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PAZAR 
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9 llcinciteırln lfMl 

~--------~'3 
iDAREHANE ve MATBAA 

Galaıa, E~ki Gümrük Caddeıl, 

No. 52 Hu~•t!I Daire 

iLAN ŞARTLA~ı 

loarehaneıcizde gör u'ülür 

Telefonı 49442 

Poıta kutun No. 1261 

!il--------~ 

m es 1 e·k T Organıdır ........ 
tik ar 

--..v v 5 • nrs 

taraması) 
~r lıaniİ bir m11btoldrin elin .. k i l 
:;"

1 •~esi alınJ:Ra:r. ve hala elacm· j 
il Jtt11z. ce:r.alula bu İJ d•vam c- 1 
c trae, ıhıılcıır taramalarının neıi- f 
'•ı •nemli ve ın•slıct olamaz.. 

'1: LUTFl ARiF KENBER 1 

'lilt le ir taramalara çok iyi 
r veriyor. Fakat bu ta

tıu her gün yapılman te
~ciilernezse ve her mıntı

~tbJ'rı ayrı ekipler vasıtasiy· 
ılc edilemezıe halkın bil· 

t. >'1Yecek maddelerle giyim 
1 

tedarikinde maruz kal 

tı aldatılmadan kurtarıl· 
llt·Riiç olur. 

1 
lenedenberi mal sakla

•t bu suretle fiat yüksek· 
t 
'bebiyet verdikten son-
'- nau mallardan azar a· 
'tı_tılıta çıkarılarak yüksek 

•atanlar fırsat zen~ini 
t~dı r. Hunun önüne geç

~ın mahkemelerin verdi
lar kaz.aoılao paranın ver

~•lc ve wenfoat karşısın-

1 

EKONOMi 

fi'etrol ihtiyacı süratle 

karşılanacak 

Rumen ticaret heyeti 
dün şehri -nizo geldi 

Almanyaya ih 4 a9 hazırlık· 
larına ehemmiyetle 

devam ediliyor 
Türk-Alınan ticaret anlaşma

sının piyaiada uyandırdığı can· 
lılık \İ.cvam etmektedir. Her gün 
Ticaret Odasına muhte if ıhra

cat tııccarlarımız müracaat ede-

HABERLER 
Romanyadan ilk parti 
120 bandaj gelecek 

Is tan bul tramvay idare sinin 
Romanyada katarı band jlarının 
şehrimize getirtilebılmesi için 
hususi bir memurunu Romanya· 
ya gönderdığini yazmıştik. Bu 
memurdan alınan hab"rlere na· 
zarao ilk parti ola•ak ge tirti
leeek l 20 bandaj yakın dil yola 
çıkarılacakıır. Bandajların Ro· 
manyadan çıkarılabilme1i ıçın 
Rumen hükümeıinden ihraç mü-

rek hazırlanan lısteye iıimlerini saade .. i istenmif ir 
kayde.ttirmelı. tedirler. Diğer taraftan Amerikadan 

Tüccarlarımız Almanya ile ti· Ba raya gelmiş bulunan Tünel 
cari miinasebetleriıı bir an evvel kayışıuın da Basradan şehrimize 
!taşlaması jçin kıtodi .aralarında müt~veccihen yola çikarıld1ğı 
hazırlık yapmaktadırlar. Öğrenilmiştir. 

Yabancı Memleketler 

~ 
Amerikada lisansa 

tlbi ihracat 
maddeleri 

Hayvan mahsulleri : 

Hayvan, balık ve deniz me· 
meli hayvanlarından yenir ve 
yenmez mayi yağlar şahımlar 

V<! katı yağlar, zeyt, tekasüf et· 
tirilıııis zeyt, eritiliniş iç yata 
(yenir), domuz iç yağı, r.tyti 
stearin ı(yedr), hayvani ve ne· 
ba i yag-lardan çıkarılmış 7.cyti 
margarin tr.reyağı, paça vağı, 

• balina ya~ı, spermeçet, demuı. 
şahmı, balık yağları, merina 
balığı yağı 'e bunların teksif 
edilmişleri, stearin şahuıı, asit 
oleik (hamızı zeyti), veya kırını· 

Romanya ile yapılaclk yeni 1 
ticarı: t temasları üzerınde görüş-

ı.ı yağ, asit stearik, erimiş içya- , 
ğ'ı (yenmez), yapak yağı, eri
memiş domuz yağı. 

mek uı.cıe dün 'ehrimize bir 1 
Rumen ticaret heyeti gelmiştir. Pamuk çuvalla ihracat ı 
Heyet Ankaraya giderek orada yapılacak 1 
alikadarlaı la leıııaııa ieÇccektir. 

Tııcirleriu ihtiyacı olM w ÇU\ral 
Kati neticenin ııüratle .alınması . . . 
• • t f d'I kt 1 · :u k navıç~nın teshıtıne başlanm1ştır. 
ıçın gayr~ sar e ı me ı:uır. uu 

Kıllar : 
Doınuz kalları. 

Büyük haş ve küçuk (hayvan) 
derileri : 

Büyük baş hayvan derileri, 
d>\na derileri, beyg'İr derileri. 

~l~nıiyecek kadar hafif 
~ •ız. kalmaktadır. 

tkinı bu cezaların bir 
t.ıhihi ve ibret dersi o-

ıuretle dahili piyasanın petrol ve ihrııçal ç1 lara verilec,.k çoval ve 
ı peırol mÜftaklaınııa karşı olan ı kanavıçe, yolda bulunan ılk p ar· 

ihtiyacı süı atle kaı ~ılamış olacaktır. tiden tevzi ~dılecı:ktir. Yerli ka
put bezt .. rinden yapılmakta olıtn 

çuvallar piyasada genış yer tut· 

Kösele : 

faban köselesi, fort ve mas
karata köıeleai, keıuerlilc kayıf. ı 

Nebati mahsuller i ~ tı.ııın emsalini 2örüyoruz. 
ita dükkanının kapatıl
. ,.e 2 > liı a para cezasına 

\ı,~ ecıilcıı bir tüccar ikin· 
'it olarak tekrar ıhtikar 

I~, lıtn kaçınmama ta oldu· 
lıliiyor. Demek ki bu gibi 
lt bır dcıs teşkil t:decek 

tJt• ~eğildir. Hatta evvelce 
ltı - .. t k t ıur2un e nıe ve a~ır 

~tt•ııoa çaıpıırnu.k iİbİ 
ti'-'arılarda mahkemelerin 

It•rarlara lesadüf edile-
• 

~ .. 
iı' &osteriyor ki mevcut 
llkunııer muhtekiri kor

t\ tidette değildir. Bunun 
~ ç tc <Jisa her halde bun-

llrak . . 1 b. ı vazıyetı nerrua ır 

)tıııcltvam ctı ircbilmek i
llı den kanuni müeyyede· 
b:htekırltre karşı ınucade· 
~ llaınak zaruridir. 

latihlerde yani esnaf ve .... 
••nda .kurulaıut olan 

t'- bite ihtikar yapan, 
'-cia halkı aldatan, çürük 

'1 ınal aatarak halkın 

1 ,.e sıhhatini zarara so· 

~~ilca meclisleri tarafın
• a wahküuı edılirdi. Bu 

b •danı edilenler butün es-

~ı:tt dersı vererek ihtika

' ltlldiai ıarihen sabittir. 
~dar ağır bir cezaııın 

• ar" iti.yık görunmesine 
b·dc~iliz, ancak ihtikar 

''" kıınsenin çok kazan· 
~il 11'.tından yenmek sure-

.:lbi ınuhtekirlerın elle· 
cı 'lllayeyi devlete mal 

't 111•rı sermayesiz bırak-
'ı~ '•ldadıkları bütün mal· 

tıtıd 
il en alarak hükümet 

~>d •iltarak bedelleriı,i i
blt ttınek en muvafık yol· 

t~t~b~r 3 - 5 mrıhtekıre 'IJ dıiı &ün, saklanan bü· 
ilr • 

t1 d Pıyaaaya çıkac :ık ve 

lr' ktndilığiııden normale 
it 

tı 't•iyeye düşürülmüş 
t, 

TiJrk-Alnıan anlaşmaları 

Ta~ dika ait kanuun layihası 

Meclise verildi 
Andaradan bildirılıyor : Hü

küınet tarafındaı. Mı cliıe arze
dilen ye11İ kanun layihaları ala
ka lı encümenleı e sevkedilmiştir. 
.Bunlur arasında ecnebi devlet
lerden temin edılen ve edilecek 

olan kredilere mahsuben celbo
lunan harp techizal ve lavıuı

mmın gümrük resnıile sair ver2i 
ve reıimlerdeıı istiıHıası hakkın· 
.taki kanunun ıkiuci nıadJe1i 

hükmünün ikı 1ı1ene aha uz.ıtıl· 
masına dair k<ıııun layiha~ı, J ür
kiye ile Almanya arıuıında tica
ri mübadele ve teJİyelerin tan· 
zimi hakkında iilı.id ve imza o-

lunan iki anlaşma ile bu an· 
laşmalara baglı protokol ve 
mektupların tilSdikiııe dııir ka· 

nun layihası ve Türkiye- Ro
manya ar~sında mevcut 26 ey· 
Jul 940 tarihli ticaret ve tediye 
anlaşmalarıııın merbutlarile be· 
raber iki ay daha uzatılması 
hakkında teati edilen notaların 
tasdikine aid kanun layihası 
vardır. 

Kaniırada keten piyasası 

yükseldi 
Kandıradan bildiriliyor : Kan· 

dıra köylüsü yeni yıl keteıı to
lıumu ve elyafı mahsulünü pi
yasaya arzetmıştir. Bu sene ke
ten fiyatlerinde büyük bir yük· 
seklik göze çarpmaktadır. Bir 
müddet evvel kilosu 30- 35 ku· 
ruşa aatılan tohum yeni piyasa
ya göre 4t> ve elyafı da 75-80 
kuruşa kadar yiıkselıniştir. Köy
lü yuksek fiatle mahsulüuü sat· 
mak İlitediğinden buıünkü ke· 
ten satıtkrı har .. retli bir hal 
almı9lır. 

muştur. Bu çuvallııra elli kilo 
mal konulmaktadır. Alman taciı

lrı i d" pamuk ipliğinden Y'pılan 
kaput br zind<! O mamul ÇllV ntJarla 

ydp• lack ihracatı Kabııl edecek

lerini alakadarlara bildirmiş'erdir. 
liu suretle Alroanyayu p:ımuk gi· 
bı k-ıllaııılabilece.k çuval halinde 
kıiput be:z.i gönderilmiş olacaktır. 

8 c n z n 
Tevziat hakkındaki 

tahdidat 9 ltkkAnuna 

kadar devam edecek 

Ankaradan bildiriliyor : 
Ba,vel<iletlen tebliğ' edilmi'· 

tir : 9 eyliıl 1941 tarihinden 

itibaren benzin tevziatıııda tat
bik edilmekte olan tahdidat, 
ilkteşrin 1941 tarihin den itiba
ren ilftn edilmiş olan es:ıalar 
dahilinde 9 ilkkanun 19H ta
rihins kadar devam edecektir. 

Sebz3 ve meyva nakli için 
ıı:cuz tarife 

D evlet Demiryolları idnre11i seb· 
ze ve mcyva mınt:ıkalaıından ya
Jlılan mryva ve ııcbze nakliyatın· 
da kolay 'ık göstcrmrye karar 

vermi ştir. ş n r k vi ayetl~rinin 
meşhur elmalarının ucuz nakli 
için bir lnrifc yapılmıştır. Bu 
tarifede büyük teuzilat yapılmış
tır. T cı rıfe Er2urum - Erzincan a· 
r e ı.il e Daııı arlık - Dıvrik arnsııı
daki is ıa~yo nlardan ynpılncak nıık· 
liyatJ tat bik edil c~ktir. 

Gr.len ithalat rşyası 

Son günlerde muhtelif İlhalat 
maddeleri gel ıniştir. 

Uu arada uaftalio, çivi, çay, 
anilin boyaları, muhtelif ı evi 

pamuklu baımalar vardır. 

Kauçuk: ' 

Ham kauçuk hurdalarından l 
yapılmış kauçuk, ~o 5 veya faz-
la kauçuk ihtiva eden hurdalar, 

kauçuktan otomobil lastikleri 
ve borular, otomobil örtüleri l 
kamyon ve etohfüı örtiileri, sai; f 
otomobil örtüleri, otomobil iç ( 
lastikleri, sair örtü ve borular. , 

Bahri leva.zım, zamk, riçina : 

Çamyağı, şellıık (pul halinde 
cila): Cil:i . çiğ bezir, tane, ç:u· 1 

buk. kasarlı şellak, kasarıııız 
şellak. 

Sanayi Bir !iği benzin ih iyaç 
sahiplerinin benzinle ıördüklerı 
bir kısım işi saf ispirto ile de 
yapıp yııpamıyacaklarını tedkik 
etmişıir. Bu tetkikler nıiiıbet 
netice vermiştir. Bu itibarla bir 
çok saoayi işlerinde benzin ye
rine sı. f ispirto kıı llanılabilecek, 
benzinden epeyce tar.ırruf te
min ediJet'ektir. 

Ancak, esasen mahdud olan 
saf ispirto iatihsalatınıo ytni iş 
sahalarıuda da ıarf edilmt"ye ki
fayet edip etmiyeceği ayrıca bir 
tedklk mevzuu olduğundan sa
nayi birliği ilk tedkikleri ·neti· 
cesirıi alakadar makamlara bil
direcek ve verilecek karara ıöre 
tevziata devam edecektir • 

Üç bin kilo 

Şehrimize 

gomalak 
geldi 

Evvelce marangozlar cemiyeti 
tarafından Kalkütaya sipariş e
dilen üç bin kilo gomalak Bas
ra yolu ile şehrimize gelm iştir. 

Bunlar 'icaret Vekaleti ta· 
rafınd o tesbit ~dilen tevzi 
şartlaıına göre nıarangozlara 

verilecektir. 

fv1 UNA KASALAR 
inşaat-Tamirat-Nafıa işleri-Malzeme-Harita - ----------

late11bul Nafıa MUdUrlUiUnden 

27.11.941 perşembe tünü saat 15 te ldanbulda Nafıa Müdiirlifü 
ek:;iltme komisyonu oda,ında 14820,02 lira ke_,if bedelli Ayar.ata 
köşkiı•tamiri kapıılı zarf usulile ekıiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, ekaıltme, Bayındırlık işleri ı~nel, huıusi ve fenni f&rt
namelni, proje, k«-şif bııliıasile buna wüteferi diter evrak dairesinde 
~örülr<!tktir. 

Muvakkat lt-minat 1112 liradır. 
İstf'kileriu teklif mektupları ve en n bir taahhütte 10.000 liralık 

bu işe benzcı tarihi birıa taınirılı işi yaptı~ınıı dı.ir idarelerinden 
almış olduğ"J vesikalara istinaden htanbul Vilayetine müracaatla ek
siltm~ taribindtm tatil günleri h.ıriç 3 rün evvel ahnmıs ehliyet ve 
9ıtı yılma aıt Tıcaret odan ve~ikalarını havi kapalı zarflarını 27.11 941 
per4embe günü sııat 14 e kadar Nafıa Müdürlüğüne ve•meleri. 

Ankare Yallllllndon: 

Nafıa ırarajrnda yapılacıak l»enıin deposu işinin ibaleai U.11.941 
perııf"mbe fÜnÜ rn~t 15 te Jiliyet daimi encthaeniode ydpılıaak here 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Keş f bedeli 2320 lira 16 kuruı ve muvakkat teminatı 174 lira Ol 
kuruştı.r. 

1-teklilnin muv,_k~at te rn ' nııt, mektup veya makbuuriyle, ticaret 
odnsı vuikalarıııı Vt' nafıa müdürlüğünden bu iı için alacaltları fenni 
ehliyet vesikalarını hamilen yuk ırıda ıdı geçen gün ve uatte daiai 
encümen reisliğine müracaatları. 

Buna ait keşif ve 4artnaıneyi her ıiln nafıa ıuüdirliitüade ıörelti· 
lrctkleri. 

M. M. Y. Satmalma Komlayon .. ndan 

Aııkarad:ı 8 adet baraka pazarlıkla hşa ettirilecektir Hepıiniıı 
kr şıf bedeli 45.!>34 !ıra 80 kuruştur, Keşif evrakı 228 kuroıa koıniı
yondan alınır. Taliplerin 11.11.94! ~alı ıünü ıaat 16 da 6830 lira 
23 kuıuş kat'i teıoinatlarile Ankarada M. M. V. Satıoalına koıoiı
yoııuııa gelmeieri. 

* * * Ankara As. Doktor ve Tatbikat O:Culu muhtelif 4ubelerinde 
yaptırılacak 12.69~ lira 9 kuruş keşif bedelli tadilat işine 4. 11.941 
gunüııde kapalı zarfa yapılan ekıiltmeıine talip çıltmadı~ın:ian 12.11.41 
ç.ıırşamb .ı ~ uııu ~.ıat 1 > te pnarlu la ılıale•İ yapılııc.sk: ır:. Isı ıy<"ıılcır 
keşif ve saır nrııkını 93 lrnru' mukabilinde alabilirler. ı aliplerin 
1904 lira 86 kuruşluk kati leminatlariyle birlılcte pazarlık ıüo ve sa
atıuda M. M. V. Sa. Al. Koaıİ!lyonuna müracaatları. 

M. M. VekAtetl Havı Satlnalma Komi s~onund•n: 
Ankara civarında 1),2u8 lira 59 kuruş keşif bedelli inıaat işi pa• 

zarlıkla eksiltmeye kooulınııştur. 

İhalesi H . 1 l.941 cuma günü aal\t ı 1 de An karada M. M. Vekile• 
hava sahnalma kl)misyoaunda yRpılacaktır. 

İlk teminatı 1 l40 lira 6) kuruştur. 
Ş:ırtııaıne)i 77 kuruşa komisyondan alınır. 
Taliplerin belli vakitte koınisy<>na ıelıuleri. 

lstanbul Levazım AmtrllAi Sabn'llm11 Komisyonundan 
Defterdarda bir No . lu dikim evinin tamirat ve inşaatının açık 

~kıiltme!İ 24.11.941 pazartesi ıünü nal 14 de Tophanede Lv. imir· 
lifi .utınalma komisyonunda ydpılacaktır. 

Keşif bedeli 5810 lira 97 kuruıtur. 
llk teminatı 435 lira 8.l kuruştur. 
Kt:şif ve şartnamesi komisyonda ırötülür. 
l~teldılerin lst. K. Ş. 9 dan alacakları ehliyet veıikalarile ltelll 

saatte komisyona ıelmeleri. 

Adana Su iti.eri 6ncl fube MUdUrlllfUnden ı 
Adana ovasında ve Ceyhan ırmağı kenarında yapılacak toprak 

sedde 'e taş kaplama inşaatının ketif bedeli olan • 77914 • lira "68" 
kuruş mukabilınde ve ıilıilei fiat cetvelinde yazıh vahidi Hatlarla 
on beş ıurı müddetle ve kapah urf usulile eksiltmeye çıkanlmtt· 
tır. 

Bu işe aid proie ve keşif evrakile mukavele ve ekıiltme n 
husıııi şartname ~uretleri ·300, kuruş bfdel mukabilinde Adaaa 
Su işleri 6ncı Şube Müdürlüğünden alınacaktır. 

24 ıkinciteş rin 1941 tarıhine mııaadif pu.arteai rünü saat 15 te 
Su işleri dainsinde teşekkül edecek Komisyonda yapılacaktır. 

Talibleria ihaleden aekiı ıün çncl almaları lium f•lea •lali-
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Bu gün ilan olunan Münakasa ve Müzayedeler Listesi 

Cinsi Şekli Mubam. bed, Teminat Müracaat yeri Günü Sa• 

A) MUnakasalar 
int at, Tamirat, Nafıa ı,ıerl, Malzeme, Harita 

Beıızin deposu inş. aç. ekı. 
Ank. Aı.k .. doktor ve tatbikat okulunda yap. tadilit paz. 

(tart. 63 kr.) (temd) 

23'20 16 
ı2699 09 

Elektrik Havagazı·Kalorlfer (Teelsab ve Mahı:emeai) 

Elektrik malzemesi: 18 kal'!m pn. 

Kabili ayar transformatör: 1 ad. (aıütsahhit uam ve aç. elts. 
hesabıua) 

Mensucat, Elbl5e, Kundura Çama,ır, w. •· 

Çamaşırhk bez.: ] 50000 m. paz. 
Vaketa: 10 t. • 
Lacivert kumaş: 3SO m. aç. elu 

f, c: bilye, tıllrc 11e e\I eş)&••· MutambaHehv.s. 

Yazıhane: 8 ad.- elbise dolabı: 11 ad - marilken kol· aç. eks. 
tuk: 3 ad.- muşau.ba koltuk: 14 ad.- sabıt afaç 
koltuk: 13 ad.- sandalye: ıs ad.- storlu dolap: 

1 adet 

Matbaa ı,ıerJ Kırtasiye - Yazıhane Leva~nnı 
Normal yazı makinesi: 15 ad- büyuk yaza makinesi: paz. 

3 ad- (yani şaıyosu 68 deo aşaf1 olmıyacak) 

hesap makineai: 3 ad. 

Kereste, Tahta v" saire 
Karaa~aç kalas: 50 m3 kapalı z. 

Mahru kal, &enzln, Makine yo{lları "· s. 

Manıal kömürü: 26 t. 

Müteferrik 

Yem torbası: 50u0 ad- çul: 100 ad· ip yular sapı: 
5000 ad- keçe belleme: 3000 ad- kıl kolan: 
5COO ad- tavla balah 100 ad- uııan: 2000 ad. 

Kıl kolan: 2000 ad. 
Büyük yarım yuvarlak lıalka: 40000 ad- küçük: 

290000 ad. 
Kromarıan yemek takımları 

Ç Eraak, ZoMre. Et, Sebze, 
Saman: 3645 t. "··· 
K. ot: 5470 ~ . 

Sade ya~: 3 t. 
Keşilmiş tıfır eti: 197 t. 
Kuru ot 
Saman: 50 t, 

Nohut: 4 t. 
Kırmızı mercimek: 
Sııır eti: 65 t. 
Koyun eti: 35 t. 
Sıfır eli: 30 t. 

4 t. 

K. soğ'an: 10 t. 

Kemik.siz aığır eti 
Pirinç: 100 t. 
Sade yağı: 10 t. 

kavurması: 40 t. (temd) 

~üt: 25 t. 
Sade yatı: 3 t. 
Şehriye: 4 t. 
Makarna: l O t. 
Kesme makarna: 5 t. 
K. ot: ı75 t. 
Yaş 1ebze 

Ekmek: 81 t.- l<cyun eli: 8 t- ıığır eti: 
murta: 70000 ad- makarna: 3.3 t.
karna: 2 t- le. fasulye: ,.5 t. 

Lahana: 6 t. 
Pırasa: 6 t. 
!itmek: 92062 k. 

(Fs Müzayedeler 

Çım afacı: 1456 m3 

Zeytin: 329'l k. 

9 t.- yu- . 
çubuk ma-

pn:. 

par;. 

" aç. eks. 

kapalı z. 

paz. 
> 

kapalı z. 
par;. 

> 

paı:. 

• 
ıt 

paz. 

• 

• 
" 

> 

aı;. elu. 

" 
paz. 

kapalı :z. 
aç. art. 

856 -

1760 -

5~000 -
4~000 -
m. 7 -

1214 -

4000 -

40500 -

ıooo -

9000 -

88650 -
25QO -

k o 20 
k o 24 

162SO -
192SO -

17600 -

900 -
900 -

8533 52 

m. 4 90 
k. o ı2 

174 01 Ankara Valiliti 
1904 86 M. M. Vekaleti SAK 

13· 11-41 ı5 

12-1 ı-41 15 

ı28 40 M. M. Vekaleti SAK 12-11-41 

132 - Ask. Fabrikalar U. Mtıd. SAK Ank. 24·11-41 

15 

14 

8050 - M. M. V. Hava SAK. 
6750 - Diyarbakır Ask. SAK 

184 - Adana E.rkelc ôtret. Okulu Müd. 

100 - Manisa C. Müdd. 

15-ll-4ı 

11-11-41 
ı9-ll-41 

11 -
ıs -
14 

3-12-41 ı5 

- - Ask. Fabrikalar U. Müd. SAK Aok. ı4-ı 1-4ı 14 39 

300 - D. D. Yolları Haydarpafa 

- - lı:mir Lvı:. SAK 

3003 7S Merzifon Ask. SAK 

150 - Ankara Lvz. SAK 
'32 63 M. M. V. SAK 

e. D. Y ollnrı Ank. ve Haydarpaşa 
67'J - Sevk Şefliti 

Kırklareli Ask. SAK 

6069 - İzmir Lvz. SAK 

Kifıthane Ask. SAK 

. 
Y alovada Ask. SAK 

ı218 75 Karakise Ask. SAK 
1444 - Çorlu Ask. SAK 

Lüleburıaz Ask. SAK 

2640 -

• 
O. Bayazit Aalc. SAK 
Balıkesir Ask. SAK 
Bolayır Ask. SA!< 
Çorlu Ask. SAK 

lı:mir Ln. SAK 

• 
> 

> 

> 

Balıke:.ir Oıta Q,ulları SAK 

61 - Trabzon Ask. SAK 
67 -

640 01 
• 

C. Müddeium. 

535 - İçel Orman Orman Ç~virfe Müd. 
35 93 Bursa Orman M .. lctebi SAK 

2t·lı-4ı 15 -

10-11-4ı 15 -

17-11-41 15 -

11-11-41 14 -
24-J 1-41 11 
24-11-41 ı5 -

20-11-41 
20-11-41 
14-11-41 
26-11-41 
10·11-41 
10-11-41 
10-11-41 
10-1 ı-41 
10-11-4ı 

14-11·-4 t 
ı3-11·41 

14-11-41 
ıo-ıı-4ı 

12-11-41 
14-ı t-41 
10-11-41 
13-11-41 

10-11-41 
10-11-41 
ıo-11-41 

10-11-41 
10-11-41 
29-11-41 

16 -
16 -
16 -
15 -
11 -
11 -

14 -ı 14 -
14 -
14 30 
16 -
11 _ ı 

10 - l 
l) -ı 

ı 
16 -, 
15 - ı 
14 30 

i 
15 -ı 

1 

;~ =ı' 15 -
15 -
ıo -

i 

13-11-41 ıo -
13-11-41 10 ;_ 
18· 11-4ı ı5 -

20-11-41 15 -
13-11-4ı 14 -

yet vesikasile ekıiltme ~artnamesınde yazılı diier vesaiki ve 
teklif mektubunun bulundğu kapa!ı zarfları ihale saatinden bir 
saat evvel Komisyona tevdi etmeleri ve bu aatten sonra veri
lecek zarflar kabul edilmiyeceği gibi pHtadaki tehirler de nazarı 
itibara alınmıyacaktır. 

3 - Kluvaıı:a aid motopompun muhammen beb~li < 1500 · lira 
olup muvakkat teminatı • 112.50• liradır. 

Muayyen olan sekiz gün geçtikten •onra ehliyet vesikası almış 
olanların ekıiltmeye giremiyecekleri meşruttur. 
Keşif bedelinin muvakkat teminat miktarı 551"!5 lira 73 kuruşur. 

4 - İhaleleri 5.12.94ı cuma günü saat 15 te Belediye Daim~ 
Encümeni tarafından yapılacaktır. ( 

5 - Taliblerin muayyen gün ve saatte bizzat veya teminatlı f 

te kı;f ln•kl uhl.<Ho mü<acutlo<; ilin o lonu'. 1 

M. M. V ttkAleti Satmal ına Komisyonundan : 

w PN ---rwnnm aı-.mc T1 a 'Z2L o "'l'lL&L 
'k•• 

bili ayar transformatör milteahhit nam ve heııabına askeri fabrı ,. 
lar umum mudürlü~ü merkez satına ima komİ9yoonnca 24.11 941 ~e 
zarteai iÜnü saat 14 do açık eksiltme ile ihale edılecektir. Şartn• 
parasızdır. 

Munkkat teminat 132 liradır. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v. s. 

M. M. v. Hava Satınalma Komisyonundan: 

1ıı.ıesı 
50.000 metre tathir bazi pazarlıkla satın alınacaktır. f1 ,, 

12-11-941 çarşamba iÜDÜ saat 11 de Ankarada M. M. V. ~jr• 
satın alma komisyonunda y3p1lııcakhr. Tahmin bedeli 17.500 ! 'ıP 

1• tf 
kati teminatı 2625 liradır. Şarlııamesi kemi!lyonda g·örülür. Ta ıp 
belli vakitte komiıyoııa i'e\meleri. 

l~•le' * * *ı~0.000 metre çama~u hk bes pıızarlıltla satın alıoacıktır. b 1, 

1!>.ıl.941 cumartesi günü saat 11 de Ankarada M. M. V. ;,ıı 
satınalma komisyonunda yapılaı:aklır. l ahıoin btdeli :>5.500 li~# belh 
leminah 8050 liradır. Şartnamesi komiıyonda görülür. Taliplerıo 
vakitte k.ımisyona gelmeleri. 

Adana Eakek ÖQ,etmen Oku·u MUdUrlU§Und e": 
Mikıarı 

Cinsi Metresi Takdir No Bedeli Teminatı o.,7.S 
Lacivert kumaş 350 725-821 700 184 Lira jııf 

Adana ôıretmen Okulu talebesi ihtiyacı ıçın yukarıda ca~· 
ve miktarı yazılı kumaş 4-11-941 tarihinden itibaren ıs gün IJI 

detle açık eksiltmeye konulmuştur. ~f 

İhalesi 19-11-9-H tarihinde Çarşamba günü saat 14 te M•' 
Müdürlüğunde toplanacak kamisyonda yapılacaktır. . . et 

Taliplerin 2490 :-ıayıh kanunun 2 ve 3 madd~Jeri nıuoıbıl>rııir 
srerekli veıaik ve ~. 7 ,S teminatlariyle birlikte lbale ıünii k' ~ 
yona müracaatlari. 

Mobilya, Büro ve ev e.D'~'· Muşamba, Ha!!.!:_~ 

Manisa c. MUddei Umumlllllnden : 
11 

Manisa Adliye dairelerinin ihtiyacı için sekiz adet yazıhaPe ıt 
adet Elbise dolabı iki etaier üç marüken ı4 muıamba Koıtıılc ç ı 
sabit ağaç koltuk b adet sandaliye ile bir adet storlu DolııP • 

,., 

eksiltme uaıdi ile &atın almacak.tır ,,~· ' 
Bu eşyanın muhammen bedeli 1214 liradır. Talıpler 100 lira ıııll 

kat teminat verecektir. rple' }o 

Şartname ve resimler C. M. U. liğinden bedelsiz olarak t• 
1 

tarafından alıaabilir. 0Uf' 
Eltsiltme 3. Birinci Kanun 941 Çarıamba 1:üııü saat 15 te A 010 1 

sarayında C. Müddei Umumili~i makamında komisyon taı•fı" ' 
yapılarak ihale olunacalttır. 

.... as:: -

Matbaa işleri, Kırtasıye ve yazıhane Lvz. 
--~------~--~~-·-~~--~~ 

latanbul Lv. Amirl.S)I Satmalma Komlsyonund•" > 
9 ltalem evrakı matbua tebeltdrilecektir. Pazarlı~la ~k~i11,.ıı' 

12.11.941 Çarşamba ıünü .aat 16 da Tophanede Lv. Amirlıi' ~io' 
alma komisyonulJda yapılacaktır. fahınin bedeli ı·ıs lira, kati ~~ıl 
tı 18 lira 7) kuruştur. Nümuneleri komisyooda ıörü lür. lstelt 
.. dlli saatte komisyona ıelmeleri. 

D. D. Yolları işletmesi U. MUdUrlUjUnd•rt : 1J .,e 
Muhammen bedeli (8855) lira olan idare rualbaasının bi~ ~; l 

ihtiyacı bulunan (9) kalem mııbtelif klişe (28.1 1.1941) cuma r.uıı ~c_, 
( 15.30) oıı b~ş buçuida Haydarpaşada G.ır binası dahilindekı 
syon tarafından kapalı zarf usulile satı ı 3Jınac<1ktır. tt,ı' 

Bu işi ıirınek istiyenlerin (66 \) lira (b) kuruşluk muvakkat ,ıll' 
mat ve kanunun tayin etti~i vesıkal.ula tekliflerini muhtevi. jı~ııo' 
rını aynı giln saat ( 14,30) on dört ol uza kadar Komisyon. J<eıS 
ve ·me' tri lazımdır. t•d11 

Bu işe ait şutnameler KowisyonJıııı para!!ız ola.rak dafıtılııı' 

Askeri F•brlkalar Umun MiJdUrlUiU Merke&I 
Satlnalma Komisyonundan : . ti. 

13 adet normal yazı mnkineısi, 3 adet biiyük yazı makioeJ
1 

1c•~ 
• aJıl> -şaryoıu 68 den aşağı olmıyacak.) ve 3 adet heaap makicesı 0,•' 

Yukaı ıdu yazılı yau ve hesap makineleri aııkeri fabrikal•' ,oo 
müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca ı4.ll.941 cuııı• aıı 1' 
saat 14.30 da pa1arhkla satın alınacaktır. Taliplerin meıkil' 1 .:::::::••:atlan. ,_., _ __/ ~ 

Kereste. Tahta ve saird 
Devlet Demir Yollart işletme U. ld arealndert : 11 b.,ı 

Muhammen b~deli 4000 lira olan 50 metre mikabı muhtelif ~/ 
karağaç kııla:. 2i.1 l.941 cuma günü saat 15 eın beste Hayda;e fi' 
rar binası dahilindeki komisyon tarafın dıtn kapalı zarf us1111 ~ 

1 
alınacak tır. ~ 

Tevdi edilecek zarfların 2490 sayılı arttırma ve eksiltme ka· 
nununun 32 nci madde~ine göre haZJrlaumaaı ve birinci zarfın içe
r•• İre elui1tme şartnamesi ve mukavele ve keşif huliisa cetvelinin 
imzalanmış auretlerinin kor.ulması ilan olunur. 

,...., r 

Pazarlıkla ı8 kalem elt ktrik aıalumesi satın alııuıcaktır. Heopsi ne 
tahmin olunau fiyat 856 lira olup teminatı 128 lira 40 kuruslur. 
lhaleıi J 'l. ll.9-H çarşamba günü saat 15 te yııpıl<tcaklır. T .ıtlip olanl :ı· 
rın komisyona müracaatları. 

Bu işe girmek İsleyenlerin 303 lir.ı 1 ık nıuvakkııt teminat, ~:,,t 
l tayin ~ııiği vesikalarla tekliflerini muhlcvi za·flarını ayni e-ii0 Jt' 
~ on dörde kadar komisyon reiıılig-ine vermelı-ri lizıllldır. ~I' 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer (Tesisat ve Malz.} -- -----.--~----~~~--~~~~ 

Zonguldak Beledlyslmılen 
ı - Bir a ı &zö:ı: ve bir klav uz için iki aded motopomp ayrı eyrı 

ntın alınacaktır. 

2 - Arozö;ı.e aid motopompun muhamm~n ~edeli •2000> lira 
olup muva~kat teminatı c 150• liradır. 

• 

Askeri fabr kalar Umum MUdUrlUAU Merke:.ı 
Sabnalma Komisyonundan: 

Müteahhit nıım ve hesabına 300 kilo yağ'ıız bir a<led kabil i ayar 
lracsformatör alınacak. 

T•hmio edilen bedeli 176u li<a olan 30il kilo Y•f"z hi< adet ka- j 

Bu i~e ait şartnameler komiıyondan parasız olarak dafıtılOI' 

,,~ 

Marmara Üs . Ubahrt K. Sabnalma Komisyon"" et 

T:ılııniıı "lurıan ıımnm bcd,.li 13903 lira 39 kuruştan ir',/ 
ka!Pm 43).50 l uıPtre küp muhtelıf cıns kerestenin ikinci de ' 



~tı 11 2 ioci teşrin 941 sah iÜDÜ saat 15 de lzmitıe tersane kapı· 
Q

41•ki kom syon bi m •• ında yapılacalctr. 
ler ~•rtnaınesi komi,yonda görülebilir. Pazarl ığa iştirak l'd~·c k talip · 
~ tın, bu işlerle ilgili olduklarına dair ticaret vesikaları n ı ' P 106"1 
t'• 51 kuruştan ibaret teminatlarile birlikte muayyen n-iln v • s ıa tte 
~oııı· • 1'Yon başkanlığıca mür•caatları. 

~iyat-Yükleme-Boşaltma 
ı,,_ 

-.nbul Levazım AmlrllOi Sat1nalma Komisyonundan: 

'it l<.artal kazası Maltepe istasyonunda eski Maltepe pıyade a\ı~ 
n "~ıı binaııua 16 vagon askeri eua naklettirlecektir. Pazartesi 
'l 1111 •aat l de Tophanede Levazım Amirliğı satın alma k omi
~0111lnda yapılacaktır. isteklilerin teklif edecekleri fiyat üzerin· 

11 0 15 kati tenıinatlariyle belli saatte komisyona a-el uıeleri. 

-- !!!!._ ___ - OF uma .. mm ~ 

1 
•t.nbu1 Komutanhiı S•ttnalma Komisyonundan: 

~4-11-941 cuma günü saat 11-30 da pazarlıkta 2500 ki'o me~e 
~b· ~tii satın alınacak: ır . ŞaTtnameıi her gün komiıyonda fÖrÜ
-. •lır. ! tekliler ı n belli gün ve saatte teklif edecekleri fiata göre 
hlt~ teınioalları ile birlikte Findıklıda satınalma komi,yoouna 

ltlclt ri. 

lrzurum Askerl Satmalma Komisyonundan : 

MONAKASA GAZ! f!St 

D. D. Yollare işletme U. ldar~ inden : 

Muhammen hed ~i 9000 li ra olan ~I) kıılt>mden ibuet Kromal'~:uı 

yem,.k takımları Z4.1l.!J41 p.ı:r.artesi günü saat 15 de kapalı :ıarf u
sulü ile Aııkarada idare biııao;ında satın alınacaktır. 

Bu işe rirmek isteyr nlerin 675 liralık muvakkat teminat ile kan u
nun tayin ettiği vesikaları ve t!!kliflerini ayni gün aaat 1.( de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri liı:r.:ımdır. 

Şarhıaıneler paruız olarak Arıkaradı malzeme dairesinden , Hay
Jarpaşaua te:.e ll uın ve ~evk ııefli2inden datıtılacıtkhr. 

Ankara Levazım Amlrllğl Satınalma KomlsyQnundan: 
2 bin a<ld k ıl kol ıo pau:lıkla ebiltmesi 11. l l 941 saat 14 de 

Ankara Lv. imirli2'i satınalma komi~yoı11ında yapılacacalı.tır. 
Muharıım~n bedeli 1000 lira kati teminatı 150 liradır. 
Nümuneıi Ko. da gö. ülebilir. 

Devlet Llmanl•rı ltl•tme Umum MUdUrlUOUndau : 

işletmemiz ihtiyacı için bümuııesine gire pazarlıkla iki yü:r.: t:ıne 
saç :ıoba alıMcaktır. t~ıeklilerin pazarlığa iştirak etmek üzere 10 
ikınd teşrin 941 larıhinde saat 15 te Galatada rıhtımındaki umum 

ı mudurlük bin ınl'lda topla:ıacak satınaima komisyonuna ınuracaatıarı 

astanllul Lv. Amlrllli Satnalma Komlsyonundı1n : 

~ S) 000 kilo g.ızyıığıntn tenekı-'i kapalı zarfla yapılan münakasan- fi 
' lııll • ,.t., çıkmtı.dığıudan p nzarhkla kilo~u 31 kuruşt a n ahnacaklır. 

~ Pazırlığı 22. 11. 9 H cumar te,i giinü !laat 10 dn Erzuru ın satırı 

Bt-herine 90 santim fiyat tahmin edil~n ııekiz milyon adet Ok.side 

edılıniş bııkır düğme alınacaktır. Paı.arlıkla eksiltmesi 13.11.941 per
şeınbe günü sut 14 de Tophaned•! lst. Lv. Amirliği satın alma ko
misyonunda yapılacalttır. 

li r: teminat i 4850 liradır. Nüınu neııi Ko. da görülür. I 5lek (ilerin 
behi saatte Ko. oa ıelmeleri. .. ~• komiı.yonunda yapılacak t ır. Muhemmt-n brdeli 17050 lira ilo te- ı 

~ııı t • 11 1279 liradır. 
Caıyağına ait evsaf ve şartname komisyonda görülür. 
lsteltlilerin muayyen gün ve saatte ko. na müracaatları. 

l~rnlr L". Amlrlllll Satma ima Komisyonu ·1dan ; 

j•ıarhkla 16 bin kilo mangal kömüri.i satın alınacaktır. 

M. M. V. Satınalma Komisronundan 

1 iki.el T ... 1Mt 

de Kıılada lzrnir Levazım aınirlij'İ ntan alm1 kllmİsyonunda yapıl.· 
cakt u. 

Taliplerin belli fÜn ve saatta kati temiutları ile koaiıyH& mil· 
raca atfarı. 

* * * Pazarlıkla 14 bin kilo lcesm~ makarna ıaho ahnacaktı;. 
Paztrlık ve ih:ılesi 10-11-94t paurtesi rilnü saat on lteıte lzmir· 

de Kışhdıı Levazım amirliti satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
T alıpl~rin ~elli riin ve ıaatta komiıyooa mlraeaatları. 

Malatra Ask eri Sabnalma Kemlaronundan: 

Malatya ukeri g,ırnizonunuu üç aylık ihtiyacı için bir kiloau 1S 
kuruştan on bin kilo nohut açık eksiltme ile ahnacakhr. 

T :ıhrnin edilen bedeli 150 ve ilk teıninah 112 ltuç11ldira olup 
ıartnamesi şubedeki komiıyonunda görülebilir. Ekıiltme 12. 11.941 
farşamba günü saat 14 te şııbtodt' yapılacaktır. Jst,.klilerin !telli rlla 
ve uatte ilk temiuat vo kanuni vesiltalarile birlikte ıube Nfkanhtına 
müracaatları. 

Malatya aııkeri garnizonuilı.ın 3 aylık ihtiyacı içio ltir kiloıu tSG 
kuruştan 100:.J kilo eridilmiş sa:Jeyafı açık ekeiltme ile ahnacıkhr. 

Tahmin edilen bedeli 1500 lira ve ilk teminatı 11 buçuk lira olup 
şartnamesi şubedeki komisyonda görülebilir. 

Eksiltme 11. 11. 941 salı günü saat 15 de yapılacaktır. 
lsteltlilerin o gün ve saatta ilk tt-minat ve kanuna vuikalarile 

birlikte şube başkanlıfına müracaatları. 

• * * Malatya ask~ri garnizonun üç aylık ihtiyac1 için bir kiloıu 22 
kuruşd;ın 10 bin kilo bulgur açık ekııiltme ile alınacaktır. 

Tahmin edilen bedeli 2200 ve ilk temioatı 165 lira olup ıartna
mesi şubedeki komisyonda görülebilir. 

Eksilt ne U. l 1 J ll ÇV.j'lm!n gü ıü sut 11 de ıa~ede yapılacak • 
tır. 

İsteklilerin belli ıüo ve saatte ilk teminat ve kanuni nıikalarile 
~U,3 b11<a,lığ'ı 11 rııl (.ıcntları. 

KAQttha1te Askeri Sabnalma Komlaronun•an: 
2500 liralık kuru ot ile )0 too saman p:ızarlılda satın ahaacakhr. 

lball'si 10. l 1.941 pazartesi günü uat 11 de Katıtbanede aıkeri ıatı• 
alma komiıyonunıia yapılaeslt ' ır. 

\. .b•.lesi 10· ll-941 pıızartl'!sİ günü saat on b .!şle kıjlada İzmir ldva
-lllırli~i saıınalma komisy munda yapılacaktır. 

) l.tipl ~rin b~lli gün ve saatta kati temioatlariyle birlikte komis
oll 

• Q\Ürac:utları. 

Hepsine tahmi11 edilen fiyatı 2050 lira olan ve müteahhit nam ve 
hesabına 1.11.941 günü ihale edilec'!ği ilin edilen dokuz kalem ara

ba malzemesinin eksiltme güoü talip çıkmadıjtrndan açık eksiltm ~!i 
11.11.941 nlı güuü saat 11 de Ankara'da M.M.V. ıatın alnı& Ko. da 
yapılacağıadan isteklilerin 15J lira 25 kuruşluk ilk teminatlaı ıyle 
birlikte eksiltme gün ve saatınde mczltılr Ko. da bulunmaları. Liıte 
ve , .. tname•i h0< fÜn ad> ıı.çen Ko. J, bedel•ix ııö•ülü<. 1 

Taliplerin belli vakitte teıninatlariİe komisyona ıelmeleri. 

ı,,_ 
'411lbuı A&kerl FabrlkalarS11hnalma Komlayonunda11: 
~ l'ahınin edilen bedeli 1997,33 lira olan 379 çeki odun 11.11.941 
._~• 2Ün\i saat 14 te Salıpazarında askeri fabrikalar yollamasındaki 
~, 111 alına komisyonunca açık eksiltme ile ihıle "dilecektir. Şartna-

her g-ün komiıyonda görülebilir. 
t lıteklıl e rin ilıt teminatı olan 149,80 lıralık malı.and ıfın• makbu
ltle 

o gün v.: saatte komı:1yo11da buluııwaları. 

Emniyet Umum MüdürlilAünden: 

~ lvtud~riyetimiz ş~abaliyle kara~ollarrnın l~!th ı ni için aı.ı 160 ç"ğıJ 
ı~ Çekı gürıen oaunu açık elı:ıııltme suretıyle alınacaktır. İlk ve 
,~,i ihale gününde talibi zuhur etmediğinden pazarlık suretiyle alı· 
~ 1111• kıırar verilmiştir. Eksiltme 1-l . 11. 94 l cuma ıünü saat 15 
''ıl 0dunun muhamrr.en bedeli 1000 liradır . Muvakkat lemınatı 75 li· 
~ lr, ralıplerİo ayni gün Vt' Saatte mÜc1Ür iye tİın İ z biı'asında kurulu 

,11Qı11Yona şartnaweyi görmek için de Ş. 3 Müdürlü2'üııe rnüraca· 
•tı· 

Eraurum Askeri Sabn Alma Komlaynundan 

~ 1liaıankalede teslim 750 ton çelik köınürü tonu 20 liradan pazar· 
' •lınacaktır· p 

-_, •ıarlıtı 21. 11. 941 cuma giinü saat 10,30 da En.ur uo1 ııaiın al-;o. dıı yapılacıktıı. 
'•. •hınin bedeli 13500 lira olup kati ltminatı 2025 liradır. Şartrıa

i' ~o. da görülebilir. 
•teklileriu muayyen günde ko. na mür11caatla11 . 

bentz Levazım Sattnalma Koml•yon 'lndan 
100 ton odun . 

y 8 adet benzin kabı (ağızları hortumu) 
tıkırıda c ins ve m ı ktarları yazılı iki kalem mal:ıerneııi11 7.11.941 

~ 111~ ~Ünü ıut l"ı de Kımmp:ışada bulunan deniz le \• azım satınalma 
llııs" 1 .10nunda pıızarlığı yapılacaktır. 

-~ ' 1tklililerio belit 2'Un ve saatle mezkur lı:omisy,>na ınilıacaa tl an 

~--=-=·=rv·e·v~~!!!!"!!!l!'!!!!!!!!!!!~==~~arr~·~-~~·~---~~~I!!!!~!!!!~~ 
~ .. 
~ef e r r 1 k 

'-ı araifon Askeri Satın Alma Komlsrou"'ndan : 
it. ih~hl ıı n .i ktıırıarı yazılı ıuuyloİtıyder pazaı lıkla ıı11 tııı alını.cıı k· 
t~ ... haı1: \i 17.11.941 gunü ~aat 15 de Merzifonda a~ keri salınalma ... , ııy r Onunda yapı l acaktır. 

l-f " 11 P leriıı beılı vakıtte kom isyona gelmrleri. 
~P~tııe tahmin bedeli 40,050 lira teminat 30JJ lıra 75 kıırt~lur. 

Cinsi 
Yem torbası 

Çul 
ip yıılar sapı 
Keçe belleme 
Kıl kolan 
Tavla halatı 

Ura an 

Miktarı adet 

5000 
100 

5000 
3000 
5000 

100 
2000 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Bahkesir Ortaokullar Satmalme Komi ayonundan 

Erzakıa cinsi 
Ekml'lt 
Koyun f'Iİ 

Sı9'ır eti 
Yumurta adet 

Kuskus, 1ehriye ve keı1ıne 
makarna 

Kilo 

Çofu 
81000 
8000 
9000 

70GOO 
3300 

Çubuk makarna 2000 
Kuru fasu ıya Horoz 4)00 

Ür lııokullarııı ınayu 19-12 sununa kadar alrnac:ıK yukarıda iıiın 
ve miktarları yazılt erzakların birinci ve ikinci eksıltmelerinde talıbi 

bulunmamasından mezkur erzakların bir ay müddetle pazarlığa bıra

kılmış ve bunlardan ekmeğin 29.11 l~H l cumaıteıi ğünü saat 10 da, 
diferleriııin 11.12.1941 Perııembe a-ünü sıat 15 te pazarlıkları yapıla
cağından, tJi~lı.mn wuayy~n gü.1 v~ sa .ı llerJ e maarif müdlırlüğündı: 
müteş@kkil komisyena müracaatları ilin olunur. 

lzmlr Lv. Amlrlljl Satınalma Kemlayonundan: 

Cinsi Miktarı 

Taze f aııulya 24000 kilo 
Taze fasulya 850 • 
Patlıcan 24000 ) 

Patlıcan 850 • 
Kabak 2000 • 
Kabak 600 • 
Domates 1000 > 

Domateı :100 
Yeşil biber 2CO > 

Yeşil bıber ~· 

1 
Yukaııda ciııs ve miktarları yazılı yaş sebzeler iki parti olarak 

ayrı ayıı p~ z.ırlık~a satııı alıııacaklır, ihalesi 10-1 t-941 pazartesi a-ü
nü ıaat on beşte lzınir levazım amirliği satın ;.ima komisyonunda ya

pılacaktır. lıteklilerin belli ıün ve saa ta kati teminatları ile birlikte 
komisyona müracaatları. 

-.... 
* * Cinai 

Kuru ot 

> 

Miktar1 

80 ton 

75 
25 
6 > 

6 
3 > 

Mııhtelıf birlıkh· r iht iycı cı olan yukarıda miktarlnrı ya 7.ılı lcurıı ot 
pazarlıkla ~atın alın ıı caktır. 

İhalesi 10-11·941 pazartesi günb saat on be,te lzıııir Kışlada Ll'
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

lsttklilcr İn b elli gün ve ııaatta kati teminatlıın il~ komisyona mü-

racaalları. 

1 
l 
l 

1 , 

Çanakkale Askeri Satın Alma Komla~enuntlen : 
Beher kiloııu .f8 kuruştan 100 ton sıfır eti 21.11.941 cuma ıtni 

saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 4800 lira 
olup ilic teminat 3600 iiradır. Evuf ve şartnaıneıi lıer riia Ko. cia 

g-irülür. isteklilerin Ko. na müracaatları. 

lzmlr Levazım Amlrllll S•bnalma Koml•ronu11den : 
197 bıo bilo kesilaıiı sığ'ır eti kapalı zarfla ekıiltmeye 

tur. 

ihalesi 26.11.941 çarşamba günü ıaat 15 de lzmir Lv. &airliti 
sahnalma komısyonunda yapılacutır. 

1 

Tahmin bedeli kilosu 45 kuruş tutarı 88,650 liradır. 
İlle teminatı 6069 lirad1r. 
T:ılip\l'rİn k:ınu"i vuikalarile . t~klif m•ktuplanm ihal., sutlnden 

' bir saat evvel k"ınisyona vermeleri. 

1 
1 

Eskifehlr A •kert Satınalma Kemtsronund•n: 
P.ızarlıkla 300 ton kuru ot ntın alınacıkta r. lllt teminatı ll'lS 

lır<ldır. t>dXHtı< g-üı ıi l ! ll. 9H çırpıu'.lı tiiıü uat 15 de E,kiıe· 
hir sa. al. ko. dı yıpılac!lktır. isteklilerin bildirilen aaatte teminatla· 
riyle birlikte Eıltiıehir sa. al. ko. na miiracaatlari. Enaf ve ıartlar 
ko. da röriilür. 

61 Tümen KomutanlıQından; 
1 - Komisyonda ınevcut evsaf Vf'I ,:ırtn:ııaesi dahilinde 600 toa 

kok veya söcnikölc kömürü kapalı zarf usulü ile ekıiltmefe kenal•at· 
tur. 

2 - Muvakkat teminatı 1170 lira olııp ihalesi 22.11.941 ca•ar· 
tesi rünü saat 11 de Selimiyede komisyonda yapılacaktu. 

' T. C · -

llRAAt1 

SANKA_~ 

---

z 
;,. ~ 

•*• Puıırlıkla b~ş bin kilo şehriye satın alınacaktır. 
-P11arlıtı ve ihalui 10· 1 Hl41 pazartesi fünü saat on beıte ı ... ;,. l l • 

·DAQA• 
BiRiKTil~EN 

~-~· 



SIXIEME ANNEE No. 19S2 DIMANCHE ' Novemltre 941 
~::§i .... ~~:::ıııııııta.ıaıiiim!lillll~:.lln::;C.~""°"&öil&~~ıcı--.ı&G_.DW~SW t OSD >~--~~~~~ıııı;s~-~yıı;:;.ır;rg&'llllllar.. .. llSl ......... , •••. M#ttlllıılcml.;m811 ....... ~ . • $illmmMM•1~ıfW"IMilli~· ........ ~ •• Sll:.•Wlllıll'T~->etlmlıı-.. .... ._~~ 

~~-------------------~ 
ABONNEMENT 

Ville et Provioce 
3 mois Ptra. 450 
6 • • 850 

l :l • • 1500 
E.traoger: 12 moiı l'tra. 2700 

Le No. Ptra S 

QUOTIDIEN DES ADJUDICATIONS ~- ~ 
ADMlNISTRATION 

Galata, E.sld Güruri.ık Cad. 

No. :,2 

T elephone s 49442 

Poar la Pııblicite s'adre11er 

• 1' Adınioiıtratioo 
Journal Professlonnel des Fournlsseurs et des Entrepreneur · e l'Eta1 Boite Poıtale No. 1261 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Objel de l'aa!udlcatlon 
Mode 

d'adjadicat. 
Pri~ 

eıtimatif 

Caution. 
provisıoire 

Lieux d'adjudication et du 

Cahier de!' Charıc"' Jours Heures l 
i 

- - --' 
i , 

2EZ2 

MÜZAYEDELER 
---------- ----------

latanbul GU mrUklerl BatmUdUrlUQUnden : 
ihale riln{I; 2 J. ı 1.941 

Miktarı 8eferi Eşya ' insi A djudications au Rabais 

Conatruction•-Repııratlon-Trav. Publics·Materlel de Constructlon·Cartographle 

M.K.N. l 906 

Marka N. Kilo Gr. Li. Kr. 
Y. K. O 420 63 05 

Teminatı 

Li. Kr. 
4 75 ip .,~ boyunb•fl 

( ı • adet) 
Constr. depôt de benzin e Publique 23LO 16 174 01 Vıliyet Ankaıa 13· 11·<11 

12·11·41 
15 
15 Modif. a l' e cole d'appıication de med. milit. a An- Gre a gr~ 12699 09 1904 86 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

t 
kara (cab. en. 63) (ııj) 

Electricl•6·Gaz·Chaulfage 
Articlcs elcctriqucs: 18 lots 
Transloraıaleur u!ilable: 1 p. (ai) 

Central (lnatallation et Materlel 
Gre a gıe 856 -
Publique 1760 -

1 c.bl i u'I u .t · C.hai'•&Lırtll · li•sua · Cuira 
EtoHe bleue: 350 m. Publique le m. 7 -
Vachette: 10 t. Gre a gre 45000 -
Toile pr. linge: 150000 m. > 55000 -

Ameublement pour Habitatlon et Bureaux-Taplaserie ete. 
Pupitre: ~ p.· arıuoires: 11 p.· fauteuils: 11 p. • id Publi 1 uo 1214 -

en ltois: 13 p.· chaise: l:> p.- armoire a ıtore 

1 P· 

128 40 Com. Aob. Min. Oef. Nat. Ank. 12-11·41 
132 - Com.Aoh. Oir . Gı;n. Fabr. Milit. Ank. 2.ı -11-41 

184 - Dir. Ecole Normale i Adana 19-11·41 
6750 - Com. Ach. Mi'i t. Diyarbakır 11-1 t-41 
8050 - C .A .Minist. Def. Nat. lJep. Avıat Ank. 15-11·41 

100 - Procureur Gen. Manisa 3-12-41 

! 
15 - ' 
14 - ~ 

j 

14 _ ı 
lS -
11 -

1 

15 -

Traveaux d ' ln s;;rin.erie · Fapeterie · Fournlture de Bureaux 
Machine a ecrire nurmale: ıs p.· id graode (c. a d. Gre a gre - - C. A. Dir. Gen. Fab. Milit. Ank. 14-11-41 14 30 

a charriot de 68 au minimum) 3 p.- machine a 
caleuler: 3 p. 

Soi& cie C.cnstı aıctl~n. Planchea, Charpente 
Madrier en orme: ~O mJ Pli cacb. 

Corr.busUble • Carburant - Hulle• 
Charben de bois: 26 t. 

D ı_v e r • 
Uıotensile de cuisine eo chrô mo arient 

Gre a rre 

Pli cach. 

Saoale en crinı: 2000 p. Gre a gre 

Anııeıu ırand: 40000 p. id. pelit : 29 .... 000 p. Publiqne 
Sac a fourraıe: ~000 p. - jute : 100 p. - bride ".n Gre a gre 

corde: ~000 p.· couverture en feutre: 3000 p.
sangle en crins: 5000 p.· cordo d'etable : 100 p.
corde ırosae: ıooo p. 

Pr o v i • 1 o n • 
Paille: 7.5 t.·foin: 7.5 t. 
Oıgnoı: 40 t. 

Paille: 1270 t. 
• 255 t. 

Publi4ue 

Bre a rre 

4000 -

9000 -

1000 -

40500 -

60325 -
ldl:l -

• 302 t. ll 14345 -
Viande de boeuf: 60 t. 
Beurre: 19 t. 

Pli cach. 10800 -
Gr~ a rro le k 1 75 

Vermicelle: 4 t . 
Macarooiı: 10 t. 

> 5 t . 
Foin: 175 t . · 
Lcgumeı: 

ll 

> 

Pain: 81 t.- viaode de mouloıı : 8 t.- viande de boeuf: 
9 t .· oeufs: 70000 p.· macaroniı 5.3 t .- haricotı 
secs: 4.5 t. 

• 

Riz: 100 t. 

Beurre: 10 t . 
Lait: 25 t. 
Beurre: 3 t. 
Paille: 3645 t. 
Foin: 5470 t. 
Beurre: 3 t. 
Viaode de boeuf: 197 t. 
Kavourma de viande de boeuf sı.ns oı: 40 t. (ııj) 
Choux: 6 t. 
Poirreau: 6 t. 
Pain: 62062 k. 
Viande de bot5uf: 35 t. 
Foin: 300 t. 
Macaronis: 5 t . 
Raisin sec: 5 t. 
Riz: 5 t. 
Ü i'llOOS: S t. 
P oiv•e roure: 400 t. 
Üri'e: !> 103 k. paill.ı: ~916 k:.- foio: 4374 k. (reetifJ 
Pomme de teı re: 50 t. 

• 

" 

> 

Pli c11ch. 
G re a ıre 
Publique 

• 
Gre a rre 

ll 

• 

• 
• le 

• 
Publique 

17600 -

--
88650 ---

900 -
900 -

8533 52 

le le. O 41 
le k. O 37 
le k. O 50 
k. o o 4 50 

le k. O 3:5 

300 - 1 ere Exploit. Cb. Fer Etat H. paşa 21-11·41 15 -

Cem. Ach. lnt. lı:mir 

675 - Ad. Cieo. Gh. Fer Et.ıt Ank. Bur. 

i.xp. Haydarpaşa 
150 - Cem. Ach. lntend. Milit. Ank. 
63'l 6 j Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

300J 75 Com. Aclı. Milit. Merzifon 

78 75 
420 -

8532 50 
HH2 88 
2151 -
1260 -

Cem. Perm. Municiµ. lstanbul 
Coaı. Ach. Milit. Arnavutköy de 

Hadım köy 
C. A. Comaıanci. Milit. lıt. Fındıklı 

Com. Acb. Milit. Adana 
C. A. Mılit. " l'Ecole aes OHiciers 

de Reserve a Harbiye 
Com. Acb . latend. Mil . İzmir 

ll 

> 

" 

C . A. Ecole Second. lialıkeair 

Com. Aoh. Milit. Balıkesir 

'2640 - Com. Ach. Milit. Bolayıt 
Com. Ach. Mılit. Çorlıı 

• 
Com. Ach . Mılit. Kırklareli 

6069 - Com. Ach. Milit. lntend. lzmir 
Com. Ach. Mılıt. D. Bayazif 

67 - Coıu. Ach. Mılıt. lr:.ıbzon 

67 - J> 

640 Ol Procureur Gen. Trabzon 
Com. Acb. Milit. Çorlu 

l 125 - Coru. Ach. Milit. Eskişehir 
Coın. Ach. Milit. Yalova 

• 
il 

10·11·41 15 -

24·11-·U 15 -

11·11·41 14 -
24· 11-41 11 -
17·11·41 15 -

24-11-41 14 -
11-11-41 15 -

10·11-41 
10-11-41 
10-11-41 
21-11-41 
10-11·41 

10·11·41 
10-11-41 
10-11·41 
10·12-41 
10-11-41 
'.l9·11·41 

12-11·41 
lıı.11·41 

10-11-41 
13-11-41 
20·11-41 
'l.0·11-41 
14-11·41 
26-11·41 
10·11·41 

10 30 
11 
11 30 

11 -
1() -

15 -
!) -

lS -
1~ -
ıs -
10 -

15 -
16 -
15 -
14 30 
16 -
16 -
16 -
15 -
16 -

13-11·41 10 -
13·11-41 10 -
18-11-41 ] 5 -
10-11-41 1 s 30 
12·11-41 15 -
10-11-41 1.) -
10·11-4l 15 -
10·11-41 
10-11-41 

> 10-11-41 

1!> -
15 -
15 -
16 -
l!> -

72 71 G. A. Genclarmerie lst. :W-11·4 l 

953 

530 

902 

923 

900 

912 

R.L 62815l 25 ade tl6JO 94 

BMS/S 7 

Sj:ffIS 
31US7 

Adres 

G.C. 170 

R A 6S42 

2~ OOJ '!.94 33 

255 000 70 37 

12 000 9t 19 

6) 000 ~ ı 7 !. 

2'!. 000 52 56 

lhale filnü: 24.11.941 

1031 JM 214 000 J15 87 

867 
870 

873 
877 

878 
880 

392 

i45 

926 

AP 451H 

7/ l 

13 000 77 54 
i) S30 60 31 

o 700 
o 470 

o 4ö0 
o s1s 

74 6) 
60 8) 

61 81 
89 00 

ul ooo 55 04 

o 090 9aı 03 

A.C 3368/ 4 6U OCO 
291 

3 88 

lhale günü: 2~. 11.941 

451 PSDE. 1/2 90 000 57 62 

890 

717 

718 

914 
898 

495 

~25 

494 

502 

VBC 

PJ 

PJ 

TK3 
AS 

VL 

7770 1 500 60 26 

• 
5360 3 10~ 51 06 

)360 6 500 67 06 

4 
1 

101 

5 600 84 05 
25 500 55 65 

11 000 70 69 

R 10918/ ll 30~ 000 6) 90 

VL 102 22 500 129 46 

ı 1.2 3.2 

21. 10 

5 50 

7 25 

5 co 

4 00 

23 7V 

6 00 

4 •o 

5 6() 
4 6~ 

4 6S 
6 7) 

4 15 

7 50 

4 10 

19 50 

5 OJ 

4 00 

5 

EL ktrikli ır•· 

mofon 
tı küçük 10 bi• 
yük adı mevat· 
tııu ç rçe veli e• 
lelctrikle işler ç.ı· 
2ısız mua v• 
ciuvar saati 
Sade demir o:•~ 
aksııııı ı 

Ay 1a ı le aaürot· 
tep ~· alali t tr•f 
ku t ıısu 
270 d ereced•' 
tıvvel takaddil' 
ede11 kııını oh••· 
yan mad~oi gttı• 
ya2ı , 
Mevaddı saire ı· 
le G . müretıeP 
üı:erleri bez k•P" 
lı albüm kap•f' 

k• ve evrak kap• 

lıtı 

1 •• 
spirtoıuı: bo1 ~ 

lı vernik Ç11fll 
Dişçi tornası . 

J ,, 
lpek ,asi:arh CJ• 
kadın çantası . . , 
İpek mensucat 

.) ll • 
11rı 

lpek astarlı ıı 
kadın çaotat1 ~ 
Katı ttan çoe" 
oy ıncafı ,.. 
M. S ile M te ~· 
b. .. r.. ıcnr 
ıye roraıı.ıı., 1 

ten kadın P'":.1 
Daınir otoııı0 

ıan aksamı 

11 
Ecnebi lisao•1, 

k v" yazılı tllU a 

kaplı kitMp Jıf 
Plastik saph 
fırçuı ,,. 
lç ı çuha dışı ~1, 
ri kaplı t1 

çanta ·~ 

e leııtr
1 

Baıalit 

levazımı 

6 3u Yün fılalll• ı~ 
4 '10 K L k•bıl 

1. ınaa.ına ı.if 
tozu ( ecn~_,t'l 
ıötürülaıek 11 ,. 

. . (•00 5 30 Adı terazı .. ,~ 

biye röt0rill-' 

üzne) P'' 
5 00 Sel dölcarlİ~ .11 

blJ Suni (ecne ~r' 
i'Ötürülınelt il• of 

. (e' 1 O 00 Adi teraıı ,~ 
biye ıötU1 oıııı 
üzere) 

1
1 

Cre i i're le k. O ıo 

Beurre: 30 t. • le k. 1 75 

Com. Ach. Milıt. a l'Ecole des Off. 10· 11·41 
de Reserve a Harbiye 

ll·ll-41 10 -

Yukarıdaki eşya 1549 uyılı kanunun mucibiace 21, 24, 25.ıt.94d,r 
açık arttırma u5ulü ile satılacaktır. S .s· ı~lısn J rün evveline. ";ııf 

eşya 9-12 arasında görülebilır. Satış l<t'111diye cıcidesindekı .11,t 
Müdürlüıünse saat 13.30 dadır. Kuouni ve5 İ ltaların ibrazı ve tetıl' ,r , 
akçe!P.kirıio sııtış günü saat l'l ye kad.ır yatırılm ası lazırndır. B,1\,1,ı' 
yadan maada muhtelif tarihlerde ~şya sahlı yapılmakta olup lı• 
Salon ilan tahtasında asılıdır. 

~~~~~~~~~~ 
Viıınde de moutorı d e karaqıan: 16 t. 
F abric11tion ble concaue: 4000 t. 
Bcurre: 100 t. 

• 
.. 138888 80 

170000 -

Com. Aclı. lnteııd. Mil. Tophane 

8194 45 • 
Coın. Ach. lntend. Milit. Ank. 

10-11·41 14 -
14·11· 41 ı.ı -
11·11·41 11 -

lmHyu Sahibi ve Yazı l,leri Direktöni: lSMAlL GlRl1 

Rası\ılıt • ve·ı u11un111kn•P 
:w=r=nz= 


