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EKONOMiK HABERLER 

. 1 milyon liralık mıl ıeldi 
lnriltere ve Amerikadan 1 mil• 

fon lira kıymetinde pamuk ipliği, 
elektrik malzemesi radyo aksamı 
\'e muhtelif makineler yedek par
''ları ile pil gelmiıtir. 

Bu mallar Merain limanın çı
karılmıştır. Bu hafta içinde bütün 
bu ~elen ithalat efyasının piya
saoıır:a gelmesi için vesait temin 
edilmiştir. 

Pamuk ipliGi tevzii ivin 
tedkikler bitti 

Pamuk iplifi tevziatına yeni eıa
•lara batlamak ü&ere lk.tı1ad Ve
lileti tarafından ~e brimize gön
derilen heyetin burada kalan an
•ı da dün akşam Ankaraya dön
Qıii~tOr. 

Heyet burada iken rerek mıo-
1•ka lktıl'ad Müdürlüğünde gerek 
1'icaret ve .Sanayi Oda~ında ted
kilcler yapmıştır. Ticaret Oduın
ti, iplik Gzeriae iş gören !'aoayi
tUerin iştirakile yapılan toplaotı
ı.,. çok faydalı olmuıtar. Bu top
lt11tılardaa ıoauncuaa da ço
'•pçıların ittiraldle yapılmıştır. 

Heyet me,aisini bitirip Ankara
), döndüğüod'n yakında bir ra· 
Por haaırlaracak ve Velcilete ve-
1tctktir. 

~ ülliyatli miktuda ithalat 
tfyası ıel~i 

Soa günlerde Almanya ltalya 
~\'İçre Ye Macariııtlndan Ediroe 
l(•pıkule yelo ile lıtanbul güm-
11ltıne killliyetli miktarda etya 
tel111iıtir. 

Bunlar bilhassa makiae ve ak· 
••11aı çivi çulaa caa eşya muhte
lif tuhafiy, etyası Ye itfaiye ali
lı,ır. Ôolmliz.deki hafta•• ku
ltıaı iliç ribi maddeler gelecek
tir. 

Ekmek teırübesi 

muvaffıkiyetli netice 
vermemiş 

Bir çuul unclao 103 ekmek ye
t-iı:ıe 112 ,ltm,k. çılı:anlmasınıo 

ltıGmkün olup olmadıiı bakltında 
t\'velki ıün yapılan tecrübenin 
lleticesi belli olacaktır. Tecrübe 
0 lar ak çıkarılan 11kmekler beledi
)e kimyabaneainde tahlil edilmek
le, riltubet cereceıi teıbit olun

ltıalcıadır. 
l<imyabaRe raporıınu alikadarla· 

'• verecektir Maamıfif aliltadarlar 
''crQbeniıı ea"i neticeyi ver· 
ditini ve kabul edilen 38 riltaltel 
clereceainde 112 ekmek 91karılma
•1nıo mlmklln olmadıfını söyle
'-elı.tedirler. 

-
Romanya ile yapılan 

ticaret görüşmeleri 
Romanya bftkUmetiyle hilkime

liltlla arasında yapılmakta elan 
)eı:ıj ticaret anlaıma11 ıörltm•le· 
ti i7i l>ir laava ifiD4ı a.v.. tl• 

•ektedir. Anlaşmanın bug-llnltö 
ıon dorum karşmnda her iki 
roeaaleketio mal defiıimini fazla
lqtırması imkinıoı gerçelıcle4tire

cek bir ~~kilde yapılnıuma çalı
şılmaktadır. 

Tuna donduğundan Avrupaya 
nakliyat kara yoliyle 

yapılacak 
1sviçrenin aıeılaur nakliyat 

~iıketi Vitak'ıo n:ııüme11ili Hanı 

Bieri ıehrimize gelaıit ve Tokat
lıyan otelin İnmiştir. Şirket mü
meuili memleketimizde k.aldıfı 
miidliet zarfıada alikadarlarla nak· 
liyat işi etrafında bazı temaslar 
yapacaktır. Bu temaslar bilbaaaa 
Bab:ırski v~ Lileburrazda biriken 
ve lwiçreye fÖnderilecolıc olan 
ibracat eıy.ısınıa oakli etrafında 
olaeak.tır. 

Diter taraftan Tuna ne.lari 
dondufundaa Avrupa ile aıemle
leketimizi birleştiren kara yolu-

nun ehemmiyeti artmı~tır. Sivil
lenırad iltisak hattının tamamlan· 
ması içia faaliyet arttırılmıştır. 
K öprlleria İDf&•ı kıH bir milcl
det ıoara tamamLınacak, itbal&t 
VI' ihracat 11ıvaıa11ua. "-uwwıi 

olacaktır. 

Haliçteki gemi inşaat 

tezglhlın genişletiliyor 
Miloakalit Vekiletioin bavua:

larda motör ve ktlçük remi io
fHl kararı izerioe Karabük de
mir· çelik bbrikeaı ile yapılan te
masların mutabakatle neticelendi
tini rençlerde yazmıştık. Havuz· 
lar ldaresindeki inşaat tezrabla· 
rınıo ihtiyaca kifi relmedıj'ini 

ıörea Velcilet. in,aahn mllmküo 
olabilmeai içia bavuz.lar4a yeni 
iliveler yapmata karar vermiıtir. 
Bu bıııualıt idare tarafından yapı
lacak proje yakında Aokaraya 
röoderileeo lı: tir. 

Zürraı yardım 
Ankaradan bildiriliyor : 
Ziraat Vekileıi, muhtelif ıebep

lerle mubtaç vaziyete di~en dr
raa genq mikya1ta yardımlara 

t.aşlamıştır. 

Son bir ay zarfında istihsal 
mıotaltalarımızdaki ıekir: viliyeti
misde bir çok itçiye yardım ya
pılıınştır. Bu yardımlar prog-ram· 
lı bir ıekilde Ce\'aın edecektir. 

lletral lfisl miidürii 

lhsıra ıltti 
Petrol Ofisi umum mtldtrü Tal

ha Sabuneu, M111ra gitmiştir. Tal
ha, Mısırda kurulan petrol kon• 
ıonlyomaoonun toplantılarına iş
tirlk edecektir. Yakın Şarkta gaz., 
benıı:in gibi maddelerin t"k elden 
tevıı:iioi istihdaf eden bu t~ı~kkille 
btllln k•mpanyalar •• irmiıtir. 

Standar O•il kumpanyaıı amıım 
mUlrD dt Mıaıra fİh•lttlr. 

iktisadi Habeer MUNAKASALAR 
ECRlbi mımlaketl 8 

fil 

1 t 
lnfaat-Tamirat-Hafıa işleri-Malzeme-Harita 

ltalyan ihracat rejimi 1 

lII -. İbrac memnuiyeti Frao· 
aa'nın ltalyan askeri kuYntleri 
İfgali altında bulanan kıuııoa ya· 
pılaeak ihracatla Yugo•lavya'oıo 
ltaıya'ya Hhakı ilin edıleo Lu
bliyano de Dalmaçya vaJililcJc
ri) De yapılacak ihracata eabi 

ıamildir. 

İşıal altında bulunan Yauania
tan ve Karadaj''a yaptlacak her 
nevi ihracat lisana uıulüne tabı
dir. 

Tranait •t~••ına ald 
ahkam: 

. Doğrudan doj"ruya trauı;it yui 
ltalya'ya ıirip gideceği yaban
cı memıeket tayin edilmit ola• 
emtea içiu kahn aom eJa1tik 
bam autaperka müateame mev
zu bahia ihracat memnuiyetleri 
tatbik edilmez. Kahn aom elu· 
tık ve ham ıutaperka ihracı 
alakadar neıaretin buıuıi müıa
adeıiDe baflıdır. 

threç memui~etinden 

Mena memnuiyet hilafına ihra· 
cata iki ~okilde •Üıaade edile
bilir: 

1 - Mubadele ve Döviz Ne· 
zaretinin muufakati ile Maliye 
Nezareti tarafından her defa11 

• içiD ayrı olu ak üze.re ihrac li
aanıı verile bilir. 

'J. - Muayyen emtea ihracına 

do~rudan doiruya müaaade odil
meııi içi• ırümrük idareıine ıe· 

llhiyet •erilebilir. 

GU111 rUklere verilen 

•etlnlretler 

Hilea pmrük iaareaioe aıatı
tıdaki ıelalaiyetler verılmittir: 

a) ilişik liatede tarife numara
lariyle cinsleri gösterilen malla
rın ihracına mnritleri banıi 
memleket oluna olıun nesaret 
liaanll aranmadan doğrudan dot
ruya müsaade edebilmek. 
b) Kabulü muvakkat auretiyle 

idhil edilmiş ecnebi menşeli me
vad ile imal olunan emteanın 

reeluportuyoouna müıaade et
mek. Ancak bu ribi emteaoıu 

rümrüklerin dotrudan dotruya 
Ülracına selihiyettar olduğa mal-

lthallt tacirleri akreditif 
açılabilmesi için birer 

taahhütname verecekler 
Aakaradan bildiriliyor: 
Türk paraaıoı koruma karar• 

oameaine bir fıkra ilive edilmiı
lir. Buna röre, lthalitçılara ithal 
edecekleri mal bedellerioio hariç
te p~finen ödenmuini temin mak
sadile Merkez B:rnkası delaletile 
açılacak akreditifler için muay
yen bir müddet lcaydile itbalUçı· 
)ardan bir taahhütname alınacak, 
buua riayetılzlikte buluoaıalar 
lıaalı:kıncla lı:aauoi takibat yapıla· 

oıktır. 

Edirne Cu. MUddelu mumlllllnden : 
lardan olm~arttır. 
c) Kabulü vakkat auretiyle 

idbil edilmilan ecnebi firma
lara aid ipti maddelerle ve 
iımi geçen nalar nam ve he
arbına imihlıınan emteanın 
buaların medi hangi memle
ket olursa oh reekıportuyo· 
nuoa müaaadetmck. Ancak ba 

Edirne Adliye daireıinde yapılacak l 181 lira, 40 kuruş bedel lı:e
şi fli dört baca ve kapu camelı:aaı inşaası ıle kiremit aktarmaaı ilin 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle ek:ııiltmeye konulmu~tor. Bedeli 
ke~fia yüzde yedi buçujtu teminat akçesidir. 

lı.teldilerio teminat makbuzu ile birlikte ibale güoü olan 8.12.941 
pazartesi ıuoü saat 15 te C. MüddeiumumiliQ'indold komiıyooa mü
racaatları ilin oluDur. 

a-ibi maınuat içine lio1an1& 
tabi milli n millile~tirilmiş 
mevaddın kamamuı şarttır. 

d) İtalyan i'ıl•lerinin İtalyan 
liaaanlarıoda ~a ve1a tamirine 
mahsua madeı malzemenin çı· 
kııına müıaad etmek. 
e) Kebulü mıakkat ıuretiyle 

id.bil cdilmit an miktar niıbo
tinde zeytıa Jiınm ve bnnları 
ıbtiva edeıı ka~arıa aerbeat de· 
polara aokulmaına müıaade et
mek. Ancak uniann serbest 
depolardan ihacı için lİ•aJU 
almak mecburi~ti yardır. 

f) Endirekt tranit olarak sev· 
ke intizarea ser•eıt muh&U ve 
depolara 15.1.Y'il tarib.indeıı ev· 
veı ıokulmq olan ecnebi mea
ıelı maHarıa aukOr mıntaka Ye 

._..f:!!.A!~&;!l.-!~~luonrta.roaa-
a) Serbe.t bir depoda bulunan 
emLeanıu ai&er ıcrbelt bır de
poya ııakıine müaaade etmek. 
Aucak iÜmıukler t>u mü1aade
yı vero.ıecteo önce mevzu bahia 
emıeanaa oiJfiil evve1oe bııJu.a
makta olcau~ bild.iı İlen depoda• 
ıeldiafof ve b11 depodaa çıkarıl
ması ıçiıı alakadar NezareLin hu· 
ıuıi nıüa•aduıoe ihtıyacı olma· 
dıj'ını tahkik etmeai prttır. 
h) Gemi kumany&1ına mahıus 

maclı.ıderio serbeıt bir mıataka
dan di~or bir 1erbe1t mıatakaya 
veya ıerbeat uepodıua dijcr aer· 
beıt bir depoya ihracına müıa

ade etmek. Aocak bu aibi mad· 
delerin i'emileriıı a•aari ihtıya
cı nlıbetinde oJmuı prttır. 

Yukarıda röetcriıea aelihiyet
ler her zaman içi11 ıümrüklc:ır

den 2'eri alınabilır. 

KabulU muvakkat surttllf
le yapllacak olen &dhallt 
ve~a ihracat ve ambalij-

lara mUt ı;; aıllk ahkim 

Gümrüklerin dotrudan doiruya 
mü1&adeye aalihiyettar oldufu 
muameleler fUnlardır. 

(DEVAMI VAR) 

Sirkeci - Harbiye arasında 

otobüa işllyecek 

Seyriiıefcr komiıyonıı enelk:i 
srün öfledcn evvel Belediye Reis 
muavini 8. Lttfi Aksoyun riya
seti altında bir toplautı yaparak 
Eminönü • Takıim otobüs ıeni
•ine ait son kararlan vermi~tir. 
Hattın perşembe gününden iti
baren faahyete geçmeıi muhte
meldir. 

Diter taraftan komisyon t.u 
battan baıka Sırkeci • Harbiye a
ra11oda da bir otobllı toniıi lb.· 
datıaa kar., nrmiııir. 

lstanbul Levezım "mlrlill Sat1n •1 ına Komlaronu11dan: 

Tophanede saraç evi kundura lı:ıı;mı tamir c'lttirilecelttir. Paurlıkla 
eksiltmesi 9.!l.941 salı ıünu saat b ,30 da Topaanede Lv. amirliti 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Ke~if btdeli '.l441 lira 41 k11ruş, iık temiaah 183 lira 11 karq
tur. isteklilerin ebliyet veıiltaları olması ~arttır. 

Ketıf ve ~artaamesi koaıiıyonda ıöriiliar. 

• • • Be~ikta~ta hayvan baahb.ıne11i nalbantlaane ecak ve bacaları 
tamir ettirilecektir. t"az.arhlda eksiltmesi 9.12.941 salı rilnd saat tS.lO 
<.la Tophanede Kv. amırliti satıoalıaa komisyonu.da yapılaeaktar. Ke
şif bedeli 6:l0 lira 40 kuruı. il" teminatı 46 lira 58 kuruıtur. Keıfi 
l"ımisyonda görülür. lsteklileriıı ehliy"t veıikalarh·I~ belli 1aatto ko
mi•yooa gelmeleri. 

- ... _. t ? 

t1ektnk, Havagaza, Kalorifer (Tesisat ve Mılz.) 

Sr••l'llm C. H. P. ldore lfeyeH 809k•lllllrnclen r , 

. ~rzur•md~ yapılmış olan Halkeviuio 1823.i lira 78 kuruılak: keıif· 
lı bına elektrık kalorıfer s:h"ıi tesiaat ookıaolarıoııı ikmali kapalı ıı:arf 
sareti7le eko;illmeye ko'lttlmuı oldıı~u halee talıb çık:ıaadıiJodaa 
J.12.94.l rii.ııündeo itit>areo bır ay r:arfıudı pazarlık.la yaphrılaoatı 
ve par;arlıg-ı 3. l.9-12 tarihinde bitocee-ı ilin ohıoar. · 

P. T. T. Levaaım MDdilrlUIUncle11: 

Ankara'da P. T. T. umuıoi müdürlük biı1asında yapılacak vaotİ• 

Çay istihsalltının 

arttırılmasma çahiılıyor 

Arıkaradan bildiriliyor: 
Ziraat V c kilo ti çay miltehusı· 

sı B. Zihni çay istihsalitı üze· 
rinde tedkıklerde bulunmak öz.ere 

Rizeye ritmiştir. Bu miltehasaıı 

Rizede yerli v••ıtalarla kurulmak• 
ta olan çay fabrikalarının tesisi 
işlerile meşıul olmaktadır. Bu 
ıuretle çay iıtihsaiitıınn mühim 
miktarda arttırılmasına çalışılmak· 

tadır. 

Hıvagazı şirketler 

kömürlerinin tükenmek 

üzere olduQunu bildirdiler 

İstanbul banıaz1 tirketleri Be· 
lediye lktuad Mldürlüfllae mü
racaat ederek ellerindeki kömlrtln 

tükenmiş bulunduQ'unu fırtına do
layısile Zonıruldaktan kömür re
tirecelt vapurların da gelemedi· 
tini bildirmiştir. Billıassa Dolma· 
bahçe gaz ı,ırketi elindeki kömür· 
le ancak pazar iÜDilne kadar ça· 
lııabilecefini ve pazartesi ıilnil 
ıababından itib•rea ıehre verilen 

ruı kHmek mecburiyetinde ka· 
laoallıı• lı»llclirmittir. 

811 vaı:iyet ltar1111nda B•ledi· 
ye derlaal Miioak:alit Velı:aletiae 

müracaat ederek lıtanbul buara· 
&l 4ırketlerillİD ihtiyacmı lı:artı· 
layacak miktarda k6 .. ür ınki i· 
çi n vapıır tabsisini iıtemiıtir. 

Dıfer taraftan Dolmabakçe 
gazlıanesinin daha bir mlddet 
işlemesini temin etmek makaadile 
Y edilıculede me.cut bulunaa bir 
miktar kömürün buraya aıevki ka· 

rarlaş tırılmıştır. 

Ba itibarla Öoümüır:dek.i hafta 
zarfında da fa& tirketleriDİD itl .. 
mesi temio olunmaıtur. 

Ayrıca ıu ıirltetlerioe ait 1500 
ton kömüri yüklü buluaaıı 9ir 
tilebin de birkaç f Üne kadar ıeh· 
rimize geleceti haber ahnmıttır. 

Dıter taraftan Dahiliye Vekl
leli havagıu:ı uati mHcudoaun 
tükenmesi dolayısile eYlere ıaat

ıi& fail verilmeıine mlıucle et• 
miıtır. a .. itibarla iateyealere b• 
t•kiJde ru Yerilme,. Nflbmıı• 

tir. 

Hataydı çivi buhranı kalmıdı 

Adanadan bildirıliyer : Hatay

dalti 9ivi buhranı ıon relem bir 

parti 9ivi ile izale etiilmiıtlr. Ba 
9ivllerdon baylk ltir kısmı ekal
lar iaıaatı it i• ıyrıl•ııur. 

• -. - -ı· • ı ... ,.,,. 11ı11Mattır • 
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Bu gün ilan olunan Münak~sa ve nzayedeler Listesi. 

Ctoaı 
Şekli Moham. bed. Teminat ~üracaat yeri Gilnö Saatı 

A) MUnakasalar 

fata•t. Tamlret, Natuı ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Adliye binası tamiri 

Ebedi fef Atatürk heykelinin ikmali inş. 
Kara otlaala köyü camiinin tamiri 
Safrada ekici anbarının sıva tamiratiJe iç ve dtf 

lusımlarunn badaualanmaaı 
Çanak. gu:bane binası ceminiaio beto• ve fap 

llVAtl yap. 

Parke kaldırım ferıiyah: 2000 m. 
Hal binasında yap. tavan camekan ve yol ioı. 
Otobüa i&tasyonuoda umumi .hela inı. 

aç. eks. 

aç. ekt. 
pu. 

aç. eks. 

.. 

Mensucat, Elbise, Kundura Çematır, w •· 

1181 43 
869 70 

193 60 

541 80 

2530 -
1938 75 
1353 60 

- - ne C. Mftddeium. 
65 23 ta Nafıa Müd. 
- - a oelaola Muhtarlıtı 
60 - ısum İnhisarlar Mttd. ' 

- - ıak. Belediyesi 

s -1'2-41 ıs -
ıs-ı2-41 15 -

15-12-41 e kadar 
8·12-41 15 -

1S·12·41 

11-12-4ı 

22-12-41 
11-12-41 

ıs - ı 
f 16 

ıs 

15 

Battaniye: 10000 ad. {fart 605 kr.) 
Terlılu 40 çift. 

kapalı z. beb. ı2 09 7295 -· M. Vekaleti SAK 
-nk. Lvz. SAK 

23·12-41 
8-12-41 
1s-ı2-4l 

8-12-41 

11 -
11 -Manifatura enaaı 

Si7ah vakeıa: 20 kanat-siyah kösele: ~O kanat 

tıl•kll~at, Bofaltena, YUkletme 
Erzak nakliyatı 
Bufday, arpa ve yulaf nakli: 482 t. 

,_.,ehrukat, &enzln, Maktne >'•Al•n 
Kok kömürü: 4 t.-manral köınüri 500 k.·rilrrea 

odunu: 1 t. 
Kuru cam eduou: 170 t. 

'-'Uteterrlk 

Araba balata: 30 ad. 
Kayıf elektrik saotralı için (temd) 

Samıuo kıtlasında erat için yapt. belaların yalaır: 
malsemeai 

Erzak, Zahire, Et, Seb 

Beraa: peynir: 5 t. 
Yumurta: 200000 ad. 

ze, • ·•· 

Zeytin: 4 t.·beyaı: peynir: 2 t.-kuru ücü•: 4 t. 
Kuru ot: 480 t.·sıımao: 330 t. 
Rar:ald ildm: 30 t. 

pac. 
aç. eks. 
paır:. 

paıt. 

• 
"· .. 

paı:, 

kapalı c. 

pu. 

aç. eks. 
kapalı z. 
paz, 

Çorbalık mercimek:: 8 t.·ltırmıs.ı mercimek: 1 t.-do· 
> 

mateı aalçuı: 3 t. 

• 

60057 20 

t. 16 -

--
ı5oo -

4687 50 
7~00 -

k. o 43 

-parta Vilayeti 
~mir Lvz. SAK 

- -emir Lvz. SAK 
9009 -=:r.zurum Ask. SAK 

-Aok. Lvr:. SAK 

2().f - D.D.Y. 3 cfl 1,Ietıne Balıkesir 

İzmir Lvz. SAK 
Çanak. Belediyesi 

112 ' Samsun Asit. SAK 

361 7 Konya· Ask. SAK 
> 

Lüleburraz 1 No. Asit. SAK 
Y eıillcöy Ask. SAK 
lzmir Lvı;. SAK 

• 

8-12-41 
ı2-12·41 

ıs -

ı5 -
ıs -

8-12-41 15 30 

22-12-41 

8-ı2-41 

8-12-41 
ıı-t2-4t 

ı6-12·41 

ı7-ı2-41 

12-12-41 
15-12-41 
8-ll-41 
8-12-41 

16 -

ıs -
ıs -
ıs -

10 -
14 -
17 -
14 -
15 
ıs -

Lahana: 1.5 t.·praaa: 1. ~ t.·ııpaoak: 1.5 t. 
Zeyti• yafı: 6 t. 
Sabuo: 6 t . 
Bayramıç k. fasulye: ı? t. 
Sadeyafıı 23 t. 

1 

• 

5400 -

3120 -
48775 -

§10 - Çanak. Denir: Komut. SAK 

'468 - • 
366S 63 Konya Ask. SAK 

8-12-41 
8·12-41 
v ....... 

8·12·4ı 
25-12-41 

15 
15 

ıs 

ı6 -

(B ~ıüzayedeler 
Eılti lastik 
Deri ve barsak 

paz. 
aç. art. 

laıyon tesisatı ve bacaları açık eksiltmeye konulmoıtar. 
Ketif bedeli 6S99 lira 50 kuruıtur. 
Mankkat teminatı 494.96 liradır. 

E.kıiltme 19.12.94ı cuma rünü aaat 1S te P. T. T. Um•ml mil• 
darUlk bina91 üçüocil katında lenzııa müdOrlü~il oduında yapılacalt
hr. 

Projı, ve ıartnaaıe ile lt'ferruah ayni katta bulunan levazım bina
lar tııbeıindeo otu2 üç kurut mukabilinde alınabilir. 

Taliplerin bu ıibi itler yaptıklanoa veya yapabileceklerine dair 
allkah resmi makamlardan alacakları vesikaları ibraz etmeleri lbım
d1r. 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan ı 
Fılip5 marka ve beberıoe hamin edilen fıyatı 283 ıinı olan 1377 

tipi redre~örün eksiltme gü.ıü talip çıkmadıtından eksiltmesi 8.12.9-U 
pa:ıartt1i günü uat l:> te Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da ya· 
pılacaktır. İsteklilerin 106 lira 13 kurutlult ilk teminatları ile birlık
tı mezkQr Ko. da bulunmaları . 

Beledlre Sular ldare•lnden: 

İd•remizce kapalı zarflı ekıiltme iıe muhtelif elektrik malzemesi 
aahn alıoacoktır. 

Eksiltme 11.12.941 perfembe a-ilnU saat 15 te Taksimde Sıraser
vilerdeki idare Merku.ıode yapılacaktır. 

Tek lif sarf !arının o ıün saat 1 l ,3ô a kadar İdare Merke:dnde 
Muamelat Serviııoe Yerılmesi liumdır. O saatten sonra fetırilecek 
zarflar kabul edılroez. 

E.ksillmf'ye rırmtk istiyeoler her arın ldare Merkf'sinde 1.evınm 
Servisine ıııüracaatle ıartnameyi paruız olarak alabilirler. 

Deniz Leva•ım &atınalma Komlıyonundan: 

Ellerinde motopomp bulunup ta utaıık istiyenlerin mufassal tek .. 
lif ve katalotlarıoı en ıreç 10.1'..!.941 çarfamba ıünil akıaonoa k•d•r 1 

Kaaııapaıaaa buhıaaa Koıaiıyona vermeleri. 

Trabzon Belediyeıi 
T.H.K. Bahkeıir Şubeıi 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

ouma ve salı 
15-ı2-41 

14 -
15 -

lstanbul Lv. AmlrllGI Satan Alma Komi •yonundan 

Beher çıfıine 3L5 lıuruı tahmin edileo 3000 çift terlik alınacaktır. 
Paıarhkla ebiltmesi 15.12.941 pazartesi ırünü ıaat ı4,30 da Topha· 
ntde Lv. imirliti satan alma komisyonunda yapılacaktır. l ık temioah 
13ı lira 21 kuruıtur. Talipleı in belli nlcitte komisyona relmeleri. 

M. M. V. 8atlnalm11 Komlsyo,.undan 

Beher metreıine 357 kuruı tahmin edilen 100 bin metre kaputluk 
kuma, kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur. llaalesi 20.12.94ı cumar
tesi gilnil saat 11.30 da Ankarada M. M. V. satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. !>O bin metrelik ayrı ayrı teklıfler de kabul edilir. Ev
saf ve şartnamesi 1785 kuruşa komısyondau ah01r. 

Talıplerin teklıf ed"cekleri miktara iÖre kanuni ilk teminat ••e 
teklif mektuplarını ibate saatinden bir aaat evvel komisyona ver· 
meleri. 

• • • Beher metresine 316 kuruı talımin edilen 25 bin metre kı~lılt 
elbıselik kumaı pazarlıkla talın alınacaktır. lhaleai 8.12.941 pazar· 
tesi güı.ıü ıaat 11,30 da ı\okarada M. M. V. utınalma komisyonunda . 
yapılacaktır. 

Tahplerin belli vakitte komiayona gelmeleri. Kati teminatı 10,400 
liradır. Evsaf ve şartnamesi 39.) kuruıa komisyondan alınır. 

Isparta Villretlnden 
20.10.941 tarihinde ibaleıi kararlaıtırılmıı olan ve aastaoeye alı· 

nacak 15 kalem manifatura eşya'lıoa ait bulunan eksiltmeye ikinci de
fa yine talip çıkmad ığından 18.12.941 tarihinde talibine verilmek il· 
zere pazath§'a koouldu~u ilin olunur. 

Deniz Lev•zım Satınalma Komlsyonu11dan : 

Tahmin olunan ml'cmu bedeli 5730 lira olan 2500 metre can kur· 

taranhk be•İn, 9.12.941 aalı ıünü saat ı4 de pazarlıkla eksiltmesi 
y ıpılaoaktır. 

il ··~·· 
ıauııe•iıı• 

Kat'i teminatı 862 lira 50 lcuuı elup ıartnıuae ve ~ i l 1 

rörmek istivenlerin her ıün ve pazarlıta iıtirik. edecelderıa de e 
riio •e saatte Kasımpaşada bulunan Komisyon• naiiracaatları. 

nd•" Ankara Levazım Amlrllll Satanalma K•ml•ronu . 
. l'k aıırlı 

Komisronda mevcııt nilmunesine röre 40 çıft keçe ter ı P ktır· 
fı 8.12.941 saat 11 cie Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da. yapıl~c~e J(o 

isteklilerin teklif edecekleri fiyata oasaran kati temınatlarıt 
na müracaatları . 

GUmrUk Muhafaza Genet Komuta11Ul1 

Satanalma Komisyonundan 
..aoi 

&ltsiltıae r Ciasi ye miktar Muhana. bedel 
lira 

llk teıuinat 
lira _,,.,,, 

----- 14 ----------
lSO takım mwrettebat 

n !!andalcı lımıhk 

360() 270 11.12.941 saat 

elbiseai 
60 kaptan kaput 2400 ıso 

Yukarıda yazılı iki kalem melbuıat panrhlda 

hnacJktır. 

J~ 
11.12.941 1••1 

;. 
ayrı ayrı ııtıJI 

Numune ve şartnameleri lrnmiııyonda her rün görilebilir. ı.ı•· 
İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat malcbu:ılariyle G• 

001 
Mumhane • caddesi • 54 numaralı dairedeki sahnalına koıaiıt011 

rolmeleri. 

lzmlr Lv. Amiri il Satınalma Komisyonunda• : 

Cinsi Mılctarı 

20 kanat Siyah kösele 
Siyah vaketa 
Araba halatı 

20 ltan.t 
30 adet 

.,ıı 
Yukarıda cins .e milctarı yazılı üç kale• eu• pazarlıkla 

ahoacakttr. d ll 
Pazarlık ye ihalesi 8.12.941 pazartesi fiini saat lS de kışla 1 

imirlıti satın alma komiayonunda yapılacaktır• ltf' 
İsteklilerin muayyen gün ye saatte komiıyooda bar.:tr ltuh••-• 

ilin olunur. 

~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ILMl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~•!!I!!!!!!!~!!~ 
Kereste, Tahta ve saire 

lstanbul Askeri Fabrlkalar MUdDrlUll 
Satanalma Komlayonundan : 

9 
ı,O 

Tahmin edilen bedeli 25182,64 lira olan 64,285 M3 B B ve 2 'rı~· 
M3 B. markalı lcontrplalc 16.1'l.9-1ı sah a-ünü saat 14 de Salıp_.,••'' 
da Askeri Fabrikalar yollamanndaki satın alma komiıyonanda P~ ıfb 
(ıkla 5atın alınacaktır. ~at'i temina~ı. 3769,90. lir~dır. ~artnaıll~b•fll 
kuruş mukabilinde lcomısyoodan Yerılır . lıtekhlenn teıaıaat oa• 
ile o güa ve saatte komisyonda bulunmaları. 

••keri Fabrikalar U. MUdUrlUID Merk•& 
Satınalma Komlawonundan : 

2000-3000 metre mikabı ceviz tomruğu ahnacak #fJ 
Beher metre ınikabına 54 lira bedel tahmin edilen ıooo- al~ 

metre mikabı ceviz tomrufıı Askeri Fabrikalar U ın11111 Mııcii'1 ;e 
Merkez sııtm alma komisyonunca 19. U.941 cuma giinll ıaat ı 4 _,i· 
pazarlıkla ihale edilecelctir. Şartname 8 lira 10 kuruıtur. Kati tt 
oat 18700 liradır. 

• • .8,4 - 4X0,2 - 0,45XO, 0,8 - 0, 11 metre eb'adıoda ıOOo·1sO' 
ıaetre küp dışbudak veya Karaağaç kalası alına.ak rft 

'f ahınin edılen becjeli lJ),00) lira o lan yukırıd.1 yazıl ı 1600 .1B•' 
metre küp dışbııdak veya ltaruf .tç kalası A•ksri Fabrikalar U"fa 
Miidilrliitii Merkez satın alma lco nisyonuaca 2l1.12.941 camarteııl '4 
nii saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 6 lira 46 ~ıar 
tur. Kati teminat 16000 liradır. 

_Nakliyat-Yükleme-Boşaltma 

lzınlr Ly. Amı uıu Satınalm• Komlsyonund•n: 

Seferihisar• pazarlıkla erzak nakliyata yapılacaktır. 
Pazarlık ve ihale11i 8-1~·941 pazarteıi güaii saat ıs 

vazım amirliii satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Vasıf ve şartlar her ıiln komisyonda ıöriilebilir. 
işe ıelenlerin muayyen ıüo ve saatte koınisyenda 

lan illn olıınur. 

Ankara Beledlye R •l•llllndenı 
~.,. 

Belediye ihtiyacı için alınacak olım 300 bin adet parke taiı ,ıı 
liyesi Beledıyeye aıt olmak üzere 011 beı run milddetle ve ~·P 
zarf usulile C'ksiltmeye konulmuşlar. 

Mubammeo bedeli 18 bin liradır. 
Temıoah 13C\O liradır. ıııt 

İhalesi 23.12.9·H salı l'Ünü sut 11 de yapılaoatından ,,,ıo'iıı~ 
Vf'. le~ 41f cetvelini iÖrmek isteyenlerin htr fln eneiimen kalelllJ f'\ı 
müracaat etmeleri ve isteklilerin de ihale gilal olan ıl.1'2.941 lt•tı 
göntl saat ona kadar 2490 naınaralı kanunun yukanda yasıh .,.r• oıU ' 
veçhile tanzim edecekleri tek.lif mektuplarını Belediye daireıiade 
teıekkil eocilmene vermeleri. 

latanb ul Komutanhlı Satlnalma Komlsyonund•" : •' 
2SOO liralık nakliyat iti 15.12.941 pasartesi rllnll saat ıs de p i urhkla ihale edilecektir. 



Şartoameıi lıer gün komisronda fÖriilebilir. Kat'i teminatı 375 li
radır. isteklilerin b .:.li filn ve saatte Fındıklıda 1abnalma komisyo
nuna gelmeleri. 

Mahrukat, Benzin, Makina yaQları 

lzmlr gUmrUk muhafaza alayı sab nalma 
komia~onundan 

. Kapalı zarfla ekıiltıneye konolın 678681) kilo odun il~ açık ek-
11ltmeye ıc_onula~ .21~75 ki~o. odun kömürü, ,. talip çıkmadığından 0 • 

duııun eksıltme 111 bır ay ıçınde pazarlıkla ·.· · köıairün eksi itmesi 
tie 11.ll.941 tarihinde ıaat 10 da yapılacakt ır. 

Oduaun mulıammen bedeli 11876 lira ve kom ~ı ün 1475 liradır. 
E.nt'!l.ki. ıar.tlar tl~h.ilinde talip olanların ilk tr ıinat makbuzlariy· 

la ed u ıı ı9ın b'.r ay ıçı11de her fiİtı ve lıcö mür için de muayyen gQo 
ve ıaatte koansyona miracaatları ili11 olımur . 

Harbiyede Yedek Sııb•r Okulunda A•keri Saltnalma 
Komisyon undan : 

_ Kapalı zarf usulile 300 ton benzin 300 ton motorin 100 ton mo
lor yıfı ~e 500 too makine yağı miinalı:asaya konmuıtur. (balesi 
22.12.94i pu:arte11 tünü saat 14 Je yapılacaktır. Muvakkat tt>mina
h 15523 Jiradır. Taliplerin teklif melctuplan•ı ile Harbiyede yedek 
ıubay okolunda Komisyona müracaatları. 

iz mit Askeri S •tın Alma Komlsronund•n: 
856,000 kilo odun alınacaktır. Açık eksiltmesi 22 12 941 t . l . . pazar e-

sı g-ünil. ı~a~ 15 d~ zmi.tıe askeri sahnalma koıniıyooıaadı yapılacak-
tı~. Talıp .erın bellı vakıtte istasyon ott-lindelci askeri aahHlma ko
aua1onuna relroeleri Tahmin bedeli 12,840 lira ilk teminatı 963 li
radır. 

Ticaret Yeklletinde• : 

Velcilet otomobil ve motosikleti için Mayıs 942 sonuna kadar a-
9ık ekıiltme ile 2800 litre benzin :ııatın alınacaktır. 

Bu miktar benzin toptan veya mayn sonuna lı:adar tahakkuk etle-
cek ıüolük veya laıftalık. ihtiyaca röre pıırça parça verilmesi caizdir. 

Müteahhit vergisi ile karar pul• Yeltilete aittir. 
Muvakkat teminat 65 lira 63 kuruştur, 

Açık eksiltme 20.12.941 tarihinde saat 10 da yapılacaktır. 
. ~steldilerin eksiltme .günü bildirildn saatte teminat mektuplariyle 

bırlıkte satın alma komuyonunda hazır bulunmaları ilin olunur. 

Ankara Lv. AmlrllAI Satanalma Koml•yonundan : 
Aıafıda cios Ye miktarı yazılı iç kalem mahrukat pazarhfı 

8.12.IJ41 saat 1) ,30 da Ankara Lv. A. Sa. Al. "-u. U4 7•tm""' .... -

tır. 

lsteklilerin teklif edecekleri fiyata nasaran kati temin..ltlariyle Ko. 

na müracaatları. 
Cinsi 
4000 
500 

1000 

Müteferrik 

Kilo 
c 

c 

Kok kömürü 
Mangal " 
Gürren odunu 

8am•un ·Askeri S.tınalma Komlaonundan : 

Samıun ltıılasında erat için yaptırılacak belaların yalnız melze
lbesi t:biltme suretiyle satın alınacakıır. 

MultOr belalara ait lteıif proje Jarlnamesi komiıyonumuzdadır. 
Muhammen fi atı 1500 lıra muvakkat temınatı 1 l:l lira 50 kuruş

tur.' 
lbale1i 11.1. Kinun. 941 perşembe filnii Hat 15 de kemiıyoıı bi

n asanda yapılacektır. 
lıteklilerin teminat makbuzlarile ve bu İfe ait vesikalarile birlik

te belli ıvn ve saatta komiıyonumuza relmeleri. 

------, Çana kale BeledlJeainden : 
Elektrik liantraline alınacak kayııın ihale iiloe olan 17.11.941 ta· 

rihine kimse talip çıkmadıtından J!i90 sayılı kanun hükümlerine tev· 
Hitan ayni şartlar dahilinde eksiltme on gin müddetle temdid edil
ınıştir. 

lhaleıi 8.12.941 pazaatesi ıünü saat 15 de Çanakkale belediye en
aumeni huzurunda yapılacaktır 

t:rzak, Lahıre, Et, Sebze v. s. 

Bahkt sir A•k~rl Satm Alma Komlafonund•n: 

At•2'ıda yar.ılı mevıddın pazarlıkla ebiltmeleri hizalarında yazılı 
~ün .. e saatlerde Bahkuirde Askeri Saıınalma Komisyonunda yapı
lacaktır. Taliplerin belli vakıtte komisyona ıelmeleri . 

Miktarı Fiyatı Temınalı ihale fÜn ve 
Ciosı Kilo Koruf Lira ıaa i 

Burçak. 
ZeytinyaQ'ı 
leytinyaQ'ı 

100.000 
20.000 
20.000 

' 

15 
100 
100 

2250 
3000 
3000 

20.12.931 11 
23.12.941 15 
23.12.941 16 

l' lzmlt Aekerl 8atınalma Komreyonundan: 

~43.0QO kilo kaplıca atık ekıiltm•y• konmuıtur. lhıleai 23.12.Ml 

sah fÜnü !laat 15 de İz:mtaı.yon otelindeki Askeri Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. in bedeli 17.000 lira, ilk teminatı 
1~76 liradır . Taliplerin bell~e komisyona ıelmeleri. 

lzmlr Levazım AmirllUınalma Komisyonundan: .. 
Cinsi Miktarı 

--------
Çorbalık pirinç 8000 kilo 
Kırmızı mercimtk 8000 kilo 
Domates salça11 3000 kilo 

Yukuıda cins ve mi ktarl~zılı tç kalem yiyecek maddesi ay• 
rı ayrı pazarlıkla satın alınac 

Pazarlıkla ihalesi 8.12.941 rteıi rünil saat 15 te kı~lafia leva
ı:ım amirliti satın alma komiı)da yapılaoakbr. 

Vasıf ve şartlan bor iÜU layonda r3rü.lebilir. 
lıtelclileria mı.aayyen glio vatte te•inatlarirlo birlikte k•ınis· 

yoaa bulunmaları. 

• • * Cinsi 

Labana 
Pırasa 

Ispanak 

Miktarı 

1500 kilo 
1500 kilo 
1500 kilo 

Cins ve miktarı yukında ya~ç kalem kışlık ıebze pazarlıkla 
saha alınacaktır. 

Pazarlık ve ihaleıi 8--12-941 r:arteıi giloü saat 15 te kışlada 
levazım amirliti satın alma kominunda yapılacaktır. 

Vasıf ve şartlar her rün koıa>nda rörille9ilir. 
lıteldilerin muayyen i?'Ün ıre ste komisyoı:ıda bulunmaları ilin 

olun ar. 

* • • Pazarlıkla 30 ton razaki üo satın alınacaktır. 
Pazarlık Ye ihalesi 8.12.9-41 p:rtesi güo\i saat 15 te ltıjlada Lv. 

amirliti uhn alma komisyonunda apılaoaktır. 
Muhammen beleli beher kiloııA3 kuruıtan tutarı 12900 liradır. 
Kati teminatı ilaale bedelinin yd., 15 ıidir. 
Vasıf ve şartları her fÜD lı:omronda görilebilir. 
latekHlerin muayyen fİİll ve sate teminatları ve kanunda yar;ılı 

difer vesikalariyle birlikte lcomiıyda aazır bıılunmaları ilin olunur. 

• • • Pazarlıkla 10 ton nohut ıan ahnacılı:tır. 
Pazarlık ve ihale 8.l:l.941 pazaıesi günü saat 15 te kıılada LY. 

imirlifi satın alma komiıyonunda ;ıpılacaktır. 
Evsaf ve şartlar her giiıı komisyndan ô2renilcbilir. 
İsteklilerin maayyeıı l'İİn ve saate temİPatlariyle birlikte komiı

yonda hazır bulunmaları . 

• "'• ~aza~lı.kla unu ciheti ukeriy.den veri imek üzere l0053 kilo 
arpa şebrıyesı ımal ettirilecektir. 

Pazarlık ve ihalesi 8-12·941 pazar~si saat lS te luılad ı iııair le
vaınm amirlifi ıatın alma komisyon:ia icra edilecektir. 

Evsaf ve şartlar her ırün komisyondan ötrenilebilir. 
İsteldilerin teminatlariyle birlikte muayyen ırün ve saatte lco·ııis

yonda hnlnn...,•1 - -. 

Ankara Lv. Amlrhfli Satın Alma Komlaronundn : 

M.000 kilo toz şeker alınacaktır. Pazarlılda eksiltmesi U .ll.941 
rünü saat 14 de Ankarada Lv. imirli~i satrnalma komisyonunda ya
pılacaktır. Bebec kilosunun tabınio fıyah 50 kuruı ilk teminatı 2400 
liradır. Şırtnanıeııı 160 kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin belli 
Yakitte komisy:">oa felmeleri. 

Marmara Üs•U Bahri K. Satanalma Komlaronundan ı 
Tahmiı:ı edilen umum bedeli 67500 tiradın ibaret 150 bin kilo 

pirinç kapalı zarf usulile eitıiltmeye konulmu~tur. 
Eıtsiltmesı 20.12.941 cumartesi günil .san 11,30 da lzmitte Tersa-

lstanbul Piyasası 
Demir ve Medeniyet 

Bakır 

Tahta ve 1uvarlalc 

Çinko_ 

Saç si;ah 

Demir 

Camlık, ko~ebeot 

Dört kö1C lama ra•ulak 
vuhlık ailme 

Putrel 
Sl1ah çembw 

Y11nrlak çabak 

Kalay 
Ç11bllk 
IC:illte 

K.arftçe 

Saç 
Gal vtair.li d ii ı 

Mahrukat 

Blok 
Y eTli depoda 

414 -
4~ u 

7 Blrlaelltla• 1Ml 

Krible 

Yerli depoda 
Ecnebi 

Marinlave 

Yerli boıakerde 

• depoda 

Tavanaıı 

Yerli depoda 
bonlrerde 

Kok 

Y wli fabrikada 
!Wabiü: 

5amlkok 

Daıt- toptu 
Çift taaelr:e 

Benzin 

Dökme 
Çift teaeke 

Motorin 
Ç ift teneke 

- - 1700 

120 Şi 

ıs Ol 

- -· lD 
94Şi 

- - 2SSO 
-- UM 

- - UM 

rr• 
90$ -

sı 10 
- - ıuo 

20 60 
- - 710 

Lüleburgaz Askeri Satanalma Koml•ronundan : 

yar:ıh 

yapı-

Aşı~ıda yaz.ılı mevaddın pazarlıkla ekıiltmeleri hizalarında 
ııiin •e saatlerde Lüleburırazd:ı askeri satınalma komiıy?nunda 
lacak.tır. Taliplerin belli vakitlerde komısyona gelmelerı. 

Miktarı ihale giiıı ve saat 
Cinai 

Döküm kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Ot nakli 

Kilo • 

60.000 
250.000 
200.000 
200.000 

13.12.941 
12.U.941 
12.12.941 
10.ll.941 

11 
10 
11 
11 

Harbiyede Yedek Subay Okuludda A•kerl Sabnalma 
Koml•Jonundan : 

27.11.941 günü pazarlıkla milnalcasası ilin olanan 50 to• ıabuoa 
talip çıkmadıtıodan tekrar pazarhfa konmuştur. E.vsıf ve huı .. i ~art
lara k.omi»yooda göriilebiiir. Btıher kilosunun muhammen bedelı 61 
kuruştur. lbalesi 10.12.941 çar~amba günii saat 10 da yapılacaktır. 
Taliplerin temioatlarile Harbiyedd Yedek Subay Ukıalunda komiıyona 

müracaatları . 

• • • 28. ı 1.941 günü münaltasası lli.n olıuıan 800 ton kuru ota talip 
çıltmadığından tekrar panruğa lı:onmutt11r .. E~saf ve bususi şar~lara 
komisyonda görülebilir. 400 ton• İstanbul ıçınde n 400 tonu Sırlte
ci istasyoııı1nda vagonda teslim edilecektir. Bu miktarların 1arııına 
aa ~aup çııcar- •o•, .. .,, y•p•ı............ o.ı •• '-•'r•h olaral alıaaealttır. 
Beher kilosonua mı.ıhammra bedeli 6,5 lı:urllflur. 

(DEVAMI DÔRD0NC0 SA YF ADAl 

f !!!'!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!'J!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!l!!'.!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!R'!!!B!!!!!!!!~ 

' ... -------------, 
ı 1 inhisarlar Ua Müdürlüğünden : 
• 

1- idaremizin Cibah fabrikasında oisan 942 tarihiı:ıe kadar bir 
sene zarfında .;ıkacatı tahmin olunan 450-500 çuval ince talat 
19.12.9ll Cuma günü s :ıat 9.50 de pazarlıkla ııatılacıktır. 

ne kapısındaki kombyon bicıasmda yapılacaktır. J 2- Talip erin aynı ıün ve saatte Kabata1ta Levuıaa Şı.a•eaincla 

Muvakkat teminatı 46l5 lira olup şartnameıi 33d k11ruı mukabilin
de Komiıyondan alınabilir. 

Eksiltmeye ittirik edecek isteklilerin Ticaret vesikalarını ve yu· 
karıda yasılı temioatlarile birlıkte ~490 sayılı kaoaa un tarif atı vec;
aile tanaim edecekleri teklif mektııplarıoı muayyen ırila ve ıaatten 

tam bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 

Karklerell Aakert Satın Alma Komisyonundan : 

Kapalı zarf uıuliyle 11684() kilo sadeyafl alınacaktır. Muhammen 
bed~lı 198628 lira olup ilk teminat 148:17 lira 10 kuruştur. 

ihalesi 22.12.941 pazartesi gilnü saat l~ tir , 
İstekliler evaaf ve ıartnamesıni Ankara İstanbul Ln. imirlikleriyle 

Çorlu ye Kırklareli Sa. Al. Ko. larında görebilir. Yatlar hekimi ve 
kimye.-i muayeneye tabi tutulacaktır. 

Taliplerin btlli ıüo ve saatten bir saat evvel teklif mektuplarını 
Ko. na vermeleri. 

Ba ıaattea ıonra verilen mektuplar kabul edilme:ı:. 

Harblrede Yedek Subay Okulunda Aakert 
&atınalma l\omi••onunaan: 

l.12.941 de pazarlıkla milnakasası ilin olunan 20 ton ııade yatı
na talıp çıkmadıtından tekrar pazarhta konulmuıtur. LV1&f ve buau
si şartları komısyonda 2örilebitir. Asıdiıı i:aami derecesi sekizdir. 
1.50 teaekede bir oilmuae alınarak tahlili yapılacaktır. Taliplerın be
ıer tonluk partiler balınde dahi ihale ohıoaeaktır. Beher kilosunun 

muhammen bedeli 175 kuruştur. İhalesi 10.12.9-ıl çarıamba fÜnil sa
at 15 de yapılacaktır. Taliplerin kat'i teminatlarile Harbiyede yedek 
ıubay okuhıoda komiıyona müracaatları. 

Erzurum Aakert Stınalma Komleonunden: 

200.000 kilo utır eti alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmesi 28.12.941 
tarihine kadar her ıün En.urumda askeri aatıoalma komisyonunda 

yapılaukhrr Taliplerin her gün komiıyona mtlracaatları. Tabmio ite• 
deli 48 bin lira ilk teminatı 3600 lif.dır. 

Mtlte4ekltil Satıı Ko:nhyonuna relmaleri . (106l9) s.-4 

T. C-

t_ l QL\AT · 
6ANKA51 

lmtiyaz Sahibi ve Y a:sı itleri Oirektartı: lSMAlL GiRiT 

Bıııldıtı yeri uMUnakaaa Matbaaaı,, lıtanbal 

a __ _ 

• .,--- -ı· .., 1 •uru,. lllllNaktır • 
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T ablaau Synoptique dea Adjudications Ouvertes JOurd'hui (iÇINCI SAYFA•AN aEVAMl 

k T r lerio t•· 

Mode 
cj' &dj adicat. 

Objet de l'adjudlcatlon 

Adjudications au Rabais 

Prht Cautioo. 
oatiaaatif proviıoire 

Lieıu d'adjudicat et du 
Ca.hier d!barre9 

Jeura Heures 

Constructlona-Reperatlon-Trav. 
Rep. palaiı ju,tice Publlcs-Materiel de Conetructlon·Cartographi~ 

Pnblique 1181 43 Procureur Gt'nl Etfüne 8-12-41 Achiv. cc>nstr. statııe Atatürk 
Rep. bitiue mosquee 
Badireonnaıre banrar i Bafra Publique 

Gre i ~re 
Publique 

869 10 65 23 Dir. Trav. Pulsparta 11-12·41 
15 -
15 -

Coos~r: en b~too et bad•reonnai'e ru-de·dıauuee 
batıase uııne raı: a Çanak. 

193 60 
541 80 

Constr. pave en parq11eta: 2000 m. 

Cooıtr. route, plafond et vitrine danı biti11e halJe 
Conatr. W. C. i la ıtation d'autobus 

> 
2530 -
1938 75 
1353 60 t.ıtıhlt n f r t - <•. uı••l·u & - Tissu• . Culf'• 

Pantoufleı: 40 paireı 
Ti .. uı manifactureı 

" 

Counrture ~o laine: 10000 p. (cah. eh. 605 P.) 
v.cbette ooıre: 20 p.- cuir ooir: 20 p. 

Gre a rr6 
Publique 
Pli cach. la. p. 12 09 

Gre a rre 
Tre"•Port • Chargement • D6chargement 

Transport blf<, orre et avoiae: 482 t. 
Tnasport provisiona 

Combustlble - Cerburant • Hullea 

C~kt: 4 t.- chırboo de boiıı 500 le.· bola d'orme: J 
Boıı de ıapio: 170 t. 

oı,,.,. 

Mat~ıiel pr. conıtr. W. C. 

Courroie pr. centrale electrique (ıj.) 
Cordt pr. voiıure: 30 p. 

P r o v I• 1 o n • 
Poaıırıe de terre: 50 t. 
Raisin 1tc: 30 t. 
Oiırnons: 20 t. 
Macaroniı: 20 t. 
Poiı·chicheı 100 t. 

• 100 t. 
Burn: 25 t. 
Sucre: '40 t. 
PaUle: 255 t. 

• 302 t. 
Huile d'olivesı 6 t. 
Savon 6 t. 
Haricolt aecıı 12 t. 
Bearre: 23 t. 
Beurrfl: 20 t. 

Viaode d.e beeuf: 73 t. 

OJive1: 4 t.· fromaıe blano: 2 t.· raiıio sec: 4 t. 
Foio: 480 t.- paille: 330 t. 
Fromare blanc: 5 t. 
Oeufı: 200000 p. 
Huile d'olivea: 8460 k. 
Riz: 62550 k. 
Viande de boeuf: 200 t. 

• > 200 t. 
RiJ:: 10 t. 
Viande de boeuf: 40 t. 
F oin: 1000 t. 
Pallle: 800 t. 

Viaode de mouton de Karaman: IS t. 
• " > 15 t. 
J • • 22 t. 

Viande de mouton: 200 t. 
Pevee ı6claes: ~O t. 
Pois·ohiche: 50 t. 
Viande de boeals 40 t. 
Beurre: 72 t. 

Poin: 3714 t. 
Viande de boeuf: 300 t. 

" ... 40 t. 
Savon: '44 t. 
Kavourma de viande de boenf: 72 t . 

Jcjucicaticns 8 la Surench .... ·e 
Boiı deb6tre: l 86 ml 

Cbarbon de boiı: 276 quiot.- ellaıbonı 182 ~UİDt. 
loıı de Hpiaı 255' a3 

60057 20 
• 

t. r.,.~ • rr6 

Pli cach. Ja t. 16 -

,. .. 

Gre l gre 

• 
c 

> 

" , 

• 
• 

> 

• 
Pli oach. 
Gre a rre 

Pli oacb. 

" 
Pobliqoe 
Pli cacb. 

> 

• 

1500 -

8750 -
21000 -
2800 -
9600 -

22000 -
17780 -
43750 -
19200 -
1466l 50 
17365 -

5400 -
3480 -
3120 -

48775 -
le le. 1 7$ 

ıtnoo -

4687 50 
1500 -
5922 -

30649 50 
80000 -

Gre a ırre 48000 -

" 
Pli cach. 

" 
• 
> 

> 

• 
> 

> 

> 

• 
> 

> 

• 
" 
> 

"· o 33 

9850 -
9850 -

24200 .... 

6000 -
1000 -

126000 -

24141 -
120000 -

24280 -
17600 -

Publique le m3 2 -
> , it a3 4 90 

Moubtar Villat<araotlaoh jusqu'au 15-12·4 l 
ıs -
ıs -

68 - Dir. Mooopol~amsun 8-12-41 
Municip. Çanı 15· 12·41 

> 

> 

Com. Ach. lond. Ankara 
Viliyet lspart 

7295 - C. A. Min. Il. Nat. Aok. 

• 

- - Com. Acb. lıed. Milit. lı:mir 

9009 - Com Acb. Nlit ErJ:urum 
Com. Acb. lteod. Milit. lsmir 

ıı-12-41 16 -
22-12-41 ı5 -
11-12-41 15 -

8-12-41 11 -
18-12-41 
23-12-41 11 -

8-12·41 15 -

12-12-41 15 -
8-12-41 ıs -

C A b d A L 8-tb-41 15 30 om. c .. oteo . nıı;. 

204 - 3eme Ez.plot. Cb. Fer E.tat Balıkesir 22-ll--41 16 -

112 50 Monicipalite Samsun 
Muoicip. Çanakkale 

6S6 25 Com. Acb. Milit. Bolayır 
1575 - • 

135 - • 
720 -- > 

2485 - Coaa. Acb, Milit. Çanak. 
2100 -- " 
6562 50 c.· A. Command. Milit. l!t. Fıadıldı 
2880 -
21!19 37 
2604 75 
8ı0 -
5'l2 = 

468 -
3565 63 

• 
> 

" 
Com. Ach. CommHd. Marit. ~nak. 

> 

Com. Acb. Milit. Konya 
Coaı_ Ach. Milit. a l'E.cole des Off. 

de Resene a Harbiye 

11-12-41 15 -
8-12-41 15 -

11-12-41 11 -
11-12·41 11 -
11-12·41 11 -
ll-12-41 11 -
12-12-41 14 -

12-12-41 14 30 
12-12--41 15 -
l:l-12-41 15 30 
10-12-41 15 30 
10-12-41 15 -
8-12-41 15 -

8-12-41 15 -
8-12-41 15 -

25-12-41 16 -
10-12-41 15 -

2190 - Com. Aab. Command. Baıe Navale 22-12-41 16 -
Marmara i lsmit 

Com. Acb. Miıit. No. 1 a Lüleburru 12-12-41 17 -
Com. Ach. Milit. Yeıilköy 15-12-41 14 -

361 57 Com. Acb. Milit. Konya 16-12·41 
• 17·12-41 

445 - Com. Ach. Milit. Mufla 25·12-41 

10 -
14 -
15 -

2299 - " 2S·12·41 16 -
52SO - Com. Ach. Milit: a l'hôtel Tan i 19·12-41 15 -

Yalova 

3600 - Com. Ach. Milit. Ersiocaa juıqu'au 28·12·41 
Com. Ach. Milit. Susurluk 8-12·41 

4875 -
4125 -
738 75 
738 75 

1815 -
7250 -

-150 -
«>00 -

1380 -
94.>0 -

(;0111. Acb. Milit. Zonıuldak 22-12·41 
Goı:a. Ach. Milit. Kemerburgaz 22-12-41 

• 22-12·41 
C. A. Command. Mi!it. lst. Fındıklı 15-12-41 

• 15·12-41 
Com. Ach. Milit. Erzincan 15·12-41 
Com. Acb. lntend. Milit. Ank. 18-12·41 
Com. Ach. Milit. Çanak. 12-12-41 

• 12-12·41 
Com. Ach. Milit. Eıkiıehir 22-12-41 
Com. Acb. Milat. Avcılar k6y de 26·12-41 

K. Hadımkiy 
1&10 57 C. A. Mil. Yassıviran de Hadımk6y 
7250 - Com. Ach. lnlend. Mılit. Ankara 
138) - Com. Acb. Milit. Eııciıehir 

18-12-41 
18-12-41 
22-12-41 
24-12·41 
15·12-41 

2046 - Com. Acb. lntend. Milit. lzmir 
1320 - Com. Acb. Milit. Erzincan 

16 -
15 -
13 -
13 -
11 30 
11-
15 -
15 -
15 -
15 -
15 -
14 = 

13 -
11 -
15 -
:6 -
11 -

27 90 Oir. Foreta Bolu 
12 - Dir. Foıet lçel 
88 - • 

11-12-41 15 -
1~-12·41 1) -

13-lı-41 1 ı -

lhaleıi 9.12.9'1 Hlı tini saat lS de yapılaca t~r. ı ıp oaıt· 
minatlarile Harlliyecle y edok Sat.ay Qkahııııb Komısyona mira 

ları. 

Çanakkale Denla. Komutanhlından " 
d · "kt r v• 1 

Çanakkale Deniz K. htı ihtiyacı i9İll aıafl a c.ıns, •• a 1 aealr 
lao ıünleri yazılı olan 3 kale• erzak pazarlık ıuıulıle satan a ın 

tır. - ·ı · t' M h mmon bedeli himasında ıosterı mıt ır. . 1'· 
lh:le:i 8.12.941 paurtesi giloi saat 15 de Çanalckal" Deaıır; 

Salıoalma Kemiıyonunda yapılacaldır. yaııb 
Taliplerin teminat akçeleriyle ve ilaale kanunun yukarıda 

veııtikle birlikte kumisyoııa müracaat etmeleri ilin olunur.. lhal• 

Cinsi Mikdarı Mulıammen bedel M~valı:kat lernınat Sı•ti 
Lira Kr. l.ıra Kr. ..n 

Zeytin yatı 
Sabun 
Bayramıç le. 
fasulyası 

6000 
6000 

12000 

O 15•"' 5400 oo s1 15,ıs 3480 00 522 

3120 00 468 

lzmlt Askeri Satanalma Ko111laon11ftdan: 

150,000 kilo patates açık ekıiltm .. ye konmuttur. lh~leıi ~·~·~,~ 
cumartesi gilnü saat saat 10 eh lzı:aitte lstas~ou otelı~d;k~ 500 ur• 
Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Tabmıo bedtıh , ıısa•· 
ilk teminatı 1688 liradır. Taliplerin !telli nkıtte Komisyona re 
leri. -------

MÜZAYEDELER 

lamlr Beledlrealnden _ _.. 
., • • u ·•-1.7 -, V..u.i-tm..&.1-1 ıo,.altı me,,k.ilerindeki ılP'~. 

tillüklerdeo bir ıene zarfından cıparılacalc paçaYra cam ve tiıe kafi t• 
tılariyle teneke parcalarının aataıı yası iıleri mil~irllfilndoki t'~ 
nameıi veçhile a91k eksiltmeye konulmuştur. Senelık mabaameD İ' 

deli 300 lira muvakkat teminatı 2l li~a 5~ kuraştur •. Tali,,leriıı te~1 
natı iş baokaaına yahrar•k makbuzlarıyle ıhale tarilaı olan 17.12• 

9arşamba rilni ıut 16 da eocllmene mihacaatları. 

TUrk Hava Kurumu Çatalca f 11beelnden ı 
1941 ıeneıi kurban bayramında toplaaacak kurbaa deri n !tar••;; 

lannıo ihalesi 18.12.941 gioiloe rasthyan perıembe ıilatl uat 14 
Çatalca Tür.it Hava Karamu fObesinde yapılacaktır. 1'"' 

Taliplerin fartnameyi rörmek itia lstaob11l H Çatalca Hava fi 
rumu şubelerine müracaatları ve ilaale rilnüıade Çatalca Tlrk f-1• 
Karumuoda bulunmaları ilin olunar, 

TUrk Hava Kurumu lne98l f11lleelmlen : , 
Tilrk Hava Kurumu lnegöl ıubesi tarafından bu aeoe karban b•f

1 
ramında toplanacak koyun keçi ve sığır derilerile ltarsaklaranın •f' 
ayrı açık arttırmaı1 17 birinciltinuo 941 tarihine rashyan ıarıaıııb' 
2ilnll yapılacalctır. , 

lıteklilerin şartname!lini görmek üzere lıtanbul ve İnegöl ıısb' 
lerine ve pey sürmek için de ilıtale riloü lneail şubeıine miracı••'' 
ları ilin olunur. 

u,ak Dewlet Orman ltıetme•I Billtlle Şefllllndell: 
Uıak YaQ-cı alanı Mezarlık alanında mcvcud 1750 adete de~~ 

1056 metre kip 699 deıimetre kup çam tomrufu açık arthrma 1 

satılacaktır. 

Tomruk hacimleri kabuksuz ve orta kutur üzerinden lıteuplanlfıf 
hr. 

Satış şartnameleri Ankara Orman Umum MldUrllfilnde, 
Revir Amirlifinde, lstanbulda Orman Çevirre MUdirlftfiia~e 
ıak Bölie ŞcHigiude rörülebilir . 

Beaer metre küpünün muhammen bedeli 1450 lcuruıtıu. ·~I' 
Taliblerin 1149 lira 16 karu4 munkkat temioatlarile biri• ;e 

18.12.941 tarilaioe muıadif perşembe giioil Uıak litre ŞeflitI111 

ıatlteıekkil Komisyona ırıiracutleri • 

ll 
T. H. K. Burea Şubealnden : 

"'"' Türk Hava Kuruma Bursa §ubesi tarafından bu lene Kurl.aa . . .. ,.,, 
ramında toplanacak olan kurban deri ve barsaldarı 1.12.941 tarı kJ' 
den 22.12.941 tarihine kadar 21 fiin müddetle açık arttırmaya f' 
rılmııhr. 

lsteklilerio t•rtoaınelerini ıörıa'k bere latanbııl ve lursa ııabel~: 
rioe pey ıllrmek üsere de ihale flDil 8ur1a f11bHlo• alraualları 
lln olaaur, 


