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Gnnu geçen nushalar 

20 karu~hır 

2700 
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u 
OMIK HAB LER 

Tütünlerimizin değer fiatla 
setılacağından emin 

olabiliriz 

lzcnirden bildiriliyor: 

.1'üıün piyasasının açılma günle· 
tı Yaklaştıkça, bazı menfaat düş
tünleri Larafmdan zaman zam:ın 
111iiıtah,fü endişeye sev ked,cek şa· 
l'İalar çıkarılmakta; bın glıçlüıde 
111•hsulün yetıştiren, balya haline 

(~Yarak satışa intizar eyliyen çıft· 
Çınin huzuru haleldar etmektedir. 

Rize verilen malılmala gire, ıon 
tÜnlerde bu kabil kimseler gene 
1iilün mıntakılarında faaliyete 
ttçınişlcr, muzir propagandaları· 
11
' başlamışlardır. 
'Bu sene tüt ün rekolle~i 35 nıil

)on kıloJur. Tulun fazla oldu· 
tıından saıılanııyacaktır. Geçen 

'ttıenın mahsulü depolarda dur• 
111•ktadır. Malını kım evvel sa· 
1•tsa 0 kazanacaktır, dıa-erle-ri 
1114ınan olacakhrı. 

İşte, köylerimize kadar yayıl
llı•sına çalışılan propag~uıda bu

~ıır • Her sene ayni oak:ırat ile 
,'-liye.te geçen bu menfaat aüş-
llnterı bu a.ı::ııe de aynı tempo 

ıı • 
c Yurumt.ğ'e başlamı~, hatta ba-

~1 Ycrl erJe oaha ılerı gıd rek, 

llıuıtahsılı şuphcye aüşuraüklc:n 
'0ııra kaparo veı ıp ıuıuıııeri ka· 

~'tınıya kalkışmıştaı ılır. 
bu vazıyet ILarısısıııda mü:;tah

''I • ı: şu cıht.ıi ızah elwck ııterız 
~ı, bu şekıldtkı ıaiy.alar eı.ası.ız
•ır, yalandır; bunlııra l..aı şı lı.u-
1'kııuıwızı tıkamamız lazımdır. 
t>ııttkiın icçen &ene bu propa

h11ua selıııe kapılwış olaıılar, bi· 

1-haıc aldao<lılı.larıııı aıılawışlardır. 
b keıın olarak •Öylıyebılırı~ ki, 

blllt<hnel; geçen seııe olduğu gi-
1 bu sene de mustahaıl lehıne 

'ltıırı 2elen bütün ltdbirleri a1-

111•1ı.tadır. Rekolte yuksekçeuır, 
f,L . . . 

1 ~at tütünlerin kalıtesı ıy.~d~.'· 
llep fazla oldu~uod.w butun 

tıı'hsuıün satılac&ıi'ıırdau şüphe 
tqıleırıez. Geçen seneııın mah)u• 

lrt bıştanbaşa dcpolaraa dq~ıldir; 
'lıcılar buııların mülıım kısmını 
~'-Vkttmışıir. Yenı wııhsi'ıı mü· 

l 'hau ıçiıı de bozırhklara baş
'nıı:ııştı r. Piyasanın açılmaı.ına 
hlınce; müıtahsıl lehine en mü· 
11
'•ip 2öı ülecek zamanda hükü

llıet buuu biluırecektir. 
Müıtah•ııle şunu lav iye ederıı:: 
Malısulünüz.ü değerf ıatı) le uta· 

~brıı~daıı emin olıırak,. ~üsterih 
lı lr.ltyıııiz. Acele etmcyınız, men· 

~topaiandalara kulak verme-
~1niz l 1 .. . • · stıca gostermeyınıı:. 

Harici Ticaretimiz 
lt;39 harbi başladığı sıralarda 

memleketimizle muhtelif yabancı 

ıneml,ketler arasında devam et
mekte olan harici tica.retimiz biz

zarur gevşemişti. Ahiren hüku

metimizle muhtelif mc ınleketler 
arasında y1tpı\an bazı muhi rn te
maslar lıarıci ticıuetiroizi daha 
faal bır safhaya sokmuş buluıı

maktadır. Bu meyanda soıı ~un

lerde Romanya ve l)vıçre ıle lfi· 
ki olan lewuıar bu memleketler· 
le tıcaretımız içın iyi ı:.i r zemıo 

hazırlamış bulunmaktadır. 

İsviçre huk.umetıle yapılan te

maslar üzerine Tıcaıet Vekaleti 
dııhı.ı pıyasıınıızda, bu mewlekel

ten gellrtılen maılaı ın haııg-ılerme 
ve rıe ınıktıır ıhtıyııç oluuğunun 

te,l.Jıt t.tlılıncıııııı muvı.fıı;. goımü~

tilr. Bu ış ıçırı İı;tı:ıııbuı l'ıcaret 
ve ~uııayı Odası pıya)aaa bazı 

teı ki kler yaptırmaktadır. Bu let· 
kıkler nelıceııınde bazırlnnacak 

rapor Tıcııret Vckaletıne r<'>ndeti
lccektir. Ayni şcıdlae Romanya

ann ~elırtılecek malların lhtesi 
ae bazıılatıınuş ve ·1 ıcaret Yeka
letıne gönderılwış bulunmaktadır. 

Bu raporların, ılt-nde yapı .. cak 
ola.ı ııcıırct oıuz .. kcreıeı ıne esas 
olaca~ı ııoyıeı,mektecıır. 

"t c:n ı tıcare\ ıııılöşwaillrı, 1 raı<· 
ya - Avrupa İl ıaıak haıtm.:ıald 

r.opruıerııı ııışaııı bıter bıtuıtı. ıa

uıau.ıı.: \iubık. t:ülitbııecek.ıır. 

Köpı i.ılcruı l•mİrı ve ık.malı ıçın 

lu:1.umlu biııun hii:i:Hhkııar iıHmı4-

•f•. I'•111ııycı suu ııuıatıe oevam 
ell.1'ek.ıcuır. Mewıc:lıl.ctimız.le Av
ıup" ıua.,ıııaa K<uö yoıılc i tibal 
tcruın cuıluıklı::u ve yı::nı anla~· 

waıar ua ıut:r'i)C wevkiıııe 2'11· 
UlhlCI• bOUIU ~uıı.uu:.. .-ıuıı.ı11tıuıız 

ua bır ınılıl.\i4r 1&1 ta1.:bk.tır. Zira ha· 

rıı; uıewıeı..ederueıı ic1eceK wal
ı;ı.r aı a:.rnu .. ban ayı nıakıııulerı bı
rınci p•anı iş~aı clwekledır. 

~on aıııııııı bu- karada 'fiırkıyc: 

ılo Roıııaııy" lıuı..ôıııelı araııınua 

ev vc:kt: 11ıız.aı111Jıuış olau lıc;uel 

vt u.:dıye anıı.şmaian 1 Teşrinı

ı:vvei taııhınueu llıbareıı Kanuııu· 

e\'vel başlau~ıcıııa kı.dar leındıt 

eoııwış buluııuıalc.lıuıır. 

HER oON ÇIKAR IKTI iADf, MALI, T .~ARI YI! ZiRAi ~-------------~-~ 
iDAREHANE ve MA TRAA 

Gnlcta, Eski Gümrük Cadde1I, 

~o. 5?. Husn~l Daire 

!LAN ŞARTL.'\1\1 

ldarebanemizde rorü..tülür 

GAZETESİ 
Telefonı 49442 

Poata kutusu No. 1261 

tii---------· 
Mü e a h h i t ı e" r i n meslekt Organıdır 
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AJaoa Aık. SAK 
Kuru ot 1912 

Ankaı a Emniyet Müd.: 
Sıvıl elbise ve palto 1945 

Ask. Fab. U. Mü:I. SAK Ank.: 
Elbi•elik ve paltoluk kumaş 1950 
Beyaz peynır, toz. ıeker 1934 
Marangoz teığahhrı 194~ 
Kemik külu J 948 

Koşum malıtmcsi 1934 
Babaeski Ask. SAK 

Ot 1931 

Balı esir Vilayeti: 
Kayalar köprÜ•Ü inş. 1938 

Bolayır Ask. SAK 
Meştı Qduııa 1950 

Bozüyük Bdediycai: 

iınar planı tnıııimi 1929 

Bursa Nafıa Müd : 
Buna· Yalova y ılu s:ıııdov'ç ııi5temi İn· 

şuı 1933 
Çennk. A~k. SAK 

Ağaç nakli 1913 
Molaruıi çadır Jıreğı 1945 

Çorlu Ask. SAK 
Odun 194'..1 

Yoğurt 1949 
Sığır eti l 9)() 

Darphane ve Damga MathaııH: 
Külçe kUrfUD 19.>7 

Devlet Linıanlaıı hlct. U. Müd.: 
Sac; soba 1950 

Üt'."nı:.ı; Lvz. SAK 
Yaıı ıııakitıc$İ 1Q49 

Tela 1949 

D. Hayazıt A• k. SAK 
K. fasulye, lıulgu ririııç, aaburı ve sa· 

deyaıı 191u 

Diyarbakıı Ask. SAK 
KuııQara 1149 

Erzurum Aıık. SAK 
Çanı o~unu 1938 
Gnzıantt!p Ask. SAK 

K. ol mercimek we oohııt 1942 

Harbiyede Yrdck S, b y Ü · 
kulunda Ask. SAK 

Y cm ve ouak nakli 1!143 

Zeytinyağı satışları 
Jzmiraen bılJıriliyor : 

Zeyiıııya~ıııırı ılıracına müsaa
de tdılmesi üzerine satı~lar iı;iıı 

hazırlıklar yapılmaktadır. 20 bin 
lırnlık ıılıvre ulış muamelesi ya· 

pıldığı öğı enilmiştiı. Bu mah· 
5ul birincı ve ıkinci kanunlarda 

teslım edılccektir. 

Mrv imin yeni zeylinyoğı mab· 

sulu on ıcün zarfında lzmir piya· 

samıa getirilecek ve satışa çıka

rılacaktır. fiatlerin yükselrııesi 

muhtemel ~öı ı.ilmcktedir. 

Sıuleyatı J94!> 
K ot l94!S 

Patateı 1956 

Hatay Nafıa Müd.; 
.Jan larma Karolcollarıoın ikmali ioş. 1936. 

Huşdeıc Ask. SAK 
K ... ı il~7 

lst. Komutanlığı SAK 
Samao .l948 

Sade yat" 1941) 
İzmir Lvz. SAK 

Sabu ve k. ıotu 1937 
PirıQÇ 1937 

Kara•u Kayak.: 

Lo~omobıl ] 945 • 

Kırklarda Ask. SAK 
Lıılıana ve prau 11148 

KıriPbır Nafıa Müd.: 
Ham \af ilaaarı 19-14 

Lüteburg.ı:ı Ask. SAK 
Sığır eti 45 

Maliy 

Kalor for lamıri ı•~ıı.ıero ve pau• 
jarları İri 1946 

Marıış 
K. fasuly l:HO 

1\1. M. Vekaleti 
Muıeferrık inş'lat yap. 1950 
Dauı p..ıml'a z-urupu 1948 
Yapı mah:.•mt>Sİ 1950 
~usurluk Aık. SAK 

M..ıhtelıf crı.ıık 194CJ 

Tophane Lvz. SAK 

Yangın lcsi1atı 1947 
Tophanede nraç evi kundura kıtım ta· 

ıniri 1 ~fo 
Karaman eti 1950 
Ocak ve baca tamiri ] 950 

Malt('pe Aık. Lisesi SAK 
Odun 1944 

Urfa Aık. SAK 

1 

K. ot, uman, pirinç, ve le. fasulye 1918 
Yalova Ask. SAK 

MakRroa, üzilm, pirinç. le, ıotıao ve k. 
lıioer 19JO 
Zoııiuidak Vılayeli: 

Sıtınak iıış. Ul4U 

taraftan kaş mevsiminde leyazan

lara ve ınahs11l telefine mini ol

mak, <liter taraf tan mahsuldar ara

ziııiıı verim kabiliyetini arttırmak 

üzere meydana ~elirilmekte olan 
büyük sulamıı tesialeri inşutı ha
rarttle devam eluıckıedir. 22.000 

hektarlık ekılınış arazıyı su aıhn· 
da blrakan Bakırçay ıslah ame

liyesi ilerlemiştir. Menemen, Ma· 

ni)a, .Salihb, 1 urgudlu ovalnrını 

sulayacak olan regülalor tesisleri 

en kısa zamanda ikmal edılecek-

Devlet Hava Yolıarı Umum MUdUrlUIUndan: 
An icara tayyare m ·yJanında kain betonarme hanrarm ~k•ik ve 

kusurlarının müteahhit nam ve heıı.bma ikmal ve tamiri açık ekıilt· 

meye çıkarılmıştır. 

Keş:f bPdeli 6211 lira 5 kr. olup muvakkat teminatı 465 lira 83 

kuruştur . 

Elc!illme 22.11.941 cnmartesi glinü saat l 1 de Ankara tayyare 

meydan:nd" kain Hava Yolları umum müdürlüğü binasında toplanaeak 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

Bu işe ait fenni şartnamesi, ek•iltme şartnllmesi ınulcavele pro• 

jesi Devlet Hava Yolları umum Mü.de hergOn (Örülebilir. 

Ankara Vellllllntlen: 

Haymana kuıı'ı dahilinde yapılacak jandarma binau inşaatını• 

eibiltmesi günü olan : HH0-941 tarihinde talip çıkmadıfmdao 2490 
sayılı kanua hükümlerine tevfikan mezkılr tarihten itibarea ltir ay 

müddrtle pa7.arhğ" konulmu,ıur. 
Keşif bedeli (14176) lira ('47 kuruş ve muvakkat temiaah (1063) 

lira (24) kuruştuı. 
isteklilerin te-minat mrktup vrya makbu:ıı:lan ile Ticaret OdHt 

vesikaları ve n•fıa müdürlügünd~n bu iş için alacalcları fenni t."li· 
yet ve!ikalarını hıtmilen her gün nafta komiıyonana müracaatları 

Buna ait ktşif ve sartnameyi her riln nafıa miidürlilrilntie 
görobileceklori. 

Mutia Vlllyetlnden 

Ou beş rün müd.:Jetle ihale edilmek üzere açık eksiltmrye koaalap 
talip çikauma 1na biııaeo o:ı gün müddeti uzatılan Mufla-Fethiye 

yoluaun 80 r 100 - 80 -r- 400 üncü kilometreleri arasında yap· 

tıı ılaıasınB lüzüm görülen 1260 lira keş it bsdelli kaldırım inpahna 

yine talip zuhur etın~diğiaden 15/10 941 tarihinden itibaren bir ay i

çnde paurlıkla illdle edilecektir. Taliplerin V. 3. EncUmeaine aQ· 

acaatlan ilan olunur. 

lzmir Lv. Amlrllll Satına1ma Komlsronuı1da11 ı 
G!lzİemird,.ki karargah tamirstı pazarlık ıuretiyle yaptmlacakhr. 
lh11l,.si 12-l l-'Hl ça•şamba günü saat 15 de lzmir .. e kışlada len

zıın aınırliği salın alma komi:.yoounda yap!lac•llır. 

Keşif vt fenni şartnameleri her gün komisyonda fÖrtllelıııilir. 

Talip olanlıırın muıyyen günde ve saatte 2490 ııyılı kan•nda 

ynı'ı veıikalariyle birlikte müracaatları. 

Haydarpaşa Lisesi Satmalm s Koml•yonundan : 

Haydarpaşa lhe~inde yaptırılacak olan 2992 lrn 9l kuruş ketif 

bedelli tamirdt açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme '27.11.941 perşembe günü saat 15, 15 de Beyoflu lıtildil 
caddesi Karlman mağazası kazşmnda liseler uhoalma komisyonu bi-

nasında yapılacaktır. . 
Mukavele, e-ksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ıartnameleri, 

proje lceşif hulasuile buna müteferri diQ'er evrak mektepte rörill•· 

bilir. 
Mııvakkat teminat 225 liradır. 

1 lsteklilerirı en u: bir taahhüdde 2 bin liralık bu iıe benur it 
tir. Kum çnyıı~ı~ mazarratlı su· f yaptığına dair idarelerind,.n almış oldu~u vesikalara iıtinaden latan· 

lan Marm~ra gol.uııe akıtılmak ıu- . bul vilayetine müracaatla eksiltme taıihinden • tatil rnnleri hariç 3 

retıle Y43 seneıınde kaybolacaktır. ün evvel alıoınış ehliyet ve 94 l yılına ait ticaret odası veaikalarile 
Çürüksu re2ulaıöru 942 da tesis- g 

1 1 
. 

.1 b' S k~ ie me erı. lerı e ıtccek ve aray oy ara· 

zini sulayacaktır. Çalışmalara hızla 

devam olunmaktadır. isi an bul Defterdarhlından : 
Bu tesisler tamamlanınca Ege 

pumuk rekoltesi yarım milyon ba

lyaya, buğdııy istih•alitı üç miıli-

Beşiktaş kaymakamlık binasının çatı kısmında yaptırılacak 2l053,18 • 

ııe çıkacaktır. 
Ticaret Vekaletile temas edecek fÜD toplanacak komiteıler ihdas 

olunacaktır. Bu komiteler haftada 
iki rüo daha umumi toplaatılar 
yapacak ve bu toplantılar. ikti• 
aadi hayatla alakadar biltün dair• 
müdürleri İştirak edecektir. 

Diter taraftan muhtekirlerin tef· 
liş ve mürakabelerine do yeni bir 

şekil verilecek, milrakabe bilroıu 
leikilih takviye oluaoak ve bil

yük şehirlerde her mınt.akada bi
rer milrakalN büro•• vDcada r•· 
tirilecektir, 
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Sa1fa 2 MUNAKASA GAZETESi 

gün ilan ol nan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
- - ------

Claıl Şekli Muham. b!d, Teminat Mıiracaat yeri Günü Saa 

A) MUnakasalar 
ın,aat, Taınir t, Nafıa ı .,ıarl, •• 1alzemo, Harita 

B~şiktaş kı&ymalcamlılc binasıoıo çııtı kı•mında yapt. kapalı z. 
tadilat ve tamirat ışi 

Gaziemirdeki karargah binası tamiri 
Ank. civımada inşaat işı (filrt. 77 kr.) 

paz. 

• 
Ayaz,,ğa köşkü tamiri kapalı z. 
Ceyhun ırınağı kenarında toprak !itidde ve taş ka· kapalı z. 

plama inşaatı (şart. 390 kr,.) 

220;1 18 

15208 S·J 
148.lO 02 
77914 68 

Defierdaıua l No . lu dikim evinin taıniri ve inş. aç. eks. 5ö10 97 
Ank. 8 baraka inş. (Şart. ~'l8 kr.) paz. 45534 88 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari allt Haatahan.e Lvz. 
Ecz.ayi tıbbiye: 68 kulem aç. eks. 2254 43 

Elektrik Hısvagazı-Kaloriler (Toıuac:ıta va ı~oLı:o:nesi) 

Arozöz için motopomp 
Klavuza için motopomp 

cnuuceıt, Elbls.e , Kundura Çama ır , w. a . 

Çamaşırlık bez O lipi: 7279}. ın· E tipi: 'l4984 m. paz. 

(~ut. 25J kr.) 
Tathir bezi: 50GOO m. > 

Yiin battaniye: 400 ad . aç. eks. 
Lacivert serj. 10000 m.-lacivert şayak: 15000 m. kapalı z. 

-gıi şayak: 8000 m. 
A:.tarlu;: siyah saten: 30000 m.-astarlık kezalin: > 

20000 m. 

Matbaa itleri Ktrlaalye - Yazıhane La vazı"'' 
Klişe: 9 kıılem • 
Evrakı matbua tabettirilme5i: 9 kalem 

Kereate, Tahta ve saire 

Muhtelif cins kereste: 432.501 m3 (temd} 

Nakliyat, eo,alirna, YUkletme 

kapalı z. 
paz 

paz. 

Askeri tşya nılr.li: 16 vagon paz. 

Mahrukat. Benzin, llit,kine raGlara v. •· 
Gürgen odunu: 160~200 t, (temd) ıç. eks. 

Kuru odunu: 40 t. • 
Odun: 5700 t. kapalı z. 

MUtefe r rCk 
Eter sabunu: 20000 liralık 
M odlon tel üe taşı: 542.34 oı3 
Demir perçin, demir cıvata, demir 11plama vida, 

bakır pul vs.: 123 kalem 

Bakır boru, muhabere boru, bakır levha, kurba2'a el 

tulnmbasi 9 kalem 

rzak, 7.ohıre, Et, S-.bxe. v .. 

paz. 
kapalı z . 
paz. 

pıs z. 

Taze fasulye : 650 k· patlıcan: 850 k· kabak: 700 k· pa7.. 
domates: 45(; k- yeşil biber: 100 le. 

Sığır eti: 10 t. 
Nobut: 10 t. 
Sadeyağı: 1 t. 
Bulrur: 10 t. 
K. fasulye: 10 t. 

Sığır eti: 250 t: 
Puısıı: 52 t.· lahana: 52 t. 
Samaıı: 7.5 t.- k. ot: 7. 5 t. 

Sığır eti: l 00 t. 
Lahona: 54 t.·prasa: 5-1 t. 
Saman: 250 t. 

aı;. eks. 

• 
• 
• 

kapalı z. 

ıç. eks. 
kapalı ı:. 

paı:. 

" 

2000 
1500 -

17500 -
3600 -

166ı50 

43900 

8855 -
125 -

13903 39 

1000 -
480 -

114000 -

k. 1 30 
5798 -

2000 -
1500 -
k. 1 50 
2200 -

k. o 22 
\17500 -

30(:U0 

k. O 01 75 

1653 99 lst. Defterdarlıfı 

1140 65 
11 l 'l 

İzmir Lvz. SAK 
M. M. V. Hava SAK. 

lst. Nafıa Müd. 
Adana Su İ~hrı 6 ncı Şube Miid. 

435 82 Tophane Lvı:. SAK 
6830 23 M. M. Vekaleti SAK 

169 08 lnhlurlar U. Müd. 

150 - Zonguldak Belediyesi 
112 51 > 

M. M. Vek . .SAK 

2625 - > Hava SAK 
270 - O. O. Yolları Haydarpaşa 

9562 50 D. O. Yolları Ank. ve Haydarpaşa 
Vezı:ıcleri 

3l9ı 50 > 

ff 1 13 O. O. Yoll ıı Haydarpop 

18 75 Tophane Lvz. SAK. 

3.12-41 ıs -

12-11-41 
14-11 41 
27-11-41 
24-11-41 

24-11-41 
11-11-41 

2.)-11-41 

5-12-41 
5-12-41 

10-11-41 

12-11-41 
24-11·41 
24·11·41 

15 -
11 
15 
ıs 

14 -
16 -

10 -

15 -
15 -

10 301 
11 -
14 -
ıs 30 

2-l-11-41 15 30 

2S·11·41 
12-11-41 

15 30 
16 - ' 

'.i065 51 Marırara ÜssüBahri Komut.SAKlı:mit 11-11-41 15 

Tophane Lvz. SAK 

75 - lst. Emniyet Müd. 
36 - Malatya Ask. SAK 

6950 - Gelibolu Ask. SAK 

3000 - M. M. Vekaleti SAK 
435 D. D. Yolları Sci lşletme Malatya 

Deniz Lvz. SAK Kıısımpaşa 

• 
lıanir Lvz. SAK 

150 - Malatya Aılt. SAK 
112 50 • 
112 50 
1o5 -
165 -

8812 50 
1014 

78 75 
2250 

458 
330 

• 
• 
,. 

Gelibolu Aık. SAK 

> ' 
lst • .Belediyesi 
Amasya Ask . .SAK 

Mimarıioan Ask. SAK 
> 

375 - Ayazağı.ıd .. Ask. SAK 

487 50 > 

10-11-41 11 -

14-11-41 15 
10-11-41 15 
27-11-41 16 

17·11-41 
15-11·41 
10-11-41 

10·11-41 

10-11-41 

11-11·41 
12·11-41 
11-11-41 
l'l-11-41 
12-11-41 

26-11-41 
30-11-41 
:l4-ll-41 

15 -
11 -
15 -

11 30 

16 -

15 -
14 -
15 -

~! =ıJ 
16 -

16 - ı 
14 -

l:> -; 
.l4 
13 
15 -
15 -

* * * Beher kilosuna 425 kuruş tahmin edilen 15 ton kadar kon· 

duralık sarı vaketa alınacaktır. ,jr 
Pazarlıkln ekıillmesi 1:t.l1.941 cuaıa giinü sanı 15 de 'foph3 nc 

lst. Lv. amirliği satıoalma komisyonunda yapıl cnktır. . 'k· 
Şartnamesi komisyonda görülür. lste1tlilısrin tekli f edeceklerı ıı:ıı 

tar üzerinden teminatlarile belli saatte komisyı>na gelmeleri . 

M. M. Vekil ti Satanal na Komisyonundan: 

Beher metresine tahmin eJılea fiatı 27 kuruş olan 72,79l pıet~~ 
85 sanliıo anında O. Tipi ve beher ınetreıine tahmin edilen 24,9 
rnetre 90 santım arzıod ı E t ı pi ve b<!her moıtres i ıı e 28 kuruş 89 saıı· 
tim tahmin ed ı len 14,400 ıu e tre 85 santim arzınd, E.. Tipi ve bela_er 
metresine 28 Kunış 44 sant ıın tdh'llin edılen 6 7,8 ' ·I m•tre 90 saot~l 
arzında O. fipi çam aşırlık b z pJZıırlık ' a sa t ın a ıınacaktır. 10,?. 

. l dılır· ~ctreden ısş nğı olmısnı:ık şarh l e a'{rı ayrı tek ıı f ler de kabu e y. 
ihalesi 10.11.94! pazartesi günü !laat 10,30 dil Aııkarada M. M· 
salınalmn Ko. dl\ yapılao.ıknr. Ş ı r t naın.e<1İ .l'.> 3 k11 rn 'd. ko nisyond~: 
alınır. Taliplerin tekl if edecekleri ıuiktl'lr ilzerinrle .ı kati t eminatları 
belli vakitte koınhyoua gelmeleri. 

D. o. Yolları işletmesi U. MUdUrlUğilnd n : .Al 
Muhamm-ın bedeli 3o0v lira olau 40.) aded yün battaniye '24·11 . 

puartesi gü'liı saat 14 te Haydarpaşada Gır binnsı dııhilindeki f(o 
misyon tarafından açık eksıltme usulile sahn ahuacakhr. 

Bu işe girmek i~tiyenlerin 270 liralık muvakkat teminat ve ~·· 
nunun tnyin etti2i vesikalıırla birlikte eksiltme günü saatına kad•r 

komisyona müracaatları sAZımdır. 

dır. 

ki" ilu işe ait şartnameler konıisyoadan para~ız olarak dağıtılın• 

•*•A.ş ığıda ismi, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat temi 0 •
11 

ayrı ayrı gösterilmiş olan t:lbıselik kumaşlarla astarlık siyah ıate;. 
ve bzalin 24-11·941 pazartesi fÜnÜ saat 15,30 dan itibaren kap• 
z rf usul ile ve Aokarada İdare binasında sıra ile ve ayı ı ayrı satırı 
ahnacııktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat tı~ 
ıninatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifi rini ayni ~ün ı•• 
14,30 a kadar Komisyon Reısliğiııe vermeleri lazımdır, 

Şartnamel~r iki lira muk.ıbHinJe Ankara ve HayJarpaıa veıı>ete· 
rinde sahlınal;; tadır. 

Alıııacak şey 

10000 ınetre 

15000 metre 

lacivert s.Jrj 
• şayak 

8000 ınet re ıı i şayAk 

3000i) metre astarlık siyah saten 
20000 m~tre kazalio 

Muh. b. 
lıra 

) 105250 
) 
) 

) 43900 
) 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Mvk. t. 
lira kr· 

9562 ,o 

3292 50 

Deniz La 11azım Sabnalma Komlsron ı.mdan 

100,J metre kıl veya keten toli 
liir adet yazı makinesi 

Yukarda c inı ve mikdarı yazıh iki kalem eşya 10.11.941 salı ıii· 
nü saat 14 te pazarlıkla alınacaktır. 

d• 
lstekliledn belli ıün ve ıaatte Kasımpaşada bulunan komisy00 

hazır buiuomaları. • 

P. T. T. Um ıam MUdilrlUiiünden: 
Y ırıni kıymetle elli ıuilyon posh pulunun tab'ı bu işte tecriib' 

ve ihtisası olaıılar arasır.da yapılacak pazarlıkla ıbale edilecektir. 
Muhammen bedel ~3 bııı lıra, teminat 3450 liradır. 

Fenni ve idari şartnameler Auk.ır .. da P. i. T. Lv. Müdürliifİİ;: 
den, l!itaııbuıda Lv. Uwumi depo ıuuhasibli2indeıı parasız olarak 

11 

nabil ır. 

P.ı:.ı:arlık 22. 11.':i41 curuntlt:si ıün ü :saat l t Je Ev~af 
Balya saman: 50 t. 
Balye ot: 50 t, 

Sadeyağı: 3 t . 
K. ot: 600 t. 
Koyun eti: li t. 
Sadeyatı: 8 t. 

> 

> 34500 - 5175 -

lst. Komut. SAK Fındıklı 

• 

1-12-'11 
14-11·.41 
14-11-,1 
10-11-'tl 
lU-11-41 
10·11-41 
H·ll·4l 
11·11·41 
10-11-41 

P. l'. l'. Lv. ıoücıilrlu~ıiııJe 15 -ı nıo u n.a katındaki dairede 
15 -, lıuzuruııdıı icrıı k:ılınacaktır. 

~~ ~~ 1 ~ =---·------.... e-- ... -~- -·-= ..;.._,.~ paz. Harbiyede Yedek .Subay Okulunda 

Ask. SAK 

Nohud: 100 t. (temd.) 

Patates: 50 t. 
• 
• 

k. o 21 
k. o 10 

> 

• 
12-11-41 
12-11·41 

11 
_ _ Nakliyat-_Yukleme-Boş,ıtma 

,ı: 

lira keşi fli 
kanlmı~tır. 

tııdilit v e tamirat işi kapoh zarf uıulile eksiltmey e çı· 

ihale ; 3 .12.941 çar~amba günü saat 15 de Milli Emlak Müdür· 
lüğiln<le toplanacak:: olan komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 

16~3 lıın 99 kuruştur. 
Mulr.avele, eksi hm~, bıı yıod11lık işleri gen~I, hususi ve fenni şart· 

nameleri proje keşif hülasasile buna müteferrik di~er evrak Milli 

Emlak idaresinde göıillebilır. 
iste klilerin teklif roektublarını ve en ıız bir t aahhü<lde bu işe ben

ztr 15COO Hr .. lık iş y:ıplıkl .. ruıa dnir idıuelcrden iş almış oldukları 

ve saıka ır ü~terıiden İstanbul vilayetine müracnatla eks iltme ta1ihin
den resmi talil günleri hnriç üç gün evvel alınmış ~hliyet ve 94 1 
yılır.a ait Ticaret Odası vesikasını ve wuvııkkl\t teminat makbuzu 

..l4YO No. lu kenunun tarifah dairesinde hazırlanmış kapalı zarf deru
n uııda ıhale gürıü saat 14 e kadar Komisyon Reisli~ine makbuz mu· 

k.abiıinde tevdi etmeleri muktazidir. 
L..?!a....S ti 

l!dç'ar, K!miK ve lspençıyarl alat, Hastahane L\'Z. 
68 kaleın eczayı tıbbiye alınacaktır . Bak:-lnhisa'rl;;-Umum Müd. 

Mensucat-E lbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
Dlyarbsk-;r Askeri S8iİileİma Komi ,yon undan: 

Kapah zıu fJa wünakasada bulunan 10 bin çıft er kundurası teklif 

edilen fiyat pahalı görülmüş oldu2undan bir ay zarfında pazarlık s u· 
retiyle satın alınııcaktır. lık pazarlığı 10.11.941 pazartesi günü saat 
10 da yopılacaktır. Uwuın talııniıı tııtnrı 100.000 liradır. ilk teminat 

6250 liradır. l\ t i!kliterin iJildirıleo vaki t te k.o ıni~yona müracaatları. 

Askeri Fabrlkolar Umum MUdür.UğU Merkez 

Sat.nalma Komisyonundan : 
E bisclik v,. kaputluk lrnmaşlarınd.ın 789 melre elbiselik ve 657,5 

m.,tre kaputluk kumaş alınacak. Mulı11mmerı bedeli 4901 lira 95 k ıı
ruş olan yukarıdıı cins ve miktarı yazılı kuıuaşlar a~keri labrılcalar 
uınuın mudürlü2ü merk~z sahnalma ko nisy1.1ounca 10-11·9.tl paz .. r te si 
gunü aat l lde paz.ırlıkıa ihale edi lı;cektir. Şartııaıne parau:ı: olarak 
komisyondan verilır. Taliplerin 73:> lira 75 k\lıu:1lıık kati te minatla 

mezkur ıün vs saatd komisyona müracaatları. 

lstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan : 
Beher kilo~una 400 kuruş tahmin edilen 4!0 ton kadar prnçeiik kö-

5cle alınacaktır. 
Pazarlıkla eksilme.si 14.11.941 cuma ııüoü saal IS de T ophanede 

İsl. Lv. iimirl igı salın ı l ıoıı koınisyonumb yaptlııcak tır, 

Ankara Posta Telgraf ve 'Telefon MUdUrlUğUnd• 
ftad• 

Aııkara · Br.ypazM her gün ve Brypazu - Nallıh•rn arası ha er 
üç seferli <ıto poı.tuı -ürücülüğiı 3.11.941 dm itıbart>n lS gün 11111 , 

detle ve kıtpah zarf usuıiyle ebiltmeye konulmuştıır. Aylık ıno~a~i· 
men bedeli 600 lira, muvakbt teminat 5<lv lira, ıdui kefalet bıtı 
ıadır. 

'f 'f· 
E.ksill.ııesi 17. l 1.941 pazarte~i gü1ü .>aat 15 le Ankara P. ' 

ıİıüdürlüı?"ü binasında müleşeiı.kil komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin o gün ve saatle kaııuni ve,ikalariyle birlikte 

atları. 

Postada vuku bulacak gec ikmeler Labal e<lilmf"Z. 

Mugla >, ıi. r. Jllll• I JjiıJt11: it~ 

Günlük karşılıklı seferli Muğ'la-Mila~ ııruı otc•mobil poıta91 •11,~ 
3GO lira muhammen b ede ili 27. 10.941 tar ihinden itibaren bir •1 
müddetle Muğlada yeniden paZcirlıkla ,.ksiltmeye çıkarılmıştır. \l' 

lh ılesi 27.11.941 perş,.oıbe gunü saat 16 da Muğla P. T. T •. ~1, 
dürlüğ-ü bina"ıııda yapılacaktır. falipleriıı 0 o 7 .5 muvakkat tea:ı 10 ,e 
larının vez>leye yatırılarak makhıu.!arıla beraber mul\yyen giln 

saatta komi~yona müraüaatları. 

Gelibolu Askeri Sah •alma Komisıonundan 1 

~ ·~ 19, 9uv kilo odu ıı ." : zari ıkla ıı r k l eı t •. ril~ce kıir. • . ııı&-
hzarıı kla eksıltınesı 25. 11.941 rnlı gunu saat lo da GelıbO Şarlnıımes,i komisyonda gö~ülür. htekli lcrin t e klıf edecr kleıi ı . ik

tar üzerinden teminıllurıy e belti vakitte komisyona ıcelnıelt:ri. J aakeri aahnalma komisyonunda yııpılacaktır. 



k· 

•• 
ar 

\e' 

l'ahınin dedeli 49,778 lira 10 kurıış kati temina•ı 7466 lira 72 ku. 
tuştur Taliplerin bc .• i akitte k ı1ıni!yona z..,lmeleri. 

lstanbul KomutanhAı S11tmalma KomisyonunJ .., : 

I ll.11.941 günü aat 14 de pazarlıkla 2500 liralık nııkliy ı ış lh ... 
; tdilecektir. Şartnamesi her gün homisyonda görülebilir. l-ı t .. ııı ıin 
~lli ?iin ve aaatte 375 lira kati teıninatlnrı ile birlikı.- Fındık ıda 

'•tı l r na ınn komisyor.una relmeleri. 

'~!'.!"!~...,..._~...,.~~~~~..--,.~a~! . ..,~....,,...,.._,.,..._.. 

Mahrukat. 89nzin. ~a <in l fajlc11• 
------~~~·~~~--~~~ 
Malat~a Askeri Sabnalma Komisyonundan: 

Mcılntya. garnizonunun üç aylık ihtiyacı için b'r kilo u bir kuruş 
santimden kırkbin kilo kuru pelit od~ınn açı~ eksiltme ilo alına· 

~"11r Tahmin edılen bedeli 4Sü lira ve ilk trminalı ..:>6 lira olup 
'ttıı .. -ı b'l' F.k 'it 10 11 "41 ~ ıırnesi şubed~k.i komisyonun a goru " ı ır. ıı ıne . ., 
tatıe\İ günü sant 1 S tc _,ııbede yapılacaktır. lstekli\,.rin belli giln 

111 
11 '"' ilk temınııt v· kaıınrıi vesikalarile bırlikte Şllbe b3şkanlı.ıına 

ijrac:ıatları. 

__ ___:::..,,_ F m 

~ ü t e f r r 1 k .....__ _____ _ 
ıhğı Satm At na Komisyouundan: 

1 A1a~ıia cins ve nııktarı ynzıh .t kllen solu ınal:t!m"iİ 12.11.941 
iıı 11ctıba günü saat 14.30 da pıızarlılda 'lalın alınılcaktır. 

Buru ve dirsekler kullanılmağ'a elverişli müstnmel saçtan da ola-
1·r. Muhammen bedeli 10297 lira 50 kuruşlur. Kati teminatı 1544 
' 63 kuru~tur. 
~ Ş tlııamP.sİ her gün komisyo::ıa göriilebilir. l~teklilnin b~lli gün 
''alte F ındık\ıda satınalaıa komisyonuna gelmeleı i. 

Cinsi Miktarı 

Soba borusu 562;ı 

> dirseği 1337 
Dış dirsek 25 
Soba küreği 331 

• 
b' • 2S3 adet büyük 3 nıtmara 185 "-l •t küı;ük 2 numara dökme 
ı.Ş 1'2.11.941 çarşamba günü pazarlık!~ saat b de satın ~lınacak· 
~ •rtnamesi her gün Ko. d! görülebılır. Muhammen beuelı 10176 
ı Olup kat'i teminah 15l6 lira 40 ~unıştıır. hteklilerin helli gün 
'''llc Fındı ·lıda ntınalm:ı Ko. na gelmeleri. 

l)~'llot Demir Yolları işletme U. ld:ueslnden 

>4ııhaınmen bedeli 14000 lira olan 400 000 adet rakamlı sralvani· 

~lret çıvisi 24.11.941 Pazartesi günli sut 15,30 ta Haydarpa,a-

l
ar bınnsı dahılindeki komisyon tarafından kapalı zıuf usulile ~a

' IQ ~ acalctır. 
~ İşe girmek i tiy.-nlerio 1050 liralık muvakkat leminat, lcanu· 
t, . h - fi .. Yın ettiği ve:ıikalarla tekliflerini mu tevı znr arını aynı g-un 

Hayda• paşa li5esi Sabnalma Komiayonundan 

Hwdaroaşa I' ·İ pans:yoııu y. '·'ı taf .. b,.siniıı Mayıs 191'? r,ayesi
nl" kaılar 17 000 ruuhtelıf pıırça çaıııaşırının yıkntıırılmas1 kapalı z<trl 
usulile eksiltrney k rnulmuşt ur. 

Eksiltme 27.11.941 petşemb• giirıü saat 1) de Beyoğh i,tikliıl 
caddesi Karlınan karşmncia liseler alırn satım Ko. llU binası içinde 
toplancak Ko. da yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 7370 lira ve teminat ilk 553 liradır. htek iler 
şartnameyi okulda görebıl ırler. 

Eksiltmeye girmek istiyenleriıı şartrıaınesiode yazıla ve~:ıik, ilk t-· 
mirıat makb117.1l vt ya bankıı rnektnhu ile birlikte tı-klif mektuplarını 
eksiltr'l .. ıın" 1 ind ·n •'n rnn bir snal evveline kadar makbuz mukabilin· 
de kouıısyo·ı T • isııgine veı mel eri. 

1 
Z:\rflann kanuni şekild1 kapatılmış olması ve posta ile röııderile· 

c k teKlif ınektııplarını \ zomanında g!'lmiş olmaları lir:ım<l1r. 

M. M. v. Satmalma Komlsıon1.1ndan 

20 bin liralık eğt>r sabaııu alınacaktır. Pazarlıkla ı·biltmt'~İ 

'ı 17.11.941 pazartesi
1 
gü~ü aa

8
t lh5 d~, 

1
Ankarad1t M. M. V. sahııalnıR 

komisyonunda yapı acııKtır. e tr .-i O!lunııu muhammen bPde' i 130 
kuruş lem:nııtı 3 bin liradır. Evsaf ve şartnamPsi her gün öglrdcn 
soma ko<ııİ~yonda görülür. 1 Tal; plerin be ili vak;t I• komi> yona gelo>0l ed, 

lstanbul Levazım Amirlllji Saten. ıma Komisyonunda 
Atlau ciheti askeriyl'C'" verilecek olan S adet ahy sancağ'ı yap· 

1 lkfDcl Tepla 1941 
ıs d ij 

• Malatya Askeri Satın Alma Komiayonundan 
Malatya nskeri garnizonunun 3 aylık ihtiyacı için bir kiloıu 20 

kuruşlnn 10 bin kilo ~ığır eli açık ekl"iltme ile alınacaktır. 
Tahmin edilen bedeli 2000 lira ve ilk teminatı 150 lira olup sart

' aıne~i şubedeki komiayonda görülebilir. 
Ek•iltme 11. 11. 941 ılı günü !taat 15 de yapılacaktır. 
1~teldilerin o rün ve saatta ilk teminat ve kanunu vesikalarile 

birlıkte şube başkanlığ'ına müracaatları. 

•* P.~~'atyc :ı lteıi garnizonun üç aylık ihtiyacı için !tir kilosu 22 
kurır~ ıttn lu bııı kıl o fasulye açık eksiltme ile alınacaktır. 

Tahmın edilen bedeli 'i200 ve ilk teminatı 165 lira olup şartna· 
mesi şubedeki komisyonda görülebilir. 

Ekıiltıu~ 12.11.!141 çarşamba iÜnÜ saat 11 de şultede yapılacak. 
tır. 

isteklilerin belli güa ve ualle ille teminat ve kanuni ıreıikalarile 
şube başkanlıQ-ına milracaatları. 

lstanbut Komutanhöı Saltnalma Koml•ronundan: 

Beher kilo<unl\ i!!ta.syoıı veya islı.elede teslim 5 lcuruı a santim 
fi:ıt tahmin edilen 600 ton kuru ot 14. 11. 941 cuma ırinü saat lS 
de pazarlıkla satın alınacaktır. 

Şartnamesi her gün komiS}'Onda (Örülebilir. 
Muhammen bedeli 3450) lira olup kati teminatı 5175 liradır. 

isteklilerin belli gun ve natte Fındıklıda saha alma komisyonuna 

gelmeleri • 

• • * Birisi ve diğeri altı ton olmak üzere iki kalem koyıaa eti 
11. 11. 941 salı güııü ı.ıat ı.ı,·3u paurlı:tla ıatın alınacaktır. 

Şar nameler ber gün komisyonda görülebilir. 
lııteklilerin bellı gün ve ,,aatte teldıf edecekleri fiyata rire kati 

temiaatlarıyle bırlıkte F111dıklıdc& Hlın alma koaıi•yonuoa relmeleri. 
tırılacaktır. Pu1rlıkla eksiltmesi 13 11.94 l r~rşembe günü saat 15,30 

~ Tophaoedr Lv. Amirliği satın alma ko:nisyonund:ı yapılacaktır. Tah· 

) miıı bedeJi 9l0 lira, ilk teminatı 69 liradır. Malzeme nümuoesi ko· (DEVA.Mı DORDONCO SAY.t•ADA) 

1 ::•~göcülü• ! a *" -- •• -a , !!,:!'!!~!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!'!!!!l!!!!!!!'!!!!!!!"!!!'!!!!l!!'!!!!!"!!!!"~"!!l!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!l!!!!~l!!!!l!!!!!ll!!!!!!!!•l!!9 

! t:rz~kc za~Et, Sebze v. s. . ı inhisarlar U. Müdürlüğünden: l 
l rı-------------------------------.... lzm r Levazım Amirliği Scıllnaıtm a Komisyonundan 
i c .. i 

Taze fasulye 
Patlıcan 

Kabak 
Domateı 

Yeşil biber 

Mıktan 

-----
850 
850 
700 

• 4.:> lJ 

100 

Kıla 

> 

• 
Cius ve milttarı yukarıda yazılı sebzeler 

c:a ktır. 
pazrrlıkla satın alına· 

lv.l l.941 pazarleııi g-ünü saat 16 d.t lzmir Kışlada Lv. iaıirli2'i 
sa lınalıııa kom ıs yon unda yapılaccktır. 

lsteklıl·rın beılı glin ve !lulte kali teminatiariyle koaıısyona mü· 
racaalıarı. 

1 - Listeleri mücebince ·68 • ltalem eczayi tıbbiye açık ekıiltme 
ile satın ahnacaktır. 

2 - Muhammen bedeli c'.l254.43• lira olup muvakkat teminata 
cl6~,ij8 • liradır. 

3 - Eksiltme 25. Xl. 941 salı günü saat 10 da Kabatqta Leva· 
zım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 Lıste her ~ün alakadar Şubede görulebılir. (9711) 1-4 

* .• "' 
1 - Numuneleri mucibince 3l.6tJ2 kg. isltarta kaaaviçe ıatala-

caktır. 

2 - Muhamm en bedeli 24.45 l..'.>0 liradır. 

3 - Paurlık 18. l l.'111 salı gunü uat 9.30 da Kabataila Len· 
zım Şuoesiode mull~~dkkil Satış Komisyonunda yapılacalüır. 

4 - Nü ııuneler her gün a<lı geçen Komisyonda rörülebilir. 

(~>40) 2-4 
e1 ~.Jo ~a kadar itomisyon reislıfine verm leıi lazımdır . 
~ İşe ait :-;:ırtııameler komu.yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. l 

f Harbiy Yedek Subay O· \ \ 

iW 
,ıı· 

,.cıı· 

Iİ' 

'f • 

1 
.~t.ıhıımmen :>475 lira olan 850 melıeden ibaret iki kalem mn1 le· kulunda Sahnalma Komıs· 
''lta demir g-az boruı;11 21.11 .9 H cuma güniı saat 15.30 da Hay- yunundan : oıı----.;r;·w""·..----..:.moiiıııim.._...,-.,..__..,. ___ _. __ _.._ .. ,, • .r ..... -......., __ _ 

t
1
'cia gar binan dahilindtki komisyon tarafından kapalı zarf u- 3 i inci teşrin 941 2'Ünü ihalesi 

ti4''lın ahnacalthr. iıan edilen l OU ton nohuda talip 
14e ~irw· K istiyenleıııı 410 lira 63 kurıı_şlulc. muvakk.ıl leminat çııı..ruadıgırıJ.an .. yııi mıktar nohut 

~lııı tayin ettiği vesıkalarla telclıfterini muhtevi 7.arllarını ııynı l<:krar l-'ö:.ıarlıklll munaıtasaya kon· 
a;'t 14,30 a kadar komısyon rP.isliğine vermeleri lazımır. wu~lur. 

•41: ait şartnnmeler komiıyonda.n paı aSi:Z. olarak dağılı 1 ınakta- Evıai ve hususi şartları ko· 

~ lvJ. M. v. Hava Sabnalma Komisyonundan : 
, •det sedye pazarlıkla !lalın alınncakhr. Mnhammen bedeli 750 
\ 

11"P kati teminatı 112 lira 50 kuruşlar. Pıızulığı 12. 11.941 çnr· 
~ ~Urıu saat 10,:SO da Ankı:.ra<la hava utınıılma kamisyonunda 
~ \ttır. 

ı'~~llltııi komisyonda görülebilir. 
lıleı İn muayyen ııün ve saatle komisyonda bulıınınaları. 

'~ t\b\11 Lv. Amiri ğl Satınalma Komisyonundan 

~-P.r kilosuna 168 kuruş 80 santim fiynl tahmin edilen Iı.OCO 
~:tık çorap iplıği l\lınacaktır. Pa1arlıkla ek~ilt ~e.si. 12.11.94 1 

2\inu saat ıs,.;S de 1 ophun,de lsı. l.v. Amırlığı satınaluıa 
\ ~~Pılacnktır. lık teminatı 1!>19 lira 20 kuıuştur. Nümunesi 
~Otiilür. İstf'klılerin belli vakit~e ho. ııa ıeiıı.derı. 

Çanakkale Belediyeıinden: 
i\ltık l h · · · 1 1-I 17 metre tulünde bir ~ ~antrn ı ı tıyacı ıçıo p:ızar ı,. a 

1111 alınacaktır. 
11t llıetresiııin muhammen bedelı 75 lira olup pazarlık 20.11 · 
lt t~be ıunü saat 14 de Çanakkale bel,.diye encümeninde ya-

r. 

\ laf,ilat alm'lk isteyea1erin belediye riyJs .tine müracaatları 
tır. 

,~ · M. v. Satmalma Komisyonundan: 
t ' 1ede yaptırılııeak olan inşaat için 5636 lira keşif bedelli 

11 ·11.941 aalı günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktı. 
: 845 lira 40 kuuruşlu" kati leminatlarilc- birlikte p zarlık 
'11tıııde M. M. V. satıııalma konrİılyonuııa müracaatlara 

~ 
lrııtlc:alede yaptırılacak in~aal için 9637 ,55 tir a kf'şif b< delli 

ııı"a.tnrlıkla salın alıoııcnktır. 
11t~11111 H·~b lı ra 63 kuruşluk k ti teıninal lariyle birlikte 
'ıı 'lilı iıirıü saat 15 Je M. M. Vekftldi salıonlma kom11;yc
-•tları. 

mısyoııda görülcbılir. 

beher lı.ılosun.a ınuhaııuneıı bc
bedeli 2 .ı. kuı uştur. 

lhale::ıi 1L.1J .9H çarşamba ıüııü 
saat 11 de ydpılacaktıı. 

j Taliplaın Harbıyede yedek su· 
1 bny okuluna uıüracnatları. 
1 * • •' azıu ııkla )ü ton palates satm 

1 alınacaktır. Evuf ve hususi şart
ı lan komisyonda görülebilir. lba· 
1 le::ıi 12.11.941 çarşamba günü sa-

l 
at 10 cıa yapılacak.lır. Beher ki· 
lo~uııa muhammen bedeli on ku· 

ruştur~ 'faıipieriıı kat'i l.emiııatia· 
rıle Haı biyede Yec.ıek .:iubay Ü· 

ı ku unda h.o. na müracaatları. 
* • * Pazarlıkla b ton sade yağı 

sauu ııhnacalctır. E.v"af ve hususi 
şartlan komısyonda gö•ulebilir. 
Asıdin azami derecesi sekizdir. 
Dörder tonluk ıki partı halinde 
de taliplerın teklıfı kabul olunur. 
Brht)r kilosunun mulıawmt)n be· 

deli 175 kuruştur. liıalrsı 10.11. 

941 puarlesi gürıi.ı saat 15 bu
çukta yapılacaktır. 'falıplerin ka· 
ti teminatlarıle Haı bıycde Yedek 
Subay Okulunda komisyona mü · 

r acaatları. 

latanbul Komutanhgı Sa· 
tınalma Komisyonundan : 

10.11.941 pazuı tesi günü saat 

15 de pazarlıkla 3 toıı sadeya~ı 
satın ahn:ıcaktır. lsteklilerın tek
lıf edl."cckleri fiatıı 2'Öte ka1 i t e· 
ıııinallarilt> birlıkh: bt:lli gün ve 
ııa.a.ıe Fındıklıda satıııalma ko· 
miıyouuna ielmeleri. 

Mil.darı 

kilo 

İstanbul 
Cinsi 

----- --------
'j 1:> l 

10218 
2737 
6147 
4017 
6t>22 
3980 

'2100 
800 

'2163 
5285 
3984 
2760 

876 
94 

ıovoo 
15020 

292104 

5103 
2916 
4374 

Sade ya~ 

Bul~ur 
Pirinç 

Ytşil mercim'k 
Kuru fuuiyu 
Nolıul 

Mak•rna 

Zeytiıı yağı 

Zeytin tanesi 

S.&bun 
Tuz 
'foz şııker 
Kuru üxüm 

Salça 
Kırwızt biber 
Palattıı 
Soğan 

Odun 

Arpa 
Sawan 
Kuru ol 

Jarıdar ma Satın Alma Komisyonur.dan : 
Beher kiıosuuuu 

tAhmini liyatı 

Kuruş Santim 
-------

17:> 

24 
48 

:.ı:> 

'25 
:lS 

45 

93 
39 
55 

6 
47 

':>7 

56 
40 
15 
8 

10 
6 
6 

lJU 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
50 
00 
00 

00 
00 
00 
()() 

05 

00 
00 
50 

ilk temioall 

lira kr. sa. 

183 93 40) 
98 53 20) 

115 :26 l.0 ) 
1'23 19 00 ) 
:ıuu 73 ou ) 
134 3J QO ) 

855 97 60 

144 75 00 ) 
23 40 oo ) 
89 23 90 ) 
:ıs 11 uo) 

140 44 00 ) 
117 99 YO ) 

541 58 go 
36 79 OQ ) 

Eksiltmenin neva rün ve aaati 

Kapıllı urf. cluıtlme•İle 

19.11.941 çarşamba rünü ıaat 11 de 

Kapalı zarf elr.siltmuile 
19.1 l.9·11 çaışambıa &ünü ıaat 14 de 

Kapalı zarf ekıiltmeaile 
19.11.941 çar4amba rünü ıaat 19 da 

2 82 00 ) Açık ekıiltme ile 
112 50 QO ) '20.11.941 per4embe iÜni saatlO da 
'o 82 oe > 

------
242 93 oe 
449 11 00 ) 

38 27 00 ) 

Kapalı zarf eksiltıaeıile 
28.11.941 perşeolte ıUnil aaat U de 

13 12 QO ) A9ık eksiltme ile 
21 32 QO) 20.11.941 perıembe ıünü Hat 16 da 

72 71 eo 

Jandarma ıhtiya-:ı ı~İn yukarıJa cirts ve miktarı tahmın liyatlarile ilk teminatları yatılı erzak ve 1~mn 
hizalarında yaz.ıh iİln ve saatlerde Takıuın • Aya7paşa Jaııdarmıt ınüfetlişlr2'i dairesindeki Komisyonumııs
da kapalı zarf ve açık eksilt meleri yapılacaktır. Ş. rtnameleri Komisyonumu:ıda her ıün görülebileceti rl
oi bedelsiz alınabılir. lııtf'klilerin kllpalı zarf t!ksiltmeleri için İstanbul Levazım Aaıirliı?i vezueaine yatwra• 
cak.ları ilk teminat mnkbuz veya bankıı kefalet mektubunu ve şar tnamelerinde yazılı sair belfeleri laavi 
tekli{ ı.aıflannı eksıltme ~aalleıindeıı birer saat cvvelıno kı.Jar komisyonumuzda bulunJuımalara ve açık 
ek•ihıucler için muayyen aaatte ltomiıyonumuu ııelmeleri (9564) :ı-2 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Obje\ de l'ad1uaıcatıon_ 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

estimatıf 

Cautıon. 

provisoire 
Lieuıı d'adjudication et du 

Cahier de!! Cnarges Jours Heuras 

AOJudications au Rabais 

Constructlons-Reparation-Tıav. Publlc•·Mat6rlel de Conetructlon·Cartographle 
Repar. haniar en bt'lon arme 
Conıtr. batı se ~endarmerie 
Modıf. el ıepar. toit batıuc kaymakamat Beşikta' 
Repar. batisse quartier a Gaziemir 

Trav. cor.alruct:on a pr oxiniıe a'Ankara (cah. eh. 
77 P.) 

Repar. kiosque Ayazağa 

Publique 6'.H 1 05 46'.> 83 Oir. Gen. Voi~s Aeriennes Ank. 22-11-41 11 
Gre a '1;TC 14176 47 1063 24 Vilayet Ankaıa dans 1 mois 
Pli c;ı ch. 22053 18 1653 99 Defterdarat lst. 3·12-41 15 -
Gre a gre Com. Ach. Milit. lotend. İzrnir 12-11-41 ıs 
Gre a gre 15W8 59 1140 65 C.A.Miniıt. l>ef. Nat. Oep. Aviat Ank. 14-11-41 11 

1112 - Dir. Trav. f>ub. lst. 27-11-41 15 

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

(0Ç0NC0 SAYFADAN DEVAM) 

f 
latanbul Hava Mlntaka Depo Amlrllllnden I•' 

1- Aşağıda cins ve mikdarı yar.ılı 14 kalem erzak naıııe0 '' 
ı göre pazarlıkla uhn alınacaktır. 0 r 
f 2- İsteklilerin 1800 lira kat'i teminatlarını Bakırköy mal 1116 d' 

lüklerine yatırarak makbuzlar'yle 14-11-941 Curo:a günü saat ıt 0,,. 
( Yeşillc:öy hava ınıntalta dep.:> itnirliti satın alrJU ltoınisyonuna ııı 
f caatları. 
I 5 Ton Kuru fasulye 

2 Şeker 

l 2 • Yeşil mercimek 
3 < Bulgur 
l c Kırmızı mercimek 
2 • Nohut 
2 c Sadeyağ 

1 c Koru üzilm 
Makarna 

Censtr. di2ue en terre t;I en pierre au bord du 
flcuve Ceyhan (Cah. eh. 390 P.) 

Pli car.h. 
Pli cach. 

14820 02 
77914 68 Dir. 6-eme Section des Aff. Hydro· ı4-11·41 15 - · 

1 
500 
500 c 

500 • 
500 ) 

Kılo Zeylinyaj'ı 

Beyaz peynir 
Zeytin Const. 8 baraqı.ıes i Aolcara (c&h. eh. 228 P.) 

Repar. el constr. maıaon Ue couture No. 1 a Dd
terdar 

Gre a gre 
Publiqne 

45534 iS 
5810 97 

liques d' Adaoa 
6830 23 C. A Min. 9ef. Nat. Ank. 

4.>.> 82 Coın. Ach. l..u:ııd. Mil. T oı.ı .ıa.ıı! 

l l-11-41 

'.l4 11-41 
lô -

1 14 _ , Şehriye 

500 ' Kur1.1 incir 

Prodults Chlmlquea et Pharmaceutlctues·lnstrumenta Sanltalre&-Fournlture pour Hopltaux 
10 _j 

Produih pharaıaceutiques: 68 lob Publi , ue 22:>4 43 169 68 Com. Ach. Economat Mon. Kabataı 21-11-41 

E16chici\e·Gaz·Cheutfege Central (lnatallatign et Meterlel 
Motopompe pr. arroseuse 2000 -

• ı remoı queur 1500 -

t & l ıUt n t ı t • tt uauaca · Ti5EUB • C11irs 
Toile type D. pr Jııııe : 72792 m., id type E. : Gre • gre 

249i$4 m. (cah. eh. 253 P.) 
Toıle de nelloya2c:: :>OCJOO m. 

Couverture ('O laine: 400 p. Publıqne 

Serge bleu: lOCOO m.· drap bleu: 15000 m.· id rris: Pli cah. 
8000 nı. 

Satin noir pr doublure: 3GCOO m.· kenlin pr. dou· 
blure: 2t000 m. 

17500 -

3600 -
166250 -

4390:.> -

150 - Municip. Zooguld.lk 
1 12 50 • 

2625 -

270 -
9562 50 

3292 50 

Com. Ach. ~lin. Def. Nat. Ank. 

C. A. Minist. Def. Nat. Depart. 
Avial. Aok. 

1 ere Exploit. Ch. Fer Etat H. plşa 
Adm. Gon. Ch. Fer E'.tat Ank. 

Caisse H. pa~a 
> 

5-12-41 
5-12-41 

10-11·41 

2-1-11-41 
24-11-41 

24-11·41 

10 30 

11-
15 30 

15 30 

1 t&;\EUıll d'fn- ~rim~rle · Pepeterie • Fournlture de Bureaux 
Trav. impression: 9 lots Gre a gre 1'25 -
Clıcheı: 9 lotı Pli cıch. 8855 -

1:.ci• c.e (()1 . 1.lıa.l!ticn. t:len,htıs, Charpente 
Diff. ıortes de bois de constr.: 432,501 m'.$ (aj.) Gre a ~re 1390~l 39 

ını ı~<.ıl • Clarıtrreı. t • Dechargement 

Transporlı effets milit.: 16 vagona 

Cc. n tau.Uble • CarL'6rent • t:ullea 
Boiı: 5700 t. 
Boiı ıec: 40 t. 
Bois d'orme: 160-200 t. (ej) 

Divera 
Matericl de conıtruction 

J 

Biıles en acier: 20CCO p.· fil en acier pr rusort: 50 k. 
Fcutre: 310 p.· sable de Kaya, et de Yahşihan : 

500 m3 
Mateıiel pr voiture: 9 lots 
Picrrea woellonı telues: !>42,34 m3 
.Savon pr harnais (pr 20COU L.) 
Rıvets en fer, boulons en fer, vis en fer rondelles 

en cuıvre ete.: 123 lots 

Gre a ire 

Pli cach. 
Publique 

> 

Gre i rre 
> 

• 
> 

1140GO -
480 -

1000 -

9637 55 
5630 -

Publique 20.)0 -
Pli cach. 5798 -
Cre a rre le k 1 30 
Gre a rr~ 

Tuyag en cuivre, id de correspoadanee, plıque en ı 

cuivre, crapaud, pompe a main: 9 lots 

Pr o v 1 • 1 o n • 
Viande de boeuf: 69 t. 
Cuisson pcıin: .jJO t. 

Pli cacb. 

• 
Poirreaux: 30 t.· choux : 30 t.· epinard9 : 

pomo:e ile terrc: ~O t.· oirnon : 10 t. 
30 t.. Pli cach. 

20700 -
6200 -

16500 -

Haricotı secı: 115 t. 
Viaode de boeuf: 250 t. 
p oirraux: 52 t.· cboux: 5:l t. 

Haricots fraiı: 850 k.· auberıineı: 850 ft.- courıes: 
700 k.· tomates: 450 k.- poivre nrt: 100 k. 

Viande de boeuf. 10 t . 
Poiı·chıche: 10 t. 
Beurre: 1 t. 

Ble concıasse: 10 t. 
Harico.s ııecı: 10 t. 
Hu ile d' vıiveı.: 3 t, 
Riz: 60 t. 
Savoıı: 13 t, 
Paılle: 80 t. 
F romaıe blanc: 

Pomme do terre: 40 t. 

Gre a ır' 
Pli cach. 

> 

Gr~ a rre 

Publique 

28175 -
117500 -

2000 -
1500 -

le k 1 50 
2200 -

> . le k O 22 
Gre a gr~ 2:ı50 -

• 19b00 -
Pli C4Ch. 

Gre a rre 
' 

8~60 -

18 i 5 Cam. Aclı. lntend. Milit. Tophane 12-11·41 16 -
15 30 664 U 1 ere .C.ıtploit. Ch. Fer Etat H. paşa 28-11·41 

2065 51 G. A. Coıııınaod. Base Navale Mar- 11-11-41 16 -
mıra lzmit 

Com. Ach. lntend. Milit. Tephane 

6950 - Com. Aclı. Mılit. Gelibulu 
3o - Com. Ach. Milit. Malatya 
7"J Dir. Sureıe lıt. 

1445 63 Com. Adı. Min. Del. Nat. Ank. 
845 40 > 

Com.Aoh. Oir. Gen. Fabr. Milit. Aıık. 

10-11-41 

27-11-41 
10-11-41 
14-11-41 

11-11-41 
11-11· H 
12-11-41 
12-11-41 

11 

16 -
15 -
15 -

ıs -
11 -
15 30 

l~ -

153 25 Com. Ach. Min. Def. Nal. Ank. 11-11-41 11 -
435 - S·eme Exploil. Ch. Fer. Etat Malatya 15·11·41 11 -

3000 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 17·11·41 15 -
C. A. lntend. Marit. Kasıaıpaşa 10· 11·41 15 -

10-11-41 11 30 

1552 50 Dir. Groupe Fab. Mılit. a Kırılı.kale 14-11-41 15 -
465 - J 12-11-41 lj -

1237 50 > 13-11-41 15 -

2114 - Com. Aclı. Milit. Erzurum 
8812 50 Com. Ach. Milit. Gelibolu 

1014 - > 

Com. Ach. lotcnd. Mil. lzmir 

150 - Com. Ach. Milit. Malatya 
112 50 > 

112 50 • 

165 - • 
165 - • 
383 - Com. Ach. Milit. Çanak. 

2970 - Com. Ach. Milit. l>iyarbalm 
644 - Com. Ach. Milit. Erzurum 

Com. Ach. Milit. Maltrp" t!t- Topkapı 
270 - Com. Ach. Milit. Arnavutköy de 

Hadımköy 

7o0 -
180 -

• 
• 

24-11-41 
26·11·41 
.)0-11-41 
10-11-41 

11·11-41 
12-11·41 
11-11-41 
12·11-41 
12-11-41 

11 -
16 -
16 -
16 -

15 -
14 
15 -
14 -
14-

12-11-41 15 -
10-11-41 11 -
J 5-11-41 11 -
l-1-11·41 9 -
ll-11·41 11 

11-11-4 1 14 
11-11-41 11 -J 

G !tbze Askeri Sabn Alm• Komlsyouı.ından: d• 

A 1 . . h' alır• ~a~ıda yazı ı m~vaddın kitpah zarfla ebıltmelerı ıs f 
yazdı gün ve saatlerde Gebz .. de aslceri sahnıılına komisyonııod•,,, 
pılacaktır. Taliplerin kanuni ve!lıkalarile teklif mektuplarını ihale 5' 

rinden bir saat evvel komi,yona vermeleri. Ih•" 
Cinsi Miktarı Tutarı Trminatı •' 

Sığır eti 
Toz şeku 

- f kilo lira lıra guoı 1 
271).000 108.000 8100 25.11.94 

15.UUO 7.200 :>40 'J.7 1 
' 

Gir sun A 'kert Satınalma Komisronundan 

Kapalı zarf usulıyle 43,700 ldJo kuru ıo~-.ıo alınacaktır. peb~ 
losuna tahmin edilen fıyat 10 kuruı olup muvaklcat teminat 3J~ı/ 
7"J kuruştur. llı.ılesı 24.U.941 ulı rünü saat 1'4 te<lir. iste~ 
belli rüıı ve saatten bir saat evel teklıf mektuplarını Ko. rı• 

leri Şartaaınc ve evsaf her fÜn Ko. da göriilıir. 

Allana AakerJ Satmalma Komlsyonund•" =1~1 
60 bin kilo sığ'ır eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur· 

bedeli 16.800 lıra İlk teminatı 1260 liradır. ıı' 

İhalesi 21.11.941 cuma günü saat 11 de Aı.hnada asker• " 
ma komisyonuııda yapılacaktır. 1 I 

T aliplc:rin kanuui vesikalaı ile teltlıf mekt uplanuı ihale .-• 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

Gellbol:.ı Askeri Satln Alma omleyonund•" ~' 
Aşağıda yar:ılı mevaddın bpalı zıırfla rksılınıeleri hir.ııl•'111 

zıh fÜn , uat ve mahallerdeki askeri satınalma komiiyon111'
111 

pılacaktır. 

Taliplerin kanuni vesikalarile te-k.l ıf mektuplarını ılıal• 

bir saat evvel ait olduğu komisyona v~ı mt- lt:rı. -
Cinsi Mi tarı Tutan Temınatı ihale saat "'

11 

Sığı~ eli 
Odun 
Prasa 
Lahana 

kilo L. K. lira u./ 
:l:>O,OOv 117, 00 8812,50 26.ll.941 16 G•, 

5,700,000 114,000 0950 ı7. 11.941 16 _,, 
s~,000 kıloııu 12) ıır. (jel• 
52,000 14) 1014 jQ.l 1.941 16 ~ 

eski şub' 

,,
D. Bayaait Askeri Sah'9alma Komisyon"" ~ 

120 bin kilo kuru fa1Ulye pazıırlıkla satın alınacaktır. tff~ef' 
b · drli 36.000 lira oluk muvakkat teminat "2700 liradır. Şar 111;0J• 
gün komisyonda görulür. Pazarlığ'ı 10. 11.941 pa:ıarte i ••111,111' 
yazıt satınalma komisyonunda yapılacaktır, is teklilerin kolll' 
racaa t lan. 

__ ıv_ı O_z_A_Y_E_D_E_L _~ 
~tan bu I Lv. AmirllGI Satmnalma Koml•Y0 " 

Kilo 
7600 Çavdarlı cılız. 

540 Buğday kırpıntııı. dl 
Ayvansııray çeltik fabrıkasinda toplanmış Glan yukarı ı1' 

yaıılı buğday bakiyeleri satılacaktır. Pazarlıkla artırıın•9ı ,ıl 
P.erştmbı- giinü sııııt 15 te Toplııntd~ Lv. Amirlıği s~tıo 20 ~ m11yuııunda yapılacaktır. Hepsinin tnhmin bede•i 320 Jır• ı/ 

lst. k liler malları fabrika•a fÖıebilirler. Arttırmaya talip ofııfl 
bedeliyle belii vakitte komisyona ıelıııeleri. 


