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ABONE ŞARTLAR! 

Türkiye için 
Aylıtı 

Kur aş 

4SO 
850 
~00 

E.l·ıı eh i m,,-mlekt"t lt"r ı .;iıı 

12 Aylığı 2700 

- SA YlSl 5 KURUŞ 

G\lnü 2eçen nuhalu 
20 kuruştur 
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ÇAftŞAMIA 
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İDAREHANE ve MATBAA 

Gııılııta, Eııki Giimriik Caddesi, 

No. ~·l H11\uııl Daıre 

iLAN ŞAt<TLAt< ı 

ldıueh:rnemizde ıörü,ülüı 
~-------------

Telefon: 49442 

Poıta lcutaıu No. 1261 

~ -~ 

Umum Tüccarların v. e M ü t e a h h i tr;I e·)r ·i n meslekTOrganıdır 

n tahdidatı 
~ Hükumetin un tıthdidatı hakkın· 
I ' ıı,~i kararı bazı ,.•ııatı ya Jük':tla

ltrıaı kapamaya veya yeni bir iş 
~ 1~lnıaya mecbur edecektir. Bu a· 

''da tatlıcılar, börelı:.1;iler, yıılka-
S tı ve lcadayifçiler aocak cllerıııdeki 

'•l•rı aarfedinceye kadın imalatta 
lıııtııo .. bileceklerdir . 

~ıı: LUTFl ARİF KE.NBE.R 

·"' "' * * d 

LARDAN tasarruf mııkudı 
ıl~ Yeni ittihu: edilen karara 

' bazı .şekerli ve şekeı siz ha· 
1fieri bir müddet için lüks 
k maddeleri olarak .telakki 

tek bunlaıan imali yualıt e
ttir. Bu yasatın hede{ı fazla 

'11hta~inın kıııucn olsun ö· 
t toçınekti r. Uo ııtiblakinde 
tar; L • •. b • 

rııevıa tutan yer, sup esız 
lthrıını:ıdır. Nüfusun &itlıkçe 

l11tıaıması, ı~tanbula verilen_ 
~) miktarını artırmaya mec
lıtııştır. 

~teı d - ·· t 1 • 
1 

cc gun e uç yuz on a ı-

~dııcn buliln ıslıhliltat, şim
• 40U tona yukıelmış bu

}or • Bu mık tarın ::SO - '10 to
'ttıııı hamur işlerı ıı.;ıo kolla· 

ııı, gorc youı kararın tesiri 
t ıun .>V - oto too ve ayda 

' laıak !100 • 1000 tona 
bu~day tilHrruf edilrcektiı. 
fehı ım .z<le böre~ yıyerek 

)tıaı"tıni temin edeoler oka· 
~ktur kı· bu1alar bu defa ek-' , 
1'tıtuilc. edeceklerdir. 

'ı halde ckme2in iıtıhliki ar 
lr, liu karar Patıaerı deni

~ st, ve pastahane mamala· 

olan lüks maddelerin n:ıem
~İııe lr.arıı iyi bir tedbir 

telakki edilebilir. Hülıtü
~ bu tabfilidat hakkındaki 

1
1 ~thriınizde börekçi hamur 
'Htcı ve kadayif c;i ıibi ade
Yü~ü reçen esnafın dük· 

't 1 1lı kapama)'• veya yeni 
lıatmaya mrcbor edecek· 

\rılllet hılkıınıu biiabüı ün 
bltakmamak içiıı bakkalara 

~ d 'ı 11tek satııını da b11.1 te -
1t'le tanzim ettirecektir. Bu 

halk kendisine lazım ola· 
'th ve böreklik unu bul-

torluk çekmiyecektir. Ek· 
tın bu sebep tesiri ile bir 

\t fazla istihlak edileceğini 
t()r~ek lazımdır. 

1
' h . . ıı. l •ınur ışı yeme 5 e a ışmış 
:, fat.\a ekmek iıtihlik eJe· 
"tr • 

~hdiaatından gÖtülrcek is
'ııı •r halde mühimdir. Bir 
\ i.'•n i1lerini bırakmalan 
tıb·bır alışveriş redifi açmaz. 

l bıler binnihaye ba,ka bir 
' ·ı· ~t 1 •rler. Puta ribi h~m 

ili de türlü türlü ve nede.ı 
'tı be\irıi:ı; bir maddenin bu 

1
11e Yauk edilmesi yerinde 
•r. 
)ij ... ı 
'll -.qen halkımızın sağhğl 

1 Q"•k.katen olsun korunmut 
~ ~~le adi imalat mahsulü 

11 ~ lılt1m putalır vardır ki, 
i Üıbütüo kaldırılmalı ve 

tıl 11hhat bu yüzden korun· 
'ı~eılıdır. Çünkü bütün bu 
t~ 11 deleri birer birer kontrol 
t

11 
eclecelt oınlıiyet v~ lcı· 

•ı 
'~ lolıunak çok kolay ol· 
tQ '"llher teşkilitsızhktın do

ç ol,tı iılerdeodir. 

EKONOMiK HABERLER 

Evlere ve lokantalara un 
tevziatı için tetkikler 

yapılıyor 
Puta, börek ve hamur tallı· 

larıuıo yapılmıuını ve ıatılmaunı 
yasak eden karaınamenin bir iki 
fÜne kadar şehrimize tebliii bek· 
lenmekt~dir. Kararname etrahndıı 
hazırlıklara başlanır.1şhr. Evlere 
ve lokantalara un tevzi edilme 
işi etrafında tetkiklere devam 
edilmektedir. Buna ah bir proır
ra ın ha:ı;ırlanmaktadır. 

Bu2iın halen pastaçı ve tatlı· 
ctların ellrrinde mevcut unlar ta· 
mamen harcanarak ve kararname
nin tatbik ıiiniinden itibaren ıriin

delik unları ofiı tarafından kesi· 

lecrktır. 

Oıger taraft.ın ınakarnacıların 

un va;ıiyeti de telkık edilmek· 
tedir. Ü'# makarna fabrikasmın 
unlaı a kesilerek dığer 7 fabrika· 
nııı ıünHilt un :.arfıyatına ilave 
edilmiş• ir. 

Makarnacıların un mıktarının 
da arttırılması beklenm\':ktedir . 

F ırıncılarıo hangi bölielere ne 

kadar ekmek vereceklerini teıbit 
ınaksadile hazırlanan beyanname
lerin daftlması işine bukıaı ta

mamlandıl?'ı takdiıde bügünden iti-
baren başlanacaktır. llk olarak Bey· 
oğlu lcazaınna vtrilecelc.tir. Bundan 

sonradiQ'er kı ıı:alara daA-ıhlacaktır. 

Alman ticaret heyetinin 

tetkikleri 
Birkaç rün evvelki niiıbımızda 

memleketimiı:de ticari t~mulırda 
bulunmak üzere Almanya dahilin
de ithalat, ihracaat ve toptancı 
tacirleri kadrosunda loplayaıı Al
man ticaret birlıg-i rei!li Vilhelm 
Rumpheum şehrimize g('ldig-ini 

yazmıştık. 
Ayni zamanda Alman harp ik· 

liudiyatı tefi ve general kou\il 
ıiitbesinde olan bu il.ata liaroıı 

Sıkonf Enkrı de refakat etmelt

tedir. 
Alman ticaret heyetinin de iş-

tiraki il,. buırün Tıcaret odaaında 
bir toplantı yapılarak lacirleri

mizle temas temin edilmesi ve 
Alman heyetinin bu ak,am Ao· 
ka•aya gitmesi kuvvetle mubte

me ldir. 

Kaput bezlerini saklıyan 

tüccarlar 
HükOmel beyaz kaput b•zlerioi 

beyannameye tabi ı uttuktan sonra 
ellerindt'lci kaput bt-ılerini alika· 
dar makamlıııra bildirmek istemi· 
yen bazı muhtekirler bunları bo· 

yamağ11 ve bu ıur .. tle snbest o· 
larak daha yüksek fiatla satmata 
yeltenmişlerdir. 

Ticaret Vekaleti bu ıibiler hak
kında 'iddetle takibat yapılması 
haklonda İstanbul Murakabe Teş· 
kilatına direktifler veı miştir. 

Bunun üzerine Murakabe memur-

ları tarafından yapılan aramada 
Fincancılarda 31 numarada Vahi 
Kl"skaryan i1nıi11Je birinin sakla · 

dığı 82 top kaput l>ezi meydana 
çıkarıla117ltr. .Suçlu adliyeye 
t111lm edilınıttir. 

Ank. Lvz. SAK 
Pancar ve havuç 195b 

Ayazağ'a Ask. SAK 
Sadeycıtı 1963 
Balıke!lir Vilayeti: 

Bandırma liman dairui io~ . t •15-l 

Çanak. A~k. SAK 
Kuru •~l'aıı, patnles , lıul~ıır v~ hö2rül· 

ce 1<;61 
Nohuı ve kuru fuulye J Oıı l 

Çorlu A!!k. SAK 
Sıunau 19ti-l 

Deniz Lvz. SAK 
Mntörlü mavna kiralanması 1965 

D. D. Yollan: 
Çalı kireci 1955 

Kayın köprü trav~rııi ııı55 

Köknn veyıı. c;am keresi• 1'155 
D. Ü. Yolları Afyon 

Balast !<154 

Devlet Liımınları l.7let. U. Miid.: 
F.vrakı matbua v. s. 1955 

Eiirne Gümrük Müd .: 
Muhtelit ena 1115~ • 

Emlilt ve Eytam H11nkası.: 

Biııll aııkau 1,64 • 

Er"ururıı Ask. SAK 
Heyzi bakı r karım 1955 

~ 1954 
M•rcimek 1966 

E1kişehir A!lk. SAK 
K<>y.ıu otı IY54 

Gelibolu Ask. SAK 
Odun 1':151 

Hadımlr.öy Aık. SAK 
Sı ~ır eti l 9ôı> 
Halıcıoğlu Ask. SAK 

Surıııan Vl' k, ol l'löl 

Harbiyede Yedek :iub1ı1y Ük.u· 

lunda Ask.. SAK 
Tu:ı ıekcı 196iı 

Kuru ür.ilm 1%7 

Edirnede bu yıl Peynir az 

Edirnede hu yıl peynir islihsa.
lah oığC'r yılıara nı.z.uaıı aaha 
az olmuştur. Bu itibarla dahili 
ihtiyacı karşılamak için bu yıl ille 
defa olarak Karsta da F.dirne 
peynirltrind~n imal edilmiştir. 

Malılm olduğ'u üzeu~ şimdiye ka
dar bu mıntakada kaşara benzi
yeo bir nevi peynir imal edılme"· 
le idi. Bu yıl ıiriııilen ve muvaf
fak olan teşebbüsler sayesinde 

Kar~ta 11,000 teneke beyaz pey
nir imal edilmiştir. Su yıl içiode 
beyaz prynir imalatı arttırılacak· 

lır. 

Menba suları darlığı kalktı 1 
Menba suları hpa11zhk yü:zfn

den fİşelerde şehrin her tarafı
na kafi miktarda yel iştiıilemi· 
yordu. Son günlerde tıpa ima· 
line elverişli tenekr reldığinden 
darlık kısn1en ortadan kalkmış
tır. 

Her vilayet 5 yıllık bir me
sai programı hazırlıyacak 

Dahiliye Vekilliği Valiliklere 
bir tamim yaparak yaptıkları 

işler ve başarılması düşünülen 
işlerde brş senelik çalışma ve 
iıııar programlarınııı Lirtr su· 

retiııiıı yollanwaıııoı ve timdi· 
den ıoora bunun uıul yapılıua· 

•ını bHdirwiıtir. 

M:ıkartta İınıtliyui 19o5 
Sabuu l9c.7 
Patntu 1967 
K. ot 1964 

Hniciye Vekaleti: 
Hurda eşya llJ5'.J • 

Haydarpasa Lis~1i SAK 
Çanı ışır yılcattıı ılmuı l 95<) 
l lay<larpa•a !i'"!İnde yap. lıı ıııiral 11150 

Boş ten eke 1950 • 
Hindi ve tavuk etı lYSO 

lnbi!larlar Ank. Bira Fabr.: 
Cılız arpa v.- fılıı 19tt4 • 

lst. Üniversitesi SAK 
Madeni •na 19<>4 " 

lsı. Nafıa Müd. 
Ayutıı kö~kii tı&m ı ri 1951 

lst. Belrdiyeu: 
Ev aıılcu:ları IY5b • 
Paçana " ıı. l!Jtıl • 
~. v" •' iikl. .. ıu aııkar.ları l 9b9 • 

lzmir Lvr.. SAK 
\lulıhılı{ err.ak 1 !:16, 

Kır tlaıeli A~k. SAK 
K, ntıuı 1 15t> 

Kütahya Hava SAf.: 
Sebıcı 1%~ 

M. M. Vek;Ale ti : 
Er fot lni 19b7 

Muğla l'. T. T. Mud.: 
p.,,.ı. ruılıli )\1.)0 

Tophane l.vz. SAK 
Ambalajlılı: tabla l!lb:.! 

Gardıirop 1962 
SadcyaQı 11/6'.i 

Urfa DcfterJarlıtı: 

tlükümot koıııı.tı tamiri l 9ı.1 

Van Ask. SAK 
Saman l9i6 

Yeşilköy Ask. SAK 
Kurıı ot llluol 

Yugoslav dinarlarmöın bir 
kısmi tedavülden kaldırıldı 
\!aliye Vtkaldi alakadarlua 

rönderdiği bir tawimdtt ısoo ve 
100 dınarhk Yuııoslav paraları· 
nın tedavülden kaldırıldığını bil· 
dirmiıtir. Vekalet h~rhangi bir 

MU NA KASALAR 
lnşaat-Tamirat-Nafı a işleri-Malzeme-Harita 

Ankara P. T. T. MUdUrlU§Unden 
Telsiz iraal istaıyonunda yapılacak mecra i~i açık ekıiltmeye 

konulmuştur. 

İşin keşif bedeli 4336,08 lira muvakkat tt-minat 325,'21 liradır. 
Buna ait şartoawe müdürlüğümüz bür.,ıundan beclelsiı verilir. 

Eksiltıue 8 ilkkanuu 941 pazartesi ı1aal 15 te Ankara P. T. T. 
wüdürlüğünJe toplanacak komisyonda yapılacaktar, 

İsteklilerin o gün kanuni vesikalariyle ve bu işi yapabilecek
lerine dair yapı ve imar işlerin.i! veya Ankara nafıa mlldürlü~ün
den alacakları veaika ile birlikte müracaatları. 

M itr"in Viliyeti Nuaaybin Ka•••• Mi.ldUrlUOUnden: 
Eksiltmeye konan it ; 

Mardin Vilayeti Nusaybin kaıas1 Hükumet konağı ikmali inıa· 
atı olup keşif bedeli 2576:3 liradır. 

Yapı beJeli 941 bütçesiudeo verilecektir. 
Eksiltme ve ihale 15 birincikanun 9-l l t ırihine mu~adif paz.arte

sı günü saat H le Nusaybio kaıaıı Malınüdürlüğünde olacaktır. 
1 .. teklıler bu i~~ aid evrak ve şartnameyi Nusaybin Malmüdür· 

lü&ünde ve Mardin Nafıa.ıoda ıörebilirler, 
Eksiltmeye ıir bilmek için 2692 Jira '23 kunııluk teminat ver

ıueıi ihale yapılacağı günden en az sekiı: gün evvel elleriode bu
lunan veı;ikalarile beraber Mardin Vilayetine müracaat ederek bu 
İşe mahıus vesikayı alwıları ve bu ve1aiki ibraz etmeleri şarttır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını yukarıda yazılı müddet-
ten bir saat ev,•eline kadar Malmüdürlügüne makbuz mukabilinde 

vermeleri lazımdır. Postada olan ıecikaıeler kabul edilmex. 

İtana gidecek olan matbaa waarafı müteıthhide aiddir. 

M. M. v. Satınelma Komlsyonund•n 

As. Doktor •e tatbik.at okulu otopsi bin11ınn1 23.20l lira 15 ku
ruş lte~if bedelli üstkat ilavesı 5.l~.941 cuma ıünü ıaat 16 da kapa· 
ZJrfla ekiilhueye konınu~tıır. ihalesi Ank.arada M. :-.1. V. sahn;ılma 
komi5yonnnda yapıl:ıcak.tır. llk ı .. minatı 1740 lira 16 kuruştur. Ke~if 
rvrakı 11 () kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin kanuni vesilcalari
le tek.lıf uıe ·tup!arıııı ihale saatinJen bir )Ut evvel lcomiıyona ver-

meleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Devlet Danılryollarl lşlotıne 7 ci Mild'-irlilğU .1den : 

Muhaınmen bf'deli 39685 lira 10 kum' olan i'letm•miz memur v .. 

' miutalı.ternıni içın 6J9 takım açık yaka (<'aket, yelek ve pantiiloıadan 
ibaret) ve 21 takım kapılı yaka (caket ve pantalondan ibaret) elbise 
ki cem'an 8'0 takım elbise ile 390 adr-t palto Vf' 450 adet lıtuket 
kap ıı h uıf u<111lilr eksiltmeye çılcarılmı,tır. 

maksadlıı yllbaocı memleketle
re seyahat edecek olan \•atan· 
daşlara mevkii tedavülden kal
dırılmış bulunan bu raraların 1 

verilmemesini alakadarlara teb
lia etmiştir. 

Aıı İ'1 için mnktui 1tumı7 br.ddi mukabilinde idare tarahodan 
verilecektir. 

Ek,.iltmeııi 11.12.9~1 Perşembe günü saat 11 cie Afyonda 7nci 
işletme Miidürliığü binasında yapılacaktır. 

Bu İşe ııirmek İ!ytiyealeriıı 2976 lıra 39 kuruşluk muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiti vesika ve tekliflerini muayyen ıün 
saat 10 a kadaı Komi~yon Rei)liğine vermeleri lazımdır. 

lrlanda ticaret anlasması 
bir sane uzatıldı 

Şarlnam,.ler parasız ohrak 7ııci işletme Müdurlü~ünden alınobilir. 
27.l 1.941 tarihinde bu işin kepalı zarf u~ulıle elcsiltmeei yapıla

cağı il;tn !!dilmiş i!le d" şartnamede tadilat yapıl•catından arttırma 

1 ve eksiltme kanununun 18nci ınaddeııi mucibince eıki ilinıa hükırıü 

yoktur. Türkiye • İrlanda ticaret ve 
tediye anlaşması bittiği tarihten 

1 
itibaren bir sene daha uzatıl· '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111!!!!!!!111111!""!'!!~!!!!!!~~~~~~~~~'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!1!!!1~!1 
mıştır. Bu uzatılma ilgili gümrük
lere bildirilmiştir. 

İhtikar suçları hakkında 
Adliye Veka•eti 

mUddelumu mlllklerden 
bilgi istedi 

Ankarad:ın verilen malOmııta 
ıöre, Mılii Korunma kanunıında 
tadiller yapan layiha, Meclis 
parti gurubunda tPşkil edilen bir 
Komisyon tarafından IPlkık olun-
mıık!adır. Kanunda mevcut hü
kümlerin, ihtikar suçlarını liiyiki 
vl"çlıil .. ctzalandıubilip cez:alan
dırıııııadıt1 da tetkik edilmekte· 
dir. 

Bu :ırıada ıueıelii Aılaııııdaıı Is· 
tanbula UrıUn ce:ıaları verilmesi 
iİbi ceza f&yesiui lomin e4eırıi· 

yen hadiseler de kaydolunooak
tadır. 

Adliye Vekaleti, Cümhuriyet 
Müddeiumumiliklerine yaptığr bir 
tamimde bu yıl başından Teşrini 

evvel •Onuna kadar Milli Koru· 
ı ma kanununun fÜmuline fİıen iş

),.rin miktarını 1uçlaı ın tarihlerini 
takip edilenler hakkında veı ilen 
takibat kaı arlarıııın t ariblerirıi, 

ne mı ktar111ın hükme iklirıın etti· 

ği ııi ve ne miktarının ı>erbe,ı bı· 

rakıldığını, sürgün cc zası verilen 
davalarda ııürgiinün yerlerini bil
dirm'°lerini isteıniştir. 

Oığf'r taraftan Fiat Murakobe 
Komiıyonları il,. u.lliye lfşkilıih 

arasındaki aı 11111 berele: ı in ne ka· 
Jar umandan net icelendiiiniıı de 

bildirilmesi de latenmiıtir. 

lstanbul Hayvan Borsası 

- 24. 11. 941 -

PARA Si 

ED afatı Ea yukarı 

ç .. it Atırlıtı kr. ıa. kr, aa. 

.ileyu Karaman 3756 27 - 27 -
Kızıl Karaman 135923 27 - 27 -
Datlıç 143 27 so 2~ -
Kıvırcık 6135 24 - 2• -
Karayaka 14585 29 - 30 -
Kuıu 5742 25 - 32 -
Keçi asıı 23 50 20 -
Şark Ôkiiıü soını 23 - 21 -
Oı.Gı. :H978 15 - 25 -
Lıd: 70l 1 15 - 22 su 
lilaaa 487S ıs - 2..ı se 
Muda 6SS2 10 - 2Y -

w.ı.1ı: :ıo~n :ıu - 24i 50 
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Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi J Cinsi 

Anlt•r• Emniyet MUdUrlUiUnde11 ı 
1 ·ıı• 1 Miktarı M. bedeli ilk teını 

t(, L. K. L. / 
------_,,, 

409 00 
335 00 

Cinsi Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

Sivil elbise 
Sivil palto 

165 takım 
165 adet 

33 00 
27 00 ____ _. ....-"' 

A) MUnakasalar 

ln,aat, Tamirat, Nafıa ı,ıerı, Malzeme. Harita 

Silıvri jaodarma bölük dairesi tamiri 
Gönen selektör binası ikmali inş. (temd) 

aç. eks. 926 17 
747 08 

Elektrik Havagazı-Kalorlfer (Tesl•ata 
Elektrik ampulu 110 voltluk: 875 ad.-120 Yl)ltluk 

ve Malzemesi) 

900 ad. 
Elektrik malzemesi: 22 kalem 
Motör gurubu: 1 ad. 

paz. 

Dizel dinamo gurubu > 

Akümulitör plakası müsbet: 100:.l ad.·menfi: 6000 aç. eks. 
ad.·belediye motörlü vesaiti için 

Menaucat, Elbise, Kundura Çama,.,, " •· 

Pençelik kösele: 20 t. 
Yemeni: 10000 çift 
Kundura: 12000 çift 
Elbise diktirilmesi: 500 tak. 
Yağlı kösele: 1 t. 
Elbise: 13 tak.-şo{ör ıöınle2i: 5 ad. 
Muşamba: 13 1&d,•lastik çizme: 10 ad. 

Pi atbtta ı,ıeri Kcrtaalye • Yazıhane 
Konservatuar tarafıcdan neşredilecek 10 forma ese

rin tabı ve 21.5 formadan Türle ınuıikisi ese
rinin dldlenmesi 

Türkiyede et meseleai adlı kitabı bastırılması 

1100 ad. 

Kereate, Tahta ve saire 
Çaro azmanı: 59.4000 m3 (300 ad) 

Hekllyet, Botaltma, YUkletme 

inhisarlar mamulatı nakli 

paz. 
kapalı z. 

> 

kapah :ı. 

aç. cks. 

• 
levazıma 

aç. eks. 

> 

aç. elts, 

aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•Olen 
Odan: 1.900 t. 

"· .. 
> 40 t. 

Odun: 1350 t. 

MUleferrlk 

Madeoi e~ya 
Parke taşı: 50000 ad. 
Kiremit: 800 ad. (temd) 

Mahye kiremidi: 2500 ad. 
Kalay pamutu: 300 k. 

f.rzak, Zahire, Et. Sebzo, v.s. 

Fasulya: 2 t. 
Lahana: 7.9 t.-prasa: 7.9 l.-ı~panak: 7.9 t. 
Koyun eti: 9 ı. 

Kuru incir 
Kuru ot; 150 t. 
Sadeyaf: 3 t. 
Sıtır eti: 10 t. 
Sıfır eti: 100 t. 

it > 10 t. 
• > 37.5 t. 

BDtdaydan un imali: 4000 t. 
S1A-ır eti: 50 t. 
Butdaydan un imali: 300 t. 
Sıtır eti: .tlO t. 

> ,. 100 t. 
• > 100 t. 
• • 100 t. 
> ... 160 t. 

Lahana: 3 t. 
Prasa: 3 t. 
P <&tates : 70 t. 
Kuru incir: 200 t. (temd.) 

S adeya~ı: 20 t. 
Prası: 1.2 t.-soğan: 900 k.-patates: 1.8 t.-lahaoa: 

t.-11panak: 1.5 t. 
Prau: 90 t. 

> 32 t. 
Kuru fasulye: 50 t. 
Süt sar ay burnu bast. içiD: 5 t. 
Kesilmıı sığır eti: 102 t. 

(B Müzayedeler 

E.v ankazları 

kapalı z. 
paz. 

• 
kapalı z. 

paz. 
aç. eks. 

• 
.. 

paz. 

aç. ek5. 
paz. 
kapalı z. 
paz. 

• 
> 

.. 
kapılı z. 

> 

> 

> 

kapalı z. 

> 

paz. 

• 
paz. 

• 
> 

1.2 aç. ekı. 

paz. 

• 
kapalı z. 
paz. 
kapalı z. 

aç. art. 

419 42 

4900 -

k. 4 75 
50000 -

102000 -

5500 -
1070 -
1190 -

750 -

4158 -

29250 -
2500 -

30375 -

19773 -

beh. O 11 
beh. O 14 

400 -

k. o 70 
2!>00 -
8250 -
5220 -

j0000 -

1740.'0 -
2:>000 -
13080 -
56700 -
27000 -
27000 -
27000 -
49600 -

k. o 30 

k. 1 75 
762 -

8100 -
2880 -
k. o 27 
1125 -
k. o 34 

--

70 - Silivri iandarma Bölük K<'mut. 
57 - Bahkeıir Vilayeti 

lst. Kooıutanlıtı SAK Fındıklı 

13 71 
1050 - Denİ7. Lvz. SAK Kuımpa,a 
1500 -
3o7 50 İ!lt. Rl'lediyeııi 

6000 - Diyarbakır Asit. SAK 
3750 - Afyon Ask. SAK 
63.)0 -

Devlet Deniz.yollan l~let. U. Müd. 
412 50 D. D. Yolları Haydarpaşa 
80 25 lıt. Belediyesi 
89 25 

5b 25 lst. Belediyeı1i 

10-12·41 14 -
ı-12-41 15 

1-12-41 11 

1-12-41 15 
28·11-41 14 
1-12-41 15 

11-12-41 14 -

3-12-41 
12-12-41 
12-12-41 
10-ı'l·41 

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

ıs -
16 30 
ı5 30 
14 -
15 30 
14 -
14 -

11-12-41 H -

Eksiltme tarihi 
7-:14 oo 

9.12.941 salı fünü sut 15 .,~ 
Müdüriyet kadrosu sivil memurları için yukarıda cin~ "

0 

!arı yazılı elbise ve paltolar açık eksiltme yaptmlaca'(tır· rlıı 

Şartnamesi emniyd mü<iürliiğii h'"~•p mnsm .. liit nı"t1111 

görülebilir. de tD 
isteklilerin fÖ9terilen gün vt' ·aHe emniyet nıüdürlü~On 

nacak olaD komisyona gelmf'leri. 

.,,,, 
Diyarbaksr Askeri Satm Alma Komlayon&I ~,111 

20 bin kilo peuçelik köstle alınacaktır. l'ıızarhkla ' 1,ıı 
'.t l ?.941 çarşamba giinii unt 15 de Diyaı bakırda ukeri . ''td 
komisyonunda yapılacilktır. B~her lciloı.una 475 kuruş tıılıın~ııf"~• 
tır. ilk tewiııah 6 bin liradır. T:ılipl.,riıı belli vskitıc: k<>ıtı 1g 
rneleri. 

Devlet Denizyollar1 işltstme Umum MUdilrUIOIJlt ~ 
idaremiz müıtahdemlerile kamarı>tlarınn aid beş yii:r. tak•~ 1 

nin (kumaşı ldaremizce verilmek ve tela nstar düğme :slıı 11ell0, 
ve..;ııır mab•mesi müteahhidi tarafından temin f'ıiilmek üzere) 
si kapalı zarf usnlile eksiltmeye konulmu~tıır.. 1ı 

Eksiltme 10.12.9-\l günü saat on dörtte Tophanede lJııre:ıır• 
zeme Şubesi binasındaki Ahm Satın Komisyonunda yapıfacadar 
tekli\erin parasız verilen şartname vesair evrakı Malz.emt MO . 
den alabilecekleri ııribi harç mal:r.eınesi nümunrlerini de 01

111 

görebilırler. 

l !'} 25 Hayvan Saf ıi.. Mtm. vt Nal !:ıant ;,mel. 12· 12-41 14 30 *'"* 
ıı•· 

1 t. yağ'lı kösele alınacaktır. Bak: D. D. Yolları ilaııl•'1 

311 85 D. D. Yollan Haydarpaşa 

Lüleburgaz İnhisarlar Mem. 

2194 - Moğla Ask. SAK 
375 - Hadımköy Avcıl:u A"k. SAK 

- - lzmir Lvı:. SAK 
2278 12 lıt. Komut. SAK Fındıklı 

lst. ÜDiversite A.E.P Kom. 
375 - Sıvas Belediyesi 

Sıvas Nafıa Müd. 

-• - lst. Komut. SAK Fındıklı 

30 - Kayseri Aık. SAK 
İzmir Lvz. SAK 

47 J. 50 Çanak. Asit. SAK 
Bakırköy Ask. SAK 
Çor!u Ask. SAK 

391 50 
Yeşilköy Ask. SAK 

3750 - Çanak. Ask. SAK 
Çorlu Ask. ŞAK 

2LSO - Hadımlcöy Aınavutköy Ask. SAK 
26160 - Gelibolu Aik. SAK 

1875 - > 

2070 -
4252 50 İskenderun A5k. SAi-.: 
2025 > 

2025 - > 

:J.025 -
37ı0 - lzmit Ask. SAK 

31 50 Selimiye Ask. SAK 
36 -

Ayaza~ada Ask. SAK • 
Harbiyede Yedek .Subay Okulunda 

Ask. SAK 
> 

57 15 lst. Ask. Fabrikalar SAK Salıp3zar 

1815 - iıt. Komut. ~AK Fındıklı 
432 - > 

1012 50 Deniz Lvz. SAK K111mpaşa 
168 75 lst. Komut. SAK Fındıklı 

4202 - Milis Ask. SAK 

Adalar Mal Mild. 

12-12-41 14 30 
Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhaıla Lvz. 

30-12··H - - "t.ı' Hayvan Sağhk Memurlar1 ve Naabant M• 

8·12-41 
26-11-41 
28·11-41 
12-l 'l-41 

4-12-41 

3-12-41 
28-11-41 
28-11-41 
29-11-41 

1-1~-41 

28-11 ·tf ı 
5-12-41 

26-11-4 l 
28·11-·U 
20-11·41 
28·11·41 
27-11-41 
26-11-4 ı 
1I12•41 

10-12-41 
15-12-41 
16-12-41 
] 5- l:l-41 
15-12-41 
16· ı 2--t 1 
16-12-41 
12-12·41 
26-11-41 
26-11-41 
29·11-41 
28-11-41 

15 -
15 30 
ıs -
16 -

15 -
14 -
ıs -
15 -
11 -

11 -

: ~ 30ı' 
14 -

MUdUrlUS)Unden : 1Jı 

Kiğıd ve kapak kartonu mektebce temin edilmek n~ere ( 
de et mesell'si) adlı kitabdan 1100 adet bastırılacaktır. c 

Kitabın tahmin forma adedi 16. forması yazı, B for011~1

0jr· 
5 forması resimden ibaret az.uni 30 forma tahmin edilıoekte ~ 

ı· eter 
Kitilhın eb'adı 57X82 1/8 ve yazııı 10 punto olup k ıŞ bıl'İJI 

miz ve retuşlu olacalttır. Formaların cinıine göre baskı ıa. 0ır· 
ti ynu forması 35, cedvel forwası 75, resim forması 30 h''rıl\ 
zami 17.000 ıanlimet re murabb3ı reıim, ırafılc vesair kltşele ı 

. otre 
timetre murabbaına aynca teklif yapılacak ve bu santıııı 

baının tahmin bedeli de dört koru~tur. l•''~b 
Açık eksiltmesi 12. 12.94 l cuma günü saat 14,30 da 1,pıl Cataloğlunda Yükıek Mt:ktebler Muhasebeciliği bina,ında lıt-' 

hr. İlk teminatı 14!> lira 25 kuruştur. Şartname her gün 1'ıt~ 
atlerindl' Seliıııiyede Mek.teb Muhı&ıebesinde görülebilir. f 0~ 
belli gün ve sa:ıtte km inat ınak:buT.ları ve bu gibi yapınıŞ 1_,tıf' 
kitablan ve diğer aranılan veaaikle birlikte Komisyona ge 

ıs -

:: = I Ke;este, Tahta ve saire 15 _ı 
14 :iO, : 
14 -1 D. o. lşl•lme Umum MUdürıuıund•11 

400 
16 -1 Muhammen bedeli 4158 lira olaıı 300 adet takriben 59,,_,ıl 
16 - mik'abı muhtel if eb'atta Çam azmanı 1~.12.9-il cuma giioii d•-
16 -l ta Haydarpaşada Gar bina!lı dılıilindeki koınisyon tarafıO 
10 -

1 
eksiltme u:.ulile satın alınacaktır. 

11 
ıe 

15 -1 Bu işe girmek istiyenleı in 311 lira 85 lcuru~luk muv•~~.ıı~' 
16 -ı ve kanunun tayin ettiği veuikle birlikte ekıiltıue günii •• 
lb - t Jar kgmisyooa müracaatları liizı m<lır. lll'' 
15 - ' k . 1 k d ıtıl 1 

' 

lfo ışe ait şartoameler oınııyondan parasız o ara h 
14 -
10 -
11 -, 
10 30 ı _ Nakliyat-Vukleme-Boşaltına 

1 ,. : 
1-12-41 14 - ı LUleburgaz inhisarlar Me murıuı11nd• ,,~ 

ll·l2-41 14 -1 lsıanbuldan gelecek dolu lütün ve içki sandıklarile ıidef 
l tiitün ve içki sandıklarının naklı münakuaya konmuşııır· 111~ 3·12-41 14 30 c•• • 30.12.941 taribınde Lüleburı~z lıılıisarlar idıırtsiııe ınilr• 

3-12-41 15 -ı olunur. 
12-12-41 15 - , 

5-12-41 11 - .. -.en • =ra-a=ss np=== ':CY-:znt: VM11t 

8-12·41 . 16 - ı 
Mahrukat. deı1L111. Mıt<ı.u {ciJJJfı 

""" l•tanbul Komuteınhğı Satmalma Koml•Y 0 ~ 
5·12-41 14 -

l.tanbul Levazım Amlrllil Satuıalma Komisyonundan: 

Behtrine ı.75 kuruş tahmin edilen 12.0()0 aded yün faDile alına· 

caktır, 

ikinciteşrin 9H cumartesi ıünü saat 11 Bıırsa Sa. Al. Ko. da yapı
Jacaktır. 

Teklif edilen fiatı pahalı görülen 2500 kilo ııı~~,~~~ 
28.11.941 Cuma günü saat 15,30 da pazarlıkla satıP 

111
111 

Şıırtnamesi her rün Komisyonda 2örülebilir. lsteklilerio ·ılİ~ıe 
saatte tr>klif edt•ceklcri fııı ta göre ka• i teminatları ile tıı 
dıklıda Satınalma Komisyonuna gelmdrri. 

f>azarhkla eksiltmesi 2.12.941 salı g-ünü aaat 14 de 1 oplıaneJe 
iat, Lv. amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır, 

ltk. teminatı 2475 liradır. Nümunesi komisyooda ıorülür. 

Taliplerin belli vakitte komisyona ıelmeleri. 

Bursa .Askert &atnalma Komisyonundan : 
ı9 bin iir.lık er fotini pazarlıkla satıo alın:ıcaktır. PaıarlıQ'ı 29 

Evsaf ve şartname Ankara, 1,ıanbul Lv. imirlikleriyle Bursa Sa. 

Al. Ko. da ıörillür. 

isteklilerin belli saatte Ko. na o:ıüracalları. 

Polle EnstitU•U MUdUrlUfUnden : 
Poli'I enstitüsü h adeır.elerine 36 takım tlb1se diktiril,.11ektir. Nii

munaleri iÖrmek ve pıızarlık i'ini ıınlamak için ist•ltlilerirı 311. l l .CM 1 
tarihine kadar hf'r ~iirı eıı:.ıiıü l ccvazım tubesine müraacaallıu ı. 

1 
d'(I 

Mujla Askeri Sat.nalma Komisyon"" ~ııf 
1 ııc8 

1 

Kapalı zarf usuliyle 1,950,000 kilo odun salın alııııirııd•'' 
hıımıııen b edeli 292)0 lira ve muvakkat teminat 2194 . fi~ 
namesi Koınisyondn görülür. lhnle•İ 8· I ~-1941 Paıarteıııır~I 

1• r • 
15 te yııpı l tcaktı r. lslttklilerin sa&t 14 e k ular tek t 

1 
Koıni.yeııa verıueleri, 



tı 

..,, 
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Müteferrik 

lzmlt Askeri Setınalma Komlsronundan : 
Aşağıda yazılı mevaddın lı:apah zarfla ekııiltmeleri 10.12.9H çııı

Şamba günü saat 15 te İzmitte istasyon otclinda askeri !latınal:na kıl
misyonunda yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesilcalarile teklıf nıtk
tuplarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vnm .. le•i, Şartna
ııııeleri Ankara lst. Lv. amirlikleri satınalma lcomi~yonuoda görülür. 

Cinsi Miktarı Tutan T.-,minatı 

Hayvan çulu 
Y eın torbHı 
Gebre 

adet lira lira 
5.000 35.00 ,ı '2625 
5.000 6.250 469 

10.000 3.000 ~25 

Askert Fa\Jrlkalar Umum Mildür.UgJ Mttrkez 
Satınalma Keml•yonundan: 

10.12,941 çar~amba fÜOÜ akşamına kadar teklif mektuplarını ver· 
nıeleri ilin ~dilen lOl.)) - 1 ')00 ton demir b11rdas10ın beher tonunun 

ını.ıh:ımmen bedeli .lO liradır. 

Devlet Demlr~olla ·ı ltletme Umum MUdUrlUiUnden : 

Muh.ııaınen bedeli 6000 lira ot:ı ı ô too don yağı 9.l'l.941 salı 

günü ıaat ıs te kapalı zarf uıulil~ Ankarada idare binaaında ı.illm a- .,
1 

h ııacaktır. 
Bu işe girmek ist:yenlerin 450 liralık muvakkat teminat ile ka- \ 

ııunun tayin etıı~ı vesikalıtrı ve teklıfıerıni aynı ıün saat 14 de ka
dar komiıyoa reısliğ'ine vermeleri lizıındır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden Hay
darpaşllda tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

• *,., Nluhammeo bad~li 880J lira olan 4000 kilo kaynamı~ ince be· 
zir (Rafinr.) 9. ı2,941 salı günü saat 15 Hayda~paşada Gar binası da· 
hilindt<ki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satıa alınacaktır. 

Bu işe i'İrmek istiyenlerin 660 liralık muvakkat teminat, kanunun 
tayiu ettiti vesikalarla tekliflerini muhtevi urflarını ayni gün saat 
H de kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait ~artnaıoeler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta· 

dır. 

YUkaek Deniz Ticareti Mektebi MUdUrlUIUnden: 

Tamir edilmekte olan ~öğüdlü tatbikıat ıemiainin kaun veHİre· 
sinde keşifnameden aynca tamire ihtiyaç gösteren tamiratı kapalı 
;urf uıulile eksiltmeye konulmuştur. E.kıiltıne 10.12.941 Çaaşamba 
ıüııc saat 11 de Y ıikıek Deniz Ticaı eti Mektebi Müdzrlüğ'ünde top
lanacak .Satmalma Komisyonunca yapılacaktır. 

Keşfine nazaran muhammen bedeli 7000 lira olup muvakkat temi· 
nah ):l:> liradır. Şartnameıini görmek arzu rdtuler Mektep muhue

brsine müracaat etmelidirler. 
Muvakkat teınioat lstanbul Yüksek Mektepler Muhasebeciliği vez

nesine yatırılacıkıır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı ka
nunun '/. ve 3 ün.il madClelerindeki tartlara haiz olmıaları ve 3lnci 

madde taııfatı dairesi1ade ıhzar edecekleri zarflım elr.sihm~ ~ünü 

saat lOa kadar Komisyon k.iyasetine makbuz mukabilinde vermeleri 

l&zımdır. 
Ticare:t Od:ı!lı 9·H bol~eleri zarrl.ıra koucaklıı. 

lstenb&al Lv, Amirliji &alin Alma Komiayonundan : 

Beher giyimine 90 kuruş tahmin edilen 6000 giyim öküz nah 
alıhaı!aktır. Müteahhit nam ve heıabınıt pazarlıkla eksiltmesi .t.12.94L 
.Salı güoü saat 15 de Tophanede Lvz. Amirlii"i Satınalma Komisyo
nunda yapılacaktır. llk teminatı 405 liradır. Nümuneleri Komisyonda 
~orülür. isteklilerin belli vakitte Komiıyona ıcelmeleri. 

Ünheraite A,E,P. Komisyonundan: 

l:füinci cerrahi kliniğine yaptuılacak 197]j lira bedelli 

ena ct.Xll.1~41 Perşembe günü saat ıs tt- Kektörlültte 
i lıale edilecektır: Liste ve şartname i{ekt\)rıükte 2örüoür. 

= ___ _:__ = --- -'rm-aır n 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

madeni 
paurlıkla 

-=··-= 
~~~~~~~~~~~~~·~~~-

Harbiye Yedek Subar Okulunda Aakeri Sahnalma 
Komisyonundan: 

Kapalı zarf usulile 50 ton salça miloıkasaya konmuştur. Evsaf ve 
husu!Iİ ,1artları komisyonda görülebilir. Muvakkat teminatı 2625 lira· 
dır. ihalesi ll-12-941 cuma ıünü saat ı 1 de yapılacaktır. Taliplerin 
tcklıf mektuplarile ibole saatinden bir uat evvel Harbiyede Yedelı: 
Subay Okıılundn komiı.yona milracaallaıı. 

* * * Kapalı zarf usulile 390 ton sade yağı münakasaya konmuı
tur. Evıaf ve huıuıi şartlar komisyooda görülebilir. Asidin azami 
dereceıi ıekizdir. lhalasi lı-12-9<tl pertembe ıcüou saat 11 de yapı
lacaktır. Muvakkat temioatı 31050 liradır. Taliplerin ıhale saatinden 
bir aaal evvtl teklif melı.tuplarile Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

komisyona müracaatları. . 

• • • Pazarlıkla 100 ton toz şeker aalın alınacaktır. Evsaf ve hususi 
şartları komioyooda görülebilir. 

Heher kilosunun muhammen bedeli 49 kuru~tur. 

lhalesi ı7. l 1.941 perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 
'l'alip!erin leıninatlarilc Harbıyede yedek ıubay okulunda salrnal-

ma kouıi~yonuna müracaatiarı. 

,., * * Pazarlıkla 30 ton kuru üzüm ta tın alınacaktır. Evsaf ve hu
suıi şurtları komisyonda görülebilir. 

Şartnamede yazılı evsafta kuru üzüm bulunmadığı takdirde talip
liplıııio getirecekleri çekirdekli veya Çf'kirdf'ksi:r: kuru iizilm nümuncsi 
İlzcrıuıkıı koıniııyoııca bei"enilutlc ahnaraktır, 

İlıi.tle~i ıB.11.941 cuma ~aat 10 da yapılacaklır. 
Tıalıplu i n teldf edecekleri fııat üzerinden kati tcmioıttlaril• Har· 

bı yede yeJek ıub.y vkulunda komiıyunı würacraatlara. 

MONAicAsA GAZ!T!Sı 
n rm 11 ı •-m nnnx •• _.. rn • • 

,.,•. Kapalı zarf usulile rn.11.941 <le ılnl~ i yl\pılan 200 ton knru 
incire teklif olanan fiat pahalı gö:üldü~üoden ayni miktar kuru incir 
tekrar pız,.rlıkll\ ıniiııııkasaya konmuştur. Evsaf ve hususi şartları ko
misyonda görüll"bilir, 8:-her kilosunun muhammen bedeli 30 kıırıış

tur. lhalesi 28.11.911 cuma günü saat 10, ') de yapılAcaklır. Talipl erin 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda :>atınalma lcomiıyonuna ınüracall· 
lan. 

• *,. 19.11.9-H de ihale~i ilaıı olunan 800 ton kuru ota tal ip çık , 
madığından tt>krar pazarlığa konmuştur. Evuf ve hususi şartları ko
mi5yonda görülebilir. 400 tonu lstanbul içinde ve 400 tonu Sirked 
istasyonunda vııg-oııla teslim ediif'c~ktir. Bu miktarların yarıı;ına da 
talip çıkar~a ihal .. ıi yapılncnktır. Otlar balyeli olarak alınacaktır. 
Behl"r kilosunun muhaınm~n bt!deli altı bııçuk kuruştur. ihalesi 28, 11. 
941 cuma günü saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin tenıinatlarill" Har
biyede Yedek Subay Okulund~ korui~yoııa müracutları . 

lzmlr Hava Satmalma Komisyonundan 

Cinsi 
Miktan 

Kilo 

Muhammen 

Fiah Tutarı 
Kuruş Lira 

Kat'i 
Teminatı 

Lira Kr. 

İhale 
eJilecek 

Gün saat 
ihalenin 
şekli 

Nohut iOOO 17 
26 
50 

6~0 
1040 
12SO 
4900 

102 -
156 -
187 50 
73S -

27.11.941 111 pazarlık 

Bulgur 4000 , 10 • 
Pirinç 2500 • 10 
Sade yafı 2800 175 10 > 

Yukarıda cins ve miktarları yazıh dört kalem gıda maddeleri hi
ularında iÖsterilen tarihlerde satın alınmak üzere ayrı ayn şartna
melerle eksiltmeye konmuştur. 

lsteklilnin gösteriltn günde kat'i teminatlariyle birlikte Güzelya
lıdaki Hava Satıoalına komisyonuna müracaatları. 

Evsaf ve şartlan her g'Ün komisyond!l görülebilir. 

Karaeri A•kert Setlnalme Komlayonundan: 

Aşafıda yazılı beş kalem erzak satın alınacaktır . Muhammen be
dellerile muvakkat teminatları hizalarında y,z1lmıştır. 

Açık eksiltmesi 1-12-941 pazartesi günü saat 11 dedir isteklilrrin 
belli gün ve ııaatta mllliyeye yatıracakları muvakkat t~minat makbıız
larile komisyona müracaatları. Şartname'i her giin komisyondan öğre· 
nilebilir. 

Cinsi 

Bulgur 
Faaulya 
Nohut 

Miktarı 

Kilo 

Muhammen 
fiah 

Kuruş 

Teminatı 

Lira Krş. 

40 5ll 
3(\ 

33 

Tutarı 

Lira 

Kırmızı meTcimf'k 
Pirinç 

3000 
2000 
2000 
1500 
1500 

18 
20 
21 
22 
~o 

:L4 7 c; 
56 ~o 

540 
~00 

440 
.130 
750 

KUtahfa Hava Satutalma Kom1sronundan : 
Aş,ğıda cins ve mıktan ve hiza,larında muhammen bedelleri ve 

muvakkat tl"rniııatları yaz.ılı üç kalem sebze ıçılc eksıltme usulile ek
siltmeye konulınuştur. 

E ~siltme 27·11-9'11 p~rşembe günü aşağıda hizalarında ~Ö.!lterilen 

saatlarda Kütahya merkez komutanh~ı sahnaiına komisyonu bina!tnda 

yapılacakt11. 

Şartnameııini görmek isteyenler lıer gün ihaleye gire:cek olanlar 

kanunun icap ettirdiği vesaik ile birlikte ihale ~iınü muayyen saatte 

komisyona müracaatları. 
Cinııi Miktarı Muham, bed. Muvak. tem. lhole tarihi 

Ispanak 

Pırasa 

Lahana 

kilo 
20.000 
30.000 
15,000 

kuruş 

15 
6 
7 

Lira 
225 
135 

85 

Paat 
27·11-9-41 14 

• 14 20 
> 14 40 

l•t•nbul Baledlyeslnde n : 
Tahmin ~. iık 'l'rm. 
4275 00 3lü 63 

-'18 75 31 41 

3226 70 242 00 

Temizlik işleri için alınacak 18 kalem tnalr.e· 
mei taoziflye. 

Kartal Küçükyah ikinci Pansiyonlu ükulunun 
yıllık ihtiyacı İ\İn alınacait yııj !ıebze. 

Kartal Küçükyalı lkinci Pansiyonlu okulunun 
yıllık ihliyacı için alınacak kuru erzak 

T ahmio bedelleri le ilk teminat miktarları y..ıkırıda yazılı işler ay
n ayrı temuiden açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri zabıt 

ve muamelat müdürlüfü kaleminde iÖrülebilir. lhale 5.lı.941 cuma 
rünü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mektupları ve 94ı yılına aid Tıcaret Odası veıika
larile ihale güaü muayyen saatte Daimi Encümends bulun"Daları. 

Askeri fallrıkalar U. MUdilrlUOU Merkez 
Satm Alma Komisyonundan: 

Beher kilosunun 7 ,5 kuruş bedel tahmin edilen 35 ton kuru ot 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma ltomiayonıınca 
l~.l:l.941 pazarteııi ünü ıaat 14 te pazarlıkla ihale edilecektırr Şart
name parasızdır. Kati teminat 393 lira 75 kuıuştur. 

iz,nlr Levazım Amirliii Satmalma Koml•ronundan: 
20 Ton Sığır eti Çeımede teslim şartiyle kapalı zarf usuliyle satın 

alınacaktır. 

Beher kilosunun ıııubammeo fi atı 43 kuruştan 8600 liradır. Mu
vakkat tf'minatı 645 liradır. 

lhalesi 11J.l~.9H Çarşamba günü saat 16 da lzmirde Kışlada Le

vazım amirliti satırı alma komisyoounda yapılacaktır. 

Vasıf ve şartlar aer ırün komisyondan öğ'renilir. isteklilerin mu· 

ayyen gun ve saatte teminatlariyle ve diter veıikalariyle birlikte 
komisyona müracaatları. 

Çorum C. MUddelu numllillnden ı 

~oruıı,ı Ceza ve levkif evıııin 941 mali yılı ekmek ihtiyacıouı 

249u ııayılı karıurıuıı 46 ıııcı maddesinin R f ıluaıına tevfika" pazar· 

hkla leuıinina kı:>UAiıyuııcıa karar verilıııİf glJua-unJaıı l•lip olanların 

Çorum C. M. U. liği odasında toplanacak lc.omisyo:ıa milucaat ey· 
lemderi ilan olunur. 

İzmir Lf.ıvazım Amlrliil Satınalma Komiaronundan: 

l l,5<10 kilo sade yağı paz:ırlıkla satın :ı l ınac.-:ıktır. lhalesi 28. 11 .941 
cuma gunıı saat 15 de İzmir Lv. Amirli~i sahnalma komi•yo· 

nundı\ y~pılacakhr. Beher kilosunun tahmin bedeli 170 kuruş tutan 
22,Y)ll lira kat'i teminatı ilıale bedeli ilzerinden 9 1115 alınacaktır. Ta· 
liplerın belli vakitte komiıyon:ı gı-lmeleri. 

Yeşllköy Askeri Satm Alma Komlayonundan: 

Aşağıd:ı yJı.ıh sebzelnin pa~arlıkla eksiltmeleri 28.11.941 cuma 
günü uat 11 de Y tşilltöyde ukni satınalma komisyonunda vıspıla
caktır. T:tliplerin belli vakİttt" komi,yona ıelmeleri. 

Ciıı:ıi Miktarı Tutarı 

Lilıana 

Prasa 

kilo 
~9 nno 
54.oOO 

lira 
2398.40 
4333.32 

HahcıoGlu Askeri Sabnalma Komlsyon11ndan: 
Aşağıda yazılı mcvııddın paurlıkla eksiltmeleri hizalarında yar:ıh 

j(Ün ve uatlerde Haiı~ınğıuııda ukeri satınalına komisyonunda ya
pılacaktır. 

Taliplerin bdli 

Ciosi 

Sıman 

Kurıı ot 
Kuru ot 
Samıın 

Saman 
Saman 

vakitte komisyona 

Miktarı 
50 ton 

75 > 

250ll liralık 

50 ton 
50 • 
)0 • 

ıelmeleri. 

ihale gün ve saati 
27.11.941 14 
27 • > ı4,30 

27 • • 15 
~ 12 > 

12 > • 

14 
14 

19 • • H 

(DEVAMI üôRDÜNCO SA. YFADA) 
y ________ _ 

Muhammen bedeli (5500) lira olan 1000 Kğ'. yağlı kö~·lP. (12.12.41) 
Cuma günü ııaııt (15,30) on beş buçukta H"ydarpaşad3 Gar binHı 

dahilindf'ki komisyon tarahndao kapalı zarf uımlile ıı:ıhn alınacaktır. 
Bu işe girmek iııtr.ycnll"rin (412) lira (50) kuru~luk muvııkkat te

minat ve k:ınunun tayin etti~i veıikalarla tt'kliflerini muhtevi zarfla
rını ayni güa ıaat (l4,3ll) on dört otuza kadar Komisyon Reiılitine 
vt'rmeleri lii:zt mdır. 

Hu işe ait şartnamder komiıyoııdan parasız olıırak da~ılılmaktadır. 

(10363) 1-4 ==; • 

lı r inhisarlar U. Müdürlüğünden: l 
~----·---------------------'~ l ı - Şırtnorn~cıi mı1cibi .. c · {ol) ndet bir v~ iki kilolnk t•rıııi açık. 

ekqi\tme ile ahna~alctır. 

I
! 2 Mııh•mm~n h.-deli (f)O l) liıa o!ııp mil vale.kat temiaatı (45) li· 

radır. 

3 

1 4 

Ek9ilt 111" 2.1VH1 ııalı gilnü saat 9. 30 da Kabata,ta Le vazını 
Şııb!ınizJ .. müttş ·'«kil Alım Komi11yonum.ızJa yapılacaktır. 
Şartnamr.ııi her gün bahsi geçen Şubeden al11ıabilir. (10076) 

4-4 
••• 

1.-Şartname ve nüınune'Iİ mucibine~ idareıniıio istanb11l bira lab

rikaııında lıalen ın:vcut o '.up b.,ziıan 9 ll İptıJasıııa k:ıJsr birikeceti 
tahmin o!ıı:ıan 150-WO to•ı 3 ncü n~vi arpı paurhkla satılacaktır. 

il - t>:ıza rlı k 5.Xll.941 cuma gunü sut ~.:;) ıi• Kabataıtı Levs
zı°' Şubemizde mÜt"'şekic:il 'atış komisyonunda yapılacaktır. 

ili,- Şartname ve nümune ndı geçen ~11bede ııörülebilir. (10156) .... 4 
.. . . 

l- Resıoi v~ şartııaın •si ıııucibincr • 7 • kalemde 46 adet kitıt kes• 
me bı çağı pazarlıkla satın ulın:ıcaktır. 

2- Eksiltmt'!!İ 5.12 941 cuma gürıü saat 9, '10 dı Kab.ıt.ııta Levazım 
şubeınizde mü• eşekkil alım koıoi!lyonunda y.tpılacaktır. 

3- Şartname ve resimleri her gün adı geçen şubede ıörülebilir. 
(10!59) .i-4 

.. . "' 
1- Mevcut şarlnaıne rıümuıı,. ve müfredat li11leleri mucibince idare 

ihtiyacı içi'l • 153 • kalem malzeme alınacaktır. Bunların 18 kalemi 
için son Türk-Alman anlaşmasıncian idarece konteniarı tefrik ettiril· 
miş olup dığrrleri ~erbest kmmdırn Ledaıik olunacaktır. 
2- Şartname, niiınune ve listeler her giiıı Kabataıta Levazım Şube· 

mizden alınabilir. 

3- Fob sif fiatlaıını ayrı ayn göstermek üzerr her cins malzeme için 

vaki olacak kat'i teldifleriıı 15.12.941 gününe kadar inhisarlar UıHm 
Müdürlüğüne yapılmış olmaııı lizımdu. 

4 -Bıı mal-ıeıne için Almanyadan gayri 
yapılabileceği ılio oluour. 

Malın cinsi 

---------
Tuz çuvalı 
Düz beyaz kanaviçe 
Çizıili kanaviçe 
Çul 

*** 
Mıkdarı 

1.000.000 ad, 

30J.OOO m. 
180.000 m. 
150.000 ad. 

memleketlerden dahi teklif 
(10161) 3-4 

Günü 

9.lı.941 

) 

) 

Eksiltme saati 

------
9.40 
':1.45 
9.50 
10 

1 - Yukarda cins ve mikdarı yazılı malzeme şartnameleri muci• 
bince pazarhklıı satın alıoac:;ktır. 

2 - Tuz çuvalı için bir milyon adetten daha aşağı mikdar için 
d«": taklif kabul edilir. 

3 - Paurlıı?ı hizalıuınd~ y:ızıiı larin ve uallerde Kababşta Leva 
zıın Şubesinde müteşekki l ahın Koaıısyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler aJı i'CÇıım jubc-ı.Jen parası.z olarak ıh •abılir. 
(10:l60) :l·4 
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Tablaau Synoptiqua daa Adjudications Ouvartas Aujourd'hui 

M.ode 
Ob}e( de t'adjudlcatlon d' adi udicat. 

Prix Caution. Lieux d'adjudication el du 
estimatif provisoire Cahier de~ Ch3rge~ Jour~ Heures 

-Aajudications au Rabais 

Cona truc tlona-Reparatlon-Trav. Public•·Mat6rlel de Construction·Cartographle 
Trav. canalisatioo a la Statioıı de T. S. F. 
R~par. bıitisse Gendarmerie Silivri 

Publique 4336 oa 325 21 Dir. P. T. T. Anlc. 8-12-41 
10-12-41 
2-12-41 

ıs -
14 _ ı • 926 17 70 - Command. Cie. Gendarmerie Silıvri 
15 - ~ Aohiveınent coostr. bat isse ıeleeteur a Gönen (aj.) 747 08 57 - Vilayet Balıkesir 

Electrlcile·G1ız·Ch•uffage Central (lnatalletlon et Mat6rlel 

GrGupe d~ moteur: J P· Gre a gre 1050 C. A. 1 nteud. Marit. Kaınmpaşa 28·11-41 14 -
15 -
11 -

Groupe de dynamo Diuel > 1500 -- 1-12-41 
l,t. Fındıklı 1-12-41 Ampoule electrique de 110 volt: 875 p.· id. de • 

"'20 volt: 900 p. 
Articles electriques: 22 lotı 

Plaqoe positive pr. accumulateur: 1000 p.· id. neıca- Publique 
tive: 6000 p.- pr. moyens a moteur de la 
Municip. 

· Cuir• 

419 42 
4~00 -

thtıhfEn ent • Cheuaaures - Tl5au• 
Cuire pr. rusemelage: 20 t. Gre a rr~ le k. 4 75 
Coııf Pction babit: 36 completı 
Habit civil: 16:> eomplets • paletot civil: l65 p. 
Chaussurea aans talonı: 10000 palres 
Cbauasures: 12000 paires 
Confection habit: 500 complets 
Cuir ırraisnux: 1 t. 

Habit: 13 completa, chemise pr. cha11ffeur: 5 p. 
lmpermeable: 13 p.- bottea en oaoutchoucı 10 p. 

Publique 
Pli cach. 

> 

Publique 

• 

50000 -
102000 

5500 
1070 -
1190 -

C. A. Coınmand. Milit. 

7J 71 > 

367 50 Com. Perm. Municip. lstanbul 

6000 -

744 -
3750 -

6350 -

412 50 
80 25 
89 25 

Com. Ach. Milit. Diyarbakır 
Dir. lnıtitut Police Aok. juı~u'au 
Dir. Sılrete Ankııra 
Com. Ach. Milit. Afyon 

• 
Oir. Gea. Exploit Voies Marit Etat 
lere Exploit Ch. de fer Etat H.paı" 
Com. Perm. Municip. İstanbul 

l-12·11 
11-12-41 

3-12-·H 
30-11-41 

9-12·41 
12-12-41 
12·12-41 
10-12-41 
12-12-41 
11-1~-41 

15 -
14 -

15 -

15 -
16 30 
ıs 30 
14 -
15 30 
14 -

J 1· : <:,) Jı. 

Trave•ux. d'lmprlmerle P•peterle - Fournlture de Bureaux 
lınpreuion ci'une oeuvre de 10 lormats a pııblier Puplique 750 -

par la Conıervatoire et reliure de 21,5 formats 
de l'oeuvre de musique turque 

lmpresıion livre iotitule: queıtion de viande ea • 
TurquİP: 1100 rxomplaires 

Bola ce Ccı t stı L eti<. n. F lene hea, Charpente 

i ronc de sa pin: ! 9,4Cl00 m3 (300 p.) Publique '115 -
8 

lttr:•ı.cnt · C.tıcr1ıE.nı ent • Dec:hargement 

Transport articlea monopoliıes 

C<>mbuatlble • Carburant • Hullea 

Bois: 40 t. 
Boiı 

Boiı: 1900 t. 
Bola: l..)5(J t. 

Dl vara 
Cotoa pr. etain: 300 k. 
Pierres parqueh: 50000 p. 
Tuillc: 80000 p. (aj) 
Tuile mahya: 2500 p. 

Obietı en aıetal 

P r o v la 1 o n • 
Leırumeı 
froviıionı 

Sucrc: 100 t. 

Raisin 1tc: 30 t. 
Fiaueı aecbeı: 100 t. 
Foin: 800 t. 
Saııce: 50 t. 
Beurre: !>90 t. 
Haricots secs: 2 t. 
Choux: 39 t. 
Poirreaux: 54,6 r. 
Fabrication pain: 98 t. 
Cuisson pain: 165 t. 
Viaode de 111outon: l.S t. 

c 7 t. 
Foia: 150 t. 
Viaode dr bcıcuf: 10 t. 

.t J 37,5 t. 

Publiquo 

Gre a irc 
• 2500 -

Pli cach. 29250 -
Pli cach. • 30375 -

Gre a rre 
Publique 

• la p. O 11 
• la p. O 14 

Gre i. ırre 19773 -

Publique 418 75 
, 3226 70 

Gre a 2re le k. O 49 

, le k. O 30 

• 
Pli cach. 
Pli cach. 
Publique 
Grc a ıre 

> 

Publique 
> 

Pli cach. 
Publique 

Gr~ i rre 

• 

--
400 -

2398 40 
4333 32 
2450 -
2475 -
6000 -
2800 -

8250 -

56 25 Com. Perm. Municip. l~t. 11·12·41 

149 25 gir. Ec•le Veterinıire lst. 12-12-41 

311 85 tere EKploit. Ch. Fer Etet H.p117a 12-12·41 

14-

14 3 

o 

14 30 

- _8 Prepose Monopoles i Luleburın 30-12-41 - -

Com. Adı. lntend. Milit. İ:.:mir 28-11·•11 
37~ - Cm. Ach. Milit. Avcılar de Hadımköy 16-11-41 

2194 - Com. Ach. Milit. Mutia 8-ll·41 
2278 t2 Com. Ach. Command. Mil. lst. Fındıklı 12-12-41 

CC'm. Ach. Comruand. Mil. lst. Fındıklı '29-11·41 
375 - Mu oicipalite ~ivas 3·12-41 

Dir. Trav. Pub. Sivas 28·11·41 -- 28·11·41 

15 -
15 30 
14 -
16 -

11 
l-l 
1) 
15 

Com. Ach. Uaiversite lst. 4-12-41 15 

31 41 Com. Perm. Municip. İstanbul 
242 - • 

--

Gom. Ach. Milit. a l'Ecole doıı 
Officieu de Reserve İl Harbiye 

> 

> 

2625 - > 

31050 - • 
30 - Com. Ach. Mılit. Kayseri 
- - Com. Ach. Milit. Yeşilköy 

- - . 
184 - Com. Ach. Fab. Aviation Kayseri 
185 63 Com. Ach. Milit. Kayseri 

450 -
210 - > 

Com. Aoh. Milit. Çorlu 
Com. Ach. Milit. Yeşilköy 

2250 - Com. Ach. Milit. Arnavutköy de 
Hadım köy 

5-12-41 
5-12-41 

27-11-41 

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

12-12-41 
11-12·41 

14 -
14 -
1!> -

10 -
10 30 
11 
11 

1·12-41 
28-11-41 lL 
28-11-41 11 
29· 11-41 

11 
11 

ı.1 

12 
11 
16 
15 

29-11-4 l 
29·11·41 
3-12-41 

28-11·41 
28-11-41 

1-12·41 
14 -
14 -

(0Ç0NC0 3A YF AD \N DEVA \41 

lzmlt A•kert Sabnalma Komisyonundan r 
Aşa2ıdı cinsleri yazılı 4 kalem erzak şartnamesinde yuıh evt•ı; 

ve şartlar dahilinde alınacaktır. Eksiltme kapalı nrf mıulile olaP ' 
birinciteşrin 941 çarşamba günü saat IS de yapılacalchr. 

Şartnameleri lstanbul, Ankara, lı.mit Sa. Al. Ko. larında her 

fÜn görülebilir. 
Teklif mektuplan 

Cinsi 
Sabun 
Pirinç 
Bulıur 

SsdeyaR" 

sa:ıl 14 e kadar Sa. Al. Ko . na vermeleri 

Miktarı M. bedeli İlk teminatı 
kilo lira lira 

67.SOO 43.876 3291 
75.000 35. 750 ~532 

75.000 18.750 1407 
16.000 27.200 2040 

Deniz Levazım Sabnalma Komisyonundan : 
Tahmin olunan bedeli 8400 lira olan 40,000 ltılo nohadua ı• 

Birincikanun 941 Çarş'lmb:l gilnü saat 15 de kapalı zarf ta ek5i1t11teS' 
yapılacsktır. 

ilk teminatı 630 lira olııp ş:ırtnaml"si her fÜn koınisyondan alın•· 
bilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif alı dahilinde tanzim edecok· 
ı~ri kapalı zarflarıoı eo g-eç belli a-ün ve saatten bir saat o•volinr 

kadar Kasımpa,ada bulunan komiayon batkanlığına rualcbu& oıulcabiliıı· 
de verm~leri. 

Kayseri A•keri Satmalma Koml•yonundan: 
Unu ciheti a kl"tiyeJen verilmek üzne Ziocidere redikli okuluoıı• 

165000 kilo ekıot:k pişirmesi ıçık ektiltmeye konulmuşhır. 
Muhammen bedeli 2475 liı a olup muvakkat ttıninall 1R5 lira 63 

kuruştur. 

lhale~i 29 · 11·941 cumartesi günü uat 12 Jc mıntaka satırıalııt• 
komi. yonun da yapılacaktır. 

isteklilerin belli rün ve saatta koıni,yona milıacaatları. 

"'* • Ziocidere Gedıkli okulunun ihtiyacı olan 1:>000 kilo lcoyıırı 
eti kapalı zarf usulile ekıiltmeye konmuştur. 

lhalasi 29·11·941 cuuıartesi rüoU saat 11 de Mıntaka satını!.,• 
komi~yonunda yapılıcalctır. 

Muhammen bedeli 6000 lira olup mııvakkat teminatı 450 liradır· 

J .. ıeklileriıı ihale saalından nihayet bir H&t evvel teklif mektupl•· 
rmı komisyona vermiş bulunmaları. 

• * * Merkez hastahaneıinin ihtiyacı için 7000 kilo k•yun eti açık 
ebiltme ile alınacak ır. 

Muhammen bedl"li 2800 lira muvakkat tominah 2lt liradır. 
ihalesi 3 Birincikanun 941 çarşamba giinn saat 16 tıla fıia auotık• 

utınalma komi5yonunda yapı 1 acaktır. 

ŞartoamHi her ıün komi"yonda girmek kabildir, 
isteklilerin belli gün vo uatta teminatlar.ile birlikte sahııal19a kO' 

misyonuna milncaatları. 

MÜZAYEDELER 
---~~~~~~~~~~~~~~~~_________.,,. 

Mersin Beledlye•lnden 
lşıaJiy,. resmi Borcundan dolayı Belediyece hacz edilmiı ol•: 

ıümrük önündeki bir adet vioç artırma unlile sahlacalchr. AIOI' 
istiyenlerin Muhammen bedeli olan 3500 liraoıa yilzde 7,5 nisbetiodc 
mnvalclcat teminat evrakı ile birlikte 5.12.Y41 cuma ıünü saat 15 ır. 
Belediye. dairesinde toplaoacak Encümene müracaat eylemeleri iJiıı 
olunur. 

l•tanbul UçUnc:U icra memurlutundan 
Alacaklı: Dimosten: Bahkpazar t!ltiincii Kiryakonun dükkiioınd' 

borçlu: Hüsamettin: Cihangir Kumrulu ıokalc 26 Ne. da Rahmi btY 
apartı manımn alt katında. Bir borçtan dolayı mahcur; olup par•1

3 

· ı . k ·ı . k j(t çevrı mesıne ar:ır verı ı-n ev eşyası peşın para ve açı arttırma 

27.11.941 tarihine taslayan perşembe ırüuü saat 9 dan itib3ren yuk•~: 
da yazılı adreste satılacaktır. Muhım'llen kıymetinin % 75 şine bıı 
madığı talcdirde ikinci arttırmıst 29. 1 l.941 tarihine raslayan culll1r 

te~i günü aynı yerde ve ayoı sa<ıtte yapılacııktır. falipletin °'u 7,5 

pey akçeıile 941.4223 No. ile mahallinde bulunacak memuruınuııı 
milracaatları ilan o lJnur. 

Choux: 7,9 t.- poirreaux: 7,'J1 t.· ~pinards: 7,9 t •. 
Viando de mouton: 9 t. Pli cach. le k. O 70 

Com. Ach. lntend Milit. lzmir 
472 50 Com. Acb. Milit. Çanakkale 

Procnreur G(.oeral Çorum 

28-11-41 
5-12-41 

15 -
11 30 

~ 
~ ............................... "'11!11~~--.... --......... ----~::s::::z:* 

Pain pr. m.ıi:.on penale 

J dju<iicatlona a le Surenohia'8l 
• 

f' ıı mi er: 50 voiture• - Com. Ac·lı. Milit. ı4 l'E.cole dtı 
OH. de l{oıcrve a Harbiye 

dıns 1 mois laıtiyaz Sahibi ve Yu1 lşl~ri Direktörü: ISMAIL GlRlT 

2ts· ı 1 t 1 15 - ı ••• .,~- · rt" --& 


