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Altıaeı Sene 1999 i OMA. 26 B1rfnoflıten t9.fl 

HER GÜN ÇIKAR İKTİSADİ, MALİ, TİCART VE ZİRAİ ~ ~ 
ABONE ŞARTLARl REKOR! .. ~ Türkiye için 

3 Ayhtı 

6 
12 ,. 

E.cnebi memleketleı 

1?. Aylığı 

SA YlSl 5 KURUŞ 

Kurll!j 
450 
850 
ısoo 

-;uı 

2700 

Zeytinyağları :ıı ıı b ollslyetlolo 
aksini lsbnt edene 

---1000 Lira--

Günü geçen nushalar 

20 kuruştur 1 
1 

~---------.:..~ GAZETESİ 
i K RAMİ VE VERİLİR 1 

Adrese dikkat ı lstaobul 
TtitUo ctftmrllk Kemerli solcnk 

21 No, Tel ı 24197 

NAZiF ÖZARCA 

-------~ 
Umum Tüccarların ve Müteahhitlerın mesleklOrganıdır 

r 

EKONOMiK HABERLER 

Buğday Koruma vergisi 
Mecliste Başvekil ile Maliye, Ziraat ve Ticaret Yekillerinin 

MUhlm izahatı 

tevr.ia tının gecikmesi b11 senenin 
randımanın azalmasına sebep ol
muştur.> 

Damar Arıkoğlu (S°'yhan) da 
mütalealarını söyledi. 

Müstahsil tazyike maruz 
değildir 

__ J!L&C -

Oksijen 1990 

Bakırk .. y Ask. SAK 
Katar ve ~ayu peyııir 1997 
Maııial kömürü J 997 

SAK: 

Beden Terbiyesi İzmir Bölge 
Başk. 

Sıcl\k duş tesintı yapt. 1997 
Bolu Orman Mektebi Mud.: 

Muhtelif k. erı.ıık ve et 199-4 

Bolayır Ask. SAK 
Sadeyafp 1898 

O. O. Y ollıırı: 

Ankaradan bildiriliyor : 
li.vvelki gfüı saat 'lS le Doktor 

Mazhar Germen'in başkarı!ığıoda 
toplaııan Büyük Millet Mecii&in
de buğdayı koruma vergisici kal
dıran kanun layihası müstaceli
yctle ve tercihan görüşülerek ka
bul olundu. Layihanıa heyeti u
mumiycsi hakkmda ilk söz alan 
Emin Saıı:ak verginin i pkasile el

de edilecek ıelirin bu~dayl ve 
arpayı hük\lmete son kararlardan 
önce daha ucuza satmış olan 
müstah~illere verilmesini istedi. 

Kerpiç tuğ'lıı 1986 
Bundan socra Ticaret Vekili D. O. Yolları İzmir: 

Başvekilin sözleri 
Hikmet Bayur (Manisa) başlıca 

ııdası ekmek olan vatandaşlardan 
bahisle layihanın lebind•) bulun
du. Başvekilimiz Dr. Refik Say
dam söz aldı. Bu layihanın ka
bulü muvafık olacağ'ını kaydede· 

rek dedi ki : 

Mümtaz Ôkmen söz aldı, layiha- Çnm traversi 1981 

nıc umumiyetle tasvib edildiğini Tampon ıre~iir garnit!irii 19&3 

teba üz ettirdikten SO:Jra dedi ki: !- Eıikişthir Ask. SAK 
c - Bu münasebetle istihsalin Büro binası inş. 1986 

Ahşap baraka inş. 1986 
Gelibolu Ask. SAK 

Bakla, k,plıca, bur9ak n fığ' 1991 
Hahcıoğfo Ask. SAK 

Saman vo k. ot, tel balyeli 1996 

lst. Komut. SAK 
Marinlave kömiirü 19)6 
K. ot J996 
Praııa 1998 

İst. Hava Mınt. Depı. Am.: 

Mubtalif aruk 1996 

lst. Limanı Sahıl Sıhhiye 
Somyalı demir karyola 1991 

1st. P. P. T. Mild.: 

Mrk.: 

Rino lııaıııyen lcaroıeri tamiri 1 <Joe 
Hurç 1985 

Konya Ask. SAK 
Oduo 1998 

Maliye Vekileti: 
Ş&1i kamyonet 1994 

M. M. V,ekaleti SAK 
Er ııhhat fiıi butırılmll~l 1986 

Nazilli Pamulc Uretıne 
Müd.: 

Pamuk tohumu nakli 1996 

Tekirdat Defterdarlığı: 
Hlildlmet konaAı tamiri 1996 

T. H. K. Muğla Şu.besi: 
Deri ve bar.tak 1988 • 

Çiftliği 

T. H. K. Edremit Şubesi! 
Deri ve barsak lt9() • 

T. H. K. Çioe Şubesi: 
Deri ve barsak 1986 .. 

T. H. K. Aydın Şubesi: 
Deri ve barsak 198 1 • 
Vakıflar U. Müd.: 

Belvü palas otelinin kalorifer tesitalı ta• 
ıniri 1993 

Van Ask. SAK 
Meşe o.tunu 1991 

Zonıuldak A,k. SAK 

!Y. 2 

r 
l 
ı 
1 

lltnlar, Emirler, T ebllller 

İstanbul Fiyat Mun1~11be Komisyenun~ım: 
llio No. 136. 

Çatalca, Silivri, Yalova kaz ları idııri lıududları dahilinde bulu· 
nan m~stah~il mutavassıt ve tacirlerle; Şıle Kartal ve Şehir içi ka· 
zaları ıdari hu.fodları içinde bulunan mutavassıt ve tacirlerin ev dük
kan depo ardiye vesair mahallerde herlıanıti bir ,sekilde satılmak ü
zere bağlanmış bulunsun veya bulunmasın mevcud buğ'day, arpa, yu• 
laf, çavdar, mahlılt v~ mısıı larını bir beyanname ile en ıeç 5.1.942 
~ünü akşamına kadar vilayet ve kaymakamlıklara, Vilayet laıe Mü
diirlüğfıne ve Fiat Murakabe Büro'u Şefı iğ'İne bildirmeleri lüzumu 
ilirı olunur. 

NOT: 

1- Müstabsille in verecekleri beyaonamelerde 157 sayılı Ko11rdinaı· 
yoıı Heyeıi kararının 4 tlııcü maddesi ve 219 sayılı kararın 

maddesi bükümleri caridir. 

. 2 - Şile Kartal ve Şehir içi ka:ıalan dahilinde b11lunanlarıo (100) 
kılodan fazla mevcudları beyannameye tabidir. 

••• 
lstanbul Fiyat Murakabe Komisyonundan · 

İlan No. 137. 
26. 12.941 tarihinden itibaren kepek toptan aı:ami sah~ 

kuruş )6 santim v~ perakende azami 'alış fiahntn 8 kuruş 
olarak te~bit edildiği ve hilafına hareket edenler hakkında 
rucma karıununa göre takibat yapılacağı ılan blunur. 

50 santim 
Milli Ko-

,_ 
1 - -
1 
ı 
ı 

karne usulü ile yapılmasına aid 
hazırlıklar ikmal edilmiştir. Karne 
usulünün tatbikına karar verilir 

dildiği merkezindedir. Ru suretle 
konulan fiatın miist&h$ilio çok 
aleyhine olduğu, iti r kısım zürr;u 
çel tile. ziraa • i yapmaktan alıkoya-

Sadoyatı, pıtinç, ltulllur, sahu• vm zey· 

,;., ... 1982 _ ı 
1 caA-ı ileri ~ürülm ektedir. 

·- Bu senenin mahsulii.nü O
fise raıkiden satmt!j olanların tat· 
mini da hükumetçe düşiınulmek • 

tedir. Ba husu~ta bazı kararlar 

almaktayız.• 

artırıl 'llası için çalışılması yolun
da temenniler ııerdedildi, Bu di
lekler yerinde olmakla ve esasen 
Büyük Meclis ve Parti biilcılmelle 
birlikte uzun müddet bu iş üze• 
rinde çalışmış olmakla beraber. 
tohum tevziatı hakkında sayın 

Bere Türker ve Abdurahman Naci 

arkad<ıilarımız tarafından söylen· 

miş olan sözlerin ve miita1ealann 
efkarı umumiyeye daha vazıh an
lalılması lazımdır. HükOmet or
dunun ve büyük şehirlerdeki müs· 
tehlik halkın ihtiyacını temin yo· 

lucda hububata el koyarken, lc
ra Vekilleri Heyetince alınnıış 

kararnamelerle mfütahsilio ve hay

vanlarının muhtaç• olduğu ıııd .. yı 
en geniş şekilde kendisice bırak

tığı gibi, bilhassa tohumluk tey
ziatında da hiçbir tahdid koymı· 

yarak her müstahsilin kendi ma
lından dilediii kadarını kendisine 
bırakabileceği hususunu da ka
bul yo Han etti. Müstahsil hubu
bat mevımunda tohumluk için ne 

tahdıde, ne de kanuci bir tazyika 
marua bırakıldı.> 

btıhranı biz, ambarl.ırırnızı açıp, 

tmnlarn gımiş şekilde teslimat 
yapmak ve herke.do karnını değil, 

bazılarının gözünü de doyurmak 
suretiyle ortadan kaldırdık. Bu 
manızahmla efkarı umumiyeye 
şunu arzetmek istiyorum ki, ls· 
tanbul şehrine de veya herhangi 
eir şehre de halkın ihtiyacına ka
fi miktarda elemek verilmektedir. 
Bundan sonra da bunun ak!li bir 
bal olmıyacaktır.> 

ı 
j Şehre fazla miktarda oanlı \ 
hayvan yetmesine rağmen et 

yükseliygr 

ve tatbikata başlanınnsı için emir 
gelirse derhal faaliyete geçilecek
tir. Her eve aylık karneler da~ı
tılacak .-e her aile bu karcelerde 

koparacakları kupon mukabilinde 

semtlerindeki fırınlardan ekmek 
alacaklardır. Karneler ay başın

dan sonra 13e1ediye teşki i atı ta· 
rafıııdan evlere dağıtılacaktır. 

Şehrimizde pirince konul•ca 
narh için hazırlıklar yapılmif, 

çeltık fabrikasından da maldmat 
alınmıştır. Komisyonun yeni nar· 

kı bütün pirinç nevilerine ayrı 

ayrı koymak tan ziyade pirinçleri 
esaslı gruplara ayırarak fiat ko
yacağı aolajılmaktac:iır. 

Bere Türker (Afyon) bu layiha 
ile- ekmek fiatmın biı kuruş ine

bileceğini, döıt kuruş znm yapıl
dı!!'ına göre daha başka tedbirler 
düşünülüp düşüniılmedı~ini sordu, 
buğday ekimi vo tohumluk dağı
tılması mevzuları üzerinde de 
siyli yer ek alakadar vekillerden 

izahat i:;tedi. 
Maliye Vekili izahat verdi 

Maliye Vekili Fuad Ağralı ih

dasıca sebep olan şartların de
i'İimesi hatta vuiyetin berakis 

olmasile bu verıinin ilgası cihe
tine gidildiğini, bunun neticesi 
olarak ekmek fiyatı biraz ucuzh
yacak olmakla beraber, bıınuı 
ekmeğe yapılan bütün zamların 
ver~i ilgasile karşıla1Jacaıtı de
mek olmadığını, bütçedeki hası· 
lat fazlasının bu verginin ilgasile 
eksilecek 2,800,00ü lirayı belagan 

mabelat kapıyacağını ve gelecek 
bütçede bunun yerine y~ni bir 
vergi konmıyacağıcı söyliyerek 

dedi ki: • 
•-Başka sebeplerle, başka ver

gıler ıhdası lazım geliyorsa, tabii 

bütçede düşünülecektir. Yoksa 
HükOmat bundan dolayı yeni bir 

vergi koyacak değildir. 

Tohumluklar zamanında 
verilmelidir 

Ziya Gevher Etili ve Abdur

rahman Naci Demirağ da vergi· 
oin ilg-asını takdirle karşıladılar. 
Aiadurrahman Naci Demirai ez

cümle şu mütaleada bulundu. 
.Şimdiden müstahr.ile ilin et

mek lazımdır ki istihsali yüzde 
on, oc be~ nispetindeki haddi 
muayyeu ve kendilerini tatmin 
edıcı bir fıyatla cebri satışa tabi 
tutulacak, bunun dışında kalan 

miktar ııerbe1t bıı akılaoakıar. ls· 
lihsııliilı artırmak kudretinde olan 
çıhçiye tvhuınluklımn ekim ı:nev
ıimı ııeçmeden vı ktinde verilıne-
ıi Jbuııd1r. Sazı yerlerde tohu~ 

Buhran yoktur 
Vekil tohu"1luk tedarik ede· 

miyecek kadar fena bir vaziyete 
düşmüş olan mıntakalarda da hü· 
küaıetin ~imdiye kadar 14 milyon 
kilo tohumluk dağıttıt1nı kay
derek, bu itin bu yıl geç kaldı
ğı hakkındaki iddialara cevap 

verdi ve beyacatıoa şöyle devam 

etti : 
c- Buğday mevzuu ciddi ve 

ehemmiyetli tedbirlere yer vere
cek mahiyette olmasına rağmen, 

bugüne kadar halkıa ekmek ve 
gıda bakııaından her hangi bir 

buhrana maruz bulunduğu müte· 
lensını asla varid ve yerine gör
meyiz, lstanbulda nadiren fırınla
ra tehaoüm oldutu görülmüştür. 
Fakat lstanbulun umumi nüfusuna 
göre, Toprak Mahsullerı Ofiııinin 
tahsis etliği miktar normal za
manlara nazaran, daha geniştir. 
Üç ay evvel hüktlmet vesika 
mevzuunu ele alınca, vili· 
yetlerden bazı malOmat ve tet
kiklerle bazı vesikaların toplan
masuu istedi. İşte bunların dışa
rıdaki inikası neticesidir ki, bazı 
vatandaşlar fırınlara hücum ede
rek, ihtiyaçlarından fazla 10 - 15 
günlük ekmek aldılar v~ sonra 
bunları dilim haline getirerek ku
rutaıak üzere ayni fırınlara gön· 
derdiler. 

10 - 15 ıün devam edın ba 

. Ziraat Vekilinin beyanat. 

f Di~er bazı hatiblerin mütalea
sıadan ıonra, Ziraat Vekili Muhlis 

E.rkmen söz alarak dedi ki: 

•-E.min Sank arkadaşım, yaz
lık zer'iyatıı. temas ettiler. Yazlık 
zer'iyali normal zamnnlarda dahi 
h~r hangi bir kuraklığı önlemek 

için üzerinde durduğumuz bir 
mevzudur. Kendıleri de bilir ki, 
baharın kurak gitmek ihtimaline 
karşı, mısır. darı ve mümasili 
zer'ıyat için geçec ıene ve bu 
sene tedbirler almmışlır. 

Bu sene istihsoılatı artırmak 

bakımından bu mevzuu lıükı'.im '!t 

ele almı~tır. Ziraat Vekaleti, ınuh· 
terem Başvekilimizden de aldığı 
enıir üzetine patates, mısır, darı 

ıibi ilkbahar zer'iyah için bütün 
kuvvet ve mesaisini teksif ede· 
rek çalışmak yolundadır.> 

Layihaııın heyeti umumiyesi 
h~kkında başka söz alan olmadı

tından, maddelere geçildi, vergi
nin kaldırılman ile buııunla ala· 
kalı teşkilatın da memurlarına 
birer tazminat v~rılcrek kaldırıl
dığı hakkındaki maddeler müza· 
kere edildi. Bu memurların di~er 
yeni teşkilatta tercihan istihdamı 
cıheti temenni edıldi. Bu cihetin 

hükOmett;e esasen dütücülmüş 
oldnğu encümeo namına izah o
lundu. Diıier maddeler de okun
du vo bufdayı koruma vera-isini 
kaldıran kaoun kabul edil•i. 

Kurban Bayramıoının yaklaş

ması dolayısile kurbanlık koyun 
salışlıırı fazl.ısile hararetlenmiştir. 

Bll milnasebete hayvan yetiştiri

len ınuhtelif mı ıtakalardan fehre 
külliyetli miktarda sevkiyat ya
pılınışlır. Bıı yüzden şeh•in civa
rındaki otlaklarda fazla miktarda 
canlı hayvan toplanmış ve bun· 
ların kurbanlık hayvan satılan 
aemtlere sevkine başlanmıştır, 
Piyasada canlı haynaların bu 

kadar bol olma1ına raJ?men satış 
fiatlarında bir yüksdme görülme-

si hayret uyandırmaktadır. Sürü 
sahibltrinin h•yvanlan şehre azar 

azar gel irmeleri vo mezbahaya 
ıevkediolerden besice kurbanlık 

koyunlardan üslüo olmaları buna 1 

sebep gö.tcrilmektf'dir. Canlı 

hayvan satışlarını kontrol etmek 
ve her hangi bir ihtikarın önüne 
geçmek için alakadarlarca bazı 

tedbirler düşünülmektedir. Bu hu
susta, bugün Belediye lktisad 
Müdürü, hayvan borsası, mezb.ıha 
idaresi ve murakabe bürosu mü· 

• mesilleri bir araya ~"lerek görü· 

şecekler ve bazı kararlar alacak• 
lardır. Diğer taraftan bu sene 
fııala miktarda getirilen koyunla
rın tamamen sııtılamıyacağı ve 
bayramertesi mezbahaya devredi
leccii muhakkak görülmektedir. 
Bu vaziyet karşısında bayramer
tesi et fiyatlarında nisbi bir dü· 
şüklük olmaııı muhtemeldir. 

Ekmek için belediye evlere 
aylık karneler dağıtacak 

Diğer taraftan Belediye fırınlar
d:ı ekmek imalini sıkı bir Ş!"kilda 
korıtrol işine devam etmektedir, 
Dün muhtelif fırınlarda yapılac 

teftişler sonunda üç fırında ıyı 
ekmek çık mlmadıft görülmüş, bu 

fırınlar hıkkmd ı yıldırı·n cezası 

verilmi~tir. 

Tereyağ fiatlerindeki tEreffü 
tttkik olunuyo; 

Kııhvalıılık tertyağ fiatleri 
son günlerde çok artmıi ve kreın 
cinsinden olanlar 220 kuruşıı, yağ' 

miktarı çok bulunanlnr ise 250-
300 kuruşa çıkmıştır. Vaki şika

yetler üzerine Fi at Müra lcabe 

Komisyonu tarafından tetkiklere 

ıeçilmiştir. 

Pirin~ tfatlarımn tesbiti 
meselesi 

Ticaret Vekaletinin istihsal böl
gelerinde çeltik ve pırıace yeni 
koyduğu fiatlar anlaşılınca, Fiat 
Murakabe komiııyonu da pirince 
kat'i narki koyacaktır. Fakat di 

ğer taraftan da yeni fıatlara is· 
tihsal bölgelerinden bir çok iti· 
razlar vaki olmaktadır. Başta An· 
talya olmak üzere bazı çeltik is· 
tihsal bölgelerinden Anknraya he
yetler giderek bu hususta di

leklerde bu\ıınmuı,lardır. Pirinç 
Hatları hesab edilirken beh&r de· 
kardan 3JO kilo pirinç İ9tihsa\ 
edildiğ'i esas tutularak 26 kuruş 
fiat konulması yanlış görülmekte• 

He kes kıunelerden ko· dir. Mü$tabsilin iddiası, kat'i ran-
pardığı flşlarle civar1ndakl dımanın azami 225 kılc-yu geçme

f1rınlardan ekmek alacak l di2i ve bazı seneler bir dekardan 

Şehrimizde, ekmek tevıiıtının 75·100 kilo dıbi mahsul elde e· 

Kömür narhı tetkik edilecek 
lstaobulun yakacak 

karşılamak için alınan lıdbirler 

fayda vermiş ve şehirde bir ya
kacak darlığı kalmamışiır. Yal
nız odun ve manral kömürünün 
devamlı ııurette gelijini temin i-
9in yeni tedbirler 

laıamgelmektedir. 

şıt ücretlerinin arttıfı ve 
bunun için bugilnkü narha göre 

kömür getirtmek ve satış yap· 
mak imkanı olmadığı ileri siırül
me ktedir. Bu iddialar göz önün· 
de tutulmuş, istihsal bölgelerind 
incelemeler yaptırılmıştır. 

Bugün fiyat mürakabe komia

youu top1aoarak maogal kömür 
narhıcı yeciden gözden geçire· 
cek ve bir kurcş arthrma İitek· 
!erinin yerinde olup olmadıfını 
incaliyecektir. Taşıt ücretlerinin 
artman yüzündeo kömür narh101 
da bir miKdar arttırılaca§'ı anla

fılmaktadır. 

IST AN BUL BORSASI 

Loodra 
Nevyorlt 
Madrid 
Stolcholm 

24.12. 941 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Pez.eta 
100 ineç Kr. 

ESHAM VE TAHVİl.A T 

İkramiyeli % S 938 
İkramiyeli % S 933 Erıaai 
Sıv11s-Er:aurum 1 
Sıvas-&rzurum 2-7 
% 7 1941 Domiryolu 
lttihad Dıairnmı11ilik 

20,2 
21,7 
21,l 



MtJNAKASA GA!ET!Sl 2CI Blrinciklrıfta 19-41 

Bu gün ilan olutıan Münakasa ve Müzayedeler Listesi Bir adet 0,450 kadar voltmetre. 
Bir adet voltmetre için 3 fazı ayrı ölçmek için kometal. 

Altmı' metre 3' M/M2 NGA iıollt tel metresi. 

Cloıl Şekli 

~) MOnakasalar 
lnt••t. Tamirat. Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

ofu Baynit kaıı:aaıada yapt. hilkQmet binası 
ikmali inı. 

opkapı aarayı 11>ilse1inde yapt. tamirat (9art. 6 L.) 
araka inı. 20 ad. 
nili medreHıi tamiri 
avutpaıa fırını ıu teıiaah 

kapalı z. 

a9. elu. 
pu. 

Muham. bed, Teminat Miracaat yeri 

16451 88 

120300 -
2034 6S 
7549 12 
1980 55 

12.34 34 Dotu Bayazıt Kasası Malmad. 

7265 - lst. Defterdarlığı 
153 - Yetilkiiy Meteoroloji istasyonu 
566 18 lıt. Belediyeai 
297 08 lst. Komut. SAK Fındıklı 

Gtınü Saa tı 

6-1-42 15 -

19-1·42 15 -
9·1·42 14 -

12·1-42 14 -
9·1·42 10 -

On bet metre 36 lık pe.ıel. 
I )ört adet .36 hk dirsek. 
Bir adet alçak tevettlir 91111 maktası içia U. 8 den ltensol ve 

dirsekler. 
Bir adet 500 kilo çeker otomatik kııotar. 
Kontenjanı &elcdiyece temin edilmek ve bir sene zarfında tealiıa 

olunmak şartiyle Kayseri belediyesince yukarıdaki müfredata ya~ılı 
eşya satın ahnacatından b:ı eıyayı kaç lira beddl ve tıP. zaman ver•: 
bilccelderine dair alakalı müesseselerin belediyeDlize teklif verrnelerı 
ve bunlardan transformatör ve teferrüatımn vasıfları malam olup ara· 
söz. ve motGpompun vasıfları Jıı kati iUretlc teshil ed i lm eıı/ş oldıı· 
tundan teklif edecek firmanı bunları \'astflandırmas ı ve kataloilan 10 

iÖnderilmesi ilan olunur. 

lllçlar, ve IUlnlk lapençlyert allt Heetahene Lvz. 
ahtelif mtbtabsar illç: 29 kalem kapalı z. 7455 7g SS9 18 D. D. Yolları Haydarpaıa 11-1.42 ıs - lat•nbul Orman MUdUrlDIUnden 

&lektrlk Hevagaaı-Kalorlfer (Tesl••b ve Malzerneal) E.skişebir Ormaa fıdaahtı iyin asıari lS metre yfiksekliie ıaalte 
40 ton su çikarabilecek mazot ile işler saatte 10 kilovat lakatlı e· 
lek' rik. jeneratörü He bırlikte tam dizel tipi bir molör kapalı zarf u· 

ınl'yle salın alıoacaktır. 

lektrik tesisatı pu. 8668 42 1300 26 M. M. Yek. SAK 26-12-41 11 30 

ıs -lelttrik mal&emeıi: 41 kalem • 

Mensucat. Elbl••· Kundura Çama..,., v •· 

O. tipi ıamaşırlık bez.: 159814 m. (şart. 308 kr.) paz. 
Pamk karııık yün çorap: 40000 çift ı 

fl.obllye, bUro ve ev eşyası, Mu.-mbaHeltv.s. 
Doıya ve evrak unciığı yapt.: 100 ad. 

Kartell delabı yapt.: 4 ad. 

Kereate, 1 ahta ve ••lre 
Muhtelif clnı ve ebatta kereste: 291.637 m3 

Nakliyat, Bo9eltma, YUkletme 

Kek kömtirtı nakli: 88 t. 

ac;. eks. 

paz. 

paz. 

Mahrukat, Senaln, lı~akln~ yajları v. •· 

Odun: fiOO t. kapalı z. 
Guyafı paz. 
<d& yat: 150 k.·iç yat: 150 k. • 
K. odun: iOO t. ı 

Mot6rio: 300 t.·benzin: 300 t.·mGtör yatı: 100 t,· • 
makine yatı: 500 t. 

Mı U t e ı; • r rı.ı k 

Köıebent: 100 t.·T. clemiriı 7S t. 
lpek ve ketea kurdeli kopça ve fermeiip kuraell, af. eks. 

fötr ıapka, aikiı İi'neai liıtik, ipek, su tan 
Motopomp: 15-20 beyıir kuvvetinde 
Tahliıiye ipi: 10000 ad. paz. 
Oto malzemesi: 102 kalem pu. 
Spoı malcemeıi: :l9 kalem pu. 

~ Era•k, Zahire, Kt, &ebae, • · • · 

Kaplıca, bakla, fit, kuıyemi, darı, ıeker pancarı, 

bııvuç, yer elması, dura, pamuk tohumu, ayçi· 
çefl ve küıpesi, suaam küspeıi 

oyun eti: 9 t. (temd.) paz. 
Balda: 75 t.·k.ı yemi: 150 t.·darı: 225 t. 
Plrint: 89 t. paz. 
Dam 200 t. > 

Sığır eti: 50 t. • 
Sadeyatıı ~ t. ı 
Pirlntı 60 t. • 
Sadeyatıı 45 t. > 

Bulrur: 120 t. > 

Kuru ıofan: SO t. 
Koyun eti: 7 t. pu. 
Patates: 85.5 t. > 

1 118 '· , 
K. sotan: 84 t. > 

~ t>9 t. .. 
Saman: 100 t. (temd.) » 

Yeıil mercimek: 100 t. > 
Ieytln yatı: 20 t. ' 
Kaplıca, burcak, ıuıam, kuı yemi, ay ~içtfi, keti 

boyDuıu, pamuk tohumu, pancar küıpeıi, ay çi· 
çeti ktiapeııi: ~500 &er liralık 

Sıtır eti: 10 t. pas. 
• 190 t. • 

.Sadeyaft: 6 t. • 

(B Müzayedeler 

Tutla aokuı ve demir destekleri par;. 

- - An\c. Jandarma Genel Komut. ~AK 6-1-42 

m. o 38 so 9229 26 M. M. V. SAK. 
tifti o 54 

190 -
68i -

13852 7S 

3240 -

60 - İst. Defterdarlığı 
51 - > 

2071 91 M. M. Vıklleti SAK 

leli mi ye Aslı:. SAK 

9000 - 675 - Giresun Aık. SAK 
4000 - Çorlu Ask. SAK 

k. o 02 2> • 
15523 - Harbiyede Yeelek Subay Okulunda 

Ask. SAK 

Stımerbank U. Müd. Ank. 
980 &O Devlet Konservatuarı Müd. 

f ethiye Belediyesi 
beh. 1 iO 2l~I - M. M. Vekaleti SAK 

lat. Komutanhtı SAK Fındıklı 
Ank. Ln. SAK 

2-1-42 11 30 
5-1-42 15 _il 

12·1-42 15 -
12·1-42 u -

26· 12-41 15 30 

26-12-41 11 -

28·1·42 
27-12-41 
27-12-41 
27-12-41 

14 -
12 30 
11 -
9-

Fenlli idari şartnameleri ve mukavele örne~i lstanbul Orman mft· 

düriyetinde görülebilir. 
Muvakkat teminat 800 liradır. 
İhale 12.1.942 pazartesi günü saat ı4 te latanbul Vilayet kona· 

ğında Ormao Müdüriyeti satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Tt'klif mektuplannın ihale günü saat 12 ye kadar mezkur komis· 

yona tevdii lazımdır. 

- s :::::czız: .. 
Mobilya. Büro ve ev eşya,11. Muşamlıa, Halı v. s. 

latanbul Defterdarlllınden: · 
Toprak tevzi komisyonları için yaptırılacak 100 adet dosya ve 

evrak ıandı~ı 12. 1.942 pazartesi günü saat 15 de Defterdarlıkta mü· 
teşekkil komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Kcıif 790 lira 
teminatı 60 liradır. Resim ve hususi şartnamesi Milli Emlak 4 Uocii 

kaleminde görillebilir. 

7-1-42 11 30j ,.•. İdaremiz için yaptırılacak d~rt adet karteli dolabı 12.1.942 

1 
pazartesi glluü saat 15 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonda açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. 

6·1·42 - - ) Keşif bedeli 688 lira teminatı 51 liradır. Resim ve .şartnııme Milli 

8-1-42 15 -' Emlak 4 cü knlcminde görülebilir. 

7 l 42 L d ı _ll&U1il'S"T= --?4""7 ~~-~-· !!!!!!!!!==~-~-U!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!'!ili !U • - e 11;a ar -- =-= 

6-1-42 11 -
2-1-42 14 -
3-1-42 14 -

Mahrukat, tlenzin, Maı<ı ıa yaJ l drı 

lstanltul Komutanhlı Sat.n Alma Koml•ronuntlan: 

- - Seli mi ye Ask. SAK 26·12·41itib. l hafla Aşağıda cins ve miktarı yazılı yem n yakacak maddeleri 
27.11.941 cumartesi günft hizalarında yuılı Hallerde pazarlıkla H· 

tın alınacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda wörülebilir. ls
teklilerin belli ıün ve soatlerde Fındıklıda aatınalama koıniıyonu· k. o 70 

48000 -

~5000 -
8l50 -

24600 -
79200 -
30000 -
2900 -
k. o 62 

12815 -
17700 -
7560 -

62120 -

it. o o' 

k. o 25 
k. l -

k. o 45 
k. o 45 

5000 -
k. 1 80 

--

700 -
7200 -

1875 -
694 -

Çanak. Ask. SAK 
Aksaray Aık. SAK 
Erzur11m Ask. SAK 
Kırklareli Ask. SAK 
Gelibolu Ask. SAK 

lxıoir Lv.1. SAK 

180 - l:ımit lstaıyen Oteli Ask. SAK 
651 - lıt. Komut. SAK Fındıklı 

1923 65 • 
2655 - • 

1134 -- • 
931 50 • 

Harbiyede Yedek .)ubay Okulunda 
Ask. SAK 

) 

!JOOO - Balıkeeir Ask. SAK 
Kırklareli Ask. SAK 

Çorlu Ask. SAK 

> 

- - lat. Hayvan Senası 

5-1-42 
12-1-4'.l 
2-1·42 
5-1·42 
6-1·42 

15-1·42 
5-1·42 
5-1-42 
5-1-42 

10-1-42 

2·1·42 
12-1-42 

12·1·4:l 
12-1-4'.l 
12·1·42 
7·1·42 

6·1-42 
3· 1-42 
~-1·4.l 

26-12-41 
27-12-41 
26-12-41 

2·1·42 

1 
15 

_, 
14 30 

aa ıelmeleri. 
Muh. Bel. lh:ıle Za. 10 - ı 

16 _ Cinsi 
ıuikdan 

toa L. K. 
Kat'i le 

L. K. ıaat D. 

15 - ı----
16 - 1 Kuru ot 
15 - J Marin lavo 

600 
1000 

39000 
ıssı o 

10 
11 

16 _ , Madeu kömilrtl • 
15 -
16 -
1'.l -
ıg -
10 30 

11 -ı 
ıı ao ı 

14 - ı 
f 

14 _, 
11 _ , 

14 30 

11 -
10 -
16 -

11 -

• * * Beher kilosuna teklif &dilen 1 kuruı 79 santim palaah ı~rl\lın 
;ıo too edun 2.1.942 Cama sıüııü uaı 11.30 aa pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. Şartnamesi her giln Komisyonda ıarüleltilir. Muhammeo 
bedeli 11475 lira olup kati teminatı 1721 lira 25 kuru.ıtur. lstelıtlile· 
rin !telli ıiln ve aaatte Fındıklıtla Sahnalma Komlıronuııa ıelmeleri. 

Ticaret VeklleMnden: 
Makam otomobili ve motosiklet için satın alınacak 2800 litre 

benzine mUddeli içiııde talıp Çlkruadığıuclaıı t:k~iltme 2190 sayılı 
kanunun 43 üocii ınacidesi mıtcibiı.ce 21.12.941 tarilı i ntlen itibaren 
10 rün daha uz tılınıştır. 

Müteahhit vergisi ile ko:ı en p.ılıa Vekiletı? aittir. Muvakkat temi· 
nal 65 lira 63 kuruıtur. 

Açık ekıiltme 2.1.942 iÜnl saat 14 te yapılaoakhr. 

isteklilerin eksiltme rünil bildirilen saatte teminat mektuplariyle 
birlikte Satınalma Komlıyo ı ıanaa hazır lııııılun•_aları ilin olunur. 

3 fÖn zarfında Müteferrik 
m!l!!!l!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!lf~!!!!!!l!ll!!lma!Bll!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!'!!!!!!!l!!!!l!!P!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!~' 

l Adana Beledlfe&lnden : 

MU NA KASALA 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malı.) 

Karaerl Beledlre Rel•llllnden : 

lıti ltu9uk tonluk 85 beyırir kuvvetinde iki et nakil ve gübre kam· 

ronu ıaae. 
ltfa vasıtası elarak bir adet motopomp n bir butuk ili iki 

tonluk arazöa. 
Bir adet 50 kilovat tak.tında 21000(400/231 volt le1miye 

Uirlü yıldız zıkzak batlantıh trandormalör. 

Bır adet yaA-lı otomatik ıalter. 

buçuk 

tevet· 

führungen doku& adet Y. T. dııvar tesbit i:.ıalitörü 22000 voltluk 
Porıell~ Nstııhen üç adet yilkııek tevettür keıici bıçak şalteri bir 
futa Eınpoliger Trennşebatter. 

°Qç adet kesalet babini 2200 voltluk Deenelspoleo. 
Ü9 ade\ siperi uika 22000 voltluk Kalodenfallapleipm;, 
Üç atlet Kleınns 25 M/Me. tel için . 
Bir adet 100 X 10D X 3 toprak levhası. 

1 

'Adana ıehri içme su teıı i ~ah i9io llzım gelen 5 adet dalma tu· 
Jumba kapalı zarf uıuliyle ve 45 gün müddetle münakasaya çıkarıl· 

mıştır. 

Muhaınerı bedeli 25008 liradır. 
Muvakkat teminatı 1875 liradır. 

Bir adet bir buçuk metre uzunlutırnda ~ U. 6 dan 
seklerin civataları, 

i 
konsol ve dir· 1 

İstekliler bu iıe ait şartname, proie vesair evrakı Aakarada Da
hiliye Vekaıetı Belediyele:r imar heyeti fen şeflifioden vey• Adana 
Belediyesi Fen lşleri Müdi1rlüğünde-n 1!5 kuruş mukabilinde alabilir· 
ler. 

Altı adet 75 uzunluğuoda konsol pesta dahilindeki ltih'lmum iza· 
lator kesme bıçaklar Kesıılct bobini saıkler için ıılt demiri pillkau. ' 1 ihale 13,1.942 tarihine r. slhyan aah gilnO nal 16 da Belediye 

binasında toplanacak Belediye Eıı cfimeni tarafından yapılacaktır. Posta dahilinde pabır çubuklar v. ı. 
Transformatör ve otomat şalterin önlerinde muhafaza için giriyaş· 1 

tel. 

Münııka'l8ya girebilmell için teklif moktaplarıoın vesair evrakın 

ihaleden bir saat evvel Bele :liye Encümeni reislitioe 2490 sayıb ita· 
' nun mucibince makbuz mukahılinde verilmeai la:ıımdır. 

Yüz adet alçak tevettlr sirortası, altı adet yükıek tevatlGr iza
J&törü 22000 voltluk. 

Bir adet 100 X 100 santimlik mermer tabi& ve etrafına demir 
kasnak. 

Bir adet 200 amperlik nlçak tevettür üç safhalı şalter. 
Oç adet 0,150 amper kııdnr ampermetre. 

Bu iş h:ıkkrntılıı fozla maliı net almak iıtiyenlerin Ankıı ra<la Dahi· 
!iye Vekaleti Belediyeler lo,ar Heyeıi Fen şeflijine veya Adana Be· 
tediye Fen itleri dairesine müracaatları illn Glunur. 09 adet yükselt tnettlr duvar ıeçme iaalltirt1 Porıeliand Ureh· 
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' MONAKASA GAZETESl 

INH SARLAR iDARESi 
lstanbul Piyasası 

Demir ve Madeniyat 

Bakır 

T.lıt• ve yuvarlıılc 

Çinko 

BAYRAM ve YILBAŞI HEDİYESi O - ARAK 

Vişne 

Saç &İjah 

Demir 

Camlık, köşebent 

Dört köşe lorMa yuvarlak 
mıhlık eilme Çilek 

Portakal 
Mandalina 

Turunç 
Be yendik 

Nane 

f'uırel 

Siyah çember 
Yuvarlak çubuk 

Kalay 
Çubuk 
Külçe 

Karfiçe 

Saç 

l'hlvanldi düz 

Mahrukat 

Blok 

414 -
404 34 

Muz 
Altın· 

Yerli dep11da 

Krlble 

Yerli dep da 
Ecocbı 

Marinlave 

1700 

LiKÖRLERiNi, llO Şı 

ıs -

KANY AKLARINI 

Yerli beakerde 

depoda 

Tuvönaıı 

Yerli depoda - -· 1300 
94 Şı Ve Sipahi 

Samsun 
Çeşit 

Boğaziçi 
Yenice 

b okerdc 

Kok 

Yerli fa.briknda 
l<urabülc 

Sömikok 

Yerli depoda 

Petrol 

Dökme topları 
Çift teneke 

Benzin 

- - 2350 
- - 2350 

- - 2350 

27 80 
905 -

Serkldoryan 
Bafra maden 

Gelincik 

Dökme 
Çift teneke 

Motoriıı 

Çıft tıınf!ke 

Sl 10 
- -- ııso 

20 60 
- 710 

olm k, cep· 
heleı 2ibi gerileri de emni
yet altında tutmak demektir, 

Tıirk vatanınrn emniyeti bol 

kanat ve uçucu istiyor. Kur· 
baııınızı Havn kurumuna ver· 
mckle bu is eğe cevap verebi· 
lirsiniz. 

SİGARALARINI 

Ankara Vallllfllndon 
Nafıa dnıresi için mukıe:ı.i 40 adet malıruli çedır müb:ıyaası işi 

15.1.942 pııznrtesi rliııu saat on be,te daimi encümende ihale i ya· 
pılmak üz•re açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedeli 2800 lira muvakkat teminatı 210 lirndır. 
isteklilerin teminat mektup veya makbuzu ticaret odası vesika· 

sı ile birlikte s6zu geqen gün ve ıaatlc daimi encilmene gelmele· 

rı. 

Bu ife ait keıif ve şrartnameyi her gün n11(ıa mildürlüğünden ıö· 

ailecekleri. 

M. M . Vekaleti Satmalma Komisyonundan : 

Beher tonuna tahmin erlilen fiyatı 100 llrA olan 84 ton katran 

yatı 8.l.94l perşembe ıO.nll saat 15 t" Ankarad M. M. Vekaleti 

111tın alma Ko. da kapalı :ımf usuliyle ıhalc edılecciinden isteklilerin 
630 li ralık ılk teminatlnriyle birlıkte teklıf mektuplarını P.lı:siltme sa· 
atind~n behemehal bir saat evveline kadar mozktr komisyon başkan
lıfma vermeleri. Şartnameıi her gün Ko. da görüliir. Katran yıığı 

bepsi birden bir talibe ihale cdilf'!ceği ıibi onar iondan aşağ1 olma· 
rnak üzere ayrı ayrı taliplere de ihale edilecektir. iu takdırde ilk 
teminat teklif miktarı üzerlncieo besap edilir. 

letanbul Belediyesinden 
Tahin B. lık Tem. ____ .., ____ _ 

1655,85 124,19 Balat atelyesindc inıa ve tamir ettirilmekte o· 
lan arabalarda kullanılmak üzere alınacRk muh· 
telif cins ve eb'adda 32050 adet cıvata. 

1110,00 83,25 lstanbul vilayeti pansiyonlu ilkokulları için yap· 

tırılacak 120 çift iskarpin. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler 
ayn ayn açık ek~iltmeye konulmuıtur. Şartnameleri Zabıt ve Muame· 
l&t Müdilrhiğü kaleminde görülebılir. İhnlc 8.1.942 perşembe giınü 
ıant 14 de Daimi Encümende yopılııcaktır. TnlıJJlerirı ilk teminat 
tnııkbuz veya mektupları ve 941 yılına ait Ticaret Oda ı vesıkalarile 
ı hale ~ünu muayyen saatte Daimi Erıcümer.de bulunmaları. 

M. •• Vekiletl Satm Alma Komi yonur.dan: 
Beherıoe tahmin r.dilen fıyah 2:>0 lira olan 12 ad~t lamııı:nen de

tnir ve b"herinin tah.nin edılen fıyotı 190 yüz doksan lıra olan 13 
lldı:t tabla ve arkalığı abşııp diğer alanını demir ba kül k:ıpalı zarfla 
lllü kasnya konmuş! ır. ihalesi /. 1.94 l çarşnmbn güı Ü sa t 11 dedir. 
l teminatı 410,25 lıradır. Evsaf ve şartnaınesi M. M. V. :satın ıılma 
ltomisyonunda i!Ôruh r. lsteklıltcin ihıılc sün ve aaııtincien bir aaat e
hline kadar te~lif mc.ktuplarını komiıyona vıraaeleıj. 

Devıet Demir Yolları işi tme U . MUdUrtUaUnden: 

Muhammen bl'deli 2790 lira olan muhtelif numaralarda 31000 a• 
Jet bedi zımpara 9. 1.942 cııma giinü saat 11 de Haydr.rpıışacla Gar 
binası dahilindeki komisyon tnrafından açık ehsiltme uaulile satın a
lınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 209 lira 2:> kuruş\ult muvakkat temi· 
nat ve kanunun hyin ettiti vesoilde birlikte eksilte günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lizımdır. 

Bo ışe ait şartnameler komisyondan pııruız olnrak dağ'ıhlmakta-
dır. 

Deniz Levazım Satmalma Komisyonundan: 

lstanbul limanında büyük gemilerin bağlanmasında kullıınılan eııa 
şamandır lar tipinde veya 9u.ılnrdan biraz büçllk eb'ad ve muka\le• 
mette şamandıra alınacaktır. 

Ellerinde mevcut bulunup ta atmak is eyenlerin 6.J.942 sa'ı 2U· 
nü akşııınıııa kadar tcklıfte bulunmaları ve dah f zla malO'llal alm k 
ist~ye[lleriıı de her gun mesai saatlerinde Ka ı ınpaşada bulunan ko· 

miıyona müracaat etmeleri. 

-

Muhammen bedeli (1641) lira (60) kuruş ol n 24 adet (17,'l80 M3) 
meşe azmanı (7.1.1942) Ç rş•uoba günü saat (11,30) on dört buçukh 
Haydarpatııda Gar binası dahılindeki Komisyon tRrafuıdan ııçılc ek· 
sillme usulile salın alınacaktır. 

Bıı işe girmek istıyenlerio (12 \) lira (12) kuruşluk muvakkat te· 
minat ve kanuımn tayin elliği vcsaikle bir lıktc eksiltme günu saatine 
kadar Komisyona mür.ııcaııtleri liizımdır. 

Bu işe ail şarlnameler Komisyondan puasız olarak <lağıhlmuktııdır. 
(1 298) 3-4 

** 
Mubnmınrn bedeli 103.500 (yuz üç bin beşyiı) lira olan SOE>O ton 

çiınrnto 7.2 inci kanun 194ı Çarşamba günü saat 15.30 da knpalı 
zıııf uıııılıl Ankarada İdare bınasında satın :ılınacaklar. 

Bu İşe girmek isteyenlerin 6~25 (alh bin dört yüz yirıni beş) li
ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin cttifi vesıkalısrı ve t~kJif. 
leri ıi ııyı ı gün aant 14,30 n kudar Komisyon Reisligoine \'ernıeleri lii· 
zımdır. 

Şarlname1er 
hlmalctadır. 

200 kuruşa Ar.kara ve Haydarpafa veznelerinde sa• 

(11323) 3-4 

26 BirJDclHoan 1941 

lstanbul P. T. T. MüdürlüQünden : 
idare ihtiyacı için 50 adet Hurç alımı kapalı ı.arf u~ulile eksilt· 

meye konulmu1tar. 

Ek ilme 2?.12.941 Cumartesi günü saat 11 de Büyök PostAhane 
bin :. ı bırirıci katında P. T. T. Müdurlüğü ld ri Muavinlik od:tsıncia 
oplırnııc k Alım Satıın Komisyeııundıı yapılacaktır. 

İl h1 nmen bed•li •6750> lira, mııvaklcat teminatı •506• lira • 25• 
Kuruştur. 

lsıek'i'~rin tipi' e ııs nümııneyi ve ahmıı e:sııs fenni ve eksiltme 
şarlıınoıelerını gormek \'e muvakı.:"t teuııııatl rını yatırına~ iizere ça· 
l ışma günlerinde menür Müdürlük idari Kalem Leva&ı~ k11mını, d:· 
iltrne saAtindl"n bir sut evvr.line keJar kaııunun tarifine (Öre fııızır· 
ıımış olm-.lım Jizırugel"n mektupterın1, tekhf naekt11ln, ~"1 ser.esi 
ıçin muteber Ticaret Odası vesikası, muvakkat teminat aaakbıur:u \'e· 
ya Bank mektubunu muhtevi olarak yukarda iımi ıreçea K•aiııy11n 
Başkıı.nlığıoa numaralı mıılcbur.lar mukaailinde tevdi eylemeleri. 

(lft'34) '4--i 

ınhısarlar U. Müdürtugunden: l 
,ıe 

1 - Keşif, şartoaıne ve planı mucibince iduemizin Pulatbanetie 
yaphracafı kapan inıuıı işi kapalı zarf usulile ek iltmeye konmllf· 
tur. 

il - Keşif bedeli 17231.2) lira yüzde 7,5 munkkat teminatı 
1~92.34 liradır. 

ili - 6.ltsiltme 9. 1.9 ll cuma fÜDÜ :.aat 10.30 da lıtanbulda Kaba· 
taıta Hin merkez Levazım Şubesı .M ki Alım Komisyonunda yapılacak· 
tır. 

iV - Şartname 1staııbt1ld11 levazım şubesi veznesinden ve lz19ir 
Ankııra Trabzoıı ba, müdürlüğünden (85) kuru1a alınabilir. 

V - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 

vesaitle o 7,) güvenme paruı m.ıkbuzu veya Bıoka teı•İnaı mektu· 
bunu ve şart ıam~sinin (F) fıkrasında yazılı vesikayı ibtiva edecek 
kapalı zarfl rrnı ihal.- günü eksiltme saatin.im bir saat evveline ka· 
ear mezltı1r Komisyon Ba,kanlığına veya Trabzon Bıııınlidürlüfiine 
makbuz mukabilinde vermderi lazımdır. Postada vuku bulacak re· 
cikmeler kabul oluııma:ı:. (11237) 2-4 

*** 
1 - Keşif ve şartn:ı'llesi ın-ıcibince f>dş1bab.;, Fabrikasında yapı· 

lacak yol ve !<a Hılıva"yon İn:j ııtı ıCa? ılı z:ırf ıu.ılılo yı.ptırı• 
!ocaktır. 

2 Keşif bedeli (35.085.60) lira, ıı , 7,5 muvakkat teminlltı (1956.49) 
li rı:ıdır. 

3 Eksiltme '2. l.94l cum.ı gıi ıü saat 10.10 Ja Kabataşta Leva· 
zırn binasında Mıırkez: Mübayu koınisyonunfa yapılacaktır. 

4 Şartnam ve k ... ,(j tıü geçeo şube V4ımeıind!n vo A:ıltara 
İzmir BilS ü.Jürlülclerinden (13l>) lrnruş mubbiliode alınabilir. 

5 E<siltrueye girnı k i:ıteyonlerin (10.000) liralık bu kabil in,a· 

atı ınuvaff ... iyetle yapmış old11klarınıı dair ve•iks ibru ederek 
ihale g..illÜ. d:n 3 gıın evveline kadar Umum Müdürlük inşaat 
şubesinden ayrıca eksiltmeye iştirak vesıkuı almaları lizım· 
dır. 

6 - Eltsilt neye! girec~kl~riıı mühürlü tekli! mektuplarını ksnuoi 
ve ikalarını ve müna ·a)aya işlırilt vesikssını ihtiva edecek 
olan kapalı zarflarını ihale tarihinden bir saat evveline kadar 
arlı geçen komi•ycın riyasetine makbu.t mükabilirıde vermeleri 
lazımdır. Postada vaki ola:?ıık gecikmeler kab:ıl edilmez. 

Cinsi Mikdarı 

F191 çenberi 320ı) kı. 

( 11081) ( 4-4) 

••• 

Mulıam. B. 0 o7,5 teminatı 
f.kıiltme 

4ekli 
lira k.r. lıra kr. ıünü Hatı 

-------

Muhtelif cins ınıtt· 2l kalem 243() 10 
baa mürekkebi ve 

182 25 

pazarlık 

6.1.942 l 0.20 
Atık ekailtmı 
6.1.942 10.j() 

1 vazımı 
1 - Yukarda cins ve ıuikJarı yazılı malzeme hizalarında röste· 

rilen usullerle sııtın alınıoakhr. 

2 - 'J.2 kolem ınalzenin muhammen bedeli, muvakkat teminatı 
hizasında yazılıdır. 

3 - Pazarlık hizıılarında yazılı gün ve saatlerdt Kabataşta Len· 
zım binannda merkez Müb3y a Komisyonunda y.1pı ' acaktır. 

4 - Liste1er sözü g'(Çen Şubeden parasız ahoabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık içi:ı tayin olunan iÜll ve saatte o, 7,5 
ıriivenme paraaiy le birlıkto meıı:ltur Koınisy•na milracaatları. 

(11321) 3-4 

Cinsi Miktarı Muham. 8. ''o 7,5 

Fililre bezi 
Deri ceket 
Lito tatı 1 

600 adet 
ıo adet 

Teminatı Ekııltme 
Lira Kr. Lira Kr. şekli l'ilnü saati 

---- ---- ---·-
Pazarlık 6.1.942 10.40 

• • 10.50 

Köçük 25 :a ) 975 7'3 il Açık eks. • 1 ı 
Büyük 10 • ) 

l. Nliroune ve ş..ırtna!1l~feri naacibinco yukarda cioıı ve mik· 
tarları y.ıı:ılı üç k leaı r.nalz.eme hıztlarında ıöııterılen u.rnllerle saha 
alınacaktır. 

il. - Lito taşlım mnhnımen beddi muvakkat teıuinatı hizuın· 
da yazılıdır. 

lll - Ekailtm .. hizalarınd 1 y tzılı ıün vo saitldrde Kabataıta Le
vaz.ım bina ındıı me2ktr mub yaa Komııyonunda yapılacaktır, 

ıv. - Şartnam·ler .sözu g •çen ş 1bed"'n pıtroız alınabileceği sribi 
nüm neler de görülebılır. 

v. - isteklilerin eksıltme ve pazarlık için tayin olunan rnn ve 
saatlerde '• 7 ,:> ıruvenme paraları le ve deri ceket işina ıirecekler de 
teklıf edecekleri nttıuunelerle birlıkte mezkGr Komisyona milraeaatları. 

11 
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Tableau Synoptique des Adjudioatlona Oavartes Aujourd'hui Erzak, Zahire, Et, Sabıe v. s. 
~~--~----~-------

x *- flall Bulgar Haatanealnden : 

Objet de l'adjudlcatlon 
Mode 

d'adjudicat. 

Prlx Caution. Lieux d' adi 11dicatioı1 el du 
estlmatif provisoire Cahier de! Charge' 

Jours Heures 
8000 Ekmek, 10000 Kilo inek ıiltll, 1000 Kilo aıtır eti, 1200 

kilo keyuo eti, yumurta, bakkaliye, ersak, sebze, kömiır, 
od11n nHire 

--
A dju ications au Rabais • 

Constructlona-Reparation-Trav. Publlcs·Meterlel de Conetructlon·Cartographle 
Aobiv. conatr. Kenalı gouvernemental au bourr Pli cach. 16457 88 1234 34 Dir. Piac Bourı d•tu Baya:aıt 

dot• Bayazıl 
Rep. au musee de Topkapı (Gab• eh. P. 600) • 120300 - 7265 - 9efterduat lst. 
t:onatr. ıuerite: 20 p. Publique 2034 6~ 1~3 - Station Meieoroloıie Yeıilköy 
Repar. Medrese Servili Publlque 7549 12 566 18 6om. Perm. Municip .. İstanbul 
lnstall. four Davutpaşa Gre a gre 1980 55 297 08 G. A. Gommand. Milit. lst. Findıklı 

Prodults Chlmlques et Pharmaceutiquea-lnatruments Sanltalrac·Fournlture pour Hopltaux 
8iverses specialites pbarmaceuti411ueı: 29 lots Pli cach. 7455 70 559 18 lere &Aploit. &ft. fer Etat H.paşa 

Electricite·Gaz-Chauffege Central (lnatallation et Met6rlel 

6-1-42 15 -

19-1-42 
9-1-42 

12-1-42 
9-1-42 

ıs -
14 -
14 -
10 -

12-1-42 15 -

1942 senesi niluyetine kadar bir ıeaelik ihtiyacı için yukarıda 
miktarları ı6ıterilen eraalt J0.12.041 tarihinde salı fÜnÜ ıaat 15 de 
ekıiltmeye kon11\acağınaao iıtirik etmek iiliyenlerin butaae idareaioı 
mlracaatlırı ilin olunur. 

Hahcıoll• Aakerl Satınalma Komisronn ndan: 
Tel balyalı bir ay müddetle Halcıoflu veye Tekirda~ından motör 

veya vapurda teılim şartile 250 ton kuru ot ve 250 ton saman pa· 
zarhkla satın alınHaktır. 

Pazarlı~ı 3.1.942 Cuaıarleiİ giioii saat 11 den itib.tren lıtanhul 
da Hahcıotlu 760 aatıo alma komiıvonunda yapılacaktır. 

lDıtall. electrique Gre a gre &668 42 1300 26 €om. Ach. Miııist. Def. Nat. A .ık. 26-11-41 11 30 

Kuru ot ve samana ait evsaf ve ıartname lıer ıün komisyona 

rörillebilir. 
Kuru ot11n 121& lira 75 kuruı aamaoın 1031 lira 2) kurut temi 

natlarile komiıyona relmeleri. Artiol .. electriqueı: 41 lotı • Gom. Ach. ~omaıaod. Gen. Gendar- 6-1-42 15 -
merie Ank. 

Hablll em ent - Chaus&ures - Tlssua • Culrs 
Toile pr. lioıe type G.: 159814 m. (Cala. cb. 308 P.) <ire a gr' lem. t 38 50 9229 1' C. A. Min. Iaef. Nıt. Ank. 2·1-4ı 11 30 

5-1-42 15 -Cbau11ettes en laiı:ıe melanıee de cetGn: 4000() paires " la paire O 54 3240 - " Danla Leveaım lmirllll Satın Alma Komisyonundan 
Beher ki(o9uaun tabmin edileıı be.teli 51 kuru, olan 50.000 kil 

pirincin 7.2 iaci kanun 941 çarşamba ılnl saat 15 de kapalı zarf 
tksiltmeıi yapılacaktır. 

Ameublement sıour tiail:ihıtlon et Bureaux-Tepiaserle ete. 
Fabrication eaiaaes pr. dossiera: 100 p. Publique 790 -
Fabrication armoire pr. carte: '4 p. " 688 -

Bol• de Conatructlon. Planches, Charpente 

Beiı de eonatrnction: 291,637 m3 Gre a gre 1S852 75 

Transport - Chargement • D6chargement 

Tranıport cbarbon eoko: 10 t. 
Combuattble • Carburant - Hullea 

Beiı: 600 t. 
Petrole 
Petrole: lSO k •• auif: 150 k. 
Boiı aeo: JOO t. 
Motorine: 300 t.· berısıne: 100 t .· buile pr. moteur: 

190 t.· id. pr. machiae: 500 t. 
Dlvers 

Pli cach. 
Gre a gre 

• 
• 
• 

ftre a rre 

900!9 -
'4000 -

le k. O 82 25 

Articlea pr. ıuto: 102 lotı 
Motepompe de 15·20 C. V. 
Corde de ıauvetaıe: 10000 p. 
Artioles de ıport: 29 lors 

Gre i gre la p. 1 5~ 
.. 

Fer corniere: 100 t.· id. f. 75 t. 
Ruban en soie e' en lin, aırraffes, feruaeiupe, ruaan Cre i ıre 

aiauitlea ete. 
980 80 

P r o vl • 1 on • 
Ris: 20 t. 
Harloots aecs: 30 t. 
Poiı-cbicbe: 1S t. 
Haricots barboanla: 15 t. 
Lentilles vertea: 20 t. 
Raiaioı iaunea aveo p•pinı: 
FiraH: 6 t. 
Bearre: T ,S t. 
Huile cl'oliveı: 7,ı t. 
Savon: 7 ,I t. 
Sucre: 12 t. 

' t. 

Gri a •• 

• 

" 
> 

> 

> 
> , 
• 
> 

> 

840() -
7500 -
2625 -
3300 -
4800 -
H60 -
1500 -

13125 -
8750 -
4575 -
575l -

Ris: 10 t.· vermicelle: 5 t.- harieoh ıeoa: 'J.7 t.· poiı· > 

ehi ehe: 15 t.- len tille ver le: 5 t. 
Savon: ıs t. 
H uile d' olives: 10 t. 
Paille en balle: 600 t· 
Paille battue .. aalle: 500 t. 
Broyaıe •l•: 600 t. 

Viaode .le mouten: l' t. 
Beurre: 10 t. 
F oin en halle: ~69 t. 
Beurre: 50 t. 
Poirreaux: 130 t.- chouxı 58 t, 
Ria: 80 t. 
Millet: 200 t. 
Viande de boeuf: 10 t. 
leurre: 5 t. 
Riz: 60 t. 
Beurre: 45 t. 
Bli concasıe: 120 t. 
Pallle: 100 t. (aj.) 

> 

> 

> 

• 
Pli cach. 
6re a gre 

> 

• 
> 
> 

• 
> 

18750 -

25410 -

18000 -

----
48000 -

25000 -
8250 -

24600 -
79200 -
aoooo -

Gre i rre le k. O 05 

• le le. O 25 
• le le. l -

Lentilleı vtrtes: 100 t. 
Huile d'olives: 20 t. 
Cbiendenb1 veıce, ıesame, rraines de canari, tourne· 

ıol ete. 
Beurre: 5 t. 
Oiınonı: 39 t. 

Gre a rre le k. 1 80 
2900 -

60 - Defterdırat 1st. 
~1 - > 

2077 91 eom. Ac.h. Min. Def: Nat Ank. 

Com. Aclt. Milit. lelimiye 

675 - Com. Aeh. Milit. Gireıun 
Com. Ach. Milit. Çorlu 

, 
, 

15523 - Com. Aoh. Millt. a l'Ecole des 
Offieiııra da ReHrve a Harbiye 

C. A. Command. Mil. lst. Fındıkh 
Municip. Fethiye juıqu'au 

2250 - Com. Ach. Min. D6f. Nat. Ank. 
Com. Aoh. lntend. Milit. Ank. 
Dir. Gfn. Sumerbank 

- - Dir. ConservatoireEtalEC 

Cem. Aea. Milit. Halkalı 
> 

-- ,. 

-- ,. -- . 
• 
> 
,. 

- - , 
- - Cem. Ach. Milit. Ayauta 

2818 - Gom. Aob. M ilit. Erzurum 
> 

2437 50 Com Ach. Milit. Eski,ehir 
2437 5t > 

1!71 - Com. Ach. Milit. Gelibolu 
1620 - Com. Ach. Milit. Eski,ehir 
2700 - Com. Ach. Milit. Bo1ayır 

3759 - > 

Com. Acb. Milit. Ayazağa 
1215 - Com. Acb. lntsnd. Milit. lzmir 
7200 - Com. Ach. Milit. Ersurum 

Com. Ach. Milit. Kırklareli 
1875 - Com. Ach. Milit. Geli•olu 

•94 - > 
Cem. Ach. lnte.l. MUit. lsmir 

- - > 

- -- > 
Gom. Acb. Milit. a l'Ecole des Off. 

de Reıerve a Harbiye 

• 
3000 - €om. Ach. Mllit. Balıkesir 

Com. Acb. Milit. K~rklartli 

12-1-42 15 -
12-1-42 15 -

26-12-41 15 30 

26-12-•1 11 -

28-1-42 
27-12-41 
27-12-41 
27-12·41 

7-1·42 

l-1-42 
7-1-42 
6-1-42 
3-1-42 
6·1·4'..l 
·1-42 

14 -
12 JO 
11 -
9-

11 30 

14 -

10 -
14 -

a-

1-1-42 11 -
8-1-42 11 30 
8-1-42 14 -
1·1·42 14 30 
8-1-42 15 30 
9-1-42 11 -
9·1·42 11 30 
9-1-42 14 -
9·1·42 14 30 
9·1·42 15 -
9-1-42 15 30 
5·1·42 9 30 

llk teminatı 1912 lira 50 kuruı olup şartna•esi her fÜn komi 
yondan l'l8 kurnş bqdel mukabilinde ahaabilir. 

İsteklilerin belli ılın ve ve saatten J.ir saat evveline ita.tar hu 
lıyaoakları kapalı teklif mektuplarını makltuı; mukabilinde Katımp 
tia bulunan komisyon batkulıtına vermeleri. 

Topka~ı ~altepeslnllekl Aekerl 8abn Alma 
Komıeron11nden: 

Birlikler i9in 15 ton zeytinya2'ı 20 ton sa4e yafı 75 ıer teul 
iki par9ada 150 ten kuru ot ıatın alıaaoalttır. 

llaalesi 7.1.942 Qarşamba rlnü ıaat ouda Maltaped• satın J 
komlıyonu h11J1urunda yapılacaaktır. Taliplerin muayyen elan ıtııa 
saatte komisyona teminatlarile birlikte mtlraoaatları. 

* * • Birlikler i9in 40 ton barbunya fuulyı 40 ton sabun 91) 
kuru fasulye alınacaklar . 

İhalesi 6.1.942 Salı ıilııü aaat onda Maltepede ıatın alııaa ko 
yonu huzurunda yapılaeaktır. 

Taliplerin muayy6n olan ıün ve saatte komiıyona temiaail 

•iiracaatları. 

• * • Pazarlıkla 550 bin kile pıraaa bet partide 125 bin kile 
na 9et partiııle pazarlıkla ıatın alınaeılctır. 

laaleıi 5.1.942 paaarteai ııüııl saat oııda komiıyon11muzda 
laeaktır. Taliplerin yii•de yedi b•çua btninatlarile ıailraoaatlırı. 

Bel11 Orman M&ktelll MUdUrlUIUntl•11: 
Aıatıda olnı miktarı ve muhammt:'D bedeli yaııh ihtiyaç 

ekailtmofe çıkarılmııtır. 

Eksiltme 27.U.94 l Cucaarteıi slnü saat 11 tle mektep bi 
ela toplanacak komisyon huıurunda yapılaeaklır. 

iık teminat 339 liradır. 
14-1·42 
14-1-42 
5-1-42 
5-1·42 
ei-1-42 
5-1·42 

14 -
lO _ Ekıiltmete ıirecekler ticaret odasının 1941 yıh be 

11 _ 2490 aumaralı kanunda Y"•ılı belreleriyle birlikte komiayoa' 

27-12-41 
5-1-42 
7-1-42 ' 

15·1·42 
2-1-42 
5-1-42 
6·1·42 

15· 1·'12 
j -1·4l 
~-1-42 

5·1-42 . 
7-1-42 

rataat etmelidirler. 
1~ 30

1' Şartnameyi l'Örmek ve faala mılılmat almak isteyenlerin lı'' 
~O = mektebe muraoaatları ilin oI,.ııur. 
11 _ Cinıi Miktarı Muhammen Fi. 1-

~~ 30 --- -------Kil~-----Li:..__~.::_-----~~~ 
16 _ Koyıın eti 5380 60 ısSO 
14 30 Kuzu eti 1200 SO '°" 
16 - Sıfır kıyması 1900 45 ss' 
15 - Böbrek ya~ı 180 1 00 ı&O 
16 - Sıjır ba,ı 70t 20 ı,O 
15 - Sıtır kara eiferl 580 35 ı" 
15 - _../ 
15 - ,s,, 

/ 14 - __ .,. 

6·1·42 H -
3-1·42 l1 -
5-1·42 14 30 

lmtiyaz Sabibi ve Yazı lıleri Direktörü: lSMAlL Glıd1 
Com. Ach. Milit. Çorlu 2-1-42 11 - Basıldı~ı yeri "MUnakaaa Matbaaeı,, lıtanbıı1 

180 - Com. Ach. Milit a l'hôtel de la Sta· 10-1-42 16 -
tion d'lzmit 


