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ÇIKAR IKTİSAOT, MAU, TİCART VE ZiRA i 

GAZETESİ 
Umum Tüc ,. riarın ' e M ü t e a· h h i t 

EKONOMiK H BERLER 

Ekmeğin karne usulile 
tevziine karar verildi 

Ticaret, Ziraat ve Başvekil Vekili Mecliste 
beyanatta bulundular 

mühim 

Milli korunma kanununun bazı maddelerini değiştiren 

kanun kabul edildi 

Anltaradan bildiriliyor : 
Memlelcetiıı iktisadi durumu ile 

bu durumun normal şekilde de
vamını temin icin hilk4metimiz 
mühim kararlar vermiştir. 

Büyük Millet Meclisinde bu hu
•usta mühim müzakereler yapıl

mııtır. 

Bilyük Millet Meclisi Şemsed

din Günallay'ın reisliğinde top
lanmıştır. Celsenin açılma11 mü
teakip Ticaret Vekili Mümtaz 
Ökmen kürsiye relerek evrak a· 
r.asmda muvakkat encümenin müs· 
taceliyetle müzakeresini teklif et· 
tiği MiHi Korunma kanununun 
bazı maddelerioin değiştirilmesi 

haiduodaki kanun lliyihasıoın ruz
nameye alınmasını ve te.rcıhan 

münkere edilmeıini teklif etmiş 
ve kabul edilmiştir. 

Müteakıben kürsiye gelen Ma
li ye Vekili Fuad Ağralı yine bu· 
gün gelen evrak lı•tesinde . ~u~
dayı koruma karşılığı . versrı•ın•_n 
lcatdmlmaaı ba!ı.kıodakı k.anuu la
yihasının Milıi Korunma kanunu 
ile şiddetle alikıdar bulunmasın· 

dan dolayı muvakkat encümene 

havale edilmesini teklif etmiş ve 

bu teklif de kabul edilmiştir. 
Bundan sonra Fuad Siımen (Ri· 

z.e) müstakil sı-rup adına ıöz ala· 
ralı: sı-rupun, bükOmetin dikkat 
nazaruıa bu:ı görüşlerini ve dü
tüncelerini nr:ı.edeceQiııf söyleaıiş 

ve demittir ki : 

• Arkadıılar, içinde bulundu
fumuz vu:ıyet ciddidir ve busı-ün· 
k.ü mü~kilatııı yano daha ziyade 
artma)ına da intizar etmek lii
~mdır. Hükila:etimiz bu müşkila
tı önleyebilmek için hepimizin Je 
bildiği itbi büyülı: gayretler sarf
ttmekte ve faaliyet göstermekte· 
dir. Ancak bu milşkilitın yenil
ltlez bir tekil almaması için be

he ıxıt hal barp ekonomisic.ın icap· 
1-rına uyularak iıtıh\alden istihlake 
~adar bilümum iktisadi faaliyet· 
lcrde ıırcıcramlı ve harele.etli dev· 
it t müdabalesıne lüzum oldu~u 
~•ııaatindeyim. 

Hadiı;eluin tazyiki altında a• 
~ hcan miu.ıferit ve gecikmiş ted-

biılerle bugünlı.iJ fevkalade halin 
llc~urduğu miışkiJI meaeıeler hal-

l~dılemez. Bugiin halkın ve ordu
~ıın zaruri ihtıyaçlarını karşıla· 

ft llıak ve bunları temin etmek için 

bu ihtiy•çlara cevap teşkil ede· 
l!cJt olan maddelerin utıbsalinde, 
1
dhalinde, nakillerinde ve bunlar-
~. n ı.tok vücüde sı-etirilmeıinde 
\tı en nihayet tt vzi ve istihlik
t tlıule yekdi~eıın i tamamlayıcı 

~, Dıemleketin Lünyesine uyıun 
~, aynı zaııaanda ıhtiyaçların de· 

receAile mütenasip tedbirler alın
masına ihtiyacın zaruri oldufuna 
inanıyor ve hükılmetimizden 

bunu temin etmesini rica ediyo· 
ruz. 

Pazar, odun, kömiJr ve 
dokuma meselesi 

Rasih Kaplan (Antalya) Müı
tahsilin şehir Vfı kasaba pazarla
rında 100 kiloya kadar mal geti· 
rip satabilmelerine mümkün o 1du
ğu kadar meydan vermek için 
lazım gelen tedbirlerin alınmasını 
istemişt i r. Odun ve kömür me

selesine temas eden B. RHih Kap· 
lan bu huaustaki m\ıfk.Ü l~ri Ön· 

lemesini de işaret ettikten sonra 
ı~tadbuldan gelmiş bazı adamların 
Ahadoluda dolaşarak buldukları 

dokumaları lıtanbuldaki tüccar 

hesabına toplaaıklarından b~bisle 
Tıcaret Vekaletince bunun da bi· 
rın evvel Önüne ıeçılmesini rıca 
etmiştir. 

Kanunu tatblka memur 
olanların canlar1nı 

yakm•h 

RHih Kaplaudan sonıa Mahzar 
Müfıt Kanıu (Çorum) küniye gele· 
rek içinde bnlunciu~umuz hal ve 
hadi~atın icabı olarak Meclisteıı 
ishmilen saıabiyeUerın ve lahsi· 
satların bıla tereddüd verild ı2iui, 
ancak bunlatll aıulı:ııbıl beklenen 
neticelerin iÖrülmedifini, kııa bir 
~aman ıçinde kanunun üç defa 
Mechıe geldi~ini beyan eımiş ve 
devamla "ficaret Vekaleti tarafın· 
da11 verilen buğdayın tevzi işınin 
tanzia1 edılmedi~iııı, butün teş· 
kılıitta uğraşanluııı daba fazla 
çalışanları icap ettiğini, kanun 
yapmakla işlerın halleoilemiyece· 
tini söyledikten sonra; 

- Binaenaleyh benim istirha
mahm bu kanunun da ye şimdi
ye kadar verdiği salihıyet hak
kındaki kanunların da tatbikine 
dikkat ve itina edilmesini ricı 
etmektir. Bu dikkat ve itina yal-

nız yazmakla olmuyor, bunu Ve
kil arkadaşlar benden iyi takdir 

ederler. Bjlhassa bu işe memur 
olanların tecziyesi tarafına, can

larının yakılması tarafına gitme· 
lidir. 

Hatip ı.özlerine devam ederek: 
Vekıllerin gayretlerine, verdikleri 
direktiflere rağmen iyi tatbik e· 
dilmemesi yd'zünden iplik işinin 
düzelmediğini ve neticede bu ka· 
nunun tatbikile meşgul olacak 
kimıelerin iyi intihap edilme•İne 
itina olunmasmı rica etmiştir. 

Ticaret Vekllınln nutku 

Bundan ıonra Ticaret Vekili 

küraiye relmiı ve fil beyanatta 
bulunmuştur: 

•Arkadqlar ; Büyük Millet 
Meclisinin muhtelif wüukereleıio· 
de mükerr .. rcn ifede edildıği gibi 
dünyn harbinin bizim memleketi
mize ae teı.iri az olmamıştır. Bir 
yurd müdnfaaunı teınin kararile 
bir çok un•ur, istihsal sahaiından 
çıkmışlar, yiyicı mevkiiııe gıeç· 
mişlerdir. Hiç şüphe Y"kıur ki 
bu hadise memlekette istihsal ve 

istihlak müvazenesind'! de t esirle
rını göstermiştir. Hükılnıe t bu 
müvazeneyi mümkün olduğu kadar 
memleketin ihtiyacına cevap ve
recek bir şekilde tanzim etmek i
çindir ki ihtiyaç maddeleri üze
rinde ve bilhasııa hububat gibi 
halkın ve ordunun ana gıdasını 
teşkil eden bir madde üzerinde 
daha verimli ve daha tulumlu bir 
tedbir almağı zaruri bulmuş ve 
bu m~ksııtla da kanunu huzuru 
alinizı: sevk eluıiştir. 

ihtiyaç maddeleri 

Arkadaşlar ; 

Büyük Meclise arzetmelc isterim 
ki bugün bilhassa halkın ve or
dunun hububat ıhliyacı istikbal 
itibarile tanı olarak temin etmek 
huıı.U!U ciddi ve esaslı tedbirlere 
mevzu teşkil edecek bir mahiyut

tedir. Hühuınet bu mevzuu h~i
letruek ve mevcut stoklarımızı 
sıyanet kaslileuir ki bir taraftan 
fstıhsali artırmak, istihlaki tahdit 
etmek tedbıclerini alırken bir ta
raftan da me mlekette mevcut ol· 

duğuna k.aııı o lduğum uz gizli 
maddeleri htr h•lde meydana 
çıkarmak kararını almış ve bunun 
için icap eden salahiyetin veri!· 
mesini büyüle. Meclisten rica t:t· 
miştir. 

Bu kanun Mecfüialice kabul e· 
dildiğı takdirde hükumet lüzum 
ve zaruret gördü2'ü hallerde ihti
y;ıç maddelerini değer fiatlerini 
vererek bunl ara e l koy mak ve a· 
ramak salahiyetini hai:ı olacaktır. 

HuhOme t bu tedbirleri a ıır ken 
ve bunu Büyük Mıllet Meclisın· 

den rica eaerken bir taraftan 
müstahsilin iııtibsalini te1vik ba
kımından, dı~er taraftan da müs· 
tahsili Korumak ve onun kalltıo· 

masına hızınet etmek mıı.hsadile 

ve hububatın kilosuna memleketin 
her taraftan dört, beş kuruş bir 
fiat zammı yapmıştır. 

Hiç şuphe yoktur ki köylüleri
miz ve müıtah)ilimiı. Mecliaıili 

bu salahiyeti bize verdiği takdır· 
de ba ulfıhiyeti istimal etmeden 
vatan ve milletin ali menfaatini 
göz önünde bulundurarak mem
leketin ihtiyacına kolaylıkla ce· 
vap vereceklerdir. 

1 Uc<oaran gizleCllAi mal 
eUnden ahnecaktlr 

Diğer ihtiyaç maddelerine ge
lince, arkadaşlar; bilirsiniz ki ba
gün memlekete ıthalat maddeleri 
nanıma ne geliyorsa bu huküme· 
tin tedbirlerile ve hükumetin yar· 
dımile girmektedir. Tuccara ak· 
reditifi hükumet veriyor, nakil 
vasıtasını lemin ediyoruz. M~nşe· 
inden mezuniyeti hükumet alıyor. 

Bugünün ~artlatıuı göz Öoüode 
bulundurarak tüccara en i'eniş 

ölçüde kar hissesi veriyoruz. Bu
na rağmen her hangi bir tüccar 
her hangi bir vatandaş memle· 

kete lazım olan bir iıtihlalt mad· 
desin i meydana çıkarmaz, iıtih
like arzetmez, ıırf fi at tereff üü· 

ne intizıren ihtikar kasdile onu 
fizli tutarsa o malı onun elinden 
alıp memleketin ihtiyacına arzet
mek ve kendisine lazım olan ce
zayı vermek devle tin tabii bi ı 

hakkıdır. Ve zaruri te •akki edil
melidir. Bu iş h~r m~ınl e kette 
böyl~ yaf)tlm Akladır. 

Ekmek tevzlati 
Mahzar Müfit ark:ıdoşımızın 

buğc!ayın t e min edilmesine rağmen 
ekmek tevziatının bir çok yer
lerd~ karışıklığı mucip olduğu 

hakkındaki ifadeleri bazao haki
lcateo vaki olınuktadır. Fakat ar
kadaşlar d emin de arzctliğim gi
bi hükumet bir çok müşkilat ve 
bılzı .mahzurlarına ra~men bir ta· 
raftan stoklauıı.ızı mulııaf aza et· 
mek bir tarattan da bu tevziatı 
tam bir intizam altına almak 
maksaJile bu ekmek i~inde karne 
ilsülünü tutmağa Karar vermişti r. 
Ve iki buçük aydanberı çahşıırak 
öunuo hazırlığıııı ıkmal etmi7tir. 
Vatandaşların böyle bir tedbiri 
seve seve kabul edeceklerinde 
füpheruiz yoktur. 

iplik işi 

Ticaret VekHi iplik tevziatı i· 
şioe de temaıla deuuştir ki: 

'lphk tevzıatı hakıkaten hiıkO· 
m.etin iııraria uzer ınde durduğu 
mevzuudur. Mevzu lktisad VelciJi 

arkadaşınıızı alakadar ettiti için 
belki lc.endıleri bu hususta cevap 
verece klcrdır. Yalnız hatırlatmak 

isterim ki Mılli korunma kanu· 
nun esasa taalllik eden tadılah 

henuz huzuru alinize takdıcu e
dılıoiş değildir. O kanun Meclis 
ruznamesıne ıirdığı zaman diğer 

hususat hakkında hükllwet şimdi
ye kadar almış oldutu tedoırle· 
rı ve almakta oldueu tedbirler 
haklı.ında Meclı:li alıye kalı dere
cede ı:ıabat verecektir. 

Odun, kömür meselesi: 

1 ıcaret Yek.ili, ıoııra Zıraat 
V dcılı kür.aüye ~elerek Ra"h 
Kaplan (Antalya) nm ileri süraü· 
2u odun ve kömür meselesine te
mas ederek ıcab eden tedbulerın 
alınacaj'ını v~ Mocliıe arzedılece· 

tıni •oy leruiş ve l:ıyıhanm heyeti 
umumiyeıi hakkında başka müta

laa olınaaı~ından oıaddelere geçıl· 
miştir. 

B. ŞUkrU Sı&raçoğlunun 
beyanatı 

Maddeler okunduktan sonra ; 
Batvcıkıl vekıli vo Harıcrye Ve
kıll Şukr ü S .. raco~lu k.ursüye ge· 
terek şu beyanatta bulunmu1tur : 

Arkadaşlar uzun sı-unler bır çok 
arkadaşlarımızın yardımile ı.izerın· 

de çatıştığımız maddeler huzuru
nuza ıeldı ve bırer bırer okuna· 
rak kabul oıundu. Y aloız daha 
evvel kanun heyeti umumiyesi 
hakkında kuouşurken söz alan 
muhterem mebus Mazhar Mufıt 
arkadaşım, •biz.den ne ıstedilerse 
verdik, kanun ıstediler verdik, 
salabıyet htediler verdik, para iı
tcdıler verdik fakat bekledıfimiz 
netıceyi almadık ve beklemekte 
devam edıyoruz • . 

B . .::ıaracoğlu hüıı.ümetin bahis 
mevzuu tenkitlerin işaretı dahi
linde, çızdıti bat dahılinde çalış~ 
llğını, zıuııan zamau hata edılse 

bıle bir suçlu iÖrlıldüğunde oıer
hanıelsiı.cc cezalandırıldıfını, ıo· 
rulan her noktfnın heıabını a

çıkı;a verme~e haıur olduiunu, 

bükOmet denilen müe11eıe, iıti· 
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zaha çekildikçe bu nevi is lı :ı:uhı 
memnuoiy~lle kabul ettifini be
yan etm i ş ve. 

- Eğer tarısflarınıian böyle bir 
şey vaki olursa soracıak luı ual
ltre dalıa ziyade memleket men· 
faati için cevap vermeğe hazır 
c•ldutuınuzu bu:ı:uruouzda tekrar 
ediyorum demiştir. 

Bundan sonra yine Mazhar Mii· 
fit Kan! u • Çoruh• ve takiben 
Başvekil vekııi ve Hari.!İye Ve
ki li Şükrü Sııracoğlu tekrar kür
süye gelerek söyledikler i sözlerle 
aralarında görü1 itibarile eııa~lı 
ye ihtilifh bir nokta olmadı2ını 
söylemişler ve umumiyet ilibarile 
tcmeonileriııdeki mutabakati mü
şahede ~derek ~özlerine oıhayet 
nrmişlerdir. 

Bundan sonra kanun layihası, 
heyeti umuwiyesi reye 
kabul edilıniştir. 

konarak 

DiQer k•nunlar 

Yıne Meclisin bua-ünkü toplan
hııoda 7 birincikinun 1939 tari· 
binde ve müteakip sı-üolerinde 
vultubulan yersaruntısında felake· 
te uğrıyanlanrı iturtarılmuınd:ı 

fevkalıid~ hizmetleri görülen bı· 
zı mahkuın ların cezalarının affı 

haltltındııki kanun lay ihasının CJİ· 
rınci müzattere~i yapılmıştır. 

Meclis pazartesi guoü toplana-
caktır · 

T rabzonda el ve ev 
dokumacılığı 

kooperatifi 
tezgahları 

kuruldu 
Trabzond:rn bildiriliyor: 

iktisat Vekilitınden gelen eınır 
üzerioe vilayetimızaeki el ve ev 
dokumıacılıaıyle uğ'raşan kimseler 
arasında kooperatifler kurulmak
tadır. 

Bu arada Trabzon 'da kırk sekız 
dokumacıuıo iştırliki ylo bir ko
operatif kunı lJu~u gıbi Val.:fıı..e
biı 'de de 25.:> teziah sahibi l~b 
kışi nraı.ında Oll b.r kooperatif 
kururmuştur. Kooperatıfo dahil 
kimselere YÜ yılı baş.odan iti
baren .Sumt:r b.ınk ıplikıerı adeu 
y-erilecek kooperatıf dışında ka
lanlar bu kolöyhktan lstif ade e· 

demiyeceklordir. Kooperatife ıir
mek arzusunda bulunmaları Y-12 

yılı başına kadar kooperatife i'İ· 
rebıleceklerdi r. 

Ayrıca 1.) şubat 9 41 taribinden 
önce mürC&caat e~nıiş tezgah sa· 
bipletiııe İplik verılecek bu taııh
teo ıonra ıuuracaat edeceklere 
verilmiyecektir. 

İktint Vekılliğinden I rabzoo 
vilayeti emrine gönderılen lUO 

adet dokuma tezrihı dafıtılmı~
tır. Bu tezi'itılarda çalışanlara 
ayrıca 200 paket iplik parasız 

olarak verilmiştır. Bu lezgib sa· 

hiplerine lktısat Vekıllifınden ve· 
rılecek emre ıöre iplik daı?ıhla· 
caktır. 

Alt1n YUkseU~or 
Altın yukselmekte devam edi· 

yor. Bir altın 2810 kuruştan vo 
bir gram külçe altın 398 kuruştan 
aatılmıştır. 

Türkiye - lavıqre flcaret 
MUzakerelerl 

Arıkaradan bıldiriliyor. 

Konya au islerin~e 

çahsmalar 
Kon yadan bildiriliyor: 
Ko;ıya ovasında su işlerinin 

düzene konma işi hızla devam 
etmektedir. Bölgt nin ıa işleri et· 
rafıodan yapılacak öir inceleme 

ıle su başarıları belirtmok milın· 
kündür: 

Beyşehir ıölü bir su deposu gi
bi kuilanılarak toplanan ıu yaz.ın 
ovaya akıtılmaktadır. Bu timdi 
Çumra sulama müdürlüğünce iş· 
letilmelttedir. Beyşehir gölünden 
150 bıo döoümlült toprak sulan· 

maktadır. 

Birkaç yıl ince Sille'de bir ba
raj yapılması düşünülmüıtür. U
.zun incelemelerden sonra topra· 
tın kumlu ve kireçli elmaaı ve 
yapılacalı: teıis maırafınta elde 
edılecek fayda ile kıyaslanamıya· 
cak kadar çoıı: oluşu bu teşebbü
ıo eııiel o1aıuŞtur. 

llgm bataklıklara sulama idare
since parça parça korutulmada· 
dır. Ere~lı b1&taldıt1 liurindoki 
incelemeler de devam etmekte
dir. 

Yerkiprü' de büyilk: bir elektrik 
1antralı ikurmak için de baıı ta• 

aarlar vardır. Bıı i4 de haldir.at 
olursa Korıya'nın su davuınıa 

önemli bır parçası lta4arılmıt o· 
lacakbr. 

Yabancı dövizlerin ortılımı 
çek fiyatl1rı 

Sonltanun 19'1l ayı içinde rö
zo .ıuııe alınacak olan yaôaııcı 

diivu.lerın ortalama çek fıyatlan 

te•bıt edılmıştır. Suna fÖre in· 
riliz lirası 522.2) dolar 13094 
t'ezeta 1288. /5 İsveç korunu 
30ıs7.:ö Rupi 3~04.7) Rayışmark 
2-t.3l:H Uaoımarka kurunu '.l4. 

4S9J Norveç kurunu 28.4593 Ar· 
navuL franıı "f1.o4J2 Honıkonı 

doları ve Arjantin pezoııı \itha
latta) 32.6.tol Arjantin po&OH 

ibLacatta 38.5556 Kıyar 1.3970 
rub 'e 24.701>2 çeK korunu ).1ı16 
Mıaır lirası 5.3:>43 Kıbrı• Fıfütin 
\'e Irak liratı :).2205 .:Suriye lira· 
sı )!ı' l '.l ahuı st~rHııı Merkez ban· 
kası rayici üurındeu lU.2389 al· 
tın )terlıg Londrada altta rayici 
iızerınden U. '.l8JO altın rayişaıark 

Meı kez bankası rayıci üzerınden 

O.:>Oll altın Penıu Merkez ban· 
itası ahın rayici uzerindeo 0.3680 
altıo h.-ıçre fraoıı Merkez Ban· 
kım altm rayici üzerinden o.ı83:l 
itbaıatta rayiımark 50.SO ibra· 
c:atta rıyşmark 50.7' kuruştur. 

- - s 

istanbul Hayvan Borsası 
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PARASl 

Kızıl Karamao. 
D•tlıç 
Kıvırcılc 

Karayaka 
Kuıu 

Keç i 

Şark Ôlcü:ı.ü 
Olcüı: 
loelc 

Eo aıatı En Jtıkarı 
Atırlıfı kr. H . 

lts3081 27 -
6111 27 so 
7ts37 27 -

21284 30 -
1065 .30 -

20174 15 -
~1841 26 -
59451 19 50 

lcr. •· 
l3 -
3l 50 
32 50 
34 50 
32 so 
24 -
36 -
35 50 
'350 
!IO-

. 
' 

Türkiye - lsviı;re ticaret muza· 
kereleri bu ıene batında Ankara· 
da baıhyacaktır. 

Dana 
Maada 

·t'a·'"'ı. • 

19822 19 50 
1692 19 50 

13394 13 -

ıcuruıa aaülH•İhr. " ---~ 
• 6 
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• 
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s.,f a 2 MtJNAKASA GAZET!Sl 

Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

tl Blrint\hen 1941 

Yapılacak işin mahiyeti: Temyiz ıaabkemesi binasınıa pereere pa•· 
ju rluının tamiri. 1 

M•llr• Yeklletlnden: 

-------- Keşif bedeli: 1050 liradır. 

Cimi Şekli Muham. bed. Temiaat Müracaat yeri 

A) MDnakasalar 

la .. at. T•111lrat, Nafıa •••eri, Malzeme, Harita 

Temriı mahkemesi binasının pencere ps"jurlarınıo 

tamiri 
Antakya belediyeıioia itfaiye ve depolar biouınıa 

kapı ve peooere ve ııu qleri 
Şakarya aektebi iot. 
ilk ekahı binasa int. 
i.balba7ir 1&7oca lıt6Jtlıado ilk okul iaı. 
Liman haat. tarasa11ınıo yeniden asfaltlanması iti 
Mrlıt. Atattırla okalo binaıı tamiri 

paz. 

aç. ek:a. 

kapalı z. 
af. eks. 

> 

• 
• 

1oso -

5574 75 

~1632 73 
9401 87 
8464 05 
1580 -

551 52 

Klektrlk Havagazı .. Kalorlfer (Tesisata ve Malze111esl) 

Tranıformatör 160 K.V.A.: 1 ad.·100 KV.A.: 1 ad. aç. eki. 
•Jatlı taltor: 2 ad.·dahili ıekıyoııör l aafbalı: 
3 ad.·direk ıalteri: 3 ad.-yıldırım ıiperi: 6 ad.· 
kaltlo maaıoau: 10 ad.·kablo bathtı: S a4.·r•· 
marta i1:olatarn: 300 ad.·1a1aç: 1 ad. 

Mensucet, Elbise, Kundura Çama,.,,•·•· 

Elbiıe dllttirilaıesi: 115 tak. 
ii1aa vidala iıkarpin: 120 çift 
Vaketa kua.lura: IO ~ift 

aç. ekı. 
,. 
1 

Matbaa l9lerl Kırtaalre • Yazıhane Leveatmı 

Matbaa milıekkebi ve levaram: 22 kalem aç. ekı. 
Dil ve tarih, cofrafya fakilltesi ve ıiyasal bilfiler ı 

okolu içio den yılı itind6 bastırılacak kitabla-
nn tabiyo itleri: 2000 aci. 

Mereate, Taht. ve .. .,.e 

Me ..... anı: 17.2SQ 1113 af. eb. 

Mahrukat, Benzin, Makine r•ll8" w. •· 

Kura kayın odunu: ao t. 

Mlltelerrlk 

f ıtı .. nberiı 3.2 t. 
Geçme m•rdiven 9 parçadaa ibaret 
Font menbol kapak ve çerçevoıi: 30 ad. (tem.&.) 
0Hıir kua • 
Şul kamyonet: 24 ad. 
Kilçe kurıun: 3 t, 
Çuul: 8SOO ad. 

a9. ekı. 

pa.z. 

• 

paz. 
kapalı a:. 
paz. 
pu. 

1840 -
900 -,1, -

2430 10 
beh. 28 -

U41 60 

10Q -

1425 -

18900 -
11900-

78 75 Maliye V ekileti Aıalc. 

418 10 Antakya Bolediyest 

1622 45 Ordu Nafıa Mtld. 
705 14 c 

634 - > 

118 50 D. Limanlan ltlot. U. Müd. 
41 48 Urfa Viliy•ti 

J60 - Sıvaa Belediyeıi Elektrik Mücl. 

138 - luraa Ziraat Mekteai Mild. 
67 so ,. 
42 20 > 

182 25 inhisarlar U. Mild. 
192 - Dil Tarih, Coğrafya Fakültesi Di· 

rektörltıtl 

123 12 D. 9. Yolları Haydarpqa 

5'.1 SO Baraa Orman Mektebi Mild. 

İnlaisarlar U. Müd. 
Trabzon Belediyesi 

106 87 İzmir Telefoa Müd. 
T .H.K. Antakya Şubeıl 
Maliye Vekileti 

1417 50 D. D. Yollan Haydarpaıa 
1785 - M. M. V. Hava SAK 

Ank. Lvz. SAK 

Gilnü Saat1 

22-12-41 16 -

22-12-41 11 -

25-12-41 15 -
26-12-41 15 -
26-12-41 15 -

S· 1·42 15 -
26·12-41 10 -

26·1'.1-41 14 - ' 

23-1'2·41 10 -
23-12-41 jo -
23-12-41 10 -

6-1-42 10 30 
5·1-42 14 -

7-1-42 14 30 

26·12-41 15 -

'·1·42 10 20 
Cuma ve Salı 

25-12-41 15 -

27-12·41 
5·1·42 

23-12 41 
23·12·41 

11 -
15 30 . 
10 30 
15 -

Muvakkat teminat miktarı: 78 lira 75 kur\litur. 
itıreti ihale : Pazarlıkla. 
lbale tarihi ve mahalli : 22.12.941 tarihine milııadif pazarteıi rt· 

nil 1aat 16 da Maliye Vekaleti milli emlik müdürlütüade. 

Ketif e,,·rakıoı rörmek istiyealer veya bedeli mukabilinde almak 
istlyenler Maliye Velı:lloti milli emlik müdürlüğüae milraeaat etmek 
u ihaleye iıtirlk içiD de ticarot odası vesikaıiyle ehliyet vHikasıam 
ibrazı lb1mdır. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Mallre VekAletlnden: 

Yapılacak iıin mahiyeti: Devlet şClran biaasırua alt katııa4a dev· 
\et matbaanna ait k11mın kalorifer teaiııalının tamiri: 

Keşif bedeli: 2049 lira 86 kuru~ıur. 
Muvakkat teminat miktarı: 153 lira 75 kuraştur. 
İbale tarilıai ve mahalli: 22~12·941 tarihine müsadif paurteıi cllnü 

saat 15 te Maliye Yekileti milli emlik müdilrlüfilnde. 
Sureti ihale: pazarlılda. 
Keşif evrakıaı rörüp okumak ve bedeli mukabiliaae almak iıti· 

yenler Maliye Vekaleti milli emlak mildürlütüne müracaatları. 

Devlet Demlrroll•rı ı,ıetme Umum 
MUdUrlllUmılen : 

Muhammen bedeli olan 51 bin lira lekem•bil·jeneratör ve teferrilah 
6.1.194l Sah rinü ıaat 15,30 da kapah zarf vsulil ile Ankarada i· 
dare binaııada saha alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3,800 liralık mu akltat temioat ile ka· 
nunun tayin etti2'i veıikaları ve teklillerini a1ni gün saat 14130 ı:a 
kadar Komisyoa Reiıılığine vermeleri li:ıamdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Teselli ıı ve Sevk Şef· 
liiiade .e Ankarada Malzeme dairesinden dafıtılacaktır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaiar v. s. 

Bursa Askeri Satınalma Komlsronundan: 
15000 liralık er çizmesi pazarlıkla saha alınacaktır. Pasarht• 

23.12.94 l Salı ıünü saat 15 te Bursa Tophane Sattnalma KoıaiıJO"' 
aunda yapılacaktır. Bir çift çizmenin tahmin fiyatı l1 liraaar. P•· 
ı:arlık sonund" tekarrür eden bedeli iızuioden yüzde 15 kati teminat 
alınacaktır. Çizmelerin evsat ve şartaarnesi Ankara İstanbul, Kouya 
Levaram Amirlikleriyle Bursa Satınalma Komiıyonunda r6rollr· 
isteklilerin mezkor rio ve ıutte Komisyona miracaatlan. 

Oniverılte A. E P. Kemlsron11ndaR: Et makiaesi motorla mtitelaarrik: 1 ad. 
Otomatik mader.ıi çöp lı:.ııtul\l: l S ad. 
Sabit ıilihlık yap. 
Kum: 300 m3 tahta: 11.5 1113 
J.«1• kolaı 500 tif t 

1 

aı. ekı. 
paz. 

1758 51 
2697 20 

131 89 M. M. Vek. SAK 
40.S - > 

Me•cut aümwne gibi 180 çift mercan terlik alınacaktır. Talipler 
j-1-42 15 - rin 25.12.941 Perşembe güaü saat 15 te İdari Mali l~ler MCldürll' 

22-12·41 11 - ıane relmeleri. 

' beh. 1 80 155 - ' 13-12·41 11 -

&rzak, Zahire, et, Sebze. •·•· 

Keyuo eti: 5.3 t. aç. eki. 2580 - Bol• Orman Mektebi Miid. 27-12-41 11 -
Ku.11 eti: 1.2 t. • 600 - • 27-12-41 11 
Sıfır lr.ırmaaı 1.9 1 as~ - .. 27-12·41 11 -
Bibtek yatı: 180 k. > 180 - • 27-12-41 11 -
Satır baıı: 700 lı:.. .. 140 - > 27-12-41 11-
Sıfır kara oiteri: 500 k. 
S.maıı: 3150 k. 

,. 165 - > 27-12-41 11 -
pas. Traba:oo Belediyesi Cama ve Salı 

lıpaoak: 4.8 t. af. ekı: 432 - 33 - Urfa GtımrtUt Muhafau Kıtaaı SAK 24·12·41 10 -
Praaa: 4.8 • 720 - S4 - • 24-12·41 10 -
Lihana: 4.8 t. ,. 576 - 44 - • 24-12-41 10 -
Sıtır eti: 44.1 t. kapalı a. U230 - 993 - ,. 26-12·41 10 -
Pirinç unu: 500 k. nııuta: 200 k. 
.s.&ta: 1.2 t. 

(B Müzayedeler 

paz. 
c 

Aalıt. Lva. 
> 

SAK 22-12-41 15 30 
22-12-41 15 -

Deri Ye barHk aç. art. 
> 

-- -- T.H.K. Antakya Şubesi 
Bursa Vakıflar Mlld. 
Çanak. Orman Mild. 

22-12-41 10 -
24-12·41 15 -
22·1'2·41 15 -

Çerçeve camlı ve cam11&: 234 ad. 
Çam aj'aoı J>H. 

MUNAKASALAR 
lnfaat-Tamlrat-Nafıa iflerı-Malzeme-Harita 

lnkar• Yallllllnden : 
Koçhiıar lill 7oluaun O + 960 inci kilo•etreajnd•ki köprü· 

alo tamiri ifl 22.1. Kiauo 941 pa.zarteıi 1'6nl ıaat 15 te •iliyet 
.&aiml eacümeaiade ihaleli yapılmak bere paır.arbj'a kouulmqtur. 

Ketif bedeli ~ 11 lira 56 kuruf n •unkkat teminatı 38 lira 

'S kuruttur. 
lıteklılerin muvakkat teaıiaat mektup nya mekt11plariyle Ti· 

caret o.lan vesikalarını ve Nafıa müdürlOğüaden alacakları fenni 

ehliyet veıikaunı hamilen yukarda adı reç•n srüo ve saatte dai· 
mi tncümen reiılıfıne müracaatları. 

Buua ait keıif Ye oartnameyi her (Ün Nafıa müdürlütünd• ıö· 
re bilenir. 

-
aehkealr Askeri Satın Alma Koml•ronundan~ 

2918 lira 14 kuraı lceıif bedelli bina tamiratı açık el'8ilt•• uıu• 

--

lilo lhalt1ye koamaştur. 
Ekıiltmesi 2.1.942 cuma rünll ıaat 15 de Balakesir askeri satınal· 

ma komiıyonunda yapılacaktu. 
Muvakkat teminatı 219 liradır. 
Plin, keşif ve şartlarını rörmek istiyenler hergün komisyonumuz· 

da fÖrebilirler. 
Taliplerin 1r an unun istediti vesaikle ve teminatlarile birli itte ihale 

aaatinde komisyonumuzda nazır b\llunmaları. 

latenllul Detterdarhlından: 

İstanbul Tapu Müdürlüğü binasında yaptınlacak (2613 ) iki bin 
altı yüz ıeksen üç lira - 62 altmış iki kuruş keşifli tamir işi; 

5.1.942 Pazarteıi günü saat 15 de Defterdarlıkta toplanacak olan 
komisyonda açık arttırma ile ihale edilecektir. Muvakkat teminat 
(202) iki yüz iki liradır. Ketif ıartname vuair münakasa evrakı 
Milli Emlak 4 cil kaleminde ıörülebilir. 

lıteklilerin ea az bir teahhütte {2000) liralık bu İfe benzer iş 
yaptıfma dair idarelerindea almış oldutu vesikalara istinaden İstan · 
bul Valiyetine milrac ıattla eksiltme trihindeo tatil günleıi hariç 
- (3) giln enel alınmış ehliyet ve 94! yılma ait Ticard Odası 
vefikılara ibraa etmeleri ~ktaz:idir. 

lstanbul Levazım Amlrllll S•tın•lma Koml•ronund•" 
Beher kilosuna 400 kuruş tahmin edileo 20 ton peoçelilıt köıol~ 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25.12.941 perıembe ıilnQ ıaat 14,,0 
da Tophanede lst. Lv. amir lifi satın alma komisyoaunda yapılacalr 
tır. lıteklilerin teklif edecekleri miktar ilıerindea kati teminatlaril• 
belli ıaatte komisyona relmeleri. 

• * • Beher kilosooa 400 lıuruı tahmin etlilen on toıa san sab•"1~ 
kösele alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25.12.941 per,embe rüoil •'' 
at 14 de Tophanede lst. Lv. amirliti satıa alma ltomiıyonua.ta 1~: 
pılacaktır. İsteklilerin teklif edecekleri miktar üuriaden kati t•lll

1 

natlarile belli saatte komisyona relmelori • 

M. M. Yoklletl H•va S•tmalm• Koml•ronund•": 
10.000 çift yün çorap pazarlıkla sann alınacaktır. Muhammeo b': 

deli 6000 lira e>lup kati teminatı 900 liradır. Puarlafı 22.12.941 P', 
zartesi günü aaat 10 .ta Ankakara hava satınalma komiıyoaııadao 1;.. 
pılaoaktır. Numune ve şartnamesi komisyonunda ıirGleltilir. lıte~ 
lerin muayyen gün ve ıaate komiıyooda bulunmalar.. 

MobJlY.l. Büro ve ev eşyuı. Ml!,Ş~ftlba, Halı v. s. 

Beden ·rerblre•I U. MU~UrlUIUnden: eP 
Umum müdürlük icin bir taae fiş dolabı pazarlıkla yaphr~l•,ııir' 

tır. Pazarlık 24 ilkin on 9 U çarşamba ıünü ıaat 14,30 da Yen•f 
1
,, 

de İzmir caddesi numara l 1 umum müdürlük binasında yapılac•~ 
11 

lıteklilerin şartnamesini ve reamini görmek üzere her ıün oJll 
müdürlütü müraatları ilin olunur • . 

latanbul [imanı Sahll Sıhhiye Merkeal 
Setuıııtlma Komlayonund•n; 

·ıdff) 
Tahaffuzhanelerimiz ihtiyacı için açık eksiltme ile Merke&İdl1 ,,.~ 

nümunesine iÖre 50 adet ıomyalı demir karyola alınacaktır. 'fıılJ 
bedeli beherini'! 33 liradan umumunun tutarı 1650 liradır. . ~ 

16. 12.941 tarihinde açılan eluiltmeye talip zuhur etmedif~A 
münakasa 27.12.941 <,;umarteai günü saat 10.30 da Galatad• ~ 
muıtafapaıa ıokatında meıkOr merkez Satıoalma Komisyoauııcl• 
pılacaktır. 

Bu işe ait ıartname merkedmiz levazımından parasız alıoır• 
Teminatı muvakkatte ıoikları 123 lira 7) kuruıtur. A 
Bu eksiltmeye rireooklerin 941 seneıi Tıcaret Odası veıik,J 

ıııtermeltri ıarttır. 



j• 

,. 
,. 
,. 
li' 

' 
Devlet Demlrrollar1 ve Limanlara ı,ıetme Umum 

M UdUrlUIUnden : 

Muhammen bedeli 9450 lira olan 150 adet çift katlı demir kar· 
~ola 6.1.942 salı ıünü saat 15,30 da Haydarpaiada Gar bioım dahi
ndeki komiıyon tarafından kapalı zarf usulile .. tın alınacaktır. 

Bu işe ıirmek istiyenlerin 708 lira 75 kuruşluk muvakkat temı· 
Q•t, kanueun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını 

•)bı rAn ıpat 14.30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
ia işe ait fartnameler kombyondan parasız olarak datıtalmaktadır. 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane lyı. 

Muhtelif cins matbaa mürekkebi ve levaz:ıwı ~ıı ıııcaklır. Bak: in
hisarlar U. Mi!d. ilanlarına. 

~ - 2L && 

Kereste, Tahta ve saire 

D•vlet Demir Yollara ı,a~tme U. MUdUrlUOUnden: 

Muhaınmen bedeli 17188,50 lira olan üç klllem kereste 6.1.942 sa· 
lı 2ünü saat 15 te kapalı ıarf uıoulıle Ankarada idare binasında sa

tın alınacaktır. 

Bn ite rirmek isliyenlerin 1289, 14 liralık muvakkat temioatla ka
nunun tayin ettiği veıikaları ve tekliflerini ayni ıün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lizıDıdu. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Hay· 
darpaıada Tesellüm ve Sevk Şeflilinden dafıtılaeaktır. 

* • * 
17.280 m3 meıs azmanı alınacaktır. Bak: O. D. Yolları ilanlarına. 

Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

lzmlt Askeri Satmalma Komlsronundan 

1200 ton kok ve rekompoze kömürü deniz yolile lzaıit rıbtımıoa 
ıaaklettirilecelr.:tir. Par:arlılda eksiltmesi 25.12.941 perıembe finü saat 
l' ca yapılacaktır. Taliplerin lzınitte lıtaıyon •telindeki askeri sa tın 
alma komisyonuna müracaatleri. 

Urfa Askeri Satmalma Komisyonundan: 

Mubaıaaıen be ieli 36.00() lira olup muvakkat temiaat 2700 lira o· 
lan Urfa - Siverelt araun:iaki oaltliyat iıine ihale ıününden talip çık· 
ınadı2'ındaa l. l'l.941 tarihinden itibaren 1.1.94'.l tarihine kadar eksilt· 
menin lııir ay içinde yapıluıuıoa komisyonca kuar verilıaiştir. 

isteklilerin her ıriin Ko. na m\irac.ıatla pazarlık yapabılecokleri· 
nin ve talip olanların Urfa satın alına Ko. ua mür.&caal ları. 

•*• 4J.OJO lira muhamınen bedeli ve 3l53 lira muvakkat teminat 
Urfa • Altçakale arasındaki naldiyata talip çıkınadı~ından her ıüa 
pu:arlığı yapılabilmek şartiyle 1. 12.9H tarihinden 1.1.942 tarihine 
kadar eksiltme bir ay içinde pazarlıkla yapılacaktır. Taliplerin teklif 
mekl11plariyle ve teıuinallariyle beraber Urfa satın alma Ko. na mü-

racaatları. 

LUlebureez Aakert Sabnelme Komlaronund•n : 

Lüleburraz'dao Pınarhisar'a nakli için 10.12.941 rünü ihaleıi ya
pılacağı ilin edilen 200 toa kuru otuA nakliyesine talip zuhur etme· 
diğinden tekrar pazarlığa koomuıtor. Pazarhtı 24.12.941 çarşamba 
rttni ıaat 11 de yapılacaktır. lsteklilerin ruezktr fÜO ve fllatte Lii
leburru 1 numaralı sabo alma Ko. na müracaatları. 

Mahrukat, Benzin, Makina yaJları 

KUçUkçekmec• Avcdar KöyUnde 

Aakert S•tınalm• Komlayonundan ı 

4 parti 100 er ton odun alınacaktır, Taliplerio 23.12.941 aalı ıü
oil saat 14 ten 15,30 a kadar Küçükçekmece Avcılar köyündeki At· 
keri 11tınalma komisyoouna tcminatlarile biılikte müracaatları. 

ıatanllul Limanı Sahll Sıhhiye Merkezi Satlnalma 
Komlayonundan : 

Morkeıimizl• Büyükdere merkezi n Tuzla, Kavak tabaffozhanele· 
ri aobarlarına teılim edilmek şartile 157 ton çamlı tüvenan maden 
kömiirile 30 ton yerli sömikok kimürii açık eksiltme ile tahn alına· 

cakhr. 
Tahmin nedeli çamlı lilvenao maden kiaıilrü beher tonu 17 lira 

94 kuruş ve ıômikok kömüriinün beher tonu 28 liradan olmak ü:tere 
her ikisinin umum tutarı 3656 lira 58 kuruştur. 

Şartname merkezimiz levazımından parasız alınır. 
1:.ksiltme 6. 1.942 salı riioü saat 14,::SO da Calatada Kara Muıta

fapa~a soka2'ında m"z\r.ur merkez 11atın alma komisyonunda yapıla· 

caktır . 
M"ı.ldlr kömüre aid teminatı muvakkale parası 274 lira 25 kuruş· 

tur. 
Eksiltmeye gireceklerin 941 senesi Ticaret Odası veıikaları ıös-

termeleri şarttır. 

Ankara Beledlyeslnden : 

Otobls müdürllığii için ahnaeak olan 5100-5500 kilo motöa ya· 
tı 15 gllo mtlddotle ve kapalı :ıarf usuliyle 6ktillmeye konulınuştur. 

Muhammen bedt:li 52l5 liradır. 

Temiaah '3l lira S8 kımııtur. 

.. . ........ --;--~-- . 

MONAKASA CAn:TESI 21 Blrl•cılUn• 19-Ct 
ı ın anma• Dt .. 'Waset? 'f'ı.iCAlIMWKtti m 22 AF ' 

lhalui 6. 1.942 salı günü saat 11 de yapılacAğındaıı şartname~ioi 
girmek istiyeoi!rİn her fÜn encümen kalemioe müracaatları ve iıtek

lilerio de ihale güuü olan 6 1.942 salı ıünü saat ona kadar :l49D nu· 

maralı kanunon 32 inci maddeai sarahatı mucibince teklif mektupla· 
rını belediye dairesinde müteşekkil encümene vermeleri. 

Müteferrik 

Ankara Jandarma Gn. K. Sallnalm• 
Komleyonundan : 

Şartnamesintle yazılı esaslar dairesinde (6390 : 10500) gıyım 

nalın yalnız iıııaliyeıi 5.1.9i'.l pazarte9i saat 15 te Ankarada J. 
Sa. Al. Ko. numuzda açık ek~iltme ile ihale olunacaktır. Nal de
miri lstaobul J. eşya YC levazım ambarından Yerileoektir. Bir ri
yim nalın imal tahmin fiyatı 33 karultar. Müterhhide tealim olu· 
nacak demir için ve J'erekıe imallt için munkkat teminat 3245 

lira 17 kuruıtur. Eksiltmeye girebilmek için 2490 ıayıh kanunda 
yuıh tartlardan batka evelce nal imal ve teslim ettiğine dair mü· 
t<ahhidin resmi bir ~aireden vesika l'etirmeai şarttır. Şartname 
her fÜD Ankara ve htanbul J. Sa. Al. Ko. !arından parasız alı· 
nır. Nümuneler komiıyonumuzda her gün görülebilir. İıteklileriD 
Yesika ve temioatlariyle eksiltme .zamaaında komiayenumu.za •el· 
meleri. 

Deniz Levazım Saunal ma Komisyonundan : 

170? kilo lıf halatın fila,e haline getirilerek içindeki saflam kı
sımlarından 3/ 4: 1/2 burıatahk sancak savlosu imalinin 22.12.941 
Pazartesi fÜnii saat 14 te Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım 
Satınalma Koınisyonlında pazarlıtı yapılacat10dan isteklilerin belli 
fÜn ve saatte mezkilr Komisyona müracaatları ilin olunur. 

M. M. Veklletl Satınalma Komisyonundan ı 
1758 lira- 51 lturuı keşif bedelli bir sabit silahlık 5.1.942 parzar· 

tcsi rünü saat 15 te açık eksiltme ile yapılacaktır. lıteklilerıo eksil
tme ıün ve saatinde 131 lira i9 kuruşluk ilk teminatlariyle birlikte 
M. M. V. Sa. Al. Ka.na ırelmeleri. 

.•. Keşıf bedeli 2697,20 lira olan 300 M. küp kum ile 18,5 M. 
küp taJata puarhkla alınacaktır. !halesi 22.12.941 pa:r.artesi günü ıa· 
at 11 de dedir. isteklilerin 40) liralık kati teminatlariyle birlikte ko
miıyona müracaatları. 

• * ıı: Beher çiftine tahmin edilen fiyatı 180 kuruş olan 5000 çift 
ıedye kolu ı3 ilkkinun 941 sah ıünü saat 11 de Anltara'da M. M. 
V. satın alma Ko. da par:arhkla ihale edilecetinden isteklilerin lj) 

liralık kati teminatlariyte birlikte pazarlık ıun ve saaıiade mezkılr 

Ko. da bulunmaları. Şartoaıneleri kor 2ıin Ko. da röıülür. . .... 
Fıçı çenbori alıaacakhr. Bak; lnbisarlarlar U. Müd. ilialanna. 

trzak, L.ahıre, tt, Sel>ze "· s. 

AyazaQa Askeri Sat1nalma Komi •ronundan : 

Lahana Pırasa Havuç Kuru sefan 
Toıa Ton Ton Ton 

--- --- --- ---
50 100 ıs 20 
50 10() 1) 20 

100 200 30 35 
50 100 15 20 
20 40 ) 5 

---- ---- ---- ----
270 540 80 100 

Yukarıda yazılı -1 kalem ıebze ayrı ayn şartnamelere iıtioaden 

paurlıkla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmeleri ~2.12.941 puartesi 
iÜnÜ Hat 9,30 dao 1'.l ye kadardır. Şartnameleri komisyonda firü
lebılir. lıteldiler muayy"n ıün ve saatte Ayazağadaki komiayonumu
za gelmP-leri ilan olunur. 

Marmara OaaUbahrl K. Satmalma Komlayonunden : 

Cinsi Ki loau Tahmini fiyatı Teminatı 

Kuru~ Lira Kuru~ 

Kuru fasulye 40.000 
Pirinç 20.000 
Nohut 15.000 
Sabun 8.000 
Kuru üzüm 10.000 

27.50 
50.00 
25.00 
•0.00 
50.00 

1650 00 
1500 00 

562 50 
720 00 
750 00 

Yukarıda cins ve miktarı yaa1h beş kalem yiyecek nıadde!eri pa
zarlıkla ekıiltmeye kooulmuıtur. 

Pa:ıarhkla 22.12.941 pazarteıi ıiloQ ıaat 14.15, 15.30, 16.30 ve 
17 de lzmitte Tersane kapısındaki komisyon binasuıda yapılacak.tır. 

Şartnameleri bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. Bu madde
ler bir veya ayn ayrı taliplere ihale edilebılir. 

Pazarlığa iştiıak edecek taliplerin 2490 ıayıh lcanunun istediği 

vesikalarını ve hizalarında yazılı temioatlarile birlikte belli ıün ve 
saatlerde komisyona müracaatları. 

Ankara Levazım Amlrllll &atınalma Komlayonundan: 

Pazarlıkla 500 kilo pirinç una He 200 kilo nişasta sahn alınacak
tır. Pazarlıği '.l2.12.941 pazartesi güuü saat lS,30 dadır. lsteklilrrin 
belli glin ve saatle teklif edecekleri fiyat üzerinden kanuni teminat· 
lariyle birlikte Ankara Lv. A. aatınalllla relmeleri. 

* * • Pazarlıkla 1200 kilo salça ıatın alınacaktır. 
Pızarhtı 22.12.9-tl rilnü ıaat 15 tedir. isteklilerin belli ri\n ve 

uatte Ankara Lv. imirlifi satın alma Ko. na müraeaatları. 

(DEVAMI DôRDONCO SAYFADA) 

lstanbul Piyasası 
Demir ve Madenlyat 

Bakır 

T 1.bta ve yuHrl1.k 

Çinko 

ı 
Mahrukat 

,Blok 
YerU depoda 

Krible 

Yerli depoda 
Ecıı.ebi 

- - 1700 

- -- MariAlave 

1 

S1.ç ıi;ah 

Demir 

Camlık, köteboııt 

Dört kiise lama yuvarlak 
ınıblık ıilm• 

f'atrel 
Siyah çember 

Yuvarlak çubuk 

l)e..laz 

Çubuk 
Külçe 

Karfiçe 

Saç 

Galvani~li düz. 

414 -
404 31 

Yerli boıı.lı:erde 

depoda 

Tuvönao 

Yerli depeda 
bonlcerde 

Kok 

Yerli fabrikada 
Karabük 

Simikek 

Yerli depnda 

Petrol 

Dökme toptan 
Çift teneke 

120 Şi 
ıs -

- -· 13W 
94 Şi 

- - 2-'JO 
- - 2iSO 

- - 21Sf 

27 80 
90S-

Muhammen b~dt!li (1641) lira (60) kuruı olan 24 adet (17.'280 M3) 
meşe azmanı (7. 1.1942) Çıırşaınba rünü saat (14,30) on dirt buçukta 
Haydarpaıada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık ek· 
silt111e usulile aaho alınacaktır. 

Bu işe ıirmek istiyenlerin (1'2 4) lira (12) kuruşluk muvakkat te· 
n.inat ve kanunun tayin elliği vesaikle birlikte ekıiltnıe ıünü ıaatine 
lr.:adar Komisyona raüracaatleri lizıındır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dafıhlmaktadır. 

(11298) 1-4 

ı 
, 
1 inhisarlar U. Müdilrlüğünden : .. 

1 - Şartname, lteşıf planı mucibince idaremizin Paıabahçe mit· 
kirat fabrikasının Beykozdaki Su islcelesinio pazar yerine nakli iti pa· 
zaylıkla yaptırılacaktır. 

2 - .t'a:.ı;arlık 26.12.941 Cunıa rüoü saat 11,45 do Kabataşta Mer
kez Leva"ım Şubesi Mübayaat Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1100,36 lıra olup muvakkat temiaau 82, 
50 liradır. 

4 - Şartname ve proie 6 kuruş mukalııiliado Lnuım Şubesi ve&-

nesinden alınabilir. 
5 - lsteklilerin pa:ıarhk için tayin olunan fÜn ve saatte ıt 7,5 

filvenme paralarılo birlikte ınezkür Komia;yona müracaatları. 

Cinıi 

Fıçı çenberi 

Muhtelif cins mat• 
baa mDrekkebi ve 
levazımı 

Miktları 

(ll:l,6) 2-4 

••• 
Mulaam. 8. °lo7,5 teminatı 

Ekıilt•• 
ıek.U 

lira kr. lira kr. ıiinü saati 

---- ---- __ ...,_ -----·-
3200 kf. 

22 kalem 2430 10 132 25 

puarlık 

6.l.P42 10.20 
Açık elcılltıoe 

6.1.942 10.30 

1 - Yukarda cins ve mik:iarı yazılı ınılzeme hizalarında fi5te· 
rilen usullerle satın alınaoakhr. 

2 - 22 kalem malzenin muhammen becieli, muvakkat teminatı 

hiza<1ında yazılıdır. 
3 - Pazarlık hizalarında yazılı fÜO ve saatlerde Kaba.lafla Lo.-a

zun binasında merk~a Mübayaa Komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Liıteler ıözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
5 - isteklilerin pazarlık için tayin olullan rüo ve saatte ~·. 7,5 

güvenme paratiyle birlikte mezkür Koıniıyena müracaatları. 
(11321) 1 - 4 

T. C. 

l\RAAT · 
6ANKA51 

~ - ..... - ......... ,.... •1• , .. 1 ıı:uruıa ıalaJM•khr. 
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ABONNE.MENT 

Vllle et ProYince . 
3 molı Ptn. ~O 
6 • • 850 

12 • • 1500 
E.tranrer : 12 moiı Ptrs. ~700 

Le No. Ptr• 6 

-
Galata, Eski Gllmruk Cad. 

No. ''J 

Teliphone: 49442 

" ı Pour la Pabliclt6 ı' adre11er 

1 l l' Adminlıtratioo 
Journal Professlonnel des Fournlsseurs et des Entrepreneurs d i l'Etat Botte Poıtale No. 1261 

ı---------~ &1---------

Tablaau Synoptique dea Adjudications 011vertes Aujourd'hui 
(0Ç8NC8 SA YF AltAN il&VAMl 

..._._._.______......,_~~~i!Ei!!!!!!~---~~~ ............................ -----i· 
Mode Pri:ı Caution. Lieux d'adjudication et du 

Ob} d 1, d' dl ti Jours Het4res et e a JU ca on d' adjodicat. estimatil provisoire CalHer de!t Chargeıı 

He·blye Yedek Subay Okulunda Aakert 1 
Satın Alma Komisyonundan : t.-1 

Kapalı u.rfla 12. 12.941 pnü milDakaıası illa oluaao 50 
ıalçaya talip çıkmadıtından ayni miktar aalça puarhta 
muıtur. Enaf ve huıuıi tartları. komisyonda .rörG~ebilir •. ~ 
her kilosunun muhammen bedela 70 kurut ~ale~ı 24.1~· t· 
çarfamba i'ÜDÜ ıaat 14 de yapılacaktır. Tahplerın teınıol 
larile Harbiyede Yedek iu'bay Okulu oda Komiıyona müractl 

AOJ1Joıcations au Rabais 

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

Coaıtr. porteı et fenctreı et trav. enduitı de la Publiquo 5574 75 418 10 Municip. Antakya 
bltiue deı ıapeurs pompior de la Municip. a 22-12·41 11 -ı ları. 

Antakya 
Conıtr. ecole Sakarya 
Conıtr. bAti11e ecole prim. 
Conıtr. bitıue ec•le prim. ıu village Ebulhayır 

Sayaca 
Reasphıltare de la terrıue de l'hôp. du Port 
Repar. bitisse ccole AtaUlrk 

Pli cacb. 
PabJiqae 

• 
> 

• 
Ropar. peısiennH fenetres de la bitiue de la Coor Gre a rre 

de Cuıatioa 

21632 73 
9401"87 
8464 05 

1580 -
551 52 

1050 -

1622 45 Oir. Trav. Pub. Ordu 
705 14 • 
634 - ) 

118 50 Oir. Gen. Exploit. Ports Etat 
41 40 Vilayet Urfa 
78 75 Ministere Finaoces Ank. 

25-12-41 
26-12-41 
26-12-41 

5-1-4'.l 
26-12-41 
22·1~-41 

' 15 - ' 
15 -

15 -, 

15 -
1 

17 _ t 

16 -ı 

•*• 9.12.941 de pazarlıkla miloakaaaıı ilan olunan 800 toa ~ 
ru ota talip çıkmadıj'ındaa ayni miktar kuru ot tekrar -~ paıarlıf 
konulmuştur. Evsaf fC haıost tartları komiıyonda rörülebilir. ~ 
tonu lııtanbul içinde ve 400 touu Sirkeci istasyonunda vaıoo 
teslim eciilecektir. lu miktarların yarısına talip çıkarsa ikal•' 
yapılacaktır. Otlar balyalı olarak alınaeaktır. Beher kiloıao•~ ~ 
muhammen bedeli 6,S kuruftur. İhalesi 23.12.941 sah ıünü _,, 
14 de yapılacaktır. Talip'eria Harbiyede Yetiek Subay Okolıa•' 
müracaatları. 

Eltctrlclt6·Gez·Cheuffege Central (lnstallatlon et Mat6rlel 
Tunıformah.ur de 160 klv.: 1 p.· id. de 100 ltlv.: Publique 4800 - 360 - Oir. ilectricite Muoisip. Sivas 

1 p.· &halter ırraiıseux: 2 p.· ıectfonaeur inte-
1 • • • Kapalı zarf usulile 800 ton kuru bakla münakauya koıı' 

26-12-U 14 - muıtur. Enaf Ye hıuuti ıartları komisyonda i'Örllebilir. bıaJefl 
f 7 .1.942 çar,amba ıttnii 1aat 16,S ta yapılaeaktır. Maya~ ı 

teminatı 8850 liradır. Taliplerin ilaale saatinden bir Hat e'ff 
teklif mekt.plarile Harbiyede yedek ıultay ekuluaıia komiıyoı• 

rieur a 3 phases: 3 p.- .Schalter cie poteau: 3 P·· 
paratoanere: 6 p.- maochon de cible: 10 p.- t!· 
tiere de dble: S p.· iıolateur oval: 300 p.- cıomp. 
tear: 1 p. 

P t.'ı l>ittE 1t u:t · Ct:eaıaı' u•s - Tlaaua • Culra 
Coofeetlon babit: 115 completa Publique 
Esearpiııs eo puu noire de vuu; 120 pairet > 

"-haaNures en vachette: 80 pairoı , 

1840 -
900 -
,19 -

138 - Qir. Ecole Aıricele Bursa 
67 50 • 
4l 20 ) 

23-12-41 10 -
23-12-41 10 -
23·12-41 10 -

mlracaatları. 

Tr awe&ux ci'lw.prlmerle Fepeterle et Fournlture de Bureaux 
lmpre11ioo livreı pr. fıculte de lınaue, histoire et Publi'{ae la p. l8 - 192 -

GelUtolu Askeri Satma ıma Kom layonundan : 
20,000 kilo aığır eti alınacaktır. Taliplerin 25.12.941 Perıeıabe 

günü ıaat 10 da Geltboluda aıkeri satın alma komisyenoada yapı· 
lacaktır. lık teminat 7SO liradır. 

ıeorraphıe et pr. l'ecole des ıciences politiques: 
2t.OO p. 

- nere d'ımprimerie et materiel: 22 lots Pobliqae 2430 10 

Bola de Conatr1&cUon. Plenchea, Charpente 
Tronc de ch&ıe: 17.280 m3 

Co1r1b11attble - Carburant - Hullea 
•ofa: 80 t. 

Dlv Ta 

Publiqae 1641 60 

Publique 700 -

Broc eo cuivre pr. tbe: 25 p.· deaıouı de plat: Gre a ıre 
87 p.· auiette en porcdaine: 5<.0 p.- fourchettu: 
2CJO p.· cuıller: :tOU p.- ıalıere en verre: 100 p. 

Fil en coton pr. chıu11etteı: 15244 k. :t94 ır. • ı. k. 1 74 80 
P apier pr. 11c: 500 k. • 
C ourroie en caoutcbouc, ıoie pr. tamis eto. pr. moulin • 
Caiıine ambulante: 100 p. • 

Banh 266 p. 
Cıooı: 8 t. 
Plomb en linaot: 3 t. 
Cerceaux de baril: 3.2 t. 
Sacıı 8500 p. 

Machioe a bacher la viınde fonctioanant avec mo-
teur: 1 p. 

Boite ta metal pr. ordureı: 15 p. 
F abrication armarier fi:ıe 
Sableı 3<ı0 m3 • planche: 18.5 m3 
Braa pr. brancard: 500 palreı 
EcbeUes de 9 p. qui passent l'uue danı l'autre 
Counrcle et chl11iı pr. trou: 30 p. (aj.) 
Ceffre·fort 
CU.ıiı de camionnette: 24 p. 

P r o vl • 1 on• 

Poııdre de rizı 500 k.- ami.&on: 200 k. 
Saaoe: 1.2 t. 
Lentillea: 30 t.• poiı·chichea: 65 t.· riz: 75 f . 
Ghiendent et veıce (aj.) 
Beorre: 8 t. 
Riz: 50 t. 
Haricota ıuı: 100 t. 
Poiı·chiche: 50 t. 
Haricots barbounia: 100 t. 
lavon· 20 t. 
Haile d' ollvea: 15 t. 
leerre: 50 t. 
Lentilleı: 20 t. 
Liıia He: 20 t. 

• 
• 

Pli each. 
Gre a ırı§ 

• 

• 
Publiqae 
Gre a rre 

> 

• 

Gre a rrc 

le Jc. O 95 
lö900 -

4900 -

1758 51 
26'J7 20 

la p. 1 80 

1425 -

Cre a rr~ - -. - -. - ---
Cre a rre 14640 -

• le le. O 47 
• le k. O 25 
> le k. O 21 
, le k. O 21 
, le k. O 61 
> le k. 1 -
• le k. 1 75 
, le k. O 24 
> le k. O 41 

Dir Faculte Lanıue, Histoire et Geo- 5-1-4'l 14 -
graphie Ank. 

182 25 Com. Aeh. Econ. Mooop. Kaltataş 6-1-42 10 30 

* • • Aıatıda yazılı mevaddıu pazarlıkla ckılltmelerl 27. tı.f41 
Cumat'teıi tünü ıaat 11 de GeHboluda ukeri satın alma ke111is· 
yonunda yap.alacaktır. Taliplerin ltelli nkltte komiıyoaa ,.eı"e· 
leri. 
Cinıi Miktarı 

Toıa 
ilk temiaatı 

Lira 

-------123 12 lire liılploit. Cb. Fer Etat H.paşa 

52 50 Dir. E.cole Forestiere Bolu 

7-1·42 14 30 Bakla 

Kaplıea 

Barçak 
26·12·41 15 - Fit 

400 
100 
100 
Si 

4500 
11:lS 
1125 

4SO 

- - Com. Acb. lntead. Milit. Tophane 25-12-41 15 -

193 70 

) 

• 
• 

Com. Acb. Milit. a l'Eeole des Gfl. 
de Roıorve a Harbiye 

25-12-41 
23-12·41 
24-12-41 

9-t-42 

15 30 
15 30 
15 
11 -

) 24-12-41 15 30 
• 23-12-41 16 -

1417 SO tere Exploit Ch. de fer Etat H.paşa 5·1-42 15 30 
Com. Acb. Ecoo. Monep. Kabataş 6·1-4l 10 20 

1785 - ~om. Ach. Min. Def. Nat. Depart. t'J-12-41 10 30 
Aviat Anlc. 

Com. Ac:h. lntend. Ankara 

> 

131 84 Com. Ach. Miniat. 9ef. Nat. Ank. 
405 -

135 -

--
106 87 

----

• 
) 

Muoicipalite Trabmon 
Dir. Telephone İzmir 
Lirue Aviat T. Suc. Antakya 
Miuistere Financeı 

S-1·42 
22-12·41 
2J-12-41 

15 -
11 -
11 -

Vendredi et Mardi 
25-12-41 15 -

27·12-41 11 ·-

- - Com. Ach. fntend. Ankara 22·12·41 15 30 
- - > 22-12-41 15 -
- - Com. Acb. Milit. Maltepe de Top't•pı 25-12-41 11 -

- - ) "23-12-41 10 -
1098 - Com. Acb. Milit. a Mimarıinaok.iy ·25.12-12 14 

Com. Ach. Milit. Hadımköy 25-12-42 11 --- • ) 25-12-41 14 -

ı akenderun Askert Sat1nalma Komlayonunllan: 
Atağıda miktarları yazılı ııfır etleri pazarlıkla ıatı" alıaaoık· 

tır. Taliplerin 16.1.942 tarıhine kadar her rlln lıkeDaerun aıkeri 
satıa alma komisyonuna müracaatları. 
Miktarı Tatarı 

Kilo Lira 

100,000 
100,000 

27,000 
27,000 

Teminatı 

Ltra 

ıoı5 

20!5 

Yasaıviran Askerl Sallnalama Komisyonundan: 

Aşafıda yaır:ılı mevaddın paır:arlıkla eksiltmeleri 22.12.941 i'ÜDO bi· 
zalarında yazılı ıaatlerde Hadımköy civarında Y assı•iraa kayftnde ıs· 
keri ıatınalma komisyonunda yapılaoalctır. Taliplerin belli nkitlerde 
komisyona ıelmeleri. 

Cinsi Miktarı İlaıle 

İncir kü•pesi 
Bakla 
Havvç 
Kaplıca 

liralık 

2500 
25 J0 
2508 
2500 

saati 

15,30 
15 
14,SO 
14 

Topk•pı Maltepeahıdekl A•kert Satınalm• 
Komisyonundan : 

İki yüz bin kilo bir parti yüz hin kilo bir parti olmak üıere iki 
puti de üç yüz bin kilo kuru ot pazarlıkla aahn alınacaktır. lbaleıi 
2 2.12.941 pazartesi saat 10 dadır. 

İsteklilerin yüzde oa beı teminatları ile Topkapı Maltepedelci ko· 
misyonumuza müracaatları. 

2 5-12-41 14 - !!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

) 

• 
• 
• -- • 

2S·l2·41 14 -
2:>-12-41 14 -
25-12·41 14 -
25-12·41 14 -
25-12·41 14 -
25-12·41 14 -

imtiyaz Sahibi ve Y uı lıleri Direk.törü: lSMAlL GiRiT 

B11ıldıQ'ı yeri ''MUnakaaa Matbaa .. ., latanltul 


