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SA YlSl 5 KURUŞ 

Günü geçen nushalar 
20 kuruştur 

·~----------------~ 

um Tüc 

Yerli 
boyacıhkta 
terakki 

EKONOMiK HABERLER 

Karne ile .ekmek projesi 
alakadar makamların 

tasdikine arzedİldi 
Ankatadan bildiriliyor : 

Kııfadn ltilgi. elde kabiliyet, yii· 
rekt• ceıuret bulu11dukca ve Hr
maye temiııi imlc4nı da elde edile· 
cek oluu , ioıan hor şeyi yapmak 
lc:udretiııi ıröıtcrır. Hiç bır _i~ 
nıümkünsiiı dekildir. Ancak, hı· 
şnrnbilmoıini bilıntli ve ıcbıtln o 
i ıi nctıcolendirme\idi r · 

E.kmt.ğin karne uıulü ile dağı
tılması etraf rndaki hazırlıklara 

devam olunacaktır. 

y a.r:an: LUTFl ARiF K ENRER 

* ... * 

S ANAYlMlZDE başlamış olao 
iııkişafııı her g-iio yeni yeni 

n. ısallerıni görüvoroz:. .Bilhassa 
dokumacılık, dericilık, muhtelif 
mensucat ile boyacılık ı;aoayii 
bayii ileri ıritmekteôir. Bir ark!\· 
daıımız son zıunanlarda boyalı ve 
boyacılık sannyiinde kullanılan 
bazı mamulano ithtıliıtındaki ırüç· 
itikleri 2'ÖZ önüne alarak bazı bo· 
yaların yerli Q}arak imaline baş· 
lamıştır. Bu arkadaşın d~vamlı 
çahşmrı\an, kendisine esaslı bır 

İmalathane kurduraıuş ve bir çok 
sanayi maoıuliitrnı yaplırtmıitır. 

Zamanın ihtiyaçlarına göre noli· 
ıao olan maddeleri ve mamulatı 
birer birer meydana çıkardıktan 
&onra, pıyasalardnki mamul kiaı
Yevi maadelerin yapılmasına kıy· 
ıuet veren ark.adaşımız, şimdı de 
tnuhtelıf boyAları yapııuığa başla
ınıştır. Ortalıkta kundura boynsı 
lt.nlmıihr. Avrupacıan bunların 
tetiriımesi uınana tabidir. Şu j 
baıde bu boyaları 'Jerli olnrak 1 
Yapmak için imkan araaıak kala· 
&ı bılit, elinde kabiliyet, yureğ'in

do ceıeret bulunan her müteşeb· 1
1 

bis içın kabıldir. 

Hele bu miktar serınayo temin 
tltıkten sonra böyle tnbilıyetli 
ltımaeıer her i•tediti mamuıat ı 

ti kolaylıkla weydaııa 9ık.arabilirler. 

Son günlerde kundura boyası 
lltalmıstır. Bn boyayı ithal et· 

, ınek gü~letmiştir. Fakat yerli o· 
larak kuııdcra boyan yapılmak

Ticaret vtkaletioin bu maksat
la her ferde verilecek ekm' ğin 
mıkdarını karne usulünün tat
bik zamaomı ve dağılılış tarzı 

hakkında hazırladığı proje ala

kadar makamların teıdikine 1 
ar

aedilmiştir. 

Karne usulü ile ekmek dağı· 

tılması i~ioe önümüzdeki ayba
şıocan itibaren başlanaca~ı söy
lenınektedır. 

Karne ile ekmek naad 
verlil'cek 

Karne uaulüyle ekmek veril· 
mesi hakkında bir kaç ııundeıı· 

beri gazetelerde yapılan yanlış 
neşriyat 1alfıhiyettar makamlar 
tarafından tekzip edilmekte ve 
karne usulünün konmasının ha
kiki ıaebepleri esaslı surette i
zah edilmektedir. 

Kune usulü :aannedildiğ'i gibi 

her vaiandaşa mesleklerine go· 
re verilr cek ekme~in miktarın, 

tahdit detilôir. 

Karne usulünde her vatandaş 

yine iıtcdiğ'i kadar ekmek ala-

bilecektir. Buna kanuni formül
ler konmuştur. 

Yeni uıuldek.i ıaye un sariiya
hnı kontrol etmek fırınrılal'ıa 

yarmış oldu~unun ihtikarının 

önti.ne geçmektir • • 

Bazı gaxeteler taraf ıodan ileri 
silrülıuüf ol~n her vatandaşa 
ııiıode 3u0 • 400 ııram ekmek 
veril~cetı haberleri uıl.u:ıdır. 

Evlere daK-ıtılan fişlerin tunif 
iti tamamıaoın1ş Ankaraya bil· 
dirtlmlştir. 

tadır. Hatta yapılan bu boyalar =-- 'r==::?~' 
ıçindf" Avrupa ayarında olan pek j 
•yi cinsleri de vardır. Yerli boya
ların maliyet fıyatları dn Avrupa 
boyalarından fnrksızdır. Böyle ol· 
duğu halde bir çift ay:ıkkabının 
boyaoması on kuruşa çıkarılıu~ış· 

, 

t· hr. Halbuki, verilen beuba gore 
,o bir çilt kunduranın boyanması i· 
,. Çıo urf olunao boya ve ci inın 

lc.ıymeti elli parayı geçmez. De· 
tnekki, esasında kundura boyaıoak 
İçin verılen t eş kuruş f zla ~e 
Yuzde aörl yüz oi.sp'Ctınde bır 
fıızlalığı ha,.-i olduğu hıılde, şim· 
di ayrıi maliyet fıyalın rağın'!n 

bır çıf t kundurnoın on kuruşa 
hoyanma)ı yüzde dokuz yüz knrı 
taruin etmek.tedır. İşte göze gö

' runmeyeo en müth•i bir vurgun· 
cuıuk dııhi budur. Diinyaıno hiç bir 
tarafında bu kndar nçık ve snrih 
bir vurgunculuk hndısesiue ra!t• 
ıelıomu kaldı kı, bir şişe boya i· 
le .:ı0-50 çıft kunciuralllD boyan
llınu kabiloir. Yerli bir şişe bo· 
Yncın f ıyatı 25-30 kur.ış arasın-

dadır. 
Goıü\üyor ki kundura boyııcı

lı2ı sanatı artmış ve sık sık bo
Ya salonları açıln ı~tır. Htr kış 
huralara raabet göstermektedir. 
'ferli boyalardan ka,:aoç temin e• 

dem boyacılar yalnız kundura bo
yayaolardır. Veril~n heuba göre 
bır ~işe boyadan en az. üçyil:z. ve 
en çok beş yüz kuruş kar temin 
edilmcltledır. Bu sebepledir ki, lust
ra salonu deni\en ku .. dura boya· 
cılarına acımak doğru de2'ildir · 
Onlar h~r vakit ağlaşırlar, didi· 
ııirler. 

Fakat herbiri gündeliği boi bol 
çikarırlnr. Yerli boyacılık kuroa,
lor için dolu g-ırniş bir 1atbikat 
sahası bulmuştur. Yerli iplik, yün, 

ipek gibi maddeleri uıulü fenoi
yesine göre boyayan fırmalar art
oınya başlamıştır. 

Bunlar Avı up:ı ayarında kumaı 
boy:ım.ıya mu~:dfak olmuşlardır. 
Bu ~ayededir kı; bugiıu yerli ola· 
rak bir çok renıdı kumaşlı:.rı le· 
rnin etmek kabil olmaktadır. Kim-

ya sanayiimizin bir az daha ileri 
götürülmeıi temin edilecek olur-

sa, hiç şüphesiz ki yakın bir a· 
tide bir çok boya çeşitlerini de 
yerli yapmak mümkün ola~aktı~. 
Esasen meramın elinden hıç hır 
şey kurtulaıa.z. Yetişir ki, yukarı· 
da iıaret etti2'imiz ıibi kafa dolu 

ollusı. 

ÇARSAMBA 

HER GÜN ÇIKAR İKTİSADI, MALİ, TİCARf VE ZiRAi 

' 
~aAZET 1 

v uteahhi 1 r 

An·. Lvz. SAK 
Çuha ve haki maknn. 19)6 
K. ot 1993 

Antakya Orman Koruma Müd.: 
Sığır eti 1984 

Aydıa Vılayeti: 
Kiıir gemisi inş. 19S: 

Bakırköy Ask. SAK 
Sadeyaaı ve lcırmını biber 199.5 

BedP.rı Terbıyeııi U. Müd.: 
Beden vo spor mecmuuı tabı 198!1 

Bursa Hu .. mi Muhasebe Müd.: 
Diaamo ve motör 1986 • 

Çanak. Belcd.: 
Hurda tlcmir 1987 • 

Çannk. A\k. SAK 

Sıj-ır eli 1996 
D. O. Yolları: 

Otomatik: bizar tezribı 1982 

Eskışehir Ask. SAK 
Koyun eti 1978 
Fo1aeptik: ve çukur inş. J 9~9 

Etibank Müd.: 
Hurda demir ]487 

Ezine Asıc. SAK 
Sndeyaaı 1988 
Geıibolu Ask. SAK 

Taş duvıır lıış. 1978 
Prua, lnlıana ve ııpaııalc 1971) 
Toa t~ker 1982 
Sıtır eti l 1191 

Hsdımk3y Ask. SAK 
K. tuulye, nohut, kuru İİ&Üm, kurıı iıı· 

cir, r.aytin n aado711tı 1993 

Harbıyede Yedek .>ubay Oku· 
lunda Ask.. :SAK 

Onrı, kaplıca, b rçak ve nıakarua imali 
199.> 

Benıin, vakum, vnlvalin jres ve jaıyıı· 
aı 19!ıl:i 

lçel LJefterdarlığı 
Biaa ioş . 199S 
lıt. Koınut, SAK 

Yoturt 1991 

lst. lielediyt> aİ: 
Heıi İnt 1983 

l::ıtanbul Univeui•esı SAK: 
Gureba hıu\. yııv. kalurıltır toıaaatı 

Mercan terlik 1995 

lı.t. Janclarma ~AK 
Muhtelif kuru eruk 1983 

lst. Gumrükıcri Ba~müd.: 
Ver mut, rom, ~k•rli mo,rııbat, lcGıı_yaL: 

v .•. 11182' 

Di"er taraftan bu2day kanunu· 
nun tatbik cdilm ııi dolayui· 

le ekmek fiyatı ; 14 veya 
14,5 kuruşa kadar ucuzlayacak
tır . 

1941 yılı bütçesi 

Tahsilat fazlasile kapanacağı 

anlaşıldı 

Ankoradan bildiriliyor: 
İçinde bulunduiumuz ınaii yıl 

t>ütçeııinin tııhs:lôt fa:.duile kıpa· 
nacağı anlaşılmaktadır. Mali yı

lın ilk altı ay nihayeti tahsilat 

1 
rakamları, tahsi latın bu ınüddet 
zadında varidat tahmınini 17 mil· 
yon 900 küsur bin lira ııştığıoı 

göslernuşıi ... Martın birinde Mec· 

lise veıiltcek o an 194l mali yılı 

bütçesi için Vc1taletlerdo bazır

lıklnr bitmek üzeredir, Mıısrııflara 

l!lnhiye Ask. SAK 
Mutabire mslıcınesi 1977 

İzmir Hava SAK 
Sıtır eti 1982 
lzıoir lnhisaılar Şarap Fabrikası: 

Parlco yolları inf. 1986 
İzmit Aek. SAK 

Kömür nakil J 9J3 
Odun kö111ür!i 1996 
Muhtelif erulc 1990 

lzmir Telefon Müd: 
Font meohol kapalc vo çerteveııi 

Kemerburgaz Ask. SAK 
K. ot ve ııaman 1992 
Kırklareli Ask. SAK 

Darı l<l96 
Sadeyağı 1992 
S~yah y•{?lı köıele 1992 
Teka 19il2 

Kınkkale Ask. SAK 
Scbu 1985 
Rlcmelc 1985 

Konya A~k. SAK 

1994 

SadoyeRı 1981 
Bulaıır 1995 

Malatya C. H. P. Talebe Pan· 
sıyono: 

Muhtelif erulc 19Y.!I 

Manisa Vilayeti: 
Köprö inı. ve tamiri 19&8 

Miınarsinnn Ask. SAK 
Sadeyatı 1993 

M. M. Vekfı,leti SAK 
Ya taklık pamlık l 981 

Muğla ı~ıık. SAK 
Zeytinya~ı 19711 
Pirinç 1978 

Ordu Nafıa Müd.: 
Sakarya mektebi inı. 1~11.\ 

Tirilye A sk. SAK 
Oomalea ııalçası 1991 • 
Topkapı Mnltepeııi Aıık. SAK 

Merciınolc ııohul vo pirinç 1992 

Tophnn~ Lv. SAK 
Penç.lik kösele J 993 
San sabunlu ltô•tle 1993 
Paııaıık çorap ipliği 1993 
Çay giigiimll, porAelen t•bak, c1tm, tııı:· 

lulc, çatal, L:a~ık v, •· 1991 

T. H. K. Gemlik Şubesi: 
Üeri ve hauıık l 983 • 

T. H. K. Nazili Şub esi: 
Deri ve barııak 1984 • 

T. H. K. Çanak. Şnbesi: 
Otri ve baruk 1991 • 

Devlet iktısadi teşekkUI· 

lerinin yıllık faaliyetleri 

bilinç osu 
·Sermayelerinin tamamı devlet 

tarafından vcrılen ik.ti&adi teşek· 

küllerin umumi heyeti gcçf'n a
yın 27 sinde toplanmış ve ba 
müesseselerin bünyelerinde tet-

1 kikleıde blllunroıık üzere enC'\i· 
mcnlt-re ayrılmıştı. Eocümenler 
çalışmalarını bitirdiklerınden, u

ınumi heyet b günden ıtibaren 

topiarılılarına başlamıştır. Bugün
kü toplantıda Ziraat Bankasının 
1940 yılı çııhşıııalım ve bilanço· 
su tetkilt ediımiş ve bu hu5usta 
hazırlanan rapor ve bankanın 

1940 bılaoçosu tasdik eailmiştir. 

l{apora ııöre yabancı kaynak
lnrdıı 18 buçuk mılyon ve zırai 

plasmanlarda da 8 mıly"n 130 
bin liralık bir artış görülmüş ve 
bankaom :>l yılın faaiiyeti içınde 
19 iO senesi kar ueticelerinin en 

fıı1;\a aemere vereoi oldutu gö-

24 Blrtociklau 19-41 

REKOR! .. 
Zeytlnyoğlııı·ının hallslyetloln 

ak"llnl lsbat edene 

--1000 lira!-
i K RAM i YE VERİLİR 

Adrese dikkat ı Jıtanbal 
1'tlUlo OOmrUk Kemerll aokak 

21 No. Tel ı Hlt7 

NAZiF ÖZARCA ... iıııııiİıiıl ________ ~ 

ı a ı r 

lıanıar, Emlrlar, TebllQler 

İstanbul Fiyat urakabe Komisyonundan: 
135 No. lu ilıin: 

24.12.941 çarşamba gününden itibaren bulgurun kilosuna toptan 
azami 22 kuruş 50 snnhm perakende kilosuna azaaıi 25 kuruş satı~ 
fiatı teshit edilmiş olduğundan bu fiatlardan fazlaya satış yapanlar 
hakkında Milli Korunma kanununa göre takibat yapılacafı ilin 
olunur. 

Sanayi kanunu projesi 
hazırlandı 

Ankaradan bildiriliyor: 

Yerli ve ecnebi bütün bankalar 
mevduat yekünu 335 milyona bn· 
liğ olduğuna göre, Ziraat Banka
sındaki mevduatın en yüksele 
mevkii işg-al etti~i raporda te• 
barüz ettirilmiştir. IS stonelik 
taksite ba~laoan 20 kü,or milyon 
liralık zirai alacağın 19.\0 niha

yetine kadar gcç~n beş sene ur· 
fıııda 7 mılyonu tah'il f"dilmiş, 
bu tahsilat da yeni kredi olarak 
gene züraa verilmiştir. Uevlet 
işlerine tevassut suretile banka· 
nın ifa etliği munzam vaı:ifelerle 

piyasa müdahaleleri de muvaffa
kiyetli olmuş, bankanın bu gibi 
mubayıto.lur ıçio tahım cttıği pa
ra yıl sonunda 12 milyon lirayı 

gt- çrui~tır. 

Teşviki unayi kanunonurı müd
deti 1942 hazirazında aona ermtk
tedir. 

Bu ğdayı koruma vergisi 
kaldırılıyor 

Bu işte çahşan memurların 
aUikular1 kesilecek 

Ankaradaıı bildiriliyor: 

buğaayı koı üml\ vergisinın kal
dırılm .. sı h kkındaki layıhanıa b:ı· 

sılınast henüz bitınış ve Mebus· 
Jara daa-ıtılınıştır. Haber verildi· 
ğıııe göre, bu layıhaoın baheme
hal çarşaruba günkü toplantıd.ı 

ilk roüzakereaı yapılacaktır• Hü· 
0 

ltO net tarafıod ırn h,,zırlnn rm \'e 

t:.nciım "n tıırafıııdao b !zı tadilata 
u2'rıyao bıı v~rırınıu "aldırılması 

h ııkkıııdalcı lfi yıhan ı n an ah at la rı nı 
aynen neşredıyoru:z.. 

tfoid.,yı koruma vergisinin kal
dırdınlwasıoa wuva:u olar.ık bu 
ışie ıneşııuı bulun•u merkıı:z vili· 
yetıcrdekı buğdayı korumu katip· 
leri, baş kontrolleri, kontrol ıne· 
murlan, mtmurlıır odacılar, bek
çilerine ait ıı emur \ e ınüstoade· 

miu kadrolı.n lıığvodilın111 ve boıı· 
lann yetıne roubııfaza tedbırlerinı 
kısmen ol sun idame ettırııı.ck için 
muamele vergisi kontrollüğünde 

iıtıhdam edilmek uze.ro 100 lıradan 
60 liraya kadar • ücret alacak 100 
adet mu haf az:a ıoemurluğu ihdas 
edilıniştır ki bu kadro, eskı kadro
nun altıda bırısi kadardır. Kad
roları la~vedıleıılerdeu hızınet 
müddetleri 3 seneden fazla olac· 
ıara 3 ayhk, hizmo>t müddeıleri 

l seneden az olaulara ı avhlt 
ücı etlerı v~rılerek uı;ıvlet ınemu· 

riyetıl• aiakıılım kesilecektır. 

Uiger taraftan bu kanunun ıne

riyete gırdığı tarıhe kadar geçeu 
z mana nit olup ta bcnüı. tahsil 
edılmemış vergılerlo maktuiyete 
batıanwış olan mdk.etleflerin 1941 
mai yılına ait ve bu kanunun 
meriycte ıiı dıği tıuihe kaJar olan 
zamnna aıt vcıııı milltuı tahıil 
ve bundan aonıaki kısmı lerkw 

iktisat Vekilli2i bu makeatla 
teşviki sanayi kanununun muad
del hükümtf!rİni bir araya getire· 

rek ve bugünkü 7arlları da naza
rı dikkate alarak bir Hnayi ka
non projesi hazırla maktadır. 

Vekilelte kurulmuş olan bir 
komiayoo, proje ür:erindf"ki çalı,. 

m larıoa deum etmektedir. 
Bu çalışmalara önümüzdeki ~iin

lerde son verilerek hazırlanan 
projenin fıı..ırleri 

ilgıli vekaletlere 
bildirilmektedir. 

alınmak üzere 
i!Önderilecefi 

Merzifonda imar itleri 
Merııifoodan bildiriliyor : 
Mertıfooda imar ışioe büyük 

bir faaliy~t verilnıekte, bilba11a 
kasabama ana oaddelerinın par
keleıımetİı'ıe hızla çalışılmaktadır. 

K1ıın baılamasına rafıaen ça· 
hşmak büluo ı•yretle devam et
mektedır. 

Standard Oil Kumpanyasının 
st'lklan memleketimize 

getiriliyor 
Buodıın bıı ınuddet ovvel meı:ıa· 

!ekcliuaı:ıe yı:ni ırelecek pc:trol, 
benzin 'e maltıne ya~ı için bera· 
berıodc Standard Oii Kumpan

yasııau Y ak:ınfnrk Umumi Miidil· 
rü olduiu halde Mmra &leleo Pet
rol Ofisi Uınum Mudüril Talha 
Sabuncu Stnndard'ıa umı.ımi mü
dürıle Anlı:u:ıya gelauştir. Ôğreıı· 
ui~imıze göre, ~tandard Oıl Kaın· 
panyasıoın lskende-riyede bulunan 
Y akıoşark merkez ve bilyiik lesi· 
utıle ~toldarınıo mühim bır lm
mırun memleketimize retırilmeıi 

takarıür etmıştir. 

Lokantacılara un 
verilmiyecak 

Geçenlerde birahane ve le· 
kantacılar kızartıoa itleriade 
kullanmak ve çorba yapmak i
çin kencıileriae bir midar un 
verilmeı;ini Toprak Mahıulleri 

Ofüindeo istemi9lerdi. 

Ofiı A'lk11udao bıı buıuıta 

müıbot cevap alamadıtından 
kendilerine un vcrilemiyeçe2'iai 

bildirmiştir. 

.... 015!! 

iSTANBU- BORSASI 

iiİd rakamlar buııünlerde alınaca

ğtndan, Maliye Vekileti kinunusa-
rfilırıütlür. Rapora röre, bank.anın 
muamele hacmi 6 buçuk mily.ır 

edilecektir. Ayrıca kanunun me· 

Londr• 

23.12. 941 

l St..rUa S.l4 

1 

ni başından itibaren 
ridat ltıı1wı Ozoriude 
baflıyacaktır. 

butçenio va· 
hazırlıklara 

lirayı 11ş01ış, geçen yıl ylbde 19 
niıpetinde artarak 116 milyon li· 

rayı ıeçmiıtir. 

riyete ııirdiii tarihe kadar verııiıi 
yatırılarak nakliye ücreti altnwıı 
olanlar ıçın ödenen veri'ıltr i'eri 

verilmiyeoektir. 

Nn7ork 100 Oolar ı:ı:.ı.ao 

Madrld 100 P••ta 12.9375 
s toldııolJD 100 ineç Kr. 30.7j 
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~-------------------------------------------~ 
Su gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Clul Şekli Muham. bed. Teminat Müracaat yeri Giinü Saat• 

A) MOnakasalar 

111 .. at. Te111lrat, Nafıa ••••rl, Malzeme, Harita 

Mameki-S.yithan yolu teavirel tilrablye ioı. (Şart kapalı L 

2 L.) 
Pulatbanede Japt. kapan inı. (Şart. 16 Kr.) > 

Karfıyaka fimnastik aaloouada ııcalı dut teslHh aç. eks. 
7apt. 

&lektrik ••hanlle merked bfnuı İnf. (temd.) 

70000 -

17231 2i 
1589 40 

litektrlk Havagazı•Kalorlfer (Tealaatı "• Mahıı:emıesl) 

Traoaformalör, otomatik 4alter, ytıuelı: tenttlr i
&ollt6rll, 3 aafbale 4alter, voltmetre amptormet• 
re v. s. 

Den bopuı S>504 ad. par:. leh. t 51 

Slaral teli: 40 t. (Şart. 1 L.) kapalı z. 30000 -

Men•ucat, Elblse, KundıH'll Çama"'• • · •· 

Kıtlık ıandalcı elbiı .. i: 150 tak. 
Pliama diktirilmesi: 4500 tak. 
Kaput besi: 50000 m. 
Er fotini: 2 bin çift 
lıkarpin: ııo çift 
Beya• vaketa: 3 t. 
Satır lı:6selesi: 2.4 t. 

> • 3.6 t. 

t uıat•, Tahta ve Hlr9 
Çam kadroaı 920 al 

ac;. elı:s. 

paz. 

• 
pas. 
aç. ekı. 
pu:. 

• 
• 

pas. 

fi ehruket, Benaln, Mekine r•Olan w. •· 
Muıral lı:6milrl pu. 
K. odun: • 

a. lıtet•rrt• 
Deaıir baskılı 12 ad.· tahta ve arkahfı •t•ç diter 

aluamı dtmir bulı:lll: 13 ad. 
Trakt6r, pullalı:, emme makinesi vs. (tart 5 l) 
Buıi zımpara: 3 ı 000 ad. 
Şaaaaoara 
Cin ta: 3W· O ad 
Buli aımpara; ~000 ad. 
Balaamu: 30 k. 
Torıık: 24 t. 
hıafın yıfı: 150 k. 
Rtçiu: 60 k. 
Çırıı: 30 k. 
Keten ipliti 2 katı 30 k. 
Ataç civi: 60 t. 
Çelık tel halat, piyan teli, civata mıaıoıaun kilit, 

civi, demir çubuk telrj'raf teli vs. 
Et nakil ve rilbre kamyon f&Mıl aruoa 2,S tonluk 

•raek, Zahire, Et, &ebae, •·• 

K. incir: 10 t. 
Çekirdtksil k. asum: 10 t. 
K. otı ıoo t. 

Saci•yafı: 17.S t. 
Barçak: lOo t. 
K. balda: 40 t. 
Keyaa eti: 9 t. 
K. fuulye: no t. 
K. tıatlm 
Kqar peJaıİrf: 12 t. 
Beyaa peynir: 12 t. 
Sıfır eti: 65 t. 
Ha.uç ve beyaa peynir 

Ulaana ve praıa 
K. ot: 5714 t. 

• 3714 t. 
• 3714 '· 

Samae: 100 t. 

Nobutı 40 t. 
K. f aaulye: 50 t. 
K. otı 200 t. 

• 

Pamuk tobema: 90 ton - teker panearı : 99 
hayvan pancan ı 90 t.. yer elmuı : 90 t. 
bavue : 90 t.- kaplıca : 90 t.- fiı : 90 t.• 
auıam : 90 t.- ar ıiçefi : 90 t. 

(B Müzayedeler 

incir barduı: 4 t.- sicim parçalan: 165 k. 
Muhtelif •tya 
Glbre: 1000 araba 
He1nn: 320 bat 
Dui Ye bar .. lı 
Çam tomrufa 571.~ S4 m3 

• Odanı 50 Çf>lti 
Deri ve barsak 

t. 

kapalı &. 

aç. ekı. 

aç. ekı. 

paıı:. 

.. 
• 
• 
• 
.t 

.. 
• 

paL 

• 
• 
• 
• 

" .. 
• 
> 

• 
• 

kapalı z. ,. .. 
• 
• 
> 

• 
kapalı s. ,. .. 

> 

• 

·~· art. 
• 

pu. 

aç. art. 

• 
af. art. 

3458 -
Beb. O 30 
11000 -
19000 -
1110 --
lı:. 4 20 
k. 3 50 

lı:.' -

2500 -
2500 -

2100 -

1655 8S 
beh. o 14 

k. 2 10 
o 40 

k. 1 60 
k. o 7<) 
k. o 50 
k. 4 -
k. 3 -

• 
--

1ı. o 06 ~o 

5600 -
6300 -

34775 -
2500 -

36400 -
2000 -

2SOO -

--

4750 - Tunceli Vfllyeti 

1292 34 inhisarlar U. Mtıd. 
119 ~5 Be-den Terb. lı:mlr Bllre Saık. 

Devlet Deniayolları işlet. U. Müd. 

- - Kayseri Bele4iyeıi 

Harbiyede Yedek Subay Okoluuda 
Aıkeri SAK 

7-1-42 15 -

9-1-4'2 10 30 
27-12-41 15 

5-1·4'2 15 

2-1-42 14 -

!'2SO - D.D.Yolları Ank. ve H.pafa Vesoeleri 9-2-42 15 30 

258 75 Gtımrtlk Muhafaza Gen. K. SAi( lıt. 8-1-42 15 -
~02 50 M. M. Vek. SAK 26·12·41 1l 
2~50 - M. M. Vekaleti Han SAK 24-12-41 11 15 
2850 - Merzifon Aılc. SAK 12-1-42 15 -

83 25 lst. Belediyesi 8-1-42 14 -
1890 - Balıkesir Ask. SAK 5-1-42 15 -
1260 - • 5-1-42 15 -

2700 - • S-1-42 15 -

- - Deoiz Lv&. SAK Kaıuopqa 26-12-41 14 -

375 - Bakırköy Aık. SAK 27-12-4.l 10 -
37.S - Hadımkiy Ya111yiran K6J. Aık. SAK 25-12-41 15 ·-

410 25 M. M. Vekileti SAK 7-1-42 11 -

Ziraat V,.k. Zirai Kom. Bioalar Kurumu - -
209 25 D. O. Y oılan Haydarpaıa 9-1-42 11 -

Oeaia Lvz. SAK Ka11mpııa 6-1-42 e kadar 
124 19 lıt. Beledıyeıi 8-1-42 14 -

3 60 Bahkeıir Ask. SAK 5-1-42 15 -
9 4~ • 5-1-42 ıs -

14 40 • S-1-42 J5 -
36- • S-1·42 15 -

6 30 • 5-1-42 ıs -
2 .l5 • s.1 ... 2 15 -

18 - > 5-1-42 15 -
27 - 5-1-42 15 -

Deni• Lvz. SAK Kaıımpaıa 26·12-41 14 -

Kay.eri Belediyesi - --

-- Tophane Lvı. SAK 5-1-42 15 -
> 5·1·41 14 30 

Harbirede Y edelı: SabaJ Okuluncla 2-1-42 10 -
Aık. SAK 

Bursa Tophane Ask. SAK. 5·1-42 15 -
Balıkesir Aık. SAK 3-1.42 10 -

840 - Çanak. Aslı:. SAK 7-1-42 16 -
945 - • 5-1-42 15 -

2579 - Gelibolu Aık. SAK 5-1·4~ 11 -
375 - BakırköJ Aık. SAK 25·12-41 11 -

1080 - • 27-12·41 11 -
720 - • 27-12-41 10 -

2730 ~ Bandırma Aık. SAK 13-1-42 16 -
300 - Hadımköy Civar1nda Y a111viran 25-12-41 14 -

Ask. SAK 

• 2~·12-41 15 30 

• 25-12-41 14 -
> 24-12-42 14 -

• 26-12·42 14 -
Harbiyede Yedek .Subay Okulunda 6-1-42 10 -

Ask. SAK 

837 - Deni• Lvı:. SAK Kallmp•ı• 10-1-42 11 30 
101ı 50 • 26-12-41 14 30 

Topkapı Mallepesi Ask. SAK 13-1-42 . 10 -
Ayauta Ask. SAK 25-12-41 l4 -

3' 66 D. D. Yollan 8 nei 1,ı.tme İzmir 6-1·42 15 -
O. D. Yollan 3 ealıletme Ba ıkeair 6-1-42 10 -
Selimiye Ask. SAK 25-ll-41 ıı -
Edirnekapu Atp•D"I 24· 12·41 9-
T.H.K. Nnilli Şubesi 25·12-41 .6 -

30'28 - Dnlet Orm. lılet. Daday Revir Am. 9-1-42 14 -
Üıkldar Maliye Tahsil ŞObesi 26-12-41 13 30 
T. H. K. Devtlı Şubesi 26-12·41 11 -

MUNAKASALAR 
lnşaat-T amirat·Nafla işleri-Malzeme-Harita 

Nafıa Yeklletlnde n : -
Manisa su itleri üc;üocü ıube müdürlütil mmhlc:ası dahiliıı~.i 

ırıara ıölü seddeıi ile Gediz nehri ve besleme kaoaliyle bOf""'.' 
kanalı aruıoda takriben 13)00 hektar ıeni§liiindeki aruiniP 
ıebekesine milltenit tesviye milohaaili baritaıı ile şimal ver 
sularını bu araziye akıtan Kemer, Çerkes, Poyraz, iki lc:ofab, 
li ve Adala dereleriaio ~eritvari haritalarının ahnmatn işi mıı 

keıif bedeli vahidi fiyat esası üzerinden 40500 liradır. 

Eksiltme 16.1.942 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 dl 
karada su iwleri reisliği binası içinde toplanan su ekıiltmo k• 
odaaıada kapalı urf asulıyle 1ap1l11caktır. 

lstokliler, eksıltme ıartnaoıeıi, mukavele projesi, bayıodırlJJ 
jenel i&rloamesi, umumi i!U İŞ İerİ fe,1oi 1artoaıocsıylc fıusı&ıİ ti 

,artnam~leri ve proieleri 2 lira 3 karJ' makabilinde sa işıori 
ifaden alabilirler. 

Eksiltmeye girebilmelt için isteldileriu 303i lira 50 kuruşlııi.S 
vakkat teminat vermeıi ve eksiltmenin yapılacafı i'Ündeo ~" 1 
gün enel ellerinde bulunan en az 5000 hektarlık bir aruioıo 
metrelik haritasını muvaffakiyetle yaproış olduğ'11.oa dair .,eti' 
birlikle bir dılekçe ile Nafıa Vekiletıoo müracaat ederek bu it' 
suı olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri 

Bu müddet içinde veaika talebinde bulnnmıyanlar ekıiltdlef' 
rak ~demezler. ,; 4 

isteklilerin teklif mektuplarıoı yukarıda yazılı saatten bir • ~' 
velioe kadar su ivleri reiıliiine makbuz mukabilinde verı11e 

zımdır. 

Postada olan ıccikmeler kab11l edilmez. 

• • • 
Pulathanede yapt. kapan in§. Bak: İnhisarlar U. Müd. ilaO 

lllçlar, Klinik ve lspençiyarr alat, Hastahane Lvz. 

KUtahra Yiliyetinden : 
Vilayet Memleket hutanesiae alınacak ameli1at masaıı, for 1 

elektrikli ıaatirfuj, elektrikli etüv makinesi ve bcrmarı 11.12.~ 
rihıodeo itibaren 3U ıün mileldctle ve 17.1.9-42 tarıhioe müıaoP 
ıilnü saat 15 de ihale kılınmak üzere açık münakasaya kooııl 

Alınacak bu eu•ların umumunun bedeli mubammeni 3350 
Talıpıerın mubauımı::n bcıdcıi üzerinden yü.zde yedı buçu1' 

kat teuııaat yatırmaları meşruttur. 

Daha f.t:G la iza ha t alıoak va ş 11 l naıneyi görmek için her ı4' 
uıi E.ncüıneQ ltaıemıue müracaatterı ııin olunur. dtl 

Mubayaa oluoac.&k ameliyat masası ve uırenin ıartnamesirı 
1 

oüsbaaı lıl.&nbul V ılayet .Sıhı:ıat ve İçtimai Muavenet Mildi' 
ıonaerılmııtır. lıLelttııer oraya mü.raca.tla mezıttr ıartnamo11 

bılirler. 

llenaucıt-tlbıse-Kundura·Çamaşır v. s. 

Harbiyede Yedek Subay Ok .. ıunda Ask•'
1 

S•tınalma Komisyonundan : 
Puarlıkla 5 bin liralık yün çorap satın ahuacaktır. Huıufİ 

ları komisyonda ııörülebitir. Talipıeriıı ıetirecelderi ııiiıoune "e, 
recekleri eV1af ve ebadJa ve verecekleri fiyata ıöre makıa(l.lc• 
aörüleni alınacaktır. 

ihalesi 26.12.'i41 cuma fiioü ıaat 15 de yapılacaktır. Kati 
nah 150 liradır. Talipleriiı Harbiyede Yedek Subay Okulund• 
7oıaa müracaatları. 

l•tanbul Levazım Amlrllll Sebn Alma Komieyoll11
1 

Dikim evlerinde mevcut olan 40 ton yüa&il kırpıntıdan bl \ 
yaptırılacaktır. Pazarlılda eksiltmesi ).1.942 pr.ıı:artesi a-ıınü ~ 
de Topbaneue Lv. amirliti .almalına komısyonunda yapılac•~1

11 
maliye ücretinin kati temıoıtı 66 hra 66 kuruıtur. Battaniye 
neai komisyonda kırpıntı nümuneleri fophanede 2 No. lu di~ı 
vinde Q-örüıür. 

lıbu eksıltmcye yünlü milli mensucat fabrikaları veya oıÜ" 
iştirak edebilecefınden iıt=ıklilerin beUi ııaatto lı:omiıyona g.,ıııs 

Gazi Terbiye En•tltU•U MUdUrlUIUn~•" 1,rı 
E.nstitümb erkek ve kız talebeleri içia aıatıda oinı, ıniJt 1 

muhammen bedeliyle muvakkat teminatı yaıı:ılı elbiselik kuoı.ı' • 
palı zarf usuliyle satıo ah ıı acaktır. İhale 4.1.94:.l cumartesi ,0' 
11 de Ankara okullar mu hasebecilifinde yapılacaktır. -

Kumaı nümunesi okul idaresinde ıötülebilir. lsteklileriıı 1' 
lariyle, kapalı zarflarını ihıle saatinden bir saat evvel aae•~or~ 
miıyona •ermeleri. 

Cinai lacivert erkek kumaıı miktarı 502, beher metreniıt 
615 K., tutarı 3388 lira ~ l) kuruş, ilk teminat 367 lira 45 i'11r 
halenin ıünü \:umarteıi saat 11 de. 

Cioıi licinrt kız lc:umaıı mik.tırı 289 beher metrenin M· S• 
K. tutarı 1777 lira 35 kuruı. 

Tahmin B. 
----·· 

726,00 

625,00 

latanbul Beledlyealnden : 
lllı: Tem. 

54,45 

46,87 

. ~ 
Sari baatalıklar miJcadele merlı:rzterı ıiı 
ve hademelerine yaptmlacak 66 çift fok 
Beykoz afaçlama fidanhfı için atıoac• 
adet peynir tenekesi. 

Tıbmio bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda 1••111 



ıl 

b 

ayrı ayrı temdiden açık eksiltmeye konulmuştur. Şertaıaılerl Zabıt 
ve Muamelat Müdiiı '~tü kaleminde görülebilir. lbale ı. ı.94l Cnma 
günü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talipleı in ilk teıni
oat makbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticuet Odası vesika· 
luiyle ihale iünü muayyen ıaatte Daimi Encümende bulunmaları. 

Ankara Levazım AmlrllAI &atm Alma Komisyonundan: 

300 adet haki makara ile yedi metre gri renkte çuha sacın alına· 

caktır. lhalesi 25.12.941 perşembe günü uat 11 dedir. isteklilerin 
teklif edecekleri fiyat üzerinden kanuni lt" ninatlariyle biılikle saha 

alma Ko. na milraoaatları. 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

Devlet l(on•ervatuvart MQdUrlUGUnden: 
Konservstavarımn: ktltftpanesine ait bin adet kitap clltlenec·k

tir. 

Mohammen bedeli 11()0 liradır. Şartnamesi okul idaresindedir. 

Eksiltme 6. 1.942 salı günü ıaat 15 te Mektepler Muhasebcci

li~iııde teşekkül edecek komisyonda yapılacaktır. 

Taliple,.in ek&iltme başlamadan en az bir saat ev .. elioo kadar 
teminat akçelerini muh .. ıebe vez ıesine yatırmaları ve kanunda 

yaııh bütün vesikalarını hamil bulunmaları lazıuıdır. 

Kereste, Tahta ve sairn • 

Devlet Demir Yollara işt.1tme U. Mi.ldUrlUIUnden: 
Muhammen bedeli 4193 lira olan cem'an 5!1,900 M J muhtelif 

ob;&tta 300 aded Çam dilme 110 aded Çam kalas ve '.llOO aded 
Ç~m tahta 7.1.942 Çarfamba i'Ür.Ü saat 14,45 on dördü kırk bette 

Haydarpaşada Gar birası dahilindeki komisyon tarafından açık 

eksiltme usulile satın alınacaktır. 
Bu işe a-irmek istıyenlerin 314 lira 4~ kuruşluk muvakkat te· 

mioat ve kanunun tayin ettiği vesaiıde birlikte eksiltme a-ünü sa

atine kadar komlayona müracaatları lazımdır. 
Bu işe aid şartnameler komisyondan paranz olarak datıtılmak· 

taaır. 

N~y!!::_ ~ükleme-Bo.ıaıtma 

Bandarma Askeri Satınalma Komisyonu Befkanllğından 
Cıheti askeriyeye ait Bandırma i»kele ve istasyonuna 31.'J.9i:l so· 

nuoa kadar günde va!ıati 2l0 ton hesabıle ıeıecek bilOmum askeri 
erzak, yeaı, eşya ve!ıaİrenın tahmı1, tabıiye ve nakliye işı bı!J aylık 
31 ,7'JO ton üzaiodeıı kapah ıı:aı f ile elt:.ıltmeye lconulcnuştur. 

Beber lonıın vaaati olarak tahmin fıalı ı.:10 kuruş olup umumunun 

tutarı 'J~8:>U lıra muvakkat teminatı 3903 lira 75 kuruştur. 
E.ksıltuıe 9.1.942 cuma ıünü saat 16 tJa Bandırmada Yıldız ote· 

lındekı a!ıkeri sahnalma kouııayoDunda yapılacaktır. 
Şeraitını ötrenmek isteyenler her giın komısyooumu&il mürac•atla 

ötrenebıhrter. 
hteluılerin belli aün ve aaatten bir uat n·vel teminatlarını yatı· 

rarak teklıt mektuplarını :l940 sayılı kanunun 32 madde.ıne uygun 
olarak komııyooa vermış bulunacaklar ve bu aaatıen sonra ıetınlen 

urtıar ve tclrnfıeı kabul edıtmıyeccklır. Yukarıdaki ı:ıahal aaıresınae 

t aııplerio uaıracaatlan. 

Nazılli Pilmuk Üretme ÇahUil MUaUraüQünden: 
Naaıılı pamuk üretme çıhlıtı ve Naı:ilıı ~ümerbaok. basma fabri

kuı aııbartarmdan lbUU ton pamuk tohumunun Naz.ıllıde ıstasyon ci· 
varıoaııkı pamuk ur etme çifth2"ınin ku aladıQı depOlöra nakil ııi ka· 

pah zarf usulü ıle münakuaya konulmuştur. Bu ışin muhammen be· 

deli Yb30 hradır. 

Münıakaaa '.l7.12.941 tarihıne rastlayan cumartesi güniı saat 12 de 
Muıllı malm'lldiırliı~(inae toplanacak koumyon maritetıyle yapıla· 

oakur. 
Muvakkat teminat 7322:> liradır. Taliplerin münakaaa iÜnÜ aaat 

ıı buçuıa kadar teklıf mektuplarını komı!ıyona vermıf olmaları ti

zımdu. 

Bu işe ait şartname Aydında Ziraat müdürlüğüoden ve Nazillide 

pamuk Ürt'tme Çiftl•ti mucıurlü2iinden parasız alınabilir. 

Mutofarrlt< 

M. M. Veklletl Satan Alma Komhyonundan: 

Hepıir.e tahmin •dilen fi) atı 35,400 lira olan 480 taue büyük 

ve 4600 tane küçük kartuf 2.1.941 cuma a-ünü saat 11 de Anka
rada M. M. V. Satınalraa Komisyonunda pazarlıkla satın alınacak· 
iar. isteklilerin 5311 liralık kat'i teoıinatlarile belli ve.kitte ko

mhyona gelmeleri. 1000 adetten aşatı olmamak ü:ıere ayrı ayn 

taliplere de ihale edilebilir. 

* Hepsine tahmin edilen fiyatı 20,900 lira olan 380 tane 
• "' k . saç bidon kapa.ı zarfla eksiltmeye onulınu§lur. ihalesi 8.1.941 

Pertembe ıônü saat 15,30 da An~arada M. M. V. Satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. llk temınah 3135 liradır. Taliplerin 
kanuni nsikalarile teklıf mektuplarını ıhale saatinden bir aaat ev-

vel komisyona vermeleri. 

Çamalatı Tuzlası MUdUrlUIUnden 
Tuzlamız anroşmanıııa muktıızi ve 1300 lira muhammen brode!lı 

200 metre miklbı 60XSO eb'odındeki ta~ın ihıılesi 10 gül} mnddetle 

ur.a•ılmıtıır. 
lıteklilerin °u i 5 tt'minat akçeleriyle birlikte 2.l.91'l tarihine le· 

aadOf ed"n euma g~ntı ıaat 14 ee mt1dtırltlRümtızd• mlıteıekkil ko

misyona mlraoaatlnrı. 

MONAKASA GAztn:st 

Devlet Demlryolları v ı Li nanlare lş,ahne U 1'um 
MüdUrlUğünden : 

Muhammen bedeli 1950 lira olao 10 adet 150 m.m ilk 5 ad,.t 
WO m.m lık Tevzı Vana'1 taahhüdünün ifa edemiyen müteahhidi 
nam ve hesabını& 2. 1.942 Cucna ırünü saat ıf oa birde Haydarpaşa
da Gar binası dahiliadeki Koruiıyoo tarafından açık eksiltme usuli y· 

le satın alınacaktır. 
811 işe 2'irmek idiy-nlerin H6 lira 25 "uruşluk muvaldcat temi-

nat ve kanurıun tayin etti~i vesaikle birlikte ek!iİtme g-ünü saatiue 
kadar Kıımiııyona mtiracaatluı lizımdu. 

Bu işro ait şartnameler Komisyondan paranı olarak dağıtılmakta· 

dır. 

l•tanbul L~vazım AmirllAI Sabnalma Koml•yonundan; 

Beher kilosuna 174 kuruı 80 santim fiyat tahmin edilen 15, 244 
kilo 29 l gram pamuk çorap ipli2'i alınacaktır. Puarlıkla ek,iltmesi 
'l~·l2·9H perşembe g-ünü saat 15,3:> da Tophaoede l:tt. Lv. amirliği 
satın alma komi,yonunda yapılacaktır. Niimunesi komisyo:ıdıı ıörülür. 
Taliplerin teminatlarile bf"lli v.ıkitte komisyona gelmeleri. 

* * * 25 Adet 

S7 • 
Bak\r çay g-ö2ümü 
Nihale 

500 Porselen tabak 
200 • Çatal 

200 > Ka~ık 
100 Cam tuz:iuk. 

Yukarıda yazılı malzemelerin paz:arlılda eksiltnıeleri 2).12.941 
perş~mbe günü saat 15 de Tophanede Lv. amirliği satın alnall ko
mi-ıyonunda yapılacaktır. i•teklilerin mev.:ut nümıınelerile ve te· 

minatlarile belli uatte k.omi~yona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ı,ıetm e Umum 
MUdUrlUlilnden : 

MuhalTlmen bedeli 18900 lira olan 3000 kilo külçe kurş11n 5.1.942 
pazarteıi günü saat 15.30 ta Haydarp:ışa::la G:ır binası dahHindcki 1 
komisyon tarafından kapah zuf u'ulile satın ahn:ıcaktır. 

RJ işe girmek istiyenlerin 1 Hl lira 50 kuru~luk mJvakkat l!':mİ

nat, kanuoun tayin etti~i vesikalarla tekliflerini muhtevi urflarını 1 

aynı ıun saat 14,30 a kadar komisyon reiılitine vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak dafttılınakta

dır. 

* • • İşletmemiz. ihtiyacı için açık ekı.iltmv ile 1001 M3 kum ahna
caklır. 

Haydarpaşa - Tuzla iıttasyonları arasında vagonda teslim beher 
M3 kumun muhammen bedeli 300 kuruşlur. 

Eksiltme 7. l.942 tarihine müsadif çarşamba ıünü uat 11 de Hay· 
darpaşarla 1 inci işle,me komi'lyoııunda yapılacaktır. 

İsteklilerin muayyen ırin ve saatte yüıde 7,) kanuni teminat alt

çelerile komisyonda hazır bulunmaları ve fazla izahat ve ıartname 
atmak isteyenlerin de ışlet111eye mflracaatlan lbımdır. 

Erzak, lahıre, Et, Sebze v. s. 

latanbul KomutanhAı Satan Alma Komhyonundan: 
Beher kilosuna 45 kuruş fiyat tahmin edilen 5 ten yoturt 25. 

12.941 perşembe günü aaat 11 de par:arJıkla satın alınacaktır. Şart
name.d her a-ün komiıyonda görülebııir. Muhammen bedeli 2250 li
ra olup kat'i temıaatı 337 lira SU kuruştur. İıteklilerin belli sıüu 1 

ve aaatte Fındılthda sabo alma komiıyonuoa gelmeleri. 

(DEVAMI D0ı<D0NC0 SAYFADA) 

Muhammen bl!deli (1641) lira (60) kuru~ olaıı "'24 'adet (17.280 M3); 
m~şe azmanı (7. 1.19t2) Ç·uşatoba günü saat (14,30) on dirt buç~ 
Haydarpafada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından açık ek· 
siltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerio (1'21) lira (12) kuruşluk muvakkat te· 
rı.ıiııat vo kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme ıcünü saatine 
kadar Komiıyona müracaatleri lazımdır. 

Bu işe oit şartnarn •)er Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(11298) 2-4 ..... 

Muhammen hedeli 103.500 (yüz üç bin beşyiiz) lira olan 5000 ton 
çimento 7.2 inci lcinuo 19-12 Çarşamba günü saat 15,30 da kapalı 
zarf uıulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Ru işe girmek isteyenlerin 6425 (altı bin dört yüz yirmi beş) li
ralı" muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesıkaları ve teklif
lerini aynı gün ıaat 14,30 a kadar Komisyon Reialitine vermeleri li
z•mdır. 

Şartnamelrr 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde aa· 
hlmaktadır. (11323) 2-4 

Tüyünden ---
Yastık, Yora-an, Yatak kullanmak hem keıeniıı:e, 

hem de sıhhatinize faydalıdır 

BiR KUŞTüYü YASTIK 1 LiRADIR 
Yastık, yorianları da pek ucuzdur. 

A DRE.S : lstanbul Çakmakçılar, Saudalyaoılar sokak, 
Ömer Ball oııu Kuş tilyü fabrikası. Te-lefon: 23027 

24 Blrfaelkha 1 

,------------------------------. 1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
"'-----------------------------------. l - Şartnamesi mucibince 3')00 kilo 1 ~ numaralı çinke ac;ı~ 
ıiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Mubammeo •~d~li 3900 lira olup muvakkat teminatı 29l 
liradır. 

3 - Eksiltme 2.1.942 cum .. günü saat 9.30 dı Kabata,ta Le 
zım BinMı da l\te kez Miıbayaa Koıuisyonunds yapılacaktır. 

(11030) 4-4 
• •• 

1- Son anlaşma mucibince Alın•oy.adan da al1uabileceği ve b 
cins içia ayrı ayrı fob ye sif fiyatlarını rö,terir tek.lıflerio u.ıı.9 
tarihine karlar verilm !li lüıuaıu evvelce ilan oluoao 153 kalem m 
zemeden bir kısmı içi o teklif alınmamış olduf uodao buolar hakk 
da ki tekliflerin kabul müddeti 31.12.94 L tarihine kadar temdid ed 

miştir. 

2- Taliplerin Ka',,,.tıı, ı a Levazım Müdilriyetine milracaatla liste 
lc:tlı:ik ederek l kliClerini bilJiriien tarilıe kadar iÖodermeleri ilin 
lunur. (11322) 3-4 ., .. 

1 - Keşif ve şartname~i mucibince Paşabahçe Fabrikasında yap 
lacalt yol ve Kanaliu"yon inşaatı kapalı zarf usulilo yaptır 

lacaktır. 

2 Keıif bedeli (36.086.60) lira, 0'o 7,5 muvakkat teminatı (1956.4 
liradır. 

3 Ekıiltme 2. 1 .942 cuma gilnü sut 10. 10 da Kabataşt• Lev 
zım binasında Merkez Mübayaa komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve keşfi sözü geçen §Ube veı.nesindeo ve Ankar 
lzmir Basmüdurlülderindeo (130} kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek hteyenl,.rin (10.000) liralık bu kabil ioıa 
atı muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair veıika ibraz eciere 
ihale ıününcien 3 gün evveline kadar Umum Müdürlük lnıaa 
şubesinden aynca eksiltmeye iştirak vesikası almalara laım• 

dır. 

6 - Eksiltneye (İrecekleri• mühürlii teklif mektuplarını kanuni 
vesikalarını ve münakuaya iştirilc veıikıısını ihtiva edece" 
olan kapalı zarflarını ibate tarihinden bir 1aat evveline kadar 
adı geçen komisyon riyasetine makbuz mükabilinde vermeleri 
lazımdır. Postada vaki olacak ft'Ciltmeler kabal edilmez. 

(llOll) (3-4) 
• •• 

Cinsi Miktarı Muham. B. o/o 7,5 
Teminatı Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. şekli ıünil ıaati 

------- ---- ---- ---- ---- ---·-
Filitre bezi 
Deri ceket 
Lito taşı, 

600 adet 
ıO adet 

Pazarlık 6.1.942 10.4( 
• 19,S( 

Küçük 25 ı ) 975 73 12 Açık ekı. • 11 
Büyük 10 • ) 

1. - Nüroune ve şartnaınderi mucibince yukarda cias vo mit· 
tarları yazılı ilç kalem malzeıııe hizalarında &Öıterilea uıullerle Hhn 
alınacaktır. 

ll. - Lito t a,tarı nıuhnımen bedeli muvakkat teminatı hir;uan

da yazılıdır. 
lll - Eksiltme hizalarında yazıh ıün ve saatlerde Kabatqta Le· 

vazım billa~ında mrzktr milbayaa Komiıyonnnda yapılacaktır, 
ıv. - Şartnameler sözil g-eçen Şubeden parasız alına9ileceti ribi 

nüınuneler de ıörülebılır. 
V. - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gUn ve 

saatlerde ,e 7 ,5 g-uveome paraları le ve deri aeket İIİM ıirecelder de 
teklif edecekleri nümunelerle birlıkte mez.kQr Komisyona müracaatları. 

(113.W) 2-4 
••• 

Cinai Mikcıları Muham. B· 0 
• 7 ,) teminatı E.lulltmenia 

lira kış. lira kr4. 7eltli rilnü ıaati 

-------- ---- ---- ---- -------
li.lektrik tesi:ıatı 4 ıcaleo.ı 

mal&emesi 
Kereste 129.056 M3 

Karyola büyük ) 
• küçük ) 

Amele tulumbası 

10 adet) 1305 00 
25 • ) 
50 350 00 

pazarlık 26.12.41 
11.30 

puarlık 26.12.41 
11.40 

97 88 açık e~iltmo 

6.1.42 9.JO 
26 25 açık ekıiltme 

6.1.42 18 
1 - Mevcut ~ırlnıuneleri ınucıbince yukarda cioı ve mikduları 

yazılı muhtelif malzeme hızalarında ıö.1terıleo uıullerle satın alına• 

caktır. 
2 - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ek•iltmo rüa H 

saatleri hizalarında yazılıdır. 

3 - E.kıihme ve pazarlık tayin olunan &ünlerde Kabataıta Leva
zır.ı Binasında Merkez Milbayaa Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler sözii iPÇ~n Şubeden parasız alıoabilir. 
5 - lıteklilerin paz~rlııt için tayın olunan ıuo ve ıaatlerde % 

7,5 ııüvenme paralarıle ve tuluı.o ışioe ırirecekluio teklif edocelderi 
nilmonelerile birliltte mezıtur lto.ııiıyooa muracaatları. 

(11235) 3-4 

••• 
1 - Keıif, ıartname ve plim macibince idaremizin Pulathanede 

yaptıracağı kapan inşaatı işi kapa la zarf usulile ekıiltmeye konmoı· 

tur. 
il - Keşif bedeli 17231.25 lira yOzJe 7,5 muvakkat teminatı 

1292.34 liradır. 

lll - Eksiltme 9. 1.942 cııma j'Ünll saat 10.30 da lstanbulda Kaba· 
taşta kiin merkez Levazım Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacak
tır. 

lV - Şartname lstaııbulda levuım tubesi veznesinden ve lzmir 
Ankara Trabzoo baş müdGrlüğünden (86) kuruıa alınabilir. 

V - Miloakuaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vuaikle o 7,'J gilvrnme parl\!lı makbuzu veya Baoka teminat mektu· 
bunu ve şartnamesinin (F) fıltrasuıda yazılı vesikayı ibtiva rdecek 
kapalı zarflarını ihale g-iınil eksiltme saatinden bir saat evveline ka

dar mezkQr Komi~yon liaşkanhtına veya 'f rabaoa Baııntdllrli1tino 
makbu:ı mukabilinde vermeleri lbımdır. Postada vuku bulacak r•· 
cikmeler kabul olwımu. (11237) 1-4 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 
Prl:ır. Caution. Uımıt d'adjudiea\ion ot du 

estimatif provisoire Cahier deıı Char2'eıı Jour · He CJres 

,. DJlJOications au Rabais 

Con•tructlon•·R6paratlon·Trav. Publlca·Mat6rlel de Constructlon·Cartographle 
Constr. trııppe a Pulathane (cah. cb. P. 86) 
Joatall. HU chaude dana aaJon umoHtİq e a 

Karşıyaka 

Pli cach. 1723 l 25 1292 34 Com. Ach. Econ. Monnp. Kabata~ 
Publique 1589 40 119 25 Presid. Liguc Sportive İzmir 

Trav. terrassement route Mameki • Seyithao (cah. 
eh. 2 L.) 

Conıtr. bluase poate de haDSformateur electri ... ue (ai) 

.. 70000 -

Eı6ctrlclt6·Gez-Cheılffege Central (lnatallatlon et Mat6rlel 
Fer corniere: 9~04 p. 

Fil pr. ıiırnao:ıı:: 40 t. (Cııh. eh. 1 L.) 

Trauformateur, Schalter triphaae isolateur de 
baute teDSion, Schalter transparent, voltmetre, 
amperlmetre ete. 

Gre a i're la p. O 51 

Pli cacb. 30(00 -

t .ellhl(.n eı\t · Chellaaures - Tla.au• - Culra 
Habit d'hiver pr. batelier: l 50 complets t'nblique 34SO -

Gre a ırre le com. O 30 

4750 - Vilayet Tunceli 

Uir. Gen. Ex.ploit. Voies Marit. Etat 

Com. Ach. Millit a l'Ecole deı Off. 
de Reserve i Harbiye 

2250 - Adm. Geo. Cb. Fer Etat Ank. 

258 75 

Caiue Haydarpaşa 
Municip. Kayseri 

Com. Acb. Command. Geo, Surv. 
Douao. lıt. 

9-1-42 10 30 
27-U-41 1.> -

1. 1.42 ıs 

5-1·42 15 

2-142 14 -

9-2 42 15 30 

8·1·42 15 -

11 

~----------

(0Ç0NC0 SAYFAlitAN DEVAM> 

erzlnc•n Aakert S•tın••m• Komlavonundan ~ 

Beher kilosuna 110 kuruı fiyat tı&bmin edilca :.U.0()0 kilo ko111u 
eti kuurmaaıoın kapalı zarfla ek!ıiltmeıine talip çıkınadı?ıodan bir 
ay zarfında pazarlıkla eksiltmesi 26.12.941 cuma günil 15 te Er•iaoarı 
Sa. AL Ko. da yapılacaktır. Mubaııımen bedeli 24'200 lira ve ilk te· 
minat 1815 lira. Şarto~meai Ko. da evsaf kocOll blitllıı ıarnizonların 
da vardır. Talıplerin belli ırün ve saatte Ko. da bulunmaları. 

• * • Beher kilosuna 80 kuruş fıyat tahmin edilen !2.010 kilo n· 
tır eti kavurmasının kapalı urfla eksiltmesine talıp çıkmadıiıodan 
bır ay zarfı ıda pazarhk:la eksiltmesi 26.12.941 cuma gilnü uat 11 de 
Erzincan satın alma Ko. dn yapılacaktır. Mubam nen bed~li 17600 li· 
ra ve ilk te.ninat 1320 lira. Şartnamesi Ko. da eysaf korun bütüu 
i•rniaonlarmda mevcuttur. 'f alipleriıı belli güıı ve saııtte Ko. da bu· 
lıınmaları. 

Malatva c. H. P. Talebe panalvonu MUdU IUjDnd an : 
Malatya Cumhuriyet Halk Partisinin açhtı talebe panıiyonana 

ataR-ıda cinı ve miktarları fÖ~teril en yiye ok maddeler puarlık 

ıuretile müb yaa edilec ... ktir. Taliplerin 25.1.e.941 perşembe f(lnü 
saat 10 da Malatya lisesi müdüriüj"üoe müracaatları. 

Cinıi Kilo Gr. 

--------~---------------
E.rimit vemek yatı 
Keıme şeker 

Nohut 
Confectioo pyjama: 4500 complets 
Toile pr. capote: 50000 m • 17000 -

Bottineı pr. ıoldats: 2000 paireı Gre a i'FC 19000 -
Eıcarpioı: 120 pairu Poblique 1110 -

202 50 
2550 -

2850 -

Com. Ach. Minist. Def. Nıt. Aıılc. 
Coın. Acb. Min. Def. Nat. Aak. 

Depart. Aviat. 
Com. Acb. Milit. Mt-rzifon 
Com. Perm. Muoiclp. lstanb ı~l 
Com. Ach. Milit. Bahkeıir 

26-12·41 
24-12-U 

12·1-42 
. 8-1·42 

5-1-42 
5-1-42 
S·1·42 

11 15 Kuru fa.ulya 
iç barbanya 

15 - Mercimek 

350 
159 
80 
70 
~ o 

70 

V achette blanche: 3 t. Sre a ırre le k. 4 20 
Cuiı de boeuf: 2.4 t. • le it. l 50 

> • 3.6 t. • le k. 5 -

Bola de Conatructlon. Planchea, Charpente 
Boiı cadron eo ıapio: 920 m3 

Conıbuatible - Carburant - Hulle• 
Charbon de boiı 
Boiı: 

Olvera 
Bucule en fer: 12 p.-id en fer nu plateau en 

boiı: 13 p. 
Toile emeci: ;jlOOO p. 
1racttur, chanue, aıachine aapiraote ete. (Cab. eh. 

5 1...) 
Bouee 

B<>ıılooı: 32050 p. 
Corde en fıı d'aci~r, fil de fer ~ Jiırıt, boulonı et 

ecrvus, cadenas, clouı, barıe en fer, fil t61egra· 
phique ete. 

C~ıiuiı de camion pr. transport de •İındo et de 
fumier - arroseaae de 2,5 t. 

. Toiıe emeri: 2000 p. 
Cıre jauoe: 30 k. 
Huile par"ff ıne: 150 k, 
Ruine: 60 k. 
Colle en poudre: 30 k. 
Fıl en lin .i 2 plis: 30 k. 
Clouı en boıı: 60 k. 

P r o vl • 1 o n • 

Riz: 50 t. (cah. eh. P. 128) 
Huıle o'olivu: 15 t.·beurre: 20 t.•poiı-chicbe: 150 t. 
Hırıcotı bırbounia: '40 t.•İd ıec: 90 t.-savon, ~O t. 
Yoabourt: 1 '> t. 
Viande de dinde: 2 t. 
Tabın hdva: 1.5 t•tııbin: 1 t. 
Pommea, oranın et mandarine& 

kaısin ıec, fıgueı. sechu, abricotı ıecı, noiııetfer, 
ooix c tc, 

Gre a ire 2500 -
2500 -

Pli cach. 

Publique 2790 -

Publique 1655 85 
Gre a ır' 

Grj§ i ııre la p. O 14 
• le k. 2 10 
> le p. 1 60 
~ le k. O 70 
> le k. o ~o 
> le k. 4 -
> le k. 3 -

Pli caclı. le k. O S 1 

Pli cach. le k. O 45 
Publique 1500 -

• 
• 
• 

,,. 

Caiasoo pııln: 400-550 k. par jour 
Beurre: 6 t. 

Gre a ırre le k. O 02 75 

Poivre roui'e: 1 t. 
Beurre. 10 t. 

• ~ t. 
Ble conca116: 500 t, ,.. 

Viande de boeuf: 50 t. 
Viande de boeuf: 90 t. 
Lenıilleı verteı: 40 t. 
Poia·cbicbe: 20 t. 
Hıricotı aecı: 60 t. 
Firues ı~ches: 10 t. 
Ralıi n ıaoı p'pinı: 10 t. 

• 
> 

• 
• 
> 

Pli cach. 

• 
Cre iı gre 

" 
> 
> 

• 

18000 -
9000 -

92500 -
2ooco -
27180 -
le k. O 27 50 

le k. O 22 
le k. O 26 

83 25 
1890 -
1260 -
~700 - .. 

14 -
15 -
15 -
15 -

Gom. Acb. lntend. Marit. Kaaımpafa 26-12-41 14 -

375 - Com Ach. Milit. Bakırkay 
37S - Com. Ach. Milit. Hadımköy 

27-12-41 10 -
25-1:.1-41 15 

410 25 Com. Acb. Min. Def.· Nat Ank. 7-1-42 11 

201J 25 lcre Exploit. Cb. fer Etat H.paia 9-1·42 11 
,, iniıtere Aırriculture Combinat Ai· 

ricole 
Com. Ach. lntend. Marit. Kaıımpaşa 

iuıqu'au 6·1-42 
124 19 Coın. Perm. Municip. İstanbul 8-1-42 14 -

Com. Acb. lntend. Marit. Kımmpaıa :l6-12·41 14 -

- - Municip. Kayseri 

s 60 
9 45 

36 -
6 30 
2 25 

18 -
27 -

Com. Ach. Millt. Bahke1ir 
> 

> 

> 

il 

1912 50 Com . ~cb. )ntend. Marit, Kasımpaıa 
Com. Ach. Mi!it. Topkapı de Maltepe 

5·1-42 
5· 1-42 
5·1·42 
5.1 ... 2 
5· 1·42 
5-1-42 
5·1-42 

15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -

506 25 C. A. Command. Milit. lst. Fındıklı 
112 50 Com. Ach. Lycee K2bataş 

7-1-42 15 -
7-1-42 10 -
6-1-42 10 -
7-1-42 11 30 
2-1-42 13 30 
2-1-42 13 30 1 

2-1·42 13 30 
2·1-42 13 30 

328 97 
1665 -

65 -
2700 -

6937 50 
bOu -
2038 50 
1650 -

.. 

Com. Ach. Dir. Gen. Fab. Milit. Aok. 6·1 ·42 14 -
Com. Acb. Milit. Bakırköy 25·12·41 15 -

) 25·12-41 14 -
Com. Ach. Milit. Bolayır 2·1-4.! 16 -
Com. Ach. Milit. Lüleburgaz 6-1-42 15 -
Com. Ach. Milit. Konya 25-12-41 11 -
Com. Ach. Milit. Milas 16·1·42 15 -
Com. Acb. Milit. İslahiye 8-1·42 15 -
Com. Ach. lntend. Milit. Tophane 2·1·42 15 - 1 

Pirinç 
Bıılırur 
Toc 

ıoo 

80 
108 

Çanakkale Askert Satsnalama Komlavonunden : 

Aıatıdn miktarları yazılı 11tır etleri 8.1 .94l perıembe ırioü ıaat 

15 de hizalarında yazılı şekillerde ek:siltmeleri Çaoakkalcde aıkeri sa· 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Kapalı zarflar için ihale saatin
den bir ı;aal evvel teklif mcıktuplaranııı komisyona verilmcıi. A91k 
eksiltmeler için ihale saatinde kom1'yonda bulunulması. 

Miktarı Tutarı Teminatı 

Kilo Lira Lira ihale şekli 

6.000 
35,000 
35,000 
10,000 
10,000 
6,000 
4,000 

3000 
11,500 
17,)00 

5000 
5000 
3000 
2000 

450 
1313 
1313 
~75 

375 
225 
150 

J\çık E. 
Kapalı l . 

.. . 
Aç1k E. 

ıt > 

> • 

> • 

TOpk•P• Maltepealndekl Askeri Satın•l ına 
Komisyonundan : 

Pazarlıkla 550 bin kilo prasa btş partide 125 bin kilo llhar a 
bet partide paaarlıkla satın alınııeaktır. 

ihalesi 5.1.94~ pazar t esi günü ıaat onda komiıyonumUKda yapı· 
lacaktır. Tallplerio yüzde yedi buçuk teminatlarile müracaatları. 

• • • Hayvanat için 75 ton balda 75 tondan iki parti kut ye· 
mi 7) tertondan üç parti deri nilmune.ine fÖre paacırlıkla aatııı 
alınacaktır. 

ihaleli 12. 1.942 pazartesi günü saat ondadır. 
Taliple la nümane ve yedi bin lıra teminatlarile kombyonnmu· 

za müracaat etmeleri. 

. • "'• Beher par ti yetmit beşer too olmak üzere dört partide üç 
yüz ton havuç pazarlıkla satın alınacaktır • 

Talip olaolarıo nümune ve üç bin lira temioatlarile 9.1.94~ eu· 
ma günü saat onda komııyonumuza müracaat etmeleri . 

• • • Kor birliklerine pazarlıkla on ton kuru faıulye on ton 
mercimek on ton nobat sekiz ton in~an için yirmi beş ton hayyao 
içio incir sekiz ton kuru üzüm beş ton zeytin yatı ıekiz ton ıa· 
bun pazarlıkla satın alınacaktır. 

ihaleli ayrı ayrı olarak .ı6.12 941 ouma günfi saat JI da yapı · 
lacaktır. 

Talip olanların nümune ve teminatlarile komlıyonumuıa mGra· 
caat etmeleri. 
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