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tTı----------r:t.- GAZE 1 
İ K RAMİYE VERİLİR 1 

NAZiF ÖZARCA -------.1 umum T ü c c rların ve Müteahhitlerin rn s ı ek t ,~ganıdır 
F3&WRa EL .. 

EKONOMiK HABERLER MUNAKASALAR yaplıtına dair idartıleıinden alruıt oldutu veıikalara iıtioaden lıtaa· 
bul Vilayetine müracaatla ekıiitme tarihinden tatil ıüaleri bariç 3 
ııiio evvel alınaııt eltliycl ve 941 yıhoa ait Ticaret Odaaı veılltaları 
ibraz etuıderi muk.tazidir. 

Milli Ticaret Birliği 

tekrar toplandı 
Kara borsa oyununa mani ol· 

mak üzere teşkil edilmekle o
lan Milli ihracat birliği ı· 

kin•i toplantuını lstaııbul tıcaret 
o::tuında yapmıştır. 

Yapılan içtimııa şehrimizin 

bütün firmaları iştirak etmiş 

b1.4iunwakta idi. Gt-ce geç saat· 
lere kadar devam eden içtima 
sonunda tüccarlcrımı:ı ihraç mad· 

deleriıuiz.in fiyatını suni şekilde 
yükaelten tüccarların bir takım 
kara borsa oyunlarına meydan 
vermiyeceklerini ve daima dü· 
rüıt bir şekilde çalışacakiarıaa 

yemin ederek faaliyete geçmek 
için la:z.ıın gelen tedbırlerin bir 

an evvel alınmasını kaTarlaştır

mıılardır. 
içtima sonunda ihzari mabiyet· 

te bir komite teşkiline karar 
vcrilmit ve ı0.12.~41 çarşamba 
iÜoÜ fevkaıi e bir toplantı ya· 
pılmak üzere dağılmıştır. 
Oğrendiğimize iÖJe bir şirket 

halinde çalışacak olau bu tüccar

lar şirketin ıermayesini l mil
yon lira olarak teııbit etmişler

dir. 
Sermaye sonradan daha 

da artbrıiacaktır. Toplantıya 
iştirak eden firmalar şirke
tiu müessis azaları olarak kabul 
edilmişlerdir. 

İhzari komite pazartesiden iti
baren faaliyete ıeçecek ve çar· 
şambaya kadar bütün hazırlıkla
rı ikmal ederek heyeti umumi· 

ye toplantı11nan faal bir şekilde 
çalışmasını teınin edecektir. 

Ekmek fabrikası tesis et-

mek isteyenlerin müracaat
ları 

Şı bir.le mederu ekmek fabri

kaıı kurmak i!teyen üç şirket 
lktııad Müdürlüiüne müracaat 
ederek ruhsat talebfode buluıı · 
muşlardır. 

lkttsad Müdürlüğü yapılan mü
racaatları tetkik etmiş ve şim· 
diye kadar muhtelif memleket· 
lerde f enui etüdler yaptıran bir 

şirketin teklifleri üzerinde dur· 

muştur. 

Şirketin ııösierdiği vesikalara 
göre ekmek f abrikau oldukça 
ucuza mal edilebileceği ıibi şeh· 
rin bütün ekmek ihtiyacını da 

karşılayacak kabili yel te olacak· 

tır. 

Fabrika için icap eden malze· 
menin temin edilip edilem.yece· 
ti busuıunda alakadarlar tetki· 
k ler başlanuşlardu·. V aı.iyet ta
karrür ettikt&o ao;:ıra bir r.apor· 
la Vali ve Belediye Reisine bil

dirilecektir. 

Odun ve kömür getirtilecek 
Fiyat Mürakabe Komisyonu, 

dünkiı toplııntııında kömür ve o
duu bolielerinde yığılmıj olan 

mallaııo şehre getirilmesi için 
deni:c. vasıtalaraııa benzin ve ma

zot verilmeıini kararlaıtırmııtır. 

Un stokları Vilayete 

bildiriliyor 

İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Ma!ıems-Harita 

D. Bakır Birinci Milfetti,li§lnden ; Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Askori Satınalma Ko'ftl•ronundan 

Evlere ve lokantalara ve
rilen un mlktar1 tesbit 

olunuyor 

Buğday unundan mamul ek
mek, francala, makarna, şehriye, 
bisküvi ve pekııimettrn gayri 
maddelerin islıhıal ve istihlaki 
:sureti kııt'ıyede mcnedılmi,tir. 

Bu uı'iinasebeUe ellerinde tatlı 

pasta, yufkrı börek vesaire hulu· 
nanların ancak 'l.9 lıdnciteşrin 
cumartesi gunü ak~amına kadar 
tatmalarına nıüsaade edılmişlir. 

30 lıc:ıuci•eşrin pazar günü elle

t inde paı.ta, tatlı vesaire bulu

nanlar ofise teslim edece"lerdir. 

Mukavelesi bozulao müleahhid adına Malabadı -Pisyar-Ziyaret 
yolu ve Sason bölgdsindeki lsla Ahu ve Karakollar inşaatının tamam· 
!anması tutarı olan :l41.829,7~ Jtro 1 ık işın 26. l ı.OH tarı hinde yapıla· 
cağı ilacı edilen eksiltmesine hlıb çıkruadığındao on gün uzatı!arak 
6.12.9 H cu.ııartesı günü saıü onda O. Ha kır Hırinci Umumi Mu(et· 

tişlık bina.uıda yapılacağt İlan olunur. 

Hadımköyü hastaneıindr. keşilnaınesioe g-Öre bir kısım inşaat pa• 
zarlıkla eksiltmeye konmuştur. Fenni ve husu•i şutları komi 11yonda 
göruıebıtir, lnalc\İ 4.12.Y4l perş~mbe güııü saat 11 de yapılacaltttr. 
Kcşifnamesine göre muhamıneo bedeli ı:>90 lira 16 kuruştur. Talip· 

, lcrin Harbiyede Yedı:~ Subay Oırnlundaki satınalma komisyonuna te· 
minatlarile ınüracaa tları. 

ilun<lııo başka sokakta veya 

her lı.ıngi bır yerde pasta ve mü
n;asilı nı yıye11ler görüldü~ü tak· 
uırde bunlar dahı teczıye edile
cektir. Dığer taraftan imali me· 
nedilcn işler ıçin evvelce aldık· 
lan halde halen ellerinde un bu~ 

lunaıılar 20 gün zıofındıı ofise 

gelireccklt:r ve peşin paralarını 
alaeaklar<1ır. 

Ofis tarafından unları geriye 
ahnıuayuıılar da evvelce aldııdarı 
bu unlan ımnli mcnedıimeyeo iş· 

lerde kullaııaoılecekıer ve ya bu 

yl!rlcre sıatabilc.!eklerdır. Ayr.ı 
zamanda bisküvi, uıaltarna fabri
kaları a:.ı mevcut unlarını birer 

be,Yaıınaın~ ile bııgün aaat 17 ye 
kadar bildırmi4 oıacakl..ırdır. Bun· 
iara tekıar un verilmt!ll kararlaş· 

tınlmışhr. 

Yeni vazıyelı tetkik etmek 
maksadile dün ubah, İktisat Mü
dürlüğünde Vali muavini Ahmet 
Kınıtın rıyasetı ııllında bir tup· 
laoh yapılmıştıı. 8u meyllnOa 

evlere, lokantalara ve bıutfaklara 

verilec~k unuo mikt:m da rörii· 
iİ.ilmü~• 11r. 

Mersin ve Tarsus çiftçilerine 

100 ton buğday verilecek 

Ankıuadan bildiriliyor: 

Ahnnn ınah1oıata göre, Mer· 

sin merkezile Tarsus l.:ezasının 
muhtaç çiftçilerine hüktımeıimizce 
100 ton buğday tahsis edilmiştir. 
Bu buğdayların bir kısmı para· 
sız, bir kısmı da a•gari fıatla 

dağıtılacaktır. Zirn:ıl Bankası, bu 

güıılerde buğjay tevziine başh

yacaktır. 

Fabrikacıların Toplantısı 

Şehıımizdeki yünlü, ipek.li ve 
pamuklu dokuma fabrikatörleriyle 

tezgibçıları 1 icarel Odasında 
bir toplantı yapmışlardır. ı op
lantıda Sanayi Tetkik Heyeti rei· 

si Şevket Süreyya ve üyelerden 

Hıkmet Horozoğlu bulunmuılar· 

dır. Evvelce fabrikatörlere dağı· 

tılmış olan cetveller toplanmış 

ve Şl'hrimizde bu gibi ~anayiin 
ııelişınesini aı thrmak için dü~ü· 

nülmöş ı~ler iberinde ıörüıDJeler 

yapılmııtır. 

Haydarpaşa Lisesi Satanalma Komisronundan: 
M. 1\1. V. Hava Satın alma Komi•ronunda" : 

Hay(ıarpaş.s Lisesinde yaptırıiacıııt olan 2992 lirn 92 ku~uş keşif 
bedelli ta 11irat :l7 .1 l.94 l perşeıobe günı.i saat l ::ı. l 5 te ihalesi yapıl· 
aınk üzere açık eksiltmeye koııulmıııjtu. 

Mezkur gun ve s:ıalte t11lıp zuhur etmedığinden eksiltme 8.12.9H 
pazartesi gunü saat l:>.15 te ıha le edilmek üzere 1 O gün uzRlılroıştır. 

Kay:ıeride 7d,811 lıra 28 kuruşluk in~aat işi kapalı zarfla ekıilt· 

l meye konınu~ttır. ihalesi ll.i.l.!:ı'41 ç•rşamba güoii ıaat 16 da Anka· 
rad~ M. M. V. Hava ı .. tınalwıı koınıı;yonuoda yapılacaktır. 

\ ilk teminatı 5 • 9l) lira J'l kuruştur. Keşıf evrakı 395 kllroşa ko

l mİiyo:ıdau alınır. f alıpıerin lc.anuni \'esiit.tlarale teklıf mektuplarını 
Mukavele eksiıtme, bayıııdırhk işlerı ganel, hususi ve fenni ş.ut

uameleri proje, ke:lif hulikısile buna ınüteferrı diğ-er avrak ıoekt~bde 
gorulebı lir. 

Muvakkat teminat 225 liradır. 

lsteklılerin eo az bir taahhüdde 2000 lırahk bu işe benzer iş y.ıp
tığına dair ıJarelerinde.ı aiınış oid1Jğu vesikalara iı.tina<len lstenbul 

Vılayetine muracaatle eksiltme tarıhınden taııl günleri hariç .S gün 
evvel alımnış ebliyet ve CJ41 yılına aıd ficnret Odası v:ısikalarile 

Beyuiclu islıklil caddesi ı(arlınııa mag-azası karşısınaa L.iı .. ler alım 
satım koıoiıyonu bınasrnda ıoplııııa.;:dlt komisyona müracaat etmeleri. 

Niğde Defterdarh§mden : 

Bede!i keşfi 1804 lira 76 kuruş olan Niğde ceza evi tamirah .ı· 
çık eksiltmeye konulmuştur. hale 9 12.941 salı günü saat 14 de Niğ
de defterdarlığında yapılacaktır. Şartname ve keşıfrıamesi defterdar· 
lıkta talıplere açık bulundurulmaktadır. Talip olaıılarıo 0 o 1,"> teminat 
ııkçası olan 13:> lira ::>6 ı:uruşu vezneye yatırmaları ve muayyen gün 

ve saatte komiııyondıı haur bulunmaları ilan oluaur. 

lzmir Belediye•inden 

Kar~ıyaka 1690 sayılı sokakta kana!izıı.syon yaphrılm<\SJ ren işleri 
müdürlüğüıı<lP.ki keşıf ve şartnamc~i veçhile açalc eksıltmeye konul

nıuşıuı. Keşif bedelı 8lJ lira SO kuruş muvakkı\l temiuatı 61 lira 05 
kuruştur. T illi plerın temınatı İş baolcauoa ya.tırarak makbuzlııriyle i
hale tarihi olıın 10.12.941 Çarşanba günü saat 16 da Encümene mü

racaatla11. 

lalanbul Oef&erdarhğından: 
l tanbul Tapu Müdü,lüğü bi.ıasında yap.ııılacak 2633 lira ol. kı.ı· 

ruş keşıfJi taıııir işi; 1). ll.941 pazartesi günii saat 15 de Defterdar· 

hkta toplanacak olan komiayonda açık eksiltme ilo ihale odılecelctir. 

Muukkat teminat 202 liradır. Keşif, 4artoaaıe vesair münakaaa ev
rakı Mi1li F..mlik 4 cü kalemiade görülebilir. 

lsteklilerin en az bir taahhütte 20 bin liralık bu işe benzer iş 

Tütün piyasası gelecek 
ayın ortalarına dqğru 

açilacaktır 
Ankarudan bildiriliyor: 

Tutiin piyasaunın öııiımüzdeki 
ayın ortalarına doğru aı.;ılacağı 

anlaşmyor, lohisarlıu ve Ticaret 
Vekaleti tarafından yapılmakta 

olan tetkiklerden ııoora piyasanın 
açılacağı gün müştereken tayin 

ve ilau olunacakıır. Bu sene tü· 
tün mahsulü umumiyetle 
Rekolte tahıniııi olarak 

iyidir. 

54-56 
milyon kılo arasındadır. Geçeo 

sene bu mıktar 70 btn tondu. 
Mıktar i'~çeıı yıldan 14-15 bin ton 
az olmakla beraber, bu senenin 
tütünleri kalıte ıtibariie mü Kem-
meluır. 

-
f kanlışını üzerine alacak olan Ti

caret Ofisi zahire tacir ve 

aracıları ile görüşmelere başla

mıştır. Ofıııin memleket içinden 

çok miktarda sade yağ !oplattığı 
ve aynca zeyliııyağ'ı da satın a· 
lacağı ıöylenmekledir. 

iptal edilen kredi 
Anltaradan bildiriliyor : 
Fındık piyas311na müdahale i

çin Ticaret Vekaleti emrine tah
sis olunan 2 milyon liralık kredi 
iptal edildi. 

İnhisarlar incir ithal etmiyor 
lhraç olunacak yaprak tütünle· 

rin 4U47 sayılı kanunun :i6 acı 
maddeıııııiıı şümuiline girip gırme· 

dıği hususunun tefain bır tezkere 
ilıt Meclı~teıı isteııdi. 

Evvelce ya:ıdığıam: lnhi· 
urlar idareıinin idhal ettiği bazı 

maddeler arauoda içki imali için 

Suriyeden 150 ton da incir idhal 
etmekte olduğu yazılmıştır. 

Al manyaya İhracat 
Almanya ya yapılacak zahire çı· 

Bu haberin yanlıı oldufu ve i
dıırenın bülilıı incir ihtiyacını yer· 
li mahsul ıtoklarilı kartıladıa"ı an· 

latalmııtır. 

ıhale saatınden bır saat evvel komı&yoaa vermeleri. 

latanbul Beledlre•lnden 
Vılaycte bağlı Ôınerlı dıııpaaseri binasmıa tamiri açık ekıiltmeye 

kooulwuştur. Kı:şıf bedciı 103.> lirıı ve iık temınatı 71 lira 63 lturuı
tur. Keşıf ve şaıtoıunc Zabıt ve Muamelat Miidürlüiü kaleminde ıö
nilebılır. ihale 1:>.ll.9 H pazart.,:ıı a-ünü saat 14 de Daimi Encimen• 
de yapılıacaktır. Talipieıın ılk teminat malı.buz veya m~k.tupları ihale 
tarıbınden iıç !{Ün evvel Vıliyet Ndfıa Müdürıüfüne müracaatla ala· 
cakları fenni elılıyct ve 941 yılına aıı Ticaret Oduı veıikalarile iha· 

ie guoiı muayyen i&alte Oaımi J::ncıimeode bulunmalara. 

Devlet Kunservatuarı MUdUrliljUnden 
Okulumuz bioamıda tamırat yaptuıiacaktır. 
Keııfuame ve ıartuame Konıcrvatuar müdurliitüadedir, 
Eıtsıltme 11. 12.941 perşembe ıünu saat 15 te Ankara 

Muha~cbecilıği bııırısında müteşekkil k.omiıyon hucuru ile 

tır. 

MulıammeD bedel 959 lira 35 kuru,tur. 

Mektepler 
yapılacak· 

'ı'aliplerın teınınat akçderini tksiitme başlamadan en aa bir saat 
evvel muhasebe vezoesine yatırmalan ve ehliyet veıikalarıın komis· 
yo a ibraz etmelerı lazımdır. 

M•nlsa Naf,a MUdUrlUIUnden: 
Aklıiur·Kuka~aç yolu 4+185 ltilumetresinde 6+000 metre açıltlıfın· 

da ah,ap Medar köprüsü ioı,aahna aid ilin projesi 

İholcsi lY. l:l.9-t 1 tarıhınde yaµılma:t üzere eksiltmeye kouulae Ma• 
niııa Vıiayr.ti Akbıs:ır - Kırkağaç yolnnun 4+180 inci lciloaı.,tre•it1de 
yapılııcait 6 r600 lık ah~ab Medar köpriuu inşaatı meckQr rün ekıilt· 
meye konulmuştur. 

Bu işin ıouhammcıı bedeli 10.390 lira 51 k.11ruıtur. 

Bu iıe aıd şarlnaIDo ve evrftk ıunlardır : 
A- Eiuiltm~ şartnamesi 

B-Mukavcie projeai 

C-Bayandırlık işleri genel ıartnamesi 
F.-Şose ve köpruler şartnamesi 

F-Silsilei fiat cetveli 
G-Metraj 
J-Hulasai keşıf 

K-lstiycnln bu işe aid yukarıda yazılı evrak ve projeleri Nafıa 
kaleminde göıebilırler. 

E.ksiltmt, 19.12.9H tarihli çarşamba gilail saat 16 da Maniıa Htl
kilmet Kona~ı binasıuda Naha dairesinde kapalı sarf usuli •e yapıla
caktır. 

Eksiltmeye iİrecekler, 779 lira 29 kuruı munkltat teminat yerme• 
lidir. 

Aşafıdak.i vesikaları haiz olup göstf'rmesi liıımdır: 
A-lhale eıı u tatil günleri harıç üç giin evvel ManiH Viliyeti• 

n• müracaat ederek işe girebilmek için alınmış ehliyet veıilıtuı. 

t:J-Ticaret ve Sanayi Odan "icil nıikau bir defada Devlete aid 

6000 lirahk köprü imı.litı '1naiyeyi muvaffalc.iyetle ikmal etmiı oldu-
ğuna dair vesika. -

Teklifler yukarıda yazılı !laattea bir ıaat evvtline kadar Manisa 

Viliyet Kanaj'ında Nafıa dairesinde Komi.1700 Reiılifine makbıııt 
mukabilinde teslim edilecektir. 

Posta ile gönderilecek mek.tuplarıu yukarıda yazılı 

gelmiş olması, arttırma ve eksiltme ve ihale k.anununa 
mühür mumile kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

saate 

un•un 

ilaçtır, Klinik ve ispençiyari aıat, Hastahane Lvz. 

kadar 

olarak 

M. M. Yeklletl H•va Sabnalma Koml•ronundan: 

Cerrahi ilat ve ıihbt m•lseme pazarlıkla .. ııa ehnıoıktır. Tq. 



Sa7fa 2 MUNAKASA GAZETESi 

Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cloıl Şekli Mubam. bed. Teminat Müracaat yeri 

A) MUnakasalar 

ln,aat, Tamirat, Nafıa t,ıerl, Malzeme, Harita 

Zühreviye hast. ikmali inş. 
Do~um evi binasında ıılıbi tesisah 
lo6nö ilk okulu binası su tesisatı 

paz. 

• 
> 

Ni2de ceu evi tamiri aç. eks. 
Çine P.T.T. Mrk. binan tadil > 

lliçlar, t\llnik ve ispençiyari alAt Hastahane Lvz. 

Muhtelif iliç 

1764 -
2182 88 
1754 -
1804 76 
3698 97 

2123 

Etektrlk Hovagazı-KalorUer (Teal ab vo Malz&:nesl) 
Lüks lambaaı 300 mumluk: 15 ad. 
Manyetolu masa telefonu: 12 ad. 
Manyetolu portatif telefon 30 ad. 

paz. 
aç. elcs. 

Mensucat, lbise, Kundura Çam&'"' • · s . 

504 -
2550 -

• 

Çamaşırlık bez: 600000 m. {şart 893 kr.) paz. o 29 75 
Gömlek: lOO ad. > . 

Mobllre, bUro ve ev e,ya&ı, Mu,ambaHahv.s. 
Salon Koltukları 
Kütüphane mefnıatı 
Portatif masa: 6 ad ·portatif sandalye: 8 ad. 

portatif dosya saodı2ı ; ad. 
Sıra: 60 ad. 

Kereste, Tahta ve aalr• 
Tomruk iır.ali 

aç. eks. 

par:. 

aç. eks. 

paz. 

Mahrukat, Benzin, Mekine rağlan Y . s. 

Kuru gürg-en ollanu 
) > 

Kuru me~e odunu: 80 t.·meşe lc.önaürl: 1.5 t. 
Mahrukat 

MUteferrlk 
Parke taşı: 50000 ad. 

pa:z:. 
> 

aç. eks. 
paı:. 

aç. ekı. 

45780 -
22777 -

beh. 11 

22419 35 

2500 -
2500 -
560 - · 

Erır:ıırum villyeti 

• 

l3S 36 Ni~de Def terdarhQ'ı 
277 42 Aydıa P.T.T. Mttd. 

159 22 Ank. Valilıği 

Balıkesir Aıık. SAK 
37 80 D. D. Yolları Haydarpaşa 

191 25 • 

M. M. Vekaleti Huva SAK 
Balıkesir Ask. SAK 

C. H. P. Genel Sekreterli~i 

Balıkesir Ask. SAK 

49 - Hatay Vilayeti 

3362 92 M. M. Vekaleti SAK 

Hadımköy Y assıiv!ran Ask. SAK 
> 

4'l - Bolu Orman Mektebi Müd. 
Niğde Vilayeti 

375 Sıvas Belediyesi 

Günü Saatı 

12-11-41 itib. 1 ay 
12·11·41 itib. 1 ay 
12·1 i-41 itib. 1 ay 

9-12-41 14 -
5-12-41 16 -

ıs-ıı-41 

1-12-41 
15-12-41 
15-12-41 

3·12-41 
1-12-4\ 

15 -

15 -
10 45 
11 -

11 
ıs 

ıs-12.41 ıs 

lS-12·41 15 
2-1.cı-41 1 s 

5-12-41 10 

1·12-41 10 -

1-12-41 
2-12-41 

10-12·41 15 
1 ay zarfın da 

Don Y•2' (kapsız) 2 t. 
beh. O 10 

2000 - O. D. Yolları 10 cu İ,letme Erzurum 
3·12·41 
3-12-41 

14 
ıs 

l:r~a~, Zahire, Et, Sebze, tt.s . 

Süt: 7.S t. 
Y o2'urt: S t. 
Koyuo eli: 6 t. 
Sadeyağı: 100!..0 liralık 
Saman: 1000 t. 
Bakla: 200 t. 

aç. eks. 

• 

paz. 
J 

> 

Beyu peyoir: 2 t.-zeytin tanesi: 5 t.·sadeyaf 1 t. • 
Muhtelıf kum yl'miş ve t rz:ak: 27 kalem aç. eks. 

Sebze, yumurta, yofurt, tereyatı ve kaymak " 
Erzak {tt.md.) par:. 
Ekn:elt 6 aylık 

Ekmek piıırttırilmesi: 310 t. paz. 

1200 -
900 -

2340 -
k. 1 70 

90 - Ardahan Ask. SAK 
67 50 > 

175 50 
1500 

• 
Balıkesir Ask. SAK 

k. o 15 50 2325 
Bakırköy Ask. SAK 
Gelibolu Ask, SAK 

4563 50 
4390 25 

6200 -

Yalova Ask. SAK 
3-t2 26 Bolu Orman Mektebi Müd. 
3ı9 27 • 

NiA"de Viliyoti 
Bolu Ctza Evi Müd. 

465 - Kırıkkale Ask. Fabrikalar Grup 
Müd. SAK 

~-12-41 14 
5-12·41 15 
6-12-41 l'l 
2·1'l-41 H 30

1

1 
5-12·41 14 -
7-12-41 15 -
1-12-41 14 -

6-12·41 11 -' 
s-12-41 ıs - t 

l . . . d 1 ay ıçerısın e 
2·12·'!1 14 -1 
2-lı-41 15 1 

1 

l 

JO lltfnelt91rln t9'41 

,k· 
lıteklilerin ticaret odasının yeni yıl vesika ı ve ilk teminat ~10. 

buzu ile birlikte belli gün ve ıaatte sözü geçen ekslltıne koınıt ,~ 
nunda bulunmaları ve şarlnameyı görmek ve ılk temioah yatır~,. 
istiyenlerin de Vefada yüksek ö~retmea okulu idııreıiııe baş "ur 
lan. 

M. M. v. Satınalma Komisyonundan 
il' 

Beher metresine 29 kuruş 75 santim fiyat ıahınin edilen 3~.ıt· 
600.000 metre çamaşırlık bez pazarlıkla elcsiltmeye konmuştur. 1 

11
, 

si 3.12.941 çarşamba günü ıaat 11 de Ankarada M M. V. ,atııı•oıb 
komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi 8ı1J kuruşa ko on 
yondan alınır. Taliplerin tek\i( edecekleri miktar üzerinden k•0 

ka!i temioatlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 

·- : =-=~= ....... 
Mobilya, Büro ve ev eşyası. Muşam!Ja, Halıv. s. 

c. H. P. Genel SekreterllAind en: ~ol· 
Erzurum Kars ve lsparla Halkevleri için t"m,il salonl nnnın çı~ 

tukları ayrı ve kütüphanelerin mefruıah da ayrı olmak üzere ' 

eksiltmeye konmuştur. e 
Açık eksiltme ve ihale Aokara'da Cümburiyet Halk Partisi (jtO 

ı•r 
Merkezindeki komi$yon huzurunda 15.12.941 tarihine rastlıyan P1 

tesi gü"ü saat 1) te yapılacaktır. 

Tahmin edilen bedeller : 
Salon koltukları : 4)78!) Lira 
Kütüphaneler mefruşatı : 22777 liradır. •d• 
Bu işler için hazırlanan proielerle şartname ve saire Ank•~ ıi· 

C· H. P. Genel Sekretnliği muha!lebesioe ve C. H. P. l!lt nbul 
1 

,. 

yet İdare Heyeti Reisliğine müramaatla 10 ar lira mulcabiliııde alıfl 
bilir. 

Bahkesir Askeri Sabn Alma Komiay<1nundan: 
0
• 

Mevcut nüınunesine göre 6 adet portatif masa 8 adet portatif s• 
dalye 5 adet portatif dosya sandı~ı pa:z:arlılda yaptırılac.ıkhr. tııı' 

Eksiltmesi 2.12.941 salı günü saat 15 te Bahkesir As. Satın • 
komisy.>nunda yapılacaktır. 

Taliplerin ihale saatinden komisyonumuza müracaat etmeleri. 

~ 
~~~~2;c:a-.._..•;:c::a=':!!!;Si '. ~ iW il!! & i2225-

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhana Lvz. 
~----~~~~~--~~~~--~~~~~ 

Orman Umum MUdUrlUOU Devlet Orman 
lşt etm a Revir A ınirll§lnden: (JlfJ 

Ormao dnvaları için şa~lnamcsıne göre muhtelif şekilde t.850· ~ 
aded fişin b,ml•nan puıuhkla açık eksiltmeye konulmu,tur. d•' 

Bunların lcıiğıdları idareıoiz M:lliye Vekaleti kırtasiye aobarırı 

müleahh dine teslim edilecektir. 
9

41 
Tab ve işçilık muhammen bedeli 975 liradır. E.ksiltınl" 8.12· 

111 
tarihine musadif pazıırteıi günü sut 15 te Ankara Orman Vııııı1• 
Müdürlüğü Merkez l{evir Aruirliğinde toplanacl\k Komisyonda '{•P 

lacaktır. o· 
Muvakkat teminatı 75 liradır. lstcklilerin şartnameyi her giln ~r· 

karada Merku Revir Amirli~inde ve l<ıtaııbnl Orıoan çevirge Mild 
lüğünde görülebilit'. 10" 

Ek~iltmeye gireceklerin muvakk<tl teminatından maada teılına 0 

aacak kağ'ıd ıouı..abili ikinci bir teıoinal verec~lderdir. . d~ 
Kanuni ikaır.eıgah ve ticari ehliyeti ve şirketlerin talebi balı~,. 

buniardan başka 2490 sayılı kanıınun 3 cü maddesinde yazılı ves•~,. 
larile birlikte yukarıda fÖ9terilen i'İin ve saatte mer;kQr Koıaiı)'011 

hazır buluomalan lazımdır. 
(~ ~ ü2a)edeier 

Çam atacı: 1456 m3 kapalı z. 

• 
m3 4 90 
m3 4 60 
m3 4 90 

535 - İçel Orman Çevirıe Müd. 8-12-41 
8-12-41 
8-12·41 

15 , _ 

11 =t 
- Pi' Mn'T- == 

• • 17:>0 m3 
:. 2078 m3 ,. 

~-i : l J""W• s , .. ·-~ 

tr.İn bEdeli 99CO lira kat'i teminatı 1485 lirı:dır. lbalrsi 3-1-942 cu• 
maılui gOııü saı:.t 11 de Aııkarada M. M. V. Hava sahnalma komiı· 
yonuoda yapılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Ankara VallllAlnden : 

On bir kaza husu i idare disparııerinin muhammen bedeli olan 
2123 liradııu ibaret muhtelif ilaçlar utın alınacaktır. 

Muvakkat temınat bedeh l:>Y lira '.l2,5 kuruştur. 
isteklılerin liste ve şartnameyi Ankara sıhhat ve içtimai muave· 

net müdür l üğünde görülebılirler. '" 
ihale 1~.i'l.941 pazaıteıi günü saat 15 le vilayet daimi encüme· 

n inde ıcra edilecektır. 

T.iiK'i5?2' .... ===-- --

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Maız.) 
- ---·- --------· 

604 - > 
764 - > 16 -

.=-ı .. ~ • • ---

pa grupu pazıırlılclıı satın alınacakhr. Taliplerin 8-12-941 pazartesi 
günü saat : 6 da An karada M. M. V. satın alma komhyoııuna <>03 
lira 75 kuruş kati temioatlarile 'lllilracaatları. 

Bahkeslr Askeri Satmalma Komisyonundan: 
Birlikler ihtiyacı ıçin 300 mumluk 15 adet lüks lambasile 100 a· 

det gömlek pazarlıkla satın alınacaktır. 
Paurlığı 1-12·941 pıızartesi günü saat 15 te Balıkesir Ask. Satın 

Alma Ko 'ölısyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin ihale ııaatinde komiıyonumuza müracaat etmeleri. 

Vakıflar Umum MUdUrlUgUnden: 

Keşif bedeli 1381 lira 60 lcurU!J olan Belvü Palas Otelinin kalo
rifer tesisatı açık eksıltme suretiyle tamir ettirilecektir. 

Kereste, Tahta ve saira 

M. M. V. Satlftalma Komlayon11ndan: ., 
Ziraat Vekaletinio Eskişehirde Karacütük Karasakal orman r•'1 

•• 
. e ı 

depolarından alınacak tomrukların vekaletçe verilecek ebada 'lor e 
mali işi 1. l 'l. 9"11 pazartesi gı.inu saat ı O, 3U da pazıırlıkla eksill111°~ 

1 konmuşt•ır. Keşif bedeli 31,0.!6 iira 4 kuruştur. Kat'i teminatı 51 • 
j lira 81 kuruıtur. Taliplerin Ankarada M. M. V. aatınalma koıni•1"1111 

l
f na ıelmeleri. ,,. 

* ıt: • Ziraat velr.aletinin E~kişehiıde Çırçır beylik ahır Alpu, dt~ i· 
~ lnrındıın nhııocak tomrukl.ırın vekilctç!' veril~cek eb.ıda göre iınal• • : . v ,,ıı 

şi pazaı !ıkla el:.siltmeye kouulmuıtur. llıalesi Ankaradıı M.M. · oŞ 
nalma komiıy rnunda yap lacııktır. Ke~ ı f bedeli 22.419 lira 35 kıı' C 

ı

1
. kati teminatı 3362 lira 9J kuruştur. Taliplerin 1.12.941 günü s•• 

10 da komisyona gelweleri. _,,, 
= w- •1! • 

Mahrukat, tienziil, ·W1HıH 11;ıar ı 

Hadımköyde Yasşunran Askert Satınalma 

De"let Oemiryollara işi ·tme Umum MUdUrlUQUnden 

Muhıımmen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda yazılı iki grup 
nuılzeme her grup ayrı ayrı ıhale edilmek üzere l:ı·l:l-9-tl pazartesı 

günii hizalarında yazılı aaatlıırda Haydarpı&şada gar bınası dahiliodelu 
komisyon tıırahndan ııçık ek,illıue usulil~ salın alınacaktır. 

Eksiltme 11.11.~41 perşembe güııü saat on beşte Umum Müdür-
lük İnşaat Müdüriüğ'ünde yapılııcıığından bu i ·ibi en az 1500 liralık i. Komisyonundan: ~· 
iş yapmış ehliyetli taliplerin ~o / ,) t~minal paralariyle ilan edilen i 2)00 zer liralık iki kale~ fırın ~çi~ kuru ~ürge.n odunu .. ps:t•~~· 
gün ve uatte müracaat etmeleri ilan olurıur. 1 la satın alınacaktır. lhalelerı 1 ve ı . l'.l.941 gunlerı Hadımkoyde 1• 

sıvıranda askeri ııahnalma lcomisyonuoda yapılacaktır. Talipleriıı tıe 
~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!:~~~-' li vakitlerde teminatlarile komi!lyona g"dlmelori. 

Bu ııe girmek istıyenlerın her grubua hi:usında yazılı muvakkat 
teminat ve kanunun tayin ettiği veaaikle birlikte elcsıltme günü saati
ne kaddr komu.yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komhyendan parasız olarak dağıtılmak

tadır. 
1 - 12 adet Manyetolu masa telefonu muhammen bedeli 504 li· 

ra muvakkat teminatı 37 lira 80 kuruş olup eksiltmesi saat 10,45 teuır. 
2 - 30 adet Manyetolu Portatıf telefon, ınuhammen bedeli 2550 

lira muvakkat temınalı 191 lira 2) kuruş olup eksiltmesi saat 11 dedir. 

M. M. V. Sabnalme Komleyonundan 

Polatlıda isale ıu tt1i1atı i9İn 4025 lira ketlf bedelli dizel pom• 

Mensucat-Elbise-Kundura-~aınaşır v. s. 
• 

YUkaek öğretmen okUlu eksiltme komisyonundan 

Ntvi 
Erkek ayakkabıı.ı 
Kız ayakltabııı 

Elbise dikme ücreti 
Palto » /1 

Miktarı 

120-130 çift 
50 ·60 
80- lUO takım 
50·65 tane 

Tahmin fiatı 
125u 
1350 
1350 
l'lSO 

İilc teminat 
121.88 
60.75 

101.'..!5 
60.94 

Yukarda mikıarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı okulumuz 
talebesine ait ayakkabı ve elbıse dikimi~n açık eksıltmeleri 15.l'l 9-ll 
pazartesi günü saat 14 de lstanbul Erkek lısesi yarııııdaki yiiksek ml'!k
tepler muha~ebeciliğ'iııe toplanııcak olan okul komisyon uncıı ayrı :ıyrı 
yapılacaktır. 

' l Hahcıoııu Ask1Jri Satnalına Komlsyon11nda11: 9~ 
iOO liralık kok kömiiı u pa:.:arlıkla :-.:ıtıo alınacaktır. lhalesi 3.12· ,. 

günü saat 14 de Hahcıoğıuoda askeri satınalma komiiyoaunda yıP 
lacaıc tır. 

Taliplerin belli vakitte komisyona .gelmeleri. 

lzmit Aak 'lrl Satm Alma Komisyonundan 4ı 
500,00ü kilo kuru odun pazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 6.1~·9 ,,. 

günü saat 10 da lzmit istasyon otelindeki askeri satın alma koın1'~r 
nunda yapılacaktır. !'utan 7500 lira ilk teminatı 563 liradır. 'fal• 

f lerin belli vakitte komisy,nıa ıe!rueleri. 
' j 



, .. 

ııı• 

ı· 

Müteferrık 

Harylbeyede Yedek Subay Okulunda Ask eri 

Satınalma Komisyonundan: 

Beş bin liralık leldon direği açık eksiltme ile münakauya kon· 

ıııuştur. 

Evsaf ve busuıi şartları komiayonda görülebilir. Brh •rinin m'lha •n· 

lıaen bedeli 6 liradır. 

lhaleii 15.12.941 pazartesi güoü uat 10 yapılacaktır. 
Taliplerin kati teminatlarile Harbiyede y rlek subay okulun(lıı ko

llliııyona müracaatları. 

latanbul Lv. Amirll§i Satm Al ona Ko 'isyonundan: 

Adet 
255,000 
255,000 
255,000 

Sarı dökme kesme kaııca 
köpriJ!ü sürıü 

, köprüsüz: süı gü 

Yukarıdıı yazılı 
lınacaktır. 

iiç kal' m mal1.'"me miit .. ahhit nam ve hesabına a· 

Pazarlıkla ek~iltme 5.12.941 cuma günü saat 14,30 da Tophaıı"de 
L.,, imirli2'i satınalma komiıyonuoda yapılac&ktır. 

Hepsinin tahmin · bedeli 15. '00 İira, lık teminatı 1147 lira 5<) ku
taşıur. 

Nümuoeleri komhyonda görülür. lsteklilerin belli saatte komiı.yo· 
n, ~clıneleri. 

•\ 70 bin adet çift dilli tokl'l roiiteahhit n.\m ve h~s:\bın;,, alınacak· 
lır. 

Pa l,\da eksiltmlsi 5. 12.941 cuma günü saat 15 Toplıanede Lv. 

'tnirliği satıonlma komisyonunda yapılacaktır. 
I'ı.hmin bedeli 4550 lira, ilk teminatı 341 lin 25 kuruşiur. 
Nümuucsi komisyonda görü\ür. 
Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

•\ Maslakta askeri perevanloryumda mevcut 3 adet termesifon ka.,..a· 
~ı laınir etlirılecektir. 

Pazarlıkla ek.iltmesi 3.12.941 çarşamb:ı günü saat 14,30 da Top· 
~3tıcdc Lv. amirlıği satınalma komisyonunda yapılacakhr. 

Keşif bedeli 39 lira 60 ~uruş, kati tf ninalı 6 liradır. 
lstekliltrin belli vakıtte lcomi!yona gc:-lnıeleri. 

O.O. Yolları lfjletme Umum MUdürlUl)Unden: 

Muhaoımen bt deli 0~11 ğıda yıızılı 2 liste ıııuhtevi yatı ka:r.roa ve 
tıı•etı:ler 12. 1.942 pazartesi günii saat h,30 dan itibaren sırıt ile ka-
a ı zarf usnlıle Anbradıı idare oioıısıoda ııalın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin Iİ!\te hiza\. rın~a y~z~lı mu~ak~~t temi- , 
•tla kanırnuıı tnyın ett•ğı vrsikaları ve tPklıflerını aynı gun ı;aat ı 
~.3Q a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

1 
Şartoamel"r pnra!lıı: olarak AnkaraJa mol.r:eme dairesinden, Hay· ı 

d~tı>aşııda Teııelluın ve Sevk Şefliğinden dag"ıtıiacaktır. 
Liste Muhıunmen b"'del Muvakkat temina• 

1 6:.l942,SO Lira 4397, 13 Lira 

2 16000,CO > 1200,CıO > 

Deniz LOVüZ•m s~tmalma Komlsyo .1undan 

ı5 adet dı~ lastik 32 X 6 
J.S adet iç las. ik ..)2 X 6 

1' ahnıin edil~n bedeli 5190 lir• olan yukarıda cins ve miktarı ya· 
~lı lastıklerin l. l '2.941 pazartesi günü saat 11 de Kasımp<>şada bu

ll;ırı Deoiz Levazım sabıı alma komisyonunda vazarlığı yapılacaktır. 

!<.ati teminatı 778 lira SO kuruş olup ~.ırtuaıne9İ iş saati dahi· 

~e komısyondan bedel~iz alınabilir. 
isteklilerin 2490 sayılı kanunun iıtedig'İ vesaikle birlikte belli gün 

' •ııatte ndı gt çen komisyona müracaatları ilau olonur. 

I) !(alem muhtelıf cir.~ mıslr.eme 
Çelik şerit, 8ronz çubuk, 
Makkap, E.ğe, Mengcnı>. ve sair 

Bronz 
6 Kalem muhtelif eb'atla civata 

tnaa somun ve pul 

Tahmin bedeli 
Lira Kr. 

16187 40 

1198 04 

llk teminatı 
Lira Kr. 

1214 06 

89 85 

17385 44 1303 91 

'yukarıda iki kıdemde yazılı malzemtnin 'l/ 1. Kanun 941 salı 2ü· 
'ıı.ııt 14 dr: pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

işbu iki k;al"rode gösterilen ve l.izalarındl\ ilk eınina~ 
~tileri yazıİa'l ınalzeme bir isteklıye ihdle edilebileceğı 
11 isteklilere de ihale edilecektir. 

ve tahmin 

gibi, ayrı 

1 K d b ı an konıi5yona !lr:k.lilerin belıi gün ve saatle asımpıışa a u un 
lltı\!n istediği vesaik ile birlikte müracaatları. 

Sıva• Belediyesinden 

\ So 00 ndet parke tıışının beher adedi 10 kuruş b~deli tahminle 
'll,9 n tarihiı d~:ı aibaren 15 gün müddetle ııçık euiltıneye konııl 
Hı.ır bu taşlt1rın eb'ad ve evsafını gfotrrir feııni şı;rtııame fen i~-
ı ıt ~ - ~ 1 b' I. IUtıürlüğünde goru.e ı ır. .. .. . 
l,h klilerin ih1tl.-? giınü olan 3.1'.l.941 vuı1u saat H de 375 lııa 

t
"akltat teruiııat paralarile berı.ber belediye encümenine müracaat
ı · ı 1 an olunur. 

~l'\buı Lt.vazım AmirliAi Satanalma Komisyonundan: 
~aı g.ıltıda eıki Hoı biye Okulu binasında bulunan bulaşık yıkama 
~il• lerinden biri sökülerek An karada Y cJek Subay Okulu bina· 

işler bir halde yerlrştirileccklir. Pazıır~ıkla eksiltmesi 3.12.941 
thlbba ifÜnÜ aaat JS de Tophanede Lv. Amirliii Satınalma Ko· 

llONAKASA GAZ!T!Sı 

ınisyo tunda yapılacaktır. Bulaşık yıkama maki ıe-ıi mı"zkOr binada bu 
işe ait şartname de Komisyonda göriililr. lsteklileriıı teminatlarile 
belli vakitte Koıni:;yonıı g···lnıeleri. 

Askeri Fabrikalar Umum MüdiJrliJgU Merkez 
Satmalma Komisyonundan : 

1420 metre 350 m/ m lik su borusu alınacak 
Ta~ımiıı edilen bedelı j3QH lira 75 kuruş olan yukıuıda yAzılı su 

borusu Askeıi Fabrikalar U'llum Müdürliig"ü merk~z ııatın alma ko·nis
yonunca 11.12.9'11 (Jaqıımba günü saat 14 de p.ızarlıııtla ihale edile
cektir. Şartnaıne 2 lira 66 kuruştur. Kati teminat 7804 lira 40 ku· 
ruştur. 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonu 11dan : 

SO ikinci T ... 1941 

lınacaktır. tik teminatı 2325 liradır. Taliplerin 7.12.941 rüoü saat 
15 t,. Geliboluda ukeri satınalrna komisyonuna ıelmeieri. 

Ankara Lv . .Amiri Ol Satmalma Komisyonundan: 
Kapnlı z.ırf usulile 80 ton pıras!l alınac:ıktır. Beher kilosuna tah

min edılen fıyat t> kuru' 50 santim olup muhammen be.leli 5200 lira 
v,. ilk t,.minatı 390 liradır. 

ltı .. bi 12.12.19-tı Cuına günü saat 16 dadır. 
Talıplerin teklif mektuplarını ih3leden bir uat evvel Koaıi,yona 

'lo'ermel ri . ~.art11 ,11ııe Komısyonda görülebilir. 

Çanakkale Askeri Sahnalma Komlayon11ndan : 
~O ton ze ylioy11ğı pazarlıkla satın alınacak:tır. Paza•lı~ı 8. l .!·941 

Pazartesi g-ünü saat 14 de Çanakkale 1578 Satınalma Komiıyonunds 

yapıla~ak.lır. Tııhmiıı bedeli 46500 kati teminat 6975 liradır• Zeytin· 
yağ'ı için mevzuatı, mevzuat bedeli Komisyo:ıd11n ıemin edilm~difi 

takdirde ayrıca ilave edilecelttir. 

Tahmin edilen bede1ı 12598,74 lir:ı olan 9':J9J kilo 10 ve 12 nu· 
mara çinkonun 2.12.941 salı güııii saat 14 da Kl~ICDı)aşada liulanan 
Deniz Levazım satın alnıa komi~yoııund:ı pazarh~ı yapılacaktır. 

lık teminata 9-14.91 lira olup şartnamesi her gün iş saati dahilin
de ınezkür komisyonda.ı bedeliİz alınabilir. 

İsteklilerm 2490 sayılı kanunun ıstediğ'i veuikle birlikte adı ge· 
çen koıniııyona müracaatları ilan olunur. 

50 ton zeytinyağı icabı.ıcl.ı 10 ton ve d~Jıa iar:la olarak partiler 

j halinde ve aynı fiyatla ayrı ayrı taliplere ihale edilir. lıteldllerin 
1 me.k•' Q"dn vo saatte Ko<oioyooda bolonıoaları. 

1 LUleburgaz Ask sri Sat1nalma Komlayonundan: 

• * * Tahmin edilen b~d-:li 271.7. 50 lira ol:.n ·500 adet bu randa fır
çası, 1.)0 adet tahta fırça~ı. !:>Ov adet borda fırçası lÜÜ adet çaJ.a
şır fırçası, :>O adet bcıdaııa fırça~ı, lUO adet abdeshıuıe fırçan, :.JOU 
adet yağ fırçası ve .:>UO adet toz fırçasının 5.l:.l.9H cuma ~ünü saat 
14 de Kasıınpaşada buıucıan Denız Levazım satın alına komisyonun· 
da pazarlığı yapılacaktır. 

! Aşağıda yazılı mevadın pıız:trlıkla eksiltmel,.ri hizarlannda yazılı 
~ün ve saatlerde Lüleburgazda bir No. la askeri satınalma komiıyo

, nunda yap1lacalttır. Taliplerin belli nkitlcrde komisyona gelmeleri. 

Cin•İ Miktarı ihale gün ve ıaati 

Kati teıninati 409.13 lira olup 2artnaaıesi her gün i~ ıaati dahi
linde mezk.ur koınısyondaıı bedelsiz alınabılir. 

lıteklilerin 2490 sayılı kaııunuu iıtedığ'İ vesaikle birlikte adı ge· 
çen komisyona mürııcaalları ilan olunur. 

-- = 'TI -t:rzak, Lanıre, Et, ~ttt>~e v. s. 

Harbiyede Yedek Subay Oku!unda Aakerl Satınalma 
Komis~onundan : 

Beher kiloın !>O kuruş tahmin edilen ellişer bin hralık beş par· 
ayaktan ıığır veya gösterilecek yerlerde teslim ve ayrı ayrı oJmak 
üzere sığır etine talip çıkmadığından tekrar pazarhkJa münakasaya 
konmuştur. Bunlardan bir kaç partiye ve hep.ine biraen t•miııat
ları yatırılmak ~uretile taıip çıkahihr. Rvsaf ve hususi şartları ko· 
misyonda görülebiiir. ihaieıi 1.12.Y41 pazartesi gtlııü saat lU.5 da 
yaj."alacaktır. Kat'i tem10atları 7.ıUO liradır. Taliplt:riıı Harbiyede l 
yed ek ı;ubay okulunda komi•y•na müracaatları. l 

* '\ Ellişer bin hrahk ve biri 25 bin liralık olmak üzere altı 

partı ayaktan sığır veya göııterilecek mahallerde teslim şartile 

ııiır etı pazarlıkla anünakbaya konmuştur. Evaaf ve hmusi şartla
rı koaıuıyonda JrÖrulebiıir. tiehı::r kilosunun muhammen bedeli :JV 
kurustur. lııate)ı 3.: ı.~4 ı çarşamba JrÜnu saıu 1 * de yapılı&caktır. 
Beher paruuıa kati teminatı 75UO liradır. Talipıer111 Harbıyecie 

1 
yeuek ıubay okulunda komisyona müracaatları. 

l 

Balyeli kuru ot 
Tel balyeli kuru ot 
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lzmit A!lkeri Satlnalma Komlsyonund•nı 

11 
ıs 

15 
15 
16 

Şartnamesinde yazılı evsaf ve şarlar dahilinde 160 000 kile 11ğır 

etinin ek5iltmesi kapalı zarfla yapılacaktır. Muhammen bedeli 49600 li
radır. lık teminat 3720 liradır. Eksiltıne 12.12.941 cuma ırünü saat 
15 de yapılacı1ktır. lııteklilerin teklif mektuplarını belli gün ve ıaat· 
ten bir saat evvel Komi•yona vermeleri. 

Bak1rköy Askeri Sabn alma Komisyonundan: 
1000 ton ııman Bakulı:öy ve civarındaki istuyonlara teslim tar• 

tile ve puarlıl:lı satın alınacaktır. Taliplerin 525 lira teminatlerile 
5.12.941 cııma güniı sut 14 de B<'k.rköyde askeri •atınalma komis· 
yonu•na gelmeleri. 

Ezine Askeri Satınalma Komisyonundan : 

Pazarlı ki!\ 9)J0 lc.ilo kurıı üzü u alınacaktır. Mub!l:nmeo bedeli 
6750 lira olup muvakk11t teminat :>06 lira 25 kuruştur. Pazarlıkla ek
siltm~~i 5.lı 9-ll cuına günü !laat lS de Ezine Sa. Al. Ko. da yapı· 
lacaktır. htelclileriıı mn:kOr a-ün ve "aatıe teınİllatlariyle birlikte Ko. 
na mürac!atları. 

(DEVAM! DORDÜNCO S~ YFAOA) 
,.. * * Paı.ar!ıkla 1! O ton kuru fasulye ınünakasaya kouınuf tur. f 

Ev~af ve huauı.i şarlları kouıisyonda görülebilir. Beher kilosunun ___ ..,.o;;;a11111~~~ııııım~~~~~~~~!!"!!!"'!!!!"!!!!!'!!!!'!!!!!!lllllllO!llllll!~~ll!!I'~• 

muhammen bedeli ~5 kuruştur. ltıaleıi 4.ll.941 perwembc günu ı.a· 
at 10 da yapılacakur. Talip eria kat'ı temınallarile Harb!yede ye

dek subay Okulunda komisyona müracaatl.arı. 

lstanbul KomutmnhGı Satmalma Komisyonundan: 
Aşağıda cins ıni~taı muhammen bedel v~ temin:ıtlım yazılı iki 

kalem koyun etı ı >.12.941 pazartesi itlııu hızal.ırında yazılı saatlerde 
kapı.lı zarf usulü e ·ı1iltme ile ihale edılecekıir. Şartnameleri her gün 

koınisyooda. guı Üıebılir. iıtı:K.ıit~rın belit ~tinuen muayyen saatten bu 
saat önceye kadar teklif w~ktuplanıu kıınuııi vesikaları ile birlirkte 

Frndı" ıda •alınalatrua kowısyonuııa veruıeierı. 

Cın~i Mıktan Muh. Bd. İlk l'e. 
kilo L. K. L. K. 

KaraLDan koyuo eti 1500(1 
Karaman koyun eti 15000 

9oso 
9850 

738 75 
738 75 

İhale zamanı 
.Saat Dakika 

11 30 da 

11 

Konya Askeri Satmalma Komisyonundan: 
45 bin kilo koyıııı eti alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 1:> 1. 

kanun pazaı lesi ıünü sual 16 dıı Konyada askeri sat ınalma kom is· 
yon unda yapılacaktır. 1 ahmin bedeli )2,343 lıra 75 kuruş ilk teminatı 
24'lS lira 79 kuruştur. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektupla

rım ihale saatind~n bir saat evvel komisyoııa vermeleri. Evuf ve 
şartrıameıi Ankara, lstarıbul Lv. amirlikleri utınalma komisyoolarında 
görülür. 

Bahkealr Askeri Satan alma Komisyonundan : 
Beher kilo!luna 170 lcuruş tahmin edilen 10 bin liralık '>a<leya2'ı 

pazarlıkla eksi ltmiye çıkarılmıştır. 

Eksiltmesi 2.12.941 sala güoü ıaat 14,30 da Baiıkesir askeri ıa· 
lınalma komi~yonunda yapılacaktır. 

Kati teıoinatı 1500 liradır. 11 
Evsaf '!,e şıırtl:ırıııı görmek. istiyenler her gün ve taliplr:rin ihaie 

saatir.de komisyonumuza müracaat etmeleri. ' 

Yalova Askeri Sat.nalma Kbmisyonunda" : 

Aşağıda yazılı rn~ vaddın paınrlıkla eksil tmeleıi 1.12. 941 günü sa· 
at 14 te Y:ılovada askeri sahnalma kornjsyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin btlli vakitte komisyona gtlmeleri. 

Cinsi Miktara Fiyatı 

Btyaz peynir 

Zeytin tanesi 

Sad!'ya2ı 

kılo kuruş 
2000 65 
5000 36 
1000 162 

Gehbolu Askeri Sabnalma Komisyonundan 

Reher kilosu 15,5 kuruş 200 ton kuru bakla pazarlıkla satın a· 

t 

1 

'ı l ınhısarlar U. Müdürlüğünden : 
~-------------------------------~ 
Malın cinsi 

Tuz çuvalı 1 ,000.000 ad 
Du:.ı. beyaz k9ııaviçe 30C).000 m. 

Çizgili k ııııviçe lfi'J OO'l m. 
Çul 150.0C.O ad. 

Günü 

9.12.941 
> 

> 

Eksiltme 11ati 

9.40 
9.45 
9.5G 
10 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı rualıı:em"' şartnameleri muci

bince pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - T11z çuvalı için bir milyon adetten daha aıata mik:aar için 

de taklif kabul edilir. 
3 - Pazarlığı hizalarında yazılı tarih ve saatl~rde Kabatışta Len 

zım Şube!!iııde müteşekkil alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartnaın,.lt!r adı geçen şubeden pırıuız olarak alrnabilir. 

(10260) 4.4 

T . C. 

llRAAT· 
SANKA~t 
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ABONNEMENT 

Q U OT 1.D 1 EN D B S AD J U D 1 C A T 1 ONS ADMINISTRATION 

Ville et Provlnce 
3 mois Ptrs. 450 
6 , • 850 

12 f l!>v'O 
f.\ranıer: 12 moııo Ptrıı. 2700 

Le No. Ptra S 

Galatıı, E,5kİ Gııınrn., ~ :llıt 

!\Jo i ' 

----Telephone: 49442 

Pour Ja Pablicıte ı'adreuer 

l l' Admioiıtratıon 

Journal Professionnel des Fournisseurs et des Entreoreneur · e !'Etat 

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

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertas Aujourd'hui (QÇONCO SAYrADA.N ()EVA\11 
d•": 

Ç•nakk•'• Askeri Satanalma Komlsy01t ul\ ~·' 

Mode 
d'adiudicat. 

Prb: Caution. Lieuıt d'adjudication el du · Jours Heures 
k,utoı 

Aıa!ftda yazılı mevaddın hizalarında yaınlı ıelcild• e kati ti~ 
10.12.941 riinü karşılarında yaııalı ıutlerde Çauo~~ale.de ., s••tl•'' 
alma lcombyanunda yapılacaktır. Kapalı zarflar ıçın ıhale or1Jİ5f" 
den bir saat evvel lcanuDi vesikalarla teklif mektuplerıoı ~ btlııı0 
verilmeai ve açık ekıiltmeler itin ihale saatlerde komisyoD • 

Oblet de l'adjualcatlon estimatit provisoire C~hier deıı Charge' 

Aoıuaications au Rabais rnası r 'le ts• 

Constructions-Reparatlon-Trav. Publlcs·Met6rlel de Constructlon·Ca rtographle Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı ihale şek 
1 

kilo lira lira 1' 
Gonstr. hôpıt.ıl Hrıd,mköy Gre a gre 2590 16 Com. Ach. Milit. a l'Ecole des 

Ofticiers de Reserve a Harbiye 

4-12-41 11 -
Sı~ı; eti 
Sığır eti 
Sığır eti 
Sığır eti 

Sığır eti 
Satır eti 
Sığır eti 
Sı~ır eti 

6000 3000 450 K. ~arl 1~ 
Conıır. a Kayseri Pli cach. 78811 26 5190 77 Com. Ach. Min. Def. Nat. Dep.Aviat. 17-12·41 16 - 35.000 17.500 1313 J 

35.000 17.500 1313 ' 

Achev. constr. i l'hôpital maladies conta2'. 
lnstall :llioa sanitaire a la bati ne creche 
lnstal. eau au lycee lnönü 
Modifications dans billSle P. T. T. a Çine 
Rep. maisoo penale Nığde 

Gre i ıre 

• 

Publiqııe 

> 

1764 -
2182 88 
1754 -
3698 97 
1804 76 

Ank. 
Vilaytt Err.urum 1 mois a partir du 12-11-41 

12-11-41 
l:l-11-41 

5-12-41 
9-12-41 

> .. > 

> • 

277 42 Dir. P. T. T. Aydın 
135 36 Ddttrdarat Niğde 

- -1 
16 - t 
14 _ . 

1 

' '.iS.000 17.SOO 1313 > 

10.000 5000 375 Açı" ek· , 
6000 3000 ~ıs 

' 40UO 2000 150 > 

10.000 5000 375 
ıı~· 

Proc!ulta Chimlquea et Pharmaceutlques-instruments Sanltaire•·Fourditure pour Hopltaux 
15 _l k 

· ı . h ,.ı,rı * • * Aşb ğıda yazılı ınevaddtD pazarlı la elc11 ı muı 1 
0dı . • yontt 

zıh ıün ve saatlerde Çanakkale askeri snhnalmn kocnıs 
Div. medicamenb 2123 - 159 22 Vilayet Anlcara • 

15-12-41 
j lacaldır. Taliplerin belii vakitte komisyona ielmcıleri. ~ fi 

Electrlclle·Gaz·Ch•utfage Centrel (lnstsllatlon et Materlel 

Lampe luxe de 300 bougies: 15 p. 
Telephone de table a maınetto: 12 p. 
Te16phone portatif a marnetto: 30 p. 

Gre i rre 
Pupliqoe 504 -

2550 -

1 < tlllt n t r t · C~eusu~u & - Ti&aıu• • Cuirs 

Chauuurea pr. bomme: 120 - 130 pairu 
Cheuuurcs pr. ieunu lillea· 50 - 60 paires 
Confec tion habiıs: 80 - lCO cumpleta 
Confeclion pa\etot: 50 - 65 p. 
Chemise: 100 p. 
Toilo pr. linie: 6noooo m. (cah. eh. 893 P.) 

• 
Publique la paire 12 50 

• " 13 50 
> le compl. 13 50 
• , la P• l'l 50 

Gre a gre 
> lem. O 29 75 

A rn E ubl< m< nt pcur ~ ~bitatlcn et Bureaux-Taplsaerle ete. 

Table portalıvc: 6 p.• cbaise portative: 8 p.- ar-
moire pr. dosaier: ) p. 

Feuteuih pr. uloo 
A•ticles d'ameub!ementl 

Bancı: 60 p. 

Gre a gıe 

Publique 45780 -
> 22717 -
• la p. 11 -

Bola de Conelructlon. Planches, Charpente 

Fabricatioo tronc d'arbrea Gre a ır6 22419 3S 

Combuatlble • Cerburant • Hullee 

Coko Gre • ıre 700 -
7500 -
'..?!>00 -

Boıs: 500 t. 
Bolı u' orme aec 

• • > 

• 

> 

Bois de ebene: 80 t.• charbon de boiı: 1,5 t. 
Combu•tıble 

1-'ublique 
Gre & ıre 

2500 -
560 -

Dl'Wers 

Bemorıt&i~ d'une rnachine i Javer )a vaisselle se 
trouvıını a ı'ancienne Ecole de Guerre a t'arı· 

ralli et son moııtagı: a'une frıçon a fonctionner 

Cre iı ıre --
a l'Ecoıc dc:s OHıcıerı> oe Reaerve a Aııkara 

Tuyııu o'cau de 350 m/ m: l4:W m. (cah. eh. 266 P.) 
Broa:.e Br anda: 500 p.- iu. en bois: 150 p.- id. 

borda: lSUO p.· id. pr. lusıve. 500 p.- id. pr. ba
dıgeonnage: 50 p.· ıd. pr. W. C.: 100 p.- id. pr. 
huılc: 5lJU p.- id. pr. babitı: !>00 p. 

Zinc No. 10 et l..l: 9999 k. 
Fıcclle pr. coudre des sacı: !00 k. 
Suıf : 2 t. 
Pıerre' paveı: .SCCOU p. 

P r o v 1• 1 on• 
Viande de boeuf: 7 lota 
Beurre: 5 t . 
Huile d'olivos: 5 t. 
Beurre: 72 t. 
Foın : 4320 t.· ri%: 120 t.· bacicor. secı: 14'4 t •. 
Bt uı re: pr. 10000 Jivres 
Lail: 7,) t. 
Y Oibourtı 5 t. 
Viaııde de mouton: 6 h 

Divenı fruıta et proviıions: 27 lotı 
Leiumes, oeufs, yoıhourt, beurre frai.ı et cıeme-" 

~ cijucicııtions a la Surencherft' 
Bois reıin~ux. 
Droit de vecher iı la lirne durant 3 aas 
1.>toombre& maiıoD 

• 53044 75 
'J.721 50 

Gre a ıre 12.>~8 74 

Publique 20CO -
• la p. O 10 

Gr6 a gre 
• 9:.!50 -

5250 -
Pli cach. 126()00 -
Gre i gre-

ıt le k. 1 70 
t'ubliquo noo -

i 900 -
i 2340 -
> ~)63 ~o 

> 43~0 :l5 

Pu'tali(J'ie le quint. O 06 
Gre.a SJ7t'.: par an 2828 -
t"ublique 

Com. Ach. Milit. Bahkeair 
37 80 lere Eıtploit. Ch. Fer .Etat H.pa'a 

191 2S • 

121 88 Com. Ach. Ecole Sup. Normale lııt. 
60 75 " 

101 25 .. 
60 Y4 

Com. Acb. Milit. Balekeair 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Aok. 

Com. Ach. Milit. Balıkeair 

Oir. Gen. P. R. P. Ank. 

49 - Vilayet Hatay 

3362 93 C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

Com. Ach. Milit. Halıcıoflu 
563 - Com. Ach. Milit. İzmit 

Cm. Acb. Milit. Yaasıviran de Ha

dımköy 

42 - Dir. Ecole For6tı Bolu 
- - Viliyet Nıfde 

- - Com, Ach. lntend. Milit. Tophane 

l 012·41 
15-12-41 
15-12·41 

15-12·41 
15-12·41 
15·12-41 
15-12-41 
l-l'l-41 

3·12-41 

l 
15 -- \ 
10 45 

11 - ı 
1 

14 - ı 
l4 - ı 

14 - ! 1 
14-

15 - ı 
11 - • 

15 -

Cinsi Miktarı Tutan Temİııllh ltıale ı00 
kilo lira lira 

19.200 4992 748) Bulgur 
Şehriye 

Makarna 

10.000 5000 150) ıo-12 
10.000 5000 750) 2.12.941 

Yeşil mercimek 17.200 4988 646) 
Patates 33.230 4984.SO 748) 

Pirinç 
Fasulye 
Bö~rülce 
Kuru bakla 

10.000 5000 750) 
19.'lOO 49\12 748) 14-17 
27.700 4986 148.StJ 
41.600 4992 750 

Topkapı Maltepeelndeki Aekert &atan• 
ııtt' 

Komisyonundan: . ,., 
el•" 

15-12-~1 

15-12-41 
5·12-41 

Topkapı Maltepesiodeki hastane için 6 bi~ kilo koydD Jaİ~ ~ 
15 - zarhkla ihalesi "L6. l 1.941 çarşamba gllli saat 10 da i1'eıı 
10 15 i vermeye talip çıkmamıştır. 

10 -ı lhalui 8.12.941 pazartesi günii uat 10 da yapılacaktır· 

ı ·l 2-41 

,,,ıA 
o ~u 1 - Harblrede Yedek Subay Okulund• Askeri ~ 

3·12·41 14 -
6·i2-41 10 -
1-lı-41 

2·12-41 
10-12·-H 15 -

dans 1 moıı 

3-12-41 15 -

Komisyon :andan : ti b 

Paıarhkla 5 ton kırmızı biber aatuı ahnııcaktır: f."1
'
1 

1 
ıartları komisyonda rörülebilir. 

. ,.ıı 
lh•tr•' ~ 

-·~' Vllkitt• Harbiy.d• 1 

Beher kilosunun muh.ımmeo bedeli 40 kuruıtar. 
1ah ıtllııü saat 15 de yapılacaktır. 

Taliplerin kati temioatlarile belli 
okulunda komiıyona müracaatları. 

~"' ~ lstenbul Lv. Amlrllll Satan Alma Kornltr0
; 1 p•~,~ 

20 ton saman alenacaklır. PnurlıklA eksiltmesi ı.1'2· ct'iıf0 
günü saııt 14.3Q da Tophanede Lv. aınirliği satınalına ıco 1,1~ yapılacaktır. 111 iıı51 

lsteklileriıı telclif edec•ltlcri fi ,'\t üzerinden kıli ld 

7804 40 Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. Aok. 17-12-41 14 - ·belli vakitte komisyona gelmeleri. 

· -~· ·ıo ~ı 409 13 Com. Ach. lnlend. Marit. Kasunpaşa 5-12-41 14 -

944 91 > 2-12-41 
Com. Ach. Commaııd. Mil. lst. Fındıklı 1·12·41 
lOeme Exploit. Ch. Fer. Etat Erzurum 3-12·41 

37) - Municip. Sivas 3-12-41 

14 -
16 ·-
15 -
14 -

Com. Ach. Milit. Kırklareli 
694 - Com. Ach. Milit. Gelibolu 

8-12-41 16 -
8-12-41 16 -
8-12-41 16 -

* • • 8C'her kiloıuna 75 kuruş tahmin edilen 7 bin 
1'• 

utın alınacaktır. de 

~ 
1/' 

ihalesi 1.12.9.t l pazartesi güoü SDal 14 do 'f ophaoe 
Jiği 'l:ılınalma komisyonunda yapılacaktır. rııftıı''~of 

Tahmin bedeli 52~0 lira, ilk tem inalı 393 lira 75 kO ~jtlll 
Şaı t oamesi komiııyond:ı görülür. Taliplerin belli "• 

- ,,J 
,..,., ~ 

yona ıelmeleri . 

lstanbul Komutanhlı Satınalma Kort11•t0 0 &• 1~ ıo.3 bro ı 394 -
9450 - Com. Acb. Milit. Hadıaıköy 

Coın. Ach. Milit. Urfa jusqu'au 
1500 - Com. Ach. Milh. Balıkesir 

3 ton sadeya~ı ı. ı ·ı.9 ! l pnarte,i ıilnil saat d• j ~t• 
lıkla aahrı alınacaktır. Şartnamesi her giia koınisY0~le b•111 

11 30 ı hteklilerin teklif edeeelcleri fıa • a gÖrfl kati temiııatları 

26-1 l-41 14 -
10-1'..!· 41 

2-12·41 
5·12-41 
5-12-41 
6-12-41 
t:-12·4 l 
5-12-41 

90 - Com. Ach. Millt. Ardnhan 
67 50 , 

175 50 " 
.:)42 26 Dir. E.cole Foresli~re Bolu 
329 ı1 > 

137 46 Oir. Foreta K11slameııu 
637 - Defterdarat Edirne 

Dir. Fiıc Adalar 

14 - dıkhda aahnalma komisyaouo a gelmelr.ri. 

14 -
12 -
11 

15 -

·~11 
ı · S hib' Y 1 l · Dı're'·to·· ril·. lSMAIL GI mtıyaz a ı ve aoı:ı t erı ~ 


