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NAZI F ÖZARCA 

mum Tüc r e r i n m e s ~ı e k t rganıdır 

iktisadi cep
henin önemi 

Oüoyının gittikçe anormal bir 
vaı.iyete doA"r" yol almıuı ikti
aadi cephenin öoamioi arttırmak
tadır. Bu cephesi en kuvetli 01110 

memlel:el bu anormnllıktan en az 
nıüleenir olııC!lktır. İktiudi büa
yesi r.ayıf olıın memlelctlerin ku
ucaa"ı iktisadi cephesinin de kuv
, ·el ve mukııvıımcli belirsiz, hat
ta zayıf ohır. Netice itibariyle o 
memleket sıırsıotılara uA'r•) abi
lir. Bunun için ikliıadi tedbir· 
leri ılaima kuvvetli olarak tatbik 

etmeliyiz, 

Y nznn: LUTFl ARlF KE.N3E.R 

• *"" 

D ÜNYA ekonomisinin geçırmck· 
te olduğu buhran karşısında 

her memleket kendine göre, iktı· 

sadi durumuna göre yeni yeni 
tedbirler almnk.tadır. Avrupoda 
biç bir ('Qemleket yoktur kı, hali 
hazır buhranınt!ııo muteessir ol· 
mamıi bulunsun. lıkin ham mad· 
tta ilzerindc görulen yoksuzluk 
ııonralnrı mamul madde u:ıcritıdu 
dalıi hıs edılmeye başlamıştır. 

.Suıiinden sonra dıı umumi bir şc· 
kildo bir yiyecek yoksuzluğu baş· 
lı:.mıık \izerc bulunuyor. B•ınun 

ne kadar bır % man devam edıp 

giaece~i hiç bır surette kestıri· 

lemez. 
:;>u holde her memleket içın a· 

tıyi uııslı bir tarzda diışünmek 
zaruı eti vardır. Akıoı halae, yanı 
buııunun bır ete yarıııı olduğu her 
ıın için tehattur caıleınez ıae so· 
nu çok fenıı bır mahiyet alır, 
Yoksuzluk öyle bır kÖLÜ sahne· 
cıır kı içine aüşweyen onun m11bı· 
yetini lakdır edeınez. Yoksuzluk, 
hıç bır şeye benzcmı:-z. Çunkü 
~etaletin tam kendiaıdır, kıtlık ve 

açlığın da tıım kendısidır. 
Bu bakımlardan ık.tısac.ii cephe

nin önemıııı takdır etmeyen mil· 
letler <Uııuıa felaketlere muuzka· 
lırliir. liızim iıbı ııtıh.iık5.tın1 
kendi topraklarının mııhsullcmıden 
temın eden ve lı:ırıçten lııç bir 

yıyecek madaesı ııhııl etmeyen 
bır mewıckeltc ıktbaai cephenin 
anc&k ve ancak istıhsalitımızla 
tesis ve takvıye edıiebileceğini 
duşuniirsel;; yapılacak ıek bır iş ka

lır. Bu ış tc her ne bahtı.una olur· 
sa olsun ı~tıhsalah yuzde hıç ol
ma:ua 25 - 50 nispetinde artır

maktır. 

a .. artınlışa •istemli bır huzda 

orgıınızc etmek ıçın her nevi 

mah•ulu müstahsilin elinden dcter 
liyatı ıle al111ak ve ne çeşit mah· 

sul oıursa 01sun ht psinı devlet 
· nam ve hesnbına toplamak icabe

der. 
Toplanacak mııhsullerin ~vvela 

fıyııtlurı iıan olunmalıdır. Her se
n ıı eker p ncarı ıçtn yapıldığı 
gibi, her mah)ul ıçin ekilışteıı ev· 

vel yetıştırııecek wnhsullerin dev· 
let tornbııdıııı lım kıymetlen ter 
pit ve alan eaıhrse çok yerınde 
el ccak bır lcobır alınmış oıur. 
Bunun netıceıı ıstihsfıl sahasının 

ienişletıln:eıırni )Ol açaıış oıacak.· 
tır. Her müstahsıl yetiştiıeceyi 
malların de~er kıymetlerini gö
ı ürııe ve yetiştiroiğı maddelerin 
hiiktlnıet tarahnd n paraııı muka· 

bilinde salııı alır. .ıcağını arılar ve 
böyle bır karam. su f müııtııbıili 

korumak Ye kazhndıımak makH-

EKONOMiK HABERLER 

Zirai istihsalın artırılması 

Ekin mUkellefiyeti ko· 
nulma ı muhtemel 

Zirai istıbınlatı arttırmak ıçın 

hiik.iimetia büyük Millet Mecli
sinde geniş salahiyetler istiyece· 
ği Ankoradnn haber verilmekte· 

dir. Bu gayeye varmak mak~adi
le istihsah çoğaltmağa yarıyan 

h>.!r lü ı lü vasıtadan ist ı {ade olu 
nacak ve mahsul fiyatları ıırttırıl
ın;ık suretile köylü fazla İ3ti hsale 
teşvik edilecektir. Bu ınnksatla 

lıükumetiıı zıraat seferberliğ'ı ve 

mecburi ekim mükellefıyeti .,.e 

yeni mahsul enesine kadar lüzum 
görülecek azı m ddelerin ıstih

iak.ım tahdıt etmesi muhtemel 
göru l mekteıiir. 

iş müddetleri; 
1ktısııt Vekaleti iş Bairesi 

Reisliği, iv müddetlerine dair 
bit nizammnacne proiesi hazırla· 

mıftır. 

Bu proieyc göre, saııayide:ı 
sayılıın yerleHlc ;~ uıOJJ.:ı: I,~( 

tada 48 :ıat olacaktır. Cumarte· 
si günü s:ıat 13 de kapanan yer

lerde iş müddeti günde 9 saati 
ğeçmiyecektir. Hafta kanunu dı-

1 ı : '~-\ · rvtô!JLI'~L~fXllXJu0(1[ğ~B· 
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1 Afyon Ask. SAK 
ı 

lit. Komut. SAK 

1 

' 

Kondura 1931) 

Ank Valiliği: 

Elbiıe 1981 

Ank Jandarma SAK 

Kı~la tamiri 1981 

Vtterincr okulu tamiri 1981 
Ma~e kömürü 1989 

İst. Belediyeai: 

1 Süozer 1931 Zf'ytiııyıj", ubun \ 'e ıoda 1983 
Mühtc1ıf yıJ ıebze 1983 

Aok. Lvz. SAK: 
Tereyıığ'ı, udeyatı, bcyar. \ ' C ka~er p •y· 

Musa ve sıra 1990 niri 1983 
Elektrik te-siutı y11pt. 1990 1 Bal.dıye ıulıakkuk subesi binuı tıımiti 

Ask. Fabr. U. Müd. SAK Ank. 197•1 

Havlu ve mcntlil l 981 
Gr:ıfıt pota ve diplij"İ 1989 

Ayazıığa Ask. SAK 
Sadeyağı 1885 
ı ahana, prasa, hovaç ve k. ıojtau 1991 

Bun T. H. K. 
Dtri ve barsak 1975 • 

Çam&ltı Tuzlnıı MüJ.: 
Sıvı i~i 1986 ' 

Çanak. Beled.: 

Camek~n ve yol ioş, 1980 

Çanak. Aak. SAK 
K. balda \'C nobul 1990 

Uaruşşnfaka Mud.: 
Elbıto \'o palto inıaliyui l9ı10 

Deniıı:. L\'z. SAK • 
Lif hıılat 1~92 

O. O. Y "ll ı.n. 

K. çam odunu 1980 
Klişe 1977 
Elbıse, paltu ve lı:a5ket 1981 
Kuru ııil 19M 
Patioaı kumu 1979 

Emnıyet . U ~&ııd.: 

Nakliye k rosrriıi yapl. 1979 
Bioa aııknıları 1978 • 
Hurdıı bakır, cakct paotılon v. ı. 1978° 

lzmir Dcft e•darlığı~ . 

Hükumet kon3ğı hmiri 1 982 

lzmır Ask. SAK 

Sadcyo~ı 1 "92 

l:r:mir Belediye i: 
Kııoalir.aıy•o inı. 1881 
Yol tamiri 19~1 

lımit Ask. SAK 

Oduıı 197'.J 

Kars Ask. SA~ 
Mıihtelif n11kliyat \ npt. 1981 

Ke~ıerburgaz A~k. SAK 
K. ot ve .aınaa l 9i0 

Kırklareli Ask. SAK 
.:>ıtır eti 19ö3 
SadeyaQ" 1977 

Konya Hornın Müd.: 
l11ek ahırı ınş. l 98 l 

Konyn Ask. SAK 
Meşe odunu 1991 

hAg. EnıJrJpç, Jnhf(Qler 

İ~tanbul Kambiyo Müdürlüğünden: 
Amerikıın ithalatına ait döviz müsaadeleri 23696 numaraya kadar 

intaç edılmiştir. Vaktinde aldırılması, ak!li takdirde primlerin müdde
tinin temdit ediımiyeceğini bildiririz. 

tatbikatı hakkında temaslarda 
bnlunduktan soara avdet etmişti, 

Öğrendiğimize g-öre Alman hı,
yttİnin avd .. tinde:ı sonra da Al
mım-Türk ikti~Pdi anlaşmasının 

pratik bir tarzda mevkii fiile 
konmnsı için ıkı HukOcoet arasın· 
da muzak.erdcıe devam edilmiş· 
tir. En mühını uokta, Alman ve 

Türk mailarıı:111 tarallar için za
rarı mucıp bulunan fıyal leme\'• 

vüçicriydi. Bu temevvüçlerc mani 
olma - içıu i i Hüttümet arasında 

tek fıyal usulü üzerinde 1:-ir prcn· 

sip kararına varılmak üzere bu· 
lunulduğıı anlaşılmııktadır. 

Bu husmtakı an aşınanın önü· 
müzdeki günlerde imz lanncıığı 

l 
ve Alınnn-Türk münusebeıleriııiıı 

daha salim bir yola gireceği ve 

1 
dolııyı~ıyle Türk mallarının ihra· 
!.'alı kolaylıışocağ"ı gibi gittıkçe 

l ehemmiyet kesbeden ilhaıat eş· 
l yasının Tfükiyeye girmesınin de 

f kol11y1aşu.cağt tahmin edılme~tedır • 

Tevziat Ofisi 
Aıılr.aradan bıldirilıyor: 

Ekmek ııcuzlatılrrken 

HUkim Btimiz halk lehi , e 

ekmek flyatlnı . 50 par• 
indirmek için aenevi 7·8 
milvon llrahk bir varidat 

fedak&rhğı yapıyor 

Ankaradan bildiriliyor: 

Buğday ve çavdar unlarrnılan 
alınmakta olan (Bui'dayı keru· 
ma vera-isi) nin kalchrılmasına 
hükumetçe karar verildi~i ma

lumdur. Bu huıuıta hazırlanmıı 
olan kanun prejesi Biiyilk Mil
let Meclrsinc J'O&derilmiı ye 

ıür'atle alakadar cııcüıuene aer· 
kedilmiştir. 

HükO.ruet kaıdırdıjı bu reri'İ 

ile tieııevi 7 • 8 milyon lırahk 

bir varidattan fedakarlık yap• 
ma"ta fakat ltuııa mukabil ltui· 
aay fiyaliarıoın artüa&•ındaa do· 
layı pabahlaşan ekmelin müa· 

teklifieıine liakal :>U para ka
dar iudirılmcıııoi teman etmek
tedir. 

şında bırakıla~ yerlcrd " iş müd

deti pazar günleı i 8 saat olacak· 

hr. Böylelikle hııftnlık iş müdde

ti 56 saattir. 

Kampanya devresi olarak ü· 
züm, incır ve pnnc:ırdan şeker 

imtli gıbi yerlerde de iş müddeti 
56 santtır. Bu işl~r haricindeki 
gazino, hamıım, tiyatro, sinema 
berber, pastahane, lokanta gibi 
iş ıoüddeti günde eo çok 11 saat 
olacak, hııfta tatiiınc tabi olup 
olmadıklarrna göre çalışma müd

deti 66 • 77 ~ııati geçmıyec~ktiı. 

Elb ı ıe ve pah• 1986 

Eızurum Ask. SAK 
Piriuç 1~90 

t.skışulıir A)k, SAK 

Küçükçekınece Ask. SAK 1 
Tay 1989 • 

Lüieburga:r: Ask. SAK 

Yeniden teşkıli için bir müd· 

detten beri üzerinde otüdler Y'" 
pılmakta o.an Tevziat Of isinın 
girülen liizum üzerine kı'la bir 
zamand:ı faııliyete geçmesi teıısıp 
ediimiştir. 

Oğrendiğiınize .röre ver•iri il· 
sıa eden kaııuıı projesi •oa dere

ce sür'atle enmümendc fÖrutü
lec..:k ve IJir kaç ilin içinde k•ı· 
bı kaouııiyet etmek üı:ere mec-

li.:., umumi heyetioe aıe vlıletiile· 

Elbiso ve pnlto dıktirilecek 199! 
Sıt1r eti ! !Ol 

c•ı e e== *= = rnrrz=zn 

dına maltı{ olduğunu anlarsa; hiç 

durmadan çalışarak. mallarının 
baliğ olncağı kiymeti artırmak i· 
çin en iyilerini ve çok itioalı o· 
!arak yetiştirecektir. 

Memleketıınizde yiyecek mad· 
<lolcrının çcşılleri çoktur. Bu çe· 
şitleri şimdılik artırmaya bıle ih· 
tıyaç yoktur. Yalnız miktarlarını 

artırmak kifayet eder. Hatta yi· 

yecek maddelerindPn nisbi bir 
tasarruf yapmak bile lcabildir. Bu 1 
tasarruftan maksat haftalık yiye
cek programındo. pirinç, yağ', et, 1 
unlu lınwur işleri ve şeker sarfı- 1 
yatını tanzim etmelidir. Mesela, 

haftada iki gün et yenilecek ve 
yağdan tasarruf için yGğlı etin i
çmde bol sebıe bulundurulacak

tır. Bunun yanına bir meyva ıla

veııilc gada oiıpeliııi ayarlamak· 

dır. lkı ~ün yalnız sebze (zeytin 
yağlı) ve meyvo, iki güıı bahk ve \ 

kornpo to, bir gün de fasu l}'C ile ı 

pilav yenilerek bahabk pro.ı:ranı· l 
la daha ıkti&adi bir hayat sürmek 

mümkündür. t 
Bu suretle memleket mahsula- i 

tından da Önemli aurelte bir ta· ı 
earruf temin edilmiş olur. Arzu 
edeu lıaltalık menüyü istedıfi şe-

1 kıldc fo1'.at ayni maddalorltı teb· 
1 

dıl vo tertip edebilir. r 

Halıcıoğlu Ask. SAK 
Prasa ve lahana 1989 

Hamıız3beyii Köyü Muhtarlığı 
Köprü tamiri 1 % 2 

Harbiyede Yedek Subay Oku· 
lunda Ask. SAK 

Sı~ır eti 197t> 
Pırine sal.unu 1977 
K. b1tkla 1992 
Bulgur 19!H 
Kt'resle 1991 
Sı~ır eti 1979 

Jçel Ziraat Miid.: 
Furc botan aleti yapt. l!t83 

İst. üef terdarlı~ı 
Miistnınel cşy11, demir ıoha vv taş 1985 ' 

lst. Gumrukleıı Başmüd.: 
Kaçıı.k efya 1988 • 

Ekmeği ucuzlatmak için 
HükOmetin almaktı olduğu 

yeni tedbirler 
Ankaradan bildiriliyor: 
Müstehlik lehine o'arak ekmek 

0

fiyııtlorında ucu:ı:lamayı teınio i· 
çiıı hukilmetçe alınmakta olan 
tcdlıirler cümlesinden o mak üze· 
re hazırlanao bir kararname pro
ieıine gire toprak mahsulleri ofi
si teşlc.ıliitı tarııfıodan dahili mer· 
kezlerden yapılmakta olan huoubat 

mübayaatında da bu hububatın 
en yakın demiryonlu istasyonla· 
rına nakilleri için halen ihtiyar 

edıl ml"kte olan nıaul!f rıiıbetleri 
indirilmektedir. 

Şöyle kı, bu nakliyatta kilo 

haşırıa veı İl\:'cek ücretin a\\mış 

parayı ge çıııeınesi llaı-ara bağia

nacaktır. Bu huııuılııki karar.ıame 

yakında neıredilecektir. 

~ 

M111r ve knplıl·a 19841 1 
Marmara Üssü Bahri Konıut. SAK 1 

Sı~ır eti 197'J 1 
K. fnsulyıı, pirioç, aohut, Hbua >O L:. 
üıüm J<ı91 

Merzıfon Aıık. SAK 
Bakır bakraç 1977 

M. M. Vekaleti SAK 
Diyarbnkırda yapt. elektrik lcaieııtı 19i7 

Rami Ask. SAK 

Gübre 1990 • 

Siirt A k. SAK 
Odun 19ôl 

Tophane Lvz. SAK 
Şerit kolan 1986 

Havıı şarjörü 1986 
Zamki arabi ve niırat dıırjau 1986 

Zonguldak. Ask. SAK 
Sıaır eti 1978 

Bundan başka undan lüks mad
deler İmalini meneden kararın dıı

ha şüıuullendirilmeAİ etraf ındıı da 
tetkikler yııpılm ktadır. Meseli 
undan ekmek ve mrıkarnadıın baş· 
l.:a bisküvi dahi imal ettirilmeme· 

si bahia mevzuu olmaktadır. 

Türk-Alman Ticaret 
Anlaşması 

Fiyat Dalgalanmalarını 
Önlemek İçin Yeni 

lörüşmeler Yapılıyor 
An karadan bildiı ili yor: 
Bir müddet cvvtJl Almany dan 

şehrimize bir Alınnn ikti!lul lıe· 

yeti ielmiı ve alikadarlarla 
TUrk·A1man ticaret muabedeainin 

1 
1 

Ofü faaliyete geçtikten sonra 
umumi ioşe işlerioiıı daha iyi 

yürümesı bakımından tenint iş
ler ınc yepyeni bir şckıl verılece· 

ği sıılaşılmaktndır. 

Huleıı fcanliyette bulunan ve 

çahşmalarından faydalı neticeler 
alınmakta o lan umumi fiyat mü· 
rakabo teşkılatının Tevziat Ofısi

nı:ı bcğlanma•ı muhtemeldir. Hu 
cihet henuz etü<l haiindedir. 

Bulgaristandan Yeniden 

Kömür Geldi 
Evvelki iÜn, Bulgaristaodan Kır

laoaıç molöru ile .qt;, llbaını mo· 
törü ile 60 ton olmak üzere 108 
ton mangal köınürü gelmiştir. 

Evvelce de defıiik motörlerle 318 
ton kömür geldiğinden aon gün· 
terde Balgımstandan gelen kö· 

mür ıniktara 426 tonu bulmuıtur. 
Fiyat Murıskabe Komisyonu b;ı 

köınurün perakende kılosunun 

halka 8 kuruşa sahlıuasına karar 
verciığ'İ halde ic yıltçılar 7 kuruş· 
tan vermektedirler. Sebebi de 
Bulıaristanda wııni'ııl kömürünü 
kilosu 5 kuruşa almış olmalarıdır. 
Maamafıh Koıniayon, evvelki gün· 
kü toplarıtısında ycnı gelen 108 
ton kö.nurün de 8 kuruşt.ın sa· 
hlmasına, fakat bu sefer sade 
halka değil dukkancıya da satıl· 
masına karar vermiştir. Yalnız 

dükkciııcı bu kö111ürleri 8 kuruş· 
tarı yl1karıya sataaııyaoaktır. Di· 
ter cıns kömür fıyaıl:uı Pazarle

ai ıünkü K.omiıyorı içtimaında 

iÖrüşülec•ktir. 

cektir. 

.., • • Milli Koruııma Kanaııuııuıa 
3 üncü maddt:ııi ilıerindo tetkik· 
lerdt' bulunmak. ve ıayihay. ııoa 

şeklini vermek üzercs tetkil e
dilmiş olan muhtelif eocıiaı~u 

evveı11.1 .ruo saat '.l de Salahaddin 

Y Mr~ıoıo reısıiiioae toplanarak 
geç vakte kadar çalıtmalarına 

aevam etmiıdr. 

Bu faıoııa•uı çahımaya aeb!p 
böyle fev~aliıle Itır umancia 
bukuaıece ırenit sıalihiyetlcr ve
rı:n bir kanunun ıür'atle tatbik 
mevkiine konmıuındaa ıleri sıcl· 

mektedir. Layihapın yarınki 

meclis umumi heyeti toplanuıııa· 
da müatacel.yet ı..ararıyle miUa· 
keresı kuvv~tle muhtemeldir. 

Encümende rörClfülmekte olan 
bu kanunun ana batlarını bfüii· 
riyoruz: 

Hukumct halkın ihtiyacı elan 

her nevi maddelere ve yardam· 
cı malzemelere tlej'er fiyatıa ı 

verınek ıuı eliyl• el koyagiiecck 
buolal'l diledij'i .ribi tevzi ede
cek ve satabilecektir. Bu kabil 
maddeler ve malzemeler el koy
ma kararından evvel sablmıt 

bulunmaları dolayııiyJe btdua· 
duldarı yerlerden batka yerlere 
nakledileoaiyecekJcr Ye hüi1.th110· 
to teıli:n olunacaklardır. 

Hükumet bııkiki Ye hükmi ı•· 
haslar elinde bulunan her aeYİ 
maddelerin Ye yardımcı malze
meleri nevi · miktar ve 'Vasıfla· 
rınrn bildirilmesini iıttemeye me

:ıundur. 

Tahdit edilmit maddeleri imil 
veya ticaret mıkaadiyl• ••tau· 
lar 2S • 2::>0 liraya kadar ceza· 
ya çarpılacaklarclır, 

·--........ ,."' •11 ı• J sunraa 11tilieütır. 

1 

i 

• 

• 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi İstanbul Belediyesinden: 
Tabmin B. Teminatı 

Claal Şekli Mubaın. bed. Teminat _Müracaat yeri Günu Sactı 38 50 2 89 Eminöoünde Hobyar mahallesinin >-; 
bacılar sokağmda 14 numaralı diikk 
aokazının satışı. 

A) Münakasalar 

ln .. at. Tamirat, Nafı• itleri, Malzeme, Harita 
İıt. Tap11 Mlld. binasında yapt. tamirat aç. eka. 2683 62 
Silivri Jandarma bölük dairesi tamiri (temd.) • 926 17 
Kipril tamiri paz. 518 36 
Bina tamiri aç. eks. 2918 14 
Kuıııancalc ıöp iskelesi tamiri pu. 261 05 

Elektrlk Havagazı·Kalorlfer (Te•l•atı ve 6'ıtalz911es!) 
Elektrik teabatı malsomesi: 4 kalem 
Devlet Şurası binuıaıo alt katında Devlet Matbaa

ııoa ait k11mıo kalorifer tesisata 
BelYil Palas otelinin kalorifer teıisata tamiri 
Lokomobil jeneratör ve teferruatı 

paz. 
> 

aç. eks. 
kapalı z. 

Menaucat, Elblae, Kundur11 Çama91r, •· •· 

Amele tulumu: 50 ad. 

Yün çorap: 10000 çift 
Gömlek ve pantalon imaliyesi: 54 ad. 
Kasket yapt. 54 ad. 
Caket Ye pantalon imaliyesi: 6 ad. 
Kuket yaptırılması 6 ad. 
Mercan terlik: 180 çift 
i.lbiıo lacivert serjden açık yaka, ca\et, 7elek ve 

pantalon 312 tak.- kapalı yaka, caket ve paı1· 

taloo 8 tak.· lacivert ıavaktan açık yakala ca
ket, yelek ve pantalon: 170 ad.- açık yakalı: 
125 ad.· rri ıayalttao açık yakalı: 125 ac.-

~ siyah kastordan palto: 66 ad.- lacivert serjden 
kasket: 100 ad.- rri ıayaktan kasket 118 ad. 

Peaçelik kösele: 20 t. 
Sarı sabunlu k6sele: 10 t. 
Çora,: 40000 çift 

aç. ekı. 

pa.z. 
aç. ekı. 

> 

> 

> 

kapalı z. 

paz. 

• 
• 

Mobllra, bliro ve ev e•r•••· MutambeHaltv.a. 

Çift katlı demir karyola: UO ad. kapalı z. 
Karyola büyük: 10 ad.·kiiçük: 25 ad. aç. ek.s. 

l<Euate, Tahta ve saire 
Kereste: 129.056 m3 

f\akllyat, Bo,altma, YUkletme 
Rekempeu kömürl nakli 1208 t. 

lft_ahrukat. Benzin, M•klne r•llan 
Gas yatı: 55 t. 
Odun: 300 t. 

MUtet•rrlk - · 

paz. 

paz. 

w ••• 
paz. 
kapalı z. 

Nal imali: 10500 riyim aç. eks. 

iakır taY ıötümü: 25 ad.- niaale: 87 ad. porselen paz. 
tat.ak: 51.ıO ad.· çatal: :WO ad.· ltıııkı 200 ad. 
cam tuluk: 100 ad. 

Pamuk corap iplitl 15244 k. 294 ırr. • 
Ke .. Utıdı: 5u0 k.. • 
Listık kayış, elek ipe2i v. s. un fabrikası için • 
Senar mulfak: 100 ad. • 

Varil: 266 ad. 
ÇiviJ 8 t. 
t.\akıne tutluı: ıc.o.ooo ati. 

E... i.raak, Zahire, Et, tiebae, •·•· 
Yemek yatı: 350 k.·kesme şeker: 150 k.·nohut: 80 

IL.·k. fasulye: 70 k.-iç barbunya: 50 k.-mercimek: 
70 k.-pirınç: :tOO k.-bulaür: 80 k.-tuz: 100 k. 

Be7u pe7nir: )UO k. 
Han9; 12.lll k. 
PaDear: 1231:.t k. 
lıpanak: 120 t. 
Lahana: ~O t. 
Düten ,.manı: 500 t. 
Kura otı 300 t. 
Sıtır eti: 6 t. 

• 35 t. 
> 3S t. 
> lQ t. 
• 10 t. 
a 6 t. 
• 4 t. 

Buı tık: 265 t.-iıplıca: 265 t.-dan: 100 t.-kuıyeaıi: 
265 t.·bıkla: 400 t .-hurda kuru üzüm: SlıO t. 

Kesilmiı ııtır eti: 50 t. 
Ekmek piıirttiri)meai: 1278 t. 
lDeir küspeıi 
Bakla 
Havuç 
Kaplıca 
Sadeyaf ı: 8 t. 
Pirioç: 50 t. 
K. f .. ulye: 100 t. 
Nohut: 50 t. 
Barbunya fHul1e: 100 t. 
Sabun: 20 t. 
Zeytioyafı: 15 t. 
Sıdeyatı: 50 t. 
Mercimek: 20 t. 
Kara ür.ilm: W t .. 
Kura incir: 20 t. 

Pr11a: 550 t.·lahanı: 125 f. 

, 
• 

a~. ekı. 

paır;. 

• 
• 

paı:. 

> 

• 
kapalı z. 

> 

• 
ıc;. ek•. 

• 
• 

paz. 

kapalı s:. 
par.. 

• 

• 
> 

> 

• 
> 

> 

• , 
• 
> 
, 
• 
• , 

2049 86 

1381 60 
51000 -

350 -
6000 -

Beh. 5 -
Beh. 1 75 

Beh. 10 -
Beh. 2 75 

23987 il 

k. 4 -
k. 4 -

çifti o so 

9450 -
1305 -

k. o 02 

k. 1 74 80 

k. o 95 
3000 -

450 -
k. o ıo 
k. O Ol 
k. o 15 
k. o 08 

k. o 05 so 
3000 -

17500 -
17700 -

5000 -
5000 -
3000 -
2000 -

20000-

2500 -
2500 -
2500 -
2500 -

14640 -
k. o 47 
k. o 25 
k. o 21 
k. o 21 
k. o 61 -
lı:. 1 -
k. 1 75 
k. o 24 
k. o 41 
le. 9 25 

202 - lst. Defterdarlıj'ı 
70 - Silivri Jandarma Bölük Komut.: 
38 9.S Ank. Valiliti 

219 - Balıkesir. Ask. SAK 
19 58 lst. Belediyesi 

İnhisarlar U. Müd. 
Maliye V ekileti Ank. 

V aluflar U. Mfld. Ank. 
3800 - O. D. Yolları Ank. ve H. pışa 

Sevk Şefliii 

26 25 lohisarlar U. Möd. 
900 - M. M. V. Hava SAK 

Devlet Deniıyollan İzmir Şubesi 
> 

lıt. Üniversitesi E. E. P. Kom.: 
1799 09 O. D. Yolları 5 nci lıletme Malatya 

Tepbaoe Lvz. SAK 

3000 - Balıkesir Ask. SAK. 

O. O. Yolları Haydarpaıa 
97 88 İnlıisarlar U. Müd. 

lalaisarlar U. Müd. 

lzait Ask. SAK 

- - Ayazata Ask. SAK 
4~0 - Ral1h•ir Ask. SAV.: 

• 

3245 81 Jandarma Genel Komut. SAK Ank. 
ve lst. 

Tophane Lvz. SAK 

• 
> 

193 70 • 
Harbiyede Yedek ~ubay Okulunda 

Ask. SAK 
• 
> 

22S - D.D. Yolları 9 cü Sirkeci 

5-1-42 15 -
20-12-41 14 -
22-ı2-41 15 -

2·1-42 15 -
23·12·41 14 -

26-12·41 11 30 
22-12-41 15 -

27-ıı-41 10 -
6-1-42 15 30 

9-1-42 10 -
22-12·41 10 - ı 

3-1-42 10 -
3-1-42 10 -
3-1-42 10 -
3·1-42 10 -

25 12-41 15 
7-1·42 11 -

25-12-·U 14 30 1 
25-12-41 14 -

7·1-42 15 30 

6-1-42 15 30 
6-1-42 9 ao 

26-12-41 11 4U 

25·1·42 16 -

23-12·41 15 -
.l•L"'t.l ll. -

5-1·42 15 -

25-12-41 15 -

25-12-41 15 30! 
23-12-41 15 30 
24-12-41 15 -
9-12-41 11 -

24-12·41 15 30 
2J-12·41 16 -

5-1-42 11 -

Keşif B. 
261 05 19 58 Kuzguncuk çöp iıklesinin tamiri. 

sıb Keşif ve tahmin bedelleri ile temiıtat miktarları yukarıda 18 

ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. 

Şartnameleri Zabıt ve Muamelat Müdürlüğ'ü kııleminde göı6t 
bilir. ihale 23.12.941 salı günü iaat 14 de 1) aimi Encümen e 
yapılacaktır. 

Taliplerin temınat makbuz: veya ıııektıı plar ile 
muayyen saatle Daimi Encüm•rnde b11l11omaları. 

MUNAKASALA 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita 

ibale garı• 

Devlet Konservatuvarı MüdUrlUğünden: 
Devlet konservatuvarı binasında yapılacak. tamirat içın 11.12.9'! 

perşembe günü yapılan aç ılc eksiltmede son teklif yüksek göruld 
ğünden eksiltme 2. l.942 pazartesi günü saat 15 e talik edilmiştir. 

Taliplerin teminat akçelerioi daha evci yatırmış olmaları ve ~· 
nunda yazılı bütün vesikaları hamil bulunmaları lazımdır. 

Askeri Fabrikala r Umu 11 MUdUrlUAU Merkeı 

Satmalma Komisyonundan : 
Keşif bedeli 10007 lira 17 kuruş olan küçük Yozgatla yaptırılr 

cak inşuat Askeri Fabriltalar Umum Müdürlüğii Merkez satın aldl 
komisyonunca 20.1.942 sah güoü saat 15 de kapalı zarfla ihale ed 
lecektir. Şartname 51 kuruştur. Muvakkat teminat 755 lira 4 kuf"l~ 
tur. Teklif mektuplarını saat 14 de kadar komisyona vermeleri. 

Ankara Belediye Relslillnden : 
Cebeci askeri hnstaneı;i öniirıden Abidio prı şa köşkü istikametiııd 

yaptırılacak parke yo! işi 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuli11 

eksiltmeyf! konulmuştur. 
Muhammen bedeli 10364 lira 7':J kuruştur. 
Temioatı 777 lira 36 kuruştur. 
lbaleıi 6.1.942 Salı günü saat 11 <le yapılacağından şartnanıe ~t 

ı,..,,if ratv. lin: s;·-~ı.. :.l;.rc;nlo .. ö. hc;ı ~Uu cıı..:llmen kalemine ınil1'' 

caatları, Ve isteklilerin de ihale günü olan 6.1.942 Salı güoü sı' 
ooa kadar 2490 numaralı kanunun 32 nci maddt•i sarahati veçhi.' 
teklif mektuplarını Belediye dairesinde müteşekkil encümene verll'e· 
teri. 

• *• Muayyen evs fta 50 add ahşap parmaklık 15 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2600 liradır. 
Teminatı 195 lirağır . 
Şartnamuiyle keşif cetveli11i ve nümunesini g-örmeLt istiyenletİ 

her gün encümen kalemine ve isteklilerin de 6.1.942 Salı günü 9aşl 
10.30 da Belediye Jaireıinde müteşek ·il encümene mtiracaatları. 

Malatya C. H. P. Talebe Paosiyonu ' 25-12-41 10 -
Müd. 

E akl,ahlr Askeri Sahn A ima Kömlsyonundan 
13868 lira 35 kuruş keşif bedelli bir mutfak inşa ettirilccektif 

Kapalı zarfla eksıltmesi 10.1.942 Cuma i'ÜnÜ saat ooda Eddşebird' 
Askeri Satınalıııa Komisyonunda yapılacalttır. ilk teminntı 1040 lir' 
13 kuruştur. Taliplerin kanuni vesikalarilc teklif mektuplarını ibate 
saatinden bir saat evvel Komisyona vermeleri. Keşif evrakı KoıııW 
yonda jÖrülilr. 

67 50 Çanak. Ask. SAK 
115 - A11k. Lvır:. SAK 
148 - • 

2700 - • 
960 - > 

2437 50 Eılti~ebir Ask. SAK 
2475 - Bahkuir Aılc. SAK 

450 - Çanak. Ask. SAK 
1313 - , 
1313 - > 

375 - • 
315 - • 
225 - > 

150 - • 
Ayazata Ask. SAK 

1500 - Milis Ask. SAK 
Bursa Ask. SAK 
Hadımköy Y assıviran Aık. SAK 

• 
> 

" 
1098 - Mimar11inan köyünde Aık. SAK 

Hadımköy Ask. SAK 

• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 
J 

> 

T opkapı Mallepesi Ask. SAK 

20-12-41 
23-12-41 
23·1'.l-41 
l:S-12-41 
23-12·41 
24·12-41 

7-1-42 
8-1-42 

11 -

11 -
11 -
10 -
10 -
14 30 
15 -
15 -

8-1-4'.l 15 -
8-1-42 15 -

8·1-42 15 -
8-1-42 15 -

8-1-42 15 -ı 
8-1-42 15 -

26-1.l-41 14 30 

16·1·42 15 -

26-12-41 ll -ı 
22-12-41 . 15 3g 
22-12-41 15 -
22·12-41 1-4 39 
22-12-41 14 -
25·12-41 14 -
25-12-41 14 -
25-12-41 14 - t 

~5·12-41 14 -
25-12-41 14 -
25-12-41 14 -
25-1'..l-41 14 -

Beden Terblyeal Umum MUdilrlUiU latanltul Bolke•• 
BaşkanhGından : 

Beykozda 14997 lıra l5 kuruş keşıf bedeli Beykoz Gençlik kııl~' 
bü kayıkhane ve kapalı s pur salonu inşaatı 17.12.941 tarihinden it" 
baren 20 giıu ıoüddetle ı;apalı zarf usulıle eksiltmeye çıkarılmıştır· 

İhale 5.1.942 pazartesi günü saat 15 te faksimde lıtaobul BölteJ' 
binaıında toplanacak hususi ko::niııyonda yapılacaktır. 

Munkkat teminat 1U4 lira 78 kuruştur. 
Hu işe ait evrak şun lardır. 

a) Proje 
b) Hususi fenni şartıı me 
c) Nafıa Vekaleti yapı işleı i umumi fenni şartnamesi 
d) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
e) Keşif hüliisası 
f) Eluillme şartnamesi 

r) Mukavele örneği 

Bu evrak her gün 75 kuru~ mukabilinde yukarıda yeri yazılı ~I· 
re bıııaıuıua Muhasebe servisinden alınabilir. 

İsteklilerin en az b ir taahhütte 10.000 liralık yeni ve müstakil tı' 
bina ışi yaptıltlarına dair lıtanbul vilayetinden ihaie fÜoünden asış· 
ri üç gün evyel alacakları ehliy~t ve ıkasila 2490 numaralı kaouııO 
emrettiti şekilde hazırlanmış teklif m~ktuplnrıoı yeter teminat akçe· 
si ve 941 yılına ait Ticaret Odası veıikası ile birlikte yukarıda g6 
ve saati yazılı ihale güounden bir saat evvel İstanbul Bölgesi Muba' 
sebe servisine makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri lüzumu ilan .ıo 

25-12-41 14 -ı !!n~u!!!r!'!!!. ~ıe~·-~· ~~~~~-~r.ı~.....,~-~-!!!.....,.....~~~~!!:n!!!!'!~.so-~-~-!!!!!!!!!!!!'!!#!!' 
25·12-41 14 -
25-12-41 14 -1 İlaçlar, Klinik ve ispençiyarJ alat, Hastahane Lvz. 
25·l'l·41 14 - . f D.D. Yollara ı,ıetmo U. MUdUrlUIUnden : 

5-l-42 lO - Muhammen bedeli 7750 lira olan 50000 kile Bilama Karbonad do 

l 



Kırmızı biber: 5 t. paz. 

Darı: 400 t. 

k. o 40 

MONAKASA GAZE.TESt 

H rbiyede Yedek Subay Okulunda 

Aıık. SAK 

20 BirlDclklnn 1941 •) 

26-12-42 14 

lnsaat Malzeme s i 
Kaplıca: 400 t. 
Burçak: 400 t. 
Makarna imalı: ~00 t. 

> k. o 40 
k. o 17 
k. o 10 

25-12-41 
25-12-41 
25·12-41 
25·12-41 
25-12·41 
24-12-4 ı 

15 -
16 -
11 -
10 

Alçı yerli 50 lık torbosı 180 
100 

300 -
110 -

Künk (toprak) numaruı 9 
28 
30 

11 -
30-
32 -

K. ot: 640200 t. (şart. 225 kr.) 
" 818.5 t. (şart. 287 kr.) 

(B ·üzayedel r 
Deri ve barsak 
Boş makara: 10000 ad. 
Dükkan ankazları 

> 

" 
paz. 

> 

aç. art 

• 
paz. 

...... -
bt>h. o 01 50 

38 50 

3362 
3750 

> 

Ank. Lvz. SAK 
.. 

T.H.K. Dursunb y Şubesi 
Ask. Fab. U. Müd. SAK Ank. 

2 89 ht. Belediyesi 

14 30 
ı~ 30 

24.12-41 ıs 

17-1-42 11 
23-12-41 14 -

sud 12. 1.942 Pazartesı günü snat 15,30 on beş buçukta 1-lııydarpnşa· 
da Gar binası dııhilinJeki korııisyon tarafınd kapalı zarf usulile sa· 

tın ıılmncakhr. 

~obilya, Büro ve ev eş)'?~'· Muşamba, Halı v. s. 

Manisa C11mhuriy-et Müddciumumili inden : 

1 

' 

40 • 
" Alman 50 • 

Asfalt yerli lı:iloıu 

ecnebi • 

.. 
., 

Çi-ııerıto nntürel tonu 
» süper " 

Çinı (mouikten) tnneıi 
" 1\ m n lanı • 

Fnyon• ecnebi " 
Fayans (aknını) • 
Kireç (ıu) tonu 

» (toz) » 

\tat) lı:ilosıı 
Kiremit !B. köy) tan~ıi 

» (Eskişehir) » 

" lKüt hl·a) 
(Buyük4erel • 

Künk \çimento) sanlinıı 

6 
s 

20i0 
23i0 

10 

ıs 16 
15 17 

1000 1200 
650 iOO 

1 75 
10 
ı@ 

2.tıl> 

il -
l -

' ) -

1 

" ldölcme boru) k. 
(ecnebi) • 

Mermer (yerli i,leo) m2 
Tutla (B. dere) bini 

» tf. deliksiz) • 
.. (Kat. delikli) • 
" (Kiit. delilujz, • 

(ateş yerli) tancıi 
" { » ocnelai .ı 
» (Frans. proto) » 

Kerute (dö~) lcöhar 
• (çıralı lambalı) 
" (tavaalılı: kölc

onr kordonlu) 
Kcreato lcapl. çıra. lı 

" ııvnd. köknar 
" pervaılık lc91c-

onr 

2000 
2000 

20 

800 
4500 
ıaot 

2100 
2100 

25 s• 

20 22 
sseo 6000 
5800 !>308 

63i0 72i' 
'5GO 700t 
,000 70IH 

60W 7 

Bu •-ie girru,.k istiyenlerin 56t lira 25 ku.uşluk muvakkat teırinat 
kanunun tayin etlıği vesikalarla lt>klifleriııi muhtevi zarflarını ayn~ 
gün ııaat 14,10 on dört otuza k'\dar komisyon reisliğine vern lerı 

Manyas Adliyesi için lüzumu olup ımıkademo. şartnamesine tevfı
kon 1214 lira muhammen kıymeti uzerınden açık eksiltme suretiyle ı
haleye vazolunup talip zuhur etmiyen adedi 30 liradan 8 adet yazı· 

lınne, adedi 35 liradan 1 l adet elbise dolabı, 35 liradan bir adet si

torlu evrak dolabı adedi 8 liradan iki adet etejer, adedi 40 liradan 

3 adet maroken koltuk, adedi 22 lirndan 14 adet muşamba koltuk, 
adedi 5 liradan 13 adet yazıhanelere mahsu!I sahil ağaç koltu~ ve a· 
dedi 3 liradan 15 adet sandalyenin 22.12 911 pazarteci günü saat 15 
de Manisa C. Milddeimumiliğinde komısyon huzurile ikinci eksıltme· 
ye konulmaı.ıoa karar verildığinden taliplerin Balıkesir C. M. Umu· 
miliğine müraeantln şartnameyi ve bedeli muhılrnmeni muhtevi listeyi 
görmeleri ve mezkur günde Maniı;n C. Müddei umumiliğinc ınüraca· 

atları iliın olunur. 

....... __ It __ - • 

liızımdır. 

Elektrik, Havagazı, Kaıorıfer (Tesısat ve ı~alz:!_ 

Ankara Beledlrtt inden : 
Qlobus işleri müdürlüğü ate\ye:sınde yaptırılacak elektrik. tesisat 
tamiratı işi on beş ~ün müddetle kapalı zarı usuliyle ek&illmeye ve 

konulmuştur. 

Muhammen bedeli 7595 liradır. 

Teminatı 569 lira 63 kuruştur. 
Bu işe aii şartnameler komisyondan parasız doğıiılmaktadır. 
lhaleıi 6.1.942 sah gunü saat 1 l de yapılacağından şartname ve 

krokisini görmek istiyenlerin her gün encümen kalemine müracaatla
rı ve istekiilerin de ihale günü olan 6.1.942 günü uat onn kadar 
2490 numaralı kanunuo 32 inci maddesi sarahati veçhile tanzim ede
cekleri teklif mektuplarını belediye dairesinde müteşekkil encümene 

vermeleri. 

*** 
4 kalem elektrik tesisah malzemesi aiınac kıır: Bok: İnhisarlar U. 

Müd. ilinlımna. 

ensucat-Elbıse-Kundura-Çamaşır v. s 

Ne\·i 
lskarpin 

Konya Maarif MUdUrlii§Unden : 

Az Çok Tahmin bedeli Tutarı 

90 100 çift 950 kuruş 95~ lira 

T"miııat 
7 2 lira 

Konya Kız öğretmen okulu talebesi için yaptırılacak olan iskar· 
pinin miktarı yukarıda gösterilıoiş •e 15 gün müddetle eksiltmeye 

konulmuştur. 
Eksiltme 24.12.941 Çarşamba günii sııat 14 de Maarıf Mudürluğiı 

makamında yapılacaktır. 
Eksiltmeye girmek ıstiycolerin 2490 sayılı kanunun icap eılirdıği 

evsafı haiz ve Ticaret Odıısmdn kayıtlı olmalım, vc!;ik:al:ırını Komıs· 
yona ibraz etmeleri ve teminatlarını ihaleden evvel Malıyeye yatır

maları lazımdır. 
Fazla m:ılüınat almak istiyenlcr her gün öğ"lcden e\•vel okul ida-

resine müracaat edt".bilirlcr. 

lctanbul Leve1tım Amirliği Satsnalm Komisyonundan: 
Beher çiftine 325 kuruş tahmin ~dilrn 3 bin çift trrlık alınacak· 

tır. Paz.arlıkla eksiltmesı 26.12.941 cuma güniı snat 14.~0 da Topha
nede Lv. ıımirliği satınalrna komisyonunda yapılncnktır. 1\lc teminatı 
731 lira 2:> kuru~tur. 

Taliplerin belli vakitle koıııısyoııa gelmeleri. 

M. M. Yekiletl atmalma Komisyonundan= 

Beher tanesine tahmirı edilen fiati 116 kuruş olan 20.000 ndet • 
yüz. havlusu 26.12 941 cumıı günü sant 15 de Anlcn~n M. M. V. sa
ha alma komisyonuııda pazarlıkla salın alınacaktır. isteklilerin 3300 
lirnhk kati tcminutlarile belli vak.itte komııyona gelmeleri. 

K1rklar 11 Askeri Satma1ma Komi yontandan: 

800 adet 2,5 santimli piri1Jç toka ile 160 kilo 500 gram siyah 
Ynğh kö~ele alınacaktır. Paznrhklıı eksiltmeleri 25.12 .. 941 perşembe 
günü saat 16 da Kırklarelinde merkez satın alma. ko Dısyonunda ya· 
pılncaktır. Kö1elen!n kilosu 4 lira, tokaoı~ b1ıerı 5 .. k~r~ştur .. Nü
rn11neleri lst. Lv. Amırli2'i satın alma komısyonunda gorulur. Talıple
tin belli vakitte komisyooa gelmeleri. 

lstanbul Emniyet MUdürlUgi.indon: 

Müdürıyetimiz sivıl m murları icin 550 takı n elbi e ile ~50 aded 
Palto yaptırılması kapalı zarf usulde ınunakauıyn koıımu~t.ur. Nuıuu· 
tıeleri dnırede muhürlü g arak bulundurulan bır takırıı eloıse ve bir 
nıied pııltonuıı muhnmuıen bedeli 64 liradır. 

Mu vakkot teminatı 2640 liradır. 

Elmltme 7. 1.942 carşaınbn günü saat 15 le Müdüriyelimiz bina· 

&ıuda müteşekkil komisyon tarahnnn yapılacaktır. 

lsteldılerin şarlnaıneyi ve niımuoeleı i gorınek üzere Emniyet Mü

dürluğü muhnsebesıac müracıuıtlerı. 

* * t 

50 :ıdet amele tulumu alıııacakhr. Bak: inhisarlar U. Müd. ıliin· 
1-ru:ıa. 

*** 
Büyuk ve küçük karyola alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. i· 

lanlanna. 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Muğla "'ilaveli Daimi EncUmnlndon: 

Harbiye Yodek Suba O ulunda As eri 
S tınalma Komisyonundön: 

Pazarlıkla 1350 metre mikap mamul kereste mübayııa oluna· 
c.ıktır. Ev af Vt" husu i ş~rtlan komisyond görul~bilit. Beher metre 
mıdp kt>restenin muhammen bedelı ı.oordıııusyoııun verdiğı fıat 

üzenndend r. Jh!i!le'ii 21.12.941 guniı saat 14, 5 ynpuacakhr. Taliple· 
riıı mezKfır liBO.lte Harbıyeı.te yedek subay okuluıına koıniiiyona mu

rııcaatları. 

ıt. er * 
kereste nhnacakhr. Bak. inhisarlar U.Müd. iliinlarına. 

T uhınin d. ı 1 leu ın tı 

1 
1400.00 

1880.0J 141.00 

r upbane ~arajında yaplırıl cak din ıno f 
ve motordan müteşekkil akıınlatör şarj Iİ 
ıurubu tesisatı. 

Dızcl marka motorlu ves it için alınacak 
800 adet mu.bet vr. 1200 adet menfi 

470.60 35.29 
akimliitör plli.kası. 

H:ı.eki, Cerrahpaşıı ve s .. yoğlu 
ı 

haslaha· ! 

1863.5!> 139.76 

707.'J.5 53.ı 4 

584.40 43.83 

1188.95 89.17 

l~/4.03 118.07 

2l50.00 191.25 

nelerinin yıllık ihtıyacı ıçın alınncak 
362 kilo k şar peyuıri. 

Cerrııbp ş , Hasekı, Beyoğlu ve zuhrevi 
bııstahklar hustahanelerıle Zeynepkii

mıl dfljtllm eviuıu yıllık ıhtiyacı içın 

alınacak 2867 kılQ karw uziim. 
Cerrahpaşa, Haseki, Beyo~lu ve zührevi 

hastnhklar hastahaneleriyle Zeynepki
mıl c:o~um evinın yıllık ı tiyacı için 
ahnacıık 943 kılo beyaz peynır. 

Cerıabpnşa, lieyoğıu ve :r;iıhrevi hastn ık· 
iar hastahanelerılc Zcynepkiimıl do2'um 
evıııin yıllık ibtiyucı içın alınacak 4::>7 
kilo çelmdeksir; kuru kaysı. 

Hnsekı, Ceırahpnşa, Beyog-lu ve :r;ührevı 
lıastohklıır hastabanelerıle Zeynepkamıl 

doğum cvıoin yıllık ibtiy cı için alı
nncak 339 O adet yumurta. 

Hasck.ı, Ceırahpnşıı, Beyoğlu ve zührevi 
lıastahklnr hastah oelerıle Zeynepkamıl 
doğıım eviaın yıllık ıhtıyacı ıçııı alına· 

cak U49 kilo reçel. 
Temizlık cmelisinin ınşesi için alınacak. 

l :>00 kılo sadeyağ 

1 nhouıı bedelleri ııe ılk temııınt mıl:darlan yukarıda ya:z.ılı işler 
ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Mua-

• melal ı~lildurluğu kalemıade gôrulebılır. lbale 24.ll.941 çurşawba gu

nu al 14 de Uaımı Encuınende yapılacn~tır. f ölıp erın ilk temınat 

m4 kbuz veya mektupları v 9;1 yılına aıt lıcaret odası vesikalarılc 

ibıılc günü muayyeu saatte Dıumi Eucüm ııdc bulunı:nıılnrı. 
(10848) 

1 

~~·--11-1-...------------------------... in isa lar U. üdürlUğünden: 1 
~-----•1111:ııı:ıammm:z---------------------~ 
Cinai 

Muhtelif ebatta 
storlu perde 
Elbise ve kasket 
Goculc 
Palto 
İsko.rpin 
Lastik çizmr. 
Bidon kapağ'ı 

Miktarı 

14 ııdet 

5 takıın • 
2 adet > 

2 • 
3 çift 

1 
1000 ndot 

> 

Şcıkl i 

pazarlık 

> 

> 

Eksilt mi" 

Günü 

26.XU.941 

> 

.. 

Saati 

9.40 

9.59 

10.20 

1 - Yukarda cins \'8 miktarı yazılı malzeme pazarlıkla satın ah· 
nacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında 2ö•terilen iÜn ve saatlerde Kabata,ta 
Lcvautn binasında merkez Mubayaa Komisyonunda yapılacaktır. 

(11095) 3-4 

*** 
1 - Keşif ve şarloame~i mııcibince Kab1taştaki Kimya Labora

tuvarının Mecidiyeköyü Likör Fabrikasına nakli dolayısile mezkd• fab· 
rikada y pıl cnk su knnatizu yon havıııazı ve elektrik tesisaatı kapa· 
lı zarf usulile yaptırılacaktır. 

2 - Keşıf bedeli ( H>596.58) lira muvakkat teminatı 795 liradır. 

3 - Eksiltme ı,1.94l cuma günü aat 10,40 da Kabata~ta Leva· 
71m binasında Merkez Miibııyaa Komisyonunda yapılacıtkhr. 

4 - Şıırtıınrne ve keşfı sözü ıeçen ş.ıbe ve:.:neıindon ()3) 
mukabilinde alınabilir. 

it uru' 

5 - Munak:n aya girec .. lder muhürlü teldi( moktupl.ırıııı kanuni 
vcs11ikle e 7.5 güvenme parası makbuz..ı veya barı"• teminat mek· 
tubunu ve şnrtuaıııesinin F. fıkrasında yazılı vesaiki ıhtiva edecek 
kapıılı zadl rım ihale gü(\ü kıiltme s uıtioden bir saat evvel mezkir 
komisyon başkanlığına makbuz m•ıkabilin1e verınelni lazımdır. Pog-
tada vuku bulacak zayiat nazarı itıbare alınmaz. ( 11108) (3-4) 

*** 

Cinsi Miktarı 

saati 

------------• 
Kalay 5 kıle • 10,30 
Demir boru l pa mıık 3'.> metre • 

• • 1, ') 50 ' 
• • 1,2 50 , > 

Şebcr v il 80 lik 6 ulet 10,40 
Trrkoz musluğu 1 parmak 10 " • 
İnce a2'ı:dı e~e 6 j)USlıık. 5 > , 

Kalın 6 lu • > 

lspırnl la tik hortuw 50 metre • 
Kereıote 6 M3 pazarlık 26.12.941 10,50 

11 Fıçı mantarı 150.000 adet > > " 

1 - Yukord:\ l!İnıı vo miktarı yazılı ıoalzem• pazarlıkla salın a· 
lınacnkhr. 

2 - Paz;ı.r ık hizala• mda göst rilen ırüıı ve ~aatlerde Kab:ıtı,ta 

Levazım binasında markez Mübayu KC>:nisyonunda yapılacaktır. 

Cinsi 

Elektrik te~isatı 

malzeme i 

Mik:darı 

4 kalem 

(11109) 3-4 
• •• 

Mulum. B• • 'o 7,5 teminatı Eksiltmenin 

lira krş. lira krş. şeldi ıilnn saati 

Kereste 129.056 M3 

pazarlık 26.12.41 
11.30 

pazarlık 26.12.41 
11.40 

Karyola büyük ) 10 adet) 1305 OJ 
• küçük ) 25 • ) 

Amele tulumbıısı 50 350 00 

97 88 

26 25 

açık ekıiltmıs 

6.1.42 9.30 
açık eksiltme 
6.1.42 10 

1 - Mevcut ş rtnaıneleri mucibince yukarda oiııs ve mik:darlart 
yazılı muhtelif ınıılzema hizalarında ıöstcrilen uıallerle satın alına

caktır. 

2 - Muhaınınen bedelleri, muvakkat teminatları ekıiltmo ıün •e 

saatleri hızıılarında yazılıdır. 

~ - Eksiltme ve pazarlık tayin olunan ıünlerde Kabataşta Leva· 
zmı Sınasında Merkez M!ibııyua Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartn amcler sözıi ıcçen Şubeden puası:ı: alınabilir. 

5 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan ırün ve saatlerde 0 o 
7,5 guvenwc paralııril6 ve tulurn işine ırireceklerın teklif edıtcekleri 
nilmnnelerile birlikte mezkar koıııisyona ınQracutları. 

(11235) 1-i 

1 
• _____ ... ,.... •ı• ı• ı "aru ıı aatılatıkhr. 
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l l' Adminlıtration 
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Telephone ı 49442 
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~----------------------

Tableau Synoptiqua : des Adjudications Ouvartes Aujourd'hui Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 
~--~~--------~-----

=:z: t latanbul Beledlyealnden 

Objet de l'ad}udlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix Caution. Lieu d 'adjudicatıon et du 

Jours t-i eures 
Temizlik işleri ameleıioia iaıesi için alınacak bıılg"ur yeşil merci· 

mek kuru fasulye ve nohut açık elı:ıiltmeye lı:onulmuıtur. Meımuuauıı 
tahmin bedeli 3030 lira ve ilk teminatı 2'J.7 lira 25 kuruştur. 

estimatif provisoire Cahier deıı Charges 

Adjudications au Rabais 

Conatructlona-R6paratlon-Trav. Publlca·Mat6rlel de Constructlon·Cartographle 

Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlü~ü kaleminde görülebilir. I· 
lıale 2.1.942 cuma günü saat 14 de Daimi Eacii.mende yapılacaktır· 
Taliplerin ille teminat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ai t 
Ticaret Odası vesikalarile ihale günü saat 14 de Daimi Encümeoiııde 
bulunmaları. Rep. looal bain batiue Gendarmerie Silivri (ıj.) Pablique 926 17 70 - Command. Gendarmerie Silivri 

Rep. poat Gre a rre ~li 36 38 95 Vilayet Ankara 
20-12-41 14 -

Rep. bitiase Publique 2918 14 219 - Clom. Ach. Milit. 8alıkesir 
Rep. biti1ae caiutre • 268l 62 202 - Defterdarat İstanbul 

22-12-41 15 -
2-1-42 15 -
5-1-4~ 15 -

23-12-42 14 -Repara\ion ecaelle a ordısres a Kuzrllilcuk. Gre & ıre 261 05 19 58 Com. Perm. Municip. lstanbul 
Harbiyede Yedek Subay Okulunda Askeri Satınal111a 

Keml&yonundan: 

E16ctrlclt6·Gaz·Cheuffage Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
Rep. chauffaıe central hôtel Belle-Vue Publique 1381 60 
lnatallatioo cbaaffare central bitisse imprimerie au Gre a gre 2049 86 

de11ouı du Conıoil d'f.tat 
Articleı pr. inıtallation electriques: 4 lots 
Generateur do locomobile avec access. Pli cacb. 51000 -

t.elllılt n Erıt - Cta.ı.ıe•&ırf.a - Tl6aue - Cuir• 
To11loam pr. ouvrien: 50 p. Publique 
PıotoufJea Mordjan: 180 paires 

350 -

Habıt en aerre bleu conıiıtant en jaquette a col Pli cach. 23987 81 
ouvert, ritet ot paataloa: 312 completa • id. oon-
siıtant en jaquette i col ferm6, rilet et paatalon: 
ö p.· id. en drap bleu coaıiatant en iaquette • col 
ferm6, rilet et pantaJon: 170 p.- id • jıquette • 
cıol euvert: 12!> p.- id. en drap rri evce jaquette a 
eol ouvert: l~.) p.- paletot en caator aoirı 66 p.• 
eaaqaette eu •erfO bleu: 100 p.• id, OD drap ffİ: 
110 p. 

Culr pr. re11emelare: 20 t. 
Cuır jaune aavooneuxı 10 t. 
C.hauasetteu 40000 paireı 
Chauuetteı en laine 10.000 pairH: 

Confection cbemiseı et paotalonıı 54 p. 
Caıquettea: 5t p. 
Confoction jaquet-es et panlalona: 6 p. 
Cuquettea: 6 p. 

Gre ıi ıre le k. 4 -
• le k. 4 -
> la palre O 50 

Gre a rre 6000 -

Publiqoe la p. 5 -
• la p. 1 75 
• la p. 10 -
> la p. 2 75 

Arneublement pour Halbtation et Bureaux-Taplaaerle ete. 
Llt rrand: 10 p.· id. petit: 25 p. Publique 1305 -
Lits en fer l double raoıee: 150 p. Pli cacb. 9450 -

Trenaport - Chergement - D'chargement 

Transport ehar'boa recompoıe: 1200 t. Cre i ıre 
Bola de Conetructlon. Planchea, Charpente 

loiı de cıonatraction: 129.056 mS 

Combuetlble • Carburant • Hullea 
loiaı 300 t. 
P•trole 55 t. 

Dlvera 

Fa~ricıtion fer a clıeval: 10500 caomp. 

Briquea pr aıubiııe 106.000 p. 

P r o vl • 1 on • 
Ftvea ıeclaeı: 800 t. 

P ıilleı 2250 t. 
Poin: 200 t. 

, 500 t. 
Viando de boeuf: 80 t. 
Vlande ie boeuf: 100 t. 

, 100 t. 

Claoux: 270 t.- poirreauıı:: S48 t. oirnooı: 100 t. 
carrotte: SO t. 

fein: 640.2 t. (Cah. eh. P. 225) 
• 818.5 t. (Cah. cb.P. 287) 

Beurre: 350 k.· ıucre 150 k.· hırioota ıecaı 70 k.
lentillu: 70 ı. .• riz: ~00 k.· ble coocaaıe: 

IO k.· ael 100 k. 
Carottes: 12312 k. 
Betterueıs 12312 it, 
Epinarde: 120 t. 
Cboux: 80 t. 
Peivre rouıe: S t. 

Millet: 400 t. 
Ciendeat : 400 t. 
Grainea de canariı 400 t. 
Veaee: 400 t. 
FabrlcatioD mıcaroııiı: 200 t. 

Gre a rre 

PJi oach. le le O 02 
Gre i rre 

Publiqııe 

Pli cacb. 3000 -

Pli cach. 

Gre i ıre 

• , 
• 20800 -
> 

> 

> 

• 
1 

> le k. O 16 
> le le. O 08 
• le k. O 15 
, le k. O 08 

Gre a ir6 le k. o 40 

, 
ı le k. O 17 
• le k. O 40 
• lo k O 17 
' l• k. o 10 

Dir. Vakouf Ank. 
Mioistere Finances Anlc. 

Com. Acb. Ecoo. Monep. Kabataş 
3800 - Adm. Gen. Cb. Fer Etat Ank. Bur. 

i.xp. Haydarpaıa 

26 25 Com. Ach. Econ. Monop. Kabataı 
Com. Ach. Univeuite lıt. 

1799 09 Seme f«ploit. Oh. Fer Etat Malatya 

- - Com. Aclı. lnteod. Milit. Tophane 
> 

3000 - Com. Ach. Milit. Balıkosir 
900 - <::om. Ach. Min. Def. Nat. Depart. 

Aviat Ank. 
llir. Voieı Marit. Suo. lEmir 

1 

> 

> 

97 88 Com. Ach. Econ. Monop. Kabataş 
- - lire &xploil Ch. de fer Etat H.pışa 

- - Cem. Aoh. Milit. İzmit 

-- - Com. Acla. icon. Mon•p. Kabataş 

450 - Coaa. Ach. Milit. Balıkesir 
Com. Ach. Milit. Ayasata 

27-12-41 
2l-1l-41 

26·1l-41 
6-1 42 

6-1-42 
2S-12-41 

7-1-42 

25-12-41 
25-12-41 

7-1-12 
ı2-12-4I 

3-1-4! 
3-1-42 
3-1-42 
3-1-42 

10 -
15 _ , 

11 391 
16 30 l 

J 
10 - 1 

l 
ıs -

il - ı 

14 30 . 

14 - t 
15 30; 
10 -

Pazarlıkla 10 bin liralık bulgur satın alınacaktır. Evsaf ve bıısu· 
bede· si şartları komısyonda görülebilir. Beher kilosunun muhammen 

li ı5 kuruştur. lbnlesi 22.12.941 pu:arteai günü saat 13,30 da yapı· 
lacaktır. Taliplerin lı;at'i temıııatlariie Harbiyede yeılok sııbay okuluıı· 
da komisyona müracaatlarır 

* • • Pazarlıkla 10 biu liralık buliur satın alıuacalttır. ~vsaf "e 
busıısi şartları komisyonda görülebilir. Beber kilosunun mubaauııt1' 
bedeli 25 kuru4tur. ihalesi 22.12.941 pazartesi günü saat 13,5 d 
yapılacaktır. Taliplerin k.al'i lemiııatlarile Harbiyede yedek sob•) 
okulunda komiıyooa aairacaııtlıı.rı. 

,. • • Pazarlıkla 80 ton sabun satın alınacaktır. E.vsarf v• bııı05 

ıartları komiıyonc!a sıöı ülebı li r . Beher kilosunucı mulaaınınen bedel' 
61 kuruıtur. lhalesi 24.l:l.941 çarşamba günü saat 10 da yapılaca~· 
tır. Talıpleriu k:ı t'i le oıiııatlarile darbiyr de yedek subay ekulon°' 

komisyona mürocaalları. 

Kabataş Lisesi &atmalma Komlayonundan: 
Miktarı Muhım. Fi. llk teminatı Tut•r• Ciosi 

Kr. L. 

Hindi eti 2000 k. 15 112,S 
10 - Tabin helvası 1500 > 80 90 

ı5o0 
1200 
7i0 
375 
2oı.s 

10 - Tahin ıooo ~ 78 58.>0 
10 - Gümü~haoe elması 150~ > 25 28.12.5 
10 - lnebolu elması 1500 • 17 .5 19.69 

Portakal dörtyol 80 lik 30000 adet 4 90 
• > 100lilk 10000 , 2.S 18.75 

6-1-42 9 30 Mandalina 100 lült 10000 > 2 15 
6·1-42 15 30 ı Kuru üzüm N•. 2 1000 K. 65 48 75 

1200 
250 
200 
650 
175 
650 
390 
825 

Kuru incir 500 • 35 ll.12.5 
Kuru erik 1000 > 65 48.75 

25-12-41 16 -
Fındık içi kavrulmuı 300 , 130 29.25 
Ceviz içi 750 • 110 61.87.5 

Okulumuz panıiyonunuo yukarıda cins, miktar, muhamıoeo ilf: 
26-12-41 11 4e ve tutarlarile ilk teminatları yazılı yiyecekleri ayrı ayn ıartn•-, 

lerle açık eksiltmeye konmuştu r. Eksiltme 2.1.942 Cuma ıiin~ şld 

3
_
1
_
42 15 

_ 13.:iO da BeyoQ'lu İstiklal caddesi Liseler muhasebecilifi binası;, 
yapılacaktır. letek.lılerin ilk teminat onltbıızları ve Ticaret O 

23· 12•4l 15 - veıikalarile müracaatları. 

1245 87 Cem. Aola. Clemnaand. t;fo. Gendar· 5-1-42 15 
merie Ank. et 1st. 

225 - 9oıno E!tpleit. Ch. Fer. Etnt Sirkeci S-1-42 11 

8850 - Gom. Acb. Milit. a l'E.cole des Off. 7·1·42 16 30 
de Reıerve a Harbiye 

Com. Aoh. Milit. No. 1 a I.illeburıaıı: 23-12-41 11-
, 24-12-41 11 -
• 23-12-41 16 -

3120 - Com Ach. Milit. Erzurum 22-12-41 15 -
2025 - Com. Acb. Milit. lıkenderun 16-1-42 
2025 - • 16-1-42 

Com. Ach. Milit. Ayazata 22·12·41 9 30 

3362 - Com. Aeh. lntend. Ankara 
3750 -- . • 

- - Dir. P. P. R. Malatya 

185 - Coa. Aolı. lntend. Ankara 
148 -

2700 - > 
960 - > 

--

Com. Ach. Milllt İl l'Ecole des Off. 
de Reıerve a Harbiye 

> 
> 

> 

• 

'i5-12-41 14 30 
24-12-41 15 30 

25-12-41 10 -

~3-12-41 

23-12-41 
2S-12-41 
23-12-41 
26·12-41 

25-12-41 
25-12-41 
25 ·12-41 
2S·l 2·41 
25·1:l·41 

11 -
11 -
10 -

15 -
16 -
11 -
14 -
10 -

Hahcıoğlu Aak u i Satmahna Komlayonundert : 

Tel balyalı, 75 ton kuru ota talip çıkmadığından ve tel balf' 
50 ton ııamar. pazarlıkla satın alınacaktır. 1 

Pazarlık 26.12.941 c uma günü saat 14 de Halıcıo~lundaki 7eO 
tın alma komisyonunda yapılacaldır. İsteklilerio ielmeleri. 

MU ZAYEDEL R 
• _____________________ _____/' 

Garp Linyltlerl işletmealnden: 
5 
e 

19 ikiocikanun 1942 tarihine müsadif pazartesi riinü saat 1 ~ 
kapalı zarf usulile Somıı'da tolcriben on iki ve Detirmisaz'd• ':,~ 
ben üç ton muhtelif eb' adda müstamel tel halat satıhta çıltat11' 
tır. ~ ~ 

Talip olanlırın fartnam~yi lıtanbulda Eti Baok ıubesinden "'·fi 
tahyıı Türkiye Kömlr Sııtıı ve Tevzi Mıie11eıeıi Ajanı lh~an şer• 
alnıaları ilin olunur. 

lmtiyaz Sahibi ve Yazı lıleri Direk.törü: lSMAIL GlRlT 

BuıldıQ-1 yeri "MUnaka•a Matbaaaı,, lıtan'-ul 
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