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TUtDu OilmrDk Kemerli Hkak 
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NAZiF ÖZARCA • .. 
Umum Tücc rların ve Müteahhi 1 e r i n ı es ı e tor n ı dır 

isabetli 
kararlar 

Milli ko•urıma kanununda yapı• 
lnn deti~ikliltler devletin vur uncu• 
lara u vor~u \.'\Irmak mıık~udile 
ış ba9arınnya çalııacaldara cm ağır 
c:c:ı.alar \.'ermcyı hedef tutmak İçın• 

dir. Devlet me:Caniunaeı hundan 
nonra biç bir mazerete hllkrııııtlıuı 

derhal kararını verecek ve h:ıllcımı· 
ı.ı vurguncuların teninden koru1a· 
calı:lır. 

Yazım: LUTFi Aı<lf KE.NBER 

"' "'"' 

'ı~Hsndi hayatımızın nor~~I şek· 
lıni bozmııyıı çalışanlar guo geç· , 
tiKçe artmıştır. Bu gibi menfaat· 
Perest kimselerin gemi azı ya al· 
rııış vu:iyetlerle, ne koparırsak 

ve ne vurabilirsek kardır ıaye.siy· 
le yaptıkları vurgunculuk ekono· 
rııik işlerimiv. için bir bozguncu· 
luk hareketindl!n başka bı r ,ey 
değildir. 

Devletin buna karşı bin bir fe· 
dakirhklar ve masraflarla aldığı 
tedbirltr ve kurdutu teşkilat tam 
rııuıasiyle halkımızı her bakımdan 
•inayet etmek içindi. Fııkal vur· 
ının maltsadiyle İf becermek isti· 
Yenlerin mıkdarı o kadar arttı 
ki bunlara kuı1 kurulan te,kilit 
kıfayet etwenıeğe başladı. Her 

ntıvi eşya scbebsiz olarak fiııt 
YUkscklığıne tabı tutulunca umu· 

illi 'ekiıde memleketle bir vur· 
t:u"c h.k. hayatı başladı . Bu ıibi 
İşleri beceımek için tnrlü türlü 
~haneler icat edıldi. 

Buı.ıa karşı umumi şekilde ya· 
!:iılan jbtıkir taramaları bile mah· 
dut neticeler verdi. Çünkü vur· 
ıuncululc ı.ari bir hastalık gibi 
hiltün piyasalara yayılarak her 
l?ıal üzerinden kir et ınek 2"ayesi 
kendini göıı.teriyordu. Akla rel· 
tueı. hıleler icat edıldi. Mesela 
bir kasap ayda 2000 lira gibi 
bir parayı et narhmm üııtünd~ 
UYatlarla yaptığı gayri me1ru 
l•tıılarla temin edebiliyordu. Bu 
lllhali diter maddelere ve bil· 
bsssn satın alın masa :r.aruri olıın 
llladdelerle dıı memleketlerden 
2etirilmiş çeşitli mallara kadar 
taıbik edildi~ini düşünecek olur· 
'•k, vurgunculuk yüzünden bir 
buçuk seneden beri hraatcu olan 
'alıcıların ellerine her halde bir 
kaç milyon liralık vurgun parası 
t~çmiı bulunmaktadır. Hük.Ometin 
bu ıribilere karşı şiddetli davran· 
rı:ı tnar.ı bunları büıbütün teıci 
ttıııiştir. HükQmetin gösterdiği 

bıbıılığa k.ıırşı bu g.ibi kimsele
rin hala hırs ... ·e tamah ile vur· 
tıınlarma d~vaın etmeleri artık 

tahammül edilemez bir hal almış· 
lır, Bittabi dııha fazla merhamet 
'it alicenaplık sröıtermenin söz· 
den ve mantıktan anlamayan bu , 

t'•biler,,. karşı 'id<let gösterilme· 
'İııi icap ettirtmektedir. 

işte Milli Korunma I< an ununda 
hpıluıakta olao de~işikliklere ıe· 
btp budur. Devletin vurgoncula· 
ta "e vurgun vurmak maksadiyle 
1
1 başarmağ'a çalışanlara r-n ağır 
lltıaı11r verilmesi yeni tadilatta 
htdef tutulmaktadır. Hatta bize 
k•tırs bu ceulnrdan biri de vur· 
~Uncunun bütlin ıermayesinin e· 
j~lldcrı alınması olmalıdır. Dc~
~·l •ııekan;zman bundıın sonra hıç 
ır ınuerele bakınadan derhal ka· 

t•rırıı verınl'li VP. lıalkımır.ı bu 

ld 'ırıların ıerri.ıdeo kurtarmalıdır. 

Tarihi çeş
menin yeri? 

&ı1 

O SKÜDARDA iskele mU?. 

danı açıldı. Bu meydan s· 
küdarhlara geniş nefes al· 

dırdı, gözlerine renk ve göoül· 
lerine f"rahhk verdi. İmar de· 
nilincc maksat ve iaye de bu· 
dur. Bundan dolayı sayan 8e· 
ll'diye rei5imiz LiHfi Kndara 
teşekkür borcumuzdur. Meyda· 
ıııo ortasındaki tarihi çeşmenin 
de kaldırılarak yeniden kurul· 
ması kararla,ıırılmışhr. Bu 
çeşme için en müıait yu hiç 
şüphesiz ki, eski yeri değil, 
yeoi yapılan parkın içi olmalı· 
dır. Zira hem yol kapanmamış 

olur, hem de tramvay yolu fÜ· 
zngihı terbest kalır. Bundan 
başka çeşme ile parkın birbiri 
iı(" olan e!lteıiıt müııasebe ı i ar· 
lırılmış olacaktır. Kıymetli i· 
marcımız ı.ayın doktorumuzdan 
Üskildarlılar namına bu küçiik 
himmeti bekleyoruz. 

EKONOMİK HABERLER 

Almanya ile ticaretimiz 
An karadan bildiriliyor. 
Son defa imza ~rtilmi~ olıın 

Türk - Alman ticaret anlaımıı l 

iki memleket ticaretiııde kısa za· 
mamnda geniş inkişaflar temin 
etmt.ğe başlaın,ıtır. Mal mübade· 

ltsi iki tarafın mü~terek m~nfnat· 

lerinfl uygun olarak devam etme• 
ktedir. Htr alışverişin h~s:ıbı ıe
lecek <i•vre sonııoa bırak1lmak:11· 
ztn derhal görüldiiğünden c ki 
mukavelelnin tatbi~dnde ~ık sık 

meydana ielınekte olan blokaılar 
hertaraf edilmektedir. Diter ta· 

Fiyat Mürakabe Bürosuna ya· 
pılan ihbarlar o kadar çeşit l i olu· 
yor ki; bunların her biri ile ay· 
rı ayn meşgul olabilmek bir mi!'· 
sele teşkil etmektedir. Akıl ve 
hayale gelmcyeıı öyle td~rr üallı 

ıatı~lar, mal saklamalar, !lok 
yapmalar, hileli faturalar yapıl· 
maktadır ki bunların her biri ele 
ve her maiazada birer birer utraş· 
malt için çok geniş teşkilata ihti· 
yaç vardır. İstanbul ı bi bir ithal 
tevzi merkezinde biıılerce çeşit 
malıo müteaddid kalitelerini elden 
ve rözden geçirmek kolay bir 
iş deiildir. Kaldı ki bu gibi mal· 
ları istenilen bir şekilde piyasa· 
dan kaldırmalt veya piyasaya 
çıkartmak suretiyle elden ele do· 
la~lı rao kimseler k.endıleri ni her 
hangi bir kontıol le~kilitından 
ıizliye bilirler. Netekim bu güne 
kadar hep bu yo:da h:m:ketlerle 
malların bir çoğu şaklanoıı' ve 
hala saklanmaktadır. 

Hük\laıetio cezri olarak tedbir 
alması ve halkımızın bu ıibi 

kimselerin •oyınalarına ne paha· 
sına olursa olsun karar vermesi 

elzemdir. 
lfte Milli Korunma Kanununun 

tadildtı sırasında bu lizimenin 
yeıine ıetirilı:cçğıni ve mtrhaıne· 
tin, illi cenaplıfııı yerine şiddetli 

muamelelerin ikame odilmesini 
hepimiz beld~ınekteyi~. 

Aı.k. Fabrikalar U. Mud. SAK 

Elektrik malzeme•İ 191>2 

Ayazağa Ask. SAK 

Palatc• 1969 

Baltke ir Orta Ok11llan SAK 

Muhtt'lif erzak 1!152 

Çanak. Ask. SAK 

Muhtelif enalc 1962 

Dt'niz Lvz. SAK 

E.skışdıir De\ le t 
Revir Am. 

Çam tıı.hıaaı 196i• 
Ezine Ask. SAK 

Mekaroa 1961 
Arpa şehriye l!-l61 

Orman i~let. 

Harbiyede Yedek SııbRy Üı<u· 
lunda Ask. SAK 

Pirine ı .. buou 1955 
Yem torba,. ~e gebre 1"55 

l9t. Komııt. SAK 
Kalay p1.mut11 l 9ci!) 

Kayseri Tayya•e 
F.L:mek İmalı 1%8 

Fabrikası SAK 

llAnlar, Emırler, Tebllftler 

lstanbııl Kambiyo Müdürlüğünden : 
Amerikan ithalatın:ı ıiı döviz ınü>uJeleri ·ıo6 )~ numıray<& 

inlaç edilıniştır. V .. k ti ııf• ul lırıl nacıı, aksi tak JirJe p!rmileria 
delinin temdit edilmiyeceğini bildiririz. ...... 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
127 No. lu ilan : 

kadar 
müd· 

t'a~tacı. börekçi, ve tatlıcıların makarna ve püscü vi fııbrilcatörle
rinia nazarı dikkatine : 

Yat aüzgeı;liti i~in keçe, liiılik, hurlum 

fırıiöndii 1970 Koyun eli 1968 

Kek, prna, _andöviç ekme2'i, po2'•t;R, yııfk , çörelt, börı-lc, tatlı 
ve emsali u.ılu ınadd!leıi ımal ı-den eşnasa ve müe~!leseler ellerinde 
mevcut unlarm miktarını ve \'auflarını, nerede bulunduklarını ve ke· 
za pi.isküvi Vf! makarna fabrikaları mevcut olaa makarna, büsküvi ve 
un stoklarının ve nerede bulunduğunıııı bir b .. yanname ile f'n reç 
29. l l.9.U cuınartl":.i giinü, saat 17 ye Kadar mahalli ea büyük mül· 
ldy~ i'llirli~iae veya müralcabe bürosu şelliğine bildirmeleri Milli 
Korunma Kanununun bab~ettiti salahiyetle ve 'J.9 No. lu Koordinas· 
yon kararına ınü~leniden iliin olunur. 

E.~kişehir A .. k. SAK 

Tayyare lil~tilderi 1967 • 

rahaıı Almanylldaıı yeııidl'!n ge· 
tirilecek r.şya liste.!Iİ hazırlanmıştır. 
ilıınun en mühimlerin demir çelılc 
ınakine aksaıı.ı nakil ve cer va 1· 

tala·ı bakır ınam,llleri ka1tat sel
lülor. ve tıobi eşya gibi madde· 

ler lcşkil etmektedir. 

İskenderunda büyük bir 

antrepo kurulacak 
An ·ar:ııhn l il.liriiiyor: 

Muoakalat Vekilet i isken<le· 
run ve Mersin limanlarının bug-ün· 
kü ihtıyacı karşılayabilme!i için 

bir müddettenberi yaptığı lotkik· 
leıi bitirmek uzerediı . 

Bu husu:. ta ver İleı:ı malumata 
göre İskenderun limanına gelen 
ınalların sürat le karaya çıkarıla· 

bilmesi i1tin bir takım tedbirler 
alınmaktadı·. 

Bu sırada 8t...OO dekarlık bir 
~;ıha ÜT.erinde :!00 000 t:ın sa~fi· 

ıe büyük antrepoların inşası dü· 
şünillmekledir. Bu antrepolara ait 
i rı şaat nıalzenıesınin dahilden te· 
mini milınkün olmakla berab r 
bazı demir pıırçeların da hariçten 

getirtilmesi zaruri kÖrUlmekte ve 
btınun için temaslar yapılmpkta· 

dır. Bu antreponun yapılnıasın1 

mutcakip ingiltereden ve di~er 
memleketleıden g~len malları.ı 

&üratle karaya çıkarılmaııı müm· 
kün ola~aktır. 

8a$raya getirilen idhalat 
eşyaları 

Son günlerde muhtelif memle· 
ketlerden, bilhaua lngiltere ve 
Amerikadan külliyetli miktarda 
ithalat eşyası Basraya gelmiş bu· 
lunmaktadır. Gelen bu eşyalar 
arasında memleketin jJıtiyaç fÖS· 

terdiği bir çok maddeler fazla· 
siyle mevcuttur. 

Ôğrl"ndiğimi~e göre, külliyetli 
ınii.ttarda kaııçulı::, kösele, deri, 
otomobil ve k wyon lastikleri, 
makine yedek akaaruı, manifatura, 
yünlü ve pamuklu kuına§lar ve· 
saiı e var dır. Amerikaya umarla· 

rııp ta yakında şehrimize scetiri· 
lecek olan t!inel kııyışı d.:ı b1111· 

lar araı.ındaJır. 
Ticaıet Vekaleti hilen Hasrada 

bulunan b'll nıalları biran evvel 

M. M. Vekaleti: 
Araba yayı 1957 
Mahahere mal'taıııe ııan 'ıtı J ~!ı\I 

ın,.m 'ekete ithal edebılmek içiıı 

teşebbüse girişmi .• bulunma tadır. 
Öğrıon:lİQ'İmizc göre, yapılan 

teş•bbiisler netice verıuış ve bu
radan getirilecek mllllar için va-
ıon temın edılıniştir. , 

Yalmz buraya ithalat mallan· 

mızı ıetirec@k vagonların Basra· 
ıı • ekrar bo: dönmemesi liium 

gt-ldığıı den Ticaret Vekaleti şeb· 
rıruir;deki tı.iccarta•a bir tam m 
gönderer~k ıhraç cdılecek malla· 

rın hazırl:ınmımnı bilciıımiştır. 

Bir hafta içeri.inde ielecek va· 
i'On hamulesi nisbetınde Basra 
yo!ıle ıhracat yapılacaktır. 

Y upıııcak. ihracatın bıiyük bir 
1 

ni bette olacağı söylenmektedır. 
Şehrımızdekı lngiliz korpora -

yonıı bu yoidan ıhraç edılccek 

malların hazırlığ'ile meşıul olmı
ya başlamıştır. 

Ticıret Vekileıiniıı tııınimi bir 
kaç günden beri bir durgunluk 
srostcreıı pıyasaya göze yaıpacak 
bir 4ekilde canlılık: vı-rmiştir. 

İngiltereden yeni Lokomotifler 
geliyor 

Ankadan bildiriliyor : 
Bundan bir müddet evvel İagil· 

ter den getirtilmiş olıın 230 va· 
gonla 5 lokomotifın Sıvaıs atölye· 
sinde moıataj tarı yapılmaktadır. 
Bu vagon ve lokomotifler parça 
halinde geldıği için, her güa dört 
beş vagonun mont.:ıjı yapılarak 1 

ıervıse çıkarılmaktadır. Qiier ta· 
raftan lngilteredeo memleketimize 
verilecek olan varoo ve lokomo· 1 
tifler halen yolda bulunmaktadır. l 
Bunların da tesellümü yapıldıktan 
soora mevcut vagon buhranının 

kısmen Önüne fl'Çilmiş olacaktır. 

Pamuk fiyatları artmıyacak 
lı.mirden bildiriliyor: 

Bazı kımseler pamuk fiyatl11rı
nın ıırtac11~1 zırnnı iJc mevcut 
stoklonııı sakiadıkları Öğrenilmiı· 
tir. Alınan haberlere göre rnüs· 
tahsili tatmin edecek kadar pa· 
muk stokları mevcut olduğnndan 
ileridtı fiyatların artaca~ı şayiuı 

aınlsız:dır. Pıımukların piyaııaya 
arzedilmeai bir memlt"ket meselt"· 

sidir. 
Aksi lıalde fıılırikalarımmn ilı· 

tiyacı olon pamukları bulmakta 
zorluk çekeceklerdir. Bundan da 
memleket zarar görecektir. 

Tevakkuf devresinde 
bulunan bir san'atımız 

Soo seneler znrfınd.1 ihraç e· 
dilen mallarımıza dıkkat edilecek 
olursa, en ön ~afta balılarımır.ın 

geldiği görülür. Harbin ağır şart· 

lan A vrııpa devltıtlerinin bizd.-n 
çok dahn ırnuhım .• erleri ıılcnala· 
rını ıcııp ettirdığı halde halıları

mızın dünya devletlerı tarafından 
çekilmesi bu maddeye altın kadar 

kıymetli bir nazarla bakıldığına 
işaıettır. 

Leipzig ve Vıynoa srrıılerinde 

teşhir edılen lspartıı h lı, secca
<l~, yaıtı11. ve yol halıları çok re· 
vaııç buimuşıur. Bu ~ergıterüe 

tcşhır edılen büyük mikyutaki 
mallarımız az oır z~manda ziynet 
cşy.ısı gıbi kapışılarak atılmıştır. 

E.ski senelerde bizim bu mühim 
malımız. ve dedelerimizden kalmış 
olan saıı'alımı:r. başka llitınier al· 
tınc.la sııtıırııı!illr. \..umnıırıyol Hu
k umelııni:ı:ın yaptığ'ı aıı 'at kol· 

kıııın ... naa bu muhını i2te yaban· 
et ellerden alınmış ve Türk tiic· 
carlarına verilmiştir. 

Halıya bır kııç seneye gelin• 
ceye kadar biz de çok önemli yer 
vermiştik. Hattü %eniınlcrimir:ın 

evleriııdeki kolr.kıiyonlarda bııf 

köşeyi hah tutardı. Fakat bugun· 
kü kübik evlerimı:ıdeki iç tez· 

yioat ancak halıyı yere sermekle 

bırakmıştır. Çünki başka yer yok· 
tur. 

Bu ince zor işi lcımin yaptığı· 

nı hemen hepimiz bilirir.. TÜRK , 

ANASI .. Fakat bugüoku ~,.rait 
Türle anaı.ı ve kı .. nı yazın tarla· 
lara kışm da f ııbrikalara ç~kmek· 
lcdir. Tarla memleketio ihtiyacı 
olduğu kadar kendinin de karıdır. 
Fabrika1ar ise: yaptığı halı İ'İn· 
den çolc deha p.ııra temin etmek
tedir. Ayni vaziyet devanı eder· 
se bu güo için df'2'il 1 kat yarın 

ihtıyacı dahi kar!iılayamayız.. Şim· 
diden ya büyük hah fabrikaları 

vücude 2'etirmeli veya iıçiye da· 
ha f ın:.la mıktarda para temın et· 
m:li. Böyle bu milli -ıan'ahmızı 

kurtarmıw oluruz. Heuı bn i'in 
önü alınır hem de memleketimize 
daha çok g<'lir temin edilir. 

Şehrimizde hclıcılığ'ı modern· 
leştiren ve rutubetli depolardan 

vıtrine çıkaran dördüacü vakıf 
hanı altında bir Hah.-ı'1k Tilrk 
Lıwıled Şırk.etı kurulmıı.,tur. liü· 
türı hnlıcıl:ırımn:a b11 şirketi ör· 

nek alarak hahcılıil bodoıten 

ınah olmaktan ve ıelişi ılizel yer· 
lerden iyi kötü demeyip teplayıp 
satmaktan kurtarmalarını ve bu 
ıuretlo eıı güzel bir malımııu on 
ziyod" g3r;~ çarpan şartlar altın· 

<la teşbir etme2e başlamalıyız I~· 
t" bu güzel arzuyu bh ikinci mü· 

teşebbiı ınüe:ı.)ese tatbik mevldne 

koymuştur, bu da lspartaııın cihan· 

şümul halılarını ıe.,hir edeo lspar· 

ta halıları ıuatu:asıdır. 

Bekir Kalan 

u AKA SALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzome-Harita 

Ballke•lr Vlllyetlnden : 
Gönen selelttör binası inşaalrna istekli 9ıkmadıiından eksiltme 10 

g{ln uzatılmıştır. Keşif bedeli 747 lira 8 k.uruş muvakkat ttminatı da 57 
Jir4 dır. lhalıosi 'l..12.941 salı glinil 15 de nafıJ mildürlüfQade yapıla· 
C•t2°ından taliplerin wuvakkat teminat ve ehliyet vesikalarile mwraca• 
l\lları ilin olunur. 

• 

lstanbul Beledlre•lnden 
Üsküdar Znynepkamil Ooğumevi çamarşırhanesinin tamiri açık ek: 

iltmcye konulmuştur. Keşif bı:dı-li 1990 liı a ve ilk teminatı 149 li
ra 25 kuruıtur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlilfil ka· 
lemine görülebilir. İhale l~.12.941 cuma ıiinü s:ıRt 14 de Daimi En· 
ciimuıd~ y11pıl11caklır. Taliplerin ilk teminat makbuz \•eya mektupları 
ihale larihinden 3 gün evvel Belediye Fen işleri MildftrlOğOne. rntıra· 

caatla alacakları fenni . ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret O~an vesi· 

kalarile ihale aUnü muıyyeıı 111tte Daimi Encümende bulunma' rı. 
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u gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
P. T, T Un111M MUdUrlUIUnden : 

Yeni P. T. T. Uaıumi Müdürlük binuı vest iyer mahallerinde 1
1
' 

tırılacak lambri ve teferriialı açık eksiltmeye konulmuştur. . 6Z 
Ke,if bedeli 3222 lira 36 kuruş muvakkat teminat 241 lır• 

kuru1tur. ~ s" 

Şekli Muham. berl, Teminat Müracaat yerı Giinii Su h 
Eksiltme 11 llkkanun 1941 tarihine milsadif perş .. mbe güoU ııJ 

15 te posta caddesinde yenı umumi müdürlük binası üçüncü katı~ 
Levazım Müdiirlüiü odasında yapılacaktır. Şaıtnnme ve keşifo• 

A) MUnakasalar 

ln,eet, Jamlrat, Nafıa ltlerl, Malzeme, rtarlt• 

Yeni P.T.T. U. Müd. binıısı vestiyer mah. yapt. aç. eks. 
lambri ve telrrruatı 

Koriıyakada kanali:ıasyon yap. > 

Nışantaşıoda ltiin Vali konağı terasında yııpt. asfalt aç. ~ks. 

döşeme demir camekan ve su tesisatı. 

Etimesutta yol imı. (Şart. 189 \er.) kapalı z. 

3222 36 

813 50 
4424 74 

'377 .!l 80 

Elektrik Havagazı· alorlfer (Tesisat. vo Malzemesi) 
Belvü p lııs otelinin kalorifer tesiutı aç. eh. 1381 60 
Maslakta ask. prt"yantöryumdaki elektrik tesisatı paz. 74 80 

tamiri 
Kuleli Liıesinie kalorifer leıisatı tamiri. paz. 

Mensucat, Elbi&e, Kundura Çamaşsr, w •· 
Tela: 7500 m. p:ız. 
Bornu:ı: 127 ad. 
Taban köselesi: 10 l. 

Siyah vaketa: 5 t. 
Ham deri: 3 t. 

J 

kapah z. 

Mobilya, bUro ve ev eşyası, M&rfambaHahv.s. 
Erat kilimi: 4000 ad. 

Dert sıran: 67 ad. 
Tahta mobilyası (temd.) 

• 

kapalı z. 
paz. 

ti. e\beo lş•erı Kırtasiye - Yezıhane Lovazımı 
Yazı makinesi: 15 ad.-büyük şaryola: 3 ad.-hesap pıız. 

makinesi: 3 ad. 

I< ere ete, Tahta ve sair• 
Kadron ve tahta: 84 m3 

NakUyat, Bo,altma, YUkletm 

Posta nakli aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•Olart 
Odun: :tOOO t. 

"· .. 
Rekompoze kömürü 127 t. kok 1943 t. 

~ ~ 90 t. • 50 t. 
• • 110 t, • 75 t. 
> • ~ıo t. kok 12.> t. 

Marinlave: 50 l.- ıomikok: 4'l t. 
Odun: 2225 t. (temd.) 

MlJteterrlk 

Deve çulu: 100 ad. 
Keçe ıelverci: 406 ad. 
Deve kolanı: 609 ad: 
Zincirli yulıır başlı2ı 

Çıft atlı nakliye arabası y11pt. dingil ve tekerlek 
taban demiri vek. verilecek 

Peynir tenekesi: 2500 ad. (tashih) 
Demir para kasosı 12 ad. 
Pamuk çorap ipliği: 3 t. 
Dalaın tulumba 5 ad. 
Spor malzemeai: 13 kalem 
Dökme farın kapagı: 10 ad. 
Kazma ve kürek 

• J. 

Termosifon kazanı tamiri: 3 ad. 
Çift dilli toka: 70000 ad. (a:ıilteahhit nam ve hesa· 

bına) 

Sarı dökme kesme kanca: 255000 ad.·köptülü sOr
iÜ: 255l0(J ad.-köprü~üz )Örgü: ~55üUO ad, 

Dıı lastık: 25 ad.-iç: ~5 ad. ( lj~X6 t bııdıııda) 
Beyaz kordon, anahtar halkası ve zincir, dıkiş ku

tusu, fotio kalıbı v. a. 

Cıvata moa somun ve pul: 6 kalen:·çelik şerit, mak• 
kap tğe, mengene v. a.: 17 kalem 

lele fon dırefi 

rz. k, Zahire, t, S b~ , 

B atbunya fesulyui: 100 t. 

Sadeyağı: 30 t. 
Saman: 600 t. 
Kuru ıotnn: 10 t. 
:Salçıı: 3 t. 
Zeytiu yağı: 3 t. 
Sığır etı: 69 t .. 

Pusa: 30 t .. 

Lahaoa: 30 t. 
Ispanak: 30 t .. 
Patates: 30 t •. 
SoRan: 10 t~ 
Prasa: 80 r. 
Sııdcy .. ~: n t" .. 

Kuru ot: 4J20 r.-pırinc: tıO t.- • fasuiya: 144 t. 
Ekmek: 8 t. 
Karaı.oan eti: 2 t.-Sı~ır et ı: 7)0 k. 
Sadeyat: !>00 k. 
Kuru ot: 100 t. 

Sadeyağ: 3 t. 
Koyun eti: 3 t. 
Bu2day kırdırılması: 2000 t, 
Saınaıı: 100 t. 

kapalı z. 
paz . 

• 

• 
aç. ek~. 

paz. 

paz, 

" 
J 

aç. eks. 
paıı:. . 

kapah z. 
paz. 

) 

kapalı z. 

• 
paz. 

• 

aç. ekı. 

paz. 

> 

, 
> 

• 
) 

) 

kapah z. 
•pnz. 
aç . eks. 

> 

paz. 
> 

• 
" 

2851 70 

5:l500 -
22~00 -
24000 -

19200 -
beh. 14 -

2855 -

2596 50 

1500 -
30~ 50 
609 -
550 -

beh. 150 -

62~ -
beh. 250 -

1 sı 50 
25000 -

62942 50 

16000 -
39 60 

4550 -

15300 -

5190 -

17385 44 

5000 -

k. o 04 50 

. 
1800 -
'.l700 -

'.l0700 -
3000 -
3000 -
4)00 -
4500 -
1500 -
5200 -

12600 -

k. o 13 75 

6500 -

20000 -

241 68 P.T.T. U. Mnd. Aok. 

61 05 lımir Belediyesi 
331 85 lst. Belediyesi 

2829 10 M. M. V. SAK. 

Aıık. Vakıflar U. Müd. 
11 25 Tophane Lvz. SAK. 

387 25 lst. Komutanlığı SAK Fındıklı 

Tophane Lvz. SAK 
Deniz Lvz. SAK Kasımpıtşa 

3875 .- Ank. Lvz. SAK 
1688 -
1800 - > 

11-12-41 

10-12·41 
15·12-41 

15-12-41 

15 -

16 -
14 -

10 -

aynı katta bulunan Leva:ıırn binalar şubMindo lı'!r gün göıUlebilİf· 

Elektrik, Havagaz1, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Beniz levazım Satmalma Komlsyo'lundan ,0-
Tahmin edilen b~deli 10.000 lira olan hir ad t dizel dinaıoo ~· 

ruhunun 1 - l. kanun · 911 l'aza.rte~i ıünü ııaıı t 15 te paurhkl• t 
ıiltmesi ynpılııcaktır. 

Kat'i teminatı 1500 lira olup şartnamesi her 
lınabili r. 

I~teklileıin belli giln ve saatte Ka91mpaiad ıı 

huır blllunmaları. 

' gii n kon.iıyondafl 

Jı 
bıı 1 u ıııın koaai•1 

11-12-41 15 - i 
3-12-41 14 1 5 l 

Çay Belediyesinden 5 
Bin:ı mevcut 16 - 18 veya 20 beygirlik 950 devir 380 voli . 

peryotlu yeni veya yeni derecede fabrika b<>bioajlı az müstaıııol \. 
motorle çift taşlı Belediyece eleldri:C kara de2'irmeni tesis olunıe• 

H-

8-12-41 11 - ı 

4-12-U 
29-11-41 
16-12-41 
16-12·41 
16-12-41 

tır. ~ 

l l 30 Bu işin keşif bedeli 3660 lira olup açık eksiltme Sı.tretile 9.12· 
i~ _ t tnrihinde BE"lediye daire5inıie ihale olunacaktır. 

1 Muvakkat teminat 274 lira 50 kuruştur. 15 _1 
Bu hususta tafsilat istiyesler Belediyedeo Öğ'renebilirler. · ti~ı 
Talihlerin 2490 numaralı kanuna UYfUn ş~kilcfe ve!likıılarile b•' 

1440 - Orman Koruma Genr K. SAK Ank. 17-12-41 15 -, 
14 30 J 

nıüracaatlan. 

58 - Top. Lv:ı. SAK 4-12·41 
lst. Üniversitesi SAK 1 12-41 

- - Aık. Fabrikalar U. Müd. SAK Ank. 2-12-4l 

1- 1 :> -

l 
15 30 ' 

M. M. V. Deniz MUatet;arhğından : 

Muhtelif cin~te hususi tip ~ıektrik ampulü alınacaktır. 

müddeti uzun olacaktır. ,. 

Bakırköy Ask. SAK 29-11-4l 14 -

Jsteldilerin izahat almak ve re.sim veya nümuaelerini göı nıek ~o· 
re mü teşar l ığımıza veya Kısımpaşada Denir: Levazım satınalına 
misyonunu 15. 12.941 tarihine kadar müracaatları. 

195 -

225 -
46 -
92 -
83 -

lst. P.T.T. Mttd. 

Hadımköy Avcılar Köy Ask. SAK 
Çorlu Ask. P. 1040 

lı66 

1055, 1167 ve 1053 
1067 ve 1877.:S 

laı. P. T. T. Müd. 

Topkapı Mal tepesi Ask. SAK 

Çanak. Ask. SAK 

1 

> 

M. M. Vek. SAK 

46 87 lst. Belediyesi 
450 - M. M. Vekaleti SAK 
591 75 

1875 - Adana Belediyesi 
Ank. Lvz. SAK 

4397 13 D. D. Yolları Anlc. ve Haydarpıışa 
Sevk Şe(liği 

1200 - 1 

6 - Tophane Lvz. SAK 
341 - > 

1147 50 

778 50 Deniz Lvz. SAK Kamııpaıa 

130.l 91 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

15-12-41 

23-12-41 
28·11-41 
28-11-41 
28-11-41 
28-11-41 
15-12-41 

5·12-41 

8· 12-41 
8-12-41 
8·12-41 
8-12-41 
5·12-41 

12·12·41 
28-1 ı-41 
28-11-41 
13- 1-42 
28-11·41 
28-11·41 

12-1-42 

12-1-4'..l 
J-12·4! 
5-12-41 

5-12-41 

1-12·41 
2!>-11-41 

2-12-41 

15-12·41 

15 30 

14 -
15 -
15 -
15 -
J5 -
15 -
10 -

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

Savaştepe Köy En•titUsU MUdUrlUAUnden 
Kaice göre beher Mnkakka teminat 

çıftiuin fiatı akçası 

Nevi Adet Lira Lira 
l .. k.ıırpin 250 285 8 171 

Savaştepe köy ensti tüsıi talebesi ıçın yaptırılacak olan yuk•~:. 
250-285 çift İ!'karpiu ııçık eksiltmrye konulmuştur. Buna dair ~ •. 

15 _ name ve nümuneleri herıün öfleden sonra Maarif müdürlü~ii 1119 

15 sebe menuırluğuoa müracaat ederek görmek mümkilndür. f 
15 _ lhale 8.12.91 pazartesi 2'ÜoÜ saat lb da Maarif müdürlütünd0 ır 
15 _ pılaı.:ııktır. Taliplerin muvakkat teminat makbuzlarile birlikte l<0-
15 · yona müracaatları ılan elunur. 

l4 Atron Askeri Amirliği Satmalma Komlsyonund'": 
11 ~~· 
10 30 12.000 çıft kundura kapal ı zarfla eksitıneyo konmııştıır· o' 
16 _ siltme 12.12.941 cuma güoü sııat l:>,30 da Afyon ~a. Al. J<0 • iP'' 
14 30! yapılocu ktır. Muhıımmen bedeli 102.000 liradır. Muvakkat t~ııı ıı' 
15 30

1 
6350 liradır. Şartnamesi ve evsafı ıörmelt ıstiyenler her ailıı J(O·ııif' 

15 301 Ankara lstanbul l~mir Lv. amirlikleri Sa. Al. Ko. larında ve ~·it~ 
Sa. Al. Ko. da her uman ırörülür. lsteklılerin teklif mokteplarııı1 j~•· 

15 30 1i ıün ve saatten bir saat evel Ko. rıa vermeleri. Kapalı sarf~• e"r 
14 JO 1 lesi yııpııdıktaa sonra muvakkat teminat kati teminata iblil edıl 

ıs -ı tir. 

14 30 e-· az u 
, ... , fWA .... SI .. 

il -1 
11 30 

14 

10 

~obil~. Büro ve ev eşy_Mı, Muşamba, Halı v. s. 

Valdeba(jı Prevantoryum - Sanatoryum Satın11U"' 
Komisyonundan : .,r' 

Müessesem ız için 51'.ıı!7 iira tahmin bedelli mobılya kıp•1' 
usulılo satın luıacakhr. 

Harbiyede Yedek Subay Oıculn Ask. 3-12·41 
SAK 

10 -

lık teminat akçesi .>84 lira 52 kuruştur. y6~' 
Eksıltme 12.Xl. 1941 Cuma i\inü saat 15 te Cağalotlun~• 0ıı'' 

sek Mektepler Muhaııebecilıği bınasında toplanacak olan Koıoı•f 
yapıhcaktır. ·ı~ ıe' 

İsteklilerin belli iünde eksiltme saatinden bir sıaat evvel 
1 işit'' 2-12-41 

3· 12-41 
10 - . 

11 
J 

270 - Çanak. Ask. SAK 
40.) - > 

1-12-41 
:>· l 2-41 
4-12-41 

15 -, 
15 - . 
- _f 

ıss2 ~o 

225 -
225 -
337 50 
337 50 
112 50 
390 -

9450 -

Kırıkkale Ask . .Fııb . Grup Müd. SAK 1·12-41 15 

• 
> 

3·12-41 15 -
3-12·41 15 -
3-12-41 15 -

J 3-12·41 15 -
• I 3-12-41 15 -

Arık. Lvz. SAK 12-12-11 16 -
HBdımköy Avcılar Köy. Ask. SAK. 26·12-41 14 -
Urfa Aıık. SAK 10-12·41 e kadar 

Bt 50 lsı. Sıhhi Müeueseler SAK 10-12-41 l:> 
110 68 • 10-1'.l-•H 1) -

63 75 • IO·l'..l-41 15 -
975 - ht. Komut. SAK Fındıklı 3-12·41 10 30 

> 

3000 - Erzincan Ask. SAK 
Hadımköy Yamviran Ask. SAK 

1-12·41 
29- 1 l· l l 

3-12-41 
1-12-il 

10 30 
ı o 30 
11 -
14 -

j 

minat akçesi makbuzu, Ticaret Odası 1941 yılı veaikası, b~ert~1 

yapabiiecek ehlıyette olduğuna dair Maliye Vekile•i ruhsat te 11set' 
ve on bin liralık bir taahhudü iyi bir surette yaph2ına dair bO 
visile bırlıkte tı:klıf mektuplarını Komisyona vermeleri lazııııciır;11 lı' 1 

Şartnameyi görmek ve fazla mahlmat almak için istekliitr• 

~ün Müessese Müdürlü~üne müracaallerı ılaıı olunur. 

lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi Saltn Alrt'' 
Koma.yonundan 4ıı 

Mcı kezimiz tahaffuzb&ııeleri ihtıyac ı için açık eksiltme il~ ;o :it"' 
soınyalı demir karyola ahıııcaktır. Tahmın bedeli behorinin ::S 

dun umumunun tutarı 1 oSO liradır. 01ı•ff 
Eksılıme 16. 2.941 salı güniı saat 14,.)0 da Galata Kırııtı10,~ıır· 

paşa aokağında mezk\ır meıkez salınalma komisyonunda yapıl• 
Hu işe ait şartname merkezimiz levazımında para1,z alı0''' 
·ı c•minıılı muvakkat• miktarı 123 lira 75 kuruıtur. 'kal•''ıı' 
Bu t kııiltmeye gi ıecdklerin 94 l senesi ticaret •duı ve•• · 

iÖstermeleri şort tır. 

Karyula mlmuQesİ merkezimi:.tde ~örülebilir. 
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Kuru ot: 20 t. 
Koyun eli kavurması: 22 t. 

• • 200 t. 

Kuru bakla: 50 ~. 
~ohut: 50 t. 
~iı~ır eti: 40 t. 
Sadeyağ': S t. 
Kuru üzüm: 9 t. 
Sadeyağ! 2.8 t. ·domates salçuı: 1.5 t. 
'( oturtı 20 t. 

Sadeyat: 25 t. 
Sıllr eti: 75 t. 
Burçak, dan, bakla kaplıca 2500 zer liralık 
Kuru ot. 3714 t. 
Sı2'ır eti: 300 t. 

• ~ 40 t. 
s•bun: 44 t . 
Sı~ır eli kıwurıuıuı: 22 t. 

Karamıı.n koyun eli: 15 t. 
,. . , 

ICoyuu eti: 6 t. 

l\ırmm biber: 5 l. 

l ~ t. 

Sı2ır eti: 50 ştr bin lir.slık: 5 parti 
Sıtır eti 50 fer.bin ve 25 şer bin liıııllk: 6 parti 
!\uru fn1ulyt: 150 t. 

(B Müzayedeler 
f;'trıude anbalai kaıtıtlan 
l'ako:r; · ve hurda sandık tahtalun 

t" ankazı 
~'2aza ankazı 
t" ankaıı . 
; dükkan ankazı 
f..\1 ankazı 

pıaz. 

kapalı 7.. 

> 

> 

pa:z. 

> 

> 

> 

kapalı z. 

k•palı .. 

.. 
par.. 

aç. art. 

• 

paz. 

> 

24.lOO 

6000 
80l0 

8750 
6750 

45000 -
36060 

2414'1 

120000 

17280 
17600 -
9850 -
Q850 -

k. o 40 

k. o 50 
k. o 25 

798 -
670 -
460 -
105 -
160 -

1815 

7250 
450 -
600 -

1380 -

'ı06 25 

6750 

lılONAKASA GAZETF.Sı 

eşilköy Ask. SAK 
Enincan Ask. SAK 
Aok. Lvz. SAK 
Çanak. Ask. SAK 

fakişehir Ask. SAK 
Ezine Ask. SAK 
Hıılıcıoğhı Ask. SAK 

Çanak. Ask. SAK 

5400 - Hadıruköy Ask. SAK 

• 1810 57 Hadımköy Yas ıi,,iran Ask. SAK 
7250 - Ank. Lvz. SAK 
13.~0 - Esk.işehirAsk. SA.K 
2046 - lzınir Lvx. SAK 
1310 - Err.incarı Ask, SAK 
738 75 lqt. Komutnnlı~ı SAK Fındıklı 
738 75 • 

Topkapı Maltepesi Aı.k. SAK 

Harbiyt de Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

750ô -

7500 -
> 

> 

105 - Maliye Vekaleti 

120 -
59 85 
50 25 
34 60 

" lst. Belediyesi 
> 

• 
> 

> 

> 

4-12 41 14 
15·12:41 l s 
1~-12-4~ 15 
12-1~--il 15 

12-12-41 ı:ı-

22-12-41 15 
5-12-41 15 

' 3-12-41 14 
3·12-41 14 30 
2-12-41 14 -
2-12-41 14 -
3-12-41 11 -
)-12·41 11 -

18-12-H 13 
18·12·41 11 -

22-ll·41 lS -
24-12-41 lo 
ı 5-l l-41 11 
1s-12-41 l ı m 
15-12-41 1J -

8·12·41 10 

2-14!-41 15 -

1·12-41 
3-12 41 
4· l 2·41 

10 30 

14 -
10 

14 _l 
14 -ı 
14 -1 
14 -f 
14 -

A.y~ı-r; 1 bs1 

fııı' aisulfat; 50 t. 
Çuval 

aç. art. 
fi 

50 -
200 -
502 50 

7 88 

12 -
3 75 

15 -
"J7 69 İst. Ask. Fabrikalar SAK .:ialıpnzu 

T. Şişe ve Cam Fabrik. Ask. SAK 

12-12-41 
12-1 i-41 

4-12-41 
4-12-41 
2·12-41 
:L-12-41 
2-12-41 
2-12·41 
2-12-41 

12·12-41 
5·12-41 

14 -
14 -
14 - 1 

14 -
11 

~·· 

ıl' 

.. 

S' 

rl 

• 
Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhaııe Lvz. 

Aakert Fabrikalar Umum MüdUrlillU Merkez 
Satınalma Komisyonundan : 

1 S adet normal ebııt ta yazı makinesi 
3 , büyüle: şnryolu yazı ınakineııi (şaryosu 68 santimden 

-Şllfı olmıyacak) 
3 adet he~ap makin~!Ji alınacak. 

Yukarıda yazılı yazı makineleri Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
1iliü Merkez Satınalma Kcmiıyonuncıı 2.12.19.U Salı gür.ii aıaat 
1$,30 da pazarlıkla aahn alınaoakıır. 

Taliplerin meıker gün ve ıaatte Koıni~yoııa müracaatları. 

• 
~?h rukat, Benzin, ~ t<iıu t ı JI Hı 

"1imaralnan Aakeri Satanalma Komisyonundan : 

2360 ton odnn pazarlıkla sahn alınacjktır. Tahmin bedeli 49.563 
lj.a ilk t'!mİnatı 3717 liradır. İhal~si 15.1'2.941 ıünü saat H t"" Mi
llıatsinıınd:ı Mkeri sahnalma komisyonuoda yapalacaktır. Taliplerin 

~Ilı vakitte komisyooa gelmeleri. 

Müteferrik 

~•keri Fabrikalar lzmir Sllih F.brikası Sahn Alma 
Komisyonu RelaliOlnden 

lbtiyaca binaen a~ağ'ıda cins ve miktar yazılı 29600 lira muham
llıtn bedeli iki kalem malz.em~ ayrı ayrı veya taıuameo pazarlıkla sa-
1111 alınacaktır. 

Satın alıııacak malzemelere ait ,artname mesai günleri ıçinde ıa· 
't sekizde 16 ya kadar TophAııe<le Askeri Fabrıkalar salın alma ko·. 

li'ıisyonunda görülebilir. 
Münakasa 3.12.941 Çarşamba günü saat 14 de İzmirde Halkapınar· 

tlıı Sıl.ih Fabrikasında môtefekkil komisyonda yapılacaktır. 
istekli olanlar 0 v 7,5 nisbetinde 2220 liralık muvakkat teminatla· 

tın, emvale yatırarak alacakları makbuzlarile birlikte 2490 sayılı ka-

111lnno 2 ve 3 üncü maddeleri mucibince icap eden vesaiki ve 1941 
ııı,li yılı Ticaret Odan vesikasını hamilen muayyen olan gün ve sa

'1te ~atın alma komisyonuna müracaatları. 
• 

latanbul KomutenhOı Satmalma Komisyonundan: 

l Pazar !ıkla ~00 kilo kalay pamuğu 29.11.941 cumartesi günü saat 

1
1 de pazarlıkla utın alınacaktır. lstekljlerin belli gün ve satıe tek· 
ıf edecekleri Hata göre kati teminatlarile birlikte Fıııdıldıda :ıatınal
lıı, komisyonuna ıelmeleri. 

b 
'"lot Demiryolları işletme Umum MUdarlU§Unden : 

Mulıaınmen bedeli 5475 lira olan 850 metreden ibaret iki kalPm 
~tıhtelif eb'atta demir gaz borusu 19. l2.941 cuma güat.i saat 15,30 
~ liaydarpaşada Gar Binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 

•f usulile satın alınacaktır. 
~ Bu işe girmek isteyenlerin 410 lira 63 kuruşluk muvakkat tPmİ· 
,'1• kanunun tayin ettiği veııikıılarla teklıflerini muhtevi zarflarını 
l'ııj gün saat .ı.4,30 a kadar Komisyon t<eisliiine vermeleri lazımdır. 

\.ı q Bu işe ait 4artoameler komiııyondan para5ız olarak dagıtılrnakta· 
V" it. 

Adana Beledlye Mi~aaetlnden 
Ariana .wehri içaıe ıu teaiaah için lizım olau 5 adet dalma Tu-

lumba !tapalı zarf usulile ve 4:> gün müddetle münakasaya \:ıbrıl
mıştır. 

Muhammen bedeli 25000 liradır. 
Muvakkat teminatı 1875 liradır. 
İstekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı Ankarııda Da

hıliye Vekaleti Belediyeler imar heytti fen şeflığ'indt-rı vt"ya Adana 
Belediyesi fen işleri mı.idürlüğü .. den 125 kuruş mukııbılınde claoilirler. 

İhale 13 1.942 tarihine rastlıyan salı gıhıu saat 16 da Beledıye bı
na~rnda toplanııcak beledıye encümeni tarafından yapılııcaktır. 

Münakasaya girebilmek için teldıf mektuplarının ve !ıaİr evrakın 
ihaleden bir saat evvel be1ediye cuci.ımeni rcısliğine 249 J :rnyı lı ka
nun mucibince makbuz mukabilıode ve.rilnıesi lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla ınahimat almak i•teyenlerirı Aokarada Dahi
li ye Vekaleti 8elediyıoler imar heyeti fen şeflığıne veya Adana bele
diye fen ışleri dairesine müracaatları ılan olunur. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

MUis Askeri Satm Alma Komisyonundan: 

Beher kilosuna 34 kuru~ tahmin ediien 10. ,000 kııo kesilmiş sı· 
fır eli kapıılı Zdrfla eksiltmeye konmuştur. ltı:ıltm S.12.9-t l pazartesi 

günü saat 16 da Mila~ asken satınalnıa komısyonuoaa y:ıpılacaktır. ' 
Tıshmin tutarı 34,680 lira ilk leminatı 420l lıradır. Taliplerin kanuni 

Yt"!!ıkalarile teklıf mektuplarını ihale saatİndeıı bir ııaat evvel k.omis· 
yona vermeleri. 

Çanakale Mst. Mv. Sat·n Alma Komisyonundan 
Çanakkale haı.lah'\nesi ıhtiyacı için beher kilosu 70 kuruştan 9030 

kılo koyun eli 5.12.941 curua günü ıBllt 11.30 da kapalı zarfla iha
lesi yapılacaktır. 

lık. teminatı 472 lira 50 kuruş olup e\'S<ı( ve şaıtnamcsi her ı?Ün 
komisyonda görülür. 

lıtt"klilerin ihale ıaatin<len bir saat evvel teklif mektupluriyle ıe
rekH evraklarını vermeleri. 

Harbiye Yedek Subay Okulunda Askeri Satmalma 
Komisyonundan: 

Pazarlık 20.11.941 günü miinakasan ı lnn olunan 8 ton sade yağı· 
na talip çılc;nadığından tekı ar pazarlığ'a komuştur. Evsaf ve lıu~usi 
şartları komi~yonda görülebilir. Aııidin azanıi dcrecesı sekizdir. Dör
der tonluk ikı partı halinde dahı taliplerine ihalesi yapılabılır. Beher 
kilo!Juoun muhammen bedeli 175 kııru~tur. lhalesı l.12.941 puzarte
ai gunü ~aal 15 de yapılacaktır. faliplerin kat'i teu.inatlarile Harbi· 
yede yedek Subay okulunda satınalma koınısyoııuna müracaatlan. 

• * • Pazarlıkla lüO ton barbunya fasulyesi nlınncaktır. E'.v nf ve 
h~s~•! şıırtl.arı komisyonda görülebilir. HJO ton t.ıptıın nlınııbıleccği 
ııbı uçt~ bır kısmında aşağı olmaaıak uzere taliplere iluılt:si de yapı
lacaktır. Beher kiloauııun muh:ıınmeıı bedeıi 25 kuruştur. lhaJesi 

3.l.t.9·U çarşamba gt.inü saat 10 da yapılacaktır. Talip!erırı kat'i te• 
minatlarıle HarbıyeJe yedek subay okulunda komiııyona müracaatları. 

Deniz Lv. Amlrllği Satlnalma Komiayonuildan : 

854 adc:t yağ' süzgtçlıgi için keçe (muhteiif eb'atıa) 
20 metıe lastik hortum (73 m/m kutrunda) 

1080 adet hrdöndü 

Yukarıda ciııs ve miktarı yazılı 3 kalem malzeıncııın 29.l l.941 
cumarttısı günü saat l 1,30 d" Kasımpajada buluııan Deniz Levazım 
aalınalma Ko. da pazarlııcı yapılecağından isteklilerin belli i'Ün ve 
saate komiııyona müracaatları iliın olunur. 

28 Jktcacf Tepta 1941 

Komerburgaz A kori Satmalma Koml4'yonundan: 
Aş~ğıda yazılı mevnddın Rapalı z~rrıa elı: iltmeleri 22.12.941 ıünü 

s:ı&t 13 de K merburgazda as~eri sahnnlma komisyonunda yapıla

c lktır. 

T aliplerio kanuni vesikalarile teklif m•kluplaruıı ihale saatinden 
bir s:ıat evvel komisyonrı vermeleri. 
Cınsi Miktarı 

Kuru ot 
Saman 

Ton 
1000 
800 

(DEVAMI DôRDONCO SAYFADA) 

Galatasaray lisesi Arttırma ve EkSittme 
ReisliQinden 
8ı:her Kilo Fi. 

Cinsi 

Mnl:itya Kayısısı 
( Çekirdekli ) 
Kuru Üzüuı ( Çekirdeksiz ) 

• ( Kezaki ) 
Cf'JVİ.Z içi 
Fındık içi (Kavrulmamış) 
Badem içi 
Çıım fıstığı 

Kuş üzümü 
Kuru incir 

Tahin helvası 
Taban 
Pekmez 

Kuruş 

16S 

6) 
53 

110 
125 
215 

180 
55 
40 

7l 
80 

50 

Mikdarı 

Kilo 

2500 

1200 
500 
600 
500 
50 

250 
250 
~00 

2500 
750 
750 

Tcminııtı 

Lira 

4875 
4125 

Komisyonu 

ltk teminatı 
Lira Kuru~ 

551 25 

208 25 

Yukarıda cinsi, mikdarı, beher kilo tnhmin fiyatı ve ilk teminatı 

yazılı kuru yemişler kapalı zarf usulile ve diğer yiyecekler açık ek
siltmeye kon muş•ur. Eksiltme 12.Xll.41 Cuma >:Ünü saat 1' de Lise· 

ler muha «.>b~sinde yapılacaktır. isteklilerin kanuni vesikalarile bir· 
l ikte gelmeleri. Kapnlı zarfların özü geçen saatten bir saat evveline 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri. Şartname lisededir. 

(10263) 2-4 

İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonun dan 
Jıırıdıırma ihtiyncı ıçin dört kalem soba mnlzenıesi 6 Birincikanun 

94 l ı..uınartesi günü sant 11 de Taksim Ayaııpoşadn J. rııiifdtişliğ'i 

binaıınrla J. nhnalmn komisyonıJn.ia açık eksiltme ile s1tın ahna
caktu. Bunlenrı tahmin bedeli 2'245 lira olup ilk teminat mikdarı 
J 65 liradır. Ş rtname~i iie nümunder h - r gün komisyonumuzda gö
rülebilir. 

l"tt:klilerin ten iı at makbuzu veya bnnkn m~ktupları ile 
m«.>zkür gün ve saati~ Komisyonumuza mtiracaatları • 

c10199# 

birlikte 

3-4 

nl isarl • iJdürlüğünden..- ı 
1- Resmi ve şartnamesi mucıbince • 7 • kalemde 46 adet lca~ıt ke~· 

me bıça~ı pıızarlıkln satın alınacakhr. 
2- Eksiltmesi 5.12.9-ll cu na gü•1ü saat 9,40 el~ Kabataşta Levazım 

şııbe.nizJe mli'cşekıdl 3lım ko.nisyonundıı y .. pılacaklır. 
3- Şartname ve resimleri her gün adı ı.reç~n şubedo fÖrülcbilir. 

tlO.ö~) 4--1 

* * • 
1- Mevcut şnrtn m~ nümttne ve müfredat li ı~leri mucibince idare 

ihtiy11cı içi'l · bJ kııl .. m molzeme ulınacaktır. Bunların 18 kalemi 
içio son Tfır1'-Alrnnn arıla'lmıısındaıı idarece kontenjan tefrik ettiril
miş olup dığ'erleri !P:rbesı kısımdan tedarik olooacakı ır. 

2- Şartn me, nümnne ve listeler her gün Kabataşta Levazım Şube· 
mizden ahnııbilir. 

3- Fob sif fiatlaı ını ayrı ayn gö)termelc ilzere her cin! malzeme için 

vaki olacak kat'i tekliflerin 15. ll.9.U gününe kndıır lnhisarJar Umam 
Müdürlüğüne yapılmış olması lazımdır. 

4 -Bu mııl-ıemc için Almany dan gayri ıu~mlt"k,tlerden dahi teklif 
yııpılııbileceği iliin olunur. (10261) 4-4 

••• 
Malın cinsi Milcdım Günü Eksiltme saati 

------
Tuz çu\·alı 
Diız beyaz kanaviçe 
Çizgili kanaviçe 

Çui 

1.000.000 ad 
300.000 m. 
180.000 m. 
150.000 ad. 

9.12.941 9.40 
9.45 
9.50 
10 

1 - Yukarda cins ve mikdıırı yazılı nınlzeme şıırtnameleri muci
bince pazarlıkla sahn alınacaktır. 

2 - Tuz çuvalı için bır milyon adetten dah;\ aşağı mikdar için 
de t:ıklıf kabul edilir. 

3 - P.ızarlığı hizalıırındıı ya:ıtıh tarih ve ,nallcrde Kııbıtaşta 
zım Şubesinde milte-iekkıl alım Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnnmeler adı geçen şubeden parasız olarak alı .labilir. 
(10260) 3-4 

lmtiya: Sahibi ve Yazı İşleri Direktörü: lSMAlL GiRiT 
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ABONNEMENT 

Q U OT t D 11! N O I! S A o ·J U D 1CAT1 ONS 
ADMINISTRATION 

Ville et Provlnce 
3 mois Ptr1. 4~0 Galata, E,lci Gıımrııl.: C11d 
6 , • 850 

12 • • ı;oo 
No ..,., 

E.tranıer : 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptra 6 Telephone ı 49442 

Poar la Publicito a'adreuer 

l l' Admioiıtratioo 
Journal Professionnel des Fournisseurs at des Entreoreneur , e l'Etat Bolle Postal~ No. 1261 

... ---------- -lj6 

Tableau Synoptlque dea Adjudlcationa Ouvartes Aujourd'hui (0Ç0NC0 SAYFAOAN DEVAMı 

ObJel de l'ad)Lıdlcatlon 
Mod11 

d'adjudicat. 
Pri:ı Caotilln. Lieuıı d'adjudication et ıJıı 

estimatif provisoire Cahier de~ Charıe~ 
Jour~ Heuras 

lzmlr Lev. Amlrllll Satanalma Komlsyonund•" 
1~ 

Pırau 111000 kilo 6 kuruş 6720 muhamm"n lira lalıana •7~ 
kilo 11 koruıtan 7370 muhammen lira ispanak 97ıJOO kilo 11 ~ti 

AÖjudications au Rabais 

Conatructions-Reparation-Trav. Publics·Materiel de Construction·Cartogrnphle 
Constr. caoalisation a Kar,ıvaka 
Div. conılr. i la bati!se P. T. T. 

Publique 813 50 61 05 Municipalite İzmir 
• 3222 36 241 - Dir. Gen. P. T. T. Ank. 

Trav. asphaltaıe conıtr. vitrine eu fer et io<ıtall. 

eau İl la terra) e du Konak du Vali a Niianta~ 
C on•tr. route i Eti mesut (Cah. Ch. 189 P.) 

Puplique 4424 65 331 85 C o m. Perm. Monicip. latanbul 

Pli cach. 37721 80 2829 10 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

E16ctrfcite·Gaz-Cheuffage Central (lnatellatlon et Meterlel 
nstallalioıı chauffage ceotral hotel Belle vn,. Publique 1381 60 - - Dir. Gen. Vakouf Ank. 

Repar. in~tal. electrique au prenntorium milit a Gre i gre 74 80 11 25 Com. Ach. Inteod. Milit. Tophane 
Maslak 

10-12-41 
1 J-12-41 
15-12-41 

1~·12-41 

16 -

15 - ' 
1~ -1 

. ' 10 -

l 
11·1:.l-il 15 -
3-12-41 15 ·-

tan 10670 muhammea lira. f 
Cins miktan muhammen bedel tutarı yukarda yazılı üç kaleıll c' 

sebze ltapah zarf usulü ile satın alınncaldır. lhalesr 10.ll.941 tıı 
şamba günu saat 15 te lzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılac• ~ 
Muvakkat teminat miktarı 1857 liradır. Vasıf ve şartlar her ıü11 

l> 

1 te• 
da görülür. Taliplerin muayyen gün ve saatten bir saat eve 
ınektuplarmı Ko. ne vermeleri. 

Gelibolu Aakerl Satınalma Komisyonu ndart : , 

• Repar. inıtall. chauffare central au lyc6e de Kuleli Gre a gre 2851 70 387 25 Com. Ach. Command. Mil. lst. Fındıklı 8-12-41 
1 

11 - l 

4000 ton bufday Gelibolu'da un haline getiıilec:klir. Mıah•:~ 
hed"\ı 174400 liradır. Kati teminat 26160 liradır. Ş .. rtname .31 ıJ' 
Al. Ko. da görülür. lhalesi knpalı zarfla 10.12.9H çarşamba ı· 
sut 16 da 310 Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. !.tekli! rin belli ı6" 
saatten bir Hnt evvel teklıf mektuplarını Ko. na vrrmeleri. 

t • llıltn ut· Chtu11u.re• - Tla•u• - Culrs 

Boumous: 127 p. 
Tela: 7!>00 m. 

Cuir pr. plate de pied des chAuı~ures: 10 t. 
Vaecbette rıoire: 5 t. 
Peau bı ute: 3 t. 

Ameublement pour Habltatlon 
Baoc de claıı.se: 67 p. 
M .. ubles to boia (aj) 

Gre i rre 

Pli C3Ch. 

> 

52500 -
22500 -
24000 -

et Bureaux-Taplsserle ete. 
Gre i gre la p. 14 -

2855 -

- - Coın. Ach. lntend. Mırit. K,ıımp:l7• 
- - Com. Acb. latend. Mılit. Toolıa·1e 

3875 - Com. Ach. lntend Millt. Ank. 
1688 - > 

1800 - > 

58 - Com. Ach. lntent Milit. Tophane 
Com. Ach. U o i versit' lst. 

29·11-41 
:!-U-4 l 
16-12-41 
16-12-41 
16-12-41 

11 3') 
H- , 
11 - 1 
l) -

15 -

_, 

•*• 300 ton bufday Gelibolu'da un haline getirılecck, mub~111 ~ 
bed li 13080 lira kat'i teminat 2070 liradır.· Şartnamesi 310 ~·· 
Ko. da görülür. , ~ 

ibatesi kapalı zarfla 16.12.941 salı günü saat lt> Ja 310 S•· t 

Ko. da yapılacaktır. l1teklilerin evraklariyle beraber belli gUO 
saatten bir ııaat evvel teklif mektuplarını Ko. ua vermeleri. 

4·12-41 14 30 Deniz Luveı:ım Sabnalma Komiayonundan: ~ 

Tapı• pr. ıoldataı 4000 p. Pli cacb. 19200 - 1440 - Com. Aoh. Command. Glan. Prot. 
1-12-41 15 Beher kilosnnun tahmin edilen bedeli 27 kuruş' •lım so.oOOi•'' 

17·1l·H U - kuru lasıılyanın 12.12.941 cama günü ıaat l:S le kapalı zarfla e 

Traveaux d 'lmprlmerle Papeterle • Fournlture de Bureaua 

Machine i. ecrire: l~ p.• id. a grand cbarriot: 3 p. Gre a ire 
id. a calculer: 3 · p. 

B ol• c e Cer stı &ı elit n. F lene he•, Cherpente 

oiı de constr. et plaoches: 84 m3 
B 

-:'r~r ır.crt · Chusement • Dechargement 

Traoıport poıtaux 

Com buatlble • Cerburant • Hullea 

Boiı: 2000 t. 
Charbon recompoı6: 127 t.· ooko: 1943 t. 

~ , 90 t. > 50 t. 
> 110 t. > 75 t. 

• > ııo t. , 125 t • 

Clıırbon marinlav6: 50 t.•ıemi·coke: 42 t. 
Boisı 2l25 t, (•i) 

Dlvers 

Coffre • lort en fer: 12 p. 
Fil de coton: 3 t. ' 

Pompe •daima> 5 p. 
Artıcleı pr. ıport: 13 lota 
Couvercles pr. foor eo foote: 

Jute pr. chameau: 100 p. 
F eutre: 406 p. 
Sanrle pr. chameau: 609 p. 
Tetiere bride avec chaine 

10 p. 

F abıication voilurea de transport i 2 chevıox (le 
fer pr. essieux et roues i. fourııir par le 
Miniıtere) 

Bidona pr. fromaıe: ~SOO p. 

Pi ocheı et peUeı 

• • 
Rtpor. c·haudiere lhermoıiphone: 3 p. 

Boucles a deux ardillonıı 70000 p. (au nom er 
pour compte du fournisseur) 

Crocbell eiı fonte iauoe: 255000 p.- pout leviff.· 
255000 p.· verroux: 255000 P• 

Poeox: 25 p.·chambre it air: 25 p. (dim. 132X6) 
C ord on blııDc, arıneaux pr. clefs et chaine, boite a 

couture, calibres pr. bottines ete. 

Publique 

Pli cach. 
Gre i gre 

> 

Publique 
Gre a ire 

2596 50 

Gre a gre lap. 2~0 -
• le k. 1 31 50 

Pli cacb. 25000 -
Gre a rre 

> 

> 

• 
» 

Publique 

PJi cach. 

, 

1500 -
304 50 
609 -

550 -
la p. 150 -

62~ -
62942 50 

Gre a gre 
16000 -

3960 -
4550 -> 

• 

5190 -

Bou!onı et ecrouı, rondelleı: 6 lols • rubao en acler • 17385 44 
perfor.ateur, lime, prea.se ete.: ll lota 

Patuu lelephonique 

P r o v I• 1 o n • 
Lentilles roaıea: 1.) t, 
Riı: 1.5 t. 

Publique 

Publique 
> 

50<.ıO 

330 -
750 -

Foretı Anlc, mesi yapılacaktır. ~· 
İlk teminatı 1012 iira 50 kuruı olup iartnamesi her (Oa ~o 

yondan alınabilir. df"~ 

- - Com. Ach. Oir. Gea. Fab. Milit. Aok. 2-12-41 15 30 
lsteldilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tandaı e . ~ 

teri lcıpalı leklıf mektuplarını havi kapah zarflarıDı eo geç beli' 1° 
ve ıaatten bir <ıaat evveline kadar Ka.ınmpa4ade bulanan ı:oııı1• 
baıkanhtma makbıız mnkabilinde v~rmeleri. 

- - Com. Ach. Milit. Bakırköy 

- - Dir. P. T. T. lıt. 

Com. Ach. Milit. Had1mköy 
Com. Aoh. Milit. Çorlu 

• 
195 - Dir. P. T. T. lst. 

Com. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 

450 - C. A. Min. Def. Nat. Ank. 
~91 75 > 

1875 - Municip. Adana 
Com. Acb. lnlend. Milit. Ankara 

• 
225 - Com. Acb. Milit. Çanakkale 

4o -
92 -
83 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

46 87 Com. Perm. Municip. İstanbul 
4397 13 Adın. Gen. Ch. Fer. Etat Ank. 

Bur. E.xp. H. paşa 
1200 - > 

6 _ Com. Acb. lnteod. Milit. Tophane 

341 ~ ) 

1147 50 

2'i·l1·41 '"'' 
Komisyonundan : ti• 

1 Pazar hlr.la ıo tou sade yağ alınacaktır. E.vı 1f vo busu5İ ısr~eJ 
15-12-41 15 30 l komi,yonda ıörülebilir. Asidin azami d~receai sekızdir. 1-50 ıe~~pl' 

f bu nümone alınarak tahlili yapılacakt;r. 20 ton sade yatının I~' 

23-t.l-41 
28 -11·41 
28-11-41 
28·11·41 
28-11-41 
15-12·41 
5-12-U 

1 alınabileceği gibi be4er tonluk partiler halinde de taliplerine lb~I 
14 _ ı olunabilir. Beher ltilosunun muhammen bedeli 175 kuruştur. 1,1 

15 -j 1.12.941 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin ıcatlo'~' 
15 _ natlarile Harbiyede Yedek Subay Okıılooda satınalına kemlsY 

:~ = 
1 

milrm•tlan. _/ 

;g = ı M 0 ZA Y E D ELE R 
28·11-41 11 -1 ~ 
28·11-41 10 30 ""'' 

13.1.42 16 _ ı letanbul Askeri Fabrikal..ır Satınelma Komisyon ,ı~ 

28-11·41 14 30 l Tahmin edilen bedeli 502,~ lira olan Bakırköy burul fabrİ~;4 dl 
28·11·41 15 30 • mevcut 50 ton Bisulfat 1'l Birincikanun 9'11 Cuma güofi saııt. 'f'°' 

8·12-41 15 -ı .Salıpazan A.skeri Fabrikalar yollamasıodalti satın alma koın••.ı o 
8·12-41 15 - ca açık arttırma ile satılacaktırı İlk teminatı 37,69 liradır. t.4 .~~~ 
8·12-41 15 - munesi her giln fabrikada görülebilir. lsteldilerin teminat '° 
8·12·41 15 ile birlikte o gün ve saatte komiıyonda bulunmaları. 
5-12-~1 15 -

12·12·41 14 --
12-1-42 15 30 

12-1-42 15 30 
3-12-41 14 30 
5-12-41 15 -

5-12-41 14 30 

Dlyarbak1r Ylliyetlnden d' 
Mülkiy~li Vilayet hususi idaresine ait Şeyhmatar mahallt:tlıt 

posta han~ birıa:n kapalı zarf usulile satışa çıkarılmıştır. _,,. 

Muhammen bedel yirmi bin lira olup ilk lemina 1500 lir'1111ı ,~ 
İhale 17. 12.94 l çarşamba gür.Ü saat oo bu9ukta viliyel d• 

- • ' 1 kt rıl; cumenınae y.ıpı aca ır. ,JI ~ıı 
'I' b~· 

İhale tarihinden itibaren nihayet bir ay içinde 3'17 lira d• 
hususi idare namına Diyarbakır maliyt'sİne ve geri kalan pır• 
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susi idareye bir defada oienecelttir. ~·"' 
lhııle tarihinden itibaren nilıayet bir ay zarfında bedel t• fe~ ;l 

ödenmedig-i ve ferağ muamelesi alı;:ı tarafından takip ip~tek te~ııı• 
tnpu ıenedi alınnıadı~ı takdirde ihale bozulmuş ·sayılarak jllt ıoıı•'' 
irad kayd ve :.!490 sayılı kanunun umıımi hükümleri tatbik 
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ahcı tarafından bu hususta başka bir hak istenilmiyecektİt• ·ı1'ııı" 
ll 'k bl 

llan ilcreti ihale pulları ve tapu muameleıine mütea 1 

masraflar alıcıya aittir. .,,Iİ 
11l/T 

Teklif mektupları arttırmaya aç.ıuı s:tatioJoo bir saat 
kadar \0İlıiyel d..ıimi oncUıncıı reiı;.iğinca kabul edilecektir. 


