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Hl!A GON ÇIKAR l!<TI SADi. ~ !\L1, TiltARi VE zuı !\' 

GAZETESİ 

il 

~--------------~~ 
iDAREHANE ve MATBAA 

<:Jıılata, Eski Giımriılc Caddeıi, 

No. ~2 Hu!uııl Daire 

iLAN ŞARTLAl{I 

ldar,.hanemizde g-örü,ulih 

Telefon: 49442 

Po.ta kutuıu No, 1261 

~ -~ 

Umum Tüccarların ve Mü t e ah h i ırı elr f"n m ·e sıı e~k t Organıdır. 

Milli Ticaret ı 
Birliği 

'ormal umanlarcla bile tacır leri
miı.in elele vererek ıermayıı lıuliti 
ve if berabcrliti kurmalarının mem· 
lckeıimizin ılctindi hayatında çok 
faydalı neticeler verccetine şüphe 
yoktur. Kaldı L:i: yaıRdıtımu: bıı 
giinkü anormal de•re içinde böyle 
bir birlik ıüphniı lci hem memle· 
kete, hem halka ınenfaatlar temin 
edecek ve hükumetin icraaıını da 

kolaylaştırabilecek ti•. 

Y nan: LUTFl ARlF K E.N BE.R 

* * * 

EKONOMiK HABERLER 

Almanlar, bize yapacakları 

ihracat için üç tröst 
kurdular 

Almanyadan yeni g-elen bir 
ahpap şuol11rı anlattı : Türkiyeye 
ye ihracat işlerine düzen vermek 
üı.ere almanyada üç büyük tıöst 

kurulmuştur. 

Adana Belediyesi: 
Kışlık elbi .. 1954 

Ank. Beledıye~i 
Oıobiiı durak yerı in,. 1 '164 

Odun ve yatlı çıra 1964 
Ask. F&brikalar U. Müd. 

Ek mele pişi• me işi 1960 

Bolayır A~k. SAK 
Kuru ÜzÜın 19b4 

Çanak. Ask. SAK 
Ku·u üzüm 1960 

Çorlu Ask. SAK 

SAK 

lst. Ernniyet Müd.: 
f'eriltöy karakol l>ınuı tamirı 194!! 1 

Kayıerı Tayya•e Fabrikası SAK 
KoJUn eti ve elemek l9bl 

Keşan Yerlisu Ask. SAK 
K. ot 1!15t 

Kırkl&reli Vilayeti: 
Mu11tanıel dıı IAııık 1957 • 

Lüleburıaz Ask. SAK 
Satır eti 1966 

Maraş Ask. SAK 
Odun 1954 

hanlar, Emirler, Tebll§ler 

İstanbul Fiyat Mürakabı Komisyonundan: 
ilan No. 126 : 
isıanbul Fiyat Mürakahe Komisyonu ..'0.1 t.941 taı ihlı toplantısıo

da a,ağıda cinsleri yazılı makaraların perakeode azami aatıı fiyatla
rını ,u uretle tesbit etmi1 bulunmaktadır. Mezkur fiy&tlardan fazla
ya satış yapanlar hakkında Milli Korunma Kanununa g-öre takibat 
yapılacağ'ı il:in olunur. 

Makaranın Eveafı 

Tüfenkli 3 katlı 15) M. beyaz ve siyah 
> • 
> " renkli ., ) > 

Tiıfenkli 3 katlı 915 ... ~. beyu ve siyah 

No. su 

10 
40/50 
24 

Perakende azami 

satış fiyatı 

14.5 
9.) 

14 
10 
49 

adedi 
> 

., 

1 K i senede.o beri her nevi it~ 
halat ve 1hracat maddelerı 
Piyaealarında sonu gelmeyen 

her ıun intışar sahasını biraz 
daha ıenişleten spekülasyon faa· 
lireti devam edip duruyor mem
leket ve milletin zararına ola
tlk yapılmakta olan bu faali
Ytti önlemek için alınmıf olan 
t•dbirlerin bir çoğu mevzii ve 
'-'•hdut nispette tesirini ıöste· 
tcbilmittir, fakat bu aeniş 1ı1pe
~İilaıyon ıahaıını daraltamamış
lıt, Hükumetin bu hususta ye

llicleo almakta olduğu tedbirler 
lltk yakında teıirioi ıösterme· 
h: \..a;ı••1 .. ~-'-·-

8u cıhet işin rt1miyet cephe
•inc taallük eder. Fakat bir de 
btı i~io iktisadi cephesi vardır 
~i; bu cepheyi de milli firma
lltınuzdan müteşekkil bir tica· 
ttt arubu kontrolü aıtına almak 

•tıtetiyle memlekete büyük f~y
da.lar temin edebilir. Nctekun 
btı nıevzuu pek yakından tetkik 
~lltn tüccarlarımız.dan baı.ıları 
'fiil ehemmiyetini ıörerek milli 
~it birlik kurma2'a karar ver
llıl~lcrdir bu milli birliğin müeı
•isltri kcnai aralarında fikir ve 
~'llaat anla~ması ile birlitin 
IGzuınuoda mutabık kalmışlar-

Bunlardan biri Herman Görioır 
Werkedir. Avusturya ile Çekos
lavakyaoın, Yugoslavyanın, Po· 
lonyanın işgal sahalarındaki Al· 
bing Motı, Lunz, Wıttkonvitzer 

Satahlw~rke, Poldi ıibi bize ya
kın sahalardaki çelik ve demir 
fabrikaları bu tröste dahildir. Bu
r&lardao bize p~ofil, yarım profil 
tel, potrel gibi malzeme ırelecek
tir. 

İkinci•i F .öydir ki harp mal:r:o· 
me~İ gönderecektir. 

Üçüncliıü Humbold Deusth'dir 
ki makine, motör vesaire ile me4· 
ırul olacaktır. 

Bunlardan üçü de birden Tür· 
kiyede bürolıır kurarak Türkiye• 

ye ithalat ticaretini idare ede· 
c<:klerdir. 

Tiırkiyeden i.hracala g;~li.aÇ.e 

lılann ıütüo teşkılitıııa benzer 
teşkilat yap&caklar ve ihtiyaç 
~ördükleri madde\eri ı üccarnı 
vasıtasına mür.ıcaat etmrden biz· 

zat ahp ıhraç edece~lerdir. 

Koyun eti 1961 

K,~1%3 1 
Deniz Lvz. SAK 

Kunduracı yumatı, lctoten ipliti v.s. l9b4 

D. D. Yolları 
Ay çiçeti yatı 1954 
Kooi derisi 195:\ 

Erzurum C. H. P. Başk.! 
Kalorifer ve sıhhi tesiaa tı 194 

Erzurum Ask. SAK 
Bulıur 1949 

Gelibolu Aık. SAK 

Marmara Üssü Bahri Komut.: 
Bina tamiri 1953 

Me rain Belediyesi: 
Şu9e tamiri JQ57 

M. M. Vekaleti: 
Polatlıda içme ıuyn te1ısall 1 '.lo2 
Baıııuat J.ii •ut 1961 

Nı2de Ask. SAK 
Linyiı lcömürü 1964 
Odun 1964 

Selimiye A!\k, SAK 
Odun 19ö2 

> 

.. 
Zincirli 

> 

Zincirli 
Zincirli 
Zincirli 

Kürekli 

Odun naklı 1950 

Gebze Aııc. SAK 
' L"hana ve prua J95'J 

! Demirli 

ı, ~~~:" Sıtır eti 1!148 

Harbiyede Yedek Subay Oku· 

lu oda Ask. SAK 
.3amıao, pırınç ve sıuuyaııı ı vo;ı 

Çuval tamı~İ l 'Jıı) 

Topkapı Mıılt~peıi Ask. SAK 
Süt ve yoiurt 1961 

P tates 19ol 
Tophane Lvz. SAK 

l'eluımet yapı. 196:3 1 

Türk Hava Kurumu Aydın ~u- 1 
be::ıi: 

Çap~lı 

> 

• 

• 
• renkli 

6 katlı 183 M. beyaz ve ıiyah 

• 
• renkli 

4 katlı 915 M. beyaz ve siyah 
6 katlı 457 M. beyaz 
6 katlı 366 M. beyaz ve siyah 

6 katlı 183 M. beyaz ve siyah 
> > 

• > 

4 kath 183 M. beyaz ve siyah 
4 katlı 183 M. beyaz ve siyah 

> 

> 

> .. 

40 
24 
40 
24 
40 
16 
24/60 
50 
30/50 
30/80 
10 
40 
8 

16 20 
24 50 

8 
12 
30 41) 

2 
3 

55 
48,S 
:l3 
20 
20 
67,5 
Sl 
47 
34 
29,5 
23 
20 
22 
19 
1 o:ı 

46 
43 
9,5 
ıı,s 

26 
29.5 
29,S 
57,5 
63 
72 
66 
26 
30 
32 
19 

> 

> 

> 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

> 

lolıısarlar U. Miid.: 
Ecı.ayı 1ıbhıye 1951 

Zindr 195Ct 

lst. Komut. SAK 
ki f Motör lcir&(& nmuı l '165 

'l'ürldyeye yapılan satıf te ı · 

Duvar ve çalı inıası u,talı~ı 1966 \ 

Van Ask. SAK 
Me~e odunu 1947 

Yalov 1 Ask. SAK 

Çapalı 

Çapalı 

> 

• 

2 katlı 92 M. Nakış renkli 
'l katlı 10 M. gram Nakış beyaz 

" 

50 
30 
so 
60 

., 

) 

> 

f l lst. Jandarma. SAK 
lerinde harpten evvelki iyat arın S . 19'• 

. k b l d.l ı •tır eıı .. , 
üç mislinin eşaıı dıye a u .. e 1 

.- lst. Gümrükleri Ba1ruüd.: 

Met• oduııu J 954 

Ziraat Vekiieti Anlc.: l Çapalı " renkli 

2 katlı ~5 gram Nakı$ beyaz 

50 
30/40 
50 
60 
so 
40 
50 
60 

> 

4ıt. Bu birlik w\lli ticareıimiı.in 

İllitltafı için yapılınası zaruri o· 
1•n her türlü teşebbüılerde bir
llh dahil olacaklarını birbiri•· 
t ıııe nauzaharet ıcöstt>rmeleıi te· 

ltıiıı edilecektir. 

Bu müzaharetin derecesi lair· 
1lte ıirecek olan fırınıların 
ltltalek ve ıermayelerine göre 
t,nıim edilecek ve her ticari 
~U.aıelede ıpeltülaıyoncuları 
~ılrici bir ıurette piyasadan u
~la.ştırmağa çalışacaktır. Milli 
hirli2in bo yolda göıterec~ti 
f '•liyet Hükumet teşkilatının .. , 
toatereceği faaliyetle 2 cephe· 
dtn ıpekülaıyonculara meydan 
C)\ttıyacaktır. 
Vurııoncu diyebileceiimiz spe· 

~Ülaııyoncuların faaliyetlerini 
~•lta.layabilmek için piyasalarda 
ı_ttınınıı firmaların ınücadele 
'ilhasına atılmalarını pek tabit 
torıııek lazım ıelir çüoki doğru 
\ot durüıt ticaret işleri yalnız 
~'nınrnış ve ıenelerce muhtelif 
lııy l l . . 

> 

mesı kararlaılırılmış'ır. Gosterı- . , . _ f .1 1 .. 51) • .. l ..ra.ı, lcıtap, y11n aoı a v. • 7 

len ıc:bep, malzeme fıyatınm yuk-

Ki tal> bıutırılınuı 1 C/62 > 

\ ., "> 

> > 
selmesi ve f urltiyedeki ibrac:ıt -------iiiııliiiiii---------~Wiiiijj ________ ...._ ___ , iiii ı Zincirli 20 gram beyaz 

> 

• m&ddeler\nin de fiyatlanmasıdır. 
Viyanadan Saraybosna, Üsküp 

üz.erinden Seliniğe kadar motörs 
liı vasıtalara twıhsu~ ~eııi~ l>ir şı.>
se yapılmaktadır. Almanyada Au
\lntruse denilen yulllll';ı berı7.İyeıı 
bu şo9e iızerinde 40 bin iıçi ı:a· 
ıı,ıyor. Selanik, Alman Yakın'Jark ı 
ve Akdenİ7. ticaretinin merker:i 
haline konulac&ktır. Orada tesisat 
tawamlanırıca latanbuldaki Alman 1 
Ticaret teşkilatı da Selaniğe bağ· l 
!anacaktır. ! 

- 1 

Bir Alman tacirler grupu 
şehrimize geldi 

Alman ihracat ve idhalat t&
cirleriııden bir ırup şehrimize 
gelm;ştir. Heyete Alm_an .i~halat 
ve ihracat daireıi birlığı rr151 dok
tor Rumph riyaset etme~ tedi r. 

He et reisi şehrimizdr. birliklc:r y ı·. .. 
um umi katibi ve ticaret o ısı mu· 
dürü ile temaslarda bulunmuıtur. 
Alman heyeti buradan Ankara ve 

lzmire gidecektir. 

s::::::: -

Süt mesllesi 
SUtçUler cemiyeti fi3lları 
muntazaman yUkaeltlyor 

f.i:ıt Mürakcbc Riiro~ıı un z .
mırnlarJa \İ:ılemli bir şekılde yOk

seltilmi~ olan sut fiatlımrıı tetkik 
e<lerek tnUhim bir meseleyi mty
danıt .,·ıkarm l!tır, 

masını tabii görmek iktir:a etmek- v~ çapalı 20 gram beyu 

Çapalı 

c;.arıılı 

10 graın kolon perle rl'Oldi 

P11m :knki t;ilı- be •u 

> • 

8 ı·ı 

6, 5 
7 

• 

\ 

tedir. Fakat tabıi rörillmiyen ci
lıc:l ,.,utçulH cemiyetinin k.eııJi 
kendine narh tayin edip hayatı 
l.>11 ka\ dı.ılıa pabalılaştıracak lr.a· 
rnrlnr ittihaz etmesidır. Bilhassa \ 

d ~!!!!'!~~~~~~~~~~~!""'!!~~~!!!l!!~!!!!!'!!!!!!!'!!!~~!!!!!!ı!!l!!!!~L!5&21!!!!!1!9!~!l!Y!'!I 
aiıtun çocuk ve hastaların ~· a'4ı IF 

oldu2u 2ör:önüne tutuh ralt bu ka
rarın yapmakta olduğı.ı tesirin bü· / 
yııklü{tü büsbiitün tebarüz etmek- 1 

tığınıt daiı idarelerinden al mı, oldnR"u vesiltalara .. isli?ade~ lıtanbul 
v ılayetine muracaalle eksiltme tarihinden t&til g11nlerı harıç 3 rnn 
evvel &lııımıı ehliyet ve 9H yılına ait Ticaret Odası veıikalarıle Sfıt fiatlarının nasıl olup lla 

böyle muntazam yilkseldiğini ve 
bütün 1,tanbul ıülçülerinio ayni 
iÜnde htbik ettiğini merak eden 
Fiat Murakabe Bürosu bu İfİD c
sanoı araştırmış ve hayretle gör
müştür ki sülüo yükseltilmisi işi
ni süt ınüıt:ıhsilleri ve sül çüh:r 
cemiyeti idare etmektedir. Son 
<lda crıoiyet loptan siil salı~ına 
'.lıJ perakendry,. 25 kuruş narh 
koymuştur. Sütçliler cemiyetinin 
daha z;y.ade süt müstahsilleri yani 
inekçilH elinde olmuınd&n do· 

layı bu ş~kilde sütün fıyatlandırs 

• 

trdir. 
gelmeleri. 

Adan~ Bel edlyeslnden 
Adana <ıehrinin tutarı mesltüo ve gayri meskllo 2S70 bektar olan 

saha!nnın ı:soo l. lOOO 1.2000 1.4000 ve 1.8000 ıoikyaslarında halllıa
Gümr üklerrie sahipsiz eşyanın :ı:ır haritalarının atıını işi kap•lı zarf u. uı,1ıe eksiltmeye konuımuttur. 

işin maktu bedf:lı 31000 lua ve muvakkat temin&~ı 2325 liradır. 
tesbitine başlanıyor f.biltme ıı·l2·941 tarihine rasllıyan Cuma rüoll nat 16 da A-

Fıat Murakabe Bürosu Şefli~i \ 
siltçüler cemiyetinin bu hareketini i 
vilayet makamına bildirmiştir. t 

1 

Güını üklerdeki ı;alıipsiz eşya- d&na Beled Y'= dairesinde to,>lanacak eltıiltme koıniıyonuncıı yapıla-
nın tesbit ine başlanmıştır. Bun· cak.tır. Eksıltmeye iştırak t.deceklerio toplu olarak meıklln ve ayıri 
!ardan kanuni müddeti doldurmuş • mcskün tutarı 500 hektarlık bir sahanın muhlelif mikyasta haritaları· 
ola• lar aynlmaktıld.r. Yakında 

01 
aptığına dair Nafıa Vekiletindto alıomış veıika ile ihale ıünüoden 

sahşa b&şlanacaktır. üç ~ün evvel Belediyeler lmar Heyeti Fe:n şeflitine müracaat ederek 

iştirak vuiltası alm:ıları lazımdır. . 

MUNAKASALA 
Bu işe ait mukavele ve 4artn~ıne ve_ teferrü.tı 1)5 k~raı 111ukab~l 

linde Ankarada Dahiliye Vekiletı Beledıyeler l ınar Heyetı Feu şeflı
ti ile Adana Belediyesinden alınabilir. 

Teklif mekl upları 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanun11 hGk.ilm• l leri dairesinde ihale saatinden bir sut evveline k~dar Adanı beledi· 
ye rtiılitine makbuz mubbiliode teslim edilmelidır. lnşaat-Tamıra~-Nafıa 1şleri-Malzeme-~~~ta 

latanbul Nafıa MUdUrlUAUnden: 
• alaumızda muame e trının 

dlltırünlüğü ile şöhret almış fir-

~~:~~::·ı ;:. i~;ş~:,·::::!:t ç:~ 

bi bir vazife ifa etmekle bera· 
ber ayni zamanda büyük bir 
milli şirket halinde dahi ticaret· 
111 iştigal edecektir. Ahval du
zeldikten ıonra da, milli birli~in 
rolü ve vazifesi büyük sermaye
li bir şirket olarak devam ede· 

11.1'2.941 Perşembe günü saat 15 de L tanbulda Nafıa ~ü~ürıü~ü 
f.kıillroe Komi~yonu Oda~ında 36:>9.82 lira keıif bedellı faksıın 
Li!nİ tamiralı açık ekıilttn~ye konulmuştur. 

\ Eakişehir Askeri Satlnalma Koml•yonundan: 
Matbaa binası inşaatı kapalı zarfla ek~ilt~eye ltonmoştur. İbaleti 

13 12.941 cumartesi ıüoü saat 16 da Eskışehırde ask.eri ıatınalma 
ko:Oijyoounda yapılacaktır. Tahmin bedeli 20.151 24 k.uruş teminatı 
l)l 1 lira 41) lturuıtur. Taliplerin kaouoi vesıkalarile teklif mektupla
ıını ihıtle saatinden bir sut evvel komisyona vermeleri. 1hYtııi pıyauluımııda Hrari ah· 

il~ kaidelerine göre ticaret yap· 
~1lltta0 ibaret olan Tilrk tüccar· 
''tıııın kurmak istedılderi milli 
bir 'k lı budur. 
l ~illi birlik bugün için muhte
ıf piyaaalarda milrakiplik si· 

decektir. 
Bu huıust& bize verilrn mal\i-

mat hrm spekiiluyonu yıkmak 
he•n de ticari rck:ı.hetle piyaaa
larda rıaııınlık vazifeııini gör-: 

•mek bıltımmdım çok tatmin· 
• kfırdır. 

o d 1 k · 1 • 1 huı1u•İ ve fenni Mukavr•e, f.k&iltmr, oııyın ır ı ış erı gene'. 
f t -ı 'l b ilttferrı di"'er evrak dıi· şarlııaınt'leri, proie k<~i ıu ao;uı e una ın s 

resinde görülec~klir. 
Muvakkat teminat 275 liıa<lır. 

1 h .. t ·1 b'ıo lı'ralık. bu i.ııe benzer iı yap 
lıteldilerin eo a:r. bir taa ı ul e r. ":".-

••• 
lst. G\\mrülc Batınüdlirlütü tara• tamiri Bak: lıt. Nafıa Mlld. İ• 

l inlarını. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
ilaçlar, Klinik ve lspençiyarf alat. Hastahane Lvz. 

M. M . VeklUeti Satlnalma Komi•yottundan : . tı 
Müteahhit nam ve hesabına uhn alınacağı ilaa edilen 50 bı~ ill 

n~ 10 ve 50 bin tane 5 cc. lik ampul kalsiy ım G li konatların e ~' 
melerinde ta\ip buluom~dığından ekcıiltm •min bit i şi tarihinden itiba 

Cinsi Şekli Mubam. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saa tı 1 ay içinde pazarlıkla satın alınacaktır. 4D 
İıteklilerin 900 liralık kati teminatları ile birlıkte puarlık 1~0 

olan 1.12.941 pazartesi saat 11 de An karada M. M. V. satınalaı• 

A) MUnakasalar 

ln•••t, Tamirat, N•fıe ı,ıerl. Malzeme, Harita 

. lst. Gümrillc başmild. taraı tamiri 

Matbaa binası inş. 

Taksim lisesi tamiri 
Harita alını işi 
ikinci Vakıf aprt. 4 cü katında yap. tamirat 

aç. eks. 
kapalı z. 
aç. eks. 
kapalı z. 

ikinci Vakıf aprt. bodrumunda zat işleri müd. anba· aç. eks. 

rına badana ile raf yapt. 
Hamamönilnde 168·1 sayılı Vakıf evi tamiri paz. 

8619 75 
20151 24 

3659 82 
31000 -

382 70 
192 75 

44 21 

lllçlar, Kllnlk ve lspençlyart atlt Hastahane Lvz. 

ldrofil pamuk: 850 le. aç. eks. 1650 -
Ampul kalıiyum 10 cc: ~0000 ad.·5 cc: 50000 l\d. paz. 6000 -

(miiteabhit nam ve hesabına) 
Permanganat dö potas: 500 k. > 

Men•ucat. Elbl••· Kundura Çemattır, • · •· 

l ş elbiıesi: 70 tak. aç. eks. 

Er fotini: 5000 çift (temd.) 
Çamaşırlık bez: 250.0uO m. (Şart. 395 krş.) paz. 
Kışlık elbiselik kumaş: 300.000 m. (Şart, 4740 k.) kapalı z. 
Er fetioi: 10(0 ad. pu:. 

Kışhk elbi~e diktirilmesi: 25 ad,·yazhk elbise: 183 ad. aç. eks. 

• Mobllra, bliro ve ev ••r•••· Mu,ambaHahv ••. 

Yal halısı: 105 ın. 6 ım. 

Hakllyat, Bo.eltma, YUkletme 

Eşya tahliyesi: 4000 t. 
Kereıte nakli Boludan·Adapazan istasyonuna: 3150 

aı3 (Şart. 174 kı.) 
Ta~ nakli: 2000 m3 
Kömür nakli 

paz. 

paz. 

> 

aç. eks. 

Mahr11kat, Benzin, Makine f'•Gları v. •· 

Gu paı:. 

wauıeıerrı1& 

Pırıa· kü"2İ: 40 ad. 

Yerli linters pamuğu: 20. 25 t. 
Takım çeliği: 13 lcalem 

Eskişrhir tuQ'luı: 95000 ad.· Marsilya siıtimi kiremit: 
l~OG~ ad.- Marsilya sistemi mahye: 1000 ad .: 
kıremıt: 50 m3 

pu. 
.. 

Lif halat: 11,5 le.- onbirlilt ııiyah soba borusu saçı 
26 d~met - ııiyah saç: 15 ad.- ateş tu~lası: 100 al.~z. 
benır marka soba boyası: 50 paket, falvanizli 
soba teli: 5 k.· siyah saç: 11 ad.· lastik: 28 

~det • pirinç basamak: 26 ad.- pirinç vida: 

2ô ~d:· havsabaş pirinç vida: 3 paket • g-al· 
vanızlı saç: 4 ad. 

Ham pamuk attırılaıası: 3 t. 
Demir hurdası: 1500 t. (tashih} paz. 

Fıçılı uka arabası: 200 ad. (diniil ve tekerlek k 
d · · k · ı aç. e ı. 
emırı ve • Vtrı ecektir (müteahhit nam h b ) 

Ç d 40 d 
ve esa ıoa 

a ır: a et 
Tuz çuvalı: 1000000 ad, paz. 

Dilz beyaz kanaviçe: 300000 m. 
Çizıili kanaviçe: 180000 m. 
Çul: 150000 ad. 

Alüminyam çadır düfmeıi: 12000000 ad. (milleahhit 
nam ve hesabına) 

Hayvan çulu: 5000 ad. 
Yem torbası: ~000 ad, 
Gebre: 10000 ad. 

Sıcak su kazaa tamiri: 

Palaska kayışı: 11000 ad. 

Galvanizli demir HÇ levha: 20 t.- ralvanizli demir 
teh 6,5 t. (şart. 133 le.} 

lraak, Zahire, Et, Seb ......... 

• 
• 

kapalı z. 
.. 

paz. 

) 

par, 

• 
• 

le.. ı -

560 -

k. o 29 75 
m. 3 16 

832 -

1795 20 

m3 11 

10000 -

50000 -

10000 -
5774 73 

t. 20 -
Beh. 60 -

2800 -

Beh. O Ol 

35000 -
6250 -
3000 -
2082 80 

19800 -

26500 -

647 - lıt. Nafıa Müd. 
1511 40 Eskişehir Ask. SAK 

275 - lst. Nafıa Müd. 
23L5 - Adana Bt-lediye~i 

Ank. Vakıflar U. Müd. 
, 

123 75 Ank. Nümuoe Hast. Baştab. 
900 - M. M. V. SAK. 

150 - > 

42 - lst. Belediyesi 

6975 - 1st. Hava Mıntıka Depo Am. 
M. M. Vekaleti SAK 

M. M. Vekaleti Hava SAK 
62 40 Ank. Valili~i 

134 61 Gümrük ve fnhiııarlar Vek. Ank. 

11-12-41 
13-12·41 

11-12·41 
12-12-41 
24-11-H 
24-11-41 

15 -
16 -
15 -
16 -
15 -
!5 

24-11-41 l 5 

8-12-41 
1-12°41 

8·12·41 
5·12-41 

25-1 I-41 
26·11-41 

27·11·41 

8· ı2-41 

15 
! l 

11 

14 
11 

11 
11 
10 30 
15 -

17·12·41 - -

Alemdar Ask. SAK 5·12-41 15 
2598 75 Aak. Fabrikalar U. Miid. SAK Ank. 12-12·41 14 

750 - Gelibolu Ask. SAK 
356 25 O. D. Yolları Haydarpa,a 

7500 - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

Anlc:. Lvz. SAK 

1500 - Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 
866 21 • 

> 

• 

- - Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 

- - Ank. Lvz. SAK 

9·12·41 15 
10·12·41 11 

28-ll-41 

25·11-41 
13-12·41 
16·12·41 

14 -

15 -
11 -
14 -

26·11-41 14 -

24-11-41 
Aık. Fabrikalar · U.Müd. SAK Ank. 10-12·41 

900 - M. J\.I. Vek. SAK 8·12-41 

16 -

210 06 Ank. Valiliğ'i 
- - lnhisıular U. Müa. 

--
7500 - Tophane Lvz. SAK . 

2625 - lzmit Ask. SAK 
469 -
2l5 - " 
312 42 lst. Komut. SAK Fındıklı 

2970 - Etzurum Ask. SAK 
3975 - Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 

-- Tophane Lvz. SAK --
• 

15 -ı 
1 ay zarfında 

9-12-41 9 40 f 
9-12-41 9 45 1 

9-12-41 9 50 1 

9·12·41 10 _ i 
2-12·41 14 30' 

15 _f 10-12-41 
10-12-41 

10· 12·41 
28-11·4 l 
15-12·41 
8-12·41 

ı 

1: 30! 
14 -

misyonunda bulunmalan. 
Hepsinin tahmin fiatı 6000 liradır. 

~il~ 
* *"' Beher kiloıuna tahmin edilen fi atı 200 kuruş olan 500 f>.O 

permanganet dö potas 26 ikinci teşrin 941 aalı günü H&İ 11 d~ı,ce 
karada M. M. V. §atınalma komisyonunda pıızarlıkla ihale edı ,a 
ğinden isteklilerin 150 liral ık kati tcminatlarile hirlikte paııırlık 

ve saatinde mezkur Ko. da bulunmaları. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

• 
latanbul Belediyeslndıtn: t• 

Yollar Şubesi müteınadi tamirat işçileri için yaptırılacak 70 O ıırt 
kım iş elbisesi açık eksiltmeye konulmuştur. rahmin bedeli 56~ ıal 
ve ilk teminatı 42 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat Miid0

' pı 
kaleminde görü iebilır. ihale 8.12.Y41 Pazartesi günü saat 14 deı ,,~ 
ıni Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat ınulıcbuz ve)'~ ,1 
tuplarını ve 941 yılına a it Ticaret Oda:.ı vesıkalarile ıhalt gii00 

yyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 

lstanbul Hava Mıntaka Depo Amirllğtnden 
5000 çift er fotini satın alınllcaklır. . ,ıı 
Daha evvel yapılan ilanlara talıp çık.ınadığındıın kati tem•: sO J' 

lan 6'J75 liranın Bakırköy malmudürlüğüne yatırılarak ınak 11 dl 
k• 

birlikte 5.ıı.941 Cuma fÜııÜ saat 11 de Yeşilkoy Hava Mınl• 
po amirlıği !alın alma komisyonunda bulun mal arı . ·ç ti 

Nümune ıörmek ve evsafı aluıak isti yenler tatil günleı İ h•'1 

gün Ycşilköy Hava Mıntaka depo amırlıg-ine ıouracaaıları. 

M. M . v. Hava Satanalma Komlsyo11undan : ı 
•'' Hava birlikleri için 1000 adet er (otini pazarlıkla satın ah~t141 

tır. Muhammen 10600 lira olup kati teminatı 1590 lirAdır. fa f 
27.11.941 puşeınbe ırünü ıaı\t 10,30 da Ankara havı satıoaltıı• 
misyonunda yapılacaktır. 

Şatname ve oumunesi komisyonda ırörül~bilir .• 
İliteklilerin muayy~n iÜu ve saatte komisyonda bulunıo:ıları· 

M. M. V. Satanalma Komisyonundan : 

Beher metresine 29 kuruş i'S santim fiyat tahmin edilen ıs0·f 
4?<'.000 metre çamaşırlık bez pazar tıkla satın alınacaktır. 1/ 
2).11.941 salı ~üııiı saat 11 de Ankarada M M V t ııııa~ ıJ . . . sa ıoa 

0
,,, 

yonundıı yapı lacaktır. Evsaf ve şartnamesi 395 kuru~a koıııit1° 
1 ·r .. 'I ~· a ıııır. aııplerın teklıf edecekleri miktar uzerioden kanuni tetıl 1 

rile belli vakitte komisyona gelmeleri. . 
. * * *. Beher m~tı esine 316 kuruş tahmin edilen 300,000 metre ~~ 

elbıselık kumaş ıcapalı zarfla eksiltmey~ ko t lh l · ?6.l ... ... nmuş ur. a csı .. ·cf' 
çarşamba günü saat lı de Aııkarada M M y S ı ko'°

1 
ll • . . atına mıı ıı 

nun~a yapı lacaktı r. '.lS,000 metreden aşağı olmamak üzere •f'ı {, 
teklıflerde ~~b~l e~ilır. Evııaf ve şartnamesi 4740 kuru~• ko!Sl15 6'( 
dan alı111r. l ıılıplerııı kanuni vcsikalarile tekli( edecek! · ınikt•' , 
· d · ı · erı t 

rın en '.k temınat ve teklif mektuplarını ihııle saatindeo bir ••' 
vel komısyon a nrıneleri. 

Ankara Viliyatindon 
Nafıa ·· r J" .. .. hd ıA~f' ınuc ur u~u musta em ve mülemadi tamirat i'çileri ' ı 

p.ılacak 25 . adet .kışlı~ ve 183 yazlı.le ~lbhenin kumaşları dairtd~, 
rılmek ve ıhalesı 8.12.941 pazarte:.ı guoü saat ıs le vilayet 

eııcümenır:de y<.ıpılmak üzere ııçık ek~ıltrucl c konulınuşlur. 
Muhaınmı!n bedeli 832 lira ve muv kkat teminatı 62 lira 40 

ruştur. 
1 

İsteklilerin teminat me ktup veya makbu:.dariyle ticaret 0 daJ1 l 
kalannı hamilen yukarıda adı grçen gün ve uatte d ' mi eııcn · ı· · aı 
reıı ığıne ı~üraca~tlr.n. 1 

liuna aıt keşıf ve şartn:ımeyi h er giın nafıa müdi:irlOf 
görebilecekleri. 

__ Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

• ll~. 
Devlet Demiryolları lşhttme Umum MUdUrlU§iJftP -' 

K()yun eti: 5 t. 
Zeytin yag-ı: 10 t. 
Sabun: 10 t. 
Sadeyıığı: 25 t. 
Patatea: 50 t. (temd.) 

> 43757 -
k. o 13 

6563 - Çanak. Aılc. SAK 

24-11·41 
26-11·41 
26·11-41 
25-11·41 
27·11-41 

15 -
14 30 

14 -
14 -

14 -

Bir s:n: içinde İzmit deposuna gelecek tahminen 5 bin 1°'J/ 
den, komurunden 3700 tonunun lzmit'e ve 1300 tonunun da p. f 
zarında vııgonlaıdeıı ycrı indirilmesi ve aynı miktar köınürli11 l 
aynı mahallerde yerden makine ve icabında vaaonlara yiik1~11 ,O 

Sadeyı~ı: 20 t. 
Karaman koyun eti: 15 t. 
Koyun eti: 3 t. 

Balye samao: 100 t.-bıfya et: 
• 100 t. • 
.. 100 t. > 

> 100 t. • 
Sadeyaf1: 13.5 t. 
Kuru üzüm: 19 t. 

Sabuo: 50 t. 
.. 100 t. 

150 r. 
150 t. 
150 t. 
150 t. 

• 

, 
kapalı ı. 

paz. 

• 
• 
> 

> 
, 

• 

k. 1 75 
k. o 66 

k. 1 70 
k. o 51 

le. o 61 
k. o 61 

~ Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Aslc. SAK 

) 

t63 75 lst. Komutanlıg-1 SAK Fındıklı --
- - Ayazağa Ask, SAK 

• 
İzmir Ask. SAK 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

> 

.. 

26-11-41 
10·12·41 
26-11-41 
20-11·41 
26·11·41 
26-11-41 

26·11·41 
28-11-41 
27-11·41 

27-11·41 

25·11·41 

11 -
16 - -
15 30 . 

14 -
14 30 
ıs 3o 
15 -

15 -
15 -

11 -
H-

. . k k · ı .. ,e ışı açı e sı tmeyt. konmuştur. Yükleme mubarumen bedeli 50 
şaltma muhammen bedeli 45 kuruştur. ~ 

Ek<ıiltme 10.12~9~1 tarihine miisadıf çarşamba günü s••I !: 11 

1 l~ydarpaşa<la 1 cı ışletme komı~yorıırnda y4 pılacakttr. Mu vale~ 
mınat 356 lira 25 kuruştur. 

lmtiyu Sahibi ve Yazı l,leri Direktörü: ISMAIL GlRl'f 



ır 

M0NAKA.sA GAZZTESı ... WZ»*,, mr , t s sara-h --v fi %'&7W? ı • m sam n -cw zn ·- ··--· Pı, • 
rınç: 50 t. 
'4teya2'ı: 20 t. 
~ohQd: 40 t. 
Socta: 10850 k. 
S.deyağ: 

paz. 

kapalı z. 
pıız. 

k. o 47 
k. 1 75 
8400 -

Harbiyede Yed. Sulı. Olı: . Ao;1<. Sı\K 25-11-4 l 
> 25·11-41 

630 Deniz Lv:ı. SAK K<ısımpaşa 10· 12-41 

11 -
15 
ıs 

Aukara Lvz. Sl\K 24-11-•11 15 
10000 - 24-11-4 l 15 30 

1 

(B Müzayedeler 

•k• ı çizaıe konç1uı: 970 lı:. 
E~ atıkazı 

paz. 
aç. :ırt. 

aç. art. 
paz. 

212 50 
'262':1 -

19 - lsı. Jandarma SAK 3·12-41 
196 80 lst. Belediyesi 5-12-41 

1) 

14 
14 Dezeı marka motör 

~Yrir derisi: 3 ad. 
ç "e dış otomobil ve tayyare lastikleri: 232 .:.d. 
<;.ın tahtası: 

:ıç. art. 

lsteklıleı in muayyen gün ve !la&tte komisyonda hulıııımaları l~ · 
lıırıdır. . 

Fazlı izah:ıt ve ş1trtnaınl'! nlıııak istt:y<'nlı-ı işletmeyi" nıüracııat et· 
ltıelidir. 

Muteferrtk 

Ankara P. T. T NaUdUrlUIUnden: 

Ankara P.T. T. meı kez binasının yangın !Öndürme tesisatı ıçık 
tkciltm~ye konulmuştur. 

işin k~şif bedeli 3338.12 lira muvakkat ll"ınİnat 250,36 liradır. 
Buna ait şartname müdürlüğümüz bürornndan bedelsiz verilir. 

E.k9iltıne 6 ilkkaoun 9'-11 cumartesi ~iioü saat 12 de Ankara P. T. ·T. 
llıUJürlüğünde toplanacak satın alma koıııisyonuada yapılacaktır, 

hteklil~ı İn o gün kanuni vesikalariyle ve bu işi yapabilecek' erine 
lıiair yapı ve imar işlerinden veya Anlcarıt rıafııt miirliirlüğ'ünden ala
Cakla•ı vuika ile birlikte mürac:ıatlaıı 

latanbul Nafia MUdUrlUiünden 
24· 11-9 n palartesi günü Hat 15 de lstanbulda Nafıa müdürlüğü 

tk,ilme komisyonu odaunda 6000 lira mııhamrneo bedelli yol işlerind! 
kullanılmak üzere 3000 adet kazına yap! ırıl mau pazarlıkla t k'ilmeye 
konulmuştur. 

Bn İşe ait ekiltmt, bayındırlık işleri g.:nel, lıusıui ve muka\'ele 
Pıoje!Iİ dııiruiDde göıülect"ktir. 

Mııvakkaı teoıio:ıt 450 liradir, 

İıt,klilerin erı az bir teahhütte 4000 liralı< bu işe beıı7.er iş yap
tı ğ'aıa dair idarelerinden almış olduğ'u veaikalarla . 9"41 yılına ait Ti
C aret Oduı \'esikaları ile gelmeleri. 

M. M. Yek•letl Satln•lma Komle~on undan: 
Müteahhit namı heıabıoa 20:> adet fıçılı ıaka arabası ya~tırılacıtk· 

lır. Ara baların dınğil ve tekerlek d ~miri V clı:iileıten verilect k lir. Bir 

lrabaya fıçısiyle beraber 60 lira fiyat tahmin olunmuştur. Muvakkat 
teminatı 900 liradır. 

Niimurıeıi ve 1artnameııi her giio komhyonda gör ülı-bilir. lhıılt~İ 
•çık eksiltme ile 8.12.9·11 p .. zane~İ ~aat 15 de yapılacaktır. Talip 0 • 

laolarıo M.M. V. salıoalaıa komiııyonuna müracutları. 

Ankara Lv. Amirliği Satınalma Komisyonu 11dan ; 
40 adet fuın küreği ve maasap pazarlıkla satııı alınacaktır. 

Pazarlığı 25.11.941 uat 15 de Ankarada Lv. amirliği ııatınalına 
komisyonunda yapılacaktır. 

Nümuneleri her gün komisyonda ıcörülebilir. 

hteklililerin mümıınelerioi görmek üzer~ her gün v~ pazarlık rçın 
25.ı 1.941 saat 15 de Ko. na gelmeleri 

Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUiU Met kez 
Satınalma Koml•yonundan : 

Tah•ıin tciilen be~li 10 bin lira olan 20 • 25 ton yerli 
P•muğ'u ukeri fabrikalar umum müdürlüğii merktz satıııalma 

Yonunca 13.12.941 cumartesi günü aaat 11 de pazarlıkla ihale 
celtıir. Şartname!li parasızdır. Kati teminat 1500 liradır. 

•*• Tı.hmin edilen bedeli 5774 lira 73 kuruş olan 13 kalem 

liııters 

komis
edile· 

takım 

Çeliği askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyo· 
rıurıca lt>.12.941 ulı günü saat 14 de pazarlıkla ıhale edilecektir. 
Şarlname parasızdır. Kati hminat 866 lira 21 kuruştur. 

* * • 20 lon 0.8-1 mm. Galvanizli demir saç levha 
4 lon 2.5 mm. • tel 
2.5 ton /. ram. > • 

ah nacak 

Tahmin edilen bedeli 26,500 lira olan yukarıda yazılı 3 kalem 
ltıalztme A~keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez satınalma ko
tnisyonunca 8.12.9cjl pazarteııi günü saat 14 de pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartnaml' 1 lira 33 kuruştur. Kati teminat 3975 liradır. 

Erzurum Aı kert Satan Alma Komisyonundan: 
11 bin adet palaska kayı~ı ııatın alınacaktır. Pazarlıkla ek!liltmesi 

15·t'l.94 l pazarte5İ günü saat 15 de Erzurumda ukP-ıi satınalma ko· 
rniıyonunda yapılacaktır. • 

Nüml.ne ve şartnamesi komiı.y<1ndo görü iir. Tahmin bedeli 198ıJ0 
lira kııti tenıinıılı 2970 liradır. 

Talipleıin belli vakitte komisyona gelmtleri. 

latan bul Lv. AmlrllOI Sahn Alma Komi ay onundan : 
Belınir.e bir kuruş fiyat ı nhmi n tdilen 12,500,0uO ııdet alemin

Yum çadır dütmui müteıhhil nam ve lıeıabına pazarhkla satın ah· 
nacaktır. "" 

Şarkı Karaa~ac Belediyesi 5-12-41 
Ank. Lvz. SAK ?.5-11-41 10 
Eskişehir Ask . SAK 2Q·ll-4 l 11 30

1 

Eskişehir D. Orman lşlet. Revir Am. 29-11-41 
1 

11 30 
l 

"!lllOlll~..-ı--~ ............ ~1"•·-.·~-.... -----~· 1 

• 
ihalesi 2.12.941 salı giinfi saııt 14,30 da Toph:rnede lııt. Lv. :ımir· l 

li3!'i s:ıluııılma komisyonunda yapılıı<-'nktır. ilk teminatı 7500 lirnc.hr. 1 

Nümuııe ve şa rtnameıi komi<ıyoııda götiilür. Taliplerin belli vııkittt" 1 

komisyona gelmeleı i. 

*** 
Tuz çuvalı, düz b,,y3z ve çizg-Hi kanaviçe ve çul alrnocııktır. 

Bak: lnhisarlaı U. Mıid ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

LiHeburgaz Askeri Satınalma Komlsyon11ndan: 

20.000 kilo sığır eti :ılımucaktır. Pazarlıkla f'ksiltmeıi 25.11.941 
salı güni.i ~:ıat 16 da Lülehurgazda askeri ı;atimalma komisyonunda 

yapılacaktır. Taliplerin i~i No- lı satma! na koınisyonuoa gelmclni. 

Çanakkale Askeri Satnal 'ita Komisyonundan : 

Kimyevi muayene ile ve beher kilosıı 17Q kuruşlan 30 ton 

ııadeya~ı 28.11 911 cuma günü 'inat 14 de pazarlıkla satın satın alı· 
nacaktır. 

S:ıdeyağ'ının hersi bir- talib~ verilec~ği gibi nı<ıfından aşağ'ı olma· 
mak üzere eyrı ayrı taliplere de ihale edilcbilır. 

Kati teminat 80SS lirn olup evs:ı.f ve şartlar her gün Ko. dn gö· 
rülebilir. 

lıattklilerin ihale gününde Ko. da b11lunınalaıı. 

Hadı nköy Askeri Satmalma Komisyonundan: 

8000 kiloluk partiler halinde 40 bin kilo sığır ~ti 26.11.941 per· 1 

şemb" günü sı:ıal saat 14 de Hsdımköyde askeri satınnlm n komisyo· ıi 
nunda yapılııcaktır. 

Tahmin fiyatı 30 kuruş ve 8000 tonlıık beher partinin tl"mİnatı I 
260 liradır. ( 

Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. ı 

Adapazar Askeri Satanalma Komisyonundan : 
60 ton sığır eti 1'spalı zarf usuliyle s.ıtııı olınacaktır. l' ı< hınin 

edilen fı"tı ~ 1 bin liradır. Muvakkat teminat 1.:.75 tir .ıdır. 

İhalesi 4 ll.9 41 perşembe giinü saat 11 de yapılacaktır. istekli· 
lf!rin teklif mektnplnrını belli gün Vl' salten 1 sa t evvel Ko. na 
vermelni. 

Şartnamesi her gün ' komisyonda i'Ö• ülür. 

Çanakkale Mst. Mv. S11ilnalma Kumisronundan: 
Çanakkale birlikleri ihtiyacı i•in beher kılosu 60 kuruştan 1" 

bin kılo domates salçası 2ö. 11.9 Jl Cuma günü saat 14.30 da pazar· 

lıkla satın alına.:aktıı. 

Kati teminatı 13:>0 lira olup evsaf ve şı.rlnameııi lıergün komi~
yoDda göri.iiür. 

Hu miktar bir müteahlıide verilebilece~i gibi yarıdan aşağı olma• 
mak üzrre ayrı ayrı taliplere de verilir. 

isteklilerin ılıale günü komisyonda bulunmaları. 

i atanbul Levazım Amlrligi Sabnalma Komisyonundan : 
15 gün zarfında defa ten teslim şartile 10 ton kadar sebun alınacaktır. 

Pazarlıkla e.csiltme!ji 26.11.9U çarşaınha günü sad 1-1 de Tophanede 
Lv. amirliği sat malına komisyonuada yapılacaktır. 

isteklilerin kati teminatlarile belli saatte komisyona gelmeleri. 

Harbiye Yedak Sub•Y Okulunda Satanalma 
Komisyon11ndan: 

12. t 1 .941 de ihalesi ilan olunan 50 ton patatese talip çıkmadı~ın
dan ayni miktar p:ıtates tekrar pazarlıkla münakasaya konmuştur. Ev· 
saf ve husu$İ şartları kömiııyonda görülebilir, Beher kilosunun muham· 
men bedeli 13 kuruştur. ihalesi 27.ıl.941 perşembe günü saat 14 de 
yapılacaktır. Talıpieriıı Harbiye subay okulunda satınalma komisyonu-
na müracaatları. • 

(DE.VA\11 D0RD0NC0 SAYl-'ADAl 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan 
Jandarma ıhliyııcı için dört kall"m soba malzemesi 6 liiı iı cikanun 

941 cuıuartui giinü sııııl 11 Je Taksim Ayas paşada J. müft ttişl iği 
binasında J. ~alınalnıa komisyonunda açık eksiltme ile satın alına
caktır. Bunların tahmin bedeli 2145 lira olup ilk teminat mikdarı 
165 liradır. Şartnamesi ile nüıııuneler her gün komisyonumuzda gö
rülebilir. 

isteklilerin ten iııat makbuzu veya banka ıneklupları ile birlikte 
mezkur iÜn ve ıulle Kumiıyonumuza müracaatları, 

•10199> 2--4 

\ , 

2-4 ikinci T ...... tNl 
mr·ııam ı 5 o 

İstanbul Nafıa MüdürlüQünden : 
11.12.941 Perşembe gür.Ü uat 15 de lıtanbulda Nafıa Müdürlü2'il 

Ek·dltme Komisyonu odasındıı 8619.75 lira kf!şif bedelli latınbul 
Güm· ük Başınüdürlüğil ' taras tamiri açık ek9iltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri g~nel, huıusi ve fenni şart· 
camıole-ri, proie keşif hulisasiyle buna müteferri diğer evrak daireıin· 
de gö•ült-cektir. 

Mııvnkkat teminat 647 liradır. 

ls• ·k'i l rin <' l .ız bir teahhütte 6000 liralık bu işe benzer iş yap· 
tığına dair idarelerinden almış olduğu ve!İkalau iıtinaden lst anbul 
Vilayetine mürncaatle eksiltme tarihinden tatil günleri hııriç 3 güıı 
evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalariyle 
ielmeleri. (10212) 

İstanbul Jandarma Satın Alma Komisyonundan : 
Sırket."i- Demiıkapıda Jandarma Eşya ve Levazım anbft•ırıdaki 

(970) kilo eski çi-ıme kon ç1 a rı :~. 1. Kanun 941 Çarşamba günü saat 
1 s de p:ızaı !ık l a sat ılacakhr. rahmin b~deli (24'2) lira (50} k.uruş o

lup t r-mina t parası ( ı 9) lıı adır. 1 sleklilerin mezitılr gün ve saatte te· 
minat makbuz veya Bank kefalet mektuplarile birlikte Demirkapıda 

]lrıdarına eşya w levazım anbarında bulunan çizme konçlarmı fÖr-

dükteo sonra Tııksim-Aynspnşada jaodarma Müfettiılik binasında 
İstanbul J. sahnalma komisyllnuna müracaatları. (10253) 

~ ~ 

1 ınhısarlar U. Müdürlüğünden : 1 
...-------------------------------~ 

l - Maltepe liitilıı enstitüsil mevaddı müşteile depoıu proie, 
keşif ve şartnamesi mucibince açık cbiltme ;le yaptırılacaktır. 

il - Muhammen bedeli (l7 lo.04) lira olup muvakkat teminatı 
(203.70) liradır. 

lll - Eksiltmesi 9.Xll.9-11 salı günü saat 9.30 da Kab~t•ıts Le· 
vazım Şubesinde mütl"şekkıl Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, pıoje \'e keşfi her gün bahsi ıeçen Şubeden (14) 
kuruş mukabilinde alınabılir. (10077) 'l-4 

• • • 
1 Şartnamesi mucibiucc (4) adet bir ve iki kıloluk ttrazi ıçık. 

eksiltme ile alınacaktır. 
2 Mııhllmmen bedeli (600) lira olup muvakkat teminatı (45) li· 

radır. 

3 Ek9ıltme 2.12.941 salı günü 9aat 9.JO da Kabataşta Levazım 
Şnbeınizde milteşekkil Alım Komisyonum.ızdm yapılacaktır. 

4 Şartnamesi her i'Ün bahsi geçen Şubeden alıııabilir. (10076) 
3-4 

*** 
l.-Şart n:ııne ve niimunesJ mucibince idaremiziıı l~tanbııl bira fab· 

rikasında halen mevcut olup lıniran 9-12 iptidaııına kadar birikeceti 
tahmin olunan 150-lOO ton 3 ncü nevi arpa pazarhkla satılacaktır. 

il.- Pazarlık 5.Xll.941 cuma günü saat 9,30 da Kat>ltafla Leva
zım Şubemizde müteşekkil ıatıı komisyonunda yapılacaktır. 

111.- Şartname ve nümune adı geçen ıubede görülebilir. (10156) J.4 

"' * * 
1- Mevcut şnrtnnmr numune ve müfredat listeleri mucibince idare 

ihtiyacı içirı · lSJ • Kalem ın:ılzeıne alıııacaktır. Bunların 18 ltiilemi 
için son Tfirk-Almnıı anlaşmasından idarece kontenjan tefrik ettiril· 
miş olup dığ.-rleri :.erbest kaımdan tedarik olunacaktır. 

2- Şartname, nümunc \'e listeler her güa Kabataita Levazım Şube
mizden alınabilir. 

3- Fob sif fiatlaııııı ayrı ayn göstermek üz.ere her cins malı.eme için 

vaki olacak kat'i tekliflerin 15.12.941 gününe kadar inhisarlar Umam 
Müdürlüğüne yapılmış olması liizıındır, 

4 --Bu ınnhemc için Almanyadan gayri 
yapılabileceği ılan oluııur. 

* * 

memleketlerd ım dahi teklif 

(10261) (2 .. 4) 

1- Resmi ve şartnamesi mucibince • 7 • kalemde 46 adet kiQ'ıt ite•· 
me bıçağı pazarlıkla snlın olınacaktır. 

2- Ek~iltmeııi 5.12 941 cuma günü Hat 9,40 da Kabataşta Levuıaı 
şubı"ıniz.de mü•eşekkil :ılım komisyonunda yapılacaktır. 
3- Şartname ve resimleri her giin adı geçen ıubede (Örülebilir. 

Malın cinsi 

Tuz çuvalı 
Düz beyaz kanaviçe 

Çizgili kanaviçe 

Çul 

• •• 
Mıkdarı 

l .000.000 ad. 
300.000 m. 
180.000 m. 
150.000 ad. 

c10l59ı (2-4) 

Günü 

9.12.941 
> 

> 

> 

.Eksiltme ıaati 

9.40 
9.45 
9.~o 

10 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı malı.eme şartnameleri mucı
bince pazarlıkla satın alınacaktır • 

2 - Tuz çuvalı için bir milyon adeUen daha aşağı mikdar için 
de taklif kabul edilir. 

3 - Pazarlığı hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Kabata~ta Len· 
zım Şubesinde ıniiteş ekkil alım Komiııyonunda yapılacaktır. 

4 - Şarlııameler adı geçon şubeden parasız olarak alı.labilir. 

(10260) 1-4 

~-- -

Unkapıınındıı H acı Kadın nıah:ıllesioin Unkapanı caddesinde 143-
145 • 147 • 14Q - 151 numaralı binanın hedm ve tehaaııül edecek en
kazın tialışı açık art • ırmaya konulmuştur. Tahmin bedeli 2624 lira ve 
ilk teminatı 196 lira 80 kuruşttır. Şartnilme Z<ibıt ve Muamelat Mü
dıirlüğü kaleminde görülebilir. llıale 5,l 'l.9-U cuma günü ıaat 14 de 
Daimi Eııcümt:ııde y:ıpılrıcaktır. l'aliblerin ilk teminat makbuz veya 

mektuplarile ihale iÜnÜ muayyen saatte. Daimi Encümende bulunma· 

ları. (1014~) 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Oblet de l'ad}udlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix Caution. Lieuıt d'adiudication et du 

Jours Heures estimatif provisoire Cahier des Charge~ 

A diudications au Rabais 

Constructions-Reparatlon-Trav. Publica·Mat6rlel de Constructlon·Cartographle 

Repar. terrasse bitisse Dir. pr. Douanes lst. Publique 8619 75 647 - Oir. Trav. Pub. lst. 11·12·41 1) -
13·12-41 16 -
11-12-41 15 -
12-12-41 16 -
24-11-41 15 
24-11-41 15 -

Constr. batisse impriuıerie Pli cach. 20151 24 1511 40 Com. Ach. Milil. E.kişehir 
Repar. lycee Taxim Publique 3659 82 '1.7) - Oir. Trav. Pub. lst. 
Oresscment cırte • Pli cach. 31000 - 2325 -· Municipalite Adana 
Repar. au 4eme etag~ du 2eaıe Vakouf Appart. Anlc. - 382 70 Oir. Gen . Vakı>uf Ank. 
Trav. constr. et badigeonnage iı la cave du 2eme Publique 192 76 

Vakouf Appart. 

Repar. maison Vakouf No. Hi8-1 a Hamamönü Grc a ırre 44 21 , 24-11-41 15 -

Produita Chimlques et Pharmaceutlques·lnstruments Sanltaires-Fournlture pour H opitaıu x 

Coton hydrophiie: 750 k. Publique 1650 - 123 75 Med. en Ghef Hôp. Nümune 8 · 12·41 
1·12-41 

15 -
ll Ampoule calcium: 10 cc. 50000 p.· id. de 5 cc.: 5000 Gre a gre 6000 - 900 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

p. (au nom et pour comptc du fournisseur) 
Permaaganate de potaue: 500 le. Gre a gri le le. 2 - 150 - • 25-11-41 11 

t1 t bl it n ~nt · Ct.eu•aures • Tisaus • Cuira 

Costumes pr. travail Publique 560 -
Chaussures pr. soldats: 5000 pıiroı (aj .) > 

'f oile pr. linge: 25GOOO m. (cab. eh. 39:> P.) Gre i gıc le k. O J.9 75 
Etofle pr. habit d'hiver 300C:OO m. (cıh. eh. 4740 P) Pli cach. le m. 3 16 

Transport · Chargement - Dechergement 

Transport charbon 
Dccharırement cffcts: 4000 t. 

Pnblique 
Gre a gre 

Transport boi, de conıtr. de Bolu \ la Station 
d' Adapazu: 3150 m3 (cah. eh. 174 P .) · 

Transport pierres: 2000 m3 

, le m. 11 -

> 10000 -

Cortı bu•tlble • Carburent • Hu ile• 
Petroleı Gre i rre 50000 -

Dlvors 
Pioche: 3000 p. Ore i rre 6000 -
Amiante pr. filtre: 115 t. > 

Verniı fin et rros pr. peinture: 300 le. • 
Bouts de cigarett~s Gelincik: 581 bobines > 

Dorure jaune en poudre: 100 k. • 
Couteau pr. coupcr du papier: 46 p. en 7 lota > 

Divers materiıux: 1)3 lota dont les 18 lotı figurent 
dans 1e contina-ent du deroier Accord Turc • Allemıud 

Sac pr. ıel: > 

Caoev11 blanc: 300000 m. • 
Canevas raye: 180000 m. > 

jute: 150000 p. > 

1 ns.tallation cxlinction incendie 
Sacı pr. farıne: 1ouoooo p. 

Publique 
Pli cacb. 

33J8 12 
- ,-

Boulon en alunıinıum pr. tente: 120000()0 p. (au Gre i gre la p. O Ol 
nom et pr. compte du fouıniaseur) 

Jute pr. animaux: 5000 p . 
::>ve a fourrage: 5000 p. 
Gant pr. etrier: 10000 p. 
kepar. chaudiere pr. cau chaudo 
Courroie pr. ceinture: 11000 p. 

P r o v i• 1 o n • 

Viande de boeuf: 20 t. 
• 40 t. 

Riz: 90 t. 
:Sauce de tomateı : 15 t. 
Viınde de mouton: 9 t. 
Pain: 100 t. 
Poiı·chiche: 5 t. 
Riz: 2912 k. 
Ble concaıı~e: 4627 k. 
Macaronis: :l912 k. 
Oeufı.: 38612 p. 
Raiıin ıec: 1162 k. 
Sucre fin: 4627 k. 
Savon: 2331 k· 
Oignonı: 4466 k. 
Lent illeıı: 6, 5 t. 
Concassııgc ble: 2000 t. 
Pain: 18180 p. 
Paille: 170 ı. 

Huile d'olive: 10 t· 
Savon: 10 t. 
Beurre: 25 t. 
Pommes de ~•rr•ı 50 t. (aj.) 

Pli cach. 35000 -
> 62)0 -
> 3000 --

G re i gre 2082 80· 
> 19tl00 -

Gre i gre 

Gre a gre 
> 

Pli cach. 
Gre i ıre 

> 

> 

• 
• 
• 
• 
> 

> 

Publiqııe 
Pli cach. 
Gre a gre 

> 

> 

le k. O 30 

le k. O 6() 
le k. O 70 

14700 -
775 -

1456 -
832 86 

1456 -
1390 O> 

813 4Ct 
2290 36 
1328 60 
334 95 

1170 -
39000 _. 

2 136 l.S 
6800 -

43757 -
le k. O 13 

42 - Com. Perm. Municip. İstanbul 
6975 - Oir. Hangar Aviat. Yeşilköy 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Aıılt. 
.. 

14 -
11 

8-12-41 
5-12-41 

25-11-11 11 
26-11·41 11 

356 25 lere Exploit Ch. de fer Etat H.pışıt 10-12-41 
Com. Aclı. Milit. Alemdar 5·12·41 

2598 75 Com.Ach. Dir. Gen. Fabr. Milit. Ank. 12-12-41 

11. -

15 -f 
14 -

750 - Com. Ach. Milit. Gelibolu 9-12-41 15 -

7500 - Gom. Ach. Milit. a l'Ecole des 28-11·41 14 -

450 

Officiers de Reserve a Harbiye 

Dir. Trav. Pub. İst. 
Com. Acb. Econ. Monop. Kabataı 

24-11-41 
2-12·41 

28-11·41 
5-12-41 

28-11-41 
5-12·41 

jusqu'au 15-12·41 

> 

t 

ıs -
9 30 
9 30 
9 50 
9 30 
9 40 

Com. Aolı . .Economat Mon. Kabatat Y-12-41 9 40 
, 9-12·41 9 45 

9-12·41 9 50 
9-12·41 10 -

250 36 Dit. P. T. T. Ank. 6-12 "11 12 -
Dir. Gen. Office Cerealu Anlc. et l:..ı. 3·11-41 15 -

7500 - ..Com, Ach. lntent Milit. Tophane 2-12·41 1-t 30 

2625 - Com. Ach. Milit. İzmit 

• 
10.12-41 
10-12-41 
10-12-41 

469 -
225 -
312 4:.! 

2!i70 -
Com. Ach. Command. Mil. lst. Fındıklı 28-11-41 
Com. Ach. Milit. Erzurum 15-12-41 

Com, Ach. Milit. Lüleburgaz 
Cm. Ach. Milit. Hodımköy 
Com. Ach. Milit. Kars 

1350 - Com . Ach. Mitil . Çanakkale 
472 50 

Com. Aclı. Milit. Balıkesir 

> 

• 
> 

• 
> 

> 

176 - Com. Ach. Milit. Erzurum 
5850 -

165 - Med. en Chef Hôp. Alien es Maniaa 
510 - Com. Ach. Milit. Van 

Com. Ach. lntend. Milit. Tophaoe 
> 

25·11·41 
26-11-41 
3-ll·41 

28·11·41 
5-12-41 
1-12-41 
1-12-41 
1-12·41 
1·1'2-41 
1·12-41 
1-12-41 
1-12·41 
1-12-41 
1·12-41 
1-12-41 

'.l7-1 ı-41 
1-12-41 
2-12·41 

27-11-41 
26-11·41 
26-11-41 

6563 - Com. Ach. Milit. Çanak. 25-11-41 
- - Com. Aclı. Milit. a l'!cole tles Off. 27·11·41 

QH. do Reserve i Harbiye 

15 -
15 -
15 -
10 30 
15 -

16 -
14 -
14 30 
14 30 
ll 30 

10 30 
15 -
14 -
16 -
14 30 
14 -
14 -

14 -
.. 

~----------~~--
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Topkapı Maltepeslndekl Aakert Sattnalm• 
Komisyonundan: 

Aşağıda yazılı mevaddın pazarlıkla eksiltmeteri hizalarıod• 
gün ve 9aatlerde Toptapı Maltepesinde askeri sahmalma kO 
nunda yapılacaktır. Taliplenrin % 15 teminatlarile belli vı~' 
komisyona ıelmeleri. 

Cinsi 

Kuru ot 

Saman 
Kuro ot 
Saman 

Koyun eti 

Mıktarı 

kilo 
200.000 
100.000 
100.000 
200.000 

6.000 

lhale rün ve saati 

28.11.941 9.15 
28 " ,, 9.15 
28 ,. " 
24 ,, " 

26 " .. 

9.15 
9.15 
9. 15 

lskenderun Askeri Satm Alma Komisyonuntl'' 

120.000 kilo kuru fasulye alınacaktır. Kapalı :zarfla ekli! 
8.12.~41 ıünü :ıaat 15 te l~lcendt-run ukeri sahnalmı komisf~ 
yapılacaktır. Talimin btdeli 28.8:10 lira ilk teminatı 2 160 lı 
Taliplerin kanuni veaikalarile teklif muktuplarmı ihalo saatindeO 
saat eveel komiıyon:ı vermeleri. 

---------------------------------______/ 
MÜZAYEDELER 

lzmir-Martlsa V IAyetlerl Orman Çevirge 
MUdUrlUOUnden : 

Çeşıne lı.uanoın Zeytinler köyü civarında bulunan Löştüren dl 
devlet ormanından 301 m~trl"küp dikili çam eşçarı 21-lJ.941 t•'1 

den itibaren 15 güo müdde tle ~çik artırma He şah~a çıkarıhnıtll/ 
ihale 6.12.941 tarihinde cumartesi günü saat 11 de lzmirde o 

müdürriyeti binasında icra kılınacaktır. 
Bedeli muhaın.nen 505 kuruştur. 'l'eminatı muvakkat~ 115 lir• 

kuru~tur. . . . . 1~ Taliplerın yatıracakları temıoatı muvakkate makbuzları ıle b•.' I 
komisyona nıüracutları ve fazla tafsila t almak istiyenlerin lcııı•' 
ırıan müdüriyetine ve Urla orma bölie şeHi2'ine miiracaatlan. 

Bakırköy istasyon Civarında ilk Okulundan: 

23 ve 27.11.941 günleri saat H de 9 dan itibsren Bakırlcöyde i9; 
yon civarındaki ilk okul önilnaleki meydanda 100 kadar tay v• 
ut ılaeaktıa. 

raliplerin belli vakitte satış yeninde ko.ni•yona gelmeleri 

HaryibeYedek Subay Okulu Askeri Satınalm• 
Komisyonundan: 

Miizayede ile di.)rt tay satılacaktır. T;;'yları görmek iıtiyenler ~ 
biyede yedek subay okulıınd" karargah kom11hnlıi1na müracaatl• 
re bilirler. 

İhale 25. t 1.941 sah günii saat 11 de Harbiyed~ yedek ıub•f 
kulunda yapı lacaktır. 

Talipltrin mezkur gün ve ııaatle komisyona müracaatları . 

Edirne Vlllyetl Defterdarhğmdan : 

racaatları ilin olunur. 

Ev ankazı satılacaktır . Bak: lst. Belediye'Iİ ilanlarına' 

sA'r-
970 kilo eski çizme konçllrı s:ıtılacaktır. Bale: lıt. Jandırell• 

ilaularına. 


