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ARON~ ŞARTLAR! 

Türkiye için 

Aylıtı 

E.cııl'hİ rn.,.ınlek,.tll'r 

Aylı~ı 

Kuru' 
4~0 

850 
'>0i.• 

1;111 

2700 
---------~~-=--- -

SA YlSl 5 KURUŞ 

Gftnii reçeıı nu~halıu 

20 kuru,tut 

~---------~ 

U m ·u m T ü c c a r 1 a r ı n 

' GAZETESi 
ve Müteahhit er ı n mes 

REKOR! .. ~ 
Ze ytl oyıı~ln ı·pıı n hıılfıfyetl nf n 

akılnl isbal edene 

--1000 Lira·-
i K RAM i YE VERİLİR 

Adrese dikkat : 1.taobul 
TUUlo Oilmrllk Kemerli aokak 

21 No. Tel ı 24197 

NAZiF ÖZARCA 1 
" 

ekiOrganıcJır 
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EKONOMiK HABERLER 

ievıet İktisadi Teşekkülleri 
Umumi Heyeti Tolpandı 

Ankaradarı bildiriliyor: 
Sermayesi !>00 milyon liraya 

Yaklaşan O.!vlel lkfüadi l<"şek
küUeri Heyeti Umumiyeıi evvelki 

2Ün Rüyük Mıllet M""clitinde, 
Başvekil vekili namına Fuat Ağ
r111ı.,m riyasetinde toplanmıştır. 

Maliye Vekili, heyeti umumiye 
lllea.iye başlamadan evvel ima 
bir hitabede bulunarak heyetin 
faaliyetinin çok müsmir olduğunu 
bi hassa tebanız ettirmiş ve mu· 
\'.ıffakıyetler temennisinde bulun· 
ltıuşhır. 

MalO:n olduğu iiz~re bilacıçoları 
tf'tkik edecek heyd adliy", büt· 
Çe, iktisat, mali yf':. ziraat, di vao1 

ntuba.ebat encümenleri divanlar 
ile her enciimf':n larahndao lf'Çİ· 
lerı bf':şer azadan teşekkül etmek
l~dir. 

Heyet, faalıyete gf':çilmek ilzere 
5 Komi~yon !l~çilme,ine karal' 
\'erdikten ve Komisyonları seç· 
tikten sonra Oevlete ba2h iktisa· 
Qj teıekküllerdc:n Sümer Bank, 
Eti Bank, Ziraat Bankası, Top

hk Mahıulleri Ofisi ve Devlet 
Zirai teşekkülleri kuramuoun 940 
Yılı bila ıçolarırıa ait raporları 

tetkik ve muraklibeden geçirmiş
tir. 

Hryet, bundau sonra tetkik 
tıeticeledni bildit'e" raporları ha· 
tırlamak iizer~ içtimaını ~2 Ka
tıulluevvele bırakmıştır. 

Et Narhını 10 kuruş 

Zam Yapıldı 
Fiat Murakabe Komisyonu et 

fiatları hakkında U'1.on müddetten 
beri devam eden tetkiklerini bi
liroıiş ve evvt.lki gün Vali ve 
lıetediye ~,.isi Dr. Lıltfi Kırda· 
rıh riyasetinde fe\'ltalide bir içti· 
rıı, yaparak yeni narh haklcında· 
ti son kararını vermiştir. 

Komisyonun içtimaı eı•velki gün 
18,SO YI'! kadar devam etmiş ve 

butün mıntakalardaıı g~len mali\ · 
lllat ve fiatlar yeniden gözden g-e
Çİrilmiıtir. 

Komisyonun içtimaından ıonra ' 
Vali Muavini Ahmet Kmık şu 
ltıalOmah vermiştir. 

- Malam olduğa üzert: her 
Yıl bu aylarda et ınüvnridah aza
lır ve bu sebep!., f ıatlar da bir 

'lliltlar artardı. Bu yıl P-t müva· 
tiuatın azalmasından bnı < a lıtan· 
butda et fiatları rı ın biraz daha 
aıtmııuoa sebep olan amilltr mey
•lana relmiştir. Bunların başında 
tıt OlPs,.lesi gelmektedir. E.vvelce 
kılosu 3 kuruştan temin eciilon 
111, Lugün harbin lıurnle gdirdiği 
birçok zaruretler yü~ündea 6·7 
kııroşıı kadar çıkmıştır. Bundan 
b:ışka K:ıradeniz mıntakasından 
~ttirilen hayvanlar denizde daha 
lltı.ın müddet kalmakta ve iaşe 
'dilıııektedir. Bütiln bu amiller et 
fir.tıırııııo arltırılroasuu zaruı i kıl· 
ltıtktadır. Biz de btt içtimııdao 
•onra toplan ve perakttnde et 
11

411111 ına kilotla 10 kuruş zam 
hprnag-a kararlaftırdık. Yeni 
liat lar hu l:ıırar 111 ıasdikindeo 
10tıı ıa jlfın cdileoektir. 

lsveçliler Tiftik Aldı 
Memleketimizden bar.ı iptidai 

madçieler satın alınalc ve, muka, 
bilinde muhtelif makine ve sınai 
mamulat vermek için alakadarlar• 
la temaslarda bulun malt üzere 

şehrimıze ff'len lsveç tica .. et mü
messillerinden biri, Ank.araya rit
miş ve diğeri de memleketint1 
dönmüşhır. Ôfrendifimize fÖre, 
isveçliler, buradan bir mikt.-r tif· 
tik almışlardır. Bunlar, Trakya 

yolu ile sevkedilmi~tir. 

Murakabe Memurları 
Arakkabı flratlaranı 
kontrola b•t••ddar 

Fiyat murakabe bürosu meomur· 
latı, ~on ~ü .. lerde ayakkabı fi· 

yatlarının gayri tabii bir şekilde 

yükseltildiğ'i etrafında wikiyetler 
üzerine ayakkabı fiyııtlarını kont· 
role başlamışlardır. 

Yapılan kontrollerde, bir çok 

tanınma~ ayakkabı ticaretbanele· 
rinin zincirleme ihtikar yaptıkla

rı meydana çıkaıılmııtar. 

Bu arada tanmmış bir ticaret· 
haneye müracaat edtn bir şahıs 

11 lira 50 kuruşa bır çılt kadın 

ayakkabısı almış. F aı-o.t ~y:ı.kkabı 
ıiyilir giyilmez yüzüııd~n patla

mış. Müşteri, mı&tazaya müracaat 
ederek ayakkabıyı ııeri vermek 
istemiştir. Mal sahibi razı olma

mış, kendifıint, vı-rdiği para<lan 

ancak üç lırayı iade edebileceti
ni sö:ylemiştir. 

Bunull üzerine müşteri, fiyat 
murakabe bürosuııa müracaat e

dert~k şikaytlte bı.lunınuşlur. 
Şikayet üzerine mağazada tetkik

ler yapao fıyat murakabe memur· 

larıoa, oaüeasese sahibi ibraz et

tiği faturalar la alman ayakkabının 
maliyet fıyatınm Hkiz buçı.k lira 
oldutunu isbat etmiştir. 

Büro şeflifi, ayakkabıları kun
duracılar cemiyetine göndererek 
maliyet fiyatının teıbitini istemiş

tir. 

Gelen cevapta iskarptolerin en 

adi polosüetten yapıld1tı, maliyet 
fiyatıuıu ise 674 kuruş olduğu 
bildirilmiştir. 

Şu hale nazaran, müessesenin 
imalithanedeıı doğrudan dofruya 
ayakkabı almıyarak ayakkabıları 

bir başka elden ıııtın aldığı, do
layisiyle. bilertk ve iıtiyerek zin

cirleme ihtikar yapıldığı meyda
na çıkarılmış, suçlu adliyeye ve· 

rilmiştir. 

Bu halin, diğu ııyakknb1 salış· 
larıoda da böyl,. oldıı2'u anlaşıl· 
maktadır. 

Ticaret Ofi~ i yağ stoku 
yaptı 

Ticaret Ofisi herhanri bir ih· 

tiyaç aııında piyasaya dökmek 
üzere Karatan mühim miktarda 

11de yağ mübayaa ederek stok 
yapmııtır. 

Ötrendijinıize göre bu ya~lıır 
yakında lıtanbul depolarına 
nakledilecektir. 

Amasya Aık. SAK 
Sıjır eli 1\151 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 

Konverıı:r halem 1965 
Okıijeıı IWiS 

Bal.:ırköy Ask. SAK 
Sııdey•ıt• 1 'Htı 

Balıkesir Aık. SAK 

M"lıtelif eruk l IJ)ti 
Sadeya!ıı 1955 
Muhtelif erulc 1966 

Bahkeıir Valiliği: 

Alı~ap keprü iıış. 1959 

Çanak. Nafıa Müd.: 

Alr,ap iskele i~. 1965 

Deniz Lvz. SAK 

Diıı:el dinamo J970 
İı; ve dıı laııik 1971 
Diıı:el dinamo ırnbıı I!lt>'J 

O. D. Yollan: 

Tahmil ve t•hliyesi 1955 
Kuru ıürgeu odunu 1956 

Erzurum Ask. SAK 

Bııtday kırdırılmıuı l IJ6b 

l'J.S7 

Ereğli Könıürleri işlet. U. Müd.: 

Sıcak ve 111ırulc su tesisatı 1956 

Gelibolu Ask. SAK 
Prıu• "' lihın• 1955 

Hadımköy Ask • .SAK 
SacleJ•~ı 196'> 

Halkalı A• k. SAK 
Nakil işi 19S~ 

Harbiyede Yedı>k Sub1y 

hında Ask.. SAK 

Sıfır eti 19o:~ 
Kl"rtate 19S7 
K. ot ve pirina Y•tı 19S8 
SadeyaQ'ı 19611 
K, •otan 1971 
Sıtır eti l IJ71 

lıt. Jandarma SAK 
Arpa, 111ııı•u ve k. ol 1!1165 

Oku-

Salça, biber, patateı ve k. sojan 1964 

Maden işlerinde Ücretli 
Mükellefiyeti 

Ankaradan bildiriliyor: 

iş 

Milli Kı>ruma kanunun mucibin· 
cc iş mukallefıyeti hakkında mil· 
him bir Koordinuyon kararı neş· 
redilecektir. Malum olduğu üzere 

Mılli Korunma Kanununun hüküm
lerini ıenayi ve ruaadin istihsal· 

!erini ve diter iş yerlerindeki 
me~aiyi arttırmak ıçin icap etliği 
takdirde vatandnşlara ücretli iş 

mükellefiyetı yükleyebilir. 

Milli Korunma Kanununun kabu
lünden sonra bu hususta verilen 

ilk kararlardan biri Zong-uldık 
kömüı bö1ııt-sinde ticretlı iş mü· 
kellefiyetinin tııtbi~idir. Bugün 
neşredilme~i tekarrür eden karar' 
name ile hiıkOnıet linyit k6mürü 

istihsalini memleketin ıhliyacmı 
kıırşılayabilecc-k bir cluruma yük
~elt meyi derpiş etmektedir. 

Bunun içiıı de Soma 'favıanh 
Kütahya linyit havzasında ücret

li iş mükellefiyeti usolil tatbik 
edilecektir. Kütahya Manisa Ba· 

lıkesir vilayetleri o.halisinden ma· 

dcı:ıı i~lerinde çalışan veya maden 

işçiliğini adet edinen ailelerdf'n 

veya hiçbir işler oıeıırul olmıyan· 

larla di~er vilayetlerde maadin 

işlerinde i:ı:ifııde ..,Jıleuilecelc bü· 

tJst. Elektrik Tramvay ve lşlf't. i 
U. Müd. 

Elbıse, kulceı ve p:ılto 1964 

İst. Üniver,itesi SAK 
Tahta nıobilyA 1971 

lst. Koıuut. SAK 
Etelı trilıc aınpulıı 1 Q6.l 

" malıeme~i 1!16:! 
Sıı.dey~ı t<ı7J 

Koyun eti 1970 

lıt. Üf'fterdar lıfı: 
Duvar tnnıiri 1956 

l:r:mir Gümrük Muh. 
Odun ve oduo kömürü J96t 

lzmir Vakıflar Müd.: 

Vnkıf binı.sı tamirı 1116 

Karı Aık. SAK 
Bulıur 1965 

Kay.;eri A<ılc. SAK 

SAK 

Bulgur, uulıut, kırnın:ı mercimek "" pı· 
rinç 1968 

Yemeni kalıbı 1970 
Manda dnisi, me,in ,. '· 1 fJl>6 
K. f11ınılye 1%9 

Kırklareli A"k. SAK 
Patates 1957 

M. M. Vekaleti: 
Paraıüt dolabı yap . 19)9 

Kapı, \atı ve peııcere malıem .. si 1116(' 

Aulc. Aılc. Doktur TatLikat Mele. Yap. 
Tamirat 1962 

Eier Hbunu 1970 
Ampul Kal".>um 1Y67 

Niğde C. Müddeium.: 
Ekmek 1%1 

Sılifk& Jandarma li.r 
Taburu ~AK 

Okulu 

Ekmek pişirme i~i l'IH 

Ticaret Vekaleti Ank.: 
Benzin lllS~ 

Tophane Lvz. SAK 

Hindi ve uman 11170 

Urfa Ask. SAK 
Eua nakli l~.S5 

Yüksek Müheııdı~ Mekll'bi M ııd. 
Et 1957 

tün <ıı.,atkarlor if mükellefiyetine 
tiibi tutulmoktadır. Etibaııkm iş· 
l~tmekle oldu~u ~ıırp linyit ma
denleri işininde nakil yüıdeme 
boşıltına meden direklerinin ke· 
silmesi de ü •rf'tli iş miıkell,.fleri
niıı zörectkl ri itlere dahildir. 

Karar neşri larihindf'n itibaren 
yürürlüğü girecrktir. 

İhraç edilecl k zımpara için 
Ankaradan bildiriliyor : 
1940 takvlın yılı zarfında zım

para ınüıtahıilleri için mevcut 
olan vaziyet ve şartlar dekiş· 
meıniş oldukLındaa 1941 takvim 

yılı zarfında ecn~bi memleket· 
lere ihraç edilecek zımpara cev· 
herleriııin de 1940 ve daha ev· 
velki seııelerde oldujz'u gibi yüz
de l ııisbi resme tibi tutulma· 
sı hakkındaki kararname Vekil· 
ler Heyetince tasdik edilınitlir. 

Zeytinyağı piyasası 
lzmirden bildıriliyur: 
Sou günlerde Slovakya ve da, 

ha bazı yerlerden zeytinyağı ta· 
lepleri vild olmaktadır. Bundan • 

bııka ltalyl\ Almaayayı taa .. bat 

lllnlar, Emirler, Tabllller 

Fiyıt Murakabe Komisyımun~ın: 
ilan No. 128 

İ!ltanbul şehri dahilındl': canlı, toptan ve perakt"nde et fiyatları 
aşağıdaki şekilde tf':sbit "dilmiştir. 

Bu fiyatlardan fazlaya satış yapanlar hakkıada Milli Korunma 
kanununa göre takibat yapılacağı ilan olunur. 

Canlı kilosu Toplan kilosu Prrakende kilosu 

Karamaıı 

Da~hç, Kıvırcık 

kuruş 

35 
3> 

kuruş 

)7.50 
62.50 

kuruı 
67.50 
72.50 

MUNAKASALAR 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita _, _______ _ 

Silivri Jandarma BölUk Ko 'll1.1tanhlından 
10-12-941 Qarşanba günii sut 14 de Sıli•ride kaza jandarma ko

mutanın riyasetinde reş~kkül eden ek!>iltme komisyonu odumda 9ı6 
lira 17 kuru~ keşif bedelli Silivri ]llDdarma bölük dıire~inin tamırı 
açık eksiltmeye konulmu~tur. Makavele, eksiltme, Bayındırlık işleri 
genel, husu1i ve fenoi ~artnameleri proje keşif hulisasiyle buna mü· 
teferri diK-er evr.sk Jandaı ına dairesinde görülecektir. Muvakkat temi· 
nat 70 liradır. isteklilerin en az bir taahhütte 500 liralık bo ise ben
zer iş yaplığııııı dair idarelerinden almış olduğu Ve!likalara iatinaden 

İ'ltanbul Vilayetine müracaatla eksiltme t•rihind~n (tatil günleri hari9) 
3 gün evvel itlınmış ehlıyet ve 941 yılııaa ait Tıcaret Odası veıika· 
tarı ile gelmeleri. 

latanbul Belediyesinden 
Nışııntu~ından kilin Vahkkonağa terasında yaptırılacak uf alt döıe· 

me demir camckiu su tesiaatt ve"air tamirat açık ekıihmeye konul
muştur. Keşif bedeli 4424 lıra 74 kuruş ve ilk teminatı 331 liıa 8S 

kuru~tur. Keşif ve şartnamt. Zabıt ve Muamelat knlt.miııd& rörillebilir. 
lhale 15.lı.9-H pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapı· 
lacaktır. l'aiiplerin Hk ttminııt ınaitbuz veya mektupları ıhale la•ihin· 
den ~ekız gün e11 vel belediye Fen işleri mlidürlütüııe müracaatla a• 
lacaklar fenni ehli yet ve !Jil yılına ait ticaret odası Vf'sikalarile iha
le günü muayyen ı;aatlc Daimi F..ncüıueııde bulunmaları. 

ettiğimiz zeyıinyağıoın tamamı· 

nı vermediğinden Almanyaya 

da zeytinyağı ihracatı ya~ılacak
tır. İogili:ılerle zeytinyağı üzeri· 
ne henüz bir anlatma yapılma
mıştır. 

Bu itibarla ber~ada zeytinyaf:ı 
fiyatları 68 • 70 kuru~ aruıncla 
olup bu fiyatların bir tevakkuf 
devresi sreçireceği anlaşılmakta

dır. 

ŞehriaıİL dahilin Je pcraken:le 
zeytinya~ı fiyatları aün geçıik· 
çe nazarı dikkati celbcdecek 
kadar yükselmektedir. Bakkal 
ve peukendeciler dt yemeklik 
zeytiayağlar111ın kilosu 92 ku· 
ruştao 105 kuruşa kadar yükıel· 
mittir. 

Üç senelik yol programı 
Vilayetin üç :seneiik yol prog

ramı tesbit edilmiştir. Bu prog· 
rama sröre Mevlevi~ane Y c:diku
le Bebek • lstinye Üaküdar Bey
koz Üsküdar - Şile Kartal Pen, 
dik yolları yapılacak ve dıter 

yollar da tamir edilecektir. 

Bu proıramın latbikı için 942 
mali yılında 627 bin 943 ve 
9~ te 557 bin lira s arfoluna· 
caktır. 

Edirne'de dağıtıla;, fidanlar 

Edirneden bildiriliyor: 
Memleketimizin en zengin fi

danlıkların dan biri olan Edirne 
fldanlı~ı bu senf'l de sayısı 100 

binleri •taJl meyveli fidan yetlı· 

tirmiş ve bu fidanları dağıtma
ga başlanmı,tır. 

İhtiyacı olanlara buluaduklan 
y~rin ziraat mü1iir n'Ya memm·· 
luğondan verilen kafıtlar muka
bilinde her fidan 10 k•ntf& ve· 
rilınekteclir. 

İthalatımızda genişlik 
Ankeradan bildiriliyor: 

Son üç ay zarfında 3terlin 
blokuna dahil ınrınlekollerderı 
yaptıa-ıınız ithallitıe büyük bir re· 
nişleme miışalıede edilmekte ve 

bu halin kesafette devam etti~i 
görülmesi burıtda bilyik bir mem
nuııiyetle kaydedılmektedir. 

Salahiyettar mohfıllerde söy
lendiğine göre ithalilın fazlalaı· 
ması bazı eşyalarda görilltn fiyat 

tereffiiüıııü azalltıiı a-ibi e~ya nok· 
sasını da ortadan kaldu acakur. 

Hindistandan iplik ve çuval 
geliyor 

Aııkaradaıı bildiı ilıyor: 

~ehrıaıiır;e gelen maJQmata iÖ• 

re Ticaret Vrkileti tarafından , 
Hindııtana gönderilmiJ olan mU· 
messilimiz Turun Boray'ııı blllıas• 
ıa pamuk iplıği, çuval, kanaviçe 
tedarıki hakkında yaptığı teşeb· 
bilsler muvaffakiyetle neticelea• 
ıniştir. Şimdilik 1500 ten pamuk 
ipliği, 1000 ton çuval temin edil· 
miştir. 

Habf!r verildı~ine g6re bu t-f• 
yaya. milteallilc ille partiler pek 

yakında allkadar makıtmlıırımıı 

tarafından teselltım edilecektir. 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli 

A) MUnakasalar 

ln,aat, Tamlr•t, Narıe ı,ıerl, Malzeme. ttarlt• 

lıt. tapu mild. binaaı tamiri 
Silivri liman binası tamıri 
Okul binau tamiri 
Bina inş. (temd.) 
Haydarpaşa lisesinde yap. tamirat 
Ahşap Medar köprüsll inş. 

Ömerli dispanseri biııası tamiri 
Hadımköy hnst. yap. inıaat 

Kayaeride yap. inşaat 

aç. eks . 
pu. 
aç. eks. 

aç. elc:s. 
kapalı z. 
aç. eks. 
paz. 

kapalı z. 

Muham. bf'd, Teminat Müracaat yeri 

2683 62 
789 92 
959 36 

241829 74 
2992 92 

10390 51 
10J5 -
2590 16 

78811 28 

202 - lıt. Delterdarlağı 
60 - lıt. Nafıa Müd. 

Devlet Konsen·atuar Müd. Ank. 
Diyarbakır 1 ci Umu'lli Mufettişliti 

225 - Haydarpaşa Lisesi SAK 
779 29 Manisa Nafıa Müd. 

77 63 1st. Belediyesi 
Harbiye de Yedek Subay Okulunda 

Ask. SAK 
5190 77 M. M. Vekaleti Hava SAK 

Günü Sardı 

l.5-1'2-41 
18-12-41 
11-12-41 
6 ·12-41 
8-12-41 

19·12-41 
15-1'.l-'11 
4-12-·H 

17-12·41 

ıs 

15 
15 
10 -

15 15 f 
16 -

14 -1 
11 -

t 
16 \ 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Mıf!.) 

lstanbYI Komutanlığı Satlnalma Komisyonu"cl,-ı 
Kuleli Lisenin kalörifer teıisat ının tamiri 8. 12. 9 41 pazıırtesİ 

ıaat 11 de pazar:ılda ihale edilecektir. Keşif vı- ş;ırtnamesi h~1 
komisyonda ırörulebilir. Keşif bedP.li 28)1 lira 70 kurııştıır. Kfı 
minatı 38/ lira 25 kuruştur. lıteldilorin belli gün ve saatte 
lıda sahnalma komisyonuna gelmeleri. 

lstanbul Levazım Amirllji Sallnalma K"mısvon"". 
Maslakta askeri prevantoryumdaki elektrik te Jhatı tamir el~ 

cektir. Pazarlıkla f'ksiltmesi 3.12.941 çarşamba gur. u saat 14• 
Tophanede Lv. Amirlil}'i saıın alma komisyonunda yapılacaktır·~ 
şif bedeli 74 lira 80 kuru~, kati teminatı 11 lira 25 kuruştur· 

!ilerin belli vakitte komi:.yona gelmeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s 

lstanbul Lv. Amirliği Satan Al -na Koınhı,.onulld 
7500 metre tela alınacaktır. t>azarlıkla eksiltmesi 4.12.941 ptf 

IUiçlar, Klinik ve ispençiyari alAt Hastahane Lvz. 

Cerrahi alat ve sıhhi malzeme paz. 9900 

Elektrik Havaguzı·Kalorlter (Te•lsat. ve Malzemesi) 

1485 - M. M. V. Hava SAK. 3-1-42 11 

, be günü saat H de Tophanede Lv. Amirliği satın alm:ı ko~it1; 
da yapılacaktır. Taliplerin getirecekleri nümuoelerden b~ğeoılııı 
retiyle alınaca~ından isteklilerin nümune ve kati teıninatlariyle 
eaatte komisyona gdıneleri. 

Dizel pompa ırrubu Polatlı isı.le su tesisatı için p;ız. 4025 -

Mensucat, Elblae. Kundura Çamatfır, v. •· 

Kundura: 2521 çift kapalı z. 23319 25 
k. 4 25 
1249 95 

Kundurahk vaketa: 15 t . paz. 
Kösele vaketa, vid11la v. 'S . sarraciye malıenıcsi aç. elı:s . 

(temd.) 
Erkek ayakkabm: 120-130 ç ift 
Kız ayakkabı: 50-60 çift 
Elbise diktirilmesi: 80·100 tak. 

aç. eka. 

Pahı dıktirilmesi: 50-65 ad. > 

çifti 12 50 
çifti 13 50 
beh. 13 50 
beh. 12 50 

tr ~tbce ı,ıerl K1rtasiye · Yazıhane Levazımı 

Kırtasiye malzemesi: 14 kalem 
Fiş basılması; 1850000 ad. 

Kereste, Tahta ve saire 
Tomruk imali 

paz. 
aç. eks. 

paz. 

975 -

34026 04 
• 

Mabrukat, Benzin, Makine r•Olert v. • · 
Kok kömürü 
Odun: 500 t. 

MUtelerrtk 
Külçe kurşun: 20 t. 
Palanga, krıko ve verenler 
Kaynamış lııııl z beziri: 6 t. 
t'anıaıuda eski Harbıye Okulu binasında bulunan 

bulaşık yı.:Cama mukinelotinden biri sökülerek 
Ank. Yedek Subay okulu binasına işler bır hal· 

de yerleştirilmesi 
Su boıusu 3J0 m/m: 1420 m. {şart. 266 kr.) 
Buranda fırçaaı: 5UIJ ad.-tahıa fırçası: 150 ad.-bor

da fırçası: 1500 ad.·çamasır fırçası: 500 ad -ba· 
dana fırçası: 50 ad. abdesthane fırçası: 100 ad. 
yağ' fırçası: 500 ad. to~ fırçası: 500 ad. 

No. çinko 10 ve 12: 9!.199 lı:. 

Çuval dikmek. içio kınnap: 100 k. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze, v. ! . 

Balya halinde !aman ~784 t. 
Sıfır eti 7 kalem 
SadeyaQı: ~ t. 
ZeytinyaA"ı: 5 t. 
Bu~day kırdırılması: 2000 t. 
Sadeyat: 20 t. 

Pirinç: 60 l. 
Balyeli kuru ot: :lOO l, 
Tel balyeli kuru ot: 2~0 t. 

> ,. ıs t. 
Balyelii kuru ot: 500 t. 
Dölı.üru halinde saman: 2280 t. 
Balyeli saman: 55 t. 

Hindi eti: 4 t. lavuk eti: ~i t. (temd) 
Sadeyağ: 3 t. 

Koyun eti: 3:) 

Butday kırdırılmuı: 3000 t. 

(B Müzayedeler 
Deri ve barsak: 1.7 t. 
Otomobil v. s. 
Dinamo 
Tevzi tablosu 
Tay: 40 baş 
Hı;IJaç allı pamuQ'u 13.5 t. 

paz. 

• 

kapalı z. 
aç. ekı. 
kapalı z. 
paı:. 

700 -
7500 -

12600 -
3488 -

1?300 -

, 53044 75 
• 2727 50 

paı:. 12598 74 
il 

aç. eks. 13920 -
paz. beh. 2500 -

• 9250 -
> 5250 -

paz. 20000 -

• 

~ 

• 
paz. 

) 

> 

aç. art. 

• 

• 

k. o 50 

4500 --

16710 -

3000 -
300 -
200 -

603 75 M. M. Vek. SAK 

1749 - Erzurum Aık. SAK 
Tophane Lvz. SAK. 

93 75 lst. Belediyesi 

Ul 88 lst. Yüksek Ôğretm~n Okulu SAK 
60 75 • 

101 25 
60 94 • 

8-12-41 11 -

19-12-41 16 -
s-12-41 ıs Jo 
9-12-41 14 

15-12-41 14 
15-12-41 14 -
15-12·41 14 -
15-12-41 14 -

lnhisRrlar U. Müd. 16-12-41 9 40 
75 - Orman U. Müd. Devlet Orman l~let. 8-12-41 15 -

Revir Am. Ank. ve lıt, 

510 3 81 M. M. Vekaleti SAK 

563 
Halıcıotlu Ask. SAK 
lzmit Aık. SAK 

945 - Darphane ve Damıa Mat. Müd. 
261 60 D. D. Yolları Haydarpaşa 
922 50 

'fophano Lvz. SAK 

1-12-41 10 30 

3-12-41 14 -
6-12-41 10 -

15·12·41 16 -
5-1-42 14 30 

15-12 41 15 30 
3-12-41 ıs -

7804 40 Aık. Fabrikalar U.Müd. SAK Ank. 17-12-41 14 -

14 -409 13 Deniz Lvz SAK Kaıııaıpaşa 5-12-41 

944 91 > 

lst. Komutanlıtı SAK Fındıklı 

1044 - Hadımköy Hasköy Ask. SAK. 
Kırklareh Asit. SAK 

694 - Gelibolu Ask. SAK 
394 - > 

3000 - Erzincan Ask. SAK 
Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Ask. SAK 
.. 

Lüieburı~ar Ask. SAK 
> 

> 

> 

371 25 Selimiyo Ask. SAK 
337 50 Haydarpaşa Lisesi SAK 

Çorlu Ask. SAK 

2506 - Gelibolu Ask. SAK 

T. H. K. Eskişehir Şubui 
Konya Memleket Haıt. 

" > 

Edirnekapıdak.i Hayvan Pazarı 
Sumer Bank Yerli Mallar Pazarı 

2·12-41 
1-12-41 

19-12-41 
tH2·4\ 
~·12-41 

8-12·41 
3-12-41 
3-12-41 

4-12-41 
5-l'.l-41 
5-12-<ll 
4-12-41 

11-12-41 
10·12-41 

1-12·41 
8-12-41 
4-12-41 
2-12-41 
4-li-41 

15-12-41 
8-12-41 
8-tı-41 

8-12-41 
3-12-41 

15-12·41 

14 _I 
16 -

15 -
16 -
16 -
15 
11 
ıs 

14 -
15 
15 -
15 -
15 -, 
16 -
11 -
ıs -
14 30 
14 30 

17 -

14 -
15 
15 -
15 -

13 - 7 

latanbul Nafıa MUdUrlUAUnden 

18.12.941 pe:rşembe günü saat 15 de lstanbulda Nafıa Müdürlüğü 
ek•ilhne komiıyonu odasında 789,92 lira keşif bedellı .Sillivri Limıın 
binası tamiratı pazarhkla ek.ıiltmeyc konulınu,tur. 

evvel alınmıı ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odaın ., vesıkalaıı ile 
relmeleri. 

Muka.vele f.biltme Bayındırlık işleri genel husuıi ve fenni şarlna· 
mclerı proje keşı f bulaıasiyle buna müteferri diğer evrak dairesince 

görüleceklir. 
Muvııkk.cı t teminat 60 liradır. 

ı,teldilerio en az bir teahhütte 500 liralık bu işt benzer İş yap-
1 ığına dair idareler inJen alu:ııt olduQ'u vesikalara istinaden lstaubul 
Vıliy•tioo mUracıaalla ekailtmo tarihınden tatil eilnleri hariç 3 i'İlO 

M. M. v. Sabnelma Komlsro:ıundan : 
Kf)şif bedeli 37,721 lira 80 kuruş olan E.timesutta yol inşası 

kapalı zarfla eksiltmeye konulaıuşur. 
İhalesi 15.12.941 pnıtesı günü saat 16 <la Ankaıa<la M. M, V: 

sahnalma komisyonunau yapılacaktır. 
Kati teminatı ~82'.J lira 10 kuruştur. Keşif enııkı 189 kuruş.• ko· 

misyondan almır. 
Taliplerin kanuni ve~ikıslarile teklif mektuplarını ıhale ~>Aııtiııdou 

bir saat evvel komi,yona vermeleri. 

latanbul Belediyeslnden: 

T:ıhmin B. ilk Tem. 

726,00 54,40 San ha:;lalıldar mücadele merkezlen oıeıııııt 
hadcmelerine yaptırılacak 06 çıft fotin. 

625,00 46,87 Beykoz; ağaçlama fidanlığı içın alınacak 
adet peynir tenekeai. 

Tahmin bedelleri ile ilk. lf"mİnat miktarları yukarıdıı yaıılı 
ayrı ayrı açık ekjiltmeye konulınu,tur. Şartnamt'leri Zabıt ve 
melal Müdürlüğü kaleminde 2'Örülebilir. ihale l2.1l.9H cuın• 
saat 14 de Ddimi Encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk temiaat makbu:.: vey,.. mektupları ve 941 yılı0' 
ticaret oduı vesikalariyle ihale günii muayyen saatte Daiıııi 
mende bulunmaları. 

Mobilya, Büro ve ev eşyası, Muşamb~. Halıv. s. 

Ünive:ral e A. E. P. Komisyonundan : . 

Verilen fiyatı yiiksek görülen 2855 lira bedelli Tıp FakOlttS' 
ta mobilyası 1.12.941 pazartesi günü saat 15 de Rek.tiirlükte 1

' 

paurlıkla ihale edilecektir. 

istanbul Lv. Amirliği Satan Alma Komhyonu114''~ 
Beherine 14 lira tahmin edilen 67 ad$l kadar ders sıra9ı ; 

caktır. Pazarlıkla ekıiltme"i 4.12.9-11 per~c:!aıbe günü saat 14,3 1 
Toµhanede Lv. Amirliği satın t\lma komisyonunda yapılacakll''ıi 
teminatı 58 l ira '1.'} kuru,tur. Nuınunesi koınijyonda görülür. 'fa 
rin belli saatte komiıyona gelmeleri. 

Orman Koruma Genel K. Satanalma Komlsy<1n"" 
,~ 

Orman Koruma Genel K. birlikleri ilıı.tiyacı için 4000 ade0 ~,. 
kilimi kapalı urf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 17·1 ',# 
çar~amba giinil saat 15 te Ankara - Y eniıehir komutanlık bİflşsı 
ki ~atınalma komisyonunda yapılacnkltr. 1 

Muhnmmeu bedeli 19200 lıra olup muvakkat len.ıiııalı ]-4-10 ı;r ,-' 
Şartnamesi her giin komi~yoııda göı ülebılir. lsteklilerin 111111

0 
sinde yazılı •esikalarla beraber lt:klif rnektublarıoı iltale saatiııde 
ı.aat evveline kadar komisyona ver mel<' ri ilan olunur. 

Matbaa işleri, Kırtasiye va yazıhane Lvz. 

14 kalem kırlasiyc ınalu:mesi alınacaktır. Bale: İnhisarlar l). 
~~ 

ilanlarına. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

lstanbul P. T. T. MUdUrHlğünden -•'' 
300 lira bedeli mubamwenli 300 Ura idari lc.efalctli her gilll ,rt' 

kabileıı po)ta nakletmek ve a-idiş geliş 300 lırayı geçmeınek ~11"1 
latanbul Arnavulköy· Yaasıviran aıaı;ında bir oto ~ürücülü~ii ek~i 8~ 
konulmuştur. Eksiltme 15.11.941 pazartesi güoü saat 15,30 dal.,;• 
Postahane binası biriııcı karında idari ınua\'inlık odasında toP ' 11 ı1 •• müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teıtl111 ııl 
liradır. Taliplerir1 o baptaki ş.ulnawe~iııi görmek ve muvakka\11# 
natlarını yatırmak üzere çalışma ıünleriııde müdürlük işletıne k:

11
.-i" 

ve eksıltme gün ve saatinde evrakı müıliıite ve muvakkat 

makbuzlariyle birlikle komisyona müraca:ıtları iıan olunur. / 

~!!f!.!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!~~~~~~ ~~!!!!1!!1--------~-
Mahrukat, ddnzın, A.1<111 /ıJJd ıı 

Topkapı Maltepesindeki Askeri Satınalr11• 
Komlsyonundasn: ooO ~ 

İhalesi 21: 11.~41 cu~a. günü saat. onda yapılaca~k olan !~~~uıı0 
lo oduna talıplerın verdıfı l·at komııtyoııuınuzcn yuksek gor oııO f' 
M .. ı.ldlr ııdunuo ikin ci uda paz r.ıkla ılıa!l"&I s.ı.ı.9~1 cuaııs , 

at lU a bırakılmıitır. 
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hteklilf'rin teminatlarile l.,tsnb11l Toplup1 Maltepesindtki !latın'll· 
ına komisyon ana m :iracaatlan. 

latabul P. T . T. MUdUrlUIUnden: 
Yeşilköy Telsiz ist.ınsyonu için 50 ton Mariolave ilt> 14 to ı şö 

ınikok Osmaniye telsı:.: isiaayonu içia df' :18 ton !!Ömikok kö ııııriınun 
a1ımı açık ek.~iltmeye konulmuştur. 

Eksiltme lS .12.941 Pazartui ıünü saat lS 
binan birinci katında idari muavinlik odasınrla 
alım tahn komisyonunda yapılacaktır. 

cb Riıyıik 

toplanal':ık 

P.ı-ıt ı; lııı .,e 

ıııürlürliik 

Hepsinin muh:ımmen bl"deli 2596 lira 5 ı kııruı muvakkat teminat 

195 liradır. 
Taliplerin olbaptaki şartnamelerini görmek ·,.. muvakkat teminat

larını yatırmak üz~re çalışma günlerinde müo ı · ı i idnri kdem lt"va·. 
zım kısmını t"kı;iltme gün \'e s aatinde de 94 l • ıı••ı ıçın mute ba 
Ticnrft Odıı~ı vesikası w muvakkal temiııııt maklrnzbrı ile birliktl" 

komisyona müraı-:ıatlorı. 

.. Difi""i 225 

Mutefer k 

Çanakkale Askeri Sabnalma 1<omlsyon1.1ndan: 

A~a~ıda yazılı rııuylabiy"!er p'IZarlıkla satın alına<'aktır. Taliplt
tin ~ 12.9 l I pazartesi günii sut 15 de Çanak.kalede Mkeri snhnalma 

komi)yonuna gt-lmel~ri. 

Cinsi Miktaıı 

adl"t 
100 

Tutan 
lira 

1500 

teminatı 

lira 

MONAKASA GAl!TESı 

Harbiye Yedek S'.1b1y Ok&1Ju1d11 f\sk9ri Sahnalma 
Komisyon .1ndan : 

21. l 1.94 ı dt! ihalesı ilan olunan 3) ton sade yo~ın:ı tnli~, çık

madı~ındarı ayni miktar ~:ıd" y.ığı ıekı.ır pRzarlıfn keıımu,ıur. Evsaf 
ve hususi şıtrl !arı koınısyoacla görülebilir. Asidin fınmi derect ~i 8 

dir. 150 t,.nckeı..len bir nümııne alınmak :ı;uretile tahlili yapılac ık tı r. 

Taliplerine beşer tonluk partiler halinde dahi ihale!i yapılabilir. B·
ht"r kilo•rnmın muhammrn bl'deli 175 kuruştur. İfıf'lesi 1..12.941 salı 

g·iinii saat n d:ı yapıl11c11ktır. Taliplerin kat'i tenıinaılısrjle Harb ıyl',ic 

yedek 'l\lbay okulunda ~ahnalma komisyonuna ıuüracaa.tlan . 

* • * 19 11.911 ıle miinab~noıı ilan olunan 600 ton samana talip 
çıkmadığından ayni miktnr saman tekrar p3Z:ırlığ3 konmuştur. Evsaf 
ve hu:.usi şartları komisyonda görü it-bilir. Behtr kilosunun muham
men bedeli dört buçuk knruştur. lhaleııi 3.12.941 çarşamba günü sa
at 11 de yapılacaktır. Taliplcı in Harbiy~de Yedek Snb:ıy Okıılııada 
satınalma koıniıyonuoa müracaatları. 

•*• 21.11.941 de pıızaılıkl:ı ıııünakasası ilan olunan 400 ton kuru 
ü~üme talip çıkmad\~ından ayni miktar kuru iizüın t~krır µazarlığa 
konmuşt.•r. Beht-r kifo9ııouo muha.nmeıı bedeli 51 kurn~tıır. Evsaf ve 
hıırnsi ş:ırtları kutniıyımd.1 gö•ülebilır. Dörtyü7. ton kum ii1.i.iınün 200 
ı onu Sirkeci an barına v 2:m tonu Çekmece an barına teıli ın l"Uıle· 
c,.ktir. Anbarlara :ıit uzümler ayrı ayrı talipler de verilebilir. lhnle
si 2.12.94 l salı günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin te;ninatlafi· 
le Harbiye yrdek subay okulunda !latınalma k•Jmbyonuna miiracaot
ları. 

Karıkkal• Aakeri Fabtıkalar Grup MildürlUğU 
Sat1n Alma Komisyonundan : 

29 ikinci Tıfl'la 19'1 

lstanbul Komuhnhliı Satmalma Komisyonundan: 
Rt-h"r kilosuna 6 kuruş SO nntiın fi:ıt tahmin edilen 100 ton ku· 

rıı ot 3.12.941 çarşamba güııü ua t 10,30 da pazarlıkla satın alın•· 
c .. ktır. Muhammen bedeli 6500 lira olup kati tem;natı 975 liradır. 

Ş.ırtııau-ıesi her gün Ko. da görülebilir. İ-ıteklilerin belli ıün ve sa-
ı attı- Fındıklıd:ı ~ııtınalmi! komisyonuna gelın!!leri. 

• * * Yapılan eksiltm:.sine talip çıkcu ıyan aşa tıda miktıuları eli 
ınulıa ıı.,.eo fi atları ve temicatlan yazılı iki kalem prasa 3 . t 'J. . 94 l çar· 

1 şımbı ~iinü hi7.llırınua ynılı saatlerde pıturlıkla satın a 1ınac.ıkhr. 
Ş:ır tııMıııc:.<-• İ lıc:r g;in l..o.u . syoııdn gödilı-bilir. İ•teklılı"ıin b•lli giln ve 

1

1 

saatlerde Fındıklıfa satınolma komi-ıyonuna relmeleri. 

Cinsi Miktarı Muh . Bd. Kat'i te. l Ton L. K. L. K. 
ı Pra'a 90 8100 1815 
! .. 32 2S80 432 

Pazarlık Z. 
Saat. D. 

14,30 

15 

1 
1 

Gttlibolu Askori Satmalma Komiayonund•n: 
Aşaı?ıda yazlı nıevaddım pıtzarlı~la eksiltmeleri 8 -12-941 pasar· 

t~,i gilnii l:izalamıı.lıı yazılı Sa4tlerrle Geliholıı askeri satın alma ko
misyonundan yı\pılacakt ır. Taliµlt'rİn belli v:skille kolllİSyl)na relmelt-

rı. 

Cınsi 

Sade yağı 
Zl"ytin yağı 

Miktarı 

Kilo 
5000 
5000 

Tutarı 

Lira 
91.50 
5250 

Teminatı 

Lira 
694 
394 

(1 ,EVAMl DÔRDONCO SA Yl'AOAl 

lhale sHti 

16 
15 

De\'e çulu 

Keçe selverci 
Devi" kolanı 

/.incirli yular başlığı 

406 
609 

304.50 
609 
550 

225 
46 
92 
83 

Tahmin edilen bedeli 20700 lira ibaret bulnnan 69 bin kilo sığır 
.. ti erat ihtiyacı için Kırıkkal'" grup müdürlüğünd~ miitl"Ş"kkil ~alın 

alma komi~yotıu marifetiyle yollama binasında 1.12.9 41 pnz:ırte'Iİ •gü· 
giinü sut 15 de pazarlık 1Uretile ıhale edilecektir. 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 
1-A~gari 97 uf ve kalay, an timu1ıı ve lııty.ıdan ari ve 12600 lira 

muhamm'"n bedelli y<!rli malı 20 ton kulçe uır,ı.ın kapalı zarf uıı1lile 

ek~iltmeye konınu,tur. M. M. VekAleti Satmalma Komisyonundan: 

20 bin liralık eğ-er sabunu p:ızsrlıkla satın :ılınacııktır. ihalesi 1 
inci kanun 94l güııü sut 1) de Ankarada M. M. V. sahnılma 

komisyonunda yapılacaktır. 
Beher kilosunun tahmin bedeli 130 kuruş olup teminatı 3 bin liradır. 

Evsaf ve şartnamesi komisyond.ı gÖl'ülür. Taliplerin bf'lli vakitte ko· 

ınisyona gelmeleri. 

•*• 2 bin nd~t çift atlı nakliye arabrı'ı p:zarlıkla yaphrılacakhr. 
Dinıil ve tekerlek taban demiri parauz verilecektir. 

250 arabadan aşa~ı olmamak şartill' ayrı ayrı taliplere de ihale 

edilebilir. 
Reimİ şıulnamtsi komisyonda ıörülür. Beher arabanın tahmin bedeli 

150 lira, taliplerin 5. l2.941 cuma gü ·ıi.i uat 15 de Ankarada M. M. 
V. ahnalma komi!lyonuna verecekleri araba miktarı üzerinden kanu· 

ili teminatlarilf' lı::omisyoııa gelmeleri. 

Devlet Demiryollar1 işletme Umum MUdUrlUğiJnden : 
Muha;nmen bed-,li 11300 lira olan 6000 kilo kaynamış lngiliz be

tiri 15.12.941 Par.arteıi günü !IHt 15,30 on beş buçukta Haydarpaşa· 
dn Gnr binası dı.hilindeki komi~yon tarafını.lan kapa:ı zarf usıılile ~a
tın alınacnktır. 

8 11 İ'i~ girmek istiyenlerin 9l2 lirı& 50 kuruşluk muvaklı::rıt temiııat 
k 11ununıı tayin ettiği vesaikle birlikte tek\illt'!rioi ınehtevi z.uflarıoı 
11 Yni gün snat 14 30 on dört otuza kad:ır komisyon rf'i!llİğ'İn~ \'erme-leri 

lıızımdır. 
Bu işe aid şartnameler komiıyondaıı parasız olarak 

dır. 

dai'ıhlmarla· 
\ 

l 
*•"Muhammen bl"deli j488 lira olaıı muhtelif cin~ Pal.ıng:ı, Kr ko ve 

\'erenler S. 1.942 pazarleıi günü sut 14,30 da Haydarpaşa da Gar bi· 
na ı dahilindeki komi!lyon tarafından taahhüdünü ifa 'dl'miyeıı mikto· 
llhhidi nam ve lıı-sabına açık ekaillme 11-ınliyle <ı:ılm alınaı-aktır. 

8 11 ışe girmek i'ileyenlerin 161 lira 60 kuru1tuk muvakkat teminat 

Ve kanuııuıı tayin ettiği vesıaikle birl;kte elcsi!t1J1e günü sntine ka

dar komisyona müı acaatlan liiz1mdır. 

Bu ije ait şartııanıeler komisyondan parauz olar11.lt dağ"ıtılmakta· 
c!ir. 

~umanya Kralhğı lnhisarlara MUstakll SandıOı Ticari 
MUdUrlüGUnden 

59,000 kilo 1 - 5 inci kalitelerden cMaden• ve •Dere• tipi Sam~un 
tütünü ile 

8~.000 kilo l inci ve 2 nci kalite Tonga olarık işlenmiş lzmir tülünü 

lllubayaası için Bükreşte Calea Vicloriei No. 152 de Rumaııya Kral
lığı İnhisarları Müstakil Sandığı Mubayaa Serviıinde 1S illckanun 1941 
tarihinde saat 11 de alf'ııi münakasa yapılacağı ilan olunur. 

Miina"a\aya iştirak şeraitile şartname bergün mesai saatleri zar
lırıda l:;tanbul Galata, Ünyoo han Rumanya Ticaret Ataş~si Bay Ti

ltıa CristurPanu' nun dı.ıir esinde veya Bü'kreşte yuıtaı ıda taarih olunan 

•dr"ıte tetkik ı:dilebilir. 

••• 

1 
1 

20 ton kulçe kurşun alınacaktır. Bak: darphane ve damga mılbaası 
Müd, ilanlarına. 

trzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Hadımköyde AvcalarköyUnde Askeri Sabnalma 
Komisyon undan : 

Aşağıda yazılı mevaddın kapalı zsrfla 'k)illmelcri hiza' arında ya· 
~ılı gün v~ saatlerde Hadımköyde Avcılar köyünde ilskeri satıoalma 
~IJtni,yonunda yapılacaktır. Talipl~rin kanuni veıikalarile teklif mek· 
tuplaıını ılıale saatlerinden bir sııat evvel komisyona vermeleri. 

Cııısi Miktıırı 'l'ul;ın Teıc.ioatı ihale ıı:ün saati 

Odun 

Sadeya~ı 

ton lıra lira 
2000 40.cOO "3000 

n ı 26.500 94!>0 
23.12.Y41 
26.12.941 

14 
14 

F.tler defaten alınmayıp ınayu 942 sonuna kadar 6 ay müddet

le ve yevmi ihtiyaca göre alınacaktır. 
Taliplerin ilk teminat miktarı olan i5!>2 lira 50 kuruşu 

le ünii olan 15 de 2490 No. lu kanuna tevfikan i~tenilen 
oirlikte komi'lyona müracaatları. 

havi iha
vesaikle 

* *• T:ıhınin edilen bedelleriyle hminat mikt:ırları aş~ğıda hizala
rında gösterilen 5 kalem sebze f'rat ihtiyacı için Kırıkkalf" j?rııp mü· 
dürlüg-ünde müteşekkil sahnalma komisyonu marifetiyle ve yollama 

binasında 3.12.941 çarşamba güoü sa:ıt 15 pazarlık ıııreliyle talibine 
ihale edilececekti r. 

Sebı:eler defaten alınmayıp mayıs 942 son11na kadar ve erat yev· 
mi ihtiyacına göre peyderpey :ılınacakhr. 

Taliplerin aşağıda gösterilen ilk. tf'miııatlarını havi ve 'l490 No. lu 
kanona göre istl'nileıı vesııikle birlikte ihıoJe güııü ~:ırıt 15 de komis· 
yona miiracııatları. 

Cimi pırasa, miktarı 30 bin kg. ilk tl'"miııal ı !S lırıı, tıırarı 3000 

lira. 

Cıosi lah&na, miktarı 30 hin kg. ilk \tmİnBl 225 lira, tutarı 3000 

lira. 
Cinsi hpaoıık, miktarı 30 bin 

tutarı '1500 lira. 
kı. ilk teminst ı 337 lira 50 kuru~, 

Cin~i patates, ınikt arı 30 bin kg. ilk. tı-minalı 33/ lira 50 kuru~, 

tııtarı 450') lir:ı. 

Cınsi soğan, miktarı 10 bin ki. ılk teminatı ı ıı lira 
tutarı 1 :000 lira. 

50 kurm, 

İatanbul Sıhhı MUe•eeseler Satınalme 

Komisyonundan : 

Cinsi Mık tarı Muhammerı Muvakkat ihale l 

ı-lhale 15.12.941 pazartesi güıü uat ıb d.ı İdaremizdeki Ko· 
miı.yonda yapılacaktır. 

Taliplerin 945 lir.ı muvakkat teminat ile kanunun tayin l"lliği ve· 
saik ve tekliflerini mezkur ıünde saat ıS e kadar Komisyon riyaseti
ne vermeleri lazımdır. Şartname idareaıııden bedelsiz verı lir. 

( 10468) 
,, - n C 11 am OOS'M? .. --· 1·4 -

Türkiye - Franko - Helenik • Bulgar demiryol idareleri arurnda 

değrıı e'lya nakliyatına mahcıus olmak üzere 1.8.937 tarihioden mut'· 
ber tarifeler, 1.12.941 tarihinden itibaren liığvedilmi1tir. 

(104S3) (88~4) 

Muhammen bedeli (5500) lira olan 100() Kt. yatlı köı•lı- (12.12.41) 
Cuınıt günü ~n 11t ( l 5.30) on beş buçuk.ta H .. ydarp:ışadı Gar binuı 

d"hilindeki komisyon hrafındın kapalı zarf usulile satın alınacakhr. 
Bu ışe gırmek htey~nlerin (412) lira (S'J) kuruşluk muv~kkat te• 

min.ıt ve kanunun tayın ettiğı ve~iltalarla teklıflerıni muhlevi zarfla

rını ayni gün ~aat {H,3 1) on dört otuza kacıl.ar Komiayon R~isliıtinc 
vermeleri lihı mdır. 

Hu İ~t: ait şarlııaıneler l..onıiıyo.ıJan parasız olarak ı.İaj1"ıhlınak.tadır. 

(10363) 2-4 

f ,,.__...._ ____ , 

E.koıek sooo 13,1s ~ı :>ll 10.12.941 ,., 
1 1 ınhısarlar U. MlldürlUgünden: 

Karcluıaıı eti 2ll0U :>.) ) l lU 68 10. 1 ı.9-H 15 

Fiyat Teminat Tarihi Saat 

Sığ-ır eti 750 50 ) "l•-----------------------rf' Sadeyağ Urfa 500 170 b.> 75 10.ll.Y41 15 l 
lstanbul kuçuk sıhhat memurlar mektebinin yuk:ırda yazılı 4 ka- ı 

'ı lem ihtiyacı açık eksi itmeye konulmuıtur. 
l - Eksiltme 10.12.9-U tarıhinde Çarşamba günü saat 15 Je Ca· J 

~alo~lunda sıhhat ve içtimai Muuenet Mi\dürlüğü binasında kurulu 
komiıyonda ynpdacııktır. 1 

2 - işbu 4 kalem ihtiyacın muhammen fiyat ve muvakkat temi- ( 
naıları karşılarında gösterilın'iştir. 

3 - istekliler şıırtııaınesini her gün koınityonda görebilııler. 1 
4 - lslekliler 1941 yılı Tıcarel Oda. ı ve:ııkalııriyle ı490 sayılı ! 

kanuoda yazılı veıikalarla birlıkte bu işe yeler muvakkat teminat ; 
1 

veya banka mektubiyle birlikte belli gün ve sıalte komisyona gel· 

meleri. 

1 - J\1-iltepe tlıtÜn CniltlUSÜ mevaJJı FOUŞteıie J<!,):bU proie, 
keşif ve şartııa·n.Hı ınucıbınc~ .ıçıie ek~iıtın~ ıll y .. ptır.lacıtktır. 

il -- .vt..ı.ıllıo ıu.ı b.sJ.':lıİ {l.7 lo.04} tıra O•Uj) ıouvakkat teminatı 

l:lllJ.70) liradır. 

111 - i.ksıllmeıı 9.Xıt.9.:J l ulı günü sut 9.JJ Ja Kabıt.ı1tı Le· 
vazım Şubesinde ınuteşeltkil Alım Ko nisy,rnunJa y .. pılacalttır. 

l V - Şartname, proje ve keşfi lıer iÜn b.th-ti geçen Şubeden ( 14) 
kuruş ıııukabiıiııde alıııabılir. (lu077) 4-4 

l.- Kıpalı zarf usu.ıle 3t>.X.9H tarihind., alıu.nuı iktiza edeıı 
4 adet ınıa mHiM ın->tô:lıi ç'ktır.n! g:>rıilen lüo U! binaen tekrar 
pazarlığa konulmuştur. 

Topkapı Maltepealndeki Askeri Satınalma 
komisyonundan: 

il.- Pazarlık li.Xll.94 l c11 na ııinü saat 9,3) da Kabıtaşta Le

' vızım Şubemizde ınıiteş~kkil Alırıı Ko.nisyı>nurıd.t yapılacaklır. 

Kor birliklerinin ihtiyacı mukaveleye bağlanıncaya kadar 2490 
1ayılı kanunun 40 ıocı maddesinin A. fıkrasına g·öre pazarlıla satın 
alınması emrediıen bin kilo •üt ve bin kilo yoğurt ıhale tarıhi olan 
25.11. '141 salı i'ÜnÜ vermete talip çıkmamıştır . 

İhalenin 4.12.941 perşembe l'iınü saıtt ona bırakıidığından ve 
yüzde 15 teminatlarile komisyonuınuza müracaat etmeleri. 

latenbul KomutanhOı Satlnalma Komisyonundan: 

lıtekliııi çıltmıyan 40 ton koyan eti 1.12.9'11 pazartesi günü saat 
15.30 da pazarlıkla ıalııı almacalthr. 

Muhammen bedeli 23.600 lira olup kati teminatı J.)40 liradır, 

Şartnamesi hergün komisyonda görülebilr. lı.tektilerin belli gün 
ve saatle Fındıklıda satrnı&lma komisyorıurıa ıelweleri. 

Hadımkoy civarmda askeri Satan alma Komi•yonundan 
2784 ton balye halındc sanıaıı ııçık eksiltmeyi" konmu~tur. lhale\i 

19-l'l.-~41 per~embtı güou saat l:> de lhdımköy Huköyde ;ı~keıi 

ııatm alma komisyonunda y:spılacaktır. Tahmin bedeli 13,no lira ilk 
teminatı 1044 lirııiır. Taliplerin belli vakitte komiıyona ıelmeleri. 

1 Hl.- Şartnıımelerı h,r gıiıı adı geç n ş.ıhaden bedei~ız olarak to· 
ı 

i darik edieblılir. (10325) 3-4 
~ 
1 

1 

2 

*** 
2000 Kutu büyii · ma,a raptiye 

250 Top No: 6 çizgili kağıt 
250 karenaj 
250 Kutu kilçük karbon kilğıdt 

50ü0 Adet iyi nevi kopya kalemi 
5000 • > renkli ,. 

1500 > • kalem sapı 
1000 yazı makinesi laitiii 

300 cam süogorlik 
400 , kağıt kıskacı 

'.B > şapoğraf makinesi 
75 ı yazı takımı ( 4 parçıılı) 

8 • btz kaplı sümen 
30\) > ıstaoı pa 

Yukar.ia cins ve mik• arı ynıh (14) kalem kırta9İye nümune· 
lı-ıi mucibince pazarhlda ~:ılın alınacaktır, 

Pazarlık 16. l2.9H aalı giioü sut 9,40 da Kabata7ta l.ıwu.ıın 
Subeııinde müteşrlıkil Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 Nümunoler her i'Üo adı ıcçen Şubede ırörölebHir. 
4 - Her kalem için ayrı ayrı teklif kabul edilir. (10471) 1-4 
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Tableau Synoptiqua dea Adjudicationa Ouvertes Aujourd'hui 

w ıp ? - s -~-----

ObJet db l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

eıtimatif 

Caution. 1.ieuıt d' adjudication et du 
provi11oire Cahier de" Charıre" 

Jours Heures 

~CJL:Cications au Rabais 

Constructlona-Reparatlon·Trav. Publlcs·Mat6riel de Constructlon·Cartographle 
Rep. biti!ıe ecolc Puhliqu~ 959 36 Dir. Conservatoire Ank. 
Rcp. biti.sır. Preft'clurc Port Silivri 
Rep. bitiue cadeslıe lst. 

Gre a gre 789 92 60 - Dir. Trav. Pub. lst. 
Puplique 2683 62 202 - Uefterdarat lıt. 

C(lm\r. div. HtisHi (nj,) 
Rep. bithsc lycee Ha}·darpa~a (•i·) 
Constr. pontı en bois 

Mepar. bitlıı~e dispensairc Ömerli 

Publique 
Pli cach. 
Publique 

2418l9 74 Oir. Trav. Pub. Diyarbakır 
29J2 92 225 - Com. Ach. Lycee Haydnrpaş'\ 

10390 ~1 779 29 Dir. Trav. l'ub. Maniı• 
1035 - 77 6~ Com. Perm. Municip. lstanbul 

Prcdulta Chintlques et Pharmaceutlques-lnstf'ument• Sanltalrec-Pournlture pour Hopltaux 

lrıuumrnl) de chirurgie et articlea ~auihires Gre ıi. ıre 9900 - 14S5 - C. A. Min. D ·.r Nat. Dep./\vint /\!ık. 

Electrlcite·Ga2·Cheuffage Central (lnatallatlon et Mat6rlel 

c f(; U( e J: oaıı;e Diesd pr. ndcluclion d'eau a Polatlı Gre ıi. rre 4025 - 603 75 Com. Ach. Min. Dt;f. Nat. Ank. 

t ı l i I• n c ı t · Ctnıeu:u 1ıo • Tft&ue • Culrs 

Cbanssureıı: 2521 paircs 
VecheUc pr. chau~surt>s: 15 t. 
Cuir, vachtttt. peau de veau et autru articleı de 

ıellerie (ei.} 

Pli car.h. 23319 ô 
Gre a gre le le. 4 25 
Pubiiquo 1244 95 

1749 - Com. Aclı. Milit. Euurum 
Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 

93 75 Com. Perm. Municip. lstanbul 

Traveaux d'lmprlmorle Pepeterle • fourniture de Bureaux 

Pourmiture de bureau: 14 lots 
lrnı-ıeasion fiche1: 165GOCO p. 

Gre a a-re 
Publique 

Bois de Constnıctlcn. Planches, Charpente 

F abrication trc•ncı d'arbrca 

Di~era 

Cıic, verint, palanıı ete. 
Ploınb t n lingot: 20 t. 

H 
uile de lin anglaiıe bouillie: 6 t. 

P r o v 1• 1 o n • 
Viande de boeuf: 35 t. 

> 35 t. 
) 10 t. 
, 6 t. 
> 4 t. 
> 10 t. 

Ble coneassi: 19.2 t. 
Veraicelleı: 10 t. 
Macaroniı: 10 t. 
Lentillcs vertes: 17.2 t. 
Poıı.mo de terre: 33230 k. 
Ri•: 10 t. 
Hari.aotı ıecs: 19.2 t. 
Haricoh beuyruldie: 27. 7 t. 
Fiveı ıecbrn 41.6 t. 

Gre i gre 

Pablique 
Pli cach. 

> 

Pli caoh. 

• 
Publique 

> 

• 
Gre i ıre 

> 

• 
• 
> 

• 
• 

.. 
Abrıcota iı noyaux Malatya: 2,5 t •• raısın ıtc avec Pli cach. 

pepins: l ,2 t.- id. Ru:aki: 500 le.- noix decorliquee: 
600 k.- noisettes dic<>rtiqueeı: 500 k.· amande 
decortiquee: 50 k.· piıtaclıeı de pin: 250 k. 
raisin una pepinı: 250 k.· figuu s~ches: 500 k. 

Helva de Tabın: 2,5 t,· tahin: 750 k,- pekmez: 7~0 k. Publique 
Viaode de mouton: 45 t. Pli cach. 

Vıande d~ boeuf: 6 t. 
lt 35 t. 

• 
> 

Gr~ a gre 
> 

Pli cach. 

915 -

3402b 0-4 

.'.J.488 -
12600 -
12300 -

17500 -
17500 -

5000 -
3000 -
2000 -
5000 -
4992 -
50CO -
5000 -
4988 -
4984 so 
5000 -
•992 -
4986 -
4992 -

32343 75 

3000 -
17500 -

Com. Ach, Economat Moıı. Kabal&f 
75 - Dir. Gen. Eıtploit Foreb Eıat lat. 

5103 il C. A. Min. Def. Nat. Ank. 

261 60 lere &ploit. Ch. Fer Etat H.pa~a 
945 - Dır Hôtel Monnaie 
922 50 lere Eıtploit Ch. de fer Etat H.paşn 

1313 -
131S -
375 -
ı25 -
150 -
375 -
748 -
7.:>0 -
no -
746 -
748 -
750 -
748 -

Cem. Aoh. Milit. Çanakkale 
> 

,. 
) 

• 

• 
> 

> 

• 

.. 
748 88 
750 -
!>51 415 Coll\. Ach. Lycee Galatastray 

208 25 • 
2425 79 Com. Acb. Milit. Konya ot 

Anlt. et lst. 
450 - Conı. Ach. Milit. Çanak. 

1313 - • 
Com. Ach. Milit. Ayezl'~a 

> 

lnt. 

Com. Ach. lntend Milit. lzmir 

1 l·ll-41 
18-12-41 
15-12-41 
&-12·41 
8-l'l-41 

lj·12·41 
15-12-41 

15 -
ıs -
15 - • 
10 _, 

15 15 
16 -

14 -

3·1·42 11 -

8-12-41 11 -

19.12-41 
5·12-4 l 
9-12-41 

16 -

15 301 
14 -

16-12-41 9 4 o 
8-12-41 15 -

1·12-41 10 3° 

5-1-42 14 30 
15·12-41 16 -

15· 12.41 ıs 3 o 

10-12-41 
10-12·41 
10-12-41 
10-12-41 
10-12-41 
10-12-41 
10·12·41 
:ıt-12·41 

2-12·41 
2-12-41 
2-12-41 
2-12-·U 
2-12-41 
2·12·41 
2·12-41 

12-12-41 

15 -
15 -
15 -

15 -
15 -
15 -
15 -
10 12 
10 12 
10 12 
10 l:l 
,4 17 
14 17 
14 17 
14 ti' 
15 -

12-15-41 15 -
15-ll·41 16 -

10-12-41 15 -
10-12·41 15 

~ 

29-J 1-41 11 -
l· l:l-41 

10-12-41 

14 ,_ 
Pomme de terse: 70 t. 
Bcurre: 20 t, 
Poirreaux: 112 t. 
Cboux: 67 t. • 

le k. 1 75 
le k. O 06 
le k. O 11 
le k. O 11 

• 10·1~·41 

15 -
15 -
1) -

14 30 
]:> -

ıs -
lJ -
16 -
H-

Epinards: 97 t. 
Poirreaux: 90 t. 

• 32 t~ 
Haricob secs: 50 t. 
Lait pr. hôpital de Sarayburnu: 5 t. 
Viımde de boeuf: 102 t. 

, 
Gre i a-re 

> 
, 

Pli cach. 
Poi ıroaux: 1, 'l t.• oignons: 900 k.- pomme de ter re~ Publique 

ı.~ t.· choux: J,'J. t.· epinardı: l,5 t. 
Fabricatlon farine de ble: 4000 t. Pli cach. 
Viande de boeuf: 50 t. > 

l'abrieation farine de 300 t. de ble 
Viande de boeuf: 210 t. 

> 100 t. 

> > 100 '· 
• • 100 t. 
• 160 t. 

Pallle: 2784 t. 

> 

> 

) 

> 

8100 -
28b0 -

Je k. O 27 

1125 -
le k. O 34 

762 -

174000 -
25000 -
13080 -
50700 -
~7000 -
27000 -
27000 -
49600 -
13926 -

> 10·12·41 

1815 -
432 -

1012 50 
168 7~ 

4202 -
57 15 

Com. Ach. Commarıd. Mil. lst. Fındıklı 3-12-41 
• 3-12-41 

C. A. lntend. Merit. Kasımpaıa 
C. A. Commıınd. Milit. Ist. Fındıklı 
L:om. Ach. Mılit. Milas 
Uir. Fab. Mıl. lst. a Salıpaıı:ar 

26160 - Com• Ach. Milit. Gelıbolu 

1815 - • 
2070 -
42)2 50 Com. Ach. Milit. İıkenderun 
202~ - • 
20:t5 -
2025 -
3720 - Com. J\clı. Milit. l:ıaıit 
1044 - Com. Aeh. Milit. Hadunköy 

l'l·l'l·H 
5·12-41 
s-rn--ıı 

11-12-41 

10-12-41 
ıs-1ı-4ı 

16-12-41 
15·12-41 
15· ı 2·41 
1f>· 1:L·41 

H>·l 2·41 
12· l :l-41 

19·12·41 

16 -
16 -
16 -
10-
15 -
16 -
}(> -

15 
l!> -

&----------

(0Ç0NC0 SAYFADAN ()EVAMI 

Birecik Askeri Satanalma Komisyonundan : , ~ 
250,000 kil• sığır eti ahnacaktır. ?uarhklıs ek~illmesi 24.1

2b, 
gttnil Birecik de askeri utınalma kGmi~yoaunda yapılacaktır. 1\it' 
bedeli 68,750 lira ilk teminah Sl57 lirAdır. Taliplerin la~lli "a 
komisyona gelmeleri. 

Bahkesir Askeri Satmalma Komleyonund•": ı 
Beher kilosuna 170 kııruş tahmin edilen 25,000 kilo s:ıde ['r 

pazıuhkla !lahn alınacaktır. lhal~ıi 3 12.94 l çarşambn günü sa• 
de Ba\ıke~irde askeri satınalma ltomi~yonunda yapılacaktır. , 

lık teminah 318/ ltrıı !>O kuruştur. Taliplerin belli vakıtte k• 

yona ırelm"ltri. 

lstanbul Komuıanhiı Satuuhnıt Komlsyonund•" 1' 
Saraybıırnu hastabanf'.Sİ için 5.12.~41 cuma gilni sul 11 de~ 

zarhkla 5 ton slit satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1125 li_r• J 
kati teminah 168 lira 75 kuruştur. Şartnamesi her gün keaııO' ~· 
görillebilir. lstekliıerin belli ~ün va saatte fındıklıda s.ı ınal~• 
miıyonuna ielmeleri. 

Kırklarelln Askeri Satan alma Komiayonund•f1 fi 

Yedi kalem 2)00 zer lirıılık ve 250) kilo sığır eti paıııarlık1'1j/ 
tın alınacaktır. Taliplerin 8-l'l 941 a-inü saat 16 ıia Kırklırt 
askeri sııhn alına korniııyonunda bulunmaları. 

Urfa A•keri Sabnalma Koml•yonundan: ,. 
·~I 

A,ae-ıda yazılı mevnddın pezarhkla eksiltmeleri lQ.12.941 t•'1~tı' 
kadar her riln Urfada askeri sahnalına keınisyonun4a yaıtıl•"' 
lsteklilerin lt ıoinall:ırile belli kolllisyona her i"Ün müraoaatlar1• 

Cinsi Miktarı kile 
Kuru ot 1.620.000 
Kuru ot 1.620.000 
Kuru ot 1.080.000 
Pirinç 60.000 
Pirinç t0.001} 
Kuru fasulye n.OOt 
Kuru faeulye n.OiO 

__/' 

MÜ ZAYEDELE~ 
,.: 

Konya Memleket Ha•t•hane•I B•tt•bl bllilnd• ~iP" 
Bir aded m\htamel Badeoi.ı markalı en beyıirlik. bııaar Ol' i~ıf 

lokoa:ıobıl bazı muıluk vo yc12danlık gibi uf ..ık tcftk noksaıılarırı 
liyle işliyebllecek bir vaziyette wuhammeıı bedeli 3000 lirıdıt• O ,o 

Bir adet müstamel Siymens halsk., markalı daimi cereyan 11 

ve 127 amperlik dinamo ınulnınıuen b~Jeli JOOO liradır. ıt 

Bir adet demir mesnetler üz~rine lullurmuş mermer koın~ilf ,ııe' 
tablosu 2 ampermetre, 1 voltmetre, 1 otomatik ve iki ba•ıt f 
1 rezistans ve di~er teferruatile muhammen bedeli 200 tiradı~· 1' ı 

Menılekei hastahanesine mevcut olan muhammen bedeller' ti' 
safı yukarda üç madde ile gösterilmiş bulu:ıan lokomobil ve tt O~ 
atının 8.12.941 pazartesi günü saat on brşte Konya Tiliyet e~:ıı I' 
odasında taliplerine açık arttırma suretiyle ihalesi yapılecnf'" ııil. 
!iplerin o ıün 3500 liradan ibaret muhammen bedelin °o 7,5 ,;P' 
tindeki teminat mektuplariyle birlikte Konya viliyet encümtP t ~ 
gelmeleri ve şeraiti Öğrenmek istiycnlerin ile şimdiden laast•

0 

tababetiııe mÜıacaatları ilan olunur. 

TUrk Hava Kurumu Eskitehir Şubesinde" 1 

1,,,ı. 
Kurban bıyramında mahalle köylerden toplanacak tah111iııe'1 j.5 • 

tane koyun, keçi, tok1u, ı;epiç d"isi: 1. 700 kilo sıtır deri•~ "~ '' 
tane bağıuatırı, mevcııt ıartnameıine görl', isteklisine verıltıl~ •O . 
tırnııya çıkarılm11tır. Kati ihıle i, 15 birincikilnun 9.U pazart• ~· t11 

saat on dörttf' yapılacaktır. lateklılerin ilı le ~ilnii E.sldiehir f-1· ~ f 
be,ine müracaat etmeleri )izımdır. Şartnamesi Ankara'da kıırıl 
ııel merkezinde de görülebilir. 

imtiyaz Sahibi ve Yuı l,leri Direktörü: 1SMA1L Glf~l'f 


