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Türkiye için Kuruş 
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SAYISI 5 KURUŞ 

Günü geçen nushalar 
20 lcuraştur 
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EKONOMiK HABERLER 

Millf Korunma kanunundaki 

değisikllkler 

B. M. Meclisinde müzakere ve 

kabul edilen kııouna nazaran Mil
li Korunma Kanununun bazı ınad· 
delerinde şu değışiklıkler ya

pılmıştır: 

· Hükumet, halkın ve milli mü

dafaanın ihtiyacı olıın her nevi 
madde ve yardımcı malzemeyi, 
değer ,fiyatının tediye'i multabi
linde el koyarak almağ"a ve mak
sada ııöre tevzie ve satma2a ve 
ihtiyacı olanlara karsız vermeğe 

salahiyetlidir. 

Mılli müdafaanın ihtiyacı olan 
her nevi maddelerin ve yardımcı 
malzemenin el koyma kararından 
evel satılmış bulunmaları dolayı
siyle veya herhangi bir sebeple 
buluodukları yeı terden başka aıa· 
hallere musaade alınmaksızın nak-
1,dılmeleri yasaktır. Bulundukları 

emrine geri alınman yoluoa gidi
lebilir. 

Bu kanunun tatbikını temin 
için Vali :ve Kaymakamlar veya 
bunların yazılı emrıyle vazifelen
dirilen memurlar ev, mağ'aza, ti
caretane, depo, dükkao, ambar, 
samanlık ve !aır her türlü mal 

konulabilen yerlerde arama ya· 
pabilirler. 
Anıma sıraı-111da rnalıalli zabıta 

i'ıınir veya memurunun ayrıca hu· 

zuru şarttır. Arama sırasında 

aranılacak yerin ve maJın sahibi 
veya zilyedlerı ve bunlar bulun

maziaraa sırasiyle müınessilleri 

veya hmnılarından veya kendi
siyle sakın olanlardao ve yahut 

komşularından mümeyyiz biri bu
lundıırulur. 

Köylerde yapılan aramalarda 
muhtar ile ihtiyar heyetinden bi
ri ve muhtar bulunmadığı zaman 
ihtiyı.r heyetinden biri ile kom
şulıu ından ilci kışı hazır bulundu
rulur. yerlerde sahipleri veya. zilyed::ri 

tarafından hükumet emrıne teı ım 

olunmaları mecbnridir. 
Hükumet, hakıki ve hükmi 

şahıslardan elinde bulunan her 
nevi madde ve yardımcı malze
menin nevi, miktar ve vaaıfla- 1 
rının bildırilmesini ve buo\ar hak
kında lüzumlu görülecek diğer 
butün malGmatın verilmesini isti
yebilir. Bu malılmatrn alakalılar 

Gecikmesinde zarar görülen fev· 
' kalade haller müsteı.na olmak ü

zere mesken veya saır bınalard:ı 

gece ar ama yıpııamaz. 
Yapılan değısıklılder arasında 

tatbik eaılec k para ve hapis ce
zaları hukktnJa da yeni ııukiim· 
ler konulmuş ur. 

SALl 

HER GÜN ÇIKAR İKTİSADİ, MALİ, TİCARf VE ZiRAİ 

Aok. Lvz. SAK: 
Masıı, sandalya ve lcoltıJk 1995 
K. ot 1993 

Me,in ceket, eldiven ve b•şlık 19Y5 

Ask. Fabr. U. Miıd. SAK 
Küçük yozgatla yap. tamirat 1981 

Beden J erbıyesi U. Mud : 
fiş d~ııbı ynpt. l9ll2 

Birecık Ask. SAK 

Sığı; eti 1970 

Bursa Vakıflar Müd.: 
Çerçeve camlı ve camııı 11B4 • 
Çanıık. Ask. SAK 

I nk. 

Deve çulu, kc~e deve kol:ını v. s. 1990 

D. D. Yollan: 
inıiliz bezin 19 1 

Deniz Lvz. SAK 
Fan le, çorap ve remiei feneri l'I 15 

Eskışehir Ask. SAK 
Düten umanı 1993 

Harbiyede Yedek Subay Oku-
lunda Ask. SAK 

Sabun ve ealça 1991 
Kereste 1981 
Varil 1993 
Çatı lamıri 1995 

İçel Orman Çevirge 
Çam oduqıı l!IS8 • 

lst. Komut. SAK 
Süt ve yoturt 1Q89 
Somun ve cıvata 1984 

Müd.: 

Demir çubuktan tel İmali 1984 
lst. Belediyesi: 

Reçel, yumurta, kuru kayısı, beyaı pey· 
nir, kuru üzüm ve ka~ar peynirı 1982 

Akümül.itör ŞıırJ grubu le iutı 1982 
Alcümülatör 1->I hsı mÜ•het \'em nfi 1932 

İst. Sıhhi Müesse~eler SAK 
Ecxuyı tıbbiye 1981 

Kok kömürü nakli l'lSI 

Ekmek, et ve ııadeyntı 1991 
Gaz idrofil 19. 2 

lst. Gümruklf'ri Ba,müd.: 
Akımulator h:uıır ıapluı, tayyare yedek 

ak.ama v. ıı. l 82 • 
İzmit Ask. SAK 

Sadeyatı. zeytioyatı ve pirinç l 985 
lz nir Lile ve Orta Okulları SAK 

lslcarpio l '182 
Yiin battaniye J98<ı 

lz:mır Lvz. SAK 
K. fıııulye l 976 

Sııbuıı 1971 

İzmir Bele iye i: 
Su ••yacı tıımirı 1974 

Konya Maarıf \foJ.: 
İskarpin 1991 

Konva Ask. SAK 
Koyım eti 1991 

Lüleburgaz Ask. SAK 
K. ot nakli 19Yl 

M. M. Ve ·aleti SAK 
Kııp11t Lni 1995 

Susu luk Ask. SAK 

Şelcer, tuz, •oj'on vo patates 1991 
Tophıne Lv SAK 

Yun çorap ipli~i yapt. 1991 
Sı~ır eti I 991 
Lnıtık, kııy~. ~lele ipeti v. ı. 1993 

Tok~• Nnfı M1d.: 
Menfez tamiri l 9öS 
Cuaovi İ•f • l 984 

l'. H. K. D.ırsunbey Şubesi: 
l'eri ve bariak 1993 • 

T. H. K. 1 t. Şubesı: 
Deri ve b rnk 1991 • 

Urfa fmrük Muhsf zn Kıtası 
~AK 

lıpıuıal.:, pra .... ve lnhnnn 1994 
1 

23 Blrhıelklaan t9'tt 

, REKOR! .. 
Zcytlnyağlu rı ıı ı o hullılyetlnln 

nkslnl lsbat edene 

--1000 Lira--
i K RAMİYE VERİLİR 1 

Adrese dikkat ı htanbal 
't'tttOn OilmrUk Kemerli sokak 

21 No. Tel ı 24197 

__ N_A_z_ı_F_ö_z_A_R_c_A __ .. 

anıdır 

llAnlar. Emirler, Tebllller 

Maliye Vekaletinden; 

1951 numaralı kanun ma ibince teşkil olunan darbhane mütedavil 
aermnyesile idare edilen iş•~r meyanında aihn Ye gilmü' madde ve maa· 
nu\ara damga vurulmasına ve bunlnrdan alınacak ücr~tlere dair tali
matname. 

Madde: 1 - Sahipleri taraİınd n ihtiyari surette getirılen altın 
\ e gümüş madde ve masnulnra darph:ınece ayarl rını göıterir bir 
damga vurulur. 

Madde: 2 - Ayar damgası, iki ucu arasında ve ortada T. C. 
remzi bulunan ve uçları yukarıya müteveccih olan bir hihalden 

ibarettir 

Madde: S - Altın madde ve ma,ı;unlann nizami ayarları 24 te 
22, 2v' 18, 16, 14, 12 ve gümüş madde ve masnularıo nizami ayaı
l~n 0,900 ve 0,800 dür. Altın ayarında binde beş, gümüş ayarında 
bınde on nizami müsaade kabul edilir. Tahlil neticesiude bulunan a
yar yukarıda yazılı aigari hadlerin dunuaa düşmemek şartile her 

hangı ikı arar arasında çıkarsa, bu ıki hadden küçüğ'ü damgaya esas 
ittıhc:z olunur. 

Madde: 4 - Damgalanmak üzere tahlili yap1lan madde ve mas· 
nulardan Uarphaac idare ht.yetince rayice göre tanzim ve Mali7e 
Veki•etince tasdik o1unacak tarifeye göre. tartı itibarile ücret alınır. 
On gramdan :ış ğı madde ve ınaıınular on gram itibarile ücrete tibi 
tutulur. 

Madde: 5 - Altın ve gümüş madde ve munuların sahibi, tahlil 

neticesinde tesbıt edılen ayarın damgalanmasını istiyebilir. Tahlil ya· 
pıldığı 1ı!llde s hıbinın dam~a vurulmasını istememesi veya ayarın 
asgari lıadlerın dununda çıkması hasebile damgalnııruadan iade edilen 
madde ve masnular için do tam ücret alınır. 

Madde: 6 - fahlil netic sine kaııaat efıniyeo mal sahibi, ücreti 
mukabılinde ik.incı bir tahhl yaptırabilir. Bu tahlil neticesinde mal 

sııhıbinıa iddıası teeyyud ederse ıkmci tahlil uareti alınmaı:. 
Mııdde: 7 - Bu talımatname neşri tarihinden bir hafta sonra 

yürurlüğe girer 

Demiryolu ile gelen eşyanın 
tarıfrndaıı doiru ve t:ım olaraK 
hiık.l\melçe tayin edılıniş olan 
müddet içiude verilmesi mecbu
ridir. Bu beyannamelerde damga 

remi yoktur. 

MerinO$ üretme ifino önemle· 
devam ediliyor 

Merinosçuluk muhtelif 
yerlerde yepalacak 

1 Barnamesindırn noksan çıkarılar hakkında 106 8.3281 uyılı 
~~!""~~~,.,,_....,...~~~~~~~~'!"'!"'"'"'!?".....,_c.!!!'~--- GUmrUk ve 1 nhi &arlar Vekile ti Tamı mi 

Hüktmetçe veya .salahiyetli in· 
lının makam ve roüel!leselerce 
hakiki ve hükmi şahıı1lara tevzi 

ctlunan, satılan veya ihtiyacı ~
lanlara kioız verilen maddelerın 

1 · buular ye yardımcı ma zemenın . 
tarafından kullanılmaıil ve hangı 
ihtiyaç için kullanılması bük(l~et
çe tesbit edilmişse ancak_ ~ ıhtı-

h dilmrsi nıecburıdır. yaca asrf 
Alakalı vekaletin yazılı muvaf~-

k • 1 ks1zın bu mnddelerm 
atı a ınma 

d m ah:emenin satılması 
ye yar ımcı · .. 
•e rthin rdilıncsi ve herhangı bır 
ıour e ba,kasıııa devredilnıeı.i ~e 
nıuukkı.t vrya daimi olaı ıık bır 
başkasına verılme~i yasaktır.' .. 

HükQmet tarafından te~·zı caı

len veya ettirilen veya satılan ve 

yahut kiısız olarak verilen ma~
delerin ve yardur.cı malzemenın 
nerede ve ııe suretle kullanıldığı· 
nı veya urfedıldiğini iÖsteren 
kayıtların tutulması vo tevsik e
dilmesi mecburi kılınabilir. 

HükOmet tarııfından tevzi edi

len, satılan ve ihtiyacı olanlara 

karuz verilen her türlü madde "e 
yardımcı malzemenin tahıis ~~il
diği i~lerde kullamlmaması halı~
de alakahların keyfıyeti mabalıın 
en büyük mülkiye memuruna bil

diroıeleri mecburidir. Bu madde
leri ve yardım ı malzemeoin talı· 
ıis edildiği işlerde kullanılmadığı 
gerek alikalıların bildirmesi ve 
gerek sair surette öğrr-nilmui ha· 
linde mezkOr maddelerin ve yar· 
dımcı malzenıenin mahallin en 
büyük ııaülkiye me ıurunun yazılı 
emriyle ve kendisiı in evvelce vcr-

diti lıtedeii geçmerr ek üzere değer 
pJbuı verilmek ıartiyle hiilWmet 

8urııııdaki Merinos fabrikası, bu 
savaş yıllarıııda en nıuhım ihti· 
yaçlarıwızdıııı biıioı karşılaoı .. ~ .ı, 
kuruluşunda ııe Kııdar isabetli 

davrarıdığıııı göslermı~tir. Anc;ık, 
Merınoı; fabrıkıısı lazım olan me
ııoos yununü tamamen dahilden 
tedarık edeınt.nıekle, ister ıste-

1 ınez dı2'er yun ve tıftık çcşitle
rıyle meriııoıı k.ı.rıştırarak ı~lc

mek.leaır. Fabııka <lurmadaıı ça-
' lıioıaıt ıçin. bu suretle ıhtıyacı 
karşılamıya çalışırken, di2'cr ta- l 
raftan cta Bursa ve Bıaııkesirde j 
ıocriuos yetiştirilmtsine çalışı!- 1 

makt'ndır. Yaloız bu yıl tohun • 1 
lama mevsıminde Buıaa ve lia- 1 
tık.esir mmtakalamıda 120 bın ko-

suretiyle başlamış, köylü bu cinsi 
tuttuğu ve üretmiye bovladığ'ı 

i~in, ikinci teşebbüs iyi sonuç 
vermiştir. 

A•man Pird s mcrino~I rı hem 
cuşaece büyük, hem de etinin ve 

yünür ün kalil sı iyidir. Köy'üı ü ı 
clindtki en buyiık cüsseli kıvır

cık koyunları enede en çok bir 
kıl o yun vermr k le, hal bu ki Al
mnn PırtköıJ merinuslariyl yelıs

lirılcn ·ı urk rue, 1'1oslıırından se
nede diı t kilo yüu nhnmaktndır 
Köylü erln l;lu cıns koyunu tutu
şunun bir iebebi de budur. 

Yüo uıikterı, hayvan büyuduk 
çe sesede altı buçıık kiloya ka
dar yükscla.c:kledır. 

Şehrim zde buluuan Bursa mın· 
taka!!ı merinos suni tohumlama 
liı.borntunrı mudtiru isme.il Hakkı 

1 Ônvercn'in verdiği malOmnta gö· 
rr-, 940 ııencsinde yalı ız Bandır
ma mıntaka~ında suoi tohumlama 
usulıyle ve 50 koçla 24 bin ko
yun tohumlanmış, bunlnrdım 21 
bin küsur kuzu ııhnmıştır. Hu se· 

yun lohumlannnşı ır. 'l obumlanan 

bu koyunlardan bu itme eıı az 
yüz bin kuzu alınacıığı umulmak· 
ladır. Tohumlama gelecek seı.c 
daha geııış ınikyaııta olacak ve 
en kısa zamanda Mılli Şefırı bu- ' 
yurdukları bir mılyon Türk me· 

rinosu elde edilecektir. 

Cumhuriyet idaresi zıı mantoda 
ınerinosçuluk 927 yılında, Maca
riatar.d n getirilen Macar meri
nos dawızlıklarıyle başlamıştır. 
lık evvel Karacabey barıııında 

bu damızlıklarla merinos yetişti
rilmesi deneomı ş, pek iyi sonuç 
alınamamıf, köylüler de bu hay
vana ısınamamışlardır. Hunuıı bi
ricik sebebi, Macar merıooslarmın 

cüssece küçük olmaları ve çok 
çabuk hastalanmalarıdır. lık te· 

şebbiiıı, bu sıJre\le suya düşmüş

tür. 

lkinci teşebbüs 1935 de Alman 
Pirckoı merinoıları eotirtilmek 

ııfl de Balıkesir mıııtakasında 50 
' bin koyun tohumlanmıştır. To-

buoılnmn mevsimiude muhtelif 
köylerde tohumlama merkezleri 
açılmalctıı kôylüye kolııylık gös· 
terilımktcdi r. 

Şirudılik me1hssçuluk Bursa ve 
Balıkesir mıntakalorındn gclişmek
tedır. Faktıt meriııosçuluR"un ya
vaş yavaş bulün yurda yayılması 
duşüııülmektedir. 

Ayrıca. Trakyada ve Orta Ana
doluda da merıı:ıos yetiştirilecek
tir. Memleketımizin birçok rnın

lakalaı ı uıeranoı yetiştirmi ye el· 
verişli görülmektedir. Görüntışe 
iÖre, on yıl sonra merinoı f ab-

rikası stıdece Türk merinos yünü 
işliyccek, belki de yetıi bir me

rinos fabrikası kurmak da laııın 
gelecektir. 

Bulgura narh kondu 
Dün Vah Mıınvini B. Ahmet 

Kmııt'ın rıy setı ıılıında luplnnnn 

Fıyııt Mıırnkalıo k mısyonu bul
gur fiyallıı 1011 narlı koy ııuştur. 

Buna göre l u gurun perııkerıde 
s tış fiy h 25 kuruştur. 

Komisyon bu nnrhı koyırken 
eski b ğd y flya • lıırını nıı:z.ıırı i
tibara alLJııştır. 

Pir inç nar hı 
Dığer taraftan komisyonda pi

rioç meselesi de mevzuu bohse
dilmi,tir. 

Pirirç maliyet fiyntları lktısat 
Vekaletinden sorulmuştur. Cevnp 
geldiğinde pirinç fıyat listesi ilan 
edilecektir. 

Ayrıc\ dün Ahmet Çanakçı iı

mind" bi~ pirinç tüccarı Fiyat 
Murakabe Komisyonuna müracaat 
ederek ellerıııdeki mevcut pirinç

leri hükumet in koydu2o fiyattan 
yüksek fiy •la aldıklann'ı ve bi· 

nnennlcyh pirince narh koyuiur· 
ken bu huausalın dıı nazarı itiba
ra alınmasını iıtrmiştir. Di~er la-

rnftnn şimdilik pirine" narh kon
nıamıır olauitundan bakkallar an• 
cak 2 - 3 kiloya kadar peraken

de salış yapacaklıırdır. 

1 

1 Cümrük Kanununur 106 ıncı 
maddesi'lde (barnamede yazılı 

eşyadan noksan çıkar ve bunun 
sebebi 105 iııci madde uıucibiıı

cc ı:ı:ah cdılemezse noksan çı

kan c~~aoııı Tarifede yaulı eıı 
ağır Guınnık \•erı:isi nakilindeu 
alı.ı ı r) denılwektt>uir. 

Gümrük idarelcrınin Demiryo
lu ile gctiriLCD eşyadan barııa

nıe:.iue göre nokı.an çıkanlar 

hakkında lla bu hukme uyuıa

r .. k Demiryollurı IJaresindcn i
zah istenilmekte oldugu fakat 
bu İdarenin de bu h.ısusıa bir 

malumatı ve bılgıii oulunınadı~ı 

cihetle İdareyı taımiıı edicı ce

vaplar vermediii bu sebeple 
Gumruklt:rcc Demiryolları leare
si hakkında 106 ncı wadde bük· 
münun tatbikine kalkışıldığı an-

1aşılmıftır. 

2 Demiryolu ile yurdumuı.a 

a-elen eşya kapalı vaionlar için· 
de ve kurşun mühürler altıııda 

ilk hudut istaıyonuna geldıtioe 
ve burada vana-onlar Demiryolu 
idaresince Gümrüklere verilen 
barnamc ve konşimentolarına 

i"Öre kontrol edilmekte ve ilk 

hudut istasyonunda aiimrüğü ö

denmiyen eşya ıideceği mahal

lere Gümrüğün kurşuu mfıhürü 
altında gönderilmekte bulundu

j'una göre bu suretle herhangi 
bir Gümrüie hudut Gfiınrütün
ce tnkılmıt kurşunları ıa~lam 
bir halde gelen vaıonlardaa 

barnamcsinde yazılı mikdarlaıdan 
noksan çıktıR-ı takdirde bu nok-

sanın yabaaca weınleketleule 

yt\kl-nmemak veya orad:ı uyi 

elmak ribi Jebeplerden ileri 
gelt cı:~i aşikir buluoduiunclaa 
_bu hususta Devlet Deraır1olları 
İdarcsind .. n lüzumsuz yero iahst 
iııteumcmelidir. Ancak hudut iı

tasyonuadao sevkedilcn vaıon
ların kurşun mülaürleri bozul· 
muş kopmuş olduğu veya va· 
g nlardan eşya çıkarıldıtı bir 
zabıtla tesbit edildi~i takdirde 
bu noksanların yurd içinde aıı-

rılmış olwuı ihtimali varid 'Ola
biltcetindco bnnların sebepleri 

hakr.ıoda 105 inci madde bilk
wüne uyularak idar~lerden iza
hat istenilmesi lbıınıelir. 

Tereddüd edilen hallerin Mer
kezdeo sorulmas1nı ve takibin· 

den vazgeçilecek barnnme nok· 
sanları hakkındıski kararları• 
barııamelere eklem rek Tetkik 

Müdürlüğüne röuderilıneaiai di • 
lerim. 

•• !? ıxx 

IST AN BU ı. BORSASI 

Londra 
New.rork 
Madrid 
Stokbolm 

22.12. 941 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Peıeta 
100 ll'Weç Kr. 

ESHAM VE TAHViLAT 

'd 7,5 93~ Türk Borou tranı !i 
Sıvu-Erzurıım 2·7 
Mwkeı Buk .. ı 
lımir Enaf ve Ahali Banka11 

S.22 
132.20 
ı:z.ıst 

!10'87S 

23,2S 
19,80 

1'6.SO 
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MUNAKA.SA GAZETESi 

Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 
\.,iDii ~ekh Mubam. oed. feminat Müracaat yerı (.iunu .:):ıatı 

------------------------~--------------------·~~~~~~~~~~~ 
A) Munakasalar 

•• .. •t. Tamlrat, Nafıa a,ıerl, Malzeme, Harita 

HükOmet konıtı tamiri 
Nahıye hük.Qmet konaklan tamiri aç. eks. 
Malatya tay7are meydanında fapt. içme suyu ku- • 

JUSQ 

Okul binası tamiri • 
Cılimboz dereıi kanal inşaatı ve üatünin kapatıl- kapalı z. 

muı iti 
Şişli Çoc•k but. pavyon tamiri 
Harita alımı iti (Şart. l03 Kr.) 
ŞoH inı. 
Muhafaza duvarı tamiri 
Bina tamiri 

aç. eks. 
kapalı :ı:. 

• 
aç. eks. 

524 65 

1926 25 

145Q -
27570 -

3351 02 
40500 -

12049 03 
J047 04 

lllçlar, Kllnlk ve lspençlrert al8t Haatahane Lvz. 
Ameliyat masası, forbastör, elektrikli aantrifili, e· r.c;. eks. 3350 -

lektrildi etüv mal<loHi ve bermarı 
Etüv tamiri paz. 186 ,3 

elektrik Havagazı-Kalorlfer (Te•l•eta •e ftıtaizeı11eslJ 

Sarayburnu haat. kalorifer tamiri paz. 

Mensucat, Elbiae, Kundura Çam••"• w. •· 
Deri: :S parti 75 şer tondan paz. 
Yünli kırpıntıdan battaniye yapt. 40 t. • 
F o ti o: 66 çift aç. ek.s. 
Çaba: 7 m. paz. 

•·.obilJll, büro ve ev etı•sı, Muf8mbaHalrv.s. 

Kilim: 40t0 ad. (temd.) paz. 
Ahfap kar7ola tamiri: ısı ad. (temd.) ı 

r. eltae l\lerl t\arlasiıe · ~ azıhane Levazımı 

HeHp makineai normal 4aryolu yuı makinesi, uzun paz:. 
fAryulu yazı ıaakiaeıi, çelik dosya dolabı 

ltakllrat, Botaltma, YUkletme 

Bqiktaş kırtasiye deposundan iıkeleye ve mllteki· 
bileo etya nakli (temd.) 

Paaıuk tohumu nakli kapalı z. 
i.rzak, rem eıya v. ı. tahmil, tahliye ve nakliye iıi > 

fiı•hruket, Benaln, fi.ekine r•Gları v. •· 
Odnn kömürü: 100 t. paz. 
Marıolhe lr.öu.Grü: 1000 t. 
()dunı 510 t. • 
Oduo ve kömür 
icozia: 2800 litre (temd.) 

lft il: \ e t • r r ı ta 
Semer urrao1: 20000 ad.·araba urıao1: 20000 ad. paz. 

Stdan zamkı: 4 t. 
Peynir tenekesi: 2500 ad. 
Dılma tulumba: ~ ıd. 
Taı: :tOO m3 
Haki mıkara: 300 ad. 

kapalı z. 
aç. eks. 
kapah r:, 

paz. 
Ü11üpü: 200 k.·bezir yatı: 70 k.·ıı:impara kitıdı: , 

~O ad.·ıikatıf: 25 k.·Yeroik: 25 k. 
lnpat malzemesi: 3l kalem 
Katran yatı: fH t. 

L.. araak, Z.ahlre, Et, Sebze, •·•· 
K. et: 600 t. 
Stt: :tO t. 
Yoturt: :tO t. 
KoJUa eti: 15 t. 

> > 15 t. 
Sıflr eti: 15 t. 
Oa11 
lıfır eti: 10 t. 
iıtır eti: 200 t. 
Mercimekı 32.4 t. 
Bulıur: 3 t.- k. mercimek: 1 t.- yeıil: 2 t.- beyaı: 

peynir: 500 k.· zeytin: 500 k.- ~ebriye: 500 
k.· makarna: 500 k.· nohut: 1 t.- aadeyafı: 1 t. 

Sıfır eti: 149 t. 
> 183.6 t. 

Elr.mek: 8 t.-inek aülU: 10 t.·ıığır eti 1 t.-koyun eti: 
1.2 t.·yumurta bakkaliye v. s. 

Pirine: 50 t. 
Mercimek: 24 t. 
Beyaa peynir: i t. 
Bulıur: 75 t. 
Zeytin yaiı: 10 t. 
Pirine: 75 t. 
iadeyatı: 16 t. 
Bufday kırdırılması: 5000 t. 
Sadeyatı: 6 t. 
Sıtır eti: 25 t. 

, > 18 t. 
Saman tel balyeli: 20 t. 
Tel balyeli k. ot: 75 t. 

> > 

paz. 
kapalı z. 

pu. 
1 

• .. 
, 
• 
> 

1 

.. 

kapah z. 
> 

pa:ıı;. 

> 

) 

> 

" 
• 

kapalı z. 
> , 
> 

> 

Pırasa: 550 t.· lahana: 125 t. > 

Bakla: 75 t. ı 

Havuç: 300 t. " 
K. fasulye: 10 t.• mercimek: 10 t.• nohut: 10 t.· 

tu.z: 28 t. iocir, kuru il&ilm, zeytin yatı: 5 t. 
ıabun: 8 t. 

Keçi boynuzu, balda, burçak 
Zeytinyatı: 4.5 t. paz. 
Sıt.r eti: 17 t.·koyun eti: 1750 k.·lahana: 10.:) t. ,, 

•praıa: .ı0.5 t.·kura aofao: 10.5 t.-kuru ot: 34 t. 
·11maaı ~o t, 

133 10 

3000 48 

9630 -
52850 -

iOOO -
15510 -
11475 -

4.600 -
625 -

25000 -
1300 -

887 85 
t. 100 -

39000 -
4700 -
9000 -

9300 -· 
9300 -
7500 -
2500 -

80000 -
8748 -

37250 -
69768 -

--
32500 -

7200 -
5000 -

18750 -
ıoooo -
33000 -
28328 -

ıoaoo -
12500 -
9000 -

- ---

4275 -

39 34 Tekirda2' Defterdarlığı 27-12·41 15 -
Balıkesir Oefterdarlıtı 2·1-42 15 -

144 47 Malatya Hava Mıntaka Depo Amirliti 26-12·41 14 30 
. 

J 12 - Bursa Kız Ôfret. Okulu Mild. 
'J.067 75 Bursa Merinos Fabrikası Müd. 

252 - Jat Nafıa Müd. 
Nafıa Vekileti 

903 68 lçel Vilayeti 
:l73 52 lst. Belediyesi 
660 -: lıt. Hava Mıntaka Depo Amirliği 

Kütahya Viliyeti 

28 04 lıt. Komut. SAK Fındıklı 

19 96 lst. Komut. SAK Fındıklı 

Topkapı Mallepesi Ask. SAK 
66 66 Tophane Lvz. SAK 
54 45 İıt. Belediyesi 

Ank. Lvz. SAK 

7-1-42 15 -
5-1-42 15 -

10-1-42 11 -
16-1-42 15 -
8·1-42 16 -
7-1-42 14 -
6-1-42 11 -

17-1-42 15 -

9-1-42 11 -

9-1-42 10 30 

12-1-42 10 -
5-1-42 14 -
2-1-42 14 -

25-12-41 11 -
• 

1254 - Orman Koruma Gea. K. SAK Ank. 24-12·4·1 14 -
4SO 07 lat. K~mutanlığı SAK Fındıklı 9·1·42 11 3 

Aok. Lvz. SAK 

120 - Maliye Vekaleti 
• 

1 
24-12-41 15 -

\ 
8-1-42 14 - 1 

J 
731. 25 Nazilli Pamuk Üretme Çiftliti Müd. 27-12-41 12 -

1 

16 -3963 75 Bandırma Ask. SAK 9-1·42 

1050 - İzmit Ask. SAK 
2326 50 lst. Komut. SAK Fındıklı 
1/21 25 • 

Şiıli Bulıar Hast. 
65 63 Ticaret Vekileti Ank. 

345 -
46 87 

187.) -

Harbiyede Yedek Subay Okulunda 
Ask. SAK 

Darphane ve Damga Matbaası Müd. 
l't. Belediyeıi 
Adana Belediyesi 
Çaaıaltı Tuzlası Mtid. 
Anlc. Lvz. SAK 

133 18 M. M. V. SAK. 

" 

5850 - lıt. Komutanlıfı SAK Fındıkh 
705 - > 

13!0 -
139S -
1395 -
1125 -

1313 -
71i -

.. 
, 
.. 

Çanak. Ask. SAK 
Kırklareli Aık. SAK 
Çorlu Ask. SAK. 
Yalova Ask. SAK 
Mutia Aık. SAK 
lst. Hava Mınt. Depo Amirli2'i 

2793 75 Karaköııe Aslc. SAK 
5233 - M otla A•k. SAK 

Şiıli Bulgar Hast. 

2438 - Ezine Ask. SAK 
540 - > 

750 -

2812 )0 lzmit Ask. SAK 
1500 - > 

4950 -
4248 -

10125 -
1600 -
1875 -
1350 -

• 
1 

Balıkeıir Ask. SAK 
Keşan Ask. SAK 
Çanak Ask. SAK 

> 

82 50 Halıcıoğlıı Ask. SAK 
365 53 
365 53 

> 

Topkapı Maltepesi Aık. SAK 
1 

, 
• 

Bakırköy Ask. SAK 
641 - Çanak. Ask. SAK 

Bornova Ask. SAK 

1 
16 -25-12·41 

27-12·41 
2-1-4:.l 

30-l:l-41 
?·1-42 

1 

11 - ! 
10 30 

1 15 - ı 

14 -

5-1-42 14 -

9-1-4'.l 16 -
2-1-42 14 -

13-1-42 16 -
2-1·42 14 -

25-!2-41 1 t -
24-l:l-41 14 30 , 

23·12-41 15 -
ts-1.42 ıs -

27-12-41 10 -
5·1·42 JO 30 
5·1·42 
5-1-42 

5-1-42 
25-12·4 t 
25· 12-41 
26·12-41 
26·1l-41 

6-1-42 
27-12·41 

11-
15 -
15 .JO 
11 30 

11 -
10 -
10 -
15 -
11 -

9-1-42 15 -
13·1-42 15 -

30-l:l-41 15 -

3-1-42 11 -
3·1·42 
3-1-42 

25-12·41 • 25·12-41 
25-12-41 
l5·12-41 

12-1-42 
25-12·41 
25-12-41 
25-12-41 
27·1~-41 

27-12-41 
27-12-41 

5·1·42 
12-1-42 

10 Jo 
10 -
16 -
16 -
16 -
16 -
16 -
l5 -
10 30 
11 
11 -
11 30 
12 -
10 -
10 -

9-1-42 10 -
26-12-41 10 -

23-12-41 14 -
24· 12-41 15 -
24·1ı·41 10 -

2! FirirtiHruı lS~i 

MUNAKASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harıta 

Harbiye Yedek Subay Okulu Askert Satmalma 
Komiayonu ndan: 

11.12.941 de pazarlıkla münakasası ilan olunan Kfiçelt Çflkmce 
nr.ıbarmın ortn çatısındn 16 metrelik bir kısmın inşasına istekli çık· 
madığından tekrar pnzarlı2'n konmuştur. l(,şifnamesi ve hususi şart• 
lan komisyonda görülebilir. ihalesi 24.12.941 çarşıımba gfinü saat 1~ 
de . ykpılacaktır. Keşifname mucibince muhammen brdeli 910 liradır. 

Taliplerin Harbiyede Yedek Snbay Okulunda komisyona müracaatları. 

k 221!2! 

ilaçlar, Klinik ve İspençiyarl alat, Hastahane Lvz. ----------------
M. M. Vekiletl Satmalma Komisyon 11ndan : 

Hepsine tahmin edilen fiati 33,920 lirıı olan 56 tane büyttk ve 
472 tane küçük dolu aaid karbonik tüp 7-1·9~2 Çarşamba günü saat 
l5 de Ankarada M. M. V. Satın aloıa komisyonunda kapalı zarfla ek
~iltmeleri yapılacaktır. Taliplerin 2940 liralık teminatlarile teklif mek
t uplarını ihale saaticden bir saat evvel komisyona vermeleri. Hepıi 

birden ihale edilebileceğı gıbi 50 şer tanelik partiler halin1ıle ayrı 

ayrı taliplere de ihale edilir, bu takdirde teminat teklif miktarı üze· 
rinden verilecektir. 

..... --
Elektrik, Havagazıı Kalorifer (Tesisat ve Malz.) 

Ankara Beledlyealnden ı 

Otobüsler için pazarlıkla 'l500 adet müsbet 7500 adet menfi ak i· 
mülatör p\altalariylc 16 000 adet separatör alınacaktır. 

Muhammen bedeli ceman 1.545 liradır. 
Teminatı 790 lira 88 kuruştur. 
Şartnamesini görmek istiyenlerio her gi\n encümen kalemine ve 

isteklilerin de 26·12-941 cuma srünü saat 10,30 da belediye dairesin· 
de müteşekkil encümene müracaatları. 

&ıvaa Belediresl Elektrik MUdUrlUlilnlllen: 
--

1 Adet transformatör 160 KVA. 6300.400.231 V. 
1 adet transformatör J OiJ KV A. 630ı>.400.231 V. 
2 adet yağlı şalter 

5 adet üç aafhah dahili seksyonör o KV. 
3 adet üç safhalı harici direk tal teri 6 K V. 
6 adet yıldırım siperi 6 KV. 

10 adet kablo maoıonu 6 KV. 
5 adet kablo ba~hg-ı 6 "K V. 
S adet harici kablo başlı~ı 6 KV. 

300 adet yumurta izolatörü. 
1 adet çift tarifeli sayaç. 

Yukarda cins ve miktarları yazılı elektrik malı:eweai açık art· 
tırma suretiyle ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

Bu malzemenin lstanbul'da sif teslim tutarı (ırllmrüksüz) dört 
bin sekiz yüıı lira ve muvakkat teminat 360 liradır. 

İhal esi ~6.12.941 tarihine müsaclif cuına &'Önü uat 14 le Sivaa'ta 
belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Taliplerin kanuni \'esaiki hamilen wezkGr ıaatte encümende ha· 
ur bulunmaları ilin olunur. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. Veklletl HavaSatanalma Komisyonundan ı 

50,000 metre kaput bezi pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin be· 
deli 17.000 lira, kat'i teminatı 2'.>50 liradır. ihalesi 24.12.941 çar· 
ıamba günü saat 11,15 te Ankarada M. M. V. Hava Satınalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

Deniz Levazım Satmalma Komiayonun:tan: 

300 adet fanela, 500 \~ f t çorap, 50 ad,.t gemici feneri. 
Yukarıda cinı. ve mikt.ırı yazılı üç kalem eşya 24.1.kinun.941 

Çırşambn günü saat 14 te pazarlıkla alınacaklır. 
İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşc1da buluoan Komisyonda 

hazır bulımmaları. 

Ank11t a Lv. Amlrlilll Sattnalma Komisyonundan: 

Şoförler için nümunesi veçhile 32 meşin caket, 32 başlık, 31 el· 
diven pazarlığı ı4.1:.1.9H sut 14 te Ankara Levazım Amirliği Sa. 
tınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin kati temina tlariyle birlıkte belli vakitte Ankara Leva· 
zım Amirliği Sahnalma Komisyonuna müracaatları . 

Mobilya, Büro ve ev eşyaşı, Muşamb~, Halı v. s. 

Ankara Levazım Amirliği Sattnalma Komisyonundan: 
Aşağıda cins ve miktıırı yazılı 3 kaltm mnlzeme pazarlığı 24.12 

941 saat 10 da Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Krokisi 
her gün Ko. da görülür. İsteklilerin kati teminatlariyle birlikte belli 
vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

Miktarı Cinsi 
6 Yazı masası 

10 Sandalye 
4 Koltuk ıındalye 

S. 

~( 

'rı ,, 



Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Ankara Levazım Arnirliöi Sabnalma Komisyonundan: 

A~a~ıda cins ve miktarları yazılı hesap ve yazı mııl<inelcri salın 

alınacaktır. ihalesi 24-12-941 çarşamba günü aaat 15 tedir. lsteklile
rin belli gün ve saatte teklif edecekleri fiyat üzerinden k:ınuııi tı-· 
minatlariyle birlikte Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

1 Adet 

l 
1 • 
1 • 

Cinai 
Hesap makine&i 
Normal şaryolu yazı makinesi 
En uzun şııryolo yazı nı kine.ı;i 
Çelik dosya dolabı 

Dil ve Tarlh·Coljrafya FakUlteal DirektörlUğUnden : 
1 - Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ve Siyllsal Bilgiler okulu 

için bu ders yılı içinde bastırılacak kitapların tabiye b;ltri açık tk
sillıoeye konulmuştur. 

2 - Bu kitaplar a:-;gari 80 uami 200 formadan ibaret oll\cak ve 
her formadnn da ashnri 500 azami 2 bin adet bastırılacaktır. 

3 - Malzemesi Fakülte tı:ırafıodan verildiği takdirde beh'!r for
masının muhammen bedeli '28 liradır. 

4 - llk teminat as2'ari fiyatı üzerinden 192 lirartır. 
5 - Şartnamesini görmek istiyenlerin Fakülte muh3sebesine mü-

racaatları. 
6 - ihale 5.1.94l pazartesi gü ıü saat 14 de Ankara mektepler 

muhasebrciliğinde yapılacağından taliplerin ihaleden bir taat evveline 
kadar teminat akçelerini yAtarmaları lazımdır. 

Harbiye Yedek Subay Okulunda Askeri 
Satln Alma Komisyonundan: 

Pazarlıkta 100 adet evrHk kayıt defteri ve yüz adet zimmet def· 
teri nümunesioe göre tab ve teclit ettirilecektir. Husu~i şartları ko
misyonda görülebilir. ihalesi 26.1'2.94 l cuma günü saat 10 da yapıla
caktır. Taliplerin teklif edecekleri fiyat üzerinden kati teminatlarile 
Harbiyede Yedek Subay Oku\undil komisyona müracaatları. 

latanbul Komuhnlıgı Satanalma Komlsyonunden 
Pazarlık günü talibi çıkmayan ve beher tonuna 16 lira tahmin 

edilen 200 top ç kiç marka vatman kağıdı ilt: 11 lira fiyat tahmin 
edilen WO top Diyan n şeffaf kağıdı ve beher şişesine 60 kuru~ 
tahmin edilen 400 şişe çini mürekkebı 2.1.942 Cuma günü saat 11 de 
pu.arlıkla satın alınacaktır. Şaı tnamesi her gün Komisyonda görüle
bilir. Muhammen bedeli :>640 lira o•up kati teminatı . i46 liradır. 
İsteklilerin belli gün Ye saatte Fındıklıda Askeri Satınalma Komisyo-

nuna gelmeleri. 

Kereste. Tahta ve saire 

Harbiyede Yedek Subay Okulunda Askeri 
Sallnalma Komisyonundan : 

Kapalı ~arf usulile 1350 metre mikap mamul kereite münakasaya 

konmuştur. 
Evsaf ve husuai şutları Komisyonda görii\rbilir. 
Muvakkat teminatı 5300 liradır. 
ihalesi 24-12-941 ç rşarı a günü saat 11 de yapılacaktır. 
Taliplerin ihale aaalinden bir saat evvel teklif mektuplara~ Hı:ır

biyedt. Yedek Subay Okulunda Komisyona müracaatları. 

-= 'X#5iW : J 

_ Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

Beşiktaş kırtasiye deposundan iskeleye eşya nakli iiİ. Bak: Mali

ye Vekaleti ilanlarına. 

... 
Mahrukat, Benzin, MaKin& yajl.uı 

Bolu Orman mektebi mUdilrlUğUnderı: 
Aşaiıda c.ins ve mikdarı ve muhammen bedeli yaz1lı ıhtiyaç 

aç,k eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Ekıiltıue 26.12.941 Cuma günü saat 15 de mektepde toplana· 

cak komisyon huzurunda yapılacaktır. 
İık teminat 52 lira 50 kuruıtur. 
Eksiltme~e girecekler ticaret odasının 1941 yılı bolgesile ~490 

rıumarah kanunda yazılı belgeleriyle birlikte komisyona müracaat 

etmelidirler. 
Şartnameyi görmek ve fazla maluınal almak istiyeolerin her 

![ünü Mektebe müracaatları ilan olunur. 
Cinsi Mikdarı Muhnmmca fi. 

Kilo Kr. Sam. , ____ _ 
1'\.uru kayın odunu ~0000 o, t:J7,5 

Tutarı 

Lira Kr. 

700 00 

Bahkeeir Attkeri &atanalma Komiayonunden: 
Beher kiloıuna 2 kuruş fıyat tahmin edilen 300 ton edun kapalı 

~arf usulıle eksiltmeye konmuştur. 
Eltsiltmesi 3.1.942 Cumartesi günü saat 11 de Salıkeıir Askeri 

Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 450 lirndır. 
E.vuf ve şartlaı rnı görme le: isti yenler her gün K.,mi -yonumuzda 

~Ö re bilirler. 
Taliplerin kminatlaril~ bir likte teklif mektuplarını ihale aünü 

'aat 10 ıı kadıır Komisyonumuza makbuz mukabilicde vermeleri 

t•rttır. 

Saat 10 dan ıonra mektup kabul edilmez. 

M'ONAKASA GAZETESi 

Müteferrik 

Devlet Demir Yolları işi etme U. MUdürlUğUnden : 
İşletmeıniz ihtiyat'ı ıçin Komisyoııdot görülecek örnl'!ğİ gibi ve 

tahmin edilen bedeli 3000 lira olan 100000 tane makine tuğlası r çık 
eksillme ile satın a fcacaktır. 

Eksiltme 5.1.942 tarihli Pazartesi günü ıaat 11 de Sirkecide 
9'uncu işletme biauındn toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

Bu işe gır mek istiyenler 225 lira muvakkat teminat ve kanunun 
göıterdiği vesikaları yanlarına alarak ayni gün ve saatt~ Komisyona 
relmeleri lazımdır. 

Şartnameler Komi:.yrndnn parasız olarak dağllılmaktadır. 

lzmlt Askerf Satana1ma Komisyonundan : 
Kapalı zarf usuliyle 5000 adet çul münaka!ıaya konmuştur. Evsaf 

ve hususi şartlar lzmit, lstanbul, Ankara Lv. amirlikl~ri Sa. Al. Ko. 
lariyle lzmit Sa. Al. Ko. da görülebilir. 

Muhııınmen bedeli 7000 lira muvakkat terninlll 555 liradır. ihalesi 

2.1.942 cuma günü saat 16 da yapılr.caktır. Taliplerin ihale ~aalinde 
bir ~ut evvel teklif mektuplarını Ko. na vermeleri. 

Harbiye Y od ek Subay Okulunda Askeri 
Sabnalma Komisyonundan: 

Kapalı zarf usulile 100 adet seyyar mutfak münakasaya koomuı
tur. Fenni ve hususi şartları komisyonda görülebilir. Taliplerin ihale 
gününden üç gün evvel bir nümune getirmeleri ve bu nümuneyi yok
lama komisyonumuz fenni evsafına uygun gördü~ü takdirde bu ı.ey-

1 yar mutfak mühürlenerek nünıune tutulacaktır. İhalesi 9.1.942 cuma 
günü saat 11 de yapılacaktır. 50 adet ıeyyıır mutfağa talip çıkarsa 
teklifi kabul olunacaktır. Taliplerin teiclif edecekleri fiyat üzerinden 
muvakkat tC''TIİMtlarile Harbiyede Ye~elc Subay Okulunda komi)yona 
müracaatları. 

Ankara Lv. Amirliği Sabnalma Komisyonundan : 
Pazarlıkla motorla muharrik 32 oumaralı bir et makinesi ıntın 

alınacaktır. Paz.ırlıtı 23.12.941 salı gün il saat 15 tedir. lste!dilerin 
belli iÜn ve saatte teklif edecekleri fıyat üzerinde kanuni teminatla-

• riyle birlikte levazım amirliği Sa. Al. Ko. na müracaatları. 

••.Aşağıda cinı ve miktarı yazılı malzeme satın alınacaktır. iha
lesi 2-1.12.941 çar~amba günü ıaat H.30 dadır. 

ltıteklilerin belli gün ve saatte teklif edecekleri fiyıı t üzerin
den kanuni temioatlariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na 
mürecaatları. 

Kilo Cinsi 

200 iyi cins Ü9tüpü 

70 kaynamıı ber:ir yağ& 
SO adet zımpara ki~ıdı 1,5 lük 
25 .ı;ıkatif 

25 vernik. 

*** 
4 ton .Sudan zamkı a 'ınacaktır. Bak: Darphane ve Uamga matba-

uı Müd. ilıiııl:ırır.a. 

= = - 1 : - ..... 
c.rzak, lanıre, Et, Seuze v. s. 

- ----------
1 
letanbuı Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

Kartal Maltepeııinde eski Pıyade ve Ahş okulu binasındaki kıt'a 
icin 60 ton sığır eti alınacaktır. Pazarlıkla ek iltme 24.12 941 çar
şamba günü saat 14 de Tophanede lst. Lv. amirli~i satın alma ko
misyoııunda yapılııcaklır. Tahmin bedeli 27.000 lira ilk teminatı 
2025 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. İı1teklilerin belli vakL
tte komisyona 2'elmeleri. 

Urfa GUmrUk Muhafaza K•t'a&ı Sahnalma 
Komisyonundan 

Tabmiu lU.: ihalenin ihalenin 
Cinai Miktarı Tutarı 

Lira 
432 
120 
5lb 

Teminatı ne surotlo Gün saat 

lspanak 
Pırasa 

Lahana 
Sığır eti 
Ü dun 

Kilo 
4800 
4800 
4800 

44100 
600000 

13230 
~!4000 

Lira yapılacıa2'ı 

33 açık eks. 14.12.941 10 
54 
44 

993 
1800 

kapalı z. 26.12.941 10 
kapalı z.. 29. 12.941 10 

Yukardaki beş kalem ayniyat hizalarında gÖ)tcrılen güıl ve saat
leıde Urta l.Jümıuk Muhafaza kıtası satın ıalma koaıısyonunda salın 
alına1.:aklır. 

Kap:atı zarfla alınacak kalemlere iİrmek iatiyenler hizalarında gös· 
terılen ilınle saatiadcıı bir saal evvel zarfıoı Koaıiııyona vermiş bu
lunacaklaroır. 

Şartnameleri okuaıak isteyenler sözü ieçen Komisyonda her gün 
2örüp okuyabilirler. 

lsteklı1er girmek İitedilcleri kalemin hizasında gösterilen teminat 
akçasını Urfa Gümrük Muhafaza lcıtası veznesine yatırıp vezne mak· 
buzu veya banka wektuplarile birlikte ieleceklerdir. 

lata " bul Sıhhi MUeaatıseler Satanalma Komisyonundan 
Cin.,i Miktarı Muhammen Muvakkat İhale tarihi 

fiatl teminat saat 
Ekmek 8000 13,75 82 50 24.12.941 15 
Karaman eti 2000 55 
Sığır eti 7":>0 50 110 68 
Sadeyağı 500 170 63 75 

" 15 
ıs 

İstanbul Küçük .Sıhhat Memurları m~ktebinin yukarıda yazılı 
4 kalem ihtiyacı açık ekeillmeye konulmu11tur , 

Eksiltme 24.12.941 çarfawba günü ıaat 1) te İstanbul Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binaaıııda kurulu komisyonda ya

pılacaktır. 

ltbu 4 kalem ihtiyacın muhammen fiat ve muvakkat teminnt

lan kartılarında jÖıterilmiftir. 

23 Blrf oclklon 1941 

istekliler şartnamesini çalışma ıünlerlnde komisyonda rlfr• bi
lirler. 

l•teklilcr 1941 yılı Ticaret Odası vesikaaile 2490 sayılı kanun· • 
da yazılı vesikalarla bu işe yeler muvakkat garaati makbuz ve· 
ya banka mektubile birlikte belli rün ve saatte Komisyona ıel
meleri. 

(DEVAMI DÔRDONCO SAYFADA) 

l
.r------, 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 
"'-------------------------------' 

1- Son anlaşma mucibince Almaoyadan da alıaabileceti ve her 
cins için nyrı ayrı fob ve sif fiyatlarını göısterir tekliflerin lS.12.9.U 
tarihine kadar verilm ·si lüzu nu evvelce ilio oluoan 153 kalem mal· 
zemedr.ıı bir kıııııı için teklif ulınıuıı.mış olduğ'undan \tunlar hakkın· 
daki te ·liflerin kııbul müd<lcti 31.12.94l tarihine kacJar temdid edil
miştir. 

2- Taliplerin Kal:lato~la Levazım Müdüriyetine müracaatla listeyi 
tetkik ederek tekliflerini bildirilen tarihe kadar röodermeleri ilin o-
lunur. (11322) 2-4 .. "' 

1 - Şartname, keşi f ı>l•m mucibine~ idaremizin Pa,abahçe mü1-
kirat fabrikHının B~ykoz.:lalti Su is ·ele9inin pazar yc!rine nakli işi pa
zarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 26.12.941 Cuma günü saat 1 l,45 de Kabataşta Mer
kez Levaxım Şubeıi Mübayaat Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1100,36 lira olup muvaltkat teminatı 82, 
50 liradır. 

4 - Şartname ve proje 6 kuruş mukabilinde Lovazım Şubesi vez
nesinden alınabilir. 

5 - lsteklilerin p.ızarlık için tayin olunan gün ve saatte 11 o 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte mezkQr Koınİ8yona müracaatları. 

Cinai 

Muhtelif ebatta 
storlu perde 
Elbis~ ve kasket 
Gocuk 
Palto 
iskarpin 
Lastik çizme 
Bidon kapağı 

Miktarı 

14 adet 

5 takım • 
2 adet > 

'J. • 
3 çift 
1 

1000 adet 

• 
> 

(11236) 4-4 
* ıt • 

Eksiltmt- . 
Şekli Günü Saati 

pazarlık 26.Xll.941 9.40 

> 

> • 9.50 

) 

.. • 10.20 
1 - Yukarda cin' ve miktarı yaı:ıh malzeme pazarlıkla saha alı

nacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında gö terilen gün ve saatlerde Kabata~ta 

Levaı.ım binasında merkez Mııbayaa Komisyonunda yapılacaktır. 
(11095) 4-4 

Cinsi Mikdarı 

Fıçı çen beri 3200 kg. 

••• 

Muham. B. ~ o 7,S teminatı 
Ekıiltme 

ıekli 
lira kr. lira kr. iÜDÜ saati 

pazarlık 

Muhtelif cins mat- 22 kalem 2430 10 
baa mürekkebi ve 

182 25 
6. 1.942 10.20 
Açık eksiltme 

6.1.942 10.30 
levazımı 

1 - Yukarda cins ve ınikdarı yuılı malr:tıne hizalarında ıöste· 

rilen U!lnllerle satm alınacaktır. 
2 - 1..1 kalem malzeoin muhammen bedeli, muvakkat teminatı 

hinsında y:azıhdır. 

3 - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabataşta Leva
zım bina~mda merkez Mübayaa Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Listeler sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 
5 - isteklilerin pazarlık içiıı tayin olunan ıüa ve saatle 0 i 7.5 

rüvenme paraaiyle birlıkte mezkılr Komıııyona müracaatları. 
(11321) 2-4 

• !!UZ!±!! 

Maliye Vekaletinden : 
Mevcut şıırlnanıeai mucibince Mayıs 942 nihayetine !tadar Beşilt

taşdaki kırtasıye depo)urıdan cıvar iıkell'!ye ve iskeleden depoya nak
ledileceıt eşya ıçin bulunan fiat haddi layık olmadığından eksiltmesi 
temdit edılmiştir. İsteklılerın 8.1.942 tarihıne müsadif per4embe gilnl 
saat 14 de ııo lıra temınal paralarile birlıkte depoya müracaat ey· 
leıneleri . (113)9) 1-3 .a1 

, -...-xr G'5Cfa "* 

Darphane ve Damga Matbaası Müdürlüğünden : 
4b00 lira muhammen bedeli dört ton .Südan zamkı kapalı zarf u

sulıle s1:&tın alınacaklır. lık teminatı 3 ıs liradır. lhale 9. l.942 cuma 
günü saat oo altıda İdaremizdekı Komiıyonda yapılacaktır. 

Taliplerin kanuni vesaık ve muvakkat teminat ve teklif mektup
larını ayni giıo saat onbeşe kadar ıuakbuz mukabili Komisyon Riya
setine tevdı etmiş olınalan li.:ımdır. 

Zamkın mühürlü nümonui her giln ldaremizde gösterilir H şart• 
nameler verilir. (11337) 1-4 

O. J) 201 No:lu tenzilatlı rşya tarifui 1.2.942 tarihinden itibaren 
kıı ldırı lnca ktır. Bunun y rine aynı tarihten iliharen ayni numara al
tında yeni bir tarife mer'iyetc konulacaktır. 

Yeni tarifede 1700 kilometreden fazla mesafeler için de tenzilat 
temin edilmittir. Fazla taftilit için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

• . --·-·· ............ , 
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Tableau Synoptique ..ı .. des Adjudications Ouvertas Aujourd'hui (0Q0NCt SAYfi'A•AN 8EVAMl 

Trabaon Beledly• e11elmenlnden: 

Mode 
d'adjudicat. 

Prb . Caution. Lieux d'adiudication et du Jours Heures Belediyeni~ tansifat lıiıtmetiade i•lı şan hayvanlar için 3150 kilO 

saman pazarlıkla ıatın alınacaktır. Objet_ de l'adjudlcatlon estimatif provisoire Cabier del' Charges 

Taliplerin cuma ue salı rünleri Belediye enoilmeoin~ milraoaatları 

ADJ~oıcatıons au Rabais 
1\an ol•nur. 

Conatructiona-Reparation·Trav. Publlcs·Materlel de Conatructlon·Cartographle 

Repar. Konak ıouveroemental 524 65 39 34 Oeftcrdarat Tekirdağ" 27-12-41 15 -
2-1-42 15 -

26-12-41 14 30 

Harbiye Yedek Subay Okulund• Askeri 
Sa\ın Atma Komlaronundan: Reçar. Konaltı autorıteı dıvers Nahiyes Publique Defterdarat Bahltcsir 

Conıtr. pum oau potable a lı plaee d'aviation a • 19.l6 25 144 47 Chef Depôt Aviat. Malatya Pazarlıkla 400 ton kabl:ca milnakasaya konmuıtur. Husııai şartlaft 
komisyonda görülebilir. Taliplerin getirecekleri nümuoelerin komisyoo· 
ca beğ"enileni nüınune tutulacaktır. Beher ltiloiunun muhammen bed•· 
li 17 kuruştur. Jlıalesi 25.12.9d perşembe günü sut lb da yapıl•· 
cakhr. Taliplerin teminatlarile Harbiyede Yedek Subay Okulunda kO' 

misyona müracaatları. 

Malatya 
R epar. bitisse Eoole 

Conıtr. canal rivi•re Cılimboz et son recouvroment 
kepar. pavilloo hôpital Enfaots Şı~li 

Dre11emaot carte (eab. eh. 203 f'.) 
Repar. mur 
Coaıtr. chauuee 

Re par. batisae 

> 

Pli cach. 
Publıque 

Pli cach. 
Publique 
Pli cach. 

1450 -

27570 -
3351 02 

40500 -
3047 04 
12049 03 

112 - Dir. Ecole Normale Jeuoes Filleı a 
Bursa 

2067 75 Dir. Fab. Merinos a Bursa 
252 - Dir. Trav. Pub. İst. 
- - Ministere Trav. Pu b. Ank. 

273 52 Com. Pcrm. Municip. lstanbu\ 
9.ı.; 68 Vılayet lçel 
660 - Chef Dcpôt Aviat. İst. 

7-1·42 

5-1-42 
10·1-42 
16·1-42 

7-1-42 
8·1-42 
6-1-42 

:: = ı 11 -
15 -

' 14 - ı 
16 ' 

11 - ı 
Prodult• Chlmlques et Pharmaceutiquea·lnstruments Sanitaire&·Fournlture pour Hopitaux 1 

•*• Pazarlıkla 400 ton kaş yemi münakasaya kon'lluştı.ır. Husııfİ 
şartları komisyonda ıörülebilır. Taliplerin ıetirecekleri nümanelerd" 
ltoıni!youca beğenileni nüınune tutulacaktır. B~her kilosunun mnhıdl' 
men bedeli 20 kuruştur. llaalesi 25.lı.941 perşembe günü saat 11 dl 
yapılacaktır. 

Tablo d'operations cenlrıfuıe ~leclrique Foobuleı.ır, Pubıique 3350 - Vıliiyet Kütahya ı 1-1-42 ıs - j Taliplerin temioatlarile Harbiyede Yedek Subay Oltuluoda komil' 
machioe etuve • l'electr. 

l{epar. etuve Gre a gre 186 93 ~8 04 C. A. Command. iAilit. lst. Fındıklı 9·1·42 11 - ' 

26-12-41 10 31 

yona müracaatları. 

•* • Pazarlıkla 400 ton burçak münakasaya lc.oamuşlur. Husııfİ 
şartları komisyonda görül~bilir. Taliplerin getirecekleri nümunelerde' 
komisyonca beğ•nileni ııüınune tutulacaktır. Beher kilosunun nıubadl' 
men bedeli 17 kuruştur. ihalesi 2S . l 2.941 perşembe a-ünü saat 14 ~ 
yapılacaktır. Taliplerin teminatlarile Harbiyede Y etlek .-ubay Qk•' 
lunda komi:ıyoııa müracaatları. 

E•ectricite·Gaz-Chauffage Central (lnatallation et Materiel 
Separateuc: 60()0 p.- plaque d'accumulateur poııtive: 10545 - 7':JO 88 Municip. Ankara 

7SQO p.· id. o6gatıve: 7.)00 p. 
Repar. chauffage central hôp. Sar.ıyburnu Gre a gre 133 10 19 96 C. A. Co nıaand. M ıı . Lit. Fın lıdı 9-1-42 10 31 

t-.ı.bi••t:n . t.•.l · Chauaaurea • liasua - Cuirs 
Drap: 7 m. 
Bottinu: 64 paıres 
Fabrication coııvertuıH en laine do fiecbot, de Jaioe: 

40 t. 
Peau eu 3 parliea de 75 t. 

An e" t. l~ rı -. n t p <ı "r 
lapi11 (kıhm): 4(.,00 p. (ai) 

Repar. lıt en boiı: 282 p. (ai) 

Cre a rre 
Publique 

Gre a ıre 
7'1.6 -

> 3000 48 

- - Gom. Acb. lotend. Ankara 
!>4 4!> Com. Perm. Municip. lstaııbul 

66 66 Com. Ach. lnteod. Milit. Tophane 

25-12-41 

2·1·4:l 

5.;.42 

ı:l ~ı 
14 -

- - Cem. Ach. Milit. Maltepe de Topkapı 12·1·42 10 / 

l 2:>4 - Com. Ach. Command. Gen. Prot. 
Foröts Aok. 

450 07 C. A. Commaııd. Milit. lst. Fındıldt 

24-12-41 14 -

!:f·l-42 11 3) 

* * * Pazarlıkla 200 ton undan makarna imil ettirilecektir. &vsaf 
ve hususi şartları komisyonda görülebilir. Beher kilo makarnanın i• 
maliyesi için tahmin olunan fiyatı 10 kuru~tur. lbaleıi 2S. 12.941 ~r 
şembe günb saat 10 da yapılacaldır. Talıplerio teminatlarilo liarbi1•· 

de Yedek Subay Okulunda komiııyona müracaatları. 

lrıı.\Ef.t.ıX o 'lnpınt.ue: •11s:•tuıe «ot fc.:t.ıınlhue de Buroaux ıs -1 

:: =ı 

* * • Pazarlıkla 400 ton darı münalta .. ya konm11~tur. Hıısuıi şartl•11 
Komisyonda görülebılir. Taliplerin getirecekleri niimuoelr-rden 1(1" 
miııyonca beğe nileni nümune t11tulacaklır. Beher ltilosuDun ıaubııl" 
men bedelı 19 kuruştur. 

İhalesi :lS.12.941 Perıembe güoii saıtl ıs de yapılıcakhr. r.ur 
lerin teminatlarıle Harbiyede Y sdek. Sıabay Oluılıaoda Keaaio•0•' 

miracaatları. 

Macbiı:e a caıcuıer • ıo. a arand. chaıı ıol • id. a 
chatrıol moyen • armoıre en acıer pr. dussıer 

kelıure ııuu: ıuu p. 

Gre a rre 

llOCJ -

lrae••I"''' · 'tıara~nıel\t · Decharaement 
Traıııpor\ &raıou de coton 
1ıav. chıır2cment tt oecbaraeaıeul 
lunı.1-orı. ~lle,\ı. c;" Leı-<:n oe lournıture de bureau 

betıluaı a ı'e1.beıle el Yıce·veraa l•J) 

'-'-"· a.-..u~a-. - '-.. rb .. raut • hulla• 

Beuıu: '.tb\ıv uıreıı (ı.j.) 
l.tuırtıolJ oıs boıı: .1\,U t. 

l.bıu bo u uıı.rıı..ııı.-. e: ı UUU t. 
boıı.: )10 t. 
ti 0'8 ~t charbun 

u ı • • r • 
Pierre: 200 m3 
~.atuıeı ot c<>nıtr.: 3~ lota 

~OUOf\.11: 8'* t. 
bobınc h11kı: ~O(J p. 
l:.ı<-U .. t: .. Ov k.• huılc de lin: 70 k.• papitr eaıeri: 

!>O p.· ıeccaait: ~!) k.· verniı: 2) k. 
Teotu cor.ıquu: 4U p. 
C"Ue oe !:>oudaıı: 4 t. 
Bıdon pr. homaıe: 2500 p. 
P ompe pıonıeante: 5 p. 
Corcıe pr. selle: :tuOOO p.·id pr. voiture: 20000 p. 

P r o vl • 1 on• 

V uce dt chiendeo t • 

Paille de batteuıe: 500 t. 

Viande d'aıneau: 1.2 t. 
Viaode de boeuf hacher: 1.9 t. 
Graiue de rongnooı: 180 k. 
Tele do boeuf: 700 k. 
Foie de boeuf: 500 k. 
Paille: 3150 k. 
Veıce: 265 t.·chiendent: 265 t.·mıllet: 100 L·ftaines 

de canari: 26S t.·feves: 400 t.-raııins cameloles 
500 t. 

Paio: 8 t.·lait de vache: 10 t.·viande de boeuf: 1 
t.·id de mouton: 1.2 t.-oeufs el articles d 'epi

cerie ete. 

Cui11on paia: 1278 t. 

Pli cach. 

• 
9630 -

5:l8:>0 -

Gre a ire 7000 -
» l~JlU -
• 1147.) -

1300 -
Gre a ıre 807 85 
hı cı.ctı. la t. 100 -
Gre a ıre 

> 

l'ublique 
Ph cacb. 
Publıque 

Plı cadı. 

<.>re a ıııe 

Gre a gre 

• 
Publique 

> 

> 

Gre a 2re 
Gre a 2re 

Gre i ıre 

2800 -
46u0 -
625 -

25000 -

10000 -

600 -
8~5 -
180 -
140 -
165 -

Com. Ach. lntend. Ankara 24-12·4! 

Dir. Conservatoıre Etat Ankara 6-1-42 

732 25 Dir. Ferine Elevation Cotoo Nazilli 27-12-41 
:i963 7'J Com. Ach. Mılıt. Baodumk 9-1-42 16 -
ı:.ıo - Mınııtere Fınance11 8·1-42 14 -

2-1-42 14 -
25-12-'11 

65 t>3 Minislere Commerce Ank. 
ıoso - Com. Ach. Mılit. l:ı:mıt 
23:.lb 50 C. A. Cocnaıand. Mılit. let. Fıı:adıklı :l7·12·41 

'.l· l ·4.l 
30·12·41 

1721 ı5 1 

Hôpital Bulrare Şişli 

l b -
11 -
11 30 
ıs -

Oir. Saline Çamaltı 2·1-42 14 -
133 18 Cuın. Ach. Miıııst. Def. Nat. Ank. 23-12-4 L 15 -
6 ~o - s-1-42 15 -

Com. Ach. lntend. Ankara ~)-12-41 11 -

210 - Vilayet Ankara 
345 - Dic. Hôtel Monoaie 
46 87 Com. Perm. Municip. İstanbul 

187.> - Municip. Adana 

Com. Ach. Mılıit a i'Ecole deı Off. 
de Reservo İl Harbiye 

Com. Ach. Millt. a l'Ecole des 
Officiers de Reserve İl Harbiye 

243/ 50 Com. Ach. Milit. Eskişehir 
Dir. Ecole Foreıstiere Bolu 

> 

• 

24·12-41 14 30 

15-1-42 15 - j 
9·1-42 16 -ı 
2-1-42 14 -ı 

13-1-42 16 -ı 
5·1·42 14 ...:.. 

26-12-41 11 _I 
24-12-41 14 30' 

27-12-41 11 - ı 
27-12-41 1 ı -

K11ıyaer1 Askeri &atın Alma Komlaronundan: . 
,tı 

Kıyı1ori Merkez haal•Msinin ihtiyacı olan 15.QOO kilo koy1111 
kapalı zarf uıulıle eksiltmeye konulmuıtur. 

Muhaıomeo bedeli 7500 lira olup muvakkat te•iaata 563 liradıf• 
İhalesi 24.1.kinun.941 Panrteıi günü saat 1' Mıotaka Satııı•IOJ' 

komiıyoııunda yapılacaktır. 

Şıırtnaıneııi her ifİio Komiıyoııda görülebilir. 
latekliıerin teminat ve teklif ınolttuplarını ihale ıaatintlen .sa -' 

bir uat evvel Komiayooa vermiş bulunmaları illa elunur. 

E akl,ehir Aakeri Sa hn A ima Komlsronund•n 
· ır 

500 ton balye halinde düien samaoı alıoacaktır. Paaarlılda ekt' 10 
me~i 24.12.941 çcırıamba günü saat 14,30 da Eaktfehirde askeri ";,. 
alma Jomiıyonunda yapılacaktır. Teminatı 2437 lira 50 kurUJtur• 

!iplerin bellı vale.itte komisyena gelmeleri. 

Ayazağa Askeri Satan Alma Komlayon11nden: .... 
Burçak Kaplıca, Darı, Kuı yemi Bakla Hurda kuru ıı-

Ton Ton Ton Ton Ton Ton 

--- --- ---- --- ------
265 26) 100 265 400 500 ·~· 

Yukarda cins ve miktarları yazılı altı kalem yiyecek maddele~,rr 
talip çıkmadığından tekrar ayrı ayrı şartnamelere istinaden paıı•r 1,rı 
la 1&tıo alıoacak.tır. Takarrür edece" fiyatlar üzerinden temin•' ı•· 
alınacakhr. Pazarlıtı 26.12.941 cuaıa 211Dll saat 14,30 da Afal> ti' 
daki komisyonumuzda yapılacaktır. İıleldilerin muayyen rlin ye fll 

komisyonumuza gelmeleri ilin olunur. 

:t 

Municipalite Trabzon 
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