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U m u m T ü c c a r 1 a r ı ·n ve Mü t e ah h-i tı.ı e r-i-.;n m e s]ı1e k l Organıdır 

EKQNOMIK HABERLER 

YERLİ DOKUMALAft 
~İrden bildiriliyor : 

briGıiıde ve merkeze bağlı 
~elerle köylerde el teziihla· 

dokunmakta olan yerli do· 
' tiplerinin İzmir ticaret ve 
!i odası mecliıi tarafından 
t tdilmektedir. Oda mecliıi· 
hıı hunstaki kararın tatbiki· 
~ ~ ~ 

1 
aşlanmıştır. Uç tipe ayrıl· 

iti 11~•n yerli dokumalardan bi· 
'' 80 santimetre ıreniıliğinde, 
tll •dedi 1600. tel •bütün 

''1~tea iplik 24 numaradır. 
r ınetreoi n sıkleti 80 gram· 

lııc:j tip, 70 santimetre uzun· 

'· ırözra 1ayıın 1660, iplik 

7taıı 24, metre başuıa a~ır· 
O 2ramdır. 

?~nci} tip dokumaoıo reniıli
~o •lntim, çö:ı:ııü say111 1260, 

noınarası 24 dür. Beher 
ftıı· 

•n ağırlıe-ı 73 ıramdır. Bir 

~ ~ulad boyu 25 metredir. 
tıpfer dı~ınJaki yerli doku· 

1 ~•bul olunmıyat"aktır. 

lıytincilik faaliyeti 

miyet vererek Irak piyaaaıına Zt'Y· 

tioyatı ihracı işine ehemmiyet 
verilmeıini alakadarlara bildir· 

mi1tir. 

2 milyon makara 

memleketimize ithal edildi 

Diğer sipaı islerden mühim 
bir parti geldi 

Memleketin makara ihtiyacını 

karıılamalc üzere harice yapılan 
sipariflordeo mühim bir parti 
memleketimi:r.e ithal edilmiştir. 
İthal t'dilen makaraların yekOnu 
2 milyonu ıeçınektedir. Ru mile· 
tar memlt'kd ihtiyacıoa uzun 
müdd .. ı kifayet edf'ct'ktir. 

Bundan ba1lr.:a 133 sandık 
çay, külliyetli miktarda pil ve ni· 
şadır ıelmiıtir. Murakabe teşki· 
lih bu malların hepsine fıat tak· 
dir etmiş olduğundan, yaluoda 
sahta çıkarılacakhr. 

Çimento satışları serbest 

bırakılıyor fıİ!den bildiriliyor: 
'Yetıeld nytinaağı fab~· 
~ ht iatihHlin~ başlamıılar· 

0k yakında lımire yeni 
z~ytioyafı ıelecek ve ıa· 

1 Mübayaat için istida ile 

\~llrıacaktır. Bir taraftaa 
~İn ınaluutünün toplanma· 

"'•en edilmektedir. Sırıkla 
\ •~lkmek kanunen 7aaaktır. 
\_çın bu ıibiler, mahkeme· 

tı( L • 
, .ıı>e"' üz~re takıp olunmak· 
leytinyatı fabrikalarının 

ıt· 
~ 1 de ıeytincilik oılltehaa· 
'
1 
fen me111urları tarafından 

' tdilmektedir. Temixlife 
tl 11ltniyl'n fabraltalar kapa· 
'lıt, 

l 'kiye ile iş yapmak 

~Yen yabancı firmalar 

~den bildiriliıor : 
11Yada, 8tikreıte bulunan 

~~İt firma, memleketimiz· 
llıuL ·· - · • 

~•l ~. uzum, ıncır, susam 
~ '?'ıat ihracatçılariyle i' 
ltıstcdifini bildirmi~tir. Bu 
Qtrıanyadan ihracat em· 

ı, '-labilecf'tini d~ bildir· 

l)~dda müteaddid firmalar 

\ t~:n zeytinyatı iıtemekte· 
~•caret Vekiletidden ıeh· 

tQ alakadarlara hildirildi· 
t.Q•~. iatdad piyaıası lıer 
~~ rniktarda zeytinyat1· 
, re.9 olabilir. Bafdad pi· 
, ~ l~:ıım olan zeytinya2'ı, 
Ş ilutindeıı ihraç edilmek· 

' y 1llldl, ihraç edilememek· 
, '1nız bu piyasaya iki ı· 
~ l

1
02 kiloluk kablardı yaf 

1 Ilı • 
l~ . esı lazımdır. Çilnkü 

mürıcaatlar kabul edilmeyecek 

~ahiliye Vekaletinden Vilayete 
relen bir tebli ğ'de çimento satış· 
tarının st-rbeıt bırakılması beya" 
edifm,.ktedir. Bunun üzerine Vi· 
liyet alikalt makamlara ıönder· 
diK-i bir tamimde çimento almak 
için istida ile yapı'acak müracaat-

larını kabul edilmemesini bildirmi,ti ı • 

l . - 1 t b" • Edirne-lstanbuı o o us 
seferleri 

E.dirneden bildiriJiyor : 

Benzin taaarrufu dolıyısile oir 

aıüddettenberi Edirne-lıtanbul a· 
usında durmuş olan otobüs ıe· 
ferlerine tekrar bışlanmııtır. 

İhracat vergisi izahnamesinde 
yapılın değişiklik hakkında 

Maliye Vekaleti tamimi 

3231 aayılı ve 2. 7. 941 tarih
li genel yazıya ektir. 

Bu genel yazı ile teblif olu· 
nan ihracat verriıine ait izahna· 
menin 27 inci maddesi aıatıdaki 
ıekilde defiştirilmiştir : 

(Madde 27 - Posla ile ihraç 
edilen eıya ıçin tanzim olunan 
deklarasyon andtıanlar Gümrük· 
lerce ilı.i nuıha fazla alıoarak bi· 
rhi iÜmrükte alıkonulur, diferi 
izahnamede ıösterilen esaslar dai· 
ruinde her ay1n ıonunda bord· 
roya idhll olunank Tetkik Mü· 
diirlütüo• ginderıJir. 

ı., 1tı bu şekilde ambal1i· 
11q., ıt Y•pılaıaktadır. Maama· 
1 'lhl\ bidonlarla sevkedilerek 

..... ' 1 
eden firma tarafından 

~. ~~lra doldurularak ıalıl· 
1\ı 

1 
l.IQaküo.&ür. " 

Bunların arkalarına yenileri 
tab' olunuocaya kadar ışafıda 
röıterilen (tahakkuk ve tahsih 
•depozito> • mahsop ve rf d ~ tab· 

lolau illve olunarak tahsil ve red 

' bil mıntakaya ehem· 
muameleleri 
7ap1hr.) 

bu enak Uı&erinde 

Un sarfiyatı hakkında hazır

lanan kararname yarın 

neşrediliyor 

Ankaradan bildiriliyor : 
Hükimet buğdıly U"IU sarfiyatı· 

nı azaltmak ~·ksadiyle hızı ka· 
rarlar almış bulunmaktadır. Bu 
neşredilecek koordinaayoo heyeti 
kararına ıöre, butday unundan 
yalmz ekmek, franee)a, makarna, 
ıehriye, siıııit, pe~simet ve biı· 

ltüi yapılmasına mü~aade edilecektir. 
Kararnamede yapılması,! uhlması 
ve istihlaki menolunao maddeler 
zikredilmemekte, yalnız müsaade 

olunan undan mamul meddeler 
kaydolunwaktadır. Buna onaran 
pasta' ıato ve ondan yapılan tat· 
hların yapılmHı. ıatılması ve 
istihliki menedilmi~ bulunmakta· 

dır. 

Y alnı& evlerde ve lokantalarda 
yapılan hamur iıleri bu tahditten 

hariç tutulmaktadır. D11ter taraftan 
Tıcaret Yek.ileti de francalimo 
yalnıı. hastalara verilmesi için 
tedbir alınacaktır. 

Bu kararlaı bufday ununun lü
zumauıt yere sarfının öııüne geç· 
mek ve ehemmiyetli miktarda 

bufday tasarrufunu temine yara· 

yacaktır. Koordinasyon heyt:ti 
kararının oeş!inden !Onra yapıl· 
ruaaı ve aahtmusı menolunan 
unlu maddeleri yapıp satmakla 
iştıgal edenler ellerindeki un 

mevcudunu iiç ııün zarfında bir 

beyanname ile hükumete bildir· 

mete mecbur tutulmaktadırlar 

Hükumet, ılınan bütün iktisadi 
tedbirlerde olduğu ribi yeni ka· 
rann tatbikinde ee halk10 yar· 
dımını istemektedir. 

Ekmek meselesini kati surette 
lıalletmek içirı Belediye tetkikler 
yapmaktadır. Bu arada dün ga
zetemizde nl'4redilen bir makale 
Belediyenin nr.zan dikkatini celb· 
etmiı ve Vali bu mesele etra· 
fıud., Beltdiy4' Reis Muavini ve 
lktiıat Müdürünün bir rapor ha· 
zırlamasını eaıretmı~tir. 

Dünkü yaumn:da taze ekmek 
sahşının yasak edilmesi, fırınların 
halka ekmek satmamasını, ekmek 
sahş1 münhasırao bakkalların yap· 
ması, ileri sürülmüı ve bu karar· 
ların ne gibi faydalu dofuracafı 
teşrih edilmiıti. Alakadar ma· 
karoların kanaatine ıöre, ekmek 
satışını bakkalara bırakmak, hem 
fırıncıların un kaçakçılığına, hem 
de noksao tartılı ekmek çıkarma· 
larına mini olacaktır. Dun Bele· 
diye Keisi Mu .. vini Lütfı Akaoy 
ekmekçilik nizamnamesini tetkik 
etmif ve bu nizamnamedeki mad· 
delere dayanarak böyle bir karar 
vermenin mümkün olacatmı bil· 
dirmiıtir. Belediye lktisat Müdü· 
ril de ekmek ııatışınıo fırıncılar· 
dan alınmasını prenıip elarak ka· 
bul ettiğir.i ıöylemiştirr. Tetkik· 
ter bir kaç fÜne kadar neticele· 
necektir. 

Bulgur ve et fiyatları 

tir, Koınisyonoo bulg-ura koya· 
cağt narhto 20 kuruş\an f ıı::ıla ol· 

mıyacatı anlaşılmaktadır. 

Kasaplar cemiyeti umumi k4· 

tibi de komisyona, cemiyetin ha· 
zırladı~ı yeni maliyet raporunu 
vermittir. Bir taraftan da Müra· 

kebe bürosu, maliyet raporu ha· 
zırlarnaktadır. 

Komisyon pazartesi günkü iç· 

timında, bu r.porlan esas tuta• 
ralı:, et narhını yenideo tetkik 
edecektir. 

4 bin kamyon ve otomobil 

14stiği geldi 

Lastikler Ticaret Vekaletinin , 

tevzi şartlarına göre 
dağıtılacak 

Bu hııfta iç-inde cenup yollınn
dan memleketin,ize 4000 otomo· 
bil ve kamyon lıhtiği gelmiştir. 

Bu lastikler Ticaret Vekaletinin 
tesbit ettiğ'İ tevzi 'ıırtlarrna göre 
dafı lılacakltr. 

Avrupa yolu açılıyor 
Sofya dan biidirilditiocı göre 

Bulgaristan ile Türkiye arasında 

demiryolu nıünakalıitı yakında 

başlıyacaktır. Bu, Türkiyeye de· 

niz Avrupası ml'mleketleri ile 
tiçaret münasebetlerinin gelişme

sinde büyük kolaylıklar verecek· 

tir. Bulgaristan. Türkiyeye d&mir· 
yolu ıle transit battı vere.:ek ve 
bu suretle Türkiye ile iyi milna· 
.sebetlerini idame etmek arzusu· 

nun açık bir delilini g~ıterecek· ' 

tir. 

Gümrüklerde Muamele Ver

gisi hakkında 

&ıı 
Tetkik Müdürlü~ünde yapılan 

kootrol ıtırasında bazı idhalit be· 

yannamelerinde muamele vergi~i

ne aid beyan tablosundakı yazı 

ve rakkamların aynı oldug-u ırö

rülmek te ve bu hal tahakkuktan 

ıonra beyan tablolarının muaye· 

ne memurları tarfından sahipleri 

namına dolduruldutu kanaatini 

vermektedir. 

3843 numaralı• muamele ver· 

ıisi kanununurı 4040 numaralı 

kanunn 10 nuncu maddesiyle 

de2'!ıtirilen 93 üncü m'addesi, 

muamele veriİsine tabi e1rıyı 

idhıl edenleri, eşyanın sıf veya 

fob kıymetiyle idhal mahalline 

kadar yaptıkları blitün maarafları 

beyan etmeğe rnecbur kılmış ol· 

dutundan bundan böyle gümrük· 

rere, muamele verrisi beyun tab· 

loları doldurn)madan verilecek 

olan beyannamelerin manifesto 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 
------------·--~~~--~------~--~ 

Kara Oğlanla Muhtarh§1ndan 

Kara oğlanlı kiyii caınitnin tamiri için 7.11.941 günü yapılan açık 
münakııaya talip çıkaıamışhr. 

Mezkür cami in k~ıif vl'. şartname!İne göre 1 S.11.941 don itibaren 
15.12.941 tarihine kadar paurlık suretile münakasaya konulmaıma 
karar verilmiştir. 

Talipler bu müddet içiod,. her giln köy lhtiyar h~yetine baş vu

rabilirler. 

l5teklilerin 310 lir .. lea:inatile b irlikte ve bu gibi işleri 
ta olduklarlna dcıir vesaik ile birlikte ıelmeleri ilin olunur. 

yapmak· 

lshnbul Merkez Jandarma BölUk KomutanhOından: 
7.12.941 tarih p<tz'lrte i günü ıaat 14,30 da Vilayet jandarma ko· 

mutanlıı?ında t~ı,ıakkül eded eksiltme komisyonu odasında 10. 0,98 li· 
.ra k"'ıif bedelli l,tanbul jaııdarıoa merkez bölük komutanlıtı banyo 
dairesi yapılması işi açık eltsiltm(lye kGnulmu~hır. 

Mukavele eksiltme bayındırlık işleri ğenel buS1hi ue fenni ıırlaa· 
meleı i proje keşif hula!asi le buna müteferri diğ'er evnk her ıün 

vi 1iyet jandarma alay komutanlığı dairesinde iÖriilecektir. 
Muvakkat teminat 81 lira.iır. 
lsteklilerin en ftV. bir taahhiHte 1000 liralık bu iş~ ben&er İJ :yap· 

hi!'tna dai,. idareleıinden alını~ olduğn veıikalora istioaden lstanbul 
vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil filoleri hariç 3 flln 
evvel alınını~ elıli yel ve 941 yılına ait Ticaret Odası veıikaları 
ile ıelmeleri. 

TUrk Hava Kurumu Aydın Şube•lnd an: 
Tabakhaneler cıvarında derbal yaptırılacak olan deri kurutma bi· 

nası divarlariyle çatısının üıtadiyesi pazarlıkla talibine verilecektir. 
lıteyenierio '25.11.941 sah günü saat onda şubeye gelmeleri. 

Mensucat-EJbise-Kundura-Camaş1r v. s. 

Kayseri Askeri Satmalma Komisyonundan 
Aşağıda yu:ılı mevaddııı pazarhlcla ek,iltmeleri 1.12.9U paurte·· 

si günü şaat 15 te Kayseride askeri satınalma kcmiayonunda yapılı· 
caktır. Ta.liplerin bt>lli vakitte komisyona gelmeleri. Hepsinin tahmi11 
bedeli ı 7.RB'l lira 50 kuru' kati temin:ıh 2682 lir.l 37 kuruştur. 

Cinai Miktarı Fiyatı 

Manda dt'risi 
Yerli vakete 
Tıaban ulan 

San ıstarltk meşin 

Kenarlık sarı meşin 

Muhtelif No. yemeni kalıbı 

Kerqste, Tahta ve saira 

çift 

kilo kuruş 
2500 475 
1000 370 
38G 400 
50 250 
25 2se 

275 200 

Sarakamışta eskerl sabnalma komlsyoniandan 
18 ila 45 ve 4 ila 7 ehlldında 450 melre milcip mamul çam keres• 

te alınacaktır. Pazarhltla eksiltmeıi 28.11.941 cuma günü saat 14 de 
Sankam1~ta a)lteri satın alına komisyonunda yapılacaktır. Talipleriıt 
belli vakitte komi yona ıelıneleri. 

••• 
140 bin m.ıhlamur çubug-u alınacaktır. Balt: İnhisarlar U. Müd. tlan• 
!arına. 

Mahrukat, Senzio, ._.a '<iıtı fl jl Hı 

Erzurum A•kerl Satan Atma Komleyonundan• 
Kapah zarfla münakasaııında istekli çıkoıadıfındın altı yüı bin 

kilo çam odunu bir ny içinde pazarlıkla alınacaktır. 
Muhammen bedeli 21000 lira olup kati teminatı 3150 liradır. 
Talipleri pu:arhk için her ıün Komisyona müracaat edobilirler. 
Şartnamesi her gün Komisyonnmuzda görülebilir. 

l9teklilerin kati teminat makbuzlarile "omisyona müracaatları. 
Fiat mürakebe komisyonu, geı;en· 

lerdt. '°planmıştır. Bu toplaolına 
komisyon, et ve buliur mevzuu 
el rafında tel kilı:ll'rde bulunmuştur. 

Bulırur fıatleri iatilısal mınta· 

kalanndan sorulmuştu. Gelen ce· 
vaplarda maliyetin 16 ili 17 ku· 
nıt ar111nda oldutu bildirilmiı· 

servislerince kabul ve tescil o· 

lunamamasınııı u~ul itiihuı Gümrük 

ve lnhisarlar Vekilctioce uilJi· 

rilmiıtir. 

* • • 2710 ton linyit kömürüne 17.l 1.941 tarihinde isteklı çıkma• 
dığından yenidr.n paurlıld:ı münakasaya konmuıtur. Miınaka1a1& 
28.11.941 Cuma ıilnü saat 16 da Erz.ıırum Satınalma Komiayonuoda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 25745 lira olup kati teminat 3862 
liradar. Şartnamrıi her iÖn Komisyonda iÖrUlllr. l•tokJilorin ıoua77ea. 
~Qn vo ıaattı emlı • mllr tı ... 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
ıünü saat 15 e kadar Ankara'da Umum Müdllrlülc mübayaa komisyo· 
nuaa, lstanbul Şubesi Müdürlügüne makbuz mukabilinde teslim edil· 
miş olmalıdır, teklif muktupları mexlttlr gün ve saatten evel bildiı· 
ilen makamlarda bulunacak tarzda iadeli taahhütlü mektupla dJ 
ıönderilebilir, 

· Clnıf Şekli 

A) MUnakasalar 

lnt••t, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Deri kurutma binasmın duvarlarile çahsınan ustalıfı 
Karooğlanh Köyil camii tamiri 
Banyo daireıi inşası 
Aık. doktor ve tatbikat okulu otopsi binası tami· 

ri (fart. 116 lcr.) 

paz. 
aç. elcs. 
kapah &. 

Men•ucat, Elbl••· Kundura Ç•m•f"• •· • · 

Manda derisi: 2.5 t.· yerli vaketa: 1 t.· taban as· pu. 
astarı: 380 m.- sarı astarlık meşini: 50 m. ke
narlık sarı meşin: 25 k.- yemeni kalıbı milbte-
lif No. 275 çift. 

Kereate, Tahta ve saire 

Çam kereste: 450 m3 paz. 
Ihlamur çubutu: HOOOO m. paz. 

Mahrukat, Ben~ln, Mak•ne r•Olerı v. •· 

Linyit kömürü 2710 t. (temd.) paz. 
Çam odunu: 100 t. paz. 

MUteferrlk 

Filtre amyantı: 1.5 t. 
Boya vernifi ince ve kalın: 300 k. 
Gelincik üç bobin: 581 ad. 
Sarı toz yaldız: 100 k. 
Kağıt kesme bıçağı : 9 kalemde 46 ad. 
Muhtelif malzeme: 153 kalem (bunların 18 kalemi 

için ıon Türk-Alman anlaşmasından İdarece 
kontenian tefrik edilmiş) 

Kazma: 3000 ad. 
Yanım söndürme tesisatı 

Un ve misket çuvalı yapt. 1000,000 ad. 

Erzak, Z•hlre, Et. Sebze, v .•• 

Ekmek: 100 t. 
Nohut: 5 t. 
Pirinç: 2912 k. 
811\gor: 4627 k. 
~t.karoa: 2912 k. 
Yumurta: 38612 ad. 
K. üzüm: 1162 k. 
ince şeker: 4627 k. 
Sabun: 2331 k. 
K. ıo2'an: 4466 k. 
Mercimek: 6. 5 t. 
Bu2'dıy kırdmlmaıı: 2000 t. 
Ekmek: 18180 ad. 

Saman: 170 t. 
Sıtır eti: 20 t. 

40 t. 
Pirinç: 90 t. 
Domates 5alçuı ıs t. 
Koyun eti: 9 t. 
Malatya kayıım (çekirdekli): 2.5 t.- le. Uzilm (çe• 

kirdeksiz): 1.2 t.- k. üzüm (Rezaki): 500 k.- ce
viz içi: tıOO k.- fındık içi kavrulmuş 500 k.· 
badem içi: 50 le.· çam fıstığı: 250 k.· kuş üzü• 
mil: 250 k.- k. incir: 500 lı:. 

paı:. 

• 
> 

paz. 
.ç. eks. 
kapalı z. 

paz. 
> 

• .. 
.. 
> 
> 

> 

J 

J 

> 

> 

aç. ek9. 

kapalı ~. 

pu. 

paz. 
> 

kapalı ı:. 

• 

Tahin helvası: 2.5 t.• taban: 750 le.· pekmez: aç. eks. 
750 k. 

(6 Müzayedeler 

Tay ve deri: 100 ad. -
Çam eşçar: 304 m3 aç. art. 

Sufday ve yulaf , 

Muham. bed, 

1070 98 
23202 ıs 

1788l 50 

25745 -
21000 -

6000 -
3338 12 

14700 -
775 -

1456 -
832 86 

1456 -
1390 03 
813 40 

2290 36 
1398 60 

334 95 
1170 -

39000 -
2136 15 

6800 -

k. o 30 

k. o 60 
k. o 70 

_ ...... 

Teminat Müracaat yeri 

Türk Hava Kurumu Aydın Şubesi 
310 - KaraoQ'lanlı Köyü Muhtarlığı 

81 lat. Jandarma Gen. Komut. 
1740 16 M. M. Yek. SAK 

2682 37 Kayseri Ask. SAK 

Sarıkamış Aslı:. SAK 
lnhi1&rlar U. Müd 

3862 - Erı:urum Ask. SAK 
3150 - • 

inhisarlar U. Müd. 
J 

> 

> 

450 - lst. Nafıa Müııl. 
250 36 Anlc.. P. P. T. Mnd. 

Toprak Mahsulleri ofisi U. Mud. 
Ank. ve lıt. 

BahkHir Ask. SAK 
~ 

> 

• 
> 

> 

> 

.. 
> 

) 

176 - Erzurum Aık. SAK 
5850 - > 

165 - Manisa Emrazi Akliye Hast. 
Baıtabibliği 

510 - Van Ask. SAK 

1350 -
472 50 
~51 55 

208 25 

115 14 

Lüleburıaz Ask. SAK 
Hadımköy Ask. SAK 
Kars Aık. SAK 
Çanak. Aak. SAK 

~ 

Galatauray Lisesi SAK 

• 

Bakırköy İstasyon Civarında lık 
Okulu Ônünde 

lzmir•Manila Vilayeti Orman 
Çevirıe Müd, 

Günü Saat• 

25·11-41 10 -
15-12-41 e kadar 

7-12-41 14 30 
5-12-41 16 -

1·1'2-41 15 

• 6. - Talipler tekliflerini mühürlü . bir zaı f içine le.oyacaklar. 
zarfm üzerine isim ve adreslerini yazacaklar, bu mühürlü zarfı muvak 
kat teminata ait makbuz veya banka mektubu ve 2. nci madded ' 
yazı ı veaika ile birlikte başka bir zarfa vaz ve bu zarfı dı teDlb 
edeckler, dıs zarfın üzerine yaloız teklif mektubunun çuvul imal işin ' 
ait olduf1Jnu iıaret eyliyeceklndir. Teklif mektuplarına, şartnımeni 
tamamen okumup kabul edildifi yazılmakla beraber, imalatın jütlr 
kendir veya pamuk ipliğiyle yapılacağıma ıöre, lf'klif oluuan' fiyat ı 
hem yazı ye hem rakamla açık olarak derci lazımdır. Mektuplard 
hak ve silinti olmıyacaktır. 

7. - ihale Umum Müdilrlülr.çe y/\pılacak ve teklif mektuplarını 
açılması için kararlaştırılan günden itibarf'n n ı ha) f' t on g-iın içirı' 
tekliti kabul edilene kf'yfıyet iadeli taahhütlü bir mektupla teb\İ 
olunacaktır. Umum Müdürlük ihaleyi yaptp yapmamakta tamııot 

serbesttir. Teklif sahipleri ibale için muayyen roOddet urfınd.ı 
tekliflerinden dönemezler. 

Merzifon Askeri Satın Alma Komlayonundan : 

Aşağıda yazılı muy\abiye\er pazarlıkla sahn alınacaktır. Taliplt· 
rin 3.12.941 g-ünü saat H de Merzifonda askeri salınalma koaıisy0 

nuna gelmeleri. Tahmio tutarı 40,050 lira teminatı 3003 lira 75 kU' 
ruştur. Ş:ırtnamesi komi~yonda ıörülür. Ve 200 kuruşa komisyond• 
verilir. 

28-11-41 14 - Cinsi 
2-12-41 10 -

Miktarı 
adet 

Y~m torbası 

Çul 
5000 

28·11·41 16 - Jp yular sapı 
100 

sooo 
5300 
5000 

1 ay i9iode Keçeli belleme 
Kıl kolan 

2-12-41 
2d·ll-41 
5·12-41 

28-11-41 
5-12-41 

15-12·41 e 

24-11-41 
6-12-41 
3-12-41 

1·12-41 
1-12-41 
1-12-41 
1-12-41 
1-12·41 
1-12-41 
1·12-41 
1-12-41 
1-12·41 
1-12-41 

27-11-41 
1-12-41 
2·12-41 

27·11·41 
25·11·41 
2o·ll-41 

3-12-41 
28-11-41 
5-12-41 

l:l-12-41 

9 50 
9 30 
9 50 
9 30 
9 40 

kadar 

15 -
12-
15 -

Tavla halatı 
Urgan 

100 
2000 

• •• 
Kağıd kesme bıçağ'ı 153 kalem malzeme ile filitre amyantı. s•'1 

toz yaldız boya vernifi ve uı; bobio alınacaktır, Bak: lnlıiurlar V 
Müd. ilanlarınai . 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Harbiyede Yedek Subay Okulu Askeri Satlnelm• 
Komisyonundan: 

Kapalı zarf u•rnlile bin ton nohut münakasaya konmuştur. Ev••1 

ve husususi şartları komi~yonda rörillür. 
ihalesi 5 1 inci kanun 941 cuma günü uat 11 de yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 11750 liradır. Taliplerin teklif mektupl•rW 

ihale ıaatinden bir 1aat evvel Harbiyede Yedek Subay OkuluıtdJ 
kom•syona müracaatları. 

• • • Kapalı zarf uıulile bin ton pirinç müoaka11ya konmuitur. gr· 
14 _ saf ve hususi şa r tları l:omisyonda görülebilir. 

İhalesi 9.12.941 salı günü saat 11 de ltomisyo.ıda yapılacaktır· .• 
Muvakkat teminatı 22550 liradır. Tıııliplerin teklif mektup\af11 

l ihale ~aatinden bir saat evvel komisyona müracaatlaıı. 

•*• Pazarlıkla 50 ton pirinç alınacaktır. Evsaf ve busu)i şartları ~O' 
10 30 f ' mi~yonda görülebilir. Beher kiloaunnn muhammen bedeli 47 1tur0f 
J.5 _ tur. ihalesi 25. 11 .941 salı giıoü ııaat 11 do yapılac.:aktır. Talipletİ1• 
14 - kat'i teminatlarile Harbiyede Yedek Subay Okulunda satınalma k0 

16 -
16 -
14 -
14 3of 
14 30 1 
11 30 
- 15 

misyonuna müracaatları. 

* •"' Pazarlıkla 20 ton sade yatı satınalınacaklır. Ev.sal ve bıı•0; 
tartlnr komisyonda iÖrülebilir. Asit azami derecesi ıekiı:dir. 1· 
adet tenekeden bir nümune alınarak tahlil yapılacaktır. Beıer toıı1° 
partiler halinde dahi taliplerine ihalesi yapılabilir. Beher ki1090ll~ 
muhammen bedeli 175 kuruştur. lb~lesi 25.11.941 Hfı fÜnil saat J 
de yapılacaktır. Taliplerin kat'i teıninatlarile Harbiyede yedek ııJ"'f 
okulunda satıoalma komisyonuna müracaatları. 

12·12-41 15 -

•*• 14.11 .941 i'Ünü ihalesi yclpılan 300 ton undan mllkaro• i":, 
)iyesi için teklif olunan fiat pahslı ıörüldilğünden tekrar pı:r:ırlt~ 
münakasaya konmuştur. B!!her kılosuııun imaliyesi için muharDııı; 
bedeli 10 kuruştur. Evsaf ve hususi şartlar Ko. da rörülebilir. lb• e 
si 27.11.941 perıembe günil saat 10 da yapılacaktır. Talipleriıı 11 

mioatlarile Harbiyede Yedek Subay Okulunda aatınalma koaıiı1°"~ 
na müracaatları. 

27-11-41 9 -
~· 

* • • 15.11.941 ıünü pazarlıkla ih.ılesi yapılan 300 ton patatese t:ı.ı 

6-12-41 11 

Üsküdar icra Mem. Üsküdar 27-11- ve 2-12-41 10 

lif olunan fiyat pahalı g-örü ldüğünden ayni miktar patates pa.-rlı tıı • 
~ünakasaya. konmuştur. Evsaf ve hus~ ,;i ıartlar komiayonda iorii1~4ı 
lır. Beher kılosunun muhammen b~delı 13 kuruştur . lbalesi 26.ll~ r· 
çarşaınba günü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin teminatlarile : 

Umraniye Köy No. 36 . biyede yedek subay okulunda satınalma komisyonuna müracaatlal'' 

Çıra > kentali O 06 
İpsala kazasındaki Dalyanların 3 senelik balık say- paz senelij'i ~828 -

dı rüsumu 

137 46 Kastamonu Orman Çevirp Müd. 
637 - Edirne Vilayeti Defterdarlı~ı 

3-12-41 15 
5-12·41 15 

lir •*• 14.11.941 d-: milnakasası ilin edilen 150 ton saman• t• ,ı 
çıkmadığından ayni miktar saman pazarlıkla satın alınacaktır- f.,f~. 
ve hususi şartları Komisyonda görülebilir. Beher kilosunun osı.ıh t ' 

ZZiEE ı il . Y! _ L 1 .O 

Müteferrik 

Toprak Mahsullerl Ofisi Umum MUdUrlUiUnden 

1. - Bezı te4ekkül tarahndao nrilmt k üzere, beş yüz bin ilıi 
bir milyon raddeainde, iüt, kendir veya pamuk ipliğiyle un ve mikset 

çuvalı yllphrılacaklır. 

2. - Bir hafta ;ı;ufmda imal edilecek miktar yirmi bindir. 

3. - Taliplerin ekıiltme gün ve saatinde• evci, şimdiye kadar 
çuvalcılıkla ıneşıııl olduklarına ve bu işi yapacak kabiliyet ve 

teıkilltı malik buluDduklarına dair Ticaret ve Sanayi <#dalarından 

veaika almaları, muvakkat teminat olarak beş bin Türk liruın. Ofis 
vezoesino teslim ile makbuz almaları t eya bu miktarı, mektuplaı ı 
Devletçe kab11l edilmit bir milli bankının ıııuvakkat teminıt ır.ekıu
biyle temin etmeleri ve ek9iltme günü imal ettikleri bir çuvalı 
nümune olarak ıetirmeleri ve bn günden itibaren Toprak Mah~ulleri 
Ofisinin Ankara'dı Umum Müdürlük Mübayaa Komiıyonunda ve 

l9taobt:ld'a Siı keci Liman Handa lıt.Şubui Müdüriyetinde her istiyene 
verilmek üzere hıızırlanmış bulunan şartnameye göre hareket e1meleri 
lazımdır. 

4. - Eksiltme, ikinci maddede zikri geçen şar1naıntde yaı.ı ' ı 

olduğu tar:r.da, kapa! ı .:r.ar f unıuliye icra edilecektir. 

5. - Teklif moktuplan 3,12,1941 tarihine raıtlıyao ç .. rşamba 

. . ' men bedelı 4 kuıuşlur. Balyalı 4 kuruı 70 santim vo teli ciheti y41 
keriyeden v~.ri~~elt şartile 4 kuru~ 35 santimdir. lhıleıi '26.ll~d'" 
Çarşamba gunu saat 15 te yapılacr.ktır. Taliplerin Harbirede '{ 
Subay Okulunda Komisyona milracnatları. 

ol' 
•** Açık ek~iltme ile münakasa~ı ilün edilen 20191 ton lcurıJ 1~ 

talip çıkmadığından ayni miktar kuru ot pazarlıkla rnnnak••~et 
konm~tur. Evsaf ve husu'i şartlar Komi!yonda görülebilir. Be lı' 
kilosunun muhammen bed,li 6, ') kuı u ştur. İhalesi 26. t J.941 Ça~fa:g• 
gü nü saat 14 de yapılacaktır. Otun ihalesi to,>tan yapıfabıl~ jl\r 
ııibi 62"l8 ve 8052 ve 59l1 too gibi üç kmmdın her hanfİ ~·:11~ 1 
talip olanlara da ihıılesi yapılacaktır. Taliplerin alacakları fıeı I ııd:t 
bir miktar üzıorinden teminatlarile Harbiyede Yedek Sub•f QkU IJ 

Satınalma Komi~yonuna müracaatları. 



J 

o 
u· 

,, 

Askert Fabrikalar Umum MUdOrlUlil Merkez 
Satınalma Komisyonundan: 

Azami miktarı A<ı2'ari miktarı 

------
2000 1500 Patlıcan 
2000 1500 Taze fasye 
2000 1500 T ue kabak 
2580 2000 Domates 

• 

MONAICASA GAZ!T!Sı 

Ve huıu•i şartları komisyonJa görüleoi\ir. lh ıleJi 10· 12·941 çarşsmba 
g-ü-ıü saat l l de vapılacak•u. Muvakkat teıninah 183!'() hradır. Ta
liplerin ihale ~aatın hn bir uat evv <!I teklif melı:tuplarlle H ırbiye 
Yedek Subay okulunda komisyona müıacaatları 

• 
,., ... Kakalı ,.-.arf uİulile 300 ton zeytin yağ'ı müoakuaya konmu~tur. 

23 lklocl Tıpia 1941 

lo patatese talip çıkmadığındeo ikinci defa i l anına ve ihalcsiuin 25. 
1J.9H Salı EÜnÜ uat 9 ilt. 10 arasındıa yapılmasına karar verilmiş
tir. 

İetl'klilerin komisyondan evsa( ve şeraite göre t•e 15 teminatlari
le mezkür gün ve saatte Topkapı Maltepe~indeki 350 askeri poıta sa· 
hn alma kbmisyonuna müracaatları. 

(DF.VAMl DÔRD0NC0 SAYFADA) 

' 2500 2000 Lahana 
2500 2000 Pırasa 

Evsaf ve hususi şartları komisyonda görülebilir. lhal~ıi 8· 12·941 p•· 
zartl'si runü uat il de yapılac .. ktır. Muvakkat ttminah 16710 liradır 
Talıpltrin ihale saalınder bir saat evvel teklif mektuplarile Harbiyede 

1 

Yedek Subay Oku 1 unda sa hnalro a le o mis yonun a müracaat la rı !!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

2SOO 200 ) lıpanak 
2500 '20Ut) Semb otu 

600 400 l lavuç 
'ı' ulcarıda cins ve ve miktarı yazılı 9 kalı ııı ~ı-hze askeri fabrika· 

~ ııınurn müdürlllQ"ü merkez satıaalma komisyo unca 9.12.94 l sah 

tilııü ıaat ı5 de kapal.ı zarf usulile ihale edilecektir. 

1 
Heyeti uanın.ıiyesini birden vermek mümkün olmadı~ı takdirde 

hı ayrı taliplere de ihıle- tdilebilir. 
ı_ lsteklılerln tahakkuk edecek Hat üz:erindeıı muvakkat teminatlarını 
ı:i teklif mektuplarını meıkllr ıüode ıaat 14 e kadar komisyona 
·trtıeleri. 

Amasra Askeri Satınalma Komisyonunda": 
~ 200.000 kilo saman kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmo~tur. 
~4•ııımeo bedeli 7000 lira muvakkat teminat 525 lira. 
~ l~alesi 10.1'2.Y41 Çarşamba gücü saat 15 te Amasya Sahnalma 
( llı'.ıyonanda yapılacl\k. istekliler buna ait .şartoameyi her 1rün 
~ııyonda ırörebilirler. Taliplerin teminat makbuzlarile teldif mek
ltl~•tını belli saatten bir saat evvel Komisyona vermeleri. Posta· 

1 gecikmeler kabul edilmez. 
'\ 300,000 kilo kuru ot kapalı zarf usulile ekeiltmeye konulmuş

'·1 Muhammen bedeli 15000 lira muvakkat teminat 1125 liradır. 
,h,ıesi 10.12.941 Çarşamba rünü saat 15 te Amasya Satınalma 
'it' isyonunda yapılacaktır. ~artname Komisyonda görülilr. lstekli-

ııa belli uatteo bir saat nvt'l teminat ve tt'klif mektuplarını Ko· 
tona vermeleri. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Manisa Emrazı Akllre Bastablpllllnden 

l. - Manisa Emruı Akliye ve Asabiye Hutaneıioin 194 l mali 
tı •.onuna kadar ihtiyacı olan 9eheri 950 gram hı\ıda 18186 add 
lıp t'kaıek yeııiden açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

~2. - Mı:ıhammen bf'dt'li 2136 lira 15 kuruş ve bı:ı ,., için mu· 
~•t teminat mikdan 165 liradır. 

~ 3• - lhale 2· 12-941 Salı günü saat 14 de aükümet binasinda 
~nacak komisyonda yap1lacaktır. 
4. - Şartoamrler her giln hastanede ıörülebilir. 
S, - Taliplerin ticaret vesikan ue muvakkat teminat makbuz 
t, ınektuplarile yuıh iÜn ve saatte komhyona müracaatla 
~hQ\ . t ' ~ki . ·ı~ l ~ye ış ıra erı ı an o uour. 

Bahke•lr Maarif MUdUrlüjUndenı 

1'ııtan Fi Çoğa Erzakın 
~l K. • Kuruş S. Kilo Cinsi 
1Go oo 14 70 100000 E.kmek tam kilo 
)75 00 15 50 5000 Nohut 
~6 00 50 00 2912 Pirinç 
~32 86 18 00 4627 Bulıur 
iS6 00 50 00 2912 Makarna 
•3ıu-. 3 ~ 03 60 38612 Yumurta (adet) 
S13 40 70 00 1162 Kuru üz:üm 

((Qn l it 
'U 36 49 50 4627 nce ıe er 

l9g 60 60 00 ~331 Sabu~ 
33.t 95 7 50 4466 Kuru soğ'an 
S,\taştepe ltQy ensttüıUne ve eiilmcn kursunun erz:ak ibtiyaon· 
~ukarıda cins ve miktarı yazrh 10 kalem erz:.-km 1.11' 1941 ta· 
\ı en itibaren bir ay müddetle pnarhltla mubayaası kararla1tı· 

Itır a . 
llıılara ait şartnameler Maarif Müdilrliığil muhuebe kaleminde 

ij~b· ı · 
!'li~ır~lanlar 1.12.941 tarihinde Maarif Mttdürlütünde milteşek· 
0Qliıyonda hazır bulunmaları ilan olunur. 

tr . ~an Askeri Setınalma Komısy.onu~dan . 
Qıı teslimi beher kilonuoa 4 kuruş tahmın edılen 170.000 kılo 

1 
11 ~&palı zarfla eksiltmeye konQıuştur. Muhammen bedeli 6.800 
aıllp ilk teminatı 510 liradır. Evsaf ve şartnamesi satın alma 
1
')'on11nda her gün görülebilir. lllaleai 27.11.941 Perşem~e ııünü 
l6 da Van'da satın alma ~.omisyonundıt yapılacaktır. istekliler 
2Un ve saattan bir ıııat önce teklif mektuplarını komiıyooa 

"~1crj ve hazır buluomalan lazımdır. 

~.ttzurum Aıkerl Sabn Alma Komlsronundan: 
\l~10su on sekiz kuruştan 6.500 kilo mercimeie 5.11.941 günü 
~ 1 olmadığından yeniden parzarlıkla alınacaktır. 
\~•rlığı . .!7.11.941 perşembe günü uat 10,30 Erzurum Sa. Al. 
~~ 
~ Yapılac:ıktır. 
~ltıPla tutarı 1.170 ilk tt.minah 176 liradır. 
'i ~'Cİaıete ait evsaf ve şaı lname kom15yonda scörülür. 

1,1~~lilerin teminat makbuz:larilf' komisyona müracaatları . 
ı' 2.ooo lki bin ton huiday lmdırılması paurlıkla münakasaya 
~.~llşlur. 
~•rhtı 1.12.941 Pazartesi iÜnü saat 15 de Erzurum Sa. Al. 

~llb Yapılacaktır. . . . . _ . 
~- 'ınınen badeli 39.000 lıra olup lemıoatı katıyesı 58)0 lıradır. 
ıt 11•ıaıeıi her gün komisyonda ıörülebilir. 
~kliıerin muayyen gün ve saatte komiıyonumuza müracaatl.uı. 

~'trıbeYedek Subay Okulu Askeri &atınalm• 
~ Komlsronundan: 

~•lı ıarf uaulile 600 ton ••bıın milnıkı11yı konmuıtur, Evıal 

Gelibolu Askeri Satınalma Komls~onundan: 

130.000 kilo kuru fa~ulye alınacaktır. Kapalı zarfla ekııiltme-si 4. 
12.941 per.şembe günii saat 16 da Geliboluda aıkeri sahnalma ko
misyonu .. da yapılacakhr . Tahmin bedeli 36.400 lira ilk te-minatı 
2550 liradır. Taliplerin belli saatten bir saat evvel kanuni vesikala
rile teklif mektuplarını komisyona vermeleri. Evsa v~ 1artname~i lst. 
Lv. amirliği uhnalma komiayonunda görülür. 

•*• 14.11.941 günü ihalesi ilan eilen 225 ton kuru ots talip çıkma· 
dıimdan tekrar pazarhkln münakasaya koıımu~lur. Evsaf ve hunusi 
şartları komisyonda gorülebilir. 

Balyeli otun beher kilosanun muhammen bedeli 6,5 kuruştur. Ve 
teli ciheti ııskeriyeden verilmek şartiyle 6 kuruş 15 santim ve döküm 
halinde beher kilosunun muhammen bedeli 4 kuruş 74 santimdir. lha· 

lesi 24.11.941 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 
Taliplerin Harbiyede ft'dek ııubay okulunda satınalma komisyo· 

nuna müracaatları. 

Susurluk Askeri Satınalma Komisronundan : 

Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeleri 26.11.941 günü 
saat 16 da Susurluk askeri satınalma Ko. da yapılacaklır. Taliplerin 
belli vakitte teminatlarilr komi1yooa relmeleri. 
Cinsi Miktarı 

Sade yatı 
Kurıa merci mele 
Pirinç 
Bulrur 

Kilo 
10.000 
10.008 
10,000 
10,000 

Gelibolu Askert Satınalma Komisyonundan: 

Aşağ"ıda miktarları yazılı sığır etleri pazarlıkla satM ahnacaktır. 
Taliplerin 28.11.9d cuma g-ünü hi&alarında yazılı sutlerde Gelibolu· 
da ukeri sahnalma komisyonuna gelmeleri. 
Miktarı Tutarı Teminatı ihale saati 

kilo Lira Lira 

50,000 25,000 3750 9 
75,000 37,500 5625 10 

iz mir Lv. AmlrllOI Satın alma Komisyonu :1dan ; 

Aşaiıda miktarları yazılı erzaklar pazarlıkla satın alınacaktır. lha· 1 

lf'\eri 27.11.941 perşembe rünü saat 15 de lzmir Lv. Amirliği satın
alma komiıyoounda yap1lacaktır. Evsaf ve ,artnameleri koıniayonda 

görülür. 
Cınai 

Pirinç 
Zeyhn yağı 
Mercimek: 
Şıohriye 

Bulırur 
Makarna 

Miktarı 

kilo 
50,000 
10,000 
20,000 
30,000 
10.000 
:~s .ooo 

Fi.ıtı 

Kr. S:ı. 

13 
75 
18 1'J 
37 
23 
43 

70 
40 

lamlr Levazım Amlrllll Satlnalma Komls~onundan : 

Kor anbarana teılinı şartiyle 9 ton beyaz peynir pazarlıkla sa· 
tın alınacaktır. 

Pazarlık ve ihalesi ~6·11-941 çarşanba günü saat on bfşte İz. 
mirde kışlada levazım amirliğ'i ıııatın alma komisyonunda yapıla

caktır. 
Beher kilosunun muhammen bedeli yetmiş kuruştan tutarı 6300 

liradır. ihale bedeli üzerinden yüzde on beş kati teminat alına

caktır. 

Vasıf ve şartlar her gün kombyonda rörülür. İ.teklileriıı temi· 
natlıtrı ve 2190 aıayıh kanunda yaııh ve .. ikaları ile komisyona mü
racaatları. 

Kars Askeri Sabnalma Komisyonundan : 

Bir kiloıuna tahmin edilen fiyat 27 kuruştan 100 ton bulgur 
pazarlıkla ıatın alınacaktır. Evsaf korun büıün a-arnizoolarında 

mevcuttur. Takarrür eden fiyat üzeıinden kati teminat alınacaktır. 
Pazarlı2'ı 1.li.941 pazartesi günü sııat 14,30 da Kara Sa. Al. 

ko. da yapılacaktır. İsteklilerin mezkür ri1n ve saatte Ko. du bu· 
luomalan. 

topkapı Maltepealndekl Satınalma Komisyonundan 

Topkakı Maltepesindeld 11keri hastahane için pazarlıkla otınalı· 
caka olan 1000 kilo ıüt ve 1000 kilo yoğurda talip ç1kmad1ğından 
ikinci defa ilanını ve ihalesi 25.11.941 Sah ııünü saat 9 1le 15 ara· 

<ııoda yapılma!lına karar verilmiıtir. 
ltteklilerin yüzde 15 Trminatlaıile mukilr aün ye saatte Topkapı 

Maltepesir.deki utınal ma komisycnuna nıüracaat1arı. 

* • • Biı tiklerin ihtiyacı için puarhkla aahn ılınacak olan kırk bin ki-

Galatasaray lisesi Arttırma ve Eksiltme Komisyonu 
Reisliğinden 

Beher Kilo Fi. Mikdarı ilk teminatı 
Cinsi Kuruş Kilo Lira Kur uı 

--------------- ---- --- ----
Malatya Kayuuı 165 2~00 

( Çekiıd"kli ) 
Kuru Üzüııı ( Çekird~k"iz ) 6) 2200 

.. ( l<naki } 53 500 ssı 2) 
CMiı içi ı 10 606 -Fındık ıçi (Ka\•rulmamış} 125 500 
Badem içi 215 50 
Çam fıstığı 180 250 
Kuş üzümü 55 250 
Kuru incir 40 ~00 

-------------------------------
Tahin helva!'ı 

Tahan 
Pekmez 

7'l 
80 
50 

2500 
750 
750 

208 '2S 

Yukarıda cinsi, mikdan, bP.her kilo tahmin fiyatı ve ilk temioah 
yazılı kuru yemişler kapalı z:ırf uıulile ve diğer yiyecekler açık ek· 
ıiltmeye konmuştur. Eksilıme 1'2.Xll.41 Cuma gilnü saat 1~ de Lise· 
ler muhasebesindf'l yapılacaktır. l•tek\ilerin kanuni vesikalarite bir· 
likte gelmeleri. Kapalı zarfların sözü geçen uattt'n bir saat t'Vveline 
kadar Komi<ıyon Reıisli~ine vumelui. Şartname liıededir. 

(10263) 1-4 

• 

, 
1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : ... ______________________________ ..... 
1- Resmi ve şartnamesi mucibince • 7 • kalem de 46 adet kitıt keı• 

me bıçağı pazarlıkla satın ahnacakhr. 
2- Eksiltmesi 5.12.941 cuma günü sa:ıl 9 ,40 da Kabataşta Levazım 
şubemizde mÜ' t:şekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 
3- Şartname ve resimleri her iÜn adı geçen şubede girülebilir. 

•10l59• (1-4) 

••• 
1- Mevcut şartname nümune ve müfredat liıteleri mucibince idare 

ihtiyacı için • 153 • kalem malzeme ahnuaktır. Bunların 18 kalemi 
için son Türk-Alman anlaşmasından idarece kontenian tefrik ettiril· 
miş olup dığ erleri serbest kmmdan tedarik olunacaktır. 
2- Şartname , nümune ve listeler h .. r g-ün Kabataşta Levazım Şube· 

mizden alınabilir. 
3- Fob·sif fiatlaıını ayrı ~yn göstermek üzere her cins malzeme için 

vaki olacak kat'i tekliflerin 15.12.941 gününe kadar inhisarlar Umaaı 
Miıdürlüğiine yapılmış olmaııı lizım<lır. 

4 -Bu mal-ıeme için Almanyadan ıayri memleketlerden dahi teklif 
yapılabilecefi ılio olunur. (10261) (1-4) 

Malııı cinsi 
Filtre amyantı 
Sarı toz yaldız 

••• 

Mikdarı 

15<'0 kg. 
100 .. 
300 > Boya verni!ri İnce ve kalın 

Gelincik uç bobin 581 adet 
140.000 metre 
mikdarı yaz.ılı 

lhlamur çubuğu 
1 .- Yukarda cinıı v~ 

caktır. 

eksiltme 
Günü 

2 .12.941 
28.11.941 
28. 11.941 

5.12.941 
2.12.941 

saati 
9,~o 

9,30 
9.jo 
9.50 

10. 
malzeme paıarlıkta alına· 

2.- Eksiltmesi hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataşta 
Levazım şubemizde ınüte,ekkil Alım Komi5yonunda yapılacaktır. 

3·- Yaldız, vernik v~ ıh l amur çubuğu n un nümuoesi olup her gün 
adı ıreçen şubedt' görülebilir. Amyant ve uç bobinin ,artnameleri 
olup aynı yerden bedelsiz tedarik edilebilir. {10258) 1-2 

T. c. 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertas Aujourd'hui 
(0Ç0NC0 SAYFADAN DE.VA\4J 

r· - _!_E'=ım:z Zt 1 •• _, --, - Ç•n•kkale Aekerl Satmalma Koml•tonundan: 

OIJjet de ıtadiudlcatlon 
Modo 

d'adjndicat. 
Prhı; Caution. Uemt d'adiudication • et du 

estimatif provisoiro Cahier deıı Charıes Joura Heures Beher kilosu 20 kur111tan 30.000 kilo börülce 29.11.941 cuıısır· 

Adjudications au Rabais 

Conatructiona-Reparatlon·Trav. Publlcs·Mat6rlel de Constructlon·Cartographle 

Main d'oeuvre pr. constr. murs et teit bltiıH 
deıs•cbement peau 

Repar. Mosquee Karaoğlanh köyü 

Constr. batis1e pr. bain 

Repar. batisae autopsie i. l'ecole d'application de 
medeciae Milit. (cah, eh. 116 P.) 

Gre a ıre 

Publique 

Pli ca<-h. 
1070 98 

23.tOl 15 

thablı~t:ft'. ent · Cheua•ures · Tlsaus • Culr• 
Peau de buffle: 2,5 t.- vacbette iodireoe: 1 t.· Gr6 i ıre 17882 50 

doublure: 380 m.· peau jaune pr. doublure: 50 m. 
peau jıune: 25 k.· caıibres pr. souliers sanı talonı: 
2.7) paires 

Boia de Cor.atı a.cti<.n. Planches, Charpente 
Barre en tillcul: l4Ci000 m. Gre a ıre 
Boiı ae cooıtr.: 450 m3 > 

Combuatlbte • Carburant · Hulle• 
Charbon lignite: 2710 t. (aj.) 
Bois de sapinı 100 t. 

P r o v la 1 on• 
Beurre: 3480 k. 

> 40 t. 
Foiıı: lıiO t. 

Pai\lc: ıto t. 
' 20 t. 

• 

Ltnlilles rougu: 40 t. 

Sauce: 876 k. (al ) 
Poivre rou2e: 94 k. 
Pomme d~ terre: 10 t. 
Oiınons: 15020 k. 
Foin: l l t. 
Raiıin sec: 25 t. 
Haricoh ıccı: 130 t. 
Viande de boeuf: 102 t. 
F oin: 1000 t. 
Paille: 800 t. 
Viande de boeul: 50 ı. 

.. 75 t. 
Bewrre: 10 ı.- lontilıe: 10 t.· ri&: 10 t.- b1' oon-

casae 10 t. 

Concauııe orıe: .>O t. 
V ıande de boeuf: 30 t. 

Auberriııu: :l l.- courıeı: 2,5 t.· tomatea: 2,5 t.
c:bc;ıux . 2,5 t.- poırteaux: 2.5 t.- opinardı: l,S 

t.· pourpier: 2,5 t.- earrolteı: 600 k. 
Foin: 225 t. 

Pois-cbic:lıe: 1000 t. 
) ~ 3.) t. 

Riz: 1000 t. 
Savon; bOO t. 
Huile d'olivea: 300 t. 

F abricatioo macaroniı: 30o t. 
Savou: 100 t. 
!<iz: 50 t. 
Beurre: 20 t. 
Pommmc de terre: 300 t, 
Foio: :.l0191 t. 
PaiUe: 150 t. 

Gre a gri 
> 

Gr6 a ıre 
' 
> 

' 
• 

Gr6 i ıre 

Pli cach. 

25745 -
21000 -

3000 -

le k. O 25 

lo k. O 56 
le O 40 

le k. O 15 
> • o 08 

825 -
15875 -
3)400 -
34t>80 -

--
Gre • ıre ı5ooo -

• 37500 --

• 
• 
" 

Pli cach. 

Gre i ıro 

Pli caoh. 

• --

Gre a ıre le k. o :u 
Pli caoh. 

• 
Gre a gre le k. O 16 

,. lo k. O 61 
> > > o 47 
• " " 1 75 
J •• o 13 
> 

• 

Adjudications a la Surencherı 
kiz non decoı tıquô: 4v0 t. 

Boiı de chcııe: 1404 quiotaux - charbon de boiı: 
810 quintaux 

DecombrH maiıon 
» boutique 
> mai son 

Charbon melanıe: 340 qlaiotaux 
Boiı de sapin: 4.8) m3 
Anthracıte ani'laiı en poudre 

Machine i ooudre i main Sioıer 

l)ecoa:ıbrıı bltlıso 

Publıque --

220 -
Cr6 a ıre 420 -
Pnblique 60 -

• le quint. O 25 
Pli cach. le mJ 4 90 

Publique 

• 56&8 -

Ligue Aviat. T. Suc. Aydın 25·11·41 10 -

310 - Mouhtar Village Karaoğ'· 
lanlı köyü 

iuıqu'au 15-12-ıU 14 -

Sl - Command. Geodarıaerie lst. 
1740 16 C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

2682 37 Com Ach. 1'.Hlit. Kayseri 

Com. Ach. Ecoo. Monop. Kabataı 
Com. Ach. Milit. Sarıkamı~ 

286'2 - Com. Ach. Milit. Erzurum 
3150 - Com. Ach. Milit. Erzurum 

7-12-41 14 30 
5·12·41 16 -

1· 12·41 15 -

2-12-41 10 -
28·11·41 14 -

28-11-41 16 -
danı 1 moiıı 

Com. Ach. Milıt. Kırklareli 28·11·•U 16 _ 

> 28-11·41 15 -
Coın. Ach. Milit. Yeıilköy 27 ·11-41 14 -

2'l5 - Com. Ach. Milit. Çorl11 27-11·41 16 -
Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 25-11-41 15 ·
Com. Ach. Milit. a l'Ecole des Off. 24-ll·•U 10 -

36 19 
2 82 

112 50 
90 82 

Off. de Reserve a Harbiye 
Com. Ach. Gendarmerie lst. 

• 

> 

Vilayet Ankara 
2381 :l5 Com. Ach. Milit. Belayır 
2550 - • 
4202 - Com. Ach. Milit. Milas 

487:> -
4125 -
3750 -
5625 -

Com. Ach. Mitit. Kemerburgaz 
J 

Com. Ach. Milit. Gelibolu 

• 
Cm. Acb. Mılit. Susurluk. 

1·12-41 
1·12·41 
1-12·41 
1-12-41 
3·12-41 

2J·ll-41 
4-12-'ll 
&l.l·41 

2'.l-12-41 
'l.2-1'1.··H 
'.L8-J.1·41 
28·11·41 
'.Lb-11·41 

10 -
10 -
10 -
10 -
10 -
16 -
16 -
16 -· 
13 -
13 -
9-

10 -
16 -

Com. Ach. Milit. Yauıviran '..l4·ll··ll 14 -
2250 - Com. Acb. Mııit. a Ayaza~a 26-11-41 16 -

Com. Acb. J.Jir. Gen. Fab. Mılit. Ank. 9·1'.L·•H 15 -

Com. Ach. Mııit. a l'E.cole dea Off. 24·!1·41 14 -
cie l{e•erve a Harbıye 

11750 -

2250 -
18390 -
16710 -

• 

• 
J 

• 
> 

> 

" 

- - Dtr. Gen. Exploit. Combinat Asıri
cole Etaıt 

26 66 Dir. Forets Çanak. 

16 ~O Com. Peraı. Municip. lstanbul · 
31 50 • 
4 50 • 

13 - Dir. Foreta lçel 
546 - • 

2eme Bureau Faillite lıt. a Bakır· 
köy pres de Tat lskelui 

5·12-41 11 -
~4-11·41 11 -
9-l'.L-41 11 -

10·1'.l-41 11 -
tS·l'..l-41 ] 1 -

27-11-41 10 -
25-11-41 14 -
ı:>-ll·'il 11 -
25·11·41 15 -
26·1 l·ıU 10 -
26-11·41 14 -

26ell-41 15 -

26-11-41 15 

26·11·41 
26·11·4! 
26·11·41 
2-12-41 
3-12-41 

28-11-41 

14 -

14 -' 
14 -ı 
ıs -
15 - 1 
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Bur. Executif Üsküdar Magasin 24, ?8· 1 1 -4 l 
No. 11 en faco de l'echelle de 
Beylerbeyi 

569 - Banquo lmmobilloro et des Orpbelinı 27·1 l ·H 

tesi günü ıaat 11,lS da pazarlıkla 1atın alınac.ı&ktır. 

Böriilce hep~i bir talibe ihale edilebileceği ıibi ayrı ayrı taliple~' 
do oıshndao aşafı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilı'· 

Kati teminat 900 lira olup naat ve şartlar bar gün komisyond• 
rörülür. 

••.Beher kilosu 100 kuruş\an ldmyevi muayene20.00Jldlo z•ytiayd' 
29.11.941 puma günü ıut 11,10 da pazarlıkla utın alınacalthr. 

Zeytiııyafı bir t•libo ibala edilebileca2'i ~ibi nHfındarı aşıtı ol••· 
mak üzere ayn ayıı taliplere de ihale edilebilir. 

Kati teminat 3000 lira olup evsaf ve ıartlar herıüa Ko. da rirO· 
le bilir. 

lst"klilerin ihale rünündo Ko. ıia bulunmaları. 

• • • Beher kilosu 7 ltur111tan 30.000 kilo kuru .$Of•0 

29.11.9'1 l cuma y nnu uat 11 de paurlıkla talın aluıacıtktır. 

Bir talibe ihale edileceti ribi nısfından aşağı olmamak ese· 
re ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. K~ti teminat 4)0 lira olllP 
eYıaf ve ıartname.si her gün Ko.da ı<Villür. İ:•teklılerin Ko.na 11111· 
racutları . 

• • • Beher kiloıu 50 kuru.ştan 20 bin kilo toz §eker 28 ll.941 cıı· 
ma iilnll saat 11 do pazarlıkla satın ahnıcaktır. 

Toı. şeker hepsi birden bir talibe ihale edilebiloceıi 2ibi •Y'1 

ayrı taliplere de msfimdan a21~1 olmamak ilsıro ihale edilebilir. 
Kati teminat 500 lira olup evsaf ve şartnamesi htr eün Ko. d• 

ıörülür. 
isteklilerin ihale goiinii Ko. da bulunmaları. 

Mıla • aaker1 satlnalma kendeyonund•n: 

Beher kiloauna 34 kuruı tahmin edilen 102,000 kile kesilmi4 ı•f'' 
eti kapalı zarfla elcıiltmeye konmuştur. lhaloıi 8.ll.941 pazartesi ~ 
nil saat 16 da Mılıi! aşketi utınalma komiiyonuada yapılacaktır. Talr' 
min tutarı 34,68\J lira ilk teminatı 4202 liradır. Taliplerin kanuni .,,. 
ııkalarilo · teklif mektuplarını ihale saatinaeo bir iaat evvel komiıyo• 
na vermeleri. 

lzmlr Levazım Amlrllll Satın Alma Kemlayonund•": 
Ginsi Miktarı B. Kilo Muh. B. Mub. tatarı 

------
Lahana 52000 ki. 7 kuruı 3640 Lira 
Pırasa 52000 ki. 6 3120 Lira 
lspanak 52000 ki. 9 4680 Lira 
1 - Cioı, mikdar muhammen kilo bedelilye tutara yukarıda y•"'lı 

dört aylık üç kalem kışlık aebze kapalı zarf usuliyle ekıiltmoyo koO' 
muıtur. 

:l - lhaleıi 5. l'l.9.U cuma ıünü saat 16 da İzmirde Kışlada it' 
vazım amirlifi satın alına komisyononda icra edilecektir. 

3 - Vaaıf ve ,şartlar her fÜll komisyondan öA-renilir. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 8)8 liradır. 
5 - l!teldilerin teminatları veaair ~490 aayıh kanunaa yasılı •~ 

ıikalarilye birlikte teklif mektuplarını muayy~n ıünde en geç saal 1 

ıe kadar komisyona tevdi etmeleri. 

Kemerburg•z A•k'Jr1 Satln Alma Koml•ronund•": 

Af ağıda yazılı mevaddıo kapah zarfla ekıiltmeleri 22.12.941 14: 
aü ıaat 13 do Kemerburj'azda aıkeri ntınalma komiıyoDund• 1~ 
pılacaktır. Taliplerin kanuoi vesikalarile teklif mektuplarını 0.-

1 

ıaatind~n bir aaat evvel komiıyona vermeleri. 
Cinıi Miktarı Teminatı 

Kuru ot 
Saman 

ton 
1000 

800 

lira 
4875 
4125 

Kara ••kert &atınalma Komlayonunllan : 

Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 27 kuruıtan 100 ton bulfll1 P~: 
urlıkla satın alanaoıktır. Evsıaf korun bütün garniıonlarıooa m•••

11

1
• 

tur. Takarrür eden fiyat üzerinden teminat alınacaktır. Pazarlıl1 or 
12.941 pazarteai rUnQ aaal l l de yapılacaktır. lıteldilerin me•k 
ıtırı ve ıaatto teminatlariyle Ko. na müracaatları. 

..... 
G ı·•· Tahan helvası, pekmez ve kuru yemiıler alınacaktır. Bak • 

Saray lisesi SAK ilanlarına. 

R 

lnıtiyaz Sahibi ve Yuı lılori Direktörü: lSMAIL GlRIT 


