetle açık ekıiltmcye çıkanla119tır. 

Sürülecek pey akçası haddi layık (Örüldüğü takdirde ibaleai l 1. 
1 ı. 9 H Salı a-ünü :;au H de Dikili 8elediye dairesinde yapılacak
tır. Talip olanların ihale bedelinin yüzde 7 ,5 tutarı temin ah mu-

vakkata olarak ihaleden evvel Dikili Belediye aandıt111a yatırma
ları lazımdır. liu husustaki tartnameyi görmek isteyenler Berırama 
lzmir, üikıli lic1 . dıydetine muracaat etmeleri ilin oluour. 

lzmlr Belediyesinden 

Havagıızı fııbrıkaaı1ada aundurma yaptırılmaıı, fen itleri mildürlü
ğünaelu 11.eııf ve ş.rtııaw~•ı . vı:çoiylc açık eksiltmeye ıı.onulmuştur. 
Keşıf b .. delı lO'lO lira 'l.7 kurut muvakkat teminat. 78 lira 02 kuruş
tur. Taliplerm teminatı iş bankasına yatırarak makbuzlariyle ihale ta· 
rıhi olan 14.l 1.941 cuma günü ıaat 16 da encümene müracaatları. 

Ankara Vl:ayeılnden: 

Keşif bedeli 565 lira 47 kuruştan ibaret olan Onuncu yıl ilk o· 
kulunun paıııf korunma için yapılacak tesisat ve siper inıaatı on gün 
müddt tle temdit edildıği halde vakti muay yenmde talip zuhur etme
diğiudt.n 16.10.941 taribioden itibaren bir ay müddetle pazarlığa ko
nulmuıtur. lsteklilerio pazartesi ve perşembe rünleri saat 15 le da
imi encümene ve 0 'o 7 ,5 teminat akçesıni buauıi muhasebe müdürlü· 
tii vezneaine yatırarak yukarıda adı geçen mumaileybin müracaatları 

ilin olunur. 

• Bahkeelr Vallllllnden: 

Güngörmez - lvrindi yolu üzerindeki Dadalar köprüıil tamira· 
tı açık eksiltmeye konmuttur. 

Keşif bedeli 1364 lira 43 kuruş muvakkat teminatı 103 liradır. 
lhaleai 4. 11. 941 Salı ııünü ıaat 15 de Daimi Encilmende ya

pılacatındaıı iıteklilerin ihale gününden en az üç ırün evvel Vili
yete müracaatla Nafıadan alacakları ehliyet vesikası Ye muvakkat 
temlnatlarile birlikte müraeaatları ilin olunur. 

K1rklarell Dalml Encllmenlnden 

Memleket Haataneai tamiratı açık ekıiltm"ye kenalmattur. 

l 

1 

K~tif bedeli 824 lira 03 kuruş olup ilk. teminatı 61 lir• 87 kurof• 
tur. 

lhale 4. 1 ı .941 ıalı riinil uat 15 te yapılacaktır. Bu işe ait ke
ıif ve şartnamesini ıörmek iıteyenlerio Daimi encüqıene müracaat
ları ilio olunur. 

*• Kırklareli - Vize yolunun 23+ 000-23+417 ve 3bX000-36 
+ 382 kilometreleri arasında taıı mevcut bulunan kısımları ferıiyıh 
;ıçık ~ksıhmr:ye konıılmuştur. 

Ke~:f bedeli 982 lira 65 k.uruı ve ilk teminata 73 lira 73 kuruıtur. 

lbale 4. l 1.941 ıalı gihıü saat 16 da yapılacaktır. 

Bu ise ait ketif evrakı her ıün Daimi encilme.nee veya Ntfia mil· 
clllrlllfQade ıörilloceti ilin olwuır. 

• 

ar aurum YH8r•Und en : 

lnönü ilk okulunun 1751 lira keşif bedelli su tniaatı 12.10.941 
tarihinden itibaren 1) giln müddetle açık. ekailtme7e konalaqtar. 

Muvakkat teminatı 132 liradır. 

lsteklilerio ihale ıünilodea en a:r. aekis rtln evvel Villyete ml
racaa t la eblıyet veıikaaı almaları meeburidir. 

Talipler bu ıııin ekııltme şartnameai mukavele projeaiai ve k .. if 
varakasını her rün Vilayet Nafia Müdürlütinde •• Daimi eaelmea 
kaleminde görebilirler. 

lıteklilerin iba"' fÜDÜ olan 4.11.941 salı fİinÜ aat l1 de Ha&ikl 
li1:.1mıa ve teminat mektup veya makbudarite daimi encil•to• elra
caatları ilaıa oluuur. 

• *" Açık ekailt meye konularak ilin edilea akıam kıs suat oka• 
(unun 4998 lira keııf bedelli ikmali inıaatınıa ihale ılnil olan 'rl.9. 
941 tarihinde bu iıe talip çıkmadıtından ihale muddeti • n riln ... 
tı\mış ve ıon ihalr: günü olan 9. 10.941 taribiade yine talip çaklladı
ğınJın bu iııin L0.10.941 rüoüaden itibaren bir ay içinde çıkaoak ta• 
libine pazarlık.la ihaleıi kararlaıtırılmıt oldutandan taliplerin bu mlld
det zarfında her hafta pazarteai riinleri daimi encimene mlracaat• 

lan. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat va Malz.) 

M. M. Y. Salınalm• Koml•ron11ndan 
Çankaya pavyonları pompa iataıyonana elektrik t .. i1atı yaptırıla

caktır. Keşif bedeli 2101 lira 68 koraıtur • 
lık teminatı 157 lira 63 karuıtur. Aıık. eluiltme• i 17.11.941 pa• 

zarteıi günü ıaat 15 dedir. 
Ta' iplerin eksiltme rün ve saatinde M. M. V. Sa. Al. Ko. aa 

müracaat hırı. 

llansucıt-Elblaa-Kundura-Çamaıır v. ı. 

Devlet Demir Yollan ltl•tme U. ldare•lndell ı 
• Haydarpqa birinci iıletme per10neli ile Madaoya • Blll"N ltl•t· 

mesi persoaeli için 1611 takım ruml elbiae ile 994 adet ,...... p.lto 
imi.1 ettirilecektir. 

Y alnıs kumaıı idareee intihap edilen nevidea aJD• nrilaek, di• 
ter btltiln barcı, diltaae ve alimeti farikaları mlteabhit tarafından 
temin edilmek tartile kapalı aarf uıalil• eksiltmeye konulmaıtar. 

Eksiltme 17.11.941 puarteai fiııl ıaat IS de HaJdarpqa.la rat 
binasının iıletme, arttırma ve ekıiltme koai11onuacla yapılacaklar. 

Şartname ve mukaverenameaioi meccanen. al~~k ve aümaneleriai 
rörmek içie mezkOr komiayona mllracaat edılmehdır. l Muhammen bedeli 30287 liradır. 2490 numaralı kaoaDUn ıartlan 
içinde teminatları ve teklif mektuplan ihale uatınden en ret bir ... 

1 at evveline kadar iıletmede arttırma ve ekailtme komiayoauna •eril• 
~ melidir. 
1 

•*• Mıaba•••a bedtli 1613 lira 10 k~ .. olu 56'0 •trı ,., .. 



MUNAKASA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
mılık k11ma1 ı7.11.94l paurtesi rilnil ıaat 14.3J da Haydarp ..... 
rar binası dahiliadeki komiıyon tarafından açık l'l kıiltme uıalil• _. 
tın ahnacakhr. 

Bu ite rirmek istiyenlerin 120 lira 9~ kuruşluk muvakkat -
nat ve kanunun tayin ettiti vuaikle birlikte eksiltme rilnil ..... 
bdar komiıyooa müracaatları lazımdır. 

Clul Şekli Mabam. bed. Teminat Müracaat feri Gllnll Bu ite ait ıartoameler komisyondan parasız olarak 
dır. 

A) MUnakasalar 

la .. at, Tamirat. Nafıa ltl•rt, Malzeme, Harlte 

Borlu-G6rdeı Yola Uurindeld Görd~ı köprü,il ile iki aç. ekı. 
adet 4 m. abıap menfezlerin tabbıye tamiri 

Dikili ıebri metbalinde rıhtım iıtinad kirfır davar > 

inı. 
İDial ilk ok.alıı tamiri • 
Aktam Kız Sanat okulu ikmali inı . (temd.) paz. 
Havara:ı.ı fabrikasanda sundurma inı. aç. ekı. 
Siper İnf. (temd.) paz. 
Teknik okıılu mallioe laboratoarı İ•I· kapalı z. 
Beıiktu Ask. fuanında duvar inı. paz. 

11673 os 

39S4 19 

17S1 -
4998 -
1040 27 
565 47 

11105 16 
4S.S 92 

ilaçlar, kllnlk ve lapençlrart alAt Haatahane Lvz. 

Euane kqeai: ~ kutu aç. ekı. 3SOO -

etektırlk Hava9aza-Kalorlter (Tesisatı ve Malze111eal) 

Çankaya pavyonları pompa iıtaıyonuna elektrik lesi- aç. ek•. 
ıatı yap. 

Traktör yedek malzemesi 28-50 beyıirilk Denz, Di
zel aiarb: 90 kalem 

Meneucat, Elbl••· K•ndura Ça111•fll'• •· •· 

Siwil elb~ae: 16S tak.-palto: 16S ad. {temd.) 
Elbiıe (rolf pantalon ve t aket): 364 tak. 
Askeri poıtal: 328 çift 
F o tin: 10000 çift 
Elbise: 32 tak. (temd.) 
Fotia: 721 çift 

aç. elu. 

. 
paz. 

lı:apalı z. 

Çizme: 303 çift » 

Fotin: 3466 çift paz. 

lı cbllra, lliro •• ev ••r•••· Mu .. mbaHalav.a. 
Daktilo muaları etajer ya.r.ıbane ve koltuk kapalı z. 

Nakllr•t. Bo9•ltma, YUklet111e 

Oto ile potta nakli Baraa M. K. pafA Sııaurlulı::·Ba- kapalı :ı. 
lıkesir aruında 

Oto ile posta uakli Buraa-Karacabey-iandırma a
ruında 

Oto ile poıta nakli Bona•Gemlik·Orhanrazi-Y alo
va aruıada 

• > Bıına· Yeaitcbir-lmik aruında 
• > Bursa-Orhaneli arasmda 

Muhtelif nakliyat • paz. 

· Mahr•kat, Benzin, Makin• ratl•r• 
Odan: 600 t. 

"· .. 
> 900 t. (temd.) 

Meıe odııoa: 1000 t. 

MGteterrltl 

pu. 

• 
paz. 

Pirin9li karo mouik: 15000 ad.-pirineli karo mozaik aç. eks. 
aüpürıelıtı: 3000 ad. 

Mahruti çadar direti: 170 ad. 
Beyzi b.kır kaun: 200 ad. 
Balr.ır bakraç: 2000 ad. • 
Batlık: 8600 ad.- iapit: 74'20 ad. hart. 228 kr.) 
Bakır ıu bardatı: 10000 ad. 
Balya ipi: 40000 ad-600 rramdan 
Bakır yemelı: tabatı: 10000 ad. 

, paa:.. 
> 

> 

• 
• 
• 
• 

Saç levha: 20000 ad.·ıoba boraıu ve 8000 adet > 

dınek yapbrmak için 
Yedek parça otobllı ve tramvay idareaine ait: 3 aç. eks. 

kalem 
Sa ıayacı tamiri: 300-700 ad. 

•r•ak, Zahire, at, Seltae, 

Saban: 2 t. (temd.) 
Zeytioyafı: ) t. 
Bıılpr; 8 t. 
Koyan eti: 20 r. 
Satır eti: 80 t. (temd.) 
Sadeyatı: 7 .5 L 
K. otı 600 t. 

Sadf 1atı: 7 .5 '· 
Butday ötlltmeıt 
Arpa tebriye: 10 t. 
Makuna: 10 t. 
Sadeyafı: 10 t. 
Koyun eti kavurması: 23 t. 
Balıur: 96 t. 
Sıfır eti 
Prua: 58060 le - lahana 58060 k. 
Salça: 2,5 t. 
Saban: 13 t. 

(B tJi Uze1ederer 

•••• 

Me .. afacat 5d4 m3 
Ku.ttık. karo ankaz od11nr. 5428 kenta11 

Barık avlamak hakkı ttemd.) 
K.ikoar tomrofaı 694.414 m3 

a • 904.443 m3 
• • 211.294 m3 

Lokomobil 
Meıe ve karııık odun 
Hıırda Ker .. ıe ve demir 
IMarta Kunipı 32602· k. 

, 

pd. 
> 

• 
kapah z .. 
pu. , 
• , , ... 

> 

> 

• 
• 
• , 
• 
• 

kapalı s. 

lç. att. 
> 

-

> 

• 
• 

• , 
• 

2ıo1 68 

1456 -
29S2 -

çifti 9 2S• 
Mh. 39 -

7029 7S 

5ı51 -
31992-

1858 -

18160 -

1320 -

892 50 
16000 -
22000-
45530 -

beh. O 38 
38000 -

3109 -

700 -

1~00 -
4650 -
1760 -
lı:. o 65 

- -
k. 1 70 

20000 -
5900 -
5900 -

11000 -
264~8 -
21120 -
2500 -

k o 50 
8580 -

m.1 6 70 
kent. O 08 

2828 -
m3 14 50 
m3 14 50 

~000 -

24451 so 

875 48 Maniaa Viliyeti 11 -

Dikili Belediyeıi 11-11-4 l 14 -

132 - Erzurum Viliyeti 

78 02 İz.mir Belediyesi 
Ank. Valiliti 

841 - lıt. Nafıa Müd. 
68 4Q Tophane Lvz.. SAK 

4·11-41 11 -
10-10-41itib. lay 
14-11-41 16 -

16· 11-41 itib. 1 ay 
20-11-41 15 -
6-11·4ı 14 30 

262 50 D. D. Yollan Haydarpaıa 17-11 4ı 14 -

157 63 M. M. V. SAK 17-11-4ı 1) -

- - lst. Hava Mıntaka Depo Amirliti ı3-l1-41 11 30 

Ank. Emniy"t Mütl. 
109 20 Arifiy•KöyEnıtililsll veEtitmenKurao 
221 ~4 • 

1l7SO - Er:r.urıım Aık. SAK 
en - Adana Beled;yeıi 

10-11-41 
14-11-41 
14-11-41 
5-11-41 
7-tı-4ı 

527 24 Gamt'ükler Muhafaza Gen. Komat. ı 18-11-41 
lıt. SAK 

ıs -
14 -
14 - , 
10 - · 
15 - ' 
15 -' 

386 33 • 
4800 - Erzurum Aık. SAK 

18-11-41 16 -
7-11-41 16 -

139 35 Dahiliye Vek. imar Fen Heyeti Anlı:. 12-1 ı-31 16 -

405 - Burıa P. T. T. Müd. 1 l·ll-41 16 :.. 

315 - • 11-11-41 16 -

22S - • 11-11-4ı 16 -

U7 50 • 
225 - > 

~724 - Erzurum Ask. SAK 

11-11-41 
11-11-41 
4-11·41 

16 _ı 
16 _ . 

9 30
1 

1 
- - Lilleburru Ask. SAK 

• 
- - Bolayar Aık. SAK 

12-11-41 16 -
12·11·41 11 -
5-11-41 16 -

99 - D. 1). Yolları 9cQ lıletme Sirkeci 

13-1 - Çanak. Ask. SAK 
2400 - Erzurum Aık. SAK 
33()0 - • 
6829 - Aık. Fabrikalar U. Mü~. SAK Ank. 
28l - Tophaae Lva:.. SAK 

2850 - > • 

- - > --
232 50 lzmir Belediyeıi 

52 50 • 

17-11-41 

10-11-41 
4-11-41 
4·11·41 

12-11-41 
6 ·11-4 l 
7-11-41 
6-11-41 
5-11-4 l 

H-11·41 

14-11-41 

J12 so 
348 75 
132 -
97S -

Erzincan Aık. SAK 3-11-4 ı 
> 3-11-41 
> ' 3-ll-4ı 

Balıkeair Aık. SAK 12-11-41 
Ltileburıaz Aık. SAK 10-11"41 

> 11-11-41 
- - • 12-11-41 
- - > 7-ll-4ı 

3000 - Erzurum Ask. SAK 5-11-4ı 
393 33 Ezine Ask. SAK 7-U-4ı 
393 33 • 7-ll-4ı 

25SO - Bolayır Aık. SAK 3-11"41 
3968 - Erzurum Ask. SAK 6·11·4ı 
3168 - Trabzon Aslı:. SAK 7-11-41 

Hadım. Cinnnda YassıviranAık. SAK 3·11-4ı 
Kırklareli Ask. SAK 10-1 ı-41 

117 50 Tophane Lvs. SAK. 5-11·41 

11 -, 

14 -, 
16 -
14 30 
14 -· 
ıs-\ 
14 30 
ıs ıs \ 
14 30 

16 -ı 
16 -, 

Mani•• Örnek Çlftllll MUdU .. ıuıanden 
Cinıi Adet Beheri Tutarı M. Teminatı L. ICr• 

-------------~ 
Elbise ma'a kasket 
lı elbiıe ıi (Tulum) 
Fotin 

35 20 700 S2 il 
210 ıs 75 35 6 

3S ç ı ft 8 280 21 

Yok.anda cioı ve mikdarları ve va11fları ıartııaınede yaa:.ılı 
ayrı ayrı weya toptan ihale edilmek tiz.ere 13. 10. !J.11 tarihine 
açık eksiltmeye konmuıtur. • 

Şartname ve nüıouneler Vıliyet Ziraat müdürlüg-ündedir. 

ihale Vıliyet Defterdarlık Muhuob11 mildirlü,2'tind11 3.11.1941 f' 
zartesi saat 15 dd yapılacaktır. 

Erzurum lekert Sabn•lma Komi ·~onundan : 
Beher çifti 925 kııroıtao 10 çift lotinin 6.10.941 tarihinde .,,, 

lan istekli çıkmadıtmdan tekrar pazarlıkla alınaacktır. 
Paz.arlıtı 5.11.941 çarşamba günü saat 10 da Erzurum Sa. Al. P 

da yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 9l,500 lira kati teminatı 11750 liradır. 
Fotiolere ait enaf ve tartname komisyonda rörillilr. 
lıtoldilerin temiaat makbuzlarile komiıyona mtlraeaatlan. 

Ankara Emnlret MUdUrlGIUnden : 
27.10.9 ıl tarihinde açık eksiltmeye konulan 16S takııa siYil '

bise ile 165 adet sivil paltonun ekıiltm111i 10. l l.941 tarihine ratt" 
yan pazartesi gilnü saat 15 e bırakılmııtır. 

lıtf'klilerin rösterilen rün ve saatte Emniyet rnildürlilfünde 
!anacak komisyona relmeleri. 

Arifir• KBr En•tltUaU ve Etlt111en Kursu 
Sabnalm• Komlsronundan 

Tahmini Fiah Tatarı Muvakkat -~ 
-~~si------ K:_~- ~~-Ku:~ Lira_ ~ 
364 takım elbiae (Golf 400 1456. 00 109 11 
pantalon ve ceket) 
328 çift Aıkeri Postal 900 2952.00 221 

Yukarıda cinı ve miktarları yazılı postal ve elbise 14.11.941' 
ma ırilnil saat 14 te Adapazarı Belediye daireainde, elbiaeoin dl~ 
ve makaruı terziye ait olmak here yalnız dikimi ve 328 9ift ~ 
hn açık ekıiltmeye konulacatından talip olanların ilk teminat 
yahrdıklarma dair nıakbuz ve ticaret oda11oa kayıtlı oldııkları 

kıadaki veaikalarile birlikte komisyona müracaatları ilia olunur. 
~artname her rün için Arifiye Köy Eoıtitillil Müdirlütilncl• 

rülebilir. 

Adana Beledlwealnden : 
Belediye zabıta memurlarına yapılacak 3.l takım elbiaeye 

hale on 1ü11 uz.atılacaklar. 

Elbiselerin kwnaıı, dikiıi ve ltilOmum malzemeai mllteabbidio• 
ittir. 

Mııhammen ltedeli beheri 39 li radan 1248 lıra ve 
nah 93 lira 60 kuruıtur. 

Elbi•elerin kumaı ve malzeme nümuoelerile ıartnameai ~ 
zabıta müdürlütllııdedir. lıtiyeoler orada rörebllirler. .M 

ihalesi 7.11.941 cuma rllnü sut 1 S te Belediy" encııı11111ill"" 
açık olarak yapılacaktır. 

Taliplerin mnkQr rilo ve saatte teminat msltba&larile 
lediye encilmeoiode hazır bıılunmalan ilin olunur. 

_Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Ballke•lr P. T. T. MUdUrlUIUnden: 

21. l0.94ı ıünil ihalesi yapılmak ilaere eltailtmiye çıkanlan 1 
ıir-Smdırıı ara11 oto posta •Ü• ücülüf üoe iıtekli c;ıkmadı1'1od~ 
haleaıi 3. 11.941 pazartesi ııiinii aaat ou altıda yapılmak il&ere ekti 
OD fQn temdit edilmittlr. 

Harb yede Yedek 8ub•r-Okulu A,aker1 Satınel_.; 
K•ml•renundan ı ~ 

Kilçökçekmece anbarının 6000 ton yem ve 3000 ton ..... 
cins erzak& icabı bale gör" ut ı f, t •İı oı ı .,., ta!ıliy J miiteabhide aft~ 
mak üzere varondan anltara ve an bardan varona oaldinio ıs. ıo. 
ıilnii yapılan ihl\le. iode teklif oluoan fiatlar pahalı rörüldi , 
tekrar açık ekliltme ile milaaka1aya konmuıtur. Sebor tonaa•O ,,-! 
hammen bedeli nakıiyesi 100 kuruıtur. Hıısusi ıart 'arı koıait1 
ririllebilir. lbal .. i 10.11.941 paurteıi rilatl saat 14 de komis1 
yapılacaktır. Talipleri Harbiyede Yed"lt Sub.ıy Okıılaoda aaterl 
A. Ko. na müracaatlan. 

644 - Erzurum Ask. SAK 1,5-11-41 

284 - Kırklareli Orman Bölge Şefliti ~1,-41 
33· - • 12-11-41 

10 30 
11 -· 
14 -
16 -
16 -
10 -
10 -
10 -
ı~ -
15 -
ıs -
ıs 30 
14 15 
ıo -
14 -
16 -
ı4 -
11 -

16 -
)6 -
15 -
14 -
14 -
14 -
14 -
1~ -

10 -

lstanbul Beledtreslndan : ı 
Darüliceze mtıe11eaeıi için Etibanktan almaca" S50 ton kriple 'fi 

toa kok kömüriloiln nakli iti 2490 nu naralı kanuouo 43 iloci 
ıinin ıon fıkrasına röre paurlıl'a konulmuıtar. Mecmuunun tı 
bedeli 117S lira we ilk teminatı 88 lira 15 kuruıtur. ŞartoalDO t 
ve muamelat mildtlrltıtünde ıj>rülebilir. lbal~ 7. ı.ı.~41 oam~ ıld~ 
at 11 de daimi enctımende yapılacaktır Tahpleran ılk temıD~~ 
baz veya mektuplarını ve 9H yılına ait ticaret odaaı vell 

637 - Edirne Deherdarlıtı 4-ı t-41 
Devlet Orman lılet.Karabilk ReYir Am. 1l-ı1-41 

> 11-11-41 
• ıı-ıı-4ı 

Karasu Kaymak. 
Kocaeli Ormaa Çevirge 
lzmit Vapur lıkelesi 

- - lnlaiNrlar U. Mtd, 

Müd. 

ıo-11.41 

11-1 :-41 
3-1 -4ı 

18-11·4ı 

ihale rünü muayyen ıaatte daimi encümende bulunmaları. 

Mahrukat. 83nzi,1. M ı '< i 1 J ı ı il ı :ı 

Avcllar KBrU As. P. 618 ••· Sa. Al. Koml•f<'Rll, 

9 30~ · Kapalı sarf ualile 3SO ton kok k6mürii ~bnacaktar • 
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4 MONAKASA GAZ!TESı J lkfacf Tıpfa tMt 
=:MdJ jJ ... "*i ıw•rea e 

~ .... 
'"inen bedeli 850 J liradır. Kati teminata 645 lira 22 kııru,- "'* * Şartnamt-, Şartna nesi Ko. da ve evsafı kolordunuo bütOn 

Su- mn Bank Kayseri b•z f:ıbrikaın rt üdu·· ı·· ~- d ht lı'f fab İ 
garnizoalar ında 

~ıll . 
to ~e 12. l J. 941 Çarşamba saat J5 de K. Çeknıecenın Av-

• , r u6 un tn mu e · . vaardır. 
riırnla ırnızııı ihtıy ,. aıı içi ılört k ı c n eız:ık a,a~ıdaki ~er.ııl ıl:ıhi· Taliplerin belli gün ve saatte Ko. da bulunmaları 

ti Yundeki Sa. Al. Kombyonıında yapılncuktır. 
d llltne her gün mezkur Komisyondan istenebileceği gibi mek-

~~l lnüracaat edilirse cevııp verilecektir. 
't ~ t~eyc girmek i~teyen ticnret odalarınca mukayyet olma· 

• 
1 

t ışlerle iştigal etmiş olacaklardır. 
1 t~eye gireceklerin mühürlü teklif mektuplarım k.ınu ıi ve
~Unakasaya iştirak vesikasını ihtiva edeeıık olan kapalı zarf· 
't tcleu bir saat evveline kadar Avcılar köyündeki .Sıı. Al. 

011 
Riyasetine makbuz mukabilmde verm~leri lazımdır. 

~~ ec&de Avcılar Köyünde Sa. Al. Ko "!1İsyonundan 
hllı zarf usulile 'lOOO ton odun alınacaktır. 
ilıttlllen bedeli 40000 lira olup muvakkat tt-miııııh 3{)00 li-

~ıltıncııi l >. 11. 941 Çarşamba 2'ÜnÜ saat 11 de K. Çekıııe
~Cılar köyüııddti Sa. Al. Koınisyoııuııd,ı yapılacaktır. 
d lıtıe her gün ıııezkür Komisyondan istenileceği gibi ıuek
~ 

4 
Uıüracantlara cevap verilir. 

ıltıııeye 2'İrmek iı;tcyenler ticaret odalarında wukayyed ve 
tt 1 t• 

~U ş ıgal etmiş olacaklardır . 
tıtllleye gireceklerin mühürlü teklif mektupları İli! kanuni 
~tO ve rnünakas;ıya işt rak vesikasını ihtirn ede.:ek olan ka
~ ilrı ihale saatinden bir saat evveline kad:ır Avcı lar kö· 
ıl Sa, Al. Koınısyonu Riyaseti ne makbuz mukabilinde ver-

~ ç,'1 k 
~ a kale TUmen Sıbnalma Komisyonundan : 

ttkate bırlıkterıııln ihti yacatı Karşııaıuak üzüre a~ağıda cıns ve 

-· 1 ~ Yaz.ılı soba ve dirsek satın alınacaktır. bale 4-11-941 salı 
t ll de yapılııcaKtır. lı.ttklilerin bellı gün ve ııatıc vesika 

111'llnrı Çaııakk lede yalı caddesinde Sa. Al. Ko. başkaıılılt 
t lllüracaatlıırı. 

Tıpi . AeJet Umum tutarı Teminatı 

Ordu ı<uleli 70 :l415 :363.-
vey:ı. diğer 

tipler 
M.ıkina 15·199 Kuruş 50 30 

~ 'r 
'lı 01la:ar1 ve L maular işıotme U müdürlüğünden: 
,,llıeu bedeli 207,000 lira 10 bin ton ç imenlcl7 lkinci teşrin 941 

2ünu ~aat 15 iO da kapalı zarf usuliyle Aııkarada idare bi-
' ' t atın alıoacaktır. • 
~·P i•rınek ıstiyı:nlerin l 1,600 lıralık muvakkat teminat ile ka

tıcı ettiğı vesıkaları ve tekliflerini l\yni gün saııt 14,JO a ka-
1~Yon başkanlığı reisliğine vermeleı i !azımJıı. Şartnameler 

11 
il Ankara ve Haydarpaşa veznelericde sntılmaktadır. 

E:.t, Sebze v. s. 

Ordu Viayetinden 
ille laılıırıııJaki koşum hayvanları için salın 
lsoo kılo arpa 15.10.9'11 tıırihinden itıbareıı 

tye 

alın 1nası liızu ın 

bir ay müddetle 

~lı ı:.ıka.rılmı,tır. 
• lerın ihale günü olan 14. 11.Q11 cumn günü Deneme tarlası 
htıde teşekkül edecek k.omi•yon:ı ınüracutları. 

linci eki mübııy"cı t"dılt cektir. 

Erzrık nevine gore ta iplerine ayrı ayrı ihale l"dilcbilir. 
Taliple~ıo iştırak ettiklni ın~lların tt:klifteki kıymetinin °o 10 unu 

muvaklrnt te·ninnt akçesi olarak ihrıll" tarihine knclar Kayseri Bez fab· 
rıkn~ı Vf'Znl'sine vt>ya lstıırıbul Sümer Renk veya Ankara Yeniş•hir 
İsm-tpaşı caJde.i N '>, I '> t • lvlik ve Dokuma fabrikaları mÜei'\e,esi 
v,.znesıne ycıtırmıj bulunmaları ve Kayseri bez fııbrikaH ınüdürlu!fline 
parayı yatırdığı müessese vasıtasile t,.ıgraflıt bildirilıne!eri li:zı ... .!ı •. 

V("rncek1eri kapalı z rfın üz,.rine Sü·ner B:ınk Knys•ri Be:ı: fabri· 
kası erzak ~k,iltme,,.i ibarcsı yazılacaktır. 

~apalı zarflar l'/.. ı 1.941 çarşamba günü 
ıııuııt>ılerile biı lıkte Kaysni Süıner Bank 
tevdi PJilmiş bulnaııcoldar. 

• saat l O k ldıtr erzak nü-
Bez fabrikası ıııüdurlü~ünc: 

İhale :ie fabrika müdürlüğü serbestir. 

Alınacak hububat miktarları \'e teslim mahalleri aşağ'ıda gÖ•tr:ril-
miştir. 

Cinsi 

(Çalı veya horoz fuıılya 
(Barbunya 

Nazilli bııııma fabrika:;ı (Nohut iri 
(Yeşıl mercimek 
(Ç:tlı veya horoz f«~ulya 
(Nohut iri 

B kırköy bez fabrikası (Bulgur Karaman 
(Y«"şil mercinıek 

(Kuru fasulya çalı veya horoz 
(Nohut iri 

Eriğli bez fabrikası (Mercimek yeı.il 
(Bulgur Karaman 
(Fasulya barbuoya 
(Çalı veya horoz 

Kayseri bez fabrikası (Nalıut iri 
(Mercimek yeşil 
(Bulgur Karaman 

Erzurum A;tk.trl Satınalma Komısvonundan: 

Kilo 
9000 
9000 
4500 
9000 
4000 
4000 
4000 
4000 
4500 
5500 
5500 
5500 
2000 

20800 
10)00 
10500 
10500 

Bir kilosuna 70 kuruş fıyat tahmin edilen 50 ton sığır eti kavur· 
ınıuı pazarlıkla satın alınııcalı:t ır. 

Pazarlığı 7.11.941 cuma günü saat 14.3u da Erzurum Sa. Al. Ko. 
do yapılacak•ır. Muhammen bedeli 3).000 lira, kati teminat 5250 li
radır. Şartııaı.oesi her iÜn Ko. da görülür. İiteklileriıı tem ııat mık
buzlariyle Ko. na müracaatları. 

Harbiyede Yedek Subay Okulu Askeri Sall 1alma 
Komlsycnundan: 

17.10.941 günü ihalesi ilan 20 ton sade ya~ına tal ip cıkmadığın
d11n ayni ıuıktar ~ade yağı tekrar pazarlıkla müıı.ık.ıa~aya kunınu~tu r. 

Evsaf ve husu.i ş:ırtlar komısyooda görıiıebilir. İhalesi 5.1l.941 çar· 
şamba günü s:ıal 16 da yupı.ac.ıkhr. Tııliplerin kat'i teminatlarile 
Harbiy~de Yedek Subay Oırnhıııda askeri Sa. Al. Ko. na müracaat
ları. 

* "'* Kaf>.ılı zarf u~ıılile lo. l l.9H gü11ü ihalesi ilan t-dneo 40 ton 
..ohud.ı talıp çıkmadığından tekrar pazarlıkla munakoı.aya konmuştur. 
Hr:her kilosunun mulıarnmen bedeli 17 kuru~ 50 santimdir. E ısaf ve 

hu~usi şartlar komi<1yondıı görülebilir. ihalesi 5.1 l.94lçar~nmba 
gunü saat ıS d~ yapılacaktır. Taliplerın Harbiyede Yedek .Subay l 

l Okulunda ası.eri Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

1 • • • Ka p•h mf "'" i ile 16. 1U.941 güa ü ih•lesi il in edilen 40 1 oo 
mercımtğe talip çıkmadığından aycıi mıktar mercimek. pazarlıkla mÜn<t· 

1 kasaya konmuştur. Mnhammen bedeli 2) kuruştur. 
~b 1 

ıı;ıllnk iplik VQ Dokuma f abr lkalara r,; Ueasesesi Evjaf ve hususi şartlar komisyonda görülebilir. lhılesi 6.11.9.U 

lazımdır. 

,.. * * Re her kilo!!una 75 kuruş fi at tahmin edilen 2 bio kilo sabu
nun açık eksiltmelerine talıp çıltmıdıtından bir ay zaaftada pazarlıkla 
.. ksıltoı,.si 3.l l.941 paı.arteıi günü saat ıo,:m da Erzincan Sa. Al. 
Ko. cıa yapılacaktır • 

Mu ı mıneo bedeli 1500 lira ve ilk teminatı 112 lira 50 lturu1tur. 
Şıı•!n•1111 .. ai k 1rn isyonda ve evsafı kolordunun bütün raroizonlarm· 

' uu v .. ruu. 

Taliplerin belli ıün ve saatte komisyonda buluomaları li.ıı:ımdır. 

* * * Beher kilosuna 93 kuruş fiyat tahmin edilen 5000 kilo zeytia 
yağının açık eksiltmelerine talip çıkmadı~ından bir ay içiode pazar
lıkla ~1t .. iltmesi 3.1 l.9~1 pazarte>İ günü saat l l de Erzincanda Sa. 
Al. Ko. Ja y:ıpılacaktır. 

T:ıhmin edilen b .. deli 4650 lira ve ilk teminatı 348 lira 75 kuruş-
tur. 

Şutname~i komhyonda, evsafı kolordunun bütün rarnııonlarıııda 

vardır. 

Taliplerin belli gün ve saatte komisyonda bulunmaları lizıaıdır. 

Erzurum Askerl Satmalma Komisyonundan : 

Aşağıda yazılı mevaddın pazulıkla eksilt mr. leri hizalarında yaıtılı 
güıı ve saatlerde Erzurumda askeri Satınalına komisyonunda yapıla· 

calı:tıı. Taliplerin b elli vakitte komisyona g-elmeleri. 
Cin~i Miktarı Tutarı Teminatı 

Zeytinyağ'ı 

K. Fasulye 

kilo lira lira 
7000 7350 1102 

115000 2tH7S 2114 

lbale 
Güo ve 

21.11.41 
24 > 

saat 
11 
11 

Topkapı Maltepe Askeri Llsesind akl Sattnalma 
t<omtsronu .ııian : 

A,ağıda yazılı mevadın pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında yazılı 

ıün ve saatlerde Topkapı M lltepesinde eski Maltepe askeri liıesinde

ki a!lkeri satınalma komisyonu.ıda yapılacaktır. 
Taliplerin belli \•akitte koıniıyooa gelmeleri. 
ihaleden sonra 0 'e 15 teminat alınır. 

Cinsi Miktarı ihale giln ve nıati 
kilo 

Odun 3.900.000 10-11-941 9 
Patates 20.000 5·11-941 9 

> 25.000 5-11-941 9 
Kuru ot 200.000 6-11-941 14 
Odun 4.500.000 10-11-941 9 

> 2.400.000 10-11-941 9 

• '2.225.000 10-11-941 14 
K•uu ot 200.000 6-11-941 9 
Patat~ ... :W.000 5-11·941 9 

20.000 S·ll-941 9 

Odun 3.91)().000 10·11-941 9 

lstanbul Kom utanhOı Sdmalma Komlsronundan 
Pazarlık giioü talibi çıkınayan aşafıda miktarları yazılı üç ka

lem saman 3. 11.941 pazarteai günü hizalarında yazılı saatlerde pa
zarlıkla satın alı~acaklardır. Şartnameleri her güo Ko. da görülebilir. 
lstekliierin tr:klif f'decekleri fiata göre kat'i teminatları ile birlikte 
Fındıklıda Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

Cinsi Miktarı 

Saman 

kilo 
7)000 

100000 
100000 

Panrlık umanı 
Saat dakika 

10 30 da 

11 
1t 

do 
3() da 

(DE.VAMI D0RD0NC0 SA.Yr'ADA) 
~nrsori ÜöZ Fabrikası MUdUriyatinden : pHşemb günü saat lS de yapılacaktır. Taliplerin ieınınatlarile Har-

,Ş~ı'.:::~ koyon eH 3 yaıındon büyük olm•f•P "kek ve tam biy::: ::.::l~9::b:: .. ~~~:~:.:·il:~·:~.ı::· 6: ::· :::.:·,~:,::·'::~: 1 ı"" inhisarlar U. Müdürlüg-ünden : ı 
t~ llıası Ve Kayseri mf"zbah \Slllın damgasını lıavi buluııınaı.ı, kı- nuıdıg-ından t..krıır pazarlıkla münakauya konmııştur. .Samanın beher '"'·--------1811!_ .. _._ _____________ ... 
\ ~e 'ı~ır etinic kari olmaınrısı, semız buluııınası ve kez Kay- kilosunun muhumu.ıen bedeli dört kuruştur. Evııaf ve • huı.usi şaııiaıı J -. 
b th hasınca kczalık bu şeraiti havı olarak liamgalaıımış olması koı.Uisyoa<la giiriilebılir. İhalesi 7. 11.941 cuma güııü saat 10 da yapı-
~ lıtııı l1>vsiki şarttır. ı lacalttır. Taliµleriıı Harbiyede Yedek Subay Okulunda askeri Hlıııal· 
t~~ ~ti bir ayda asgari 4000 ve azfııni 5000 ki o olarak mü- • ıııa k.oınisyonuııda müracaatları. 
~ ılccekt ir. Bu uıiktardaıı 40UU kilosunun alıııma~ı mecburi o-
l kiloya nazaran aradaki farkın alınması ihtiyaridir. Yevwi 

\ koYun eti 100 ve asgari 100 azami 2.)0 kılo olacak ve bir 
tı llacak miktrır ~000 kiloyu tecavüz etmıyeccktir. 

t eti ayda asgari 1500 ve azami :lüUO kılo alınacaktır. Lüzu-
lltJ.~ · 'k • lOJ . "'UO ~~ Yevmi alıııııcak sığır elı mı lan usgaıı ve azaıııı -> 

t ~ t:aktır. Alınacuk et miktarı bır ıün evvelinden müteahhide 
t:tlr 

ır. 

t 
11 tııtı(i ve sair eyyamı resmi yede et vermek müteahhit için 

:,~"' fııbrıkn içinde ilıtiy~ridir •. Yani eyyaıı~ı .. resmi~ede alm
t t ınecmuu nylık a5gaı1 et mıkta ıııdan duşulecektır. 

~ ~kçı~~er, işkembe, dnlnk, baş, ayak ve sair bilcü~le sak.ıttnn 
''~ 2Unluk ihtiyacın müteahhit tarafındrın bez fabrıkası mutfn-

1 buz ınukabıli teslim edilmesi şarttır. Lüzumu halinde ciğer, 
'Yıı.- nıütealılıidJen alınacaktır. Bunlar ayrıca paı.arlığa tabi· 

:~~14 idaresi tarafından talep edilecek asgari ve azami miktar 
d 81~ır etleri müteahhit tarafından vaktinJe teslim cdılım~diği 

1 
2Unlük. ve aylık ıhtiyacı için hariçten mubayaa edilrcek el 

' hhfllr~ı bel ·di y , ni ı n ırlıı daire~:n<le mütra:ıhhitırn alınac:ığı 
ı~ LUJuni] yerine getirmemesinden mütevellit .z.ırar ve ziyanın a,. ~ 
\ Uzere miıteıılıhit tarafından fabrıka vczneı.iııe vereceği bir 
ı ~lıtrin tutarı üz.erir.den yüzde 15 ltminat akçesi üzerinden 

t:ıı 1 Ynpılac .. ktır. 
ı:~ akçesi veya banka mr klubn muk wele müddetinin lıita· 

~.~ hutndme yapıldığı takdırde aynı müll"11hhide iade o!unacak
t ıt,"n et m;ktarı her ay ııonunJa hesap edilecek ve be:Jrli Öde-

~ıı\I 1 
'b i~' e tniidr:let i bir .senelik olacaktır. 
4, lıı. lllüdürliiğü ihaled" serb .. stıir. 
'\t11 O,) l.911 pozorlesi saut 10 Ja Kııyıeri . bez f abrikasıuda ya-

,..* * Knpalı zarf ile 20.10.9-11 günü ihalesi ilan f'dılen 60 ton pi
rince talip çıknıadığındaıı pazarlıkla mıinakasayn konmuştur. Beher 
k.ılosuııun muhammen Iıatı 45 kuruştur. Evsaf ye hususi şartları ko· 
misyonda görüıebılır. İhalesi 7.11.941 cuma günü saat 1-i de ya• 
pılacaktır. Talipleri11 • Haıbıyede Yedelı: Subay Okulunda aakesi Sa. 
At. Ko. na ınliracaatlan. 

Gazıantep AskertSatm Alma Komisyonundan: 
Aşağıda cins ve miktarları yazılı 8 kaler erzak yem ve mahrukat 

Waddclt'ri ayrı ayrı kapalı 7.arfla satın alınacaktır. lsteklilerın ihale 
saatınden bır saat evvel teklif mektuplarını Gilzİantep Sa. Al. Ko. 
na vermeleri. Şartlar ve evsaf Ko. d.ı ıörulür. 

Cinsi Miktarı kilo Tah. Tut. Muva. Tem. 

Kuru ot 
Kabuksuz 
Mercimek 
Nohut 
Pirinç 
Sığıreti 

Sadeyağ 

Sabun 
Odun 

. . 

144.0000 

48.000 
48.\). u 
48.0 )0 
9J.OOO 
18.000 

8.'400 

600.000 

Lira Lira K. 
10.800 810 -

9.600 720 -
8.400 630 -

21.600 1620 -
2,,:ıoo 1890 ·-
27.450 2058 75 
5.2.'.>0 393 75 

16.800 1260 -

İhale günü 

10.11.941 

10.11.941 
10. l 1.941 
11.11.94 ı 

11.11.941 
11. 11.941 
ıı.ıı 941 
12.11.941 

Erzinca " Askeri Satmalma Komisyonundan 

.Saat 

10 

ıs 

17 
ıo 

15 
17 
10 
15 

Belıer kılo!>una '.l2 kur11ş liat tahmin edilen 8 bin kilo buliuruıı 
ııı:ık eksiltınelerine talip çıkmadığ'ıoJan bir ay içinde pazıırlıkla ek~ilt· 
ıııesi 3.1 ı.<'41 pazarleııi giıııü saat 14 d e Erıincan Sa. Al. Ko. da ya-

pılacaktır. J 
Muhammen bedeli 1760 lira ve ilk teminatı 132 liradır. 

1 

l - Niiuıun~lori mucibinı:e iılcarla kııat1viçe 1atıla· 

caktır. 

2 - M11hammen bedeli 24.451.50 liradır. 

3 - Paz·ırlık 18. 11.941 'alı günü aaat 9,30 da Kabataşta Len· 
zım Şubesinde mute,:ltkil Satış Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Nü nuııeler her gün adı geçen Komııyooda görülebilir. 
(9540) 1-4 

T. C. -

t·IRLAT .... 

BANKA51 
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ADMINISTRATION 

MUNAKASA GAZETE i 
3 mols Ptra. 450 
6 • 850 

12 • 1500 
E.tranrer: 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs & 
T616phone ı 49442 

Galata, F.sld Gümrulı: Cad. 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui f (0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

' 

Oblet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Priıı: 

estimatif 
Caution. 
provisoire 

LieH d'adjudication et du 
Cahier des Charges 

t . 
Jours Heuras ı Erzurum Askeri Satmalma Komlsyonund•" ·,_, 

Bir kilosuna 115 kuruş fiyat tahmin edılen 47 ton "' 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 kavurmam pazulıhla satın ahnacakt~. u~ 

Ad• d" t" R b • Pazarlıfı 6.ll.94l perşembe fÜDÜ saat 15 de Erzuruın ~,tıV' 
JU ICB IOnS BU a aıs komisyonunda yapılacaktır. Mabammen bedeli 54050 lira te11110 

Conatructlons-Reperatlon-T rav. Publlcs·Materlel de Constructlon·Cartographle 
1 yeıi 8108 liradır. Şartnamesi her güıı komisyonda ıörüliir· 
\ lsteldilerin teminat makbuzlariyle ko .niJyona muracaatl•r1

• 

Repar. pont Gördes et ı~s tabliers dt- deux aqueducs Publi ,ue 11673 05 875 48 Vilayet Manisa 6-11-41 11 - ' ,, 

1 * • .Hasankale teslimi bir kilo•una 7iJ kuruş fıyat t"h111io eıfıl en bois de 4 m. sur rocte Bo:u-Gördes 
Conatr. hargar a l'u!!iue de gaz a air 
Conalruction abri (aj) 

Publique 
> 

1040 27 
565 47 

39~4 19 

78 02 Municip. l7.nıir 
Vilayet Ankara 
Municip. Dikili 

1 moiı 
14-11-4 t 16 - ton sığar eti kavurması pazarlıkla satın alıııacaittır. ,!*' 

a partir du l6-l0·41 Pazarlığı 7.11.94 l cum güoü eaat ı 1. l~ de Erzuruın ~s~'",tı 
Conıtr. mur de ıouhinement en maçonnerie au Publique 

quai situe a l'eııtree de la ville de Dik.ili 
ll-ll-4l 14 - misyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli loJ\)0 lira terP• 11 

Repar. batisse ecoıe· prim. İnönü > 1751 - 132 - Vilayet Erzurum 4-11·41 11 -
Achevement constr. tcole Metien Jeunes Filles Gre a gre 4998 -

Alc:ıam (aj) 
> l mois a partir du 10-10-41 

Constr. labontoire machine rcole terhnique Pli cach. 11205 16 841 - Dir. Trav. Pub. lst. 20·11·41 J5 -
Constr. four milıt. a Beşiktıış Gre a sıre 455 ~2 68 40 Com. Acb. lntt nd. Milit. Tophane 6·11·41 14 30 

Produita Chlmlquea et Pharmaceutlques-lnstruments Sanltefr:>c-Fournlture p,ur Hopltauıı: 

Cachet:. pr pharmacie: !>000 boites Publique 3500 - 262 50 l·ere Exploit. Ch. Fer. Etlll H. paşa 17-11·41 14 -

Electrlclt6·Gaz-Cheuffage Central (lnatallation et Mat6rlel 

' 

lnstall. eleclrique a la station de pompe des pnil- Publique 2101 68 
lons. a Çankaya 

Pieces df' rrchange pr tracteur de mer Diesel de 
28-50 c. v.: 90 lots 

157 63 Com Aoh. Min. Def. Nat. Ank. 

- - Chef Depôt Aviat lst. 

17-11·41 
15 t 
11 30 13-11·41 

t-i•t.hluJ ~nt - Chaua•ure• - Tlssua • Cuirs 

Habit civil: 165 complets • paletot: 165 p. 
Habiıs: 32 comple•s (ai) le compl 39 -
Habit (jaquette et pantalon golf): 364 complets Publique 1456 -
Sabot milit. 328 paıreı • 2952 -
Bottineı: 10000 paiıeı Gre a ll'e la paire 9 25 
Bottines: 721 paires Pli cach. 7019 75 
Bottes: 30j pıures • 5151 -
Bottine: 3466 paires Gre i gre 31992 -

Ameublament pour Habitatlon et Bureaux-Taplsserie ete. 
Tables pı machine a ecrire etageres, tables de bu- Pli cach. 1858 -

• reau et faut~uils 

lıer.e1:tcıt · ClıerGllTe~t • Dechargemen~ 

Traosports poıtaux en auto entre Bursa • M. K. Pli cach. 
paşa et Halıkesir 

Tranıfoıts poıtaux en auto entre Bursa - Karacabey 
el Bandırma 

Transport postaux tn auto cntre Buraa • Gemlik, 
Orhangazi et Yalova 

Trao•port postaux en auto entre Buna • Yenişehir 
rt lznik 

Traoıporll postaux en auto entre Bursa et Orhaneli 
Diveu transport. 

Combuatible - Carburant • Hullee 
Boiı: 600 t. 
l&oiı: 900 t. 
Boiı de chi:oe: 10 .. 0 t. 

Dl ver• 
Poteau pr tente cônique: 170 p. 
Chaudroo oval en cuivre: 200 p. 
Pelit ıcau en cuivre 2000 p. 

Gre a gre 

Gre i rre 
• 

" 

Gre i ırre 

• 
Carreaux mosalqı.ıcı avec laiton: 15000 p. id pr Publiquo 

plinthe: 3000 p. 

18 60 -

892 50 
16000 -
22000 -

1320 -

Tcıiere: 96CJO p. moyeu: 7420 p. (Cah. eh. 228 P.) 
Verre a uu en cuivre: lOOCO p .. 

Gre a rre 45530 -
> la p. O 38 

Gorde pr halle: 40000 p. chıcune de 600 gr. 

Aısiette t.ll cuivre: ll.000 p. 

• 38000 -

T ôle en plaque pr f abrication 20000 tuyaux pr p<>
ele et 800 coodes 

> 

• 

Pieces de recbange pr Eervice d'autobus et tramı: 3 lot Publique 
Repar. compteur d'eau 300-700 p. • 

Pr o v 1 • 1 o n • 
Huile de coton: 30 t. Pli cach. 

Cbonx: 90 t. Gre i rre 
Poirreaux: 90 t. , 
Choux: 32 t. • 
Poirrt>aux: 32 t. • 
Huile d'olives: 7 t. • 
Harieota ıccı: 115 t. 

Adjudicaticns a la Surenchere ----
Grainea de lin: 10 t. 
Feves noi res: 10 t: 
Decombreı maison 
Decombres four 
Ü combru bitisse 

• boutique 

Publique 

Cre i 2re 
> 

3100 -
700 -

24000 -

6300 -
5670 -

2400 -
2176 -
7350 -

28175 -

1~00 -
1300 -
840 -
850 -

.325 -
65 -

Oir. Stlrete Ankara 
Municip. Adana 
Com. Ach. lnslitut Village Arifiye 

10-11-41 
7-11-41 

14·11-41 

15 _I 
93 -

109 20 
221 44 

11750 -
527 24 
386 33 

4800 -

14-11-41 
Com. Ach. Milit. Erzurum 5-11-41 
C.A. Command. Gen. Surv. Oouan. lst. 18-11-41 

15 -
14 -
14 -
10 -
15 -
16 -
16 -

• 18-11-41 
Com. Aclı. Milit. Erırnrum 7-11-41 

139 3? Mioistere lnterirur, Bureau Techniqul" 12-11·41 
de Restauration de Municipalites 

16 -

405 - Dir. P. T. T. Bursa 

315 - • 
225 • 

151 50 • 

225 - > 

2724 - Com. Ach. Milit. Erzurum 

Com. Aclı. Milit. Lüleburgaz 
> 

Com. Acb. Milit. Bolıyır 

Com. Ach. Milit. Çaoak. 
Com. Ach. Milit. Erzurum 

> 

11·11·41 16 -

11-11-41 16 -

11-ll-41 16 -

11-11-41 
4-11-41 

12-11-41 
12-11-41 
S-11-41 

16 

16 
9 30 

16 -
11 -
16 -

10- 11·41 14 -
4·11-41 16 -
4·11·41 14 30 

134 -
2400 -
3300 -

99 - 9 ~me Exploit. Cb. Fer Etat Sirk:eci 17-11·41 11 -

6829 - C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 
~8~ - Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

2850 -

• 
• 

232 50 Municipalite İzmir 
52 50 > 

1800 - Ad. G·a. Ch. Fer Et.ıt Ank. Bur. 
E.xp. Haydarpaja 

945 - Com. Ach. Command. Mil. lıt. Fındıklı 
850 50 > 

360 - • 
326 40 > 

1102 - Com. Ach. Milit. Erzurum 

2114 -

Dir. Ecole Agricole lıt. 
• 

63 - Com. Perın. Muoicip. lstanbul 
63 75 
:l4 38 • 
.. 88 • 

12-11-41 
6·11-41 
7-11·41 
6-11-41 
5·11·41 

14 -
15 -
14 30 
15 15 
14 30 

14-11·41 16 -
14· ll-41 ·16 

12-11-41 

7·11-41 
7·11·41 
7-11·41 
7·11-41 

21-11·41 
24-11·41 

8-11·41 
8-11-41 

17-11-41 
17·11-{1 
4-l ı--t ı 
4·11-41 

ıs 

10 -
10 30 
ı1 

11 30 
11 -
11 -

11 -
11 -
14 -
14 -
14 -
14 -

yeii 2415 liradır. 

Şartnamesini her gün komiıyonda görülür. İstl'lklılorio 
makbuzlariyle le.o. na müracaatları. 

. k•' * • * Bir kilosuna 115 kurui fiyat tahmin 50 ton koyun eti " 
illl" pazarlıkla saha alınacaktır. Pazarlıtı 6.l •.941 perşembe 1 .~ 

ıünü saat 11.15 le Erzurum satıualıua komisyonunda yapı!aC 
Muhammen bedeli 57500 lira k:ati teminat 8605 lıı••11''b11~ 

mesi her 2ün k.~mısyuııda ~örülür. isteklilerin teminatı 111ık 
Ko. na müracaatları. 

Van Askeri Satın Alma Komieronund•11 ~,,. 
Hakkirı merkezi için beher kiloıuna 40 kurus tahmin il' 

bin ltilo pirinç kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Mub•ııs.,,,f 
deli 7200 lira olup ilk teminatı 540 liradır. Evsaf ve ıartıı~ • 
Al. Ko. da her gün 2örülebilir. ihalesi 3.11.941 pazarte~i oıı fi 
16 da Van'da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. istekliler bellı 1, tf 
atlan bir saat Öııce teklif mektupluını koınisyons veroıeler• 
zar buluumaları lazımdır. 

.... 
Mara' Askeri Satınalm• Komlsronund• ~ 

Kapalı zarfla 110 ton kuru fasulye ~lınacaktır. Muhaıııııt' 
17.800 lira ve muvakkat teminat 1403 liradır. 

1
, 

ihalesi 13.11. 941 perşembe günü saat 16 dır. İstekliltf 
mektuplarını ihale saatinden bır saat evvel Ko. na verınele~~ 
me vo evsaf lıer zaman Ankara, lstanbul Lv. A. Sa. Al· !'" 
rörülebilir. 

M 0 ZA Y E D EL E ıı 
,.: 

1 dan bul Ziraat Mektebi MUdUrıuıund• 
Açık tksiltmeye konan 20 ton ve 1800 lira muballl111'~,ı/. 

razmol ve 10 ton !200 lira muhammen bedeli küspe be"'~ 
bumu susam kokez) ve 10 ton 131)0 lira muhanımeo. el 
baklaya istekli çıkmadı~ından şartn:ıwesl mucib•~ ol, 
8. 11. 94! Cumartesi günü Hat 11 e temdit edilmif tif·~ 
kalıda mektepteki Komiıyonda yapılacaktır. isteklilerlıı 
de yiizd~ 7,5 ~emiuat .,aralaraile birlikte müra'1aatlart· 

Tahmin 
bedeli 
L. K. 

840 00 

850 00 

lstanbul Belediye •inden : 
İlk 

teminatı 

L. K. 
63 00 

63 75 

~ 
Fal ihte K ırkçf'şme mahalleıinİll t'~~-' 
kağanda 27, 29, 33 No. lu tv tll •

11 
Fatihte Kasapdemirhun mahalle•İ111 I' 

caddesinde 22, 24, 'l4/ l, 24/ 1 N°· 
kazının satışı. .,ıı 

Tahmin bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda >'~ı-1 
ça eııkaz satılmak ıizero ayrı ayrı açılc arhrmıya ltonuldl f7il'' 

meleri zabıt ve muamelat Müdürlüğü kaleminde jöril
10f' 

17.11.941 pazartesi rünü saat Hele Daimi Encüınend• aııO 
Taliplerin ilk teminat makouz veya ınek.tuplarıle ihale i 
saatte Daimi Encümünde bulunmaları. 

- ,ı 
lzmlr GUmrUk Muhafaza Alayı Sat•"' 

Komlsronunden: 
Görülen lüzum üzerine bir binek hayvanı aleoi p•••' 

çaktır. ıO I 
Talip olanların 7 iltincit,.şrin 9·U cuma rUnü ıa•t -İ 

. oıı" portta 2ümrülc salonu önünde toplanacalc olan ltoıoııY 

caat etmeleri ilin olunur. 
* • • 

lskarta kanaviçe satılacııkhr. Bak: lnhisarlar 'U. 

c)f 
lmtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: lSMAIJ.. / 

t•t' 
Ra11ldıtı ••rı ,.llD••k••• ll•tN•••·· 


