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EKO OMIK HABERLER iktisadi Haberler 

likirla mücadılı arttmlıyor 
A.nkaradan bildiriliyor : 
?-.iilli korunma kanununda ya• 

Pılacak değişikliklere dair hültı1· 
llıetç,. luzırlanmıı bulunan kanun 
Ptojesinı tetkike memur Parti • 
Crupu Komi!yonu icra Vekilleri 
~cyeti azalarıaın iştirak.ile bir 
1•Plaotı yapılmıştır. Bu toplantı· 
~.ı lı:tisadi birçok mevzular etra· 
4ııda müzak:ereln olmu' ve ko
llıiıyon ııularınm ımrduklan bazı 
'~allere alakalı vekiller geniş i
~lat vermişlerdir. 

Ru toplantıda bilhassa zi· 
r,i me!eleler aevzuu bahse· 
dılıniı ve komiıyon Ziraat Vekili 
~uhlis Erkmeni dinlemiştir. 

l\.anunda yapılacak tadiler mi· 
Q\ıcbelile de komi yo•un üzr.rin· 
~ d11rduğ'u baı.ı esaslara dair ve 
~tciiaıle ibtikida mücadele tec· 

r birleri ettafırıda hiikumetin nok· 
1ti naıı:arını Ticaret Vakili Mim· 

~ 1•t Ô.::ınen iı:ab etm i ~tir. 
Ôğrendifime göre l'ıcaret Ve

\Hi bu iıı:abları arasında bül.:Qme· 
~ kat'i bir zaruret olmadıkça 
tiıııctılik gıda macidelerinden hiç 
•riain satııını vflıikaya tabi tut
'ı,~a taraftar olmadıftnı tebarir: 

İ 'ltiraiş ve takip için teıkili 
~lrti Gropuna arzu edilen ibtisaı 
'•l.kemelerinin teşkil iureti ve 
~llhiyetleri bak.kında hükQmetlo 
Crupıan aruıuna iltilaaka amide 
'ldufuou ifade eyJeuuşlir. Ko
~iayon Vekillerin iştırikile bir 
1'Planh daba yaparak ıörilıınele
tlııt devam edecektir. 

tıAi iafe müdürlüğü teşki· 
litmın çalışma progrımı 

haz ar 
Şeluimizde kurulacak olan ye

'i iaie mudilrl\liil teşkili.tının 
"-lışma plioı tamamen hazırlan
\ııtır. Haber aldığımıza ıöre; 
hQi teşkılit üç ayn b'1re halin~ 
~, çalı4acaktır. Bunlar ihbar, tel· 
~1~ •e ıaıe bürolarıdır. ihbar bü
toauaun elemanlarını buıün fiat 
ltıiirak.abe bürosunda çalıınıı kont
'olirler ve raportörler teşkil e· 

~ektir. 
liu büronun başına ltuıünkil 

(ıkili.tta şeflik yapmakta olau 
flct Melib Onız retirilecektir. 
~ttkik bürosu iki koldan çahşa
c,lttır. Bı.lularda. biri fiat tesbi

' li ile, dığeri de lıat kontroiii i· 
\ıle meşıul olııcakhr. Bilhassa 
rı,t teıbiti meselesi çok ebemmi
)t!ti haiz bulunduf uoJao bu kıs
'-• nıütahasın elemaolarıo yardı· 
"'l teıuin edilecektir. 

l•§e büı osu da tevzi ve iaıe 
~•lerile ikı ırup ba1ınde çalışa· 
l:tt_hr. T etk.ik ye iaşe bürolı&rına 
t~ıirılccck ıefıer her.üz tayin e· 
(ıl'-'erniştir. Şimdiye kadar fiat 
llıOrakabe bürosu ıeflitioi derub.-
1' etıniı olao Mubsio Baç ken.&i 
'1ıusile çek.ilmiı ve eAki vazifesi· 
lltı ..ı-

~Qn müştğ'r. 

Frıncala unu arttırıhyor 
t"r•ncıı.la imali i~ln her filo ve· 

t 1 '-ltltıe olan 25 çuval unun kafi 

:'lı:ıtediti rörülmüş ve bu mik· 
''ın 34 çuvala çıkarılmHı ka· 
'''laıtmlmı.thr. 

Memurlara basma, tevzi 
edilecek 

Yerli Mallar Paı:arları tarafın· 

dan basma, pıueo veaaire gibi 
mensucatın dah'l reni' mikyasta 
tevzii için ba:r:ı kararlar alınmış· 

tır. Bu lııısusta resmi ve hususi 
daireltirde çalışan memurlara ba
zı kolaylıklar düşiinüloıüştür. 

Bundan sonra her memur, keodi 
dairesine owfus cüzdanını göstere· 
rek huııusi bir listeye adını ve 
ihtiyacını yazdıracaktır. 

Bu listeler tasdik edilerek mi
racaat 1abiblerine, üieriade tarib 
koaıılmuş kııponlar verilecektir. 
Memurlar bo müddet zarfında 

yerlı mallar paaarlarıaa müracaat 
ederek ist~dilderi kuwaştao sabo 
alarak kuponu satış memuruna 
vereceklerdir. Bu suretlt! memur
lara, yckiııu 15 metreyi geçme· 
melt üzere basma, Amerikan beci, 
pazen ve çile haliıule yia tevzi 
edilmiş olacaktır. 

Hirkaç giine kadar Ü5k.iidarda 

açılacak Glan Yerli Mallar Par:ar

ları ~ubesi de Üsküdar ve Kadı
köy baıraH ioin ibtiyacıaı brfıl • 
yaoak.tır. 

Yerli mallar n biriktirme 
haftası hazuhklırı 

12 inci yerH mallar ve birik
tirme haftası, aer yıl oldafu gıbi 
bu yıl da 12 lıkki.nunda yıuduo 
dirt b•uiıııda tire11le kutiaaa
calı:tır. 

G,çen cihan lıarbiade mıista· 

kil bir milli iktisattan mahrum 
buhınaD Ü'1nanh imparr.torluğunda 
milleho çektiii s1k1ntı ve bugiiı.· 

kü Cumhuriyet deHinde biç bir 
Avıupa memleketirıe nasip olma· 
yan rahatlık ve bollı.:1' her yerde 
heyecanlı bir şekilde canlandırı· 
lacaktır. Şebrinıizde ve valilik
lerde hafta bazırlıklaruıa devaaı 
olunmaktadır. 

Mılli lktisad ve T aıarruf haf
tasını Başvekil ve kili Şükri Sa
raco~lo açacaktır. 

Almanyaya sipariş edilen 
ilaçlar yakınlla geliyor 
Ankaradan bildiriliyor: 
Almanyaya ıipariı edilen iliç

laran yola çıktığı hükümetimi:r:e 
bildirmiştır. Bu buıusıa alakadar 
makamlar, ilaçları te•ellüm etmek 

için hazırlıkı.ra başlao11114tır · 

İzmirde yıpılaeak sanat 
okulları 

lzınirdea bildiriliyor : 
Şthrimizd~ yapılacak olan Yapı 

Uata okulu, erkek sanat okulu ve 
Akıam Kı:r: Sanat okulu için vi

llyetçe arsalar aynlmıştır. Yapı 

Uıta okulu ile erkek sanat okulu 
binaları için Şehitlerde Umurbt y· 
ele ar<ıa bulunmu,ıur. a~rramada 

ve Ôdetrıifte yapılacak kı• ve er· 
kek aaoat okullarını arıaları da 
temin eıdllmiftir. 

Aok. P. T. T. Müd.: 
Yaorıu aöod.iirıne t .. ieatı 196' 

Ardahan Ask. SAK 
Koyan eti 1973 

Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK 
Grafit pota 1965 

Bolu Orman Mektebi: 
Kuru 1omiş ve erzak 1972 

Oiyaroak1r U. Müfet.: 
Bına inı, 1972 

Hatay inhisar Müd.: 

İncir nakli 1'77 

Harbiyede Yedek Subay Oku
lunda Ask. SAK 

K. ot 1976 

lıt. Jandarma SAK 
Soba oıalzeıneai 1964 

İzmir Üniversitesi SAK 

Lıpeociyarı k1mya eıutitiiınade yap. t.-.• 
mirat ve tadilat 1964 

lıt. Ask. SAK 
Odun 1972 

1:r:ınir Orman Müd.: 
Çam ed.ooa 1966 • 

M. M. Vekaleti: 

Kereate ıaaldi 1977 

Yüksek Milhead.11 Mektebi: 
Çamaşır 196~ 

"tWe+ff!r -, , ti 'S'EPF!§ F rvn· g == 
rafları ku~ılıındıktan ıe>nra artu Karabük F abr i kıl arındı 

Araba demiri imali 
A•karadao bildiriliyor : 

· kısmı birliklerin feYlı::allJs mas
rafların• kuııhk olmak üzere ila· 
tirat akçeıi•i teşkil edec~klerdir. 

Araba tekerlek maddeleri•e 
olan ihtiyacı temin içio Kara· 
bik fabrikaları 2u0 toa araba 
Şina demiri ayırmııtır. 811 tlc
mırler ihtiyaç uiıbetiade vila· 

yetlere tu~i edilmektedir. 

Tatün Alım ve Satımı 
Başlıyor 

İaveçililerle Almaalar piyaıala· 
rıwızdao tulÜ• •a\ıo almak için 
ıörüşmelerde bulunmaktadırlar. 
Bu seııeki titün fiyatlara ıeçea 
senelere söre yüzde rirmi beş 

kadar artmıt olduiuodau laeaüı; 
kesişme yapılamamışbr. 

Karıdenizı Gidecek Gemiler 
Anlı:aradan bildiriliyer: 
Münakalat Vekaleti yeni icap 

ve zarureUerc röre denız nakli
yatını alikadar eden kararlar al· 
maktadır. Bundaıa biyle üç yilz 
tonluktan fazln olan gemilerin 
Karadcni:r:e ıeyahatleri ıııenedil
mektcdir. Balıkçılık ve sı.ire ıibi 
basit işler için Karadeoize çıka· 
cak bu tonajdan aşa{fı reo:ıılerin 

seyahatlHine müaaade edilecek
tir. Diğer taraftan Armatörler 
Birliğinin müracaati iizerine Türk 
karuuları haricinde seyahat ede
cek remi tayfalarının mecburi 
hayat siıortasıoa tabi tutulması 

hakkındaki t.,k.lif de tetkik edil· 
mektcdir. 

ldhalatçı ve İhracatçı 
Tüccarlar 

Ankaradaıı bildiriliyor: 
Ticaret Vekaleti, ihracatçı ve 

idhalatçı birlıkleri ar.111010 dübu
liye ve Hntılilı: aidat ıoükellefiyat· 
leri oe ait iki yeni talimatname 
hazırlam1ıtu. 

Bu talimatnameye iÖre, ihra
catçı birliğine dabii ber iza, bir 
defaya ınahsuı olmak üzere dü
huliye olarak en az. 50 ve en 
çok 100, ithalitçı birlifi baları 
ise yine bır defaya mabıus ol· 
mak üzere en aı: 10{) ve en çok 
200 lira vereceklerdir. Uiihuliye

lerdeo lauıule ıelen m~baliRden 
birlitiD kuruluı ve tuiıat mas-

Yüzde 7 ıefüli Sıvıı -
trıurum tahvilleri 

Ankaradao bildiriliyor : 

Yürde 7 ıelirli Sıvas • Ern· 
rom istikrazı ikinci tertip tahvil
lerinin 6, uçiııcıt tertip tahville-

.. riaiıı 5, dördiincii terlip tahYille· 
rinin 4, beıinci tertip tılavıllori· 

oin 3, al tancı lcrti p tııb villerioia 

2 n yedinci terlip tabYillerinin 

1 nuaaralı kuponlar1oıa vadesi 
önümizdtıki cuma (Ünii aooa ert.· 
cek.tir. 

Yüzde 7 ıelirli Sıvaa - Erzu
rum istikrazı birinci tertip tahvil
lerinin 2 nıamar.ab kupoulau 
10.1.94.l tarihiafıle mirutu aasaa
:ııa 11trayacak ve kupoo bedelleri 
bu tcrıhtea ~oora tedİJe etfüoıi
yecektir. 

Piyasayı soyan febekı 

Piyasayı yeni bir ıisteıale so
yarak iizli stoklar vüc11de ıebe· 

ke efradından Aıı:iz ismiada biri 
yakalanmıştı. Bil şebekeden Nıko, 
Mihal, Süleyman ve Osman ile 
diğer dört şahıs deha yakalanmış
tır. Yalnız şebekeyi kuran ve 
ıeraıaye veren reiı makamındaki 

Ermeni beaü:r: buluaamamııtır. 
Verilen mahlmata göre, on kişi 

He çalışan şeb-:ke, bilhassa mani
fatura eşy.ı.11 olarak günde 1000 
• 2000 liralık mal mübayaa et-
mekte ve bunlar otomobillerle 
yall>!:r: ıermayedana bildiği bir 
yere depo edilm~kte idi. 

30 ıantimlik gaz idrofiller 
için ten zilltlı gümrük tari

feii tatbik olunacak 
Ankaradao bildiriliyor: 
Büyiik Millet Mecliıinin bu

yüııkü umumi heyet toplanh11n
dan sonra sıhhat ve içtimai mua
venet encümeni toplanmış ve 
gümrük tarife kaoun11ncn biı mad· 
desini detiştiren bir kanun layi· 
bası üzerinde rörmüştür. 

Bu liyihaya göre, 30 santimlik. 
ıaz idrofiller, tenzilatlı ıümrilk 
tarife9iodeo istifade edecekler. 
Onlardan daha bllyük olanları da 
ten&ilittan iltifade ettirilmiye· 

cıktir. 

E 1 A • b memfıkıtlırı 1 i t 

ltalr•• ihracat re;ıml : 

25 Eylıll 941 tarihine kadar 
vazedilt1n ahkamına nazaran ba
len ltalyaa ibracau rciiminin son 
ıekli aıağıda ince!enmif İJ' : 

1- Gerek milli gerek millıleş
tirilmiş bıhlmnm emteanın ltal· 
yadan ihracı memnudur. 

Bundan maada : 

A) Muvakkat kabul suratiyle 
idbil edilmiş olup ibrac memnu
iyetine tibi emteanın reekspor· 
tasyonu. 

B) tbracı memnu mallardan o
lup kati mevridi lcayyün edince
ye kadar bilumum sıimrülc depo· 
lan, ıerbeıt lim:ıD ve depcalarda 
muhafaza edilen malların reelcs
portasroou dahi memnudur. 

lhr•cı uıeıı.nu maJdc:lerden ıreıni 
kumanyası olarak istihlak edılecek 
elan emtcanın lıcıhve hariç tt"fer 
ihtiyacına yetİjecek nisbette ve 
salilıiyettar balari wakamahn mu· 

talean üzerine riimriakler tarafla· 
.tan tesbit ediltıcek miktarda r•· 

ar · = 

Hataydı çiftfiye tohumluk 
tnzii işi 

Bir kHHm çiftçi tohumluk 
alamadı 

Aatakyadan bildiriliyor: 
Villyetimızin oıubtaç çıftçile-

rine satılmak izere t~prak mabsal· 

lcri ofisi tarahııdaa İıılc eoderurıa 
retirilen tolıaınluk buğ'dayın bir 
k.um1, oıiiıacaat edeo çıf tçilere 
k.iloıı11 11,S ku•uştau verilmi4tir. 

Fakat çıftçilerden baaı kioıse· 

leıin ofüten ald.ık l a • ı bufdayı 
eıtmıyerek: daha yiiuek fıatta tic· 
cara ı.attıklarıo1 haber alan vi1&-
7et makamı, otise verdıti bir e
mirle aahşı <lurdurmuı ve butday
larını utan çiftçiıer ba~k.ında 

tahkikata baş amıftır. Bu yihden 
tohumluk satııı '.l5 giintteobori 
aurm11ş bulunmaktadır. 

Temas edılen çiftçilerin sör-
lediklerine göre saym maladud 

birkaç kişiain münaıebet.i:r:liklcri 

yü•ündeo asıl hakiki m\lbtaç olan 
birçok çif tc;iler tohumluk almaktan 
mahrum kalmışlardır. Pi1asadoıu 

buğday tedariki müıoküo olmadı-

tve tobumı ekme mev!imi ds 
ıeçmekte buluudu2'u için bir kı· 

sım çiftçiler çok müşkül bir va-

ziyettedirler. 

Diğer taraftan ögnndiiiıae gö
re ofıste• aldıkları bu~dayı ıa· 

tanlar kendilerini mazur ıöster
mek için dikkate de2cr ban ae· 
bebler ileri sürmektedırler. Bu a· 
rada ohıin rotirttiti bu2dayın 

tohumiuia yaraııuyaoalc derecede 
karııık olduğu vo Hatayııı iklimi· 
oe uyruo evsafta bulunmadıfı id· 
diası vardır. Bunlar fılya iistelilı: 

bir de nakliye parası vermemek 
için aldikları butdayları satmak 
mecburiyetinde kahnıılar ve buoun 1 yerine daha yakın yerlerden yerli 

~ butday 1ahn almaiı dü1ün111ür 

1 
lerdir. 

BUlün bu iddiaların hakikate 
uyıı:ın olup olmadıfıoı incelemek 
viliyet makamına aiddir. Aooa\i 

ııuaaı da Yar li, bıı tahkikatla 

• • 

milere tahmiline müsaade edilir. 
il- İhracat memnaiyetleri Ar

navutluğa s,..vk edilecek emteaya 
ıamil defildir. Ancak Arnavut• 
luktan yabancı memleketlere ya· 
pılacalc ihracat mevzu babis mem
nuiyetlcre tibi tutulur. 

Keza, aşağıdalı:i iatisoalar bariç 
ltalyan Afrikası n Ere u hal· 
ran adalarına sevk edileceAI em· 
tea yukarıda zikri ıetea meıa
nuiyetlere libi defildir. Amcak 
14.11.1926 tarih Ye 1913 sayılı 
kararnameniıı 9 anca maddeai 
alılıciını mucibince 11fır cinsi it.ay· 
Yaoatııı ilaracı liuııs 111ııliine ti· 
itidir. Diaer taraftaıa ismi reee• 
memleketlere pirinı 4e dahil ol
ıaıak üere bi IOm11m laubıabat ila
racuu, mlllın meYTidiDe yuıl el
dufuoa dair mevrid rümrllı:lcria
den alınacak bir vesiltaoıa bililıa· 
ra ibraz edilmesi ıartiyle ıil•· 
riikler tarafında11 dofr11daa dof· 
ruya misaade edilir. 

(DEVAMI VAi) 

--·-···.----
devamı müddetince diter çiftti· 
ler tohamluk almalctao malarua 
lnrakılmamah ve lıerlı:HİD ilati· 

yaoı bir Cii• eTYel temin elaaaa• 
hdır. 

Bir çutaldan 11J ekmek 
çıkarılması m11elui 

Bir çunl uadaa 113 ekaek çı· 
karmak üzer& teıebbtslere ririti· 
leceğ'iııi yaır..nı~hr. Bu lausuıta 
milsbct bir aetice almak lcere 
bit ıi"ndrac y.ı.pılacaillır. 
Bıı denemede sıhhat iıleri, kia

fcilaane direktörleri, daimi Hol· 
nıon auları bul•naoaktır. 

lskenderunda mebzul kahve 
stoku var 

Adanadan bildiriliyor: 
Bundan böyle memleketta bir 

kahve buhranı asla mevzuuba.lu 
deRildir. Çünkü lskeaderuada Tir• 
kiye ihtiyacının daha bir aenelik 
ibıiyacıaı karşılayacak derecede 
bir kalın stoku nrdır. 

Tekirdağ şarap fabrikaar 
Tek.irdağdan bildiriliyor: 
Tekirdatrnda teni edilmiı olH 

tarab fabrikası yeni te1isatile 
faaliyete feçmiıtir. Fabrika illn 
oluoaa teııaa t ıayaıinda •Y•elki 

istibsalitınıo ilı:i misli tarap 9ılca

rabil~oolıctir. 

Romınyadan amonyık 

geliyor 
lstanbul Belediyesinin buz yap· 

mak Gzere Rumen firmalarına ıi· 
pariş ettifi mayi amonyak i~in 
Rumen bilkftmeti lbra9 mOsaade•i 
verıniıtir. Amonyaklar yakında 

kara yolile ı~lui•ia• •nkolana
caktır. 

ı ...... ,. "'"•t••nır . 
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Clnıt Şekli Mubam. bed. 

A) MUnakasalar 

111,.et. Tamirat. Nafıa lflerı, Malzeme, Harita 

Tıt tlnar inı. 10000 m3 kapalı r;, 111400 -

Elektrik Haw•11•aı-K11lorlfer (Teelsab 
Kalopili kavaoo•u: 4<•00 ad. 

ve Malzeme.si) 

kapalı s. J200 -
HalkeYln4e 1apt. elektrilc, kalorifer Ye ıılahi tesisatı 
Yeraltı kablosu: 45 ldm.·balm tel: .i4 t.·bakır oami1& 

kapııh s. 18l33 78 

çııbulcları 630 k.-mubtelif cins elektrik nakilleri 
n.1 1c1 •• 

Meneuc•t, Elbise, Kundura Çama,.,, w. e. 
Matra kıhflıtı kumaı: lOOCOO m. (Şart. 1785 Kr.) kapalı z. 
Kaputluk k.umaı: 100000 m. (Şart. 1785 Kr.) • 
Kundura ıon orijinal tipi: 130UOQ çift- B. tipi: 80 paz. 

ltio 9ift (Şart. 50 L.) 

Mobllra. bUro ve ev •fresı, Mu9ambaHahv.a. 
Boı1a dolaplarında yapt. tamir ve tadil iıi aç. clts. 
Al.tap Ja&ıhaoe yapt. 

~· •ttıee l~lerl ~ırteslye - Yazıhane LeYezımı 
Tahvil baıkm: 67200 ad. k aç. e s. 

Kereate, Tahta 
lblamur kalası 57 m3 
Karufaı: 24 m3 
Ka11• atacı: 55 m3 
Ker81te İmali 

M U• tef• r r f k 

ve saire 
paz. 

.. 

• 

m. 3 51 
m. 3 57 

855 !.... 

3300 -

4060 -
1560 -
3300 -

34026 04 

Teminat Müracaat yeri 

6750 - Gelibolu Ask. SAK 

240 - O. D. Yollıırı Haydarpaşa 
Euurıım C.H.P. İdare Heyeti 
Ank . .Elektrik T.A.Ş. 

M. M. Vek. SAK 

172460 M. M. Vekaleti SAK 

64 15 lst. Defterdarlıtı 
İzmir Borsa İdare Heyeti 

247 50 Maliye Vekaleti Anlr. ve Dolmab&bçe 

305 - İzmir Silah Fabrikası 
117 - > 

248 - ) 
5103 91 M. M. Vekaleti SAK 

Giinii Saa.tı 

25-12-41 16 30 

n-12.41 ıs so 
l-1-42 e kadıı.r 

30-12·41 e kadar 

20-12-41 
20-12-41 
8-12-41 

23-12-41 
5-12-41 

20·1~·41 

17-12-41 
17-12-41 
17·12-41 

6·12-41 

12 -
11 30 
11 

15 

11 

14 -
14 -
14 -
10 -

Kırma taf 450 m3 
Lia ters pamufu l O t. 
Mölair kurıan11 1.4 t. 

Porselen fiJÜ• 8 bin ad.- fiyiiz kapafı: 880 ad.· 
Pirine flyilı: dibi: )50 ad. 

paz. 
aç. elcs. 
paz. 

1260 -
5000 -
1490 -

Bornova Belediyesi 

375 - İzmir Silah Fabrikası Miid. 
112 - İnhisarlar U. Müd 

Deniz Lvz. SAK KHımpafa 

17-12-41 
17-12-41 

9·12-41 
8-12·41 

15 -
14 -
10 30 ' 
14 30 

1 
Mulatelif burratada 120 roda lıf halil: 18249 k.- 121 

roda el ioceıi ve 32237 m. sancak aavlosu 
Demir civata: 5 t. 

• 26461 05 1984 58 ) 10-12-41 14 -' 

l 
Belediye Sular İdaresi 10-12·41 13 - l 

L .... Era•k, Zahire, Et. Scb;re, " ·•• 

!aytinyafı: 8460 k. 
Pirinç: 62)S0 k. 
Satır eti: 200 t. 

• • 200 t. 
Pirinç 10 t. 
Sıfır eti: 40 t. 
Burç.k: 100 t. 
Ze1tinyaf: 20 t. 

• 20 t. 
Kaplıca: 243 t. 
Patatesı lSO t. 
Ko1ua eti: 12.5 t. 
Keıilmif •ıtır eti: 174 t. 
Prua: 60 t. 
Lahana: 60 t. 
lıpaaak: 30 t. 
Pmnç: 1~ t. (tart. 338 kr.) 
Tos ıeker: C>4 t. (t•rt, 160 kr) 

(B t.' üzayedeler 
Karbaa deri Ye ltaraaklan 

• 
Biaa a1ıkası 
Allfap n ankaın 

• 

Har4ia bakar, taurda calı:et, pantalon y. s. 
Dola ıioema filmi, ipek boyan bafı, kadın 9antası 

baralit eleHrik levasuaı ... ı. 

-app? 

kapalı r;, 

• 
• 

paıı:. 

> 

kapalı r;. 

paı:. 

• 
• 

" 
kapalı s. 

.. 

• 
) 

) 

paa:. 

ıç. ırt. 

• 
c 

) 

MUNAKASALAR 
fntııt-Tamirat-Nafta işleri-Malzeme-Harita 

lçel Defterdarhlınclnn: 

5922 -
30649 50 
80000 -
48000 -

k. o 35 
k. o 15 

k. l -
k. 1 -

17000 -
22500 -

83520 -
6000 -
6600 -
4800 -

67 .. 00 -
k. o 50 

2800 -
860 -
730 30 

445 - Mufla Ask. SAK 
2299 - • 
52~0 - Yalonda Tan Oteli Aılr. SAK 
3600 - Erzurum Aslr.. SAK 

Susurluk Alk. =5A1(" 

Zorıguldalc Aslc. SAK 

2250 - Bılıkeiir Ask. SAK 

25-12·41 15 
25-12-41 16 
19-12-41 ıs 

2S-1L-41 e kadar 
--s.:12:.rı 16 - j 

3000 - • 
3000 - > 

1276 - lsmit Ask. SAK 
168ı:s - > 

703 13 E"1kişehir Ask. SAK 
54ı6 - lamir Lvz. SAK 

450 - G elibolu Ask. SAK 
495 - > 

350 - • 
462:) - Marmara Üuüb:ıhri Komut SAK lz e:ıit 
2400 - Aok, Lvz. SAK 

T. H. K. Baru Şubesi 
> Çatalça 

210 - ist. Belediyesi 
64 50 ) 
:>4 77 
- - lat. Gttmrükler Baımüd. 

sa 

22-12-41 15 - i 
20-12-41 11 -
'lJ-12-41 15 -
23-12-41 16 -
23-12-41 15 -
20-12-41 10 -
25-l'l·41 15 -
26-12--11 16 -
25-l'L-41 15 30 
~S-12-41 15 30 
25-11-41 15 30 
20-12-41 11 30 
l:l-12-41 14 -

22-12-41 
18-12-41 
2:l-12-4 l 
22-12-4 l 
22-12-41 

8-12-41 

11 -
14 
14 
14 
14 
9-

3 

liyetine müracaatları alacakları ehliyet vesikasıoı ve 941 yılına ait 
ticaret ı:ıdası vesikalarını ibraz etmeleri mecburidir. 

lstt"klilerin yukarda yuılı [zamanda matlup vesaiki hamilen nafıa 
möJürliıtüoe müracaatları ilin olunur. 

1976 lira Si karuı bedeli ketifli Elvanlı nahiyesi hülcOmet kona
tının tamiri ekıillmeye kooulduQ'uadıo 13.12.941 tarihine tesadüf e· 
den cumartesi gilaü saat 11 de ihaleai yapılaca2ındao talip olanlaran 
Deft~rciarhk makamına müracaatları illa olunur. 

* * * Kapalı :wrf ıısulü ile 'ksiltmeye konulan iş suşehrinde yeni
den yapılacak ceza e vi ınşaahdır bu işin keşif bedeli 6041 lira 39 
kuruştur. 

Eksiltme 12.12.941 cuma günü saat lj de l UŞehri kaymakamlığın
<ie müt,.şekil komiıyoıı huzunmde yapılacaktır. 

Bu işe ait evrak şunlardır keşif hulasası fiat borduro'iu porjeler 
yapı işler umumi şartoamesı eksıltme şartnamesi bayındırlık işleri 

genel şartnamesi ve mukavele p~ojesidir isteyenler bu evrı.ıkı bergün 
nafıa miidürlüğünde tedkık edebihr. Slvaa Nafıa MUdUrlUIUnden 

Sivas a.eteoroloji istaay<.ınu ikmali iıııaatı 2285 lira 97 kuruı .ke
tif bedeli ile aiık eksiltmeye k .. ııhDuıtur. 

Su İfe ait evrak lte4if cetveli sılaileri fiat cetveli ya pı işleri u'- ıu· 
•i fenni ıartaameııi Bayıodırhlc iıleri renel ıartoaruesı wukaveıe p1 o
jesinden ibarettir isıeyenler ber gün lıtu evrakı nafıı. müdürlüğ"I rı

de rör iip tedk.ılı: edebilirler. 

E.lr.ailtwe 19.12.941 tarihine müsadıf cuma ıiini ıaal 15 de hükı j

••t binaaınde nafıa müdirliiğii odaaında müteıekkil komisyon huı u 
runda yapılacaktır. 

Elcailtmeye ıirebilmek için taliplerin • 72 lira 01uvaklcat teminatı 
ıivu mal ıandıQ'ma 1atırdıklanna dair makbuz veya ~ayını kabul 

teminat mektubu İle mumasili iıleri muvaffakiyelle bııarmıı olduıda
rıH dair referanılarll• ihale ıüoöoden ea aa ilç ıün evvel ıivat vi-

Ek:.illmcye girebilm'::k için isteyenlerin 453 lira 1 O kuruşluk mu· 
vakkat tl'miııatı sivas mal sandığına vtya suşelıri maliy~ ınal sandı· 

fıoa yatırdıklarına dair makbuz·1nu veya bu ıniktard:ı şayını kabul 
banka mektubunu ve 941 yıhna aıt ticaret vesıkaıııle t'ksiltme günün
den en az üç gün evvel sivas valiliğine mümasili işleri muvaffakıyet

le başardıldanna dair rt-feraaslarile birlıkte ıuüıacııatla alacakları eh-

liyet ve:ıikalannı teklif mektubu zarfı ile birlikte dış zarfı ile birlik
te dı' zarfa koymaları ve keşif dosyelerinı tecikik ve imza etmiş bu· 
lunmalan lazımdı. 

Teklif mektuplarır.ı ait iç ve diş zarflarını ve vesaikin yukarıda 

hükümlere v~ kaııuni hnfl•l"re uygun bulunması lazım iır p~'stada 

vaki i'ecikme1er kabul edilmez. 

lıteklilerin teldıf mektuplarını yukanda y&&ılı tarihte uat 14 de 

kadar suıebri kaymakamlıfına makbaı: mukabilinde tevdi etrııe111•1' 
ilin olunur. 

Bahke sir Ylllretlnden : 1'i 
Balıkesir - Kepsüt yolunan 25+2d0 inci kilometreııindeki 

köprüsü tamiri açık eksiltmiye konmuştur. d 
Keşif bedeli 2660 lira 77 kuruş muvakkat teminatı 200 lir• 

1''1 
Evrakı nafıada görülebilir. ihalesi 12.12.911 cuma rüaii sı•t ~ 

te daimi encümende yapılacığıodan isteklilerin ihaleden eıı af. , 

rün evvel vilayete müracaatla nafıadan alacak arı ehliyet ve.sik••' 
muYakkat teminatlarile birlilde mllracaatlan ilin olunur. 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al~t, Hastahane Lvz. 
---·----- ----·----- __ w __ _ 

o. Demirrolları ı,1atme U .tıRUdürlillUnden ~ 
Mohamrot'n bedeli 550 lirıı olen 500 kg. lı: 1ı., nı~dd ır n. ~~-~ 

Cumartc9İ günü saat oııbirde Haydarpaşada Gar binaaı dahıhO 
Komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın nlınacakltr. '" 

Bu işe iİrmek isteyenlerin 41 lira 25 kuruşluk muvakkat teııı•d: 
ve lcaounun tayin ettiği veuikle birlikte eksiltme g-üni santine ~· 
Komiayooa müracaatları lazımdır. ~ 

Bu işe ait şartnameler Komisyondno parasız olarnk dağıtıl 
tadır. 

•*•Mobamme• bedeli 4800 Jira alın 2000 lcilo vazelin 17.12.941 .~ 
şamba ıünü saat 15 le açık eksiltme usuliyle Ankorada idare bi 
sında sahn ahoacaktır. 

Bu işe i'İrmek lstiyenlerin 360 liralık muvakkat teminat ile ~ 
nun tayiıı ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e k• 
komisyon reisliğine vermeleri lazı.ııdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde göıülobilir. 

ıı ·=w-mır: 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz. ı 

Ankara Belediyesinden: 
Otobüs idare~i atelyeıinin bir kısmiyle akümülatör dairesine 1'

1 tınlaca'k kulorifer tesisatı işi on beş ıün medde•le açık. ekıiltlllı 
konıılmuştur. 

Muhammen bedeli 1300 liradır. 
Tf'minah 97 lira 50 kuruştur. ~ 
Şıulnamc ve km ki sici görmek istiyenleı iıı her rün f'ncüınen I 

lemine we ısteklilerin de 19.12.941 Cu111a güııü ıaal 10,30 da IJe 
diye dairesinde müteşekkil Encümene müracaatları. 

M. M. V . Satlnaılma Komisrenundan : 
Keşif bedelı 17, 113 lira 78 kuruş olırn Diyarbakırda elek~ 

tesisatı işi kapalı zarfl1o eksiltmeye konmuştur. ihalesi 22.11· 

Pazartesı günü saat 11 de An karada M. M. V. Sahnıalma Kouıitf 
nunda yapılacaktır. lllı: temınah 1283 lira 54 kuruştur. Şartııı1 
86 kuruşa Komiıyoodau ahnır. T alıplerin kanuni vesıkalarile t. 
mektupların ı ilııtlc saatinden bir saat evvel Komiıyaon vermeleri· 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. v. Deniz Merkez Satmalma Komlsronund•~;ı 
Beher ki1osonuo tahmin edilen bedeli 4b0 kuruş olan lOOO 

1 
sarı sabuolu köselenin pazarlıkla eksıltıaesi 8.12.941 t:ırıbioe raJtbf r 
Pazarlt'SI ıuuü ıaat 9 da M. M. V. bınanndaki 'o:ııisyonumuzd• 1' 
edilecektır. ıf' 

Şartnamesini almak İsteyenlerin ber fUD VO eksiltmeye firııae~ t 

tiyenlerin de belli ıüo ve saatte 690 liralık muvakkat teıaıaat1•r1 

kanuni belreleriyle birlıkte komisyona miiracaatlan. 

• * * Beher kılosuoa tahmiu ı:dilcn 430 kuruş beciel ile 12,000 ~ 
valr.etanın pazarlık eksiltmesi 8.12. QH tarihıııe rastlıyan Pa~rl 
gü.1ü saat 10 da Ankarada M. M. V. bina11nda miteıekkil koı:oit1 
uumuzdıı ic ra edilecektir. , , 

258 kuruş bedel ile şartnamesini almak. istiyenleriu her 111~ ,ı 
eksiltmeye a-irmek İsteyenlerin de belli flİD ve saatte 3830 lıt t 
muvakkat teaıiuatlar1 ve kanuni beigeleriyle birHlde kemisyon• " 
racaatları. 

latanbul Betediresinden : 
~ 

Kimsesiz çocuklan kurtarma yurdu için alınacak 80 kilo ta~dt 
kösele 50 kilo taban astan 200 d"'simetre sıyab vıdala ve 10 • ı 
meşin açık eksiltm eye konulmuştur. Mecmuunu11 tahmin bedeli 93J 
ve ilk temioah 69 lira 90 kuruştur. Şartname zabıt ve mnamelit IJllO 

dürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 19.12.941 Cuma gllııü saat 14 
1 

Daimi Eııcüınende yapılacaktır. Tahplerin ilk teminat makbuz "' 1 
mektuplar 911 yılına ait Ticaret Odası veıikalarile ihale rüoü dJ,-
yen ıaatte Daimi Encümende bulunm:ıları. 

M. M. V. Satınalma Komisronundan : 
~ 

Behn ınelresine 316 kuruş tahmin edilen 40,000 metre kıılı" J' 
biselık kumaş kapalı urfla münakasaya konmuştur. İhalesi ?0.11 f 
cumartesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. Satınalma koıı>il ~' 
r. unda yapılacaktır. ilk teminatı 7570 liradır. Taliple io kanuni fe 
kalarıl('. ıeklıf mekluplanua ılı .. le saatinden bir saat evnel kowiıı1° 
vermeleri. Evsaf ve 4artnanıesi 6'32 kuruşa komisyondan ah01r. 

Matbaa işleri, Kırtasiye ve yazıhane Lvz. 

o. D. Yollar1 ı,ıetrne Umum MUdUrlU§Unden : lr~ 
l\fohammP.n h"deli 8BS5 lira olan idare matbaasının bir ~eıt;fl 

ihtiyacı bahııun 9 kalem roubtf'lif klişe 22-12-1941 Pazartesı ~ ,. 
aaat 1::>,30 la Haydarpışada Gar binası dahilindeki Koıııisyon or 



fından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Bu işe girmek h.iyenlerin 664 lira 13 kuruşluk muvakkat le'Dinnt 

ve kıınunoa tayin ettıği vesikelarla tekliflerini mnhtevı zarflıırıı ı 

ayn.i gün ı:ııat 14,30 a kadar Komi~yon Reisliği11e vermt le ı ı ll7.ımclır. 
Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarıık dağıtıl caktır. 

Kereste, Tahta ve saire 

. M. Vekaleti Hava SatınalmaKomlsyonundan: 

Ziraat vekaletinin Eskişehirde kara ltu k ve kara sakal orman re-
vir depolarıodan alınacak tomruklurın vekiil· · verilecek ebada göre 
İmali 6.12.941 cumartesi günü saat 10 da pıı 'lı::tn eksiltmeye kon-
muştur. Talipleriu belli vakitte Ankarada M. ~1. ,'. salınalma komis
yonuna gelmeleri. Tahmin bedeli 34.026 lira 04 ı ·u') kati teıninatı 

5103 lira 91 kuruştur. 

GU •rUk Muhafaza Genel Komutanhk lstanbul Lv. 
Amh hği Satmcıılma Komisyonundan : 

MONAKASA GA.ZETESı 

fabrika kalemine mürııt"aat ve ekııiltm~ye girm()lc için kanunun tayin 
ettiği vesaikle birlikte temınıı.t makbuzlarını ve teklif ın"'ktubhrını 

• havi kapalı zarfla 1111 sut 14 de kadar Komisyon Reisliği• ı"' m ıkb11z 
mukabilinde teslim eylernelerr, dahil sonra getirilecek zıırflRrın ve 

postada olacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği. 

Merzifon Askeri Satlnalma Komisyonundan 

Kapnlı zarf u:.ulü ile 2000 adet kapaklı bakır bakraç alınacaktır. 

Muhomwen bedeli 26100 lira ilk teminat 1957 lira SO kuruştur. Iha-
' lesi 22.12.941 saat h te yapılacaktır. isteklilerin teklif mektuplarını 

belli güıı ve saa\ten bir sant evvel Ko. na vermeleri. Postadnki ge
cikmeler k:ıb:.ıl f'dilmez Şartuamesi ve nümunesi Ko. da görülür. ls
tiyerılcre 1 lira 31 kuıuş mukabilinde veriliı. 

S Blrlacfkba 1941 

25000 kilo etin ilk teminatı 750 liradır. 31)0000 kilo elin de mu
vakkat teminııh 7250 lira olup şıııtııaıneıi 6 lira mukabilinde komiı
yoodan alınabilir. 

Ek!!iltmeye iştirak edecek taliplerirı bu i~lerlc ilgili olduklarına dair 
ıcu t vesikıtlıırını ve yakarırla yazılı teıninatlarıle birlikte 2490 sayLlı 

l. n 1nun tarif atı vcçhile tanzim edecekleri teklif mektnp!arını belli 
gün ve snatlerden tıırn air saat evveline kadar komiıyon başkanlıtına 
vermelı-ri. 

Cm si Kilosu 

Pırasa 57600 

Pııtates 72000 
Lahana 28800 
Ispanak 49000 
Kuru sôğıın 14400 
K. bibt.-r . 4SO 
Salça 360U 
Baki 4d00 

Tahmin fi ah 
Kum~ Sn. 

s 
10 
7,50 

12,50 
7,50 

40 
3) 

6 

Teminatı 

Lira Kr. 

1581$ 8& 

8.12 941 pazartesi günü saat 15 de 1590 lira muhammen brd:ılle 
8 kalem kereste puzarlıkla alınııcnk.tır. 

llk teminah 119 lira 25 kuruştur. 
Ev11afı komisyonda her gün ırörülebitir. 

lstanbul Komu.anhğı Satınalm Komisyonundan 
Ahu kapıda bulunan bir mutbah ocağının sökülerek anbalajlao· 

dıktao .ıonra Haydarpaşada istasyonunda vagona teslim edilmek 
üzeri) pazarlığı 8.12.941 pazartesi gGııü saat 10.30 da yapılacı:ktır. 
Şutnamesi hor gün komisyonda ırörülebilir. İstekl lerin belli gün 
ve saatta Fındıklıda ıahnamla koınisyonaaa gelmelen 

Ankara Bolediyesindan : 

Yukarıda cıns ve :oıktarıarı yazılı sekiz kalem sabr.e kapalı zarf 
usulil" eksiltmeye konulmııştur. 

'ı Eksiltmesi 1~.l .ı.941 perşembe günü sant 16 da lr:mitte teraaae 
kapısında~i komisyon binasında yapılacaklar. 

Şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 

Ekultmeye iştirak edecek taliplerin 2490 sayılı k.anunuo tarifatı 
veçhile bu işle ilgili oluuklarıua dair ticaret vesikalarını yukarıda ya
zılı teminatlarilc birlikte tanzim edecekleri teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten tam bir saat evveline kadar komisyon başkanlıtana 

lst('klılerin teminat ınııkoıızlnrı ve kanuni vesikaları ile Galnta -
Mumhane caddesi 54 No. lu dairesindeki komisyona gcılmeleri. 

Belediye Sular idaresinden: 

İdaremiz için kcpalı zarflı eksiltme ite muhtelif cins ve eb'adda i 
49 metre mikabı kereste satın aİlmıcnktır. 1 

Eksiltmeye girmek istiyenler bergüo Taksimde Sıruervilerdelti i
dare merkezinde Levazım Servisine müracaalle şartnameyi parasız a- ı 
labilırler. 

Ebiltmc 17.12.941 günü yapılacaktır. Girmek. istiyenlerin o gün 1 

Şehir mezarlığı ıhtıya.cı için yııplırılacak 100 adet buyuk ve 10 
adet küçük ki cemı:ın 110 tabut imali on b"'ş gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Muhıımrnen bedeli ceman 1720 liradır. 
Teminatı 129 liradır. 
Şartnamesini görmek iıtiyenlerin her gün encümen kalemine ve 

İ!ltekliierio de 19.12.941 cuma günü saat 10.30 da belediye dairesin
de müteşekkil encümene müracaatları. 

*** 
1.4 t. mubür karşanu alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

saat 11 e kadar teklif zarflarını idare merkeziocıc muamelat şefliğine" 1 l:!!!!~~~~~~~~~~~~~~~-=~~~~:ıc-~~~~!!'-~~~· 
Vermeleri İcab eder. Sut 11 den sonra getirileek teklifler kabul e

dilmez. 

M. M. v. Satanalm21 Komisyonundan 
Ziraat Vekaletinin Eskişehirde Çııcır, beylik ahır, alpu depola- • 

rından alınacak tomrukla•ın Vt"rilecek ebada göre imııli i~i pıızarlılda 
eksiltmeye konmuştur. lhulesi 6.12.941 Cumartesi giinü snat 10,JO da 
Ankaroda M. M. V. Satınalma Koınisyo1111nda yapılacaktır. Taliple
rin belli vakitte Kcıamyorıa gelmel,ri. Tahmin bedeli 2l,419 lira 5) 

kuruş, kati teminatı 3362 lira 93 kuruştur. 

~akliyat-Yükleme-Boşaltma 

Hata~ inhisarlar Başn,UdUrlüğUndun: 
Arsozda mubayaa edilmeıo.te olan ıalımuıen :>O trm incirin lsken

Cİerunıı nakli eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen bedel 400 lira olup yü:r:de 7,50 muvakkat teminat ak

Çaın 30 liradır. 
ihale guuü 6.12.941 cumnrt<'si ~aat oııde yapılacak tır. 
Şarta:ımeyi görme istıyeıılı:rin Ar.suzda mubayaa meıııurlu ğuınuza 

lıkendcruııda İnbısarıor Müdurlüğumiıze ve burada ıa'ıi şubemize 
l'l:ıuracaıılltuı ılan oluııur. 

Gelibolu Askeri Sabnalma Komisyonundan: 

22.000 ton mrvrıddın tııhınil tahliyesi ve şehir dahili amb:ırlara 
tıaldıye kapalı zarfla ı:ksiltmeye konulmuştur. Muhammen beJe!i 5'1780 
litndır. Şarta. mesi Gelibolu Sa. Al. Ko. da görülür. 

• 
ihalesi 23.12.941 ~alı günü saat 15,30 da Geıibolu ~a. Al •'o. 

d, y2pılacakhr. Muvakkat teminat miktarı 4108 lira 50 kuruştur. 
~leklılerin lüzumlu evraklariyle 23.12.941 sah güııil saat 14,30 a 
~adar teklıf uıekt uplaruıı Ko. na vermelf'ri. 

ahrukat, Banzın, MaKHU yaJlırı 

Konya Askeri Satanalma Komisyonundan : 
650 ton meşe odunu kapıılı 2arf usulü ile ek~iltroeye konmuştur. 

t,,saf ve şerııit Anknr:ı, lstanbul Lv. Amirlikleri Sa. Al. Ko. lariyle 
~o. dn görülür. lbalesi 22. i2.941 pazartesi günil saat 15 de Konya' da 

~ •. Al. Ko. da ynpılacıık•ır. 

trzak, lahıre, Et, Sebze v. s. 

Harbiyade Yedek Subay Okulunda skeri Satmalma 
Komisyonundan : 

Pazarlıkla mübayaası ilan olunan 35 lon nohuda talip çık.nadı

ğmden tekrar pazaı lığa konmuştur. Evsaf ve hususi şartları Komis
yonda görüiebiliı. Beiıeı· kilo)unun muhammen bedeli :.ö kuruştur. 

İhalesi 8.ll.94l Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Tnliplerin 
Harbiyede Y cdek Subay Olcıılunda Satınalma Komisyonuna müra
caatları. 

* * • Pazarlıkla mübııyaası ilan olunan 40 ton yeşıl mercimeğe 
talip çıkmadığından ayni mıktar yeşil mercimek tekrar pazarlığa 

konmu~tur. Evsaf ve husasi şartları .Komisyonda görülebilir. B her 
kıloııunun muhammen bedeli :l8 kuı uştur. ihalesi 8.1.!.9.U f.>azartesi 
güııu saat 1) de yapılacaktır. 'I ıılıplerıu Harbıyedc Yedek Subay 
Oıc.uturıda ~utıııaln.ın Koıoisyonuııa muracaatlan. 

* • •t' azarhki ... miıııakasan ilan olunan 150 ton samana talip çıkmndı
ğınaaa tekrar pazarhğa kona.o~tur. Evsaf ve hususi şartları Komis

yonda görulebııır. tlaıydı ı.awanın beher kilosunun muhammen bedclı 

btşbııçuk kuru~tur. Teli cıbdi askeriyeden verılıork suretile beş ku

ruştur. İbale:.i 9.12.941 .Salı 2uııu saat lO da yapılacaktır. Talıpleria 
Harbıyede Yedek Subay Ükuiunda Komisyona müracaatları. 

* "'• Müteııhhıt nam ve hesabına 50 ton pirine sabunu açık ek
siltme ile münaka aya konmuştur. E.vsaf ve hususi şutları Komiı
yondıı ğörulebılir. Heher kilosuuun muhammen bedeli 43 kuruştur. 
lb:.lesi 'J.L ıı.941 Pazartesı günü saat lU da yapılaca ·tır. Taliplerin 
kati temiııatl.ırilc Haı bıyede Yedek Suba.y Ü Kuluna ınürscantları . 

Oorıiz Levazım Sabnalma Komisyonundan: 
Mevcut ev11ııh ınucıbiııce almncak 7.:>00 kilo temizlık sabunn 

13.12.941 Cuma günü saat 14 te Kasımpıışada bulunan deniz levazım 

satınaluıa kQmİsyonundarı pazarlığı yapılacaktır. Şartnameleri her ~ün 
iş saatiııda mezkur komisyondan bedelsiz alınabilir. 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesnikle bidıkte ve tek

lif cdrcelderi fiatlımn yüzde 15 nisbetinde kat'i ter:ıinallariyle belli 
gün ve ıızı,\tte adı .. eçen komisyona müracaatları ılan olunur. 

lzmit Askeri Satın Alma Komisyonundan: 

Aşağıda yazılı mevaddıo pazarlıkla eksiltmeleri hiz.alnrmda yazılı 
gün ve saııtlerde lzmitte istasyon otelinde a~keri schnnlma komisyo
nunda yapılacaktı-. Talipl•rin belli vakitlerde komisyona gelmeleri. 

l vermeleri. 

ı (DEVAMI DÖRDÜNCÜ SAYFADA) 

Muhammen beJeli (5:>0J) lira olan 1000 Kğ. yıığlı kösele (12.12.41) 
Cuına günü saat (15,30) on beş buçukta Ho:.ydarpaşada Gıar binası 

dahilınd .. kı komisyon tnrafmdan kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
Bu ış.e gırmek bteyenlerin (412) lira (5J) kJruşluk muvakkat te

min t ve k.uıunun tayın ettiği vesikalarla leklıflerıni muhtevi zıırfla· 

rını ayni güo sııat (14,30) on dort otuza kadar Komisyoıı l<eiıtia-ine 

vermelerı lazımdır. 

Bu işe ıııt şartnaıne\er komiıyoodan parasız elarak datıtılmaldadır. 

(10363) 4-4 

*** 
24.11.941 tarihinde eksiltmeye konulup talip zulıur etmedifioden 

dolayı ıhalesi ıcra edıleınıycm (4.:J90U) lira muhammen bedelli 30000 

l 
matre nstnrhk siyah satenle 2ııoou nıelre kazalio 16.12.941 Sah ırünü 
saat 15.30 da kapalı zarf usulu il6 Ankarııda idare binasında saha 
alınacaktı r. 

Bu işe girmek isteytnlerin (J:.!92,50) liralık muvakkat teminat ile 

kanunun tayıu etliği vesıı<:.ıları ve ttıklıfıerını aynı ıün aaat 14.30 za 
kadar Komısyou Reisliğıne vermelt:rı lazımdır. 

~artrıaweler 2UO kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veı:ncleriade satıl-
maktadır. (10493) 3-4 

" 1 ınnısarlar U. i üdurlUgünden : 1 
1.- Nu.nunesi mucıbince 20{.I kilosu kuçük ve 1200 kilosu bııyiilt 

olmak üzere cemnıı 1401.J kg. ınübur kurşunıı ııçık ek'iıltroc ile satarı , 

alınacaktır. 

il.- Muhammen bedeli 1490 lira olup wuvak.kat teminatı 112 li
' radır. 

111. - Eksiltmesı 9.Xll.941 sah günü saat 10,30 da Kabataıta Le· 
vazım Şubemizde Müteşekkil Alım tComi yonuada yapılacaktır. 

1 V- Nüınuuesı her ı;un adı geçen Şubede görülcbılir. Taliplerin 
l ~' 7,5 tcmınatlarıle beraber yukarda yazılı gün ve saatte mer:k.ör 

İ Komisyona gelmeleri. (10699) 1-3 

1 *** 
1 - idaremizin Cibalı fabrik:ısmda nisaa 942 tarihine le.adar bir 

•tııe zadında çıkac&ğı tahmin o lunan 450-500 çuval ince talat 
19.12.941 Cuma güniı saat 9.50 de pazarlıkla satılacaktır. 

6:>0 ton meşe odununun (alınacak yüzde 25 fn7.lasiyle beraber) 

~llhammen tutarı 24.375 lira ilk temınat J8l8 lira 13 kuruştur. ls-
1~klıltrin belli gün ve uattcn bir saat evvel teklif mektuplarını Ko. 

~, vermelni. 
Cinsi Miktarı Tutarı l'eminatı lhaie gün ve saatı ' 

2 - Taliplerin aynı gün ve saatte Knbataşta Levazıı• Şubesinde 

Müteşckk.il Satrş Komisyonuna golmoleri. (106l9) 4-4 
·~~·= 

pma;rr;=ıa-

.uteferrık 

lslahiye Askert Satınalma Komisyonundan : 
901,) adet yem torbası YOt.0 adet g-ebre 4000 adet keçeli belleme 

~Ooo ndel kayış yular başlığı ve 6000 adet ip yular sapı kapalı zarf

e1':nıltmeye konmuştur. Hepsinin tahmin bedeli 5J660 Jira olup mu
\>a~~ot teminat 3933 liradır. 

huılesi 25.12.941 perfembe günü saat 15 te lslahiye Sa. Al. Ko. 
~- Yııpılr:caktır. latiyenlcre şartnamesi 268 kuruş mukabilinde komis· 

' 11dao ahnır. 
~ lsteldilerin belli gün ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını 

o. ııa vermeleri. 

Kilo Lira Lira 

Pirinç 50.000 20.500 1538 
Börülce 50.000 4.000 300 
Sade yağı 30.000 52.500 3938 
Kuru üzüm 2:>.000 10.000 750 
Zeytin yağı 30.000 30.000 2250 
Zeytin yıığı 15.000 15.000 11.l5 
Sade yağı 30.000 52.500 3938 5.12.941 9 
Nohut 50.000 12.500 931 9.lı.94 l 15 
Zeytin ya\tı 10.000 10.000 750 8.12.941 15 
Kuru faanlye 50.000 14.000 1050 9.12.941 15 
Kırmızı mercimek 50.000 1'.l.500 938 13.12.941 10 

Marmara ÜssUbahri K. Sahnalma Komlsyonund an: 

, 
*** 

2000 Kutu büyük maşa raptiye 
250 Top No: 6 çizgili le.ağıt 

250 > karenaj 
250 Kutu küçük karbon kağıdı 

5ü00 Adet iyi nevi kopya kalemi 
5000 • • > renkli • 
1500 > • • kalem sapı 
1000 > yazı makinesi llstiti 
300 .t cam süngerlik 
400 > kağıt k.ıskacı 

23 > şapoğraf makinesi 
75 • yazı takımı { 4 parçalı) 
8 ı bez. kaplı ıümeo 

300 > ıstampa 

P. P. T. Fabrikası MUdUrlUğünden: liirinin umum tutarı 10.000 liradan ibaret 25000 kilo ve diğerinin 1 Yukarda cins ve mik arı yazılı (14) kalem kırta!liye nü11tuae· 

1 
k. palı zarf uoıulile 2.5 \on blok halinde kurşno s~tın ahn_acııktır. umum tutarı 120.()00 liradan ibaret 300 hın kilo sığır etı iki ayrı leri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

l ~b;ırnınen bedeli 16l50 lira, muvakkat teminatı 1'218 lira 7<;, kuruş- şartnamede olmak üzere ayrı ayrı knpalı zarf usulile eksiltmeye konul- 2 Pazarlık 16.12.941 salı günü "&at 9,40 da Kabata~ta Levaı:ım 
Qr. muştur. Subesiı:.de aıüteşrbkil Alıcı Komisyonunda yapılacaktır. 

ı, t._s;lt ınc 19.12 941 tarihine mu93dif cuma günü ~aat 15 te yapı- E.ksiltmeleri 19 Birincikanun 941 cumu gür.fi saat 11 ve 15.30 da 3 - Nümuneler her guo adı geçen Şubede rörlilebilir. 

~~lılnld•aLn_t_u~li~p-l~er=i~n~~a1r1t1a1am•e•v1e1t1e1f1er1r1u1a1tı1n1ı1ı1h1·r1m1e1k•ülzlelrlclhlelr•j•h••llzlmliltlte~leruM ~pum~~ ~m~ oo Wo ~Yi~i'i''i0i•iki•~tt~~~~~~~~~-~~-----~·-··.·.~~~-~~··~~-·_•_•:P_•_•_~~U~a~~~l~U~·--------~ 
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Ville et Provlnco 

Q U O.T l.D 1 E N D B S A D J U D t C A T I O.N S 
ADMINlSTRA Tl<JN 

-
3 mola Ptrı. 450 
6 " " 850 

l2 • • 1500 
E.trao,.er : l:l moiı Ptrs. 2700 

Le No. Ptra 5 UNAKASA GAZETE 
Galata, &ski Gu•nril k Cad. 

'lo. "ı 'J 

Tel6phone ı 49442 

Pov la PablicibS ı' adre11er 

l I' Admiaiıtratioo 
Journat Profesalonnal des Fournlsseurs et das E.ntrepreneur ' e f'Etat Bette Poatale Ne. 1261 
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~ 
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Tableau Synoptique dea Adjudicationa Owvertes Aujourd'hui (içQNCI SA YF AlıAN ltE.V AMl 

Ob}et de l'adjudlcatlon 

A cjudicatıons au Rabais 

Mode 
d'adiudicat. 

Pria 
estimatif 

Caution. Lieus d' adiudication et du 
provisoire C.bier des Cbarieıı J~urt Heures 

l•mlr Lv. lmlrlilt &atlnahwa Komlsron11•d•• : 
40 toıı k•r• fuulre kapalı zarf ıısuliyl• elı: siltaaeye ke1111lm•tt•'· 

( Beher kilosıa 25 k11r11ıtao •ulaa111ıaen bedel t11tarı 10000 lira •''' 
ın"vakkat temi ı.ıatı 750 liradır. 

l 

liaale 24.12.941 çarfamba ıtni saat 16 da kıılada levaaua a1'ir· 
lifi aatın alma koıaiıyeo11ada icra eclilecektir. 

Vasıf ve şartları mulatHİ ıartnaaG.ti her , .. kemisyoacia röril'" 
bilir. 

Conetructlons-Reparetlon-Trav. Publlca-Mat6rlel de Constıruction Cartographle 
Co .. tr mor 10000 m3 Pultlittue 111400 - 6750 - Com. Acb. Milit. Gslibohı 

1 isteklileri• muayyen ıiiode nihayet saat lS ,e kadar teminatlır• 
veaair yeıikalariyle birlikte teklif aıktaplarını koıoi~you tevdi et· 
miş bulunmaları ilin elunur. 

Bl6ctrlclt6·Gaz-Chautfege Central ~nablllaUon et Met6rlel 
Repar. install. ehıuffage ceotral bi.ıi.,e Presid. Con- 508 -

ıeil et cellc d11 Mini.tere •eı Fioanceı 
laatall. chauffage ecntral Pli cach. 
Vue de calopile: 4000 p . Pli cacla. 
lnstall. 1anit. electtiftue et chauffare eentral i la P li cach. 

Maiıon du Peuple 
Cible ıoaterrain: 4S ldm.-fil en cııivre 34 t.-barreı 

en cuivre: 630 k.-dif. ıortea tie rlleopbereı e lec
triqueı : S7.7 ki•. 

til:l ılfn ırt - Cte11a&1ır~• - Tlesu• - Culr• 

1300 -
3200 -

182j3 78 

Etoffe pr. etui ele roude: 100.000 m. (Cah. Ch. Pli oacJi. le sa . S 57 
178) P.) 

Ettofe pr. cıpote: 100.000 m. (C&h. Ch. 1785 P.) , le m. 3 57 

• 

38 10 Miniıtere financ:es Aak. 

97 50 Municipalite Ankara 
240 - lere Exploit. Cla. Fer E.tat H.paıa 

Conıeil Adminiıtratlf du P. R. P. 
Erzarum 

S . A. T. i' E'ectricite Aok. 

c. A. MiP. l>ef. Nat. Auk. 

• 

25-12·41 16 3() 

18·12·41 ıs _I 
' 19-12-41 10 30 

23.12.41 ı s 30 
juaqu'au 3-1·42 

.ı 
jusqu' au 30· 12·41 , 

20-12·41 12 -

' 11 3G ' 

A nkara L•v•z•m ArnirllGI S•tınalma Komlayonund•" : 
Kapalı zarf usuliyle 300.000 kilo sıfır eti alınacaktır. Beher k:İ; 

losu ııa tahmin edilen fiyat 40 kuruş olup muilammen ltedeli l 20.fO 
lira ve ilk teainah 7250 liradır. 

laalui 18.12.941 aut 11 iledir. Taliplerin teldif •~kı •1planaı aı•· 
leden ltir saat evvel Kca.•a vermeleri ıarttır. 

Şartname1i 6 tira mukabilinde Ke . .la aer f6n alınabilir. 

* • * Kapalı sarf uıuliyle 200 ten keyııD eti ahnacaktır. lleber ~· 
leıaH talamin edilen fiyah 6() kur111 el•p ı .. lııaıa••n laedeli ııo.oOI 
lira ye ilıc temiaatı 7250 liradır. 

ihalesi 18. 12.941 saat 15 tedir. 'f Alipleria teklif mekt•plan•ı ia•· 
·r·· leden bir saat evvel Ko. aa vermeleri. Şartaam• altı lira ıa\lkat.ı 1 

Cla&1111uru deroier type oriaioal: UOOOO paireı, Gre a rre 172460 - Com. Acb. Miniıt. D6f. Nat. Anlt. 
20-12-41 
8-12·41 11 -

de keıaiıyoııdaa laer riu alınabilir. 

·type B : 80000 paireı (Cah. Cb. 50 L.) 

Ameublement pour halbtatlon et Bureaux-Taplsaerle etc. 
TraY. repar. et moaıf. au araoires .le doaıiera Pli cacb. 8SS -
Faöricıtion tablo de lnreau en boiı 

'4 15 IJefterdarat lıt. 
Cooseil AdmiDİ atretif Bourae lr:air 

23-12-41 ıs -
S-12·41 

lstanbul Komutanhlı Satmalma Komte~o11und•": 

Traveaua d 'lmprlmerle Pepeterle • Fournlture de Buroaux 

3 ton aadeya~ı 8.12.941 pazartesi rilni saat 14.30 da paıarh~ı· 
ıatın almacalı.:tır. Şartnamesi her cila komiıyonda röriilebilir. lıt~!ı'; 
lorin belli ailn ve aaatte tekli( edecekleri fiata 2öre kati teminat1•'1 

birlikte Fandıklıdı 11tıaalma komisreoana relmeleri. 

t ırı,re11ioD oblirationı: 672ta p. Pablique J300 -

Bola de Conatı 1actl"n. Planc'hea, Charpente 

Madrier en tilleul: 57 mS Gr6 a ıt6 
Boiı d' orme: 24 mS • 
Boiı de hatre: 5S mJ c 

Fıbrication boiı de oonltr. • 

Dlvers 
Plerreı oau~ss: 4SO mS 

4060 -
1S60 -
3300 -

S4026 04 

Coton Linten: 10 t. Gre iı i'e 
1!60 -
5000 -
1490 -
1720 -

Plomb iı cacbeter: 1.4 t, Pli cacb. 
Fabricatioa biore ır. 100 p .- id petite: 10 p. • 
l>iverseı cordeı da 120 rod.l·id en dıanYte: J.8249 Gr~ • rre 26461 05 

k.-diveueı cordeı mineea: 3237 ra. 
80111001 eo fer: S t. 

P r o v I• 1 o n • 
Savon ee cUl!Iİne: 7,5 t. 
CJaiendeat: 250 t .· millet: 2SO t.· vuce: 100 t. 

fir.: 100 t. 
Foin: 100 t. 

Viande de bGeuf: 2946 t . 
Beıure: 3 t. 
Snon: 2f t. 
Hoile d'olivu: 3t t. 
ltk: 30 t . 
Poirreaux: 57,6 t. 

Pomme de terre: 72 t. 
Choox: '28.I t. 
Epinırds: 49 t. 
Oiınooı: 14,4 t. 
Poivre roure: 48G k. 
Sauce: J ,6 t. 
F&uı: 41 t . 
Pekme~ lS t. 

Viaode •• ıa~f•a ~laH' J.e KaramH: '7i01 lı:. 
Chieadent: 2to t. 
Paille: 100 t. 
P'ein: 200 t. 

• 100 t. 
HuUe d'olivea: 45 t. 

Oliveı: 90 t. (cab. eh. 180 P.) 

Adjuciceticns it la Surenchere 
Boiı de ıapio: 730) quint 
Boiı de ch&ne: 3795 quint 
Claarbon de boiıı: 4213 quint 
Cbarbea ••lınıe: 452 qwiet 

• 

. ı. k. o 06 so 

Pli cach. 
Gre i rr6 

• le k. O 65 
> le k. 1 l9 
> le it. O ~5 

Pli caeb. le k. 8 OS 

, 
> 

> 
, 

• 

) 

Gre a rre 
• , 
• 
it 

, 
• 
• 

le k. 8 10 
le k. O 01 50 
le k. O 1! 50 
le k. O 97 58 

le k. O 40 
le k. O 35 
ı. ıt. o o' 

<f500 -

le k:. O •• 
30000 -

le k. O 97 

le k. O 40 

--

247 )0 Miaiı. Fiouceı Aak. et DolıaabaJaçı 20-U-41 11 -

305 - Dir. Fab. Armea lı:mir 
117 - • 
248 -- • 

)103 91 Cet•· Aob. Mi•. l>ef. Nat. Aalt. 

17-12-U 14 -
17-12-41 14 -
17-12-41 14 -
6·1!·41 10 -

MÜZAYEDELER 
~~~~~~---~~~~~~~---~_________/" 

Teklrdal Orman Bölge Şefllllndeft: 

Ormaaı• ieaelilc Talaammil 

375 -
112 -
129 -

Mwoicip. Bornova 17-12-41 
Dir. Fab. Armes İzmir lf-12·41 

Viliyeti Ka:r:aaı 
15 - ş 
14 

_ Tekirdaf arköy 
iımi Mevkii Kental 

Kapıkara Mlhtecep ç. 579> 

1984 58 

Com. Aoh. E.conoıaat Men. Kabataclıe 9-12-41 
Municlp. Ankara 19·12-41 
Com. Acla. lateod. Marit. Kasııapaşa 10-11·41 

10 30 
10 30 
14 -

Adm. Eauıt de la Municip. 10· 12-41 13 -

C. A. lotend. Marit. Kasımpa4a 
Com. Aeh. Milit. Maltepe de Topkapı 9-12-41 

i0440 -

Com. Ach. Milit. a l'Ec:oJe des 
Off. de Reserve i Harbiye 

( 

C. A. Command. Milit. lst. Fmdıkh 
1413 - Com. Ach. lntead. Milit. Tophane 
2475 -
20'.!5 - .. 

Com. Aca. Commaad. Baıe Navale 
Marmara a 11'.mİt 

• 

• 
• , 
, 
• 

337 50 Adm. Geo. Ch. Ft>r Etat Ank. 
8ur. IK,. H.paıa 

1681 55 Com. Perm. Monicip. lıtanbul 
2325 - Com. Ach. Milit. Gelit>olu 

Com. Ach. Milit. Maltepe 4e Topkapı 

• 
• 

6547 50 Com. Aeh. Command. Baııe Navale 
Marmara a lzmit 

2700 - , 

65 73 Oir. F'ore t Hatay 

• 1'ekirdaf 
• - - . 

6·12·41 10 -

22-12-41 
8-12-41 
8-12-41 
8·12-41 
5-12·41 

11·12-41 

11 -
14 30 
14 -
14 30 
15 4~ 
16 -

18-12-41 J6 -
18-12-41 16 -
18-12-41 16 -
li-12-41 16 ....:. 
18· 12-41 16 -
18-12-41 16 -
18·12-41 16 -
17-12-41 15 30 

17-1'..l-41 15 -
9°12·41 11 -

11-12-41 10 30 
11-12-41 10 30 
11-12-41 10 30 
5-12-41 ıs -

17-12-41 16 -

15-12-41 14 -
8· 12-41 10 -
8·12·41 10 -
8-12-41 10 -

, 

> 

.. Kecaku% Guilr.öy 

• Ara9ako,f ı 8ul('Ürkiiy 

Seker keatahuı• muhammen 9edeli 
Odun 

Kömir 

4Zl3 

45! 

Kuruı 
10 
49 

.aıl· 
Yukarıda bwlunduklara mahal ve taham•iilleril• mubaaua•a ı...-;ı-

leri filzth Kapıkaya, Kocakllz, Arabakonatı Ormaalarınıa talaa1111111d,r 
leri 2I.11.9U tarihincleu 8.12.941 paz.ırtesi rilnü ıaat 10 aa k• ~ , 
açılı: arttırmaya konulınu,tur. Arttıra,a ınez"tır rinde Şarköy 9.,1~,· 
ye bioaaında yapılacafı ve ta lı plerin şartaaıue ve mukıı vele öro 1 ,1 

rini görmek içio Tekirdağ Şarköy Üfm aft id.ıreleriııe baş var .. •1' 
ilia olanur. 

lçel Orman fevtrıe MildlrlUIUnden : 
Muhammen vabit fiatı 

Kent.al Ciuti Lira K. 
276 Meıe kömüri )5 
182 Karıfık kömür 2S ı' 

l9el viliyetiııin Mersin kazası dahilinde Oerinkoyak devlet •'"ı( 
omdan 276-182 kental m"şe kimirü karıtık kömür Hhfa çıkarı1111 

tır. 

8"ltoer kental muhammen bedeli ("\5·25) kuruştur, 11, 

Şartname ve mukavel~name projelerini rörmelı: iıtiyenleria "" ,r 
Çevirre müıliirlüj"11ne Tarsus ormaıı l.ölre şefliti oe ve Ankara;' 
ıaın umum miıdiirlü~iine müracaat etmeleri. 1,ıa• Satış 15.12.911 giioü saat 15 de Menin eraaıı Çevirre mfl 
~inde yapılacaktır, 

Satış amumi olap açık artırma usulile yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 12 liradır. 

Taliplerin şartnamede yazılı vesaiki retirmeleri lb:amchr· 

~!!'!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
lmtiyaz Sahibi ve Y uı itleri Direktörü: ISMAIL GiRiT 


