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E.coebi memleketler çın 
12 Aylığı 2700 

SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü re°çen nusbalar 
20 lc:aruştur 

9li---------jf: 

HER GÜN ÇIKAR IKTİSAll, MALİ, TİCARl VE ZİRAT 
~ 

~ 

GAZETESi 

REKOR! .. 
7.e~tlnyağlaı ının hallalyetlaln 

aksini lMbat edene 

--1000 Lira-
İKRAMİYE VERİLİR 

A•rese dikkat ı lataob81 
TUao Qllmrllk Kemerli aekak 

21 Ne. Tel ı M117 

NAZiF ÖZARCA 

U mu m l ü c c ar 1 ar ı~n ve Müteahhitlerin meslekiOrganıdır 
• 

EKONOMiK HABERLER 

Kur'a ile müzıyeie 
Resmi daireler ahm ve 
satımları için Yillrete bir 

emir verildl 
Adliye Vekaleti tarafından Vi· 

liyete gönderilen yeni bir emir· 
le Vilayet Belediye ve diğer 

tekmil reami dairelerin müzaye
~e alım satımları hakkıada mü· 
h'm bir direktif verilmiştir. Em· 
ri hulisa11 tnclur : 
Arttırma hükümlerine ıöre 

yapılacak satıtlarda aahlacak 
eşyanı11 hükumetçe azami satış 

fiyatı tayin edilmiş olduğu tak
tiirde müzayedeye ancak bu fi
ah buluncaya kadar devam e· 
tlilmesi. Ayni fiata mütead'dit 
talip zuhur ettiği takdirde ara· 
laranda kllr' a çekilerek ihalenin 
kur'a iıabet edecek talibe yarıl· 

maaı zaruri olduğu ribi azami 
sitıf fiatı hükOmetçe teıbit edil· 
•emiş olan eşyanın arttırması 

ile uhtırıa bu efyauın cins ve 
'vaaıflarınıı:ı ve maliyet fiatlarile 
bu.lara ilinai icabedea meşru 
kir miktarının icra memurlujııa· 
ea salahiyetli mercii ere tesbit 
ettirdikten sonra ancak taayyün 
eden bıı satış fiahnı buluncıya 
kadar arttırmaya de••• edil
mesi ve ltu fiata müteaddit ta· 
lip çıktığı takdirde yiae arala
rında kur'a çekılmek ıuretile 
i ltalenia yapılman icabetmkete· 
fiir. 

Eaki tip tuğlalar 

kullanılmıyac:ak 
Tutla formaları nizamnamesi 

mucibince aacak Dızamname ile 
evufı tayin ve tewl>it edilmiş t uf
lalar aatılıltilecetindea tufla laar· 
•aaları ıabipleri mıntıka ticaret 
midiirllfiin• aiiraeaat ecicrek el
tleki eski tip tuflalarıa çoklutu 
fiolayıailt1 iktiıat velı:iletioden ni· 
zaanamenio •ski tullaların bir ıe
ne iqia lcullanılmaaıoa imkin ve· 
ren muvakkat ma8desioio bir se
oe mütldetle daha uzatılmasını 

istemişlerdi. . 
iktisat vekaleti yapılan tetkık· 

ler ıonuoda bir senelik. müddet 
tuilacılar• eski tip tuğlaların 
kullanılması için kafi bir zamao 
eldutuau ve bunun için eıki tip 
tutlaların satışının da nizamname 
bilkümlerı tamamen tatbik oluo· 
"utundan memnun bulunduğunu 
billiirmiıtir. Fakat tuğla harman· 
lan sahiplerinin tamamen zarar
larına da meydaıa verilmemesi İ· 
çin ulti tip tuğlaların ancak is· 
karta halinde satılmasına müsaade 
olunmuştur. 

Bu iskarta tuğlalar esas inşa

atta k.ullanılmıyacak ve bütün 
nıemlekette yalnız y~nı tip tuğ· 

lalar istimal elunıcakhr. Bu hu· 
ıuıta belediyeler dikkat ve itina 
töaterecektir. 

lSTANBUL BORSASI 
12.12. 941 

Loıadra 1 Sterlin 
N~orlc 100 Dolar 
Maftitl 100 Poı.eta 
Stoklıol.. 100 f • .,.ç K r. 

ESHAM VE TAHVİLAT 
Sıvu-ir1ur111D l 
~ıvaı-Er11rum 2·7 

S.24 
132.20 

12.9375 
~i.75 

21.10 
19,80 

Hayvanlara her ay nekadar 
arpa, yulaf verilecek? 
Yeni mahsulün idrakine kadar 

biiyük baş koşum hayvanları için 
ayda kırk beş kilo ve koşulmıyan 
beher büyük tuş hay\•an için de 
ayda on kilo arpa ve yulaf hesap 
olunması Koordinasyon heyeti ta· 
rafından alakadarlara bildirilmiş· 
tir. 

Şarap istihsali · 
bırakılıyor 

serbest 

ispirto istihsali inhisar 
albna ahn arak 5 milyon 

ı ıtreye çıkardacak 

Arıkaradan bildiriliyor : 

İspirto ve şarap istihıalitı için 
bazı yeni tedbirler alınmasına lü· 
zum görülmilş ve bu hususta ha· 
zırlanan kanun layiha11 Meclise 
arzedilmiştır. Encilmenlerde gö· 
rüşülmekt" olan bu liyihaoıu e· 
sularına göre İspirto istihsalitı 

doğrudan doğruya devlet inhisarı 
aitına alınacaktır. Bu ıuretle 

memleketin 5 milyon litreyi bulan 
senelik ihtiyacı tamamen temin e· 
dilmiş olacaktır. Hilen istih••l 
edılen miktar 2,5 milyon litreyi 
geçmemektedir. 

Diter taraftan şaıap i~tihıalih 
tamamen serbest bırakılacaklır. 

Bıı suretle üzümlerimizin istihlaki 
kabil olaeatı ribi serbest rekabet 
yüzünden fazla alkollü içkilerle 
miicadele de d:ıha verimli bir şek· 
le sokulm111 olacaktır. 

Kömürcüler Mürıkıbe 
misyonuniın kömür fiyat

luının arttırılmasını 

istediler 
Düa Vali Muavini 8. Ahmet 

Kıoıtın riyaseti altımıla teplanao 
Fiyat Mflrakabıt Komisyonu bil· 
hassa odun ve kömtir meselesi il· 
zerine bazı mühim kararlar ver
miştir. Son günlerde bir çok kö· 
mürcüler Fiyat Mürakabe lıüro· 
suna müracaat ederek kömür fj. 
yallarına hiç olmazsa bir kuruş 
zam yapılması ttldif inde ı,ulun· 
ıııuşlardır, 

Kömürcülerin iddialarına göre 
luş dolayııiyle kimür nakliyatı 
pahalıya malolmaktadır. 

Diğer taraftan kıııa kimür o· 
caklarında çalıştırılacak amele 
rüçlükle bulunmakta, bulunsa •a
hi fr.zla ücret istemektedirler. Fi
yat Müralı:abe Komisyonu bu bu-1 
susta mahallinde tetkikin yapa• 
cakhr. 

Difer taraftan Şileden şehrimi
ze kömür ııakliyatı yapacak mo· 
törler için lizım olan beo:1.in ih
tiyacı kararnamesi çıkmıştır. Bu 
motörlere benzin verilecekti. 

Bazı Tacirler Keçi lerilerile 
harice tiftik ihraç ediyırlar 

Al!kadar makamlara yapılan 

bir ihbara gire, Şt'!brimizde gayri 
Türk hirkaç ihracat firmasının bir 
nevi tiftik kaçakçıhfıu teıebbtlı 
ettikleri ve ihracatı memnu olao 

Auk. Vııliliği: 

Muht~lif boya malzemeti 1974 
Muiltıılıf ilaç 1973 

Ask. Fıabıikalar U. Mild.: 
Cit bezir 1934 
Kurşun 1981 

Çanak. Beled.: 
Ça11Blı:. Gazlaune lıinuı xeminin beto• ve 

şap sıvıı.aı -jap. 1988 

C. H. P. Genel Sekr.: 
Koltuk ve mefruşat 1972 

9arphaar: ve liaınfa 
Kurfua külçe 1972 

O. D. Yolları 

Matbusı: 

Manyetolu ma1a telefonu 1973 
Manyetolu portatif telefon l 973 
Kayoamı~ lngilir. bc-ıiri 1972 

Denız Lvz. SAK: 
Muhtelif eltolı:trilı: ampulü l'Ji8 
Kaynak tali, maaoın .. tre 1985 
Aııtıiz. ııre. 1985 
Broaa çubuk ve caraalı:at 1985 
Temiz.lik aalııunu 1985 
Nohut 1985 

Euincao Aık. SAK 
Sıtır eti lı:avıırmaeı 1971 
Koyun eti " 1971 

Erzurum Ask. SAK 
Palaalca lcayışı 1967 

E<Jkişlıehir T. H. K.: 
Deri ve ltaraalc l Q77 • 

Gelibolu Ask. SAK 
Butday nakli 1982 
Buttlay un y1pt. 1qg2 
SıQır eti 19611 

Hatay Orman Bölıe 
Ankaz udunu 1971 • 

Harbiyede Yedek Subay Oku
lunda Ask. SAK 

Bakır, bılcraç, 1aplı tu, lcaı.an, lı:evııir, 
karavana v. ı. lııakır edevıtı 1981 

Çekirdelı:air. k. iiıüııı 1 Q81 
Saman 1982 
T 11l~fon dire ti 1971 
İçel Orman Çevirge Mod.: 

Mep kimürii l '7•• 
İnhisarlar U. Müd.: 

Muhtelif malum• 1966 

lnai .. rlar Aok. ISira 
Miid.: 

Mulıtelif nu.Jc 1'81 

Fa9rikası 

lst. Hava MıRtaka Depo Am.: 
Saç ve ııalvaııizli bidon tamıri 1976 

l11t. Emniyet Müd.: 
Sivil dbiae ve ııılte l 984 

lsı. P. T. T. Müd. 
Marinlave ve ıömikolı: 1971 
Poıta nakli 1971 

İskenderun Ask. SAK 
Sıaır e ti 1969 

' 

lst. Defterdarlığı: 
lat. Tapu Müd. biııa11 tamiri 1'72 

lıt. Belediyesi: 
Okıal binaları tamiri 198S 

Bina aııı<aıları 1985 • 

uzun tüylü tiftik derilerini kur
nazca memleket dıtına rönaer
dikleri aulaşılmıştır. 

ôtrenditimize göre, bu hare· 

ket şöyle yapılmaktadır : 
~ari~e sahlmakta olan keçi 

derılerı ıtandardize edilmemekte 
ve Ticaret Oda11 ekıperleri ta
rafından girüldülc:ten sonra ihraç 
edilmektedir. Bunu fırsat te)ikki 
eden bazı kurnaz tacirler, elle
rinde bulunan uzun tilylü tiftik 
derıleriııi de tliğer keçi derisi 
balyeleriııin aruına karışlırarak 

llarice vıkarmıya devam etmitlsr· 
dir. Bu huıuıta tahkikata ltat· 
laamqtır. 

İitınbul Fiyıt M11r1kı~ı Kır1isyın111•1111: 
130 No. lu ilan : 

NişHtaşında kain vali konatında yapt. 
••falt eö~me demir caınekanı ve ıu 

te1iaatı 1971 

Vitrinlerde teşhir edilen mallar satışa arzedilmiş oldufuaciH ~an• 

ların izerine satılmıştı r etiketi koymak veya vitrinin bozulmaması 
kasdile mal satılamıyacB~ıoı beyan eder bir etiket talik etmek mem· 
nudur. 

Ömerli diapaHeri biııaaı tamiri 1972 
Saman ve k. ot 1977 

Buıadan böyle mütıtehhkin ber hangi bir talebi üzerine 111al vitri•· 
den çıkartılıp kendisine verilecektir. 

l:lektrilı: mab.emıııi 1977 
lere.te 1977 

Aksine hareket eden ticarethaneler Milli Kctranaıa kanunları iti· 
kümleri dairesinde tecziye edilecekleri ilin olıınor. 

Üiç ve ııbhi malzeıne 1977 

lst. Komut. SAK 
K:uıınan lcoyun eti 1 '7 l 
Nakliye işi J 97~ 
Çift atlı aalcliye ara1'uı yapl. ~9~3 

lst. Elektrik Tramvlly ve Tuael 
İşlet. U. Müd. 

Cıırof tutlıııı iı•ali 19Sl 

lzmir Lvx. SAK 
K. ot Hman ve uileyat 19 3 

İzmir Telefon Müd.: 
Fent meabol kapak ve çerçe~esi 1979 

Karaoğlaa Muhtarlıtı: 

Caıui tanıiri 1980 

Kastamonu Nafıa Mlid.: 
Hükumet kooatı ikmali inş. 1'82 

Kayseri Ask. SAK 
Manda derıai, yerli .,aketa, taban ••tarı 

keııarlılc mefi• "° yememi lı:alıbı 1 lli2 
Konya Aık. SAK 

Koyun eti 1970 

Lüleburgaz Ask . SAK 
Balyelı k. ot 1981 

Malatya Hava Depo Am.: 
Dini motirü n•o•tajı 1981 

Marmısra ÜJsu Bahri Komut.: 
Zeytiııyatı 1984 

M. M. Vekaleti: 
Aralııa tamirhane rnalıcıııeıi 1983 

Etiırıeautta rol iuş. 1971 

Maraş Ask. SAK 
Sadeyatı 1~76 

Menin T. H. K.: 
Deri ve baraalc J!ıli3 • 

Mimarsiııan Ask. SAK 
0411• 1'70 

Nusaybın Malıuüll.: 
Wiikiimet lı:onatı inı. 19'7 

Seliou ye Ask. SAK 
K. ot ve saman 1983 

Siimer Baok Yerli Mallar Puarı: 
Halliç altı pa•ııtu 197:.ı 

To,bane Lvz. SAK 
Aluminyı.ım ç•tlır dütmoıi 1Y74 
Öküz nalı 1n9 
Terlik 1979 

T. K. K. 81.1Iılı::esir Şuhesi 
Deri ve baraalı: 1986• 

Yozgat Seyyar Jandarma SAK 
Odun, HdeyaQ'ı, aıtır eti ve elı:ınelı: pi· 

şirmui 1982 

Yalova Aslc. SAK 
Patates 19&5 

Yeşilkiy Ask. SAK 
K. ot ve aamaıa 1980 

Yültsek Ôtretmen Okulu 
Ayakkalııı, elbite ve paltu 15171 

Zirıi istihsali Arttırmık 

İ ç i n 

Ankarıda"n bildiriliyor: 

Umumi iaıe işleri üzerinde tet
kikat yapmak ve bu aratla zirai 
istihsalitın arttırılması hususunda 
icap eden tedbirleri almak üzere 
Jaşe Müsteşarı Şefik Soyerin ri
yasetimie kurulmuş olan Kemiı· 
yon mesaısını ltit irmittir. Bu 
mevzular üzerinde mühim karar
lar elde etlilmit ve iap·ekildin 
taıaikine arzoluomak tbere ltir ' 
proje lauırlaomııbr. 

Y. Mallar 
bul da 

Pazarları İstan-
368 Esnafa 

da mal veriyor 
Sümerbank, kendi fabrikalarııı

da yapılan giyim eşyası tevziatı· 

nı oi:ıam allına almışhr. Bank.a
nın fabrik.darında yapılan her 
çeşit eşyanın lıer birinden sene· 
de bir defa bütün devlet memur· 
!arına, devlete bağlı olan veya 
sermayesinde devletin Grtaklı2'1 
buluaan yerlerde çalışanlara, üç 
aylık maaş alanlara, asker ailele· 
rine, ve ıhtiyacı oldo2'u Parti leş· 
kılalınca tasdik eaılenlere ve 
buularıu ayoi :soy.adını taşıyan 

aiieleri efradına bir ıniktar veri· 
lecektir. 

Bu tevzıat nuf ıı:s te:r.kerelerioe 
fiş yapıştırılmak suretiyle yapıl· 

malttaciır. 

Resmi daire ve müeııaeseler ça· 
lışhrdılı:l.arı memur ve müııtabdem· 
lerın birer lisle:sıni yaparak, bun
ların nüfus te%.kerelerıyle birlikte 
Yeni Po!iıtano karşısında büyük: 
Kuaacıyan haoına göodermek:te 
ve bu lısteler mucibınce nüfus 
le:r:kereleriııe bırer fış yapılarak 

satış ıünii de tesbit ed.ilmf:ktedir. 
Çarşamba 2iinleri ö~leden ıonra 
yalnız uç aylık alanların müra· 
üaalları kabul eııılmektodir. Üç 
aylı;c: waaş alan dul. yetım ve e· 
aeklilerın ııiifıu tezkerelerinden 
aaşkıı maaş cuzdanlarını Cıla ~()

turmeleri ıaz1111dır. 

Cuma gıınlerı de ijtleden ~onra 
asker aıllllerıno taluıs euılmıştır. 

~ıınlarc• oııf us tozkerelerı ve 
ellerındeki yardım vesıkalarıyle 

müracaat edeceklerdir. Mahalle
l~rflle ihtiyacı olanlar, mensup 
bulundukları kaza merkezine miı· 

racaat etmelidırleı. Uu merkeı.ler

de tayin edilmiş olan mutemetler, 
bu balkın oüfus tezkerelerini top
layacak ve bcpıiuı bırden Kıoa· 

cıyan baınna göturüp muamelele
rini yaptıracaklardır. Su suretle 
halk bizzat Kınacıyao ilanına ita· 
dar gidıp sıra bcltlemeıt zabme· 
tinden kurtulmuı olacaktır. Yedi 
yaşından küçük çocukların nüfus 
tezkerelerine muamele yapılma

makta ve bunlara bir şey veril
memektedir. 
Nüfuı tezk.,relerine yapıştırılan 

fişlerle her biri aıultabilintle 4 
metre basma veya pazen, 4 metre 
patiska veya çamaıırlılt patis, 6 
metre Amerikan bezi, 3 metro 
Kayseri bezi vtyahut 5 metre di· 
ıemelik, beş çile yüa verilmekte
dir. 

Ba!malar 36, pazenler 47, pa
tiska 6/, Amerik•n hezi 26, K•y· 
seri bezi 35, yünün çilesi 82 lc:u· 
ruştur. 

Kınacıyan hınmtlaki mağazalar 
şeflitinde i'inde 9iu nilfuı tu· 
k:ereai berin• muamele ykpılmak· 
tadır. Fakat riiade iki lılin nilfuı 

tllkcrHi ÜJHİDI mum,lı YI ... 

hş yapmak için tetkikat yapıl· 

makta, şehirde yeni matazalar 
açılması düıilnillmektedir. Parça
lı ve doku111a lııatalı sattılar din· 
den beri yasak edilmiştir. Aldıtı 
mallar parç'l lı veya eksik çıkan
lar mafaza şefliğine mir•eaatla 
yanlışlıkları düze lte\ti\ecelr.le'rtlir. 

Ayrıca esnafa da toptan ıahf 
yapılmaktadır. Yalnız lstanbulda 
363 mağaza, Yerli Mallar ıaa&ar· 
lanndaki tiyatlardaa daha fasla 
fiyat la satış yapmıyacaklarıoı 

taahhüt ederek mal al..Utatlır-

Jar. Bunun için laaJk, Ç&l"ft ve pa• 
zarda rast .ı Jılcları y.erli itaıma, 
puen, kaput va Kayseri beziaı 

yukarıda yazciıtımız fiyatlartlaa 
fazla para istenilditi (Örünce, 
derlıal rastgeldiQ'İ · pelise miıra· 
caatla bir zabıt tuttunnahcbrlar. 

Oifer taraftan alikadarl.r 4a 
esnafın aldıkları mah taahhit et• 
tikleri fiyatla ıatmuı için ieQ 
eden te-'birltri almaktatlırlar. 

Undan Gayri Ma ~elerle 

Pasta imaline Müsıa~ı 

Edilai 
Ticaret Vokileti tarafınllaıa iti\· 

dirilf'n bir et1tirde, n•dan gayri 
mad:iderle paata imalioe miiaaatle 
edi idi ti hi ltlirif rniştir. 

111 suretle, miktarı eldukça lu· 
bank \tir yeklln tutan ıelarimİ.%· 

deki ,astaeıların zarar flrme•e· 
leri temin edilwiı lt11hın111aktaciır . 

Malam oldutu iıere oıa t4h4idatı 
hakkındaki kararHme, uııdaa 

pasta imalini yasak vo ıoaradan 
da bazı mülahazalarla Ticuet 
Vekaleti bunu her neYi 'uta 
imaline teımil etmişti. Şimdi •e· 
rilen bu müsaade ile pirinç, p•· 
tate!, fındık:, ceviz Ye 9adem 
uo!arile, yumurtadan pasta yapı· 
labilecelr.tir. 

Yeni Sene Bütçesi 

Hızırlınıyor 

Ankaradan bildiriliyor: 
1942 mali yılı 9iltçe Jaaaırhk· 

larına başlanmııtır. Vekiletler, 
masraf bütçaleri üaerind• tetkik
lerde bulunmaktadır. Maliye Ve-

kaleti, inüraDzdekı aydan itibaren 
bütçe huırlıfına ririıeeektir. 

İçinde bulunduğumuz mali yıl 
bütçesi 309 milyon küıur bia 
lira üzerinden kabul edilmitti• 
Şimdiye kadar vaki olan tahli
litla ıabmin edilmiş olan vari4at 
hemen aer kalemde ye ~maaai· 
y•te ıayaa bir tekıltle t~la•ld1alt 
etmiş 9alunuyer. Fevblilie llati• 
yaelar için ayrılmakta olan tala
aiaat, bu yıl 9a f nkali.&. bltte
J• koaalaoaktır. 
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Bu gür:- ilin olunan Münakasa ve Müza~edeler Listesi İstanbul Belediyesinden: 
Tahmin B. Teminatı 

245 90 18 38 

Ctaıl Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri Günü Saatı 

Beyoğluoda Ömer Avni malıallesinin 
Oolmabağçe cad. 183·185·185/ l kapı 
numaralı arııa ilzerindeki ankazın ıs· 

tışı. 

A) MUnakasalar 

la,aat, Tamirat, Nafıa ı,ıerı, Malzeme,· Harlı. 

Fabrika hinuı tamiri 
~amalh tuzlaaıocla yap. 560 m2 ııva iti (temd) 
Fabrika dahilinde yapt. parke yollar inş. 

Yenicede iki, Adanada üç, Ceyhaoda iki ikametria 
ile kesahlı:, Y eoieede b~r b\lfe bin&1ı inş . (şart. 
310 lrr.) 

Topra"kalede iki, Fenipaıada iki, lıkenderıında bir 
ikametıib ile Ce7hao ve lıkeoderunda birer 
btlfe İDf. (ıart. 3ı9 kr.) 

aç. eka. 
paz. 
kapalı z. 
kapalı z:. 

> 

516J 51 
644 -

13088 44 
78000 -

6J60Q -

Büro biouı İDf. • 82574 33 
Ahıap baraka inş. aç. eks. 3074 76 
Bina inı. kapalı z. 30207 29 

lllçlar, Kllnlk ve ispençiyari alfit Ha•tahane Lvz. 
Nitrat .iarjan: 30 k.-z.am"• arabi: 100 k. paz. 1815 -

Eılektrlk Havagazı-Kalorlfer (Tesisat. ve Malzemesi) 
Ok•iien demir kayaak teli: 5 t . paz. 2500 -
Hava ıariörü: 7 ad. paz. 930 -

Mensuc:at1 Elblse, Kundura Çama,ır, w. a. 

Kr.vue elbiı• 16 kat-kroase palto: 6 ad. par;. 

lıkarpin: 120 çift 
Sivil elbiıe: 165 tak.-ıivil palto: 165 ad (temd) 
Paltoluk kumaı llO m. 
&rkek iıltarpini: 372 çift 
Kız iskarpini: 23 çift 
Irk.ek elbiseıi: 'l.72 tak.•erkek paltoau: 165 ad.·kıı: 

ta11örü: 3l ad.-kıı: mantoıu: 10 ad. 

K•nduralık vaketa: S t. 
Halı.i itba~lık kumıı: :$4000 m. (şart 299 kr.) 
Teli: SOOO m. 

aç. eks. 
paı;. 

aç. ekıı. 

' 
kapalı &. 

par.:. 

" 
t- etbaa ı,ı&rl Kertealre · Yazıhane Levazımı 

Mulatelif evrak tabettirilmeai 
F.r aabhat fiıi baatırılma11 (k.itıdı vekaletçe veri· aç. eks. 

lecek): 1.000.000 ad. 

Mahrukat, Benzin, Makine ~alları v. •· 
Kok YeJa a~miltok: 600 t. (temd) • pu.. 

~Utelerrlk 

Aa!ap tecrid bokstan yap. 
Teatere 
Elmas sertlik ölçme tea:gihına mahsuı 10 ad. 
Kerpİf tutla: 200 000 ad. 

p1E. 
ıo 

aç. eks. 

cReno> kamyon karoseri tamiri • 
Zamkı arabi k. (Bak ilic .sut•nuoa) paı:. 

Sakanderak kayııı: 150()0 ad. • 
Maı!akta aık.prevantoryomda kalorifer kazanı tamiri paz. 
Şerit kolan 80 m/m 12825 m. (müteahhit nam ve- • 

heaabıoa) 
Mulatelif ebatta bakır çekme boru, çelik aaç, yu- aç. eks. 

nr!ak bakır ve pirinç çabuk bakır pirinç ve 
çinko levhalar kulçe çinko aliminyum, muhte-
lif cina n ebatta demir, telik bakır, piri ot tel 

ıalvaniu kablo, ıioek, kalbur, pirinç kafeı 
telleri H bafdadılık kafH teli (mllteahhit aam 

ve huabıoa) 
Kazan tiıeai yuvarlak 15 m/m; SO aci. 24 m/m; 25 paı. 

ad. ırafıtlı yikselt tuyik. ıalmaatra 30 m/m: 
4Q it- dia eıe: 20 düzGne • yuvarlak: 20 dü· 
aeae· iit kaıe eı•: 20 düdae 

Hatide ıilindiri yolluk ve hadde akaamı: 44 kalem pu. 

(ıart 717 lu.) 

araak, Z•hlre, Et, Sebz , " ·•· 
iulrorı 30 t. 

ıo 30 t. 
> 10·15 t. 

Karo fasulye: 60 t. 
Nobut: 40 t. 
Yetil mercimek: 40 
Kuru ıotan, patatea, praııa ve lalaana 

Labaaa: 12 t. 
Prua: 12 t. 
Sıtır eti: 600 t. 
Pirinç: 60 t. (temd.) 

Kuru fasulye: 150 t. (temd.) 

Kuru ot 
Helnoı kabafı 
.Saman balya 

• • 
• • 

Zeytinyafı: 10 t. 
lad•Jafı: 6 t. 

(B M Uz11yadalar 
Bina ankaaları 
Vinç: 1 ad. 
Bina aokaın 
Oiaamo ve motör dizel marka 
Deri n banak 

> > 

Şilep 1303 tonluk 

par:. 

• 
> 

> 
... 
aç. eks. 
pız. 

" 
> 

• 

> 

• 
• 
" 
• 
it 

.. 
• 

a~. art. 

• 
paz. 
aç. art, 

• 
> 

• 

1560 -

m. 6 95 
çifti 10 50 
çifti 9 50 

103J4 -

k. 4 25 
ıa. 1 70 

1500 -

303 48 
4600 -

600 -
biııi 28 -

800 -

148 50 
Dl o 39 15 

18000 -

14S48B -

k. o 20 35 
k. o 20 33 
k. o 20 33 
k. o 25 
k. 6 !2 
k. o 26 
1720 -

144000 -
k. o 50 

k. o 25 
2500 -
2500 -
2500 -
2500 -
2500 -

10000 -
10200 -

400 -

2-i5 -
1500 -

inhisarlar İz:oir Şarap P'ab. Müci. 
Çamaltı Tuzlası Müd. 
lnhiıı:ırlar lznir Şarap Fab. Miid. 

5150 - D. D. Yollan 6 ci işletme Adana 

44l0 - ıo 

6193 07 Eskişela\r Aık. SAK 
> 

2265 55 

272 25 Tophane Lvz. SAK 

375 - Ask. Fabrik. U. Müd. SAK Ank. 
147 - Tophane Lvz. SAK 

112 50 lııt. Elektrik Tram, ve Tün. 
1,let. U. Müd. 

117 - Gazi Terbiye Eaııtitüsii Miid. Ank. 
Emniyet U. Müd. Ank. 

SS 19 Ank. Siyasal ili lgiler Okulu 
Yüksek Ziraat Eastitüsü Rektör. 

Toplıane Lvz. SAK 

26·12·41 15 - . 
22-12-41 14 -
25-12·41 15 -

2-1-42 15 -

3-1-42 10 -

27-12-41 11 -
27-12-41 12 -

2·1·42 16 -
1 

22-12-41 15 -

2-1-42 
22-12-41 

17-12-41 

26-12-41 
22-12·41 
27-: 2·41 

2·1-42 
2·1·42 
2·1-42 

14 30 
H 30 

10 -

15 -
ıs 

15 
11 
11 
14 30 

Keşif B. 

303 48 22 76 Beşiktaş Süd ve mektep çocukları dis· 
panserinde yapılacak ahşap tecrid 
bokııları. 

Keşif ve tabmio bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda ya· 
zıh işler ayrı ayrı paı:arlığa konulmuştur. 

Keşif ve şartnıuneleri Zııbıt ve Muamelat Müıiürlül!'ü kalemin.le 
görülebilir. lbalo 16.12.941 salı günli saat 14 de Oaimi Encümell' 

de yapılacaktır. • 

Taliplerin teminat nıakbuı: veya melc.tupl rile ilaale rııai 
muaryon saatte Daimi .S.nciimerıde b11lı11uıaaları. 

AKA A 
İnşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

lstanbul Defterdarh§andan : 
Vilayet hükumet konafı ile defterdarlık binası arasındaki sahanı' 

tanzimi vesair tamirat ve inşaat işi; kapalı zarf usulile eksiltmeJe çı• 
karılmıştır. Eksiltme; 26.12.941 cuma ıünü saat 15 te Dofıerdarlıkt• 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Keşif bedeH 13863.34 lira aııJ' 

vakkat teminatı 1040 liradır. Münakasa evrakı Mılli Emlak 4 üncil 8 

kaleminde görülebilir. lsteklılerıo en az bir taahhüde 10000 liralı~ 
bu işe benzer iş yaphldarına dair idarelerinden almış oldukları vesi· 
kalara istinaden lstanbul vilayetine müracaatla ihale 2'Ününden - t•' 
tii günleri hariç - üç gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ai1 

ticaret odası vesikasile muvakkat temiaatı mubtevi ve 2490 No. it 
kanunun tarifatı dairesinde hezırlar:mıt kapali ve mühürlü zarf der•' 

..ounda teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar komiıyon reif' 
lifine makbuz m~kabiliode tevdi etmeleri. 

8280 - M. M. Vekaleti o~niz Mrk. SAK 
Toplaane Lvz. SAK 

19-12-41 14 -
16-12-41 ıı -
17-12-41 15 30 !!!!!!!!!~~~~ ~~~!!!!!!!-~'~· ~~~-~-!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~·~:!?!!!!~!!!!!!!~# 

T.M.C.R. İlanlar B. lst. Erzur11m Han 16·12·41 10 -
112 60 M. M. V. Hava SAK 27-12·41 10 -

1170 - Selim iye Aık. SAK 

21 76 lat. Belediyesi 

675 - A sk . Fab. U. Mild. SAK Ank. 
90 - > 

D. O. Yolları Haydarpaıa 
60 - lst. P.T.T. Müd. 

22 50 
.182 35 

Tophane Lvr:. SAK 

ll 

1350 - D. D. Yolları H. paıa 

1 ay zarfında 

16-lı-41 14 -
2·1·42 15 -
2-1-42 14 -

27-12·41 11 -
27-12-41 11 -
22-12-41 15 -
17-12-41 15 301 
17-12-41 14 15 
22-12·41 14 -

19-12-41 15 30 

- - Deniz Lvz. SAK Kasımpaşa 16-12-41 14 -

1684t - Ask. Fabrikalar U.Müd. SAK Ank. 9-1·42 15 -

915 - Balıkeıir Ask. SAK. 
915 - • 

> 
2220 - Tophane Lvz. SAK 
1320 - ıo 

1560 - ) 
129 - lst. Belediyesi 
108 - Hadımkoy Arnavutköy Ask . SAK 
144 - > 

15-12-41 
15-12-41 
15-12-41 
19-12-41 
19-12·41 
19-12-41 
29-12-41 
15· 12·41 
15-12-41 

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

10800 - Ermrum Ask. SAK 

Harbiyede Yedek Subay 
Asit. SAK 

P. teııi, Çarşamba ve Cuma 
Okulunda 16·12-41 11 -

> 

Hadımkğy Yassıviran Köy. Asit. SAK 

> 

> 
,, 

1500 - Keşan Aık. SAK 
1530 - ,, 

30 - Zonguldak Defterdarlığı 
Merıin Belediyesi 

18 38 lıt. Belediyesi 
11:1 50 Buraa Hususi Muhaa"be Müd. 

T.H.K. Çine Şubesi 
T.H.K. İst. Şubesi 
lıt. 3 üncü lcra Meaı. 

16-12-41 
16-12-41 
16-12-41 
16-12·41 
17·12·41 
15-12-41 
16·12·41 
15-l.!-41 

17-12-41 
9·1·42 

16·12-41 
25-12-41 
27-12-41 
17-12·41 
16·1·4.l 

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

1) -
15 -
14 -
11 

Hl 
14 -

j 

Elektrik, Hava gazı, Kalorifer (Tesisat va Malz.) 

Devlet De ıniryolları ve Limanları işltttme Um um 
idaresinden ı 

Mubammen bedeli 16"0 lira olan 60 adet otomatik Masa Tolefo' 
nu 26.l'l.941 Cuma günü saat l4 on dörtte Haydarpaşada Gar biıı•' 
ın dabilindeki Komisyon tarafıııdat1 açık: eksiltme mıuliyle satıo ,ıı· 
nacaktır. 

Bu işe fİrmek istiyealerin 126 lirahlc muyaklcat teminat ve kanır 
nım tayin ettiği vesailde birlikte ekııitme ıiinü saatine kadar koıııis• 
yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisy•ndaıa parasız olarak ağıtılcoakt•' 
dır. 

.Askeri Fabrikalar U. MiJdUrlUiU Merkez 
Satınalma Komisyonundan : 

Tabmio edileg bedeli 2500 lira olan yukarıda yazılı üç ltaleın 'le 

ceman 5 ton oksijen demir kayaak teli Askeri Fabrikalar Uıulldl 
Müdürlüğü Merkez Satıııalma Kouıisyonunca 2.1.942 Cuma gi1llO 
aaat 14,3Q da pazarlıkla ihale edilecektir. Kati teminat 375 liraôıf· 

ensucat-Elbise-Kundura-Çamaş1r v. s. 

M. l'lli. V. Hava Satın Alma Komisyonundan: 

Yetmiş bio metre hava reog-i iş elbiselik kumaş pazarlıkla s•11
' 

alınacaktır. Tahmin bedeli 49.000 lira kat'i teminatı 7350 liradır. rı· 
zarhkla eksiltmeııi 17.12.941 çarşamba günü saat 10,30 da Aoknr•~ 
M. M. V. Hava satın alm.ı komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi le" 
miııyooda görülür. Taliplerin belli vak.itte komisyona ~elmeleri . 

Bornova Ziraat Mektebi MUdUrlUi:iUnden : 

Muhammen İ2'reti 
Cioıi Çift bedel teminatı 

Lira Kr. Lira Kr• 

Siyah vidala iııkarpin 120·125 11 00 103 ıs 
Mek.tebimi<ı: talebelerinin 941 yılı ih\ iyacı için yaptırılacak si1

1
, 

iskarpin 10.12.941 tarihioden itibaren h gün müddetle açık. ekS'~ 
meye konulmuştur. Eksiltme 26.12.941 cuma ırünü saat 15 de mekl'( 
te müteşekkil ıatın alma komisyonunda yapılacağından taliplerin 'r 
minab İzmir Mektepler muhaaebeciliğine yatırarak komisyon' ııı'er 
buzunu getirmeleri. Bu işe ait şartnameyi girmek istiyenlerio ~ 
fÜD mektep müdürlü2üne müracaatları. 

Ankara Emniyet MUdUrlUIUnden ·s• 
9.11.941 tarihinde açık ekıiltmeye konu aa 165 takım ııivil elb

1 
at' 

ile 165 adet sivil paltonun eksiltmesi 22.12.941 tarihine rasth~ıı 
pazartesi ıüniı ıaat 15 şe bırakılm•ştır. İsteklilerin sözü ıreçerı ... -
ve saatte emniyet müdürlüğünde toplanacak komiıyona relmelet•· 

Siyasal Bilgiler Ok ·~lu MUbayaat Komlayonunde": 
k ·ıtı:ı>' 

150 mclr~ paltoluk kumaş açık eksiltmeye konulwuştur. .E 51 'Iİ~ı 
l7·12·9.U cuma ıünü saat 15 te An.-.ıı.ra mektepler mubasebeoı 

• 



• 
binasında yapılacaktır. Beher metre için tahmin edilen fiyat 6 lira 
95 kuruştur. Kumaş nümuoesi ve şartname her gün mektepte görü
lebilir. 

M. M. V. Sabnalma Komisyonundan : 
Beher metresiue 33 kuruş tahmin edilen 140,000 metrA pijam ~lık bez 
Pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi l 6.1 :l.941 sr1lı günü 
saat 11 de Ankarada M M. V. Sabnalma Komisyonunda yapılacak

tır. Taliplerin 6930 liralık kat'i teminatlariJ,. bıılli vakitte Komiıyo
:ı a ~elmeleri. 

* * * 
16 takım kruvaze elbise ve 6 palto alınacak ır. '1ak: lst. Elektrik, 

Tramvay ve Tünel işletmeleri U. Müd. ilıinlarına. .. 
_,. 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

M. M. V . Satmalma Komisyonundan : 

Hepsioe tabmie edilen fiyatı 1500 lira olan bir milyon tane er ın· 
hat fişi bastırılacaktır. Kfıfıdı Vekaletçe verilecek diğer malzeme 
ıtıüte~hhide ait olacaktır. isteklilerin şartnameyi görmek için her gün 
Ve açık eksiltmesine iştirak: için de eksiltme güoıi olan 27 .12.94 l cu · 
llıartesi günü snat 10 da Aok[!ra'da M. M. V. satın alma komisyo
nunda bulunmaları. İlk teminat 11'..l lira 50 kuruştur. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Erzurum Askeri Satmalma Komisyonundan : 
2000 ton muhtelif ınevad naklettirilecektir. Kapnlı zarfla eksiltme· 

•i 2.1.9-!2 cuma günü saat 16 da Erı:urumda Askeri Satınalma Ko· 
llıisyonuoda yapılacaktır. Tahmin bedeli 4t,OOO lira ilk teıninah 4300 
lirad;r. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını ihale ııaatin
den bir saat evvel Komisyena vermeleri. 

D. Demiryollara 3 Uncil işletme MüdiirlUQUnden 
• 

941 senesi mayıs sonuna -kadar Bandırma deposuna, miktar, mu
hammen bedel, muvakkat teminat miktarı yıtzılı kömürün tahmil ve 
tabliye işi ikinci defa kapalı zarf usulile ek:;iltaıeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 29.12.941 pazartesi günü saat 16 da Balıkesir işletme 
bioasmda toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

lsteklılerin muayyen günde ihale saatinden bir 'aat evv6line ka· 
dllr muvakkat teminat ve kanuni vesikalarını havi zarflarını komis· 
~on reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. Şartname ve mukavele
name parasız olarak işletmeden ve Bandırma istasyonundan verilir. 

Muhammen Muvakkat 
Tahminen bedel temioat 

ton lira lira K. 
Vapur ambarından tahliye kovan-
1.rına vinç kancasına hıkılma~ı 
Kömürün mavnalarla rıhhma nakli 
l\ömurün mavnalardan vagona nakli 
l\ömürün vagondan depoya tahli
te,i ve muntazam i~tifi 

Depo kömürlüğünden makinelere 
bepo kömürlüiünden diğer depolara 
tidecek kömürün vagonıt yükletilmesi 

1:>000 
15000 
15000 

lSOQO 
8f>OO 

7000 

Mahrukat, Benzin, Makina yağları 

3000 
9300 
,000 

2100 

1120 

930 

lzmir Belediyesinden 

225 
697 

-150 

15/ 
84 

73 

50 

50 

Aeeza ve muhtaçlara d:ı~ıhlmalt üzere 500()0 kilo meşe ve pırnar 
~Oınürü satın alınmau yazılı işleri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi· 
le 19.12.941 Cuma ~ünü saat 16 ya uzatılmıştır. Muhammen bedeli 
3625 lira muvakkat teminatı 272 liradır. Taliplerin teminatı l~ ban· 
~asma yallı arak makbuzlariyle tayin edilen gün ve saatte encümene 

llıiiracaatlnrı. 

T .... zrr 

Müteferrik 

latanbul KomutenhAı •satlnalma Komisyonundan: 

Demirleri aynen verilmek üzere aşağıda cins ve miktarları yazılı 
•oınun ve cıvata ile perçin ve bağ teli yaptı rılacakhr. Pazarlıkla i
~lesi 24.12.941 çar~amba günü hizalarında yazılı saatlerde y~pıla· 
taktır. Şartnamesi her güo komisyonda görülebilir. lsteldilerin belli 
tı.ııı ve saatlerde kat'i teminatlarile birlikle Fındıklıda satın alma ko-

MÔNAKASA GAZETESi 

D evle.t Demi ryolları lşletmo Umnm MUdirlUğUnden 
Muhamml"n bed.-li 66.l lira 50 kııru~ olan muhtelif ekil Vf'l Pb'at

ta 4000 aded lastik rondela 26.12.941 Cuına günü snat(ll,30) on bir 
buçukta Haydarpaşada Gar bina-ıı dahilindeki komisyın tatnf ından 
açık eksiltme usulile s11tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 4Y lira 69 kuruşluk rnu\\kk.al teminat 
ve kanunun tayin ettijti veıaikle birlikte ekıiltme günüsaatine kadar 
komi11yona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olara: dıığıtılmak· 
dır. 

*** 

Madeni e~ya alınacaktır: Bak: D. O. Yollan iHinaroa. 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

lstanbul Belodireslnden 

Tahm. B. ilk temin. 

---- -----
1400 00 105 00 Tephan~ garajında yaptırılacak dinamo ve mo· 

· tirden müteşekkil akimlatö şarj gurubu 
tesisatı 

1880 00 141 00 Bizel marka ınotörlü \'esait içi• alınacak 800 
adet müsbet ve 1 'lOO adet m•nfi n imla tör 
pi akan 

470 6t 35 2~ Haseki, Cerrahpaşa ve Beyoğlu hastahaneleri-
nin yıllık ihtiyacı için ahaıcak 362 kilo 
kaşar peyniri 

1863 55 139 76 Cerrahpaşa, Haseki, Beyoflu vı Zührevi hns· 

707 '.lS 53 04 

584 40 43 t>3 

1188 95 li9 17 

1574 03 lli 07 

2250 00 191 '.l:> 

tıılıldar hastaneleriyle Zeyneııkimil Doğu· 
mevının yıllık ihtiyacı için alınacak 2867 
kilo kuru üzüm 

Cerrabpaşa, Haseki, Beyoğlu ve Zührevi has
talıklar hastaneleriyle Zeyoepk.aıııil Doğum· 

evinia yıllık ilatiyacı içın alınacnk 943 kılo 
beyaz peynir 

Cerrahpaşa, Beyo~!u ve Zuhrevi h1tstalıklnr 
hastnhaneleriyle Zeyaepkimil Ooğumcvinin 
yıllık ihtiyacı için alıııcbak 487 kilo çckır
deksiz kuru kayısı 

Haseki, Gerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi has· 
talıklar hastahanelt!riyle Zeyaepkamil Doğu· 
meviaio yılhk ihtiyacı için alınacak 33~79 
adet yu111urta 

Haseki, Cerrahpaşa, Beyof;lu ve Zührevi has· 
tahldar hastahaneleriyle leym:pıc.auııl Ooğu
mcvinin yıllık ihtiyacı ıçın alınacak 2:.!4~ 
kiio reçel 

Temizlik amelesinin iaşe~i için alınacak 1500 
kilo sadeyağı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teınınat mıktarları yukarıda yazılı ışler 
ayn ayrı açık eksıltmeye lrnnınuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muame· 
li.t Müdürluğü kaleminde a-örülebilir. İhalesı 24.12.9'fl çarşamba güou 
saat 14 de Daımi Encuwende yapılacaktır. Talıplerın ılk tewınat mak
buz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesıkalariyle ıha-

13 BirlDclkbwa 1Ht 

1 
~ . 

in i arlar U. Müdürlüğünden : 
·-

E.kıiltme 

Malın cinsi Mikdıırı Ginü saati 

----------- ----- ----- ----
Eczayı Tıbbiye 22 kalem 19.12.94 l 10, 10 
Laslik ç;z&lıe kı"a ~oı.ıçiu.. 150 çift '23.12.941 9,40 
Çift ağızlı deınir destere 500 adet > 9,50 

1 - Yukarda mikdarı yazılı mulıeme pazarlıkla alınacaklar. 
2 - Pazarlık hizalnrıoda yazılı güu ve sutlerde Kabalaşla 

vazım Şube inde müteşekkil Alıoı Kemisyoıı11nda yapılacaktır. 
{1QS27) S-4 

Le· 

Cinsi 

Tonia ipi 
Beş ipi 
Bel > 

Miktarı 

10.000 kilo 
15.000 > 

50.000 > 

*** 
Eksiltmoye tekli 

---------
Pacarlılt 

,. 

Saati 

10.JQ 
10.40 
10.58 

1.- Mevcut şartnııme ve nüınuneleri mucibinco cins ve miktarları 
ya:ı.ıh ipler pazarlıkla satın alınncnktır. 

2 - Pazarlık, 16.Xll.941 sah günü hizalarında yazılı saatlerde 
Kabataşta Levazım Şubesınde Müteşekkil Alım Komisyonunda yapı· 

lacaktır. 

3. - Şartname ve nümuncler sözü geçen Ş11beıien parasır; alına

bilir. 
4.- İsteklilerin pazıırlık için tayin olunan gün ve ıaatlerde tek· 

lif edeeekleri fıyat ve miktar ü~erinden o. 7 ,5 rüvenme parasil• ltir-
likte me:ı;k.ılr Komısyeua müracaatları. (11)727) 4-4 

Mulaana· 
men 

Malın cinsi Mılcd&rı !.edeli 

500 Jcı. baskül 5 ad. 11)0 

Kafe" tel 25Xl5 97' M3 ) 
ve 2X2 m/m 

Muhtelıf cıvata 2736 ad.) 
.Saç 1.5 m/m 96 kg.) 
Demir köşebeat • 2016 • ) 
Muatclif ağaç vida 1320 ad.) 
Mefruşat ) 
Yazıhane, koltuk ) 
Kanape,ııigara ma-) 7 kalem 
sası, arka ınas;ısı ) 

Sandnlya kütiip· ) 
hane ve port· ) 
manto 

E.leklrik malzemesi 19 " 

••• 
MllYalc

kat 
teminatı 

86.2) 

Ebilt•e 
Şekli Giiaii iaati 

A .Eks 23.12.!>41 10.10 

Paz.arlık 16. r t ,.Jt 

.. ı,. > > 1e.-4t 

> '.ll. • > 11 
1 - Y nkarıda yazdı malzeme hizalarında yazılı usullerle aaha ah

nacaktır. 

2 Eksiltme hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Lev•· 
zım Şubesinde müteşekkil Alım Komisyooonda yapılacaktır. 

3 Mefruş ılın şartunme ve re.1imleri, baskül şartnamesi ve mite· 
baki listeler adı ieçeu Şubede ıörülebilir. (10900) 3-4 le günü mu.ıyyen sa tte Dauni Encumende bulunmaları. 1 

**.Darülaceze ınüe&1e1 esi için defa ten teslim edilmek ıuretile alı. ~~~ .. ~-~"'*"'~=...,.~·~s~·~-~~-~!:·-~-~~-~~~~~=~·:!!:::~~~~!!'!!~~~~~!!!!!~!!!!I 

na~ak pirinç kuru faıulye mercimek kuru üzüm salça Dohut kuru 1 
f bamya ve bulgur kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mec· 
' muunun tahmin bııdeli 13105 lira ve ilk temıuatı !1182 lira 88 ku· 

ruştur. Şartname Zabıt ve Muam~lat Müdürlüğü kaleminde görü-
lebilir. ihale 26. l 2.1~41 Cuma günü saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Talipleriıı ilk teminat makbuz veya mektupları 941 
yılma ait ticaret gdası veıi kaları ve kanunen ibrazı lazımgelen 
diğer vesaik ile :.!490 numaralı kanunuıı tarifatı çev reıindc hazır· 
hyacakkları t~klif mektuplarını ihale günü ~aat 14 de kadar l;lai· 
mi Encümene vermeleri lizımdır. 

Esl<l,ehir A•kerl Sahnalma Komisyonundan: 

500 ton balya halinde evsaf ve şartına göre pazarlıkla taş ile 
dövülmuş .ap saman alınacaktır. İlk teminat 1218 lira 75 kuruş· 
tur. Pazarlığı 17.12.941 çarşamba günü saat 15 te Eskişehir Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. İıteidilerin muayyen gün ve saatte ilk 
teminat makbuzlariyle Ko. na müracaatları, Evsaf ve şartlar her 
gün Ko. da göriılür. 

Kırkk•le Askeri Sat1nalma Komisyonundan : 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden: 

1-Asgari ')7 saf ve kalay, aııtirnuaıı ve tutyadan ari ve 12600 lira 
muhammen bedelli yerli malı 20 ton kulçe iturşun kapalı zarf unlile 
eksiltmeye konmuştur. 

2-lbale 15.12.941 pazartesi günü saat 16 da lJareaıiuleki Ko
mİı;yorıda yapılacaktır. 

falıpıerin 945 lira muvakkat teminat ile kanunu11 tayin ettiti ve· 
ııaik ve tektifıerini m"zkür günde uat 15 e kndar Kombyon riyueti· 
rıo vermeleri lazımdır. Şartname ıdaremi&d.en aedclıiz verılir. 

(1040&) 4.4 

ltıisyonuna gelmeleri. ı 
Yaptırılacak iş Mıktarı Muh. Bd. Kat'i T . Pazarlık zamanı 

Kırkkale sanal mektebioi ihtiyacı için 24764 kilo sığır eti 
26.l'l.941 cuma günü ıaat 16 da kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 
İsteklilerin ilk temınatları olan 650 lira 05 kuruşu K. Ka'le As. 
Fab. muhasebeciliğine yatırarak mukabiliade alacakları makbuzla 
beraber teklif mektuplarını muayyen vakitten bir saat evel mek
tep sa. al. ko. na vermeleri. Muhammen bedeli 8667 lira 40 ku· 
ruştur. 

Muhammen bedeli 18000 lira olan muhtelif eb'atta bakır çekme 
boru, çelik, saç, yuvarlak bakır ve pirinç çubuk, bakır, pirioç ve 
çinko levhalar, külçe çinko ve aliıniıl'yum, muhtelif cins ve eb'atta 
demir, çelık, bakır, pırınç tel galvanize kablo, sınek, kalbur, pirinç 
kafes t elleri ve bağdadilik kafe~ teli gibi madeni malzeme teahhüdi· 

• nü ifd edemeyen müteahhit nam ve heubırıa 19.l:Z.1941 cıııoa ıüail 

.,,ı.ıhtelif ebatta o· 
llıı.ın ve cıvata 6000 adet 

16. lık demir çubuk
lan 5 ve Mw. tel 
İtaıali 15000 

L. K. L. K. Saat O. 

1800 270 10, 30 

4500 675 11, 00 

Adana Belediye Riyasetinden : 

Seferi itfaiye ekipleri için beş aded el tulumbası ve malzemesi 

•atın alına~akhr. 
Satın ahaacuk olan beş aded el tulumbası ve malzemesioin mu· 

~ilıtıınen bedeli 362l lira olup muvakkat teminatı ı.78 liradır. 
lh·aıC'si 26.12.941 cuma günü saat 15 te Adana Beleaiye daireıin· 

dtki Belediye Encümeııincie yapılacaktır. 
l,teklilerin ihaleden evvel şartnameyi ~örmek ve muvakkat teıni

llttlarını yarırmak üzere Adana Bf'lediye İtfaiye Amirliğine ve ihale 
tilntt muayyen saatte Belediye Encümenine miiracaatleri, ilio olunur. 

l 

(OE.VAMl DORDÜNCO SA);VADA) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

1 - idaremiz ihtiyacı olan 16 kat kruvaze elbise ve kasket ile 
6 aded kruvaze palto pazarlık usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Ekıiltme 17.12.941 Çarşamba günü, saat 10 da Metro ha
nının 5 inci katında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 112.5 liradır. 

4 - Bu iş içiu lıazırlauan mukavele projesi Levuım Müdiirlü
fünde görülebilir. 

5 - isteklilerin kanuni vesiknları ve muvakkat teminatları ile i-
lan edi.en iÜn ve saatle Komiıyondır hrszır bulunmıları. ( 10992) 

saat (15,30) on be~ buçukta Haydarpaşada Gar binuı dahiliDdeld komis
yon tarafından açık ek!iltme usulıyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek İsteyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat ve ka
nunun tayın ettiği vesaikle birlikte eksiltme fÜ~i ıaatıne kadar ko· 
misyona müracaatları li:r:ımdır. 

Bu iıe ait şartoameler komisyondu parasız •larak .lafıtılmak· 

tadır. (10957) 

• 

Matbaacıların nazarı dikkatine 
Miesseıemiz için muhtelif cins ve ebaclda evrak taltettirila• 

celı.tir. 

Basılacak evrakın aiimuaeleri hliromur;da meveuttur. Bunları 
ıörmek ve lı:kli!te bulunmak üaore taliplerin 16.12.941 aalı rüal 
saat 14 de Erzurum hanında 2 incti katt~ Ttirk Murif Cemiyeti 
Resmi ilan işleri bürosuna müracaatları. 

ı ---,- ·- -·•wr110 •TJ .. ) ıuraıa ntıluıkhr. 
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Tableau Synoptlqua .. des Adjudicatioıa Ouvertas Aujourd'hui 

Obje( de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adiudicat. 
Prl:ı Cauticn. Lie11x ıi'adjudication et du 

.. timatlf provitare Cabier des Charge9 Jeura Heures 

Adjudications au Rabais 

ConatrucUona-R6p•r•tlon·Trav. Publlcs·Mat6rlel de Conatruc:lon·Cartographie 

Ripar. bitine fabri4'•e Pablique 5163 H Dir. Fab. Monop. de Vin a lzmir 
Tru. eodait de 560 m2 a Ja ıaliae de Çamaltı (aj.) Gre i rre 644 _ Oir. Saline Çamaltı 
OoHtr. roate en parquetı dana fabr. Pli eacb. 13088 44 Dir. Fab. Monop. de Vin i. lzmir 
Coaıtr. bitiue bureaux Pli eaela. 82574 3J 6U3 87 Cem. Aeh. Milit. Eskiıebir 
C ... tr. baraqae en boiı Publique 3074 76 > 

C!:eoıtr. biti11e Pli cach. 30207 'l.7 22t5 55 > 

Conıtr. bitlııea de loıemeat i Yeniee: 2 p.··a Pli cacla. 71000 - Sl~ - 'eme Expl•it. Cb. Fer. Etat A«ana 
Adana: 3 p.·a Ceyhan: 2 p.·et ane bitine pr. 
buffet i Y eniee (Cah. Cla. 390 p.) 

Conıtr. biti11eı de lorement i Toprakkale: ! p.·i 
Fevaipqa: 2 p.·a lıkenderan: 1 p.·a CeJ'laaa: 
l baff·et i lıkeaderun: 1 buffet (Cab. cı.. 
319 P.) 

> '3600 - > 

Produlta Chl111lquea et Ph•rm•ceuHquee-lnetr11ments Senltelre&-Fournlture pour Ho1tltaux 

Nitrate d'arrent: 30 k.·romme arabique: 100 k. . Gre i rre 1815 - 272 U Gom. Aeh. Intenti. Milit. Toplaane 

Bl6ctrlclt6•Cl•z-Ch•uffa9e Centrel ~nat.ll•Uon et Mat6rlel 

!6-12-41 15 -
22·12-41 14 -
25·12·41 15 -
27-12-4ı 11 -
27-12-41 12 -

2-1-42 16 -
2-1-42 15 -

3-ı-42 lG -

22-12-41 ıs -

Fil de fer de ıoadve a l'oxrreae: 5 t. CTe a ıre 2i00 -
Garceu d' alr: 1 p. > 930 -

315 - Com. Ach. Oir. Gen. Fab. Mil. Ank. 2-1-42 ı4 3 
141 - 6••· Aolı. lntoad. Milit. Tophane 22-12-41 14 30 

HablllE ment • eh•uaaurea • Tlaaua • Culra 
Habit eivil: 165 completı, 
Eteffe pr. paletot: 150 m. 
&aoarpiH: 11Q paires 

paletot eİYil: 165 P· (aj.) Gre a ıre 

Habit ereiae: 1' eompletı • paletot eroiıe: 6 p. 

Eacarpiaa pr. homme: 372 pairea 
Eacapinı pr. ieunu filleı: 23 paireı 

Habit pr. laomme: 272 complets, paletot pr. homme: 
165 p.·tailleur pr. jeane• filleı: 33 p.·maanteaa 
pr. jeaoea filleı: 10 p. 

Vaebette pr. aoaliera: 5 t. 
Etoffe baki pr. laabit de tranil: 34000 •· (eab. ola. 

289 p.) 

Tela: SOOO •· 

Palaliqae le m. 6 95 
U60 -

Publique la paire JO 50 
> la paire 9 50 

Pli cach. 10334 -

Cre a rre le k. 4 !5 
• le m. 1 70 

• 

Tr•v-ux d'l111prlmerlo P•petorle et Pournlture de Bure•u• 

l•pre11ien ficbeı d'exı•eo mfdical de ıoldatı avec Publique 
le papier i fournir par le Mlniıtere: 1000000 p. 

DiHra tray. d'impreaaioa 

Co1111tuatlble • C.rbur•nt • Hullee 

C.ke oa •••i-coke: 600. t. (aj) Cre a rre 

Dlwera 

1soo .:.._ 

Ta1aaa ın e11ivre cie trıctioa dı dU. dim., t6le eo Pubiq .. 
aoier, ıuivre roDd, laitoa en baıre, plaqueı en 

18000 -

ni•rı, lıitoa et •İne, zinc et alumiaium en lin· 
ıot, fil de fer d'acier, de eaİYre et de laitoa 
ıalnaiıe, eiblı. dif. ıortea dı fil de f,,r ıl de 
laitoa (au nom et pr. compte du fourai11eur) 

lutall. en beiı pr. aport l Beaiktaı 
Sele 
Diamıat pr. macbine outil a meaarer la duret6: 10 p. 
Brlqaeı en terreı 200.000 p. 
it ..... • earroa11rie camioa (Renaad) 

,_ r o " le 1 • n • 

Gre i •re 303 48 
> 4500 -
• 600 -

Pablique leı mille28 -
• 800-

..... , JO t. • Pli each. 15600 -
Paille: 600 t. Gre a rre le k. O 05 

Beure: 1S t. Pli cacb. Je k. 1 60 
Ris: ıs t. • le k. O 40 

'" 90HU•'= IO t. 
.. le k. O 26 

Suon: ıs t. > le k. O 65 
M•ilı d'oli.,11: 10 t. > le k. 1 06 
Harieota ıeoa: ıs t. • le k. Q 2J 
Peiı·claicbe: ıs t. Pubfüıae le it. O 24 

LeatiU• r••re: ıs t. > le k. O ıs 
Rim 90 t. • Gre i rre 49500 -
• '° t. > 49500 -
• 90 t. • 49500 -
• IO t. .. 48000 -

Peiı·cbiclaı: J t. .. 
Suoa: 7,S t. • 
Ce•prim• 4e lentillı: 40000 paqu.tı • pomme de > 

terre: ıs t.- earrotte: 1.S t. 
tbienciıat: 2)1 t.· Hı.: 100 t.• •lteea 100 t. - --

- - Dir. Gen. Sirete Ank. !2-12-41 15 -
88 19 Ecole des Sciences Pelitİq\lea Ank. 27-12-41 15 -

117 -:. Dir. loatitat Gazi Terbi1e Aok. 26-12-41 15 -
112 50 Dir. Gia. Exploit. i.lectricite T. T. ı7-12-41 10 -

lıtanb11l 
Reeteur IRStitnt Sap. Aıricole 

- - ReeteYr lnıtitut S11p. Agricole 

Gom. Ach. lntend Milit. Topbaoe 
8.l80 - Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

Dipart. Marit. 
Com. Aoh. lntent Milit. Toplaaae 

2-1.42 11 -
2-1-42 11 -
2-1-42 14 30 

19-12-41 14 -
16-12-41 11 -

17-12-41 ıs 3" 

112 50 Cem. Aclı. Miniıt. 1>81. Nat. A11k. 27·12·41 10 -

Bureau de publieation deı A•iı 
• Officielı a E.rıurum Hın lıt. 

1170 - Com. Acla. Milit. Selimiyı aaas ua moiı 

• 
1'50 - lere lxploit. Cb. Fer itat H.pa,. lf·l!-41 u 10 

27 76 Com. Perm. Municip. İstanbul 16-12-41 14 -
675 - Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. Aalc. 2-1-42 15 -

90 - • 2-1-42 ı5 -
lere E.ıtploit Ch. de fer Etat H.pa4a 27-12-41 11 -

60- Dir. P. T. T. lst. 27-ı2-41 11 -

1170 - €om. Acb. Milit. Gelibolu 2S-12·41 16 -
Com. Ach. Millit a l'E.oole deı Off. ıs.12-41 ıs.-

de Reserve a Harbiye 
1800 - Com. Ach. Milit. Zoni'uldak 27-12-4ı 16 -
450 ..!.. > 27-12-41 10 -
585 - > 27-12-41 10 -
732 - .. 27-12-41 10-
750 - • 27-12-41 10 -
258 75 > 28-l:l-4ı 10 -
270 - > 28-12-41 . 10 -
282 - "' 28-12-41 10 -

7425 - Com. Aeh. Milit. Er:ı::urum 19·12-42 16 -
7425 - • 17-12-41 14 -
7425 - > ı7-12-41 15 -
7200 - .. 19-12-41 14 -

Com. Ach. lntend. Marit. Kasımpaşa 15-12-41 ıs -
15-12-41 ıs -

Com. Ach. Milit. Maltepe de T opkapı 19-12·41 10 -

-- • 16-12-41 10 -

__ , ______________ __ 

(IQ0NC8 SAYfA&AN 8EVAM) 

H•heıoll't' Aekerl Satın•lm• Komls~onund•n: 
Askeri ilatiyac içi11 10000 kile k•r11 ıetn pazarlıkla tatla 

caktır. 

Kur11 ••t•a paıtarlıkla 19.12.941 CllQH rioi saat li.lt tia l't 
otl• 760 ıahn alma komisyoHoda yapılacaktır. 

Kuru sofaaa ait evsaf ve şartoame komiıyoade rirüle11ilir. 
İsteldilerin !.elli rii• ve saatte teaiaat aaltlluzlarile airlik.te le• 

you relmeleri. 

Gollllolu Askeri Satlnalma Kom•syonund•n :~ 
30 ton ' toz teker ahaacaktır. Kapalı zarfla ekıil.tmesi 25.lS.~ 

giinü saat 16 da Geliboluda merkez satın alma komısyonuıuia 

lacaktır. Tahmin bedeli 15,600 lira ilk te-minata 1170 liradır. ~ 
ve şartnamesi Ankara, lst. Lv. Amirlikleri satan alma lcomisyenl. 
da görülür. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplırı•ı 
saatiodeR air saat evvel komisyona vermeleri. 

* • • 60.000 kilo pırasa •o,oeo kile lalıtana 36,000 kilo iı~aaak~~ 
palı ııarfla eksiltmeye konacaktır. Lalaaoanın mulaammen bedeli. 
pırasanın aubammen bedeli 6000 ve iıpanatın 111ullammea bedelı 9' 
liradır. Şartname Gelibelu Sa. Al. Ko. da röri\iir. lhalesi 25. tı ti 
perıembe giinii saat H.30 da Gelibel• Sa. Al. Ko. da yapılac:~ 
Teminat miktarı ~ah~nanı~ _495, lira rrasan~n .450 lira~ n iıp• ~ 
350 liradır. lsteklılerın bulun e•raklarıyle bırlıkte teklıf mektapl 
ibate saatiaciea bir ıaat nvel Ke. aa vermeleri. 

lzmlr H•v• Satınalma Komlaronunda11: 
Beher kilosuna 46 kuruş fiyat taamin etiilen 36 t•• ııl1'1, 

2S.12.941 perşembe gini saat 10 da iaale edilmek ezere kapalı 
aaulile müaakasaya konmıııtur. ~ 

lsteklilerio ıöıterilen rin v• saatten !tir saat evveliae kadar L.,f 

auoi veıikalarını ve 1242 liralık ilk teminat mukbuzlarıoı -~-;,. 

teklif naektuplaruu 111akbu:ı:: mek.altili Giizelyah•aki° Han ~auıa' 
komisyonuna veameleri. 

Şartnameıi her gün komiıyonda ririlebilir. 
Yukarıda ıcösterilen saattea ıoara nı ileeek peıta ile riatlerİ 

teklif mektuplan kabul edil•ez. 

MÜZAYEDELER 
______./ 

683 ••rıh Tekir Çlftllil T. K. Koopor•tlflnllefl :I 
68J sayılı Tekir Çiftliti Tarım Kretii Koeperatifinia Silifk• ., 

barında mevcut 18 ton ıisamla 32 ten yer fııtıfl lT. ll.941 t•':t 
ınilsadif tarıamba rilnü ıaat li te T. C. Ziraat Bankaıı Silifk• 
ıı binasında açık arttırma ile satılacakhr. Alıoılarıa mHktr fi' 
aaatte adı reçen banka binasında huır ltulunaaluı ilin ela•U'' " 

Şartnameyi rörmek iıtiyonleriu T. C. Ziraat Bnkası lıt .. ba1l 
beıi Koeperatif iervisiae mlracaatlan . 

Hava Kur61mu Gemlik Şubesinden ~ 
Türk Hava Kurumu Gemlik ~ubeıi tarafından bu sene topl• 1 

koyun keçi ııtır derilerile banalclarıaın açık arthmaıı 25.Kiıı•~ 
vıl 941 tarihine rastlayan perşembe rünü saat en beıte yapı 

tır. /, 
isteklilerin ıartna'llesini görmek üzere İstanbul ve Gemlik '' 

lerine ve pey ıürmek için ihale günü Gemlik ıebeaine % 7.~ / 

vakkat ve 0/e 15 kat'i teminatlarile birlikte miracaatları ili• 
ıııur. 

TUrk Hava Kurumu fubeslnd•n : .,,t!.'' 
Nazilli şultemize batlı nahiye şebeleriain bu ıene kuraaP 1s.4

1 

mında toplayatı k11rbaa deri ve baraaklan buırüod111 itibaren ~ 
tarihine kadar açık arthrmaya konmuıtur. 0~•1 

İsteklilerin ıartnamelerini ıörmek üzere Naailli ı•lleaile iP 
şabeaine alraoaatları ilin olun11r. 

d'" T•pk•pı M•ltepoelndeki Salln•lma Koml•r••"" 
Kor birliklerinin tay ve çürük hayvanlara 17. 12.941 çarııdlb' ~· 

nil öfledeo evvel Edirnekapı hayvan pazarhfında satılaeafıııcl•• 
fiyet ilin olunur • 

İmtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direktörü: lSMAlL GIRl'f 

lasıldıtı yeri "MU11•kaaa M•tll•••ı,, latan1tal 


