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ARONE ŞARTLARI 

Türkiye için Kuroş 

Ayhtı ~50 

850 
.~co 

E.cnehi m~mlı-k" tleı ç il 

Ayiığı 

.SA YlSI 5 KU~UŞ 

Gnnü reçen nu'lh11.lar 
20 kurıı,tur 

2700 

~--------~ 

ÇARŞAMRA 

HER GÜN ÇIKAA iKTiSADi, MALI, TfC:ARf VE ZiRAi 

GAZETESİ 

S lkinciteırio 1941 

~---------------""""'! 
lDAREHANE ve MATBAA 

Galata, E,ki Gümrük Caddeıi, 

No. 52 Hmıusl Daire 

iLAN ŞARTLAR\ 

ldarehanen:ızde rörüıiUür 

Telefon: 49442 

Poıta kutusu No. 1261 

~---------~ 

Umum Tuccarl~rın ve M ü t e a· h h i t 1 e r i n nıeslekT Organıdır 

Toprak 
kanunu 

Köylu ve m;i,lahı ile toprak 
teVLi edılmeaine dair 7.ıranı kea· 
2ruinde verıten karar arlık kanuni 
lıir nırbiyet alm•k üzere bulunuyer 

Bıı •ene içinde bıı mühim kanun 
ınillet nıecliııindea çılı:arılac;ık o
lııre • 1942 •enesi için ııeçen nııe· 
lerden hiç ulmııua yüzde cllı ııiı· 
Pelinde fa:ı:la bir m11hsı.ıl alınmı' 

olıtbilccektir. 

• * * 
'(azan: LUTFl Aldf KENBF.R 

~F.ÇEN ıki sene evvelki An
~ ktra Ziraat kongresinde top. 
'•tı bulunmayan köy üye ve nu· 
f 

'İ Usıı kabiliyet ve nisbi serınaye-
Yüksek olup ta ortakcıhkla, ya

~•cı!ık mahsul ydiştirmelt m c
lltıyetiode k .. lan toprağı az ve-

h h. k"" ı··ı ıç buluıımayaıı oy u eıe 
'
0
Ptak tevzi cdiımeııi karar cılı ı

~il •lınmış ve lıükOmetten dıabi 
hıı,usta temennı!ı:rde bulunulmuş

lıı. E'Skı ziıııat vekılı Faık Kurt-
0tlu biıkümel naaıına bu işi ele 
'1trak. toprnk kanununu bir an 
t\r\r l d 1 . . ~ c çık.artmayı va ey emıştı. 

&kat aııcak. ık.ı ~ene bu ışe mu· 
~lıff akıyel elvermiş ve :z.ıraal ve· 
~-ltt' . . l 1 ı kaııuuucı proıcsıııı ıazu a-
lııı4tır. liu proic hakkında hr.nüz 
•ff b bt 1 it alınmaıoış o m:.ldıı. era~ 

' leHiatuı her ibtiyaç aı.hıbı -. 
llıtahsile yııpılacağı ve bu arada 
~b k ~ 1 ~, çay, ırmak ve de~.e enar· 

1 ıle v.a.di!er ve orıızll mevat 
lltııılcn toprnklarm ouf ı.s ve ~er· 
llıh · · ·· · du ıe nısbelınc gore tevı.ıı • 
:~lıüldüğü anlıışılmaktadır. Yal
lı bu kadarını ve daha başka 
'razıy· ·· · k" m yakı lev:.ı;ıı ım anı var ı, 

ıııu b h. 
'•t 

ılıniyoruz? Her halde sa ıp· 

t>lupta sahibi tarafından ıın-

~~ bir kısıiıı işlcnüp te diğer 
ııır '- k. . • 
., F>ısnıı işlenmeyere verımıız 

etıı · • d ı.· Uattal bırakılan arazının e 
0
)lüye verılmesi duşüııulüyor-

~U trııılum değıldir .Bir de bu gı
l 1 •razinin beaeii mukabılınae 
t~ı· b h" ~ı 1 edıleccti mevzuu a ıs 
~ llıaktaaır. Bunun ne dereceye 

1,~ltar dofru olabilc:cc2'ıni ı.auıan 
llıı at edecektir. liı:Gım kauaatı-
ıcc ltöylüye verılecek arazıyı 

~deli mukabilinde değil fakat 
()11 ~ • 

'Ilı lloun mesaısiyle bu erazıyı 

b •r ve istihsale faydalı, clverişlı 
•t . 1 

~ vaziyete getıı mc)t şartıy e 
/ta.sız olarak temıik edilınelıdır. 
ita 

Ilı~ Zaten borçtan kurtulayayan 
il •lahsıli yeoıden borca sokmak 
(j~t • 

•ı l 11 olmasa gerek. .f.sascn a
ı ad ~ r anberi metruk vaziyette ve 
•ç b• 

•r . ır fayda temin etmeyen bu 
~ -~ kiylüye temlık edilmekle 
•ı l q it enJırılmış olacaktır ki bu da 
~~ lct · · ~ h' L. k t · f'<l ıçın mu ım uır ıyme ı-

c eder. Yurdun her tarafında 
)6 
~ tbıntcrce dönüm erazi boş 
~,1kleıncktedir. Milli emli.ke, ev-' . . llıtb •at, sahipsiz kalmış erazı 
bıı Zuldur. Zaten millete ait olan 
Ilı~ iıbj toprıaklarııı üzerinde her 
t

11 
!lrıhsilin hakkı vardır. Çünkü 

~111k istihsı l yatağı demektir. 
la •h~ emlak ise: millete ait yani 
d~ ltıılyon Türkün ır.üştert k malı 
't 11.ıtktir. Bu JS milyonun yüzde 
t~llıı~ sek.izi müstolısil oldıığuııa 
tı 11~ ~Hli emlake ait .. toprakla
aıı, ~uyde altwuı sekızı müstah-

•ıt ulmak lazım ıelir, Tov· 

EKONOMiK HABERLER 

Yakında bir parti çay 
geliyor 

Son günlerde şehrimizin bazı 

sf'!mtleriııd~ ve bakkallarda ve ne 
de büyük çaycı mağazalarında 

gerek kutu ve gerek harınan ha· 
liude çay buhıoaınamEaktadır. Di
ğer bazı sewtlerdckı oakkal veya 
mağazalardan az wik.tarda çay 
tedariki kabil olabilml"kle ise de 
kilo fiyıatı en aşnğı lU liradır ve 
bu çayların kaliteleri de çok dü
şüktür. 

Diğer taraftan aldığıınız malu
mata g-öre bugünlerde memleke
timize külliyetli miktarda çay 
g-elmelc üzeredir. Bunlar piyauya 
çıkarıldıktan sonra sıkuıtınılı or· 
tnd!ln kalkacağı tabii görülmek.· 

tedir. 
Hır iddiaya göre de baza tacir· 

lerd~ çay v4rsa <la fıyoti yüksek 
tutmak için malı fizleıııektedir

ler. Aiak.ada. !ar bu cıheti ledkike 
bıaşlamışlardır. 

lhlamur fiatleri arttı 
Yapralcnı: ıhlamurun k.ilosu da 

200 kuruşa kadar fırlamışıır. 

Mısır yoliie ticaretimizin 
tenzimi hususunda tesmalar 

yapılasak 
Bazi memlelcetlerle ticari mü

naaebellerimizın tanzimi dolayı· 

sıle wal mübadelelerıııın daha ko
lay olm .. n içın tedbirler alınmak

tadır. 

Tic.ıret Vt:kfıleti İthalat Müdü· 
rü Necmi Mısır yolile l caretimi· 
zııı laı.zimı husu:.uııJa telluk ve 
temaslarda bu!uıımak üzere Kıı.lıi
reye hareket etmiştiı. Staodardi· 
zasyon Müdüı ü Turhan Celal de 
Asya wc:mlekctleri ve Uzakşarkla 
ticaıetiroizın tanzimi ııayesile tet
kik :ve temaslarda buluıımak üze· 
re Bombaya gitmiştir. 

zial her ne şekilde yapılırsa ya· 
palsın bu gıbi metruk toprakların 
müııtahsilin eline gr·çmesi: Ziraat 
alemimizde yeni bir eforun do· 
layısiyle istihsal kapıısituiııio ar
tacağına şüphe yoktnr. Bunun ne
ticesi hiç olmazsa senelik umumi 
rekoltemizin yüzde elli nisbetinde 
artmasına müeuir olacaktır- İşte 
senelerden berı iki misli mabsill 
almak düşuncesi ile müstahsıli 
teşvik için atılınası .düşü?ülen 
adımların müsmir olabılme)t ıçın 
en kestirme yol topraksız köylü· 
ye toprak vermekten ibaret oldu· 
ğunu zaman ve hadisat dahi isbat 

edec.ektir. 
Toprak trvzi edilirken müstah-

silin sermaye kabilıyetini ve nu
fusunun adetini nazarı dikkate al
mak lazımdır.' E.g-er; sermayesiz ve 
az nutuslu köylülere kabiliyet ve 

Ank. Lvz. SAK 
Spur eşya 194'..! 
Et undıtı 1942 
Bulııur 1946 
Kesele kırpıntısı 1936 
H uy~an 1936 • 

Ank. tlnkt~riyoloji ve Seroloji 

F.ostitüıü 

K. et 1940 
Ank. Valiliği: 

Mahruti çadır 1937 
" ,. lıuniri 1</37 
Aydın Vilayeti: 

Matltu evrak 1925 

Balıkesir Aık. SAK 
Suüa ve ... ba maluınHİ l '136 

Bilecik Ask. SAK 
Sade yatı 1932 

Bur:ıa Belediyesi: 
Elbise dikti rilmesi 1942 

Çauak. Ask. SAK 
Halk çayı 1942 

D. D. Y ollım Ba lıke)ir: 
OJun 1937 

D. D. Yolları: 

Ank. idare biu:mnda yap. tamirat 1Y32 

Denız Lvz. SAK: 
Torua ve freze te:ı:2ahı 1946 

Oıyarbakır Ask. SAK 
Peuçelik lcüole 1!146 

Erzurum A~k. SAK 
Ke yuu elı kavurma" 19H 

.. .. 1945 

Bakır karavana 1936 

Gelıbolu Ask. SAK 
Makarna ve şelıri1e 1939 

Hadımköy Ask. SAK 
Baly"li k .ot l 944 

Yüzde Yeei Gelirli 
Oemirycllar İstikrazı 

Mıılıye Vt-kiiletindcn tebliğ e
dilmiştir : 

2.6.9-il tarih ve 4057 numaralı 
kanun mucibince ıhracana salahı

yet ve ı ilen ve hasılatı taınamen 

l)iyarb:1kır ve E.lazığ istasyonla
rından lrak V1' lı an hudutlarına 
kadar yapılacak demiryoluoun in
şasına tahsis c:.dılecek olan % 1 
gelirli 1911 demiryolu istikrazının 
yırmi senede itfası meşrul beş 

milyon liralık birınci tertıbe ait 
tahvill~r satışı 7.11.941 sabahın
dan 15. l 1.941 akşamına kadar ya· 
pılacaklır. Tahviller bam itine mu
harrer olup 20,500 ve 1000 itıba· 
ri kıymettedir. 

Tahvillerin ihraç f ıati 0 u 95 o· 
larak tespit edilmiştir. 

Tütün taka~ı hak~ında 

1 icar et Vekaletinin tebliği 
Ticaret Vrkaletinden tebliğ e

dilmiştir: 

1 - Tütün takası çerçevesi 
dairesinde ithalata bulunmak i
çin Vekalete müracaatlar tevali 
elmekte olduğundan aşağıda ve· 
rilen malumat ile alakadıarların 

tenvir edilmesi lüzumu ırôrülmüş

tür: 

faaliyetlerinden fazla toprak tevzi 
edilecek olursa mak.aat yine husul 
bulamaz çünkü o zaman bu gibi· 
ler yeni elde ettılderi tarlaları 
işliyemiyerek muattal kalnıa~ına 

sebep olabılirler. işte bu balı.ım
dan dır ki; arazinin köylüye bt:· 

deli mukabilinde değil fak at me. 
aai faaliyetleri mukabilinde tevxl· 

taraftarız. 

Tüt ÜJ takasına ait kontenjan
lar tnmaınen dolnııı~tur. Binaen;. 

leyh yeuideıı ithal mfüaade-si ve· 
rilmiyecektir. Esasen bu nevi it-

haliho tütün takasından ieçiril-

K. sotaıı 19H 

1-l..ırbiyede Yedek Subay 
kulunda Ask. SAK 

Ye,il mcrcicnolc va nohut 1943 
ftirioı; 1946 

Ho~dere Ask. SAK 
K. ot 194ö 

Isparta Vilayeti: 
Kum nakli 1937 

lst. Nafıa Müd.: 
Kalorifer tuiutı ikmali İjle.ıi U.!7 

Kırklareli Oı man lölre Şc fli~i 
Mc,a atacı 1945 .-

Maltepe Ask. Lisesi SAK 
K. ot 1947 

Manisa Vilayeti: 
Alııap meofcı; tamiri 1945 

Marmara Ünü Bahri Komut. 
SAK 

Kuııdura 1'}4-'; 

Mafıa Vekaleti: 

... . 

Saraıuklı suyı.ı ve tevabiliufn islabı 1925 
Portatif baraka vo bela ioı. 1~25 

Seyhıın Vilayeti: 
Kuıa ihraç ve nalcli 19-12 

Tophane Lvı:. SAK 
Ba:Cır ;emek talıatı 1945 

Bıtkır •U ltardstı l 'J.15 
Duvu ıoş. 19-t S 
Lav .. nıarin k;inı:uu n1&kli 1113i' 

'frabzou Ask. SAK 
Nu hut 1941 

Urfa Gümrük Muhafaza Ala· 
yı SAK 

K. et ve samao 1935 

ı:no Ask.. Postct: 
Saç b 0>ru, diraek. kürek, ıuba tahtası, 

kömür kuvıuı v. s. 1946 

- - -
mesi için zaruret te kalmamıştır. 
Zıra ':J 10-941 tarihind~ imzalanan 
anlaşmalur mucihince ithnlat yap
mak irnkanıarı elde edılmiş bu
lunmaktadır. 

Binaenaleyh tütün takası hü· 

kümleri dairesinde ithali istenen 
maddeler yeni anlaşmalar hüküm
leri dairesinde ithal eJılebilirler. 
Alakadarların bu yolda müracaat 
etmeleri tavsiye olunur. 

2 - Yeni fürk Alman Ticaret 
anlaşması hükümleri dairesinde 
ithalatta bulunmak ü:.ı;ere lisans 

verilmeı.i ithal veya ihracat hisse 
tefrıki yolunda müracaatlar alın· 
maktadır. Bu anlaşınalar hakkın· 
da Vekalet tarafından mıntaka 
ticaret mudürlüklerine, birliklere 
başlıca ticaret oda ve sirküler
lerde borsalarrna iÖnderil.miş olan 
alikadarlarca bilinmesi lazımge• 

len her şey söylenmiş, anlaşma· 

lar hükümleri tafsilatlı surette i· 
zah edilmiştir. Binaenaleyh bu 
sirkülerlerin okunması ıuretile hem 
mevcut müracaatlar cevaplandı· 

rılmış hem <le yeni müracaatlara 

mahal kalmamış olacaktır. 

2 - Yukardaki 2 maddede 
verilen izahat, işbu ilanın mevzu
unu teşkil eden bütün müracaat
lara cevap teşkil etmektedir. Ay· 

rıca teker teker cevap verilmi
yecektir. 

Kendir sıtşfarı 
KC"ndir ıııslışları artmıştır. Ge

çen ıene kilosu 22 kuruşa satı· 

lan kendir elyafııım kilosu yüz 

kuruıa çıkmııtır. 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Tarsus Mal MUdUrlU§Unden: 
Tarsus hükılmet konağı ikmali inşaatı 2999 lira 76 kuru,luk ke

şif üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 
f.tcsiltme 18. 1. 1.941 salı günü saat 15 de Tarsus Mal Müdürlütüa

de toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
Muvakkat teaıinat miktarı 225 lir• olup istekliler bu kadar parayı 

mal Hndığına makbuz mukabi inde tediye etmeleri veya luaka mek· 
tubunu komisyona ibraz etmeleri lazımdır. 

iste.idiler Nafıa Mildürlü~ünden ihale gününden üç riin evveline 
kadar ehliyet vesik.ası almalara ve Ticaret odası veıik&1ile birlikte 
komi~yona ibru; etmeleri lizımdır. 

Fazla malılmat almak isteyenlerio Tarsus mal miidürlütiine veya 
nafıa ıoüJürlü~üae müracaat etaıelert ilin olunur. 

Karkataç &eledir• Rlr••etlnden: 

28.10.9·H sıılı günü sut 15 de ihlldii f'pılaca~t iları oluı\an 3100 
lira Jj kuru' b.,d:ıl k~,if•i b:lediy" bicauı temd ve biria::i kat in
şaatına talip zuhur dtın,Jığiııden un ıiin teaaJit edilaaiıtir. lbale 7. 
11.9-11 cuıua g-ü ıü saat 15 de yapılac .. ktır. Taliplerin milr•caatları i· 
li.n olunur. 

~. M . .,. H.ıwa S.tlı.uLna Kı>ml•t.ın&aıtdan 

Kayseride 78.811 lira 2~ kuruı kesif beJelli inıut iti kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. lnale'i 2-t.11.9 n puarteıi ıüaü ıaat 
16 da Ankarada M. M. V . Hava utuıalma komiıronuoda rapıla

caktır. ilk teminatı 519J lira 57 k ıruıtar. Şutuaıeıi 3~5 kuruta 
komisyoııdan alınır. Taliplerin k~nuııi vesik&larile teklif mektu· 
plarını ilıı\~ u ıtin lı ı bir .1 tıt e Hd k > ııi ıy.>ı.t nr.a~lerl. 

. Antakra Hastahanesi Baş Tablblitlnden 
Antakya h ıstane binuının biliie tar.ıfaoda Çılthyao duvarlarda 

tahkimat ve hendek yapılması açık eksiltmeye konalmaı n müoa· 
kasa günü olan 25 10.9 n de talip zuhur etmediğinden bu müna· 
kasa lü gü1 uzatılmıştır. isteklilerin 7.ll.9H cuma ıüaü saat 14 
te hutanede müte,ekkil komiıyo ıa müracaat etmeleri Ye bu hu· 
ıuita tafsilat a lmak i.stiyenleriıı daha e~vel haııotaue iclareıiDe 

müracaatları ilan olunur. 

ilaçlar, t<linik ve lspençiyarT aıat, Hastahane Lvz. 

Danlz L~vazım Saltna•ma Komlayonundan: 

2500 Kilo Soda Kostik 
250 • Beya:ı: V azeli rı 
100 > Sarı > 

:>Ou Gliıeıin (Saf) 

Yukarıda cıns ve miktarları y.ızılı dört kalem malzemenin 7.11. 
941 cuma günü saat 1 ı de Kasımpa2ada bJlunan Ooniz: Levazım Sa. 
Al. Ko. dan mevcut evsafları dahilinde pazarhA-ı yapılacaA-ındao, iı· 
teklilerin belli güıı ve saatte mezkQr komisyoııa milra.::aatları ilin o· 
lunur. 

Elektrik, Hava gazı, Kalorifer (Tesisat va MaJz.) 

M. M. V. Hava Satanalma Komleronund•n : 

S4 kal'm elektrik malzemeıi pazarlıWa salın alıaacaktn. Tahmin 
bedeli 21,321 lira 75 kuruş k.at'i temiaatı 3198 lira 28 k.anııtur 
lhalesi l:l/ 11/ 9•1 perıembe rüııü aaat 11 de Ankarada M. M. V. 
Hava aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartoamui komiıyooda 
göıülür. Taliplerin aelli vakitte komisyona relmoleri. 

latanbul Levazım A""rllll &•tınalm• Kôml•ronund•n : 

F enerbshçe aktarma ambırırıın elektrik hu İsalı yaptmlacakhr Pa \ar
lıkla eksiltmeai 7.11.41 Cuma ıüoü saat 15 te Tephtnede LY. Amirliti 
satın alma komisyonunda yap•caktır.Keşi f bedeli 1999 lira SOkuruı ilk 
temioalı 158 liradır. Keşfi komisyonda görülür. isteklileri• belli aaat• 
te komisyona ırelmeleri. 

Erzurum C. H. P. B•tk•nhlınd•n 
Ka 

• 



Sayfa 2 MUNAKASA GAZETESi 
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Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mobaaı. bed. Teminat Müracaat yeri Gilnü Saa 

A) Münakasalar 
lntaat, Tamirat, Nafıa htlerl, Malzeme, Harlbl 

Antakya hastane binası tamiri 
Kayseride inşaat işi (~art. 39; ltr.) 
Beykoz ve kandilli temizlik ahırlarının 
Bina tamiri 

tamiri 

aç. eks. 
kapalı z. 
paz. 
paz. 

Büyükderede sanyer Belediye 
tamiri 

Tahakkuk ıubesi blnaaıaç. elcs. 

Tophane medreseıi tamiri • :t 

71811 28 
74 84 

1630 44 
3551 50 

3234 18 

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari allt Hastahane Lvz. 

Glükoz aoidr eniekıiyonu: 100 k. aç. eks. 
Renıen cihazı: 5 kalem (temd.) 
Soda kostik: 2.5 t. - beyaz vazelin: 250 k. - sarı: ıtar.:. 

100 k.- &'liscrin saf: 500 k. 
Rontıen filmi, iı:har banyosu, teıbit banyosı, fotoı· • 

raf camı, diyapesitif filmi 

880 -
2495 -

7416 -

Etektrlk Hewegaı:t-Kalorlfer (Te•lsatı ve Malzemesi) 

Kalorifer taıniri (temd.) 
Dizel pompa grupu 
Altümülator: 70 ad. 
Erzurumda yapılmış olan hılkevinin bina elektrik 

kalorifer ves ıhhi teıı.isat uok•anlarının ik1nali 

paz. 
aç. eks 
paz. 

Menaucat, Elbise. Kundura Çama,.,, •· • · 
Avrupa buranda bezi: 50 m. pu. 

4025 -
Beh 95 -

18233 78 

Kışhk haata pijamalan: 2100 tak. kapalı :ı:. heb 13-
Sarı sabunlu kösele 1 OUO k - beyu: mcşirı 50 aJ, paı;. 

Huta abası: 15.000 ad. kapah z. leh. 11 -

' Mobllya, bUro ve ev .,, aaı, Mu,ambaHahv ••. 

Sıra: 40 ad. paz:. 

Matbaa itleri K1rtaalye - Yazıhane Levaumı 

Sarı kitıt: 30 top 

Kereate, Tahta ve saire 
Kereste biçilmesi: 1088 m3 (tashih) 

pas. 

kapalı z. 

Mahrukat. Benaln, Makine 
Odun: 9.2 t. 

,., .. ,. . ... 
Odun: 100 t. 
Kok veya sömikok k.ömürtt: 600 t. 

M Ut e f ·e r r 1 k 

Baskül: 1 ad. terazi: 5 ad. 
Hamal arkalığı: 100 ad. (temd.) 

Hiunet otomobili 
Benzin kabı (a2'ızları bortumlu) 8 ad. 
Marangoz tezrihlerı: 5 ad. (milstamel) 
Kemik külü: 1 t. 

paz. 
paz. 
kapalı &. 

paı.. 

paı. 

• 
paz. 
par:. 

Palin•i zinciri: 384 çift pas. 
Dökme soba: 100 ad.· boru: 1300 ad.- dirsek : 300 pa:ı. 

ad.· boru sapkaın: 100 ad. 
Soba borusu: 5623 ad.- dirsek: 1337 ad.- dış dirsek 25 pas. 

ad. soba küreti: 331 ad. 
Dökme ı.oba 3 no. büyülı.: 253 ad· 2 oo. küçük: • 

185 ad. 
Huıdavat malzemesi 25 kalem (temd) 
Btl kemeri: 5-6000 ad. kapalı z. 
Ok~ide edilmit bakır düime 8000.000 ad. paz. 
Lastik boru: 3000 m- liıtik band eınıark: 5000 m. > 

Sedye kolu furunlanmı~ rürıenden mamul: 500 çift • 
Balast: 50ıJ0 m3 kap. x. 

» 3000 m3 :. 
> ~000 m3 •. 

Eraak, Zahire, Et, Seb••· •·•· 

Sadeyağı: 5 t. 
Sııtır eti: 279 t. 
Toz şekeri: 15 t. 
Sı2'ır eti: 69 t. 
Ekmek pİfİrtirilmesi: 310 t. 
Prasa: 30 t.-labana: 30 t.-ispanak 30 t.-patatet: 

30 t.·ıoğan: 10 t. 
Yonca: 1 t.·paocar: 1 t.-havuç: 1 t. 
Kuru fasulya: 115 t. 
Saman: 1270 t. 

> 2~5 t. 
• 302 t. 

Sığır eti: 60 t. 
Sadeyağn 19 t. 

K. ot: 100 t. 
Praıa: 58060 le. 
Lahana: 58'J60 k. 
K. ot: 200 t. 
SıQu eti: 2'46 t. 

> 110 t. 
• 60 t .. 

Sadeyarı: S t. 
Sadeyatr.- 15 t. (temd.) 

• 10' t. 

Balyalı k. ot: 1000 t.- asman: 700 t. 

(B Müzayedeler 
E ı aıılcaıı 

• 
Dükltin anku:ı 
Ev ankazı 

paz. 
lı:apalt z:. 

• 
kapalı 11:, 

> 

> 

pu. 

• 

kapalı z. 
pas;. 

, 
aç. elcı, 

• 
pat. 

• , 

• 
• 
• 

paı. 

,. 

• 

' , 

360 -

m3 16 50 

1170 -

279 75 
690 -

2500 -

68:>0 -
~00 -

8730 56 

10297 50 

10176 -

695 25 

Beh. o oo 90 

Beh. 1 50 
m3 1 70 
m3 1 25 
m3 1 70 

&250 -
108900 -

7200 -
20700 -

6200 -
16500 -

28175 -
60325 -
12ll2 -
14345 -
10800 -

k. 1 75 

12500 -
98000 -
46209 -
25200 -

8250 -
k. 1 78 

389 65 
180 -
42 -

490 -

Antakya Hastanesi 8aştab. 
5 l'O 57 M. M. V. Han SAK. 

5 62 lst. Belediyesi 
244 50 lst. Koıaut. SAK Fındıklı 
266 88 İstanbul Belediyesi 

243 - > 

6 60 lst. Stbbt Mileue.teler SAK 
187 13 lst. Vakıflar Direk. 

Oeni:ı: Lvıı. SAK Kasıınpa1a 

556 20 Ank. Nümune Hast. Ba't. 

Pertevniyal Lisesi Müd. 
301 89 M. M. Vekaleti SAK 

997 50 > 

1367 53 Erzurum C. H. P. Ba1k. 

Deniz. Lvz. SAK Kasımpıa1a 
2362 50 lıt. Sthhi Müeaseseler SAK 

M. M. Vekaleti ~AK 

~500 - M. M. V. SAK 

- - Nitde Viliyeti 

27 - lıt. Belediyesi 

1346 50 Balıkesir Ask. SAK 

Nitde Vilayeti SAK 
IDeniz Lvz:. SAK Kas1aıpa1a 
Selim iye 6 l Tllmen Kuwut. 

21 - latanbul Belediyesi 
51 75 lobisarlar U. Mid. 

Kütahya Villyeti 

Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

7-11-41 14 -
24-11 41 16 -

6-11-41 14 -
12-11-41 11 
20-11-41 14 -

20-11-41 14 -

21·11-41 
11-11-41 

7-11-41 

15 30 
1~ -
14 -

19-11-41 15 

10-11-44 
10-11-41 
14· 11-41 
25-11-41 

6-11-41 
21·11-41 
6-11-41 

2 \-11-41 

ı4 30 

H-
15 -
ıs 

11 30 
15 -
11 

15 -

19-11-41 e kadar 

6-11-41 14 -

7-11-41 16 -

19-11·41 e kadar 
7-11-41 15 -

22-11·41 11 -

6-11·41 14 -
11-11-41 10 30 

21-10-41 itib 1 ay 

1027 50 Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK Aok. 
7-11-41 15 -

10·11-41 15 30 
10-11-41 15 -
14-11-41 11 

45 - • 
1309 60 lst. Komutanlıtı SAK Fan .. ıkh 

> 

1544 ,3 • 

1>26 40 > 

Ankara Valiıiti 

3375 - Emniyet U. Müd. 
41350 - Tophane Lvz. SAK 

795 - M. M. Vole. SAK 
112 50 , 

637 50 D. D. Yol. 2ci lılet. Müd. Anlc. 
281 25 

3 i2 50 

1237 50 
8100 -

540 -
1552 50 
465 -

l'J.37 50 

' 
» 

Merzifoa Ask. SAK 
Gebze , • 

> 
Ask. Fab. Kırıkkale Grup. Müd. 

• 

Ankara Lu, SAK 
2114 - Erzurum Aık. SAK 
5532 50 st. Kfl;nut. SAK Fındılı.:h 
1812 88 > 

2151 75 • 

1260 - Adana Asit. SAK 

- - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

1875 -
7350 --
4930 -
3780 -
1237 50 

4005 -
2475 -

:t 

Kırklareli Aık. SAK 
> 

F.ıine Ask. SAK 
> 

, 
> 

Tophane Ln. SAK 
Selimiye 61 Tümen Komut. 

29 23 lıt. Belediyesi 

10 35 
3 15 

36 7S 

• 

• 

8-11-41 11 -

12-11-41 14 30 

12-11-41 15 

6-11-41 15 

21-11-41 
13· 11-41 

20-11-41 

•·11-41 
20-11-41 
20-11-41 
20-11-41 

28-11-41 
25-11-41 
27·11-41 
14-11-41 
1-2-11-41 
13· 11·41 

15 
14 -

11 -
11 -
15 -
15 15 
ıs 30 

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

7-11-41 10 -
24-11-41 11 -
10-11-41 10 30 

10-11-41 11 -
10-11-41 11 30 
21·11-41 11 -. 
10-11-41 16 -

10-11-41 11 -
10-11-41 16 -
10-11-41 16 -
7-11-41 14 -
7-11-·U 15 -
7-11-41 15 -
7-11-41 14 -

28-11-41 
11-11-41 
13-11-41 
13-11-41 

14 -
15 -
15 -
1~ -

14 -
H-

6-11 · 4 l 
6-1 1 41 
6-11-41 
6-11-41 

14 -, 
14 -· 

f 

Tahmin B. 
L. K. 

389,65 

138,00 

42,00 

490,00 

130,00 

215,00 

330,80 

336,90 

260,00 

38,50 

50,00 

440,00 

190,00 

300,00 

8~,00 

Ketif B. 
74,8-l 

279,75 

36G,OO 

istaneul Belediyesinden: 
Teminat 
L. K. 

'{ .. . ·n 
29,23 Beyoflunda Emekyemez mahallesınl k•"' 

nikapı sokatındı 1 numaralı ev en 

10,35 

3,15 

36,75 

9,75 

16, 13 

24,81 

25,'J.7 

DIO 1&tışı. 'ııİ' 
aıahallel• 

ıo nll .... 
Unlcapanında Hacı Kadın 

Mustafa Kemalpata caddesinde 
numaralı ev enkazının satışı. ııe1r 
Unltapanında Kasapdemirhun ıııab• .,.ıı 
nin Uokapanı caddesinde 134 oııııı 

0
,jl 

düklıtindao çıkarıhp levazım anb•rı 
bulunan enkazınıtt satı,ı. ~r 

Fatihte Kırkçeşme mahallesin Mustafa ıı~•· 
malpaşa caddesinde 198 numaralı eve 

z:ınıo satışı. . ~I· 
Fatihte Kasapdeınirhuo mahalleıinıll ,ıı· 
vanzade camii sokafında 1 numaralı e'I 
lcazıoıo satışı. 

Fafihle Kukç<!şme mahallesinin Nefte! •: 
k•sıo' 

lcağ"ınaa ~6 - 2d numaralı ev eP 

zınıa satışı. . J • tll ,. 
Uıık•panıuda Hacı Kadın mahallesın 

1
.,-

. k•S 
zetecı sokağında 2 numarlıih ev en 
satııı. . ,, • ııı , 
Unkapanında Hacı KaJın mahelle>111 ..-ı•" 
zeteci sokağında 6 numaralı ev enk 

sa lıışı ft 
19,50 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin l(ırlcçtııfl' 

ııoıratırıda ı9 numaralı ev enkazının ~,.,,. 
2,89 Eminönünde Hobyar mahallesiııın Ar• jJ' 

ı. ııııll lar sokağınJa H uuıııarah ev c-n"ıss 

tışı. . Vo~· 
3, 75 Fatihte Kasapdemirhun aıalııılleııiııın U~~;o 

panı caddeainde 26 numaralı odah d 

enkazının sata,ı. 1r 
33,00 Fatihte Kırkço.,me mahallesinin Nofıtı 

tıl. 
katında 12 numaralı ev enkaz:ıntn 51 . ti' 

14,25 Fatihte Kırkçeşme mahallesinin Keııd•' ,-· 
0ııı 

katında A. 126 numaralı ev enkazı 

tışı. -· ı.' ırkç•f 
2i,50 Fatihte Kırkceşme mahallesiaio "' tıf" 

sokafında 2' nıımarah ev enkaı:ınıı1 ,. et-
22,50 Fatihte Kırkçe,me mahallcsınin .t(ır~ç ııf' •• sokafında 40 numaralı ev enkazıoııı 

11
,,,r 

6,38 Tepebaşıoda Evliya çelebi ınah6 d0~ 
oin Meşrutiyet caddesiude Yıkıl•P tıı"" 
kindan ç11tıp levazım awbarında bil 
enkazıoıa sa tııı. 

.,.. 
5,el leyez Kandilli temizlik ahırlarının l•111~ 1 

21,00 femizlik işleri Müdürlütil içia alıcıaC 
adet basldil 5 adet terazi ve teferr?•~· 

27,00 Tahsil Müdürlütünde tab edilecek ılı 
meler için alınacak 30 top sarı lta~ıl· İfli 

Tahmio bedelleri ile teminat miktarları y111tarıda yazılı •'' 
ayrı ayrı pazarlıta konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mil -'r) 
lit Mildürlütü kaleminde rörilelailir. İhale 6.U.Y41 Pe~f~.,ır 
ıiinü saat 14 de Uaimi .Encümende yapılacaktır. 1 ' §l'ı· 
rirı ilk temırıat makltuz veya mektupları le ihale runii muafY

011 

te Daimi Encilmende bulur.malan. ~ 

olan Halkevininin l»ina elektrik, 

rınrın tamiri inşaatıdır. 
~··' kalorifer ve sıhhi tesisat ııo 

Bu iılerin bedeli keşfi 18233 lira 78 lrnro,tur. . d~ ııı• 
Talipler İlU işin ~vrakı fenniycsini Ef:.turıtlll p.Hti raiıılı~ırı 

te,ekkil komisyonda okuyabilirler. 
Bu işin muvakkat teminat 1367 lira 53 kuruştur. . ;•f~l 
Eksiltmesi 25.11 .941 salı gilnü saat 15 de Erzurum parti 

lığında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. ıııf 
l1tek\ilcr ek!\iltme ıününden 8 gün evve vilayet makaınııı• ~ııl;ı 

caatla ala~akları vesika ile 94 l yılı ticaret uduın~ mukıyyed _,ıl' 
duldanna dair veısikayı y'bkarıda cbiltın~ ıt·ü .,U11Je muayy••• . .f"oııı'' 
bir saatten evvel teklif ıaektuplarile birlik.tc wakbu~ ınukabilı 
yona vermeleri lazımdır. . . ,~v 

Bu saatten ıonra verilen mektuplar kabul e.iilcnediği ırıb• ~ 
gecikmeleri de kabul edilmez. ~ 
!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!~~~~~~~~~ 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M.M.V. Satlnalma Komisyonundan 
~··'' 

ieherioe tabmio edileo fiyatı 11 lira olan 15.880 sd0\1ıı•I~ 
aban 21·11·941 cuııa gü ıü saat 15 te Ankarara M.M. V •. •'ıı 95 ~ 
komisyonunda kapalı zarfla ektiltm,yd k>.ı nuıtur. lık toııı 111 • 1 ~-
liradır. Taliplerin kanuai vesikalarile teklif mektupla

110 

saatinden 9ir saat evvel k•misyona vermeleri. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 
Bursa Posta Telgraf ve Telefon 

Aylık 
ldari kefalet muh. Mvk. 

Sürücülük ismi miktarı bedeli tem. 
lira lira lira 1 

Bursa-M. K. Pa.,a- 50u 450 405 Oto 
Susurluk-Balıkesir ,ıı ~r 
Adı ve Şart yukarda yazılı posta ıürücülü!l'ii 1 ı. ı ı.94 1 

.1 t "o/ 
nü saat 16 da Bursa P.T.T. Mildilrlüğil binaıında raüte,ekkı itib ~.r 
yon taraf ıodan ihalesi yaptlmak üzere 28.10.941 tarihinde~ rile1' ~ 
on bıoş g-ün müddetle ve kapalı zarf uaulü ile yeniden eksıl~ıif ııı'j( 
nulmuştur. lstl'klilerın yev~i mezkardıt saat 1) e kadar 1" il• ~ 
tuplarıııı muvakkat teminat makbozlarile v• kanuııl ve•ikal•f 

lı:omlayena tevdi etmeleri ilia oluuur. 

Iİ 

~ 
lj 

lj 
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r 
• 
• 
1 

~I dllkltin an kazı 
~"kazı 

1 

~11 ankazı 
•11kaz1 • 

) 

~te, Tahta ve saire 
As. Fab. lzmlr Si. Fb. Sa. Al . Ko. As. den: 

S, lı.ınir silah fabrikaıı ihtiyacı için mevzut şartoameıi veçhile 
~-~ lira muhammen bedelli qağtda cins ve miktarı yazılı dört 
~ kereste ayrı ayrı veya hepsi birden pazarlıkla satın alına
~tır. 

~ ~aıarlık 17-11-941 pazartesi aünü saat OD dörtte Halkap111ar-
•tlib fabrikasrnda müteşekkil komhyondı yapılacaktır. 

~f•tekliler 657 l i ralık teminatlarını İzmir mal sandığına yatıra· 
'- atacakları makbuz ve ticaret odası 1941 yılı vesikası ve 2490 
~hh kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri mucit>ince icap eden vesi-

ltrı hamilen belli edilen ırün ve s:ıatta komisyona müracaatları. 
Iİla~lrtname çalışma ıünleri içinde saat sekizdeu on altıya kadar 
-..,. fabrikaıında ıörülebilir. 

3 
15 Mtr. 
50 Mtr. 

rl' 40 Mtr. 
ıl' '-..._20 Mtr. 
~ 

15X15X400 
8 -<25 X300 - 400 
6 X25X300 - 400 

3,5X25 : 28 - 400 -

Okluk ıürıea 
Fırıurı ıürgen 

Fırınli ıürre• 
Çıralı çam tahtası 

-ahrukat, BanLi11, M1'.< iu tı1JI ır ı 
ttadımkör Aakert Satlnalma KomlaJonundan: 

'At•2'ıda yazılı mevaddııı pazarlıkla ek!liltmeleri hizalarındll yazılı 
~~ "c saatlerde Hadımköy ask~ri satınalma komu,yonunda yapıla· 

lır. Taliplerin b~ııı vakitte komisyona relmeleri. 

Ciıısj Mıktan Fiah Teminı&h İhale 
kilo Kr. Sa. lira Gün, s rıatı 

20,000 6 20 180 5.7.11.,41 14 
40,000 6 40 360 6.11. c 14 

100,000 1 75 260 5-7. c 14 

;:: ~Ömürfi 
fJ~ ıoğan 
~lltı 

lon 20 parti, olarak alınacaktır. 

NIQde Yillretlnden 

._
1 
tio ,,şehir Okullarına ait. 9200 Kilo odun ile 40 add sıraya 

._ıp zuhur etmediğinden 19. l 1.04 1 tarıhinı katlar bir ay içeri · 

~i:e pazarlıkla ihaluine karar veril~~' olduj"undan isteklilerin 
>'et daimi e nclimene uıuracaatları ılaıı eluııur. 

Yan Askeri Satanalma Komlsrnund.sn 
~ Aı•tıda yazılı mevaddın kapalı zarfla eksiltmeleri hi:ıalarında ya
' tiin ve saatlerde '/anda askeri ıatınalına komisyonunda yapıla
~lır: Taliplerin kanuni vesiıtalarile teklıf mektuplarını jlıale saatin
('ı ~ır sut evvel komisyooa vermeleri. 
"tııa· 1 Miktarı Tutarı Teminatı lhale 

kilo lira 

900,000 36,000 
700,000 3'.'>,000 
559,000 114,59) 
453,000 92,865 

't60o ton kok kömürü 
~ ilanlarına. 

* • * 
alınacaktır. Bak : 

lira 

2700 
'.26'l5 
8:>95 
69()5 

Gün, saati 

26,11,1141 16 
25 > > 16 
20 • > 16 
21 ) •• 16 

Selimiye 61 Tümen Ko-

9 75 İst. Beleiiyeıi 6·11·41 14 

16 13 6-11-41 14 

24 81 ) 6-11-41 14 

25 27 6·11·41 14 

19 50 6-11-41 14 - · 
j 

2 89 6-11-41 14 -
3 75 :o 

i-11-41 . 14 -ı 
33 - > 6-11-41 14 -
14 25 " 6-11-41 14 -
28 50 • 6-11·41 14 -ı 
22 50 > 6-11·41 14 -

6 83 6-11·41 14 -
31 28 ht. Belediye!li 20-11-41 14-
21 98 > 20-11-41 14 
26 25 • 20-11~41 14 -

165 72 • 20-11-41 14 -
94 50 • W-11-41 14 

131 81 • 20-11-41 14 

Kiloıu 7J kuruş üzerinden muhammen be4ilelli 1500 lira olup mu· 
vakkat teminatı 112 lira 50 kuruştur. 

Eksiltme ve iha1~9i 14.11.9H cuma günü saat H J e İ zmir Lv. 
amirliği Sa. Al. K.o. da yapılacaktır. 

Şartnam~si h~rgün komisyonda ıörülebilir. 

l•tanbul Ay•••I• A•kerf Sabnalma Ko nl•yonundan : 

Aşağıda yazılı sade ya2'l arı pızarlılda satın alınacaktır. lhaleleri 
7.11.941 cuma günü hizalarında yazılı saatlerde İ!lta11bulda Aya:r:ağada 
a~keı i salın alma koıııiıy >tıu ıda Y3.pılal!aklır. Taliplerin belli va kitte 
1'.o. na gelm~leri. 

Kilo 
10,000 
14,000 
14,000 
H,000 
14,000 

lua!e saati 
14 
14,30 
ıs 

15,30 
16 

Ye,llkör Raif Pa•• Ko,kUndekl Aakert Satmalma 
Komlsronundan : 

Aşağıda yazılı sebzelerin kapalı zarfla eksiltıneleri 19.11.941 çar· 
şamba günü ıaat 14 de Yeşilköycie Raif pa~a köşkündeki ukeri sa
tınalına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni veıikalarile tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir sut evvd ko'llisyona vermeleri. 

CiD9i Miktarı Tutarı 

kilo Lira Kr. 
Lahana 39,000 2398 50 
Praaa, 54,600 4333 3l 

Bahkealr Aakerl Satın Alın• Koml••onundan : 

leher kilosuna 65 kuruş fiat tahmin edilen 20 ton koyun eti 

kapalı zarf uıulile eksiltmeye çıkarılmışhr. 
Eksiltmesi 12. 1. .941 çarşamba ~ünü saat 16 da Balıkesir As. 

Mıntaka satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Muvakkat teminat miktarı 975 liradır. 

Ev•af ve şar ı ları herrün komisyonumuzda rörülebilir. 
Taliplerin mnvakkat teminatlarile teklif mektuplarını kanunun 

2,3 ncü maddesinde iıtenilen vesaikle beraber ihale ıutindeıı bir 
saat evvel yani 12.11.941 çarşamba a-ünü saat 5şe kadar komiıyo
n•muza makbuz mukabili vermeleri şarttır. 

Bu saateıı sonra mektup kabnl edilmez. 

Samsun Askeri Satanalma Komıa,onundan : 

Şehirdt'ki depoya tc~alim pazarlıkla 30 ton kuru ot satın alına-

caktır. 

EvMafı komiııyouunumuzdadır. 
Muhamuıen fiatı 1950 liradır kat'i teminatı 203 liradır. 
ihalesi 10.11.941 Pazartesi a-ünü saat 15 de komiııyon binasında 

yapılacaktır. 
İsteklilerin teminat makbuzlarile birlikte belli ıün ve ıaatta 

~ e f e r r i k 
1 

komisyonumuza ıelmeleri. 

A Ye,llköJ Askeri Satanalma 
"det 
10 

l 25 
60o 
3~ 
so 
Se 
so 
50 

Büyilk dökme soba. 
Küçük c 

Saç boru. 
Alafraoia dirsek 
Alaturka dirsek 
Soba kürefi. 

Soba tahtası 
Sa, mangal 

.1 
Komi ıysnundan 

h11ı~ 11karıda ya:ıılı mılzemenin pazarlıkla ekıiltmeıi 12.11.941 çsr· , 
\ ' 2ünü saat 14 de Ye,ilköyde Raif paıa köşkündcld askeri 1a

>,11:1ına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin belli vekitte komis• 
lltlnıeleri. ı 

t 
• * • 

\:OQ •det hamal 

~~ 
arkalığı alınacaktır. Bak : İnhisarlar Umum Müd. 

) 
; 
~ 
1 

~rlak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

a l 

' 
1•rnır Lv. Amlrllll Satmalma Komlayonu 11dan ı 

l 
ıuret llı 2 bia kilo keıilmiı koyun eti 11ta11 alına· , 

• * • Tahminen beher kiloau 60 kuruştan 8100 kilo koyun eti açık 
eksiltme ile ıatın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 4800 lira mankkat teminatı 360 liradır. 
· Şartnamesi komisyonumuzda mevcuttur. 

lhalesi 13. İkinci teşrin. 941 tarih ve Perşembe günü ıaat 15 
de Samaunda komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

lıteklilerin mezkür pn ve ıaat 15 te kadar teminat makbuz 
ve vesaikle komisyonumuzda bulunmaları. 

Harbiyede Yedek Sultay &kulunda Askeri Salınalma 

Kemlayenundan ! 

20.18.941 günü ihalesi ilin edilen 600 ton samana talip çıkma
dığıodan tekrar pazarlıkla münakaıaya konmuştur. Samamn beher 
kiloıunun muhammen bedeli dert kuru,tur. Evıaf ve buauıi şar
tları komiıyonda ıörülebilir. lhaleıi 7.11.941 cuma a-ünü saat 10 
da yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek Subay okul•nda as
keri aalıoalma komiıyenuna müracaatları. 

• • • Kapalt zarf uıulile 20.10.94 l fÜnü ihale ıi ilin edilen 19 
ton kuru üı.üme talip çıkmadı~ından pazarlıkla münakaıaya kon
uıu,tur. Beher kiloıunun muhammen fiati 5.l kur11ttur. Evıaf ve 
huıusi şartları kowmisyonuııda ıörülebilir. ihalesi 7. 11.9.(1 cuma 
fÜDÜ ıaat 1 ı.30 da yapılac'aktır. Taliplerin Harbiyede Yedek Subty 
Okaluau ukeri .ahoalma koaiayonuaa mtıraıaatları. 

• • • K,palı zarf ile 20.10.041 fuau ilıaleai ilin etılilen 60 toa 
pirince talip çıkmadığından pazarlıkta münakHaya konaqtur. 
Beher kilosunuıı muhammen bedeli 45 kuruştur. Evsaf ve huıui 
şartları komiıyontia ırörülebilir. lhaleıi 7. 11.941 cuma l'ÜDÜ saat 14 
de yapılacaktır. Taliplerin Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
a-ıkeri 9atmalnıa komi9yonuna müracaatları. 

M•rmara OsaU İlahrl K. Satmalma Ke111t•ronufldan 

Cinsi 
Nohut 
, c 

Kilosu 
60.000 
20.000 

Teklif elunan fiat 
Kuruş Sn. 

21 50 
21 50 

Temioatı 

Lira 
1935 

'45 
Yukarıda miktarı yazılı nohudun 15.10.941 a-ilnGnde rapılan pazar· 

lığında teklif o\uoan 2l.50 kuru~ fıyat yü,sek. fÖrilldiltilnden ayrı 

ayrı şartnamede olarak ikinci defa pazarlıkları 7.l nciteşrin.941 cu· 
ma günü ıaat 14 ve 15 J,, i z nitte Tersane hapısıodaki ltemiıyon 
binasında yapılacaktır. 

işbu nohdt bir veya ayrı ayrı taliplere ihıle edilebilir. Şartna
me!Iİ bedelsiz olarak komisyondan alınır . 

Pazarlığa iştirak edecek islelclilerin hizalarında yazılı teminatları 
ve ticaret ves ikalarile biı likte belli rürı ve ıastte komisyon• nallra
caatları. 

Ezine Aske rt Satın Alma Komlayonundan 

Cinsi ınakaro a kilo wiktarı 10.000 muhammen bedeli lira 5900 
kati teminat 393 lira kuruş 33. 

Yukarıda cins v' ınik• ariyle muhammen bedeli •e kati teminata 
yazılı makarna 7.11.9H cuma günü !llaal 15 te Ezine Sa. Al. Ko. Ja 
pazarlıkla 9atın alınacaktır. lıteldilerin ıneıı.kQr gün ve saatte temi· 
natlariyle birlikte Ko. na mür aeaatları. 

(DEVAMI D:)RD0NC0 SAYFA.DA) 

6 1 Tümen Komutanlığından; 
1 - Komisyon ria mevcut eysaf ve şartnamesi dahilinde 600 toıı 

kok veya ıöınikölc kömürü kapalı zarf ıuulü ile eksiltmeye k.onulıauı· 

tur. 
2 - Muvakkat temioah l 170 lira olııp ilıaleıi 22. ll.941 cumar

tesi günü uat 11 de Selimiyede komisyonda yapılacaktır. 

* • • 
1 - Hor mahallin murakabe k.>aıisyo.ılarınc.1 tesbit edilen fiyat

lar esasları dahilinde o\msk üurd 7ı.>O tou samau ita 101)0 ton tel 

balyalı kuru ot ıahn ahnacalttır. 

2 - Bu ot ve samıınlar toptan mubayaa olunacatı ıibi talipler
den yilzer tonl11k partiler halinde lcısıın lcısııo dalıi mubıyaa olunabilir. 

3 - Mezkılr ot ve saıaıınlar b11luııduklan mahalJe va:ı~na vefa 
deniz va1ıtasına teslim şarlile ahnacaktır. 

4 - ÜLun teınioatı 8ı5J lira olup psurlığ'ı 13.1 l.9U p5rıembe 
ıünü saat 11 de Selimiyede komisyonda yapılacaktır, samanın temi· 
nah 4n5 lıra olup pazarlıtı 13.11.941 per~embe ıünü saat 15 te Se· 
liıniyede Komisyonda yapılacaktır . 

• • • 
1 - Mevcut evsaf v" iırl111 ın ui J"lıi lin le 10 t>n uJeyağı pı· 

~arlı~da salın alınacaktır. 

2 - Teminatı 2475 lira ol ıp pıurlıq-ı 1 \.11.941 p!!rf'5 ab-' filııll 

saat 16 da Selimiyede komisyonda yapılacaktır. 

DEVLET" OEMİRYOLLARI VE LİMANLARI 
. . . . . - . 

~ ISLETi1[ E~~:~l c :: ~l\TCnLU(iUf"iDEN 
Muhamm"n bedeli 24.000 (Yirmidört bin) lira olan 30 ton pamuk 

ynğ'ı 12.11.941 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile An· 
kara'da İdare binasıada satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1800 (Bin ıeki zyüz) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tele.liflerini ayni ıün 
saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Hay
darpaşa'da T•nellürn ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (9463) 4-4 

r inhisarlar U. MUdUrlüğUnden: l ... 
1 - 31. 10. 941 tarihinde teklif edilen bedel haddi layık rörill· 

mediği"den • 100 • adet hamal ark.ahtı eksiltmesi temdid edilmiflir. 
2 - Muhammen bedeli c690• lira olup muvakkat teminatı •51.75• 

liradır. 
3 - Eksiltme 11.1 l.941 salı günü saat 10,30 da Kabataıta Leva• 

zım Şubesinae müteıekkil Alım Komisyonunda yapılaca hr. 
4 - Nümunesi her gün bahsi geçen Şubede ıörölebilir. Ve şart• 

namesi ayni yerden bedelsiz. alınabilir. (9616) 

imtiyaz. Sahibi ve Yazı İtleri Direktörü: lSMAlL GlRIT 
Ruılciıtı ,..,, "MDaakasa ll•tlaa•••.. lıtaahal 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Ob}et de l'ad}udlcatlon Jour~ Heures 
Mode 

d' adj udicat. 
Priıı: Caution. Lieox d'adjudication et du 

estimatif provisoire Cabier dıH Charges 

--Adjudications au Rabais 

Conatructions-Roparation·Trav. Publlca·Materiel de Constructlon·Cartographle 
Conıtr. a Kayseri (cah, eh. P. 395) Pli cach. 78811 28 5190 57 C.A.Miniıt. Def. Nat. Dep. AviatAnlc. 24-11-41 ' 16 -ı 

Repar. balisse hôpital re~ioııoal Publi 1ue Chef Med. Hôpital Antakya .. 7-11-41 
Repar. rcuries Service Voirie a Beyltoz et Kandilli Gre a gre 74 84 S 62 Com. Perm. Municip. lstanbul 6-11-41 

14 - ! 
14 - { 

' 14 - 1 l<epar. halisse Bur· Fısc a Büyükdere Publique 3~58 50 266 88 Com. Perm. Municip. lstanbul 20-11-41 
Rcpar. Medrese i Tophane 3234 18 243 - • 20·11-41 

1 

14 - 1 
Repar. b~tisse Gre a gre lt>30 44 244 50 <i;om. A. Coınmand. Mil. lıt. Fındıklı 12-ll·41 11 - . 

Proouita Chimiques et Pharmaceutiques-lnatruments Sanltalrea-Fournlture pour Hopltaux f 
Soude causti~ue 2.5 t. vaaelioe blanclıe: :l~O k.- id Gre a gıe C. A. İntend. Marit. Kasımpaşa 7-11-41 14 _. 

jaune: 100 k.- glycerine pure: 500 k. 
Appareil Roeolıen: 5 lota (ai) 
lnjection 2lucoıe aobydre: 100 k. Publique 
Fılms Rouıt2en, baiu de vreparation, fixation de Gre i rre 

bain, verre photoıraphique, films diaposilifs 

2495 -
880 -

7416 -

E16ctrlclt6·Gaz·Chautfege Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
Repar calorifire (ai) Gre a gre 
Achevemeut install. ıanit. chauffage cenaral et 

electr. de la Maison du Peuple a Erzurum 
18133 78 

Groupe pompe Diesel 
Accumulateur: 70 p. 

Publique 40'25 -
Gre a rre lap. 95 -

t t tllll l'ı t r.t - Ct:uu&a.rE• · l[s&ua - Cuira 
Manteaux pr. mıaladeı: 15000 p. Pli cach. la p. 11 -
Toile Brand:ı d'Europe: 50 m. Gre a rre 
Cuire jaune 18\' 0ı ıneux: 100 k., peau blanche: 50 p. Gre a gre 
Pyjamıaa a'hiver pr malades: 2100 complets Pli cıch. )a compl. 13 -

Ame&ıblement pour Habltatlon et Bure a u x-Taplaaerle e t e. 

Bancs: 40 p. 

187 13 Dir. Vakoufs lst. 11-11-41 15 -
15 30 
15 -

f 

6 60 C. A. Dir. Hygiene et Auist. Soc. İst. 21-11-•U 
556 20 Meclicin eu "..:' h"f Hôp. Nu'llurı • .\ok. 19-t 1·41 

- - Dir. Lycee Pertevniyal 
1367 53 Presid. P. R. P. Erzurum 

10-11·41 
25-11-41 

14 3J 
15 -

301 89 Com. Aoh. Min. Def. Nat. Ank. 
997 50 > 

10-11-41 14 -
14-11-41 15 -

9:>00 - Ce>m. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 21-11·41 
- - C. A. lntend. Marit. Kaaımpa~a 6-11·41 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Aok. 6-11·41 
2362 50 C. A. Dir. Hn. ot Ajsist. Soc. l~t. 2 l-11-41 

15 -
11 30 
11 -
15 -

Vilayet Niide iusqu'au 19-11-41 

l! Tnveeux cfln- prln-.c:;rie • Fepeterie · Fournlture de Bureaua 
Papier jeune: 30 rameı Gre a gre 360 -

Boi& de Conab ucllon. Planche•, Charpente 
Sciage bois de coostr.: 1088 m3 (rectif) Pli caoh. le m3 16 50 

Combuatlble • Cerb .. rant • Huilea 
Bois: 9.2 t. 
Bois: 100 t. 

Divera 
Aulo de service 
8ucule: 1 p.- balanct: 5 p. 
Support pr. portefaix: HO p. (ai) 
Recipient pr benzine (a bouche avec trompe) S p. 
Ceioture: 5-6COO p. 
Bouton en cuivre oxyde: 8000000 p. 
Ballut: 5t.OO m3 

• 3000 m3 
> 3COO m3 

Chııine de patinaae: 3S4 paires 
Poele en feote 100 p. luyae; 130Q p. coude: 300 

p. chipeau pr tuyau: 100 p. 
Tuyau pr pocle 5623 p. coude 1337 p. coude exte

rieur 25 p. pelle pr poele 331 p. 
Puele en fonte No. 3 ~r.: 253 p, id No. 2 pelit: 

185 p. 
Articleı de quinc&illerie: 25 lots (ı.i) 
Tuyaux en caouteabouc 3000 m. bande en caout· 

choue Esmark 5000 m. 
Braa en boiı d'orme seche au four pr brancard: 

500 paireı 
Machine - outil de menuiserie: 5 p. (uuge) 
Cendre d'os: 1 t. 

Pr o v 1 • 1 on• 
Beurre: 10 t. 

~ 14 t. 

' H t. 
• 14 t. 
.. 14 t. 
• 10 t. 

Pois·che: 60 t. 

Gre i. gr6 

Cre i gre 
Gre a rre 

Gre i gre 
Pli cach. 

2500 -
279 75 
690 -

Gre a rre la p. O 00 90 
Pli cacb. le m3 1 70 

> le m3 1 25 
• le m3 1 70 

Gre i. gre 8730 50 

Gre i rre 18297 50 

• 10176 -

695 25 
Gre a g're 

Gre i gre ia p 1 50 

Gre a gre 6850 -
> 300 -

Gre a gre 
> 

> 

• 
> le k 021 50 

) 

> 

> 

• 
> 

le k O 21 50 

27 - Com. Perm. Municip. İstanbul 6-11·41 14 -

1346 50 Com. Ach. Milit. Balıkesir 7-11-41 16 -

Vilayet Nifde iusqu'au 19-11-41 
Oom. Acb. lntend. Marit. Ka11mpa1a 7-11-41 15 -

Vilayet Kütahya 1 mois i partir du 21·10·41 
21 - Com. Perm. Muuicip. İstan•uı 6-11-41 14 -
51 75 Com. Ach. Econ. Monop. Kabatq 11-11-41 18 30 

Com. Aclı. lnlend. Marit. Kasımpaşa 7-ll··U 15 -

3375 -
4850 -
637 50 
281 25 
38.l 50 

Dir. Gen. Surete 21-11-41 15 -
Cem. Ach. lntend. Mil. Tophane 13-11-41 14 -
2-eme Exploit. C::h. P'er Etat Ank. 20-11-41 15 -

• 20-11-41 15 15 
> 20·11-41 15 30 

1309 60 Com. Ach. Commaoti. Mil. lst. Fındıklı 14-11-41 11 -
• 8-11-41 11 -

1544 63 • 
1526 40 > 

Viliyet Anltara 
79) - C.oı. Acb. Miıı. t>ef. Nat. Ank. 

112 50 • 
1027 50 C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 

45 - • 

Com. Ach. Mifü. Ayaza2'a lst. 
> 

> 

• 

12-11-41 14 30 

12-11-41 15 -

6-11-41 15 -
20-10·41 11 .-

18-11-41 15 -

10-11-41 15 30 
10·11-41 15 -

7-11-41 
7-11-41 
7-11-41 
7-11-41 
7-11-41 

. 
14-

14 30 
15 -
15 30 
16 -

375 - Com. Ach. Milit. Hoşdere lt'-11-41 
1935 - C. A. Comman<i. Base Navale Marmara 7-11-41 14 -

i iz.mit 

645 - • 
1300 - Com. Ach. Milit. Merz.ifon 
2700 - Com. Ach. Milit. D. Baya:nt 
1800 - • 
2700 - > 

15 -
15 -
10 -
9-

10 -

• 
(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM> 

Tzhınin B. 
1140,00 

1220,00 

4275,00 

418,75 

3236,75 

lstanbut Beledlrealnden 

lık tem. 
85,50 

91,50 

320,63 

31,41 

242,00 

1 e•\ 
Köprü muhafızları için yaptır•• 
adet palto. • 
Taksim meydanma dikilmek uıerO 
cak 1 adet bayrak direği. 

8 
~,Jt 

Temizlik işleri için alınacak 1 

malzemeyi taozifiye, 0~o 
Kartal Küçükyalı i kinei pansy.>ol•ı •f 5tb 

oun yıllık ihtiyacı için alınacak 1 
ze. ~ 

Kartal Küçükyah ikiuci paıı•yoııl:ıır'' 
nun yıllık ihtiyacı için alınacak 

'lıi uk. if 
Tahmio bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı Lıl' tu . ~·u ·~ ayrı ayrı temdiclen açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler• "' f 

muamelat müdürlütü kaleminde ıörülebilir. ihale 19.11.941 ~oat' 
nil saat 14 daimi encümende yapılacııktır. Taliplerin ilk teııı•"·ıe ıP' 
buz veya mektupları ve 9-11 yılına ait ticaret oda!lı ve,;ilcatıırı 
le günü aıuayyeo saatte daimi encümende bulunmaluı. 

• • • Tahınin bedeli llk temi nalı 
.( ~q . ,,,,. L. K. L. K. 

13105 00 982 

413 

88 (Darillicez:e Müeueseıi jçıP ıol , 
(cak pirinç, kuru fasulytı 

11
ob 

(mek, kuru üzüm, salÇ•• 
(kuru bamya ve bulgur. 1,ıı~ 

)9 (Beyoğlu ve Zührevi l·b•.
1 
~ 

(hastahaneleri le Zeynepkıi~' i~ ı 
(fumevinin yıllık ihtiyacı •:ıt· 
(uacak ınub •elif cins yaş se '"'d 

Tahmin bedellerile ilk teminat mikdarları yulıcarıda yazılı 111a~ 
dı gıdaiye 1atın alınmak üzere ayrı ayrı 2490 num•ralı kaoıı~e'I 
ıncı maddesinin son fıkrasına göre pazarlıia konulmuştur. Ş• 
leri zabıt ve muemelit müdürlütü it.leminde ıörülebilir. fP"I 

ihale 17. 11. 94l pazartesi günü saat 14 de Daimi .Eocil 1 

yapılacaklır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mıoktuplarl ,: ~ 
yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale rünil muayyen sa•

1 

mi Encümende bulunmaları. 

• 
,,~ 

D. Bay ezit Askeri S•bnalma Kömlsyen"" l 
b•ııı 

120000 kilo kuru fasulye pazarlıkla saho alınacaktır. Mıı 1~,I 
bedeli 36.000 lira olup muvakkat teminat 2700 liradır. şsı 
her gün l\.o. da ıörülür. 51r > 

Pazarlığı 10.11.941 pazartesi günü saat 10 da D. Baya:ı~t 1ıJ 
Ko. da yapılac:ıktır. İsteklilerin mezkur ıün ve saatte teıııııı• 
birlikte Ko. oa müracaatları. 

~ 
ıııt~ 

* • • 80.000 kilo bulrur pazarlıkla satın alınacaktır. Muh•111 a~ ~ 
deli 2-t bin muvakkat temin.ıh 1800 liradır. Şartnamesi her iaıf 
da ıöı ülilr. Pazarlık 10.11.941 pazartesi günü saat 9 da D· ıı' t~ 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. lst~klilerin roezkılr gün ve saattO 
natlariyle birlikte Ko. na müracaatları. ~ 

• * * 49 toD sadey ğ pazarlıkla ahoıcakhr. lı~ 
Muhammen bedeli 41.000 lira muvakkat teminat 36oO tA 

Şartname her gün Ko. da ıörülür. Pazarlık 10-11·941 saat ı•1 
D.Bayazit Sa. Al. Ko. da yapılacatır. l,teklilerin belli gün "

0 

teminatlariyle Ko. na müracaatları. 

* * * 40.090 kilo sabun pazarlıkla alıoacıkhr. Muham111•.• ~er 1 
28.000 lira olup muvakkat temioat 2100 liradır. Sartoarııetı 

Ko. da görülür. . 1 1'0 ~· 
Pazarhg-1 10·11·940 tarihiocle saat 15 de D.Bayızit Sa.A•tl' 

yapılacaktır isteklilerin mezktr ıün ve saatte teminatları 
na müracaatları. 

Ezıne A ekert Satln Alm a Komlsonund•":ı1tl' ~ 
Cinai arpa ıehriyesi miktarı kilo 10.000 muhammen "'1~.fı' 

5900 kati teminat lira 393 li ra 33kurıış. Yukarıda cinı ve ~.~~ 
muhammen bedeli ve kati teminatı yazıla arpa şehriyesi 7.l ,tıP / 
ma rünü saat 15 te Ezine Sa. Aı. Ko. da pazarlıkla satırı ur' 
tır. lateklilerin mezkOr ıün ve saatte teminatlariyle Ko. oa dl 

lan. 

MÜ ZAYE D ELE~,, 1 
Pois-chiche: 20 t. 
Foin: 400 t. (ai) 
Haricolı ıecs.: 120 t. 
Ble concasse: 80 t. 
Haricots ıecı: 120 t. 
Riz: 60 t. 
Savon: 40 t. 

• 
• 

22roo -
36000 -
24000 - · 
36000 -
27000 -
28000 ~ 
48000 -

2025 - • 
~100 ~ • 

7-11-41 
24-11-41 
19-11-41 
1(}.11-41 
10-11-41 
10-11-41 
10-11-41 
10-ll-41 

9 30 
Ankara Levazım 

15 -
""' t Amlrllil Satınalma Koml •Yo" /' 

. 7 . 
Beurre: 40 t 

Foin en lulle: 1000 t, 
Foio: ~00 t. 
Foin 200 t. 

> 

• 
> 

3600 - > 

le k O 05 50 371 - Com. Aı·h. Milit. Hadımköy 
C. A. Milit. au Lycede Mafrepc 

> 

6-11-41 
6· 11-41 
6·11·-tl 

14 -
14 -
.4 -

14 -

Hayvan hastanesinde mevcut iki deri 
cuma ıünü saat 15 tedir. 

satılacaktır. lhılesı 

isteklilerin bl'lli KÜn ve ıaalle Ankara l.v. 

~ı· 
A. Sa. p.I. 

buhıomaları, 


