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GÜN ÇIKAR İKTİSAOf; MALİ, TİGART VE ZiRAİ 

GAZETESİ 

REKOR! .. 
7.eytJ ııyatJarı mo hallalyetlaln 

ııkılnl 1stiat edene 

--1000 Lirr&1a _. ... 
İKRAMİYE VERiLİR 

A•reae dikkat ı l•taob81 
Tatan Otlmrllk Kemerll ı.okllk 

21 No. Tel t 14111 

NAZiF ÖZARCA 

Umum Tücc riarın ve Müteahhitlerin mesıeklOrganıcıır 
..... i&t.*H"' !&±i & Q_ :&!UES 

EKONOMiK HABERLER 
lllnlar, Emlrlv, T plJller 

Zirai istihsal seferberliği 

~ükOmet · yeni çiftlikler ku
rarak geniş mikyasta eki

me başladı 

Bakırköy, Yeşilköy, Suadiye 
Bostancı mıntakalarınm 

planları hazırlanıyor 
Şehircilik mülehasım B. Prost 

tarafından hazırlanarak umumi 
meclise verilen Galata. arny, Ka· 
raköy, Aupkapı - Tepebaşı imar 
plinları tedkik edilmek üzere 
muhtelli bir encümene havala e
dilmiıti. Meclisin ikincıteşrin dev 
r"siude müzakere edilmit birçok 

Ask. Fabıikalar U. Miid.: 
Su bonııu l!IT2 
Erııoı k:oııvaater bakırı 1934 

Belediye Sular ldare1i: 
Kerute 1977 

Bornova Belediyeıi: 
Kırına ta~ 1'178 

Büyük Halkalı Ask . .SAK 
Odu• I9d8 

Çamaltı Tuzhıı Müd.: 
Tozlamız levazım analtarı tamiri 1932 

Çanak. Ask. SAK 

Ahşap karyola 1931 
Süt ve Je>iurt 1'174 

lst. Hclediyeai: 
Beyu karaman eti 1975 

lzmir Sililı f" abrikası: 
İblaınur kaluı, ile karaaa•ç ve kayın 

1978 
Liotnı pamu~u 1971 

lı;ınır Belediyesi: 
P•çavr•, cam, Jİie ve tende s par~aları 

1979 • 

Konya Vakıflar Müd.: 

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan: 
131 No. lu ilin: 
Aşağıda bulundukları iıkeleler ve tonai mikdarlara yaulı 6 adet 

molörde bulunan 318 ton Sulgarya kömürü perakende azami satış 

fiah 8 kuruştan tesbit edilmiştir. 

B ıt kömür'er perakendeci kömürcülere sahlmayıp doRrudan dot
ruya müstehlik halka satılacaktır. 

Motör ismi lslteleıi Miktarı 

------ ----- -----
An it ara Kasım paşa 53 ton 
Gülcemal Beşikhş 58 , 
Hıfzı Rahman Fener 55 , 
Ô:glürk Kasım paşa 38 
Çağ'lat Fındıklı 70 ~ 

44 ~ 

1-fükOmet büıünkü düoya harbi· 
~rşısındıı zirai istihsaliih artır
lbak üzere yeni ve mühim red
bitler almış bu cümleden olarak 
devlet eliyle geniş mıkyıısta e· 
~hn yapılması için yurdun bir
Çok yerlerinden yeni çiftlikler 
~llrıılmasma başlanmıştır. 
Kurulan çiftliklerden bir la ıesi 
Zırau Vekaleti tarafındın Reyba· 

işltr olduğundao planların encümen 
tarafından tetltiki meclisin tatil 
mü.ddetine bırakılmıştır. 

Sıtır eti 1988 

Denız Lvz. SAK: 
Eotarililt bet. 1988 
Kar keçesi, ıalvaıaiıli uç, lioeleyoo vıda 

v. ı. 1988 

Ocak tamiri 19 2 

Kooya Ask. SAK 
Yuıı.urta 1980 

Marmara Üssu Bahri Komut.: 

Hüdaverdi Kaınmpaıa 

*"'* 
lstanbul Fiyat Murakabe Knmlsyonundan · 

llio No. 132 
lliyede vücude retırilen 80 bio 
dönümlük çiftlilttir. Bundan baş· 
ka Eskişebirde 60 bin döoüınlük 
8elfuce çiftliği de vekiletçe sa· 
lıo alınaııtır. 

Devlet ziraat işlatmeleri tara· 
hodan lau çıftlıkte 4 bia dekarı 
~Utecaviz arazi fenni bir ıurette 
iılt'tlerek hububat zer'iyah yapıl
ıtııştır. Buıaya atılan tohumlar, 
Eakiielıir tohum 111Jah 11taayeou 
laraiından yeliştırihı.ıişlir. liu to
humlar kun.l-lığa dııyanıkh evuf 
Ve verim itibarıle çok yükllek kış 
hu2daylarile arpa ve yulaftır. 

liu tobuaılardan ahnacak mah· 
•ul, toburııluklnrı bozuk ve karı· 
tık olan çıftliltlere dağıtılacak ve 
ltlemleketteki tolaumlukların ıslahı 
İçin biiyilk bir adım ahlmış ola· 

Caktır. 

Ziraat Vekaleti elde b11lunao 
ekim makinelerinden asaaıi suret· 
te istifade ederelt yurdun birçok 
Yerlr.rinde binlerce dekaıhk ara
tıyi işleterek ekmt'ktedir. 

Memlekete sokulan bazı 

malzemenin ıümrük 
rHimleri 

Yaban.!ı devletleraen teain •
ıiileıı ve edilecek olan krecillr.re 
ırıahıuben alının harp te9bizat 
\re levazmumn ııümrük resimleriy
le tliter verfi ve resimlerden · İ•
liana edilmesi önce bir kanunla 
kabul edilmııti. Bu kanunla ko· 
ııulan müddet aona ermi~tir. 

Mılli Müdaha ihliyaçlırım1z· 
dan olın b rp t~chiıat ve leva
ıı mıı:ıııı memlekete aokulma'lı de· 
Yam etmekte olduğundan, bu müd
detio iki yıl daha uzatılınaın hak· 
ltmda bazırlaııaıı kanun proiesi, 
Meclisin 11taliye ve bütçe encü· 
.. enlerindeo ıeçerek i?ündeme 
ahnm1thr. Proiedeki mmvalı:kat 
maddeye iÖre, bu ınıılzcıneden 
13 sooteşrirı 1941 tarih'indeııheri 
fÜmrüklcrimir.e gelerek gümrük 
re<Jmi ile öteki verri ve reııiıaleri 

iUıorQk kanununa iire tecil e· 
dilmek suretiyle memlekete ıo· 
kulanların da bu verıi ve resim

leri aranmıyacalttır. 

Kuyruk yağı fiatları 
Kuyruk yatı fiatlarmuı son 

iünlerde çok artmıı' ı therine narh 
konulması hıkkınd A Fiat Muraka· 
be Komisyonu tar.,fından tetkik-

lere ıetilmiıtir. 

Encümen yakında toplanaralt 
her plin üzerinde incelemeler ya· 
pac.sk ve ha:ıırlıyacatı mazbatayı 
şubat toplantısına yetiştirec·ektir. 

B. Prost şehrin şimdiye kadar 
henüz tanzim edilemiyen pliolan
nı hıızırlamağ'a başlamıştır. Bu 
arada Bakuköy • Yeşil\töy sabası 
ilt Anadolu yakamnn Fenerltabçe 
ve Kılamıştnn ı.onra SJadiye • 
Bostancıya uzanan kısımlan var· 
dır. 

Kebapçılar lfi,ten pidelik 
Un istediler 

Şelarimi~ Lokantıcılıır Cenıiye· 
ti içinde bir zümre halinde bllht· 
nan kebapçılar; Lokantacılar Ce· 
mi yeti idare b' yeline müracut 
ederek pide imaline ıaÜ!aade e· 
dilmemesi yü~ünden un'atlarmı 
icra edemediklerini ve bu yizden 
iş yapamayarak mali air zarurete 
düştüklerini bildırerelc kendileri
ne pide temiııı iQİıı teşebbüslerde 
buluomalan111 ve hiç olmaz'a Lo
kaıılacılar Cemiyeti tarafmdan 
Ofisten ahnacak undan pide yap
tırılaı ak kendilerine tevzi olun
maııoı istemişlerdir. 

Bu müracaat Cemiyotçe alika
aarlara bildirllmiw, tc9ebbilsl•r11 
~e9ilıni1tir. 

Klğıthanenin imar planı 

Kağ'1thıme civanoın imar ve 
taoı:im oluamaaı hakkında Bele· 
diyece bir plan hazırlanarak An
k~raya iÖnderilıniştir. Plana fÖre 
Kitıthane dere.inin ve 11hilin 
hususiyeti aıuhafua olunmalt ıar· 
tile yeni •kır gazinoları• yapıla

cak ve civar afaçlandınlarak or· 
manlık bir iaha haline getirile

cektir. 
Kitıthaoede yeni bir «vapur 

iskelesi· de inp. olunacaktır. Ka
tıthane köyü de imar edilccclc ve 

bir cetel yapilacaktır. 

Bebek - İstinye yolu infaıtı 
Bir kaç yıldanbMİ yeni bir şe· 

kilde yapılmakta olan Bebek· ls
tinye yolu inşaatının ancak 1945 
y1h içerisinde ikmal olunabileceti 
anlaşılLDıfhr. 

Belediye Reisliıi, bunun üzeri
ne, hazırlad1tı yol proırramına 
meskOr yol için 2i6 blo lirahk 

bir tabıiıat koymuıtur. 

U. U. Yolları 
Vnolio 1976 

U:aüm pek:meıı:i 1975 

Erzurum A!lk. iAK 
Pırınç llıl85 

Eskişehir A:lk. SAK 
Sap ıamırni lm 

Gümrük n lnbisarlar Vekaleti: 
Yol haim 1967 

Hadım1'iy Aık. SAK 
Gemici fHeri 1988 

-Harbiyede Yedek Subay Oku
lund11 Aak. SAK 

Zeytinyatt 19ôS 
Suleyaı ve k. fuulye 1938 

lst. Elektrik Tramvay ve Tüoel 

işlet. U. Müd. 
Kruaı.e elbiae vo palto 1986 

lst. Komut. SAK 
Etü" tamiri 11181 
lo~a.at ıııılume.I l~il 

Zeytin ve zeytinyaQı ı 
fiyatları 

Zeyiu ve zeylinyafı fiyatları 

ftı:erindeki tercffli son hafta içe· 
risinde arlmıitır. 

. Gı:!çen h:&fta 100 kurut olan 
ı:eytiıı yatları bakkallarda 110 
kuruşa, ;jQ-3) kuruşluk ~"ytinler 

de 40-45 kur J~a çıkmışlar. Di2'er 
taraftan 111b11n fiatları da bir mik· 
tar yiilcselmiı ltuluuıoaktadır. 

Pamuk QekirdeQi İhracı 
hakkı 

lEınirdeıı bildiriliyor: 
Hii ılmelçe pamuk çekirdeği 

ihracı hakk1 kooperatiflı:r birli2'i
ne verilmittir. Diter ınüeneseler 
ancak yurt içind" bll işi yapabi
lecc kierdir. 

İzmitteki ikinci k3Qıd fabri
kasının inşaatı bitti 

İzmitteu bildiriliyor: 
Şehrlmiade yapılma~ta olan i

kinci ki~ıd n ıellüloıı fabrika· 
larının inıaatı bitmiıtir. Bu iki 
fabrika ile halen yapılmakta o· 
lan klor-ıüdkostik fabrikuı için 

Sapanca rölünden getirilecek •a 
leaisatı da deYam etmektedir. 
Bu tr siıahn ıu boruıu ferıiyatı 
tehrio içine kadar ıelmit ve 
Demiryol caddesi açılarak bo· 
rular yerlerine konulmata ve 

tecrüi:>eleri de yapılmaıta baş

lanmııtır. Sapanca iÖlünde do 
bu auyun fabrikalar• nrilmı•i· 

Zeytin İ975 
M. M. Vekaleti: 

ı, elltiıelik k:um~ bua reozi 1985 
Ank . civarıoda in~ıat 1Y74 
Kayseri yap. ioıaat 1972 

Orman Koruma Gon. Komut .SAK 
Erat kilimi !971 

Topbane Lvz. SAK 
Sakandıralc kayıtı 1986 
Teli 11186 
Kaloriter kuauı ve n1otör raakiaHİ ta• 

nıiri 1984 
Chloroforme •arlco>ıı; ve '"'• 1 9.g2 
Aıiı uliıılik urotropiu ııııoaiın1 baaır;o· 

oaftol v. •· 1~112 ' 

T. H. K. ısı. Şuaasi: 

Deri ve banale 1986 • 

T. H. K. lo~a-öl Şubesi: 
Dul ve barnk J 979 • 

Yassı viran Asit. SAK 
Saman 1986 

Zonruldılıc Deftordırlıfı: 
Bina ankaıları 1986 • 

ni temin edici teıisJer vüoude 
retirilmektedir. 

Tahminlere röre normal şart· 
lar dıhilinde iki fabrikanın fa· 
aliyete ıeçmesi ancak 1942 scne-
i llaıirau ve temmuz aylarında 

mümkt:"lı olabilecektir. Bu tarih· 
ten sonra fnbr:ika memleketin 

ve ruetelerimizln kitıd ihtiya· 
euıı taıuameo karşılıyacak bir 
~urumda •laeakhr. 

Bulgur fiatları 
Hilkümetin bugday fiatlarım 

yükaeltmeıi üzerine sehrimizde 
bazı bulıuroular eski fiatlarla 
malettikleri bull'urların fiatlara· 
nı yükseltme~e te~ebbüı etmiş
lerdır. 

Bunan üzerine Vilayet maka
mı ıilratle tedbirler almııtır. 

Dün Murakabe Komhyonunu 
şehrimizdeki bulgur mevcudunun 
beyannameye tabi tutulması ka. 
rarlıttırm1şhr. Bu karara J'Öre 
elleriode bulgur bulunanlar bu 
aabahtan itiharen üç a-ün ur· 
fında ellerindeki bulgur mikta· 
rÜe evsafını bildireo bir beyan· 
nameyi •Vilayet makamına vere• 
ceklerdir. 

ıt :zıı::::zs 

lSTANBUL BORSASI 

15.12. 941 

Oepo, mağaza ve dükkinında veya her hangi bir yerde el!ucla bir 
çuvaldan fazla bulruru olanlana bu bulrurlar her hanıi '-ir tekilde aa• 
tılmak üzer• baflanmış bulunsan nya bulunmuıo bulunti•kları yer, 
mikdar ve kime ait olduklarını 2ötterir bir lteyaoname" ila ea rei 
19.12.9-H cuma günü akşamma kadar mahalli en büyük milliye ldlİr· 
lilderile vilayet iaşe müdürlüj'ü ve fiyat müra.kahe bQrosu şellifiH 
bildirmeleri lüzumu ilin olunur. 

ihracat birlikleri pay tevzii 
Talimatnamesi 

27.11.941 t•rlh ve 4969 sayıh Re•ml Gazetede 
lntl9ar ederek yUrUrlUle glrml,tlr 

a} l evzi muamele.iuiıı yapıl· 
dıfı tarihe k"dar en az llir ibra
cat mevsimi devamınca Birlılıcto aza 
olarak kayıtlı buluttanlar, vo 

b) Aulılt kıdemi dıba az o

lııolar. 

<at sınıfındaki ir.a: 

a) 1 - Hen Ü& hit ilırac lei~•· 
bt\ ilrıde bulunaıamtş olanlar, 

a 2- lhraeat teŞcbbüs ettik· 

leri balde !ahş1 tekemmül etti· 
rememiş o1anlıır,· ve 

a 3- Satışı tekemmill ettir
dikled hal.le filen iluaoat yap· 

mam1ı olanlar. 

•b · ınnıfı da: 

b 1- Yeni leeıııüs etmiş ve 
ihracatcıhlıc ruhsatnanaesini yeni 
almış olanlar, 

b 2- Daha eski bir tesis olup 
başka maddeler üzerinde fili ila
racatcıhk yapmış bulunanlar, 
•lmak üzere kabiliyet bakımın
dan vaziyetlerine ve cirolanna 

röre derecelendirilir. 
Fıkra 6- 5 inci fılı:radald taı• 

nif e göre her kısma verilecr.k ka
biliyet emsali şudur : 
af 1 kısmına dahil olanların O saya 
a/2 • > l 
a/3 > > " 2 • 
b/ 1 " > > 2 ili 3 • 
b/2 " " , 3 il& 4 • 

Medde: 8 

catcıhk eınsalleıioe ıir• tlatıh· 
lır. 

~u kacar ki, Ticaret Velclleti 
IQzuaıu halinde, b• zlıııralero mea• 
ıup azanıa paylarının cia m .. aJ· 
yen bir nisbet dabilio4a ıt•k • 
mevcutlarına g-öre hesaplaaaa11aı 
istiyebilir. 

Fıkra 2- Ancak l inei fıkra• 
daki emsaller oe ıoluru olıu•, be- • 
her asanın alabilecefi U \ bilytlt 
hisse, bu zilınreler 2r11auaa tıla
sia oluun mikdarın umamı11.. ~. 
lQ unu reçemc&. 

Medde: 8 
Fıkra 1- Gerek ferdi ve re· 

rakıe şirket bali•4e bulHaa ua 
firr:lalarıo aalıipleriodtn f11ıla11& 

alll ayclan fazla bir zaman Tir· 
kiye hudutlan haricinde kalanla· 
nn şahıslarına dllt•n pıylarflaa 
yarııı teuil ohınur. 

Fıkra /.- C veya Ç &Üıarele
rine dahil old11g-u laalda, ıen ai
tün air ilaracat mevsimi clevamıa
ca yalnız pay tevıı:iatıodaa bine-
sine d~en milcdarları ibrac etmiı 
ve fakat resen ilaracatta bul•aaa· 
m11 olan iıanın paylarından dört• 
te biri ve son ilı:i ihracat mevıi

min6ie aynı vuiyetle bulunaala· 
nn paylarından yarısı tenııl ol•· 
oor. 

C dmrcsinden son Uç ilaracat 
mevıiıainde aynı nsiyatte olaa· 
ların paylanocian dörtte 191 · Jc~ 
ıilir. V• sea dört me.sim imti• 
dadmda ıabsi teıebbDı~riyle ila-' 
racah-olmay.aolar.t yeni tevziat• 
tall pay verilmeıı:ı 

Fıkra .J- 1 nci ve 2 aei fılc· 

ralara ıöre yapılan tenzilittaa 

Loııdra 1 Sterlin 
Neyyork 100 Dolar 
Madrld 100 Pueta 

S.24 ' 
132.'.20 l 
ll.9875 

Fıkrk 1 - 5, 6 ve 7 inei mad· 
delerde zikredilen paylardan ar· 
tan kmm 4 cü maddenin C ve 
Ç zümrelcrine dahil aza arauoda, 
her birinin tevziata tekaddüm e· 
den aon uç kamil ihracat ınevsi
mi ı:aı hnda, gerek reıeıı ve ıe

rek pay tevziatına iıtirlk ıuretiy· 
le yaptıkları ihracat miktarları 

1ekOnuadıo he1&plıoacak ibra· 

elde edilen mikd&rlar, 8 inei matl• 
denin 2 nci fıkrasında y11ıh a· 
nmi had.ti 2oçmeıu1' Qıere, 1t11 
zGmreoio tliQ'er anları araınaa• 
emsallerine ılr• ıınnıram pay o• 
larak datıtıhr. 

Stokholm 100 l.uç Kr. 
lııiHAM VE T AHV lLA T 

Sıyu-lnuruın 1 

Sıvu-Er1Qr11m 2·7 

1 
30.75 i 
19,80 
134,SO (DEV AMJ VAR) 
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Bu gün i18n olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Şekli Muham. bed. Teminat ·Müracaat yerı Günü 3:ıat1 

A) MUnaka•aler 
ı .... t. T amiral, Nalı• itleri, fılalaeme, Harita 

Htklmot konalı tamiri 
Halke.i blııuı ikmali inı. 
<;itlarlk ltaımild. taraı tamiri 
&etoD kaplama inı (temd) 
leki kiııklorio kaldırılarak .iemir ltorll ile au iıa· 

leai iıi 
TllilD ambarı tamiri 
Ş.ıe ioı. Akbisar·Kırkat•ç J•l• arasıntla 
inek ahırı toı. 

aç. ela. 
• 

paz. 

paz. 
kapalı z. 

> 

Kanali&uyon, lı. ıuı ve elektrik teaisatı (lart )3 k.) 
Çubaklıa köıkil aalailladoki babte parmaklıldarmıa pu. 

tuıairi 

Davar iat , 
s. d•pGH iaı. " 
Fo11eptik tretuar inı. > 

856 75 
5155 99 
8619 7> 
2548 n 
3.l.32 50 

1099 32 
1•317 43 
2<>175 73 
10596 51 

243 70 

345 42 
156.l 6, 
2486 -

lllçler, IUlnlk ve l•pençlrarl ellt He•tah•n• Lvz. 
Eo1.a71 tıbbiye: 168 kalem. paz. 

ı.ıektrlk Hava9eı:ı-Kalorlter (Tesisata vo r.taizemesl) 
Salilali Belecii7eaiuin mali olan elektrik fabrikası ile 

eeltekeainin bir müteahhide nrilerek şehrin 

tenviri iti 
Elektrik mal&emoıi: 22 kalem. paz. 
Kalorifer taairi > 

,_.•n•ucat, Elbl••• Kuntlur• Ç•m•f"• •· •· 
Yüıa ball1Diye: 200 ad. aç. ekı. 
Ciı:me; 19 cııh 

Lutak çı&ıne •uıaaba vo kürek 
Yemeni 
Eıbbe ve kuket 5 tak. • roouk 2 ad • palto 2 ad

ukarpıa 3 çıh • ı&atik cı&mo: l çıh 

pu. 
aç. ekı. 
pu. 

Harıoi e1bıae ımallyeıı: öl tak dahıli il tak kaput: aç. oka. 
:t:l aa. kukeu 8J. aa. 

491 42 
2581 10 

boh 16 25 

322 -

Kıılık eıbıae 7apt. 
t.r çıaıaeıı paz. 

900 -
15000 

liaatanıyo: lOUO ad (ıart. 150 kr) 
~uaaura: l 1.WU çıft. 
.)u1>ay o•bıseıı aııuırıimoai: 'J.79 ad • kaput 279 ad. 
Y aaı&c f!lDu&: l"'OUV ad. 

• 
kapalı z. 

paz. 

• .oa.u, .. , lt&aro •• •• •t)•••· ,. .... mbattaltv.a. 
Muaı 6~ ael,•ııra l2u ad. a,. ekı. 
:>tonu peroeı l" ad. pu. 

.... ,t.aa ••••rl l\ırtaalw• · Y-ıhan• Lewaaımı 

~000 -
102000 -

ltoh 2.75 

1 alıt ve tıchoiyo iti 1100 -
~arıöaıea lıtitıdı: 1.) t. pas. 

t tu.~ttı, l1ıhta ve aelr• 
Kereate: 6 ml pu. 
Çaa keraıte: JO m3. > 

Çam az.manı: 59.400 m3 aç. eka. 
Karaatac; veya beya& kontrplalu 3500 a41l, pu. 

hakUr•t, bot•lttna, YUkletm• 
i.11a nakli: POO t. kapalı z. 
~aJdi7at iti: l()ijO t . pu. 

f;.ahr11kat. Beaaln, Makine r•llan y, •· 

Meıe kömirü: 43 t. 
B•Hıo: 7800 teoeke. 

Mlateferrlk 

aç. ekı. 

paz. 
> 

Kalay: 5 k.-demir lterıı pac. 
~.aer valf terk.o& muılufw iH• n ilaha •ı• •Jİ- > 

ral laertum 
Fıçı mantarı 150000 ati. » 
P arafia: 750 k. > 

Bicion kapafı: 1000 ad. 
iu aa7acı: 100 ad. 
Çift dııli t<ıka: 7(Jff00 ad. (aıüteabhit aım ve he11• paz. 

ltına) 

Sandık imali: 25t.ı0 ad. (taıbala) 

~ eba boı uaıu: 1 jOO uı.-•oba dırıı ti: 6(,0 ad. paz. 
Eroea maı ka toru tuiibı: l ad.-Ratlekal markaı l ad. • 
Torna tu.aüı: 1 ad. > 

Grafit pota 300 kiloluk:l50 ıd.-150 k.kiloluk lCOad. paz. 
.Ra7ba1 pafla erkek ve medul frueler: 4 kita. " 
Takım t•lilı.leri :S kit• (lart. 625 kr.) • 
lcrt maden kalemi: l kalem ıayhk velik tol s ka· > 

lem (tart 273 kr.) 
Oleon varili: lOOO ad. > 

GalvaDiıdi demir tel ve aaçı ' kalem. 

&raak, Zehlre, Et, Seltae, •·•· 

Kuru aotaD: 8 t. 
Mııır: 1)0 t.•kaphcı; UO t. 
Katar pt:yoiri: ) t. 
ia•e7atu 10 t. 
~ili Q bıımı 25 t. 
Sıfır eti: 600 t. (temd.) 
Et, ekmek, bakkalıye v. ı. eruk 
::,eu 5 t. 
Yoı .. rt; 5 t. 
~OJUD etı: l~ t, 
Sit: b t • yoturt 3 t, 
SuaH: 100 t. 
K. otı lOQ t. 

pu. 

kapalı ı. 

pa&. 

paı. 

> 

• 
> , ... 

• 
• 

m3 80 -
4157 -

llOOO -

1080i -

3225 -
4514.t 27 

20CO -
beb. O 08 

6400 -
24000 -
21000 -

125000 -
58SOO -

36860 -
15044 -

6875 -
20000 -
18750 -

144000 -

1125 -
2'..!50 -
91)0 -

l500 -
65U0 -

- - Lülüburraz Mal Müd. 26·12-41 10 -
386 70 Kırıkhan C.H.P. laaro Heyeti 20·12·41 10 -
'47 - lıt. Nafıa Mild. 18-12-41 15 -

Mufla Viliyeti 26-11-41 itib. 1 ay 
Menemen Muhase9ei Huıuııiye Mem. 2'·12·41 14 -

82 45 h:mir inhisarlar Baş müd. 
1223 85 Manisa Vilayeti 
1963 18 Koıaya Haraıı Miid. 
795 - inhisarlar U. Mld. 

18 30 lıt. Belediyesi 

25 91 • 
117 20 Eıkişehir Ask. SAK. 
186 - • 

lnhiaarlar U. Müd. 

Salihli Belediyeıi 

73 71 lıt. Kemutanlıtı SAK Fıaaıklı 
387 25 c 

243 75 lzmir Liao Ye Orta Okulları SAK 
494 - Samıua Belediyesi 

24 15 lst. Belediye~i 
240 - Sam111n Ask. .SAK 

lobiıarlar U. Mid. 

Oartlşıaf aka Mtıd. 

67 50 Tokat Veteriner Mnd. 
B11raa Aık. SAK 

2250 - Deniz Lvz . .SAK Kaaımpaıa 
6350 - Af yon Ask. SAK 

Eıkiıehir Aık. SAK 
2<t74 - Tophane Lvz. SAK 

117 50 Samaıım İnhisarlar Baımüd. 
labisarlar U. Mnd. 

82 )0 İzmir Viliyeti 
lnlaisarlar U. Müd. 

lohisarlar U. Müd. 
170 - İzmir Hava SAK 
311 85 O.O. Yollan Haydarpqa 

3150 - A.k. Fab. U. Mlld. SAK Ank. 

810 - Mersifon Ask. SAK 
Alemdar Aık. SAK 

375 - Kaataınonu Key E.nstilüıii ve iR-itmen 
Kursa Müd. 

4.83 75 lıt. Komut. SAK Fındıklı 
6772 - irzurum Ask. SAK 

İnhisarlar U. Mid. 
> 

" 
c 

2'·12-41 15 -
8-1-42 11 30 
3-1·42 10 -
2-1-42 18 40 

18·12-41 14 -

18·12·41 14 -
17-12-41 11 -
25-12·41 11 -

26-12-41 
11 _, 

5-1-42 ye kadar 

21-12-41 11 -
19-12-41 11 -

24-12-41 
18-12-41 
18-12·41 
25-12-41 
!6-12-41 

26-12-41 
23-12-41 
20-12-41 
22·12-41 
22·12-41 
23-12·41 

ıs -
15 -
14 -
15 -
9 50 

14 -
15 -
Jl -
15 30 
11 -
ı4 Je 

17-12·41 15 -
26-1'2-41 9 40 

29-12-41 14 -
19-12-41 10 40 

26-12-41 10 50 
16-l:l-41 li -
~:3-12-41 ı.ı 30 

14-1-42 14 -

2-1-42 15 -
18-12·41 10 -

lSıl'l-41 15 -

ı2-12-41 11 -
19-12·41 11 -

20-12-41 10 30 
~6-12-41 11 40 

26-12-41 ll -
26-12-41 11 30 
26-12·41 10 30 

150 - lsmir Belediyeıi 
420 - TGpbane Lv.z. SAK 

29-12-41 itib. 12-1-42 e kadar 
23-12-41 14 -

508 -
1611 25 
960 -

3600 -
3150 -

15000 -
8360 -

5400 -
2256 60 

Kızılay Cemiyeti U. Mrk. 
Selimiye Ask. SAK 
lıt. Komut. SAK Fındıklı 

A•k. Fahrikalar U.Müd. SAK Ank. 

) 

, 

Lllab11rraz 1 Ne. lu Aık. SAK 
> 

515 63 Konya Aık. SAK 
1500 - E&ine Aık. SAK 
1404 - » 

10800 - Ersurum Aık. SAK 
Nitde Orta Okul Mid. 

1'>8 75 lst. Komutanlıtı SAK Fındıklı 
3S7 50 , 

1372 50 • 

825 -
»7~ -

, 
• 

19-12-4l 
17·12-41 
18-12-41 
18-12-41 
22-12-41 

9-1-42 
9-1-42 

23-12-41 

14 -
11 -
11 -
10 30 
11 -
14 -
14 30 
14 -

12-1-42 14 30 
7-1-4! 14 30 

18-12-41 
22-12·41 
17-12-41 
25-12-41 
26-12-41 

11 -
11 -
10 -
15 -
15 -

1 ay müddet 
1-12·41 itib 1 ay 
26-12·41 10 30 
26-12-41 11 -
26-12-41 11 30 
24- 12·41 14 -
29·12-41 10 30 
29-12-41 11 -

26 Birirı~ıu .. 11 2941 

İstanbul Belediyesinden: 
Kesif B. Teminatı 

243 10 la 30 Çubuklu köıkü salıilludoki bahçe parmaklık• 
larının tamiri. 

345 42 25 tl Bllyü\cada tebhir iıtasyonuo11n yanııDdan 1•· 
nan divarı"ın yenidoo inşau. 

Tahmin B. 

322 00 24 15 Beyotlu mıntakau mütemadi tamirat işçileri 
için alınacak !istik çizme mu~amba ve kQrek· 

Keşif ve tahmin bedelleri ile teıuiııat miktarları yukarıda 1•· 
zıh itler ayrı ayrı par:arlıta konulmuştur. 

•!C.iı.Keşif ve şartnameleri Zabıt : e Muamelat Müdürliitli kalemin.le 
ıiriilebilir. lbale 18.12.9-H prıembe güaii saat 14 da Oaimi inci· 

mende yapılacaktır. 

Taliplerin teminat makbuz veya moktuplarile ilaale ıonl 
muayyen saatte Daimi .&ncıım~nde bulanıaaları. 

MUNAKASALAR 
• 

inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

Tokat Nafıa MUtlilrlUIUnden : 

Erbaa - Samsun yolu üzerindeki 9 + 1:119 kilometre arasında 1441 
lira 95 kuruş aedeli keşifli menfez tamiratı açık eltsiltmeye konulıauf 
tur. 

İbaleıi 24.lZ.941 perıembe fÜnÜ saat 15 te vifiytıl daimi e•oii• 
ınoninae yapılacaktır. 

Taliplerin ihale kanununun hükümleri dairetinde icap eden vesi· 
kalarla vo muvakkat teminata ait makbuzlariyle birlikte mozkllr ,ao· 
de vilayet daimi •ncümenine müracaatları ilin olaaur. 

Mani•• Daimi EncUmnlntlen : 
Borlu-Demirci yoluada 50+ S'JO kilometredeki 10 metre açıklıt1n· 

daki k.liprünün talık.imiyle 50+ 952 kilometresinde yıkılan 10 metre 
a~ıkhfıoda beton armo tabliyeli köpri ile ilaveten yapılıc:alc 7,-'0 
açıkhfındaki köprülerin yeni41lon inşaatı 6'74 lira 97 kııraıluk IW 
ıif .. mosi dairesinde a9ık eksiltmeye lcoaıılmuıt•r. llaale 2~·12-941 
Perıaaıbe ıiiaü saat l l de Vı liyet Daimi Encilmenillda ya,ılacaktıt· 
Munkkat tdaıinat -193 JirJ 60 .;.uruşl~r. 

Ketif, proie ve şartname her güa Eaoüınende rö:tılebilir. Talip• 
lerin 94 l yılı' "' a. it T: ..: ... .., t Odn!.J \ esi~ .. ı a ı laami l ve ihaleden H •' 

1 ıiln evvel Nafia Mıidıirlüfiiıulaa alaG&kları elaliyot vesilı:alarifle 
birlikte müracaatları. 

o.o. Yollar1 l9tetme U. MUdDrlHGUnden: 
Devlet Demiryollarınoa yaptırılacak Hardarpafa l'eçit klSprütiİ 

imla ve bafir i1i kapalı zarf uıulile ve vahidi fiat ünriDtlea eksilt" 
meye konmaıtur. 

Bu itin muhammen bedeli 3012 L liratbr. 
lstoklılor bu işo ait ıartnamo ·veıair evrakı Dnlet Demiryol· 

iarıoan Ankara ve Haydarpllfa ve&aeleriıuıleo 151 kuruı mukabiliıa· 
do alabilirler. 

Eksiltme 5.1.942 tarilaiode pazartHi ~üai 1&at 1' ela Ankara· 
da Devlet Demir7olları Yol daireainde Merkez 1 inci komiıyonc• 

yapılacaktır. 

Ekıiltmeyt- girebilmek için isteklilerin teklif mektuplarını ile 
birlikte aşa~ıda yazılı teminat ve vesaiki ayai fiiıı uat lS e ka· 
dar komisyon reis iiine vermeleri llıımdır. 

a) 2259.0S liralık munkkat teminat. 
b) 2490 nyılı kaounıı ta7in etti~i vesikalar. 

lqel D efterdarhğ1n dan : 
1224 lira 56 kuruı bedeli keşifli Anamur Hiikılmot kGnafıoıP 

tamiri ekıiltmeyt konulmuş ve 2 3.12.f·U t:ıribine tesadüf edeıı Salı 
rünii saat 17 de ihaleıi icra edileceğ'indea talip •laalamı Defter 
tlarhk makamma müracaatları. ..... 

Su, kanalizaıyoo havagıızı vı e lektrik teıi1&tı yapt. 8alc: 
İnlaiaarlar U. Müd. ilinlarma. 

__ ı: == __ LSS2'!' 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyarT aıat, Hastahane Lvz. 

lanyi tıbb iye alınacaktır. Bak: inhlaarlar U. Mü.i. ilanla· 
rına. 

. Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 
-------- -·--------

Deniz Levazım Sa11nalma Komisyonundan 
Komisyonda mevout nilmuneai ıibi 1000 metro entarilik mavi 

bes 17.1.kinua.941 Çaışaruba rlinü saat l4 do ,.urhltla ahaaoaktır. 
isteklilerin teklif edl"cekleri fiyatlara iÖro ~· 15 niıbetiudeki 

kati temioatlarile belli gün ve saatte K11ıınpa1ada ltul11nan Komiı· 

yonda hazır ltulunıoalan. 

Mallye VekAletlnden : 

Vekilet müstahdrmini için 178 çift vidala iıkarpio a~ık ekıiltme 

usuliyle satın alıuacaktır. 

Muhammen bedeli 1958 liradır. 
Muvakkat temiuatı 146 lira 8:> kuruıtur • 
Ekıiltıne 2.1.942 cuma ıilnQ ıaat 14 te levuım ml811rlllttada 



1 

K . ot: 100 t. 
Bakla: 300 t.• 4an: 1 n(} t. 
Kuru llzüm ve incir 
Sıtır eti: 30 t. 
Pırasa: 12 t .· labaoa: 1ı t . 
Sadeyafı: 45 t. 
Kuru fasulye: 1000 t . 

Pirin9: 2ıs t. 
Bıalrur: 450 t . 
Nohud: SOO t. 
Pırasa 3 kalem: 9 t. 

) 21 t. 

Sıfır eti: 54 t. 
• • 3 kalem: 24 t. 

Kuru bakla: 40 t. 
Bulrur, yeıil mercimek ve oobut 

(B M Uzayedeler 
Hallııç altı pamufu: 81J t. 
Tay: 50 ad. 

Ocioa ve ~ıra 
M~ıe odunu: 1969 kental 

müteşekkil eksiltme komisyonurıca yapılacaktır. 

paz. 
> 

• 
• 

kapal' z. 

) 

,500 -

5000 -

k. 1 90 

paz. Beh. 720 -
• 1680 -
) 21600 -
• iea. 9.600 -
• 5600 -

aç. eks. 3030 -

aç. art. 
> 

MONAKASA CAZ~TE.St 

975 lst. Komut. SAK Fındıklı 
K.Çekıuece Aveılar Köy Ask. SA.K 

2258 - Ayazıığa Ask. SAK 
Hahcıo~lu Ask. SAK 

5525 - Marmara Üuübııhri Komut SAK İzmit 
14150 - Harbiyede Yedek Subay Okulunda 

Ask. SAK 

6050 - ' 
6815 -
470~ - > 

108 - İzmit Aık. SAK 
252 - > 

3240 -
1440 -
840 - Çanak. Ask. SAK 
227 25 lıt. Belediyesi 

Yerli Mallar Pazan Katıroıoflu 
Kilçültçekmeçede Ask. SAK 
Samıuo Orman Müd. 
Y ozıat Orman Bölge Ştfliii 

Han 

29-l2!'4J 
18-12-41 
11-12-41 
18-12-41 
22-12-41 

2-1-42 
7-1-42 

6-1-42 
6·1-42 

7-1-42 
23-12-41 
23-12-41 
23-12-41 
2J-12-41 
20-12-41 

2-1-42 

23-12-41 
22-12-41 
19-12-41 

26·12·41 

11 30 
14 -
14 -
ıs -
14 -
15 -
15 -

15 -
11 -
11 -
1) 

1 

u-1 
ıs _ ı 
15 -

10 - ' 
14 -

14 -
11 - ' 
15 -

1 

15 
1 

lstanbul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 

Bakır · 

Tahta ve yuvarlak 

Çinko --
Camlık, kö~bent 

Dört köte lama yuvarlak 
ınıalılı: alim• 

Patrel 
Si7ah çemlter 

Yuvarlak çubuk 

Ktltı 
• Çubuk 
Külçe 

Karfiçe 

Saç 

ftalvaniı.li düz. 

Mahrukat 

Blok 

414 -

404 ~· 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı 7 kalem malzf!me 16.12.941 u · 
lı ıünü saat 14 de pa:r:arhkla alınacaktır. lsteıclileriıı lııelli gün ve 
saatte Kaııınpaşada bulunan komisyoııda kazır bulunmaları. 

ı Yerli depoda 

Krible 

Yerli depoda 
i:caebi 

Marinl&n 

Yerli boııkerde 

dep•d• 

Tu•i11an 

Yerli dep.Ja 
~oakercie 

Kek 

Yerli fabrika&. 
Kar alt ile 

$imik.ek 

Y trlt dlll*f a 

Petnl 

itllı:me t•ta• 
Çift tooeke 

Bensin 

D&km• 
Çift tenek• 

Motorin 

Çift teneke 

- - lNO 

ıeo i• 
J5H 

- - · uot 
'4$i 

- - 2UO 
- - 21ff 

- - 2SSI 

21 il 
'6S -

St 11 
- - ııse 

20 60 

711 
Nümune ve ş ıırtnamf'si levazım müdürlüğünde fÖıülebilir. 
İsteklilerin 'l490 numaralı kanunun 2 ve 3 Üncü maddelerindeki 

lııelreler auYAkkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektubiyle 
9irlikte tayin elunao rün ve saatte komisyona müracaatları. ·' i 1 inhisarlar U. Müdürlüğünden : l Devlet Demiryollar1 lşletm e Umum 

MUdilrlUllUnden : M. M. V .H•va Satlnalma Komleyo 1undan : 
68,000 metre hava reogi yazlık elbi~elik kumıış pazarlıkla sabo 

alınacaktır. Taiiplerfo 18.11.941 Perşembe ~ünü soat · ıı de Ankara 
da M. M. V. Hava sahn alma komisyonuna müracaatları. Tahmin 
bedeli 115,600 lira kati teminatı 14,060 liradır. 

lşletmerniı ilıtiyacı ic;in açık ekqiltme ile 200 bin adet kerpiç tuğ· ! ... _________________________ _, 
la sahn ahoacalı:tır. f 

lııez pnulıklA talın alınacaktır. 

teminatı 2550 liradır. İhalesi 
de Ankarada M. M V. Hava 
T 11 !iplerin belli nkitte Komis· 

* • • 20.000 metre meııdillik hiki 
Talnıin bedeli 17,000 lira, kat'i 
1 8 . lı.94 t perşemlııe fÜnil saat 11.15 
Satıoal ma Komiıyenunda yapılacaktır. 

yiaa ıelmeleri. 
• • * 

Elltiııt!, koket, gocuk, palto, iskarpin ile li.ıtik çir.ıne aluıacaktır. 

8ak: lnhiurlar U. Müd, ilinlanna. 

- !! 

MobilY!• Büre ve ev eşy!J,ı, Muşamba, Halı v. s. 

Storlu ptrde ahnacaklır. Bak: lnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

• 

:::z:ez:s __ mp J ==== == - j 

Matbaa işleri, Kırtasiye va yazıhane Lvz. 

Beden Terbiyesi Umum MUdUrlUOUnde": 

Beher bin tuğlanın muhammen bedeli Haydarpaşada teılim 28 li· , 
radır. Ebiltme 27.12.94l \arihine müsadif cumartesi gilnü sut 11 de 
Haydarpı.şada Birinci işletme komisyonunda yapılacaktır. lstekliluin 
kanuni ilk teıninatlar i le muayyen gün ve saatte komisyonda hıızır 

bulunmaları ve şartname il~ fazla i ulıat almak için de iıletmeye mü · 
racaatları lazımdır. 

A•kert Fabrlkalar Umu -n MUdUrlUgU 
Sabnalma Komisyonundan : 

Merkez 

Talamin edilen bodeli 143400 lira olan 44 kalem hadde silinJiri 
yolluk ve hadde aksamı Aıkeri Fabrikalar Umum Müdiirlüg-ü Merkez 
satın alma komi•yonunca 9.1.94'.l cuıaa ifÖııÜ 1aal 15 de pazarlıkla 1 

ihale edilecektir . Şartoaı .. 1 lira 17 kuruftur. Kat'i teminat 16140 ' 
liradır. 

1 
*** 

Bidoo Kapa2"ı, purafin, fıçı mantarı demir boru, terkos mualufı 

lutik horcJum v.s alınacak.tır. Bak: lnhisarlar U. Müd. ilanlarına. f 

e Erzak, ~anıre, Et, Sebze :'.'":. ..,. * ' i 
Beden Terbıyui ve Spor mecmuasının bir senelik tabı itine dair j • - ----------

10.12.941 tarihinde açılan ek~iltmeye girenlerin verdikleri fıyat ç·)k ' 1 
a-örüldü2'üııden şartnamenin klişeye ait hükıuü de~işıirilınek suretiyle "arblye Yedek Subay Okulunda Askeri J 

Satlnalma Komisyonundan: 
yeniden ekıilıme açılmıştır. 

lıteklilf'rin 25.l'l.941 Perşembe iÜnÜ saat 15 te Satınalma Ko· Kapalı zı&rf u9ulile 150 ton yeşi l mercımek. münakasaya kon· 
muştur. Evsaf ve hususi ~artları ve t ~ıliııı mahalli homisyonda ıörüp 
Ö2renilebilir. 

misyonuna ielmeleri. 

••• 
Partimen ki2'tdı alınacaktır. 2alı:: lnlıiaarlar U. Müd. ilinlannı. 

Kertste, Tahta ve saire 

6 ıa3 kereste ahnacakhr. Bak: lahisarlar U. Müd. ilanlarına. 

~~aklilat-Yükleme-Bgşaltma 

Mereln Toprak Maheullerl Ofisinden : 
Menin Toprak Mahsulleri Ofiıinin tahmil ve tahliye işleri 

10.12.941 günitnden itibaren bir hafla müddetle · açık ekıiıtmeye ko· 

nulm•tlur. 
Te111 inatı 1000 liradır. Bu i~e talip elanlann ~artnamesioi ıörmek 

ilıere teminatlarile birlikte yoğ1Jrt pazarında Toprak Mahsulleri Ofisi 

ajaushfma müracaatları. 

Mütef~rik 

Deni• Levazım Satınalma Komiayonundan: 
40 kalem muhtelif ölçüde Linolyom, Galvanizli saç, pirinç me· 

ıaeli meoteşe, bakır perçin çhisi, kırma lavmana muslufu, hel,zonlu 
piçoflu makkap, pirinç levha, vida, cıvata maa saplama, pirinç tiriz, 
luıiliz dişi klavuz, kar keçesi vesairenin 17. 12.941 Çnrşamba ıünü 
ıaal 14 te Kaumpaşada bulunan Deniz Levazım Sahnalma Komiayo· 
cunda pazarlıtı yapılacaktır. isteklilerin lııelli giln ve saatte mezkdr 
Komiı.yona müracaatları ilin olunur. 

*
• 5~ adet su damacaoASıoın 16.12.941 Salı ıilnü ıaat 11,30 da • • 

Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satınalma Komisyonunda pa· 
zarlıiı yapılacaktır. 

lıteklilerin belli gün ve saatle mezkir Komisyona milracaatları 

ilin olunur. 

•*•50 adet kaun ~isesi yuvarlak 15 m/m dış kutur 
:l5 > kazan şiıeai yuvarlık 24 m/m 
40 kilo Grafitli yükıek tazyik salınaslrası 20 m/m 
20 dü~in• düz •te 6 X 16 puı 
~O > yarı .n yuvarlak 6 X l' puı 
~O > yuvarlak efe 4 X 16 puı 

20 lf kl)ıe •J• 4 X 16 puı 

İhalesi '1.. l.94l cuma iÜnü saat 15 de yapılacalttır. Mavakkat te· 
minatı 2812 lira 50 kuruşlur. Taliplerin ihale saatinden bir ıaat 

evvel teklif mektuplarile Harbiyede yedek :subay okulunda k.om isyo· 
oa müracaatları. 

* * * Pazarlıkla 100 tgn yeşil mercimek satın alınacaktır. 
E.vsaf ve hususi tartları komisyon4İa ıörülebilir. 

Beber kilosııınuıı muhammen bedeli 25 kuruştur. İhalesi 18.12J~tl 

perıembe fÜDÜ ııaat 14 de yapılacaktır. Taliplerin kat ' i teminatlarile 
Harltiyede Yedek Subay Okulunda komisyona müracaatları. 

• * • Pazarlıkla 100 ton saınan ıatıo ahoacalctır. Evsaf ve hususi 
şarttan ve teslim mahalli komisyonda iÖrülüp öğrenilebllir. Beher ki
loıunun muhammen bedeli 5 kuruştur. lhale!!İ 18.12.941 perşembe gü
nü ıaat 15 de yapılacaktır. Taliplerin kat' i teminatlarile Harbiyede 
Yedek Sabay okulunda komisyona müracaatları. 

* *• Pazarlıkla 10:> ten nohut satın alıoacakhr. Evsaf ve au~uıi 
şartları komisyonda 2örülebilir. Beher kilosunun muhammen ~edeli 22 
kuruştur. İhalesi 19.12.941 cuma ıünü saat 14 de yapılaoaktır. Talip
lerin kati tomiuatlariyie Harbiyede Yedek Subay Okulunda komisye· 
na mfiracaatlan. 

.*. Kapalı zarf ile 8.12.941 de ihaleıi ilin olunan 300 ton zey 
tinyajt'ına lAlip çıkmadığından ayni mikdar ı:~ytinyağı tekrar pazarlı· 
fa konmuştur, Evsaf ve hususi şartları komisyonda iÖrülebilir. Beiıer 
kilosunun muhammen bedeli 108 kuruştur. ihalesi 11.12.941 çar.şam· 
ba rünü saat 10 dı yapılacaktır. Taliplerin teminatlariyle Harbiyede 
Yedek Subay Okuluo~a sahnalma Komisyonuna ıniiracaatları. 

(DE.VAMI DÔRDÜNCO S!\YFAOA) 

... _ !2!2 ___ L - ,,,.. 
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Emlak satın almak isteyenlere 
Emlak ve eytam bankasından 
Emlak ıatın almak iııteyenleıin bankamıza müraQaatla puar· 

hlda satılacak emlik listelerini tetkik etmeleri llln olanor. 

- Mevcut nümune m11ci'Dince (8500) Kı" parşimen kifıdı pa· 
zarlıkla salın alınacaktır. 

il - Pazarlık 19Xll.94 l cııına günü saat 10,40 da Kabataşta Leva• 
z1m binasında rr.erkez mübayaa 1'omisyonunda yapılacaktır. 

lil - l"teklilerin tııyiıı olunan güo ve saatte teklif edecekleri 
fiyat üzerinden % 7,5 ıiivenme parasile birlikte meıtktr koıaisyeaa 
müracaatları. (11106) (l-S) 

••• 
Ciıııi Miktarı 

Şekli 

EkıiltmP 

aı .. Saati 

Muhtelif ebatta 
storlu perde 
Elbise ve kasket 
Gocıık 

14 adet pazarhk ı,.XH.941 9.40 

Palto 

lsltarpin 

5 takım • 
2 adet • 

• • 
3 çift > 

• 

> 

> > • 9.St 
> 

> l.i!ıtik çizme 
8iden kapağı 

1 • 
100" a"•t • • 10.at 

1 - Yukarda cins ve miktarı yaralı malzeme paaarhlda saha ah· 
nacaktır. 

2 - Pazarlık. hia:alano4İa ıösterilea rilo ve saatlerde Kabata,ta 
Lavaıtm binasında merkez Mibayaa Komisyonunda yapılacaktır. 

(11095) 1-4 
• * * 

Cinıi Miktarı Ekailt•e 
ıekli rünl 

Kalay 5 kile • 26.12.f41 
Demir boru 1 parmak ıo metre > 

• • 1,5 50 • • 
• • 1,2 • 50 > > 

Şeber valf 80 lik ' adet pazarlık 2,.12.9.U 
Terkgz muduğu 1 parmak 10 • 
lnce atız.h e~e 6 poslulı: 5 > • 

Kalın > • ' • 10 • • 
İııpiral laıtik hortum 50 metro • 
Kereste 6 M3 pazarlık 26.12.9-41 
Fıçı m:ıotarı 150.000 a4et > > • 

1 - YukarGa cios ve miktarı yazılı malzeae par:arlıkla 
hnacakhr. 

1aati 

10,40 

lQ,M 
11 
satıa •· 

2 - Paurhk hizalarında gGsterilen gün ve saatler.le Kabataıta 

Levuıın binasında merkez Mibayaa Kemiıyoouncia yapılacaktır. 
(11109) 1-4 . *. 

Ekıiltmenia 

Malın cinsi Miktarı Şekli G6nl Saati 

-------- ----- --------------
Eczayı tıbbiye 168 kalem pazarlık 2,.12.941 11 
Parafin 750 kile " • 11,18 

1 - Yukarıda yazılı malzeme pazarlık .. retile ıatın alınacaktır. 
ı - Pazarlık hizalarında rösterileo fİiO ve saatlerde Kabataıta 

Levazım Şubeıi binasında Merkez Mübayaa Komisyeuunda yapıla

caktır. 
3 - Eczayı tıbbiyeye .ıit liste Kabataıta Levazım Şubeıintle her 

ıün girülebilir. (ll107) 1-3 
••• 

1 - Keşif ve ıartnamesi muoibioce Kabataıtaki Ki1111a Labera
tuvarınııı Meoidiyekl!lyö Likör Fabrikasına nakli delayıaile mealı:er falt
rikada yapılacak su kanaliz.uyoo buaıazı f'C elektrik tHisaah kapa· 
h zarf uıulile yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bedeli (L0596.58) lira muvakkat teminatı 7'5 lira•ır • 
3 - Eksiltme 2,1.942 cuma rünü saat 10,40 da Kabataıta Leva· 

z.ım binasında Merkez Mübayaa Komisyonunda yaptlacakhr. 
4 - ŞartnAme ve keşfi sözü a-eçea şube veznesinden (53) kıaruı 

mukabilinde alınabilir. 

1 

5 - Müna1'nsaya ıirecekler mülıürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle 0111 7.5 güvenme parası mak.buzu veya banka teminat mek· 
tubunu ve ıartnamesioin F. fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edeeek 
kapalı zarflarını ihale flOÜ •kıiltme Saatinden bir J&at evvel IH&kQr 
komisyon ba4kanhfına makbuz mııkabilinde vermeleri lbımdır. Poı· 
ta~a vuku bulaoak 117iat nazarı itıbare alınma&. (11108) (l-4) 
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ABONNEMENT 

Vllle et ProYince 
3 nıolı Ptn. 450 

6 • • 8SO 
12 • • 1500 

E.traıırer : 12 mois Ptrs. 2700 

Le Ho. Ptra 6 

z cx·rr ne 7 c Y' 

Q u:o.T..l.D 1 e:N D I!. AD J u D 1cAT1 o:N. ~- E 
AOMINISTRATION 

Galata, E.1ki Gümriik Cad. 

No. 5'2 

T616phone ı 49442 

Poar la Pablicite a'adreuer 

• 1' Adminiatration 
Journaı Professlonnel des Fournisseurs et des Entrepreneurs d s l'Etat Bofte Postale No. 1261 

---------------------, 

1 ableau Synoptique de• Adjudicatlona Ouvartas Aujaurd'hui 

Objet oe l'adjudlcatıon 
Mode 

d'adjudıcat. 

Priı: Caution. Lieu!l cl'adiudication et dıı 
Jours Heures estimatif proYİJoire Cahirır deıJ Cluırgo" 

AOJUOications au Rabais 

ConatructJona-R6paratlon·Trev. Publlca·Mat6rlel de Conatructlon·Cartographle 
Repar. habıar tabacı 
Cooıtr. ohaussee aur route Akhisar - Kırkağaç 
l<emplacenıent de tuyaux ea terre par ceux en fer 

Gre i gre 1099 32 82 4S Dir. Pr. Monopoles lzna\r 26·12-41 
8-1-<iı 

26-12-41 

15 -
11 3·) Plı cach. 16317 43 1223 85 Vilayet Manisa 

pr. adduction ci'eau 
Conıtr. eourie pr. vache 
ltepar. Konak ıouvernemental 

3:l32 50 Pr~pose de Comptab. Particuliere 14 

Achevemcnt co111tr. batisse Mai.son Peuple 
Repar. terrasae Dir. Pr. Oouaae 
Trav. coucbe en beton (ai.) 
l'ıav. caoaliıation, et inıtı!J fa& • air et electri-

cite (cab. cb. 53 p.) 
Ripar. parapetı jar.&io kiosque Çubuklu 
Conıtr. mur 
Conıtr. reıenoir i eu 
eonıtr. hettoir fe11e aeptique 

Pli cach. 
Publique 

Gre a ıre 
Gre a ıre 
Pli caca. 

" 
Gre i ıre 

26175 73 
b56 75 

5155 99 
8619 75 
2~48 72 

10596 58 

243 70 
.145 42 

1562 ,6 
2486 -

de Menemea 
1963 li Dir E.table Kenya 

Dir. Fiıc l.ülebürgaz 
386 70 Conseil Adw. P. R. P. Kırıkhan 
647 - Dir. Trav. Pub. lıt. 

Viliyet Muğla 1 moiı i pırtir du 
795 - Com. Acla. Eooo. MeHp. Kab :\t n~ 

18 30 
25 91 

117 20 
186 -

Com. Perm. Muoicip. lstanbul 

Goıu. Acb. Mi lit. E.ıkişebir 

" 

3·1-42 
L6·12·41 
20-12-41 
20-12·41 
26-11-41 

2-1-42 

18-12-41 
16-12·41 
17-12-41 
25-12-41 

10 
10-
10 -
12 -

10 40' 

14 -ı 
14 -, 
11 -1 
11 -

Pre .. uita Ghlmlquea et PhermeoeuHquea·lnatrumen• S.nltelre&·fournlture pour Hopitaux 
Produitı paarmaceutiqueı: 168 lota .. re i rre 

Electrlcite·Gaz·Cheuffa9e Cenh'el (lnetaHation et Me'6rlel 

bplÔitation uııine elctrique muoicip. Salihli ainsi 
- que resuu pr. eclairaie yiJle 
Articlea eleotıiquea: 22 lota Gre a rre 
R6par. cbauffaıe cıentral > 

491 42 
2Sll 70 

t ı ti ı lt n uıl · Chauasure• • li••u• - Culr• 

Botlu u <t:aoutchonc, impenueables et pellu 
Couverlure •• Jaine: 200 p. 

Bettea: lt paireı 
cı.au11ure1 sanı talonı 

Habit et casquctte: 5 complets·uıanleH pr. homme: 
2 k.- paletot: 2 p.· eaoarpinı: 3 pairH·bottea en 
eaoutchoue: 1 paire 

C.uwulure en laine: J(J(;O p. (Cab. cb. 150 P.) 
~laau111reı: lWOO pairea 
C .. feclioo habiıı cı'offıciera: 27<J p.·capotes: 279 p. 
Flantlıe eo Jaıne: 12CJlıO p. 

Conitctıen habıta uıeroeı: 81 cempJetı·id internea: 
bl coaıpıeta capotu: 22 p.•caa~uettuı 81 p. 

Confuıtıeo habıta a'iuver 

Gre i a-re 322 -
Pul:ılique la p. 16 25 

Publique 
Ore a ıre 

Cre a ıre 
Pli cach. 

494 -

300~0 -
102000 -

Gr6 i ıre la p. 2 75 
Publiquo 

900 -
Bollu pr. ıolaaıa 

j. 1\ t. &. Ut. 1\ t. t. \ 1- "- '"t 
lable: 62 p - bauc: 120 p. 

Gre i ırj 15000 -
l . alU•tlcın et 8ıueaux-Tepiaaerle ete. 

R ıaca\l aLoıe: l't p. 

ı raveaux ca'lrnprlmerle 

Papıer pu cbemıo: 8.l t. 

!u.t. ıaıpıe•*•«1n et reıiure 

Publique 
<.are a a-re 

Papeterle •t Fournlture de Bureeux 

Gre a ıre 
1100 -

L<ı•• c.c. ~cı•·•'• "<.tl&.n. f.lan1.hea, Charpente 
boıa oe couıruclion: C> m3 
ho11 de couır. tn aapin: 30 a3 
1 rooc Cle aapıo: ~9.4UU m3 

Coıatre·plaque uı orme 011 en boiı blanc: 3500 p. 

Combuatıble • Carburant - Hullea 

hoiı de cbh.: ı~o-~oo t. 

Dlvera 

Conerole pr. bidon: 1000 p. 
Compteor d'eau: 100 p. 

tiouelea a doable aıdillo111: 70000 p. (au nom et 
pour comple du fouıoisaeur) 

Gre a rr6 
> le ml 80 -

Publiqae 4t58 -
Gre a ıre 21000 -

Publique 

Gre i rre --
2000 -

Gr6 1 rre la p . O 08 

--

- - Çom. Acb. iıcoo. Menop. Ka .. at~ 26-12-41 11 -

Municip. Salihli iusqn'au 5-1·42 

73 1 ı C. A. ~oıamand. Milit. Fındıklı lst. 21-12·41 11 -
387 25 > 19-1!-41 11 -

24 15 Gom. Perm. Municip. İstanbul 
243 75 C••· Acb. l.yo6eı et Ecole Se

ceod. lı:mir 
Municipalite Samsun 

!40 - &m. Acb. Milit. Samıun 
Co1D. Acil. ic.n. Monop. Kabala~ 

2250 - Com. Aoh. lntend. Marit. Kasımpaıa 
6J50 - Com. Acıh. Milit. Afyon 

Com. Ach. Milit. E.skiıehir 
2475 - Com. Acla. lntead. Mılit. T•paaoe 

Dir. Darunafalta 

61 SO Dlr. V6t6rinaire Tokat 
Com. Ach. Milit. Buna 

1P7 50 Dir. Pr. Monopoleı Samsan 
Coaı. Ach. &con. Monep. Kabataş 

- - Com. Ach. Econ. Monop. Kabıt•f 
82 50 Vıliyet İzmir 

18-12-41 
24-12-41 

14 -
15 

18-12-41 15 
25-12·41 15 
26-12-41 9 50 

20-12-41 11 -
22-12-41 15 30 
22-12-41 11 -
:ll-tı-41 14 3g 

26·12-41 H -
23-tl-41 15 

17-12-41 
26·11·41 

15 
9 40 

19-12·41 10 40 
29-12-41 

Com. Acb. Ecoo. Monop. Kabataş 26-12·41 10 so 
10 -
14 30 
14 -

180 - Com. Ach. Aviat. Milit. İzmir 16-12-41 
311 8S lere Exploit Ch. de fer Etat H.pa7~ '23-1-42 

3150 - Cora.Ach. Dir. Geo. Fab. Milit. Ank. 14-1·42 

375 - Dir. loıtitut Villare Kastamonu 

Com. Ach. Ecou. Moaop. Kabataş 
150 - M11nicip. lzmir du 29-12-41 jusqu'au 
429 - Com, Acb. lntend. Milit. Tophane 

18-11-41 15 -

2~12-41 10 20 
12-1-42 

23·12-41 14 

·-,-----------------
(IÇINCI SAYPAllAN lt&VAMı 

latenbul Beletllr••lnden 
Temizlik ltlerl a111eleıinl11 iaıeal i9111 aboacak kuru ıotaa patates 

pıraıa n labaaa açık eksiltmeye keıaıauıhır. Mee11111uaun talamln 
lt~deli 1720 lira Ye ilk teminatı 129 liradır. Ş ırtaaae Zabıt ve 
Muaoıelit Mtdürlütü ka\emi11dı rörülebilir. lbale 2~.12.941 Paıar
tui rüoil ıaat 14 de Daimi Eacıümnde yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz voya mektupları ye 9H yılana ait Ticaret~ Oduı 
veıikalariyle ihale riaü muayyen aaatte 9aimi Encümeade bulun· 

maları. 

ÇorlU Ask•ri Sat•n Alma Komlsyouunden : 
10,0QO kile sıfır eti alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltıaeıi 19.12.941 

l'İinÜ aaat H,3() da Çorluda askeri ıahıı alma komiıyonancia ya· 
pılacaktır. Talıpleria J.elli vakitte komiıyeaa welmeleri. 

Harbiyede Yedek Sıdu:r Okulunda Askeri SabnalrA• 
Komisyon ıandan : 

Pazarlıkla bir ton udo 1agı satan alın alınacaktır. Ev.saf ve bu· 
SllıJİ şartları komisyonda ıı;örülebilir. Beher kiloıuna ınuhıunmeo bede· 
1i 17:> kuruştur. İhalesi 17.12.9.U çarşamba saat 11 de yapılacaktır. 
Taliplerin kati teminatlarile Harbiyede Yedelt Subay Oltolunda satın 
alma komisyoııııııa müracaatları. 

•*•Pazarlıkla 1' ten lturu fasulye alınacaktır. &vsaf ve bususi tart
ları keıaısyonda geruıebı tır. fı : u.:r kıiosuııuu wubaıameo bedoli ~' 

kur11ştur. lbalesi 17. ll.9 H Ç&rf'\:Ul>a fÜ ııii saat 1) Je yapılacakt&r. 
Taliplerin l..a L İ teJJıııau .... ıe Har aıy~cic: Y ~Jeot S.ıbay ~kuluo.la ko· 
miıyooa müracaatları. 

• • • Payarlıkla 00 ton kuru fasulye ıaho alınacaktır. Evsaf ve 
buıusi tartları kemisyoo4a ıörülebilir. Belter lciluıuoua onıhamme ı. 
bedeli 26 kuruştur. ihalesi 18.l'l ,941 perıembe fÜnü saat 11 4e 7a· 
pılacaktır. Taliplerin kat'i temınatlarilo Harbiyede Ye.lek SObay oku· 
lunda komisyona müracaatları. 

• * • Pazarlıkla 100 ton lturu fasulye saha alınaaaktır. Evsaf ve bu· 
suıi fartlım komisyonda görülcsbilir. Belıer kileıunuo mubaıame11 be· 
deli 26 kuruıtur. liıalesi J.9.12.941 cuma güoü saat 10 .&a yapılacak
tıi. Taliplerin kali teminatlarile Harbiyede Yefıielt Subay Okuluada 
koıaiıyena miiracaalları. 

* * * Pazarhkla 20 ton ıabıın satın alınacakt&r. Evsaf vo laus11ai 
şartıarı komisyonda görülebilir. Beher kiloıunuo muhamıaeıa bedeli 
61 kuruştur. ihalesi 17.l'ı.941 cıımı giini saat 14 de yapılacaktir. 
Taliplerin kat'i tominatlarile Harbiyede yedalt ıilbay okul uoda komis
yona ıaüracaatlat ı. 

• • • Pazarlıkla 100 tea saman alıııacaktır. Evsaf ve lau1111t ıartla· 
rı komisyonda ıörüp Öirenilebifir. Balyalı olarak beher lcilosun•n 
mııhıaıamoo bedeli 5 kuru~tur. İhalesi 19.12.9.U cuma aıüai saat 1) 
de 7apıiacakıır. Taliplerin kati temiaatJuilo Harbiyede Y efiek Subay 
Okulunda k.omiayooa müracaatları. 

MU ZAYEDELER 

Meraln Beledlr• ltlrasetlnden: 
Iualiyo resme 9oroıuı<lao dolayı ISelediyeco haoz ~ılıaiş olan 

Gümrük inündeki bir adet virıoio artırma uıulıte ıatıhfa 9ıkarılıaıi 
iıede talip ı:ubur etmefiiğioden 9. 1.94.l Cuma a-inü ·pazarlık ıuretı le 
aatılacaiından Yevmi alt' .LlcOrda saat 15 de Beledıye encil•eniu aü· 
racaatları ilin olaaur. 

Bursa Huauat Muhasebe MUdllrlUIUnden : F abricatiou Caiaae: 2l00 p. (Kectif) 
1'uyau pr. pc;.ile: 13CJO p.- co•de pr. po&le: 600 p. 
Machine.·outıl a tour frnea: 1 p.- id. m&rt(H Radi-

oal: 1 p. 

Gre a rre 
eomite Central Croiuant Roua-e 19-12-41 14 

SOS - Com. Ach. Milit. Selimiye 17-1ı-4ı lı -
1631 25 C. A. Command. Mflit. lst. F1ndıklı 18-12-41 11 -

Bursa Nafıa aalıtarmda Viliyet hususi idaresine ait bulunan 1300 lirıı 
tahmin kıymetli dizel markı bir adet dinamo ile motir peıin para ile 
Te açık arltırma ile satılacaktır. 

Maebine-eatil a tour: 1 p. 
f'ota ıraffite de 300 k. 150 p.·id de 150 k. 100 p. 
Aleaeir, fıliire, fraiaeuıe: 4 p. 
Aciera d'cnatillaıeı 3 p. (cab. eh. 625 p.) 
Buran en metal dur: 3 lotı·fıl en acier pr. re51ort: 

5 lotl (cıah. cb. 273 p.) 
Baril oleon: 2000 p. 

, 
> 

> 

> 
, 

• 
> 

6400 -
24000 -
21000 -

125000 -
58)00 -

960 -
J600 - Q, Aob. 
!Sl50 -

15000 -
8350 -

• 
Oir. CiA. Falt. Mil. Ank. 
> 
, 
• 

3400 - > 

18-12-41 
22-12-41 

9-1-42 
9-1·42 

23-12-41 

12-1-42 

lQ 30 
11 -
14-
14 30 
14 -

Talip olanlar mubammeıı ltıyınelia ~111 7,5 11 elan 112,5 lira m11 · 

vakkat teminat, ihale ıüniindeo evvel Huıuıi mı.ahaaebedeo alınacak 
irsaliye ile lı Bankasıaa yal ırılocaktır. 

Arttırma ve ihale, 25.12.941 pt.rşe111be rilnü ıaat 11 de Vilayet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

Fazla ma)Qmat almak isteyen taliplerin Huıusi muh11ebe emlik 
mewurlutuna müracaatları. 

Fil de fer ralvaniae et t61e: 4 !ot• 
Etaia: 5 k. tuyaax en fer > 

36000 -
15044 - 2256 60 > 

Com. Ach. Econ. Moııop. Kal.ataş 
7·1-42 

26-12-41 
26-12·41 
26-12-41 

14 30 
14 30 
1030 !!!!!!!!!!!~!!!!!!!l!!!!~!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!'.!!!'!!!!!lll!!!!!!!B!!!l!mll!!!!ll!llBll!!ll!!ll!!!!!I!!!!!'> 

Robinet de Terkoı Seber Valf, lim .. rainoH et 
rross••· troapeı ıpiraloa 

Bouchona pr. bırilı: 150000 p. 
Parafiiae: 750 le. 

, --
, 

10 40 
ıl -

26·11-41 11 30 

lmtiya.z Sahibi ve Yuı hleri Direktörü: lSMAll. G1R1T 

Baınldıtı yeri "MUaakasa Matbaası,, lıtan~ul 

tj 


